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Bolševikai eina iš Vilniaus -Bavarijos bolševikai 
jungiasi su rusų 

bolševikaisAmerikonams nesinori SNIPAS GAVO 10 METŲ f
KALĖJIMO.

šiaurinėje 
Rusijoje

Tarnavo kaizerio kariuomenė
)«•

REZIGNUOJA NOTRE DA 
ME UNIVERSITETO 

PREZIDENTAS

BAVARUOS VAT.STTEčTAT 
EINA PRIEŠ BOLŠE

VIKUS

ISO ungarų krito susirėmime
su čekais

PAGALIAUS VILNIUS 
TEKS LIETUVIAMS.

UNGARAI KOVOJA SU 
CEKAI8.

Bolševikai atsidžiaugė 
vos sostine.

Lietu-

11 — 
tanu.

AMERIKONAI NENORI EA 
RIAUTI PRIEŠ BOL 

SEVIKU8.

Vienam susirėmime
150 ungarą.

tavo

Londonas, luti. II. — l*nšė- 
liausiu* muši* ungnrą *u če
kai* įvyko ties Į'ngvnr. arti 
Moravijos . t'ngnrijo* rnbe- 
žirni*. pranešama Centrai 
Nr«s «le|M*šoji* iš Amsterda
mo.

Kilnia* |M-nkioMlešimty* un
gnrą užmušta. Čekai laiptini 
nukentėję.

Snlzburge. vokievią Austri
joj. |ta*kellitn sovietą n**puli- 
lika. Ta* miestą* yni 
Bavarijos rulicžią.

I

I

Archangelskas, Imi. II. — 
Aną dieną vii iui amerikoną 
kariiKum-nė* koiii|mnija vienai 
išreiškė nejiasili-nkiniiiią. kuo
met |*> atsilsiu išnaujo buvo 
siuis'-inuin (rimtim |irie* bolše
viku*.

Kareiviai pažymėjo. knd ka
rė mi Vokietija jau pasilmigu*. 
gi Huv. Valstijos neturi jokio* 
karė* *u bolševikai*.

Pulko komantlierius |mknl- 
l*'-jo į kareiviu*. Ji* |Mižyim'-- 
jo. jog čia neina*i apie karę *u 
bolševikais. liet de*|wrat iška* 
n|t*igininui* nuo Imlševiką.

Kareiviui ramini i*klnu*<'- 
koimmdivriiiii* kolito* ir išėjo 
karė* (rimtim.

NEUTRALUS SALYS 8K0- 
LIN8 PINIGŲ VO- 

KIETU AI.

nrli

JAPONAI KLAUSIAMI 14- 
AIŠKINTI 8AV0 TIK 

8LUS.

Sm«1. Korėja. Imi. II. — 
Virto* nmrrikottiško konsulin
io laidininkas llergliolz čionai 
imkluiiM- vielo* ja|Mtną val
džios. mi kokimi tikslu ji lei
džia civiliam* ja | Mina m* gat
vėse nešiot ic* lazda* ir viso
kio* rąšii** ginklus, kadangi 
ta* yra |tavojinga svetimša
liam* čionai gyvenantiem*.

Jii|Mitią valdžin atsakė, jog 
ji civiliam* leido apsiginkluo
ti su liksiu apsaugoti *ave.

Ja|amą teismui už priršval-Į 
diską* demon-f racija* 71 korė 1 
oiią niilmiidė kalėjimai! nuo 
►ešią mėm-sią ligi trrją metą.,

t

ŠIANDIE PRIESJAPONIS
KAS VEIKIMA8 YRA

NEGUDRUS
Paskola bus duodama talkinin

ką priežiūroje

Amsterdam, Imi. 11. - Ibi 
IHandijo* finansiniu ap-ilunkė 
Paryžiuje. Tenai jiedu kotife- 
ravo mi Inlkininkij atstovais 
reikale |ui*kolinimo Vokietijai 
pinigą.

Nmtralrs raly*, anot žinią. 
a|t*iimn |m*kolinti Vokietijai 
npie milijardą dolierią. Bei 
*u tąja sąlyga. kad talkininkai 
tą |m*kolą kontroliuotą, ir 
kad pinigai butu *uvartoti fi-

Taip tvirtina valstybės sekre
torius Laniing

8acramento, Cal.. Imi. II. — 
Viil*tylM>* sekretorius Imn-ing 
vakar čia Culifornijo* legisln 
turai prisiuntė kablegrainą. 
Toj«- sako. jog šiandie leginta- 
turo* veikimą*, atkreipta* 
prie* japonu*, yra visai ne
gudru*.

Californijo* legislatiira. kaip 
ir anai* metais.pradrjo gamin
ti visokias prieš jaitumi* i«ia-

New York, Imi. II.
nor saloje diseiplinnriuo*e Im- 
rakuon- yra kareivi* Henry 
Bode. Karė* |ei*nio nu*preiidi- 
imt ji* ten turi* i*lmti de
šimtį metu.

B<h|i- yra indomn* žmogų*. 
•Ii* yra vokieti*. Prie* karę 
Europoįv ji* į*tojo *io* šalie* 
kariuomenėn. Pakilu* knrei 
jo* i* kariuomenė* |mi>ėgo. At 
*idurė Vokietijon ir ten į*to 
jo kaizerio kariuomenėn.

Karė* metu lb*le gavo gi>. 
Icžinį kryžių iiž pa*ižymėji. 
mu* ir buvo pri*kirtn* inteli
gentija* tarnybon. Vokiečiai ji 
|Mi*iuntė Amerikon *u šnipo 
role. Jam buvo paverta Minai- 
kinti Tampico. M«4c*ilcoje. ži
balo lauku*.

Ji* atkeliavo Mek*ikon. Bet 
bijodama* prarn*ti gyvybę, iš 
Mek*iko* perėjo j Suv. Vals
tija* ir via |m*i<luvė valdžiai.

(><iwr

Paryžius, Imi. 10.—Cin vieši 
buvusio nišų turo Nikalojaus 
Romanovo dėdė. liti vęs didku- 
nigaikštis Aleksandras.

Laikraši'ią reporteriams jis 
pranešė, kad ji* <laugiuii jau 
nesą* didkunigaikšti*. katinu 
gi toksai titulą* jau negyvuo
ju

Bet Aleksandra* tvirtina, 
kad džentelmnni] aristokratija 
visuomet gyvuosianti. Vadina
si, ji* prigulįs prie tą arinio- 
kratą.

Buvę* didkunignikštis Niku, 
jog rusą cnm* nesą* tarpe gy
vųjų ir neturį* viltie* *u juo 
pasimatyti. Tik viena buvu*io 
caro motina tikinti, kad jo* 
aunu* e*ą* gyva*.

MAGDEBURGAS ATIMTAS 
NUO BOLŠEVIKU

Berlynas, Imi). 1|_. Xaeij<> 
mdė* saldžio* kariuomenė Im- 
didelių sunkenybių inėjo mie
stan Mngdelturg. Kaikuriose 
gatvėse pn-ipriešino Imlševi- 
kai. Bet jie tuojau* buvo nu- 
mulkinti.

Po to visam mieste algai- 
tinta senobini* gyveninm*. 
Darbininką didžiuma sugrįžo 
prie darbą.

Bolševikai laiko*! prie tilto 
skersai Upė* Ellm. Kadangi jie 
grūmoja *uplai*inti tiltą, tad 
valdžios kariuomenė prie* 
juo* neveikia siiuirkiau.

Jo priežiūroje universitetas pa Sako, jie 

kilo ir pagarsėjo.

SU

bolševikus badu nu 
marinsią

Imi. II. Bu vari jo*
iHilševikum* Municlie ii kitur 
tnkaip atrodo ateiti*. Vi*.-i* 
Vania* jiem.*, kad jie iieliiri 
prielankumo 
tieėilIOM-.

\'al*tieėiai 
m-šė vargu*, 
krovė vi*okio*
li*1ai. |mgmbii*ieji 
džią 
gal *orijnli*tai 
pra*ią.

Bet kuomet šiandie Municlie

Berne.

Iig*iol kantriai 
kuriuo, ant jn 

riiri«-* *ori,m 
tilie* vai

vo raukoma. Imiikė, 
*u laiku *u*i

Notre Damc, Ind.. Imi. II. 
Vielo* ganum* katalikiško 
universiteto prezidentn*. kun. 
Dr. .lomi* t'nvnnaugli. n-zig- 
nuo* i* užimamo* vieio* 
šią mok*lo melą fgilmign.

Kun. Dr. t'avanaugli rezig
nacija surišta -ii naujai - k a 
noni-kai* įstatymai*. Sulig tą 
į-tiitymii ateityje rcligijininme 
komunistiškame gyvenime ku
nigai perdėtinini ka* trv* me
tai turi Imt mainomi.

Kun. Dr. Cavaiuiugli Notre |mki|o |M1|;..viknį ir ,„4^..!.‘
Daine universiteto pregidcntn 
i*lnivo nuo PttO metą. Pirm to 
ji* Imvo Nventojo Kryžiau* *e- 
minnrijo* rektoriumi.

.Ii* daug m*o čia i*leidžin- 
niann- magazine Are Maria. 
Jam prezidentaujant universi
tetą* ižaugn į milžiniėką jidai- 
gą ir <lar lulijnu* pngnrri-jo. 
Čia niokoki jaunimą* i* vi*ą jn bolėevikai. J tuo* ir kitu* 
vairi i ju. Čionai tnok*luo*e prn- l»ol*eviki*kui 
ailavinti *uv:ižitioja vyrą ir i* 
kitą *alią.

Pilietiniam gyvenime 
Dr. (’nvanniigli vra žinoma* 
kai|a> gnr*u* oratorių*, turi 
tarplniitinę reputaciją kai|*> 
gnr*n* mokytoju* ir veiklu* 
jauninto vadovu*.

Ik'-, jog jie yni šalie- valdovai, 
tuomet valsliiėjain* kantrybė 
imsilmigė. 1‘nsakė. jog gana 
to mulkinimo žmonių.

Italmr luivani valstirrią *ą 
junga |m*kelbė *avo manife- 
tą. Manifeste *akmiia. jog vai 
*ti<s-iai užblokuoja Miiniclią ir 
Aiig-liiirgą. kur šeiminiukau-.

i* mie*fii* vairi h1 
eini jnityr negiilienrią m-i k i 
tietnr neleirią gabenti jokiu 

kun. grihlą. jokio nmirlo.
Tą blokndą. miniil'«-*te 

imi. vnlrlie«'-iiii taip ilgai 
lilikyrią. kol m-iriiykrią ir 
latlreviktii *11 ravo vinimi* 
orijomi*.

*nko
pn-
teii

1«-

Karės metu mūšiuose žuvo

32,292 amerikonu
BAVARIJOS BOLŠEVIKAI 

SUSIDEDA SU LE
NINU.

Nežinia, ką jiems gali duoti 
tas caras.

PLEKUOJAMA SUTVAR
KYTI INDU8TRUINĮ 

STOVĮ.

UKRAINA PRAŠO WIL80 
NO PAGELBOS.

Washiiųton, Imi. Itl Durim 
dc|Mirtnim ii1a* jm*k<-|l*'-. kml 
gaminami pienai *ut vaikyti 
šalies indu*triją taip, kad tuo 
mi Imtą (mtenkinti kaip dnr- 
bininkai. taip darbdaviui, knd 
išnyktą visokie dnlmrtiniai ne* 

: rimavimai.

Kaip tik mgryž i* Enrti|M*s 
preziilentn* lVil*ona*. tuo 
jau* Im- -iišnuktii tuo tikslu 

į konferencija, kurioje bu* |m 
'daryta programa tvarkyti 
šio. šalie* indii.trijinį gvv«*ni 
litą.

Manoma, jog didc*nino*e in 
dtistrijo* ci-utriiose bu* *nor 
gauiziioto* lokali’-* tarylio.. i 
kuria* inei*ią lygiai darbiniu 
ką ir fabrikantą atstovai.

Taip |nit -|>ėjama. jog vistu* 
Ims jve*tu iištiionio* valandos 
darlm dienoje. Pnguliiiu* l<u* 
stipriai nu-tatyta mažiausia 
durbininkum* užmokesti*.

j

B RITAMU A PADARE PRE 
KTB08 SUTARTĮ SU 

ISPAMUA.

Oopenhagen. Imi. 1(1.- Čionai 
lankosi vakarinės l’krnino* 1 
valdžios misija. Anot jos. ta 
valdžia |Mi*iunėiu*i pr<-zi<b-n- 
tui tVilsonui pre'ymą |mgel- 
In'-ti kovoti prieš bolševiku*.

Ukrainą ptašymv |mžymi- 
itin, knd lenkai sakosi ten ko
voja prieš Imlšei iku*. Ta* tie- 
tiesa. Is-nkni tik tuo pri*nb*n- 
gitu Jie nori užgrobti dides
niu* l'kntino* plotu*.

Berlynas. Imi. II. — Anot 
vielo* laikraščiu. Bavarijos 
kilševiką valdžia Miilii<-lie už- 
mezgu*! diplomaiinin* ryšiu* 
su Biisijo* bolševiką valdžia ir 
atsidavusi Is-nino. tu naujos 
rąšie* kruvinojo autokrato. 
gl«»l*,ii.

Aaą dieną Is-nimis iš \|a*- 
kvo. lM-vieliii telegrafu Imvo 
paklausę* *nvo imikiniu. nuga
rą Isilševiką vaiki Belą Kun. 
kn* veikia*! Bavarijoje. Sakė, 
ji* girdįs apie Imvnrą ImlSe. 
vilui -veikimą til: i* laikraščiu 
žinią.

Tad Ic-la Kun paragino l«n- 
vnrą loilševikn- pran<-*li I**- 
ninui. jog jie *11 jo valdžia už 
mezgą diplomatiniu- ryšiu*. 
Taigi jie gyvuoją ir veikią.

Bavarijos valdžia Bamberge.

I'innutim- Bavarijos valdžia 
iš Miinirho penūkrnustė Bam- 
liergan. Mažai kuo ta valdžia 
yra gerrsm'- už halševikn*. vis
gi jinai buvo |mkenčinnm. 
Nor* MM-ijalistiškn. Im-1 ne
vartoja tokią kvailą *avu teo-

į riją ir negriauta tautinio gv- 

į veniimi.
To* valdžių* galva yrn *«• 

rijalista* lloffimin. Batulr-tge 
ludaml/.io *4 d. prmlėtn Bava
rijos seimo M-*ijo*. Kaip vai 
džin. taip M-imn* |ai*itiki. kad 

.didžiuma liavnrą nii-i-iik- nuo 
1*il*eviku. lt tie. ni'-ku ih-im-m-. 
I<nty* išnyk*.

Salo |ia*itikėjiiii:< |mrrniiu I 
tilo, kad gmina daugelį tek- ■ 
gramą ir lai*ku. kiniuose iš | 
reiškiama luialirkHnta* kabi į 
nrtui ii seimui.

Streikas Brunsuicke
Briin-n i<-kc liolM-vikni pa* i 

kelltė sulietą respubliką ii Į 
tuojau- įm> to pa-kcll*'- g<*m- 

.ralį darbininką -Ireiką.
Briiu-nicko iMtlševikai į I 

kaliui tam*iem* darliininknm*. 
knd vokiečiu liolševikiii kuo 
veikiau* *u*i<lėtą *11 ru-ą Imi) 
ėevikai*. Nes. sako, tik tokiam 
*UM<lrjime e«ą* Vokietijai tik
ra* ••išganymą**’.

Streikuoja banką darbininkai ;
Cianui «ii*treiknvn vi*u di

*1 n-i k uoli, la-t streikan pa
la i<-1 i ii-ii Vokietijos Imnkn 
darbininku*.

Jie |mty* imi t<> sii-treikara. 
Bet kitą miestą kinką darbi 
įlinkai, turimi, nemano sekti 
ją |xs|oniis.

Kariuomenė Kruppo įzUifOM.

Gauta žinią, knd Kruppo 
įstaiga* E**uom*. kur streikuo
ja bolševikiški darbininkai, 
užėmė valdžios kariuomenė. |- 
rtuigiĮ vartuose kareiviai Mu
latė knlkasvaiilžiu* ir armotas, 
nes manoma, kad iMilševikai 
mėgins atsiimti savo pozicija* 
įstaigose.

Krrą gyventojai veikia ben
drai *11 karinotnene prieš l»ol- 
ėeviktt*.

Delegacija Viennoje.

I Berlvno vokiis'-ią valdžia 
V:;-anon |ui*iuntė *avo dele
gaciją nukalė vokiri-ią Austri
jos prijungimo prie Vokieti-.’ 
jo*.

i'oznaniujr lenkai tarėjo 
lenką tieprikliiusomyliė* pa< 
minėjimą. Dūielią nuinifada- 
riją metu mieste lenkai sunai
kino Bismarrko ir kaiaerie ; 
IVilIa-lmo I stovyla*.

Badene taippat Imlševikai 
pakilia galva*. Valdžia imani 
prieinonią. knd |gikilu*iruM 
ladševikam* kimveikiau* pa- 
dnryti galą.

METODISTAI NUPIRKSIU 
BALIUKUS.

Boston. Mas« Imi. I<> 
to* inetodi*tai (*<-ktat 
vo,h- į*igyti *atiuną i

i. Vie
-ilgui 

t Kilni*. 
kiioim-1 Im* itždraitrln patdn 
viie-ti *vaigalai. Tuo-v Imvn 
>iuo*e raliiiiiiion- jie iniai*y- 
*ią žiii-me* it |mrdaviiiė.*ią 
iiiinkšt im.-iii* gi-nmu*. Su 
prantaiiui. tuo keliu iingin-in 
imdidi'iti ir -nu tikinčią -knit- 
lią.

VOKIETUA NETURI JO 
KIŲ PREKIŲ ISVE 

SIMUI

SUV. VALSTIJŲ NUOSTO
LIAI KAREJE.

Nežinia kur pražuvusią yra
4 900 kareivių.

I
Wa»hington. Imt. II.—Kari** 

1 d*-p.-ut:<m<-nti<* pn*k*lhė nuo* 
'dugnini prežiurėtą ii patikrin- 
Itą šio- šali< • kareiviu nuoatO- 

I lią k.-i’ėį,- sąrašą.
Sulig to -nrašo yrn;
Užmuštų mušiu metu (j- 

Iimant ii žuvusiu* juaė-e IMI) 
vyru.

Mirusią nuo žaizdą 13.420.
Mirusią nuo visokiu ligą 

2i.*kl*i.
Zuvn*ių įvairino** nelai

minguose nt-įtikimuose V’Rfi.
Sužeistą mušią metą (fCi 

nuo*, ją |ui*veiko) Ift.'iJMt?.
Nežinia kur pražuvusią 4,-

r
k;rBerlynas. Imi, II. 

it:et pirmieji talkininką 
*ii maistu atplaukė j Vokieti- 
jo- uo*tu*. atgal grįždami ne
gavo jokiu pn-kių. Tad turėjo 
pasiimti

Kuo 
linini

▼ESULOJE tUVO

(WR*J-

t

t Madridas, hal. II. Itpani- 
ja padarė prekybo* sutartį so 

I Britaniia. flnli* sutartie*.
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“DRAUGAS
UraVANlAN DAII.T VRIKNO 

FaSn^nl IM1I, Kscrya Kundji,- b, 
DRAIKAM rt nilMIlMO CO.. tu... 
IMU W. «.tb M . < i*l<«cu. III ims-.

tcrm* or m umkutiok 
<M. Tm».................................. S:, iki
Ht Mimili-.............................. SS.no
niurnu,'- rauioo ............................ t;***

Al Ki:WN-ST VXt»S Sr A <Hil*T 
Ailicro-tui: r.i.* "*> *|.|.le al*<m

N* s miaukėme didelės šventės. 
Ateinant) Verbų Sekmadienį 
ir Išganytoju Prisikėlimo iš 
numirusių šventėje (Velyko
mis) musų bažnyčios išeivijo
je turi prisipildyti pilnos žmo
nių. Turime padėkuti Dievui I 
už Tėvynės Lietuvos prikėli
mų iš numirusių. Turiną* pa- 
sizadėti, kad mes savu nepri
klausomų Tėvy nę ginsime, jos 
neapleisimc, jai visliose jus

Prancūzų Spauda ir Lietuvą.

“DRAUGAS”
llliia »»«'«Ii IiIh šilu*.

PKI.MI MI HMon kum.%: 
..........................................

M«S9 ..................................M
FreaumeniLt HSmlnn, Mi»

UiatloM tiu«i u/-ii • i .o <fi« no> n»- 
nuo N*uju »<••>. N<*rmt |h t niAinjtt 
•drnM rrikla ir
adre*.i« |*ihicaI irriiuii4Mii.fi i (•rr- 
ItAtil IbtMMtR*rc*|*r«"<*- i
arlnb idcdniit r •-ku-v i r« aii ti u«»<o i 
iai»b«.

“DRAUGAS" PUBLISHIIJG CO. 
1800 W. 461h St., Chicayo, III.

1«-|« M< kitil«-y OI t t

Yra ko pasidžiaugti
Lietuva jau i*-publika! Lie 

tuvn turi savo pr*-zi<l<*iitą! 
Lictuvo- r*-.-publikos pr**zi*l*-n 
tas prisiek*- šalies l.*,n-<itu<-i 
jai!

Toki** ir kitokie šauksmai 
šiandie diliumi musų laikmš 
čiuoH*. Matnnl ir skaitant to
kios prakilnius pranešimus, 
nenoromis skverbiasi mintis, 
ar tni gali Imt tcisyliė.

B*-t tni yra įvykęs faktas. 
Musų tėvynė |*o didžių vargų 
per šiintim**-ius išnnujo atgijo, 
pasiskelta* neprik Inu smilu dr- 
mokratinė šalis.
▼aržomi. laisvi Lietuvos pilie
čiai išsirinko pn*z::l<-ntą. Ibi 
landžiu 4 dieną pirmasis Lie-

Bet nc|>aniirškimc dar vieno 
daikto. Jei pirmiau musų Tč- 

I vyn«*i Inivtt laimi reikalingu 
i mu-ų |Higelbn, lui -mndie ji 
| to ii-ikaluiijii dm Itibjaus. Al- 
giniusini tal'iyls-i daug visko 
teikia. Nes ji nieko nerado. 
Keikia jai viskų tuisyties ir 
Įtodmug nuo priešiuinkų gin
tieji.

(ii Iii priešininkų IJetuva 
turi daug. Ir jie 
josi už musų 
m:i. .lie dės 
griauti Lietuvos 
|ianaikinti jos 
ta.

Ih I J> I įlies įstengėme pa 
gelbeli Lietuvai (Ulkllll. Jslellg- 
llie- ją II reiuli. \< ta'll.'lls bus 

I', tyuei jokia priešininkas, 
j*-i mes, lietiniai katalikai, ir 
tolinus, ir visuomet ilirbsiinv 
kaip ligšiol didžiausioj vieny 
ta-j ir sutikime, luiimėsimc 
daug, jei niex neklausysime 
visokių šiksiiosjiariiių, bei 
klausysime musų katalikiškos 
visuomenės veikėjų, savu pra 
kilnių vadovų.

Durtai yra duiig.linkimės to 
darta, si lopini. Dievuk mulus 
|utdcs.

visi darini'* 
šalies |iavergi 
pastangas .-u 

respubliką ir
uepi iklauMuny

Niekieno ne-

I
tanui respublikos |*rexi<l<-ii(a 
Kuune būvu prisiekdintas.

Ka* čia tbilaar gali ap.-akyti 
tokią didelę Dievo ntnlonę. ku 

.. riąja apteikia musų Tėvvnė!
Bet L ietuva būvu to reika

linga. Per šimlimčitis jo* vai
kai buvo ištikimi Dievui ir 
Bažayi •in. (*i ištikimuosius 
žmones nž jų silpuyta** Dic- 
OBs kndir puliaudžin. teeinąs 
jų m4cn<>me« n**ni<i* .d/.in. Xr- 
apl<*id*> Aiigšėiaii-iti- Lietuvos, 
kuom**! jo- pri**šiiiinkni im**gi 
po jo* vaiku* iėlautinti, kuo- 
inet šalį teriojo piktus žmonių 
»irdvs.

Buv tįsio- baisios karė* metu 
Lietuva, rmiė-i. bu- nušluotu 
nuo žemė* |mv iršiait*. kuomet 
jo* gyventojai buvo išldnškyti 
j** visų pa-tmlj. Palietė Lie- 
Būvą bailu* ir visokiausios Ii- 

k
\ Jb-t musų s*Mli*-ti- visa* lai- 

ku* kentėjo. pn*|ėdamn viltį 
Dievuj**. Kaip |* r ilgu- šiint 
piečiu*, taip karė- turiu ji* 
lankė apgriautą luižnyėią. mel
dėsi. prašė nuo Aiigšėiaii iojo 
Hisimvb-jini". Anuotų l*anbi- 
Ino metu ji |w,-< n**v*-i purėm* 
X* m*-I*-, Ni-atl,i*-i|* ii- *|om*>* 
į išsigimėlių, tuisivaidiiittsių 
lisokiai* vargdieniu -nieiiių 
Užtarėjai-. tiiš>-iiis |«nžad«'-ji- 
inus. Nėjo ji- sugedusiais 
l*o!š**v ikizmo kelini-.

Bet stiprini ji* laikėsi savo 
liorių patikimo. Ir užtatai 
Augšėiausiusi* jo i*capl**i<l*i. 
Apiiovanojo jj laisve. Dav-< 
|ani išmintie- rupiniio? nuo- 

viai* reikalai*. Jo tėvynei 
ino nepriklausomybę. ' 
i žiandir gabma drąsiai

diiaugtira.

ŠALIN SKAUSMAS!

•K

.itaucn." 
Lietuvos 
Vokieti-

Nesenai prancūzai beveik 
visai tylėdavo apie Lietuvų. 
1917 melais Aveicarijos lietu 
vių pii'tiingoniis pii-idiirė liek, 
knd riiiitaine Paryžiaus dien 
raštyje Is- T'-mps ėnn- regulia 
tini lodyti- žinių apie Lietuvų. 
Dažniausia tai limo |uiėių lie 
tuvių pailiiutosio- žinios. Da 
tau l.e Temps jau ir pats Lie- 
imą skaito tarp Kuiopos tau 
tų.

Petnyėioje, 2S vasario, la* 
Temps rašė apie karės frontus 
bmil-ioje Rusijoje ir lame |e 
dakcijus -liui|,-nyje šitaip i*., 
šilan-: “Talkininkų karės lai
vu atplaukimas (i Itnll.-ijų iii 
ių) ir vis tolesnis vokieeių 
kariuomenė- |utsilrankinius pi i 
dm, drąsos Suomijai ( Fmlan 
dijuui, Kstoiujai. Livonijai u 
Lietuvai. Jo- |ta-ijul<> išliuo- 
«-iioios ir visas savo |Histangn- 
suvienijo prieš tailševikll-’’.

Antroje pusėj, kovo mėli, 
mini la-i* dienraštis a|ue mus 
cm.- rašyti ta-ieik kasdien. I 
Taip L kovo ji* -ako gavęs, 
žinią 
io, kad LT kovo. t. y. užvakm 
netoli \ ii-viu šimtą- tad-ev ik 

pi|i-ii|Hi aštumiiolikų lietuvi 
kai luoliieįies žvalgų. T ie |tetl| 
s* ne- |iade|i ginklų 
iki imskuliiiąjai. 
apie .Tl) tailši-vikų, 
I;i|hi išžudyti visi, 
jiems iškasė didelę 
|mšautuosiu* vilko į jų. Kai 
kiltie <hi buvo gyvi. Bet bolše
vikai juos užkasi- su jų gink
lais. Ant rytojaus aplinkiniai I 
žiiHim-a atkasi'- tą vietų. Kai- 
kurie lavonai dar laivo šilti.

|H kovo lx* Temps inš<- Įuity- 
ręs išDazilėjoa, kml Kalniau 
atvyko talkininkų |m*ių«l«iji 
iiii-ija su tikslu ištirti, kas d:<- 
ruM Lietiivojr. Tų komi-:ją 
pasitiko Lietuvos valdžius ri
št ovai.

20 kovo tas |iats dienraštis i 
deda autgalvį “Lietuvių Ka-I 
riiloniciiės piisisckinuis'' ir pa-[ 

žymėjęs, kad žinia |uirrina iš 
Lietinių Agelirijos trlrgni-1 
mos. pmImsią, jog Kurlaiidi-| 
joje ir Lieliivuje pnuk-ta vi
satinė ofeuayva. kad Imlšcvi-Į 
kai sumušti visoje šiaurinėje 
Lietuvos dalyje, kad gelcžinki--1 
Ii* mm Kuišislorio prr Aiau ' kanu, pritaria.

I*

Free Poland.
ii-ukii 

(lamo 

l.e,cl;i

Paskui iiiis numeris 
laikraščio Fn-e Poluml 
m Iz-ukija) .-ūkelio 
liildmi minčių, ir, pri>ip;ižin-
liiui atvirai, pavydo. Visa* 
NĮsiiiviuys, išėję* Ki kovo. 
I!>I9 m., |uive-tu* lx-nkijus 
ilk*-* reikalams. Pirmutini* 
striiipMii* kultai apie ix-nkijus 
*žcim-s turtus: kasamąsias 
anglis, žitatlų, ozokerilų, dru
ską. |*,tušą. geležį, rinkų; švi
ną. sierą ir trioin; statomąją 
nictlžiagą. Is-nkai surinko ži
nia* kur ir kaip daug tų da
lykų yra jų ž**mėjc. Tos ži
nios yru |uiduo(os aiškiui ir 
sumaningai. |uitvirtitilu* skait
linėmis.

Tolinu* kalliama apie vcipi
lno. audimo ir mezgimo pru- 
uhiIh— Lcnki.įojc. i‘*iu surinkto- 
žinios, kiek žmonių tuos dar
bus ilirta* ir už kiek pinigo 
|tarduo<iumi jų išdirbiniai.

Lenkija laip-g. ap-kaile sa
vu geležinkelių ilgumą ir vc*r- 
I* . < in ji. žinoma, pn-isnviuo 
m-tiktai liniją iš .Suvalkų j 
Margnibuvą. ta-t žadu |m-ta- 
tyti liniją iš Vilkaviškio j 
.Suvalkus, lyg tol butų jo.- ze- 
lllėje.

Ap-varslę 
z*'ti* - išgales, 
žemdirby sf*->. 
skaitlines ji**
l.i**tuvą -u Ibillgndijų.

Alums m-imujicna. 
Iz-nkai žavinusi mus 
B*-t limlnn. kud (lies m*sanic iš
tyrę savo šalie* taip, kaip 
kad lenkai ištyrė savąją. Len
kai savo reikalus varo su ni»- 
k-lo tr i.-ty rimo pnnnoiieiim*, 
o mes tų ginklų net u mm*. To- 
d*-l me* |m*ir<M|mm* silpnesni 
oš juos ir jietaia

i M 
iMydmm tai 
polich NatM

*-l*-kl • i»ka- savo 
lenkai cinu prie 
I r ria 

įt raukia
| .'UI o 
taipgi

kad 
ŽCUlCr.

liūs į Liepojų paliuusiiutas iš 
tisui, kad dtiug šaivuotų Irau 
kinių atimta (turbut iš Isilše- 
vikų), knd žadama paimti Jei 
guvų t Mintaują). kad |Niliu<* 
suoti iš po iMilševikų žmonės 
neapsakomai džiaugiasi. To
liau ciiui pranešima* i- Didžio
jo Lietuvos štatai, kml lietuvių 
kai iu<nii*-iie išmelš Isii-i viku* 
i; Vaieiui*. gulinčios uz tat ki
lometrų i pietus nuo \ dilinus. 
Ten teko lietuviam* visa* ls>l- 
š* vikų nmlmliin*as( kilnojama 
si.- ligonlmtis) su .įrengimu ir 
daug svarbios mcilzmgos. kad 
tatlševikni 1rattk*.a.‘i atgal visu 
frontu.

21 kovo |*amnicia Lietuva, 
rašant rašatit apie L*-nku*.

Dienraštis lai Fi.-inii- padu*, 
•ki platų aprašymą -u |*agyri
mai* aiiloriiii ir veikalui M*-|i- 
liitai*i-tli. Tą o|s*rą patašė lie
tuvis Oskaras \V. I.nbicz Mi 
lo-z. .I*i gabumai ir jo tauty- 
•*'• smarkiai |uižyns-ii divuiaš- 
t.'je. aprašant los o|h*i-*is lo
sima didžiąjnm • I*I***iiTi teatre. 
I'.-nyziuje. < t|***ra |*aiašyla ir 
atlošta prancūziškai. I- |*adu<* 
tų ištraukų matyt, knd iii*-.-. 
t iii Imt. negalei imi** j**s statyti 
sccuoli. \ ii'tomis Dievo vardu 
tariami .Ii išniekinantieji zo- 
dziai. Tą |*ati o|M*ra it j*** lo
šimus aprašyti dientašlyj<* l.<* 

I Pays.
Nežinomas mums p. Drau 

gar savaitiniam** laikraštyje L* 
l<ur*>|ie Noiiv**l|e (Naujoji Eit- 
ro|ui) juitalpiuo gražu, gerą ir 

I ilgoka slraipsm*lį apie Lie- 

vą. Autorius tenai prirodi
nėja. kad talkininkai, delsdn 
mi ir neduodami Lietuvai |in 
geltai*, daro diilrii* |sdilišką 
kLmbi. Straipsiiia lutaii gerai 
Įutrašy las.

Puliaigoj*- nutorra* kaltai a 
pi<* saiitikiu* Liriofių su lx*n- 
kni* ir rašo: “|.i<*tiiviai trokš 
In. kml jų teisi** Liriiivojc tu.

(tų taip gerliiaiiHis. kaip jie 
'gerliia įmukti leis*** L*-nkijo 
r".

Čia minėtieji pavyzilžiai |*a- 
ii*»*l**. kad Lietuviai visgi su- 
igeta'-jo užimti vi*:1ą viešoje 
I prais'tizų opinijoj**. Mu* žirni 
Amerika ir nmi.i* pritaria. 
Mus žirni Prancūzija ir i**n-

ir kovojo 
•Iii* )Ktgllld<- 
, ta-l |uitys 

Bolševikai 
duota- ir

K PRŪSŲUE1UV0S.
L

Prūsų lietuviai nedalyvavo 
rinkimuose į Vokietijų* Mei
lau. Vi*n Prusą Lietuvon Vals
čių Skyrimo Draugi jos nutarė 
atsisakyti nuo Vokiškojo ir 
Prūsiškojo R*-i*-listagi> ir 
luindtago skyrimą. kuriu atsi
liko 19 ir 20 Saudo. šių motų.

Priežastis Prusą Tautinė 
Tartim pndii..dii srkmtėuis: 
L Kadangi Vokiečiui iki-iol

mu»ų teisiu įieatbojo.
2. Miimi kuliai lapo iš moky

klų išmesta. Milui |i*-tieijos 
ir deputacijos dėl sugrnži
li imo 
t i uos 
tilo.

3. Min ų

— - -
ir-gi urėduos** ir »ud**.

4. Pagal draugysčių zokoną 
mum* buvo uždrausta *u- 

Kalėjimu***** vartoti lietuvių 
kalbą.
Tai buvo dangun šaukianti 

uririsyta*. Dūliai Vokietija *u- 
griuvusi. Vokiečiai *avo val
stiją sugriovė, vokiečiai lai ją 
ir iitluniavoja. M*** nenuritu į 
tų tutlykii* kišti*. T<»lel, mes 
savo lumdidatu* i jų ikduir su- 
s<dnvii*lijaučius seimu* liesta- 
<**ni ir skytimuu.se m-dalyvau 
*im.
Lietuvių Skyrimo Draugysčių

Komitetas.

Balsas

antrą
lunm*i*i Tarytai

\ oki**rių kalboj

III.

laiikrašli* 
gamų Vukii-ėių- valdžios, ėjęs 
nuo rudenio 19I.T pradžioje 
T'lžcjc. litukui nuo 19IG iin-tų 
Kauta . |hi paskelbimo iimiia- 
:iee ir VeVolineijos. \ <d <s-ii* 

i Kareivių Tatjiios perkeistus j 
(“Naują Gadynę", su |mlmign 
i šių Dietų visai SUStojo ėjęs. 
Tilo (uit laiku |ialiovė <-jęs ir 
vokiškasai. buvęs Prusą vai 
džius organas, “Kumnaci- Z> i- 
tiing."

•• Dalia rli*,’

IV.
Seikima* Pru-n L. Parytais 

sukėlė nei-|*asakytą triukšmą' 
vokiečių lar|M*. Kareivių 'ta-! 

-1 y tai. km i daliai v ieš|*alauja 
l(y Ijnusiuu**.*, lies lietuviai 
vaistici-iai į vokiečių reilų ne
nori kišus, lietuvių judėjimui j 
nėra prielanki. l*-sk<* ir uzlui Į 
ko lietuviškai kaltaincius *ni j 
pus prie paėtos ir prie telrfo- 
aų.

Rytprūsiuose įsi miestus ir 
]*o sihIžiuk y ra laikomi mi
tingai, verbuojami Puriai j 
Kraštu Apsaugą. Bijomasi 
nuit rusiškųjų Isdšcvikų ir len
kų. Ncvien lietuviai, ir voki**- j 
šiai j tą apsaugą nenuriai į- 
sloja. Ptusų lietuviai stačiai - 
|uižve|gia. ktd u (išauga vyriau
siai yra įveliama priei Lietu
vius.

UETUVOS VALDIKIS 
PRANEŠIMAI Iš KARO

tikėjimo |uiniokų imi- 
bailioj liko Im- ntboji-

kaliu buto ii<-Ikijuujui

Aniema (Imukų Tuulos Tary
ba Amerikoje), kuri išleidžiu 
minėtąjį laikraštj Free Po
land. Kitataučiai. žiurčduiui | 
to- bukų įurštais darbus, pri- 
jiužįsta, kml jie vedumi liks 
tingai sulig dnluirtinio mok
slo taisyklių. TimIi-I ir svetini 
lauėiai žiuri j lenkus, kaip 
j subrendusią tautų, kuri uc-

n.
Nuo I.T tl. sausio Prūsų Lie

tinių Tautinė Taryta pradėjo 
išl*-iiiiiieti sint, organų “Pru- 
mj Lietuvių Itul-a*" (Trim*. 
Jaguma*lt* spnti-iin<*j “Liliui- 
nia", gotiškomis raidėmis. R< 
daktarinių yru p.

profe-i j, buvę- 
Prūsų

P-a* 
kutų 
lietui ių 

laikraštėlį. pu tikslu 
sinokielejus) ’r

.1. Stiklio 
regu- 

armijos ufi- 
Stikliorius 

buvo išleidi- 
ir vokiečių

rius, iš 
Kari* 
rietas, 
prieit 
nėjęs 
klllta.je 
kelti pilsimi 
siivokiricjusj lietuvių jauni
mų. Jau I9LT metais p. SuA-

LAUKO.
(Krašto apsaugos štabo 

pranešimai).
| -vakarus nuo Vilniaus, .lez- 

no srityje, lasaiio 10 d. pru 
sidėjo mūšiai taip mu»ų ka- 
riuumriH-s ir rusų.

I šiaurės vakaras m»o 
Vilniaui:

Vasario |(l d.. 3 vai. po pie- 
tų, musų kariuoim-nė, draugi* 
su vokiečiais, užjatolė rusus 
Šėlos srityje.

Rusai buvo sumušti. Prieši
ninkus pasitraukė m-t va t k >j<-: 
kur kas išmata*, ten ta-go. Mu
sų nuostoliui: viena* musų 
kareivis sužeistus sprogstamą
ja kulka, f'ionni su mumis 
kovojo II-m* Vilniau* pulkus J

Į vakarus nuo Vilniaus:
Vu.-urio |n d. Ji-zno srity

je |h, mušiu mu- n lutriumucnė 
truputį atsitraukė atgal, 
štatai \ iršiniiikas

Karininkas Liatukas.

i žiauru vakarus nuo 
Vilniaus.

Kiliau.

J vakarus nuo Vilniaus:
Vasario I.'! <1. mūšiuose, 

rytus nuo JeziHi.im** nriiMcome 
vieno sužeistų. Nelaisvėn mes 
paėmėme (i rusų kareivius ir 
amunicijos.

| pietų vakariu nuo 
Vilniau:

I

■
■
>

■

BUTTER-NUTBnEM)
kvpykktU* Omo* t ai-I

*1«M >i.i pek-iaMt'- ar Marui luti
Irirkti ir ^4«a »«fwų»raM4| tfom*—mMa
•m» «aU->mm>—k«š*Hlta*Ma.

Ita-k LM'k Pritart*. tai ImšIm ma*
jkatt MslMtHt -iiKiilmm maišia t * £ah«*» **-kiiii<l*-jiiw«i mašinų l»l«<ii u|u». 
\ ateiki u «laue .Imam— UI FlIK-M 1 IH Ta dinmA dumU
*trika ratiikain krauja Mh*r*<* mumini i* aiškia* aki*-. Kita «imki« 
iimia—-»i* nu šimI/šh tai %va ht*»jau*ia atsakanti* šnuicui talffi**.

Are» ii' I Jn u šiM-kii mti i-kia ta-* lakta*, kad III rilTt*N< I |ta- 
camiiiin •%.irtau»š«ip k«-ųnLk>b i* Imt nik-Ii «|*la*
O i «i r* i«kM kad •• šlšMiHa »iati \i*-imiiik«i«' lai \i«kiir i»<xaišMi* 

t< »Mit -m • ii tikra-m * iliHHio**. kaip III TTI K«M I l»l OKA.

4< i; u il.ir *a»-> m t artojai! lai |Miinximkil<'. \< ap*š£au*it<*. Jum) 
groMtiatnka* litm kabala nų »ili»* mnlautm** iIihiihi*. \m*4«
pilk ki-|tali-l| MaiMla-M.). I*rš|na«*k %al£>li duim»*. Tai 6«*ra* |ta|mH>«*.

r Mitk-

Į šiaurės vakaru ir į vakarai 
nuo Vilniau.

Nieku y put ingo.

( pietų vakariu nuo
Vdmaus:

Alytaus srityje musų 
riiioinenė emu pirmyn. 
Ktiiiio ViršininkuM

Karininkas (pasirašė)
Liatukas.

Ona ("'ciuiicm- .................... 1.UU
Zuzana Vadrilaviėn'uū .. l-llt 
Ona Kazakevičiūtė........... l.(li>
Smulkesnių aukų ............ JUJU

ka-

$3.1.00 

Iš Worcester. Mass.

Agota Pranaitienė .... $1.00
Smulkesnių aukų surinkta 7Jki

Visu

Ib 11-1(1.
Rusai pu.-it raukė visu f ruti

lu.
Alytaus srityje mušiuosi-, 

gindamas Uetuvus laisvę, gar
bingai žuvų laikinai eini)s |ad- 
ko vado (inrcigas, tu |aitics 
pulku vado padėjėjas, kaiiuin- 
kas Antamu .luoza|iaviėius.

Jezno srityje |iaskutiiiluoMc 
mušiuoM- dol Tėvynės garbin
gai žuvų 9 kareiviui.

J šiaurės tylus nuo Pum'-s 
mušiuosi- su rusais mes |au-. 
mėim- 
lunko 
rijus, 
s'atai

Karininkių (luisirašėj
Liatukas.

vienų ar-roplaną. karo 
virtuvę ir <biug muuni-

\ įso šb.S.i
Iš Mvento Kryžiaus jiarupi- 

jos. (Tiirago, UI.
Marijona Bajoriunailė <aLi- 
bertv Ihiml'* ♦KM1AML

Iš Nekalto Prasidėjimo 
Avė. par. (.Tnc-ago, 1IL ’N. 
t±(JO

!« Aušros Vartų par. 
JuoxafMiM Puplepyg “Liberty 
BomI” $.TO.(tn.

Viuirma aukavuriem* taria 
širdingiausiai ariu.

švento Kaaimiero Seaerya.

4

Viršininku*

K II »•».

AUKOS.
ŠVENTO KAZIMIERO VIE- 

NUOLYNUI

Iš Visų šventų parapijos, 
Rosctand, III

siieidur (>iur Draugijų
paskyrė iš kasos ....

'i'ue Draugijos narės 
suaukojo .v................. *d.8(»

S. L. R. K. A. 33-čia kp. ti.Ut)

Virt..........................$S7.W»

Is Hudson Mass.

J ieva fMilleviėienė . 
(Ina Kazakevi •iutė . 
lerundui Jalvckiatr

<IIUII 
.'1.(111

i*.
N.

SAVO SENUS OVE
RYKUS NENUMESI

WitlM»> r««krtM. KmmIm 
•traliM faraaa, Prmeriiou Pm 
Rr(n»cxo ofietriut pi-UoN 
ur|ia«.rast« b«l« divtjimz. tarne 
boao du kart Ncolia padai* r**-,1 
ti.

-Seii* niėnrtnu »pk*sŲ kart, 

turtu pt-r pra<aMlinr« aflmk,bta 
nuplyšo pirmi padai.” aalu ritei*, 
riaa Pemberlun. _<i paprasti padai 
buto nuplišf kur kaa irumpaaata- 
me laika."

lokiui £e«rrykti>. kurraoi da 
cataiia pataiiyti nemanu-ak. Dvok 
pakalti perui, imrtui Kroliu pa
du, Kirkvienaa kiančiui mot pri
kala. Raituoju ,«< daugiau ui 
papraatui padui, kuris daug grei
čiau auplyita. Ataiaink — Krohe 
radai pagaminti mokai,Ura bud. lu 
prityrimą, kad padai turHy pado 
vertę. J* yra lanhuA naprrmirka- 
tanti ir Kirti Nanjaa i t nuima 
g-bun jurkti iaa m Neit NaoMa 
■ ■adai* |vaithiao akai 
jaoa pagamma Cm 

RubbeT IcrdioM ii

1

1

A Irt* u* antyje

U-U-1R.ja Lietuva. Ji»
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skytimuu.se
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Pranešimas iš Washingtono. Pavasaris.
ftioiiiis dienumi' Fe<|eral Re-! du. kad me< užsakytume Lis- 

serve Board jtranešė Egzekn tavai maisto. Pareikalauta 
tvviui Komitetui, kad paveli-įnuo Dobužio. kad šiam jsaky- 

* ’ * . mui jisai gautų jmtvirtinimą
mm Lietuvos valdžios. K«- 

i liūtus dienom* praslinkus, ntč 
i jo ir j>atviitinimas. Dobužio 
i knblegramns ir tam tikra re 

zoliurija, kuria Egzek. Kotui- 
i tetas kreipėsi prie Amerikos 
, valdžios, prisiunėinme ant at- 
i skiro lapo. Čia tik norime jin- 
, stebėti, kud Egzek. Komitetas, 

maisto reikalo, daro reikalin- 
i pis žingsnius ne tik su Ame

rikos valdžia. 1s-t taipgi ir su 
■ tam tikromis firmomis.

Šiomis dienomis Egzek. Ko- 
mitetas pasiuntė IVilsonui se 
kančią kaldegrainą:

April 1. 1919. 
To tbe llonorable \V<>odrow 

IViIsoii.
President of tbe l'nited Stati-'. 
Aniericaii Mission, 
Paris. Pranei-.
Sir:

The (iernians, in tbeir roply 
to the uote submitt<*d to tiiein 
bv tbe Allies on Mareli 2G. 
)!•)!•. demaiiding |tassage for 
the Polisli division of tii-n. 
Ilaller throiigb Danzig. bave 
snvgesterl for thnt jiurjuise 
tbe ports or Stettin. Koenigs- 
berg. Moiim-I nnd kiliau.

Tbe peris of Mėmei and ki
liau are iu Lithnanian and 
Lettish territory. The landi ug 
of Polish troojm t Irę re vould 
be eonstruod by Lithuaniaim 
as opportnnity for Poles to 
oecnpy tliat territory nnd 
I athuaiiian* aould feel them- 
sdres rotnpelled to resist by 

. armed forve.
Th<- IJthuanian troops are 

i at present engaged i n fighting 
tbe Kussian Bolshevizts, and 
such an aetion «ould split 
tbeir forees. and migth even 
iiifluencc the rnost radical of 
the Lithimninns to join the 
Brdslicvist* against the Poles. 

Iii tbe namo of the Lithua- 
nians living in Ameriea we 
apjM-al to the Don. President 
\Vilsoit, to preient tiria flor
iną n scheme to drav the I*o- 
lūh atimtiem from Danzig to 
Lithuania, to the Allied Mili- 
tary C-ommission in Pana, 

žemiau* tilpusią kablegra- 
tną Egzek. Komitetas pasiun
tė prof. Valdemarui. o antrą
ją Valdemarui «r lx»|iatai.

April 4, 1919. 
Valdemar, 
Motei Palais D’Orsav, Paris.

Aim-riran Nntional Ked Cros> 
reeommends tliat you take 
up tbe question of Ked Cross 
llelief Mission to Litbuanin 
arith f'oL Olds Red Cross 
('onimissioner to Europc Iii 
Priris. Ilave šone Ameri- 
i-an l.itlmamnn see Olds and 
tell hitu t bot HOO.tMK) Lithua 
niaus in Ameriea bave eontri- 
ruted tbeir share to Ainerican 
Red t'ross būt no relief work 
ulmti-ver has lx-en done in 
Lithuuiiiu. SupjMirt of Ameri 
eim Ibsl Cross is assurnt if 
olds d<«cid<*s fnvorably.

Vinikaz, 
Žilius, 
Bielskis.

Valdemar-Lopat to. 
Palais D’Orsay, Paris. 

Amcrican National Red 
Cross is villing to retransfer 
Jthuanian money nov depo- 

sited vith them to Ezecutlve 
Committee. Lopatto cakle

jama pinigai -ią-li i Lietuvą. 
Estuniją. L’itciją ir j Lenkiją 
tiems žmom-iii-, kurie nėra 
Vokietijų? jiavnldininis arba 
valstiją, esančiu s.-ijungoj<- mi 
Vokietija. Ih-I Estnnijos ir 
Is-nkijos jnu yra išleistos tam 
tikros taisyklės, nurodančios, 
ką galima j minėtas valstijas 
Wusti ir ko reikia jirisilnikyti. 

^Lietuvai tokių taisyklių kul
kas dar neišduota. Nuėjus 
prie minėtos komisijos Egze- 
kutyrio Komiteto atstovui ir 

tižtik- 
l.ietu- 
pnda- 
lokias

išdėsčius visą reikalą, 
rinta. knd greitai ir dėl 
vos tokie žingsnini bns 
tyli. Kniji lik gausim 
taisykles, tuoj Ims visuomenei 
pranešta.

Egzi-knt vvin Komiteto at 
stovai atsilankė ir i \Var Trn- 
de Board reikale 
Lietuvai maisto.

filiu* išaukė šilime 
jindiiotos Diilmžio 
mos.

Minėta Komisija 
stovus firiėmė labai jirielan- 
kini ir jniž.-idėjo gnlutiną nt 
sakymą duoti j k<l<-lą dienų. 
Reikia tikėtis, kad greitai ga
lėsim Lietuvon jinsių'li užtek
tinai javų ir šini|i visokių 
maisto produktų.

Bealiejo. lietuvių visuomenė 
jau nuor imi laukia žinių apie 
“Lietuvių Dienoje“ surinktus 
pinigus. .Tau licvi-ik treti me
tai kaip tie pinigai guli Ame
rikos Raudonąjnme Kryžiuje. 

£ Begulėdami Amerikos valdžios 
< glolioje gerokai jianugo. nes 

dalrnr randasi šimtas triscb*- 
šimts tūkstančių ilolierių. Ne
žiūrint to. kad nuolatos laivo 
klabinama ir dedama |iastnn- 
gos. knd tuos pinigus Metu- 
von išsiimtus, vėlinus mėgin
ta kilnia budais Lietuvos šel
pimui sunaudoti. ls-t iki šiam 
laikui viskas buvo l»e |ias4-k- 
mės — valdžia m-b-ido tų jtini- 
gų išsiųsti. Balandžio 3 d. 
Egzek. Komiteto atstovai, ap- 
aišarvoję tvirtai* argumentais. 
Ku*jo j Raudonąjį Kryžių ir , 
vfl klabino pinigus išsiųsti. 
Po |«asikidlM-jimo. Raudonasis 
Kryžius sutinka tuojaus viaua 
pinigus atiduoti Egzek. Ko
mitetui. Ijietuvos šelpimui su
naudoti. tiktai dar reikia at
likti tam tikri formališkumai. 
Tat-gi, kaip tik j laiką šis lei
dimas išgautas. m«s. jei kuo
met IJetuvn' paramos reikala
vo. tai šiuo Inrjiti tokia para
ma labjausiai yra reikalinga. 

Ajiart pinigų išsiuntimo. 
tai|>gi rūpintasi gauti Lietuvai 
greitą mesi i kalę juig<-ll>ą ir 
nnšytn. knd kaiji galint grei

tinu misiją Lietuvon pasiųs 
vii. Amerikos Raudonasis Kry
žius juižmlėjo tuojnus daryti 
visus galimus žingsnius.

Ainmlien (bnl. 7 <1.) gavom 
nuo Dohužio sekančią knble- 
gramą: Tnrjilnutinio Pum-Ijmis 
Komiteto atstovai: Turrzy- 
nowiez. Ijithroji. Benton ir 
Pakštas vakar išvažiavo Lie 
tuvon. Amerikos Itauilonojo 
Kryžiaus atstovybė' prisiuntė 
fi9fl kilojamų (apie v'n«nns 
tonas) medikamentų, sanitarių 
p|prtaisų ir drajtanų. Išlaidos 
padengta musų pinigais. Pa- 
nlkubinkite šimtą penkiasde 
šimts tūkstančių frankų mene i 
ainių išlaidų. Mes remiam ju- 
sų sumanymus. i

Dobužti

I m rių »i nt i 
Kilios žili"' 

pmncSinir 
kalilegrn

musų at-

Tirps ta sniegas, ?n’uupeliai,
I |inknln<’' Is’-gn. ii<-dn.
O augalai jnu vyturėliai:
< ir. vir. vir jmviiar . i.-dn.

M< d/.ii- i I įmina pumpurėlius, 
žaliai. lajini; vi i d<m.-ins’, 
Pievos pradedu žaliuoti —- 
I‘am puošt i žiodai' nugina*.

Saulė licria spindulėlius. 
Viskas Ininda lyg iš miego, 
Viskas juda, viskas kruta. 
Džiaugia.', kad nebėra sniego.

Atni artojas taiso žagrę. 
Tuoj vis lauka art. akėti 
Ir išpurini-* žemei 
Vasaroją |imdv m ii.

Piemenėliai jau -u-ėje
Botagus im sukti. vyti. 
Džiaugias', kad jnu imužilgo 
Bandą luuk:.n įeik jietm zyti.

Mus sesutės, kaiji jos triūsia. 
Darže liuos ežes gamina. 
Vėlėm-Ivllli.' n Julėje 
•Inu. ž.imel. vėle' 'odiuii.

Ak. kai|i link'imi. kaip ir !. t u. 
tirp ioj ni-Uoi" Imt* tieivii'tiii 
Ar dnržc. ar tai ant kiemu
Dirba, kruta kožna.- viena .

Killlin. rodo- '. į |<nšl:iile. 
I’o '.-iilitl-- uimliilMi.-ė', 
Atsisėdę* ant kalnelio 
Pasidžiaugtum gražumėliais.

Paklausytum. kui|i ]>atiksleliai 
Krūmuos' čiauška. ulba, gieda. 
Pamatytum, kaip uju-liai 
Pakalnėlėn gražini rieda.

Oi. tu. mirk pavasarėli! 
.Sveiks’ ilgai, ilgai nebuvęs, 
Nepr:d<ėg. kaip laikas liegn. 
Bet pabūk ilgai su mumis.

G-IV-19. Aras.

lastlonger 
Sav&youmoney

J
ŪSŲ draugai kurie nešioja Goodrich “Hi 
htn" debatų gali du syk ar tris syk tiek 
nešioti kaip jus, kad su paprastais debitais— 
bet Ooodrich “Hi Prcss" debatai nekainuoja 

daugiau.

Sekretas jų gerumo guli tame, kad jie gerai 
padaryti—užtat, kad Ooodrich “Hi Prcss“ de

batai yra SULIETI j VIENĄ 
DIDELĮ ŠMOTĄ. Užtat yra 
negalimas dalykas jiems pra
trukti ar nusilupti, roberis yra 
geras ir drūtas.
Jus galite persitikrinti paklau
siant savo draugu, kurie nėšio 
ja Ooodrich “Hi Press“ deba 
tus, turintieji “Raudoną Eilę’ 
ant viršaus.”
The B. F. Ooodrich Rubber Co.

GOODRICH
"H l-PRF’ęę

Tabako

100% Gryno
Turkško

Helmar yra grynai

Atsimink dėžutę 
ir vardą — HELMAR 
Atsimink
Turkiški—geriausio tabako pa'
dirbti. Atsimink - jeigu tau ne 
patiks Helmar tu gali atsiimt 
savo pinigus atgal.

(.1 .l/’.IAf /J.l SitinLfL />• ■< • Ifilmnr. Jei

gu »«</«(/»»/.« <r/v».A IiLh\ih. ii'liiL'jai, t, pinigai h: 

ri i/ deiutr Ims Imi -naii/iuiii.

lulirlu'jai Au</ii iauaiaa lluktri Tnrliikiį ir 
SurapOtiĮ Ciįanlii vium paranHia.

jjj?’
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IS NORTH SIDES
Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu

Soda

Jau Liko Atidaryta

Town of Lake Apielinkeje

PER VI8Ą SĄVAITR KRAUTUVE BUS ATDARA IKI 10 V AL. VAKARAIS

Išpardavimas Visuose Skyriuose

PADĖKA

Barzdaskutis.

Visgi kaipo seniausis žmogus ir patyręs, kuris mate daug daiktu savo gy 
venime sakau jums ir norėčiau, idant mano žodžiai butu išgirsti, jog reikia at 
likti visus pirkinius Bendrovės Krautuvėje, o tai dėl sekančių priežasčių.

U BRIDGEPORTO. 
Bridgeporto lietuviai šiose 

vietose gali pasirašyti 
po peticija.

A. A. Teodora Andnuskc 
vičiutė.

DAROMI SIUTUS AMT UŽSAKYMŲ. 
Savo kostamerianu prosijame siutus dykai.

k
Kvio-iaioe vi»u> viengenčiu* lietuvio* j mivo krautuvę, 

kur ru*ite vi*iKi«uet teisingų ir širdiugų patarnavimų. ge
ru* tavuru*. tei*inga* kainu* ir užeiganėdinimų.

J. J. 8TOMKUB.

NEMOKĖK PINKOSMEKEIKALO i 
Musų krautuvė—viena ii didMauig CUeufuJa 
Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip neamai. 

Mašinėlių laiškams drukuati ir ofiso darbams yra naujau-A. I.*. Junrvir, 3313 Su. Hul- 
*t«*l Sl.

V. J. Stankūnai*, 3313 Su. 
linlrtiii Si.

Brunui, 3338 Ko. HaMrd St.
M. Kiru*, 3331 Ka Halated

TOM H0EK8TRA THEODORE WERMER J. J. STOIKUS

Theodore Wemer&Co. 
11140-11144 MICHIGAN AVENUE

Telefonas Pullman S14 Roseland, HL
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lietuviai Amerikoje
»

CICERO, ILL.

Visuotinas susirinkimas.
Visuotina.* Cicero* lietuvių 

susirinkimas reikale (msirašy 
mo po peticijai dėlei Lietuve 
ncprigulmybės jvyks penkta
dienyje, balandžiu 11 d., vaka 
re. Šv. Antuuu jmrapijus sve
tainėje.
Emisijos pirm. F. Strėlčiunas 
yttininlrai Pr. Zdanktu.

B. VANDERGRIFT, PA.

Tautos Fondo los skyrius 
laikys mėnesinį susirinkimų 
13 d. balandžio ir Šv. Gertrū
dos bažnytinėj svetainėj. 12 
vai. Visi Tautos Fondo lia

nai ir visi rėmėjai bei ben
dradarbiai malonėsite atsilan
kyti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti.

J. K. Stankus.
T. F. 108 skyr. rast.

9

VANDERGRIFT, PA.

kuopa 
<1. I>:i- 
liažn'

E
■9

Lietuvos Vyčių 40 
laikys susirinkimų 13 
landžiu Sv. Gertrūdos
tinej svetainėj, 1 vai. |*> pietų. 
Visi nariui malonėkite susi
rinkti. Taipgi nejm m i rėkite 
Ir naujų narių atsivesti.

Patarčiau virani E. Vamlcr- 
griftu jaunimui prisirašyti 

t prie šios prakilnios jaunimo 
|<ftoaairarij •

Kp pinrintakoa. 
Li aLBVBLAMDrbmO.

I
■

Dabar Sąryšio atstovai iš 
katalikiškij draugijų, mntydrt 
mi, kad su MM-ijalistiiis ir li
beralai* išvieno veikti neguli
ma, ir kad jie vėl už kiek lai 
ko gali įlysti j Sąry ši ir vėl j 
tų |mtį padaryti, nutarė išleis | 
ti Sųryšio j-tatu*. 
giliu liberalų l»ei 
į Sųrvsj ueįsili is.

Cleteiaiidii lietu, 
likai, .-u.-i vieny kini 
savęs gerinu! Imi

Rekolekcijos
j V. W. RUTKAUSKASALEX. MASALSKIS

UIIAHOIIII s

!jr turtą *rn 
IsuTiua. Aliu 
k>« ♦ i a «• ’ 
lM»*h<tf|Vi • k*» 
|il|Ciaurtal. Tu 
nu Mvn knr* 
|M*nuo ir Mulo-

I » ' I
ADVOKATAS
•• - 4r.»* Tt teisu •

nftetoa DMsntaMrJ:Aušros Vartų Bažnyčioje] ny ėi<» durių. Avių apsileidi- 
i imli nekuriu valdylios narių. 
i"iai liko suvėluoti ir atmesti

i imt Sąryšį. Atmetę fėrus. nu
tarė vi.-gi kų nor* surengti dėl 
į a- apijų.-. I.ila-nilų atstovai ir
gi ant to sutiko. Išrinktu ko
misija, kad sugalvotų kų nors 
naudingo ir |a*lningn.

(■egužio 31 d., 191(> m., ko
misija ni|•uituoju, kud ji su
manė* išleisti visų Sąryšyje 
prigulinčių draugijų ir kuopų 
i; t ori jų; rinkti apgarsinimu* 
nuo biznierių: istorijos kny
ga* imrdnviimli. platinti; *u 
raugti Imlių ir visų |H*lnų skir
ti šv. Jurgio imrapijos nau
dai. Lilienilai vieiilialsiai su
tiko. lta|K>r1as liko užgirtas 
per visus atstovus. Visos drau
gijos ir kuopus pri<lavė savo 
istorijas. Taihi uts|uuizdinta 
1 lt rgz. knygos, užvardinto* 
••( 'Im i-lmido Lietuviškų Drau- 
/’šrių Istoriška jaTŽvalga”.

Ktigs.-ju IMI d.. 1917 m.. įvy- 
I • Sąryšio Imlius, kuriame lm- 
t» ĮKirda! iiiėta knygos. 
Kadangi ne visos knygos buvo 
parduotus, tai vi-«>s katalikiš
kos draugijos ir Sųrvšis nuta
rė. knd knyga* pasidalintų 
draugijos ir kimjius projMtrci- 

, joiuiliikai. sulig skaitliau* na- 
i-ų. knd greičiau gulinui bu- 
t t išjmrduotu Virš minėtų 
<! raugi jų atstovai, nors seniau 
buvo sutikę platinti išleistų 
knygų, bet, kuomet knyga ta- 
|m> išleista ir nutarta, kad 
<1 raugi jos projaircijonališkai 
pasidalintų, sulig narių skait- 1 
Lauš, musų litieralai |mkėlė 
h ntųj ir atsisakė iiuti savu 
dalį. Jie rakė, ginti kunigas 
toms knygoms priešingas, iucs 
bažnyčioms priešingi, mes baž
nyčių nestatysim ir kitokias 
l'liovom** ėmė kalls-ti Sųryšio 

| susirinkime. Taip gi ir drau- 
J gijas, iš kurių būvu atsiųsti.

.-ukuistė, kad knygų neimtų. 
Tu* draugijų* atsisakė priimti 
•h'.u <Lulį. atsisakė ir upinukėti 
*|M .'dos lėšas, kiek jums pri
klausė,-išskiriąs Dr. V. Ku<lir- 
ko* draugijų. Atlikę tukj ne
gražų darioj. Iila*rabii prasiša
linu iš Kąryšio, palikibūni visų 

naštų katalikiškoms draugi
joms. kaip tai: apmokėti spau
dus lėšas, platiati knyga*, sy 
kiu ir jų draugijų apgarsini- 
mus; žodžiu rakant, turėjo |ot- 
siiinti savo ir liberalų dalį. 
Sąryšio atstovai dar landė iš
gauti nors sjmudos Irau dalį. 
Imt jie,* šokilami kaip viUu:\ 
atsakė: “hmm nieko Immlru ne
turime su lomi* knyguinis *.

Vasario 30 d.. 1919 in.. Są
ryšio atstovai nutarė virai ne- 
raiknluuli iš jų utlyginimo. 
Buvo- liaudy ta imtraukti juo* 
I teismų. Imt |Misirudė, kud Iii- 
l'M vedimas ilnugiau atraitų, 

1 negu iš jų gautų. Užlaiigu* 
reikalų su lila-nilai.-. Sųryšio 
atsiuvai nutarė (mrašyti kun*s- 
(•ondencijų j visus katalikiš
kus laikraščiu* vanta 19 drau* 
K>j>J* prigulinčių prie Sijryšio. 
lipa* lila-ralų negražų |msiel- 
gimii, kad |iarodyti katalikų 
visuomenei, kokių -krbimki |m- 
įlarė laisvuiminiui kntulikiš- 
konis ilruugijoms Clevclanilc. 
Taipgi, kad panai) ti. kad 
su socijalistai* ir su taip fiari* 
vadinusiai* rave tautininkais 
i><*guliiiui veikti išvieno, arlrn 
veikiant iši icnu, laimi reik Im
ti atsargiam. im*s jie nelaiko 
savo audžio. Patyrimas rodo, 
kad kur tik jie įlenda — pri-

;:d - kata ' 
im- tarp 
musų visų 

mintys Imna kaip vietai! Mus 
yni didelis skaitlius ir Imtų 
mums gėda, kad jie iuus už no 
šių vedžiotų! Pasirodykiui. 
kad mes esam susipratę, kad.1 
mokam ir galini nuveikti di
delius darbus be prisidėjimo 
lils-rnlų ir liolšvvikų. Jeigu! 
mes laikysimi** vienybės, tni I 
tie musų jiriesai pasirodys mn 
Žiūkai ir liejiegiai. f vieny Ih*I 
Clrvelaiido katalikui!

Clevclando tautiškai • kata i 
likiškų ilurugijų Sųrvšiu vai 
dylm:

Pirm. A. Ribinskas, 
Rast. A. Žaliaduonis.

DONORĄ, PA.

If Muki.i kolonijoj gyvuoju iiuo 
. fcndžioK 1914 m. draugijų Ng- 
F tyiūk i kurį Kiunčia viao* 
! draugijos abdovuM *ulig nkait- 
xtonaa narių. Per visų gyveni 
' Mo laikų tšųryši* daug yra nu- 

vaikęit dėl Clcvelandu lietuvių 
ir tautos laito. Draugijoj* mo
ka tam tikrų mukeati Sųryšio 
palaikyinui, kaip tai: hvetai- 
nė» |Mu<autdymui Mtririuki- 
Mams ir kitokiem* reikalam*. 
Atstovai laiko *u>iriiikiiiuu ir 
•varsto bėgančiu* raiką lūs.
Mųry>j sumanė katalikiškos 

dlWgijoe. Po kiek laiko pri- 
t aidėjo -aorijaliidų ir liberalų 
^draugijos, kad bendrai Veikti 
•MMdingų darbų d<*l CIuvcLsikIo 
^tosterių ir tauto* labo. Kuo- 
rMet aUiun|ė liberalų bei aoci- 
|tiistų draugijos xavo atido- 

l*MŲ visi nUNidiiMUgt in; tua- 
'Mm, kad viskas bus gerai.
Bet ka> tau. Bolševikai da
lyvavę tik kelis susirinkimus 
— prasišalino, ne* matė, kati 
•avu pragaištingų darbų lie* 
tuvių tuutai ir darbininkams 
neišvvstvs Nųrvšvjt*. Katuli- 
“ty draugijų atstovai. |»ty-| 
ra, kad su lwzdžioinaikini.- 
m-giiluim išvieno veikti, iš jų 
pnuišalinimo nieko nedarė, j 
Po jų prasišaliiiiiiKt. Sųryuo 
katalikiškos draugijos Itei kuo
pos šuto susirinkime nutn 
Tė, kad daugiau socijalistų j 
Sųryšj nepriimti, kud jie kada 
ir norėtų.

Bolševikuiits |irasišalinus iš 
Bųry šio liko tik katalikiškų iri 
liberališkų draugijų atstovai. 
-Liberališk os draugijos liko 
lioa: S. L A. 14 kp.. Samia ros 
lAfcn.. “Varpo** Sundariškas 
dCoras, T. M. D. 20 kp. ir Dr. 
/^Kudirkos draugija. Mo
kėm. luid su 1 ils*raluis visgi 
■na galima susitaikyti.
'Balandžio 2<> d., I9lfi m., iš

tymas surengti fė-
Bandai. Kodas*

Surašąs aukotojų, kurie 
i kojo Tautos Fondan: 
i*. Jnnuknitis ............... $3
Moterių Sųjįmgn ........... 2
Susivienijimo 11. K. A... 2
llononn* Vyčiai............. I
T. Morkus...................... I
S. Morkivne .................... I
I. Nninis.......................... K
M. Niiinienė ................... p
.1. šimkonis .................... 11
A. Palauskiutė ............... i

Po $5.(10: J. Markauskas. P.
Kastrickis. I. Vanagas, A. Ik** 
nulis, A. Nurimtas, 1. iuuni- 
konis. I*. Erčius. J. Zakarus.

J. Martinkus $3.U0.
Po $2.00: K. Stankus, J. Ka

džius, O. Gudrlicm'-, V. Ali- 
ruiuaiuitis, Gage, A. Jakailte- 
oė.

Po $1.00: F. Matulevičius. 
Kuronis. J. Uula'lieiiė, 1*. 

Trašuuskus, C. Armonieiic, M. 
M. Stcjamailis, J. Vaičaitis, 
M. Urbanavičius, .A. Marlių- 
kieno, J. Nurimtus, F. Mickus. 
J. Gesiautus, A. Jukaraviėic- 
nė, J. Norkus, V. Mickienė. I 
M. Kudžius, 1*. Kuiimrausiuis,1 
S. Pociūnas, O. Alvfcauuieuė. 
J. Kadžius, M. I*ajibiu<-kns, 
D. KarpavičM-nė, V. Baguėius., 
.L l*auiiikonis, (t. Ktuteni<*uė, 
Dambrauskas, J. Kašeliotiis,
J. Soliuuas, A. Klujiėis. V. 
Amlriejauakiutė, M. Vaitkus.,
K. Zuliiikeviria.

Smulkių aukų. 50c.

M0NE88EN, PA.

l*u $5X«t; J. Kasputi* ir 
lia-lzijaurkar.

.M. t'crnauskas $2.<«l.
I’o $|.(|0: A. Visockiu!*'*. 

Kauiaekis, A. i*ct ruilis. 
I*;iiilauhk.'i', J. Mockui 11*.

Smulkių aukų $1.25.

COAL CENTER PA.

a u-

V.

vvest-Sideje. dt«l« 
FTHl*

Rekolekcijos pi.uudcda Balandžio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, baigiasi Didžiojo Kctvergo vakare Mišios 9 vai 
ryte, pamokslai tuojaus ro Mišių ir vakarais 
Komunija bus dalinama 5 vai. ryte ir Mišiose.

Kam rupi gerui pažint Kristaus mokslas 
laimės ir išganymo reikale, pasinaudok šiomis
ajomis ir neapleirk nei vieno pamokslo. Visokiuose abe
jojimuose gali kreiptis prie Rekolekcijų Vedėjo.

3307 AUBURN AVĖ.
I kona Uro.rr 4I3*

t

i
•

4
I
•

::

v u. « wii'i.i i\ siiui r
KMnMTtf <»» 

Tai Catitrbi •<?» 
tlfiMi* r.rt |«r 4c*|**vrtfr 

AIJ W. 51t4 SI.
TH. Tardo <44X

■s

7:30 vai.

žmogaus 
Rekolek

Rekolekcijų Vedėjas, KUN. F. KUDIRKA.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

DERGIAMOMS KUOPOMS, 
KURIOS DAR "KEIS 
TUČIO" REIKALAIS 

NEATSILYGINO.

•• • — • •__ -r-r - ■ ■ ■ ■__ i - i ■-------

I Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tclefvua* MrKtnlFy b?44

I | OTMl |.K. \<
SK»? koeatte UtMiTn 4fcm*«*itor4 

| X Kaiii|Mto \V. BT-Iub f «iv»o

«-•
i 

i

It DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

M. Į

l
i

Dr. A. R. Blumcnthal D.D 
Akli NrUlJMJM VS
t.il.<n>b>o n>i«« * i- r>1«»

lala >. AUilaml Ur. k.n »|». C 
TrlrCtMtaa T*iU» 4113

TrlelvtlAa lb*uhAMt«1 44*?

J<
< >1 <

• 11
I<1

P. J. O’REILLY A 
A. N. MASULIS 

Al. — 1-1X11 | tiASs
— IA-! II IM I 

tootrlr *» i««ni t.1 .i.n.M vm»> 
M- n ten imi i •> ir tra «m

•■'rklnito. i 
U. < o-

Ar

IM'Mit «b I ftitt,
M.likę t.* t r

C:t aml k« i!/b* ’
im r < Im *•!.•«•. Ui.i

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS

•uMUytomAdtntbk Airjti art u: 
•bk’ ni« rtulAi ir <>v»rt 
t- « nūn |34 Iki 444. «1 
•««iu<Mla fu- ti» ir 12

N* < | tl .oli * «!•' 
iki « ■ siutai ir 
i: iki su

Vilium |»u> ru k.rr.M 
iMimu-'tų uamrkntM

Virai maM i vartoti 
ovrrkrstal vrrt ■ ihi-* 
>Ak. iMlmr 4J* tr euf-oni k< 
im* • nuv II !*• iki St 2-0 
B utai nuo 11 .h f“ .• 
licua ir ku|»orai.

ATOAIIA KAM4UIA
Hr'lrlhMnu Ir e akarali.

8. G0RD0N,
l«U s. HsUUnI r, (Vk-M*.. IIL

širdingai m**l*lžiii 
kuopų laštininkų. 
šeštadienio vakaro 
visus pinigus. kuri 
ko už tikietu*. 
•ti**nyj ant Ap-I.tK io

visų gerb. 
kad ligi 
pri-ių-lų 

no* sūriu 
Nra sekma* 

susirin- 
■*. :ii*<l:iu kinu, reik<*- išduoti pilną at 

skaitą.
A. F Augustinas,

717 W. 19 PI., fily.

Tauto* Fondo 31 -l*yr. at-i 
uis mėnesinis >u-irinkima* 

Į suimtoj. 12 <1. Imi. Vi-i sky- 
iriaus nariai teiksite,
kyli į šį susirinkimą. - įm ini 
daug svarbių reikalų. Prie 
to dar. kurie neatsiėmė! dip
lomų, malonėsit ateiti ir atsi
imti

Taipgi tisu*, kam rupi l.i<-
tuvos n- prigulmyla*. pnišuim* Moksleiviai vėl pradeda judėti.

Ii

i

It WEST SIDES.

trr
i <r »»ar-

l»u.- Si
11*1. nu<>

kMUll,

*i«PmI ir 
m iv

v alku 
Va-

M-

Į

♦
i
I

r.

OR. IE0 AWOTIN
<2)d>e*«jr*. (?itrur/aa, 

%L»< -* ri« 
!••*»’ K-». IImI 1**4 bl-, < hi< 

KaJ|«a l.st •*« s. '. t*t*s44U 
»r ** *a FJiat 

Vuintod. 8: :• rvti. t v
VMk-n «>.. «re:

>i
>

•X

atsilankyti ir pasirašyti ant 
tam tikrų peticijų.

Pasirašyti ant |a*tirijų taip
gi galima po žemiau nurody
tais adr»*sais: pas J. Kisielj, 
114 \V. 14 PI., pas J. šmukštų, 
1904 ('nnhl|M>r' An. 
Punkauskų. 2ir_ ’ t 
Are., pas A. Burgį, 72G \V. 18 
St., ir Uctuvių Darbininkų 25 
kuolai* krautuvė j. ĮSI7 S... 
('nion Avė.

Tai gi. gerbiamieji lietuviai, 
skubinkit pasirašyti aut |a*li* 
rijų po nurodytais adresais, 
laikas yra trumpus.

Tautos Fondo Valdyba.

I
•

ims J.".. • - i Šatams, «l«< analiiort , , .
7 a: iv .a’pdmylm*.

BRIGHTON PARKO IR A 
PIELINKES LIETUVIŲ 

DOMAI.

J.
A. I

lt. K--tvcrgns $5.<*t.
I*o $2jIJ0: F. šnpis, O. 

kilti eilė.

I"o $1.(10: .1, Plonis, K. Na;* 
|*olis, K Aiiiki*. J. Simihi -. A. 
Ntirpėka. A. Surpalus. I*. 
Drovu, p. Muilini*, .L Vdi vi
rius, J. Ūsaitis, I*. Krikš<*iu- 
ims.

S uiilkių aukų $2.75.
Kun. V. Abromaitis.

Aumdic, imi. 12 d. ir indė- 
liuj, buL 13 d. N<*kaltu Prasi
dėjimu £tv. I*. Marijus |miapi* 
jiuėjr svetainėje, prie 44 ir 
Fairlield gatvių Ims rodomi 
kratomieji imveikslai is gyve
nimo musų Išguiiy tojaus, Vi«- 
šjuiliee Jėzau* ir garbingu*

, vietos iš Avcntosius Žemė*.
Į 9 t

Kiimdit* Imi. rodomi vakar**. 
I‘radžiu 8 tai. N**d**lioj Im* 
rodtmii dviem atįėjai*: um, ,; 
vai. po pi**tų ir 7 vai. vaknn .

Bulair gavėnios laikas. įni
kus |M*niku *r upiuųstymo V. 
Jėzau- kančių, taigi kiekiu* 
iiiiiii tuntų rii|*ti |*nnmtytl 

Jėzau* gyvniimą imt 
niė* ir Jo durim-.

i It VEST SIDES.

z<

Su N*sb*lioj. Imi |3 d. Lietuvos 
Vyčių 21 kuopa "in corpore** 
ei, prie Mv. |\OIIIunijos. To
liui geistinu. I.ikI visi natini 
iš vakaro atliktų išpažinti. 
N*-*l*-lioj. 7 vai. ryte visi na
riai susirinkite Imžnytinėn 
svetainėn. 7^K) eisime į Imž- 
nyčių.

Visi nariai privalo tų at
minti ir kožii.'i t'-giil |m*is- 
tciigia atlikti pri**dermę.

korespondaaua.

Cliirag*** katalikų mokslei
vių judėjimą* ir dariu.- <b*l *a- 
v<> nrgnnizarijns laivo truputį 
sumažėjęs laike karės. Jie vi- 
su;* ravo nuo itHik.-lo Ii noras 
taiamlas |mšv<*utė tėvynės rei
kalams <h*l išgavimo jai nepri- 

Keletu* Chicngu* 
fyine-nių iiiokdeivių apleido 
mokyklos numylėtų suolą ir iš- 

(Tąra aut Ii pn*l.|.

i
I
r*

Dr. M. T.Strikol'ii
LIETUVIS

<<VDTT<MAK IR caillIKCA* 
nu v. «?d> M. noram, rn. 
*<.•*» Talafonn. |M».rtMs*S 1 *• 

Ina. TH. l-r*! <»

,>iinntmiiimiiii.i.!it;iimitin:imiina<i

Dr. S. Malkelis | 
Citl'VnMAn ut CHIItt lt G AK S 

4?IT s**. .'-4it.nl Ate.
l*bmo- Itn.trr IBI J 

c>.-«ro oCfi*. 
«MT U. I.tti Nt. 
Cb™>< Orr. M 

ll<,M. 3.-M W. MII. ««.
e* n. Pn>*r«< 

-^nMiaMuiuHiuMtmiiiimin-iiuianS

=

i

REIKALINGA
l3c*tut* iitrrctlto dirbti daktaru «4to< 
kurt tour«l«i mokinti* kaip duoti brau* 
k)liiU* t ui.i s.iK* >; ai* i m |»t. •
d/bs* Abrikauktlc t*|»K> < *ui. |>o piety. I 
tovb hucntto Iki I VmI

t»r IbildJtNl*. 
IlovHU ]|to».

3B» Ku HOtr MU <*hira<«>. UI I

|*rfirAkau stoto* draary Ibdculvvu 
l:ntkMU»k*> ir Jono V«h Mikutoito Jto 

tat 1 *■ dtr- -- O* 0>m S lt.

t

M

’Dr.M.Stupnicki
; U----------e. .

I

I
I

at

f
4

3109 So. Morgan Strect 
<III«'A<^I, II.IJM’lk 
T«IrCtatt k artU ^<>>1

k iki I2 it rj»«*: 
•» pliti iki t t. Ii. ••«»-
uu« nuo & iki J tai. taktra.

4
i
i 
<«

.. ......................... —1

Ttot itrvtrr 3941

Dr.C.Z Vezelis 
MKTI Vtto IH JMim.TAM 

Vatotoalo*: touu * rj*M »k| 9 bato.
N«*4> burn a r^r~'l •i«4r,ui;i 

4?41 M). AbKlsAM* AVMIIjV 
arti 4T»trto Uto4»a<

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

! 3» MI. I \ S M I I si IU I l
«i «n >• *T*1. |(ų >?

Z % tolumu 3911 •' 32 t>4 ««Uuet
Te!. lUariitorll

CMH'AUO. II.U
x--

«

I*aiv*lu.u ■»••• l*r««liM l*«tru Taut
kaus pucina |A Kaunu gub., aiauH*f 
patr. t*Mpil>a faarBfk* Krt kliy ado* 
jin MraMnaltB** 1A natuų lialandAšu 1 «i 
ūkani ir n««uvrjA<*. X<xibmu ar

»r euI k«»k»a iMhtliM* |Mt«kf 
hldtaiiH- >» |4at$r» ar luta m|«m? j» 

*.hutų, lai utuiAMukia u$ ki> Lua<u d- • 
k * U* AM.

KaaitM • r n Tautkų*.
34«4 Ik* Kutote i'tokatou. nl

l*4A4V*>kau lMt'44 p i-broliu Jil'do K.f 
Mauku parupta* I- Akiatodrai** |m- 
• tirtu, I'atku.un . |Hira|*^ Vudrliu n*, 
du* »<i natų
Ufautr, turinti* klU 
a4ia»u:

AiiMlikt- Ka» j
ii < kati* lu

K jerubių 
lUtrr M«

KhnM«t, 
Aut<«r».

ANT PARDAVIMO
n«i4»4o »u ūktu* nintu 1t«*«i'u a.ut 3 
4»ii* «’i iu b K mtmriAia »r uug-1 i 
1*4-< IIH m t! ir ’ I.dilo) tol* I /f»mkul>J 
>r«t tt**»Hli* *u l totoeeeUMtlu. rutula i • 
tim* n< -a 44. <n> |«trkit «t»i«
lautolte* |m*> ■<»trunku *»l HritoV luitų 
333> tt :-»•! I‘U» » ._____ «‘b»<-4UP>. III

VH inantotiMtoi urtmatn- ir »«»tl 
•n»nk> At*uuuto'fto įBojnti 
4434 M*» MuirIiImI'J Ai . III

iilliitnMtMNHMIHilHnM*tMiad«WHŪū

ERNEST WEINER 
ORY 00003 

1800 W. 47th knmp. Wood Su
Nm <j«4»oh miurv

KM.eecua u Kalauonu.
moeltaio. paMrinkin,. (aunamt.

TImKI. niil.njMai. hi>im 4ra»«. 
imi. smm u mum.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Urtmh Ar

'•f»*ao Mo MlrteMtoUl Arto,
Ilcaidctot t ja 1S73I Mu MmLimmi Av 

III.
Tvlefšrtuui residriu-th** ir s4im 

l'ullmato 343.
Vat.: • r>tu iki II 4.; 3 i*v tdatii 

iki 4; c iki 9 viskare. N* •!
9 Iki IX

11

Dr. G. M. GLASER
f-rMKHoHI*. tT mM-- 

ofu»* C. •* .. >1 . ,
IU»U ll-ru M., <Mi«um, IU.

*1*1X1 JAUSTAM 
NaCMiMiv. V>nMiv. Ulftl ehra* 

■>Aku l<V-
Ol imi VAI.ANIMIS: Su* Ii erto 
iki it, ouo i: iki : i*. buu «

iki S eaiamia vakar*
N»-4* lionu. Ruu t Iki I vo p1.- • 

T.IcIiaihji Turit. 4S7

»

i
I ■9

II
! 
I
f I

HiliM'i ITvnii
Jų > A AJaIi

I •.<ritriQ' Har*-r |»«»trto tnn oui, *♦- 
nMur4«ui Muvyb »»••• Firnaber m<* 
f.©m, Jarita ’r tolll |netoki*» turi t ei d 
t-ar-luMi tei'-jauto e>«. Ft**<uatu* to*)- 
< 4 Tuojau* totoide-jtoiti* Me» turime 

iii* • Mulkio* <*•$•$/ko*na toteurM*

K. KA.PLAN ft SONS, 
4608 So. A'hland Avė., 

Clii-;3go, libnoii.
TulrToiaa. Vr.nl. *0,1.

DR. A. A. RUTH,
IžUtototo BšUjIn,1 to ir 4 hl

► f l,s|) ta» Sl' I«r«*h(J. 
Vtoiky »r \i‘ I thl’.’.i L

(•fra*. 33«4 I4** II 1*4 M . < ■ 4*«>
T4irf<*.in |>ru$4*r 902

VAUAAUA- Ib .11 r>W 3 1 !’•
jsit ty • 8 tuk- N* ' l<* A J

IAIHMIt4MN4M4teMeeMNUN4llf!HlllinU!n

lUud >«3 K*, A 4l.n*l IU 
T.'t. < II. k lu *1 U«1

EJCTRA.

Mi»L?Lib ir lu 4g«4^|
%»ri<4>4$ ir A|<r> stoty

m- IBU a
•r-. |iaru4>ita* jux tino#y j 
toitoy

Mi • lur.tnc • u««ua ir
• «• Liri*i»r«. dej tą. n r< u 

tour Inu »|H4 e • • 
l Valirimu. 
IJcMrtM $*ru4»»<«a ta* •«nu* tnu»y »tu> 
«itUuL ėto>flM<*W

girutf
> itnmo 
praktiA- 

kūninei )•/•» n>44t)atU«

J V* mat* bilBHiti' »|«lMtokvt| ir 
(•iMatytl tnu»y tvok) k tų bito laiku «-• 
d*«n<| ir *nk«faii> ir B**uU M^rtštoJiA.
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DRŪTI

Siutai

nv-tar tur«-r.i:ia 7 milijo 
nūs gyventojų.

| v- >|
ii-ii 
taip

Tn<ll l'iklmlnri* !«• nieko išdūmė. 
Skalbyklų raminsi imi nutn. 
(k*l E. .'!9 Kilt. NiižiiiIį In* |ui- 
nnkliiii* Imvo (1uirli*s Ik-ikcr.

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

HENRY KARTZ MIRĖ

Jo moteris taippat mirsianti.

Nepatiko

mirė. Vii 
plm-iiill bu Vn

1949
I

Nclengvn išaiškinti ta nelai 
mę.

Penktadienis, Balandžio 11d 
l.i.uii I.. |M p. Irimkmit.
f.< »l:ulu m , B-daitdžio 12 d 

Jllliu-. \ i! Ima-. Kuli t.ilililf.

llenry Kurty, jau 
knr šioj i tetoj 
pranešta apie K.iilzo ir jo nm 
t< r> :t|Mle,gimą. kuomet ek- 
plosimo mimiio.-e keru-imt*.

Sakomu, jo moteli* laippul 
mir-innti. I‘uliel::t dvi nu-rvai 
t i našlaiti.

Tai luii-i nelaimė, tini ėin 
kaltu l iek l.oit p:iliij:t. kud u. 
dūrė mnnim-e ganų. Ik t du u 
ginu*ia yra kultu.* įmi'-iu žmo 
nių u<-:il*argmim*.

POLICMONAS TRAUKINIO 
UŽMUŠTAS

MIESTO CHICACOS 
ATEITIS.

Sulig 'ioiuetinio mu—tu di 
veklorijo, < Iii*1 <i turi uiti • • 
milijonu* gyventojų. Tad tas 
kilikuiienis • k-js-rtam* leidžiu 
manyti, kad trnm|*<j ateityj 
mie-ta- n ilauk* dar kelis mi 
tijūnu- viveiiiujii daugiau.

.lobti P. Coning Engimm- 
ring (‘o. pr< z.idi-iita* t’ouing 
ap-knilo, knd |»‘r -••kančių- 
Al įlietų lui) te lul-ią jau liet 
7 milijonai žmonių.

Coning -avo np»knityimi* 
(■aremia praeitimi. Nuo 
metų sulig *h1įji- darumu 
xn gyvintųjų skaitliu* 
priaugu ir turės augti:

INM9 melai* buvo I.INNI.IilKI

gyventojų.
l!M«i m. jau 2.1 M«l.iKili.
192«l m. lui- ZųtNMMMSl.

m. 4.1MM l.<M M1.
I!K!7 m. .7.111111.1 MII.
1943 m. i.lMMI.INMI.

1949 m. 7.IIIMI.<NKI.

Tokiai* pul laikotarpiui*
gyventojų -kailini- didėjo
N< u 7 m 1 -. Iliilmlelpliijoj iri
kituose <lid< -niinee niic.*lu<**r.

Niekus negali |«i*:tkyli. 
kiek tunte guli Imt teisvl*--. 
Ku- Im- ilgu* melu* -veiku- ir 
gyvu*, tas geriausiai įsililrit"*. 
ar šių dienu tvirtinimai Imi 
pamatų.

PIKTADARI8 NUŽUDĖ 
PANAKTINJ.

I* 1V«-*I Puti. |Ht|ieijo* nuo 
vado* |*ilicmiinn- l’ul* r! l.-> 
ve atrasta* negyva* štili- geli-' 
žinkelio (’liicagu. Itnrlinglon ir 
Quim-v la'-giit. Prnvnžinojnnti-i 
traukinis .ij užmušė.

Koklini Iiii-Iii ji-, ptilindu |m> 
einančiu traukiniu, niekn* ne
gali pasakyti.

I’et aplinkiniai gyventujai 
tvirtina, knd vaikai aplink ge
ležinkelį išdykavę. Polimmrns 
juos vij<-'ix. IV-gęs skersai lin
gių ir nematę* ateinančio
traukinio. Ai.* atašė ir |*die-; Plėšikus aną naktį įsilaužė 
monn pagavo. Ri-mel skallivl los ofisan. Ten

ljarry Tilik-I vakara eidn j'1“ Misnlnra su |mmikliniu ir 
nui* namo arti Is'-gių atrado nušovė už jmsiprie-

policimnio kefutrę. Tuojau* gg.! 
prato įvykusią m-lniiiię. '......
jis praneš*'- apie tą pulteijai ir 
pats ėmė ieškoti lavono.

lurae ėjo 4.7 metus. Paliko 
moteris su keturiais vaikui*. 
IfKC! Sotilli l(idgewuy avė. SUIMTA 6 VAIKAI PLĖ

ŠIKAI.

DIDŽIAUSIA KRAUTUVE 
DRABUŽIŲ IR ČEVERYKŲ

GERIAUSIOS IR 
PUIKIAUSIOS 

' RŪŠIES
PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI 
SIUTAI IR KOTAI.

GERIAUSI 
DRABUŽIAI UŽ 
PRIEINAMAS 
KAINAS

Pirk Dabar— 
Kuomet Gali
ma Pasirinkti 
iš Masu Dide
lio Stock’o — 
Ant Velyk u 
Pasirodyk taip 
kaip nori.

t

Atdara kiekviena vakari iki Velyki? 
ir Nedetioj išryto.

VALIAUSIOS
MAD08
VYRŲ IR 
JAUNŲ VAI
KINŲ GERAI
PASIUTŲ 
DRABUŽIŲ.

CONTINEN 
TAL RŲšIS 
CONTINEN 
TAL KAINOS 
REIŠKIA SE
ZONO GE
RIAUSI DRA 
BUŽIAI TAI 
TIKRAS 
TAUPUMAS.

Nesulyginamas 
Pritaikymas 
Materijos ir 
Darbo.

Nepaprastos Rūšies Siutai ir Overkotai

NUODŲ PRARIJO OIRTUO 
KIA MOTERIS._  .

vyro išmetinėjimai.—
jau man nusilsMlol 
tavo girt nokliavi-! 

tarė .lolm Caskill savo1

“Mary, 
anolatinis 
tnas"’. 
moterei. “Ir jei tu m-mc*i ša
lin to |inprntim<i. aš tave |m- 
mesiu *ti gegužė* I d. Atsisa
kysiu mokėti raudą už namus 
ir viskas suirs ir niekais nu 
ris“.

Po šito jo Žmona |udiko vv-, 
rų ir keturi* vaikus ir pati1 
užsilipo ant antrojo aiigšlo.

Vyra*, kiek (uilauku*. nu
girdo liildė.į. Nuėjo Įmžiiirėti.'
“Aš jau savo Atlikau", 

tarė moteri*.
■ “Ką tokio!" |Kiklau-ė 
ras.
“Aš prarijau nu<*lų. 

riliu man mirti. Nemėgink 
ne ge|l*-li.”

Vyra* pXŠ:illkė |Hilieija I 
»1.71 (’oli.rado nve. luiiiiu*. 
Mr*. (ia*kill l.’Uoveikinii* 
vežta į patilto ligoninę.

Gnskill tvirtina, kad jo mu 
toris jau antru kartu mėginu 
pasidaryti gulą. Jiedu ap«ive 
<lę pirm 17-ko* metų.

Tni ką daro įpratimu* 
svaignlu*.

Policija suareštavo (i vniku 
plėšiku*. Jie (msisakė, kad plė- 
šimair juu |a Iniji; kelis tūks
tančiu* ibilierių. liet pinigų 
neturį.

Policija juo* tiŽĮiuolė ir su- 
ėmė ntlinuose |ai numeriu 27 
Nortli Ada gtif. Atni*tn <lnug 
pavogtų daiktų.

STREIKININKŲ VIETAS 
UŽĖMĖ PAGYJANTI 

SUŽEISTI KAREI 
VIAI.

luiki- Forrste. (Iiii-ngo* 
ėių formose >ii*tn-ikavo «lnr- 
bininkai. Tml anų vieton Im
li v’u-*t i iš furln Slioridnn ligo- 
»il.a - |UiKĮ jautieji sužeisti l.n- 
reivint. I’.illtiu salininkai ne

imli ui-id/.iinigti kareivių dar
bu.

Gražio*. Minkšto*, Pavasari 
nes Naujo* Mados—Geros 
Rųšie* Skrybėlė* Velykoms. 

Ctetaonz. Ju žinote tų m- 
dų—ju žinote kų tu žodu 
raHUa M kaip ilgai noMojaM
Muų atockaa pilus Etų vi
siems žinomų ir pageidauja
mų Skrybėlių.
Skrybėlės karina tinka kiek
vienai galvai. Ateikite • mu 
pritaikluime. štes madų 
atidarys jutu akis, o kaino* 
bu nuolankios jūsų kišenini.

IŠ CHICAGO! IR APIELIN- 
KtB KOLONIJŲ

!.<•
mn CICERO. ILL.

ŽODIS PADCKAVONŽS

(Tą*u mm pu*!.).

ėjo į karę, idant tuoiui patui- 
nautų savo brungini tėvynei.

Didžioji karė jau pn*ibaigė. 
Lietuva, tėvynė inusii juu pra
deda išvysti liiio*e*niu* laikus 
■lai dabar reikalingu netik me
džiagiška. Imt ir dvasinė įui- 
gellta.
nuito ir jaučia 
tauto* 
t IIUI j |Ulgi-llią.

Atai
l>ei moksleivės
Unrliiiot ie*. 

rinkimu* ir svarsto savo Š iuo 
ir tėvynės svarbiausiu* reika
lu*. Kovo mėnesyje beveik vi-

Moksleiviui kntnlikui 
n-i kiti u* savo 

la-i savo tėvynės, jie

i

Thomn* Itoorl'-y. 73 m. am- 
Maus. ėjo trapai. savo įmik?'- 
veniman po nmn. 3129 Eiti-

Eidamas paslydo, aariri-

Širdingai tariu iiėių gerbia- 
įmini Knu. II. .1. Vaičiūnui.kle- 
iMinui šv. Antano juirapijos. 
Ciu-ro. III. už taip gražu jut- 
tarnavimų laike laidotuvių ma
no moters n. n. Teklės Rusie
nė*. kurios nt*il>uvo kovo 31 
d.. 1919 m. Taip gi širdingui 
tariu učių Draugijoms Treti
ninkų. Rotaneavos. Apaštaly
stės Maldo.* ir \ isų Aveniu už mj* Chicagoj Moksleivių S-mo 
taip skaitlingų dalyvavimų.' kuo|K>* laikė susirinkimus ir 
Taip pat visiem* rmin-Tis ir -varstė, kur laikyti Mdulri-į 
kaimyBuras. lai Dims M jutatųiMbl

('Iiiragos moksleiviai 
sukruto vėl 

Jie šaukiu *usi-

(''tonais jie yra—drabužiai nepaprasto* rųšie*!- vėlinusios mados. Jus did£iuo*it<*s 
juo* nešindami. Itodršdykite gražiai \ dykoms! Ateikite rytoj ir amipirkite Me ra- 
»KMI r rausiu* drabužiu*, o Ilsimi auaitaup.VM aail piuigi). Vrlvki) rytų išekit a|Mirėilę "stl ge 
riau-aai* dralmžiaia" ir laikile užtikriniaia. knd Jt’SŲ ilraliužiai jutus gražiai tinka, turi gera 
nintrrijnlų ir gerų pnaimiuių. Vyrai iš viny tiulių utsnlii aliuzuuja ritataia j šį ttiiragiM di- 
džiauaių Dralmžių Krautuvę kuri randasi vakarinėj didyj mieala.- f ŠMiaia tai kratMra tnud- 
mnu*ių drabužių. Pirkiiauii rūnuiia jua aulaupyaite imu trijų iki1 <a-piynių dolerių ant nuliu ar 
ovrrlsšu— me* Mltnll|Mimr užtat kad uira tiu|n-rl.HHH- dideliiHaa- hitutair. Mes Iietiuikanie lukiia, 
tink te* ramiu* kaip krautuvė* ilitlmivriyj mukn. ura ta* <latig tviskia prie feiismiių kainų!

HART, SOHAFFNER d MARK; KUPPENHEIMER TAIPPAT SODIETY BRAND 
IR KITŲ ŽINOMŲ IŠDIRBEJŲ.

r*aa**l inunų v-l>limuar l**arH*vlni* Ju* malte kaip *>ulua tat* ir v.r/'it'niua kote*, kurte tikrai Jua 
Ui«..n-aim. IS-rial graMai guli. aicMa kruti*.'.. ««l> p.-r Jum*. SouMe Ir einat r brraa«*O -Sel Jaunų 
v,ra. Turime laimi smilu Hu^eluj 4ri aem-aulų r>t, miline tm iM-rn|.raatal gmina: Sūrima yra Ubai 
gema kvkvleaam SrabulvJ'

viai moksleiviai |Mgeiiiau įu, 
kad moksleivių neima* butų 
l'liiengoje. liet, jeigu |ia*irr>- 
dvtų. knd kita vieta pat<>g<-*n-'- 
ir naudingesnė, tni ebieagie- 
čini. Im- šliejo, sutikiu taiki 
ti seimą kitoje vietoje.

ihduiidž.iu (i d.. *. iii.. Mok
sleivių Šiuo 13-ta kuo|m (iš 
(Vest Siile*l laikė susirinkimą 
Aušra* Vintų imrapijo* *ve 
tninėjr. Susirinkime apkalbė
ta ir nuturiu daug svarbių 
reikalų. A|mrt kitų dalykų, 
apkalliėjo reikalu* savo ren
giamojo vakaro, kuris atsibus 
Veriu? nislėlioje. Aušros Vartų 
I tara pi jo* svetainėje, ši* va
kara* yra rengiama* jiastan- 
gonii* dviejų kuopų, būtent:

Vaiku

J te yra

Kurie norite gerai laikų pra-'galite, malonėkite užsimokėti 
leisti bei kų nor* išmokti, ne-! *«ra pažadėtas mokestis. Ne* 

: pamirškite atsilankyti į mokr-'juo greičimi* sumok-'-i.im*. juo 
Krivių vakarų. Verbų ncdciioji-. j daugiau* pinigų turėsime, (no 
Aušra* \'ar1ų parapijos sve-'-.-i-eiėiaus gilėsime pradėti sta- 
laiin-je. Nuėję į moksleivių tyli pa-.in ą j nšlaiėių i.amui. 
vakarų m- vien ką nors i*mo«-j 

■ šile, ne vien gražiui laiką pra
leisite. liet sustiprinsite moks
leivių dvasią savo atsilanky
mu ls-i prijautimu.

Neužmirškite Verbų n«<dė- 
I lio*. neužmirškite moksleivių 
| vakaro!

L. 8. 5-toi kp. Valdyba.

IŠ BRIGEPORTO

s.

Moksleivi*.

LABDARYBE.

PRANEŠIMAS.
IS BRIDDEronTO.

L. R. K. A. 15 kuopa laikyt 
Kunriukimą balandžio 13 d.. 2 vai. 
|>o pietų, ir. Jurrio mokyklos 
kamlmryj. Vitu nariai kviečiami 
atsilankyti.

T. Pftntitkt ra it.Nedėlioj, linlnndžio (i d., 
m.. L Vvėių Ki tu kuopa ėjo 
prie Av. Komunijos. 7:13 ryte 
visi susirinko savo |tnskir1ain 
kambarin. gi 7:30 suėjo “in 
corpore" j bažnyčių.

Tų pačių dienų ėjo “in cor
pore” ir mergaičių draugija, 
vardn Nekulto Prasidėjimo 
Panelė* Av.. Moterių Sąjungos 
3 kuopa. Apaštalystės Maldos 
draugija ir Av. Aloizo Jauni-

M.

Aiuomi pranešame, kad Ijtb- 
da ringo* Sąjungos 3-ta lrac- 

13 kuopos iš Vest Kides ir 2U'|>«. kaip jau žinoma, laiko su- 
kuojMi* iš llrighton Parko. sirinkimu* 3 nedėki ien}, kožno

Programa^ rengiamojo va-j mėnesio. Aj mėnesį atsibus 2 kaičių draugija. Visos drai
ka ra žada bflti puikus. Bu* į nedėldienj, tai yra Veriu? ne- j gijos atliko savo priedermę la- 
prakalbot, <įįno«, doklcmaci-jdiIdiotų, aea tračiam aedėUte- i hai ■kailli^pū Grafai, knd

I
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