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Lenkai tikrai užėmę ,iTO,us
Lietuvos sostinę

Vilnių

**l
Berne. Imi. i.s. I.u-ų l*il*e. 

viky ►tavi* <hle*«ojr ir apy
linkė** nl*i.lurė invujun. ka
dangi Vkrnini) kartmuimn* 
iižimdim'-jn aplinkiniu* mie
tu- ir *\nilM-ain<**iu* nutekin
ki lin*.

Miilyt. lodaevikni t<-n lio* 
už.laryli ir atkindi tnm vien 
|m*aitli<i.

t

. VOKIEČIŲ SUOKALBIS 
SUOMIJOJE

GeUngforsas. Imi. *.%- Nme 
mijne vyriaii*ylė- -naefcė pri- 

' n-lymii*. jog v<4>hėiai *tt lad- 
.tevikai* *ii«knll.iniij:i nuver-ti 
Niimnijo* vyrianeybe.

I* VilmrgM «h-|MUlu.4a‘ 
: kiečių k<m*uli* įtart eile.

v«»-

ITALŲ SPAUDA FRIES
VIL80NA.

PREMJERAS ORLANDO
KARALIŠKAI 8UTTN

KAMAI.

Rastiniu minim buvo apgulu 
sius gatve*

Turinaa, Imi. 27. Kurmn-i 
ilnlii |mmij<-m« Orimai., grys- 
.lama- i* l*nry žirni- atkelia 
v« *in iiii.-*l;in. ji* čia ntnul.. 
ty. ku. tiirl.iit. vi*ai ne-tlikė 
j... Žii*miu mini.* latvi. np«ė 
tuu-io- gaise*. Surryžlnnti* 
Įmiujcrn- |uiiuit:<« 1i.-i.«: ka 
nili*kai.

At*i*|..j.— nubaiml.iliiij.. 
Ortmulo lruni|mi prašnek.. į

■ minia*. Nokė: ,

priguli 32 šalys
Ungarai bolševikai prašo 

Lenino pagelbės
ŠIANDIE PLENARe TAI KVIEČIA LENINĄ USPUL- 
K08 KONFERENCIJOS TI RUMUNUS.

Lnadaaaa, tad. 2K — (lytoj ratenkianui* Italija* |iarln- 
itH-nln*. anot Centrui Nrw* .lejicte*.

PreRjiia* ttrtando prasmė larlamentai apie *t*v| taiku* 
konferencijoje ir lakini** |irojokią ktuivcikinu- an.-kfm.tl (|ui 
►kirti prie 1 talijų* j Tremtims. Ang-leraįjj Adiagiu Trycete. 
ldrijų. Kūme ir Italmatiją.

Jei iiarhmvntn* tą -tmiaaymą jicnv.-*. Italija nei-vetig- 
kare*.

Paryžių. UI. 2«. J Vm- 
aaiMri atkelia vate-ji ;ūrmieji 
vokiečių atetovai (kurijom i) 
taiko* kunf.-rrmrijun ir. |rm* 
kvuje |*.rn anklij. jaučia*! 
|MTilaug -iiri-ti. Jie reikalau
ja daugiau *au lai*vė*. rtii- 
minge-nii) n|<nrtmmiilų.

Jie tvirtina, kad kuomet 
atkclinii* vi*i at*t<ivgi *u -avi. 
staliai*. luinnet neužl.-k* vie
tų* vie*l>uėiimw lte*>-n'iūr* ir 
Valei. Ik-t |ui*iei* .lai 
ir viešbutį Sui**e.

Vįmič jiem* -varini 
►nriJl irtu*. I>*1 turėti 
kitavę.

užimti

premjerų Eisnerį.

Rėdymu. Imi. X 15 Ha- 
tvatiju* Mietin.'-* Municbo gau- 
’la žinia, kad anų dienų Irti 
lojtevikų minia i* ligoninė* i*- 
vilko grafą Aren-Valb-y ir gtd- 

•vėje žvėri-kai nužudė.
Ta* grafa:- kitumnd buvo 

nii*ov«-* premjerų Ei*mvj. *o- 
eijali*fų. I'o žuvimu hnioini ji* 
buvo a|aiiu*la* ir paekni gy. 
■loma* ligoninėj.

IkJacvikni Tii-iH-rĮ -kaitė 
-avimjii ir 1«|.l grafui ntk.-r 
Si jo.

1

I

i

neimti 
pilnų jų

ITALŲ DEM0N8TRACIJ0
SE DALYVAUJA IR 8.

V. OFICIERAI

Ambasadorius Page iikcliavo 
Berlynan.

Bolževilui tada juos sušaudy
ti.

Berne. Imi. 2K.— Ilnvarij.* 
Madinėje Miiiii.-I..- hotėrvikal 
pn*oovei vi* dar laiko*!. Ne. 
niekur negali i* ten |m>pry-1i.

Nu*tinę įniko n|>giilu*i vai 
dži.w l nriil<>n* nė. Mū-tn- >n 
ImlM-vikni* nlkir-tn* mm vi*.. 
|m*auli<>.

Ilol*evikai nuil.i iM-inv.-ngti 
nų *mi Įrnvojįj. Tad ji.- griiiiu* 
jn imui.-iem* niie-fo gy v.-nt. 
jam*.

Sako, knd j*i valdžia* kn 
rinumenė n*|ierlmiik* *av<( ap 
gulimo, tu.un.-t jie *nrink* vt- 
►u> žytiM'-niiMuiu- ini.-to gy. 
Vrtiloju*. *u*lnty* juo* prie 
«nno* ir ligi vieno >n*audy^

Galimn* daiktu*, kad ludėe 
vikni i-pildy- *av«i gruiuoji 
UlU.-.

SRSUA.

Rvmas. kai. 27.- ■ Italu -pini 
da laimi katėtai* žn<lžiai* ra
te prie* psestėlcnty TVilomy.

t.iornale ll'halia rate, jog 
|uer.i.|enta* Wil<«ma* |mmii ' 
te- *avo prin«-i|m*. ka- lyli*i 
lai*vė* jūrėse ir ra*iy lygybė*. 
Girdi, ji* vsltirėių. nagahl. rn 
nnmii ir bulgaru teritorija- 
|m*kir*lo pranciiuim-. .'-eknin- 
ir jug.edaiiam-. Ik-i Italijai 
ji* mėgina užginti iuiu<l<ili.*, 
karte laimėjimo vai*iai*.

Imikraėti* E|«wa -ako. jog
i*-ama danginu kaisrrio. II.-I , *'r l"”',Hrų*iM- >**ia* *a 
am. viduje at-inulę* kita* vv •*
rn*. kur- ap*|m.-n.lŽia žmoni' T l«*‘‘utim.mi* di.-m. 
likinin MM* n' hww> nl

' Mik«u»ixU‘* Dalmr
RUMUNAI IVRIKR UNOA- I**'*>»,"ih- teln** teiM-

KUS. I""’1."
_____ K rikėtnvintui nebuvo |mlmi

Dalia raadaa'j' puitfavž. H- P"**- 'teuem-i racija tę*ė*i ke
ta e*n* bifu lioliku minučių. |*nnn*iai

1ruui|mi kalbėjo ir kili engry 
ONL S — Ina dusui ^M**’j* l'“lij"* al*lovnt. Ir tų 

' • i • ** Ižu- _ — i. * __ . i« B. -B * - - — • . ■■ 2
|ueirytuo*r ano liuda|«-*l.ų 
( ngarijo* Moti*-*, -markiai

- *u*itėmė -kaitliaguji uagani 
ImGcvikų , nu ns-|

I
I

I

Vierma, Imi. 27. -rkraino- 
vnl*tiečių kariuotursu-. kuriai 
vniluvniija kažkok* IMIura. 
mulai nuo rn*t) hol*cviku paė.' 
mė Kjjevy.

<sa gante iiai«, M Kijevo
Iiramdimn* l*ni*eviknin« «J1- 
džini baira* -mugi*.

Ibdtevikai nrluivu pasiketi- 
•ę užkariauti t'kmino*. IUt 
ji.i vi*a* tik*ln* tano tenai jei- 
briovu* būti. kol prinok* ja
vai. I’n-kui Ino* javu* raimti. 
išgabenti tadtevikiėkoa Tlu-i- 
jun ir l'krainą a|4ei*ti.

Dnluir jiem* *iigndyta tie 
vi*i ji; |ih-nui. Nik netekę Ki- 
jevu. *vnrlūau*u> I'k raino* 
venini. *u vargu gakta laikę, 
tie* ir kito*c l'kraino* vietų**, 
liet jnu jnvų lai negalė* gauti.

Ikti*ll> .įnikta* rtl»il holte- 
vi kam*. •

Londonas. Imi. M— K Ityma 
immetema. knd lenai ir kiliui- 

.(*• mi.Ktim*.- vi* «lar »eka gy
ventųjų denum-t rurijie- |ui«-* 
talkininku*. Itymr. -nktmui. 
dmnundrarijiMe |*irė prer.id.-n 
Iii IVibmnų dalyvavę ir X 
Valdijų armija* ..fieiemi. lt*. 
I.agimj ir ta* ;ml buvę.

Suv. Vnl-tijų nmlm-ndi.iiu* 
llnlijoj.-. Tinime* Nel*on l’ngr. 
kaip ptmieMiiim. i* Itium i*- 
kclinv.- Paryžiun. T.-nni ji* 

’ pn^.idrtitui IVilMUiiii |«dii»- 
*ią* *avu nt»i»lnlyibniin.i rn*- 

|tą.

PARKELIAUJA KARES 
SEKRETORIUS

Brest, Imt. 2R. Vakar i* čia 
i*ptnukč į A ūkti k i, garlaivi* 
t.eurge \1 n* liiiiglutt. J m. |mr 
k<Tiauj.i katė* m kretoriu* lla 
kor.

Bus *ajnn

i«ian- 
|u«-m. 
Htolll

Uagarijaje stevis tikrai daa- 
pentiais.

Londonas tad. 2*. I; lė-r- 
, ih- liiiktate-im Tinę— piuaeMI- 
imi. j>.g l'ngnrijn* l*.Jtevikų 

tsyrinii*ia* imta* lb-ta Kuo 
<kn-i|***i- j ru*ų taJtevikų gal
vą te-niną. kad tarai ra savų

Kita 
‘ bCt

ga ant Italu|ierto.
Vakarone* nuo ltala|ie*1<i 

tekai-dovakai užėmė Kmtmrn 
tie* IIlinojumi ir mi«**1ą Itaab. 

, Čekai—bi vakai yni jau arper- 
tuliauda nuo ISada|a *to.

WEKERLE MIRĘS KALĖ
JIME.

Londonas. Imi. 27.- Iė Vien 
m* prnneraiiui. jog buvę* l'n- 
gnrijn* premjera- l»r. Aire- 
ander IVckerle mirę* knk'-jime. 
l*udn|H-tc.

Fhiladelphia, Pa., Imi. Jfi. 
I'untuminiiii* laikai* Įmki-lta 
klnu-imn*: nr |»rrtti<l«nln* IVil 
««ma* trečiu kuriu Imli) i-rink 
In* telie* |<n*xiil«iilii. jei ji* 
Matyli; *n vu kalididid lirą.

Nauju* g.merali* prokuroru* 
l'nluier vakut čia pa*kelta'-. jog ra-ulamui 
tikrai \Vil-tmn* Imli) i-rinkla*. 
jri tik ji* t<> pa Uorei ų.

patvirtintas tauto
gos projektas.

IVashiugton, Imi. 2*>.
•Ii.- 1‘myžiuj.. įvyk*1a
n* laiku. k.mf.trtH'ij.—
n; Mtatja imiių -ąjumy... r*ų. 
kale.
Valdybė* .kimrtnnM-ntn. va karitmmmc .lalmr už|Miltų Ku- 

kžr |*i-ki-ll«- |*-ržiur<'-tą ir |«i tniiuijn. knmmd rumunų ar- 
tai»yių tautų *ųjmw» k.m*li (»"'J" brianja-i l'ngariju* giht- 
t arijų. ,imm.

Tuntų -njuitgi.jr |niguli 3* Stovi* l'ngarijojr tikrai 
valdybė*, kurių* -knilum*....... «b>|»-nitmi*. mkmm. d.-jmtejr.
rigittab'-* Njjungo* narė*. ' Ihiagel viet.m imkyla valMir- 

; tie t.. 14 kilų vnbdvbių pa. **' R** boltevikiten vaMMg

kultai Miliktn -a >lHl*liaii-iai> 
krik-taiimai*.

A|i*kait.mui. kad dHmme-
trarijųp- dalyvavo iuažiau*ia - - i . ... _*..«. ,
StŲKli žmonių. • De tu 14 kilų valdybių P*** •■d.' viktėkų vaidilų

Ibiv.-* italų |irenijrra- taigi' *i' •**’''• pri-id.4i |*4e -ųjua- <r iitoe vtrae žygius hhfc—įk. 
Ąmsatli amte letegramų |*raa-|**'% - -,.Tuo larjm rumnaų aOR^R

etoijiM ro^tnjenii. Tebųrranm- 
je imžytnėjn: “Visa Italija. Ri
toje karčioje jai valantloj* 
|m-iliki junti-**.

I’ildę* premjeru |mrcign*
l.-i.b. vi*ietu- vyrian-ybė- dar 
biuiukam* dalyvauti .kūmai-- ' 

'trnrijm**- llyiin* |*a«’ilų teita- 
dū-uj. kmmiet -ugryžt. t.-n 
|<i<mjern* tlilniel.i -u kitai* 
nt-luvai-.

I'nn-lni ime dalyvavo ir -til
■lentai ir .buluninl.ai -u vai

1 dininkai*.
Tuo iMrpu i- l'nryžinu- ap

turimu žinių, knd |U.7.i*h-litn* 
Wil*.itai- luik<»i mis., žodžio ir

1 urmam, nn-ik-i-ti pri<-: liuli
it-

Mublt Mjasum-rprobAiK Mon'*^**4 t<*auTnRnįjgj 
rne .kiklriim pripažjMtama. i5- bltaii T.
-kyro- Mek*iką.

Aalių ginkląvimaei* ka* tie
-imi* iih-Iii •it*inurinnnui>.

Xjjutig.e> i.fi-u«e*- turi ly
gyta- ir t.Hrt.-ry*.

Siarbimi-ia-
la*
ką.

llnmunai retai kur nuliuką 
■ti|*e*nį |m*iprii*ininių.

-ąjungo* lik». 
pa->iuly.ie |«dnikyti Imi

PAKILUSIOS RIAUŠES PA 
RODAVIMO METU.

Ti ietie. tad. 2K -lugo-lari- 
H- vul<Ižiu ueJ.iliriH.ja <lan- 
ginu kariuomenė*. un»t pra- 
IHČilm. i- l«» telie- *o*liute_ 
Autam.

Valparaiso. < liti*-. tad. _•< 
Nu*kend>. du garlaiviu: V:iv 
dilbiui nuo meili.-. \tf.ui»> 

*it kitu laivu.
Su »l«i<-tii laivai* žuvo alini 

uoli* žiiHUiiii.

Vienas žmogus užmokta ir 
penki sužeista.

Boston. Mass . Imi 27. I a 
•iiiiiknnl |«rvyku*iu* i* kn 
tė» kareiviu* parudavimu tm-lii 
uig.-iuii uzpiiol. it miteli- vi>* 
lu. Sus. Vnl-lijn |uekyl*.- 
mūrininką, kui* -a kilai* tun 
riniukni- pil.k- |«.l n.lio |mr.-i 
KU* gatvėm*.

\ i. nn* nigeri* mėginu |*-r 
rili užtni*ylt; *>il.- guli.-, vii 
vę. Mariiiinku* tam |oi*ipri.ėi 
m.. Nigeri* i*-ilrnuk.- rriolv* 
rį ii niižu.1*' imu iuiukn.

I’.. *itu |mkilo rinute*. Kili 
liif.iuii pu<>lė*i *ii |k-iliai- 
p»i«ė timriliiuku* ir publiką.

l<U*rklllčjr <blt .*• žinoti*-* *>1 

Ž.-i*la.

SiiiMitn keli im-lukni. k u 
tiiH.* pnl.likii tni)>|ml g.-t..kni 
••|mvrdiin>>‘*.

SUŽEISTAS 8. G0MFER8.

New York. tad. M. Ilroad- 
arty EulM'l.uii* -liuli kini eit- 
lenkė iiiil.uiuJutin. kmirtAmi 
vnžitmi Aiie-rik.» įtartai Fr* 
•h-ne-iju* piezi.|<-iila- N. tumi- 
(■•i*. Ji* |mvi.jingni .užci.la-.

Pergalės Pasko
la; Paroda vimat

Ilties

Runa*
Imliu -

BALANDŽIO 28 1919 M.

Svarbiausioji miesto Dancigo gatve. T* vokiečiu miestą nori gauti lenkai Nes tai vle 
natinis jiem* išėjimas j ,'ures.

imJKi
ADeiVii

REZIGNAVO SUV V AM 
BASADOR1US ITALI 

JOJE

I.igi vukm vakaro, balan
džio 27 .L. tliiraitoj* 1‘vrgal.'-* 
I'n-k.dai luiv.. •utiiiklii ♦42.- 
7lU..*i»i Ik i-kin. knd Cliiengo 
|ui*iliekn >iž|mknlyj. I’ri*i*i* 
im*bfi .Imil- |<n>laligiĮ. kad Ii 
gi grgu -* l<> d. -miukti p:i 
kirln mu*u miotui .kilį.

Kaiii|mnijnl .laitu |mk.*nkia 
m ginžii* «*ra*. lietu*.

\ tiknt. Imlmeiži.. 27 d., fili 
mg..- vidumi. *t y j tni.-j*. |*r» 
dalinu. 2-'. nairii; luntt; gru 

Itnlyvnvn n lietuvių grn
1 buitą**. |"n- 
ii |«kenk •

Sel^a <(yidory Loan” Kampanija. Pirkite Paskolos Bondsus!

CWic.cn
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“DRAUGAS”

UKTt viv K VT.urav nuiMRAma 

“DRAUGAS” 
toa VaMls-o* U-k>nn BrUrMmmu.

i*mi;m m.jiit*** nūnai
Metaną.................................................Mum

oooooooooąooaoooono

ft—MIIMU mnkaad MkahMv LaI“ 
aAtaH.M te«M» UaMCnuR UMU 4lf — M

•to BUujm Jkrarttel |rtiiMritte>U
aur^M tnuda mi • <r •*»»*■
M«*u- riBt^mi giHsii.u. Nų*u *-r*’r- 
haal Iknutoje ur ckkvmi «>««•<«**
arW Įikiiat HMM I

“DRAUGAS" PU8USHING C& 
1K0 W.4Sth SU Chicago, III 

tllili,ii M*«m*-r llll

|»t 1
1 t

r »
» i 

• i 
ii

 i *
f h Melas Kovoja.

<to. Bet kuomet melo priemo
nė* imasi, protaujngtieji ir 
sąžiningi žamaėe jų taktikos 
nepaMucrkti negali. Viena, tai 
nmslėm**, o antra, savo takti
ka jie išsitarnauja ne kam 
kitam, kaip palietni lenkams.

Prilei.kiiu,* tokį dalykų. Ima 
Irakui ir Įiatiki lautininkų 
-kleiiižiaiuoiu. iKiskalunm To* 
imskalos pasiekia Paryžių. 
Pau Pmlerenski ir sako Tai
ko. Konferencijos atstovam.: 
“I. lietuviškų šaltinių sužino
jau.” ėia jis gabMiĮ lautinla- 
ku- išvardinti “kad lietu
viai kunigai yra linkę snvie- 
nvli IJrtuvų .u Irakija. įdė
liui u dvn«iškija at-torauja 
tikinčių ii-u<*m* ii*,-. u vjuiiua- 
mieji tautininkai, kurie mu* 
informuoja, uesykį |tri.ipaži- 
ts*. knd jų tlaugiau nėra, kaip 
vi»ų Jietavių «b*šimtas mu. 
šilutis. Taigi, prtmi ai Stovai. 
IJrinvų reikia |,rivienyti prie 
i.**nkij<e. ne- to lietuvių Ii- 
kiis-ioji didžiuliui geidžia.” 
Tautininkai Pu<b*n*w.kini tar
iu, uja.

M*-, žinome ii tautininkai 
žiną, kad visi lietuviui b-nkų 
intako* urauri ir ju* kratosi. 
Kam lietuviu* skaldyti, me
lai- tiuliai l*l*'slį daryti. i,m 
įieapykauto, nesti! Koks ti
kslą-! Ar m*l*ii- čia tu-, kad 
Inutiliinkai -aio |s,ilija aagš- 
ėiau tautos reikalų iškėtė!

KO MUMS REIKIA?

Ilgai išbuvusi po svetimo- 
mis valdžiomis musų tėvynė 
daliar įtempia visa, jiega.-. 
kad taptų nrprigiilniinga. Tam 
gražiam ir reikalingam tikslui 
vieni sugalvoja vienas prie
mones, kiti kitas. Kas devynis 
suikiu* vejasi, ta. nei vieno 
įiesugauna. IVrdi,b4ė sumany
mų gausybė yra imvojinga 
tuomi. knd eu.kablo jiega., su- 
sdimina dariai-. Britu pu di- 
delio nuovargio tauta lyg po 
sunkaus saĮmn. imbumla pail- 
-n-i ir -n tuštomi. runka 
mi*.

Pri,-š parūdysiant pasau
liui. kad Ib-tuviai gali tan 
kitai. ,iaug ir garsiai šnekėti
M-imnosr. parodykime Ameri.' 
kai ir Kuro|uii. kad mukome 
greit ir gerai |uidaryti nepri 
guluiingui tautai reikalingu* 
drabna.
tiyvradumi Suvn-nytose Val

stijų** iš|Mhiykius* Atucriko. 
IHlbėių (adedermę: tarkime 
IVuktasto Paskolos žraklų. 
Tegu netiks ari vu*no algą 
ušdirlmnrio artai šiaip ineigų 
luiiiH-iii lietuviu mųdrknsMi

Amerikon lietuviai aukoju En» 
rapaa lietartema.

Kada aito darbo organini 
vilna. Im. nors įpusėta*, taiki 
reikt*, pa,taryti jo veikėjų ir 
kuopų at-tovų susivažiavimas. 

(kuris u|>tnr. triškiui pa.iro-

Pirmadieni., bąlami 28, 191* 

y tit Wwt Braedmy, 8m

Nutarta pariųoU kabteeramų 
i Ltetuvaa BrapnHkų ir pan* 
veikiati jra pirmų* preudm 
tų, Antanų Smotenų, vardu 
Ameriko*-! Jeturig kareivių. 
Taip-gi nykiu duoti Gerb. Prv- 
sidentui žinių, knd Amerikon- 
Lietuviai Kareiviai gatavi ke
liauti IJetuvon, idant gelbėt 
jų nuo Iraku ir vUų kitų ne
prietelių.

Susirinkimą, pasibaigė 5:1b 
vai. po pietų. » “ <

T. VaMtm, Mtotedra, -f

Itoraik. «. 9.
P. S. Neužilgo prisiųsiu pla

tesnių žinių apie veikimų.

UBnĮUKE- 
BUA.mybėi prūdai labiausiai užui- 

puolė ant arganiauojaaėių Lie
tuvos kariuotnvnę. ėmė tolin
ti lapelius prirodinėdami, buk 
kari* yra žmogžu<ly.tė. Ka*la 
bolševikai siuntė rusus, kynu* 
ir mų.» pai-ių išgamų, šaudy- džiugius reikalu, ir ištnuky. 
Ii ir kitaip žudyti lietuviu*,.tnuckmingiau |ial>aigti aulrųjų 
naikinti jų kruvinai uždirbtų <larbo juisę.
turtų, tada Ana-rikoje nrat.i- 
ra*bi soeijalislų kuopos, sklei
džiančios lapeli,is. kad kari* 
vrn nedora. Nukirtimų |irimr-

|te tik tirturtems. kada jie ė-
* mė gintis.

Tai-ri m,-, ir -nlmme tautie
čiam..: orguiiūuukile savu jie-, 

,gas, kad apgiatuiuete lėvy m-si 
laisvę BUO visokių svetimų UŽ I 

' luadikų. Tam tik-lui rengiama f 
lietuvių kariuone-n*'- yra pir
mutinis luų* tautos reikalas 
šiame taikė.

Karininkų raunu.

Ka*la kiekvienoje kultojoj*- 
lietuvių vyrų jk-goa to nors į 
|mse s „organini* įlos. Imta tų 
kulunijų karininkų atstovai 
turi-, susivažiuuti j karininkų 
M-imą. |au-i»akyti virai kitiem, 
prityrimus, pasinaudoti vieni 
kilų sutiianinguiiiu. aptarti 
l«-ndru- jau )m.in*lžiu.iu. rei-

I

I

IJa-tuvig Kareivių Centralė 
Vnldylta atidarė ravo 3-,’ig mi- 
.irjnkitiig tiareo name. Kutak- 
ly ii. N. V.. Indandžiu Ia ak, 3ėių 
vnl. |m> pietų, i*» piriuiiiitikyalc 
l’r. Puniu.

šiame .užrinkime dalyvavo 
nt.torai nuo Lietuvių Tauto* 
Tarylto*. IJetuvių Tautinė* 
Tarybo* ir Lietuvių Kareivių 
IJteratižko Kalelio, kuri* ltu- 
vn .atverta* Prannuiijaj Taip, 
gi atrilankė keletą* vietinių 
veikėjų, kurių tarpe buvo p. 
L šimuti*.

Valdybos nariai pribūva: J. 
J. Kamana* ir J. Kamana U 
So. Itoton Mara, J. Arahrože- 
viėia iš Ketroit, Mielu, Pr. 
I'urvia ir J. Milių* iš Brook- 
ha, N. Y. V. Vašku* iŠ Xcw- 
ark. N. J.

Kaug *varinų dalykų buvo 
.varstyta šiame .uririnkitoc ir 
vi*ka* *eke*i kuopuikiausiaL 

PažyiiM-*iu keletą uula rimų, 
olant visuomenė galėtų geriau 

i .uprarii mu»g veikimų .
Nutarta: AmerikonJJetuvig

Mus imra-kia žirnio-, kad 
U'oudiiuiii'o kaiv<*tta>>* sah-je 
susirinkę tautininkai ir seimu 
UŽrilcarščiavusių draugijų at
stovai stifataikavo vieną žy
mų melų. Kati susirinkimų in- 
kaitinus |*-ieškuuigišku karš 
ėiu. ĮHaiH-šta. kad «-»ų Cbica 
gu* Ib-tuviai kunigai vienam* 
agvo |*iMilyje nutarę laetuvą 
Lenkijai paniuuti. Melu pndil- 
gintu* viena, susirinkime to- 
lyvavuri. m-t išsitaręs, kad 
ji* savi, |«ira|njii* kb-tanąj ai
nių* ir nužudysiu*.

Ant melų ir jm*lų šmrižlų 
X- išaugusi m-apykauta krauju 
— kvepia. Netikins-, kml taip iš- 

. sitarusi- u.iuu<> |«a*b,ritiy. kol 
fteviray Iom* Valstijose yra už. 
žmogžudy -te luiudžinnti įsta
tymai. Bet tikto- tam. kml 
jeigu tų į-lalymų tu-bulų. |*u 
gM-žiiiinl,:i- -uvo I 
ne int*tieijoj e-um-ią žlm*g- 

- žuilystė. nuodėmę gabių |*u 
, ptidyti.

Tautinintai b,i-vamaaiid tu
rėtų nusimanyti, kokiais amu*- 
,-bijo. ir Im*Iš*-v ižus, prmiai- 

. jie ŽMHlz.in. M*-lav utuis vi.uo- 
ItM-l tava, yra ir bu- nuode- 

L. tu*-. Imt tikslini fabrikuota- 
lis-ln-. kml iššaukti panh-aą 
ir kriminale** ini*tK-ijn-. yra 
dvigulei uuudi-rub.

Kur. I.i'*ln tuk- t ’lii,-.-u,.
* l.iiiiigu nuturima- tavo |nula 

rytu-! Km, bd-viuo.-uiiiii |m 
laidu**. •«,*• im-bigilizą Ivir-

* tinimą, tusi |«>- kunigu- toki triu-o |«i>l*-jii 
inli-tH-ija ran>la*-i! Kml ji ir N-inui iškušėiu- 
l-utę. indy* tautininkai te 'i |mr,«|ė. tegu jie tiek |uisišvra- 
k*., kad bukai eitų Im-tuvos 11 to* |«rot|u auka, dėti ir rink -Aš uu** jų v„. i*-.u.irgau. I* 
ims Chicago. kutusu* |urkti.. 
Ji*- g,-rui žila*, kml |*ti- I lu-Į 
vagos kunigu. i*-k>*e nil*-n*i Į 
j**- ts-.truudn ir l.ml kunigui I 
Lietuve ptl*'dll**li le-gldi. J* i Į 
Ii alkiu I.U'lulą plikiusi. JI* «-i I 
tų prie lą. kilti* |U<r*lm*ti 
l<« pu- kuriu*** ,|**lii'li*

♦

e

Muuu- pūtiku “IJetuvus” 
rditorijalas už ladandžio £1 
dieuų a|M<- "Nevienraa Ta
rnu..’* Ne savo turiniu, bet 
ka<l ji. davė progos luta, iš
vada* padaryti.

‘•IJriura** tėviškai Anmri- 
ko. lietuviu, išbara ir jienm 
itortiaėja. Jos tena kalbant, 
esu. ka* per “mankry bilais”. 
ka<l IJetuvo* žiikuu'-s piritu* 
šaukia*, šaukia*, o na*, pinigų, 
ari įtaigių jirvu. m*.iui*ėiaiiic

tais«, P.-rg.b . Z* aklų. Pa j‘

sitaraau*ianii Amerikai pasi
tarnausime ir 1 jei u vai, ars sa- .
tetom* reikalauti. Icad aati'“^ 
kiekvienu raštu (resytės) Im
lų pridėti žodžiai: Uthnauiaa 
Dtvtateu, L y. IJetuvių aky- 
rius. Paremkime Ameriką. Icad 
ji paremtų mus reikainojant 
nrprigukmyhės IJetavai.

Me. tą m-priguluiils- reag- 
mr labiau* darbai* negu 

imlžiai*. pmlarydami tų. be ko 
negali būti urprigūlmifiga 
Lietui*.

Jo. nrpriguimybė* I*mala*

u

> VJ1 ■ ,J- . ' Iir upKim-ja yra kariuumem-.
Ju. šiokie ir tokie, kg ju. ma-1|M(Uw i^uviam. vy-
aa.^.. lui*. U L --- - - *uote taip darydami; Ku mie
gate!

Netikinu-, kad teka “IJrlu- 
v**s“ lomi- Rakto nulėk*. |>a

, . . Įdarytų. Ji. inžeidžiu. žinute--
k ui KM“ llgll- , . A . .. .iizsnimm. juo |»uzj*iiiiiim. Ihifc*-

rara* organizmui. j kareiviu., 
mų. laisvė. prieini .ul*ruz>k>. 
Pažmk-ję palikti Lietuvą pu 
llusiju. vablžia. tie n*i*rigul-

miuimai. ir ištarimai. žiimttių 
prie uukojiiiHi ir to aura, ko
ki- M-I|>imo lulsbiringuns* dar- 
I*- reikalinga., ne-užmliu*. 
Greičiau |«igudiii. ir .u*ierzi- 
nilim ineš.

Mum- luiniin Alai ka- atei
na. “Lietuvi,” ir ju. Matam 
.tikrini už Seimų agitavo. Nu- 
vo agitacijai |*ugeH*ą rado im
liu*- Clii<-UK<‘- ir Amerika.' 
žinotu-. ir draugija., kurio-1 
turi visai pra-tų n-kunių Tė-1 
vyne* reikalam* aukojant. T,e 
draugija, ir žinotu-.. kurie uz 
Seilių, ugilimjant tiek ,luug 

i ir lw nutuk,, 
i* imtu-šli noro

su 
y tu

Mm ir Lietuvo* Valdžia.

Ilrikalinga. yra tlaigta. iš
reikšti lairamų * IJctuvu. mi- 
nirierijni ir pagarbų mųa tė
vynė* pn-aidentui. • Autauai 
Smetonai. Kiekvirau* drangi- 
jo- siiiiukinuu* tegu .pmluro 
tumiu nutarimu, įrašo į savo 
lieotokolu*. nusiunčia j laik
raščius ir į I jei aras Infimna- 
rije. Biurą 7<CI Fift*-entli Mr. 
N. \V. tVasIiingtun, I). C.

Im-tuio. »e|*riKulmybė. rei
kalai. AiiH'rikoje .markiai dir
ia, Pil<i*HiHijo Tarybų Komite
to |Mi.kirtoji tam tikra Komi
sija. Yra vilti*, kad vira A- 
meriko. .|*auda veikiai ims 
svarstyti lietuvo* nrprigul- 
myliės reikalų Miuirkiai ir Kartuvių Orgauiiacijų užvar- 
mum. prielankiai. Kcturioli-'.linti sekančiai: 
kn- l.i**luvu< vyriausybės jga- Lietuvoi Laisvė* Sargai 
liolų Ii.im-nų su daleliu pa- lnriiikai* ras-—- fj 
gelliiuinkų buriu |*rolingai ir

mybea reikalų vara (ntrnyn .. - .JI L-’•* .ų.
Paryžiuje. Penkto teisėtai : 1^..;^

ji (ImImijii ivaincM* hun»t»o> . . ... /
sori.m-se k.toe tų tora Lie- 
turo, rakIžto įgalioti arine- ... , .j.... T.; u is ateio >’• '•'■totommkaa u dalte
•J”* Tai-gi .r gauname žinių. . į-. • • .j „4-;;,,
kml Isenkija atsisafa- noro už- ? "TT, lT-JT-L 

imti IJctmų.

vyklų |iriva prmk.lant darbų, 
lai .varstytų išsvajotu. rrika- 

“ l aamriuka daritg į- 
;m>-i-jw*. tai jia svarstys išdy
gusiu. ir užaugu-iu. reikalu*.

Antra. uiu»g tautu, reika
lą. yra karinamini'i* pagriki- 
ninka. Kauduua.i. Kryžių.. 
SuvieuytvMi Valriijmu nrgali 
kati dviejų Baodtmgjg Kry
žių. IHlo mųa darbu* iitojr 
.vytyje turi vadinti* kitaip, 
bet ji. turi prirengti Inmian- 
ėiani Kuroftuje Lietuvo* Rau- 
tlongjaiu Kryžiui vi«a. ko amm 

' gali |H-otiiigai i* Iiiumu tikėti*. 
Ji* gali tikėti, i* miu-ų pilnut 
įrengtu. apru|iintu žmuoeini., 
vairiai* ir kitai* tvikmrnimi* 
liguntmeHi. Kelto mr* lietuviui 
katalikai užrėdėteinm *au už- 
alavinį tokį ligonlmtj įrengi i. 
IMr kiekvieno Tauta.- Kumla, 
.kyriau. iki tol alaugiaii-uti 
vrikdavo vyraL Ihilmr atėjo 
laika, itmta-ritonu*. Ju* turi 
|«i*ini|Hiiti |arin-ngiiiiu umlv- 
ri*kų ligamltuto |*ilunmiil<> 
jg; gaila-.tin-.-ųjų m-mtu alur- 
lailtllikų ir virėjų. |,rir lai j<a* 
turi kirkvii-naiin* Tauto* Kan
alu .kyritija- .mlaryti -umladį 
rulattii* ir uvulym-i. kuriuo*

I

kai b*ngvai galėtų kukiu* |«-n- 
kiu. amlmlam-u. IJctuvai pa
rūpinti. Apie tiek pmign pat * 
N-ima. n-ikalauja. o liek nau
do* neatneš.

Hin* |u,.tulu,. <lu,**me ih- iš- 
im-tinėjium ar |*išiepiim* dra- 

j .ia. Norėtum,*. kml iiž Seimą 
i agitatoriai rinitui afūe tai |«- 
galvotų.

liet ne viri pavojai pratin
ku. ITieš Imlševika* seimai* ir 
|uute*tai. nieko nrpodaryrinra. 
Tų pavojų gali prašalinti tik
tai mų* kariuomraė. liet ir 
holšrvikų priešai rusai non 
iiiu. |mvergti. Ta. Įmvoju. 

iškilu ir urnai nutilo, tad ne- 
išnyko. Tokių taniMuuojr tu- 
■uitu-ių |mvojų mg. m-prigul- 
mykei yra ir atauginu. Me. 
turime Imti jmsirragę kovoti 
.u jai.- Iteito ua-s turine- Imti 
|m.in*ugę Įaialaiyti viaatiuj 
M-inig. IH ndarykiuie jo kol 
tamsoje tūnantieji |mvojni ne- 
iškiša gaivu*. Vito ini. Seimu, 
yra |ai*ku|iui. uių. ginklu, ko
voje iiž is-prigulmyl*-.

tiuli Imli, kud litų* |arie*ui 
žiiHaaluiui luų* prisirengimą. ir

tg organizavusio darbe. >iau* Turintieji pilvo mųa‘— tu
rniku. ture. Imt siunčiamu. | ri vartoti i^Hoto krode*. Jg 
iuu.Ų fondų, kuria tapo uxvar j,iutt. kainuoja $UM.
dinta* KAKDfDfKŲ ItDAS. (Q. fi)
iktligiaku yra Juoa* E. Kam-

“B—

ištupi-* InuiKiy, kol uių. ae- 
priguluiyliė taps pasauliu pri- 
lodinta, Tuda na** .usivužiuu- 
.ime į džiaugtum ir linknuy- 
Is-s Simų.

Tai gi dalau* paremkime A-: 
us-rikos l Jrtuvių Taryto, ap-' 
garsintų uularimų apie seimą 
.tukimą visi prie darbu. Mus 
utab>i.: kareiviai ir iiguuluttis. 
u tiriamu atrargu* įranki. pri
migtas. Is-l iH-.ušuukta* pir
tim reikalu.

••

(hiita. api<- sutartį nieku neži- ■ 
noj<s kol Augiijou m-uuvažia-: 
v«. Kaip atsižtoju. tokią An
glijau* lurdam* pirtį iškėlė. 

Ijuimti luai!” tvirtinu lauliiutiku. akį taip įšir,b>. kml Anglijo* vai-

POLITIKA.

Ia

jjili.* uolų lial-un nipiniau.
**Ai *liiotuiu galvų uukir 

■ kml ji. Wa.liiiigtoiM* vai 
'Im,,. ir šiandie ir*'" ęudi

Nežinote, ki.l lietui tai turi “lunktu.liniai upgaulioji- 
di|>l<*iiui1 ulių pb-lkų!
gi. jei Hvžiuote. Jei ura. žino- iim-iImImiiui-. "O u. .užmojau, džm iš.iguinlu ir m-lM-žmuj** 
tuua-le. iš*i.lalyliuu>-t<- |mvo- kad l‘n-znl*-nta. mui .luptu kų beilaryti. Mušė kaldegramų 
juu Kun Kiš,to ligų .u.iigti- Paryžiun nuvyki*, kud Uu.b- šliupui, kud atvažiuotų .itua- 

.iugtoiH* ir Ameriko. puldikų vijo. gell*'-ti.** triumfuojuik-mi 
Inikraš'-iui upluiniii. Man taip uzluiige. 
l*iiNikė vienu- Uiill-tryėn* įmu
ki ■ llarl>illll<ku..,,

Nežinojau u*- ką iH-numy Ii— 
ar me. vi.i dumi, ar tiiutiniu- 
ko galvoj ka. nor. negerai. 
Prarihilliiv* nusirpjonuu.

P<> kiek luikm Piv%id*'iitui 
Eiii*>|h>ii uinyku., audėjau ki
lų hiutriką Itrmiklyuo Imuiie- 
rių. Staiga |mriu|«> ūmi**- ui 
initk»ve*. |*n.laplmgui akimi* 
gatvę *k*-i-m—išilgai itoieru- 
ii* ii Inu. ausin kuzd' li

lt l.n-tuiui -iiM-l|Hi.me* tik pa gellM-j,* mane giliuki..* 
-ulžiuugti gule-iii*-. Ar nep- Kilio lai laikai*. I*rrxi<b-n- 
imu lu. draugijų- |*u*Liry-tų. tui Eut**|**u «lar neišvažiavo*, 
ei -udėtų aukų keliem- linu->u*iėjuu .u tautininkų lm-iu<- 
•Ūmojo Kryžiuu- miibulun imu galva, jų |H,litiki*-riutu. 
■am-.* A ra linkinių ir nur-ių. Nu.ietnn** imu*- kluu.iiuu: 

|nerimiųjų l.įt-lmoli vykti gui “Ar žilini, kui iIhImii Pre*i-‘ 
I* tingųjį diirlių ten atlikti.|deutn. UiImum. raudn.it** 
Te iliuiigiju- imtiipinu jiem- n-liiiigtoiu-.** iiii.istel*--

•likalą. r. įkulinsų irau- 
p utnlmluti-ų ir IJrltivoti |*n 
iiėtu. Titoim-I iunty»iin<-.

kad tie žnn*m- ir draugijų* 
tikrai naudingą duriu, atlikti 
liuli. 1 *'pul*ati*lo. Sukuri jo..

b,

„y l*-j*- 
ėtuose

-• l'n»i

pi U

vi

"Klau.yk." IuiihI/.iuu |aujua. 
kaa. gijų toliau iiuau-li. "Ar 
luaiuii. kml anglų di|a|<*iuatut. 
|an*nulyja- gudriau.i, yrn lakiu 
mulkiui, kuip ju*. kml lkliii|m* 
jia-um l*a.autų ir |ei*|ų |m*au- 
tiui Pllia- nilt lakiu juaakaa iė- 
.i.tatyti. kaakio m- Satyra* vi* 
*ų *nv>a llUIŽį m-|HlŽiltojaa.*”

"h e-r!" nilt.;*,
*i*. akį ui* t kilnma. ir 
to žuabiui* tui.lerijo* 
iiiu*. “1‘aHiulyjr yrn 
uptr kutinu* fito-otiju 
umrti nr-atiuuivo. Kai l<

pV|>MMUItlUt - 
Kalule 
I verdu 
dalykų, 
m* *ap 
ra|
. lauku 
traukė

*1 te-nži K»gliisi ant I*

.liuku. Kritiškai uuiim- žvilg- 
suiaia pulyriuėji**, pradėjo 
riestu

“Zuuii. k**Jri katalikai per
nai visuotinų M-ituų šaukė! 
Mului, kaip buvo. Kuuuiet jie 
patyrė, kad jų atstovas, kun. 
Baltuškų, darbuojasi už kara
lių. jie ir Įiuitorėjo raukas uu- 
plautu Prieš žuiui*** lairi-jo 
liusirodyli respuMikus šaliuiu- 
kai., išis*šti tnui tikras reu*- 
liurijus ir |iusauliui Imltuia ui- 
sirekonluoli. Ny

••Klausyk.” supykau. “Apa
kini. IturluškiN* siuntiiH-tą uo*- 
moriulų karaliuus reikale A- 
luerikos Lietuvių Taryta atri
štojo gi-nduii |*o seitnu ir 
kaip greit alsižiia>ji*, šauk*- b**kokis sau draugi/, 
Tarybos suvažiavimų, įgalio
jimų atšauk*- ir atstovu. Hv*-i- 
<-nrij*ni siuntė. Pa* tautinin
ku* ne |*>lilika, l*i ph-lkai.
Iloii Kišai,1 kov,*.-.”

"M.*nai.”
••< • ar ž
<»! Mu-tuuskn*. matai...”

t 
L

'-rimo ta utį ui n- 
li apie Mastau*-

l'žaikuušau ausi* ir tiek be
girdėjau: “A, matai, kaip 
į.jH-jau. Teisybė į aki* du
riu™”

Nesenai vėla su iuuliniuk& 
suso-jau. lb< ceremonijų į |a>- 
lilikus |m»lapti» traukli pradė
jo:

“Žiliai, kmlel katalikai da
tar vi.uotiiKiju m-iiuu uenori! 
Mulai jie™”

Akyse (aižuliuvo. Aki* iš
vertę* piestu 1« šokau. Išsi- 
krripč tvidas, g,uitu šaukti 
susluilau.

“Liaukis! Jei nori dar vie
nu beproriu pn-»aul| u|*k<vauo- 
ti ir sau k*>ui|uiiiij*<* turėti, 

o uuu į 
iiuiii*.-- traukis. Visuomet bijo
jau. uuuiiakų. Kam niūri 10M 
kio žiauraus likimo 
Susimylėk, ru.tok!”

“Ttat’s 11II right’ 
all right!’ šyjuojosi 
|M*r |n*T| plojo. *• 
teis'

veliji!

riMt'v 
ir man 

Matau, kad 
klausyti urtiuri. liuud
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Iiehmai Amerikoje.

DRKOGKS

Pas mus gyvuoja Cicerus 
Lietuviškų Organizacijų 8ųry
šis. Jis lapu sutvertas gra 
žtctns ir prakilniam* tikslams: 
veikti bendrai tautos reikaluo
se, ypač tarpe svetimtaučių, 
migti bendrus apvaikščioji- 
■uus ir tX Išsykio viskas 
gražiai ėjų, visus drauguos

ne rribalanse, kur netačiaams 
vra partijos. Nekartų lietuvių 
vardų pakele tarpe svetimtau-

gatuaaia, ■asų bendru darbo.
Neilgai tas darbas taip gra

žiai ėjo. laisvamaniai ir čia 
rado savo šulų, kurie gatavi 
laivo su novo vadais, libera. 
laisdaisvamaniais, prapuldyti 
IJctuvų, bik* tik laisv aaiauy- 
bė bujotų. Liberalai galėjo la 
•uau tuntui džiaugtiea, kad gn 
įėjo bendrai veikti aa katalikų 
iAii8li— Būt ne. Jie —lyg 

dėjo šokti Surysiu susirinki 
urnose. Jau sausio mėnesio su I 
sirinkiiuc pradėjo bulium t i.! 
ka«L girdi, semtas reikalingas. 
Nepavyko tada jiems, nes Iriau- 

'mėnesio susirinkime jie itaau- 

j*> pakėlė Irta arimų Tame su
sirinkime šaukia via— ketu-

pi jonas, tas, įtaria 1918 m. pa- 
vaaaryj ardė visuotinų airi- 
rinkimų toamrtiaio Visuotino 
Seimo rrikale sušauktų. Jis ta
da išėjo aa anri jatadai, nes jo 
ir aerijalislų balnas paliko 

kitę, jie trina, tad’rriUa vi

suotino arimo ir gana. Kasim 
kas jam Sjmrt, kad užėjo teka 
epetitas. Tam pritari- dar ir 
keletas kitų, pusašių jam.

Vargšai, mat ir jio apie pu- 

mane, kad jum* kaa paseks, 
liet ne. Vasariu tuv-m-sai ausi 
imkime uubalsuvla tų klausi
mų pavesti draugijoms. Kodus 
su tumu reikėjo uždaryti ir 
burnų. Bet kur tau. Laisva- 
UMIliiy Mlloi lUM u« -
nu. Kėlė lų kiautinių kovo* 
mėnesiu susirinkime. Nesira 
du nei vienus kutulikiškos 
draugijos, kuli butų seimu 
šaukimui pritarusi. Bet lluls 
t ričių **<lipiuumtų'' tųr.-uUii 
rėkia už seimų ir gana. Jie 
rėks ir rėks. Jie rėkauja ne 
deltų, kud Lietuva jiem, rupi, 
bet dėlto, kad laisvamanyla; 
projilutiiiUM, kud suardžius 
katalikų vienybę. Bet tas 
jiems nepavyks. Katalikai gali 
būti gatavi prie seimu, bet lik 
prie lokio seimu, kuiio reika- 
lau> koks gręsiuulis Lietuvai 
pavojus, kinais-t seimas bus 
naudingus tautai kai|*o gink
las, liet ne llolstriėiu “diplo- 
matų** agentų reikalavimas. 
Katalikai per savo Katalikų 
Vienybės 11 skyrių, kui|*o sa
vu autoritetų, visados imudin 
gų tautui darlių dirbs ir tuip- 
|nt semsi reikale tiktai per šį 
sky rių veika.

Cicerus Lietuviškų Orguui- 
žarijų Kųryšis pra*l**j** klejoti, 
tie savu įlariių veikti. Jame Ii- i 
Is-talui laisvuiiuiinai. p*-r su«e| 
tautiškus draugijas, laužu su ' 
tartis. Juk limo sutarta, kad 
Nųryši. veiks liktai ten. kur* 
ih-bu, li>*iaui>» nei Vm-uu. nei 
kita partija, balar tie libera 1 
lai-laisvamaiiiai ergelį kelia I 
de| si-uiHi, kuriam dabartiniu 
laiku katalikai yra priešingi 
Jie ardu Sųryšm sutartis. Su .

I
I

BDIGHAMTOK. M. T.

Ncvrurit, N. J. 1 rit.
Ncw Britain, Conn. 3 vk...............................
Ballumin*. Md. Ii sk......................................
Cliicagu. III. 7 sk........................................
Cevlar Bapids, lova, 9 sk..........................
Bi idgeport, Conn. 10 ak. .........................
Su, Bostim, Mam*. 11 ak.
Bniukly*ų N. Y. 13 ak.. 
Kingstun, l’a. 14 sk. ..
Bruuklyn. N. Y. 18 ak. 
(levelamk IHiio. 22 ak.
Hn—.Inari, Pu. 23 ak. . 
ddųgfaę M.BĮ ak.
Oiieago. m. 32 riL................
Cnmbridgr. Maus. 33 sk..........
Scranton. Pa. Jti ak................
Broekloa, Mana. 37 ak..........
Ncnr Philadelphia. Pa. 38 sk.
Chkagn. 1IL 39 ak.................
Watcrimry. l'unn. 40 ak..........
Grand Bapids. Mielu 41 ak. 
Chicago. 1IL 43 ak. ...............
Krnanec. Ilk 45 ak..................
Caimlcn. N. J. 53 ak..............
Cbicagu. IU. (81 ak......................
IMtstun. |*a. 63 ak..................
Amrfenlam. N. Y. 65 ak............
Mnldlelioni. Naša. 66 ak. .. 
Cliicagu, IU. 67 ak.................
Nt. lasui s. Mo. 68 ak..............
Sprmgfield. III. 69 ak. .... 
Milu-aukee. tVia. 72 sk..........
Gary. Ind. 77 sk......................
K* nosim. IVia. 78 ak................
įlavina. (Ibiu. 80 ak....................
Maiarville. Pa. 84 ak. ........
Bcntlryvilk-. I*a. 88 sk. .... 
PitlaUrgk Pa. 94 ak..............
WilM*. l’a. 96 sk..................
Bruoklyn. N. Y. 97 sk..........
la-nistusi, Me. 99 sk..................
Kankakre. III. 101 sk. .........
K. Vamlergrift. Pa. 108 sk. .
So. Omaba. Nrin-. 116 alt. . 
Ilarietam Pa. 118 sk. ..........
Cumbula, Pk. 124. sk............
Niagam FalIa, N. Y. 128 ak.
Ifmnfird. Me. 14U ak...........
tMmmetady. N. Y. 142 riz. 
Gr—riMd, rimm. 143 ak. ... 
JmnvyCHy.N. Y. 143 ak. ... 
nmvvr. Cuta. ...........................
i laNitžm. l’a. ...........................
įima, X. Y.
llill Gty, Minu. ...................

••••••••••••

....97181481 

.... 1MM 

........MMB 
.... 33.48 
........ 42JUU 
... ItkvK 
.. 2,745.78 
.... 224Jdi 
........ K25

■ • • ■ .i24..i.i 
.. 1330 M 
.. 3JU7.4Ū 
>««• 38Bl23 
.... 211.88 
------  <52.75 
.... 174..*iii 
.... 22538 
-------8tV«t 
.. 4,4011511 
-------Tano 
.. IJI753N 
------ 91.17 
------- 1435 
... 2CS30 
-------7.\0tl 
.... 6K2K9 
.. XI5O24 
.... 24.<m 
.. 2X><M«l 
.... 12933 
.... (šl-tm 
.... 294.(11 
------  72.Hn 
.. 1.02130 
.... l.'MUHi 
... 277.tai 
------ 2XtWi 
----------Vai 
... 108.00 
.... 27W 
-------49.(15 
... 11X09 
.... 21830 
... 17X40 
... 301.15 
------ 29JMI
... KIBK 

------ 95481 
------- X75 
'••••• ŽAM) 
.... 37X25 
— lutai 
------- A25

JLi 
........... 71.(81

I, 300 pp įneiguum ir išeigoms knyga
1 juodilnyria............................................
5(8) plakatų dd T. F. sk. Centrai Brouklyne 
lietuvių atstovybei Taikos Kunfermcijim jauiųsta

Kun K. Alšanskui..........................................  l(UJ(NU8i
A. J. Slankiui kelione* INoa X I. Tarybos > ilsi rink iliuin 16.80 
Kun. J. J. Jakaičiui keliono lėšos A. L Tarylm*

susirinkiinan.........................................................................I7.(*i
l.i**liivo> iMrgaeijai l,ntyžiiij** |«*r l’iof. Vnkhmurų K1488U8)
A*lv. B. .Mastniiskiii ........................................................... I.mi.ial
Piki K*Hiiit**tui kVusIiingtone ...................................... 2JMU8I
Alueėiuniii už Iždininko ant 9H»i,t**U»i kaucija .... 23(148) 
Luta aml Sln-iknina Co. l’ž marke* ..................................17*148)
AL llnčkui už |trakull>a* ....................................................... 311481
Kun. F. Kemešiui keliom-* kvos į A. I» Tnrylm*

l*os.*lj I *i 11 *l*ii i g. I*n. •■•■•••••••««••••••••<
J. G. Miliui kelione* k'*š«** Wa*liini:l<*uan .... 
L, Hitanriui ketam*-* k'ūus į X U Taryim* puridį

1‘ittslairgv, Pu. ...................................................
X K. IMnniskaitei keliom'-* lėšos j A. I_ Tnr. |«i

s.’.lj Nen v.irke .............................................................17.7*1
A. I. Stakniui k**li<>m** k'-šus j A. I- Tnry bus pasėdį

N. Y..............................................................................

iri prZL^'hnmdėt^Girdrjazu 

kad rengiasi organizuoti lie
tuvius karininkus. Tam tikslui 
šiose dienom (rodą ateinantį 
uturninkų) lala šaukiamas ra- 
.irinkima. laižiiytim-n svetai
nėn. Čia randasi daug lietuvių, 
turnavusių Kur. VII. karino 
įnėjc. kurie nori .stoti Mata
vus kariuutiMta-n ir ginti tėvy
nę nuo užpilsiančių |»rie»ų.

Išgirdę tokių naujienų mu- 
’j >ų bolševikai. nu.igamk*, nes 

jie žino. kud prie įdėtu vos 
priešų yra priskaitoiui ir bol
ševikai.

Jaunuoliai! Lai tas suma
nymas. organizuoti karininkus, 
nepalieka sumanymu. Siūkime 
eilč-Mta ir eikime vaduoti tė
vynę-

Darbininkas.

UETUVOS
PILKIAI IR PUTĖS!
Nekartų Jus savu balsai, 

spręsitc, kokia turės būti Lie
tum ateityje. Kad gerai nu- 
spręriumėle, kviečiame iugyli 
knygų

“APIE APšVIETį"
IHitus.' Kun. Pruf. Pr. Bučy.. 
Kuiną 23c.

Kreipkite* šiuo adrv.u:
DRAUGAS PUB. 00 . 
1800 Wurt 46th Strcet.

Clucago. IU.

kįso ••••••.•••.. 92* 4**Gu
Vaxriu ntėa. atskaitoj įvyko klaėla. Buvo pažymėta 

I*itls4<au l’a. tCl sk. 9253.1*1. turi Imti l*u*|Uunuek. Cmm. 61 -k. 
tom

456 Grumi Strcct. 
Brouklyn, N. V.

IteigtM per 8auzio men.

I'lof. A. Vabbinarui |ier kūtskilibi įlankų Hturkbulun* 9234881481
I. . Inf. Biurui memuriubi reikalais ............................... GUO.tat
informacijų* Biurui U'ashinglune ............................... 248M4*)
Kun. K. l'riumaviėiui aukų rinkimu reikalams.................30.14
L l'ibketiųjuin Komitetui už IJetuvo* ži-inlnpj............... 4511481
Kum. Kemešiui aukų rinkimu reikalais išlaidus...........|50,(«l
Luta and Cu. už markes...................................................... 13MB
Keturių T. F. Kekn-torinto durliininkų algo- ir pm-

kallių išliiiibr. ............................................................... 701,(81
.*14881 IJri. Gelb. Kullelių.....................................    4.\l»i
tilJNZi IlijiliHHii    114.55
24881 Buml laiškų į llraugijns 
7481 įtakotų .................................
llli T. F. Skyriams kiškų ... 
7048*1 Iu|h-Iiu **l<aisva Lietuva* 
I4W Ilukštų .............................
380 l'lukutų...................................
Markes
Tckgruiuai....................................
Su prakulliuiiiis T. F. reikalam* kelioie-s išbridus .... 
I ž Sekretoriaus purnšu |iodirliiiiių ..................................
A. Nuusiniienei kelmu*** Lštau A. L Tarylms *u*irin- 

kilnun N. b•
II. Vaišnorui už Snfe iJepusil >lel IJIs-rty lloislsų..........
Kun. F. Kemešiui už keliom- Iride į l'ild. Kum. Fueėdį
J. H. .Miliui ki*li<iiH*« lėšų* A. 1~ Tnr. Iki»ėdin už lele.

gruntus sĮs-H-ial dėl. ir kru*-u- ženkleliu-.......................

Dr. M.Stup&icki 
3109 So. Morgan Strcet 

< NK JMA». IIJ lfH* 
IrfcttMiM tartis MM 

V»laWi I — • Ibi II M f>U»; Į

1-

924.7nl.-TH

41.52

Vinį išeigų |>rr imu.............

Ižeigoz Kovo men
J. I*. Kau|uii kclnuiės lėšos i A. I~ Tnr. luiMtlj 

I |i t - i tiirgli**, I *n. Iu.iei
Kun. K. Vasiliauskui keliom-s b*šo> į l*itlsburgų 

A. L Tar. siisirinkiiiuin ............................................... 31UU
A. Nausiedii'uei krliumv lėšw j Pillsliurgų A. I-

Tnrylms >u*irinkiiiuin ................................................... 49.90
I'. Moli.ti keliom-- lėšos j PillUuirulių A. K Tarylsis 

susirinkimau • ••«•••••••••••••••«• •••••«•••••• • • 1 4
Išmokėta IJtbuaniaii Calbuln- Trulli S**rie4y už 3111 

egi. **llis4ury of t be IJlbmMm.ii Natum”.......... 157..*41
B. Vaišnorui už IJlicrty Bomlsų persiuntimų rzprvsu I4š*
N*kr**lori.iat<* durliininkų alpo iiž Vasarį................   2311481
."**• plnkuių *l*-l S**ls*m**-tn*ly. N. V................................... X7.*>
Skyrimus, pnmešinmi. ku(M*rtai ir |«*|s-ru ....................... 9.44
Kia*už-ukiiai ir siuulkiuctio-...............................................2IJCI

... U58HJ8I 
AM5CI3I 

933X37730 
. 22(U3IX39

Viw |orr
Viso p»-r bertainį išėjo ....................
Viso Tautu. Kutaiti im-igų ..............
Viso Tauto Fumki išeigų...................

Dr.C.Z.V<

Lbdaiisas .... 9IIX2li4Bl 
L Blmutiz.

Tautos Fomhi Sekretorius
4-*4i Grumi Stn-rt,
Bnmklya, N. Y.

i

25,t»i

SERGĖKITE SAVO AUS.

IiĮ 
i

>•

dAUU|Į ATTDAL

l»s« a l.< l*Milmaa>US
Dr. B S T0MPKINS 

■II *u> I.IIIIUUIM Hllll Hl.vs! 
im;i MtadHauMi .%««■-. <1u*b«v iii i 
VnlalMlvm K-s f s »*OW| S -4 pv|

• ae » ų«AM9r XH-1W J: 
tai* >—U tr Mtiif MvurtMtu- 9, 
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Viso išeigų per men. 
Izrigoi Vasario men 

Išiimkėla (’olitburna Siute liauk .......
I N-kretoriatu darbininkų algų- už Sausi 
i L ūimis'iui keliom** icš«* su prakalliutui- . 
Telegramų* .....................................................
Marke* ir kitokia ekspedicija ................

I *‘l’urvtmr MMir .............  *«••••••
24**1 plakatų J. Karusi* prak. Binokly m 

114JtXLietuviškų vėliavėlių ....... —...
«XM* plakatų dėl 9o T. F. Skynųu* N. Y.

•r**
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Uu 4 < 8

i it. y nu



Atsilankęs.

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

PRANEAIMA8

Nei*

L Vyčių M kp.

SUAREŠTAVO PLĖŠIKĄ.

i

SUNKUS NEPASITRAUKS 
NUO NUSŪDYTO ŠRI 

MININKO.

NUSTEBUSI CATVRKARIŲ 
KOMPANIJA

Jo Stinąima-. ■alkviete kaimy 
nr.

Bet Chicagos gyventojai džiau
giasi.

Pirmadienis, Batand. 28 li
ty. Povilas nno Kryžiau*

Anltadiemc. Baland 29. d, 
Av. Petrą- Vernai*: r
■—rvr—■ a 'pl1 l —

i

Busite užrašyti Lietuviais 
Jeigu pirkaite VJotorj Bondaua 

"Draugo" Ofise 
iki 8 vai. vakaro kasdienę 
išskyrus Nedėldienius.

Sulig Stote pnlilie Utilith** 
fcioni <i jo- nuly linui kn* turini 
(’bieago- ryveniujuiii- |*ilik 
kižuninuer apie 4 milijonui du- 
limų. kuriuo* norėjo pn*i*n- 
riati gatveknrių kampūsnjn.

Rita koni|mnijn iiž važim'-ji* 
mų patveknrini* norėjo gauti 
nuo žmonių 7 ri-nlit* vi»4nje 
įlalinr mokiniui lie.

Bet nugarinu (Kiminė-tn ko- 
mi*ija didrenė* imike.-lir* ne
pripažino.

Kari** u**tu gnlvrkarių kom
panija buvo |M-ivi*r*1a |mdidiii 
ti alga, kumluktomm* ir mo. 
tornuuuuiis.

Tad aiandė* jnu knllmmn. 
kml kotii|ianijn mėgin* *ucrn- 
tinti dnrbininluun* M*uų*in* 
mažemte* alga*. Tai įvykinu, 
kuomet bu* |oidaryla taika.

Bet darbininkai i*ank*to 
tvirtina, kml kom|ianijn m*- 
dryotų tų daryti, ypnr Jiamlie 
gyvuojant ne|npm*lnm pro 
gyvi*miiM< pa l<t .1 a u 1111111.

1%-r keliu- dėma miiHUo-e 
!*■ numeriu IhI’i \’<i. ž’mnklin 
"id. lojo ir -hiir.-ė *im. Nieką- 
IH-Žiieijo. ka- luo-e tiiiniitn— 
turėjo įvykti.

Kėlė,. ne<i«<ry« tad ima die
no -u-itari nueiti pažiūrėti.

Nm'-ju-i« :<lr:ol<i UeUŽinky-j 
tu- linu-. Gi viduje ui.<-pi. 
-imi •• kmujiio •• galėju niiiuų- 
M-iniininku- I1i<-liin. Auk- jai 
ėUn lindimi -Iniit-ė.

Tii'ijun* |«rinukln |*dieijn. 
Putiitii. kml Plo Inu pinu kelių 
dh-uų buvo nužudytu*. Keturi- 
knrtu- ji* buvo |c<-;iuta-.

\ihi piniunlieiiiu vnk.-ire 
Pli>-liin *u*ivunlij» -u *n.n nei 
lerirni. Moterį* tatvu «užei*1n 
ir nugutafitn lismiim'-n.

Odirijn. Imi -|»-jn. kml pu 
to tų |«dj vakarę turėjo kn* 
nor* atidi i į Pli<-I.itei namu* 
ir jį nuž.ihlvli.

Intarinuui jo nnderte* bro
li. Illi.ere* T<dun-. Šilu- *tl- 
imta*. Ginu-i. Pidieija <bir nm< 
neminiija. kad tane- mindy
me turėję* Imi į*inuii*ę. kak* 
trečia* žmocu*.

To irvėio < Intai r |*4ieija Jin- 
ieMm.

K CHICAGOS UETUViy 
lOiONuy.

Vnkari-lį |iaiiinrgitia Mtikė* 
ant m*-iio*. šokikių |>ari*tai ir 
imt* jų Mikiir pa įraukė į aave 
vi*ų damą. Vis gi tai Imvo 
naujienėlė: tai ne|iapra*tuma«. 
<t tai nepnrialį turėti kasdie- 
niiiinine rarivėluainine žin<> 
gnu* gyveuime.

Daug rimtumo ir namlo* va- 
karolini |u*idavė graži ir turi
ninga kun. Ig. Albavičian* 
kaliui. Joje jia 1nitii|iai uu|<ie- 
m< lietuvių gy-.vi.inią priej at- 

j garimų *|mn«ki* ir po atgavi- 
| mo jau.

Budri CahiH, 17 mHy 2226 
Wartvn avė, netyčiom i* nu 
kovė ravo draugi, Kiūrant Ma
lone. 18 metų. 2RM We*t Mon 
m gal.
Nelaimė įvyko |M*1nrojo nu

Milane Imvo nuripirk.-* r*-, 
naivi 1 j. Pa* jj atėjo <”al-ii|. 
paėmė revolverį ir juukm.ii* 
atriatė j Mulam*.

Policija turi liudijimų. knd 
Mulam* buvę. jį |ier*pėję* lie
ka nedaryti. m** revolveri* 
buvo prilinodnoln*.

Cnliill teėiau |«-r*|*-jim<> ne 
psklaiiM- ir įvare* kulipk-, 1 
Mulam* ėirdį.

Mulam* mirė m*|«ilik<lnmn- 
jokio liudijimo.

<*abitl nuimta*. Siikioi n**ži 
nuję-. kml revolvii* laivu pri 
liaodind n*.

G<*rliimui<-ji laii'iiėini! 
nte* ilarbmi>imė. taulo* reika
lai*. I**t jeigu me* juo* kelta
me UŽ Vienu šulo, tai m-ioili I 
kini ir kilo, kuri* yra ari-iau 
uiu-ų pertų, t. y. luu.ų uaJIai 
ėiai. kurie varg.tn |m *v«*lim 
lanėių prieglauda* ir laukia* 
mmų .Ik* m*h.m.! ,

kaip gn*it i-gira lml»ų jr įdtkij
1 tau’oėių raukiantį: **Kikitr' 
mi<*li vaikeliai, jnu pn*fatyta*< 
yra jum* amai Inukiaiua* n-i-' 

ima*. T,m ju* laukia *e«ery*. 
1 kaipo motino*, kurio* priglan*. 
ir glolui* ja*, kaip tikro* mo 
lino*.”

Taigi mu4i broliai ir *e*e- 
jry*. jeigu me* Kandie tiek 
•lang unveiki'-m darbų, galime 

Į ir mu*ų u*dairiam* paatatyti 
namų. Priguli nuo mn*ų pa- 
ėių noro. Einame viri, kad pra
džia jau padaryta. Tariate di- 

,ileli žemė* plotų, kuri yra i* 
mokėta. Daliar tik reikia *u- 
km*ti ir narna, kaip luunatal. 
eitam pava*arini bri-kėtant 
|.rndė*im Matyti. KUnuHm į 
žmonių eirdi*. Manų tautie
čiai yra gero* Krdie*. Jie at
jaučia mdtaieių padėjimų tr 
riiknbngui.Li jiem* lo-lm iMto* 
prieglauda*.

Neužilgo prnridė* viela rink
liava Tnd priim-naim- virieoi* 
aukiiiiijam*. kurie auk<>*it <lel 
imdaieiu. ne,mmir<4cit pam- 
kalami kvito* *u Ijib. Sųj. 
vablytu, l»-i kunigų klebonų 
imrnJai* ir ntrt*|>audomi*. Ka* Imat.' kml. girdi, jeigu tankiai 
neturi-* lokių imlimlijimų la-i 
kvitų iH-nukiAit tiAiem*. ne*

,____ --------------------------- ■««’•■• sml.vm'-ji< butui vi*okių id
NUBAUSTI UR PERORAITĄ y'.tjkimų. Kn* n*ng* kokiu* va-

VAŽIA VIMA

IVniikegaue ur. *ta|doa *mn- 
kbta nžtaikymų *uarriloula 
M r*. Kraner* Knprrvr. RIS 
Markei gat.

Teiraia* ją aulma<b'< R223 
|oil«nn>ln ir 3W dienų kalėjimo.

Viena* pk'ėikas kuri* pu*i- 
eakė e*n» Ib.v llobyu*. b!6 Su. 
Stale gal- mk|hhA'* kareivį Mė- 
Geeliee ir atėmė nuo to RMl.

Kareivi* teeinu* *u*>*kė p’ė. 
*iką ir jį |mv<*lė |ndieijai. 1 
paimti, pinigų ntm*la lik 441.

Praeitam ketvergi*. Imi. 24 
d, Vyčių Dienoje. 1. Vyrių .16 
kuopa Imvo aurengu* gražų 
vakarėlį Nricaltn Prasidėjimo 
Av. P. Marijo* parapijinėje 
>vetaini*je. Apart kuopa* na
rių. Imvo ir patalinio jauni 
lito. Viaų vakarų jaunimą* iai 
įlė ir Sako lietuviėkn* tauti
niu* Jokiu*. Apie l<» vai. pra
sidėjo pmgrmnHi*. Vieųpirma 
kuopa* pirmininką*, p. T. K.

prakalbų apie L Vyčių orga 
niaarijų ir Mt. galo ragino 

ražytie* ton jaunimo organl- 
carijoa. Po ja kalba* vyrių 
r boras. veliama* p. Kl. Rilio. 
Mulaiimvn dvi linini ir Įieo- 
giumų užlmigė tautiniu 
himnu. Po to jammmm, |Ml*a» 
gerų įapudžių. dtfrriė*; j na
mu*. Girdėjau kaikurittov kal-

l.vkų. <• kad m-butų tinutondii Smogu*, i*:vninlin<** jo ,ia*n 
laukti. MUiiauė korlomi* |<a kytų kailių, rielo*. tnip ir jnu- 
lo*ti. Ir iėtikrųjų iM*reikėjo| ti ta* karė* Imiamyla** ir var
ia akt i aaėro*. ne* vmlaa. kur* gu*. ktAin* kareiviai mn*ių 
pradėjo vi*ų “ri rrmnaijų.” 
••užgiedojo.” kad jam ĄkttUMt 
atėmė. Kad padaryli įnpudin- 
gvrnę iškilmę, vada* pakaukė 
dėde* *a Imda ir. nepraėjo* 
pu.valandžiui. vi*i aėdėjo *al- 
tujoj. Tenai jie link*mino*i m-t 
dvi dieni iki geri draugai neiS- 
ėmė. Girdėjau, knd vi«a» da
lyku* paduota* į Grand Jury.

Imam ^**LL**^b* maa#I <TTU1 n<lM VMHNf'A IKIKniIlI Rlll
"*DnTbuvo ir kitokių M1ML 

mių.” het ka* ria ja* vina* ir 
ruatinė*. Užtek* tiek.

Dagilis.

I

i
imtų rengiami tokie vakarai, 
lai ku<>|M |mliktų milžiniėko 
didumo. Gal lai ir tetarta'-.

Naujas narys.

SUARE8TUOTA8 BŪVĄS R. 
KRYSIAUS DARBININ 

KAS.

Gr<*ilu važiui imu nul<ui«dii 
liai- tei-im- t- i.ėja* Steik 1111 I 
liaiHlė: Mi*. I<ii>uil**tli ikare. I 
l-T-’t i»t<*xil. ImiiiIv.. M5lt |ia 
ImimIh ir tri*iioi b**«<«iii'

Mr*. Amui l'oilie*. E 
yola avė.. i».’*i |*iluiu<l:i 
iiui b'-*oini*.

t*. .1. t'uita*. MII 
UVe. *.’*l |«iluiu<ln it 
li'-Mitui*.

P:i-1ni:i.i. jau pirminu Im 
vo buvę* *iuir< Jttmtn. už |a*r 
greitų važinėjimų. Tei*ėja* 
itii-ptetelė pnrriludauli valeli 
jo. M-kretorinu*. knd trim, 
mėne-inm. butų *n-|*emiuotn 
iiiitiHiiiibilinii. lieetleijn t'ui

1*11*1448

SnnieSlimtii* buvę* II1111<I<< 
liojo Kryžiau* darbininku* Ge 
ml<l Srully. tu;?:: Kimhnrk 
avė. Ji* kaltinama* vieno* 
kaiiiįuinijo* erkių klndnviuie.

AREŠTUOJAMI PI K ET 
NINKAI

t'bienguji- *tn*ikuoja mali 
nių dilbiui ių l'loi-lu-iiii Sl«*- 
t *«•. ir .1. K. Tilt Sime t*«. <lm 
liiriuikni.

Slieikiniukui prie dirbtu 
vių pikiltlopi. Anų divtin |*< 
lieijn *iuirv*tnvo Pi pikitniti

NEBUS PIGESNIS MAIS 
TAS BLFSINESE

Bataialžio
S«iuare |tark<i evetainėje. vie
tini U Vyrių 1.1 kp. nurengė 
niilžiiiiJkn* prakallia*. Kalta'-jo 
gerbiami kalbėtojai: knn. J. 
Jonaiti* ir profeniriu* knn. 
Pr. liuėy*. PrakalIniMia rupiu- 
1I0 di<lžianria minia amonitu 
7iM vai. erdvu *v<-tainč mir
gėjo Mamftnie. latvi, kakimme 
atlaidnooe.

Kiek Įrl.niku*. prnknlbų ve

lauke kentė ir iityaėti turėjo. 
Galinu* impaankojo kak* buvo 
džiaugama*. kada viri razino
je. jog ąalmuha* jau artina*i 
ir i*mn* parimtiaė valamia. 
kaila paliaa* kantai kanuolė*. 

' Kiekviena* bijojo palydėti na
va gyvaatį ir trauka i*vy*ti 
*kai*rių rantyta'-* mulatę, ka* 
ir ivrito.

Pabaigoje ravo kaltai* gerti, 

litini). Ragino vimu, ralig 
išgalių, pirkti Pergalė* |jd*- 
vė* |m*kii|o* tamdra*.

Antrų kalti'tujom Imvo prn 
fnu'rin* kun. Pr. lluėtA Gerti, 
kalbėtoja* aiėkiai ir mmaekliai 
I«|inmk<ij<> a,ne *pai*ta« at-

24 <L jinvi*: gavimų IJrtmuje: ifclėrtė ja* 
, Į dolele reikėmę tautoji'. ,utr»- 

Įdė tai|*gi |umiuo*in* lietuvių 
kalboje laikraėtuku*. Kitų :n- 
va kalho* įlalį atkndpė j imi*ų 
Amerikoje kataltki*kn *|«mlų. 
kaip ji nžrilniko, kaip jų žmo
nės katalikui turi bnmgiuti 
ir tt. Jo knllin laivo laimi |ki- 
tniikinanti. Pmknltai* žmom'm* 
laitai patiko ir viri atidžiai 
klan*ėri.

Telumn ginta'- I- Vyčių IS 
k|u kari tokia* prakaltai* *u- 
rengė ne* uenmžai ir iJInidų 
turi-jo i*gnr*inimui jų.

Prakaltam:* imrilmigu* užra- 
JiiH'tn Pergnh'-* Ijliavr* InuhI- 
*ai. kuriuo* nžraJim'-jo p. IM- 
rau*ka*. i* lietuvių ekyriau*.

Ten buvęs.

I F

ka.n* našlaičių laimi, pražau 
pmtw-Sti man: a! vi*a<lo» gota-1 
va* bti.in priimti ir |iaaiSkiii- 
ti apie nnUniėiii reiknln*.

S. Jucevičius.
IjiIi. Sajungo* taniai* apvaikMojn. Suimto* 

agitatorių*, vakare daug žmonių anairiuko 
1733 8 String 8t į Imžnyėių ant pamaldų ir po deja*, p. Al. Panavu*, prato b.

* Chieago. I pamaldų <1atig<4i* pariliko per i publil;.-i ir pirmiauria pervta-
■ j naktį lunb'-ti prie gralio liga- lė kalbėti gerti, kapotinių,, kini.

DIEVO APVEIZD08 PAR. ^lytojo. gi<*l<xlami Šventa*' J. Jonaitį.
■ jgi<-«me». Ilytmrtyj pririkėli-

lkil.'in<lži<< 24 d. Ilievo Ap (imi apeiga* praaidėjo 3^ki. 
veiz,,.» | a-m p. ev.-taiiu'-je vie Prorerija ėjo apie bažnyčių iL 

tanko purė*, laimi gražini *u- 
t vark, ta. yimtingai malonų 
iapmlį įtarė mažų vaikučių ir 
iiH-rgničin Imliai parėdytų ei- 
lė *11 gėlėmii*. kurie ėjo pir- 
minu Iml'takiiini, Prie povy. 
kinio prnrerijoa prisidėję ir 
gražu* ura*, ne* vėją* uei vie- 
u»* žvakėm m-užgerino.

Po imiiinldų žnnmė* *kit*ly 
damieri aveik.no viena* kita, 
velyiiatni tinkamų Velykų. 

Mu*ų *'progreayvi*kieji” 
NM-ijaliatni nitai Imlaevikai ir 
ii*‘paprn«iai ”i*kiltniiigni” np- 
vaikM-iojo \’<-likn*. Vieni i* jų. 
dar *nlmt<» vakare, važiavo į 
lVe*t Nide. kur buvo nurengto* 
•'Velykų iakiltnė*” kokių ten 
••pr»cie*yi<:kų” tada-lių. Sa

U BBIOKTtnr PAHO.

Šio* kolonijų* lietuviai Jj. 
m<-l Velykų Šventę įvairiai*

*...   .........—i............... ......
Į J. Jonaitį.

I*ėju» jam ant e*tra<l«* 
žmai«''» uuatehu imiiinlę jį Suv. 
Vai. ofieieni tmiforniojo ir 

|pa»veikino raukų |dojiiuu. 
I Kalta-tiija*. pirm pra<k'-*iaul 
. prakali*,. i*rvi*kė džiaunamų 
nintant 1<>kį ekaitlingi, tou-nof- 
Inkiiėių eiiririukiiiių. Pu tu 
praib'-jo kalbėli. Kuliui buvo 
iialutiii. Pn|m>nkoja vi»u* nuo- 
tikiu*. kiAiu* Įuityri- kari-* lai 
ku tarnaujant Suvienytų Vnl 
»lijų knriii<iim<nėj. ka|mlionn. 
apie nJtiioni* ne'-neriil*. I'apa* 
Fiiknjo kaip apie keluriu* mė- 

1 neriu* i*huv<> mukiu IntikuuM* 
ir kml vi*kų tarėju perkentėti 
*ykiu ra |mprn*tai* kareiviai*.

Prnkallm tę*ėri pii<antn>* 
įvalamlo*. ta-t klnn»yi»jniii* imi 
ki. k lietiitritaebi.

Tarėjo ra *avim atrivežę* 
lvi*u* luirita |iabnklu«. kuriuo* 
tr*|e publikai ir ai*kinn ko. 
kiame alfitik’tte- jie luina vnr- 

Įtojaini.
Karlai* pn.*akė ir kų norą 

I juokingo. Imt įlaugiau laivo to
kių jaiunlžių, kml nevienam 

|pi irieiilnvc ir n*arę nubraukti.

t

Itin.’- Vyrių ku-i|m rareugė gra
žų kuneertėlį imminrli *|mu- 
<l<<* atgavimą.

Vakarėli* buvo malimu*: 
1 liiik*niinu. džiugiiH. alritaiikiu- 
•iu* gražiu* <taiie-l.-» tni *<di*- 

|1ų ir M>li*»ių drinnujiniMi*. tni 
Įkvarlilo. lai imiknn*. >kaitlin- 
lgu virtiniu «b«ro. Kiek taip 
n n jaunuolių iv.-lniii. Ii|t*niij. 
I gražiu linl*«-lių, -lie *knnilm. 
jie >kr.-i>dn ir *i>-km žnmgnu* 

lėitvlį ii <lvn*>ą ir Švelnina, ir 
grynina ją. ir kelia aug*tyn. 
ir uždega traukimu prie k« tai 
gmžrenio, prakdiieMini, kaip 
‘tie ka*>lieniiiini modžiaeižki 
daiktai.

Kaip g 
italu 
brau

A

PRANE8IMA8.

Im NORTII KlIlES

šiieaai pnuM-tn <lr.oitiju 
kuopą <h-leg»taui*. Iu><l Nudrinki 
i*** Lurimk 
lia litrą 
kmdžta 
Mykolo 
taittėj*.

ta-i

loanmiiuiu*' rwJn 
< ?•*•!•.*' ml.) įvyk* Im- 
2S J.. S tai. vakare. Av. 
ArkaifMilo |<«ra|iijo* *ir- 
lr.ll tvatamai* Ava.

K. Tnfinloi.
«PIRM 12 METŲ NU2UDS 

SAVO MOTERĮ

lie. K\„ 'uotai 
pinu

pate

STREIKAVO GATVIŲ 
LYTOJAI

Anų diet 
*n*trviknv>< 
Bet |M1

*1 
politiku 
na “•al4i

tnip mažai 
ų vertinti
I taugt-liui.l ku. kml n, m r t kitko, jie <lar 

*J dvyliktų tinki’j įkan*ę 
kijo ir pelėsi. Mnt "pro.

\ r n S. * «

aveik.no
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