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Prez. Wikonas reika
lauja pagreitinti taiką

Belgų karalius sugryžo 
Brusselin

VOKIEČIAI ATIDARO 
DANCIGĄ LENKAMS.

I TAIKOS SUTARTIS BŪ
SIANTI Ut POROS 

SAVAIČIŲ.
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Maršalas Forh privertė juos 
ta padaryti Taip sako Anglijos premjeras 

Groręr

WILSONAS GRŪMOJĄS 
APLEISTI TAIKOS 
KONFERENCIJĄ.

VISOKIŲ ŽINIŲ PAREINA 
IŠ UNGARIJOS IR 

AUSTRIJOS

Jis reikalauja kuoveikiausios 
taikos.

Bavarijoje bolševikizmo veiki 
tnas abejotinns.

Paryžius, Imi. s. prazi- 
•tauta* \VilMiiui- rri kala uja. 
kad taikos kiHifen-iu-ijo* komi
sijos Im- jokiu utidėliujiiim *11- 
tvarkytą savo įtartai- ir pa
duotų juo* laikos tarybai įsi
tvirtinti.

Jei to reikalavimo komisijos 
veikiai neišf tildys. Nuv. Valsti
jos at skiriai imsis veikti lai
ko* klausime ir visu* reikalus 
įmigs sulig niMtsavos inieija- 
tyrus.

Tai virti e|>n*n<lxiniiut iš to. 
ka«l prez. IVilsonas užvakar 
(ar kari* laivyno <b*|mrtamen- 
tų pareikalavo tuojau* Brrs 
taa pridurti garlaivį George 
IVnrtiington. n|»>itr«kiant pir
miau nustatyto |4etm.

Jei taa įsakymas pilnai bu* 
išpildyta*, reikia lankti, kad j 
dešimtį dienų prazi<b*tiln* ap
leis taiko* kunrenm.'ijų ir gry.ž 
mum*.

Nieku* negali |m*aky1i. ką 
pats prezub-nfa* mintija ir 
kokiu* sumanymus turi įsaky
damas tuojau* pridurti garlai
vi George IVashiagton. IM 
nao kitų Nuv. Valstijų a t Mo
vų čia patiriama. jog prezi
dentą* laimi nepatenkinta* tai
ko* atidėliojimu.

Nuv. Valstijų at Movai sako, 
kad taiko* reikalą* turi Imt 
skuta narna*. kad taiko* sųlv- 
go* kimveikiau* butų suformii- 
Imito* ir knd žusmijn už tai
ko* atidėliojimą nekaltintą 
Nuv. Valstijų.

Amerika* pozicija laiko* 
konferencijoje nent mainoma. 
Talkininkai konferencijoje ieš
ko visokių kompromisų. išgal
voja nauja* sąlyga*. nuolat 
Mato nauju* sumanymus. To- 
kilio |m*ie|gimit trukdoma vi
en* darbo*.

Nuv. Vai* t i jo* tečiau nesi
leis į jokiu* kotnpromirti* ir 
ne|mkei* savo originalių tai
ko* sąlygų.

Matyt, purioje konferencijų 
ji- įvykrta svarbus nc-u-ipra 
linini. Mntvt. kni-kiirie per
daug visko reikalauja, nugin
dami n|>*ilenkti *u praznb-nto 
Wil*ono kituomet paskelbtai* 
taiko* principai*, kurie laivo 
nuimti j 14 poemų.

Tie principai tari but pil- 
•lytini. Kitaip taika negalėtą 
but taika.

Washiugioit, Im). S. 
i-eiilratinių valstybių. y|mč 
I ngarijo* ir Austrija*, parei
na visokių žinių. Kilu* (taš
kui kita* vi* imhimesnė*.

Iš Vienuos štai pranešama, 
jog tenai |m*kly«fc-* gamtas, 
kml t’ngn rijoje ktunnni-lų 
valdžia m- tik nuversta, bet 
<tar ir |mt* htdtavikų galva Be 
ta Kun nužudyta*. Ib-t nėra 
jokiu žinių, kml tenai pri«-š 
laolšcvikii* Imlų sukilę buržu 
jai. valMicėtai. ar kokia kita 
|*ditikim'- |mrtija.

Birut latru* dėmų buvo ži
nių. kml Beta Kun iškeliavę* 
Bavarijos *o*tim'-n Municban. 
Jiiih teimi nuvykit* tuojau* ir 
Bavarijoje (uikihi tadševikai.

Ib-la Kini kituoiiM-t buvo 
rusų tatlši-viko ta-nino priva
tini* *ek n-t ori u*. Kuimiet ni
šų tadševikai Maskvoje susti
prėjo. įnamei lamina* *avo se
kretorių * pasiuntė l'ngnrijun 
ptatiali tadšcvikizntą.

Nieko tikro tan apie 
■•"trijų-

Ka* veikia*! Bavarijoje nie
ko tikra nežinomu, prant-ėmna 
iš lb-rlymi. Nc*aiua. saktt. tik
rų imtvirtinanėių žinių. a|de 
bolševikų imkilimą ir apie jų 
imkilusią ten vablžią.

Tik yra žinoma, kad tadšc- 
vikai t«m nerimauja. Ik-t jau 
jie semti ten nerimavo.

Sovietų valdžia Viennoje.

č'ia pranešta, kad Vicnnoje 
luikclta sovietų n-*publikn. 
Itar pirm to buvo žinių, kml 
tenai komunistai rengiasi *u- 
kilimnn.

Jei tn* butų liesa, tuomet 
tailšcvikir.mo |uivoju* imtu 
grūmoti Šveicarijai ir pačiai 
Prancūzijai.

Ib-t kol-ka* trūksta tiknj ži
nių apie ta* perversme*.

Nori junątiei su rusais.
Ihisseldorfe M n-i kiloja <tar- 

bininkai. Itadikalni streikinin
kam* suformulavo reikalavi- 
mn*. Ib-ikalavimnose yra pa- 
liuo-mdi visu* |tolitškuoMu*. 
ib-imdiilizuoti armija*, funta-

I

Bavarijos valdžia iš Mu 
nicho persikeliaParyžiui, Imi. 7. šią -n 

I vaite keturių didžiuliu šalių 
- nt-tuvni gal jau |mtaig* -vai 
-lyti vi«a* taiko- -ųlygn- ir 
imgamin- litui- patvirtinti v«» 
kirčių iitMovaiu-. Nakutua. »i 
In rtivnitė l-ii-i.-tnli pNŠvrrfn 
galutinam eąlvt-ą n|i*preiidi 
liuli.

šia- -nvil< - |mtaii*ojr t.-id 
liii-iiinti rtiknuktn pilnu Inilue 
l.ullfi-tenrijo- nt-toią rt-rijll.

I%1 kiillfen-Ui-iju- l>lii-le Sp:l 
maršalo* Forli pri keikė, kad 
lenkų kririitmiH-tiė bu- prnb-i* 
ta per IkimUL'ii im-tą keliauti i

tyli *i)jungą *u nišai* Imlševi- 
kai* ir kimveikiaii* prašalinti 
dntartine vablžią.

Nieko *nii rciknlnvinuii. To
kiu* reikalavimu* Mato 
vokta-iu talš<-vikai.

Streikas nepavyko.
Berlyne oficijaliai |ia»kelb- 

ta. jog Nliittgnrte -treika- tai 
ši-vikani- visai iteĮmvyko. I>i 
džiiinia streikininką 
-luirešltiota.

E**no»c -ii-tn-ikavo 
karių darbininkai,
miklinti* |m*kcnde* tam*uje.

Geležinkeliečiai grūmoja.
Kuomet Vokietijoje b||vo 

|in*kelbtn. kml |*-r Vokietiją* 
Isulig •ultirlic* l4*nkijoti ki
liau* lenkų kariiimiH-nė. t no 
jau* voki«-ėini gek-žinkelieriai 
|tnn-iknlavti *aii naujų uųlygų. 
Kitaip jie griuuoja Mrviku.

Vokiečių valdžia didžiai *ii 
sirupinii'i lokiuo geležitikclie- 
rių |KI*ielgilllll. Ne* j<-i jie Mi
st reikuolų li-nkn kiiriuone-nė- 
1rnn*|Mir1niitim nn-tu. įmanei 
ta* skamlžiai atsilieptų j visą 
tautų.

BOLAEVIKAIIAŽUDĖ 2,000 
ŽMONIŲ.

Londonas, Imi. 7. — Iš Owi j 
rita (H-nm šamn. kml kmuia-l | 
Kob-uko kariiHHiu-ni'- (HT*(iyra| 
tadševiku* miestidyj (ta*a. t imi 
im-t tie piktatlnrini išskenh'- n- 
pie 2.III1I liuižųjų ir |uita‘-gii iš 
mii-stclbi. .

Pnliktn tik vieni darbiniu 
kai. Gi visi inteligentai ■ krilo 
nukomi*. I 

<>**« raiatasi už -Ši nugi, tiiv : 
liti pi<-1 vakariuose nuo Penui.

Lenkiją. Tuo metu tai* p:d: k-lin
rašėm!* Anglija |mn.-iik\ i.-mli ptemjera.-. 
savo blokmta .......... i-.i-t.._

PASKELBTA OENERALTS 
STREIKAS BERLYNE

Valdžia padidino sostinėje 
garnizoną.

Paryžius, lai. s. Imikra- 
[riu Malin i>*kikloiiu- Ijiii 
Zlltllle kllltaj-f'i II \llglijo- 
pramjel II l.luld George. Piv 
ulivra leno klaii-i;iiii;i-. kaip' 
veik bu- |md:ity(a įži-ngmitm Į 
ji laiko- sutarti*.
Preiuji ra- |«uiiškino. kad -u ! 

tarti- tikrai bu* prataryta apie 
\ el\ku*. Gi Imtaralžio |mlmi 
goję aitai g«-giiiė. piadžioji 
Paryžiun Im- (atkviesti tokie 
• iu ntdmni ir jiem- Im- p:i 
duol.-i |m-inišyti |*» sutartimi.

‘‘Tegu vo-šoji opinija «tat
l- dietlli- ”. -;ikė 

------- :-----gata* |l . 
I turėti faktu*, ta-l in-iiaduoti 
mindai”.

I

PRAMATOMA CIVILĖ 
Rt BAVARIJOJE.

Pradžioje Vokietija užmokė

sianti 5 milijardus
BAVARIJOS VALDŽIA . 
PERSIKELIA KITUR

PABAIGTI ATLYGINIMO 
REIKALAI.

Munirbą užvaldė raudonieji. Vokietijai bus leista mokėti 
------------ per 35 metus.

i

Berlynas, tad. K Vakar čia 
pra-idėjit nem-ndi* draika*, 
kurj paskelbė tadševikai. Ntr«-i 
ko reikale buvo tail-avimni. 
I.*> tuksiančių darbininkų du 
lyvavn Imlrtiviim-. I’ž draikų 
tatl-nvo HMS«i -tarbiiiiitkų.

Valdžia sullttllkė čia atau
ginu kariumm-na*-*. laiitkiaini 
nauji rttsikirfitiuii karimntie- 
m-* *ii tadšt-vikai*.

PLENUOJAMA 8UGRAŽIN 
TI KAREIVIUS IŠ RU

SUOS.

PRIEAININKŲ ARMIJOS 
SUMAŽINTOS LIGI 

L1SK000 VYRŲ.

Washington, Imi. A—Kari* 
ide|mi'tan><-nlu* bendrui rti 
i Anglijo* utilitarine valdžia 

VuMugtaa, Imi 7 __ štn- '<‘*’r" l,**',,"’‘ Mtaukti *avo ka
ta viriintataTgen. Mareli jirn- «*’•*•

ttr#ė. kn«l |»riešininkai *avo ar Į<**"*• 

mija* |mMnrai*iai* keliai* na'-- 
neriai* *unuižino ligi 1.I23JNNI 
vyrų. ArniiMicijo* tlarynio 
metu turijn 7JNltU«Nl vyrų.

ORAS

Nežinia. I.nip t«-n bu* indik
tą ru-ų kutiuoiiHtiė. ištikimu 

i talkininkam*.
• ____________

ORGANIZUOJA MOTERIŲ
KORPUSĄ.

BALANDŽIO S, 1919 M.

(Iiieago. — šiandie lietu*: 
gali Imt |M*rkiiniiu: vakare šal
čiau: rytoj a|»iniaukę ir lab- 
jnit* šalčiau.

Londonas. Imi. K. Vokieti
ja* mic-ta- Dusscbhirfe 
k<-lbtn ga-iieruli* draika-. Te- 

Inai tadševikai gainiiui-i nau
jau siikiliman. Tam tikslui 
organizuoja nuderiu korpiirti.

Berlyną^, tad. S. Itavmijo- 
‘valdžia nu-pniidė iš Munirim 
|><-r-ikelli j Baiuta-rg 
iiiie-ln |«id:iryti laikina Mirti- tarytai praeitą šeštadienį pri-

• lie.
Tenai -ulrauki:iiu:i ištiki

moji laidžiai knriiioim-nė. Te
mti taiv.tnii l.iiiųcil turi-* na
vų M-iuią.

Miiniebą pilnai užuildė tad -ta- bu* |uiliaig1n* šių savai- 
ševikai. kuoim-t jie aną dietų; 
juiskelta'- suicitų valdžią.

Itamta-rg yra ia-tuliaii*ia 
Niir<-mbiirg<>. Tni (mušman 
-in Ita vari jo- luieMas.

Darbininkų teisės.
Bavarijos mini-triių kolai- niilijardii. Ib-taijai I inilijar- 

ta-la*. kuri- didžiuinuje yra | niilijiird.-i* už žaliąją me- 
•sa-ijalistiskn*. it kuri- atkak- dfcįagų ir I milijnidas iiž ki
liui priešiiui-i bulševikam*. * ‘ - - -
pri(mžimi šalie- tam-titucijoje 
niiH-ndim-ntą. kad ktausimiiuM- 
durtai stovio ir sąlygų, laippni 
•tarbininkaiii- užim>keM-io Iii 
ratų lygia* tei-e* darbininkui 
►u da i talu i iai».

Taigi ta- dnrliiiiinkų žinai* 
Bavarijoje itartalaviai ta-gnlė* 

■nu-tatyti sau patinkamų algų
• tarhininkam*. Tuną- klaii-iuu- 
lygų tad-ą tura- ir darbinin
kai.

Itarbiniitkam- koii-litm-ija 
gvarantirajn vi*iadiną lai*vę 
orgaiiizmdie-. turėti tarytai- ir 
rišti MM-ijaliit* ir ekonominiu* 
kluurimu*.

Bedarbiu kongresas.
Vokietija- bedarbiai čia turi

|*-r čia praiižė tad-i vė*u -nvo kont-te-iy. Kongresą* lui

Prieš liolševikuK pakyla 
lietini.

KA

1 Londonas, tad. S
, clinllge Teb-grapll «b |«-šoje *r-
1 kaina, kad kuomet tadšovikaij 
’ Itrivnrijoje (M-ta-Utė sovietų 

vablžią. tuo metu Bavarijos!
1 j>r«-mjer.-is llol'fitmiiii laivo 

t k-i lyne.

Jis kilovi-ikiau |*i to -ll
1 gryžo Miinii liaii. l*-t |ia iro>lė 

jau fM-rvebt. Itainrų kuriuo 
iiM-iH- jnu Imvu tit«irtikiii*i ju 
klausyti.

**l ž kelių dienų lta»arija 
:it-idur- eivib'-n kari-u”. -aku- 
iiui d< |«eš*ij)-. ••|‘ntirta, knd
Bavarija* valdb-ėtai ginkim* 
ja-i ir r>*ugi:i*i eiti ant Minti-

1 ••. j
Italu rijo, •b-umkratų parti 

ja ir vatatbs-ių nįjungu, amd 
žinių. kn-i|M-*i j kita* |airtija- 
*ii raikatavbmi *u*bb-ti *n nr- 
tadšcvikiškui* •tarbiniukai* ir 
kiiuveikiuii* | m kelt i kovą prieš 

Itadševiku*.
Jei vnl-fioėiiitiis in-|Mvyktų| 

. Miiiiicbe snlruškiuti bolševikų.! 
UioiiH-t Miiiiielui- turėtų Imt* 
atskirtu* nuo Itavarijo*. Tuo j 
na t 
kai.

I Kx

tegu '-nu žinot u*i tadSi-vl-

Gilintai. Imi. <. I'žvn '

Paryžius, taiL S. Keturių 
ir tą didžiulių talkininką Valdybių

rinė ntlygiiiiim* princi|»us ir 
suliko. kiek Vokietija galėu ir 
turės dindi atlyginimo talki- 
•linkimi'-.
Finansinių -ąlygų pilim* lėk

t<- ir tai- |«rnb-las prie »H- 
UosioK taiko* sutartie*.

laiikništi* Janinai praneša, 
kad pirmuoju žygiu Vokietija 
l*u- priver-ta užmokėti nnt- 
karf .*• milijardu* «b»lierių. Iš 
Iii pinigą tek- Pram-uzijai 2

1

ą ir I milijnida- už ki
tokiu- atlyginimus.

I.ikii4* atlyginimą*. kurio 
nežinia kiek Im-. bu-ių* pa*- 
kir-tyln- dalimi- išmokėti per 
Xi iiu-lu*.

Ten nuolat didėja bolševikų 
pavoju.

kur
In. Palietė tik vakarinę mie-to koma- buvtt»io ->-tiatu runiuo 
dalį. I>nug trobų apgriauta. ■*-. 1 ra apie šimtu- ut-tovų.

Iš ją kiekvienu- -nko*i atsto
vaują* apie Jii.i**i luslnibių. 

Kongre-o lik-la*. kml vai 
■Ižia kokino nor* taniu (ingei 
ta'-tų Itettarltinm*. suteikiant 
jiem- •tarini nitai tinkamų |>ti 

I ramų.

Paryžiui, Imi. M. -Mikrašti* 
Maliu rašo. jo» lulkininkai. 
turbūt, veikiai apb-i-ią Itusi- 
j<» iniertn ir noMą thb-ssą. 
m— l*d*rviką įmvaju* ten 
nuolat ilnb'-ja.

.Matyt, talkininkų karino- 
im-nė iš tėti Im* |*-rkelta j 
pimpį huie-trą a p-a ii got i Ita- 
-aralūją ir llimuinijų.

|'<>roko|*i -u-tmiiigii. kuri 
jungta llitsiją *ii K riliui, tal
kininkai opi lipino fortifikaci
jomis *ii tikslu ap-tiiigoti Se- 
va*to|M>|j.

kelionėje oru iš Paryžiaus j 
Brusselj.

Dalai r turima Ainių, kati ka

į 9V. TĖVAS KANONIZAVO 
ORLEANO MERGELĘ.

Rymas, tai. <• šitą M-kmn 
dienj šv. Petro bažnyčioje j 

' vyko n«-|«iprn*lo* iškiliuyta'-. 
; šventasis Tėvą* kaninizavo 
imlaiminfo* Orh-nno mergric* 
•lonnno* d’Ara |uitaikn*. Or
leano mergelė pri|mžinta šven
tąja Kataliką Bažnyčioje.

iėkilmybėnr dalyvavo dau-

PRIE9INA8I FILIPINŲ 
NEPRIKLA U80MYBEI.

Sako tuomet salos teksiantioa 
japonams.

Wasliington. Imi. H.—Filipi
nų kongn-so komisija pučian
ti- (uidėkonę prezidentai \Vil- 
Mtnui nž jo prielankumą salų 
nepriklausomybei.

Tar|m K V. kongram narių 
pakyla protestas. Priešinimąsi 
salų nepriklausomybei.
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Ijo* I9IS m. ji* tajto išrinkta* 
Tarytai* nariu ir galutinai fi- 

I miii-ų minibtiu pirmame lietu
vių kabinete.

1 V'1

HRIUGAS Antradienis Balandi* f*. !!>!!>

TAUTIEČIAI!

Mc* |-«piit*lai tunai) vadiname laimhign. ka<ia visi ia-iiu.vniM na

riai yra sveiki. Ir ištikrųjų: sveikata—tai laimiu parimta*. Apkirti 
sveikatų—jokiu liudu tu-ualiina.

Tie kurie a|deiiUia sveikatų ir nrvaintoja jos. *dp*tu. prieš Imk.) 

*\*ta ir gi'ų gale lieka invalidai*. Itjauriuu.ia hiumj laikų liesi yra 

Ncrvtškutiu.*. Neri iškilnia* suardo bangi; ir jo laimę u? ii-iiinir.

Xiii>h.< ui* M-rmiiti<-m* Nerviškumu. nėra tfeniuiiij vaisių ir g<-. 
rv*nė* viltu-a |Mi*vi>ikii už garsi; Partugtorijau Etikai™, kuria aiiprina 

nervų sKtcmų ir vnų organizmų. Vnu vartojautic l'arloffliirijų *1 etil
ai i* to. kaip atrbėlinai ji veikia viaamc žmogau* urgiiiiinac.

Ni-atak linkite ir mtciakile pašalėti jus Intui. už.*taakjkil? Itarto- 
»rl« .-ij<* t imja u* ir Jua busite begaliniai dėkiugi. Itoiika kainuoja ♦1.00; 

ti Įmuki* už *.'i.<N). tialinia Rauti joa liktai paa jua ištata-jų. įrantų 

etavaikų \iaalojy rartiaių. Dekite adrraų tH-uog:

APTEKA PARTOSA, 160 Secoml A ve.. Depl. L. A Ncw York. 
«ll)

BUVUSIO LIETUVOS MINI 
STERIŲ KABINETO 

NARIO PAŠIAU 
KINIMAS.Milijonų | atrašų |M-ti<-ijai 

tlcl nepriklausomo* laetuvo* 
-iiiink'iiiie. Ekxekulvvi* Ko 
miteta* iš kolonijų laiškai* už 

įplukdyta*. Visų siūloma pa- 
irimui ir |msiki*liniiuas su
rinkti |uirašii* iš tukslniu-ių. 

serga Paryžiuje, taėiurių tuksiančių, kurie sa
vo vanlus noriai meta 
I .ietuv «•* savy stovy bes 
tyklių.

Peticijų blanko* 
to* siuntinėli sutartoj, 
džio a ta Siunėimna abiejų *u- 
sivii-nijimų sekratorių kuo- 
|miiii*. laikraščių nstakcijom* 
ir kolonijų veikėjam-, kurie 
bbinkų atsišaukė ar km mm* 
■ tartai vcilimn* |Mttikė|n.

Atsižvelgiant į tni, laiku 
imtžai ir nevisur bu* galimu 
vislia rašyti* mm m-t u* 12 bu- 
ImidžHi dienų |in-ickti. parai? 
po peticija rinkimas nutąso
mas iki Velyk?. Vė linu.*ia die
na. kuomet užpildyta* Man
kąs grąžinti reikia, yra tadan 
dzin 21

'džio 12

im.

žmoiiių ir kad geriau juos »u- 
pužiudinus kur Lietuva ran
da*!. I*ildoinn*is Komitetas 
išleidžia .'MMkUUD »uk-nkiami.i 
atviručių, kurių skaitlius au 
lyg reikalo galė* būti padidin
ta*. Ant atvirutės bus naujai 
liulomi Euro|ai* mta-žiai, tek
stas apie Lietuvą. Atvirutė* 
bu* *iuiitim-jamo* j kolonijas 
lygiai kaip peticijų blankus

Atviručių išplatinimu* pavė
dumą kolonijimi*. Te kiekvie*- 
na* |iažim-ių turiulis gauna 
atviručių, ja* i**iiiiitiin'-jn ar 
a*meiii*kai įteikia.

Vi*ų. kurie gmi< |ietirijn 
blankas prašome jas kuogici 
ėimisia įteikti veikiantiems ko

Prezidento Liga.
Pelnyčio* vakariniai luik 

raščiui pram-šė netikėtą nuli
jo nu. kml Suvienytų Valstijų 
Pieziileiitn* 
Ta liga nėra |iavojtuga, iio 
tai tik nušalima*. Blogesni* 

I daigias, kad ji randa Preoi- 
di-ulą jM l'sldilbtlsį ir liUVUIgU- 
-J.

Tumni.'iipu gydytojų liepia- 
IIUI.' ptezidi Ida* nekelia iš -lt.1 > IIH» MM M«*m Im- I 

s-.-nni i-1..... ti lovų*, nedalyvauja |Mi'i'ilžiuo
I-.-, t* t įi* m—rili |s-rtniukti 
-uv iii|"-ii<i n|m- Amerika* 
ir |Mi*ntiha ateitį. Tu* rit|s-s- 

lli* ligoje m-t;i naudingu* įtaig
ias.

Piezid* itlsi* dar m-sciui*. 
i.lt* nesenai užstojo ant šcėias- 
ita-šiinl* liiėiit itH-tii. .Ii* svei 
I ko tr pakniitraii* sudėjimo, 
i<h|c| nėra priezn*tie* bijoti* 
kokio* iti.t • m-htnm'-s. .Ii galėtų 

' toisitnikyli. jut Preznleiila* 
pu ma įniko grįžtų prie dm tai 

m antiukart |H-i*išildytų pn 
įva*urio mo |s-rmniim»*e. Tmia 
galėtų piisinivsti plaučių už-, 
degimas. Tas |hi lin tų im tų y- 

|ta kitan |«ivojinga*.

•!i-i. ne Dieve duok, ku* tilo 
•;n imsidmytų U'ilsonui, tai 
I.ntuvo* m-prigulinyta'-s viltis 
išnyktų kaip vamli-u* butini 
In*; vi*a paskutinių Mietų |s>- 

ililitai. kurią veilė Suvienytos 
Valstijos, sugriūtų, kaip vaikų 
sustatytas iš |to|icrgalių na- 
itH-li*. |<a*aulio ta-umkrat i ja vi
siškai pralaimėtų šitą milži
niškų karę.

/.imlus-, kml pasaulio nuitli- 
kini ptiktausu nuo susidėjusių 
tiuiiosv ir xie*|Hitiju*c priežas
čių. bet taip gi žimaur. kad tų 
didžiųjų priežasčių |mkry|d- 
iiuis į vieną ar į antrą pu*ę 
dnng priklauso mm araurną. 
\\ llsiitins krei|M*- didele* Ame- 
tiko* jt'-git* j iltim ikrai t jo* ir 
lni*vė* pu*!-. Yra kilų laimi 
Lidingtt didiku jas kreipian
čių i prii šilfgą pusę. Deltų 
-iipriinliiiiin. kaip m-rnnių* mc* 
i»iiėiau*-s. kol gausim 
žinių, kad Piczidvitlas 
|Uls Velku.
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Lietuvių Delegatai į 
Taikos Konfe

renciją.
Itaduvo- v y riaiisyta' |m-ky 

tė *|*-cijule komisijų, kad In 
rūpintųsi Itaduvo* raibulei* 
Teikto Konfi n-m-ijoje. Ta 
komisija *u*iih*ta iš valdžia* 
įgaliotinių ir iš žinovų (rk*- 
|m«Hu). Tuoiii tikslu Virš|ia- 
lijo* Tarytai- Nary* p. Klimu* 
ir finan-ų ministrą* p. Yra* 
iškeliavo į Berną.

Yirš|iiitijus Tarytais Nury
ti. P. Ktiiiuų- taiigė uiiivrrsite 
tą Maskvoje. Po to ji* gVVr- 
IH1 Lietines sostinėje \ iluitljr. 
kame ji* |uisizy mėjo. kai|ai 
pirmasis Lietine- ncprigiil 
myta'-* npgim-jn* nuo Vokieti
jų* llliek'ijiilll-lų (tmiėįusių 
Lietuvą prikergti prie Vokie- 
lijo-'). I žtutni vokiečių ku
re* valdytai jj luito *uėuiu-i 
1!t|<i ir l!tl! molai* ir laikė 
kmitaiisiau*iame kalėjime.

Kili m. Lietuvių Koiifercn 
riju Vilniuje |ui*kyri* jį Tary
tai* nariu. Tuo |mrpi taiku 
ji* lu|*i vyriau*iu mlnkto 
riliui "l.ii-linos Aitai”. Prie 
to ji* kiiiigrritnisiai v«lr vie
ną *kyrių užtilta-, inių dalykų 
lllinistci i joje. Ji* |«ini*ė vei 
kutą “Lietine )*• Itu-ijii” pa- 
sirašydniiui* prntimiiylii vardu 
Vcrta-li-. Ta* veikalas išėjo 
Slultgurle |!I|K m. ir gr<-ilni 

,(a|Hi išvrr-1a* i <lnug>*lj kulta) 
ta-i .-markiai prnplifn. Ita- 
tuvio vyriuu-yta' |i. Klimą pri
skyrė prie Itadiivo Dch-gaci 
jo- kllbsi siiu.i. imtnfėją.

P. 5 ■ i, laivo v p i m i pu I 
mutinių tnuliuio judėjimo vei- 
kėjiy. .Ii savu imil.-lu- tali
ja'- Tonišku iiniiei-it<-te ir gn | 

vo auk-u mistalj. Iv. uugM-iitii i 
siiy puzy mėjimų. kokį iIiiimIii 
Riisijo- iinivci-siletui. Ji- 
truin|uii milui.litavo Kaime. I 
m itar vi-ui jaiitia- lu|*» iš
rinkta j durną. I .itn< tipriiii 
gynė Itaiino |eiie-. lattaii 
gerliiaina ii/, ava m |iapm-tn> 
ypnlyta- p. Y- in|si ištink 
ta* j Dinn<> Kutiii-iji), kurio* 
uždaiiny- tano .-liurlinti Ibt- 
■ iją ii talkininkų salimi*. Ji* 
daly va\u k< liom je |«-r Angli
ją. Praneiaijiy, Italiją ir visur 
visiem- ji- davė žinoti Lietu
vą ir jo* reikalavimu-. Kcvo- 
lilė ijei piosid' ju* Kusijoje ji* 
bara apivtata* auinmtra pa- 
•MaHot Lrara kabineto ir

•m karėj*. Su^rįif* ii Buri-

<k

nnt
*vat>-

prmlė. 
I Miltui-

•I.. |uini*l<-li*. Bąlan
ti. vi«vint |ui-iliekn 
parašų rinkimu du-

i

Atvirutės.

Kml |tnrn*ų rinkimą 
lengvinu* tarp kilu* t:iutyln-*i

Lietini lafor

|»a

|f il<lul.in> lUdiioįiij Iltį. 
Iftltijoį l.irtfU OS tą

Kahtut'bi •nrrini, ultSttulft 
tlnnj/flbr ifail Lltltt'i-
Uttf. I'tlf ĮI Iii /.'/un.'IMn*, Lo- 
M /.o/nru* i’aUiia m /Mt. 

Mf.^l< nf/t tuojau, po *m/nrų- 
utii 7'r'i«/bo.* iiiIhi
K'fibiut lti, n> rikli i/h- Įnir 
Ahįaifhį >it /Hti'ifiiiH ĮHtfji l. 
ln'li unnnliUni, MiHiniiiii. 
lai tr laililaitUai l.olatai* 

IbiH^ii l.irlar»>t unair. 
Ifiiiį Inhimln natai į ta 
l.btHriiuą atrako >hti la;

Iki Imti laikui, kolei <;.-r
> *u alijantai*.

i iki knpilulanju* m-gah-jo Imt 
jokio* kaltai* apie *u*iiie*iuiu* 
*u anglų pramogų nitai ktln 
kokia valdžia, m-* i tai vukie- 
ėiai žiurėjo, kai|m j iMlavy*i«-. 
Vedinėtai ant liek *lipnai 
laikė Lietuvą *nvo ranknor. 
knd iėvažinviina* netik t už- 
ruta-ži. Imt dar gi i* Vilnimi* 
pnn ittt i jo* Lietuva* valdžia* 
įtarimu* buvo užginta* ta- tani 
tikro vukiiėių leidimo t llei*u- 
M-iilin), kiek nykių nuin lakoj 
važiuoti Lietuvo* plovineijmii 
|m« lindi artai l{u*ijoit par 
žnioitn. vi*ado* a* turi-jau pra
žyli vokiečių leidinio. Vilku* 
(dokiiiiH-ntu*) i* tokių leielitnų 
pa* nutiie užsiliko ir a* ji pri- 
tiedu prie *io at*akvnni.

Daug laiko ir triumi reikėjo 
padėti IJetuvo* valdžini. ko
ltai ji gautlavo k-i<linių |ta- 
*ių*ti *avu tlelegniu* j Berly
ną kokiaiiH- imra rvarbimiH- 
ktau*iuie. Buvo al*ukynių. kad 
ir viltai neleimtavo. Apie va
žiavimų |m* alijantu* negalėjų 
Imt ir kaltan.

I’o ka|Htuliavimo vtAiecių 
tuojau* laivei |utkelln* lietu
vių valdžioj klnu*itim* a|ii-.* . 
*u*im>inių *u nlijiintai*. Imt 
vokiečiai neleido iivnžiuuti tu- 
linu* Berlynu.

Li<*tuvu* kuliiiietu*. *u/.iuo- , 
j«-*. kmlLit-|mjun atplaukė mig
lų laivynu*, pnaumtė dedrgarl- 
ją i* trijų Muitų , |unuiuiu- 
bau jau t Tarytam nariui p. 
StulgiiuAui, bet |mkol tai ek-- 
b-gnrijai buvo išduota* leieli- 
ina* važiuoti ir |udud ji nu
vyko, IjcjMijuje jau neta-nnio 
augių uivyno.

Delegacija *ugrižu* prnneėt- 
apie tai kabinetui raportu.

Tada kabinetu* *upra*<ta- 
ma*. kad prie tokių n|dinky- 
liių Lietuva nickatlo* nci**i- 
žiu* *ti ulijiintui*. nutarė |m- 
*ių*li p. l*-onuviėių Lic|Mijuu 
daboti, kmta ved augtų laivy
ną* |ia*ir«Mly*. kml ji* tuojau* 
duotų žinių prr te|er<mų Vil
niun ir Imlu važiuo* ant m <le- 
legueijti. pirmi.linknujnnt Ii- 

čui.
l’UM-je graudini nien. i* 

luikra*i'-ių buvo *užinota, kml 
anglų laivyną* *tuvi itygoje, 
o nuo p. ta-oiuiviėmu* i* Im- 
|Mijau* negautu jokiu* žiuio*. 
Buvo taimlytu |iu*i*iH-kėt *u 
juo |ier tcli-ronų. tad m-Įiavy- 
ko. m-* telefoną* |m*irodė per
traukta*, o telegramų* veAie- 
etai neprii'fin- (ta- cenzuro* ne
gulima buvo biutaiiieti). Tada 
laivo nutarta pasigali mam- 
Rusijon, m-* a* jau turėjau 
leidimų važiuoti ten |m* žmo
nų. ir jgaliota uiane 
t *ta|da uuu vokiečių j 
žinoti 
g»’jr-

mitetiiiu*, <► kur jų nesiranda. kovojo

įtartai į sava* rm-kn* Įiaimti.' 
.išplatinti tarp vietos veiWjų 
ir |uirn*iis rinkli. Keikia žiu- 
rėti, kml blanko* m-l<utų suter
šiamo*. kad Imtų grąžinamos 
švarios

Kolonija*, kurių blanko* ne- 
|ta*iektų, |e*innudoja litik 
rnšėini*. kurie |*-ticiju* tek. 
*tu* talpiu*. 1* laikraščių 
blankas iškirpti* ir |Kini*ui* 
užpildžius grąžinti Ekzckuty 
vimu Komitetui Wa*liingtoiM-.

ritANltME:
Pildomasis Komitetas.

Bim Prurtiau.

<

Prūsų Lietuvos su Didžiąja 
Lietuvą susivienijimo

diiolo nuin 10\|-I!>IS iii. (m 
No Ititil.

Alvnžinvę* 22-.\ll llygmi n* 
Kiivėjnti *ti Itritnnijo* Konsu
lu llygoje ir jdnvinu jam nnt 
greitosio* rutdatylų "mėtau 
rnndiitnų”, ne* prie llygu* 
inu nrtino*i Intleevikų taindo* 
ii tm Miktlo luinikn. •

Lietuva* valdžini nieko kito 
tH'|Mi*iliku, knip griebti* |ui* 
kutinto zingMiiu. Ini yrn gauti 
kuo greiėinu*in kiek pinigų ir 
org:iuir.iiidi ktnrgrviėinii*ini ar- 
niijit. Tuoni ir gnlima itatiė- 
kinti. kodėl |ut*kola buvo už
traukta |mi* vokiečiu*. Kati to 
nebūtų buvę- (mitarytn. imtu- 
lėtume ttatair unnijo* i* vir* 
2*UkMt žmonių ir nebūtumėm 
mum.- tadvevikų. •

(I* "IScivių Draugo")

DIDELIS TAUPUMAS
DELEXTRA 

NEŠIOJIMO
_Po krliosė* i Kibau*. tai vei

kianti* vulkanai ant >tawaii »al||. 
tiktai uu»u vii-noi »u Nrolin pa
dala črvcijrkai i*tc«lio ir ncnuply- 
«o Daugvlu ii inu.ų huno turljo 
batu* Mi įkaitomo dulrUm Kalvom 
iiaimia." Taip 
.Iraa i*. Lanc n
ton

Aitu karbuota 
m> limenta lava, 
kaip be matant »u|i*»u*to į amoėm- 
kua. Neolin padai dlaiki bandymą 
ir n gcnimm-drntnnMn pri dari 
ypatinga »varb» To» ypatybė* »>- 
teikiamo* per mokabiko pacaaatm- 
mo procets- Motera, vyrai ir vai
kai. kuriem greit padai nuplyita. 
privalo pirkti tiktai aa Neolm pa
dai* deverykva. ’ Kraatuvėte gali-

Dat aura iiiiijima jia

Im paaaicy* po jai* 
gertu atipriat N'aetin

|*.**l>ojo e-*1
Scšttie. VVaabiac-

ii Kdaaaa vwfc» 
paprastu* ppda*

A
v

pavar-
Tire a

I.i.tuv«^ valdžia dar neįtarė |U|WMy „„„Eteriui JT. Yė
jokiu nlHikyitiu.

tikrų 
Visai

rinu-y ta'* nori, kml ir |ui*k»lą 
tani ir dalmr taip duotų ir uuuMiučiu* imtų tie

t* /iliuzini- (Au
tai tnt gana

Barni. t. y. laisvė* įuis- 
z.inkin*. Iki Imi r |«-iAlą 
'in* .'-n lies valdžia kinį, 
i vi*u» žtuone*. prašy- 
|in*k<ilti*.

vienų 
SUSI- 

*u anglų autuvai* Ry-

SKAITYTOJAI.

APSAUGOK SAVO AUS

daira kų kas

ns^Sdes

laibgavo* 
(Instcr-

Penktoji Potaota.
Keturi* kiniu* lietuviai, 

drauge *ii kitai* Amerikos pi- 
lici'-iai.-'. *k'iliim pinigų šio* ša
lie* vy riuusy ta-i. Iž |m*ko 
litini* pinigu* vy riausi ta* iš- 
dmsluvo raštų, vuditumui U- 
tarty 
kolos 
kurtą 
pieši 
daina

Kol tai* dm ni'iu imgat.-in- 
tu m<i kiek fuiii"ų valdžia *ko- 

Ib'i* utį knip ilgam liukui. 
! S]H'jiinui. kad ji stadįsis šešis 
I imlijaidii* dolicrių, m-* tiek 
| iunigų teikiu. Ir dabar iiz pi- 
I'ilgu*. |ui*kidiuiu* vyriausy 
l*-i bu* išilmolniui raštui. Jie 
vmli-i- Vietory Lita-ity lt<nid. 

Ii. y. laiisvė* 

lo* Ženklas.
Kml žiihįgils 

liausi pinigų, 
gieitai įvyksta, ta t girna ilgai 
įninka kol šimtu* milijonų 
žmonių sudeita šeši* milijardu* 
dolierių. Prie to m-ik daug 
durtai ir dnrbiuinkų. Tai gi tu* 
skolinimu tautais užtruks tri* 
inaitr*: nuo 21 tadutukio iki 

H* gegužio dienai.
Pirmose keturiose |«*kulo*c 

lietuviai ucsiKailėju lamkubuti

Lietuvos finansų miiiisleri*: 
Yčas laike *avo kelionė* į 
Taiko* Kongresų Paryžiun, su
stojo Berlyne, kad |mkalta'di 
*u voknėių valdžia a|Hc Prū
sų I tad uvo* suvienijimų *u 
Ku*ų I tad u va.

Vra*. itar bmtama* rusų du-1 
mo* nariu jau Įuikėk- klausi
mą 24 d. lirjms. IPI4 nu

TimIcI čia iškyla kleksima* 
apie suvienijimų šių Prūsų 
Lietuva* miestų: Klai|s<do* 
(Mriiivl). Tilžės (Tilsit). Kilo- 
kmėinimi* (llaidekrug). Du
gninė* (Itugnit). 
(laibiau). |*ručta
burgi, duiubini'-* (Lunibin- 
m-u). Slalu|M-nų (Ntalu|M-n- 
ra-nl, ir Pilkėtam-* (Pilkai- 
tan). kurių gyventojai didžiu
liui lietuviai ardavė save *u- 
grnminizimti. neatsižvelgiant 
j (MNt metų vokitėių vnė|m(a- 
viutų. (kurį jie laivo privers
ti). Yru gyvu reikalu Itadu- 
vo* nrpriktaii*omyta*i. kml ji
nai įgyti Klaipėdn* prieplau
ką ir mii»tų.

Vokitėių rkomnnistai sutin
ku aliduuti šia* Icrilorijns 
tad šit išlyga, kad žila* klau
sima* turi Imti išrišta* tar|M- 
|«ičių liiėtamųjų tautų, nr
Taiko* KotiG-ri-m-ijojc. Deii-I 
uy*i* -įmiiui* ir vokėėių mili

tari- imrtiju. matyli, yra prie
šinga Įimlaryti šitokią svurliią 
n uola it Ių (kunsesijų).

Lietuvių karta nelaisvi?

Neatsižvelgiant j nuolatines 
Lietuvos vablžios |mstaiigas 

l greitu laiku grąžinti lietuviu* 
j kari** belaisvius, Vukietija vi* 
' itar taiku apie ItkOtMl

Milie nelaisviai karaiviai y- 
ra tinkami tairiuunmnėn ir lū
kiu liudu reikalingi savu tėvy- 
nes a|iginimui nuo rusiškų 
tatlšcvikų. Kilų priežasčių <lė-

■ lei valdžia snuirkiai užprutes- 
tavu ]iricš Euteiite komisija* 
Ibrlyne.

BoUevikų pavoju rytą

Dabartiniame laike IJetu- 
»uje viešam gyvrainmi gn.-sia 
imvujus iš priežastie* rusiškų 
ludševikų Veikimo. Ilytų Pru
sai. kad sutikti *į |iuvojų, šu
lnį m loja visokias |aieniom*s 
savo. apgiliiinili. Neutsižvel- 
giaut į keblu* ViAietijo* sau- 
tikiu* *u I actu va, ilytų Pra
šų voknėiai. |ier savo pn-zi- 
denių Itatockį. suteikė *uvu 
pagelta) Lietuvos valdžini. kad 
sujungi i *avo *|M-kas |irivš 
tailšcvikus. Ir praneši'-, kml 
yra pitsin-ngę suteikti n-ika- 
lingų ginklų ir amunicijos.

■vznff’“ VARPAI

MIEŠUOME

ŠALIN SKAUSMAS!

protingai reikalingu įtartai.
Keikia.

In rytume, kaip ketvirtoje pn -| |mty* žmoia*. 
►koloje, t. y. kml lietuviai im
lų ImuhI*ii* prr lietuvišku* 
Komitetu*. .lei-gu im*illl jllu* 
i* svetimtaučių. tai aniem* 
Ihi- gariu-, o mum* nieko. Pri- 
sita-kime prie lunlauginimo 
savo garbės.

linukai meiliai padėtų vy- 
riausyls-i reikalinguoriu* (i tui- 
lijanlu* ilolierių ir imtų už 
juo* nuošimčiu*.* tat vyriausy- 
ta- nelabai įnirk Alai už tų |ut- 
*kulų reikė* mokėti nuošim
čius, pinigu* lieta* nuošuu 
i'-iam* laivu sudėti a_

ir aari.

Iš tunikų išimti visų jų pi
niginį išlekiu) į vytinu*'Iu- y. 
rn m-gern. mm. tų |untariu*. 
liaukai negalėtų duoti ptisko- 
Iii žmonėm* triukas statant, 
ari m kitu* naudingu* įtaiku* 
užviitaut. Toilol vyriausybe, 
norėdama pinigų* kreiptasi 
prie pačių žmonių. kad jie |ia- 
skolintų. Žmonės, žinomu. |m- 
skolins.

Nors me* n<*ame piniguo
čiai. Imt vi* gi -katilu; — kitų 
turime. Taigi paairupjaime 

išpildyti
visa atsitiko bolžrvi- 
ariiuaativs prie Vii-

dr-
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Lietuviai Amerikoje.
Iš BRIDGEPORTO

CICERO, ILL

Dėl Lietuvos laisvės! 
Susirinkimas, pasitarimui rei 
kale parašu rinkimo po pctici 
ja. reikalaujančia Lietuvai lai

svės.

Balandžio 6 «L, 1919 m., šv. 
Antano |mm|iij<Ks svt.. tuo- 

A jaus |a> .-utims, jvyko ne|iapra- 

stas susirinkinm.-, į kurį Imvu 
kviesti visi lietuviai. In* skir
tumo pažiūrų bei įsitikinimu, 
imsekiuiiigv.-niaiu licndruiu 
veikimui.

Žmonių prisiiinko pilim sve 
Rainė. Sėdynių muižteko. Su 
sirinkimas alluikytus gilini 
trumpu laiku.

Gerti, vietini- kli-ltoiias. kitu, 
lt. Vaiėimms. titiinpiii išti-isl— 
Imžnyčiojc ir svetainėje su-i- 
rinkinic svarini Lietuvos val
džios alsišankinm reikalaujant 
amerikiečių lieluvių mažinti 
šiai IJNMI.IRNI |mrnšų.

I 'žlmigus kult. II. Vai< iunni i 
l.iili«ų. susirinkime |mkilo n* 
(atprastas entuxijaximi-. Tik* 
jaus išrinkta valdytai, kuri 
veiks iki užlmigiiinti šio rei
kalo. Valdylutu inėjo:

Pinti. — F«4ix Strelčiunas, 
pinu. |mg. — Juozas Mockus, 
rašt. — Pr. Zdankua.

Parašams rinkti ėjimui jn r 
siuitas išrinkta 39 astiaitų a- 
Lieju lyčių. Visi aptuėtnė dar- 
Imotii* liuosiaiiiai. Parašų riu- 
kėjai visų CiciTo |Msidalinu j 
rajonus. Parašai bus nukauti 
ir tarp svetimtaučių, prijau
čiančių IJetuvus laisv<*i.

Knl|dis j sv<4imtau<-ius pa
likta ČM augusiems jaunikei 
ėiauiM (viriiitri dr-jai Hv. 
Ioixo). 
gijos narius {atlikta viclintetn 
kletionui.

Visų {aisižailėjusių rinkli 
parašus, dur |m-itarinuis j 
vyks įtekančioje M*n*dujtv Imi 
dM Av. Antanu {turap. mvcL, S 
vai. vakare.

Dar kitas viešus susirinki
mus įvyks (M-tnyčiuje tuje |ial 
•vctaim-jc, 8 vai. vakare. Ton 

' bUsirinkiinan yra kviečiami vi- 
ai lietuviai ir lietuvės be skir
tumu pažiūrų. Tų dienų tikt 
mari gauti ir peticijų Idankas, 
kurios, sulig pranešimo, yra 
kelyje ii Waabingtonu L. L 
Biuru (Mtsiųstus.

ilašytis |m> peticija turi tei- 
aę ir privalo, Im jokių aliejo- 
nių, kiekvienu* lietuvis, lie
tuvė ir vaikai, gulintieji |m- 
rašyti nors savu vonių ir pra
vardę. Parašai turi Imt ra
šomi grynai lietuviškai. Ne
mok tintieji |mtys rašyti, turi 
parašyti kryžiukų už kariuos 
pasirašya kas noro kitas, ar
iat parašų rinkėja.-.

Ncnmkiint i<*m.- rašyti patar
tina nesigislinti rašyti kryžiu
kus. I'ž lietuvių tieniok*-jinu| 
rašyti, imsauliu akyse ts* lie
tuviams gėda ir imžuitinimas, 
liet biurokratiškai rusų val
džiai. kuri nedavė lietuviams 
mokslo.

Kreiptis j mokvklų vahli- 
ninktis. {irijini* iuneiit- Lu'tii- 
vos laisvė* reikalam-, imllikta 
pačių mokyklų lietuviams 
moksk-iviams.

Nutarta, kad šio susirinki
mo ra|M>rias tilptų visuose lie- 
tuviškuosc dienraščHtosr. 
“Darbininke” ir vietiniuose 
bei Cbicagus angliškuose laik
raščiuose. Tam išrinkta 3 ra- 
mML Pr. IdMhgb JuL

Ii*

A
Sutvarkyti to> įimti

i

|mMrašę ant peticijų.
Jeigu dvi kokių noru prie- 

1 ..liečiu parašų rinkėjui kokios 
ji.ors šeimytuis mųoisirktų šio- 

*■ apii-linkėje, nrlm ir tuliau*. 
iu|ki j.-teigti biurai, — kur 
! irki iena.- užiuirštasiM lietu
vis, lietuvė ir vaikai turi atėję 
imsirnšvti savo vardų ir .pra
vardę, liet ne vėliaus kaip tie- 
įlėliuj, 13 d. ludandžio m^ 19l!> 
IU. *

Mu>ų kolonijoj yra dntigl 
veikėjų ir Inlmi daug veikia, 
liet kaip kų ir užmiršto. Perei
tai* 1918 metai* liuvo Njhiii- 
<Ium Huvaitė. o šiai* uu-tni« nie
ku iivginlėti apie tni. I’rnei- 
tui> metalu buvo daug knygų 
)mnluota ir laikraščių uirnšy. 
ta. Kuopai, apmokėjiiM vi*ti» 
n-iknlii>, liko pelno .'ilt ilul. 15c. 
Ihitų laimi nauiiingu, kml ir 
šimet tas jvyktų.

K. Būras.

i

i

Sti.

w

Su.

Biurų adresai:
Dnrbininkų (‘/.eiga, 11I" Su. 

•'dili Ave^ l'ui-ru, III.
•Iiimuis Mockus, Kiti 

iitl-lh fl.. t'iii-ro. III.
Felig. SI ivlėi mins, 4839 

!4-lli St« Cicero, III.
Konst. Mikulnitis, 1345 

49lli Avi-.. Cicero. III.
Kas. lia.-iuiui.-, 1231 S. 48-th 

(i„ t*iei*ru, III.
lt:. Joll-oiuis. 4!K'ai \V. 14-tll 

.51., Cicero. III.
Juos. Kudirka, 1435 S. 49-tli

I < 't„ < ‘in-ro. III.
šv. Antano pnra|iij>>s kičini- 

ijoj.*. 4943 \V. 15 th SU, Ci- 
• <-rn. III.

t *iceruje Spaudos Savaitės 
..•miestas, nors yrn laimi svar 
'•lis. Im-1 atidėtas iki ušlmigi- 
i mi šio irgi sviirlmus darini, ty. 
imrašų rinkimu |m> peticija, 
reikalaujančiu Lietuvai išsi
ilgusios laisvės.

Susirinkimų užniarant su- 
■ lainuota “Lietuva, Tėvyne 
iiiusų’*. po vadovyste vietiniu 
argoninka, K. Mikalau.ku. 

Himno aūlasnepaprastai
labins džiaugsmo ir vilties, ko
kio Cicrroje dar ndmvo gir
dėtu

rs.&

18 NORTH S1DES.

Kun. Ant. Pavilionis
Kėdainių klebonas mirė 

Sausio 13 d. 1919. Vėlio
ms buvo apie 51 metų ir 
paėjo iš Kauno Guberni
jos ir Pavieto, Kėdainių 
miestelio 8v. Jurgio pa
rap.

Giminės ir pasjsUn.. 
kurie norite daugiau su
žinoti kreipkitės sekančių 
adresų:

Benediktas Ogintas, 
brolis 

4502 Honorc Str.
Chicagoo UI.

REIKALINGAS
> •« ti.mi «r k
llll f |Mlfterv<4t. fiuaa 

IX *•» fui
NsafiUl dalRBUtl 
Iv nr ir-Hi-kui

•tiria*
i t»R»|k|l

3303
Jos 

Auburn Avc.
Yards 3036

M. Ašukas 
Chicago.

I

ALEX. MASALSKIS ~T

UK.UMMUVa | 

Urtnvlo cm t 
boriiM. Ali. I 
k. Vitui I..!
ll Klotui.. Lt*, i 
tucUnUMul. Tu.j 
rm Mtn kar> ! 
j.«M» Ir uut.— j 
ihMmi.h. Į 

T«i|w« SMImmI

lu^------------------------------------------------------------

į V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

! V r4a U,lM VlauoM TolaaaoM 
nfiaM IIlAmMMyJ:

I •• U. WA»HINCTVIX KTRKKV 

Kambarį. •»»
Trl Cautral KTS 

l>r>aaa .M ltnd«c|w>rlo 
• som mi MoiN..ut MTuiacr 
! Tai. Ynrdn SSS

dsyrfRhMAK uit W. 53rd M.

Tvl. Tardo 41U

l*«sw*Al><t| saitus |*ti**lsr«<h«i P't.sRKl*** 
| %«« lls-riMsies l«^o tri.sRa tss iA kriORis <2u* 
Į lw’TR. Uune*tRui |*4V. Nhltu

KUIIIHM K.itteiss.
kur npir ji įtRsrin taisl«hm lute |sTM« 

M-Hi ui L.t kum u

XntM«u**
**•4’1 l.smtslti \»S‘.

Bal. 3 d. Norlll Sidi— lietll- 
viai laikė susirinkimų Imžny- 

|1inėj -vetaiiiėj, kusliuk rinkt
inio |mrašų |m> |ielieija. retka 
liaujančia l.ieiuvai iH-prigui- 
ntybės. Su-irinkimii- buvo 
skaitlingas. Likos išnokia 
komisija iš 15 v|mtų. Tos Ko- 
misijos užduotimi bet* išpla
tinti kniMhiuuiau.-itii lilankų 
dėl rinkimu |mnišų Notllisi 
di«*čiai. tėmykit šios kunusijio 
veikimų ir kų ji praneš.

Pirm. — D. Žutautas, 
Vioe-pirm. — K. Ragis.

Sekr. — V. F. Dovidaitis
1466 N. Aihland Avė.,

Chicago, 111.

PRANEŠIMASPRANEŠIMAS
Iš NriRTH 81 BES.Iš NORTH 81 HES.

Moterių Sujungi* 4 lumfMrt 
nrinkinuu nlniliii. ularuinkc.
xu 8 d.. "20 tai. vakare. Av. Mi-
knlo Ark. parap. avetainėje.

Meldžiu vi-an uanra alailaulti d
j ij muk rink imu amt būtinai, ue-
iiiKuni kartu turini apir italir
•vartau reikalų |>a«ikallM ti. Taip-
iri meldžiu ateiti ir alaivrali mv»
drauam. koma lankote vakariu
mokyklą, n prie Sujungi* dar im-
priguli!.

Kh. m ii.

<iu diliame žudžius tos peti
cijos, ant kurios turi purtra- 
rašvti k ii4c vienas liet avit ir 
lietuvių tH-pripulinylai prijau- 
• iantis žmogus. Kurie gausite 
tuin tikras blankas iš U'asii- 
ingtotHi. rašykite* aut tų Mau
kų. Kurie jų negausite, iš
kirpkite iš laikraščio Aitų raš
tų. |Mul<'-kiti- savo |mrašu» ne- 
ištrinamuoju paišeliu art m ra
šalu ir siųskite j tVashinglonų 
šituo adresu:
Lithuaniaa Meti imsi Counell

703 Fiftoenth str. N. W. 
Washington. D. C.

a

PIKIAI IR PUETĖS!
Nekartų Jum navu ImiMiii* 

e|>ręMitc, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai M- 
aptvotumėte, kviečiame ingyti 
knyga

“OTAPŠVETI" 
jutniaė Kun. Pntf. l’r. Būrys. 
Kaina 25c.

Kreipkite* šiuo adnuu: 
DRAUGAS PUB. 00., 
1800 Vest 4hh Btreet, 

Ohicago, I1L

L. R. K. LABDARINGOS SA 
GOS CENTRO VALDYBA:

lira. Vad. kun i. AlbaviėiitM. 
717 W. iMh St.. l'lii«-ag>>. III.

Piltu. A. Naus.sk. I6SB tVaban- 
šia Avc„ Chinuru. Iii.

Vhc-pirm. F. Vi-iųga. 4SS9 S<> 
.Murdifirlil Avc., tTiragu, II!.

Nut. rašt. .Iiituui Purtuka-i. 4131 
Su. Fairfidd Au, l'hu-ag** III.

Fili. rašt. Alr.v l>.<rgia, 72t> W. 
ImIi Si., t'hivegn, III.

Ižd. pn*f. kun. l’r. Būvąs, 2(L'rl 
W. Meniuettc Rd.. t'bicagii, iii.

Iždo Globėjai:
Kun. I. Albai k-iu*. 717W. 1Mb

St.. t'hivagn. III.

T

•!« L t lt k •« K

1 Mariu*
|{im L turai.

:•—......... ,, i ■

IDr. A. K. RUTKAUSKAS
Trlcltnuu MrKInlav ITM 

nviMt vimoklak uoaa 
SU1 MH.th U.MrrM UeMk-.arS 
K.min. W. SS-laa catvta

i

f
X-

DR. LEO AIVOTIN
I.Mpolau OuniricM. 

Ak mm-n.
!»--• Nu. Ilal-l.-d SU Ol.agu 

Kalia lwlu«U4uU. Isiviabal 
ir nuiUr

Valandos: ld— t» nrt»; •—• 
valarr r^BMt Mat

P. J. O-REILLY & ''
A. N. MASULIS

ItKM. — ĮSTATE — «OAJII 
— |\M RAM*t£

Ar aorrlr n a sritį rrajttoae m- 
Aiva tuntu I*ikim Ar sraAiti 

tvi'»en tįsi fsi t šiuri nse«.
i h kttna. 

•4 aiMl fes'sUtr Mr. W. W. <>».
•ss r 4 h»« ac«s. III.

I%«is>|»au M»v«i 4'iLis-rsi i:mi<
IsiUIvši |h» M<mk« vš« tm«. fortas
|A K iiuno Bųb„ Tt'lM* !*<•¥••

Dr. M.Stupnicki
Vtsrfiiu

Dr. D. J. BAGOeiUS •
I4r4w«|r <•««!)•«« ja* ir 

< lstrwr«** *
• ♦fs-.m 1*wi >4«i %|i« h

ttcRi.fe n< 111 *a:-i g.. 31
L*n«L II*.

T« l« f«mua n tuk lu t|eu» ir
1*14 II Uit t R 343

> ryl.. Ali II «l

m A»r. a
"* Av Į 

vfims | 

I
!•«» |«H1tli

X<d

Dr. A. R. Blimenthal D.D 
MĮ -riA IMI tM Ve 

Iriasi
fl R*li~ RRM » U t 
•h.tlv N» •« •l».IUM » 
A'ltMsml %«r. I»^is»t<.

M 3a»U «rie 
IU.nht^r«l Ad .:

Juux. Ku|išu>, 4i:M). Si*. Ma|*)e
so<si Avc„ Cbk-agii. iii.

Direktoriai:
Pmf. kun. Pr. Suvys, 2634

Marųuctte Kd„ t 'hn-agn, III.
Kun. ign. Aliui iviua, 71*

asih 81., Ckicmtu. IU.

3109 So. Morgan Strect
IritrMš'Ue*. I*rtr« k.Ht K'fs>w«» |«H'I«•%*••.

< lll« M.<» H I •%<»!>

w.

W.

Kun. F. Kudirka. 1614 \Valain
sis Avc., fhicapi. III.

Alei Iturgia. <’-‘G W. IMh St
Chivagn, III.

Ant. Nauaiila.

Iš^Imc ftrOv'MU. |t*41a *i»ll|'>n| mc-tiii
MHdžlta >•*

MT ur Ib.tn 4«t»šr n» .tn«<«r. ptnltt-.

I
T« •« Vardu

Valna>1< R iltį II M

I»H« triMM tiluMlri lis 1.4 *H»wų ebkštte 
Ntl tVHSMlSM >M» Siu ho.lfctl

Ir im u1» kuru* >tu jnu UIomi fKiMitr*

Xs«f«A«« liulkter**.

l«>1 • \V.* SUIt IU

i !••• pidu Iki A Rišlu Nr«|»ll«»-
tssia nūn iki S Rak bakstra.

Dr.M.T.Strikolu
I

1 U'alKiiiMia
Avc., t 'bieagn, III.

Jml įtūpsią. 44:» S». Mapb
woud Art., •'kii-agu, III.

Kun. M. Krušas, 32UU Auburn
Avc., t *hicaau. IU.

ŠVENTO JUOZAPO DE JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI:

Dr.M.T.Strikol’is 
LIETUVIS 

ultiH’iUV. III <1lllt« KC»»< 
tna nr. x. tu.
(<i«^ n«i»

Bmb« T.-L 43S

Fr. Vcryga, 4u«0 Su. Maishficld 
Avė., t'liicagii, III.

JauOB l*Uruilm. 4XiK Su. Wm4i 
tcliavr Avc.. • 'liliuutu, III.

Ju-<t J. kilias, -tunu Su. Wuud 
St.. Cbicagn. III.

It<4<«b>va( St Merkia. 3437 Au 
latru Ave„ < iiH-agu. IU.

Auastaus \ alativiun, 1442 Su 
<9tb Avv., Ciivra, 111.

>■

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Lav
IM W Mimink. <or. Ctorfc M. 
Kuom SOS. T«C C-otnU SM 

asjcauR saunoiM
a t t.i

A PETITU »X F<Hl LITIIIA.MAN 1M>EPENI>EN< E.

IVIIEItEAK, Eit įmania uan for Ugt* uii iiafe^a-iali.til Sinti*, ui........ oilinbiiniil
■iir-tiim-S etine grmi|i. liovė įmier reiMiUiieml llteir tiglit tu :ii<l< |M*ii'lene> ;

U HEHEAS, tlie ivtaMiidiua-ut of nu iude]u*it<kaiii Liiliiuuiiau St.de uoulii n<l<l 
iiiulivilllly to tlie future |ieaee u( tlie Uid'lil.

THEItEEoitE \VE. tlie underaigned. m-k for llu* |n-i>ple uf l.itlnumia tlim*. 
ligtitr <»r M-ir-ileleniiiiiatioii tli:d are tlie dnedaml uur iiinir of tla* l'uitnl Hiate*, und 
tluit luive la<eii gnill1<*<i to tlie oppre-M si |M-opl<«M of ot!a*r ••ouiltrur.

We ier|H-rtfully miueat th« PKESIIiENT «»F TtlE I XITEI» K1ATES aud tlu< 

rmsųpu- 
iiiny la* 
or auy

LIETUVI.
m tirnuv m
tlM W. 4IO> X. cw.nsi>, IU.
<<im> Teli-r- n»» V.miIot.M !••

Shcboygan, Wi*.

Pirm.
cky. A»c.

A. tin-tais. 1117 Krutu

Vim- pirm. J. Stsllskd llll
, \<-n V**rk Avė. 

įlaši. A.
Ale. 

2 Itašl. lt.
rė»r Avc. ,

Iždininkas
Su. ll-th St.

Oig. Uaš. Ig. Kniubi. 
Kric Avė.

Maršalka M. lGuis*ra. 
Itažiun-tojui iždu: J. IP-Maitis. 

J. Kutkau«kii«.
Miliumi ut-iliuua kivkiiciuf mė

nesį (mi {urmai tą nedėtių.

Ilrus.il>u. 821 lht*,i

Supu-ga. 1715 Sup<-

T. Gnguhuiuu*. iu;

1717 4

PRANEŠIMAS

ka 11 ««*-<*,

9

T.-L Ki-rler 43.

I Dr. G. M. CLASER j
I
I

| 

I

| akt B vnlšUMtR' vakare.

I

!*r»ktlbuv*a 11 matei
ori-.- ai ta Mk Nevsna m.

H.-rlr M.. IVkV". Ilt.
M-BI JAUGTAS 

MaatenMiVa Vvp.-ktj, telpn chtv 
hr.AV litfV.

tai |m«i vai !MmM: Sm-s > ryt»» 
Iki 1*. ttun 12 iki t Jsn P»V*. •»**•> A

. • 
* Svl* b«»4'i4P tinsi > |a.| |W pHn
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KEt’RETARY <>F STATĖ to rblend to th«- Litliiutnian 
linu. laised mat only utį tln-M* gramdo of jnstiri*, Imt t Imt 

lietter alile to uit Ilsta nd tln- attempt* uT tla* proseni 
otln-r alii u g<ivernm*-iit tu imposc ■ foreigu rule u|a>n 
.Kana*

Govcrtinienl fuHIUlI 
t Lt migli t hi-. ibey 
nirime oi llaoda 
tlli’lll.

TcM.m-- Vania <*7

JOSEPH C. W0L0N
Lietuvis Advokatai

St Mi. I.A ftM&K MTIUCKT
• it 14 Mintas Tai. HuittbnMt »T 

5HII W. SS-M Mirsst
Td l:eMk«t«4l «HM

ILL*

=
IUu4. )Q3 Km. llh. rtl agu

Telšf'duiM IIk> iMurhci 3544

DR. A.A.ROTH,
K>d> tuja* ir «*hirurj^s» 

i’H's t laltriMa V>ri^<k^
Va* ik M ir «4-m llrmsn kv lųrų 

••flMNAl 3334 M4 lUtotrd Cbirami 
TrttfMMMi 3a>1

lt- 11 ri-iso ?
i'ispj :

į

X

keHlt* n |» 1141114 AttrvrtL**- *
IgImOI* n far,

4 8M8>s^| if limo

Tm
Mtau
lUtue/ii kaeMlta n •

M J A^sHMdl. Tuitajaitt |a.«rUusa.
e!*/ kN>«ai **|»lMt>tw»<i*
•»»•«.** Iur»’»jr r^Mtr kl<aiiMwii> ir m- 
ųuMhiU* 
ktsiBa REIKALINGAS

SAVININKAMS

I«m imtų i \nrl*f

Jos M Ažukas
3303 Auburn Avc. Ciiicagu i.. L„niruLt--riu t*»i -u », .

Yards 3036 • •* t--r >•'*■ ■■*. ■ »r < >
: aua. I«<lu ra,a |.a>i*a-. SirUu
. snia bamama. 4a*a nuiutvw imma -- 
I - Mainu i 4irn,i vuaSilu. Ma
gu. >r visokius Mvlnniua o-iilrtia.

I*.r Mus Hemu veaua daba* Cai- 
■ a«M. imtU« aliuku aiaakaa, >ai u 
duodu gvatuatua Kum lobi. <m» 

l*a Vaisiui Muimirvk. kad geriau- (u* mkaliasa*. kre>pkil*>
■daa aaiataa Uau aliltlul >ra I.AT*»- luihuaauau 16-d lUarfuur <<M au«> 
N M! frakalma v>au» maaumumua | Mūra nartai OurO-. Eta* W. >4Ua bu
Mi»u-bmiu»s • ua tvi-baų bad tvi-|t*'L lasai 
bia t~m.«iau vu««. I'arduudaiua
|4> Viaua airtiukutlua.

HiimniiiiiitiiHumnHiuraiaimMNnim

ERNEST WEINER 
DRV OOODS 

1800 W. 47th kaap. Wood Sta.
Mm SuMdomo 4vt(.>i«a MemaM 

K M rami, v H.uun*
l>'lrlnani. iuuuUiiui |lvu«ml. 

VlmkM OMiM-tj<.iai. vaikam. tnM 
•••i. Kokio tr jokotta.

SPEC1ALIS PER Sj 
MENESĮ PASIULIJ1MAS
M>» •iuoUtue virau karvę. dvi 

Liauka ir 12 vištų kirkvirnam tu
ną pirk. virau ii luuaij 40. 80 ar 
Imi akrų fanus-. Ih4*ilq, Imli u; 
ir mu) apielmkėj, Vilaa liainty. 
Wiamh*in. Kaina ♦.‘•••ai už ak n, 
ant kur''J liiiH-krariy. Rašykite 
ar atvazunkila.

5TER

Naus.sk
St.de
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CHICAGOJE. Iš CHiCAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Antradienis, balandis, 8 d., 
ftv Albertas

Trečiadieni1, Balandžio 9 d
Marija Kb***fn». Vali ruda.

DIDELIS GAISRAS STOCK 1 
YARDUOSE

Padaryta apie $100 000 nnn-to 
lių-

LIET VYČIŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO KUOPOMS.

KETURI PLĖŠIKAI GERO 
KAI PASIPELNIJO.

Du vyru ir mergina 
ledaunėn.

Vakar išryto Indnpmdent 
Pnrking Co. į-lai»<*-e, 41 gal. 
ir Emmald ava*., buvo |mkilę* 
didelis gaisru*. N m*-1 ulini -ie 
kių apie $|<m.litiil.

k*4mi 
aplnnkė k**- 

ii |uu‘iiii* apie

NEBUVĘ SUKTYBIŲ CHI* 
CAOOS RINKIMUOSE

Tliompson gavo 21,022 balni 
daugiau ui Svveiueri.

Alfredo 
st**ii<*į* ra
li m* |cir

Praeitą šeštadienį 
trigeriai plėšikai 
turiu* virtas 
fl.’Utt.
Pirniinii-iii jie ušpuolo Keli- 

t»rix**r Ciiiiiniieiuti Cumpany 
ofisų. l*-*4 Wo»t <*• gal- P“ 
ėrin* $.’>«• pinigai*. *X*kt laisvė- 
hondaaie, $4<) nuo 
Nrliaoizor. 422 nuo 
fėe Etliol Earli- ir 
davėjo Trenka 4-1.

Paskui plėšikui juo.- vi»U" 
tris uždare laimi Atliuli lipinu 
nūn. Ofise tarnaują- vaiku* 
juos išleido.

Iš l**n |*l«*šik:*i. k**1mi ui 
goriai, užpuolė- < 'on-uiiioi - ’ 
(’oiii|miiy filijiių ofisą. .*>11 IV. 
"*9 gnl. Miitmdžeij. klerkų il
tį thrliiiiinkii- uždarė poru 
stuvčn. Pilėnu*

Tolinus erkė m*jii*loiiio-ios 
nuosavyliės |mnlnvin*'*jimo o 
finas, George E. Mililitru- A 
CK 444.1 U entaortli avė. Te
nai gavo |Al(l

Po to visi plėšikai nešinta 
kur ant kart prašu vo.

Nfa-jaum, kad jie su pinigais 
Inte pulėgę (liirago A Urs- 
tern Indiana |m*kiniu trauki
niu.

įlinkimu tarvlm- klerką 
faiskrlla*. kud tini mių balsai 
idicijaliai -u-kailyli. kad nu 
kimų melu nėra buvę jtikiu 
-uktybių.

Majom- Tliuiiip-uii gavo iš 
vis** 
ariat 
už
Svv eit Kelį.

Sweilxe| gavo 5S.-.*l»i b d 
-II-.

Iluym* l|il,'»'!l|.
I i svaigalų pr**ltil*i**iją lai 

mėjt* lik viena •*• wni*la i* X* 
maldų.

25t1.*<2*< pilnėtu Iml-u* 
21.1*22 Iml-u <l.'i«i*.*mii 
deiuol.mtii kandidatu I

NUŽUDYTA SALIUNO 
BARTENDERIS

Jis pamanė, kad plėšikai juo 
koja.

Tryi nigeriai norėjo apiplėta 
. skalbyklų.

IValmdi avi*, indirijue nuo
vado* |Mdinuutių Jobą <*. 
Griffitli imviijingni |mšovr 
trye nig**riai |*l*'*šikai. B**t vir
use iė plėšikų žuvo nuu |m- 
ImIUOMo |nlrietoe kulipkue.

Pol imama*. civiliai apsilai- 
*ę*>. ėjų pro ekalbvklų ir |*rr 
langų pamalė. kaip trve ai- 
geriai *11 revolveriais laiku 
prispyrę skalbyklos navininkų 
ir iešką* pinigų. Tae įvyko 
num. 5U9 K. Boaru gat.

Polirnnma* išsitraukė 
volvrrį ir leidosi vidun.

Plėšikai atsisuko ir ėmė* į 
jį šaudyti. Kužrista* |udirtiio- 
nae Irčiau* vienų pakloju, gi 
kitu du |*aln‘*g*i.

I*oliriiiiinn> nuvežta** ligoni
nėn. (lydytojai tvirtina, knd 
pasveiksiąs.

I"’

re

PLĖŠIKAI APKRAU8TĖ 
NAMUS.

Paėmė $2,500.

Anglių pirkly* Ujiukrganr. 
-I<im«|iIi ('nnkrr. praeilų sekma 
dirnj |“> pietų su *nvo srilllV 
tui išėjo luiž.nyėimi.

Tilo metu j j** llllliill- į*i* 
kraustė plėšikai ir įuičiih' 
5(N). kokius Imvii laikre na. 
mio.

AiiloUii pi itieiiiinm*, knd m*le 
Imj. I>al. 13 d Av. ‘.I*.kolų 
\tkaiuolu pampi)**- -Velninė 

,*•. Ii.ll Midum iu llV'r,, Noltll 
Sid* j įvyk K Vy.-ių < lnea*.*«> 
Ap»ki iė-iu - ii-i 11 likimu
Kii*>|m* Iru nepamirsi a 1:1 n 

v.utę išrinkti nt lovn*.
Valdyba

* PRANEŠIMAS
I žiliui.•-kilo laMl- 

KIMEALK STATĖ BANKE 
Siil« Nfatiun ("minty Ti»*.i-im*r 

lORtli ir Michigan Avė. 
luitaitinviiuą iižiiiuke ėiu 

tK-iinaiiii*.
I

SVARBU CHICAGOS APS 
K R In IO IR APIF.LIN 

KKJ S D S KUO 
POMS.

DRIOUIS
____
nirimo jan nnfcti-- J«"ign ge
rai prinrengsun. tai -miauk- 
■im vorų vairių.

Su vioikiais reikalai* reikia 
kiripti- šiai.* adi*-ni«: M. Ma- 
žeika. I(BA M’almmin Av**.. 
t liioaen. III., S. Au-tyna-. 
.I?.’** S**. I’nii.n \v**.. flmitpo. 
III.. V. Balniui;* ’ ŽB So. I 
nioti A'**., Vhiri ■•«. UI.

L D S Chica^os Aps.
Komisija.

Iš BRIGHTON PARKO.

Vyčiai — gyvuoja tautai ir
Bažnyčiai.

Ac‘rad;erj« Balandi'. S 1119

100^;
Gryno 
Turkiško 
Tabako

Ki.li'liuj. Imi. •• d. I« Vyėių 
311 k p. iituitii, i' Mikam uiti 
kę iė|Kixintį, ,*iii inr|«in*'‘ ėjo 
prie Av. Koiuuiiir*- įnikę pii 
llin.įll Mišil.l ŠveliIų. Pu IKlIiinl- 
dų ll-iėjt* -Velaillėli, -llllietė 
aukų 2n <lol. 4*e*. |*nnuėiiiiiii 
'•nilei V. .I< mui . Pinigai 1a|tn 
il>*ikli veri*, kleleifiui. kun. A. 
Iii iškili.

\'ove|tiii Vyrių liimnan kun. 
<<u-taitie plojo; ••Vyriai, 
v uojniu liūdni ii Bažnyčiai

Tas pats.
li.-ti* ii*>*. I<tilaudži<* ” d..

Iii., I„ Ik S. I liirnt*u \p-kli 
***** m:«r uiti* n-tięiitiu I.ūmi i 
ja laikė 11-iiiiil.imtt. Sti-irin 
kine*. |«*« ik*** ap*vai tvm**. ii 
k** mini* I i- šii,,k iniii'U'iitiii 
pl**m* :

Sulsduj. Isd.ill.lž.iu _"i* *1.. S**. 
Em*b-M****>la

\‘*-dėliuj Imi. 2“ *1.. I’**-elnnd 
ir U'r.-t PiiIIiiiiiii.

P.-in*tb*lyj. Imi. 2*k. \V*-t 
Si«|**. Aušnm Vartų |mr.

I'tarnink**. Imi. jti *1.. Ap 
v<*ix*lo- Dievo 1*11 ra p.

Suimtoj. Imi. .’!*• *1.. Briglitoti 
Parke. N**k. Pro*. Puri. Av. 
|mr.

K«*tv«*rge. ••••giiži** I *|.. Brid 
g«-|M*r1<*. Av. Jurgio |mrap.

Pėlnyčioj, geguži** 2 *1.. Av.
Mykolo Ark. |mr>. N**rtli Si«l«*.

Suimtoj, geguži** *1.. M*-l 
r**.-** Purk**. III.

'.\«s|e|i**j. ir'—iiž’u* I *1.. \u 
rora. III ir Si. <'b:*ili--. III.

Pa m **l**l y j. geguži** 5 d., 
e ni, IIL Ai. A:itaii<> |mr.

I lariiiukr. gegužio I*
Touii **l l-*ik**. Sv. Kryžmus 
pimpi j**j.

Srlasloj. g**gllž.lo 7 *1., s||.* 
*H*y gan. U i*.

K**lvrlgr. gegužio S *|.. Mil- 
V. ruLrr. IVis.

i’*'*lny*'*ioj. gegužio 9 *1.. Ha
riu**. U'i*.

Suimtoj, gegužiu Iii <1.. Kr- 
n**-li<*. U is.

Ntsk-liuj. gegužiu 
iVnukrgriii. III.

P.*lll-**le b j. gn*guži*i 
|t*H'kfo|*l. III.

I tni'iiiiik**. g<*gu£io 
S|iringfi**ld. III.

Sriodoj, “rgltž.i** 14 *1.. W**st 
vilk*. III.

K**tvrlg<*. gegužio 
Sprill*.’(1**bl. III.

I Pė-1riyėi*»j. erriižio 
'i’.ml-vill.*, III,

Suimtoj, gegužiu 17
' Ūmi*. III.

Pamdėlyj. gegužiu 19 d.. <»
. įimliii. X**br.
I

Keli nig< riai |«lėsikni už 
puolė salimui |«i tunu. 2I<ni 
IVentaortli avr. Tuo mot u uz 
luito laivo Imr1rn<lrris Mieli 
nei |Jso«'ski.

Vieni |4ė*šikni |tri*pyn* prie 
■■ienos koslmm*riiis, kili pm> 
Irai prie luirtemlerio. Aitas 
liepiamas nepakėlė rankų. Bu 
vo man***, kml tai jnnkai tni 
***mi.

Bei |dėšik:ii m* juo! ai- v**i 
Įkė. Nuvarė jin kelia- kulipka- 
ir |mla*gu, Niekti n«*|taėiur.

PRADĖTA TARDYMAI
ZO REIKALE

GA

1 
k*.Stale Pllblir l’tililirs 

misija vnkar atnaujino lar*ly 
uiu* n ikah* garo pabrangiui 
uu* ir gano k«Hit|mnijo> U-l 
varkės.

Ta komisija pamini lrbl*» 
guzo k<Hii|*iuiijai nm* vartotojų 
imti |*o S"<r. už UN«i kiibisl.il 
gax*» |m<*|u. Prieš tni |m-ipyl«* 
prulestai. Tad kmui-ija uu- 
pr**mk* Ių kainų dalmr išimu 
ju |H*ržiur*«1i.

Jnu kelinti imdal miršta* 
kovoja -u garo k*mi|*niiija. X<~ 
k<*ni|miiija ilga- laika** ii.*pild*'* 
lili*—tu |mr***|ymo. Mirsiu buvai 
į-akyta imli iiuiža-iię kainą už 
gagų. B**1 kompniiijn **m*’* di 

1 •l**s|ię.
Tad įniršius |mrriknlav<* 

mm kom|*anijo- !<> milijomi 
<1**1. ’l'ir pinigai turėtų Imt -u 
grąžinti guzo vailotojnm-.

P**r kadis jau imdus byla tę
siasi. Prn**ilą š«*šln*|i**ni kutu 
|mnija reikalavo, kml fa byla
Imtų fmiiailtiiitn. B<*1 l**i-ėja»i 
in-utiko ir byla tad atnaujina 1 
nm.

i

I

Ci

*l„

II

Ii

1.1

d.

d..

•L

15 •!..

4: n; d..

«!.. SI.

PUBLIKA BIRUTE’ 
APVYLĖ.

Piaeilų Miliutų ""Binilė— 
rliora-. publikai reikalaujant, 
kaip ji garsino. Ariami llallčjr 
atkartoju ••4’"ig*mai”. B* I 
publika lik reikalavo. *1 |uili 
m*a1ėj>i. Susirinko tik api<* 5<l 
žmonių. "•čigonu*’’ Itin-jo 
pmdėti N vaL l»*t (audėjo tik 
|e-ti!;iolikni niinutų iki devy
nių. ijtiikė |uil<lik*H.

Matyt tt’nd sidėj •"Biru
tė^” "‘čigtinai” n**kukį jsfai- 
dį publikai Įmdarė ir turtint 
ji nereikalavo alkartoli. o gnl 
|H*riliuig pritdMm.

Kep

PRANEŠIMAS 
l'žiiNikėkilr t n xil< 

KIMBARK STATĖ BANKE 
Sub Staliam (minty Tr**asuter [ 

lOBth ir Michigan Are.
Iš. imlarnnvimų užmokesčio 

neima mr.

IS BRIDGEPORTO.

N*r***b»j. kovu 2 iL. A. uu I- 
Vyčių Iti kuo|Mi biikt* uu*m*>i- 
tiį susirinkimą. Ai. susirin- 
kiiiute Ikivo **kailliuge**ni* uš. 
kilu*. I Iii vii tartasi atlikti iš- 
pažiutį ir riti prir Av. Komu
nijas.

Prir kaupas prisirašė* dvi 
|mnr|re, (vardų m*|mmmu) ir 
*.igryš**> iš kariummn*** kn 
rrivi**. A. P.-tmuska**- U Vy
rių Uita km*|m auga. tinliuui 
tikėti*. kml ateityj** ji Ine 
• Lili didrain*. Aleiunnėių s**re- 
dų bli* drlmllli. Beliniu*** dll 
moksleivių. VieUe kvnėiilllle 
iiteilmikyti.

Vytu.

MAŽIEJI VYČIAI.

Srtealoj. geguži** 21 •L. Si**x
City. lomi.

Prtuyėiuj. e»’!!iiži*» ur: *1..
Knnknkae. III.

Suimtoj, gegužio 24 .1-
Ibs k.lab*. III.

X’*s|ėli**j. ••rgužio 25 d..

BAISIAI APDEGS VAIKAS

Bailiai apdegė <i undų Ed- 
vard Plainnuirk. 514 K Eran- 
riaco are., kuomet netoli.-

POLICIJA KOVOTA SU
NIOERIAIS

Sekiuadi«*nio ryte Brėlge- 
| uiti e du |adi<*munn turėjo 
revolverinę kovų *11 ketuiiai* 
intariamai* nigrriai-. kuriuo* 
norėta sulaikyti.

Viri krturi parprndo. I*o 
tvirtina, kad du iš

tiary. Imi.
Panrili-lyj. gegužio *Jti d.. In 

•liaua. Ilnrlmr. Imi.
Taigi, iiuižzlmig tokį amlarr 

lite markiutiii ploną. Kam nė
ra įmingi im-kirta ilirna. ma- 
lom-kitr pramšti žeiiiiau |m- 
duolai* adr«**ai*. Prašyt uiim*. 
knd L l>. S. ktnųai*. arlm kur 
dar nėra kuopų, puvimiiai aa- 
S3£ai.kb*

’. darbuotų. Kai 
I. nr Nd ii Rytų. Taigi prir

Ilridgr|mrt«> gyvuoja mažų 
jų vyrių kuopa. Kaip vaiku* 
riai. tnip ir mergaitės nutari* 
surengti vakarą | mm pijo* 11:111 
•Iiii. Ai- vakaran įvyk* In 
landžiu 3* d„ L m.. Av. J u r 
gili |mrapijn> svetainėje. Va
liūnu* nuridė* iš Mikių ir |ui 
marginimų. Taigi rimu inkai* 
im kviii'-iniiK- atsilankyti j mn 
šųjų I* Vyrių vakarų.

Maža Vytė.

BEMĖGINKITE sulyginti paprastus cigare* 
tus su Helmar cigaretais.

Vienas yra tiktai “pasirukymas”.
Helmar yra užganėdinantis-Puikus-Gryno 

Turkiško Tabako.
Neduokite save apsigauti.
Vienas Helmar yra vertas saują kitokios 

rūšies cigaretu.

i

PRANEŠIMAS
Išmokėkite tąsus 

KIMBARK STATĖ BANKE 
Sub Station Cunnty Tienratvr 

Arai

«A1X

kiibisl.il
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