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k

<Mhb«tartM, bnl. 30. Ron- 
Imių kariuomenė išmušė bnlie 
viku* i* miesto (tlois-c. Tu* 

e ; miestą* stovi už III) mylių 
M šiaarrrtuo*r mm IMrognuU 

Kaip tik ttbamr parilinn-a 
vn nuo Isdševikų. tuojnu* ten 

. iH'iišIsdševikiški rusai su- 
• šaukė *li igiamųjį susirinkimų 

' ____ * - — -* 'ir pradėjo tartie* apie Rnri
PARLAMENTAS PAREMIA t ITALAI PRISIEKIA AKĖK Ija* ateitį.

PREMJERO VEIKIMĄ.

Italijsi pataMrttt pa 
premjerę

TVOTI FIUME.

SEATTLE MAJORUI PA- ’ 

SIŲSTA BOMBA.

Bu pareiktiMU Oiaadiju H- Bet ganta sugadinu, anot po | 
duoti bnvraį vokiečių vai- licijos tvirtinimo.

" ■ Seattle, Wa4l. Imi. Si. Anų |
ParyMk Sal M Anų di-*- da-nų -it“ mie<1o majorui 

lių plenarri b*ik**- konferen lluii*<>ii |.*i |*u*lti pri*ią-t:i 
rijo* nl-lovų M-ijai keturių bunda. IM ulra*ta -iigndintn. 
dėlžiulių raŠMyliių taryba in- anot |mlirijo* Iširi romui.

IMulm iA-iųrta i* Xesr Vordavė im-tabų prie taikos *u
Urtė-**, kad Luvuoj vok iečių kn. Siuntėju islrera- padėta*: 

Įsitraukti ntrakimiy- X<ivelly Ih-ĮMirtiiieiit. tiimls-l

Suvažiuoja i Versailles 
daugelis vokiečių 

atstovų
kaiarrį 
bėn.

Sulig

Tn. *it*iriakimn* — tai lik- 
(m* peili, briėrvikų |mknkb- 

Prisiekia laikyties vienybės ir je. Ji. imgamin* latlAevikum* 
kovoti ni savo taisau. kn|ai*.

ttioiK-cii puolimą* pakenkė 
*“ I virai bolėevikų karapanijui 

'.ianriaėj llu-ijoj. 1‘ranMtmna. 
kml jų frontą* Arrliangri*k<> 
a|*ylinkė-M* turės -ngritili. 

i kaip |mva*arj lediniai rūmai.

RUMUNŲ ABMUA BBIAU 
JAS TOUAU.

RjnBM, Imk 3k — Ilalamlik* 
•JN ilienų eta ant t'apitoline 
kalvu* buvo vttSaukta* gyven
toji) mas»-niiting». Milingų 
Miėaukė Rymo nutjtirn*. knni- 
gąikėti* Coltiana.

MitiiniAkasar
gyventojai padarė molitu-i>.i 
reikalaudami, kad botų pil ly
tiną kituoraet I„nailone pa.la- 
rytn antartia. dėl kario* Itali
ja įatnjo katra. Hniig ta. aa- 
tartim* Italijai turi tekti ne 
tik Pimna. Ut ir kita, tmro- 
rijo*.

i*u rrtolinrijaa riaaa «nri

imiaikyti rfipri* vsrayrby ir 
Urati ut rara trim*. Prima- « eaa "■- M am

Itrotber*. X**» York fily.
Majoro* llnUMin i*vakiavę> 

sutartyje kaiarrį turi tri.ti Cobirmėm Pergnlė- l'u-kob*- 
|a*nki angMau*ii*ju Inr|i1tiilti kai*i|mliij<e leikule. .Ii- yra di 

'nin irihuaata teim-jai. Bure- *|i* indurtrijalirtų ir ladSevi 
kaiseri* turi bot teisiama* ne kų |irie*ininka*.
už |ira*ižcnginin pri*-* krinti- j KihuihI jum buvo |irnnertn 
nnl j įstatymų, bet už prnai- apie priritini imu lamdai*, ji* 
žengimų tarptautinei ikrai »r pnrakė:
Inrptarrtisdų ssrtari-ių nepalė-. "Jei jo* turi tb*k drų*o*. 
ėiamyliri. k<a|e| man*** m-užptiola kaipo

Tsdnėjna tribmudan |m vie- žilam*’-. Imt mėgina Įcnnrioti 
uų |m*kir*: Kui. \alrtijo*. II.;|m*aliaga- žuoigž.u-lyrtiv**. 
Britanija, ftpnrazija. Italija. _______________
h- Japonija, j 1 DIDELIS GAURAS TOKO

Aitra ratgl** taippat pa- HAMOJ
reikalaus 1
a tiUIVMTMT 
kaiserį. ka

DAUGELIS VOKIEČIŲ AT ' 
STOVŲ SUVAŽIUOJA

tos pastabos įniktu*

. taippat pa
lijo*, kad ju* -------------
lantiĮ Imvu.) Takya, bnl. M — Ja|mni 

jvyka triko- jo* mie*1aa Tokoliama krif. 
gai*n> anka. Nsulegė ai bloku 

jgrtaya. trobų. Xua*tnlmi -irkta N
milijonu- drdierių.

taho. turiny- (Jglara natų 2 žmogų kuru 

, , , , ir apie Si *uū-i*4a. Taiudaa- 
Asai kiaunių paliko be purto- 

u. Is*

htlVO IJtKjtMtia *
Nusirinkime pinuininkuvo 

kunig. Cokmna.
l’o *n*irinkiuui gyvenbjui 

ilgotni* rilėmi. nuėjo peKalai

tmlkosso psuarodė karalių* «n 
l araliene. Nu jai* buvo keli 
knn'jr *uiei*ti kareiviai.

Su*irinku*i<i> minto* <*n-* 
Ktukli: **Hume! Itnlmalija;*'

___  Pirsą iėvakiuoriant i* Ityroo 
l'agnliaiu'patirta, kad taiĮ^*** Valatijų amba*mli.r-ii- 

dejonei latve immaio. Xe- l<3^ arilankė t«. pn-m>r, 
pat. |irr«i<lentn* Wil*mui* f'*’’*'" ,nik)-'
pritėiiu-*!* ir jmgiiliuii* viriai dr.ntgi.kai kimferavn. 
i*n-i*k<-> *avu mintį prieJ Ita
lijon reikalu*.

Stovi* labai intenųitn- l**iii- * 
me reikale. NrMnin' kų atm-t1 
nrtiiuiaunio. dienu..

TBUKAMAS DIDĖJA PBIEa
AMERIKONUS

daryte* antartyn.
1 Vtraji ras (Maudo pasakojo, 

jog Amerikon atstovybė viso* 
laikau dvejojusi apie statomu* 

ųltclijn* reikalavimu* ta:ko* 
Louferraeijojr.

gvardija ncjrtengia pasiprie
šinti rumunam*. Jie raukia 
tarnvhim proferijonaliu* ar
mija* oficicru*.

Belą Kun yni nuolatiniam

I - —*__- — -- *- —-- A-- ■ix*ntnn. ntPiy kbivr.

W<i »•

ITALIJA ATSISAKO PAT- 
VIRTINTI TAIKOS 

SUTARTĮ.

be’ *YAi KAs5nn 
ui |m*iteagimų prie* knuu-' 
nulį įstatymų. Imt ui prari- 
ži-ngimų tarptautinei darai ir 
tarptautinių ratarčiu n<-|m-1 
lierinmyhri.

Titatarai bna aotaryta* *pe- 
rijai in tarptaiatioi* t ribų nata*
»u teise kaltinamui

PABOTO.

Oopenhagon, Imi. 3n. _ 
Gautn ėin iinii). kml ntė—b- 
Eiume M-kanruM* laimi truk*- 
mingo* italŲ demooelraeijti* 
prie* amerikutiti*.

Ameriko* armijų* ofien-mi 
a|ėvil|iintni mindo gnlvėee.

Anglų ir (imncinių kareivini 
*ii Minkenylir fmlaikti reikia- 
ma tvarkų.

■■ 9
Rymas. Imi. .Si. — Italijn* 

premjera- < Mantlu pranešė, 
jog Italija nereikalaujanti pat- 

1 virtini! taiko* nutartie*.
Viriui. tam tikslui jau virai 

truuiĮm* laika*, nnlrn nu
tartyje NMtnn nieko nuodin
ga Italijai.

1SNAUJO ATIDARYTI 
RAI PARYŽIUJE.

Tt

Copenhafra. Imi. 311. — Va. 
rarijo* sortinėje llu>!api->lr 
bolševikai suėmę ir siiiimliia-- 
jų Mintu*. a|»vie*1r*«ių ir žv- 
ita-*aių AriMmitj.

Viena* Isdšiiika* klauria 
man apie tuo* suėmimus atsa- 
k*:

Jie suimami ir turi-* pan
kai užmokėti ravo krauju, jei 
rutulini) armija neimliau- lirtn- 
vu*ių*i nnt Bmla|n*rio.

Xegi ladscvikai uf rūmu 
nij <larl>u* Imu*. savuosius Mau
si*!

Tai hent jau tokie grūmoji
mai Uvgi olėti visam faraulyj.

Paryžių*. Imi. 3ll. f'in kn 
ri-> metu uždaryti fėrni i-nau 

NORI ATIMTI PILIETYBE. *
. ___ ____________ ,|mt* *ulo-* prvzuMila* l'om

Rymas. Imi. 311. — liynm mr*- *u valdininkai*. Yra dau 
nu jura*, knnignikšti* Coloniu geli* vi-okių nntljnnyliių. 
kalla’-damu- taiko* reikalai-1 
pažymėjo, kad reiklų atrauki! 
Rymo pilietvliė* teisės, ko 
kili* buvo duoto*, presidentni 
IVilMtnui. jam apsilankant *iu- 
tne minate.

Majoro* prexi*|entų pnių 
dino "m-iikrmiju" filorafu.

ŽUVO 16 KASYKLŲ DAR 
BININKŲ

Antrųjų vukieėių at-tovų 
kaupų t|*urtijų) -pecijali* irau 
kini* atveža- į mažų geležinke- 

!lio rtotį Vniler*-**ru. I* t*-n jie 
nuliinaibiliai- paimti į čionai.

Veirailh-* majoru i-akymu 
mieste išlipinta valdiški pra- 
tu-šimai gy v*-ntojam*. kad jie 
ku*iiiimiiiu*iai u|i*ieitų čia *u- 

• i.ižiavu* vokiečiam*, kad na- 
dnrytų jokių iMuonrtracijų ir 
kil'tkių nerauigumų.

Taiko* sutarti* )mra*ai* Im* 
|*at virt iuta i*1urin*'*j “Veidro
džių" ralėj. Publika pirm lai
ko bu* b-hlžiama pažiūrėti 
tu* virio*.

I Toje dienoje, kaomrt ratar- 
Ii* Im* pat virtimam, visas 
\ rr*aille* Im* pa|iu<»taa tau- 
tie vėliavomiK

Su pa*kutim- vokiečių atsto
vų kuufa alkėliau* ir vaido- 

‘vi.t užsienių reikalų iniairio- 
n*. grafa* v<m HruekdorfT- 

w.*<«e

Japonjja iaimijo taikos • —

Adų tarpe yra ir moterių

VertaiUes, Praararija. Imi.* 
3ti. Tniko* kouferrarijiui
i i:i -11 važiuoju di*leli* -kmilillr 
vukieėių nt-tovų. Pinuadiraio 
vakar* atkriinvo antroji nirto- 
vų grupė. Toji- grn|«-je Intivi 
Cųi moterių. Knip va'-rt t’irijo 
atvnriaoti |ai-kiiliiw- grupė. 
Huugvli- yra vokbėių nt-loių. 
1*1 <lar dauginu yra įvii'rių 
tevhnikalių anėmi* fmtnrėjų
ii Įmvelloniakų.

Tik vienoj** gint u>vm*<*i 
tip-ilmviitm vokuėių karmije 
j.* Ih •.•vrų yrn Ki urut**:i.i at- 
• lovių.

Vokieėiai turi ravo kurij*- 
ru>. Imrola-kuėtu*. apau*!*-.- 
u!-lova*. rti-nograluM. teė-f-mų 

i ir I* b grafų <ųaratnriu*.i

konferencijoje
AmRerttam, Imi. M Arn 

heme Mirijalirtai turi tarp 
tautinę koulervneijų. I'mlaiė 
jie rradiueijų. kad I*nle tinai 
butų duota nepriklauKumyl*- 

n gintie*. ;r lB ^|į. 1,^1^ priimta tautų 
Tribunalnn iia-in |atiki teisė- ^jun^m.
jai. po vienų it til) vnlrty bių: i; knr „Mjalirtnm* ntė
(Nuv. Aalrtijų. lt. Brilnnijo*. j,, K11|Mm kadir pii|mxinti tau 
I•nlnraxij.». Italijo* ir Ju|«. nj jungų!
■Ura. ____________
Vadovauji laųžfiiaiiiii mo-' STREIKUOJA TELEFONŲ 

tirais.
Tribuimlii- savo 

|muo*e vndovauri* 
riain tar|rtnittmėjr 
motirais, al-ižvelginnt j tarp * 
tautinį doro, palaikymo bn- 
tinumų. Trilninalo |irie*Miiiė 
bu* imžyiia-ti luu*in*.* kalti 
niekui ir įmūrate turi- Imt 
pramista.

Talkininkai |mreikalaii- <l 
Inmlijo* vyriausybė* itdurii 
lmvu*į kaiarrį *u tikriu |m<- 
•alyti jį tan*tautinin teisman.

■J. Jei v**kb*ėių valdžia »*- 
imt rauk* atrakomylaa urate- 
nų. kaltinamų už įvairiu* kri
minaliu* pni-ikrngimu- karė* 
metu ir priet katės {Matymu*, 
ir jei jų |*ri*loraiimi lenu 
Imu*, tokie n«im<ny. lai. pa
traukti prie* talkininkų įrtei- 
gtn* kari-* tiilmnalu* ir ralig 
{statymų Im- nulmu-ti.

Vokietija turi pagelbėti
Vokieėių raidžia 

ateiti |mg<-ll*>n talkininkam- 
ir vi-u* ėin n|iknllinmii- prn 
rižingi-liu* l«- rango* .kiltu 
m*> išduoti mi tikslu |<ntinul 
t i juo* atiakniuybėn. 

i X Viri ntnimiami kalti Lii

| 
I

PERGALES PASKOLA PA 
' SIEKE MILIJARDĄ

______________

Dar pusketvirto milijardo rei 
kės surinkti.

i

Birmincham Ala., Imi. Si. 
Majratir (*<ml .Mining (’n. ka- 
ayklone pakilo ek>plioxija. Iii 
hiiouių žuvo ir S -uici-tn.

Wa*hington, Imi. 3tl- Anot 
gautų in federnlių di-triktų 
pranešimų. Pergalė- Paskolai 
jau surinkta Ia* mažo tru|Hiėio 
milijardu* ikilierių.

Tad ilnr nei ketvirtoji tla 
Ii*.

Haiiginunin surinkt* Xew 
Turku dirtrikte. Pankui *«*ka 
t'liirago* dirt l iktus.

OPERATORĖS
»pn-nd: ) - ,

sagsčiau- Paskelbta mieste karta stovit. 
Hitikiije Linum Iaį5;1( :a, f>i!1

rtreikunja tebdimų o|*-rnlnre.. 
Ižnž.iuii imki Ia mieste 
ir m-t a|a>išawlymai.

Tad gulM-nuiloriuii* 
mu pri*iii-tn milicija 
kelltta kari-* *lovi*.

riauše.

įraVy 
ir |an*

JAPONŲ LAIMĖJIMAS 
TAIKOS KONFEREN

CUOJE.

Gavo Jie kontroliuoti Shan 
tango provincija

Pr rytini. huL Si. Siutu 
luntfo juni im-i ju yrn Kinijoj. 
Tuj»* |irovmrij»jr niūri pti-inu- 

'rali- ir tiiitovė Kimi I‘linu. 
Karė* |>it>*lž.ioji* Jn|sitiiju lt 
pn-muralj tilėuie nu*> vokiečių.

Vokiečiui Įtinu karė* letnl 
rui »ii kiliai* val-lė Muinliimrii 
|*rovin»-ijr. Bet netekę Kinti 
t Imu. pranyko jų t*-n ii vuldy

nu*. Vokieėių virių tad buvo 
nžėtnę jaĮmnai.

Ja|numi taiko* kimfi'rrari 
joje stovėjo už tai. kad gauti 
Klumtungo protinei jų valdyti.

Vakar vyriaurioji taiko* 
konfenvirijo- tarytu taigi ir 
pri|mžino japonnm* Siuntini- 
gų. Tik nutarta, kini luitų *u- 
griaiitn ir luiiuiikinla Kiao 
(Imu tvirtovė.

Talkininkai -utiko *ii japo
nu n ikidiivimni*. Xe* ju|H*uai 
gtimioj** a|*i<*i*li įniko* ketile- 
rrarijų.

šialolii- kmib-n-nrijoje bu
rių* n|*tnriamn> žydų kiauri- 
nu*.

JAPONUOS ATSTOVAS
TARĖSI SU WILS0NU

PIRMOJI TAUTŲ SĄJVN- 
008 SESIJA BUS A-' 

MERIKOJE.

niiualiuoM- įlalbilOM- n*tm-ny* 
turi Imt pmdafyti prirj mili 
tariniu* trilumalu* tų Salių, 
kuru**-- jė- |ira*itrlwr.

I*ra>ix*tigu*irji u** vienoj 
l.*t keli****- *alv*r. turi Imt »tn 
lomi pi-ė~ luililnriiiiii- Iriiui 
imlu*, -mlnrytii* i* tų *nlių iri 
•ėjų.

Kiekvu-tuim kalt iiMiuų jam 
leėlrimiui turėti mio-nvi ap- 
ginėjai.

4. Vokieėiii vnldrin a|u*Huui 
privalyti tulkininl.nm* vi*u* 

(irivul'i dokumentu*. į mirė** rųtie*
informaeijn* ir kitokiu* |>rr 
rodymu-, kiniai- n-minutie. 
Imtų gulinu* lengvinu ir ai: 
kiau rtsaektl kollimunųju «t 
liktu* piktu* dorini* ir *ulic tn 
■m*. I«m*ti

Turbūt p-llieita Kiao Cinu 
klausimu.

Wtlroius bu» i.*,jungo* pinai- 
ninkai

Paryžiui. Imi. .Si.
pirui taiko* konb-reuciju* ta 
rylom *ii-iriukiiie* vyriau-ia- 
Jn|*mijo* at-tuva*. įtartum* 
Miikitm Itin'jo kimfrrenrijų *u 
pn-aulentu IVilsouu. KmiG-rn 
Vu apie valandų. Matyt. Imvo 
tniinnia*! Kimi t Imu reikale.

Pn-kui tntylm kallrėjori -u 
L-lcit kumi*ija l.nrė* aiItuini
mu reikalai*.

Vnknr

A n
Millmurm*. Imk 

įsilijo* vyriau.ybė 
vairiu* vieino-iu* 
ik*ln duoti tisui**

Paryžiui, Imi. .Si. č'i.-nm 
loikos koiifi-reneijoji- |mk--t1a 
-uuiaiiy ma*. knd tautų •yjuu- 
gu* ui-tuvi) pintia*i* •ueiria- 
I i'ua- šiai* us lai* įvykti) 'Aa- 
ritinsima*.

liinlimn. jog tarai -imutny 
nin- |mr<-niinnm>> ir |ta!aikn- 
ma*.

Tnipimt Ivirtiiiniiui. jog Inl- 
lininkų ntrtovai pn*xi<lent'l 
U'il-otin |mk viešių į tanių *ų- 
jungo* pirmininku*.

BALANDŽIO 30. 1919 M

Ainmlie Inukia- 
šilrian: ryloj gra-

Sel^a “Vidory Loan” Kampanija. Pirkite Paskolos Bondsus!
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“DRAUGAS”

UKIVV1V SAT.U4MV tMUXKA*TS 

“DRAUGAS" 
£Ua ktataUrtM lK*Wi tafOlUrtalmi 

ntKMI MtMATiM MAIŠIA:
• • o ae • • a a SA4N

•••••a«aa*a*aea«*ao

• i*r«taums<Ata u*»ka»4 takai***. Lai-

IU«J< Mtati. Nerm M
AtrsR rsOii* prMvau ir mm
Mrąni MrtataMA
%ai t kruMij* ».r * Mun«r «>r«|crH
art* itktJjūi h«*«m i

Nejaugi pasitiksime?

Cliieugtii gali Imli g>*la. 
Kiti mietai Viriory lama 
kampanijoj jiitu* *kirtą dalį 
tanai išpirko, kili baigia iš
pirkti. o tliieaga toli at*ili- 
ku*. IMrnitu milijuaiui* mie»- 
kn* »av« "ųurią" tą pačią 
dieną užjiirka. kaip kampunijn 
praridėjo. Chienga gi va* per 
Mjinnjlinit dol. persirito, kaip
pa»koki,- vck'-jni ap*kaitiiuu

*. AtailikiiiMt m-gari*'- krinta ir 
ant lietuvių, ne* jir Chieaguj 
lysių gyvntujų ekairių au- 

"~1lkf£"Ką kilų tautų žmonė* 
Bedarytų. lietuviai turėtų 
garbingai paairadyli. Pirkti* 
boad*ų privata draugija*, ku
rių ka*>M- pinigų nuubi*i. 

Į privalo pirkti* ir šiaip žmoni'i. 
Ur jie ėia Amerikoj mano gy
venti. ar taikai įvyko* I jutu- 

^iroa grįžti ketina.
Tie. kurie žadu ėia likit*, 

bu* menkai* šio* šnlie* pilie
čiai*. jeigu *av<i šalie* neim
tam* ir ravo pilnėta |mreig>>* 
Scišpildy*. I'ilielyta- geroji 

•puta |Kiro<h*iiu ne tlaugknl- 
byriu. l»-t durimi*, norėjimu 
viruutitiam lulmi pu*ilartuiuti. 
I*a*itnrniiuti dnlmr proga, 
perkant imakolo* ženklu*. Kn* 
iš lietuvių uoli pnt-lą Vanią 
turėti? <> m-gurl*- lietuviai ti
krai |n-!uy*. jeigu rato |mrei 
gų šioj |m*kota> kampanijoj 
bratllk*.

Tie. kurie Ijelutoo grįžti 
ketinu, turėtų Ul*imilili. knd

• laišku* j Lenkiją *iųadae>i 
tik Iraką tikėtam* poritar 
aauja, reikėtų štai kaa žinot’.

Lietuvoj suorgnairaota pa
štas. Ji* veikia Lietuvoje, aat 
vieta*. Sanlikių ra plačiojo 
pasauliu poetu urgnniiacija 
kol ka* neužmcigę*. Lietuva 
turi dainų susinešimų *u Avė- 
dija. Komunikacija |ailaiku- 
nm laivai*. I* Lietuvos jau at
eina laiškai per Švediją į ki
tu* kraštu*, kaip Anglija ir 
Amerika. Tų laiškų iš Lietu
ve- kol ka* atėjo laitai mažai. 
Mvetlijo* pasirūpina
tuo* iš Ijetuvus laišku* j ki
ta* šąli* pristatyti.

Kad laiškai Liriuraa eitą, 
k«l-ka* m-gink'-joHir. Ekvku- 
tyvi* Komitetu* Wn*liiugtone 
teiravo-i apie laiškų per»iua- 
timą IJrtuvim. tiri Amerika* 
jatšla*. |iirm negu a|i»iimti 
hiiškn* IJriuvra pristatyti, 
ii iravosi kuki komunikacija 
tarp Švedija* ir Ijeluvo* pa
laikomu. Jeigu Švedijos ra 
IJriura *u*inešimai yra nor
maliai. kml galima Imtų *iua- 
įmina ir laišku* firiatatyti. A- 
na-riko* |m*la* a priima laiš
ku* Ijotume siųsti. Tuomet 
Ln-luvou laiškai eitų per Ang
liją — Švediją.

Pinu negu Amerika* pušta* 
siuntiniu- I Jei urna priiue. 
galima Imlų laišku* Lietuvon 
*ių*li. mlreeuojanl lietuviškai, 
pažymiai: IJtkuania, via
Engiami and Sveiku.

Jeigu Amerika* pašiau to
kių laiškų *uplauk* neniaūi. 
tu* tik pugraitin* arita paš
tu *u*inešiuią su IJrtuva ui- 
mrgati ar padaryti tu., reika
lu pranešimą.

Tikimės. jri |mšlo ra lie
tuve *n*iuešiuuii dar nepraJ- 
dėju, tai gn-itu laiku prasidės, 
t'Maigi ir patariame mišria 
laidu |mlstalyti laišku* Lie
tuvon siųsti.

PartjnrtUciniiaL
••IJrtuva" loo numeryje 

už Imi. 2# dieną duoda pamok
slą už jmrtyviškumu* Pergalė* 
Paskalas Kampanijoj. Ji tą 
įnirty v iškurną |m*nierkia ir 
tai teisingai. Tik ji negera* 
priežastis imrink'i. tūtas atsi
tikimu* iškraipyitama. ka* 
jai nepriliktų ir kas ravotu 
imrtvv iškurnu al*iduoda.

Mv. Jurgio salė* susiriakime 
iH-lnivo užn-ikšta. kaip “Lietu
va" sako, kml ten lik katalikai 
t'-gnli pariestai rašyti*. Tarp 
kitko les buvo prasitarta, ir 
tni m- vietoje, knd susirinki
mu* yra katalikų kreditui, 
mir. raktiniai taip ir Imtų. 
Tokiuose italvkuoM-. kaip K 
V. valdžias |m*kolu* darbuo
se imrtyviškniim neprivalu bu
lė. lt-l j......... ir ji* malo
nui- |m- lietuvių skyriau* 

Į kaiii|iunij"* iislėju*.
puskulo- Imtid-n- Lietuvoj Iii 
■ ė* tukiti* |*il Velti-*, kuip ii 
čia. Itaml-ai geresni už pini 
gą. Jie tiek |mt verti, kų ir 
pinigu- ir priede getą nu** 
šimtį neša, ko ne-mliiiui *a 
kyli npie pinigų.

Ka- dar n<-ni |ia>koliii už*i- 
rašę*. neutiih'-liujanl ui»iru*yti 
privalo.

Susinėsimas su 
Lietuva.

ko*, lėkalhingiauriu 
džiu yni architektūra, 
šalai ir dailė. Anai* 
italų e|e|||i-nll|. tiru-

TAUTŲ KIVIBČIAL

Teko mataiti italą-poiitihta 
rią ir *u juo išrikalbčli. Kal
bėjome apie italų aapiracija* 
Adriatiko pakraščiai*.

"Ko Italija n-ikalauja". 
*-.ikė italu*, "jai teiratai pri- 
kiaura.. Imkime Ihdiimliją. 
jau nekalbant apie l*tnją ir 
Kimu*. Savu laiku tu* žemė* 
Įiriklau*.'- italų Veneeijo* rr»- 
puIJikai. Tora* šal.v*na italai 
num-šė ravąją kultūrų ir kul
tūra* žvilgraiu jo* yra itali*- 

puvya- 
|«|*M1 
laikai* 
štily m-

kur-ka* buvo -kailliagerai* ir 
ialekmiagerai*. negu šiandie 
kad ynu Ihhar ten italai pa
draikyti pajūrio miesteliuose, 
liet *«aiiau jie dūleraiu* plo
tu* kum apėmę. Šiandie taip 
yra užtai, kad austrų politika 
ul*iaiulė italu* alavai*. Pas
tarieji stūmė itališką gaivalą 
jurbsna. Nevtebriina, kml šiai* 
laikai* Italmalijoj italų tik 
pajūriai- tesiranda. Bet ku 
italai reikalauja, ta* jiem* ir 
priklauso. Jie^uri prie te tri- 
sių. ką jugm-lavai nrrakytų".

Jugoslavo pusė.

Teko tuo* pučiu* dalyku* 
apšnekėti ra jugmėavų vada. 
Ji* maždaug taip parakoju.

"Italai Itabnatijes ir kitų 
mum* priklausančių žemių 
rrikalauja ar delta, kad teisių 
prie ją turėtą ir dėl teisybė* 
ją* apginti ravrią. bri dėlto, 
kad jie yra imperijalistai. Tie
sa. kad kratė*, kurių šiandie 
italai reikalauja, kadaisia 
jora* priklausė. tiri ir lai ae- 
trigraši jums tiem. Itad kaip 
dabar taip ir anuomet jo. bu- 

gyvento*, šiandie tie starai 
- ?------ ---  - - • . A • — f .f---' imcm niRjini RMTtfayu 
tHiri. Kodrigi Ibdmatijo* ir 
kitų plotų »larai neturėtų but 
leidžiami Įiriri vienyti prie
Jugoslavijos! Juk ne dėlto.

tai vata*!
"Italų Aš iš tų

į rantų paeinu ir ju* žymę ae- 
I šiųjų. Pastebėjai mano pavar
dė* galūnę? Ji įmiginsi «nt 

i"wo". SiuriuėjM savų pro
tėvių metrikas. Mano pralė- 
vių imrardv tarėju slavišką 

i galūnę "nta." Italai vnldi- 
. ninkai ją (mkritė į itališką 
"mu''. Tai ir risi italų kul
tuvo* |*'-<l*akai. Ju* lietuviai 

[gerai apie ta* kultūra*, ku 
iiu* |mvurdžių kraipyme «p 
rirrrškta. nuatammite. Tik 
jums lenkiškos, rusiškus ir 
vokiško* tmvardč* buvo tei- 
kuomi*, o mum* itališku*.

"Aurirai italu* slavais 
*iumlė? Kaip tik atbūtai. Aus
trų politika rrikatavn tautas 
pjmlyii. 
taisyklė.
taikavo. 1 
m- laivo 
n.nttavn. 
•tavu ir 
teikalavo. 
i**il«iky«tavo savuse |nmicijo- 
*e. starai ravo dauguma atsi- 
spirdara ir urratikimai tęs
davosi. Dviem pešanti*, nu*- 
trnm» h-ngviau Imdavo abie
ju* ravo** ranki**' turėti. Ir 
kok* gi ta* italų elementas! 
riananų ir oraodžių |mr»tavi- 
k-'tojai gatvėm*. vtaUo-kiln 
-tutiiltiT uiti pirklio ifriiiiiiiBL

"Italija uari japurinvų nos- 
, ta* ir jurus pakraščiu* už- 

grobti m- 'įeita, kad ji teisių 
turi, bri knd puirių J apariu 
vijo- pirklybą kontroliuoti ir 

, iš ta naudos traukti. Mes tam 
ne|m*iduurime. Jri raikės, 

, un-s kovosime, ar* tirau musų, 
( u ne ją. pmriiC-

Auriro-Vragrijo* tav*ai>i

1 naują politiko* krypau tve
ria. liet kur tau nusikratyti 
senų išdirbtų pažvalgų! Nau
josios Vengrijos vienu* vadų 

’ tuu ttaug ko pasakyti a|m>

•Vengrai nusikratė vokie- 
, ęių intako*. Apie earivienij.- 

mą *u Austrija nėr ne kailio*, 
labai gaila ir nepatogu, kad 

> *u vengrai* |«litikojc taiko
masi lokio* |mt taktikų*, kaip 

i *u vokiečiai* — skirk nuo jų 
. žeme*, kokiai* tik surandama 
- pretekstai*. Čekai, jugosla

vai. rumunai — visi Vengri-

J«* mažumą. kai|*> 
favortaavo, jai pu

lta ta i. mu*ų kraštuu- 
iiiakuuaij. Juo* ir 

. j vablvirie* *|iraux- 
- įvairių privilegijų 
. Austrų remiami. jir

Vėla. “Lietura." .paariu 
Ve gaiuiiui viaua plakatu*, 
ra kauupanija liet u viltom* ra* 
rištu*. "Lietuvai" nepavydi
me, kad jo* bizni* *|iau<k>* 
•kirlių atlieka. Tik tuk* "Lae- 
tuvu*" favurizavima* <luoda 
progų, ir |Ki*katina kitu* 
"imrtyviškumą" kišti tuu, kur 
jum m- viela.

Jeigu lietuvių kampuotju*|ju* teritorija* grubia. Čekai, 
orgutiiutloriui daugiau taktoImaliejuaė*. turi tei*ė* *avu 
rūdytų, lengvai apsieita butų 1 val*tyl«- *mlar«ti. Jė-ni* pri- 
|M. *,|mrtyviškuuių". Viena kiaura llolieuiija ir Muravija. 
mm kito gali lengvai už*ikrė*- huvu*iu* |a> aurirų vahižia. 
ti. o netaktą* m-taklą iššaukti. Čekai prie ravu* |aditiko* ra-

OwnYoubOwn.Uqne
Rando* Negali Paloki Kuomet Tu 

TURI NUOSAVĄ NAMĄ 
u^MODAl'N

lo turto.
------------------------- yra tai ja pUta"—jta yru pasas 
to turto. Ji* taip jį nnteplioja kaip jam patinka. 

Ji* ilcda imgražinimu* *au t inkamn*, porėtu* ir jardu 
jam vienam |iriklaUM>.'Kėrn niekam (skelti randą- ir )>a*itai*o ralyg mivo noro.

Kuomet dabar raudo* kjla. tukrtančiai žmonių Chicaguj* riatya aau namu* pir
mu kartu gal ravo gyvenime. Jie STATYS tuojau* kol tualrrijula*. <larha* yru už 
prieinama* kaina*.

m*t>*>* aMimtM** m aaa* »wim S*kar. ir 
■m kuru k«* l.lf r-ellk- **t Br**ru-«M~
■alka. )«• mJMlr l.rll. m*. «1*1>-iu»

><u ra>»al>«U. *•* *•*«• «•*■>■*■ >ra 
d*Mt i. ■Iiai. •<-»* S* Mara.

3

■

-■
»a 1

rie geruoju su vengrai* nugy
venu. Aš žinau, kad alovaltai 
čekų ai pabusią. Jie bevely
tų *u vengrai* palikti. Jie se
tam* peraekiojami. po veng
rai* hėgyvenaat. Jie turėjo 
rara* mokykla*, ravo kalbą. 
Čekai juos |uu«gavo ir m-duo- 
da ne itaižioti.

“Abejoju, ar Rumunija 
daug šalininkų butų gavb* 
Tras*ilvanijuj. jei jo* armija 

i nebūtų tų icuiių užėtnu*i. Nu
galėto priešo |KTgniėtujni ne
kiaura. Neeiktauri* niek* ne 
Vcngriju*. kurio* nelaimei tu 
ko Imt jriKkaitylai prie prie
šų. I'ž turtiiigiau*ių Vengri
ja* |irovincijų. jo* vadinamą 
aruodą, Itauutų. ginei ju*i K u 
munijn *u Jugu*bivija, lyg 
Vengrija* nebūtų. Vengrija 
taip Hpku|Mijuuui. knd jai |M- 
liekama tik vengrų tirštuma. 
Jai netei*yta'- įtarumu".

serbą, jie vnmi ką 

paudinėja. Jie nuduoda 
skriaudžiamais esą, simpati
jos ingyti norėdami. Jie sve
tima* teritorija* tiksliai ko- 

l iiouizav o, didikais dvarpo-

Iėias, vielai įstaigas ž—tij*- 

naliiavu. Suprantama, kad 
vengrams mniakmu prarasti 
ravo intakas, taigi jie išva- 
džiojiuių daru, aimanuoju. Jų 
klausyti pavujingu ir neverta. 

Kalbų ir nuomonių pa* ki
lu* pasiklausius pasliki, kad 

' visur tautų kova už sava* tei
ses ta imti yra. Ni-prošalį su-
žinoti kilų urgumcnlu* iri 

i santikiu*. Jie piigelliėja nu-1 
šviesti ir lietuvių kovas už sa
vo teise*. 'Informacijai ir |m-1 
itaveuic bešalį ginčų ir argu-1 
menių apibudinimą, kaip juo* Į 
girdėti teko.

**

4 d. T 
Obiu lankysi* su 
gerk kutu J. Joaaitta, kape- 

. liana* ttav. VaL kariuumraėų 
Jiaai paaišveulę* viainra pa- 
tamti. knr tiktai b« » 
raugtu* jmn prakaltam.

i'atarčia Ckvriando, Akra- 
no, ltaytanu, Obio o taip-gi ir 
P'-unrylvaaia valstijų lieta- 
viam» surengti prukaibas.ra " 

| Gerk Kun. J. Jonaiti* yra •* 
I senai sugrįžęs iš l’raacuaijmi 
' karė* taukų. Jo prakalbus yra 
liegnlo indumius.

Uciig.taiui prakaitau ir no
rėdami gauti kuu. J. Junaitį 
už kulla-tojų, kreipkitės sėkla- 
ėiu adresu:

J. Sabui,
M. 3 W. Padarai Sk, 

Youngutotni, Obio.

I

SlS-TAS. Užburta* ratą*.
Kalio uubtaiviiiitua* 

girkšaojuuėtu* lagamino ubai-, Mautu* yra. kad už nieko kito 
•j "nu beer, no nork.' 
verta liemim-ti. kad jie atsidu-

užburtai! ratauf
Nėr alau*.
Nėr <bitlai.
Nėr ilut iai.
Nėr pinigų.
Nėr pinigų. 
Nėr ataus.

ju-r ją veršiuko skūra* uodegą, i vien* kitą lojo! i. 
o duria užrnkilięa išėjo dirbti.' —«
Sugrįžta, o prie durų stovi uc- 
]iuz|*tama* ir j uodegą tciuija.

"E, skurų pirkti uuri.’" 
klausia fanuerya.

“Ne."
"Parduoti luri?"
"Ne."
••Tai kn* tu esi ir ku čia 

nori?"
"Esu filosofas, bri niekaip 

negaliu tegalvoti, kaip ta* Ver
ai* per tokią mažą akyliukę vi
dun iulysti galėjo."

putrijotų, kaip leukų. Žiūrėk, 
pa* liet mu*ų lenkaitė* viso* moki- "Nu»tokit aut šveiitoriaus 

kuliuti*! Negražu," tarė viens 
žmogų*.

"Tai uieki*, ponuli," aiški- 
iiiu*i ulnga*. "Hianilta lietuviš
ka nedėlia, tai uic* lietuviškai 
meldžiame*, u lenkiškai kolio- 
jaUM-v."

Antis.
I,esarisą mielą dienelę Jonas 

Igerė ir valgė, vėl gėrė ir vėl 
ralgė. Kmta pa* vaišingą kai- 
tuyuą puota už*il>aigė. trauk* 
•lomi* j namu* taip tiestai, 
kaip jo mųiakluatiioa kojos im
tai liauti galėjo. Viską* ėjosi 
gi-rai. k»l Joną* aut tiltu m-už 

'ėjo. Su*i*nko gaiva. |>a*i<tarė 
negera ir jis vos *pt*jo prie tu

klių ptita-gti. Pcnitavėrš- 
uukšcjo. Žtur, auti* upėje 
tauktauli. Nu*telm Jonu*.

Heliu dvšiu valgę*, nl- 
ipi šveitęs, liet kad 
;vvą antį prariję*-

N<-*iiM.n ių vi*ų iniizjiHižiųi 
liunrii. is t knd "|j<<tuva“Į 
|trndėjn. tai Im* leista ir mum*. 
»>-•« |Ui-teliėti.

Apie tūlų vrtlėjų taktiką su- 
*irinktmim*e, pujuokinnėin* 
*ypra* ir kailio* toną, kuomet 
•lalykui rina *u ne jų min
tie- u*iiH-nimi*. ti<-np*iiiHika 
ki.llieti. Aišku tik la*. kad 
"Lietuva" viraj kain|mnijoj 
fav muuojanut.

Liriitvių -kyriau* n t-ii tepi- 
uuii. pranešimai pirniiau-iu 
li'ii-tikn "Lii-tuvon". ravyg 

•• ItrnngM*" gailiui pro- 
II* "I ji’tUV'is" kolei.
Itu- nieko blogul ir tui 
•uf diemj. kuomet ji* jau 
iivo]" |m*in 
n "Draugu 
i. O k« 
i* ir

I

• •

U*4 »•

aip telniui IJr-l1
i. lAiitftHb 1 urvjr

llv itinrtirti- iivlil Im iimvi
l/iojM |M> 1 ••Ijrtu

nU hUk«t* IJirimam 1krlhnti

T» n jir m t uit i tik n vrluoti
kuri k 

i * 1 HILU

|»ra-|1

turi pu 
laikrašti- 

naudeli uted. 
an buvo vartota? 
btnfi |nh|ij i imu h

tM»n

Diplomatą* ir Panelė.

Mu*ų jauimi diplomatijai 
Isdiręstaut. verta prisiminti 
uora ir nudėvėtą apskk-uibmui. 
luup diplomatas nuo panelės * 

Į skiriasi.

Kuous-l
"m-." ji j
“gal Irai." 
ūžt viskiu " 

Į Uud jis mintyje turi 
Imu.

Jei
"taip,"
*n "gal 
tviskia • 
tai atkerta 
kad ji

Vėli
tina
Imt.
tinai v r

I

ria

Ar m-teki'-lų, kaip tik už lenko." 
Liet avi*:—"Ir gerai darute. 

tJuu |ia»aulyje mažiau ratai- 
mingų vyrų, tuu geriau."

I

iiK-igaiti- rako 
greičuiuriti im-iui 
Vi jei diplmuutu* 

'gal liul," žinok, 
"ne." To

diplomuiii* tikrinu 
veikiausia susidursi 

lutt," gi jo "gnl Imt" 
•m-." liet įei ji* grieš- 

■te." buk likim-.
Meta d'plolIMla*. 
Kuous t mergaitė tvir- 

"tie." spekuliuok ant "gal 
" Jo* "sal Inil 

•iai." <li 
it ••taip.

Siūlo virvę.
Vokiečiam* IJctuvmi tetver

ta*, vokiu-ių karininkų Irnrv* 
imtėiuijo kaiuarij rėjuit. Vie. 
uu* i* luti m |ųi*telM-Jo kaliui'*- 
ėllli:

"Pat* gali ridi, liet 
pinuriuT."

*'44ip, x*‘l Itut
(liūliui*. **.V*

Kuri laiinutgeine? 
I*u*itaikė Aiuerikuj krintu-1 

iiyla-. kad vieua lietuvaiti už 
uigvriu ištekėjo.

j "Klau*yk," ju* vieua* gi-| 
miuaili* išmetim-jo, "tu lokiu 
graži, <• už juodžio ištekėjai."* 

••<) ka* ėia ricle-tiuo?" at 
'šovė juodžio (uiėiitlė. "Ana. 
limito w*no *u l'uikii np*ive-1 
dš!"

Lenkiškai valia
Vilniau* aiila*rnijoj buvo tū

loj Įmrupijoj parėdymu*, kud 
vieną in-di-ld"tiį pumnl<ki» bu 

Ii'-tuvių kalboj, o kitą Iro 
i laikktln

Ir filosofu suklupo
i

Mirlmrdybė

t (trr jo i 
rr«įmiui

iir*

44
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ALEX. MASALSKIS

‘drauoo** ADMI

Dr.S.Naikdb

Gyventi ėia yra

Dr. G. M. GLASER j Dr.M.Stupnidd
3109 fe. Muraa *Mt

Sekanti, taiAkaa tapo panių- 
ata« vinu-m* B. Kupta*nla-iim-r 
<: <’«. dariiiiiitika.il* įtėtin-ėtoj. 
Balandžiu 23 <L Yra tai geriau 
*ia* |diana* |m*i«biliitiiiHi |*-l- 
imi žinoma* Amerika* imlu*lii- 
M

.lu*ij kolonijoje nu<> Buliui 
džio 2U dieno* !!•!!» m. “brau 
pj" at.tovauja p. J. MARGE
LIS, 344 Mirtie »tr/

l*an jį cnliti- "Itraugų” už 
•iraėinėti. un.ipirkti jiaduoii 
i A! pujė'iAojiuiu* ir puRitii*' 
uiuuuu Galite gauti ir kujjru.

Siiioiiu ai taukiame įgalioji 
niu» kukiam nor. kitam Gran 
■ i> įtapai*. Mirk **l>raiu:o" 
ML'i-ritui.

Vietinė Moterių Sujungi** 
kia>|m buvo |ian-ngu* ieiuiinii- 
kų vakarėlį Italandr*** 'JJ >1 

šeimininkė*: ponio* S. lutu- 
rinaitieiM-. K. luulau-kiem* ir 
M. PoMiukiroė (mgamiun *ka- 
niij ukkaiHliiy. 1*ai*o>otiim». 
gerti. kirlį, kun. Vairiaim*. )*■ 
•ak*- uražių prakalbėk. »uteik- 
alaiiut* itaKurlei- žodį Sųjun 
girtėm. ir linkėdama*. kari ne
likti; nei ri«UM» katalikė* um»-

1%-r Tauto* Komio lot *ky- 
rių Lietu vo* lai*vė» reika- 

1 Imu* aukoju: Kazimiera* Mr- 
vaiti* 3 ilul.. ir Vladu* Sapra- 
nau*ka* 2 dol. Tauta* Komio 
liti akyrio rnėtiuė. prieinu* 
pinigu*. taria jiemdviem ariu. 
Ka* įlaugiau ii Kankukce'. 
ierių !

Aukolujuiu* tartu vii* lai* 
vė* reikalam* tėvynė |a-r Kiu
žiu* iru* dėkingu.

■>»■* auta » ««Mta 
h. am- »»• ta (M. tai 4wta *• >11. Ir ia.

tai, rar- 
bar par-

Nmju taryti m.* 
u IU amai ir r«u

aae III

im m •!<.

iM Mu***;'* k tiltai
KipitiA*a VI ■ ■
**Uk4*Ai |*>r
Bmvrin Kr 

i't'H. i<i i»i a
Rfeja k
MIVmH
K»rai

IfekataJ ataa



chicagos LEnmy

KATAUKIBKOB BTRNTtB KAS OUk JUOS **8VBT-

TraHadienir^atand. 30 d.
•v. Katryna Sieniete. 

Ketvirtadienis, gegužio 1 d.
Fi'yp-i- it Jokitta*. tip.

TIKI”.

PASKELBTA CHICAGOS
MAJORO KABINETAS.

Nauja miesto taryba, nauji ra- 
manymai.

Balandžio 2S di«-ną miilja 
toto t s taryta . tarėja |iirmtt- 
tiaj susirinkimą. Išnaujo iš 
rinkta* mie*lo majorą* Tliom 
penu |m*nkė kulta. Pranešė 
1*0 tai savu mliuini-l ravi juo 
paskirtu* nariu*. Taryta 
■riaistraciją patvirtinu.

.Majuio mlmini*! racijon 
eina M-knnlieji žmonės:

Isikslių pagerinimų taryta* 
pirmininku* Mielinei J. f« 
tarty, ta* pat.

Sveikumo kmuisijiiuiiiiii. 
I>r. .lolm Itill ItobertMm. ta*

ml

iii

put.
Viešąją itarlHi komisijuaė*- 

riu* (tarta* II. Kremo*, ta* 
pnt.

Miesto konlnilieriu* George 
F. Kaoline, nauja*: jo padf- 
jėja* Eugem- lt. Pike. miim*.

Miesto mliokula* Snmm-4 
A. Ettrtsoei. tas pat.

Namą k«ani*ijraierin* <tar 
Ira Dorinau, tas pat.

Virtim io-r tarnybos komi*i 
jonierin* IVilIimn II. Reid. Im i 
tamra sltssesit in >im*L iaart * m* tra 
geibininku* Jobu P. Garaer, 
33 rink* nbb-rmana*.

Miesto kolektorius Cliarta* 
J. Fantas*, tas pat.

. r wr_r^a  t..t i w»njBF a irmmnKJiM «*«>nn 
J. Garrity. tas pat.

—•tada agratasMm Itaa.
ta* pat.

Svarumo ir matavimo in* 
pektorin* 
pat.

t tarini ą

■» E. Nye. tas pat.

VlMUe sumauyuMd ir nutari
mai.

Mie*lo Inrylm nu*pren«b* 
paskirti kiuniietą ištirti Mnni 
ei|ml Viderš* U-ngrn- veikimą.

Nutarta tuojau* imties <tar 
lm |MŽemiiiių getaiinltriii; n-i 
kalni*. Ir darlumtie* už mie
tini- gnfvekariij kontrolę. 

Liepiu finan-ų komilrtui (m 
tyrinėti, kas |**ržengin luto* 
to (un-ilyiiin “tng įlay” rei
kale.

|*akytn mie-lo ndminirira 
eijo. <l<-|mrtuiiHiit>itii* geguži- 
na-nesiu prisitaikyti tokią iš
laidą. kokim buvo praeit n 
aausj.

Pi.-kui mie*to taryta (m- 
kirst*- (vairiu* komi-ija* ir 
kinuitetus.

Taryta ztovi už svaigalui.

Ant gulo turi tai |«agaiainu 
reZuliueiją svaigalą n-iknta ir 
nutari- )m*iii-ti vytimi*?Imi ir 
kobgn**ul

I *>■ • in tilto ti t |«i • k ut i litai»
pilieėią taisą viuiai* taryta 
rezoliueijoje |a<žynd. kml 
tart piliaėii; Imi 
gidą |Kitaikyiuą 
(iiobiliieijll li--|H 
lėtu tat |vo*1ii :

Po to (tttvmėi 
kimi- >vaignlu* 
tentu milijomi <

l'llira-mje *11 Pt-ri-iilė. I*ll- 
k«ln -iinl.ini <-inn-i. Miv-tn. tu 
Ii iiž|inkulyj |ui*ilik>->.

X«r* liriaviai turėti; |ai.*i* 
kubini i fiirkli t yriail*vbė* im
ta* urta pu»k««bt* Imml'ii*. 
ratiliui pirklio* "llrmteo” u 
(iM-. Siurbti ėiu |iirkli bslvl. 
kml In-tnvini yrn imžytiiimi 
Irrinvtoi*, tat ar kitokiais, ir 
už tatai lietuviai |M*kni aptu
ri rnrta.
I’i'flttoji miesto IMItdll ImHI<1 

*i; |iitkilie- šiandie stovi |tir- 
loujr virtoje. Tai «uolai aki- 
rimini l«nsl»n jau iš|mnlimtu 
tili nmis.

I*n>kiau-in tn-ln užinut l< 
sunla. Toje unrihije |širdim 
t.-i bombų tik 4 iiimš.

Įdtėmykitr! Itaktsmtos 
«nnk>* gyva-ulojti dulžitmui y 
ra *vriim*aliai. Ir dar kai 
koks šoviuistn* drįsta intnrti 
si'rlitaėaliu*. k.i.l jie m-*a (iii 
tini ištikimi šaliai.

Tai Is-gi-diškn* intnrinui*. 
Nes faktui kitką |airmln. I*a 
rista, kml *vetimšalini yrn iš 
tikinie.ni nš parin* amerfl*' 
nu*.

(vyta aura 
doje, tebūto 30 d , 191» m, 
7:30 vai vakare, A p ve iždo* 
Dievo parapijos svetainėje 
prie Union Ir 18toa gatvių. 
Chicagoje Valdyte

It BRIOHTON PARKO.

Morri* F.lb-r. fa*

įstaigų ir Imilerii; 
Htopekiartas tšear-

DIDELIS GAISRAS

Wriglitwmsl ir llacinr avė. 
ci|iylinki-j ta-žaizdami vaikai 
|M*inani|ojii kokimi tai senu 
ivvolveriu. Ir vienas vaikas 
mirtinai peršovė kitą.

Prmiviai aunešė |mšnuln

Hrayvaa vaistininkas, gelbė 
itamas vaiką, giliai susijaudi- 
PP ir kvite

Mirė vaikas ir vaistininkas. 
Vaikas vmlime-i lleria-rl 

vau llm-ktv. 6 mrtą. Vairi i 
nieke* Mari Griets-n, <*■ m.

Si- jaiua. jug gaisrą >•«* l« 
kėb- |4ėšikaL ptaišimiami gr- 
lėtinė *|*iatą.

Nes vienon l’inkertonii <le 
tekt i va* nugini“ tn-nksmų ant 
lauktojo augėtii ir pn luojtn* 
imkiki gaisras.

Trys viršutiniu Mctn>|M>lilnn 
g*4ežinki-lio stotys npipli-šin. 
MutVe tie yra: Gnrfield l’urk. 
N«rtk lloiuan are. ir luirami 
avė.

Tar|>e plėšiką Iiiivo ir viena 
mcrzitui.

"GRABUS" JUOKAS.

1
NELAUKITE KOL I

PRADĖSITE SIRGTI

I

Vyta.

raidyte.

Parduodamai 16 uni-ų buteliuose

STANDARD OIL COMPANY

I

B
■

luvninkai priduo* su pakeliu pilna* informaci- 
jaa kaip reikia vartoti

lėkit* atmtankyli- 
t'riJuM

OULOMARGMHN

(UIDtAMA)

910 SO. MICHIGAN AVĖ CHICAGO

1W8W atai 
karą. Vaidinta domioji šne- 
mytė." Vakarus visais kvilg- 
MMSis JNkVyiM. 
nią tavo kimšte

Vaidiniams vi
Vaidinimo w 
viešpatam tyla ir risi atidiiai 
lėnai jo kas dedasi arenoje.

T.

Prakalbos, prakalbos!

Ainmlie. t. v. Imi. TNI d.
I>. X kmąai rengia svarbia* 
prakalta* Nek. Prarid. Av. P. 
M. parapijinėje *vriainėje. 
prie tl ir l'nirfield AV*. Knt 
ta'-* |* Julių* Kuuįhi*. "Ihmi 
g*»" n-dakeijrm nary*. Kalbi'-* 
a į m- dariiininkii reikalus, ku
rie n mm*, dariai žmonėm*, 
yra *vnrim*. Tat-gi brigliloti 
parkeliai, nepraleiskit pro 
gus. Skaitlingai susirinkite 
pnklansyti svarbią prakalbų.

Prakalbu* pra.nlė* 7 iMI vai. 
vakare.

t

Valdyte.

IA BRIDO SPORTO.

R. K. Am. IS taa kp.
Aimuiii pranešu, jog inu*ų 

vakaran įvyksta gegužio 4 <L, 
o nariai matyt, visai |uunir*o 
a|tic sugrąžinimą seriją. Taigi 

grąžinti kirte galima anksčiau. 
Nelaukit nsdėblictmi. nes tada 
jau tas perrėla. Sugrąžinti 
galite kianisijai ar net ir val
dybai

B. Jakattto — pina. 
•U W. 3Tad Btr.

Lekcijas vaitai dri visą.
Matana yra pranešti, kml I* 

Vyėių 13 k|*. (instaiigiHiii* Iras 
surengta Ulė |«nixiki;-U-k<-iją. 
lataijaa «taas gerk pruiena- 
rius kau Pr. Itaėys ii aptdo- 
getikos. šorijologijuo, gamtos 
; m Asta, ekonomijos ir tt.

tierbianiieji lietuviai ir lietu
vaitės. Iirnnginkiim- šią netikė
tą | r»gą. f'ia mes rasime ku- 
jainai protui maisto.

Vėliau *|mtūloje Ini* pram-š- 
tas |>nniokii lekrijij |»rogranui* 
ir kiAiais valui ra i s jos Ims 
duoilmno*.

T-'tuykite t<»wiud1*kieėiai 
(iraiu-šimn. k.idn praralės lėk 
vijos.

Vakar ryte Jo*c|t|i Coli iii. 
mėgino taijimkiioti. Ji* priė
ję. prie poni* vyrą atkišo du 
rauko* pirštu ir sušuko: Itnn 
kn* •ugštyaĮ

Tesiu ts-pažin-lnmu junki; 
jau kml davė, tai davė “junk 
darini.

Kuiliu* l«- Imlu |ciimln 
giminėli.

PAGROBĖ TIK S100.

ii

Try. npsigiukbtvę pl-'šikai 
užpuolė IMesler & Junge t om 

Ipuny. 3tt| lVc«t 39 got., šešis 
litarbininku* los kompanijos 
jtdta-. Atėne- nuo jų ♦Itin Ir nu 
VntiaVo autoinobiliu.

. | Jnms iipleidžiui ofisą tuo 
Ijuii* iš kinko* parvežta keli 
Į tuksi n neiti i doliirių u | itnuk !■’. i 
l-liitlii lunku*.

I
oii*ą
r* kuiiipntiijo* 
buvo |ia--mę

lt NORTH RIDĖS.

I_ Vyrėtų Ma ktmpa laikys 
svarbu -iisirinkimą Av. Myko
lo |«ar. *vet.. Movdoj. talandho 
3ll d. įteiks rinkti itarbininku* 
Jel konn-rto ir galutinai viską 
aptartu Prie to dar rasis ir 
>___9_  **- -* U> --(uapna 
tno - teisiate. Todrl kvtaėiu vi- 
*u* nariu* at«ilankvti i radrin- 
kimą. Prašau laiku susirinkti, 
kml m d ant anas laikui vrttni 
prabėgti Pradiia 7^11 vai va
kare. Pr. J. Pabuba, sekr.

L. I>. X. 25 kuo|Ki laikė mė
nesinį susirinkimą neiL. 6 ba
landžiu. Dievo Apveiktos pa
rapijos mokyklos kambaryj. 
Stisirinkiman atsilankė skait
lingai nartą.

Tarp kitko pageidauta, kml 
Imlų surengtas maršrutas (trr 
ltn ritini nkų Savaite, tnip-gi 
viri įsižadėjo dariniui i* ris- 
kiną- |iara*ą. Buvo išduota 
metinė atskaita iš I. (1. K. S 
kp. krautuvė*, kun tapo įsteig
ta vasario M dteną, IMA m. 
Atskaitą išdate Itotniletas, su- 
*i<le.lantis iš A. Bidio. J. Ai m- 
ko, ir A. Mtnlgiuaka. Paaiėkė- 

3- -* -3 oram*j<». riki KmaiRKT ranuANi jrrrn 
mė stovyj. Apimta per 
(anlant daugiau BBnfl'fin 

lieka I32JOL

I* m# asamkrtmww 
Kraut avėję ŽE.

Vyta.

Surviloj. talatuMto SI «L š. 
nu. l« Vyrių 16 kuopa laikė su
sirinkimų. Susirinkime nutar
ta surengti š»-iminišfcą valui- 
rėlj, kuris įvyks šiandie, tatau 
dzin 3U d. Vakarėlio tikslas, 
(lageriui sugrįžusius iš kuriuo 
menės narius, naujai prisira
šiusius narius, bei apleidiian- 
ėiu* nariu*, lai yra persike, 
lianėius kitan miestan. Taigi, 
kam |Nitinka š>-iniini*ki vaka
rėliai. inalom-kitr atsilankyti 
j Av. Jurgio |inrnpij<>« švelni
nę-

Parašą rinkinio įtartas ui- 
>ilinigė. Prisieina apie jiarašą 
linkimą (umiškinii.

Viešana- susirinkime. 10 die
ną talamlŽMi. |ta-ižadėjo a|ūe 
.*■11 gerą li'-vvnainią (irigelta* 
ti. Ihiiigrli* kitą nteiitavn pra 
šaut jum sutrikti blankų i 
tuirašmii* rinkti. Ihiug rašė-, 
•veliiiitiiu-'iai. l*H»ekim'-s mu Į 
*ų kolionijoj tokios: Iįlankų 
(Mirašauis rinkti išduotu apie 
2JNHI sugrąžintu su |uira*ais 
1.214. Parašą gi surinktu 13,- 
212. Peticijos |m*iųsta Litta- 
utininn Nnlionnl Cottnril, TO-pbtt* narius skaitlingai ausi rinki i 

I Kiftlieentb, N. IVM lVn*li

ington. D. C.
Pnrn*il renkimo *ekrvtorills.

A. J. Kareiva.

PRANEŠIMAI
Iii ItltllIlITiIX PARKO.

l.irtiiuo Vyčio m; Ituopn* svar
ini* susirinkimas įvyta krtverge. 
I <L gegužb-. p.ir.ipijiurjr svetai
nėje, * >Ki vai. inkare. Yra daug 
•variiit.i reikalų. todrl kviečiame

TA dievo APVRiznot 
PAR VIJOS.

lt TOWN OF LAKE Km

• PPEPAPED FPOM VFCvFTAHIF VlV • "
? O Ik S C H J Vi SI

IŠ GRYNU įDARŽOVIU 

MARGARINE 
AUGŠČ1AUSI0S RŪŠIES

armour&commny

Viena* ii didžiausių ligų yra lai Pricl varas. Pa«i- 
Kiugokite šito* ligos. Pigulkos ir kiti vairiai gali tiktai 
jum* |mgellieti ant nekurto laiko liet rezultatai nekno- 
niet neini* geri. Tiktai vtama vairia* yra kuria pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtoa Inidu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus U viduriu, jeigu 
ne lai priet varas yra rezultatu.

Prigelliėkilr gamtai vartojant

STANOLAX
JeZ Prietoaro

Tai pasckminginusia* vairia*. Absoliutiškai nepa
vojingu*. Nepalieka skausniu jm vartojimui. Rtanotav 
vm ne*|mlvuotn*. nekvc|Hanli« mineralini* aliejui kuria 
yra Inlmi Jvaroa. Jis savo durta atlieka neką i po papras
ta* vaistus la-t kaipo tiu-clinniškii* lubriknntas kuria 
greitai *ujuditui jura vidurius ir neiniknlingu* dalykus 
išvaro.

Klauskite STANGI.AX. Neimkite nieko kito.

KTANOI.AN yra jmnlnvinėjnnins iki* virau vairi i- 
ninku*. Jeigu jura vaistininkas neturi tai (atrašykite 
mum* <> mes tuojau* jam dnriatyrime.

Moterių Sąjungos kuopos 
karas pavyko 

Itatamlžto 27 iL Selino! 
toiiė jr, virtim Moterių Si? 
,, I Imsv.s ....

va

■ve.
ijn

rrgr. m g 1 <1, Dievo Ap- 
l»rn|iijiM urriainėjr. prie 

u Ir IRih to. įvyta L Vyčių 
4 kp urteratafe Loariokiaias *i 
ta* *iuirinltini** Ims ararbu*. todrl

I >
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