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Prez. Wilsonas busiąs namie apie birž. 1 Taikos sutartis bus
Belgai grūmoja nepasi 

rašysią po taikos 
sutartimi

Vokietini teisiasi už latvių 
valdžios nuvertimą

PREZIDENTAS SAKOSI

ii* cotartį.

Paryitei. grg. X — Vakar 
pfranlenln. \Vilwma. pn-itna- 
lė .u kongrr-no mililnriain ko
mitetu. kuri, lanko.! po nute- 
rialų Praneutijų ir kita, žali-

Komitetui prrKMimta. paiut- 
kė. jog taiko, .ntartį talki- 
■taikai vokir-'-iata. alrdovam- 
(■duorių kilų pirmadienį, gr. 
guž*'-. 3 dienų.

I*nžyn><'jo. jog taiko, .ulartį 
vokirriai nt-tovni tnrėrių |at
viri inti tu- vėliau, grguiė. 22 
<li*mo>.

Vakariai at>4ovai tarė, .u- 
tartį (aitvirtinti aria atmeti. 
Tam tikrini jient. bu. duota 
daugiau.in 15 dienų lnik<*.

Tnlkinittkų al.tovni .u vo 
kicriai. at.tovui. tn-lur.-rių ju 
kių <li.ku.ijų žoaižiai.. Vi-kn- 
jiem. bu. |*ranrėta raitu, link
iu vnkicėiai tuo'.ių .tatyti vi- 
Mikiu. paklnurintn. ir taikiniu 
kmu. ntnakyniu..

Pagalinu. |trrxi<l**ntn> kotui 
teliii prnnoiė. jog jinai .ugrv- 
>ių. namo npi<- birželio I di«* 
nų.

Pn.klydr. gunda., jog |m- 
imti voki**ėių karė, laivai bu
rių .unaikinti — nu-kamlinti. 
Ilu.ių (atlikta tik dalia, prigu
linti llnlijai ir Praneuzijai. 
T-.t. Saly, galėainnėio- naudo 
tie. laivai..

RUSŲ BOLŠEVIKAI ORU » 
MOJA RUMUNIJAI.

' muitai apleistų BetanHJų.

Londonas grg. X Rti.ų i 

Judū-vikų valdžia |>a.iiintė ttn-į 
'įmūrijai nll imat amų. Patriku- 
i lavo. knd j *S valanda- rūmu- į 
nai apleidi) vi.ų B<-aiiiliijų. 

I Kitaip btt-ių blogai.
IIoIm vikai grūmoja rutsn- 

naiii. nonnlntni pagelbėti l'n 
Ignrijo. Ikdėrvikam.. kurie m- | 
Inai Mtnkėri pagrlbor.

Xe* kaip žinoma, .kaitlingu 
1 riuininii armija eina nnt Ilu-1 
d.'iĮk-tn ir iingnru- ImlSevikn*, 
laukia pragaiStih

Tad prirS rumunu, mėgina 
l*nkilti m.ų holo-vikai.

Bet vargiai rumunai pnbng*. 
(x-nino gntnmjimt).

PO OEaUEES 1 D 250 PO
LICTJANTŲ PADĖTA

LICONINtSNA
Paryttai. g**g. X — Xn tai

ko. riitartii*. |«tvirtininiu *<•- 
kieėiai brigam, tnrėr duoti 
S’OMl.KKt.ooi. kaipo <lnlj atlr 
gitiinn*. Tnip nutartu taiko. 
k<mfm*neij*(jr. knip ta b*lgai 
reikalavo.

IM kili ludgų trrštartjalini.vų,-«3n imlirijėrtų at.ub.tė 
t jlumpųį, įį j(j

I4*ųrnm .tovvj.
It: •nitų tiH-lti nu^.idr 

Žlllogllr. I r
Mirijnli.lų

Paryžių*. gvg. X — Po g<- 
gūžė. I «L MM-ijnli.lų

rrikalnvimai nriSftildyti. I*al. 
Belgija ateityje <dit*riai nrap I 
dm ii.t n uuo pririininkų.

Ib'l to riandir l<rlgų lailtr ;\į(1|n. 
n.ritiiuujn. Ikdgijo. Įatrlainm lit,| 
ta. .varei** Ina. vi.u» klnu.i jttbjau.ia u*-|iut<'iikinti. 
mn.. hfiau.lojr |m.igirrta grn llult*1i ėia

-It

yni

li*J
tilo

vmlai

mn.. NymiaUje |«rtgiMa gm ",,„^7
nmjinuii. kini brigui al.tovai , kraujo jirnlirjimų .krūva, ear- 
nepn.iraėy.ių |«o taiko, .uti.r |||jninkų luvotių. Ib-t knip |*o 
liuli, jei IK'bii.ių išpildyti iu ’ 
t"il;nl:i* iuuii.

Šakoti jie nekalti latvio val
džios nuvertime.

RUMUNAI ARTI UNOARI
JOS 8OSTINE8

Su kariuomene eina ir rumunų 
karaliui.

Vienna, gvg. X IS lluelui 
renta l.-iikr.'iM-iiii Ni’ilr 
l’im.-e pranrSaiun. jog ruiuiiiių 
hiriiionn-nė artiiui-i link l’n 
guri jo* Mintinė. I*ll'|i'|x-t<l.

Su knriiiuiiK'ii*' eina ir liu 
muilijo. I.araliit- IVrdinntidrr. 
.Imu draugauja keli prnnritzu 
generolai.

Madridas. i<*s. 3, G«*vii 
£r« I diefiy rin pii«^ni<> vni* 
IvIm*-. Ivihkn i vyku •u*ir« tui 
Iii*. atu*! letli^l ii &.at io>li -h
|iolicijantni 
nitj »užrii>ii

tiiip kr.riumm-nė nv-i 
MM'i.inli.tniu. .U|*mv*i ’

siai.Ii<- Mirijnli.1i) va- 
I>ro1<'.lu<>jn prW vv- 

tn drnudžitmi 
"deiimn-lmei-1 

|

Paryžių*, gvg. X - Bnlrn 
džio Ui dienų l'ub-iltijo- vokie- 
ėių kariuomenė -u geminio 
votį <l<'r liollzo km iuomvn-'- 
|Klgr)lui netikėt iii UŽpilolė l.ie- 

laikinų laivių valdine 
Mintinę. Nuvertė latvių vn’- 
<lxin. didžiumų minirterių *■• 
nrrėtnvo ir į.teigė vienų voki
eti) valdžių.

Angliju Imi užni.lo*** už Int 
viii, ir pareikalavo. kn<l vokie- 
ėitii |m.'utiėkirttų tokiam navti 
|Ut»H*lginir.

Italui r vokiečiai dnvė ut-a 
kymn \nglijni. Nciko.i ji* 
nekalti lulvių valdžio- nnvi-r 
liltir. Tų laidžių nuverta le 
vokiečiui, I--I l.i'-|«>joj" įniki 
lu-i tuo turtu rvvoliiii-ijn.

Ihviditirijonivrių didžiuliui 
bu*** l'aln.llijo- voki*" ini. Tai 
gi Šitie Šiandie ir M-imininknii 

ijn Li<-|iojoj<'.

PAKILĘ NESUTIKIMAI 
TARP VOKIEČIU

IM

Berne, 
•Simų. In

rifUoi x
i

A i*r

| davė
i kunti.

Tnd 
'<lai ir
riau-yl.', kutu 
<!arl*iiiinkuiit.

; ja-".
! Sta-ijali.tni už
i tKtuiitiėįimo 
tina (Kilį ĮHeiiijerų.

1«»- "iVl'Iltė." 
liepavykituų k al

VictoryLtti
Vaahinfton. grg. X • 

Karė laimėta. Tų laiinėji- 
mų reikia tad kaipit np 
vainikam!. Tnm lik.lni 
reikalingi pinigui. V* 
liatt-yb.' ant givilųjų iri 
kalingu, pinigu- gali gau
ti tik nn<> žmonių |ui-ku. 
In. lomiu ir.

Vyriau. via* tad ir i»a.- 
krlbė pergalė- Pn.kolų. 
Kaip laii.vė. Ptakola. 
karė, tn.'ln žmoni’'- gan 
.ini tvtnė. tnip Inri temti 
ir Sitų pa-kulinę |in.k<>- 
*»•

l’adcutii*’- žinio. iŠ f*a- 
.kolo. kampanija, liudija, 
kad toninktn vo. tik trr- 
ėioji padmlo- dali., n*-, 
n.-pilnai pn-nntro niilijar 
ik*.

Tuo tarpu knni|>ntiijni 
(adieka tik vieno Mtvnilė. 
tik 7 dietto«.

Ib'ikkin. knd .u l'n.ko
la praatai eina.i. Nv-itna- 
to .toko. |Mlrij>*lixtno. 
liet, tarkai, ėia .variMau- 
.ių rolętefca jtrrviaug di
dėti. parttlkėjimn- .avi
mi. <ii tn. |Ki-ilikėjiiun- 
■ lažtuii dnugi-li ir .ūkiai- 
■linu.

Nedaug laiko ĮKilirka 
kant)umijai. įteikia įlalar 
Veikimų jau |«lrigul*inti. 
įteikia vi.imit. initi*- 
darlni. kini l'n-kola įnikti 
butų -įtrinkta, knd nitt.ii 
kareiviai butų lumvri 
kinu. |uirvežli iŠ Kuro|io.. 
kad v*i iatt.ybri rrikuliii 
gi pinigai butų laiku pu- 
gaminti.

Ni-lniikiini'. kol otri- i 
imi.ų namu. kviv»ly.. 
klnu.>l:imn- |tn.kol*e. Ib-t 
įkiI*». Iie pnkvietinm. pir
kime valdiška- ttolii-.

ZIANDIE BERLYNE RAMU

j VM lakerooja žinių tt Pran 1 
ctuijoi.

Berlynas, g. g.čia * 
pnlaujn vi.iėkn ramybe. \o 
kovini, iilydėjr xi*u at-to*i. 
Il.iko- kii||b'lrlleij<Hla -'•ti'.--| 
; ptiiiH>. Niekur m-uliiik.iiim 
•’ia jokių Irukrmų. jokių gm 
mojimų talkininkam*. Neką 
negali |ui-akyti. kų voki>*-ini 
mintija. Nr. jie tyli. Tarytum, 
butų nebyliai.

Tyli jie ir laukia žinių ii 
1 Vrr-:iill<-. kur jų nt-toviii -i. 
|.idiii* -ii talkininkų nt-l'O l. 
(taiko- koiilėienei.mjr. Jirln- 
nuri.i |uitirti taiko, nutartim 
turinį, taiko* nųlygan. tini tik 
|*o t** jie peniui*, kuomet pn- 
mntya. koki*- iėnė-ginimni . nt 
jn užkraunami.

Kilnume! vok’uvini gųx*lino 
talkininku- ImlSrvikitmH. į-i 
jiem- Imli) |«uluolo» antrur 
taiko- -ųlygon.

Itad ėia ni<-l;n- netiki t« 
k iriu- gnnliniiunin-. luktertai, 
kirk mn'ii'i, priini. kiulir -nt< 
kiau-ir. taiko. Milyga*. bi iii; 
veikiau atM.toli nnt kojų ir 
pra*|ė<i naujų gyventum imu. 

j joje vnl-tylėje.

I BOLŠEVIKAI SIŪLO TERI
TORIJAS RUMU 

MAŽU

l'itgn

I

VOKIEČIŲ NACUONALIS 
SUSIRINKIMAS BU 
SUS PERKELTAS

Ba*le, grg. 3. linui n ••*«
ž tiill. jog iiti'iluinėių oiviiiir 
voki* eini >avo Karijotui!) • 
.■rinkinių i. l\<iinmo pertiel 
>ių Berlynan.

ŠIANDIE BUS PLENARP. 
SESUA.

Bet tikrai dar nežinoma

Paryžių?: Ik Vnl.r •
buvo knlkmui. kini •iutidit- l»i:- 
• t.MiiilJn pl<*nnrė -l:*|»ta talJ i 
nifil. *.i taiko* kotilcrotiri>**. *. 
•ijn.

Tiiippu! k;i«l |h» •*»
•o ii<«* nlcinnnh piin*M»lt«,i»

M

PIRKITE KARES 
MO ŽENKLELIUS

TAUPY
(W.S.S.).

JUGOSLAV1AI UŽPUOLĖ 
AUSTRUOS PROVIH 

CUĄ.

Geneva
\itl mMI PMII'M'IM* įpihlMH t* %•> 
kiečių Au>lri>»> |*it»vtu«-iw»«»n 
<Virinihii<. Vhuim** vnldiin tad 
paskelbė injr provincijoje iiw 
bilizMrijn.

(VitiatliUD vi n Mil«* TvitiImi,

TALKININKŲ SU VOKIE 
CIA’S SUSIRINKIMAS

VenaiHe*, 
♦ UI |N. pi« l 
oiGrijuli* hi 
luil.ub L«.ii 
lt.- in uf-h»i

Toli miirki

• u 
m

i<>

%

GEGUŽES 3. 1919 M

t

patvirtinta geg. 27d. (
Nuversta bolševikų valdžios 

Bavarijoj ir Ongarijoj
VOKIEČIAMS BUS DUOTA 

15 DIENŲ.
KRITO BOLŠEVIKŲ VAL

DŽIOS

į

Per t? laikų jie twrt* palvu- 1 
tinti sutarti.

Tik RuijM bolševikai drir
laikosi

Paryžius, X čia gaji- 
in žilini. kad Itiivarijon val-

Paryžius, -.r-g. X J.-i -1
įlig tnlkiliiliki) |«igaiiiint.i- j• 
I ptvigmiuo- imi* y k. taiko. »tt- •Iž-i*** kariiHntum*' įm*.-ww 
i tart j ini.-kirtii laiku a|**iirl*ti 
. tad taiko, -utnrti. ligi grgit- 
Ižo. 27 durno. I*n. luilvirtintn 
• mk*.<-ių ntrtovų |«nmJ:ii«.

Anot )>rogrnnio-. taiko, -u- 
tarti* vokitv-ių titdovam. Im- 
indttoln nleintinlį pirmadienį 
|.t |>irtų.

Tai kn- ••|*t'rgnl<’- įniko 
.utarti.". Taip l.til įų pava- 
din- talkininkai.

IndaviiiHi tiu-til neini- jokiti 
omtorinių knllny. Tik bu. u* 
likti lumaitiėkunuii. reikalin
gi l*rie~1akių nplinkvItiA. 

I Prnkiolikn <ii<-tiu laiko bu- 
duota v.iki.-'iniii- n|»iat1i -u* 
tritti ir jndvirtinti. Apie 7 di«- -ųjungų ltal;j:t nrtlliv. mivo

>» ii |.i bu- |ki.-*i—to. konje- ul-l<i*ų. II*-: al.luvauti **•", 
r*m<-ij»ti.* talkininkų -u ve kvi.-tn- virtini- Italijon a»- 
ki*«'itii>. knd vokieriaiti- i.-l lm-a<t«riu-. Tik dar nežinia, 
niėkinti n.-ii)>mnl:oi:u- ji.iu- 
*11*1111 y j.- |..-iuu-.

l'-i ni.idi-ni lalkitiiti'ų nt 
rtuviii už-iini- luti u- -ųjuu 
go- orgnnizu* imu.

Konfroir'ijei.- orvnidr.iioti

bolrrvlkų rO'liftr Muniehų. 
Krito 1n*l bolSevikų

To. valdžio. nt-lnvai tiiwc 
i.-i-lnfi-tė. Hali, ii jų .uimtaj 

Mi<-la. ir gyventojai alma* 
tn l>ai.iau.i.itn d*rt-yj.

Bertynat. grg. X — IS V»e»- 
no. pintu-imtut. knd nttvmAa 
lugarij.*. UilM-vikų valdžią 
nmla perta.

l'nenrų Udicvikų valiffioo' 
ir* - kmni.-nnd atkiliam 
non »u novu M-ifnvti'imj

' l-.nitn. ji*. jci-ĮUndo i* Itims^ 
|.-1o.

nr ji. -uiti-.
Taiko- ->itarty j>* yra 2ll .ky

liu.

Japonai gavo turtingą provinciją Kinijoje
Pary: iu". •.•••*•. •*. K*i*i.i<»i 

|*.ik.*ii;i«iti p‘.»t«-k*i pi !••• jn 
|M*iiif ii/.KfeJiititiip ir pri«** ini 
k<*« k‘»iif«*n**i»*iji). Ib*1 juii |m*i 
vėlu. .lii|N»ti:n Inioiiėjti lurliiitfu 
piruiiati vokiečių v«l«k»iiin K« 
tiij«»* priivitw*iju Slmiiliiti*.*. 
Ijiiui. j.* n* x*ni*iiiiiiii<i* tt -p** 
kniiti*. U*i •nu* :i|**nktįlipu it 
ginti Htlllt.

•lu|Mitiiai ***itui in.i. |on»i 
*nviu1« Iu Kit*ij«i« pi«»xiu« i :t. 
Kur*’* fUii.l/ii.i* Kini.iu nu! • 
riHit lutvn HM*cililt«i jrti-k. ll»li 
ku. \».l.n-lijui ii fiiil.sli 
I • i- pr*»virrij««» ^l.:*u 
1* 't *r l\Ui»i (h'it |1e1 Kilt 
im l»« I l:i |Kt«l:it*li .lri|*»
tuja.

•Ia|.itiijn initi pinui 
ketliė I.. V..ki. Iijm . 

minėta pm*v 
h

f

ii l«*

I

’l’iiil» • ij«»j • M*|*» 1 nlkitiinkntfi-
ti.ii n1»l«A;ii \ip;tw l.eik. • l»uv«» Uin > >n llsdt.m. Mituli)
HiHsInnkn*. .Iw- ••••1 tf-aki-t - ■•• ■Um Uiizrli. NuvsifcitNoja vo- 

-til a i V l'-il. iltis Ifu.i
opu* ni-ip I\^\Im ir npi»* lu’» 
l.nriii l’iivii’iii v<*ki««'*in -mIi:

<* minui. \pi«*
Si*.m! un?'* |»m»% in» i i« ti«*pi • 
luitu*.

J»i|ohimh IniiiU- linkniu**- 
p> <»!!»••.

|Ą 1:* pn<Sfi ji* H
lalik «'*.

hitlijn n« p:i-il»*it».ii>*» 
k»ilif«,r«*<i« ij»»‘ il.itnt* 
»ilr>*iik> i* k«»ui*tfiH*ih 
fi.ipu « Vdmiilo |»ni«l 
linui* |Ktkvi««»li Lotth't 
%okv»*iii Nl«h»vioi.

.l.'pMfMti”* ttlAjii ln*!;n
Ii. .Ii. imi niui «li.*tiy 
Lm.r.i• 1ut\lw»» •

<i< il. in lanigti,
l.i">*iu ni-tovni. iii ėin ja | .iruti 
.tat-* -:n<i i.’iiniKijnnėiiiM rrl- 
kalu* imu*. Ii' il.iii japonui* ui- 
i'iiiu 'liuli.

!*• »

I

ii:

Japonai laimėjo.
I, !b{M*n**i li«ii**.-Mt «u -aro 

teil rl.mtiuii*. Talkininką tO: 
rtl'fl « Ii. 't pi i|ut rilio bu t 
■**i i**ki«*«'iii kiihoitijit Kili 
/* p:<vi*>1i .l.i|<mii>it.

Simui imu 
miil.«i*tut. 
rlhtų taiko*

I*” 
Iii 
|«rii 

ivitu-ijn lutėje Imt

K .n j

Aiėku,

h

Tad

Iie
In pf«i

i falas K mi ini. X* - lai k 
ii**pnl»lik«*»

diplomą- 
i -nu h.

ni.ja 
pro-

Kiši isūien paremkite “Kiclory Loan”. Pirkite Paskolos Bondsus!
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I

Istorinė Lietuva.
• Atpei iean Agrieult nrnl A-~, 
Utim. Mid Euivųnaii t IIHiti 
tovo kaUegraaiuM- į Pivxiden 
lų M'ilrooų. prašant pii|aižinti 
fficijalim Lietui o- laidžių, 
įkyri lai laidžiai vi*a* irtori 
Ąė* Liet ui u* teritorija*, kaip 
Jo* buvo pirm *u*ivienijin.o *u 
Imki ja. I kaupeli* nugriebė* 
Pty* lietuviai m-reikiiini įn 

uiim'-* Lietiiio*. Ir-I tiktai 
•tnogrnfini-. O ėia į i*torin_* 
Ijetuių iiH*imi Itallgudija. 
I'krnino* žymi <bdi*. m I ir 

-^Jriikijo* |il<>tai. Svetimųjų to- 
aiių lietui ini nenori. X*'jaugi 
jo« luuiioimi Liet įtini nuline

• Pri|oižį*lnnl kurių m*r* ml 
tižių, turi Imli aišku, kokio*** 
(iboM- valriybė tandu-i. ant 
įokių žemių j*** autoritetu* 
pala ikmiui-. Reikėjo ir Lietu 
Tai kokiu- tmr* aiškiu- rul»' 
liu * nuriatyti. kokių plotų j<>- 
Žutoištetu* gali *iekti. Einu 
grafinė Lietuva, prie kokiu* 
ta-tui ini eiiui. nėrn niiri-lnėiii 
ei* Apie < Inogridiuiu- l.i< t:i 
Vo* rula-žiu* l< Im-iiiii gili* ui. 
lyriiiėjimiii Taiko- Koiif*-i*-n 
cij**j«*. \ aidžia- ir z 111* *1111(««
plotu***** uiek- pii|ui/.iiiti u*' 
Kuri. Kml l.< ddmityiio |«a 
rittlu*. Inilr t** io* «ti u*i. *.**• ii 
|ciz.yiiH-jo i-1or*it* IJriuia.

Jeigu l.ieluvo- val'lž.iii Lutų 
prijuiž.iititi turinti mitorit*lo 
nnt i-|oiitie* Lii**uio« plotų, 
ta- nereiškiu, kml jmi loki 
Lietma ir Im* • Imti. |.i* Inu 
tolinu nuo vnldžio n-i-pl* ■. 
kn-k ji gali ly. etno'.’iiuiu

m.-v. į irioriniu* iiil>*ž.iii- 
e||m < timgrafili*'- l.i*iuin.

DRAUGAS
A|mrl pačių lenkų, niek* ne 

reikalavo Mūrinė* Mnkiju*. 
Visiems buvo iinoma, kad įte
kai »ve limo nori. Taigi ir Pre
zidentą*. kalbėilsnis* apie 
lenki jų, yra )Muiy-n>ėjęs kad 
l.*'i:kija turi išimti kine*, kur 
neužginčijamai lenkai tegyve
na. Mum* Iu Kuria'-, kud musų 
t* i-ingimiu ir d*-mokratingu- 
iiiii labiau |*nritikimu, n*yu 
b'iil.ų.

Lietuviai Dienos 
Pinigai.

Vargs* *U IJetUVių Iheuo* 
-uriiiktoiiii- aukmui*. Jų tiki- 
mn- kaip neaišku*, taip m-uiš 
kll-.

Kuom* I iš I.K'luvo* ut*tovų 
gauta pmiH'šiina*. kad ten rei
kia kviečių, ntėeua ir kitokių 
iiuiiMii prielllktų. Ekitekutyvi* 
K**mili In- U n*liingloii<- Imli 
d*'- šį tų <laryli. Ibimle Mira-ti 
filmų. kr**i|R-M pro- vabiiuo*. 
kad gulėtų Lietuvai reikalai! 
jainųjį m.ii-tų pri.tntyti. Mu 
nė. kad mairin užpirkimui. 
ie*i- alnlį .-iuntiiiin apmokėti 
bu- gulimu i- IJetuvių Dieno* 
Hiriuklų aukų. Kn*i|R'*i į Bau 
•kinųiį AtiH-nko- Kryžių, ku
rio glolatj -ii- pinigai nin*la*i. 
Itaud**na-i- Kryžių* *uliku 
tm** pimgu- pnvi-rii Ekzeku 
tyviaui Komitetiii nuii*lo už. 
pirkimui luuabiti. jeigu *u tuo 
rutik* į*taipi*. kurių autorite
to galėję Jie miela-i.

I’eivilų lietų VleuotilH.jo 
.'H-iiiR, X.. Torke nutarimu. 
j.H-tuvią Dienus a ūko* rauda- 
*i Atm-riko* Lietuvių Taryta** 
ir t'entratinio Komiteto žiny- 
leij<-. I* A. Ir T. ir Ceutrali- 
uio Koniileto teikėjo lad guu 
ti *utikiiiai pinigu* naudoti 
Ekzekuly vintu Komitetui. Am. 
IJel. Tarylia euliko l-ietuvių 
Dii'iHi* auka* iri veri i Ekg** 

•kulyvio Koiuilelo žinybai, 
t'i iitriiliuie Komitetą*, kutų 
diduir valdo tautininkai. ih-|ni 

Į neri ji* to pnduryli. Xetiirinl 
t'enti'idiiiio Komilelo ellllkl- 
mu. Ekzokuty vi* Komitetu* 
iH-zulėju Lietuvių Dii-nat* |*iiti- 
gų mai-to už|*irkiniui naudoti. 
Mai*ta« likeri neiižeaky tu* ir 
I.ietiivoii ui'|*ii*ių*la*.

\j-u*iiinoj*i S.-iimi nutartum 
lepni-iinl. t'entraliui* Komi- 
Iria*, t. y. tautininkai, mano 
turį išimtinų nnt tų aukų gnb*. 
Ji*' pa'y* vieni mano ta* au
ka* tiiiinndaiti *r ginui išimti- 
vii krei'.itų u nm* pinigu*.

t '• n!:i'l.•.■** Komiteto pirmi- 
'niiiki*. a*|v. Lopnfto. dnluir 
lai. ii*-1 l*aiy zauj*-. .lt* 11-gi 

Ituo. pmigu. .nm uuožinra -u- 
rnmloti -leierinri. ITi*i*-k*' ž.i- 
iii**-. i*ii*l Amerika iš šv*** •J* ► 
iui*ėi*niti .,1*11*10 Lietuvai. *■ 

I'i'l*'.’n.imtii i*.i iiemiaiili imt 
I***- i" l.i* tuvių hiell**- pilti 

Įgų I.u I*. m- l*u* adv. Lopui 
ji... f*ar*-*iyii'ii . Kaip dalykai 
l.š|ikrnj*i yra. negalimu žinoti. 

X* 'moto* .-iikiiiji; nr nulieta* 
į-litu*’lamu* nr Lietuvių Dieno* 
.• ' igui umniojiimi. Apie lai 
u* pniiii'-ii nei Am* riko- l.i**- 
nni l'niyba. n* 1 t eiiiralinie 

įlv.mi ela-.
nl.ij.. |„

įmitimui

Amerikos žmones ir Lietuva.
Tuu |»viu laiku, kaip lietu

viui rinko |iara*m* |io petin- 
ja ih-l iK-priklauMiino* įjotu- 
vu* ir krei|M-*i j Ame riko* 
žiimm-* ir valdžių. Alm-riko* 
did£io*io* orgunizneijo*. bu<ln 
1110* -iin|Hilijoje lietuvių troš
kimam*. laip |uil al*i*nukė į 
I*iexid*'itlų \Vil*uuų. kml S. V. 
valdžia pripnžiutų 
vnblžių.

Čia inkIikmIiiiii*' 
knblecramų. kurui*
1‘niyžiuii l'nraiili-ntui \Vil*<>- 
nui ir kitiem* Taiko* Kruuiri- 
junieriniii* “Ameriean Agri- 
eullural A»*avinlimi" ir“Mid 
I jiii>pi'<ni Tuioii.” Keik pnžy 
meti. Ana-riko* Agrikulturim'- 
A*Mmiaeija i»-pre»e«it uujn
įvairia* Ana-riko* ukiainkų 
draugija*, turinčia* į tris mili- 
tonus narių. Kini Iro kabb-gra 
nm- lek-lo vertima*.

Lietuve*

vertiniu* 
|>a*iilMė

Balandžio Ji d.. I!»1H m. 
I’ieziib-iitiii kVeodru*' 
\Vil-uiiui. *11 Amerikon 
Taiko- Komi-ija Pary
žiuje. Praneusijuj.

Brangu- Pone Pn-xuh-nle: 
šiame *varbiatne momen

te kmuiK-t karo prie- mi!i- 
laiizmų i* |adilinę auiekin- 
tijų garbingai laiiia'-ta ir Imi 
giaiiin |uive*|i prie vt-i*ko* 
|«d*aigo* |ui*ira*ymu ir ui- 
gyrimu triringu* taiku* *u 
tartie* tarp tautų ir žmonių, 
ir kihhih'I na** dabar mato, 
me. kad kova prieš pa*auli- 
la; auaieliijų (iriima grunai 
jančių ir negri-tiaų |mlm*lį 
krikščionijai ir riviliMriji.i 

tu*-* išnaujo *u |mgarlut 
iiraėoim- Snvianytų Valstijų 
valdžių* uficijaliai pripatia- 
ti vrikiaačiuu*iu* LMatvos 
valdžių* utieijalu*. kai iri 
pvuviujasmlę ar de forto 
valdžių teritorijoj, a|rinian 
šioj geografiniu* Liriuvu* 
kandijo* rtlla-žill*. kokie bu-

i

matome lik trukdymu*, kliu 
eių rtalymu*. kaa |<aa<«*lauti- 
tia niekad la-gak'-a liuli. V|«ė 
dalia r. kuons-t lietuve įvairių 
reikmenų šaukia*. šaukias. o 
ėia. kaip tyčia. teatralini* 
Komitetas užraukia vienatinį 
išteklių. kuriuoini galima butų 
Liefuvn n-iktia-iiiiiii* apru|*iu 
t i.

Ir iih-> ir vi*ii**meuė. kuri 
auka* -mlijo. notėtų alrižino- 
1i, kiali'l laip Itiiitininkų elgia
masi.

vo Iaaluvuii ir Loakijo* po
litinės unijos laiku. 1MB 
metai*: tne* nuoširdžiai re- 
komenduojame ir prašome, 
kad Taiui-la ir Tsmisto- 
kabineto miriai—ypatingai 
Valty l«-* Sekretorių- ir A- 
mvi iko* Taiku* Komi-ijo- 
nariai Paryžiuje, neatidėlio
tinai ir rimini apsvarstytų 
lietuvių tauto* reikalavimu* 
prie neprikliu»o«nybes ir ap 
suprendiino teisto. Me* li
kime. kml jeigu galima bu- 
lų pariulijimų pastatyti vi
suotinam lislsa vintui. pilnai 
n*lu<uii<>Ml<-*iiiily* vi-ų Šū
vi* nitų Val-tijų legalių bal 
suolujų stotų ui Ijetuvu* 
m-priklau*uaiylif ir prašytų, 
kml ištvi-riaų* ir kiltų |H*in- 
ript! pstrijetei. kuri** dabai 
atlieku valdžios oficijalų 
funkcijas loj šalyj, butų 
Suvienytų Valstijų vahižiu* 
pripažinti. kui|*> proviaijo- 
mile ir *h* factu Lietuvos 
Respublikos Valdžia.

I* artimų Miridrutigiivimų 
ir Nintikių—tųrinnėiuriųjų 
■ laugvli na-m—ių ir prariilė- 
juriųjų gerokai prie* |mrim 
*ymų |«> armitieijii *11 ai- 
-tovaiijniiėi.-ii* l.ieluvo* Inu 
I i<-eini*.
Tarybas 
risi* ėia 
bar yni
Europoje. *io* A**uriaeiju* 
i-kai-kutyviai viršininkai yra 
I* irtai jritikinų, kml vei
kiamieji dabartinė* Uatavių 
tintos pruv ixiosuil< " Vai- 
ližių* u ru-ijalai tikrai yra 
patikėtinail sutikti ir |«*rk- 
aungai kovoti *a gimuojnu- 
ėiai anarrhija* im’-gėjai*. 
jsiga reikalingoji ir protin
goji wnM ir aaMtotfato pa
rama ir Įmgvllia lai* tuojau* 
imriulyla ir *uleiktn Suvie
nytų Valstijų valdžios ir ki 
tų vnklžių. kurio* tulkiniu 
l.nv«i linini* karėje prie* nu 
tokralijų ir militariunų: ii 
kml kovoje *u aaarrhija ir 
l>eivnrke T totu ves valdžia 
ir žmonės <birl>uo*i* *aiilnr 
mini ir iiiigtuj kvaiperarijuj 
-u kaimynių re»puMikų ii 
tautų vaklžiomi- ir žaame. 
1 ii*, prietelintais Su vieny

i

Amerikos Lietuvių 
virusiukai* ir na- 
ir kilai*, kurie <la- 
jairyžiuje ar kitur

8KAITYKITE 
"DRAUGĄ”

NEW YORKAS.

toms Valstijoau ir Enteute 
talkininkams.

Su pagarba pariuiyta.
I'ž vi*u* AramciacijiM ek- 

nriratyviu* viršininku*.

Ameriean Africultaral 
AMOOiitifBū

G. W. Slearn.
Ekxi-kulyvi* S-krvtoriu*. 
Frank Wamck, 
tii-in-iali* l'ataii'jn.-.

Dviem <lietmm prie* tai. Im- 
hindžio JI d.. Mi*I Eiiro|M-:iii 
I Tiioti. kuriui priklau.-o įlaup- 
Ii* Imlių, mušė M-knmo turinio 
ku*<elį l'uryžiuiu

l‘n-XHk-alui \V omini* 
\Vil-*iiiui. -u Ana-riko* 
Tuiko* Koiui*ijn 1'iiry 
žiųje, l'rma-usijuj.

Brangu- l’oia- l,n-xi<l*-nl<':- -

Kiama-I a|eigyniuai kai*- 
prie* nutokrniijų ir ugtv*y 
vį im|ierijalismų buvo už- 
girta riviliiuciju* Ini.-vai- 
žmom'-mi* kaipo triumfuo 
jtinėioji ir kuomet galutino 
ji užliaiga <lalwr jau baigia 
mn užtvirtinti |uiru*ai* tau
tų. kuriu* dalyvavo garbiu 
gante np*igynime. me* lesta 
liną- |Mi*tvhi-ti augantį it 
grūmojantį organixu<*to* 
nmir<-bij<i* pavojų eivilica- 
rijai ir 11*0111* valdžiom-. 
IMimnlimlom- ant į*talyinų 
ir tvarko*, kų imlu llurijn 
ir Vidurinė Euru|«; taigi 
im-* *ti imgarha prašon*' Su
vienytų Valriijų valdžių* 
oficijaliai pri|*žinli defarto 
nr provitijonak- Uetuvo- 
vnblžių. teritorijoM-, a|*iiimn- 
viii**- Liet u vo- karaliją j<* 
*u*iva-nijiimi taiku *u l*-n- 
k i ja.

Me* įrilikinr. kad vien* 
rimta* nuošimčio dešimtie* 
ar daugiau milijimų įmanių 
iš vidurinės Europon ir jų 
IMu-jinai. gyvenančių Ana-ri 
koje. nl*tovaujnimi *ių l'ni 
jų. pilimi -utiuka ir nori ne. 
priklmiMUiHM Lietuvo* lb-*. 
publikų*. Našų* į*lutyiu*ln- 
vyrios ir ekarkulyviai re
kordu. puroilyti dalmrlinė* 
Ui-tuvu* valdžių*. duodu 
tauto* |ui*i*4-kimui viltie-, 
jeigu bu- nuteikta proga.

Me* išnaujo *u luųmrhu 
prašome, kad Lietuvai laitų 
nuteikta ginklų, nmuuieijie 
ir kiloki iiuiterijulė ir naim- 
lė imrniiui |a-r Suvienytų 
Valriijų vnblžių ir Kutenti- 
tuntų, kml ji |HtM-kiiiing.ii 
galėtų kovoti prie* lajševi-

I

Acetadicni* gegulės JI, 1919

Puiki

Ask

FEDERAL 
ELECTR1C 
WASHER

r.ll’K' IBk <MVO UllllUI

Valriijų Sveikatom 
Biuru priruoštieji *ksitn»ea* 
| m realu, kad PietiniM- *uėmu* 
j krūvų visu* nuostolius nuo 
karatinių, džiuvv*, kirminų ir 
|wilagri» dar ir-ra ti*-k nuoto
lių. kokiai* jgvdsru viena dru
gio liga.

I

kų onln*. prie* kuriuo* jie 
■lalair taip mūriai. ls-1 prie 
didelių ne|mtoguuių. kovo
ju. M e. cNime įaitikinę. knd 
šioj kovoj Lieluvu ir la-n- 
kijn dnrbmei* k<*>|n-riiei ju
tui nnoni joje.

Su pagurini pašildyta,

The Mid Evopsaa Uaion. 
I* Orlindo Ducker, 
Ekxekutyvj Sekretorių.

\ erliiuu kull*u -unkokii. la-l 
tai buvo neišvengi hia. laikan
ti* teksto. Dėl tiilą užn-iškiiuų 
šiose kablegnuim*.- Įiadmyri- 
m<- *ava* |n-tul*n* atskirai. 
Ihdiir tik |m*itenkinume kab- 
iegraliių lėktų.

“tnamių sveikata yra per
kama", nako Suv. Valriijų 
Sveikstu* Biuro*, ir prideda, 
kad pi maut klero* evcikatOR 
apaaugojimų galima gauti, 
kiekvienam, mokant po irių 

likdierį ]R*r metu*. Kaikuriuane 
mie-tirnee Mrikato* biurai at
lieka grnžau* įlarlai. kiekvie
nam mokant lik M-ptyniaule- 
šimti* imki* nuliu. Taigi 
vi*i petys į |R<tį. ir įšalėkime 
vykdiali sveikatos darbų M- 

1 vo apielinkvje.

GE.AND RAPID8, MICH. 
LIETUVIAMS!

Ju*ų kuluuijuje uuu Balan
džio JI diruuo IPI9 iu. •,1>raM- 
gų" at*tuvauja p. J. M AUGE
LI S. .'44 Mvrtle tr.

I’a* jį gulite ••lirnugų” už- 
*irn*iiH'ti, uu*ipirkti |iaduoti 
j jį imjivėkujiiuiu ir |iagar*i- 
uimu*. Galite gauti ir knygų.

Himnui nlNiukiaiin- įgalioji
mu* kokiam uur* kilniu lirau- 
• I* llnpiil*. Mieli. “Draugu” 
n gontui.

•J.i "oi pi.Nižiei inių vagom*. ku 
rie Kasdien iiuinlojami. *udn- 
rytų traukinį mm X'eu Turko 
iki Setaulmi. I’a. Tie karui 
Iltis metai* veži- IJi7.V*ll.«it*> 
pnaažieitų. iiiIhi dviguliai *11111. 
ginu, u**gu viri S. V. 
K*-luii. Tie pn-a/K-riai 
kmuĮiiiiujom. suniuksi 
‘imt tolių nikelini*.

•’i***. Jeigu jo* V IMI* butų i 
vienų sulieto*. |»ki bažnyčia 
(Tiiragu* “loop” diatribių ne- 
išsitekti}. Jeigu visų X'es Tur
ku laižnyčių la>k*tui but austu- • 
tyli į vienų. luikšto kryžių* 
Imt iškeliu* LSo mylia* viralini 
ž«*li|ė*. Jeigu tok* l*>kštu* ne- 
uuriuvėtų ir |iu*virtų. la-griu- 
<L mu* Xeu Turke ji* Bostonų 
užgultų.

V 1*1 žiliu, kad Xeu \ i*iku* iuiniuIiu li*i įnirty Inu. lik J5 
y ra v ienų 
|ui*uuly je. 
bu- lYidmiiu it uiiodiibii ĮHilir- 
Ii poly gimimų apie Xeii Tm 
kų dalykų.

Vi*u* mie*ta* užima mažiau 
m gu iil’i ketvirtainių mylių, 
iniiuiinl daugelį imi vandeniu. 
Gyventojų tini ."i.'C'J.Iiii. Aid 
vieno* ketvirtainio myliu* i-

I puolu l*.i*IJ liemeniu. ku**m*'l 
ant vi-ų Suvienytų Vul-lijų n 

Į pi z.*'iiiių išpui'lu ii** a-im'iių 
Įiint myli' 
|V.- fi-i*t|i 
taimų mylių, t iii 
Velltull

didžiau*ių iiu« *tų viršija X<-» Turku mieeto gy 
Bet nevienam gal1 veiitujų *kaitlių. \'*-ik try* ket- 

v ii Induliai X< n Vorko gyv*-u 
t**jų yru *vetui gimu*iej< ar 
jų 1 nikai.

geležiu- 
kn-dien
Iri. -di

Xuo*aiyl*-« Vettė X*-« 
k.- *t.kia *1 l.-rc.ii-luimi. 
vvik dviguliai dauginu.
1 -II •••iili X;it( |<.'in* 
val-tijų.

Tor
Tai 

lll'gU 
Anglij**-

Ili-U - 
įeikia

4

kimų sudėtinoje 
pinigai rundari 

Seimo nuturimu 
ii* Komitetas 
11 kuu Kulnį

>-. Maiiliniliin ap-kri 
ity 1 llplllUl JO kelt 11

LT gy
I lėliui

X*i* 5<*ik*- yra v n* milijo
no vaikų, mokyklų* luiikmiėių. 
Sutnlyti į glitų, uurilii'tų i* 
\i-w turku iki t'lm-ngiii. Vie- 
tm»e tik kalntiki* Nd'U'
Turko mokyklose yra I2J.I>K 
na .Kinių. I- devynių vaikų .**p- 
l'ui yra i- ateivių gimę. Jie 
kalint 'įauginu m-gu septynios 

vilui imi* kuilių.
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Ką ‘Tėvynė” mano atsiekti? KAS TURI REUMATIZMĄ TIKIU ŽINIŲ It LIETUVOS

Kaip tiktai "Tėvynė” iš-iko svetimtaučiams vysku- 
girdo, kad suorganizuota Lie-1 pam*. Ar negali atsitikti, taip, 
turo* Amerikos Pramonė* kad ir finansinių įstaigų iždai 
Bendrovė, tuoj ir pradėjo ves-' patek* airiams.” 
ti atakų prieš minėtų Bendro
vę. Nežinia ko "Tėv.” pabū
go. Ne* tikrai žirniu, kad I*. 
A. Pramonė* Bendrovė likosi 
suorganizuota ne tam, kad at
imti duonų iš "Tėvynės” ir 
ne tam, kad kenkti kitoms 
bendrovėm*. Jos siiorgnnizavi- 

4 mų iššaukė |Mit*ai Lietuvos 
ekonominiu išsivystymo klau- 
štamo. Ji yni visiškai bepar- 
tyrė, demokratinė ir pastatyta 
ant grynai Manio pamatu, su
rištų su Lietuvos ateities klnu-

i ta pdi prisidėti visi, 
neskiriant pažiūrų, kaip kata
likai, tautininkai, taip sorija- 
lietai ir kiti. Ji nebus kontro
liuojama tos ir kitos srovės, 
bet tik žmonių, kuriuo* šeri- 
ninkai išrink* įtaisų dauguma. 

"Tėvynė”, 14-am numeryj. 
saro paslalioee, darydama [iš
lyginimų nuveiktų darbų Lie
tuvos Atstatymo Ik-ndrovė*. 
štai kaip pradeda: "Ijetuvo* 
Atstatymo Bendrovė sukėlė 
arti $200.000 kapitalo (mat 
į šių sumų, kaip teko girdėti 
iš tikrų šaltinių, priskaitoma 
ir Lietuvos Žemė* Banko pini
gai, kurie neturi nieko Ben- 

/Iro su Lietuvos Atstatymo 
Bendrove). Soorgnaizavo Re- 
sovein Mfg. Co.. kuri išmokė
jo 8% dividendo ir tt” To
liau* rašo: "Naujoji Lietu
vius Amerikos Pramonė* Ben
drovė organizuojama krikš
čionių demokratų irgi atsižy
mi darbais; leidžin maldakny
ges ir Kinito eiles!_ SoĮira- 
kitę, kurios darbas yra nau
dingesni* Lietuvai 
viama."

Visųpirma, jeigu 
skaitom* save tikra 
privtdka ir nekviesta imasi 
rolė* išstatyti visuomenė-* 
*Įin-ndirnui bendrovių darini*, 
tai privalėjo perstatyti daly
kų (išskaityti stati-mentai) 

"• teisingai ir pilnai, o ne veid
mainiškai ir melagingu liūdo. 
Kaip visuomenė- gali spręsti, 
nežinodama tikro dalykų *to- 

£ vio! Jeigu pasakyti, kad Lie-
• lovos At*. Bendrovė suorga

nizavo Kesorein Mfg. Co.. 
kuri buk išmokėjo Brj divi
dendo, tai reikėjo pasakyti, 
kad tie dividendai buvo išmo
kami iš paskolos ir kad minė
ta Kesorein Mfg. Co. inė-jo j 
skolų nnt $2.197.50 ir knd tų 
skolų padengė Lietuvos At
statymo Bendrovė. Kadangi 
minėto* Kesorein Mfg. Co. vi
sas kapitalas išneša $10.000. 
tai reiškia daugiau negu 20^ 
viso kapitalo minėta kotiųia- 
nijn mndnsi skoloje su diena 
išduoto komisijos raporto, 
(žiūrėk Liet. Ata. No. 2, 1919 
m.). O kn* link Lietuvos Ame
rikos Pramonė* Bendrovės, 
tai ji jokių maldaknygių m-i 
Kinito eilių 
ir neleis. Girdėta, 
leido [umašia* knyga* buvu
si Bostono Bendrovė- vardu 
"Litliuaniaii Kale* Corpora- 
tion”. Tų "Tėv.” gana gerai 
žinojo, ik* jai buvo pasiųsta, 
kaip žinoma. Lietuvos Ameri
kos Pramonė-* Bendrovė* sek-1 
rotoriau* pilna* pranešima* 
apie jos veikimo tikslų.

Tolinu. 16-nm numeryj. 
“Tėv." vėl užkabino Lietuvos 
Pramonė-* Bendrovę. Puškinu-; 
*in. "Tėv." 17-nm tiuiii., I 
stalam- rašomu: "Jei kunigai 

tni L ti*. I

*

V

r

»

9

tUlll 1 lt.-r 
ink j

ir lirta-

"Tėv.”
IJrtnvo*

čia "Tėvynė” net nepasi
juto, kaip išlindo yla iš jos 

; maišo. Mat, į Lietuvos Antvri- 
' ko* Pramonės Bendrovės di- 

rektorius ineina du kunigu. 
Tnip pat ir i IJetuvo* Atzta- 

‘ tymo Bendrovės direktorius 
’ ineina du knnigu. Jeigu *Tėv.’ 
1 turi pamato manyti, kad nau
ji bmsdrovę wa rimigai, ka
dangi jų ineina j direktorių 
tiktai du, tai jau via kone 
aiškini pasisako, kad kunigai 
■neinantieji j direktorių 
statyme Bessdrovėje, prie 
dimo nieko neturi ir Ū to 

Įima manyti, kad jie ten 
komi už direktorius 
“pro-forme" dėl žmonių akių, 
buk tai visuomeniška įstaiga 
ir buk abiejų sriovių žmonės 
jų veda.

Netiktai tas, bet net tos pa
čios srovės, kaip teko girdė
ti, rimtesnieji tautininkai-vei- 
kėjai, nekaip žiuri j Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės vedėjus 
ir užtai patys prie Lietuvos 
Atstatymo Tb-nd rovės nepriši- 
dedn. Tų faktų patvirtina pati 
"Tėvynė” tose pačiose pas
tabose 17-am aunu kalbėdama 
apie riumosoiaių įstaigų auk
lėjimų. Ii viso to galima spė
ti, luid L. A. Bendrovė ir ki
tas kontroliuoja labai arti- 
mi “Tėvynės” štabui žmo- 
«■•*. Jeigu taip botų, tai su
prantama, driko “Tėv.” ata
kuoja Lietuvos Pramonės 
Bendrovę, įvairiais budais 
imeiMaam. Vienok ai ano m- 
vt? prrpprruv irv. p KW1 
liautųsi atakavus kitas ben
droves, kurios nėra po jos 
kontrole, nes ii to neturės nau
dos pati “Tėvynė”, o Atsta
tymo Bendrovei suteiks meš
kos patarnavimų. Nes man ži
noma, kad Lietuvos Amerikos 
Pramonės Brmdrovė* tikštai 
taip geri, kaip ir Atstatymo 
Bendrovės ir bent atrodo, kad 
pastaroji, tai yra L. A. Pra
monės Bendrovė bu* vedama 
demokratiškian, negu L. At
statymo Bendrovė, kuri da
bar yra kontroliuojama "gud
rių" politikierių.

Lietuvos Atstatymo Bend
rovės šėrininkas.

tas kenčia tieviog n<-a|i*akoiiim< 
akaumnu*. kada tik nuimtai oras. 
Brito tokio ligoniai gali išprauašnu- 
ti mum* kiekvienų oro |ieiinainiĮ. 
Kankinanty* ju<>* *kaii*nia* yra 
tikras ženklą*, knd Ims lietaus.

Jeigu turi rvmatizmų. tni n,-ma
nyk, ka<l tai niekniekis. Is-I |«i*iru 
pink kogreiėiausia gauti i* aptieko* 
Partosadu stebėtinu vaistu:

RUMAT1NAS
ir

i, 
At

n 
lai 

tiktai

NEPAPRASTAS PROG- 
KĘSAS.

kiti

I*-
III--

Vaistai padarė nepaprastų 
progresų per paskutiniu* sep
tynių* metus. Visokie maišy
mai vaistų m-kurie iš jų laitai 
turiitieji biauriu* skonius 
vėl ne teip Kiaurus. Alai 
ėmus pavyzd i n vaistų dėl
žlebčiojimo, galvos skaudėji
mo, nerviškumo ir kitų viduri- 

neleidžiu' nių ligų. Paimkime ligonis 
knd paima Triners Aiuerienn Bi 

tter Vilu- tni viena* iš gerinu 
šių vaistų, kurie tuojau* [ingei- 
bti ir giliui skanus kadangi 
padirbta* iš tani tikrų niuro- 
nų lap-lių. Tn* vaistas turėtų 
rast* kiekvienuose nainiione 
kadangi jis reikalinga* po ran
kų turėti. Reikalnuk mm savo 
vaistinnko Triner Ameriean 
Ezlizir of liitter Vine ir ne 
imk imitnrijų. Jeigu tave kan
kina

JĮ>I

I

v

PARTOPAIN'AS 
jie tikrai pagfta's ir Tam*- 
ta greit užmirši baisius ken
tėjimu* ir praelėsi gyventi 
kur kas maloniau. Abu šitie 
vantai kaštuoja tiktai ♦2.UO; 
siunšiamr tuojau* kaip tik

Jeigu viduriai sugrslr. už
sisakyk -taippat saltlainiij 
Portalą; jie apvalys k ta uju 
ir viduriu*. Viena dėkote 
šitų saldainiu kaštuoja tik
tai doleris.

DYKAI

vi-

“AK-

Dovana graži ir naudinga 
širma kaa tik atsiųs orderį ir pini
gu* sykio m šituo paaarsinuna. H- 
kirpua jj ii laikraščio. Pinigus ir 
laišku* adrrauokilr šitaip;

APTKKA PAKTOSA,
100 Second Are.

New Torte. N Y. Dept.L.4.

Janas E. Karmai, Neturiu 
Ikobiniukų Sujungei- Nekreiti- 
riii* Gegužė-* im'-m-sio |siliaigo- 
je išvažiuoja j Lietuva. Ji* 
stengsi* užmegzti nrliuiesnin* 
ryšius *u krikščionių demokra 
tu organizaeijomis Lietuvoje. 
Jį siunčiu tenai Lietuvių Pre 
kylms Bendrovė*. Atlikę* Ben
drovė-* darbu* jis ture* laiko 
[■aii-škoti žinių ir npie Lietu- 
vos žirnine*.

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiųskitr jų adresus Ir 
vardu* p. Karosui, knd jisai 
juo* galėto surasti. P. Knro->n* 
išbuvę* Lietuvoje |n-likia* sa
vaites grįš atgal ir |iarve* mi 
savim surinkta* žinia*.

Kndnngi prie suieškojimo 
žmonių l.ietuvuje reikė-* įsiva
žiuoti į kilimus ir miestus, į 
kuriuo* j>. Karo»a« kitaip ne
atsilankytų. tai pasnlarys iš- 
kaščiai. Ih-l |mdengimo tų iš- 
kašėių už kiekvienų |uiieškojl- 
ina nustatėme kainų 
Jeigu p. Karosas negalė-* gauti 
jokio* žinios apie ypatų, kuria 
Tamsta non'-tumei paieškoti, 
ft.tai bu* sugrųžinta*.

Norėsianti, knd p. Karoso* 
[■aii-škotų Tam-to* giminių 
Lietuvoj,- tuojaus prisių-kil- 
jų vardą* ir adresus kartu su 
•1.00 s<-kančiu adresu:
Užtariu Prakybae

Kili BfTETĖS!
UETUVOS

Į, I ;*i

0LE0MARGAR1NES

ikrk.* k 
dsrtan

Annour'i 1'riibrft Margarine ir 
Ko t ola Margarine yra rizur pat
virtintos kaipo gertauzio* dėl te
pimo ir virimo. Abidvi yra išdir
bamos geriausiose Oleomargarine 
fabrikuose visam pasaulyj, ii gri- 
niausių dalykų, specijaliai tiktai 
tam parinktų iš geriausios rūšies. 
Geriausi ekspertai šituos visus 
dalykus peržiūri.

f Oleomargarine yra pa
dirbtas iš Oleo aliejaus, coeoanut 
ir peanut aliejaus, gerai viskas su
maišyta su geriausiu pienu ir ge
riausios rūšies druska.

Nut ols yra padirbta* iš rocanut 
ir peanut aliejaus gerai sumaišy
tas su geriausio* rųšies pienu ir 
druska. Pasirinkite kurį norite 
abudu vra gvarantuojami per Ar- 
tnour.

Ar l'< i !’■ -t ar Nut ola jums su-

o parduodami už

Pirkite Šiandieną! J u s u Krautuvninkas Pristatys.
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LIETUVIŲ 8TATYM0 BEri

(Tų*n).

.lo

Ta minti). Movėjo vi-unim-t jum galvoje. Km-divn rytoji*' 
keblnvo-i apie ketvirtą vutilnlą. ir liėgilnvo j vienuolyno Imi 
nyčių ir tenai pnili-i.Mlnvo ištisi valandą iH-iiin-l-ihiiiia-. 
toal.lu laitu kaišia ir tikra. Ii vienuoliai iitkrei|H- alydą | tą. 
jo dievotumą. Jie ini-liii-.-i už. jį. kad luitą apsaugotas imu- 
piktu suviliojimų ir nupuolimų, kad nekaltas, kaip kndilcii‘,1 
išbūtą iki ravu gyvenimo pabaigai.

Nejaprustus luito Eriko im-iiiiiiiinin-, kuomet vieną alio-1 
ną jo tėvu.-. |Hir<’j<.-s is artimiausio miesto Kyvuclo, ,atsakė, kud j. 
vienam iš vaiku iiidęs vietą. Abudu, girdi, vyresnieji vaikai, 
yra jum įtikai ingi iiauiieji-, tad jis pmui|*u ir prisižadėjo ati- 
riooti Eriką. Ta žinia uidiė vaikui kvapą. Jin neišdpio žo
džio ]ini tart i, tiktai molina uiklauM-, kur jį Imtai, an*.

‘•Ji- turės atlikinėti kelione. į Aiiltą*tn- Vieln* nt-nkė 
trumjHii teta.*.- Aš ji pažadėjau liungžuvią gaudytoją kupilo- 
Mi. Jei Erikas Iras tvirtas ir sumanus jis su laiku Ims tur
tingas ir duos pogrlhą mums visiem*.''

"Bet—prasitarė motina -vaikas yra neužtektinai tvirtas 
prie to. Jei ėia jis visuomet yra neilagnlįa, kn.*-gi bus su juo
sti šaltose vietos.-, kuriose sniegai ir lėtini stovi ištisus metus 
it kurit.se nesulauksi vasaros šilumos ir švii-aos!”

"O, ja- tar.'- Kristupas—-)aiti esi kalta, knd savo lepini- 
nuii: vaikėzų |itnlnrvi silpnu kūdikiu, kaip mergiščia. Kaip 
yra lui,g la-t aš jį juu jmrduviau.*’

"(I nelaimingas pi k Inde jau -suriko motina—dėl menkos 
pinigą sunms. kuri bu* tuojau* pndeisla. lu |Midavri savo tik
rą aunu. O, kraugery, Is-širdi. aš nn-lsiuosiu. kad Įlietas nc- 
pursią-ią los liuisiausius laimiu. -. kokios uxsi|n-lnei."

Ji milu laikė, prmk'-jo graudžiai verkti. Viri vaikai raai- 
spivtė u pi. ją ir terke drauge. J.-i jie kartais niekindavo Eri
ką dėl jo silpnumo ir menkumo, tni visi mylėjo jį dėl jo gra
žaus apriejimo, iKisišv.'tilimo ir nuolaidumo.

Tas regint* privi-dė Kristupą prie šėlimo. Jis |m»tvėrv 
Eriką, .r, lyg, rudos, kati jis buto visa ko kultminkas, pradėjo 
jj baisiausiai mušti, kolei m-npkrovė visti mrlyaėatis. Pu to 
partnauė vaiką taip nuožmiai, kad sunkiai krito aat ataus. 
Prie tu tėvas pridūrė, kad rytoj jis butą |msirvng\-s keliauti j 
ai imtą, m-s jo naujas ,oaas nori jį matyti.

Vargšas Erikus, |iu-ikėlęx su skuusmu nuo žemes, atsigu
lė aat kiūtos juros kalią n|diew1ą skarmalais, kur buvu jo 
gaolis, bet |a-r visą naktį akiu aesuim-rkė. Visą naktį jis ver
kė tylomis ir mekū-si karštai drebančiomis lupami*: “Tebąva- 
Tavo valia kaip danguje, taip ir ant žemės.*' Apie trečią va
landą jis atsik.-k- ir nuėjo melstis į bažnyčią. Kaiti ėia ji* iš- 
girda vienuoliu*. gieiiančiu* savo giesme, cliorv ir pamatė tė
vą Benediktą, savo seną ir uuiloaų prūdelių, ir pamąstė, lemi 
tai, gal būt, |iaskutinį kartą, jo širdis susigraudino ir jis gar
siai pravirko. Jis taip graudžiai verkė, ,Misk<-udę< *avo min
tyse, kad nepastebėjo, nei kaiti mišio* |m*ilioigė. Jis atsibu
do, kaiia Įmjuto arti savęs žing-niu*, lialtai u[e-irėdžiurio vie
nuolio ir jo ranka ant savu galvos.

"Eikš *u manim tau- Erikui. ve*,tiuui*i* jį j aokristiją. 
—i'usakyk man. ką lu kenti, iiumo brangu* prii-leliuuf"

Eriku. jHtsk.-ndo naujose užarta*- ir dejavimuose. Jis at- 
paaakojo vienuoliui tą Imirią jam |>a*aką, tas, valandėlę pa- 
■ąatęs, tarė:

"Mano vaikeli, tavo tėvas ir motina yra laimi neturtingi, 
tu tai žiiuii laimi gerai; judviem yni m-|*ipnistai sunku uiai- 
tyli visus savo vaikus. Ant Inivo, aš tikiuosi, *u tavim ajmiri* 
gražiai, ne* knpitomi* yru genis žmogus. Tau nebus Įs-rduug 
bloga, o tėvams bu. (Kigellm jų neturte. Ant gulo, atsimink 
Kūdikėlį J.-zą, kuris buitinio- mažas, klaust'- savo Molino* ir 
aavo glols-jo šv. Jaaoapo. Jis dirbo sunkiui, kaipo neturtin
gas dailydė; .lis kentė šaltį. laidą ir išlrėmimą iš savo tėvynės. 
Tu, Erike, turėk vi-.-nti |mi savo akių. Niekinti neužmiršk 
melsti. į Jį. Ateis lnika> ir Ji. pad<* Inu išpildyti savo šir
die* troškimus.”

Geni' vienuolis apsikabino vaikutį im-ilingui. užkabino 
unt jo kaklo kryželį, imlaimino ir fuoiuntė mimoii suraminta, 
sustiprintą ir m-t pilną viltie-. Bui.-uiu-in kovu jam teko at
likti, kada reikėjo skirtis nuo brolią ir se-erą. Kaiti motina 
prispaudė jį prie *uvo krūtim-., tuo jia-kutimu. ilgu ir mei
lingu apsikabinimu. *knu*nm kalaviju* |a-rvėri- jo gerąją širdį 
perdėm. Net tėvu* buvo sugraudintas vaiko ramiu kenlėji- 
mu. kuomet ji- sukandęs lupii- ir *u*|Kiudę* širdį, laikėsi nuo 
alpimo.
m_

Am vi.... iiz-ilaug.. Etikų t va* mi-igiils-mi mil
tai! ir parode luim-žiiviii laivo kapitonui. Jis rodė*i tiltui ma
lonus žmogus, kalls-jo meiliai ir driisiiuim'-iiii builą vaikutį, 
takši-mtima- |irie|i-li-kai jum i |«-tj. Tvirtino jis vaikui, knd 
po nekuriu laiko, jį. pri.ikntu. auk.u savo kišene-, bet Ini 
nutimiiiu-iiim vaikui buvo ti-uii nu til.a paguoda: ji* velijo 
jairilikti m-tiitieiii) vienuoliu. i.< .u turtingu ]«mu.

Jis nl-imiti- dutiir I- vii lleiH-ilikto žodžiu*, kuriuo- gir- 
d-jo at*i*v>-ikinunt ir pn-irįž.o Imti tvirta-, darbštų*. ištiki
mas -avo priid--m<m. ir • I ti J, zuit- Kristui!. Kūdikio, pu- 
klusnumo u darbštumo pavyzdį.

UKININKy TARYBA,
2257-59 WEST 23rd PLACE. CHICAGO, ILLINOIS.

\u 1701-03 47ti|al

•lo t»*\a ,«•» \nl:.nd<> . nr ilvi- ų p.-ilil.ii ,iį tn n.i -u knpitu
nu. Ki- timjiiu* jj pritinu- vionnni jurininkui ir pnvnknn- vni
hm b’i\ <• i • /.'i u. Ht i- į ĮH.rt n, kurtniib* plovėja tiivn*. Cm Eri
u- pnuial |i«'k »Lnilg ntitijy tblyky ir rado tiek įvairią užai-
• mi fmj, kad |*aniiv nUkyrinifj ir nr! eiti-'- nykti jo Ii

luina.*. Ji. n*** i l«»l«‘i ntdnivo dn innlę* liideliii Ini
JU UUl. da l«:ir tari » jiintiinkv tr klm l-inėjo (e-r ištiną

di'iB9. Jurininkui pninnti-,, l.ttd vaiko* vrn irimą ir Kn*i«
.. nn tm,h iuižlonląi;.. X,^iairi<ln

vo, 
kml

iinotiui. ir !>• i« ■.nulii kn«l n** knd: i l.iil i kirtį, vpni 
ini, ji* i»ii\<» lai* 
:cmižm* ntditikvbž-

Pivaaari* artbmri. VW jodą 
krata. Kiekviena* sutvėrimas link- 
iunina«i ii ta* grožybės; Jau naktis 
trumpesniu, dieno* ilgesnė*. šian
dieną jau galima atoti į darbą.

Stokim limbai ir siautė* i* pra
tiko* gražaus pavaaari-lio, kada 
gražėsi ir uuduniia diem-Mn tai ga
lime uuveikti milžuušką darbą.

šiandiena yra p*ą*giioiiai lai- 
ka* ir mama lietuviam* spiialka J 
tam tikrą naudingą Bendrovę per
kant jos šėraa

Biteles psvaaaryj ii gėlių ren
ka tam ukru* varam* 'ir gaaumi

tam tikra* korio* madą, idant ii* 
■aai atėjo* taritą kuom maiUntiea 
Me* lietuviai ir lu-tuvaitia turime 
iundtan irgi paimti pamoką uuo 
Ją ir kraiti j LUtcrią Statyme 
Itin dilu h*ph*ią perkam jaa ta
ra*. Tuomi ateityje turėara gerui 
vairia* ir uklai-biua.

Lictavią tMatyme B te drąsi tuo
jau* pradės rrngti* prie siuntimo 
delegatu j Lietuvą ir jau rūpinasi 
tuom. Tad lietuviai, kurie dar ne
pirko serų šios Bendrove*, pirkit 
šiandien. Beina* tuojau* 4% mo
kamas: prižiūrėta per 8. V. val
džią ir inkorporuota aat $100.- 
•MjM kapitalo. Turim aodėti *o-

Raavkite klausdami informaeijų 
adrvsuulami:

LIETUVIŲ STATYMO

OST Supagtar Avomm, ». L 
(UVBLASD, OmO.

MIC. l-raSalIna VMS* lmln»M 
•vvįrakinus*, o tas raukia, ka* rei

sas visa* aauakselea

PA1NTEMA1 - MAU0R1AI
atliriku iHdlžhftil tr pžiUi ir po vi- 
■m mitalo

. J. A tiiooMąmh,
MU W. 44th St, Chiraco, IIL

TrVrfoaa. Mi-KSUer H*.

Pm R. Kukutis
GeneraHIkas Kontraktorius

3114 S. Halsted St, Cincage, IU.

PABUPINU STATYMUI PLLANU8 DYKAI PA
MATYK MANE DI PASITARK VISOKIUOSE

The Wier8ema Statė Bank
11106-01MIOKIOAM AVENUE

lliąairl nt tlii- rite-,- of buainer.- un Mitn-li 4, 1919, g* niade to 
the AuiUtor of l’ublic Acrullllta of llir Stote of Illinoi*

<’rrtif»ratcm ................ <24..«<
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A STATĖ SAVINOS BANK
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Lietuviai Amerikoje.
srooz orrr, iowx

Balamlžio 27 »L Šv. Ci-cili- 
jas |sinipijos chorus buvo su 
rengęs vuknrų parapijos imu- 
tini. Statė scenoje gralių, trijų 
aklų lininių: "Milijonai van- 
dnivj". Vanlininum pavyko. 
Artistės ir artistai savo rota- 
atliko gerai. Tai jau uc pinnų 

Nia«x City lietuvių šv. 
Ašscilijos inrapijos choro ar- 
Brtai taip pasiiywrja. Kada 

Mktai choras rengia vakarų, 
tai jau iš anksto gali sakyti, 
kud pavyks.

Apart to, tavo dar dcklciua- 
rijų ir dainų. INiHikos vaka
ran suplaukė nemažai — tavo 
pilna sv-rtainė.

Gružam programai |iasitai- 
gus. prasidėjo šokiai, kurie tę
sėsi iki vėlumai.

baugiau tokių vakarų!
Vatam tavų*.

Irt balsavime—didžiuma bal
savo priei seimų.

K. Papatis.
I*. S. L. Vyčių 29 kuo|>o> 

mėnesinis susirinkimas. įvyks 
g.-gužio •"> d., 7:30 vai. vakare.

fllfMUn TTJ.oicno, DUL
Vyčių Prakalbos.

Vyčių 141* kuu|M tavu

O

I
Fi:r<*npiM prakalba* tn-riadn?- 
•yp“, balandžio 
tano par. avetainčje. Geri* 
prof. kuu. Pr. Būrys tavo pa- 
sižudejęu kalbeli, tvėiuu svar
bių priežasčių dėta, uepribu- 
vn. Jo vieton atvyta gerk, 
kuu. l*r. Serafiną*. Jo kalba 
žmonėms laimi jmtiko. Kalbi - 
jo tnip-gi gerh. klebonas, kun. 
H. J. Vaičiūną*.

Vakaro vetlėjum buvo p. 
Alcks. Krcnriu*.

Tai vis 1- Vyriai eiua pa
žangus keliu.

»«L,Šv. Au-

oicno, nx.
v

▼yttų Mriaktaaa.

Vyėių 14ta kuopa laikė 
savaitinį susirinkimų trečia- 
dieni jo. Iialaniižio 30 <1. Kuu|>a 
per p. KI. Mikalauskų tapo 
Užkviesta į Av. Grigaliaus gie-, 
doKų draugijos koncertų ge- 
gužio 11 d. Kuopon įstojo p4r 
A. Igaataviciutė, p-nia J. Bu 
tauškiem- ir p. 11. Narasevi-

i

Brarstyta apie |mv<-ikslų. 
karį kuopa <laro pas p. J. Ku- 
diitab Paveikslas susidės iš 
kistviaau nario tai nares pa
veikslėliu. Kaa dar neausitrau 
bė paveikslų, privalu tuojau 
tai padaryti |ms futugrafistų. 
J. Kiulirkų. Norima greičiau 
reikalų užbaigti.

Susirinkimas įvyko jm> pra- 
kailių, tisb-l buvo trumjMis.

Fr.

<’ic*-ros įlariMtiiitkai ir dar- 
luninkės veikia visu smarka 
tint. Jie yru susispietę liet. 
Darbininkų Sąjungos 4!>toje 
kuopoje. Štai ką jie rengia:

Nedėlioję, gegužio 4 <L. va
kare. Šv. Antanu par. svetai
nėje turės halių.

Pancdrlyjc, gegužio 5 <L va
kare, šv. Antano par. svetai
nėje. laikys prakalbas įžan
ga dykai. Kalbės 
n-imas visnssnenės 
Julius Kau|ias.

Galima tikėt irs.
kos prisirinks pilna rvctaim-.

Pr.

visiems ii- 
veikėjas, p.

tad p«Mi-

iš, J. Kaužiulė, M. Jakšėiulu, 
3. Saritanakiiitė, M. Mietuniu- 
tė, J. Čepulis, J. M iki**, V. 
Poškiutė, & AiltaMė, K. Ail- 
ta’iutė, K. Auguičiutė, A. Va
reikis, S. Peviukonis, M. Rim
kutė, K. Nortatas, V. Var
naitis, P. Žitkus. E. Aavinaitr.

$118.00
Smulkių atikų............ $ 48.00

Vlso .............................VlltkOli
Prie tu. šv. Kazimiero pa

rapijos Philadelphia. Pa. pa
rapijoms aukojo dėl a. a. Se
sers M. Elenos immiuklo:

Draugyalė Šv. C<viliju».$2j.UU
Moterų Sų-ga I.R.K.A.. .2100
Br-stė Apaštalystės.... 1100
Br-stė Tretininkių.... 13.00
Br-sle Gyv. Kažais-iau* 10.00
Kml L ZimUvs
U
<L
II.
X
A.
I*.
II.
J.
X

KMM
Barausktan- ............... -VOtl
Paplauskaitė............... .lUU
Augaitivin-.................. .*>.<10
Nortatieia-................. 4W
Pranskunienė............. o.HQ

Tiniinskinimė.......... 2.00
f'iurlioiiii-is-............... 2.00
Eimutienė................... I.ju
A rlauskicnė................ 1.20

Po $1.00 aukoju: V. Briedie
nė, E. Ka*|«raitieiH-, K. tiri-

X
J.
K.
M.

ta. Frudita Rims

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T.lrft nap Ui Klnlrr 1744

4.vrx> vi^nuAM trr. 14
su: N**oih Vr-kn l'rtMih-vari
Kimumn W. 9J.IB8 ptrra

klebonai tv. Kazimiero parap., 
Oary, Ind.. mirė reguao 1 d., 
1919 m., 3 vai. po pietų.

Potnyčios vakarų nabasinn- 
kai tapo nulydėtai j tv. Ka

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
T.loft w U< Klttler 1744 

GVn<> ViHOKlAM 1-1049 
su: lki«cli W<-t*m Iksuh-vari 
Ksaųm* W. ai-taM pt»ra

IRK00K1

-a-
I•f

i
**

Dr.M.T.Strikolit
LIETUVIS

«Y*TI<IU4AB <w*rIHUAB
W. 4Mb K, CrawrK M91
Taranrat Roo'»Boar4 tat 

W—O TV4 9rH*t 499

lbažnyčių.
Pamaldos bus paaedėiyj, <c-

ruho 5 <L, 10 vai. ryte Oary,
Ind. bažnyčioje, o po pietų tų !
pačių dienų lydės į Dųtraik

uuKBomnmuii 
uurniKV ir orrtK.u

V. W. RUmUSKAS
ADVOKATAS

Tad* |UUB Vtattoa* Tl'tra
Of^BA ri4»li*4tr};

99 W. UANUrVGTtlN hUlLTT
Kambarį cit 

Tai r*aatr»i H79 
(ifivas tat Br,*l<*pv rtv

|'y*-<s, g,.-.* r. Į f 9V TZrd M

svadoje, 10 vaL itryto. Bus i 
palaidotas Detroito kapinėse 

Nuoširdtisi kviečiame žmo

Mal. laikraaMBl
•ui dta*

atminimu uiiiniiuiiiinimumniutiii

11110 MiamGAN AVĖ
BVlMl.AMl. BUm 

iMiklr tMiah-tmai 
. -t pi llik amai.

F.P^BRADCHUUS

199 W M IBBII, CBB. CW9 m
Bbbm ^91. TW. OMBi ra

(M9CJMM>. UXOOM

Lietuvių gyvenimas musų ko
lonijoj nvfn-rliiiksiniausias. 
9'tfapijojc nesutikimai tęsia- 
si/Ka<l nors sykį jau užvieš
patautų ramybė.

L Vyrių 29-ta kuo|m iškil
mingai |uimiiH-jo "Vyėių Bič
ių.'' kurių seimas paskyrė ta- 
landžiu 24 <1. Tų dienų buvo 
surengtos prakali***. Kulls-jo 
|v K šimutis apie jaunimų. 
Kalba buto įspūdinga ir vi- 
alsam i«tiko. PrograuM-. u|*urt 
prakalbų, tlalyvavu Vyėių elne 
ras ir la-nas. Žiumiių laivu ne- 
penlaugiausiai. Visi, liuli, jau
tėsi innargę iš vakarykščio 
paroilaviiuo Xew V<*rk<-.
9Vyėių elioiislui irgi buvo 
suvargę, lies ir jie dnlyvavn 
tame |uiro<lin iltie ir turi-jo 
dainuoti. Toje Įiansloj*- pa- 
ataugomis p. .1. Iltinio buvo 
surengtas milžiniškas choras, 
ibi iiiiuinkai Imto sušaukti iš 
New Vorko ir npielinkės. N<- 
žinin tik. kisb-l NV. t'ieilijos 
choristų itciviemis msbilyvavo. 
Purisloj*' kutkuii*' tlalytuvo, 
le-t limituoti nėjo, nors ir mo
kėjo tas iliiiuus.

Gin įėjome.
(.'Iticap 
draui 
9rk>> 
nedailiau

A. A Kaaifo X StetankyM
paminklo pactatymai:

•venlo Karimtao Mokytao*. 
Philadelphi*. Fa. ■iktnlii:

Po «*Jt» aukojo: R. (šedrai 
tė. K Varnaitė. X I aulaitė, 
A. Ciurlkmiatė, P. Pociūtė. M. 
Teškrvii-iutė. S. Kateiviutė. J. 
ir A. Ilsmbrnusks.

Po 01.40 aukojo: F*. Busti- 
tas. K. Kaulakis.

Pu 01.UU aukoju: E. Mali- 
lauskiutė. I. Pukutė. A. Sau- 
kniėu'.ė. Ik Tmiiuliutė. K. Ki
sielius. K. Mui'-iulimiiutė, P. 
Zimontas, O. Talaėkutė, O. 
Itutkauskiutė. V. Timinskis. O. 
Norkiutė, O. Taiiiuliiiiė. P. Po
ciūtė. A. Austrailė, Ik Brc- 
džiutė. P. Jakštys. E. Buitkus. 
K. Hnškus. A. Tcškcviėius. E. 
šinikiutė. J. Rąžulis. E. Ale- 
liuniulė. S. Valatka. A. Nond- 
lis. .1. Katrivu. E. Navickas. 
K. -I;ikš>*iutė. M. lailuiiiuuskiu- 
tė. E. Gurgždžiutė. P. Gotnu- 
faile. I*. Kaušas. A. Kalvaitis. 
Ii Vulii-iiiutė. <1. Norgi-liutė. 
A. Aleksandravičius. J. Salia 
liuuskas. lt. Gloliiulė. .1, Peniš- 
tulė. E. Nuudargiulė, V. Var- 
kutinti. -I. Tamošaitis. E. Pnu- 
lumkiu*. J. Kolašinskas. A Pe
ktinus. -I. Bu*-ku.«. -I. Kousluii- 
los. O. (iuštuuluilr. E. Itim- 
kiutė. .1. Bagdonus. B. .Iiiblon 
skis. < Morkūnas. A. Turnška. 
V. flitilžius. • >. Bukaičiui*’-. <•. 
Knrpiiit*'. P Pekuniutė. A. Sa- 
Imliuuskiutė. Z. Šimaičiui*'-, EJ 

S. M 
I 'elillli

gailiem-. Ik Valentienė, 
Hirpi-liutė. X Norkienė. 
M*->kauetaitė. K. Puška. 
Zaltaitė. K. šugždi<-m'-.
Valnėiniutė, E. Brvidžiumutė. 
E. Zitkienė, S. itamauauskie- 
is-, E. šimkuiiH-uė, l> Raidei- 
ėivuė, M. Kaniauskienė, 1). 
Kalimiueis*, M. Parastieuė. U. 
KarpauakieiH-. K. llajauskic- 
uė, X Kalviuiem-. M. Mikcliu- 
mieMė, M. Antanaitienė. H. Hal- 
aaitė, X Ihutaaakas, I*. Kai
šia, X Jakutienė, E. llridi- 
kieie-, A. Mašaskn-nė, II. Mur- 
aieaė, I). Hautdaitė, V. Stasiū
nienė, K- llriž*. J. Poška. V. 
Kauliailirnė, E. Pulokienė. Z. 
Augaitta

Po .'illr aukoja: V. Itazulie. 
nė. E. Mirouicnė. M. Valau 
ėius, K Kaz.ulaitiem-. E. Ka- 
uiinskietiė. Ik Kalviem'-, J. 
Jurgaitis, <k Maulauskicne, 
M. PrislikiiiH-. O. Šimkienė. 
<1. Tamošiem-.

Po 2-V aukojo: M. Navickie
nė. M. Meižaitė. M. Rimkienė. 
A. Barnmuiskiciu-, A. Juškaus- 
kieia-. J. Kateva. M. Pauluus 
keitė. Z. ilaguėicuė.

Smulkių aukų

Nariai Draagyatės šv. My
kolo Arkaniolo:

♦7.75

Pu ųi.tni aukojo: E. Julnitis, 
J. Mišeikis. J. Juškaitis, .I. 
Psažis. J. Valinis. J. Adomai 
lis. J. Pušku. J. Puži-rii-kis. A. 
Stankus. M. Tumus. .1. Poška.

Smulkių aukų ..........t
Viso l*1iila*l*-l|ilii joji- 

Sesers M. Elenos pa 
mihklui suuukutn.......... tl!l7.«2>

Pridėjus vaikų aukų 
abiem |iamiiikl:im suuu 
kola ..................................»l<id.N>

SERGĖKITE SAVO AUS.

JI

i»

Į|

l'airAJuaU aa»o Biniiaak'lM kailiu*- 
ro ir l'ct r «•*<** JakLlu. J ta (mtetna U 
Kainu *ui»_ Trlmų na*w lUk.ų |**r.. 
I> tiarų au4—. Jau ilga* U Hutą kala 
malt nn-u: BariVUn tars MutruMn-«i 
McldAiu Jų p*/*ių. ar luta m|hc Jutau At« 
auk. pr»adkil« «ks*<iu adresu: 

l*0trvnoia VaMstan*.
1744 M. Vatas Ase. t'ku-uca/III

FAIIMIM <M» V
l»4 6<*r| IkOMjl BlallMl. Virflal dk M*)U 

aturMif plyttBia. antras huk4h
uicdiau*. Galinu* pirkti aky siutu. usIm 
«bss4ų kurtų |*i c ui. liet tralų «!•<>• 
vemtoj ktaloj. AttiK.ukilų |v*> busi* 
nistka

imi. LTsrl.
2939 U. 43 MF.

t'labnju. III.

ItKTtl ITMTIVKIVH* 
nuuai vvc

l'uraaUniHEi faiiuii Hkių aurMb **• 
i* Mttirtn.u n..ui 4 it *
tUaia; Bnl*ts*a Im tuklu u|*M*hB
k* jr uBt llrtdrt* pi-i !•». MeriBiBka* 
n iok4t>iu*di i kit i Nitratu ir 1* t** 
|HI<tNtaNe lipniu**!. |4bm1; |*I«L*
92.399.99 lUHki-i tura4^41 |*u»f. Itku* 
■tu* M81 lAtnvK* Jin.* huIniimm*
AtatAuukH* |m>

%. Glll(. %• A (<»..
3111 M». Ilal*lrd M III.

iDr.M.Stupniddį
3109 So. Moręan Street

IMK AUi. || LtMois
TvI. rnaMM VarUa

v»f«n4«>r * nu 1: t.*, ryto; 1
i |K> p K-tų iki • «ak. N«l* 1Mb 1 
luta Bu** !> Iki * vai vakar*.

i 
i 
t 
«

•CI Dr. S. Naikelis
iA»m vt» 

aTVlTCM^aa IK * KIRt 1U4A9 
9319 •«». .VH*ai*d Aw.

Ikroarr T*O
"<lbr: 4M9 IIU* M. 
I*!*** ŠMI

Ra—3&39 U.

T* Vtmr 7949

Dr. C. Z Vezelis 
IIKTVVlM IsFjSTtsrv* 

Vataadau. nur * ryta iki 9 rak 
*Ctd«*li^«rU r-c? -«•<»•»»> 

4719 ratK JMHUaAlHi A.4VVB 
arti 4T*tua Qa.r*Aa.

I

I

■muMnuimtiMiiumimiuuimimuimii
•imta d >32 ta. A'itaBd Hlv. <’Ui*a<n 

Tetai ufema. lUjtuatkcl 3U4 

AL
l.usas r>d>(«ips« ir t hirtfT£M4 

»if>e«*iMtieiAr NtHvrUkų, Vyri-ktj 
Vaikų ir H>ų iL/vhUaų l«t»

Ofiamr: 13*4 Mo. Haiaisd M. Cbi**a«u 
l’rovcr 9491 

VALANDA*: 19—ji r>U> S— 2 p*
F»»<Ų 9—9 «b4l h'»dih«ails 19—12 4

—~~x 
|tM*M *f Kakli TH. l*MnmaiilN3 

Dr H. S. TOMPKINS 
•ll s Vs L Vilt KM 1*1 Hilu IU. I* 
imi MMalcsa Ale- < lu* «m. III 
(aiuh'l* la t* t .t**; r 4 |MI
I* • 1 • « -• » 3o Inkaro tio

tilta > !• ir • e puta *ti<

u< 
j

X

«
I
I
t

JOSEPH C. VVOLON 
Lietuvis Advokatas 

Ml. LA Ktl.IL ITTKLKT 
Hrafcoi* »> 

SI-M KlrMI

19
i.yvrtnuso 

Vakarai* tbtl W
Trt lt* ku.ll <»»•

CMtt'ACti. IU.

Ii

MAuuy ai YUAI.
• B/toatCa H''S »•

r«. *.«»n riuiiar .ub-
t 
r.aua>ii*« •«<”*.
*<aa. Jn-La .r bi«» IboLiaj tari būta 
, «rduo*. t**oj*ua c? vpi.M ui kai* 

Tj* ;>u* ftiMtauktr* lla turi*• 
Bh •' ? F»*BT>k4M ••k’.r**

K. KAPU/N & SONB, 
4603 So. Akhlftnd Avė., 

Chicago, E lino k.
M TbiMb 9994.

::4.iat
if» *»Ur i)i; \ n-imuh no iit<»k)kl<»-

i;
irki Iii •*.

ši. Jurgi* 
llltOll. I'u.

A *• 
>£«5—?

A. A. Kun. A. Staniu 
kino piiniinkliii iš Apv< iz 
d**- lh* i<* niokĮkli*-. t‘Iii 
rūgo, III................................. fsii.14

Iš ši. Kryžirnis umkĮ k 
lo>. Mt. t nrm* I Pu.

!

kml kinkų r iup 

IiIktuIii Mikurptt t«»9 

■imij. X’«*u* 

, nni viriu 

ka I lt 11 k i-k i

rtiiMiM oi»% 1‘ic.iii luti ik 
r^uju> t't-ttkr; | -t MniiLtj 1^1**^ M 
AssLtt. «rl«itlrB. Ut.u*l>B<M.a »f kitai* 
P *.4ni.um»*i»; liūtį... raBdasi 4*a«t»i 
iMlutiM upiaiiBL. imi įninkąs 
faru.ių ir B«i is.ol *.«<• *r«it 
BU Ata.—Mk 1. 1

V <*KI<* t« A (Ml
*Jttl Mg. HmMiiI M <1aMBJ|ia. III.

EXTRA-NAUJIENA!
Nsju |-if !»!•»• <1 I>i)Msa ųis-slartf

>4l|<t*« K'tt'MMl UkMbulM*
Hilu L-sip

mr ■« m

AMERIKOS LIE MOKYKLA
Mok-natis* ang.'kae ir li«*iuvit

Itu. k-.Jt. ., ..t | .i - bi-* Kto*kr-:-
l<«. BtOBNArailiJ**^ l>W«nti94. |>*rk- 
IftaML ' alRlJu l«1ur*! -'.
alMini.e tatM.J** «,« *<fafijua. | ■■iib 
km*» »kN«i*iriHj« , *»«t>*4* 4aUtB- 
raAjTBt/a

Mukto »nt» *»L* * Huo f rjli> a 
|4 po 9*9ly: vakaro tiuv *.34 iki • iv
1IU4 Imk ItalHM M.. Ota-acu, III

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Rep Songail and Co . 
1801 Watanria Avė.. 

Chicago III.

-w.
W5Tt-Q_5Y5fErV

M. nyku k i ««
ii t* <

:uimiitHiiiimiiitiiiiiniiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiihiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiifiii

KIMU ARK STATĖ BAN|[



I

CHICAGOJE.
KATALIKIAKOS tVENTES , SUAREATUOTAB TRUKA-

MADARIS SOCUALOTAB.

4’ldeill-uji- *mm štlHltll* *«•• 
a * u. . .. . .. ■ . ., icijnli-ta- a.itoloim- l.iii”i i. K-'iiik. t........................

į t ■>h>mii:ni. .it- »ruiim>i mizu 
dili Niclu.la- P:i-<piini, ;-t<. 
M-tninką |*i mini. BCJ 47rand 
n ve,

l*n* jį kiš'-n-un*.. nlni'tn li
terai ura- pri<- šalie* vyriau 
*y I*-,

l'uli.-ija |>a-idail>ii<». kad 
is-ijuli-li— Iriikšmndari- Lu 

tų ib-isatiedn* iš Suv. Vnlrti- 
j'.i-

•cžtadieni*, gegužio 3 d. Av.
Kiyžmn- ntindimn*.

Srtti.-iadienU, gegužės 4 d.
M-.foku, n.i Iė. Auliinijn. . .......

Pirmadienir., gegužės 5 d. 
Piju- l*-p. \ir.<ln . k.-ihk.

NAUJI GATVEKARIŲ 
KOMPANIJOS 

ŽYGIAI

Unaujo rdkalaaja 7c. mokei: 
tam.

Chicago* gntvi-kcirių k<>m|«i 
nijui. kaip žituiiiia. midui tu 
pii|sižinla jmi n-iknlnv inui- 
|n<li<liiiti nuik<-*tį už vnžitu-ji- 
tną rat-.^-kurini*.

T.-id dtilmr k«iiii|mnijn išimo
jo -iiiiu'-iri Springfn-I<l;ili |*-li 
riji, ir išnaujo HŪkalauja 7 
r*-nt ų.

Tam tikrini |>unmi<lo junti 
irnuji prinnlyiiiai. knd kum 
Įmtiiju in-gnli v«-r*tn-* n*i žirni 
nių >iin-nkauuii« tiiki-liui-.

K:ini|uiiiija tutujoji- |Hri7rijo 
j" prašo, knd šiuo kurtu tu* 
nukals* Imtų lurskuliinta*. lu
ta to kotiųianija tiiri-innti... 
-utankrutyti.

MIESTAS NETENKA 
12,000 ĮPLAUKŲ.

KOLONIJŲ.

mama nrnmnmmmmmnvn

KONCERTAS so PASILINKSMINIMU
Rcntta

Lietuvos Vyčių 5-ta Kp SCHOENHOFEN SVETAINĖJE

SUŽEISTAS DR. GLASER 
BRHMEPORTE.

Aną vakarą keli užpuolikai 
atėjo l»r. 4.la***r i»fi.*an. .'II4!I 
Ko. Morgu n pat- Bri«lg«ąir»rt<’. 
jį pašovė, apmušė ir |«> to au 
l<iHM>l<itiu nuvažiavo.

Dr. tiluM-r veikiai tavo nu- 
vežtas Merry ligoniaču. T«-mu 
ji* štai ką |m;in*akaj<>:

“Aš tuojau* turėjau uždu 
reti *nvo ofisą ir važiuoti nu 
nm. Tarjnlnryj su>ilikan *ii 
jaunu vyru, prastai np-itni 
su-iu. Ji* m.-m- siilnikė. Ji* tu 
rėjo rankoje revolverį ir reikn- 
Invo pinigų. Kitn* vyra* rt« 
vėjo uųmkalij ano. Aš pu*i- 
priešinau. Tad (urmui ini* kir
to man j galią.

•’l’o to staigu nntra-i* vy
ru* prišoko ir ėniė daužyti. 
Ta* įvyko taip •.-n-itni. kati 
neturėjau li-iku n>-i |>agalio(1. 
kn* čia <lul*ir <lnro*i. Atsiuv- 
nit girdėję* du šūviu. Tai vi<- 
kn*”.

PIENO IŠVE2IOTOJAI
GRŪMOJA STREIKU

:'..I*SI pienu išvežiotoji), pt- 
guliin'ių M ilk U'ngnn Driver* 
unijoje, grūmoja streikuoti, 
jei lllinois Mill; Ik-ab-r*’ \- 
ms-čation neišpildi* unija* rvi 
k įdavimų.

Pieno išvežiotajam.* šinndi” 
i • kurna tt-2ii >mitiiėj<-. .1- 
ri-ikldlllig Ąš'i slllllili-je.

Pvrenuiiuiiii*
Ihitar reikalai!jntiui 
vnitėje.

\ - <»-i- u-i ui lo-nietii- įr ri 
tiini- -iulu |»< 42 dciiigi-ul )~ i 
•ai.iit<. Ita-| darliiniiikni li
tini n

Im* ulinio -Iri-tki* n-itab-.

lliiengoji- gyvuoja 24 almi* 
Imv.-irni. limlnu-ri *u gogui'-* 
I dienu uždraii ta nlii* dirl« 
ti. Ind linivarai imnlnniijimi 
liin—liiiių lic«-ncijų.

Kiekvienu* lirnvarn* |*-r 
ttn-1u- Iimkč'kivo mi< iui |m 
Ą"H*I. Tad miestą* i* to* Vers
liu'- netenka $l2Jėėl.

Tą nepriteklių tarės iižmu 
kėli m-jinhimų niw>*avyl«ių sa
vininkai di«le-n<-mii 
mi*.

UKF.ITO 13 LOVOS;

tnk*u-

MIRĖ.

Pramlimas.

Nedėlioj, grgužio 4 d , 4 vai. 
po pietų, įvyks svarbus susi
rinkimas 8v, Kazimiero Aka 
demljoa Rėmėją Draugijos, tv 
Kazimiero Severų Vienuolijo
je 67-th A Rockv.-ell St

Bus svarstoma apie busimą
jį buarą Vienuolyne; bu* ga- 
Imt ima i
konatitaeijm projektas tr ap
tarta kiti reikalai.
Meldžiame visų kolonijų, ku 

riose randasi jau skyriai A- 
kadmaijos Rėmėją Draugija*, 
prisiųsti savo atstoves j žį n- 
smukimą n pilnais raportais, 
kas veikiama ir kiek jau nu
veikta basaro reikale.

Taip gi kreipiamės į gerb. 
Moterių draugijas, prilydą 
mos parėmimo Vienuolyno ba 
sarai, ar tai puugiikomis do
vanotai!, ar daiktais.

Tose kolonijose, kur dar ne
siranda Akademijos Rėmėją 
draugijos, pragume veiklesnių 
kolonijos moterių sasiorgani- 
moti ir įsteigti skyrių. Visa* 
informacijai; suteiks pareiki- 
lavų* Akademijos Rėmėją Dr

X<-*«-fuii Mr*. Amui 
11142 t»4 rourt- iškrito i* Ino* 
ir |mvojing»i *U*i£ri<lč.

limo nuvt-žlu Av. Antano Ii 
gonin-n. Tonai dabar minė.

Iji-kn,

krie

UŽKRITO LANGAS IR PAS
MAUGE.

Jidia llyua gyveno Indiana 
llarisir II--II IJm- gt-l<-žinki-li-> 
kempėje. Ilurnhnme.

Alui vakarą ji* mėgino in- 
eiti vienon kini|M-> intlnm. 
Dury* Imio uždanto*. TmTji* 
Įuikėlė langą ir įkišo galvą.

lutngn* -luign iiž*ili—nk<- ir 
pri-launb- jnm kuktą.

Kiek Įmlauku* ji* atrarta* 
■egyvas.

Ned. Geg.-May 4,1919
kampai Mihmdcee ir Aahland Am.

Pradžia 6 valandą vakare

htgriR išpildys Lietms Vyčii Ctiagts Apskrido CIntos po vod. A.S.
to-rhinnmji visuomenė;—Nepuiki-kilę proga* pnuialyli šį gražų koncertų. Jnu nekartą K V. <’. A. (’. narte- 

Lino pulliką -avu gražiu išsilnvinimu ir nudoninini* d.iiiskmis Taigi virt ka* tik turite kiek įniko slengkite* 
i'tsilnukili. labjau'iui | ui ra pijamu. is-* visa* |s-lua* skiriama* |iara|*ji* naudai.

Kviečia virti*

Kn* matė ją lošiant tai. 27 
•I. • gėrėjosi ir sakė eisią* 
•lnr i-ykj |m*igerė-li. Kam ne 
tavu progų.*. ką lietus sulai
kė — rcugkitč*, te- ši ta* pa
skutinė prugn.

V.

MOTERIŲ SĄJUNGOS CHI 
CAOOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMAS.

l*nn<*Wyj, grg. 5 <|- 75M vai. 
inkaro Av. Jurgio |iarapijo* 
rvi-tninčjr Moterių Sąjungo* 
l'liicngo* Ap.*kiičio įvyk* *u- 
*i rinkimą a.

laukiame *kaitEago dele
gačių suvažiavimo.

M. Jaeaitt, ražt.

It BUGKTON PARKO.

NAUJAS WAUK£GANE
MAJORAS

IVaukegane užėmė 
nauja* mii-lii ninjom*. Juliu* 
E. Didingvr.

Buvęs mnjurn* 1%-aree niic*- 
Ii- nmjoravo |*-r d<-šimlj lįs
tų.

ofi -ą

ŠIANDIE CHICAGOJE PA 
CERBIAMI KAREI 

VIAI.

PUIKUS CELINIS BALIUS
rengia

DRAUGYSTE ŠV. ELŽBIETOS

NedSUoJ, GegužSs-MAY 4d.» 1919 M
seilinti. HA1J, 48 ir Šri. llttNORE ST.

Ainliugai kviečiami- vi*u* ko*kaillingiau*iai atsilankyti. m-* ta* Halina taa 
viena* iš |MMkiau*ių kokių >lnr nėra laivę |m* lietuviu*.
I'rnd'.in i. <«/. inlaiv.

tam iiiimmiiiimun iiimt.......
Įžaaga .Ur.

ėiame visu* lictuvios ir įsiuvai- I 
te*, kurie dor nepriklauso prie 
taki Kųjtmau*. kad teiktųsi pri- ' 
Mrsšili ir remti kiek kas išgali į 
I alsia ryk* reikalų.

X. n.

ir

tv. Kasmuere Akademi
jos Rėmėjų Dr-jo* 

Valdyba

MILŽINIiKA PARODA 
PERGALES LAISVES 

PASKOLOS REI- 
KALE.

Nedėlioj. geg. 4 d.. 2 vai. po 
pietų. 29 vrardoj Town of La
ke įvyk* milžiniik* paroda 
Pergalė* Laisvė* Paakolo* rei
kale. Mariavimai prasidėt nuo 
W. 47 ir Aihland Avė. Viii pi 
lieėiai iu automobiliai* ir pė 
■ti yra kviečiami ton parodon. 
Bu* aižki narna (varta Perga

Ni.lėliąj, Ri’g. 4 <1. Nekalto 
l*ra*i<įėjimo Įiorapijinčjr sve
tainėje virtini'- Moterių Są
junga* kuopa n-ngia vakarą. 
Programas sasidės iš kalta, 
<kiinų ir kitokių |aunarginitnn. 
Ik- tu. sąjuačirti-s ža<la paga
minti skanią vnknriettę. Mote
ry* ir mergaitė*. ix-|iriklnu- 
snnėio* dnr prie M. Sąjungu*. 
kiiiėinmo* yra Inu vnknrnn 
*u*i|iažiiiti *u *ąjiingi<-tėiui* ir 
|mtnpti M. Sąjungo* organizn- 
ct jos norėtai*.

8UORIŽO PETRAS CIBULS
KU.

i* įtRicifn.y parkh
Tauto. Famk 01 4c.vriu* |*iky« 

mriM-Mtiį Motiriukimą ardrlaą. g». 
rūta 4 d_ ĮSI* M.. tn.j pa pa- 
maMų. laižnylinojr «i-rt«inė>. Ma. 
Iimtam visi nariai ir umariai at- 
lataakyti. nr. yra Jaus marinų 
reikalų. Ilu* ttalirumii paRudijimai 
tirm*. kurio aukojo iH-tnažian 10 
tlU Poliu-lijiinu. ir šiaip grtimn 
■nuli |«-. skyrių rašliuinka.

J. .1. rail..
4l;H Ko. FairGrid Aw_ 

ttoraen. IM.

JA DIEVO APVEIZIMU. 
I*A lt AI*IJ<IX.

r«| ir Notom
Nedalioj, Gegv&>*May 4,1619

Dirva Api'rinios l’ahip. Svetainėj, l'niou ir IRtos gatr. 
1‘raJiit C r. ral. /.'anąrt yjc įt/taiai, įaihuii Itc

Virt ka* tik gyva* atrtiaukykite į mu*ų puikiausi 
|in*iliiikMiiiiiiin» vakarą, ne* Iki* viena* iš puikiausių va
karų. ir kurie mulsilanky* gailėsis.

Taip|uit taa iluodmtMi* ilovano* narėm*, kurio* per 
JU melų neėmė |inšal|iu* ligoj i* draugijų*. 

Nepamirškite dieną ir vielą.
Kviečia viou* KOMITETAM.

I stlslnringie Kąjutiio* I kuopa 
įniki, mta-ainj *u.iriukb>ui gegu
ži* 5 «!., I«žnytinėjc svetainėj*. 
Susirinkimą* prasėk* 7-40 vaka
re. Xuo*inlžini kviečiam* noriu* 
ntsilatikyti į .unrinktaą. tu-* turi- 
.*- tinti g .vaHtių reikalų.

Trtdyėe.

Puikus Balius
SU PROGRAMŲ

• ——įsirengta*—

įSusivieiL Liet R*-K. Am. 15tos Kp.

Praeitų -.itaniinką sugrįžo 
iš Dėdės Satuo kariuouu-n<'-* 
gerai t’liii-ngos lirtuvinms ži
noma* Petras filmiški*. Ji* 
PrniK-uzijo.i išbuvo S mėne-iiis.

I'žvnknr P. t'ibulski* nl-i- 
Inakė “Draugo*' ndmini*lni 
vijoj ir pnjm*nkojn daug indo 
Ulių nuotikių. Mušiu liiukė 
Pi-tra* nebuvo. Is-t laikėsi ne
toli mūšių vietų. Besirengiant 
keliauti mūšių vielini ir tuiku 
užkilusi.

Gyveiiiinti* Prancūzijoj bu- 
!i<> gera*. Kareivini buvo vi*n- 
kuom iiiišiimiui. Sugrįžo Cbi- 

Įvagim dvid-šimt svarų *an 
krsnis.

Prieš įmėuiimą knriuoiiivii.'n 
į p. t'ilnil*ki* buvo uolu* kntnli 
l.ų Iiiiįs- u-ikėjn*. Sugrįžęs 

I uprtgy 11 im |m« švogi-rį \\c-l 
Si.b-j ir žinia vėl diilbiml'u— 

'katalikų tai|ie.
1%-tni* t'iludski* yni “Drnu- 

įgii" Is-ndrovės šėrinilikn*.

Ii DIEVO APVEIZIMU*1’AltAI*.
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO (MAT) 4 D , 1919 M.

Av. Jurgio l'arap. Kn-tainėj. prie 32ro 1*1. ir Autam Are. 
I’inti'.ia a r«/. t aknrr. Įžanga ttr ypatai.

Nuoširdžiai vi*<i* kviečia atsilankyti aut šio vakaro.
Kviečia visus KOMITETAS.

—-------------------------- i

L. I». K. 25 kuops liikya mtata- 
1 ui *ii*iriiikim, parapijų* mokyki.* 
kaiulury j. imlrliąj. gegužio 4 ik. 
1 1*1. pu pietų.

Mstaii-sitr vi*i nariai ir narė* 
atailankyti Į šį MiMiinkun*.

M. Z

Aiandie 4 'litaiguje oGvijnliai 
IKigvrliinmi visi |uiliii<i*miti iš 
Intui ta* knrininkui. Parėti 
gilinu- įvairinusiu* kuriniu 
kam* ir publikai pratiiugu*. 
Ttm Iii. Iu mii-etu majoras p.i 
sk.dk- prnkbiiun-iją. Pnkvb-I p„k’o'lM~ “
pilbčiu* imcrtą (m,nmšti vė- y 
Im\«»itu*. . . .utvrzda. H. Leicūct.

144

PRANEŠIMAI
SuRTII t*IHf

ir
ifrn«tn

PIRMAS KAREIVIO LAVO
NAS PARVEŽTA 18 

PRANCŪZUOS

ATRASTA DAUGELIS AR 
SENIKO

OPERA - KORNEVILIO 
VARPAI - ANTRĄ SYK 

STATOMA SCENOJE

\v .’iu 
cliorn* 
oiH-rn

iiiaikaiiui
♦■Vi ».l

frtftllita I «l

nninuttt įienimu runnt

SKAITYKITE 
“DRAUGĄ 1

Steponas P. Kaziawski
4632 So. ASHLAND AVĖ . CHICAGO. ILL

TeJrfutiM: DROVKR 7-W»

Ralantižio 27 
t liii-agos 
-f a t -••t-noje 

Kornrv ilio 
l>logn* 
dauginiui 
llt'gll vo

I. I.ii<tiivo* 
Apskričio 

klinišką 
Varpai. 

smarkiai 
imliijojo 

iininntvti

r. Gcpi
d. Srhoe! Hali sretai 

nėję pne W 48 ir Honort 
gatvių. Toįvn of Lake kolom 
joj btu paskutine proga pa

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoją
Panlucslame už ž<-minu»oĮ kainų, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laižiusia .Iruku.rfi ir <o.*u .laitam* yra naujan- 
w-» niadiM. t'žlaikoiu i laukiu* Hikrodiiu*, žiedus, iliubi- 
hins ir deimaiitiniu*, grunaf.mus lietuviškais rekordais ir 
k-.ncertimų grnsusių. armonikų ni«i*kų ir prūsiškų išdir- 
b>*ė-ių. Balalaikų, rnarų ir smuikų, kokių lik reikia. Dir
bimo visokius lenkiu* draugystėm*, taisome laikrodžiu* ir 
miinkihkku* instrumentiu atsakam'tai. Kūne priaiųs trijų 
rautų krasaženklj guli* katab.<ą veltui.
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