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Visi išvien paremkite “ l'ictory Loan Virkite Paskolos Bondsus!

L AIK RAMČIŲ DARBINI* 
KAMS ULTIMATUMA8

yni 
•vi-

vai. tii talkininky Im* -5K. Pir
mininkaus pranruin jininj.-rn*

Taiko- sutarti* turi II mr 
biiiu-tą skyrių.

I

įvykiui tik aptarti 
ko* ratortj.

ITALAI ATSTOVAI GRTĖ 
TA TAIKOS KONFE 

RENCUOM.

SU TAIKA IR VĖL BUS 
SUSIVĖLINTA.

SIBEI.IJOS KARIUOMENĖ 
VAROSI PIRMYN

TAIKOS SUTARTĮ UGIR.1 
I MAMOM TAUTOS.
Tuo tflahi Kandi* (vyks riap- Į

tas susirinkimas.

BUDAPEŠTE PAKILUSI 
PASIAUTA.

VakUia atsisako tartie* 
bolševikai*.

Pači.'m Belą Kun vos nepada
ryta jalai.

!

I

BELGIJA ATŠAUKIA SAVO
ATSTOVUS

1

L geg. «. — 
ienį misiją nie- 
iškoj katedroj 

gšt urnos krito
ijo* Inngn*.

Keantsly ant 
B kilos mo

Vieima, geg. tl — l‘ndaro
mi- diemuai* čekai slovakui it 
rumunai taip *iis|mudė l'nga 
rijos bolševikus, kad jie |m-
keliii baisiausią Irukšmą. Kivi-, ...
|s*si net į |m*xiih*ntą IVilstma. ®T!LGŲ TARYBA NUSPREN 

Dt PATVIRTINTI SU
TARTĮ.

DAILY FRIEND
CKIOAGO, ILLINOIS, ANTRADHKI8 GEGUĖĖ8 (MAY 6 D. 1919 M

*a anooan-c«.Aaa mavteh nancn si. mik *r iuicauo, iujuihs taniai Tat *<v

SECONO EDITION

ANTROJI LAIDA

METAI VOL IV.

Lietuviai artinasi prie Vilniaus Belgija patvatysianti 
taikos sutartįKONTRO-

Jie gaminasi įsibriauti Šuo

Italija naštą Fiuk gaus 
už 2 metų

LIETUVIŲ KARIUOMENĖ APSUPA SOSTINĘ VILKIŲ.

Farylto^ geg. ti. — Miaadie 
jai pir*ą įvykrta *lapta* |de 
nari* taiko* kimfrrmseijo* m- 
'trinkimas. Aitame susirinkime 
ditlžiuliu valrlylūų atstovai mi 
pnžindins m taikos sutartie* 
turiniu nuižąją tautų atstovus 
kurie tlalyvauja taiko* konfe- 
n*neijoje.
Vaknr Jn|*ntijo* atdovni pa- 

Irkflhė. jog Jajamija HmMIvi- 
tui Aiinijus protinei jo* Nlian 
tungo. Tad la-retkalo kinai 
protestuojanti.

Jn|a>nija minėtąjį- provinei- 

privi|>*gijn*. (langiau nieko.

toarija. gtf. B. — TMai Lhtsrtą Bpnadaa
gara Malą, kad Betartą kartnetMai paaek _____ ..................

- Orio fronte, pradėjo* Kar- ,ik ...........
hmdija (Kuria*) ir baigų* Oardino apylinkėm!*.

Lietuvių priežakine* sargybos užėmė Seikiu ir Vieviu, už
M mylią (angtiiką) nuo Vilniiraa Užėmė taip pat Cieiki* aaf-1 Įf^gf/^ĮtaT-Ta VOKIlttU 

tai nelengva aarana Vilnių. 8U8IRIKKIMAB BUS

įsteigė Pabaltijo* kalių komiiiją kita 
atliks reikilingn* tyrinėjimui ir ižrya virai Lietuvos klausi

ITALIJA VISGI LAflttJO UOSTA FIUME.

LanAonaa, grg. G. — Anot <lepešų U Paryžiaus j Etelianp* 
Ttdegrapli. tardo k'iume kiautini** galutinai iėriėta*. I*er ne- 
kančių du metu b'iume Im* aulontnuini* niieeta*. I*n*kui ji* 

U|*.rei* Italijim nuo*avyl*'t£

1* Berlyno lievitdiu telegra
fu prant^aina. kad jei talki- 
minkai ir toliau* tmkdyrią |m- 
eiąrlu* taiko* konfesinei jom 
vokiečiu* atstovui*, nrduoeią 
jiem* įniko* Mitarlie*. tad at
stovui tumią ntėaiikli. Ir Im- 
uią viM ĮM.iądi. kuomet talki
ninkai tuprreią (Kigamintą nu
tartį.

Rytoj bu paduoto raurtis

Parkui iė Paryiiau* Įiraneė- 
ta. jog taikia* nutarti* pnlmigta 
ir rytoj. gt‘K. " dietų. Intr |m- 
dnotn vokiečianir atstovam*. 
<Paprada iėkilmyliė įvyk* 
!t'l5 pn pietą.

Vakar preiidmtar Wd*ona» 
ir premjerai Innkėri Vrr*ail- 
!«•«•■ ir a|>žiurėjo Trinami įlo
tai. kur vokiečiam* Ini* iii 
dnotn *utut1i«.

Sutnrtier imlnvimo tnetii no ! Anglijoje, 
ri mlėje Imli laikmačių ko- ■ 
re*|*md'-ii1ni. Kai kurie nirto 
vai prierinn*i. Nako, neramu 
virto*. '

B'-t tok* tvirtinimu* yra I*- 
|Miinnlti. |*torini* |m»nulyj 
nuotiki* ėiundie negali np*ieiti 
lie *]Mllld<>* atrtoVlj.

Bus 6 vokiečiai atstovai

geg. fi. - Pir I 
miau |>a žinia, kati 1%-t ;
mgrndą siioinini. vir-gi
imt viri inanan i* < oįs nlingcim. 
Bet tai neonai ii ji n vaklžio* 
kariuomenė* tik *mmtių kaiše 
vikai.

Ktslel ruaą bulėevikai |>nvv- 
•lė Pvtrngmtl.* kontrijiimti ’ 
smunią Imltovikam* ir kiek tą 
Meniiią ten yra. niekti nežino 
ma.

Sakoma, jng tlnliar suomiai 

Imlsevikni rengia-i iš l’et 
rogrndo užpulti Ntmmiją.

NUKRITO cuos
TEDROJE.

tai- 
j T^*—*

Bertynaa, grg. G. — Vokiečių Praeitą 
nacijanalis susirinkimas porai tu lietas
savaičių iš tVeimar |wrsikė|.’* •* "•> pėdų 
Berlynan, kati aplnrli taiko* ninku* * 
sutartie* sąlygas. Mergelė

Paskui *u«iriakima* išpaajo! vietos _ 
sesijas turi*- trrys sužeisti*.

' NUĖUDB ŠATO MOTERĮ.

Kenoaha. \VU.. grg . G. 
Juliu* Ikigiv.lo 4s iii.-tų am
žiaus. aną dieną via nušovė sa
vo motelį Mary Boguilo. :ki 
metų.

Teisme sekė jųdviejų flersi- 
skvrimo byla. Bet iM vaiką, 
kurių yra 4. neraailnikiula.

Italtur vaikai Įtnliko našiui, 
ėiai. gi tėvu* žmogžu*li* alsi 
dūri* kalėjiman.

savo jsi|*rsda* 
►tą* Veimaro.

I'žsienių reikalų ofise vvi* 
kia buvęs Nnv. Vnldijiro- am- 
ImimkIui iu* B**rn*tmff. Jis 
patarėjos valdžiai taiko* 
kale.

Budapešte taipe rautaij| 
pakilusi pasiauba

kad ši* *u«t:i|*lytų naują 
"kraujo liejimą*' l ngnrijoje.

Bolševikai sakosi jie tbslą 
luidiinga* sutverti kutiici*:n Pnrio talkininką ekonomišku 
ginusią l'ngarijai valdžią. Tik. atftivintl žalį,
jų priešininkui esą skleidžia 
Mteisingn* žinia* apie jų žiait- ' 
runi.i*.

Onuku. Sibrrija. geg. G. - 
Nik*rijo* kariimmmė ne-nlai- 

' komai t ina tini lltt«ijo* juke
liu j šlumlaiua bolševiku* su 
ją raiskmnja gvardija.

Nik-riokni varosi ant Suuui- 
į m* ir Orenburgn. Samara vri- 
kini turės kristi.

Tam fronte veikia a|iie 3ML-. 
tani kareivių. Kita armija iš 
BUMUI insmili bnrginmn or- 
gnaianalL

< basko valdžiai, kurio* pil
vą y ni admirolą* Kak'nk. jnti 
kin lyk-la troškinti kilševi- 
kils. N*— jai talkininkui šian
die pridnbi ginklų ir niminici- 
J“*- 11

Brolelis, geg. G. B<*k*iji>. 
vyriair.ik' gilų-gale nn*pron- 
• iė imi virt ititi d.'irumą laiko* 
-atarti kisirai «n talkininkais.

Tam lik'lni į karaliau* ra
uni' laivą -ušaiikts* *j**etjali* 
-u-iriakiuoi*. Nu-irinkinm Im- 
va ir *yriniu*ui* k-lgų ntdnva* 
įniko- kmiL-renci.įoje. už»:.*nių 
reikalų mit.ideri* Paul lly 
IIUlII*.

Ji* |umiškino *n*irinkii*Hiu* 
vi«ą *lovj laiku* konferelirijn ‘

Ui

Paryžiui, geg. ti. — Čia ofi- 
rijuliai imskellita. jog llalijo- 
prvmjrnt* Orlnndo ir užsienių 
reikalų iiiiuideri* liurmui* No- 
luiiuo sugryila eitmai taiko* 
konferetteijon. Vakar vakare 
jiedu jau iškeliavo ii Rymo.

Vakar taiko* konferencijoje 
Italiją atstovavo markiai* Im- 

l|s-ria!i. italą aiiil>n*.'idoriu*

Italija* nml<a*adoriil* Pfan 
ctutijoji* praneši'*. kad t lt lando 
>n Numinu ryloj ryte bu«ią 
Paryžiuje.

Wa«hington. s 
rė» dfiuirtamenti

Londoną*, geg. G. — Kuomet 
bolševikai neteko Bavarijos 
Mi.-tim'** Municlio. žuvo ]mi*-, 
kutini'* liol***i ikti tvirtovė Vo 
kietijoje. gi mi tumni praiiy 
ko juusv ir visokia viltis iš. 
naujo imkilti.

Bali* kilševikų stipriai lai
kosi vienam Municlio Įirie- 
miestyj. Jie ilcda Įui-tangn- 
prndėli tatylia* su valdžia ir 
išgauti kokia* nors |ia*i<lavi
ltie sąlyga*.

Bet Bavarijos valdžia neno
ri m*i klausyti npie tarybas. 
Noko, tegu bolševikai |ia*i- 
<lut*(a k* jokių sąlygų.

Ilumk-rge nušauta* buvusios 
kilševikų vaklžio* Miinielie 
nĮišvieto* minideris tiustnv 
Ijilulnuer. Ji* buvo ĮKils'gę* iš 
Mimirlni *ti kelini* *avo šąli 
įlinkai*.

Pulmiguje m o gilinimo 
Munieho klišeiikų laidžia m 
turėjo pinigų. Tad kaip ima 
nytlama plriė mie-to gyvento

. I* kraiilnvių. kaviuių. 
tornhų ir kilų vietų iitimdn

į

DAUGIAU 
BONDSŲ

Pirkite dauginu l’ergn 
iė* l'n.kolo* (Vietiny 
Isain) Ihui.Im)! Ka- turite 
pirkę viena, pirkite kitą. 
Paremkite Bėtlę Namą. 
N<* Bedė Namu* nuolat 
turi alkteii*.? savo akį ir 
į Lietuvą. -Ii. .tuvi už vi 
*o iHu-aulio laisvę. taigi ii 
ui lietuvių pmUiuoeavinią 
iš po svetimo jungti.
Lietuviai, pirkdami kuo 

duiiginti-ini kmd*u. |«i* 
koliii*ite lieilei Šamui pi 
Iligų. Tu- |in>k<diniuui 
Ini* gota. •įnikta* šalie. 
vyriim*iki ir jum* pa 
tie. Ini* didžiai |s’liiingn». 
Ne* pinigą indėli* yra ap 
drauda* vi-ic* šalii** tur
ini*. Tu 
gerą nm 
te liilt

I*mlll |s*lm 
uutį. *utnupi

Bnueliė, s,-:, ,*>. 
laikinai atšaukė iš taiko, kuli 
frrvnrijo* savo nt.dovu*. kati 
mi jai* |M*i1nrti apie tolime.ai 
veikimą. kuomet talkininkai 
atsisako pildyti k*|gų triko 
Itivilttll-.

jv belgą tnnto* reikale.

SąlyjM palrakfninčiiM

llyuians pažymėjo. jog t«drą 
reikalai taiko* sutartyje. kiti p 
jie yni šiandie |mžymėti. yni 
■ uilioikinanlieji ii garbingi.

Tad ji* pa*iulė, idunl įteigi 
ja |tnl virtinių įniko* *ntiirtį.
Nusirink imu- -u Iii man*,, iš 

ivikšla nimuMua- lUtikn. Tik iė 
reiškė |>agt*iiLivimą. kad talki- 
uiiik.d *N* kilnko jin*ižml<-tą 
Belgiją užremti Gtutn-iškai ir 
atgaivinti J: Ii ekonomiškai.

Tnip|«it pii'iminln. kad tol 
kiniiikui. jei lai* galima, pri- 
luižiidu Belgijai leriiurijtdiu* 
teikn lavimii*.

Budapeataa, grg. G. — Do* 
*iartin:iiil ant šio miesto ru- 
miiiuim* ir teko--lovukams, 
tni|K* lietis Isdšeiikn pakilu* 

i u* u|.*uk<*iiui imsiaului.
Atolai ju* mi ditUiaasiaia 

1 krikštai imni* paminėjo soči*
■ jalidą švente. <ii šiandie jaa 
nlnrn* lieja.

A |»imn juo* pnėt'-linia* ir 
tk-ju racija.

Pasigirsta eiti ir žudyti vi
su- luilžuju*.

Vii-tuune sovieto susirinki
me bilM-viku galva llcla Kun 
:t|v:ikč apverktiną |s>dėjuaą. 
Nim to įsiuto rnutioaiejL Kaip 
tik mąiulnryta pila* jam M*_r 
ėiaui. \'i» |ut*|s*jo ji* pas-

■ pntdi.
Iūiu<Ii,ihiii gvanliia imlro-

1 liuojn gatvėmis.
Tai luitu didi laimė, jei bu* 

išv.mgta skerdynių.

Londonas, gi g. 5. Itent.-ti.. 
kore*|M)l>delitu* ir PaVlMnUr 
prnm-Mi. I.nd vnrgiui *ią savai
te laiko- -niūri** Imsianti |ia 
gaminta ir |*tdm>1ii vokiečių 
utdovaui*.

I‘irminu buvo pranešta, jog 
taiko* Milartis vokiečių atsto
vam* Imsianti (uiduoiii kaip 
šiandie. Kiek pu*1 .imi buvo sa
koma. >og nteiimnlį ln*t’intlie 
Hj.

' <«i. italmr v<‘| kitnip tvirli
tuntui.

C-tu* $500.000 000 tuojau*.

Su l;tik<i> atari i*-* jaitvirti 
tiitnii lit Imjo nuo vokiečių 
tinti* *.*>u mums m auk* u.

Pitsktti im-lnlytni* laikotnr 
pini, vokiečiai ir vėl k-lgnm- 
diliu pii-kirtn- Minui*.

Vokietija pi r vi*ą eilę Inetą 
kn* tuviai Belgijai pri sinty • 
s’.illŲNll tonu anglių.

I'agiili ii* Vokietija kdgnm* 
kimi eikuiu* -ugrąž’m* vi*ą r> 
ki '.imtų uilu ..iiuiil.itilų vim* 
l*IU ttf<’* tŽ III gą.

Matyt, Italija turto nuiliirti

Paryžių, geg. G. — | |ia- 
-kiirtimn taiko* kouL-nticijoti 
l Italija* at*akę» |Hvmjeras <lr- 
I latHio ilga t-legnima.

A1*akyioo lininy-. *upmn- 
luina, nežinoma*.

UNIJOS ATSTOVAI IŠĖJO 
fš TAKOS KONFE

RENCIJOS.

UNGARIJOS BOLŠEVIKAI
PASIDAVĘ

Btslc U Virinio

Bnmo* Aire*, -.•l- <i. či 
lail iH-išeiiut. Slt. il,u..
<>• •liirtiininkni. I .įtik ausėtą
leidėjai *u*irink*- įmint*', knd 
j* i darbininkai įieMigryž i 21 
lulnndn*. tuomet vi*o* išl.'i* i 
tnvč* Im* uždiirvlm*.

Paryžių*. geg. fi. PtlMlfi- 
cijnliai pnkelbtn. kad vi«i lig 
li.-iio Kinijo. :it*tovai išėję i* 
tnil-o* Imnfmmrijo*.

Nako, jie toleMiiai neturi 
reikalo tlalyviiuti konferencijo
je. jei Kinija -kaldomn. jei Ki
ni jo- provincijų Nlmntmig įm
indama .la|s>nijni.

Bpnulžią Kinijo* vyriau**’* 
|»- ir jo* ai-lomi laiko* kon- 

pi «»•«••! n vh piH** 
.lii|*>nijo* užgrobimu*.

le-l kuomet pmlcdai nieko 
Ue|mgcll*'*jo. mi*pn-1a imties 
|ui-l:ulin> > priemonė- |>a*i- 
įmukti i* laiko* konferencijai.

TALKININKAI PRIPAŽINO 
JUGOSLAVIJA.
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“DRAUGAS” 
Bha kilikai t^Ayrra.

FRDII NIJl.Vnm KAFWA: 
........................................mo 

r** i m«-<v..............................
A*r«MuiBi»rAta bkiUh Uk«ln«* l*al* 

kM •kaituM nuo u.'JHru'ymt* dirikn »• 
•t»o N>u y N«4«. N ori b t pcruuuByli
anra« MraUa traki* krira*— a atarat 
•artas* liM(*i aarisara* *I«?U U*ra 
*kM knaert ar orrio "Msac? <nliT* 
art* lastiiat rmicaa | r««>*iruvi* 
Muk*.

DAUGAS” PUBLISHING C0.
NOOW.4Mk$UChicw,ia.

t liirni:oj<< susitarę? ri?iii«-u*) 
būry? kaukia, per Tarybų Kal
va*, lietuviu? jm?cimii>.ti. Ne- 
JSaouie, kirk orgaaizaeijų ir 
n-mn-nų (oikbiusy* to šaukimo, 
bet kad seimų kaukia, ji* į- 
vyk?, n«>r>> m-visuolini*. Ilrliv- 
ka posvandyti. kų ji? lietu- 
viaiu. p-ro nr ia uuiniingo ai 
Sekti pili.

Neima? rimini |H'ina>?ta* gu- 
irtų širk-tiek ir naudo? (unia- 
Tyli. Ji? gali n-zoliucijiu* iš- 
avėti. Jei jo? I>u? rimto? ir nl 
ankančios. nieko Idopi arpu- 
darę?. Tokio- greičiau iuiikIo? 
atneš, nor? iš rezoliucijų nl?-l- 
nu i maža nauda. Dariui?, o ne 
Žodžiai namlų nešiu Antra. rad- 
Juiiunkai ketina <h-iiiuu?truoti. 
Afeliuto? reikalavimu* gar*ia- 
Ji, žodžiu. |iro)«u'undo? dal| 
atlikti. Ir via ]iliu*ų |m«birtti 
šgnli, jeigu tų sup-biai atlik?, 
nor? jau m-lok* dideli* pliu
su*, kmp šaukėjai gal |«t?i?- 
tūlo. Šteinui? tver- Iii? dietui*. 
Nelikime, kad ji? plin-io- pu- 
Mikacijo? gnu?, o ir toji grei
tai bu? užmiršta. Yra pigesnių 
ir |«u •■kmiiig*-inų gnr?iiiiiiio? 
priemonių. negu seiliui*. Mum? 
rudo?, kad n*-aji*imokėr.

Tiek iš šaukiamojo raduui 
lininio- pruiiKilyli tvKuliiuu. 
Ihiliar antra medaliu pti?ė.

Ji* jiudary* li*-tuv imu- ne- 
uuižn bl*ili*—. Visii|uniiii. šliu 
kilimą* ;? r politinių imi* į? 
taigų guliu-, ji- lietuvių »i* 
nybę tu*l,m<lo. smiL-jiu ziik* 
jo, kud |*n? lietuviu- yru daug 
įstaigų ir n*m<-!ii). kų x*inių 
raukti m-pritnri-. Ji*- kvi**ia. 
juisiprivšiiiimo Imi-ų ii- žiurinl. 
Tokiame n‘. v - ju s*- .i-inui tuiu 
d*---- (uoli.ie )*oliiikierini. Tu? 
ncišveugliiui. <> Iu- diliui- pri- 
lii-tuvm- m-sutikiiuu*. kuu* 

yni. Nciiiiiliin 
iit/.žillpkij 1*11

U’ t

ir jo? dipkniui ĮI Dabar Lietuvi* I
tija reikalu* ir kovu? vedu, u 
ne ras*. Amerikos lietuviai, ly
giai kaip Lietuvos gyventojai 
valdžią tik paremti gali. Sri- 
ma*.neš revoliucijas, savus pa- 

i Kauliui reikalavimu? staty*. 
' Lietuva? raidžių aplenkdama?. 
1 Išeina. kud radmininkai Lietu- 

vi<? valdžių ir jo? diplomatija 
iie|Ki?itiki, ne -avo Sodžiai* ir 

i norai-. l?-t *uvo dariai ir v<-i 
kimo e-uie. Seimu? šniikiuina? 
nelik ja-r galva* A meti ko? lie- 
tuvių ĮMilitinių įstaigų, liet ir 
|?-r IJetuvo? valdžios ir jo* 
diplointilijo- galvų. Netikinę*, 
kad Ini Imli) protingu? durim? 
ir kad Ji- iMudon neštų. O ii 
tu Medi.- pramatoma: nerimtu- 
imi - vėlimų jų nkyra* -u-ikom- 
prmnilim?inie.

I
Su-i<iuro loki situacija. tar

tare. dildomai i ja kovoja už 
Vilnių ir kita- įgriuva? teri
torija*. Sunrkantrnvo tūli A- 
metiko? lietuviui ir neprašyti 
saku: “Palauk. Ihiok ir iiimn- 
žmlį tarti.“ S imu taip saku. 
Neprašytam vi-mimrt m-nuin- 
dagu no?) kišti, km jo m-Uvi*-- 
čia. u diplomatijoj |ai?kaity? 
tni už kiuilly-tę. lt--du ta. kad 
toji kiaulystė lietuviam? pri 
siseg-.

Imkime kilų tintų pavyzdį. 
Jie. išrinku -avit- ut-tovu? ?n 
kilni- Imti?. .Ia* davė iugidu*- 

'jirnn?. Atstovų reikalavimai 
virai? tauto? rrikalavimai. Jin 
vanilių tauto? kalba. Ar įtaru 
kito? tauto? -rimus, |MtrUna*n 
tn? šaukia, kad navų vantų 
Taiku? Koufvrrneijai reikalu 
v imu? stačiu?* Tik tuomet, 
kuomet jų atsiuvai |MrUuM<«. 
to. .rimo | ra prašo. Jie negu 
dimi nare •t-tuvaui*.

Atstovai. u m* seimu* ir par
lamenta? reikalavimu? stata 
Vi-a tauta. iki v imat n anas 
gui. |H-ivaki rvbiti ir remia, k, 
at storai rako. Tų jie žino ir 

Ila* seimų. K n* iš Įrašai ė— sa
vu? programų- siuto ir reika- 
Inviniu- stato, revoliuciji) ke
liu. . Keliu revoliuciją prieš 
Liriiivu? valdžią ir seimą sau 
kimiticji ir kurie seime iluly- 
vmis.

Ncapraimainr išniūMbti lokių 
■’-iiiplių diilykų Itiitkuiu?. Ka
reivom*. Jie vargu įstengs sll 
prasti. Bei likime*, kml alsi 
ra? tarp tautininkų dalyku? iš 
manančių vyrų. Noriduna*. kud 
jie    ne jausmų akimi? 

|į dalykus |Mižveiklų. Kitaip 
imšulieėiai guli laiinnuyti ir 

|imiiuiiiys, kad |ia? lietuvius e- 
>mii;i daug nežinojimo ir ne
supratimo apie larptaiil iiiiu? 
ir |Kirlmm*nlmiii? dalyku*.

Tuo tm pu gana. Tek? ilur 
nvsyl:i grįžti prie radnui klau- 

I-imo ir jį kilokiiiis žvig*uiui* 
apl.iilL-ti. lt>-t šiuo sykiu rad

imu? y iii mdšmiut ingus daly. 
ka..

ŽEMAS DARBAS
Prieini ukrmu? Lietuvos »o- 

rdmų Vilnių, rado*. rettoHų lie
tuviam? sutarti ginti*. Bet 1 
mų? liberalams labiau rupi j- i 
varyti jtašinri lietuviam? ka
talikam- j pm'ių skaudžiausią < 
vielą. Tam tikslui dienrašti? | 
"Lietuva” vartoja ganu ž*itui- I 
lirieinoni-s. nežiūrėdama*, kn-l 
jo? kenkiu Suvienytų Vulslijų 
reikalam*. |
“Draugas” | tania v i m-jo lai- 1 

?vė» PerKalės |ui?k<do? žvtik- I 
Iu?. ailtu lHitt<l>u-. Ir luotui 
nusikulto lilternlams. Alai ku 1 
rašo jų uiguuas **Uetuva” 1 
N. Itu. gegužio <U t»l».

lietuviai tlirltanlieji prie ( 
Litliiiiinian Divi-ion ir lietu 
viai la-sitlarltuojaiili tlelei 
Victory paskolos turi daleli 
užmetimą “Drangui” pnrla- 
ry ti. Nei mažiau nei daugiau 
jų nusi'kiimlimas yra ta*, 
kad “Draugas” e*ą vienu 
rašo-skelbia. o visai ką kitų 
iliim. Jie tvirtina, kari |«-r 
“Draugų” siunčiami lietu
vių kmd*ai nėra užrašomi 
lietuvių kmlitui. ne? "Drau 
ga?” ne|a-rduodu jų kai|st 
IJtliiuiuiun Division lamdei). 
Alai Įatra faktų: Aathoay 
ltudxin>ka? 42lt9 Ku. Arte- 
sinn Avė., pirko ja-r “linui- 
sų” liondsą už gAtUli; |i. Ju
lius D. Kau|ta? IMIIH VV. 4t»- 
tli st. (“Itraugv” reilakto- 
riu?) Įtirko per “Ibaugų” 
ltond*ą už ųUIUli. Abudu 
buvo |raisiųsti teatralių ko 
iiiitetan vblurmicstia balan
džiu 27 *1- L*t ne j IJtliua- 
nian Division, nei ant blan
kų. ari ant raporto nėra nei 
vb-nu žodžiu (Mženklinta. 
kati lai butų IJlliuauiaii 
skyriaus buttdsai. Vieteu 
IJlbuaaiaa Divisiua yra už-1 
rašyta: “Trarle Divisiua N. 
I“ ir užmušta štampu 
“Draugas l*nblishmg t'u.” 
Tai viskas. I Jtduviai už tuo? 
Itoml>ii? kredito negauna, 
Itvl gailiui Tnnle Division 
N. I. Jeigu “Draugas” 
daru Uup ?u visais nupirk
tai? Irrtuvių hoadsai? — Mi
ko tie, kurie geru? akies už 
tni aut "Itraugo” neturi, 
tni aišku, kad "Draugu?” 
savo laikraštyj garsinu vil
nų. o Imt? iluru visai kita, 
ir kud liet lt via i m-gauna 
jiem? |>rikbiUMHno už tui 
kredito. I 
l'eisknitę šituo? ••Lietuva?“ 

išvadžiojimu* na-* iiu-t*-l?>me 
ir. suprantamu. krei|iėtuės 
į Paskolos Im>ii<I>i) Įninbl- 
viiiai valdybų, nr Ini tiesti, kad 
iu nių? (laiduotuosius ImttdsU? 
lu-bu- lii-tuv ihiii- kmlitii. Me?

DAINA.

LIETUVOS 
PILEČIAI IR PILIETĖS!
Nekartų Jų* savo halsai* 

~l>i> -ilv, kokiu turės būti Lie
tuva ateity ji*. Knd gerai iiu- 
-pi<.-!iini*'te, kvieviuuie ingyti 
kny'gą

‘■APIE APŠVIETA”

Piisiiui-iui jiiuuysti*? dienos, 
ilgi žiemos vakarai Lietuvoji-. 
\ >?a šeimyna miiiiic. Vakaruo- 
jauni. Moteriškosios prie rate
lių verpia, vi rUkuii 
>ukii. urve* v< jn. Nuolikiu* 
imdina, |Mipakai» kanu)
mi ir ImmIu* i>rv«
kuujii. Ku<»iu«*t iut
'aliai ir kaimynai at»ilM»>tai. 
|HiU2A Niiuimi iib-iim. Žilink. 
' h*i»:i ki riM-jii p!žiniitą 
luimiiluti. I* pratl/.iy inilii}- 
’ m. % lt !;:• Klek lutluukllb Ali'

r .
t ui

.impkite- šiuo udiesu:

DRAUGAS PUB C0 
1S00 Wc»t 46th Street.

Cliicago. DI.

KABES TAVPY

buvom iapildf kas reikia, t. 
y. ir aat kriko* Ir rapart* pa
žymėję “Uthramiin” tame 
dtyriuje, kur ažari žodi? Bi
ri -Km. Ties p. K*U|m> pavar
de žodi? '‘Litkuanian” yra 
|hirašytas visomis rniikinis, o 
tie? p. Ibhlinsko imvunlr |m- 
-tiilytus yra atkartojimu ženk
lu?. rciškiimtis, kad lamd-a? 
priklauso į tų pat | skyrių. 
Piiešiitgos |iaska1os yra grynai 
pramanytos.

Kadangi ••Lietuva” nių? 
kaltina už siuntimą inų? par
duotų IktihIsu j “Division N. 
I”, tai urna pakėlėtm- h- tų 
klausimą. Alai atsakyiaa* 
įmini? duotas raštu:

May 3, Wl!». 
!*ublislMT Draugus

IMO W. M-th st. 
Cliiragu, UI.

Drar Sir.
IVrrnit ate 

idtlHiugli all 
tuki-n hy tlie 
guage newspa]s-rs are pri- I 
marily emlited to Division 
N. 1 of tlie Traik-s Comiui- ' 
tire; neverthebi-s. t be dėtai- 
l?d rv|*vrt will *lo>w Itu* l 
many of the »ub?criptioa« i 
liave la-eti lak<-t1 hy tlie 
l.illituininns. Tlu- salia- rul" 
a)i|>lie- towaid oigimiza- 
lion*. lt is tben-foie. |H*o|K-r 
for yuu in taking the *uh? 
rri]ifnias ari ualy to credit 
tle-m tu Trada? Divisiua Nu. 
I. Imt yuur raportą vili statė 
ho«' many LHhuaniaa? kav* 
loMiglit barai? aad the 
niiKMint of tM^rahseriiitious.

This is tb* šame system 
that is >a-iag asnl hy all th.-1 
foreign huMpuigv aeaspa- 
l«mv. Vrry daly yuan

Fcderal Reoerve Dirrrivr 
ž’orrign Imnguagr Div.

Tie žodžiai reiškia:

Gerbiama? Tamista: lx-i?-į 
k iv man pažymėli; kad nur- , 
visi laskulo* pirkimai. įvv- 
kasieji sretiraų kalbų laik- 
raščiaore piimdo* iii yra 
kredituojami Divi?ij*i N. I 
|»rie Tnu b- (’otnmitlre, ta
riaus įsaky muši? r*|iorta* 
IMirialy*. kaip įlaug Im>ikI*ų 
iš|iirko lietuviai. To* |« 
čiu? taisyklės vrn išduotu* 
ir' nuovadų organizacijom*. 
Tai gi tat yru visa kaip rei
kia. kad jus, (MinliKaliiiiii i 
Imudsus. kriiiituojiitv juo* 
ik- vii-n Trudra Diviskm N. 
1. Im-1 jų* raportai parodys į 
kaip daug lietuvių pirko 
IhhmIsu- ir už kiek sumos.

To* iničio? aiatemos pri

m laiko viai ivctinių lulby 
laikmačiai.

to stale 
?ut>scri|itK>n* 
fon-iini lan-

tliat

Svetinių klibų skyriuje.
1-engva yra penėti žmonžar 

ncužsitikčjiiuą kuomi nors. 
I kupreli? lilicralų iš?ijuu?v dar
buojasi. kml Įiakenktų 
••Draugui.” lh-irš ••Lietumi** 
|uiliilpiu?iiinl nulotąjį stniip- 
sitį, jo? rėmėjai, kuriuo* ji va
dina “lietuviai? dirtnmčiai? 
prie l.it lituminn Divi?ion,” 
jau visokiai? hm lai? trukdė 
mum? pardavinėti pergalė? »a- 
?koto? ženklu?. Dalmr. kml pe

je, rara jmm tik ptr trgirat. 
Rmonėa, kų ju? darote. ••Drau
gui” jti? ninžiii kenkiate. 
Suvjenylom? Valstijom? 
raiai, laetuvai dar žymiau.

Nitą? liberalų agretaro* 
reiklumą? neliko be vaisių. 
“Draugas” neparduos tiek 
hondsų |M-nkto? paskolos, kiek 
ji? imnlavė ketvirto*. 1‘arila 
vium laikui pasihaigns pasi
rūpinsime |uitirti, ar ”laetu- 
vo?” redakfdja atpildys tą 
nuostolį.

Prie negražių liberali) dien
raščiu prasimanymų, reikia 
<lar prnbdi jo .paatanga? (tik
rinti- žmones, buk aš nevsmi 
••Draugu” nslakturium.

Kunigas Pranciikui Bučys

■

i

ŠALIN SKAUSMAS!

talpina savyje daug į- 
vnirių teorijų. Bet teo
rijų? lankiausiai ir Jva-

gyvtaiauui eina aavn 
keliu. Brito vitadoo 

-t^bi,Tr,. reikia žiūrėti ne j too-
rijų, bet j praktikų.

Jeigu jus kenčiate dri galvos skaudėjimo, neturite ajirti- 
I -. turite užkietėjusius viduriu* |» to, kaiji jum? gydytojai ii- 
raš* vaistus vis dėlto pnaaeltė mintį keleto tūkstančių žmonių, 
kurie vartojo kraujo vystytojų? 4r vidurių valytojų* I'artoh 
>u’'lainius. Ir jeigu jn> vartojimui jus jiasijauėite atnaujintais 
žmonėmis, tai jau užtenka tu faktu, kad l’artola savo gerumu 
gali atkreipti j save jūsų dūmą.

DYKAI
Dovana graži ir naudinga vi

siem? kas tik atsiųs onlerį ir 
pinigus sykiu su šituo |mgar- 
sininiu. iškirpu? jį iš Inikraš- 
ėiu. I*inigu? ir laišku* adresuo
kite šitaip: (1S2)

APTEKA P ARTtMA,

M*wYart,M.T. Dapt L. L

Dabar jn kaba? pažjota dė
žutę mi patentuota marke Par- 
talaa, katra randasi beveik 
kožnuon- lietuviu namuote.

Paluiudykil ir ju*. i’risiųs- 
kit vieną doiierį krata 
užeikit ypatiikaL Keta 
fatė gvarantaota jat 
“Pure food aad Drug act

A
4

Anądien atsilankė į "Drau
gu” «Tmų p. Elijo**** ir pra- 
m-šė, kad boodsai nu|iirkti per' 
"Draugų” yra klaidingai ■*- 
'rašomi, ura ne visur pažymėta 
IJtliuaiiian Divisiua.

A* rašydavau 1 ithuaaian 
Diviaiuu aut rccript kortelių 
ir laijipat pažymėdavau tai 
jirii- kiekvieno* pavardė* i»- 

| duodama* raportų Vidury 
I l-oan Komitetui. Paaiškinu* p. 
1 Elijošiui, kml tu neiotenka, o 

r 'reikia Lutiuai dar pažymėti 
į Lietuvių akylių ir aut apliku
oju* btaafcų, «miaa taip daryti 

I dėkinga budimu p. Flijušiui. 
Hr maniau, kad viską* tuomi
• turi užsibaigtu

Bet m-. Patyrė apie tai 
."laetiivos” redakcija. Ji l«i 
skaitė labai svarbiu daiktu 
pratiesti apie tai visuotm-m-i ir 
prirašė pilną š|mltų iu viršum 
npie lokį “skandalą.”

Kokiu tikslu taip darė, sun
ku suprasiu Gal mane, kad to
kiu budu atitrauks nuo “Drau
go” žiiiones, norinčius plikti 
lanidsi). Kiti vėl spėja, kad dė
lei to klausimo **IJetuva” ga-

iėm reikalauti kafmėiaii
1 Nrinųi kaukti. Ko iktiknjjų 
įrėjn “laetuva” rastino, 
, žinia tik tiek, kad tokie jo* ra- 
šyraai hondaų pirkimui negelb
sti ir Vidury lrnou Kraraite? 
tas. žiainui. urbti* labai dėkia- 
gaa “Lietavai.”

' <> jau, gerbiatuieji pirfcaaie-
Ji lamdau? |»er “Draugą” ži
nokite, kad visi esate užrašy
ti į Utlituniiaii Division.

Jūsų kolonijųje nuo Balan
džio 20 dieno. 1910 m. “Drau
gą” alalovauja p. J. MARGE
LIS, M4 Myrtie atr.

l*aa jį galite “Draugą” liž- 
ai rašinėti, nusipirkti. paduoti 
j ji pnjieškojimu* ir jiagarsi-

ATYM!

i

“Draago" knygyne 
gauti paveikslų n Uetavttkats 

mmu*. Galite gauti ir knygų. P***Mis apačioje PIRMOSIOS
Aiuomi atMaukiaiur įgalioji-' K0MUVUP8 ATMINTIM UI 

mus kokiam norą kitam Gran- ir DIRMAVOKĖS ATMUH- 
d» lUpidu, Mirk “Draugo’* 
agentui.

MOT KAUAlSc.

tas. raitele?, neaplenkia nei 
jumliM-rėliu. sukaio. prasėtu- 
ki-lio vargų. Viskam eilė ul
ei na.

1‘asokus, duinos, visa mu?ų 
liaudie? tvi-rylia! Ji ilgai? žie
mį*? vakarais gaminta; jų dė
kų ji šiutliueėiaiii kaiiuuuse už
siliko. Gimė ji Lietuvio vaka 
rų rainyla-je, namų šilumoje 
ir ji tol užsiliks, kol mimų 
mieloji šilimui tvers.

tiiuudi lietuviu dilinu, skuu- 
dziu? jo? giiuln. Giltu- ji vii* 
m-k tn- vargo agonijoj. l?-t to 
vargo iiuiliim ijoj. atminimuo
se. raiiiiiiaiH-ioj ir jaukioj li
tui m |iustoK*'-j. Atimniiiiuos*' 
jo tvėiės. ne? tkumnio tmia? 
lietuvio damoj tvlu*. kaip ti-

jam galvą nulenkti!”
Ji? buvo anglas. Augių tau

ta du i Uoli iieliųkusi ir prie 
• IhiImi iluiiiuojuiitis anglu? re
tenybė. Kiekvieuu gero |?*bu- 
<lžio ri-teuyi>ė branginama yra. 

' Brangino ją ir Ki|>ling’a?.
Jeigu ji- butų Lietuvon dui 

byimi-iais pnlekys, llUsistcbvji- 
im- ji? būt turėjęs noriai galvą 

įlenkti m- vietuuu asmeniui. Is-I 
virai tuntui! Mėgstu lietuvi* 
■Iniuų prie ilurliu. tieutsiiada 

■ju? nei nuovargyje, durių) lan 
tfu*.

Aieimpiutė. Žvanga dairiai, 
į šniokščia, švilpia pievos, žolei 
la-griunaiil. Klausykis, vii-un? 
šeupiov ių įlalgvlį valioj*. Ne- 
nzsilcidžiii kilu?. Vi*a pluti 
|neva. liukui dama -komiui, ai 
dm? ruiin. žvangesiui ir ?kai

lėia. Viaimua lualumi ir smagu 
dirbti.

Rugiu?, kviečiu? kerta. Dar- 
, Imu skubus, varginantis. Vie- 
j nok dainei m-pnkergę im-iš- 
1 kenčia. Užtrauks, už valio? nr- 
iiuoruiiui. Ik-t nvilgniii—nieką? 
nepritaria. lk-t užtai būriais 
mimo t niūkiant, tikrai dainų 
|a*ky lį surengia. Ilmnuim va- 

, kare jis aidu miškai* tūli, toli 
nuskamba.

Neapsieina I?- dainos nei ar
toju?, akylai plūgų nr arklų 
**-kdnma?. \ ytm,-liui frahng*- 
?e nusiklausęs ir jis dniną ju
tui. niūniuoja, sartį ar la-rj va- 
gun la-stat v damas.

kimu Augštam muzikaliam pa
sauliui netinka. Muzikam* jilp 
tėra medžiaga moty valus, aug- ♦ 
šteaniai tverybai. Jai reikia 
genialiu daimninko-kouipuri- 

1 toriaus, kuri* jus inkvėpior 
sutvertų didžią ir galingą mu
zikų. kuri išlavintam ir jaut
riam dailininkui už širdie* 
tvertų.

Kaip iš liaudies motyvų ga
lima sutverti inkvėpiaiiėia? 
mnloiiia? meliodija?, nurodė 
Oeslava* Sa?nau«kns. V įteko 
lutu muzikui pridėti savo tve- 
rybu? genijų prie mu?ų dai- 
no?, la-mataiit gimė klasiška- ’ 
imi at-iduialuliėio- tneliialijo? ų

Laukiam*- įlailimuko geni
jaus. kuri.?, sieloje tauto* var
gui? išsirgęs, skausmuos* 
mum? tautiški) muxikų pugnu

v
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ftv. Kasia ir ro draugija au- 
manė rereugti litaurų, kuria 
atsibus birželio 13 d. Todėl 
kviečia visus narius, taip-gi ir 
Idtns katalikiškas draugijas 
prisidėti prie tu užmanyto 
darbo ir paremti kas kuo gali, 

re bus ir žaisle* ir kito- 
narguinynai, kokių Shc- 

£ boyganc dar nebuvo.

riųaU p.
i

daianre: BuHaHė, Jaafaitė, 
Gervflis ir BtepoUonia. Skam
bino pianu Jangutė. Dekl**- 
tnavu U uitai Ir. Kalbėjo archi
tektai p. Ralduka*. kareivis J. 
Dereškevičius ir kun. F. Ke
mėšis. Tarne vakarėlyje daly- 

’vavu ir kareivis B. Nutauto* 
iš Chieago, III. Ariu rūpesniui 
(Kinelių: Gustaitės ir Valiuniu- 

I lės. vakarienė buvo skani ir 
estetiškai surengta. Vėlinus 
linksmai žaista įvairins lietu
višku* žaiulėa*

n>UOiaai0KI KUMAL

Katalikų Vienybės įsteigti 

vi*uom*mški karusi, sugrįžt* 
mokytojui? bus tolinus tuo (ta
riu laiku ir toje purioje virto
je laikomi. Prie to bus apeei-' 
jale* lekcijos. Visi Imrsistai ir 
kursiste* malonė* imi senovei 
lankyti.

Raitininkai

MARQUETTE PARKAS.

p

Balandžio 28, 29 ir iki d. 
vietiueje Uctuvių bažnyčioje

Kote žio ir Seaerų Naaaretie- 
ėių, bažnyčia būvu gražiai iš- 
puušta gėiėuu*. Pamaldus da
lyvavo šieji gerb. uvėriai ku
nigai: l*nrf. Pr. Burya, M. 
Krušas, Ig. Albavičius, A. 
lMtaaia ir L. VaireeAaartra.
Laike vakarinių pamaldų gra
žiai giedojo skaitlingas |*ra- 
pijinia Vyčių choras. Laike 
virihaiačtų pamaldų Dėt rui tre
čiai gana skaitlingai laukė sa
vu bažnyčių ir apie keli šimtai 
atliku išpažintį ir priėmė Av. 
Komunijų.

Hafandžiu « d. oi re a. a. M. 
Uifcureiirere. Velionė boro ge
ra katalikė, tad ir palaidoti

Nuo pat miaukimo naujo 
dvasiško vadovo, kun. J. Ol<*ii-

vedė gerb. kun. F.
Ktreršu. Tame auairinkimi

V. W. BUKAUSKAS
ADVOKATAS

J. k. M.

"DRAUGO** PROTELIAMS 
REIKIA ŽINOTI

T ALEX. MASALSKIS

Dr. G. M. GLA5ER

I
i

■DRAUGO" ADMI

arentu vr* p. A. VALANČIUS. 
1442 SO. 4»th AVĖ., CICERO, 
OL.
Mrt 
pUl

mus kuntyriansias. Žmogus 
I«vaikšėioję9i čin jaučiami lyg 

Ityni it šaltinio vandenėlio at 
sigėrv* bei akanius pietus n- 
valgęa.

TAUHNMO BŪDAS.
annniHUK

Tbam' ♦»*•* 
o? 4<1| grabu 
KU* dirbamo 

3307 AUBURN AVĖ. g*

Soutli-lVest chieagoje, ur- 
toli i.no ftv. Karinrirro Seserų 
Vh uuajyna, yra labai didrtia 
ir gan |«uikaa daržo*. Jo ilgu- 
tun* išneša nuteiaug Amciiko- 
tii-kn mylių, o platumas pn*ę 
myliu*. Mažai apie jį yra ap
statyta namų. IBdreuė dalia 
lyra užlaikoma dvi žaislų, kaip 
tai “gulf.” “luiao-ball” ir tt.

Dr.M.T.Strikolu
LIETUVIS 

artniuis m imm nnaa 
HM W. oi* m.. Ok«c**. tn 
OtM. IririMu* L'*>ul***rl >W

I
‘Dr. M.Stupaicki

m.virio, vielos lietuviai pradė- K’t" j*’ dūlis yru apsodinta 
jo nipintieii. kad kuogreičiau- |«m*iais nstleliai*. Išilgai le
siai išmokėti užtrauktų unt1’-’" •*'l,:«,i »^*rui <'"■

bulvaras, kuri* vadinasi: Mar-

Tad imsidartevu* kum (Mėli- 
nuvirini. *u visų |mrapijonų 
|iagrll«, tiku surengtas didelis 
husaru*, liazarui lietuviai su-

Nuo vidurio darbų žiūrint į 
r.vtu*. matyli laitai gražu* na- 

____  ____ įtuas su lukštu ir dideliu <lur- 
aukoj^ vteakių iiktų.' ’ Km* I 

dienų, tai yra balandžio 28 d. Į .. 
Imzaran |iul>liko* susirinko. - 
pilna niiniingn svetainė. Puli-I’1' 
likti susidėjo vien iš (uicių lie 
tuvių. Tų |iutj vakarų iš (bau
be* pribuvo ir Jo Mal. arki
vyskupą* pažiūrėti lietuvių 
husaro, ineiaaat arkivyskupui 
srelainėa mažučių vaikų eilė* 
i* šalių stovėjo. Paskui vaikų 
rlioeas sudainavu Auteriku* ir 
Inctuvo* himnu*. Viena maža 
mergaitė įteik/- gyvų gėlių bu
kietų J. M. arkivyskupui. Kum
< llelina virius pratari* keletu 
ž-slžių j publikų, prrstatyda- 
mas J. M. arkivyskupų. Po to 
arkivyskupus pusveikino Ko.
< totalios lietuviu*, gerėjusi iš 
vienybės ir sutikinsi, ir ragino 
toliau vienybt'*j<. darbuotis*.

Arkivysku|ių išleidus 
(iresidėju svetainėje judėji
mas.

Gražu, kuomet lietuviai su
tartinai veikia.

DR.l£0AW0TM

Dr. A. R. Blicnenthal D.Dj 
AKI v sr»X1J Al J *1.V* (

l'MiniMi 1>>M1
<»*»*• Talaario*: «»• 4 i* O to ik 
• vaš. vakar* N*4*Hom** 4 iki 1

. JWMmm4 A««. kaaM- 
Tautan Ytfdl 4311

Kazin. 1 Audrute 
paHko AMtatiuM nalindi 
ma iaa^ Manymų (po 
tėvais R*tkowski), dukte
ris Marijona ir Elzbieta 
seserį p-nių J- Staborai 
lianų ir Juucapų Andre 
shL T aliutai ii ateitai U 
uaaaų 34U K. La«»date 
are. s are A« j. gaguNa T < 
į *▼. Vaaaiavo bažnyčių. 
U tanais į Av. Vaitiakaai

ido lyg tai butų kokia remiua-. 
' rija. Tai ftv. Kuzimiero Hroe- 
I ni Vienuoly ims.

Mnn|iuti>* 11**11*1 la-vinant. 
galima su juo leugvai susidur
ti. Taippat emaat iš daržo |a> 
kairei pusei Marqu«*tt«* Komi, 
r* m laši didelis |dotas ntnės, 
ant kurios Labdaringoji Sų- 
junga rengiasi statyti namų. 

Į Oras čia yra malouut ir 
I sveikas. Visoje apiriinkėje aš
ini M<*i dirbtuvių, uei didelių 
namų, kurie galėtų gudinti 

iorų. Iš visų kraštų atpučia- 

monų vienai Bc«tdruv<*i butų 
(Htvrtjiiiga Lietuvai ir lieta- 
Mama. Dirva yra plati. Viena 
Bendre vė viritu nuapžios. J ac
tui oje bu* vietos keliem* de- 

v,.| sėtKaiu* Ih-iKlruvių. Kieki ie- 
'nu Bendrovė turėtų varyti 
konkurencijų *u kitiuui*. Kuri 
ptgiaatia ir gvriaama patar
naus lietaviaius, ta bendrutė 
Ims pasekiuingiausia. ’

SusirinkiiiH* <la)yvavu se
kanti Ik-iiiliori-s orgumzato- 
riai: Kun. I*. Kaurusaitiu iš 
IVatvrlrary. Coiiil; Kuu. Jo- 
rau rivagžilys iš Nore įsai, 
Mu**.; K. \’iiK*iu* iš liaver- 
liill, Ma**.: Anlaiuis Petronis 
iš loiurenec. Masu.: Jum* Jo- 
kulmuska* iš t'niup lh-i<-i<*. 
Mau.; Juozas K- Naujalis ir 
Antanas Vaisinuskas iš ('am- 
l*rii|g*-. Mu«*.: F. Zaleskis. 
Kuzis Sulis Siųsis Noreika. 
Domininką* Antoimvivla. Jo
nas E. Karosas. Antanas 
Knrižis ir J. J. 11>>hihii i* Bos
imi, Mes*.

J. .1. Itomnn |uisiliko v**dr- 
iu ir um tolinu*. Pranus <>u 
dita. Perina* Virsk*. \ F. 
Kuriži* ir Joną* E. Kuriom* 
|Mi*ilik<> direktoriais iki bus 
išimtas cnrtrri* ir sušunki** 
K**iH*rnlis sėriuinkų *u*irinki- 
uin*. kuriame Im* išrinktu vai- 
dy Imi.

BARBER BHOP

i"
a

1umJmm*Z ter*»'j' HantM-mM4
VbJb rtetaje. <934 Kre. A*l>Lui«l Ab*.

I didelis babgkmasDIDELIS BARGEMAS

Dr. S. Naikelu
?<nitirtMiiuuiWHJL

\'teita* Akt .a pwitei*u*<< 
kaiBet Ūkiai |a»uteutit >44 <***h.
• « te** m* n*-**. TuIminm (įkirti 4w mi*
put** tM0LoiM*«* nu* ikduriuii* te mDI 
Kurk IuLmM IL > U4tsk.il nuo ■*•»>
(te*, mi kun >r» ivgMui tr m»u*o. 
Jtereri* te irteAt Ir >ra 444»L bteta* <4*1 
•.•tv riariu mHm vtMti farnt<M Talpcl
• akrai, kata* 41.444. fmakart |li4 
< a*b. II i ten* m* ••<•. M|**4iiiMk>-* |**» 
abate ui >1*11 Jmm<* žteaKal:

lUhlJH M3II4MU 
IM4 K. IretateMr M..

Tri 4m 4M41

teituH*.

EETRA.
Ant pardavimo medinis ne

inąs au naujais įtaisymais 3 
fialų po 4 kambariu. Vertas 
$4.200. parduodamas už 03,830. 
Adresas: 4427 So Marehfield 
avė. Lavininkas gyvena tenai 
(basemente).

Dr. H. 0. TOMPKIMS 
m s is uvpvtoj Ak-rKtni nu '« 
lįsti MSUlcas Are- llu-soi. III. 
VuIam4«m !• 1S Urylc; r 4 |m> 
pi H'j. 4:14 • sv VAk«r« Nežilo

mis •—IX U aulK nutari tuo.

liendų, likusių pelnu dalį pa
aky rv į geležinį kapitulų.

Taip gi laivu nutarta, kaip 
greičiausia bus galima, Steigti 
|ia*ažierinių prekiuių laivų Ii. 
uijf j Lietuvų per Ktai|**dų. 
1‘uvelijimą* iš valdžios esųs 
jau uztikriuta* ir spėjama, 
knd greitu laiku pirmas laivas 
SU Į nekeliu* išplauk* iš 1 kie
lelių j Klaipėdą.

Buvo ilgai upkulhumu siu* 
Bendrove* atsintMUuas j kilus 
lietuvių steigiamas Bendrove*. 
Galutinai likusi nutarta, kad 
veikli išvieno su visomis, ne- 
kenkiau! im i vienai. Pagelbėti 
kitoms kiek bu* gulima ir jeigu 
Imtų išnikavinuis tai su jotui* 
*u*n ienyt i. Paniškojo, knd 
daugumu* prii šiuši untnupo* 
linui* Lietuvoje. Aiituiui* Vai- 
sintikn*. organizatorius iš 
l'auiliridge, Mu**.. |msakė: 
“Pavesti visų Lietuvos pra-

H.
k

smuciy Al TOM.
ii **rtdo* maaw **•«* s«a*aAs
1 Haursiu au.»,X *Maa SlatMv *a- 
tiaa. Jacks ir *11. irsakiai tart WU 
įsreiKSl imMm ai >tirtasmį UM-
M. Tuojtsa alaUaaklU. Mm IMtae 
*UM *11, ’taUU- > .'**rtT*Ama akavau

K KAPLAN & 8OM0, 
4608 So Ariiland Are, 

CL:caxo. TTlfnnĮs

Lieluvių Prekybos Ihrndro- 
vė išsijudino.

Nutari* inkvr]K>ruoti Bendro
vę aut dviejų milijonų Boile
rių ir (iradėti smarkių agitari- 
jų auriukti kapitalo. te'*rus |a- 
liko po m-iiovi**, tai »rn pu 
£>.<**' Is*t uprubežiavo skaitlių 
šėrų: kiekviena* n-niuu gali 
pirkti iki 10UU.

Nutari* greitu laiku, iki pa
baigos gegužio, pasiųsti atsto
vų į Lietutų. Atstovu buto įš
auktas p. Joiui* h. Karuaa*. 
Lietuvių llurbiiiiiikų Siijungu* 
si-kteloiiu* ir žymus lietuvių 
Veikėjas. Atstovu* |ui*ilik*ių* 
Lietuvoje tiktai |K*iikia* savai
tes ir |«> to įniko grįš atgul su 
žiniomis.

Vieno* iš oiguiiizutoiių |mi 
Veiln llendruvri pilnui įtaisy
tų dirbtuvę, kuru* 
iiutan- (uiiiuti į savo 
ir vary*s ■,~rl
PumuhI

I

i DIDELIS BARGENA8
|k tųlartli* iMbiaMkltu IiiMIm* |Mr« 

*lriM**4.a ui UuIm. nuartu tint* kniuig >*• 
•kr? tetai-**. istiHa raltelM.l s«. Mtr- 
|h«- au** AtbrlaUiM!. W tm vm» i ai M*»n- 
(Milas Atalteuklta d Minam te
urtaa »u karute ••• *r4«MMte Ir *iaU>«<-i»n«

b. r. TANI“
fIIAi Mc, III.

rtlIMIH <»D.V
l»’J Vcr) Misti JI Mainai Virtai «t<irjij 

•vkMv plytini*, nntraa luite mukMo 
inrdtMia (Ja i tau a piritu skirtum, arba 
mI<s»4v kart m jheiml lietuviu •p«y> 
verrtnj vieta) Atmkiukit* p«a savi*

1-mA- UterL
MM W. 41 Mdr. 

cbktr> tn.

K«
I

PARSIDUODA
fartiMt :• Mterr««t. mi Barnu i*, na-tuli 
ittteMa Maih« • 1 ••• irti.m
MM, iiknutua t IcteC*? teu>«*L ■ ię 

lt l*»| BrfMiyla. flrtull 
fu >•*!>• •*♦»» No'.tt pUloaB.? LG»lM. 
rtr«i|»kil«* Mteafi-tte *d»r*u.

Joto Jctecrk-b.
U A >42. La«1« Ktecr.

F. P. BRADCHUUS 
Uatnvii Adrekataa 

A t torne y at La w 
im w Mo«w. <nr. cisra m. 
Boom JUt. Trl. <>wlml ŪSO 

(MICAOO. ILUMCMS

t
Bendrui* 

ratilui’ 
Su-ii inkim*

Rep

ir

4

ERNEST WEINER
DRY fJOODS

1800 W 47tb kamp. Wood Sta
rivlfvt** rau.pu 

•t* ant* 
lua.0
vaite* n** 4rab*«

ERTRA-NAUJIEKA!
Nuu plrtuu* ritamire lda*4««* Vteoit 

atitari** Kirtnud uL*41»Iaw
Tmi«l n*>rit* at^*utB<rii te

ririlitn* S4rdii«raiM* gi riui 
II M 4t> H*»«tte«.er. lui *1*1 
I. M, • tu*-* |«n*«ipMtita ju 
lig: % te u* r vtte tt įtariu^ ir |oui 
<tal>teu*. •$ Jote“ 
d-fi’J te tšlaliftdi 
«lau« | M*»*ltf, 
I* *0. v tirt ■ p» 
ru.l aht.ai. dahte tr tnf n

Iuetu*L *lct*te >4tre |»fi
d»!ri»h greHimtatrftem* urtreRii 
UI tehlft Im* Irta* •ll.tel* te • 
uulifire tukaUilteiUo riolteflU- 
bute mnitete. I»M lite tteAžUi*

Rep.—Songail and Co, 
1801 Wnban»ia Avė .

ni’ksnos
55c S5c

Dr. R McGUIRE

r*n**-
r tara rulrtki>teMM praktite-
►A. kuoitteri Jija makrBtUB

to>ote »toi
’ • Mtua^j •*■*

•p takytl ir
■ «y.glyti taiu*« fnubrtetd Ml« laiku —
«M4 te ihante* tr •U apo-Tjažti-

Hiksnos

U4tsk.il


KATALIKIŠKOS ŠVENTES i PRISIMINTA ANARCHISTŲ 
SUKILIMAS CHIOA.

GOJĘ.
Astradiaais, gagašia • d.

Jono ap. nlirjnjr virinimas.
Trečiadienis, gegužio 7 d. 

Šv. 8tanislovas, vysk. kank.
Į

Veteranai poliemonai perka 
Perpilė-- bondsų.

Busite užrašyti Lietuviais 
Jeigu pirkaite Vicfay Baniam 

••Draugo99 Ofise 
iki 8 vai. vakaro kasdieną 
išskyrus Nedčldienius.

Iš SVEIKATINGUMO STO 
VIO CHICAGOJE

Raginama naikinti isu'.m.

l*n>kulininni Cliiengu* «vei- 
kalinguiiMi |irancšiiiH- |uuyiui- 
inn. knd inii-ų inie-tr Inlmi 
siaučia judros itmUmiija.

Aitn epidiniija ,V|mr pavaim- 
rio metu apdreiškin. Šįmet |mi 
Vil'iili- |s*ld.-iiig lielin -.i . T;id 
i-pėli-niijni Inlmi |adogi dirvn 
ptesties.

IVr savaite. |>.-i*ilmirii*in ge- 
gūžės 3 dienų. įvyku l.lloli sn 
sirginuii. Pernirii tilo |mėiu lui 
kn Imvo tik !I2 susirgimn.

InHu<-n>ui (inieiir -nvnili- lm 
vo Ii? *u«irvimni. Mirė 2Ū žmo
nės.

llr. llols-rtson. sveikntinirit 
iiio kimii-ijonii-riii.*. niyinn 
žiiiois s nnikiuli |ia*iiwd/.iitsi:i 
nmee.s

PAVOGS BONDSĄ IR AT
KELIAVO CHTCAGON

čia jo laukė driekti vai.

Igno t z %«'nx|H-k. 16 imtų, 
iš Jolin-mn City. III.. pavogi
mą) tėvo ♦!.'<!• vertės laisvės 
bondsų ir atkeliavo Cliicngim.

Čia geležinkelio stotyje 
laukė jo ih-tektivai. kurii-m* 
kovo pranešta apie Ignatzo kr 
Imkm*.

Jis Imvo suimtas.
Ignais varinėjo mulus ką. 

syklose. Tnd išnanju Ims pri- 
Matytas prie to darim.

SIŪLO $500 DOVANŲ.

Anų vakarų ofise jm> num. 
3140 Ko. Mergini gnt. Dr. Ii!.: 
šerį užpuolė keli piktink rim *u 
apiplėšimo tikslu ir (atšovė.

Dr filsM-r įlalmr siūlo $."<••• 
dovanų ui nusekinu} ir ureš 
tarimų tų piktndnrių.

P0LICM0NA8 PAŠOVĖ 
PLĖŠIKĄ.

Iš aiinrrliistu ■ ukilimų įnikti 
l'hiragoji (iiim i"! melų yra už 
silikę iktr iipie 2 
vi-lrninil. I. mi>-i:i* ....................
kumti *ii iimirdii-tnis.

Tie veteranai 
snv» drr i.•ijn. 
draugija tinėjn 
Pn-i|msakt>tii njiir anarchistų 
siikilinm Iniktia.

Vi-ti-rannl i 
kyrč 2ikt dol. 
sui.

Annrrhi-tų 
engeje leno įvykę- 
d.. lvMi m-'.ė . 
vardu “ll.iy imu’ ■■(

Pirm tu sukilimu 
dienus itiiiu-'lii tų 
kinj-i-i tni- tu 
raitiloiH mii vėl in vouus.
kili j'e iii ■• •literini*- 
Vnl'lijų lėtinių.

15 -t gegužės 4 dienų jie pn 
kėl-- krtiiiiiii riaušes.

Tie- M-l'urii.icko dirbt uvv 
mi* In dienn tuivu siisiriiikej 
.,1,1.1,j Priigra'ii.i piki.- U Vyčių <1: 
Imis. .Iii Ihivo npie |vat-
rioiiiis knlIsHiii- jie sakė pra 
kaliai* į susirinkusias darni 
ninku minia*.

Piirš jisi* laivo (msiųsln lm- 
rys |mli«-ijos. ,\nnrrhi«tv va
itai ėmė km lyti durbininkus 
IHiltirs nnt iHilirijos ir jų su- 
kedi-gti.

Nilntkus sukurstyta miniu 
|Hlolė'i jiliiš |«ilicijų. Polir-ijo* 
rib'Mui |MHin~-tn įsmilta.

Žuvo 7 |n»licmoiuii. Apie *t> 
žiiHiuių Ihivo *u»-isln.

Itinnšč s ntmutlšinlo*. Pasek 
mčjr keli anurrliistui pnkurln.

Pi-Ih-hh imi v-temmii ragi 
nn viblžių. knd jinni šiandie 
iiihIii-tų j*ignP-ti rnuduti’e 
šiem*. ,\"i- mm jų veikimu -gi 
linui ir vėl susilaukti litui ų 
|KtM*kmių.

Visokio plauko raudonuo 
siu- i-'ikin miikinti tbiluir. 
kol yru įniko ir gnliuui tas |in 
dar; ti.

I Iš CHICAGOS UETUViy
* Imvo l< mtfiMI Ui

šiandie turi 
Airi ilb-nų tn 

»u>ir inkinių.

iro Bilo f«n- 
l'ell.’d*-* IsHIil

sukilimo* (Iii 
gegužė* 4 

Žiin>in:i- 
riaušės**, 
(■•r kelio- 

burini vnl
•nlvėnii* su 

Pas 
Su v.

KOLONIJŲ.
LIETUVOS VYČIŲ CHTCA- 

GOS APSKRIČIO KUO
PŲ DOMAI

šiimmi nritnename. 
I.ielm ■ * Vyrių Vilimuos 
rkiH-Hi mėnesinis snsiriuki- 
įtuis įvyks nrslėlioj. gi-c. II «L 
Vi;-ų Mvmtų imrapijim svetai
nėje. Ibc-elnmle. III.

Kieųsis, priklausančio* (iri.* 
I.. Vyrių (IliruciH Apskričio, 
šių savaitę išrinkite -h-li-gatus.

Valdyba.

kml
A|>-

rii. Maršruto Kmuisijas nūs- 
k yrimo) huvo siin-ngus agita- 
lyriškas pmkallms. Kalls-jo 
p. Julius Kaupas išdestinėda- 
nms Krikščionių-Demokratų 
Įmrtijo* programų, žmonių su
sirinko utf^šaagiaariui. Lai
ke prakalbų visi užsilaikė ra
miai. Po pmkallsm gerk kal- 
Is'-lojn* žadėję ntsiikyli j 
klausimus, jeigu kas kokius 
dualų. Klauainių Irčiau neri- 

i r-mki. Sn tuo Ir užsibaigė pra- 
kalhns.

GegušMa pamaldos.

Pinna dienų gegužio, vaka 
; re. varliams sugnudus, žmonių 
t į gegužines paniaklas prisi
rinko pilna bažnyčia. Klrho. 
iuw. kun. A. Mcrvpko. pasakė 
pritaikintų pamokslų, paskui 

latgieikita litanija ir kitos girs 
mi-s. Pnlinigujc liuvo O snlu- 
tnris ir (Milaimininus su Šv. 
S«kramentu. Malonu tai jausti, 
ramu ant širdies, kad kaip 

r." "J-!'?**.' ’-ritvaik.
|M*imils(i prie Motinos Dievo, 
atiduoti Dievui garbę už jo su
triktas malones čia ant ŠMuės.

KONCERTAS NORTH 
SIDF-J.

Kisieliuj. gi-g. 4 <1 Neise n- 
Imfeno kv< Altinėje l« Vyrių .*»■ 
in kuopa «IIVe||gė koncertų.

, Apskričio i-lmias. Pavėlavau 
truputį, mat kitan vakaran 
Imvnn pakliuvęs. o neturint 
••ninknliilm.” i 
risis taip greit nnliraalėti iš 
(lietinės miesto dalies j šiau
rinę. Pmgrnmns jau liuvo pra
sidėjęs.

Choras -kų ir braukyti. Bui
tinėj*. Sutartinė iš jaunų kra
tinių idnnkia taip švelniai, 
taip auikmiai. Jauninus tik ku- 
trnn. Alui. mat. Apritririo 
clmra« ir jį Vista p. A. Pocius.

P as J. Kudirka įlainavo so
lo. Xei'ii|iasak<ni kitam. kni|> 
jis dainavo. įteikia imčiani iš
girsti. t>, kas iš diiengivėių 
ne|inžįsla p. Kudirkos ir iw- 
giničji. jo išlavinto Imlso?

Oras laivo šiitas. Važiuoda
mas numinu uedang rasiu 

.svietelio. Bet Imvo. Nuvažiuo
ta iš visų miesto dalių. (Serui, 

■•s primų, ginlėjan. yta ski
ri. ma« imrnpijos naudai.

Rep.

Plėšikns-vngiliiis .lm- Ali 
tumi nt'idurė ligoninėn.

Altinnnų užtiko |H>lirni<mn 
George l’laln-y ištinant iš gru- 
sėmės. :Ul*i W. 29 gnt.

Polietnona* iiiėgiim ji >ulni 
kyli. Bet In* leidosi Is'-glt. | ' 
tni gavo ktilipkų.

PAŠAUTA CIVILIS IR 
LICMONAK

PO

Nmitli t*lii< nrojr sti■1 *■ I,i.oi
Icaikurių nMoranų |Kitnriuiu 
tojai.

Anų dienų tir. virini ręstu 
rimų (inkilo muštynė*. |*inuii 
šė (silii-iimnii*.

Viriui* riiili- ii |s<li>-iii<>ii:i 
pnšnilta. Pasiimi i-, *akonui. 
(mviijitrgai.

I'olirijn žino piktndni iu* ii 
veikiai jtm* nulver* *avo rnn 
Imsim.

PARVAŽIAVO 40 KURŠIŲ

Vnl 
(aiva 
uur-ii

i; c

i (

h'ti

NELEISTA RAUDONIEMS 
PARODAVTMAS

U BRIGHTON PARKO

Balandžio 38 d. Daria Sąnari* 
(Mirko * velninėje vieton L. Vy
riai laikė susirinkimų.

Vytrų J. Stirhaitė. iš fspring- 
fn-lilo, BI. Įstoja knopou. Jų 
uinsiškiai 'priėmė dideliu del
nų plojimu.

A|evarH*ius bėganėitis kp. 
reikalus, plačiai apkalls-ta ren- 
Ki*Mi ksriBių InM^ 

kiečiai nei sapmmti nesapna
vo. K Vy^ių 13 kp. paėmė ini- 
cijatyvų ir vykdina juos. Kur
sai atsiims vakarais, sykį sa
vaitėje ar tnnkia*. Pamokas 
(Imis gerli. profesorius kur. 
Pr. nūėya. Mia proga galės

i nnmlotiea ne vien ryčiai, liet ir 
finšnliniai. ka« tik norės. 1)u-

(•- .i t 'l>t.■)•<■.lĮ.• iimritų 
iiia-li.iii vi •kii plauko 

-donii'ji buvo (dsilirlinę 
Mineli |risiuliiiri gatvėmis 
Į B-’l |i.llieij.i tu leido jii-lll* <in 
i liti i'.-iriHi iv ii-in. Pn-iguili"jo-|:j 
' žon-ii'ii >ii-Iii(i-ii»i iiim lii'lati*.

Tn ■ didžiuma I 
raudonųjų tn di'-nn Ihivo 
lietini" i tiiirv. dnlyvniiti 
la.lši-iil't riaušėm-.

Xi--lilmj. gegužiu 4 d. A. I- ry* Ims mlnres dėl visų. Bus 
lt K. Moterių Knjungns virti- sušauktas lė-šna Miairiiikinias. 
»••• ku«|Mi Ihivo surengus japu- kuriame norintieji lankyti kur-

100% Grynai 
Turkiško
Tabako

M-k
rau
tai- į.lingu vakarėlį, 

pilna svetainė.
;l>ititinčs žaisle?, šokta lietuvis-1 
-i šokini. Paskui Ihivo iš|iil<ly- 
tas programas, kuris susidėjo

o. -*įvnirinnų. Solo “Avė Maria.” 
nkoni|sHiiMijnnt (i Iri Jovaišai 
tri. išpildė p Ir .lllškrviriutė. 
Puikini savo užduoti atliko. 
Iššaukta antru syk siulaiiuivo 
kitų dainų. Pinu solo huvo 
di-klellUIl-ijos.

Pu to viso prasidėjo vnkn 
lioiiė. Valgiai buvo imgaiuinti 
imčių sųjungicrių. tni apir 
-klintinių jnu nėr kų m-i suky
li.

Mu-ų sųjtingirėių rakami 
pasižymi luotui, knd. nnot Vai 
■■airio, “ten tave myli, vnlsi- 
dina, kiek tik dah-idžia i*trk- 
liitM.

Valio sųjungielės. Valio 
Itiiyiilim Parko moterys!

Rep

Publikos buvo 
Išovkio žaisin

jmL-M užsiraiyti.
V.

karštesnių jj prakallių. įlainų ir kitokiu
PRANESMAS!

iš 
t-e

IA BRIGHTON PARKO.

POLICMONAI GAU NEŠIO
TI ŠEVRONUS

I’olirijio virtininkiis tiarrily 
|<«>k**!ls*-a l..*id tie |a>li< motini, 
krildr Innuiii- Lmimmniiėj., 
■.nli imi *nvo unilnrim- rsm 
kovu ir '-ioli jų (siliuosnviiiio 
- o romi* niik-itiiu* nrlui si 
dnbrinius ž-'iiklti*.

VLADIVOSTOKE NORĖTA 
NUŽUDYTI GENEROLAS

Vladivcrtoka
V-m. pd-t.;.
Iuil.ti niitvii1n<

IS BRIGHTON PARKOiii
S.*t |ui 

S. (

L. D. S 5" k|>. laikys mėneatuj 
suuriužima šiandie, t. y. C d. ge
gužio. 1*19 m.. 7 JO vai. vakare 
IMHapijinėj svetainėj. Kviečiame 
visus narius atsilankyti I šį ausi, 
rinkimų, lira yra dane svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi atoveskit ir 
najų narių norinčias pridratyli 
|»rie Ibirliiiiinkų Kųjutigiai

Toldriv.

f

nHllllllllllllllilHIIIIIMMMMttlIHflHMlI

EXTRA PRANEŠIMAS.
Daktarai) Geo. M Glaser. 

turinti. ofisų po num 3148 So 
Morgan St. buvo pereitu sa
vaitę pašautas. Paskalos yra 
leidžiamas, kad daktaras vra 
miręs Tas neteisybė. Dakta 
ras jau sugijo ir suguro i ofi 
m kur ir vėl praktikuosiąs

Jis duoda $300.00 tam. kuris 
priparodvs tuos piktadarius 
iiiiiiiiiHiiiiitiittiumMtnwmunniiniiiit

Cigaretei yra padalyti į dvi kliasas 
Turkiški ir “kiti.”

Vyrai kurie žino kas yra geras skonis 
ruko “Turkish.”

Nekurie vyrai ruko “kitokios” rūšies
Nepadarykite tokios klaido. Grynai Turkiški 

Helmars yra daup vertesni nors truputi brangesni

Jidifiujai .1 mi/» nfttAttM llttiitt Turktiktį ir 
Eurvpilbį f iįfurr ttį rū«ni pasauliui.
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