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Pu riaušių liaty, la*L,peakia 
luilšcvikai aštriai nutemto. J 
Ta- reiškia, knd čia nr virta 

' idntiid* IsiKei il.irmn ir kurs- 
, lyti žuiom-s prieš vyrinurylię. 
j Alez. Camla gavo *33 pa? 
; luimki*.

Ab-z. ISrtir — g23(l paban
do- ir t’> mėm—ius prie dariio 
vnl-tijo- fnrmoje.

Ilols-rt Itnnrer. (Iiarii-s Bo- 
IsiH-k ir Pel.-f t'nrmitis nu- 
lmii-li |s> t'.l) kiekvii-nas.

Kitų 11 ko. bolševikų byla
• Iar nepasibaigė.

I Gary Is- mb-Mo valdžios lei
dimo uždrausti visokie gatrė- 

i mis imrislavimat.

GRANT MRttMBin* 
ŽMOGUS.

| Kinai atakavai pražalinti H į 
konferencijos surišo.

VerMitlesr Vokiečių atstovams 
talkininkai induos talkas su 
tartį.

Paskirtim vn-ton susirink- 
visų šnlių. dalyvaujančių tai
kos konf<-n-ncijojc, atstovai.

Vakar |iaskclblu tų šalių są
rašas. Sųmšc ncjiažyiis'-tu Ki
nija.

Pirm kelių dienų Kinijo- 
alstovai už(>eotrs1avo |>rieš ja- 
(tonų gr-olrtsk rimą • ^*iio*net 
protestas nieko nepadėjo, ki
nai atstovai pranešė, jog iš
eina iš taiko- konfen-m-ijo*.

Ve kislel jie (inilenkti šnlių 
surašo.

Tad kinai atstovai vakar a- Italijos reikale princą* (m- 
(udiavo j |*v*ideatų IVilMiaų.. žymėjo, jog uosta. Fiume turi 
kad Kinija butų imb'-ta *ara- (irigub'-ti Italijai. Ne* tenai gy- 
šan. -vena nepalyginama didžiuma

Nežinia, kiek gHliės tasai' italų.

suvaržoma
Araijts leititm tureli tik 

100,000 vyrų
p-g. 7. — Paviršutiniai imant taikos sulygo., 

lamo, vokiečiams yra sekančios:

Talkininkai viešai skundžia buvusį vokiečių knizerį ne nž 
peržengimų kriminalia įstatymo. liet nž jo veikimų prieš tane 
tautinę moralybę ir -ttl arčią neĮmlivėiamyhę. *

Buvusį kaizerį teisti Iras sudaryta. -Įseijali- tarptautini*

Per sekančio <la mėnesiu nuo pasirašymo po taiko, sntsrti- 
mi vokiečių utilitarinė, spėkos turi bot .^mažintos ligi TtlJOl 
pėstininkų ir 30.(0) raitarijos. Ofieierų skaitliu, neturi Imt 

rans. kaip 4JMM vyrų, lathn-anorių rrttrutavima. virtitik 
leidžiamas. Vokiečių giaklavimasi* taippat ima žymiai su-

Visokios rųšics fortifikacijos per 3(1 mylių rytuose nuo a- 
tari tart panaikintos.

V

laivė*. laivyno spėkose turi ineiti tik fl paprasti ka
rės laivai. 6 lengvi .krakluoliai, p> naikintojų. 12 torpedvalčiii. 
Visi kiti karės laivai turi Imt padėti atsarga*! nrim |mkei.ti 
prekylm- laivais.

Kari-, laivyno įguloje ųeturi Imt <langiau l.'i.mi vyrų, ku
rių taqie nedaugiau Irtdtl ofieierų. Visi astitmy*. |s-ržmgian 
U^H^ri-e (slatyiuu. ariat papročius bus patraukti prieš tai-

Militariniai ir karės laivyno pataisymai Helgolantl saloje 
turi bot sunaikinti.

Kiel (trrkasa. turi Imt laisvas ir visuomet atvira, prekv- 
4 Itai visų tautų.

Atlyginimai (atitaiiymai).
Imant pilnų talkininkų n-ikalavimų a|t.prvndimų. Vokieti

ja tari užmokėti 5 milijardus tlolierių.
Vokietija lw šito pilnai atlygina už visus knri-s nn-tu pn 

darytu, nutsdolins talkininkų civiliaui. žmonėms.
Alsaee ir laimine .ugryžta prie Prancuaijos. kurini taip 

|atr pnvcilmnii San r klonio anglių laukai. Saar apskritį kun- 
troliuos talkininkų paskirta komisija iš 3 žmonių.

l’ž 13 metų to distrikto gyvi ntojni (aitys apsispręs, nr tų 
a|M-kritj turi valdyti tautų sųjungu. nr ji. turi prigulėti Pran
cūzijai ar Vokietijai. Jei žmoni'-, pasirinks Vokietijų, tuomet 
pastaroji nupirks nuo Prancūzijos tuos nnglių laukus sulig 
nustatytos kainos.

Izenkija turis išėjimų į jūres (įer Danzigų. kuris palik, 
liuosa. uostas.

Sehlrsnige bu- pravestas plebiscitas.

Vokiečių kolionijoz
Vokietija Ims pakviesta * visa* <-av<i kolomijas su jų tei- 

aėmis ir kitkuo pavesti talkininkams, sudarantiems (lenkias ša
lis.

Ižidžiumų tų kolionijų valdys tautų sąjunga.
Mnrokkoj Vokietija atsisako ir netenka visokių sulig bu 

vusių sntnriių (irivilegijų.
Visokios sutartys Vokhdijo. su Kben-fian im|«-rija panai 

kiiumios.

♦

Oro sulygo*.
Ligi ateinančio s|silių as'-n. I dieno- Vokietijai Im- lei 

džiauta turėti nuskirtas skaitliu- hydroplnnų. kurie Im- (m 
vartojanti minų suieškojimui. Po to* dieno- Vokietija negalė 
turėti nei jokio militnrinio bikstytuvo.

Orlaiviam, pašiūrių- uždraudžiama turėti 9'! mylių (įloti 
nuo Ithine. Visos toje juo-toje orlaivy-lė- vi< to- (avincijn 
skirti žemė* plotai) turi Imt panaikinto. ir žrtnė išarta.

Vokiečiu kabeliai.
Penkiolika vokiečių knls-lių talkininkai (mimą -avo nuo 

žitinm.

Rymai, geg. 7. — tliornaie 
d'ltslia puškelis'- savo snielar- 
Itininko pasikalbėjimų mi (iria- 
cu llm*lo«-ii. iHivnsiuoju Vo 
kietijns. kam-lierin.

Iluvusis kiim-lietis aagšlinn
Vokietijos (iier.identą Khertiy 
ir kanclicrį Nclirah-mannų. Na-, 
ko, jii-du d'-ln jui-t.-inga- ir 
darbuojasi su visu pasišventi
mu. Iii lik ii|isailgoli Vokir-t 
t i jų nuo mirimo.
IIim-Iov tvirtina, jog Vokieti

jai dslžiau-in- |mvoju* gm- 
mojus mm monnichi-tų. kurie 
ten gali įvykdinti nuo-nvi.i 
sistemų šalie* valdyme.

sutartis i
Vcruilles, geg. i. — šiitu- <Vko Shtvakijo- atstovus 

die ]*> pietų vokierini atsiuvai Tų ut-G.vų įgaliojimai imluo 
įtaiko* konferencijoje pagn-lu vokiečiam- nt-tavam-.
linu, gaus talkininkų (atga
mintų taikos sutartį. Tų sutar
tį |s-|- |s-nkmlikų dienų jie tu
ri'-- (uitvirtinii savo parašais.

Apie tų vnkiir 1‘aryžinje bu
vo |>a-k<*ll>ln nficijaliai.

Vakar didžiulių valstybių

Viskas paruošta.

Iloli-liu Triamm ruimingoj 
-alė.i. kur šiandie vokiečių at
stovam- l>U- induoln taiko 
-■įtartis, viskas pantoMa. 

Salėje (mtnisytas ilgas sln 
taikos kiaifiTrneijojr atstovai - In*. Pašaliais vi*n eile kitu mn- 
Mi|Kižiwliiio mi taikos Mitnr- žesaių slnh-lių. Didžiuli- stalas 
tie. visu turiniu nuiž>—nių ša yra litlingo- formoje.
lių at tovii-. Tuo lil.-hi buvo Stalo pti.-šnkyj- pagamintu 
Mišaiiktns |>lefi;iri* konfen-m-i- vietos |>n-mj<-rui (lemenemm. 

Į jau ensirinkiiiuis. Ipn-zhknlui V ilemui ir (irrm-
. Prnuciuui atstotas ka|>itonn* jrrui IJoyd Gi-urgr.
! Andre Tardim paskaitė sntar- ITie dėlžiulm *1ak šiuo kar- 
I tį. tu nebus (iri leist i vokiečių at-

__  , _ ,, stovai. Ji«-ms tngnminta vir-
Bu. pnpažtnu Suomija. j„ lm. Iik «

Talkininkų už-irnių n-iknlų hinu-ieji atstovai.
ministrrių taryl«. kaip pranr-; Gi prie didžiulio stalo užims 
šamn iš Paryžiaus, nutari- |iri- virtas tnlkininkų (rasė- atstu- 
pažinti Suomijo* nejiriklauso vai.
mybr. | Ten Ini- ir maršalas Forb.

Tam tikslui pastatyta sųly- Pretuji-rn* ('Irtis-nn-au ati- 
gos. Kokio* jos yra oežinin. <iarys susirinkimų. Paskui <or-1 

Taikos kontrrencijon talki-1 limitui h»i- indnrtn vnkii-ėiam-' 
ninkai (iriėmė J ligosią vijo- ir įniko. Mituti i..

-I
I I

1 cM

Anų die. 
nn (siticija ėia ratsirrinė , .u 
pirkliais-.ukėiai*. kuotis-t bu 
va norima jnas areštuoti. Vie- 
nn* civilis žmugns užmuštn ir

Paskui (Milicijai pagrthon pa
siųsta |

LmAmm, gi g. 7. — Vy-’ 
riansybės atstovas parlamente' 
praneši'-, kad Aaglijuje per 
mažai ib-gtidės.

Tad nuspręsta įlegtinę im 
|M»rtuoti iš Kanailo- ir iš Suv. 
Valstijų.

KARSTA DIENA NEW
YORKE

N«w Tartu geg. 7. — Vžva- 
kom(*nija kareivių, kar ėia buvo laimi karšta šiuo 

kadangi už vagišius buvo uz laiku diena. Pusiaudirtiiu Irt 
sidojusi žmonių minia. (mous-lra- rudė H3 lai(»niiu si-

Galų-gale (sdicijai |mvvko luinos.
suimti kelis (arklius, pas ku Pnvaknr. j«- atėjo griau-mni 
riuo* atrasta tūkstantis nrle- ir atvėsino inluitusį orų. 
galių maisto kortų ir ilaugel:.;
laivogtų |n-ekių.

Govėdn mėgino suimluo-iii- 
gelly'-ti. bei buvo išvaikyta.

ATMUATI B0L4EVIKAI SU 
JŲ KAN0NIEREMI8

Nepavytu jiems ntpnolimaa tr 
saastemin.

BRANGIAI ATSIEJO MUKI- 
CHO PAEMIMA8

150

Archangelskas. geg.

PASIDAVĖ UNOARUO8 
BOL4EVIKAI

Gauta patvirtinta žinia.

Baati, geg. 7. — Iš Vicnno- 
įlepršoje |iatvirtinaina žinia, 
jog l'ngarijos bolševikų va1 
dzin krito. Bolševikai (msidn 
vė Is- jokių sųlygų.

Bolševikų vablžios muisto 
ministeris t'iaihon su šeimyna 
imls'-go iš lludapesto ir prisi
dėjo prie bolševikų priešinin
kų.

.lis sako-i tish-l npleide- Isil 
šctikiznių, m-.- IMa Kun vei
kių- lyginai kok- cezaris, ne 
(uii-ydaitui- pašalinių nurisi* 
mų.

Pranešamu, kad Arkų 
liiuomi-nė esanti tik už, 2lt 
i lių nuo llmln|s-sto.

Berlynas, geg. 7. - Municiių 
užėmė Vokictijo- n-ntralė- 
* aidžios kariuomenė.

IOfleijaliai paskelbta, jog di
džiausias mušis su luivnrų bol
ševikais įvyko praeitą sekliui- 

d'o-nį Mūnielio gutvė-e.
Pa*<-klis-j<- laO žmonių už

mušta ir npie JKMI kitų sužris 
|tn. Suareštuota 3JNII ž.uiotiiii.

Bolševikai imlaiigoje tik tris 
nž.stovu* migalnbino. Tnijs- 
nngnlabinlų yrn Tinimo l.u 
nigaikšlis Alls-rta*.

fi. — 
Anų dienų talkininkų .(s-kos 
atmušė (lirmutinj Isilšcvik) 
kanonierių atakų uts-je llvinn. 
Bolševikų karės laivai Inėgiuo 
(iri.iartinti prie amerikonų, 
anglų ii nišų (Mizicijų. nl-i- 
n-islnuėių įlešiniųjam • tvino 
krante. I's-t |M'ii<šuiinkam. la
sui žygi. m|Ki*yko. Talkinin
kai imi *au*ž-mio turėjo |m.i 
taisę toli šnujama- iirimdu*. 
Tad pasekmingai ladševiku- 
ntmusė.

Paskui kitų dienų bolševikų 
flotilė ir vėl nžatakavo talki
ninkų (sizirija* tie* -ii-ijuugi 
mu Vagos -u llvinn. IL-I ir vi 
tidkininkiii juo- atmuš-- -ą 
nuostoliais.

Artilerijos ugni- tęsiasi i* 
aliiejų ls-fš*-vikii n<*lilių ii Iri- 
liin-jų t i-- Tulgn*.

Talkininkai ziunčiz kanonie
res.

kn 
niy

Coluiidms. (>.. g< g. 7. 
žinot'uun MM-ijali-tiškalu agi 
totoriui, buvusiam profesoriui 
Senti Nearing iš Toledo, čia 
uždraustu -akyti praknllin*.

DIDELE ŠVENTE BAVARI 
JOS SOSTINĖJE

Municl) • 7.
čionai Imto didelė 
veriu- bol 
ko milžin 
davimai, 
krikštą vii

Cianai 
persikelia 
tu

pr

ld/
f

nų.
Imr 
liet 
iite;

fili
I it »l

h
I"

1" imti
rni

Vakar, gegužė- (i, Grasi 
|mrke jurininką, taigyltinte 
kn- pašovė vienų žmogų. Jin • 
vadinasi George Gisldnrd. ne- 
-tini atkeliavę, iš vakarinių A 
vid-tijn.

Piisakojattuf. jog lai radika- < 
las. Ji* norėjęs sukelti truk*- J 
itin, o gal ir riaušes.

Pramogų mrta orkestrą A-' 4 
mu- groti šalie. niriinaaĘ l 
himnų. Gishlanf nt*isakUeXBew 
-įimti skrybėlę. Tad prieš j| 
pakilusi publika.

Tuomet Goddnrd i'-itrankca. !. 
revolverį ir |tnb*idęs du šnviu 
oran.

Po šilti kaip knita- arti bu- . 
*e. Menu, juitumka. ant rar- 
gylse. Tasai pribūdavęs «r» 

,šautuvų ir (atk-idęs du šurin 
į (■•-Mindų.

Po šito Gtsltlard suimta..
-Im įninka- tvirtina. kad 

GoddnEl dar jam grūmojęs su 
revolveriu.

Gana to. visgi įsikelta nc- 
|Kipr.i-tn- trukšmas.

o

Atmesti tiez vielinėmis tvoro 
mis.

, šiiauriuus nuo paminėtu so-, 
.•Ižiaus Istlševikų (M-tininkiii 
litivo mč-ginę (s-rsiiiH-sti |s-r 
vielines talkininkų tvira-.

lh-1 visiškai luivi atmušti. 
|«ilikdiimi apie 4H .avu karei
vių I.'Vmii a|dink tvora, ir 
dnr dauginu |uišabni;im miš 
kelyj.

Kita- skaitlingas Isdšcvikų 
būry, mėgino |s-rkir.*li talki 
ninku koitiunikneijų ryluo-e 
nuo \ uga. Ik-t laip|ial buvo( 
atmušta*.

Tituii lulkininkai Itol-evikų 
dalį n|i-iijs> ir 'J<i i- jų privertė 
pii-idnoli.

Talkininkų nuostoliai maži 
— tik keli kan-iviai -užei-tn.

I

•* MI-

MIII-

•vtkni 
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KARALIAUS DUKTt ItTE 
KtSIANTI Už GRAFO.

Demokratizuojant pasaulio 
valdovai.

UŽMUŠTAS ČEKŲ KARES 
MINISTERIS

r nCopenliagvn, geg. 7 
pariju- teritorijoM* lak-tytuvii 
keliavo (‘‘••kijo- karė- mini- 
liti- gi-tt. Mikui Stel’anik. 
Irak-lytuvas -mugė žemėti ii 
žuvo mini-teri-.

Su jm> žuvo ir >irnti- italų 
oHco-nis. Xc|«i'.ik'oiu:i. nr i- 
ėjo gyva- lakami-, kini- tezė 
mini-tei j.

Londoną8. e<*k. 7. — Daily 
Etprv*. (mtyn.-». kud vienatį- 
t»- Anglijo. knrnliaus duktė, 
(irinersr Mary. ištekė-innti už 
Ihdki itlm grafo.

.1- i In- t'•••n. Ini Imtų (ur
mą- tok- nl-itikmin- Anglijo* 
karulių i Merijoje.

TAIKOS SUVELINIMAS 
PRAGAIŠTIS

Londonas, geę. 7. - l> 
truno-le kore*|si|ld< litu-< 

Pilt*

1
1

PO ĮGALIOJIMAIS PASI 
RASES EBERTAS

Paryžius, t----.-. 7. Vokie
čių nt.-tovų taiko- koiifervnci- 
įon įgaliojimai Įiarašyti ant 
l- i siioino ii artistiškai aptai-

P<> įgaliojimui* |Ki-irnš>*s 
Vokietija. Mil-tyls- preziden
tą- Kl.*rt ir katirlii-ri- 
dėmimu.

GEGUŽES 7. 1919
I
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Visi išvien paremkite “Victory Loan”. Pirkite Paskolos Bondsus!
4
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kar ima. Ranka* neskolina pi
nigo. jeiru jnm iiž parkolų 
neinu mokama uuooiuiėių. A- 
meriean Rdief Admiairtra 
tioa ii viro, ImnąakeijM Ma
nio uodam, taigi ne pelno ne
turi** ir nuošimčių nemokė*. 
Beikalingą nurmirutj už didin
tu- pinigu* užtikrinti gali mū
rų fondai.

Tauto* Fondui reikėtų ko 
greiėiaii-ia tuu reikalu atriži- 
nuli mi lainkui*, užtraukti 
ganėtiną parkidu* rūmų, kad 

už jn už kelių Mivaiėių gulima 
luitų iimirlo laetuvai pri.-ta- 
lyti. Atkreipiame į tai titaną 
Tnulie Fondo ir kilų fondų 
valdybų ir luuk-inie iš jų grei
tu* akcijų*.

Lietuva šaukiari. Itetlmr 
dinalniiui progų* jai |ai**-l|in 

plirlulyli. Skuln kimcĮ

J. M. Kardinolo uaaparrl
laMkaa.

Aim-riean Ib-li.-f Ailmini*- 
_ liūtimi žuiln atlikti did| ir ge*
- rą darlių — pri-tatyti tuairiu
- Lietuvai.
_ Pfcaar, kurį Aiuerican Ite-
- M Adaiini-tratiua paririnku 

Lietuvai šelpti. yra tolu. To- 
Ameriko* lietuvių urgaaizaci 
joa ir tie aionrayr, kurie non

• Lietuvų rnai-lu u|>ru|HUt>.
- ak.ilina pinigu.- American Be- 
; M Aiimiairtratioa, kari, įl. 
; lluover laqaaiakaujmit.
I

t*

ui 
tuo* pinigu* tualeto už|M-rka. 
Lietuvon prirtatu, ten purtino, 
da ir pinigu* -ugrųžitui. Beiš
kilk tie. ką duoiiu. juo* tiktai 
porkolina.

Mairtu Lietuvai reikia, ne
mažai ir greit reiklu. Ju nebū
tai prirlutyta. kol Anu-riko- 
lintuviai neprūdaty* reikalau
jamojo pinigo. Jį greitai ir 
daug Muilinti nikiu. Kokiai* 
tnul.ii* tai galima butų |m<ln* 
ryti?

\i.-upiriiui reikia draugi 
jom*, iiavieniaui* a-iui-niou 
Mirkai i liti reikltliugar Minia- 
ar (ui |*-r Tauto- Fondą, nr 
tai jivr Eka-kulyvj Komitetą, 
ar tai imt viela* .-iidiiranl tam 
lyčių komili-lur. kurie įui-Iui 
Jom* pinigo nurinktų. Sudariu* 
reikalinga- rimui*, mi Kkze 
kuly i iu Komitetu \Vu-liiiigto 
Ue rurižiniiju*. piuigai butų 
|Hi*ių-ti lliaiveriui Puryž.inje. 
kuri* už juo* Lietuvai priatulu 
jai reiknlingų dalykų ir l<u 
juo* žmonėm., jauvlmniu. Tie. 
kuriem- Lieluvo* likiitui* nrti 
Širdie- Vilt. llll'1'IU tieulidellie 
jant pm.ii ti jui-kula - rinkti. 
Vilkiniliut* tik Lietuva* vurgą 
tižią-, o vnrgų ir liūdo pri— 
|aiu*1u ridi* negalė, 
■luti* rti-itvurkvIi. ii 
puolam iu pti.-*o :tp-i

Aukų Atm-iikiir li< 
lyginamai m-duu? 
kud jomit galėtų nuI • ’lll Iiflll, II

M

v I 
IIŽ-

Aim-likiir žltluuė* ėjo į 
kare, kud a|iginti Suv. Valuti- 
jų guri*- ir tvi.-v-. knd apginti 
žiuonijii* biirvt- ir kad nileikti 
ramylię ir užtikrinimą lairvo- 
*iom- pmnulio tautom*. Kiek- 
«ieuo iš mų* prideryidė Ituvu 
atlikti ritvo tlalį ir kuomet tik 
mų* vyriaueyitė į mu* ktvijtė*. 
teikalauilniiM ar vyrų ar pini
gų. im- nurini ir gauriai iilri- 
lie|H-IW.

M> - IIU.-pre|id**UM' bllV e pi I 
-i-|Hiu*ti, kati luiuiet. nežiūrint 
kaip brangiai tai vik liiunt- 
albiei*, ir ua* laimejome, daug 
greičiau, neg didžiaurieji mu*ų 
upliuii-tai likėju*. Mu*ų grei
ta* biinn-jiuui* biitnu|a- tuk*- 
tanėiu* amerikiečių gyvybių ir 
lolijunub didierių. Greita* vei
kimą* atėmė daug pinigu, bet 
<laug mužiau. neg butų reikė
ję. jei įlarlout butų vurouta* 
išletigvu. IWr mum* reik* mo
kėti. kml Migrąžiali atgal ka
reiviu* ir |irižiuri-ti Mižri*- 
lutiriu- ir apmokėti už karia 
reiklumui kuriu* tiek daug 
priridėju prie greitu lailuėji- 
imi. M e* jau v-ame vuklžiai 
*kulim- *|S,I|IIIŲM«|.IRMI ir dar 
■'--ame prašomi keliu* liiliju- 
nu* |auk<dinti kaipo Victory 
IJhrrty laam.

Jei ima tM-]aibira*yrimc iki 
šių |Ki*kidu ir- uc|Hilikriim- 
I ank.Mii* liiiu-n.- lauka* -uteia. 
Ii pinigų šalie* i*<iitliy.-tei ir 
pirkly liai, pruiuom1 m-guh- 
plėiuti* ir eiti tolyn. Tai reiš
kiu bu* mažiau ibirbų, maže*- 
ni* mokv.iii*, ir m lėkimą* da- 
iiartiii<-* dideli— prugoe uugti 
kiMueieijoje ir pn-iM-kinn-, iš 
kurio vi*i im-* namiotumr*. 
Jei uor* pudeli užlaikyti pra 
muilą, *ll kilnu |uit* eri *u-i 
rišę*, luip gerume |ia<bjime, 
knd galėtumei turėti nuolatinį, 
geliu apmokamą, darbų, priai- 
dek prie daugumu. *uvo drau
gų piliei-ių ii pirk liek Vietury i 
Liln-rty LoaU liund-iy kiek tik 
išrigali,

\ 1-ų luu-ų |Mlri*ekilUU* 
guli nuo nuveikinio jum 
gulinčio, dalie.-. Kuomet 
lu-rty l.oaii Koliiili-lu* ulei* ir 
’ime., kml uZbirušytumeLuiri- 
mink, kud lui y ra mii-ų *ko 
lu: iil-tiuiiik. kad im-* mum* 
pi.imiii m* duoti, 1**1 pi ko 
liuli. Ii |*ilum -kalink liek -u 
m valdžiai, kiek lik išgali.

\ tikrai žinau, jog kiekiie- 
1,1'1 ikieti- lllllb. -U1II iĮn

I>n 
pri- 
Li

n. I 
i

Cartcr Ginsi.

‘Ms.s
! ’SlkiAYIHCSSTAMP?

* UHTTED’STATĖS
• COVTRNMENT

Kare* laiku, 1918 ul, Jv. Tė
vu* ekyrė vieną nedėklienį, ku
riame katalikų haiayėione, po 
vi*ą |Ni*aulį. butų renkamo* 
tinko* nukentėjbriai dvi karia 
Lietuvai. Toji rinkliava davė
gaubia* |m*ekiue*. Vien Su- ■ 
vienytoM- Valelijot-e liukų mi- 
rinkta kelnndcėiml lukrlaucių 
■lolieriig kurių virš dvideMm- 
tie* perėjo per Tauto* Fondą. 
Kito.- iš*ių*lo* tarpininkau
jant A|atštali*kąjum < lėlį -ga
lui Varlįingtonc. Viiuune pa- 
Kalyje aukų aurinkta kur-kaa 
įlaugiuu. Belgija save bužay- 
riu*e biimetė Lietuvai į 80.- 
<*MI frankų, Vokietijų* katuli 
kai buk duvą į milijoną mar
kių. Kiek kituee žolyne tą die
ną ruriakta, neteko atrižiaoti.

Tokių gaurių aukų akyvai*- 
doje. lietuviam* irpuolv šv. Tė
vai imdėkoti. Amerika* lietu
viai kunigai eu-tatė šv. Tėvui 
padėka* ndn-*ą ir jį šv. Tėvai 
prie prugo- nuriuntč,

Ameriko* lietuvių kunigų 
adre.-ą |mtal|Hn.riiiiv vėliau. 
Daluirgi laipinami- lik J. M. 
Kardinolu <ia*parri, šv. Tėvo 
M-kreloriaur. atrakymą j adre- 
-ą. Tnlpiiutme lutiniškąjį tek- 

taipgi Ijvluviškąjį verti-

LIETUVIŠKI REKORDAI

-tn. 
iiuj.

die 8 Aprilia, 1919 
Dal Vaticauo,

Bevar Domine: ~
llltnu* et ltevmu* Dutuiliur 

Honav.-ntura O-rretti, Arcteie- 
pibcopu* Coriutliiemū*, ex A- 
amriea Keptrotrionali muįmt 
Rutnau redien*, BKAT1KSI- 
MO l’ATBI praerlarum vert 
rae .Irvotioui* tertiumnium rx- 
lubuit eum Eiuad>-tti tegailiu, 
veetru numinė, tredidit cen
tam ’ amtatorum aumuomi 
veatraMpn- bttera* arte empu- 
rita ctHifecta* |m-tatvi|uc ac 
ubeervaiitia evimia dietata*.

Oblntiiinc et litteri*. <|in> 
r'uilio, i|uo aiiairv. qun deni- 
<|Ue f'ub- in Je*u Chriati Vica- 
riuui lu et uuuk-m ieti lalliuaiii 
Recerdoteu arAratia. iterato 
ob*vquio evpiimerv cooteiKlib- 
ti«. m-e rilrutio |Havtm*untr» 
i|uaui vivide npud voe ue-mo- 
ria et gratia iiuun-at rvrum 
■Himiuiii <|Ua*. furvute la-lln. 
HEATIKSIMt K 
I JthuaiKirum eaura
Vl-bt t o*
tu-nau* 
a|a*rt<- 
valia.

Tniitnm filioruin 
pntrrtia tevncvoletitia 
iii* i-*t AI’lil STI S 
FKX. Qui gratia* Alti**iin>i
mirerieordinruiu omniiMM|Uv 
eonrolHlHHmiii Pairi <le lite ti
uli*. Ip*o opilulaiilv. teraia ae- 

|rumitiM|iie leiiiti*. agt-na ipiuiii 
' pliirimu-. lobi- tminilm* illniu 
iula-rcni grntiuruiii et jiai-i* 
nbiiiMbtiitinm vrht-menit-r mi- 
|irw-atur 
tibbimii* 
evupt-t.

l'lti U* 
tini- l<--li* tat A|Mi*tolit'fl |b* 
luilii-iio, tpuini. auapiecm ciu*- 

Įliatium iiiiiiiitiim. tilii. ringu 
Ii* l.dliuaiii* Sm-i-idotibu-, tiui 
btti-ių* bigiinvenmt. omttilui* 

|ųu<- Mirumii-in fiib'lilni*. |;< i 
IMANT S |N»XTIFEX I X am 
tuo imprriiL

tjiini- li-riim \ugu-tii IIE.A 
TISSIMI l’ATRIS m.imiv 
ihmi vominumco, me t ibi in 
UlHAilIM* luuiii^or

Išvertu* Mūviu 
laišku taip akaailM

Vatikane, 8 Nlamlžio, 19LH

Hn-ntoju Tėvo
Val*tybe* Nekrvlariju 

x. Kikuti

tierlimmaM* Kunige:
' Jo Augštoji HMlonylie Bona
ventūra Cerrrtti, Korinto Ar- 
kivy*kii|Hi*. nem-nni |mrkvlia- 
vą« j llymą iš Ainurių Anieri-

1 ko-, įteikė Aveniu jam Tėvui 
pmikų ju*ų pagal Im* prirody- 

Ika* ju-ų vardu šimtą akutatų 
'ir jn-ų mimpraitui artirtiškai 
Miilarylų raštą, išteiškiaulį, 
gražiu* MMlėit ir pakarte** 
jauMnu*.

Tami-ta ir viri tie lietuviai 
kunigai parirupimdc k ei term
itu i. dovana ir raštu, išreikšti, 
kaip e*ate pririri**.- prie Jerati* 
Krirtaiir Vietininko, kaip Jį 
mylite ir kaip erate Jani išti
kimi. Neuitylėjote laip-gi. kml 
gyvai nl-immate ir diileliai 
lininginnte tą vi«a. ką Aven- 
tariu Tėvą* funiari- Lietuviam* 
karia šėlioto laiku. Savo pa
gurini* ir ik-kingumo jauninu* 
iš*k-jiile kiKigražiaudni* žo
džiai- aiškiai ir gaudai.

Bidyri* Krikėemuiju.- Vada.- 
kaip tėvą* Mi meile prieiue 
taip gražią aunu |atgariią. 
Kuotabiaurini dėkadamaa Aug 
šėuiu-iąjum vinokio gailcvlia- 
gumu ir pagnedų Tėvui Die
vui už nuošliKMityiiią ašarų, už 
rumažiaimą. per Jo malnaę. 
vargi). Popiečiu* jum* vidun* 
kaip meilingiau*ia* tėvą* 
lirnngierietun aunam* geidžiu 
gaurių malonių ir laiko* nau- 
tliainunu.

Aitą Mintingą. Jo prielanku 
mą liodijn A|mštaližkaa palai- 
uliniam*, kurį kaipo dangiškų 
ibivanų teikėją Atigšriaunia* 
llynai Vy*kupna vi*a širdimi 
duoda tamirtai, kiekviitiam 
imt rašto |aiik-ju*iani ranką 
kunigui ir virina* jų bažny čių 
katalikam*.

Pranešibuuu* tam i-tai tą vi
ro Didžiu Kventojo Tėvo var
du ir a* liekuuri tauiiutai at- 
ri<lavą-r Viešpatyje.

(inrušti*) P. kartL Ga-pani. 

tierliiaiiuim Kunigui F. B. 
Serafinui ir kitiem* Aiati
ri im- A metiko* Kuni
gam* Lietuviam*.

I

l’ATKR 
gearit. 

di-voli gratiąuc nuimi 
nmpli—imi* 

lucnb-utcrųue
Vėrini* 

profemu

piHateni 
pruaeru* 
I1»XTI-

toj! nau ir h grižis tokiai yra nt t| wkari|<
10-iach

Atlik* 
J I-Imkuom Ir f. Uutaakoll*

i. H1.*l*e** Ir r. LOmk.JU

Ilu mpdžiatnjai |m|uiMikoj« Ulmi jaukin
au* almtikimu* ant abiejų purių dubrltaio 
Rckonk. \ rita* paaak-j_. tad nušovė 500 
kurapkų m .irau karia, a aattrra kalba, kad 
jin aa mr aandikk oiaiaar apie tiek pat 
mikiųir alkių, u aa diria ubauajgč krakudi- 
lilu. Jukturrait ju<ktM iki |<aAulinio kūdiki.

r juk* Mm mm.

aram*, i
L Kmbg kajMlUa.

T mari Rckunla. *UM<lrda ė dviejų naujų
šukių, kuriu** ju* grajinoit ir šokat atatkar- 
toduini. "Alvito ršero Imago*." yra paika, 
kori lateoi ■mgiai toko* ir grašiai MįII<)U 

ilrenMu* 'otra* mi doagriin *airakti&ą ypa- 
tyhių. kurim |»<bini jį laimėtoju.

Paklausyk ir šiuos Rekordus ir jus busit dėkingi

<

ipiaiii patrutu nnuin- 
filii* -ui* drlecti*

|**eiilinri* la-m-viileii

Ii BRIDOEPOBTO

Gerėti* lik reikia, kuomet 
darliuojMM Lietuvi** lau»- 
reikalai*.

Varario 15 iL, šių metų. Av. 
Jurgio |mra|njoa svetainėje 
Cbieugo* varguoliu likai buvo 
riireugę kulie. rtą. kuim ja-lnų 
rkyrė I.ietimi- Lairtėr rvika 
bliu*. 1 Vilią. 39 dol. ItOv. p. I*. 
Jnnuštiurkn* pridavė Tauto* 
Eomlo 32 -ky i ini. Pinigai trtpu 
|ui*ių-ii T. E. Centrui -ykiu 
mi rky r'm luirių uiikomi*. 29 
dol.

viri 
vė*

A. Budreckas. 
T. E. 32 akvr n kr.

PARKELIAVO KARES SEK 
• RET0RIU8

4 o

f

K-41T4B-41T3

a

imun NAUJO KATAMOOO TAMTTAVTXMMS IMSnUJlOMTALMS
Kiekviena* Culumbia Bekūnių |airdavvjn* mielai nutik* pagrajint 
Jum» teik vienų tų Rekordų, be jokia atlyginimo. J ir duor J 
taliugy Culumbia Lietuviškų Be kūnių. I*uprušyk |«u< jj.

KrttHe Bar. VaL 
Taupymo mariem.

kad Mis

Build
AdditfcnNow

“Pastatykit Kitą Dali Prie Fabriko Dabar 
“Jdfu ma. datar BMUtyriaM tai kiti misi užfcin kalią kinyje, kadugį H 
priešaities mažumo vietos man negalime v iaų ušakymų išpildyti. Bet jeigu mee rt 
tjsime Ui tiek daugiau sutaupysime kadangi vii daugiau naujų užsakymų g—ri— 

Sutymae Sujudins Banį.
Dauguma iš Chicago* fabrikų |n-miatu, 
kud jie dnluir guli Matyti duug pigiau 
uegu laukti, taigi jau jo- daro ploniu-, 
ir tuojau- prudė- -tutyti. Ta- reiškiu dau 
giuu durtai žmonviu- kontniktai dvi nu* 
terijolu ir žirniniu tuntai pndidiv bizni*, 
lieriuu-iu vartoti -torą medį ir etatyti 
MiU Condructiori ti|io. Ji* yia gera* ir 
ctipru* i giiuimiiui* ui prieinainii* kai* 
lui*. PurikalMIi *u savo urvliltcklu ar 
kontraklnriu. tuojau*.

Tlir Hrtuil l.mnber Yard* of Chicapo antį Cook Countv

Kainos Negali Nupulti Žemyn.
Prof. lrviiig Ei-lier i- Vale, kurio -ttuip- 
>ni* til|ri vimuiu cirkuliurioje išlci-tą 

l«-r S. V. Kviiivrcijiui rkyrių -ūko: 
‘'Žinoma la-laulkduiiii nieko neįgijo vien 

tik pakėlė kaina- imt dalykų, gudiiau- 
>ta- tu* žmogų* kuri* veikiu tuojau- ir 

Mi-ituiko mi kiiituimi-.*’

aiblirii*, tmiiu
V C*rd Gispam apiplėšta banka
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Lietuviai

Dr. G. M. GLASER

Dr. S. Naikeln

SERGĖKITE SAVO AKIS.
siauciŲAHDAL

Žvirblis.

AMERIKOS L1E MOKYKLA

Ištyrus West Pullnuu'ieU

B1NOHAMTON. N Y

JOSEPH C. W0L0U
Lietuvis Advokatas

Kunigai ir vy.kupa. per *»'- 
kri.tijų .uėjo vėl į svetainę. 
Nahašainko kuria. |m»iliko bs- 
žnyėioje Aki 3 vai. ]io piety. Ta-

Dr. R McGUIRE 
SM <1M tNTAW 

l»Mi* •ksiahrTvi U.h V

Dr. M.Stupnidd
3100 Se. Motom Stnat

iki gatvėrui* neėiuti rautiunų 
Aiaiurų, tai uiu.ų bolševikai 
■numinė raudonai. įdrodarai. 
apraišioti telrgnifų įdulpu*. 
Bet dėdė*. pajutę. ir tu nelei- 
<lo daryli. Tildą sugalvoju

giedota “Regem rui otuiiia’’ 
fu invitaturija, |uu<kui kuni
gai KUMilę j keturi, pinnuo- 
niu. Kuoliu.. pakartini nukalbė
jo pirniųjį noktum? ir įaudė*, 
kurių palmiguje giiduju Bene

l.uieu. m oi. kmUi.

Rep Songatl and Cu 
1801 Wabanria A ve , 

Chicaco III

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAI

(MA5TER S Y

Panedi-lyje 3 gegužio, 1U1D 
Lietuvių bainyriujr prie 13dli 
•ve. N. 1390 buvo laimi liūd
nos iškilmė.: vietinio klebo
no, kunigo Pranciškau* Ku.iu 
laidui u vė*.

Prieš pat lU-lų valandų ryt- 
■Ktyje parapijos svetainėje po 
bažnyčia jau buvo vietini, 
▼yakups. J. A. M. Jvroaima*- 
JokahaK ir apie triadešimU 
kunigų. Kunigam. apsivilkau

* veiki nitus. klebono. Cfalan-
esi jmkiluF maža mergaitė, Z. 
Kiu|M>liutė. ru linu pritaikiu. 
tai* žodžiai. įteikė gerb, Ide-Į raudonais .kudurai. apraišto- 
lmilui gražų krepšį gėlių nuo I ti tvora, ir im-džiua. Be to. tų 
gi<-> torių, l’aakui chorų. ]ia- alkaakaM L.-lt tL ei»iulniuk»niii su 
dailu, vs “IlgiaaMų metų,” 
“Tekėjo Našlelė** ir “Aat U*, 
įelio dvaro.** Po dailių tapo 
*ulošta kuim-dija: O. 8. K. ar
ini šliuliinė iškilmė. Lūšims, 
prijuokino publikų iki sotie*. 
Role. kožiia. atliko gerai. I<u- 
šintr dalyvavo—p4ė»: <•. Ka- 
vanžiulė, O. llnmlotuiitė, p. p. 
J. Italai.. J. Korulta*. II. T r- 
luina* ir K. Raudonis.

i*o kišimo cliura. du r juulai- 
uavo “Oi Motule Mano,” 
** Ptiniiėjsu žalių rūtų’’ ir pro
gramų užbsigė Lietuve* him 
nu. Hio. dniiHi* .mlaiuuota 
ir-gi gražiai, ('borą, kaip ir 
lošėjai vi.kų išpildė jai vado
vyste varg. J. Balsio. Po pro
gramų! wkė i.iuimėjiuiu. 
Iiniugau* žicilo, kurį aukojo 
p lė O. Me*kuu*kaitė. Po vi*»> 
ko jauninta, žaidė įvairias 
Anode*. {spūdžiai iš šio vaka
ro ganu gražų*. Pelnu* ėjo 
patupijo. muilini.

Parašų rinkime ]m |*-t>cija, 
leiktilaiijniiėia IJetuvai n pu 
guliuybė., We-t Piiliiiuiiiiiėini 
taipgi mituliai pn-idarluivo. 
surinkdami virš l.<»*i parašų.

Ta* viskas įvyko bėgyje pu 
io* *nvnirių. Pirmiau taipgi 
buvo veikiama. Taigi, jei kn- 
iiumytų. kud VVe.t Pūliniame- 
ėini snaudžia—labai kirstų.

700 N ASHLAND AVENUE 
kampai Hurou gatvei.

aut aiitieko* Polonio Pini r

•W4- OI F«. Iriu. Mle. Ckuase 
T»UfvDM» llnymarket 2M4 

DR. A. A. ROTH,

FXTRA.
Ant pani rimo medinis ne 1 

; mas su naujais įtaisymais 3 i 
fintu po 4 kambariu?.. Vertas' 
$4,200, parduodamas už S3550. 
Adrcrau: 4427 So Marshfteld

J.L
I
• 
tI
K

SKAITYKITE
* * B P AFfi A*

2U11 W «Ui BL. UtncAtfO, 1U.

T« kf«snan MiJuaalrj 37A
KMahA*. Frvt

n.

t



DRAUSK!

Iš CHiCAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

IŠ BRIGHTON PARKO.

Iš NOKTU KIDE.

I

r<

• 1

b

«

ik. U 
I? iv

I’Jb 
i »w*e

Vlu

Amerikos Lietuvi* Tarybos nariai Chicagoje:
JaUns Kaupas, 
Kaa. Ig. Altavtotna,

\ im nu ritu iii-]tariu rakite ru
si rinkt i. Geistina Imtų, lead 
kiekvienu narys ar narė atsi
vestų ir naujų įtari*.

Karys. .

VYRIŠKŲ DRAPANŲ
BARGENA8

NaujamaliBiat. daryti ant Mf* 
m itt nitai ir • -kertėtai, <»r. 
t. |>S ik ISS. dabar pu-
o '• P UI ir lt!

S .i -,.Ar»t tavi B'to Iii

Atn.vius a.ssiiiKaa 
U, O. Immum ir i eksrele

S GGRDON.

I

CHICAGOJE. Į

Pataria vyru* vietai plakit

leidė

Hnri a.4.4.s.

lt

tST^BLISHED 1859

7KLELIUS

I: 
I 
!'

TAUPY 
(WS8.)

I*
»i

MTISTO TARYBA PRUS 
LEGISLATUEĄ

Senyva moteris nužudė 
j* Volland.

NAUJAS TEISĖJO SUMA
NYMAS.

Priveik-lų ir knygų b-idčja- 
Paul Fnaleiick \ ollntid pirm 

Yer-
se-

rini

NEŽINIA KUR PRAŽUVO 
MOTERIS.

ŽUVO DARBŠTI MER 
GAITC

Ti-'. (t; Vilt 
tntiel.nri

PIRKITE KAP. 
M

PUIKIOS PASEKMĖS.

Trožiadienia, gagužio T d , 
tv. Stanislovas, vysk. k&nk.

Ketvirtadienis, gegužės s d. 
Av. Mykolo, ark. ap.irriškim:i..

 
NAUJA TRAGEDIJA 

CHICAGOJE

poros melų Nei 
ke bnro mudvjęs su 
nyra, apie tai metų 
žiliu., iiinli-i išk«', kažkokį 
Mra. Vera Trvpagnn r. Kilu tu 
rėjo įsigijusi Inivii.ni šio- ša- 
liem pirmojo |n*i-xnl<tilo Jurgio 
M'a.liinstomi nedidį |t.iitik~lą. 
piešta pinu kokio šimto imtit 
gatvans t uoiin-l inio piešėju 
Jolin Trumlnill.

Moteriškė |msiul<- |eiveik-. 
In Vollandui ir lu-luitu ■-■idilini 
iš In padaryti l-iznio. Vollnml 
priėmė jmaiulyrnų. .Ii. |«iMtk«’, 
jog padirtodinMą- to |ian-ik-lo 
kopija.. ir jainluo-iąs I'n.-itkė 
dar. jog Įs-r metus tų kopijų 
basių gnlimn parduot i npn 
įsnjm.

l'ž firivintilo pn-kolinim:- 
Vollnnd tiKili-riški i (mžadėjo 
dalimis išmokėti U.\,<s«k

Praėjo du Metu. Vollao-1 
padirbdinu to paveikslu kopi
jų. Bet lusnis nevyku. Kukėsi 
pardavę* tik 174 kopijas |si 
Žl.tltl kiekiniu).

Tiki tarini moteriškė atmint 
reikalavo |aižu>lč-1ų jai |ūni- 
gų. Volland jai ni< ko le-dave 
Paskutiniu kartu į jo. n-ikuln 
vinių praariu . iqpl jei jinai no- 
risti atgauti |mveikslų. turinti 
užsimokėti *174. Nes liek Vol 
landai atsiėjusi nt-pavykm-i 
paveikslo reprodukcija.

Moteriškė tun ne|in»itcnkimi. 
Iš Xev Orienns jinai atkelia 
l'u Cllietlgon. Atėjo leidėjo Vo 
)lan<lo ofisaa, tindami Im-I--. 
Čia ir vėl panikalavu įtaigų 
Voilaml pasakė. knd jis neduo 
siųs, kad visas reikalą- įsi iv. 
tas advokntiii.

Vollaml a|e-isnki-s nuėjo mi 
ro privatiniu ofis-in. Keli-' iki* 
kui jį. Tėtuti s<n>ė išeit raukė 
revolverį ir nužudė Vollundų. 
Pu |iašoviiiwi už |s-nkių minu 
tų Volland mirė.

Policija mik- suėmė ir jinai 
lui.tMikė, jog šovusi į VoMan 
<ly. Is-t m-uuiėju-i jo nu-udy 
ti.
Išprndžių žmogžudė limo į»i 

karščiavusi ir išreiškusi n < 
džiaugsmų, kad rit-icku-i savo 
tikslų. It-l loiekui niiMiiiiiiu-d 
ir ėmusi npnimloti savu pikta 
dnrl-ų.

Aiilmuidiilinių n-iknlų tei
ma trtM' jii* Sldk nno ilien- 
i’ iri'iškė i:ž tui. knd -uareš 
tuoli lytai, -••imi nų galio-, 
viltoje p.iiMu.: .- ir kalėjimą 
luitų tau-Giumi vii-šai niipln- 
kimu. Tų it i-.' la* Mikė rimini.

Ji- | .t. y i i-i. kad dnilr--li- 
mi.'ui št uol n už i okiii- pra-i 
ži-ngimtis lirų n-turi pini--- 
ui-uiMiketi luilinuilns. Tad jie 
užilii rotai į kalėjimų.

Tuo Inttiu jt, .M-intyno- tuo 
meili pa->li ■ . I., jt-l.to užlii 
k y Ino.

Amini iix jn-rgnitą važiai! 
Iną niilomoltiliu Itin o Mtarrš 
limta- llolnnd l>iew. Tt-i-ėjn- 
užtl'j,, piri-.-’.io iKitamlą 
llti'i m-i i< io |ūni--i, uz.-imo 
kėli prilrtiilt!.-. T...I uždarytu 
kalėjimą n.

Gi jo žuioiui -u įnikai* p.if 
ko tv jokio užlaikymo, vargi-. 
\lt’-jo jinai toi- io im l-*i, kad 

In- į m Ii no imtu vyrų iš bulė 
jinm. m- jinai m-gnlinti gy 
vi-nti. .

iš to ir i-akilo mintis knd 
vyruti viešai tau Ii.

J| CMcatK Kttifih DmįR Dm
Giucagm Katalikų drMffijK 

Kad ižaižkinti
Taryta* poricij* ir 
Chicagvu Beturiu m 
Ui ivarinu reikalu.
Chiragoje, kviečiame 
gijų. Tautos Fondo skyrių, katalikų orgutaBcijų ka 
movus, o kurios atstovų į įvairiu suirinktaras ižrinkų netari, 
draugijų, skyrių ir kuopų valdybų suiriakti ketverge vaka
ri 8 v."landų, j 8v. Jurgio parapijos salę. Ten Amerikos Lie 
tuvių Tarybos nariai aižkins jos posiciių ir tars apie žiu dienų 
lietuvių tautos svarbiuosius reikalu.

Kviečiame katalikų draugijų atstovu ir valdytas ii visas 
C; i vagos j 8 ycgržio dienos susi rinkinių tv. Jargio parapijos 
salėje.

o CM 
'. V r 
u viii 
-ilik. • 
loki., 

••jėi n*

Ketverge, grg. I «L. tuojau 
l"i gegužinių |iniiial<lų, įvyko 

. I.. V- - ių "Iii kno|m* tnėm-sinis 
susirinkimas. Ktisiriitkiman Im

liai gitas. Iš svarls-snių nuta
rimų verti Įtažymėjium yra sr- 

' k.-iuti-ji. Nutarta imi raitijos 
ttarži- įrengti “Ietinis court,” 
kur vasarą viriai gnlės lino- 
srtnn- laike pažn-sti.

Priimtas sumanymas, k.n-l 
vyčių t a.'ri rit intu chorui Imtų 

Iftamminti įstatai. Bartas pa
lestas veikiančią įai komisijai.

Orui ganėtinai sušilus su
rengti š-iminiškn išvažiavimą 
i Jrffi-rs-Mm miškus.

Priimtas sumanymai su- 
Įltimi|iinli msirinkimus. Pa sa- 
sirinkimų iš|iildyti progntmėlį. 
susidedantį iš kalini, diskusijų, 
-luinų. įlekkniutrijų. Ant gnki 
imžaisti tnutim-s žaiski.

Visas naujus sumanymus, 
visus svarisinins reikalus ap
svarstys pirma veikiančioji 
komisija, gi juuJcui mėnesi- 
iiiatn susirinkimui kuopai duos 
priimti n r atmesti.

L. Vyčių .'i kuopa (iš North 
Sidės) laišku užkvietė į kon- 
r

Kuomet Siiv. Vid.tijo* buvo 
įstojusios kariu ir pmilėjo re 
kndimti knn-iiius. šalyj alsi 
raibi tokių tiulių moterių, ku
riu* karštai patari- kareiviams . 
prieit iSkidiniimų kariu būti
nai vi**1i.

Daugelis jaunų vyrų |mklau 
eė tų patui imt). A|i>ivi.lė sii 
laužai sau |ia/j.tamomis tau 
gnitėtiiis.

Ainmlie iš karės nnų dnutre 
lis |mrkelinuja liguistų ariu- 
Ih- mukų ir kojų. Turi jie min 
lyje. kml jų palikto* |mėiidė* 
ių luid.iii ir jo- atrasią ben 
kokią prict'lmid i.
liet didžiuma tų jnunamnrėii r,.rtn< pn|(Ut, nedėlių.

m nmi Jaužiuii-tiį Mirohg. i. | ržfcvietimaa Išimtas. J. Vtli- 
, urna, kuopos narys ir T. Vyčių 
(liiragns Apskričio choro pir* 
niininluin, kallu-ja apie 1^ Vy
rių ttiicngns Apskričio chorą 
ii pranešė, knd opt-rclė “Kor- 
miilin Var|uti" litis stalnmn 
antru syk arenoje ucdėlioj, 
gcg. IS d.

Šikantis sueit itikimns įvyks 
keivet-’e. g«*g. ** d. toje pačm- 
įo svetainėje. Pu susirinkimo 
bus išpildvtns programas.

šiorani pranetasH j>< L. Vyfig 
5ln kuo)* atlaiky. savo mėnesinį 
■uaarinUag graužto 7 d, lSitt m.. 
Puladū Vark ml. prie HUdlsri 
ir Xol4e Ht*. Susirinkimas pnua- 
drs Ivriai R vai. inkare ir Imki 
niKmirdžiai prašau nepaaivėlinti.

I luini r turime gnhtį srriainr ir 
ralė-atn .mariau jaustiea.

T«W rtesgėmJ. MMh tinka- 
mų svetainę, kad vi ar— patikt* 
ir kad salima Imtu pažaisti.

Prašau IniaBsiflmgi 
rinkti ir nepaaivritioti.

tus vyrus. Jos žiuri tik kok'it 
lai diilvyrių. Pakyla m-siit. 
kiniai ir |uiskui |ai.idatu'in: 
eknitli • |s-i-.tskyriiiių.

Kinn-lie tad I įkaiščiui t ii 
ir rašo upė- tokiu* |»-r*iel;y 
rimu..

Tni kokio. Įsi.i-kun-* iš 
kvnifu iintariiiKi.

lllinois val-tijo. Ii-ei.lnlnno 
—mitu- i-rnvi-dė l-iliii, .uit! 

nrin prnliitii ijns n-i-lii vale 
l.jiie ligi-nl.-IIH. Irtis I- idžiniii" 
|«< namus daryti kratas, jei 
••u. miiisluiių. kad tu..... a-
kitno-e ni-niii>-'<* laikomi -i ii 
gidai.

Mi. t., taryta niiepremli- 
v-ik': prieš toki etiriškg liilių 
Tol liiiiti gn! tinkamas tik 
a -l nitui imrotr* lalim*. Tari 
tai |i ių. -nuiikil pioleetii 
let_*l tilt lirai.

i-miHiritiiiiiiciiitiumuiHiiuuinniuHi

EXTRA PRANEŠIMAS.
Daktarai Oeo. M Olaser, 

turint:, ofisų po num 3148 So. 
Morgui St., buvo pereitų sų- 
vaite pašautas. Paskalos yra 
leidžiamas, kad daktaras yra 
miręs. Tu neteisybė. Dakta
ras jau sugijo ir sugrįžo | ofl 
ra kur ir vėl praktikuosiąs

Jis duoda $300 CO tam. kuris 
prip-rodys tuos piktadarius. 
imilt.i.-llllimillllllllimillllUlllilllHim

haii-Bi*

ir «u< 

* nu |: is

Švelnus

CEREAL

ii Javu Darytas Gerymas
Skanu, ir turįs ypatybės troškinių patenkinti, nuo senai dali
ninkas vnnlo "Edelireiss."

Malimus šeimynos gėrimas. grynas ir sveikas. G varant notas 
imgansrjmdus |u-r OI metų firmos, įgijusios gero vnnlo savo 
gnimninu.

Parduodama visur.

SCHOENHOFFEN CO
CHICAGO
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