
DRAUGAS”

i

Ui

i

• V

ir

h i:

TROCKIS SUTRAUKIA KA 
RIUOMKNR ESTONI 

JOS FRONTAM

IM
pa-
rn-

in 
t-

nc*a*i. jei ne
nori rarieiti *u vokiečiai*.

Kuko, ka<l jei ji* butų anų 
ne|Hl*ielgtų.

Rantzau rūstauja.

Vilkučių ntrtovų gnlvn. gra- 
In* Brockdorff llnntznu tvirti
na, kati talkininkų premjerai

liet talkininkai aenpriima.

I*‘t' iruti

pakraiių vietoje, |mna*iai 
einančio i IM- Ne*, girdi, reikia bijotii** Die
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♦Vokiečiai gaus atsaky 
mą šitą penktadieni
Tnclds stato paslntnes 

sava jėgas

8tockholmas, biri. 4. — Tn* 
rki* atitraukia *kaitlingų Iml- 
irvikižkiĮ kariuomene į l‘a-1 

-baltijų. kml už|ailti e*ln*,| 
raomiu* ir kitu* ir tno bmln 
nr tik apginti IVImg-adų. bet 
dar iėaaujo įriliriauti l*nbal- 
tijon.

Toji Trorkin kariuomenė - 
tai paprasti burini vyrų, ra 
prievarta paimtų kareiviauti. 
Vrpalyginnmn ja didžiuma y- 
ra prieiinga bol*ev ikam*.

tfa naoM*xH<umjnina, kad 
Tn«ki4 stalo pankutioc* na-

Mina, pastumti pir
myn pakel* mai*tu* prie* bol- 
ževiku* ir perri* ltol*evikų 
prieiininkų |Hl*ėl>. Ir tuojau* 
ra ginklai* at*i*uk* prie* 
eitu ravo *kriantlėju> ir

---imjBB nOOMCVlBUK.

Kita Trockini nelaimė 
Ja, kad ji* negali prieiti prit 
Daltijo* jurių pakra*ėių. Tai* 

Amknt*ėini* plaukioja tnlki-

Paryžių*, biri. 4. — Kebu 
<l<- l'.-iri* pram-*ii. kml talki
ninkai į vokiečių alntovų kon- 
tr-pariulyum* duo* galutinų 
atrakvmų ateinantį penkta- 
dieoį. .

Kiek nužinria. bu* atmenti 
viri vokiečių kontr-pnriuly- 
mai. Vokiečiam* Im* jmrakyta. 
kad jie ligi birželio 23 dieno* 
arlia turi taiko* nutartį pat
virtinti arba alrinakyti nuo 
patvirtinimo.

kininkai atrirako verti nu jai* 
taiko* taryba* tolžiu.

Prancūzų laikraSčiai dažnai 
prikainioja vokiis-iam*. kodėl 
jie tu-fus t virtiną nutartie*, ko 
jie laukia.

Grafa* Raatzau piktai atrė
žia, k odei-gi talkininkai nes
toja j taryta*.

Vokiečiai |ia<lu<nbiiiii talki- 
tiinknm* -ava kontr-|m*iuly-

ainkų laivai ir tykoja nntver-' mu* buvo mnnę, kati lai* kinu- 
ti juo* *avo nrmotų ugnin. -imni* talkininkai ajiriim* 

Pareina žinių, knd Trockio dinkuraoti.
“kariuoment'-’* nutirpnianti 
kai|m raiega* *aul<*loj dienoj. At*akv* vokiečiam* rantu.

Ne* ertai, -įlomiai ir talki
ninkų kariuomenė* nnt Pet
rogrado eina tlviejom koliuin- 
nom — i* pietų ir niaurių.

Pietini- koliumna taik<i*i.įr |ireūdcntn* U'il*ona* per- 
paimti Galčinų. Aiaurint-—1 .hug iMidžini r ! 2 !-
mėgina u|t*up'i Krn*mija 
Gorkn tvirtovę ir ntkir*ti jų 
nuo (trientaum 
geli-žinki-liu, i' 
rogradų. I‘« tu priverrti |mri- 
iluoti Kronštndtni.

vo ir žmonių.

Netenka visokios viltie*.

Kuoim-t talkininkai atrirako 
|m<luot:i* vokiečių ragi-rtijn* 
di*ku*uoti, vokiečiui nlriovni 
netenka jokio* viltie*, kml jie 
gautų kokiu* nor* |Kiletigvi- 
niinu* Mitnrtyje.

I'o Šilo jilo*e ir vėl |iakyla
PARYŽIUS, biri. 4. -Lie •jmi-.. ar nutartį (uitvirtiiiti. 

tuvos vyriausybės atstbvni -'r 
taikos konferencijos pareika 
lavo paskirti komisija kuri ii 
tirtų lenkų rengiamos pogyo 
mus prie! žydus ir paėius lie 
tuvius užimtose lenkai-. Lie 
tuvos dalyte. Tai p pat lietuviai 
reikalauja talkininkų atkreip 
ti dom.-y | lenkų darbus Lietu 
voje.

Ii Varia vos pranešama jog 
lenkų kariuomenei paskelbta-- 
eeneralis

LIETUVIAI REIKALAUJA 
IŠTIRTI LENKŲ DAR

BUS LIETUVOJE.

guli tM'iti 
■* laikiniu 

lianmito* 
gilliiiKUi.
Įtlimo. *.
I'arakv*

PIRKITE KARES TAUPY
KELELIUS (WSS)

ĮSAKYTA SUAREŠTUOTI 
NAUJOS VOKIEČIŲ 
’ RESPUBUKO8 

PREZIDENTĄ

Berlyną*. biri. 4. — North 
Gerinau Gaaettr pa* k eibė, jog 
vokiečių vablžia jankė kno- 
veikiau* nuamėtuoti Dr. Dor- 
ten, naujo* Ritine provincijų 
renpuldiko* prezub-ntų.

Ilo to, vokiečių vabliia pa
dori- proto*tų prie* prancūzo*, 
katrie iiaretnia tn nauja re*, 
publikų, at*kiln*ių mm Vokie- 
lijo*.

Dr. Dorten vrn kaltinama* 
ui ralio* indavyrtę.

Vokiečių vaktiia tvirtina, 
kn-l ta nauja rc*pul>likn yra 
(taranki Prancuzijni, knipo bu- 
forinė vie*jmtija.

biri. A — Strei
kuoja ėia ilorbinikai anetalo 
i*<lirby*tė*r. Streiką* pleėia- 
*L

Aiandie * nrt nū kana ant pn- 
toninių grMtaketių dartnnta- 
kai, traukinių operatoriai.

Šiandie rtmikooja apie UI/MM) 
darbininkų įvairiom* įlarim ra- 
koi*-.

Paryžius. Itirž. 4. — <4a
laikotarpiu — nuo *jmlių 
nu-n.. 191S. ligi vanario, 1919, 
nuo influenzo* mirė apie 3KI.- 
<nmi žmonių.

4. — Japonijo* 
ir armija* vir- 

ju *u*irinkimn.
.karė* laivy
!*inink:ii lt
Pirmininkavo l>uvę* premjera* 
markisa* Okdma.

I*a*tara*i» 'pažymėjo, kad 
jei norima pasaulyje palaikyti 
taikų, reikia Minnikinti vi*u* 
ilidžiulių viri|m1ijų kari-* lai
vynu*.

ANGLUOS VIDUJINE
PASKOLA

Londonas, biri. 4. — Angli
jo* |iartamenta* įgaliojo pi- 
nigyno miai*t<-rį užtraukti 
naujų vidujinę $l.2.*i<l.<ll).<NM) 
|ia*kolą apnwkėti tm-tinį nepri 
leklių.

WaaMn<taa, biri. 4. — An
dai ralig vokikkų laikraiėių 
paskelldo* žiainii, kad netoli 
Coldens nuo «fc*filiotijo* tarė
jo žūti apie 80 anirrikoaiakų 
kareivių, yra nstiii ingiiL

Taip praradę via generolą*

Michiųan Ožy. Mich., biri. 
A Aktam mirrta ablmnana* 
Gurtavr Rierk nėra Šalie* pi- 
lieti*. Ji* norėjo gauti Įtilirtv- 
bė* raštu*. I>rt jam ntnakytn.

Mierto taryba {mgalinu- 
nu*prendė jj prašalinti i* ta
rytam. Bet tarybų* nu*pret*li- 
mo nejiotvirtino majoro*.

_______ ___ ---------
BOLžEVIKŲ PALIUO8UO- ' BoUcvikai myli papirkimus. 

TAS UŽ 8250,000.

Apsukriai pabėgo, nes butų 
buvęs iinaujo suimtas.

New York. lūrž. 3. — CSo- 
tuii garlaiviu Ntockliolm i* 
bolievikižko* Ru*ijo* *ugryžo 
Kitingon-Nehibl Co. direkto
rių*. Molty Kitingon. kur* ki- 
luomet gyveno Maskvoje įsi
minėto* rimui* reikalai*.

l'a*prų*tl jalu i* Itulkeviki*- 
ko* ltu*ij<>* atidėjo ♦2-'i<t.<><*l. 
Tiek ji* užmokėjo Imleevikum* 
už | m Ii iiomi vilnų jo i* kalėji- 

'llltl.
| Ir jei Kitingon |ui*kui ne
imtų buvę* tipMlkrini p:i«prii- 
<|ę-* i* llimijo*. i*imujo Imtų 
Imvę* *unrt-*tuo1n« ir nuo jo 

'imtų Imvę- poreiknlnutn dnr 
I milijono dolierių.

Su žymiais vyrais buvo kalė 
jtae.

Killllgon. UIHil Jo ĮMlfie* |m 
Į*nkojimo. Imvo *nnre*1iio1n* 
I l*-rtiini ir iiž-lnry tn* knb-p. 
Iiiuiii Būt irk i.

Tu*
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ZKr Praiite, kad suomiai

Mirij?.

Kiiima- 
Vnkar 
4-*t in
Pilt*- 

Cbicst-

I'o Immbų -prngdiiiimų ir, 
grūmojimų vieoj ėalyj ėiaadic i 
praeith-jo gem-ralė im*tžioklė, 
prie* vi*okio plauko 
lietu* ir nnnrcliietu*.

|vairiuo*e mie-tuo-i- 
mi radikaliai gaivalai. 
Clevelniu I- *uan-*1iiot.-i 
tariamieji rniulonit-ji. 
Imrge ennieėtimtn 2K; 
goję IIĮiie IKI.

Mie*tų ĮMtlieijo* eu*ijungė 
eu f<*b-nilini* agentai* ir 
ėluoja radikaliu* gaivalu*.

I* Wa*hiagtono pmm-*.niui. 
jog kongreee |mkeltn> kiauri- 
man i*lei*ti aėtru* į*1;dynui* 
|.ric* lunubiiiiiikii* ir vi*u* 
t m t*, knlrit <lnim-’in ramių
jų piliečių gyvenimų.

AaM-riko* Bariui ž'edrmri- 
jo* viriai t i* M-ut i* tvirtina, 
kati tie viri Inraliininkai —tni 
evrtimėaliai. Gal jo |M*akyme 
ir yra kiek leieyltė*.

Vi*gi tokrai tvirtinimą- y- 
ra netaktinga*. Ji* negali 
jmtikti tlarl-ininknm*. kuriuo* 
ji* atrfovauja. Geri darini 
žmorn'-* neiėdara jiAių |irajo- 
vų. Nekelia kruvino* revoliu- 
vijo* ir neplatina U-roro, Tai 
vlna atlieka' eneijalirtai. Aitie 
per kraujų nori imgroldi Ša
lie* valdymų.

Ballimori-jt- kaip katedra, 
tnip knrtlin-tlo Giblmn-o rezi
dencija etipriai |utli<-ijo* -sau
gojama.

Vi-uo-t- mie-tiuti- Miugojn- 
mi vienieji bu-tni ir į-taigo*.

I* Uji*liing1mitf |uiieimi ži 
nių. jog likimari trumpu laiku 
iSgniulyti vimi- euokallunin 
ku* ir ten>ri*lu*.

FILIPINŲ SALOS R E IK A 
LAUJA NEPRIKLAU 

SOMYBŽS

Filipinų senato pirmininkas 
atnaujina reikalavimą

bijojo

l'nrirotlė, jog luili-v ikiii ko- 
mi*urai luitui myli |uipirki-. 
mu*. Kalėjimo vir*ininkni lutl-l 
nevikai Kililigonui pram-nč. 
jog ji* už pinigu* galį* Imt 
paliuoMiota* i* kalėjimo.

Kprailžių nuo j<, |mn-ikn- 
lauta pu*<'-. milijono rublių 
(taip tariant 42Ti<).<Nlll). |b-t 
]Mi*kui liolL-vikai nurilcido li
gi BMŲNNI rublių.

Tcčiiiu Kitingon
jiem* tluoti pinigų. Ne* jie gn- 
b‘-jo jį |ialitlo-tloti prie* IuiIm- 
vikų vnblžio* norų. Tad butų 
gulėję- išeiti ilur blogiau.

Galų-gnle Kitingon np-i-'iuė 
tartie* *u |mėio* l*rl*i-vikų vai- 
tlžio* atrtovai*. Puti valdžia 

lapriėiiH- jj |uilim>*tii>ti. B-1 i* 
'pradžių už tni pareikalavo 
Įinilijotio nihiiii inripirkimui.

Ant galo |*. ilgų tarybų *ii 
tiko imti pu*-- milijono rub 

i lių. Tiek Kitingon i-mokėjo 
ImlSrvikų vnldžiai ir buvo pa 
liuoMKitn*.

Pn-iliiio-av. 
nplei-ti Mn*k 
vo pranerti

-Hiinžai jj 
rė*i iniui 
rauti tlu 
I'o *it

I

I
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paėmę Petrogradą
Baigiasi bolševiką valdymas 

Ungarijoje
NEPATVIRTINTA ŽINIA 

APIE PETROGRADO 
PUOLIMU.

DtIŲSTA UNOARIJOS SOL 
ŠEVIKIZMAS.

Copenhagen, biri. 4. Ertų 
ir Mutinių knriuittiK-ni'-* |iaėmė 
Petrugrailn. anot mfmlvirtin
io. teb-gnimo* i* Vanbir. |m*-j 
ki-llttii. laikraštyj Nationnl' 
Tidemb-.

Biw4. birt. A — Gartaivi* 
George Wa*liing1«uL kurimmii 
ftt<-7.i<|entn> Wil*ona* tri* kar
tu* ntliko kelionę- per Atlnn- 
tikn. jau |uirno*inuio» k-*li<i- 
te-n.
. Garlaiviu ku|Mluoui į -akyta, 

kml |*i birželio H d. garlaivi** 
ka* valanda Imtų imguminla* 
:iplei*ti lieto, uorių.

Vnknr i* ėia N--« Verkim' 
i.plnukė 
m-n 
kariumiH-tiė*.

teplaukė tnipiuit ir laivu 
Sil*rmiy it ttriiuilin. Kit-kvi- 
mnn yra' |*> I.mui kareivių.

i

W*shin<ton, birt 4. — Fi-Į 
lipinu Milų gyventojų ir val
džių* atstovai ria prie* kon 
gre-o komitetų atnaujino n-i 
kitlavimų. kml tom- -iilmii- 
luitu pri|Kižitil:i ne|trikl:iii-o 
iiiyl*-.

Sulų atstovam* pirminiu 
knuja M-iuito pirmininką* 
Mi-niu-l <)m-*on. .Ii* *akė. t.n-l 
Milo* nori gnuli m- lik ii*-pri 
klnui-ius I*-. 1**1 it Mivi*tosi:ii 
prigulėti prie tautų -.ijiiiig*

Čia tluilgeli* tiuoiiKUiinii

Tvarkau aaaj* valdžia M
Karolyi ialiniakų.

Paryžius. biri. 4. I* Vien
iui |*-r Bu*el (Šveicarijoje) 
vinilu žinių, kml l'nvarijoje 
bolševikų saldžia nyfcrta. Ne- 
|M>ilgaiii ji virai išnyk*.

Nv«- Vėsina Tageltlntl tvir
tina, jog tvarko*! nauja* mi- 
nirtrrių kabineto*. kur* ut
im* tata-vikų vieta.

Kabineto pirmininku yra 
Iternum. laivę-* (trvkyliu* mi- 
ni*1- ri* tavu*iam Karolyi 
knlūnele,
Gt-rman |«k virsta* j Vcrmil- 

le* kouferuoti ra talkininkų 
atstovai* ūpo- rtos-j Vagari- 
Wr-

Berlynas, Itirž. 4. — Gauta 
žinių, jog vakarinėj ('anuri
joj. kur riauč-in Itota-silcai, 
prie* šituo* Įuikibi gyventojau 

Mit—ItU-i- ir lnie*teliuo«e 
•ekn Miriri-mimui. I (augeli*

tirlaivi* Mmint V «-r-, |Kdu-gėtių alki liauja į Aurtri- 
*u (i.uuu iiiii*-rikt*tii*ko- j,,. |g|rula-žiu*.

VOKIEČIAI MUAA8I SU 
LENKAM

Paryžius, biri. 4.
I kieėių kareivių i- 
, l'i u-ijo* iin'-jo Suvalkų 
l ta-rnijtin tie* Grajevo ir 
'puolė lenku knriimii*nę.

l- iikui luojait* vokiiėill* i 
kė.

Tokių žinių i- Variavo* y ra 
'gavę- vieto* l--iiktii.

Ihir Įuižy mimu, ka-l voki* 
puli-'i- daleliu* iimetiivilti

i liu*.

Psryžin*.

LihI »iil«»iti<* •ln«»1a t»«-| it i k Iri t:
I • \ 1 •• \ t .! || \ ■ . • 1, \
ftM*1 kftitiiynn* t':il*fiai

f prie miIi; |tri«iknltitdi ir 11/■!

viH4itii<«iii:ivtitin« iri
|m> J4»L»<» 141(11111«i. .Ink bib* Lm
ni)iin» rnb hi I9 jm«lnr\li ir<

, «laki r.
.IuL tifreibkin, ktnl n«*|iri

\

- \

PIRKITE KAReS TAUPY
)MO ŽENKLELIUS

NORVEGIJA ATSISAKO
RF.MT1 TALKININ 

KU8

DIDELĖS RIAUŠĖS 
TOLEDO!

Toledo, O., biri. 4. Cin 
|\\ ilty* t tverianti automobilių 
Idirbluvėje jau *eimi lę*iu»i 

_ hbirbiniiikų *1 reikn*. Kompa
nija tiaiit|t>jn*i -treiklnnžini*. 

,Mie*lo majorą* prie kmtųiani- 
'niitf. I-Ini-I| pli*1atė npgin-

Pirmutini vra atsisakini Svci 
ra rija

4

I.k'at vo 
ryliie ■ 

gu-
• už Į ._

Ų..J iiij”* į’iaigų 
įv,.j kluoių -algų i* Imvii-ių karei- 

vių.
Vilkui įvyki, l-niriit- riaušės, 

kiiiio-e tiuly vato npie Kt.lMSI 
vyrų ir moterių. I'žpultii iš- 
■ inaiitie.ii |*i durta *tiviklau- 
žiiii. I'n-kiii imlu akiiit-niiiii* 
latiiiliur,įimti automobilių dirb
tuvė. Troškinta iiutoiimbiliaL 

riifl.m-.ė- tln žnioL-ii nu- 
*aula it tkiugeli* 
vn-ieji kareiviai 
nia*.

Mie*lo tmijora* 
L-uUriintoriaii* 

u i i I »r i L i,

Iii žiiHicn 
iib-i-ta. Bu- 
-lindę- j mi-

puri iknlavn 
kuoseikiipt*

Nors

t

Parvžius 
klikoj i: 

, t I \

BiRzELIū 4 IMS M
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“DRAUGAS” 
^jumiv.ixiax n.ui.y riuiaiu 

BKAVGAI F«-M4MMIXQ <Xk. lar, W. Mtte NU t-Mc*. BMmU.
TftZKMN <W M l*M**Uvn<»X 

Ok Ymr.........................................MjM

liti* va mani ų l»*rlyii«<f mi jui* 
pasiuku. Naujai imrtijai imlyg 
ti m ra |>aiuut<s nesiranda jai 
nei vadų.

Vilią ir Meksiko.

New Yorko susirinkimas 
ir rezoliucijos.

unilll kUMIM Ull\nl-1l'

“DRAUGAS”
*1M ė*U*>rM*

HCKMl MI.K1T«in kU\i: 
Metam-  ............................... 1C. am

Mrtn IU mm

IVNMNMraU mokini t k.*ln*« l.ii* 
ka* ojkMi|i»4 lino MJU4fa*)UHI daBirt t»" 
■ uo Naujų M* tų. N>MMM |nft»**UM>l« 

vta*4a rMfcl* |<Wų»ti Ir m*** 
Ureraz inMsai rffUua* m«h41 
ka*< kriam/r nr « xprr-*w* • »»•!• r"
•rtm >4«*«l iiit pttncu* i t 
lal-kj

“□RAUGAS" PUBUSHING CO- 
1K0 W. 4Mt SL, Chicago, I*. 

tiii.,1 *<***, nu

Vilių, 
jis yra 

ii-

Ar išdygs nauja 
partija?

Kai-kas spekuliuoja, ar tik 
au tliicago- seimu neišdygs 
nauja pas Aim-rikos lietuviu- 
partija. Jie tokiu, įlalykus do 
mon ima.

Aišku, kud eliieagiškį seimų 
Saukia tautininkai lai-vanui 
niai. Seimu sukuriu ju iu- įiu- 
niurkė įtraukti žinom-, ku
rie laisvamany bes is-užgirūi it 
■ava katalikais skaito. 1‘asfs- 

. tųlę prieš katalikiškos višnu 
menės relių, jie negalės grei
tai mi ja wi susilieti. Kur jie 
dėsis t

Kupnuitania. tautininkai- 
laisvamaniai mėgins juos iki 

. sigauti ir savųjin laisvanuiny- 
bės vež.iiiK lin |ui-ik inky t i. 
Sunku įtikėti, kml anuškųs 
katalikai duosi, taip save už 
nosie* vedžiotis. Tautininkų 
lyderiui šiuos žodžiu- rašau 
riam m sykį išreiškė baimė*, 
kud jie ue|-tengs "sumldvti**| 
m elementų, kurie už seimui 
agitavo. Jie prisibijojo, knd 
tieji "demagogiški valiukai** 
gali pradėti šokti ne sulig jų 
muziko- ir Mimų užvaldyti. 
I žirni jie kalbino katalikų 
vmkėjus prie m-iumi prisidėt i, j 
knd ttni„ "miluku*" Imt ga
lima "suvaldyti."

Gali liuli, kad tarp laisva 
manių ir kiitalikaiijanėių iu 
liukų seiiiH- skilimo neturi 
reikš, Bet |miojus kaip buvo, 
taip Im-.

Ne 11-1 • I rti I lt > lit ntilp
i lai. laiminių |airtijų. Partija, 
nauja ĮKirtt.įa. Iite-mi i-.iy-te 
tik lasla, kud joj nėra gaivus, 
išuiniian-ių žmonių. Kud tau 
tiškieji Itiisvuiiinniiii galėtų 
nuo katnld.yk - dai vi-iškai

|«i. .ai- 
ir tak 

Jie turė- 
i ilei-ti. 

atslarul.ų ii 
igum-. jeigu 

te*.
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Suvienytų Valstijų sĮMiudn 
kitaip nešneka apie 
kaip tik tiek, kml 
žmogžudįŽmogžudžiai,
muiia, lietini ir neguli valdyti 
vie>|iatijų, Tumiu- iš tų |ia- 
rėdymų, kuriuos Vilki Ims- 
kelia', apgarsinę* naujų Mek
siko- n-pukliką, nežymu 
žmogžudžio kraiigeringii.- tam- 
sumas • maloer politiška* pro
tas

Generolas Angeles, la|*,’* 
pi■ ziiii nlu \ illus sudarytoje 
n-pulilikoji-. neišrado imu 
gula iė galvažmlžių rųšie*. Jis 
Imlu Piuncuzijo* ekspertu 
ginklams priimti iė Amerikos 
dirbtuvių. tini m- visai tie |ui- 
matų šik kuliui, knd ir t'uran- 
*••» gem rokis tHirrgon neve
šių- savo kareivių prieš Viliu.

Vilios stipri!*- sudarė Ga
rmumi klaidos. Tas žmogus 
pirmiausiai rupiausi Įmiiaikin- 
Ii katalikystę katalikų šalyje, 
Imteiit .Meksikoje. Mm nežino
me kokiu* ym Vilkai (mžiums 
j tikėjimų, la-t lite- sĮsjame. 
kml ji-, kun* lamas su t'amn- 
ra. įieatkuHoja jo klaidos. 
I teitu didelė iih ksikhs'ių da- 
lis nepri|oižf»ta t'arenau*, o 
|tn-idu<ala Viliui.

Meksika gnl senui Imtu nu
rimusi. jei m* taranai* fanu- 
tūtoms, norintys ĮKirutikinti 
katalikystę Meksikoje, jei jis 
neimlų išvaiki-* vvskiiĮH) iš tu* 
šalies jei nrlmtų griuvę* llaž- 
r.vėio* jstaigij. Tikėjimui 
priešinpis fanatizmo* laimi 
kenkia vi*om« tautoms kur 
tik įsigyvena.

Pinu keleto dienų lietuviai, 
einantieji pro didelį viešbutį, 
i lutei Peutisil varna New kur
ki ties didžiųja ISoMsytre- 
nijos stotimi nuatelm, išvydę 
įiešbiiėiu priešakyji* iiiilžiniš- 

. kų l.ietuvos žemlnpį nšluotiių 

.pilu nugšėio ir se|itinių im
lių pločio.

Tų žemla|ų runka |ai<larė 
artistus Mrazek. u toje žymio
je lietoje |iulalpino p. K. U 

į Bernavs.
Pinu plikių melų nei drų- 

Įsiaii-ias svajotoja* neimtų ga
lijęs sapnuoti, kini mus luutn 
ir teiine sugida-s užimti tiek 
‘lieto.- didžiųjų miestu durnoje

Iki šiai katei ntnerikieriai 
jiu i m ziiiojo, kud Lietuva iru.
Ihiliar nei viena- šiek tiik ap- 

Išvie-tn- žmogus Kuvienvtuse 
\ .d-lijo-e Ueg’ldė. pi isi|uiž.iliti 
ik žinąs Lietuvos, tu** ir luik- 
nišėiui jau nuolat apie jų rašo 
ir kieki iena, praeivis didžiau- 
-iojo Amerikos miesto vidiki- 
je imi pr leis ti mus tautos 
zs mlu|ij.

Mum- n-ikijo pidaryti. kai 
Aliu tika Inu- pažintų. Ta-dat 
l<a jau liiiigiuma-. Pa kui p* 
.minui •■itin meile. |lar luii-i 
im už-ip-liiĮti Amerikos ge 

11 rim-iu *
1< elfui
p.i idar

I

Amerikos
J..U-IIIU-. Pll-I.lll Imi 
ln-mlrn- durim*. Tn- 
• raiaimi, kaip tik 

u- ir meile sustiprės.
■ ir f. rl.l.itn.1 \me. 

u- ira ttermit-in- Ui

New Yorko ir apygardos 
lietuviai susirinko į Carnegie 
Hali, mik lioje, gegužio 25 <L 
Susirinkimų (airengė IJetuvių 
Tarybų Infornuicijos Biuras, 
ii-dauuis p. C. Ilyoir'u, kuris 
lulų laikų veikia, plaliiidanias 
infonnucijas tarp svetimtau
čių. Einant Pluktųjų gatvę, 
prie skerskelių matėsi išlipyti 
dideli plakatui, raginantieji 
visuomenę atsilankyti į susi
rinkimų. llalyvauli susirinki
me Ini’ii užkviesti Ukrainie
čiai, Latviai ir Ketai. Sirri 
rinkinių Vilė tmvn-is lnfemal 
Keleliu.' Kolektorius, p. .M. 
Kisaer, kari* aiškino, kad at
silankymas lietuvių ir jųjų 
d ra u gi,, kurie remia virš OI 
milijonų Kumpi* gyvi-ntojų, 
■kliaučių visa* pastangas prieš 
bolševiku* ir kilu* Įiriešu*. 
reiškia tautų pri|adinimų 
Suv. \ nl-tijų ir Alijantų ka- 
n-s siekių. Kmla p Kimirr 
p-r.-kaitė rezoliucija-, prašant 
liimsyla* ir prųiažinimo Lie
tuva* ir kilų tautų, įlaug va- 
tuzijazmo |mruilyta salėje. Ite- 
auliucija seka:

“Mes, umerikiiėiai. draugai 
Lietuvis*, I'k raino*, lailvi- 
jo* ir E-lonijo* laisvu, ir A- 
merikiM |iilieėiai. Lietuvių, 
l'krainų. Imtvių ir Ketonų 
kitenė*. fmsiryię alaaajiat: 
draugiškuuMi ryšius «H vicrii- 
jo lalst ir rvfMi’aentimjantieji 
opinijų, ir siekiu* virš trijų 
milijonų amerikiečių ir wš 
0) milijonų Kumpu* gyven
tojų. susirinkime Carm-gi.- 
Hali, New York City, vien 
balsiai pripašinatne:

a). Kad Lietavmų Ukraiari, 
Latvija, ir Katimijoa rrepnhli- 
koa uždėto* pilnai sutinkant 
su l*rrri<li'nto Vilsoaa ir tal
kininkų imskdlitais principai* 
ir yra iš pil savęs kilusi Lie
tuvos, Ukrainos, Latvijos ir 
Estonijo* žiiHiuių valios iš
raiška, sųryšyjc su imumir. 
kurių tautinė čirlytu- istorijoj 
nustatyta la* jokius ala-jomu 
ir kurio* išimtina kontrulė. 
nuosaiyls' ir valdynuis vrn 
švinta lii-tuiių. ukrainii rių. 
latvių ir estų teisė;

Ii). Kad |iagvlls.jus lūctu- 
vai, Ukrainai, l-atvijai ir Es- 
totiijai atstatyti jų šalis ir at
laikyti mm svetimųjų įsiver
žimo ir nuo Istlševizmo, ir kud 
jus galėtų užimti savo virtas 
tnrji piM kmingų mprikluiiso 

Imu Europis valstybių, me* 
šiuoiui prašome Ku vieny tų 
Val-tijų laidžios, taip pit tal
kininkų. pripižinti IJetuvos, 
Ukrainos. Intvijo* ir Kstoni- 
jos re-piiblikų visiškų nepri- 
kluiiMimylię ir suteikti jom- 
moralę ir niaterijalę pirumų.

Baaoliuc^a prieš lenku*.

Kuomet skaitytu rezoliucija 
prieš Is-nkijų ir lenkų pis- 

į tiiugn- užgrobti svetimu* že- 
I nu--, M-ke ilgu- runku ploji
mu-.

Nii-iriiikiiuu- pripažino: 
n). Knd į.-iveržimu* hnkų 

armijos Lietuiof! ir Ukrainon,

kol ji bu* ušėmu-i |iavcržtas 
teritorijas;

c) . Kad butų nuskirtos A- 
merikos ir tarptautinės ko
misijos sutaikinti visu* reke
žių klausimu* taip la-nkijos 
ir jui kaimjuių tautų ir nus
pręsti blėdics dalį. įimbrytų 
įženki jus neteisėtu įsiveržimu 
} kaimynų teritorija-;

d) . Kud IJctuia, Ukraina, 
luitvijn ir Estonija, bmlumu- 
tikrai dtmmkratim-s žalyn ir 
draugiškai tarp -avęs sutin- 
kaneios, taigi mančios įlaug 
gen >nėj pizieijoj. negu aris
tokratinė la akija, atstovėti 
Rusijos holėrviku*. tam tikrai 
butų ajicuputos morale ir ma
terija b- alijantų ir sn jais ei
nančių tautų pagellm.

lanoline!ja žydų Mansiam.

Itnug plojiiiKi -usilaukė ir 
sekamoji n*zoliu<-ijn, kurioj 
susirinkimas pripižino:

Kud mes griežtai utsisakome 
sinųuitizuoti ar gi-Ha-ti žydų 
skerdynėm* ir plėšimams, kad 
me* netikiare, jog tokio* žiau- 
ryl*-* turį puramu* lūetnvos 
ir Ukrainos gyventojuose, l»-t. 
atp'tič. Lietuvos ir l'kniiim- 
n**pulilikų stipriu intencijų y- 
ra suteikti žydam* lygia* tei
ses ir up-augų, kaip ir visiem* 
kitiem* piliorium* ir su pagur
ini prašome Suvn-nitų Valsti
jų reklžio* imti* visų rrikn- 
Imgųjų prMUmmių, kati sus- 
talalžius tų haiaenylaų atsi
kartojimų, kur ju* mųmsitai- 
kytų.

Hiu* rrzuliurijn* buvo iš-

Paryžiua ir po jumi* pasira
šė — Litbuaniaa National
Caunril, Lcttisk Lreguc of A- 
merika, Anmricaa Eslltouiaa 
Is-agm*. Ukrninian Natiimal 
Cuuncil.

L. B.

NAUOS KNYGOS.

tionale Litžraanienne daaa le 
pašte «t le preianL Tat reiš
kia: Trumpo* iidėjimat, kaip 
lietuviai jautė savo tautybę se
novė ji' ir dalia r.

Nepisakytn nei kur. nei ka
da tu knyga tapo atspiusta, 
Is-t prmlžioje paminėta, kad jų 
surašė tiun tyčia Įiaskirtas km 
niitetn* Vilniuje. lUlti m. daly
vaujant atstovam* visų lietn- 
viškų |uirtijų. Ji tik įlabar at
keliavo j Aus-rikų, m** pirma 
nebuvo susižinojimo su Lietu
va. Knygos tikslas yra paro
dyti. kad Lietuva yra tauta, 
įsuprantnnti savo tautybę ir 
branginanti jų.

Ant veikalu pasiliko žymė 
nuo to, kud jį sustatė įvairių 
partijų žmonės. Bažnyčios ir 
lietui ii*- santikiai aiškiausiai 
tų risiu. Vil tomis Bažnyčios

Gnlitijtin
1 kiuiiHė*

ir kito-tui 
yra lirnta

Iir pni'i/A fii.* hiim« Jirieš IV.*
1 \\ iImiih* ir alijmib)

|in ir■ prim i|Hi%
•ir lupi jį <riurxiimų l Į« ’ *ir*
eiuji |an*Miil>«* o|

. t X.. i .**■Illt'fklll, Ksll|MI 11
linija 
• luimul

|U»* 
uoti

LABUKO *Y*.TW> 
UNITF.D* STATĖ* Z 
COVERNMENT

0 turėsi turgavietę dėl jo
Snvirš 2O.nt»i *< imynų ieško vietos gyventi Oiiragnje- 

galėlnm ]Ki*tnlyti nnt savo tuščio hito, jau bufuin gale-

Put thls Housgai 
Your 1

youll haue amarkei
Pastatyk Namą ant savo Tuščio Loto

Labai leagv* >■ piaigaia. (Ineaitua Ru- 
tylujui rviknlaaja liktai ItCJ ar —Sutv
ino ir PaskUi* Ih-islrovė* arti* llanlua |ui*kii- 
litis tau alsinai UCė anl vrrtva tavu mėsai- 
lĮ'ls-a. tai yra nanm ar luto.

Neabejok apie kainai j.« ira j.ni dulur 
iiuslulylisi u Jo* tui,n« liu- dar |n*r kilioiikų

metų. Dabar *talyk bd rrikolavioMa yra 
dhMa.

Tavo VieUaia Medžio FMdte yra «to>- 
li-rt**-ųnsiknlls-k su juu Jis yra ubaintrrr- 
ssvrs Inu ĮuinliHili medžiu. Ju slis-kss yra f»il- 
mm ir Inu |»ritrtnty« tiiojan* ir |talamau» Inu 
kutttfrrummai.

K. P. B.

"Ar yra pragarai?"

gvat gali pcrakait)li per

Tiesiau sakant tat yra bro
šiūra laliai didelio formato I 
lli^zS'.j colių ats|iausta aiš-' 
kiotni* raidėmis aut storu* 
brangiu* popiero*. Nėra klai
dų nei prane—>i«caa>r rašyync,) 
nei lietuviškuose j jį įsipynu-l 
siuusi žodžiuose liei varduos ■.

dariais Lietuvoje neteisingai 
|H>ikiiiiiuis. vietomis gi dideliai 
išgiriamos. Tu* prieštaravi- 
tiuis taip ir liko m išlygintas. 
Daiktais matyt gilaus istoriko 
išmintis, daiktais vėl kyšo 
stambiu* istoriškus klaidos. J 
veikalų, iiintit. buvo įtraukia
mi išsitarimai sulvg Įiartijų 
reikalavimu.

IM Im • *1 |.n\l»s*F t.n tik 
Vi*a knysra imra*

ura/iui ir butiniai.

šiai* laikai* m-t netikėliai i 
disku»uoja, ar yra pragaras,* 
rašinėja strai|>siiius, prižailu ; 
dovana* tiems, kas pri|uiro- > 
<ly* pragaro bui imu. fttni da- 
l«ir tajHi utsjiauztliiita knygų-' 
tė: "Ar yra pragaras?" Ji' 
Įiarašyta yrn kuli. Pr. Ncboup- 
|ie; išversta kun. Pet. Marti
šiaus. lailmi aiškiai ir nuosek
liai argumentais, piimltiis i* 
Bv. Rašto. Įsilies lšgnuilojaiis 
žodžiai* ir iš žmonių gyveni
mu uuotikiais pri|uirodo, kud 
iru pragarus. Ka- nenori į jį 
ĮuiĮiulti, tegul dabar įgavęs tų 
knygutę, utyilzini ĮM-rskiuto jų 
ir taukiai tiĮHiuistiui'ja apie tų. 
o, lH-*tdiej<i. taip gyvens, ka I' 
tenai noĮMipuiti.

Kailiu 25c.

"Apie katalikų tikvbos 
tikrybę".

Kickviemui žiiiugiis. prisivei 
zeję* žmonių gy venimui ir pu- 
imilęs tikėjimo žvilgsniu dide
lį skirtumų 
ir giminių 
khlU- Ulių. Ii 
k< jiinų ir į 
rado tarp 
Stalillleld/ių

Gni

b

lurp 
gal 
kur

k

Ltetuvhi Statymo Bendroves
Pranešimas Įfaliotiniema.

šiuuini pranešame savo igaliutintcma, kad kiekvie
na* įgaliotini* atolų į darbų pardavinėjime šėrų. Taip, 
kad lig pubuigui gegužė* mėnesio Imlų galit— paairody- 
ti, kad jaa paaivarėme pirmya.

Mimai* dienom i* Lietuvių Statyme Bendrovė užpir
ko 45 lotu* žeuiė* mieste Akrūu, Ohio ir tam reikia daug 
kajulalo, kad butų galima pradėti darbų, l'uojau* atai- 
durys kelius į Lietuvę ir reikė* pradėti teirautis, žino
ma, lenais reikė* pinigų.

Toliau* padarytu sutarti* »u Lietavių-Amerik— 
l*ramunė* Bendrove, kad dirbti visiem išvieno. Taigi 
visi į darbų bendrui.

Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės žemiau pa
duotu adresu. Herų kanos $25. Mažiau* kaip du nepar
duodame. Inkorporuotu Ohio Valstijoj su kapitalu 
♦ ĮUO.UUU.UO.

Pinigus gajumi siųsti čekiu ar registruotame laiške.

LITHUAMIAN BUILDUTG OORPOBATIOV, 
(Lietuvių Statymo Bendrovė), b 

6307 Superior Avė., M. B., Clevelaad, Ohio.

šiuo* klausimus ištirti, uusi- 
piik knygutę **A]iie Kutulikų 
Tiki Ito* Tikrenybę,” kuri m-- 
H-iuti išėjo |«irašytu Tėvo Jc- 
luito Cuzcl ir j lietuvių kulis} 
išversta. Ka* utydžiui tų kny
gų |*'r»kailys, tas persitikrins, 
jog V. Dievą- vienų tiktai ti
kėjimų apreiškė ir tas via Ri
mu Katalikų, o kili yra žmonių 
pramanyti.

Kuiną 30c.

I

GP.AND RAPIDS. MICH 
LIETUVIAMS!

•ų kuliniijii.il' nuu Balau 
.■n dienu* ll»l!» nu "Drau 
st.'loiaujii p. J. MARGE- 

LIS, 514 Myrtle str.
Pu- ,1 galite "Draugų" už

I j’ pajn ■‘kojiniu* ir jm.-ur»i 
tiuiitž* ~*ėUti ir kuv/rir

Ju

»V. KAZIMIERO DR-TES 
81icboygan. Wi*. 

Valdyboa Adreaal:
Pinu. Jonas Ktauekas, 

New York.
Vici-pimi. Juozą* Bulmh. 

Su. loth Si.
i Ein arkr. Jisias Kumpinis, 
Alulianui Avi*.

I'rut. m kr. KaziniH rus Siusi- 
iilžiuuas. 1017 Šaltis Avc.

lūk Amanu <ižaui-kas, 1318 
|Xew Yoik Are.

Ka*., tfhJt. Kuziiuh rus l.ukšis 
• tllliu* J.S'is.
Maršalka l'miia- llatiginls. 
Susiriiikimsi iitsilrav* kas anlrų

ir

1414

1426

•DRAUGO" PRIETELIAM8 
KEIKIA ŽINOTI 

Kad vieloje atsuakiuiio p J 
Mozeno, dabar "Draugo" 
agentu yra p. A VALANČIUS, 
1442 SO. 49th AVĖ. CICERO. 
ILL Ka. tik ii Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugų" teilkrei
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PHILADELPHU, PA.

Gegužio 23 d. įvyko susirin- 
tanum Kob-gijo« ltėnk-jų drau
gijos. šita draugija čia susi
tvėrė du mėnesiu atgal. Butų 
larėjusi gvresrca pooetanes, 
jeigu nebūtų ožėję kiti ovur- 

rvikalai, kaip tai: Pcukto- 
’crgalė* laisvės Paskola,

rengimas parodos, orgnniuvi- 
mos L. Baiad. Krysiaus rėmė- 
jų tampos ir k. Užtat tas vri- 
kfaaas liko atidėtas ant toliam.

Todėl atėjus progai, gerb. 
klebonus kun. J. J. Kaulakis

■b rašytiea taaodaugiausia j 
Kolegijos Bėmėjų draugijų, 
aiškiai išdėdama* kaip didžiai 
roiludiuga yra mums lictaviš- 
ka kolegija, kiek musų tautos 
žiedelių žųsta svetimtaučių 
bango**-, lankydami svetimtau
čių kolegijas. Kl<-bouas sakė, 
kad mes lengvai galime jsigy - 
ti lietuviškų kolegijų. Įteikia 
tik didesnio pasišventimo ir 
kainam vienam jiaaukoti po 
vienų dolicrį, o pamatysim 
kaip suplauks groži kramtė 
pinigų.

Kaip kas kalinu kad čia nie
ko nereikia. Girdi, kaip Lietu
va imliks laisva ir atsidarys 
Mins, tai visi važiuos loetu- 
von. Visi neišražiims. Dauge
lis išvažiuos, bet .langelis pB- 
siliks čionai gyvcnlL Tat tavu* 
ir reikalinga bus lietuvišku

Sekantieji nauji nariai pri- 
atrašė prie Kolegijos Kėuiėjų 
tauziju Ir i~nr“‘j -

K. V'alaičiutė 92JM.
ž*o t dsl: J. Tuautakiesė, E. 

Nortaucne, A. Kslsivtari, T. 
Kitota, J. Kataiva, O. Jasu- 
kaitė, E. Katy laite, A. Prauc- 
kunieuc, M. Vatasmiulė, J. 
Miliauskas, J. Brazi*, M. Luz- 
lanakas, F. Sakalauskas, S.

nė ir M. Tuntdiutė, 1L Vine- 
keviėiutė—jaunos scenos žvaig 
fahrtėo. Pastarosios, berods, 
pirmų kartų scenoje pasirodė, 
liet snvo užduotis gerai atliko.

Nesarkiiė-iai, matyt, neapsi- 
leidžia ddcogiškMBS “šu 
lama" seimo šaukime. Iš tikrų 
šaltinių teko sužinoti, kad 
Neuarkc taipgi yra manymų- 
šaukti seimų. Manymas vysto
si *u juoksis Jau sužiaojau ir 
laikų ori—s te* Nev Yorice 
biršrlio 23 d.

Ar jis Ims vien kataliku, ar 
visų—nežinia. G11 dėjau tik 
vienų išsitariant: “Tik Begar
sinkite maivkM, nes ‘tantiečiai* 
išgirdę apie tai nevažiuos.“ 
Nėra ko atcbėtica iš ncnarkic- 
č-ių šaukiamo seimo. Jeigu 
Cbicngiij keli suėję sumanė 
šaukti seimų, tai kodėl new- 
srkb-vini m-gali tų patį ]mda 
rytu

euc.

A. L. K.-K. M Sus-mo 3-ėia 
Luo|ki, kiek jai aplink vist lei
džia, veikia, s-kdaiua savo 
ubabj: Dievas ir tėvynė. Ne 
delta, kad įgyli garbės vaini
ką, bet delta, kad esame lietu- 
viais. O bodami lietuviais 
trokšiauK- prisidėti, sulig savo 
išgalės, prie tų, kurie yra at
eidavę lactavai su visa savo 
tiria ir spėkomis. Trokšdami 
labiau jiažinti savo protėvių 
žemę ir kalbų, tam tikslui to

se yra aiškius ma Lietuvos is- 
tarija. rašyba ir iškalbingu-

Išviau kuopoj laivo |3AXXk 
Dabar liko pasiųsti Centro ii- 
diaiukui, gerb. kun. Mbuui.

Vystanti takrie
A

nWABK, M. J.

Gegužiu 25 d. L. 1*. Blaivi
ninkų 3-ėin kuolui buvo tureli- 
gus vakarienę-. Vakariene bu
vo puiki ir programa* būvu iš
pildytas guuu }dutus ir įvai
rus. Guilu tik, kad svečių ue- 
petduugiuusiu būvu. Km- 
priežastis—iK-žiuia, bet, rudus, 
visa priežastis bus tu, kati 
■mrarkiečiai labai uiužui už
jaučia blaivininkams ir bbii- 
vybeboGul daugeliui m-uurkie- 
čių bus ir skuudus tas išturi
mas ir lyg pažeminimo žodis, 
kad blaivybei uepriyaueia, bei 
vienok taip yra.

Palis-nu, kad kiek sykių I4ui- 
vininkų kuopa reugė kokį va
karėlį, tai vis pm-i-ktuiy netu
rėjo, nežiūrint, kad vakaro 
progrumui buvo gružų- ir 
gražiui atlieknmi. Gi publikos 
visados mažai budavu.

Daugumas neU’atkii-vių lė
čiau su n<-kaiilrunm laukiu 
l ino* liepos. Anot jų:-“Jei 
tino pirmos lie|s>* ruliunni už- { 
tiilnrys, tai Ims gerai, o jei | 
ne, lui įtempsiu! visas savo jč 
gar, kad praskinti pbi1<-sii| 
blaivyls-i kelių ncM-arkir-čių I 
tarpe.” Lai pildosi jų gražų- 
norui.

Alos vakarienės programų iš

n j

Laike 40 valandų atlaidų, 
karia atsibuvo gegužio 18, 19 
ir 90 A, &v. Onos parapijoj, 
Spring Vaiky, III. atlankė ir 
iv. Bedo kolegijų lx*i lietuvius 
moksleivius šie gerti. kunigai: 
U. J. Vaičiūnas, II. Urlia ir 
Balinskss. Savu atsilankomu 
sustiprino musų dvasių ir ,m- 
drųsino moksle. Džiaugiamės, 
kad yra žmonių, kurie prijau
čiu raukšlei v iaius ir jų idė- 
joma.

Moksleiviai 'labai dėkingi 
svečiam* kunigams už utimi-

to Yarit, B. Y. Čia neto
limoj ateityj bus surengta di
džiausia paroda iš beturiu gy
venimo Lietuvoj. Kvicėiauri 
yra visi lietuviai |»riaidėti pra
tus juinslos, siųMlami *uvo vi
sokius išdirbiniu*, kuriuos tu
ri atsivežę iš Lietuvos, kaip 
lui: mezginius, siuviniu.-, 
liesos, juostas, šiurkštus, *ijo 
nu.-, lininius audeklus ir vi-n- 
akyvesnius rankų išdarbius. | 
Daiktus reikia siųsti šiuo n-l-l 
n-su: <i \V. 48th St„ Ne* Y.--1 
fily.

Karruon Koaniey. H. Y. Vi- i 
tiuis Imizujcmmi choras, u*iu
iH-susipratusiotns merginnuis , 
o gal linkstančioms prie Inis- 
vnmmiių. nutarė dnlv-vauti 
koncerte, kurį rengiu laisva-■ 
■namų T. M. 1>. <L* kuopa.

Gėila tokioms mergiiKuns

8I0UI CITY, 10WA.

Pasidai laivus vietos vargo- 
nnunkui J. Prakaičiui gegužiu 
23 d. tavo surengtas koucer- 
las su išleidimu varguuelių. 
Varguuėliiiii aukojo dėl |iara- 
pijus p A. Mockevičius. Prie 
išleidimo daug pasidarbavo p 
J. Prakalti*.

Visųpirma A. Bužetieiiė pa- 
d«4deniavu “Ilgu čia gyventi.” 
Paskui pm-idėjo koncertas, 
kurį išpildo vietinis etanu*, p* 
vadovyste p J. Prakaičiu. Pa
sibaigiu koucertai J. Prakal
ti* yiasakė gražių piaknlbn 
apie Lietuvos praeit, ir daliar- 
tinj padėjimų, ir apie Isilševi 
kų durbui*. Prakalta visiems 
paliko. Aut galu tavo šokiai 
ir lietuviškos žaisk--*, kurio- 
tęsėm iki vAumai. Koncertą* 
;«rspijai p4nn davė suvirt cn 
<bil. V? šį jmsidnri-a-.'imą visi 
dėbmgi p J. Prakatčini.

t-ekmadiciiį literatiškas susi- 
rinkimus, kuriuose taipimt yra 
duodama proga moksleiviams 
luvinties iškalboje. Kaip lietu- 
vUkos ktooa, taip ir literatiš
ki susi rink ima i yra vedami A. 
LiukatU, buvusio “Mokslei
vio" redaktoriaus.

I uibai buvo malūnu, kada 
svetimtaučiai, lietuvių išpra
šyti, rašėsi po Lietuvos Lais
vės išgavimo peticija. Visi, 
kuip profesoriai, taip ir mok
sleiviai, jiasirašydami, išreiškė 
norų, kad Lietuva butų laisva 
ir neprigulmingu. Dėlto su
rinkta m-inažai jmrnšij. Ib-ikin 
dziaugties, kad kitataučiai pri
jaučiu musų reikalams ir musų 
troškimauu*. Kaipgi )siti<-uu> 
lietuviams nesidarbuoti už Lie
tuvos nepriguliuybę-1

Aie mokslo ns-tai liaigsis 
birželio 14 d. Moksleiviai va
žiuos atostogosna. Jų atosto- 
3*s bus nekokios, n<-s daugelis 
įuo laiku ture* uždarbio ieš
koti.

Moksleivių vakaru.

Nors jau suvėlinta žinutė, 
i» t kų (mdarysL A. L. K.-K. 
ŠI. Sus ino 3-ėiu kuojui buvo 
surengus vakarų Spriių 
by'je, III. gegužiu II 
Is-jo A. Linkus ir S. 
kas. Abu kalbėtoju
moksleivių gyveninių 
koj. Kalls-jo taipgi
Lietuvos praeitį ir 
atgijimų.

l*o kailių prusid.-j 
Sulošta “Kurčias 
Išorinius gerai išėjo. Gi

Vui- 
d. Kui
liu kaus- 
liupiešė 
Anicri- 
ir apie1

dabartini

tik

ItfrllIUš’*. 

mln tik. 
Bt»ilanki’s
m..’ Vbl

Ui ir

X*

►p

DR. LEO AWOT1II

I
I

i

Atiteka VlitikUa tildai vyto 
huoi'iKMUMi. Tariu tavo Utini* 
Iw4>l» Ir «IUtotlMil..|lU*.

T »tprt di-k-Mp rr.’.h«» |w»*
dirhame*.

3307 AUBURN AVĖ.
l-l'-se l>nn«r UIS

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas 

2« M». 1.1 MI.I4*. kTtt»>.'T 
<■>«• timm Tei. llumbUdl »7 

Vakar e S»I1 X\ 77-nd Mrvrt
T«l Kurtai!l 

<*III<*AO4». IIJ.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T<l,l‘*V» SUKIM.-? »»•« 

uvimi umikiam įauaa 
>UI MM* «<*W BataMSnO

murrrtc savo

DBABVtIVB

U.I..I r.«N* sena niM Suui 
nis. |l?.W tu |11U.

Ik n*-*uH-iun Itnolta’ma vintai 
■tm «|X iki Ilk

VAltatmo attatal mm 17 to iki 117.34 
Vyru Keliai* < nūn |J iki |B.tB.

Al<» turime »«h IriABr kn.
I Ull U|1K -lolų MUlU. iJvhlU

luti 4r« <a ašutu.

Atdara takam h Iki • net.

S. G0RD0N,
1415 Soulh Halstcd Strect

Dr. G. M. GLASER
l'rakiiBu» tl iua><*! 

<m«4t’ *.UB to Marica M
■ erto BB-m M.. <liLw- IM 

■F*9C1 JAUKTAM 
MotovUko. TrriMii. to imi rfcr*

oriau VAUVNiM-M; Nv« • ne. '
UU lt. BU. i: >tl 1 l-« !>■•<. OM 1 I 

-M • ULUadal ruk*.<•
* UI » B. S«M 
Tūta «S?

II

Dr.M-TAAoTn

t
<

PIRKITE KARES TAUPT- 
MO ŽENKLELIUS (WN8 ).

LIETUVIS
GTi»rr<MAM m mini fujaii 
• TU W. 47U> M.. l-hU-aa*. ttt. 
Ofiso Tclcfamaa liuvlrvard no

A MASALSKIS
UMTUVm GBAB0BIU8

‘MUnBMI-IMUOMM
I- •.............................. _ ... .

PRANEŠIMAS.
At-^ka*iti H.i»t>rua kuri u• dūri Voi* • 

•ta. aj H i utį tr turteli u« M«to» •!( 
»••!«» ir • •tt-meotv iMtitot. an-U-t. j 
tu-«tirta* t.» a<t motin - n«-l l*ma. At-r 
a tauku* imt UiMk..

Mike <«w»1 b
74>l la»tcr Ava, III 1

MMt-ria »«rir pbaitun tari H17, grr* 
ią ir Avmal vi<ta <l*rtat Kuo*
latfnU* d-srluaiL «»r.i ■šmattok 
■dtaMkltc

Altai*! A HrHr. 
I«2» W. 3T M r. tktopi

Al-

AMERKOSULMOniU
M'<ktn«ina rnc*i«kn» tr llemii 

h<w kf*U.«g. arilntolikML 
«iM»4<rafUw pirtį*

bu« IvJMt.. Kwv VaUžlM tadari>»e 
•tadnto pelkU-
luto* 4lH9ll1ŲW p4tolral*K AtoU* 
raMrtto

Mokinime vaian4*r mvo I ryto Mi« 
K po »lvlw: vakaro a*~ t:M iki B.BO 
aito to*. Uabotoi m. Ctoo—. tn

t’-ls i. .m i.sio |«r-d •• Ts*« f* «•» Ai. • | 
K •• nt-b' >• AaUsrif. | 

litald/rN |-r..li4'»4i ortu-feta* udrvru;
Vikl«< Itauilj.ai*.

X. TaHMff W- įtartais*. X. V

PiikAkaN i*or4a «*ta-to*«J. lU»4Mto*««- 
to ar ai'Hmfc'j prta mato.

rnr^ldmmta kO akri, Birt-s BtiNH-0 ■**'> 
taodml nia Ir a|to'<al« tank.- ia ir vlaaLal 
Vsltomataia |tato> t.uita. Tmrl tam M •••> * 
toa| i«urdu<4a. N«*ci»t|* taUtonn M- 
•mj. krrtj»klt« » Akmi aririau:

iMrr llraFAiufcM^
Cua4«r. JdH-h.

i.a*naa. taUtl Ir l«rt.«r 
tirt ori V a|«ryrrirt *J ktotoj.1 

K-*a n*>r<<»| nfsat. t % vau |>imKU^ »»*ti.j 
Ui i>l.u»ukh< |K’«-

Jof.n J Urtrala.
10701 Ho. Mt. U Xlw <*l»lrw4r«s III

AWT
KrMi*tav< Bota ttoto Uv*«mto. JU- 

oMaakito
4537 H i’auliito M

Trumpos Žindės, 
fagdii (itoft. Bataa- 

džio 30 d, tai yra Velytai die
noje to pribuvo kun. Tanas 
CriaAas, kuris B Nevr Torto 
iškeliavo balandžio i <L laivu 
” Prcsidente Wilsou.” Kelio
nė* laike daug žmonių apsir
go: influenza, pm-uumnia. Ke
letas italijonų parimiiė. Kun. 
T. Bitoskas aprūpino juos šv. 
Sakramentai* ir buvo prie pa
laidojimo į jūrių dugnų.

Kew Britais, dona. Gegužio 
18 <1. Įiarapijos svetainėje at
sibuvo Tautu* l-'undu 5-toj<> 
skyriaus -u-iriiikiuui-. (steigtu 
Baudonujo Kryžiaus šelpėjų 
komitetas, kuriu pirmininku iš 
rinktas S. Bulitii, rast. B. Mu
tulevičiutė ir iž«L S. Gur-ki-. ID
Nutarė jmrengti prakalbti*, 
pakviesti gvrli. kun. Jonaitį ir 
kitus žyiiie-niii- kall>ėtt>jii«. *

Bndgeport, Coou. K orei viii 
sutikimui vietinis Tautus Eun 
du skyrių* |«ureugė linksmų 
vakarienę gegužiu III <L Buvo 
išpildytas ir programas. Va
karų vedė gerb. klvlsnin-, kui . 
M. A. l’uitkau-kn-. KuIImjii 
J. J llonuiiuis iš So. Bustuia 
Mass. Skanių vukurienę |uiga- 
uiino p. M. Baltrušaitienė ir 
p-lė O. Kob--kaitė.

Žmonių buvo gražu* būry, 
ir visi gražiai žaidė.

Levvoton. Mc įimto l'on.b. 
skyrius lur< j«i sušiiiL • su 

siriukiuių, kad sudariu* Lietu 
vos Baudoiiojo Kryz.iuu-k<-I|h-- 
jų kuofių. Daug žmonių tam 
pritarė ir kuopa liko sutver
to. l'risirn.M- 
Tii|h> išrinktu 
žmomų. Visi 

ir
rirnliilžius.

npi«‘ ‘Jti 
valtl.Jta

imrhi.
ii Ii

• »(!< riul.ti

GYVENKITE!
Burdoj Arbata išvalymui pn- 

prii-iai veikiu imt organizmu 
virškinimo ir valo kraujų. Tai 
yni |Ki.-e!.minga* švelnus ir 
malonu- vulymo budus? Giri- 
tai pniš.-ilina visus užliietėji- 
fm ulsilikimi -, np-unl.iiiiimi- 
I ejs-nų. ip. p ijųan : -ii. vi 
dūriuose, triukšmų ir gaivu 
Miklinusi ir pi- Imu- mm veidu.

Burnos Ariate vrn labui 
brangintinu vaistu, i-ydymui 
|M-ršalimo, l.- ilio, kuri io ar 
Ui vidurių l.tdaru.

Kaina už viimų |«,l vii. 
Gulimu -.-liuli vi-oH- api. k< 
uriiu G,- ai p i kru-ų iš

BUEDA DRUG C0 .
13G3 North A; hland Aveuuc, 

Clli*ago, III.

Brookh u, N Y. .-.K.

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AMt< 14 BIJOTIS

f*aiArtMa« IK kai
RUm * |r lyt« l~ 

> % ai. %ak-*r> N«**l< 1i*-š !>• t» Ik* ll
HtB K. VklaiMl .%%»-. Isnmp. 17 M. 

T«lvf«-eiaa % *i«L 4217
T*-I«<€*sn^a Itaub 4. m! €lH7

t iUkr.Ui

Chicago, I!1

irvujpt

BEN WAITCHES.
44Ū6 3o Hcruutagc Avc.,

M-4.*kl* Kinn
brt-kf ir Mtorn4lto A|*endal<

Hm ir iim'iUuaa
ta.tat I

Mokinkis Angliškai Namie
lengva išmokti

30 Lekcijų b»v<»sio Dabar $2
.lEK.i I.EKCI.IA nepatiks.(.i: \zixni\ii:.ii s i’inigi si 
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NEPAPAVYKO PLĖSIMAS 
PIKTADARIAMS.

Nutvėrė, bet turėjo pamesti 
$25,000

CHICAGOJE.
SATAUKUKOS •VEMTAS , UtCHLOROFORMUOTA IR 

SURISTA JAUNA TAI-
NAITE.

Trečiadienis, birželi* 4 d, 
Pranciškus Karakė.

Ketvirtadienis, birželis 5 d.,' 
Bonifacas, Vokietijos apašt. geležinės šėpos paimta pi 

nigai ir blixga)ai.

Aną dieno Soutli t'liiragujr- 
jei num. !»rj:: llouslon aven 
kur •■yv.-ha t.'lmrle. II. TtoM, 
buvo tol,, nt-itikimas:

Tuojau* į«i pusiaudienio 
l>ol - vyra pri*l.*ambino siutu- 
Indiuką prie viituvės durių.

Virtuvėje buvo vi«-na 19 me
tu tarnaitė, Mildri-d llosen 
I M Jin-’i jin-ino. Knip t'k 
j>lmi atidai'- duii-. tuojau* 
kažkoks vyras >u revolveriu 
rankoj ją nutvėrė, su eliloru- 
foruia apsvaigino, suriša rnn- 
t .-i*, išbiuž-' '.-el> žiu,'. šė|ms du 
< -I ••*. jmėtnė vi -d iu hrangak 
u.!-tiii vertė. |w,r>e tuk-taurių 
d'ilierių ir dar $75 piui-.-ais ir 
•*• ju- 

j Tarnaitė ai i..aiv< liojo til
-------. - . .— . i tu |«iis<* valandų ir imkėlėį 

Tuo melu gntvėji- |!a*i-iiL>i tiiil -m.i.
keti detektivai. šitie laipimt 
ėmė vytie* |dčšiku*.

Tuo tarpu iš delektivų biu
ro atpyškėjo būry, kilu •te
tekti vų.

Plėšikai net orė jo |ir<e_-o. jvi 
riekti Iniikiniiėio jų nutomobi 
liaus. Tnd iminėto kn-i|išį 
Ml pinigai* ir subėgi 

Į-. Battimore & Olim gek-žinkolio 

yartian. Vantą polir-ija tuo 
jau* ap*npn.

Vargiai |mbčgs iš ten |iiktn-

Vakar keturiem* l'liica-zn 
plėšikam* m-Įmvyko im«i|w1 
nyti. Turimi, <lnr iš jų du Ims 
aušeiriu ir suimtu.

Jie rytim-tyj užpuolė lloy-il: 
Tllilors t o.. 7”d Sulllli Uell 
gaL, pariuntiaj-deteklivų, 
kuomet tas i* Imakos parvežė 
krepšį su 425.1**L Pinigai 
buvo skiriami apmokėti dar- 
bininkir.

Ofiso prieangyje plėSikni 
atėmė nu<> |m*fantinm kr>-p'-į , 
su pinigai*. Tasai tuo tnrpu| 
išsitraukė rviolvvrj ir ėm-' 
šamlyti į I "■-gatn-iu* plėšiku*.

Tn* i 
miešti-, 
žtimnė* 
j"-

I i i 
••inu p-

įvyko antrajam luit-ią 
Ajiaėioj gyvenantieji 

nieki! apie lai nežino-

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONUŲ.

£

SAUJAS VEIKIMAS PRIEŠ 
AUTOMOBILISTUS.

Preriti} M-kmatlienį nelaimė- 
au automobilini* viena* 

•rangu* užmušta' ir 3 vaikai 
sužeista. Iš šitų viena* mirti

t i.-n-
|«r. 

prieš

Kadangi tokios nelaimė* 
gatvėse atsikartoja Is-vi ik 
kamlien, tad koroneri* lloff 
man su |mlieijos viršininku iš- 
naujo ausjireteL- hradraivrikti 
prieš neatsargius autonsilii- 
liritts.

Juslu tvirtina, jog to. 
nelniiih'-* įvyk-tn nuo 
greito važiavimo. Tad
greitai važinėjančiu* turi būt 
jmk elta kova.

Pcrgn-ilai važiuojantieji au 
tomoliili-tai būtinai turi bnt 
patraukiami t< isiiuin. Siiva'i 
nėjusieji žmutie. turi Imt kim- 
aštrinu-ini lumdžiami.

Panašių kampanijų prie' 
uutomol.'listu- buto nnng (‘Iii- 
eagnjc. Jo* iššlavė ]>ngeidnu 
janių |msekmių.

SUSIDAUŽĖ DU GATVE 
KARIU.

Tie, Iri gatve ir M'e-t'-ru 
avė. viii ar i’-ryto -n-i-t.-ns ■ 
du gntveknritt. 7 žmonės po- 
vojinginn ir l.-li Ln-.v imi su 
žeista.

Sužeistieji |iaaut*! i li.*otj 
lies.

MAUDIMOS! VIETOS BUS 
ATIDARYTOS

ČEKU SLOVAKU KAREI 
VIAI CHICAGOJE

(

I

:il-ilil.bnn. I nip augt 
kyla. pMi'ij.ii m.pi 

'■kojų pili tnnirtitv. Nv* kito 
liudininko nėm.
Policija ėmė nagnu pačią tar- 

nnitę. Jinai intarinma, kad 
l-nvu. suokalbyje su sau žino
mu •‘plėšiku.’*

Jos šeimininkė tvirtina, knd 
tarnaitė namuose tarnavusi 
dar tik virau menc-j. Ir kiek 
isistels-tn. jinai busit* laimi 
užinlen-suotn bmiigukmeni- 
mis, laikomai* šėjioje.

Sako, tai neperaršiamia.

A

I’uonctiini su>innkimi» talka- 

anian Impnnt-nM-nt tiulio įvyks 

Aiamlic, t .y. biri. 4 d. Xrffo are-

Jurgio Įiarapijo*. Solo daina- 
visosc Vo P- •*- Ihinsanaii.kas duetu* 

.įdainavo p-K-s 11. Jovaišaitė 
su II. Voltemite ir p-lė M. Gn- 
lin-kaitė su p-nu J. Ilamn-

ARMOUR'

▼.

•Litis

Iš BRIIHiEPoRTo.

NoRTII 81 DE.

A

oRįjag
■portą. Kalbėjo kun. M. Kru
šas, kleboną*, kun. Ii. Vaičiū
nas iš Cicero, DL ir p. K J. Pet
kus. Abu klebonu kalbėjo apie 
viršminėtų dr-jų, (mataram* a- 
Įiie Av. Aloiao JųunikaieiųAT3UAUKIMA&

Artinosi Av.' Antaną diena.'** P™’
Kni|> kasmet, taip ir šįmet Jurgia |wira|rijo*. Kala dama- 
(Im-agos vysku|iijoj i........ 
Imž.nyčio'!- lui* renkamo* nu 
k<>* unšlničių ir oem-lių prie
glaudai.

siu i atsiliepiu į gerk kn-1 A.nt M',°'“«<<«*•
nigus klelsinus, prašydamas 'p°rto_ žvaigždutė, p-nia Jaau- 
paaiškinti žmonėm* npie skur- ,šn’lsbt^,*‘‘-. Senai buvau matys 
<ią našlaičių svetimose prie.t H' dainininkę scenoje. Ir kiti 
Hniidn*!- ir (atrinkti Imžnvč-io-1 J'<K^,*r *in<*
jo aukų.

Ijih. Sąj. kuopų valdybos 
turi nueiti pa* savo klehonns 
pnpmšyti ir pasitarti, knip ge-lf 

J-.eriait luitų |indaryti rinkliavą j 
, Izib. Sąj. naudai.

Be to, kaip jau buvo pra-
n’-.:ta vnknrykščiamc •‘Drau
ge”, knd yra gauta* b-idimn* 
nuo mieto majoro surengti 
viešą rinkliavą (tiicagn* mies
to gatvėse. Igtiko n<-daug. nė
ra n«-i dviejų savaičių. Kuo
pos, sii1iruxkit<-! I'nsistengkitci 
gimti kundaugiausiai rinkėjų. 

ĮPadirbėkiliK-, kad dailia.* at- 
’ ru-šlų vairių.

A. Nusėda,
lai b. Siij. Centro jiinu.

13 TOWN OF LAKE.

I

Visų lietuvių domu.

Aiuomi esu įgaliota* praneš
ti, knd steigiamieji kursai at
sidarys paneslėlio vakare, bir- 
P-lio 9 A Av. Kryžiau* para
pijos svetainėje. Taigi visi, ku
rie ašriraėėt lankyti kursu*, 
t ik-it.'-s minėtu laiku *u*i- 
riukti. Tuos, kurie mano kin
kyti kursus, taipgi kviečiame 
susiriiikimaii atrilankyti. Kaip 
Imm mfbria pirmiau, kur
su pansAas duo* gerb. prof. 
kun. Pr. Bočy*.

■ suplaukė paklaievti jo* ne- 
i lik myitirtieji dainų bridgvpor- 
tiečiai, bet ir ii kitų kolonijų. 

' Neturiu drąao* ką mira apie 
ją sakyti, knd nepasakyč-in 
|M-nonžni. Tik tiek pasakysiu, 
kati nei dolierinė* ari kito* 
negaibvia įžangai, žinodama* 
kur ji dainuo*.

Publikos buvo nrtipilnė sve
tainė. Ka* nebuvo, tegul da
lu r gailiai. Brėltreport iečiai 
ilikėiai apsigavo. l'žuot karštį 
kęsti kur nors Jnckuon (mrkr 
ar kur kitur, butų atėję Hv. Jur 
giti j m m pijo* ftvetuinėn, įva- 
h’-* atvėsę, pasigerėję gražiu 
programų, o ypač išgirdę p-aių 
Jaušauskimę < lai nuo jau t.
Šiandie jau po piet šaukštai.

Gariu- N. Pr. A. P. M. mer 
gaivių draugijai už surengi
mą tokio prograiuo. 8a.

VYČIŲ CHORŲ DOMAI.

•

A \A z v

STAR
su pandakiniu apdaru

KIEKVIENAS kropia kuria yra tfakroaa <ta Annoor SUr tari būti 
auĮfšt inusios rtf^irs. Mm atmetame taoa kumpina kurio yra 
vertai ir tiktai išrrakame taoa kuto yra geriami dol Ana 
Pn šito viao pertfaršjtai^riaieaM Ubo ari kumpiai yra išrūkyti ant

PanHakinta apdaras kuria yra ant 
kumpių aptraukta* sšlaiko cultif 
kuris paskanina kumpius ir pro
duktus gariausiaia—Aumptei toki 
koki jir tori imli.

Birželio terminui M'nnke- 
gano Ici-m.-m jmduotii <■'.* bylos 
perriskyriraatn*. Persiskyrimų 
poriiM> dmiginii-ia rvikalaujr. 
motery*.

Tai n« paprasta* n(isirviški- 
imi*.

T-č-iaii si-umueti.'•* veikėjai 
susiramina. Sako, Ir.' yni nie
kia.

Girdi. ana dieną p r 7 va- 
lnil-,:i išduota 5U licencijų np 
MViliilIUUII*.

AUTOMOBILIAI TURI SUS 
TOTI PRIEŠ GATVE 

KARIŲ BCCIUS

T.ietuvo* Vyčių fliicngo* Ap
skričio rengiama*.piknikas vi
sai eta pat: beliko tik keta* 
tlictm*. fartuvn* Vyčių Chiea- 
r-.is Apskričio ebora* ir kuopų 
i'nrai Imvo užkviesti ir pasi- 
ž. dėjo ilnlyvauti pikniko prng- 
rnt ■*.

B- mira rborų repeticija
įvyks biržs-lio G <L, t. y. pėlny- taiaėje. prie 49 Avė. ir 15 (si
ejos vakare. Mark AVbite 
fi|Uare parka svetainėj, prie

Srrviioj, gegužio 28 «L, S. nu 
Av. Jurgio parapijoe svetainė
je įvyko L. Vyčiu lG-tos kuo- 
|mi* susirinkimą*. Nusirinkime 
buvo kalbama apie pikniką, 
kuri* įvyk* birželio 8 4, i. m. 
l*ariroi|ė, jog tildetai yra par
davinėjami. SuairinUama at- 
silankė p-lė Beeeekaitė, vylė 
4 kuopos. Taipgi-prisirašė nau
ja* nary*, buvę* nario L. Vy
čių 51 kuopa*. 13-fos kuopo* 
ilriegntai ntsilankę užkvietė į 
jų n-nginmą vakarėlį, kuri* 
įvyk* biriodio 4 d. Sutarė vi
ri nuvažiuoti. Vytukas.

(1IF.Ro, ILL.

vės. Cicero, ill. Pradžia S vai. va- 
kan-. Viri uamų ir Irių Mvininkai 

Ifabdcd ir 29 to* gatvių. Pra-! kvočiami susirinkti. Turtine laimi 
svarbių reikalų aptarti.

J. S'athrir:, nit.

Cliiengoje »u automobilių 
vežiiiėjiimi gali įvykti tikroji 
i*-rver»m<-. Piiki-lta smnaiiy- 
ma*. kad vi*i automobiliui 
prieš |. i, I. v ii iiii- nilveknrių 
I.. giu-. per kuriuo' turi (*-r- 
v.'••uoli, turi Imtinai sustoti.

Sumanytojai tvirtina, kai 
»i.tu: -i!ilu vi-okin* neini- 
gat vė-i-.
- I.’ iii'itu i l u* (atduotai 

iri uiie-lu pirtimi. Su tuo 
riny i u ulinl.a ]»<lii-ijo*

tršinitikns.

ta* 
nn *

T
>,.,1

(tai
M jų tai jia 
lo. jia yra i

Skaitykite ir Platinkite “Draugą

NELAUKITE KOL

įdžia lygiai 7:39 vnl. vakare.
Vi»tt* Chicago* Vyrių cho. 

m* nuoširdžiai kviečiu nuva
žiuoti.

Apart |>rnktiko*, reikė* pa-, 
inrii ir ntaia* L‘i(n« 1 ***•«*•«tiZitia
Apart praktiko*, reikė* pa-, Scrrdoj. cnt 4 A 7-ta vai. va- 

silnrti ir l»pi<- kitu* Is-gnnčius kare įvyk* 16-tos Lietuve* Vyčių 
kuopa ■uMritikunaa Prašome na
rių ne*ivėlurii. nr* atlaikę nut
rinkime važiuoMmc ) L. Vyčių 13 
kuopsi rengiamą vakarą. Tat na- 

Vy/stss.

PRADĖSITE SIRGTI
f

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvnra*. Pasi
saugokite šito* ligos. l’igulkos ir kiti vairini gali tiktai 
jutu* pagells-ti ant nekurto laiko bet reaultatai nckuo- 
met nebus geri. Tiktai viena* vairia* yra kuri* pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamto* budu rei
kia prašalinti nereikalingu* dalyku* iš viduriu, jeigu 
ne lai prietvara* yra rezultatu.

leikalu*.
1. Vilimai.

Apskričio įgaliota*.

IŠ BRIDGEPORTO

ITigelIiėkite gamtai vartojant

MIRĖ SENAS LAIŠKŲ 
NEŠIOTOJAS

IS

* risi, »tl*irinkit> laiku.
I'rtu itą lierlėlių A*. Jurgio: 

p:irupijos Fvctaiuėje buvo su I 
r- ngta* gražu* vakaras Ne-j 
I : tt., Pni-i-lėjimo Av. Piiiio* 

Į Marijos mergaičių draugijos, 
paminėjimui sukaktuvių 1<* 
lietų gyvavimo. P lč Miknių- 
I buvo programa vėilėja. Ji 
i'-knitė ir dr-jo* veikimo ra-

L. Vyčių 5-ta kuof>a laikys «a-1 
vo tuėne*inj susirinkimą birželio! 
4. 191'1. PulsAi 1‘ark Svetainėje 

l-ric A r.l.icklinnk »lrvrt»> |
|S vai. vakare.

V ra labai svarinu dalykių ap
tarti. Pr J. raliulit, raif.

l*i

.11

AUTA VIF.NAS TAŪKŠ
TIS

g t'liicagojc 
laiški) išne-

. lai?
tu. Ji Barbora Kloriene

Mirė tv 
birželio 15 
tinus.

Uudviut 
FVČiOu j S V

P&maklo

(Motinu kun. Jono Ktoriol

Ei -bivto, ligonbutvj, Chicagoj. vakar, 
min jk> 7.00 vakare, eidama 53 metu

es bu* rytoj. 5 d birželio iš šv. Jurgio 
. Kr.zinucro kapines.
-. pratidė* 10 vai ryto.

STANOLAX
</e/ Pridoaro

Tai paM-kmingiau*inx vairia*. Almoliut iškni nepa
vojingus. Nepalieka skausmu jmj vartojimui. Stanolav 
yra ncspalvuotaa, nt-kvi-jiiiinti* mineralini* aliejų* kuri* 
yra laitai švaru*. Ji* savo darbą ntlieka nekni|» pnpra*- 
tn* vairia* ln-t kaijai imvbnniškn* fabrikantai kuri* 
greitai sujudina justi viduriu* ir nereikalingu* dalykui 
išvaro.

Klauskite STANĮ >LAX. Neimkite nieko kito.

STAN<H.AX yra pardavinėjama* jm- vi-us vaisti
ninku*. Jeigu justi vaistininkas neturi tni parašykite 
minu., o mes tuojau* jnm dnstatyrime.

Parduodamas 16 tintų bultHuott

STANDARD OI L COMPANY
(INDtANA)

910 SO MICH1GAN AVĖ CHICAGO
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