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Prisiekdintas Lietuvos Prezidentas - Vokietija turės duoti 45
-------------------- -Į

Prezidentas Wilsonas VANDALAI APIPLESE AL-' ANGLIŠKI GĖRALAI TITRT NE VIST KAREIVIAI RUS 
TORIŲ IR PAeME BAž 

NYTINIŲ RŪBŲ.
BŪT ANGLAMS. PALEISTI PO TAIKOS. milijardus atlyginimo

i

skubinasi namo Parapija nukentėjo kaliais 
kimiais dolieriu.

Darbininkai priešinasi jn iž- 
Kiiint iinui.

Dangeli;; bus sulaikyta kc 
Lems mėnesiams.

Talkininkai apleidę Odessą; 
miestą užėmė bolševikai

LIETUVOS PREZIDENTAS PRISIEKĖ RESPUBLIKAI

COPENHAGEN. bal. 9. — Vakar ėia gautoje depešoje iž 
Kauno, laikinos Lietuvos sostinės, datuotoje balandžio 4 die 
na. sakoma:

"LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTA8 ŠIAN
DIE PRISIEKDINTAS PRIEŠ VALSTYBES TARYBĄ AR 
BA PARLAMENTĄ. PO TO TARYBOS NARIAI PRIĖMĖ 
PRISIEOĄ GINTI, REMTI IR IŠTIKIMAI PILDYTI ŠA
LIES KONSTITUCIJĄ ".

(Ta žinia nngli*kam tck*t«* klaidingai |ui*luotn. Xc* vie
toje lm*tuvu* ir lietuvių |mžv minui lai t vija ir latviai. Kati 
ne nėra latvių viddžh**. Pn-auli* mu* mažai |>nžį*1a. Tad 
ėiandie dažnai ir *uiiuii*o lietuviu* *u latviui*. <<nl kinMiu-t 
nor* lietuviai *u latviai* ir ture* ta-ielra valdyta- ir ta-mlru* 
seikaln*. Ik-i Šiandie veikiama a1*kiriai).

——|
VILS0NA8 KONFKRUOJA

Bū PREMJERAIS.
z ... ■ - t - —
Prezidentas pageidauja gryžti Nežinia kur atsimetė tal

kininkai.

West Pullman, III., Imi. 9. 
šv, Salimi***- bukų katalikų 
iuižuyėią naktį prie* -ekmmlta 
Iii apiplėšė piktadariai. Vi-il- 
brang*—tiiu- daiktu- paėmė 
nne altoriau*, šventvagiai 
vandalui |mti nlloiių *ugmiin<* 
ir iėm<*ė kirk taižnytinių ra
itų.

Ik-itair miklinti* pitalžai 
ėio* |tn*nmdy1n* *|M<rijnli* *nr 
g:i.*. Virto- |M«lirijn i*-*k*» pik 
tmbirių. Tikimu, knd jir tai- 
*n*ekli *u piiriu imnųėjtHtų 
(uigcltai.

Xiio*toliai :ip*kait**mi ligi 
Mat i|ol.

MIRĖ GARSUS MILIJO 
NIEKIUS.

mirė mili-
W. W«»4-

mi**d<* T-

Londonas, Imi. 9. I.iwi 
|**dyj ir kitur į laivu, ptekiu 
krovėjai darliimiikai al-i-tikė 
krauli vtankio* rii-ie- 
lu». Sako. Anglijoj** 
|**rtiu*ža via -\aignlu. 
•lar norima juo- kitur 
ii. Suk**: •• \nvli-ki 

tini |mlikfi anglam-*’ 
.Inu k*,liu!>i -avnitė dariu 

įlinkai svaigalų i**iimlimiii 
prir*ina*i. Ib-ėiuity* laivų, 
kuri*- *ii -avimi tmėjo (mimu 
kiek -vnignlą. i-plankė I. 
nieko.

Inirbininkui -ako-i. ji*- *n- 
vo nii.-preudim** u<-a«*im:tiy 
*ią. i*i pri*-* l-il*- kokia |»*i 
vartą jir tuojau- |M«*«,ll<r:ų 
*trriką. Ir tu<>au<< littrią kur , 
ka* arėiau.

*vaiga 
ir taip 
Gi ėin 
l*a-ią- 
gėralai

ANGLAI SKRISI.*. SKERSAI 
ATLANTIKO.

Londonas, Imi. JI. I’n-r.i- 
ilrtitn* lVil.*«uui* jau |ni*voiku. 
Anot žinių i* l'aryžinii*. Va 
kar ji* konfrmvo *11 talkinin
kų pnanjerni*. Svaretyta nt 
*akomyliė* už kam tvikalui ir 
Kaar klonio khiu*iuui*. Kinu- 
<lie tie |mty* klau*inud titip- 
|mt «iar tai* <li*ku*nojnu*i.

Kiailen-nrijo* im*<u nrfebd- 
minta, knd ĮH-rzolnitn- IVil*o- 
tui* įmėaukė ltrr*tnn gurini* j 
tonH'gv lVa*liington.

Vieto* vakariniai Iii i k raėėiu i, 
|m*k«-lln- žinių i* Paryžiau* ir 
Xew Vorko. kurio* iėdafie* |m 
tvirtina prvr.idriito |m*i*kulii- 
nimą namo.

Sakoma, jog ji* *ugry*ią- 
Amerikon |arin |mdarvmo ti.i 
ko*. Vi*n* taiko* nukalu* 
|mlik*ią* *ekndoriui lmn*>ng 
ir pulk. įloti**. Ti<*ln l«-->ą 
įgalioti |m*im*yti |a> įniko- 
atitari imi.

Pažyminiii. jog prrz.idrnlą 
vetėia vi-ikinii gryžti minai 
litiėkn* *tovi* Suv. Val*tij<e>e.

i

i

Paryžius, tad. 9. — l’kra:rių 
tad*evikų kariuomenė 
niicdn <ble**ą tie* 
jiiri-mi*.

Tn žinia gauta i* Kijevu |**-r 
Ma*kvą ta-vė-liu telegrafu. Ibt 
oTicijnliui nc|*n tvirtinta.

4l*!e**u nuo ta»l*evikų gynė 
talkininkų kariuomenė. vado
vaujant prancuaam*. Praeitų 
►avaite laivo prnneėlu. kml tal
kininkai i* Irti |«*i1rnuk*ią 
j Ihiicdr** |mupį. kml ginti 
nuo tml*evikų lb**arabiją ir 
Itumiiniją. ,

ltu<ln|H-»te gauta žinių, kml 
Ukrainai l*ol*cvikai i*nnuj<* 
tlpgllln lllic*tą Kijevu.

New York, Imi. 9. — litre 
(*ov«. taaig l-lnnd. 
j*mieriu* Krank 
vert h.

Ji* pinu -tu metų
tini. X. Y^ (kuri- pinnąją ar. 
ir |9r. krautuvę lik *u A5tt.

■ Paliko niilij<>nieriii*._ 
šiniulu- jo tų nikelių ir «<r- 

ėinitiikinių krautuvių vrn lui
na vi*uo*«- Anieriko* mie*lno- 
*r. Yra jų ir Hur**Į**j<-. Ir vi- 

. : *ur jo* turi |m*i*ekiinu-.
;mu'*-*- Anai* metai* ji* ėin |a«*la- 

.luo*!oiui*į tydin** augariaurią vi*am **a- 
*aulyj 51 niigėto įmetą vardu 
\Voofworth.

Oopenhagen. tad. 9.- Sak*a- 
nijo* Mietinėje Magib-burge 
liolėrvikni *iuir*-*tuv«* vokiečių 
narijonnlė- vablžio* teiMlnry*- 
tė* mini*terj l<nnd*ta*rgą ir 
krlvirtorio* vokiečių armija* 
koiin«n*lnntą. gen. Kk*i*t. -u jn 
Stabu.

Suprantama, jei bus tinkamas
oras.

W.isl>ington. tad. 9. Zymit- 
-kaitliu- kaieivių tai- (•.■••ai 
koma kaiė* laniv ta»j*- pilną 
laik<«tar|*į »ulii- kongtv*o pni 
ve-1** į*tniynm. l-tntvmr -a 
koltui. kn*l |*-r *nt*-k ri|*-iją 
fciiinti kareivini tarnyboje gą 
I* Imt išlaikyti *bir keturi* ii.'- 
n*—iii* ilgiau |** įvvkii-n*. 1.-* 
ko*.

Kar,'-* de|iartaiii<-ntc pii nt’.iu 
tatvo pbimojama vi*u* knn*i 
viii* tuojau- |mliiK*-iioli. kt*:;i 
tik jv «k- taika. I* t dalmr un 
-pię*la laikyti**- į*1u1yinn.

P** įnikti- Suv. V:d*tijų re 
gulerė* kaiiiloliH-lH- bu- užlni-* 
koma api«- ėiai.miii. Kareiviu* 
reikia pnrinkli i* iai*vanorių 
vyrų. Ligi laiko- imdatynm 
n*-tai* -iirinkta n>ik*ilingu« 
-kniiliit* kareivių. Tad pu 
įniko* ttangeli* kareivių tai* 
*ulaikytn ir t m* iik-Iu tai* |m 
*i*1ciigta gauti lai*vatiorių n* 
gnb-rei karimtim-iH-i.

Kareivių |*ar\*-žinui« i* kai- 
i,*|m.* už*ilę*iii. kiulangi Imu 
tikrini trukdą laivų.

I

Kovos prieš bolševikų propa 
gandą kariuomenėje

TALKININKŲ PILIEČIAI 
APLEIDŽIA BUDA 

PEŠTA

Turimi nieko neatliko talki
ninkų pasiuntinys.

Budapeštas. Imi. 9. Talki 
(•inkų -|trrijali* |m-iiintiuy* 
I ngarijoje. anglų g*-n. Smili*, 
apleido llmki|**-lų Irnlamlžio 
G dieną ryte. Tu, Imt. jo |ai-iun 
tinyl*- nedavė |uig<-idnni.*mų 
(airių.

Talkininkų laiko- konr«-'«*n 
riju jį buvo |m*iiiliėiii*i ttu 
• lu|M-*fan (mdaryii nauja nr 
nii-tiriją *u Tngnrija. kuoivi-’ 
t«-n (atkilo l*d*ovikai. Ik-i 
prieė i*važiiivinią geli. Smili* 
nieko ėia m-|*-lnijo.

I*a*kiii jį l'iigarijo- *o*tim-i 
apleidžia uiiierikomii. nugini ir 
kiti. Ikilėrvikų vaklžia Iridžiu 
i* važi imt i ir amerikonėm*.
kurio* yru iė1>-kėju*i«»- už. un 
gani tilnlimriii. U-idžia jom- 
|m*iimli *ii -avimi -avo pini 
gii* ir kitokiu- irikaliiigu. 
daiktu* ir blizgnlu*.

Matyt. I*d*<-vikui turi kiek 
proto, jei jie iėkrlmvimo *v« 
tini-alinm* nri kirk nevaržo.

VOKIETIJA TURĖS SŪRIAI 
ATLYGINTI

Bus pareikalauta 45 milijardų 
dol

LondbiMut,** bnT 9." Batam- 
džio lt* dieną anglai lakiniai 
l*nmėgin*ią atlikti k«*lioiH- oru 
*ker*ai Atlaiitiko. Ttun tik* 
-lui l*ll- |mliil ll* lot n* brolių 
Sliortt luk-tytiiva*.

taikiniui *kri*ią i* Airijo* į 
XewT<*lllHlhili*lą. I’Ž |>avyl,-l 
*ią pirmą.ui kelionę *kirini>i:i 
Ą’iii.iiiai dovanų.

GEN. PERSHINGO SŪNŪS 
IŠKELIAVO EUROPON.

PROHIBICUOS REIKALE
BALSAVIMAI

Detroit. Minta., Imi. K ~ 
rliigiiia* vai-t i joj«- t n kar 
ko |MMdiildrijiM- reikale lml*a 
viniai. ••Saii*n-ji” gavo vir
ių. fSoniii •■*lapieji" laimėjo.

Mil 
jvv

Aplankys jis ten savo tėvę.

Ncn* York. tad. 9. tmrlai 
viii ta-viiitlmii Eur**|H>n i*kc- 
linvo gein-mb* Pci*biugo - ti 
uu*. \Varn-n P*-r-liiiig. 9 metu. 
Jam draugauja M-ržanti,* U'*- 
Ik. P**r*biugo *iiihi- x<p-ilai**-- 

; uniforma *u ••leitemmi*,“ 
ženklui*.

Tilo |mėiii laivu Euro|*m :t- 
k*-liavo ir karė* **-lfr*-l«*riii*.

PASKELBTA DAR VIENA
RESPUBLIKA.

Paryžius, tad. 9. Tautų *ą- 
jungu* projektui imgaminti 

ikmui-ija i* taiko* konf*-r«nci- 
jo* -nvo darbu* imlmigė. Są- 

i jungo* koii*tiliirijoje |*<i nuo- 
•liigiiaii* |M-r*lirbimo palikta 

■ 27 *kyriui. Pb-miri* k**ini*i- 
j*»* narių, enririukima* įvyko 

| vakar.

Olandija nieko nedaro.
Ih-lgija taiko* konferencijo

je reikalauja kelių teritorijų, 
-inmli*1 piiguliiiėių Olandijai, 
ta-t M-niaii prigiilėju-ių lb-lgi- 
jai.

Kotif*-r<-n<-ijti tad |«ikvietė 
tą reikalavimą u|*tnrti ir D- 

_ • vvTiuv*ylM'** atrfovu*. 
Ifc-t olnndijn nt*i«akė atido- 

•vii* *ių*li. Pa-in*b*, kad ji 
Intako ik*lar,* i* lt*-!gų n-iknla- 

V illH*.

Talkininkių tuo lartm nieko 
, m*gali pra<|ėti l*e olandijo* »n- 
' tikinu,.

Vokiečiai užmokės 45 milijar
dus.

Tuiko* konferencijų* taryba 
juu iiklaunė rn|*>rt<* komiri- 
j»*. kurini buvo |mve*ta a|iš
kaityti. kiek Vokietija turi 
<luoti karė* nt lyginimo.

K«id*ija «avo ra(**rte fiažy- 
mėju. kml miiiimiim ntlygini
mą* turi Imt 4.** milijanlai *k> 
įtarių.

Tarytai ni|**rtą prielankiai 
(•riėiita ir |«ntvirtino.

Vokietija pradžioje turė
dami vienu žygiu iriuokėtl 5 
niilijar*hi*.

Neu- York. tad. 9. l'ioiiai 
Mižiiioln. jog katė* drpnrta- 
mcula* pb-iiiiojn Eur**|*m |«a 
•indi miriją. kurio- 1ik*la* 
Im* pradėti kovoti prie* I*.! 
*evikų prit|«ignmlą Itėdė* Sa 
mo ukii|meijitiėjr armijoje.

Tuo tik*lil lai* daromo- imi. 
-kaito. rodomi kratomieji 
|uiveik-lni. kareiviam* didina 
imi- ktivgo*.

I’.-! -viiil>iull-t:<- to- Ini-iį**- 
lik*ln» į-kiepyti kareivine 
-*• mini į apie tautų *ųjutigo* 
naudingumą vi*am |*n»miliiii.

Wurrburg. Imi. 9. šitam 
Ilavnriju* ma**tr lad*«*vikai fm 
krlln- nt-kii'ią -ovndų n^puli 

likn.
Ilo|*<*vikni užėna* vi*u» įnik 

raėėiu* ir vi*a* vi*u>Hmti< - į 
*1nigti*. I'nteidėjo gHe-ndi- 
dnrliiniiikii* -tivikn*.

Vien* krautuvė*. iėėnut* 
mni*to kmutiivė*. ublarylo*.

PREZIDENTAS WILSONAS 
SVEIKESNIS.BALANDŽIO 9, 1919 M.

ANGLAI TRUKDO LAIŠKŲ 
SIUNTINĖJIMĄ.

Christiania. Imi. 9. - - X,r- 
('••gijoje iKtkilę dideli nepnri- 
tviikinimni tuo. kml miglų reti 
zura trukdo laiėku*. *iimėiu- 
mu* i* ėia j Ameriką.

Auguliu vi*u* laiėku* eenzu- 
• ii*,iii ir juo* *iilrukdo kokiu* 
I 5 Miivnili**.

LENKAI NUGALABINO 23 
BOLŠEVIKUS.

Paryžius. Imi. H. f‘in |m*- 
krlllln. knd plez. IVilMHIIl* pu 
*i*uirkau* *alčio *v<*ikdą*.

> dar m-le'idžia 
jum apleidi *avo kiuiilmrių.

(liieago. šiandie np*i- 
ninukę: ryloj m*|Ki*1ovu* om>: 
vė*inu.

Vakar mig*>-iiiii*in t«<m|iem | Itri gydytoja* 
tum laito iii Inip-nini. j'"" ->•

BOLŠEVIKŲ IR ANAR
CHISTŲ PA RODĄ VI- 

MA8.

Eniih

Ibi vari jr- 
įvyko d*- 
ta*l***v il.ii

Berlynas, Imi, 9. 
matinėje Muniria* 
llloll*t racija* pfiei 
valdžią. Anot žinių, knriuome
nė išvaikė demondrantu*.

HAMBURGE IR BREMENE 
PRAMATOMI SOVIETAI.

BoHcvikai varo propaganda 
žanriniuose miestuose.

Copenhagen. Imi. 9. — Vo- 
kieėių Inilėrvikų -marku* |ai- 
litiėka* veikiiiui- liuikianui* |m 
riain llnmtairge ir jo apylin
kė**, anot prara-ėiino i* Ber
lyno.

Hera ir llaurfenger, tadėevi-! 

kų (epartakų) lyderiu katėtai

Buvo suimti už suokab 
biavimus.

Varta va, Imi. 9. — Plauko 
lenkai nuėmė ir *a*an<lė 23 
ta*l*cvikų agentu*. Nugnlnltin- 
tieji boUtavikui *imkalbinv<i 
imt mukti *avo pu*ėn Pinsko 
garnizoną ir |mgn>l>ti |mtį 
miedą.

DEM0N8TRACIJ0S 
MUNICHE

COTTIN GAVO 10 METU 
KALĖJIMO

Paryžius. tad. 9. 
t'ottin. kur* nikiai buvo (uim* 
vę* premjerą (lemeneeau. ka
rė* tci*nw> laivo |m*mrrkę* 
miriop.

IVesnlenta* Poincarr tų pu

«» l»

Penki anarchistai sužeista ra- 
suėmime.

I

Paryžius, Imi. K. — šio* ka
rė* pradžioje vi* na- praneuu* 
miėovė pnim-iizų ***-ijali*tų 
vadų .luiir*-*. kur* |iri***ino*i 
karei. Ainiai užiiiiiė*'-ja« buvo * 

1 teidama* ir |*aliiio*uula*.
Tad ėia užvukar vi-okio 

plauk** radikalai ir anarrlriatai 
-un-ngė imrodavinią. kad nž- 
prol*-lu**ti pri*-* užminėjo jm- 
liiueaviiiup

Anardii*1ų grupė gatvėje ti- 
•klei*lė jotnląjų vėliava. Polici
ja mėginu vėliavą atimti ir nn- i 
naikinti, lėtiko -usirėniimai. 
Penki annrriii*tai *užei*ta. J
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“DRAUGAS” PUBLISHINC. CO. 
1800 W. 46th St.. a.icouo. III.

« llll

Svarbus Pranešimas
Wn*hing1omi-. |l. <’., Kilau 

tižiu 7 d.. IPIJt iii.
Pildoma-i* Komitetu- šian 

iiii'ii galo i Iždai m niūkių 
telegramą:

Tnrpiuiiluii* Pageltai* Ko 
lllitcta- siunčiu Tuo*xy tmuirZ, 
Imllirop. Ih-ntoii *u Pukšiu. 
Vakar išvažiavo i laetuvų. 
Amerikos Km s limo jo Kiy
Žiliu* Agelleijll pl-Hllllė tiJUl 
kilogramų vaistų, gydymo 
prieini ų. riilui. \ iros išlai 
tlos llžlllokelos I- llių* p'lllgų. 
—- Paskubinkite tiir-n**sim-* iš- 
Inidti* l.’iii.i*»i frankų: im-* pa 
remiame tuo* >iiiii:iuyimi*.

Dobtuns.

\\ :t-liim:iono ptmiškitiii'Ui*: 
Tat yru atsakymu mu-ų žiug 
rainiu* pūliny l • m- Kliudomi 
lis- Kryžiuje U u -l .ledom- o 
ImlaiMlžiu.

Infonmuųoj Biuras.

Gavę šilų ti-b-gimiui iu-i*- 
kubtiHHis- talpinti jo* th-llo. 
kml mum* išauta. jog ji yra 
n-iknlingn |«u>i-ki:»uwų.

Tni|itmiliiii< l^tge|ln<* Ko 
mitelii* yra turai pit*. kuriame 
pirmininkauja p. tlooM-r. Im 
ve* AttH-iiki> imli t<> tvarkiu 
loja* karė- metu. Tu- komi 
teta* iki šiol visetui* jiegomi* 
tyrinėjo maisto lovį Vokieti 
joji- ir kiltus* |<riešiiūiil,ų šr. 
lyra. Ihibnr. matomai jau ap 
sidirliln -ii vokiis'-ini*. ibdlo ln 
|*> sudari ln įlelegacijn lyrilta 
ti muisto ir vnt-.-o . •<,»> Lietu 
V oje.

Iž-b-g.ii-ija susidedu i- lėtu 
rių a nu tm. Piuuoje vietoji- 
*l..lllo|iii *llli> ll.< . ■ /„ /.i
nome, kad Ane-ril >>je |«igar-« 
jo b-nkė grafi'-m- Turėtu movi 
czii-nė. I.iik |inidžioj>- gyve
nusi Suvalku uuls riiijoje. An 
glI-tllVO pili tl|1< t>-|\ ji- Su
|»uel:yiiej«-. Maloniai ralcnkė- 
jmi gniliem yra pinmiiinkė 
d< !• gncijo*. riimriatiHi • l»te |

t jo* .*ų*tatn. Ji (inrodo, kuip 
yru didelė lenkų intvkiiii- 
Tarptautiniumc šelpimu Ko
mitete.

Girdėjome, kad p. Lathrop 
y iu amerikietis, lik nežinmnv. 

, ar tu* |iat* minėtus šitoje tc- 
• legramoje, Is-t *|H'jaine, kad 
'ltai|i. P. Benton linini.* nežino- 

imt* virai. Jo |mvanlė rudo, 
J kad ji* m* prancūzą*, nei n<* 
t lenkas, veikiausiai anglas ar- 
I Im miiei i kieti*.

IMI kilogramų reiškia l,.*itsi 
svarų. Gydymu prietaisais 
(saiiilary uppliunce.*) vadiim- 
*i ligonbuvio n-ikmeny*: gu
miniai maišidiai leilain* dėti 

hiiil gaivus, vežimėliai ligo
niam- vužiuoli ii kili (mnu.-ų-l 

,'lnivtiii, reikalingi gydyme, ku 
ii*>~ negalima fmvadinti clii- 

1 nirgijo- in-ti iimeiilai*. Telc- 
. \rauni mum- nepusaku kiek 
-Milų vaistų (lasiusiu, ’l'ie 
šiandien Lietuvoje reikalui 
ginusi. Jei jų Imtų nor* 7**1 
-Muii. tai Imlų iieii|>-akoiiiiii 
dlllelė (UIgeliui.

I- šito* telegraiilo* negulime 
suprasti kokio* i-l.tido* imi Im 
ii |."ii>.in*i frankų į uii-ncsį ir 
kokiu- sumanymu* paremia | 
Ihtluizi*. Liluu butmne dė
kingi. jei ka- suteiktų pauiš į 
km.iiK'ių žinių. Tik ziiiom<-.| 
kad l.VlJSSI frankų reiškia 
^Ži.tMNi, nežiūrint tie|ia-tovuu* 
i:i'|iiaiitinio pinigų kursu įla- 
Imrtiuiu im-tii.

Prie Dobužio ti-h-gramo* 
ftridela-i- |inai.*kiniiiui* para
do. kad PihkHiui.-is Kotiiili-tUs 
iu|iiiui-i Itauikmoju Kryžiaus 
veiklumu IJrtuvujr, ta*t me* 
wta*jajanu*. ar Piktamasis Ko- 
mileta*. susbimlų* vien iš lie
tuvių. Imlų nore ji-*, kad len
kė dalyvautų <h-lega<*ijujc. 
sium-iamuje ištirti Lietuvos 
nukalu*. Taigi Wa*bingtam» 
imiškiuiiiui*. matomnL |mlyti 
tiktai imtaiigų Itolmžiu tek-- 
granai*, o ta- |midžią.

ATSIŠAUKIMAS.

Labdaringos Są-gos Apyskaitą 

Apsvarstant

South Chicago.
Ka* palinkę* j prietarų pu

sę, ta* guli rauti rau patvirti
nimo šių liftų Libdaringosios 
Sujungus apyskaitoje. Trylik
toji kuopa apyskaitoje Inlra 
trimųmi, aiškiai ir iškalbingai 
išreiškė vinį ravu durbštumų 
viriui žodžiu Ji neėmė
kmi'liturijų i* centro, ncpar- 
davinėjo loto nerijų, nenimitė 
I centrų *avo im-igų trečdalio. 
Gal tų iueigų nei neturėjo <|e|- 
tu. kad South Cliieagoj m-nt 
ninido ari vieno lietuvio, ku
riam nip-tn Im- tėvų likę naš
laičiai ir kiloki* žmonių var-

ign*. Stačiai nesinori tikėti, 
kad tm butų liesa. Ir mums 
rista* i. kad tai m-ticra. Žmo
nių gi ten yra. tik nėra žmo
gau*. Kitaip rakant nėra as
mens kuri* «ie| vargdienių 
meile* niikvirntii tautiečius ir 
p:iprn*ylų jų kų nur* (atdaryti 
liaudį liga nelaimi iigieniem*.

Westvilie, IU.

Ka* |ianidurė South Chien- 
goję, tu* butų pamilaię ir 
|M*iikioliktai kuo|>ai \Vesti įlie
jo. Illmoi*. I»e| iru pi*i*ul:o 
p. Šliogeris ir *uko|cklavo as
tuoni* dolierių*. Iš kitur me* 
žinomi', kad U'crtviilėje yra 
gana daug lietuvių ir da gi 
gerai |>a*iluriiH'ių. I* tcu gali- 
ina Imlų ir reikėtų tikėtis nai
kiausiai dešimtu-* garis-* na
rių. Jei butų kum sujudinti 
Uestvillirėiii*. jie |iadary 
Italių ir ta* duotų |mrų siui
tų dolierių pelini. J4e* tikimi-*, 
kad šiai* l!»l!» metais taip ir 
Imis. Jauna* ir įlarltšlus kle- 
tama* mokė* gerai pašuckirti

•

m., 
kini- 
Vai-

Balandžiu 2 d.. !!•!!• 
N- uark, N. -L. ai -įbuvo 
6-rvm-i.ia lietuvių Suv. 
slijų kareivių ir Tautus Ta
rytai įgaliotų atstovų. Nu
tarta al-ikrviplt prie visų A- 
iis-rtLu* liviuviij. būtent: |m 
rupijų. orgau-zai-ijiĮ. draugijų, 
kuopų ir įvairių kliubų. knd 
valdytais |m*irupiulų surinkti 
savo kokmijoje visų lietuvių 
kareivių, tarnavusių Suv. Val
stijų tirmijoji*. vardu*. |iavar- 
i|e*. ndiesii* ir kuomi užsiima: 
profvų, ofien-rių. (atprastų 
nr amalų. Viuų karininkų, kil
tie tarnavo ar dar tat nauja. 
Taipgi ir tų. kiltie niekur ne 
priklaUsu ir nežino apie tai. 
kad |M|* įstengtų (IĮ 
ir adresu* prisiųsti, 
butų laitai gi-tai. kad 
to vaidu.- ŽttVUsių ir
tu. Ir knd (hivlenini pii-npdų 
hiiu mlresii-.

Meldžuilll'* visli 
lt iii Mld<<! IĮ 

mm durim, 
sin surašiui 
minu 
v tra*

I d> lei

Vardu*
Taipgi 
surink 
sužeis-

draugijų 
m-ntsiMikyti 

ie-t kuogieiriau- 
prirttpti |m, žt>- 

(uidiioiu adresu. Tii*
durtai* yra tiaroum* 
mu-ų Lietuvos ni-pri- 

, dmyta-*. Nen-iki-tų nugų* 
tuiiti. nta-juti. Kaip greitai ir 
skaitlingai tm** tų «hirlių at

itiksime. tnip greitai mc* ar- 
l’yu eisime pri** latlsvė* lae 
|tuvo>. kn* kiekviennm lietu- 
ziui turėtu btidaasiai ap-iti.

Su giliu pigartui

J. K. Mikui.
L. K. < trganiMlonus. 

Virai* reikalai* ka*ipkitė» 
prie L. K. rako turiau*:

ra savu gerais zumia-mis, 
mišiuiėiai turės iš to naudų.

Kolonijos Chicafoje.

Ilidžiausiu lietuvių kolonija 
(‘bieaguje yra Tomu of laike, 
ladaluryliė ten pelu* 2. !H4 dū
li erių* ir N ei-nlus. Aulniji- 
pugul didumų kolonijoje. I. y, 
Bridgi-|Mirte surinkta 2.INU do- 
lii-rių 27 centai. Dievo ApVria- 
ik«s parapija prah-iikė jiedvi 
u Ih, ne*, turėdama mažiau 
žmonių, surinku daugiau aukų. 
IhiIi-iiI ikltiti ikilieliu* Klc.

Itrigtilmi Parko kolonija yra 
daug diik-siH- už Šv. Mykolu 
lairapijų. Ivčiaus Brightou 
Parke surinkta 4.'ŽI ilol. 47cM u 
šv. Mykolo imnųuja surinku 
1/iUV iIoL 12 a-iitų. t. y . įlau 
ginu negu trissyk liek Tu 
mažoji |Miru|iija taipgi pra
lenkė dusyk didesnę už save 
Aušros 
sūri ūko 
tu*.

šilus
kun kaip diena, kad m- du uru
liui* |uidiiro geru* duibu*. o 
žmonių luisišvi-nluuu*. Ibi-vu 
Apveizdi!* imrapijojr atsirado 
|Hisišvvnlu*ių ir protingų žmo
nių. įlelti, tu |hirupija Chicago 
ji- užėmė pirmų vietų. Ihi ra- 
nosim ir didžiosios kolonijos 
nurilciikc prieš jų.

Kas bus 1919 metais.

AIh-joIiou ar taip |ial Imi* 
mmis 1919 ua-tais. Pirmieji 
trys mr'-nraiai aulo, kad (M-r- 
nykrtė lai metu ja gaus nusi
lenkt i prie* įHirthsidivriu*. 
Ten ši-štoji km»|Mi iH-tik m-si- 
liauja veikusi, bet jau žymiai 
pralenkė visa* kita* 
šia* koluuijas. Per 
siu* Iri* menesiu*

Vartų imrapijų. kuri
lik 427 dol. 2G ceu-

skaitlinė* |in rista uiš-

—
42S dol. 7 centus, o |s-rnykštė 
laiiis-tuja, L y. ketvirtoji kuo
lui tiktai I4t> dol. ."st ii-ii tų.

Pradžioje im-lų buvo su
kaitusi u*t imtoji kii«i|m 
Brightou Parke. Ji sudėjo 2*Mt 
dolierių. Is-t pu to apsnūdo.

šiek liek įsijudino |H-nkloji 
kuo|ut. t. y. šv. Jurgio (uira- 
pija. Ji jau sudarė 217* dol. 
<>Sc., tai yra pusę to ką pada
lė mažiukė šeštoji kuo|>a.

Iš pirmos ir antra* kuopė* 
valdytai kol kas m'-ra žinių n 
pu- jų veiklumų l!HS» nivium. 
Mat žmonės užsiėim- įvairiai* 
reikalais |H, truputi užmiršta 
Vargstanviu* iiušlm-'ius.

Artuumi Yvlvko*. džuiug*- 
iiio ir linksmybė* šveutė. Rei
kėtų |>a<Išryti nor* kiek džiaug 
misi ni-laiiniiigiesiems. liku
siems ta- tėvų vaikeliam*.

Namo reikalas.

Vienu tarpu liuiu smalkiai 
užsidegę* noru* šįns-l pastai y • 
ti didelį namų lietuviam* naš
laičiams. Ta* noras |s-rgrci- 
lai |M-rdvgv. Paaitaikė viena 
kita didelė kliūtis; mgalėjninv 
(tadaryli kiek norėjome, datair 
aslusi nenorime m-i tiek pa
daryti kiek galime.

Tuointiirpu mų* vaikučiam* 
luitai m-jauku pa* svetimtau
čius. Nesenai teko aplankyti 
vienų dnielę ir puikiai velia
mų svetimtaučių prieglaudų 
imšlaii'-iams. Pantiia-ju* “lilh- 
uaisians“. los įstaigos vaikai 
ėmė iMtžcmiiianėiai juoktis. 
Lietuviu* jie skaito kažkokiu 
taogcsnc žnmuių rųšiin. Su
prantama. kaip sunku mų* 
vaikeliams jų tarpi-. Tai gi 
lietuviai tenai arprisipažįsta 
nei prie savo kaltais nei prie 
tautos. Tislel negalimi- ilgai 
atidėlioti; reikia savo prie- 
glamlos. kurioje kili m-nickin- 
tų m-i m-|ai*ivptų.

'Furiiuc surinkti tiek pimgų. 
kml imrs pradžių galėtume 
Įuularyti. Negalime ima'-ti 
įstaigos už 17HUHIMI dolierių. 
Is-t galins- truputį šfumt sū
ri likt i tiidc, kad ateinančiame 
pavasaryje galėlume išlikrųjų 
pradėti statyti namų nors už 
»UK)0 duimrių.

Oarbta aartaL
Visa viltis ant garbės na

rių. Kaikuriora kmųiosc jau ta«- 
,vi*ik visi asmenys galėjusieji 
tapti gariu-* nariais, jai* ir 
tii|Mi. liet kili kuriose dar toli 
šaukia iki tani. Taip ginb-jo
nu-. kad Tomu of laike yra 
is-liili keturiasdešimt* katali
kiškų draugijų, o garis* nu- 
riai* ladaiaringuje Hųjuugojv 
lupi, tikini !< draugijos ir tni 
didžiuliui ne |uiše|pim'-.

Tuoniltirpu |ci>latynui* na
mų nušluii-umi* turėtų pir- 
miausini rup-li |iu*i-lpini-m- 
draugijom*. m-> jų tikslu* y- 
ra uprupiuti M-imyims ravo 
įnirusiųjų miriu. Kas žiu. ar 
tai valdybos tų draugijų nesi
rūpina šituo reikalu, ar kokia 
kita priežastis ja* sutrukdo.

Neteko |iatirti kiek yra gar
is** imrių Antroje kuopijc. 
Trečioje jų limo S pernai, šį
met prisioiM- du. tai dabar iš 
viso yra dešimt*.

Ketvirtoje klHi|Mije gulta'** 
■airių yra. ne* .m. Iš tų 29 yra 
luinų ir .T'i dm nepilni. Penk
toje knufaijr yni 7iS amžini 
įtariai. Nežinia ar jie virt ar 
ne virt yra užsimokėję garbė*

i

nu. Taip pat nėra žinių iš kc 1 
turioliklos ir p-nkmlikto* 
kllopų. Ši-šloliktojr ktlo|Mije 
yra viena* garbė* narys p. 
.liioia|Nt* šalčiu* Sliel*>yvnn. 
Wi*. I* ten trumpu liuku ti
kimi** sulaukti daugiau garis-* 
narių, ne* žinome, kad to* vn*. 
to* lietuviai yra laimi dut lįs
iu*.

Nor* iš \\ aukegano <lar nė
ra ofieijalio pranešimo apie 
garis'-* narių skaičių, Is-t teko 
gi n lėti, kad ten yra viena* 
pilnai užsimokėję* ir du ne- 
pilimi. Yra vilti*, kad pilnų
jų gurbai narių vienuoliktoji 
kuopt susilauks nemažiau <le- 
simtic*. Ten uždarbiai dideli 
ir zjiione* geri.

Nevien ten. liet ir kitur dar 
yra kam prisidėti prie našlai
čių ’-elpinm. Politikai aukoja
mus pinigu* gal vėjai išnešio
ti. Kas našlaičiam* duoda, ta* 
įteikia Ivg įmėiani V. Jėzui j 
raukas. Jis pasakė: Ištiesų sa
kau jum*: ką imilarėtc vienam 
tų mažųjų, man pūlinei,-“.

Ne labdarys.

LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
PRANCŪZIJOS ATSI 

ŠAUKIMAS

IS

Susirinkime Lietuvių Ka
reivių Lilei ai i*ko Kalelio, 
kuri* buvo laikytu* St. Aig- 
iiau t'aului <*iiiii|», 21 iL rau
siu iih'-iu, P.HJI iii., me* »>- 
minu* |Misirašę, ta|>ome įga
lioti atsišaukti į Aim-riko* 
lietuviu* |mr laikrašriu*, i. 
įlant nukelti lietuvių u|ai dėl 
sudarymo mililarė* urgani- 
zacijo* iš lietuvių, kurie tar
navo ir tarnauja Suvii-uylų 
Valstijų kariuomenėje ir ku
rie šiandie yra pasiruošę 
ginti IJetuvų nuo visų ju* 
neprietidių.

Pirmiausia pram-šaui get 
biauuii lė-tuvių visuomenei, 
luul šitoj ••eamp** (slovyk- 
lujl rni*h*i ‘rt lietuvių kar
eivių ir knd mu*ų visų šir-

!dys dega vienoda l.ietnvus 
meile, nežiūrint tu, kad mu
sų tarpe randasi: katalikai, 

• tautininkai, zocijnlistui ir bu- 
tcruuai. Ta* mum* jokio 
skirtumo mdara. Me* kartu 
kariaviiiia- ir išmokimą- gy
venti vutartyje, tnip kaip 
broliui.

šie kareiviai, Is-veik visi 
matė mušiu frantų. Ihiiigu 
nuts iš jų iiurėju, kaip kili 

i jų broliai lietuviai (ingulilė 
ten savu galvas. Jie la-vcik 
virt buvo sužeisti ariat ga
zuoti ir kuoiia-t sugrįž Ame
rikon, turėa įlaug kų papasa
koti savo gimimui* ir pažįs
tamiem*.

Jų kam'-iua šiame pekliška
me gyvenintv ir “giltinė* na
srai” niekuomet m-lms už- 

. miršti. Jau jn- žilio, kiek kai
noj* žmogų u* gyvastis ir to- 
ili-l je lino šio laiko dirlis 
kiek galima IJetuvo* 

' limui.

Susivieniję j L K. L Ku
telį, visi tnojniis |mn*ikalavo 
kad atsišaukti į Anieriko* 
lietuvius, idant jie visi trau
ktų prie vienybės.

Čiu, Pruncuzijoj. m-utkrei- 
pianui atydos j (lartijimus. 
> Itališku* gim'-us. iic* prisi
artino laika* uium* siūti |iu- 

. geltam Tėvynę ginti nuo 
priešų! Jei mes j*-rgyveno- 
ine m*a|i*aky tu* vargu* ka
rės laiku<>*<*, koilel gi jus, a- 
merikieciai, negulite (uuues- 
ti ravo “vaikišku* silpnu
mu*” ir (tarudyti parauiiui, 
kad mokate tvarkytis.

Ar jus nesuprantate, kad 
įlel jūsų tuščių gim'-ų t ruki be 
si IJetnvua žciignuas laisvėn 
ir m-priguliuy bėn ’

Taisykite visų jiaįrusj vei
kimų kuugrvii'-iausia. Išrin
kite vaitais rinitus žmones, 
tikrai IJetuvų niyliiH-ius, n 
m* .tuos, kurk* dirlm dėl savu 
kišmėa ir gari s-s.

Netrukdykit! Dirbkit! Ibi-

Trcviadivnis, Balandžio 9,191J
■ ■ J !

bar laikas Lictuvų gelbėti! 
Organizuokite lietuvių Mili- 
tariu Laviniiuuei Skyrius vi- 
misi* lietuvių kolonijose. Mes 
greitai grįžtame Amerikini ir 
prie tu įlarbu visomis išgalė- 

' mis prisidėsime.
Rinkite (liuigu*, valgius. 

. rubus ir siųskite Liet u von.
Varde Liet. Kur. L. llat. 

Seržantas V. Vitkevičius rait. 
Kar. Juozas Ambrozevičia, 

Y. M. C. A. muile, 
St. Aignan, France.

|mkv-

PAIEŠKOME
ku.livru Hirtliortu <C4*nwntrr»> 

hmiIui Uirb<i |>rt« tu*ilty sUI)Miu-

ULMKYIU

r. =

NELAUKITE KOL
PRADĖSITE SIRGTI

t
i

Vii*ua* in didžiau*ii| ligų yra tai Prietvara*. Pabi
ra ilgoki t e *itu* ligos. Pigulko* ir kili vaidai gali tiktai 
juiu* iHigeltiėti ant nekuriu taiko bet rezultatai nekuu- 
iiM*t nebus geri. Tiktai vienu* vaidu* yra kuriu pageli* 
d i Gamtai prašalini i nitą negerumą. Gamtų* bud u rei
kia prašalinti nereikalingu* dalyku* iš viduriu, jeigu 
ik> lai prietvara* yra rezultatu.

Prigells-kite gurnlui vartojant

STANOLAX
dėl Prietoaro

< Tni purakmiugiuusias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieku skausmu po vartojimui. Slanulaz 
yru ue*|MilvuulMK, nekvepianti* mineralini* aliejų* kuri* 
yru luluii švarus. Jin ravo ilurlrn utlieku nekaipu (atpran
ta* vuistu* bet kaipo inccluuiinku* lubrikantu* kuri* 
grvitui sujudinu justi viduriu* ir mn-ikuliugu* dalyku, 
išvara.

Klauskite STANOL\X., Neimkite nieko kito.

STANĮ )LAX yra |mrdavinėjamas pa* vintui vaidi
ninku*. Jeigu jura vaistininkas neturi tai įmainykite 
luum* u mes tuojau* jaui dartatyrtme.

f

didžia 
praėju 
šeštoji STANDARD OI L COMPANY

T r.
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Buvo manomu Įuolnryti ko-i 
j !<-ktų ir sumesti uiikų. knd |m- Į

SIOUX CITY, I0WA.

Kovo 311 d. vi< to lietini.iii nuli gerk avilio kelionė- h'-.l 
katalikam- |m*ilik- ilgai ai ,-.i*, ln-t kun. .Mikšy* m-gann.1 
mintyje. Tų <ih*uų čia buvo d> kad kelione* lėšų ne-kuitė, l*-t 
dėlė* iškilme.-, kokio* retai j-uir ant varguuų puuuksyo ė-’n 
Ii pataikyti. Tų dienų buvo ‘ 
imšveiiliniuui* naujų, dalelių 
vargonų. | tų iškilmę tmp-gi 
buvo |>akvie*la* ir gerk kuu. 
N. Mikšy* i* Chicago*. |hiž|* 

planui* iš Lietuvos, prieš kaię 
kldioiinvę* Ik-lM-ikių |ut ra pijuj. 
K n n-i pmsidėjii- gerk kun. 
Mikšys |m*lojo ku|Mlionu. gi 
kada bolševikai ra vukicrūil* 
padarė laikų, tnda gerk kuu. 
I). .Mikšy* išvažiavo Ja|amijoa 
ir i* ten laimingai atkeliavo
Amerikon.

(iet k kun. Mikšy* atvaxi»v« 
pa* mu* aubatoj, 29 d. kovo. 
Išgirdę žmonės apie pribuvimų 
kuu. Mikšio n«x|ėlioj {* ,i»ų 
pusių suplaukė i bažnyčių, ka.- 

djumiatyti ir išgirsti gražų pu 
mokslų. <>cib. svečiu* luikt 

£uinų ir sakė pamoksiu, laii 
jo |Kim<*k-lu daiigiuiiu* ver

kė.

Vakare 7i.'#! prašalėjo va. . 
galių lUlškelillliiliiu*. lUilkv 
švi-iilmimo kelio* dešimty* |*> 
rų kuinų įlalyvuvu. Dažny 
ėioj nuo vargonų iki altoriau*, 
buvo ištiesti išilgai šilkiniai 
kaspinai ir laike šventinimu 
kožna pura laikė už kaspiuu. 
kas dari- di<h-ij įspūdį laižuy- 
čioj esantiems. Vargonai ii 
visko* laivo apvainikuoti gy
vomis g«-kniis. Tai durims 

r vietos varguiiiiuukn, .1. I’rakui- 
ėio, ir |tnrapijus choru, lai
bai dėkingi csaim- J. 1‘rulun- 
ėiui, kuris la-mužui |-a<k-j<- 
triūso iki rariaho liek pinigų 
naujiems vnrgoiiani*.' o taipgi 
ir cburui. kuris ilurbuvusi daž
nai n*ngylam:is vakarus ir ki
tokias pniiimga* vargulių nau
dai. Nauji varguliui atsiėjo 
arti ė2/HMt. Daliu r visi džiau
giasi girdėdami naujų valgo- 
nų Iri uitus gaudžiant. Var
gonus šventinu vietinis klebo
nas, kun. M. J. Kolvcku*. Jum 

tfolaruutu kuu. Mikšy* ir vtc- 

nui svetimtauti*. Vardų da
vė Av. Cecilijos, l'asvviuluus 
juo* tuojau* užgrajiiai, kurių 
triulių Imlsai visu* rajadiim. 
Choras atgiciluju IJamlaic. 
Paskui kuu. Mikšy* pasakė |ta- 
muksiu, kuri* sužadino klausy
toju* m- vien pri*irišti prie 
bažnyčios, lu*t ir prie 
savo tėvynė* Lietuvos. I'o |*. 
mokslo solo J. Prakalti* 
giedojo Avė Maria. Aut 
lo buvo imluiminiuui* dv. 8a- 
kramčiau ir luomi iškilmė už
sibaigi'-.
* i'aia-dč-iio valutiv buvo -u- 

įrengto* prnkallMo gerti, kuu. 
Mikšiui, tierb. kall*-toja* |iir- 
u ui kalbėjo apie Lietuvos (ai
dėjimų, |Mi*kui apie karę ir vi- 
sus iiuolikiu*. kurie jam (m- 
čiam teko patirtu raiamakoju 
taipgi Ir upii- lsil*«-viku* ir jų 
darbu*, kuriuo* |mėium t* k« 
matyti l*-i šį tų iš Murk*o 
umk*io ir jo pum-kėjų. kurie 
•ckilaiui jo mokslų piud<-dn vi- 
kinti "ži-miškųjį rojų", kurio 
“laimė" jau pasirodė llusijoj. 
A'aluiigu- kallH-ti, Vienas karš
ta* Markso įimkslo im-ckėja- 

SUklanri- luills-lojo. kur, giidi. 
yra imžymėta, jog Marksu 
mokslu* m-geni* ir kų blogo 
vykina. | tų užklausimų gerk 
kalbėtojas taip gražiai atsakė.

at-
jai-

A

Dievo Apveizdos Par. Svet.
!8ta ir Union gatv.

Pradžia 8 vai. vakare

i|i

I
I

DikkIuiiiu* aukų pasakė, kud. 
*;ik«K "jeigu IH’i VlelHI cento 
icbučiuu turėję* prie savęs, 
t.-ii |M<šėia> iš Cliicago* bučiau 
n.ėję* (uilnninuti Dcl*-ikle. 
čiains”. Visi uu* esame laitai 
dėkingi gerk kun. .Mikšiui.

iri- dėl inti*iĮ dnrbavo« I.ie 
tavoj ir ėia .netik m-atsisakė 
|cdaniauti, liet dnr ir |>inigi*- 
kni |-a rėmė.

I'a-ilmigu* prakiillmm* žus* 
u -* kun. Mikšį iip-pilo kaip 
ImI<*. Dauguma turėjo pro- 
so> yjmtiškai (msikalbėti ir 
daug kų sužinoti. Dauguma 
a-liko Velykinę- i*|mžintį. ne* 
m <<ėia* buvo 4 diena*. Išva- 
r ivn antradienio vakare. Va 

rus laike, kiniu bu* šilta, ža- 
-I jo Ih-nl iiiėn<**j atvykęs |m- 
Imti.

Lauksim *u dideliu lieknu-; 
-;:mm, kad gerk kuu. Mik-j 
-y*, vėl jki* mu* atsilankys.

Debeikietis.

HOME8TEAD, PA.H0ME8TEAD, PA.

“Draugu’’ 71 ir 72 nume
riuose lil|M> loiiavė* Savaitė- 
atskaita ir aukotojų 
A' skaito* palmigų {icrkeliant 
iš 71 iiuiil į 72. įsibriovė klai- 
■l:u
Imrgh, Pa., gi turi-jo Imti iš 
llumestcud, Pa.

suraša*.

įsirašyta buvo iš Pitts-

Ketverge, BaL-Apr. 10, ’19

■ » r/ u t- t-.t.iii .i % *.4 *<ti ••mitink' i»i'•• •-•••nis

■ ■I .%*»«•!.. -u ks'iSMMigilsirnf K thalAL
j* F d ••• r iritm. Mfi <l« l.ilu, |i*<tmuip-LI** ir L»t. ir
( & N r < liriLA •• k *ie*|t»«»M •• TsM'l ri r«itsumi Im'Iiimi ir Imk

H ' * ■ I*iurw4lr
•i^^*”** A Au4UMftittM nstfaUnua |l«trML

i »|. • >•••»•• *t u- •• - * ,r »4*Iimai

htktu biMia HIAlslJkl.

E

I
=

PRANEŠIMAS
Tw l»ur«r tHails tAounutl Awrtfti«s 

IlttfakM* |StlM'l> • |*t»T«Mre> 
4IW'»Jtt lutMlrtia tisInMu ir |
acsj Juliui lArtiNsti. T«si|*|^if |*aKl»ėt»- 
4«l kmg;s 
m«kM kuris*)*' kUitMiMU* tr *!•
•uskyiMsta l>«tniM ir Anchi Kietime**. 
L.mtia 3ir. Aslrr*tH»ki!c.

Jos M. Asukas 
13303 Auburn Avė. Chicago 

Yards 3036

<** VA»

i

• II
B.I
11

I

h

PARSIDUODA
|M IBIS

V X
M i ■•*♦• M \*.

I M ILSIMI. 
• < t 4R-

'MUM* i

ALEX. MASALSKIS
KllMkillII K

Ūdų via irm-
Allh

lt4 vilo k I H |

PAINTERIAI -- MALIORIAI
Miltrlsu AtMnkiAii< uti ir ciMAiai ir Vi* 
MUt šlaitu <'hi« uK«4S mlcMo.

Kun. Ant ravilionis
Kėdainių klebonas mirė 

Sausio 13 d. 1919. Velio
nis buvo npic 51 metų ir 
paėjo is Kaune Guberni
jos ir Pavieto. Kėdainių 
miestelio Sv. Jurgio pa
rap.

Giminės ir pažįstami 
kūne norite daugiau su
žinoti kreipkite^ sekančių 
adresų:

laisisriuvsa k«»-
|>l*ta«l>žai. Tu
riu NBVri ItVPn
imni
tnobUiuii

ir aulo-

I

Dr. A. R. Biumcnthal D.D. 
AKU M-lH-MAIAKria 

l'aiariMm* Ik k ai
•* *u!mr*I-**. nuo * r»<w

* « t. .t, s '>i4a > mu
< VlėMml I* M.į

T«-I«(<>uaa Vurdr 4SIT
TdohMMB linltIšbarti J

) I

•t dab BfiUrių1 
|Kiit)« dtHaBNir

*1

t
X

y

J. 8. Ramačionis. Benediktas Ogintas, Dr.M.T.Strikoris

Dr. M.Stupnicki
3109 So. Moryan Street

<*HK'AMK ll.l-IKols
l<trumas tani* MOS

2611 W. 44th 8t. Chicago, HL
TrU.m.- McKtulr, SStf.

4502 Honore 8tr.
Chicagoo. III.

brolis LIETUVIS Val.atf<w: — • iiu II U r»u*l

<IVI>YT<MVS IK <111111 KaU
lira w- uk, m-icacn. ta
<iti . Tr’rfcnss Uoulm.rtf lt*

Kanu) Trl. Srrtsy 4S*
X-

I

-J-F

I

■

z

m l-raktikuoM ti fnrt.l
<HI-as 31 Ui Pu. M.arut M.

KrrtS S3.fw M . laUatfu, IIL 
H|-*>-|JAI.IMT*n 

NumsIZm, Vert. kų. ta.pr ckr.- 
■itfcy hsų. 

i-ntat TAI.fcXI*tX: K U.. > ni. 
ibi la, ■». u iki r ,M> pwt. auo tfi 

iki • «.UB<lai
NtN-ltumi. bim. » iki t p. pmt. I 

T.UfaitM: Tur.l. SST

ltws. l..a*L III. 
Tclrfunu. rt i»lriH'l>w ir ttTtaa

Vai.; » r>i» id U -I
-k- 4: « Iki > Vakare
* Iki 13.»

I

TI *
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Ri.Mi* miesteli* didelis.
Lietuvių yni apie JI šeimynų 
ir tiek latviraių. KkuiUuit lai- 
ktuM-iuoM- m-t malonu. kaip 
kitų kolonijų lietuviui ilitrbuo- 
jnsi Tautos ir ilužnyėios la
bui. I’n* uius-gi tu nėra. Vi
si la-veik nuuiui miegu tam
sy Im» miegu. Lnikrašėiun ma
žai kur ►kaito, Iš lietuvių y- 
ra i.* ]>a>iturinėių. Viena* lie
tuviu net Milium} laiku. Kaip 
Imtų gružų, kud ir musų mies
telio lietuviai utbuMų iš tau
tiniu miegu ir stotų j darbų, 
kaip kitose kolonijose musų 
broliai.

Kud tamsumas jau mue dar 
(<-lievieš|iataujn gulima *u|>ra- 
sti ir iš tu, jog pa* mus netik 
tyrui, liet ir moterys luitui 
myli alų ir degtiniukę. Ne
iki iomis pr6 kai kuriuo* mi
mu* ir praeiti Iraisu. Kekių, 
lyg uc žiuouc*.

Sėmės Dulkė.

KONGRESAS BUS SURAUK
TAS GEGUŽES PRADŽIOJE j

Wiis|iington. Imi. 7. — Uu 
a U'iu koiigre-u demokratini* 
lyderio. kungn-sluuna* Kil- 
rinti. praip-šė. jog ji* tarpi ži
nių imu prezidento, kad *peci- 
juk- nauju kotiirn*.'O sesijų l>u 
siunti sušauktu gegužės .*> d.

Ib-iškiu, knd ligi to laiku 
prezidentu* tVilsunu* Iras su
grįžę-* i» Eiiru|K>.

i t"- l-H-IV *l-< *> '-‘V X--J-ĮS
UOS uu. . iki 3 cul. t.fcare.

Utimi. <;,<H«<4.- Ir
C

I'ullmaa S<:

44

Xrtf.

—to
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Kuomet Jus Perkate Salmoną
Reikalaukite

Veribest Salamonas fSockeye ar Chinook^ yra pa

Dr. G. M. GLASER

llimtf. >33 S. A-rl.atf lUr <
Tikinu, IGiiuarkl 3ŪM

DR AAROTN,
llusu. K}tf,l«>Jua u- rfcititricaa

Sls.'UululM. Muue>-4><|, V>f*4>tf
V.ilitf tr *l»| llUHMI-fc^ |l£4

Veribest Salamonas fSockeye ar Chinook> yra pa
rinktas iš geriausiųjų pagautųjų Salmonų kurie yra 
pagauti Pacifiko vandeniuose. Jis yra tuojaus nujiukuotas nes tenai* iaudasi vietos 
knr juos pakuoja. Ura tikrai geriausios mu-unerijoš įtaisytos sulig vėliausių metod i.

rinktas iš geriausiųjų pagautųjų Salmonų kurie yra
pagauti Pacifiko vandeniuose. Jis yra tuojaus nujmkuotas nes tenai* iaudasi vietos
knr juos pakuoja. Ura tikrai geriausios mu-unerijoš įtaisytos sulig vėliausiu metod i.

Kuomet perkate ISockeyc 
ar Ciinook Salinona jus Kaunate re 
ra ir maistinga valgi Geriausio; ru 
sies. Pamėginkite jį vietoj mėsos 
Jis yra labai tvanai sutaisytai 
Jūsų muituose turėtų rastis I t 
Sucktyv ar Chinuok Salmon. Netik

kad jis paįvairins jūsų valgį ir už 
tikrins jums gatava valjĮ atflan. 
kitu netikėtam svečiui.
Užsisakykite IV»»/«4 Socktyo ar 
Chinook Salmanų- n u rėk j vardų 
—nusipirk nuo savo krautuvmnko.

ARMOURoėCOMPANY
CHICAGO

• •fiMts: Su. Halsu* St
T.Uf.ras Itnrtrr MV3

VAiaMtAS: IS II r>U>
pulti : « «,1 \-«t- f......

*••

X

«

Dr. D. J. RAGOŽIUS

• •Iru. ><,c M K ht*.>a kva.
lU-utfrttciM l«;3l S.c MHhiKua A*.

I— pirtį,

«

Isi'

<'lu<atn>

S l-«>
40 4

i REIKALINGAS
SAVININKAMS

l.atu«m kt-olrakluriua. Ihrk.u viw 
h>uv |»t»«ruuu Magu* ir I.mv s* 
■ua. imtu r».» p.ip.% <nn>u i.ivkt- 

kamiiiur. tfrdu u.ki»t. IuIm. — 
I — »h.iu todou įdirbu Vi-uktu. H.- 
Cua <r vimkiua ItfckioiiM tf.rl.iu.

Itarinu urna* vium dal>aa <OU- 
į cagva. l«ru< aUMku alaakaa. *1 u 
i -luutfu (varaaiu. K.u lolua «ui«- 
; C«u raikaliacaa. kreipkite.

LMItttaaua ll-tf llt.tfuic <••.. aad 
Man antai šia* W. XIU. *•-.
1.1. < aual IM)

x

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas

SS MK LA KALU: S-IHU.T 
i.ivrn.m* TN. Huinboltfl (T 

į Valurno- 3S11 W 3S-ntf Ml«« 
Tcl. Ilocfcw.ll «>H 

CHICAOO. IU.

t

T "rw"'r 'r “*}f

PREZIDENTAS WILSON 
8IRGUUUOJ4S. ■X

Konferencijose jo vietų užima 
pulk. Honse.

Paryšiu®, Imi. & — Vakar 
dii-uų prezkleuta* IVilsona* iš
buvo savo kamliuriuoM*. yra 
imgavę* šnltj. Tad premjerų ■u*4. kruUDA. Vidurį m

1 ĮMerBavu k—
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Trečiadienis. Balandžio 9,1919

7 >Mi tol. 
nare* kva*. 
rfniir wvar- 
ir l*u« ka* 

•»>«!, ..

nantetUKi ar*M..r«. Ir antį
•Ir.nka. K ■-**.■, tiiuj.ua
««1« M... Mur*l.fM4 A»„ a-htratn*. III

“VANAGAS"
•alų ffBtaain rn.lUU «rta*r*ll* aini,.

ri.’i vism\s t. vvc 
litai Klupti.

IS BR1OHTON PARKO.

Prieš ii liudija viena mergina.

Is BRIGI1TON PARKO.

< nniliell gidvo

a

raln**ni neskelbiami.

pri. irĮ*ikvielė vieną niekam m*k:ilfą

Ulei lbl»'a— laivo |m~ipria**IU*-*. 
. I’». tni |M*ršau1n*. Kimi knrtu 
ji- jau m-*ipri*-šim*.

KOLONIJŲ.

PRANEŠIMAS 
l'žuMtkėkilr lažu*

iš 
Imi

M.
i'.u

AŠTUONIS PIKTADARIUS 
8UEME.

PINIGŲ REIKĖJŲ AKIŲ 
GYDYMUI.

t • • •\ IM
Tokiu būdu |m
|an*i*lalimi viii-

G NAUJI SUSIRGIMAI 
“MIEGAMĄJA** LIGA.

l*al*AI*.*a aa«<* pual<r<4i<> J****ao Ka* 
■muk** paritMa. .<> lt Alraoinlrava M- 
totu. I*aa*-Miua. e parai*.. VjtAMIm rv- 
4v« -• tiaarlkr Ka* . SHr U
,-ia<4<-. iaal<*a.-Lita praartu •rkaa-iu 
a4no:

Karui,aa Klimai.
A X Itivrr *1 . Aurora. III.. ji* *’*tm’* degti |myh*žjt ir pri* - 

tikllM*-iu. gy*lyt**jll».
Pernini ji* j *nv«» ii.-iiiiii* pn-

, KIMBARK STATĖ BANKE 
' SiibJšIntnHi i’aHiiitv 1*n*UHun*i- 

108th ir Michigan Avė.
I |*i |aiilni-iui\iiiią iižimakem-ni 

m-imniiK*.

I’.lllil A. IJ. ialaalll. .-din 1Va-1 
l-'.lia* gilt., tllią alla-tl.-l mika-li-ltaa 
i MlVaa *llli;ill* Ve-llife. Uuu 
keglllla*. I‘lia** |allt Va—tilta- 
*!nigii jum |m*ia|;iia* lilagn ir 
t*mjuu* luin*. Pnęnbla* *iidia-- 
lign. l'-ijaa 7a I llia-lu-.

Smi.'lll- Va—tuvi- lllialėt.1 
m-ti|irilaiiaal:iui Iniktti.

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTAS.

Trečiadieniu Balandžio 9 d 
Mm i ja K 1**ofu.«. Vallrm1:t.

Ketvirtadienis, Balandžio 9 
K/**a-|iieh . ptanM*n*.

AUTOMOBILINIU PLesIKU 
VEIKIMAS.

Užpuolė tris vietas.- paėmė 
$5,728.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU

FABRIKANTAS TRAUKIA 
MAS TEISMAN.

Ka-turi :iiif<>tiH*l>ilini.-ii plė'i- 
l:ai. nigetii**. *li*-m** tm-lu n?, 
puola'* Muitini PiihIui*** t'ompn- 
nv ofisą. !t!4 Fttlhm gal.

Tilo madų a*fi«a* bltV'O Opi*- 17* 
**ri**a darbininką. \ i i ji*- r**n 
g*'—i už*lniĄti ala-ka* ir eiti 
niurni |m*ilmigu* ilnrhn vnlntt- 
<I**iii-. Kml Imi tarpu ufi-iit*1 
Hlėju pb'-ikai ir vi*tt* ju** 
ruginė į tiž|Kiknlinj kambarį. 
Su jai* buvo ir kmit|*nnij*i- ' 
pr**zi*l*-ti1n* Mielimd M:it1*-r.

Po Io plėšikai i*v**rl*'* visą ; 
ofiMi. Pm'-tin- S3.IIIMI ir nuva 
Ž.ilIVo *lia|e|ill jllmlil iiiltolimbi- , 
liti.

Po pii*valiimlž.i<*. tiuliui, ti** 
|mty* plėšikai už.pmdė \\*—• 
;<*rn <*d*l Sluratn* t'omp-iiiy 
I’**.. !(• 1:< ir Stata* gal. ttl'i-** 
nuin:i<lž.*-rj priverta* ntnlnryti 
spintą. Piiėim- Jtst <|<*l. JS alui.. 
abir |wi*'niė mm vi**tm pašaliniai' 
ztmigati*.

l>H*m>* IIH-tlt |H-ia*š pilt pie
tų* kad tiri kilti plėšikai už.- 
puolė J era mm llotre* nejudamo 
turiu aifi.ą |Hi niltll. .’dMCi Ko. 
Asltlnml avė. Pm'*ma* šl/itsi 
lunigai* ir laisva'** Imml-
aai*.

Pirm kokiai irn'*m**iu šilą «Ti- 
►ą plėšikai buvai už|Mlada.*. Tmi* Teisėju

l-'iibi ikaula Abiabaiu 
U .iiia-ii nimnlyla - Iri m*, 
laausta* !fln|i |mlatiiiil:i, t*-i ūmi 
l*'*.*<ami* ir |Bivi-.-l»i« granai ju 
tv iiii'in-uiiiiiil nmrgim** Irane 
Siimallds nusiskundimai*.

\V:iiii-ii m i m -t ą merginą Im 
Vo nusiveža— i V ėllllllia—ii pie 
tautų. |i;i*kiii *u jn išvažini •• 
.iillaąnaal.iliu Jau -ivnžillėtą ii 
ll|a'-vin«- jn užpulti.

E y t ra pranr-Miiios parašu 
rinkėjams.

Peticijos blankai is. Wasli- 
injftmm jau atėjo. Jas galima 
gauti pas p. R Amlreliuna, 
Tautom Fondo skyriaus pinui 
ninką. 4434 Soutli Fairfit-ld 
Avė. Visi rinkėjai, kurie esate 
išrinkti riti )ier namus, tuo 
jau už blanku ir j darbą?

Tegyvuoja Laisva Lietuva?

MIRA NUKF.I.IAVES I 
SUNAUS VESTUVES.

PRANEŠIMAS
I žniukėkila* tiiMis 

KIMBARK STATĖ BANKE 
Nub Nt:iti«m t'oiiiity Treiistirar 

lOSth ir Michigan Avė.
!'/. jantnrnnvimn iiž.m<*kesėi*> 

nei nuline.

l'ž «iikl:i*tiia>1ii a'.-kiai iMatni* 
laviną -iiiin-.ilmalus lla-nit:-t-. \V. 

j i‘na**. Tei.*im* ji* lei*imi«i. k:i*l 
jjniai liilmi reikėją* pinivu pn* 
'•.■valyti nkie.

. !a- ji |au>ilinta*- kjala'-ji 
lamu.

1'ž.prneitą imki į Slm-ky unlą 
polirijia* iimavmka* |aadia*tmamii 
a|igub- Miliūną |mi mini. 1ŽW 
Kai. Ilnl*tea| gal. ir ta*nni *u*'im* 
K piktaalarius. Ihi ab**|M*rntni 
nuėaakai nuo *alitima antrajai 
augėtaa ir |Mtlaa*ga**

Kadi pla'**ikni vėlai vaknra 
api|dė*a'- Jadin Kita*. 5±! H’ert I 
4.3 gal. Mta* matė, kaip td* J*i 
kai em'-jai tuim'-lnti *aliutuui.

Tuojau* prana**** pulieijni. 
Tuo metu, turli’i'. pb-ėiknm* , 
jau lutvai prnm-*t i. kml lauke 
laukiu ją |aadietmioai. Tml *a 
liūnai alury* uždaryta ir alnu 
ginu niekai nej*ib*:*1n.

Kml tnif>. tai |KtMt.iktn , 
dauginu |mlirij*i*. I*lnužt:i 
dury*. Itialžjumn plėšiką *u*i 
rito ant *togo. Pat Miuirkiau 
kan-<>* S nuimi n

Ku*alia*n jvyketa vi*n eilė už
puolimą ir apiplė*itną.

ŠveikuiilIL-IIIIHa <|a-|Kirl;niiell- 
tui pninešln npie ii nauju* -u- 
•i*-gimu* “miegamąja“ liga. 

. Virtui* /.imagu* tąja liga ndtVr.
Su*irgu*ią žumtiią |invan?‘— 

ir

PRANEŠIMAI.

Ii Itl.'li; IIT< iX PARKO.

K.-llualMiaa. liauja Ita ail >-a*h 4 ta-4> - 
am l a,r*u». cm.au •*<•»>■ J wl*T«an- 
<*** Ita'iklU- arU. *l**l.*nli> kitę >pa
tukai.

C. IV—..n,
• 14 W. 54tli MI. ihu-nr-i. III

REIKALINGAS.
Vkmts »*i fl.GGit i»r Sio&M Išturiu »«»- 

f petį ik r * *1». |snNUM*kHnitA 
•n :t >nt*l««intann. iw • turtu >•«•»-
ikiuj ei t f Imi 4 MIKUI M inf«eU»

MMkHHl TMMlHle MU YpkliMuil MtuUiMII* 
itvfctlr.

Jos M. Ažnkas
3303 Auburn Avė. Chicago

Yards 3036

ORIUOAS

I anubiai. M«u Kulia l'rlraa Talll- 
kauu pašiau i* Kaaaa- a«h. Alauliy 
l*»*. I*.l*tl*-* luamp.. Krėkliu m*Hh* 
Jia praaataalin.. aA aaaaaai UalonaU.u t d 
vakar* ar t**-**tKriAu. Kutinau ar jU 
gyvi**. »* aa! leakaa larlaliaa. tuallku 
M.-tdnu.aav Ha piallraa ar kaa al*H- II 
viaulu. lai »IMUukla ui ka bualu d*. 
kiaeaa.

Kaa.iaa'a-rua Tautkau.
lt! 4 Pa. Hutai* >U a'klraau. IU

šiilumi |*ralaa**.l I.. Vyrią 1-t Im 
I •i*f|a*. noriam- ir narėms. j<*» 
....... .. ku*ą**r< • .iširu.t.mint j-

«... *•-trake valam balandžiu
April. '• *1 X vai »«k., paprastoj 

’ a tumėj. Vim **ule kviečiami 
I.l.il.aiai.,! ii, IH1 ym lala.1l *lllll** 
Kinrlaiu prikalą.

J»n«« /*. l’arkotitLtli Įtina.

Ka-tva *rąr. vai. |u d.. 1.. Vyriu 
.Tai ImufMM įvyks Mi»iritikiiuaa, 
klžliylim'j KVrlMlUrj, 
ink. Vi**tt« narius ir 
• i.iiio- *u«iriukti. Yra 
Imu dalykų aptarimui 
įnirs naujai.

\'t*|. litij. Imi. t* *1.. litaijnu imi 
l putiinlaln Im/nytim-j va-inim'-j 
ivykaa lllifblaati Purka* liaduvią 
-u*ititll itim-. |m-it:uiiiiui ir 
-mlnrymtii pl*-m* im-a-kmin*.**-- 

Iiii.-im rinkimui |mrn*ą |*** |»-li- 
cij.-i. r*-ik:ihiiij.-im'-in l.ia-lm.-ii 

' m*priklnu*a*niy Ih—.

Su-iiitikinuiii buvo *nttkin> 
mi * **i liaduvini, I*- •l.irlunm 

I pažintą, la-a-inu -iidritlko lik 
I Ini knlaliktii.

Po Irniiipaa |*.-i*i1:iriim> |m-i* 
riala*, kml g< riaii*i.-i l*u* rink*' 
jum* |*.-i-i>l:ilinti gntva—.

i *11 1 lla* -tlliko. 
mėą rinkėjai

' va— *a*knm’iai.

Arh-inn ir
1 |H-ra-i* p I*’- Stnnkaila* ir |*. Na*- 
! *lvnm*.

MilpleMaHuI p. P. Kviad* 
I kll*.
I l**M-ku**ll p. Ig. Nnknlau**- 
. kn* ir J. Vilimu*.

Tiilnmn p I*’- X:iitgž/*niitt- 
l tė ir .1. širvnia-iiilė.

\Vti-litaaaw p. P. M*4 ri
ki* ir p titn Z. Siikub«u*kia*m*.

Fairfield p nin Jumdcie. 
m- ir K. Vnitkii*.

Miuuirt p. .l.-im’***lin 
p nin ltnrlkii*m'*.

Pram-i»a-a* ir l>ia-biiia*ml 
p I*'- .Iiirguteilė ir Ait-rnit*’- 

4<i PL 46 St. ir 47 gulvy 
ii. Vadkn*. p lė* Nnugža niiutė 

i ir .1. Airvaiėiuta*.
Siia*r;illli*tl1aa. Tra>y ir Allaa- 

nv p. N’etuirtami* ir Kūli
kai; -ku*.

45 PI. — i*. Mm’-iitli*.
Hrightaatt l*L ir nimdinką — 

p. J. Z.ia-knili*.
Vi*ą n|aia*liiika; npia* Av. Ka

zimiera vietimdy ną 
llimknila** ir Ivin*knitė.

<‘b*nritig. III. |«* Kt. 
ir p b* Jurgulnita*.

Kmlntigi >u*iritikim.*in 
MHikintui vi*i liadttviai. Ih* |m- 
ž.iiirą -kiriiiimi. ai nl*ilnnka'* 

įtikini knlnlik.-ii. Ini lupo iS- 
riul.tn ka*mi*ijn i* ii. Amlra- 
liiimi. .1. PiHlžitiva-liai ir Ma

čiuliai *u/.itmiitnui *u tniitinin- 
, kai*, kurta-um |anliktn |« reiti 
V'i*tl* Kealzia* \va*. ir V IMI* 
-intirvtik.-iiitii. knni|m- nuo 
Yra-lirr Ava*. .l*-igii tniitinin- 
kai m**u«iorgaNizitaa* Innt alnr- 
Imi ir n<*i* rinkti |mni*ą. tni 

1 bu. .iiMiiikta* ejH-a-ijali* *u»i- 
i rinkimu* nngiėintt i*vnr*lin1ą 
rinkėją, kuri*- upini* ir aną 
ktitit|ią.

Jeigu kokią piia*žii*ėią ah*l**i 
lairuėą titikėjni kurią ėrimyną 
ur |*nviettiu* a pi*-n k tą. tokie, 
nieku mdimkiniit. privalo tm»- 
jnu nleiti į už.*iia*ytmi vietn*. 
/Miniau |imluotni* mira—ai*, ir 
lindėti mivo |mraM>. l'ž>irn- 
*ymo viadu* yru *a*knnėio*:

ll. Aualreliuna*.
4434 No. FairfMd SU 

l»r. A. K. Batkaatduui, 
m 3AW

PASIDARĖ GALĄ KA* 
LEJIME.
r~ * 1

t'įdegtai tai-lllla-ni. 72H N .. 
.\lM*ra|ea*tl gntM ilgu* llia-'il* 

i -irtnilinvai. I*n-ijutai ji* alnr l:t- 
bjnu* m—va*il;n*. kmnrn-l f nu 
ib'-jai lilllkytia— |I||* Ittip V.-1IŪ 
minim* “>ia*iaukliiigma*iti-** 
ęvalvtiajii*. |a.-i-.-:ir*ėju*iu> 
ma-rikaaja* Mllhilntlll*. Mttie 
tiliujai i* jai vi»ą turtą. 
>va*ikntni m-|mil*-jai.

taeiiiia-rai |m*kiii tnip intn-aa 
Jie išmesti buvo iš ligoninės, pi ■•-* gyilytuju*. kml |ni<.*n!inu> 

Nkmluiiii titikėjni prima- 
)aalia*ijni. jaag jia* ina**lm*><* nt 
rt-alai |a*nkiii kmlikią -upjni.* 
lytu* liivaam'-liii* tia- 
Stony l*lnml nva*.

Tmajnii- |ui*ii.i-in jadia ijn 
ttunalyllall via-taill. I'ltninkėjai. 1 
kml kmlikią hivaanėlini būva* l 
vurtlajlinii a*k*|aa*rilna*nllini> Sa. 
Purk ligatiiim-ja*. Ir |mt ueup-! 
žiura'-jinią i*iiM**1n >u tm'**lai».

Xa*i m*ra*ikm “ga-re* m’-**
tvnrkaa**.

ATRA8TA PENKI KŪDIKIŲ 
LAVONAI.

gValytaiji) ir jj UtlMaVr.
l’ž. tni |anpm*lė la*i-nutn. ši* 

“•(jj iiiilmmia* knlėjiiim ntla vi**- 
neriu įimtą ligi gyvu* gulvau.

Pirui |iaana. .*nvnia'-ią ji* jan* 
iiutn* knlėjinuiii Jolietr. Ka- 
alntivi buvai *a*rguiili*. Imi |m- 
alėtu* knlėjimai ligaiuinėje. An
alai ji* ligoninėje *u*irualu 
*1iklo ėtmdą ir *u tuo |irr*iri'*- 
Aė pilvą, l’i kelią valandą mi*

OM).

100'; 
Ory no 
Turkiško 
Tabako

Vienas grynas Turkiškas cigare 
tas kuri mes visi galime rūkyti 
tai yra HELMAR.

Tiktai blakutl augštesneo kainos negu

Nesulyginamos Rūšies
Tikrai Grynai Turkiškos 100 procentu

tiiuj.ua
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