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Negi lenkai bus užėmę Vilnių? Turkijoje pakilo revo-
Rusai nacijonalistai 

priešinasi Lietuvos 
nepriklausomybei

Albanų valdžia ii Durazzo pet 
tikėlė j Tirana

UETIfflĮ ATSTOVYBĖS 
ANGLIJOJE ATSI-

ITALAI SUTRUKDĖ DAR 
t BU8 TAIKOS KON 

FERENCIJOJE

f •Svarbus Airių laimėjimas 
Taikos Konferencijoje

LENKAI PAtMt LIETUVOS SO8TINĘ VILNIŲ

Visos geležinkelių linijos pietuose j Lidų patekusios lenkų

Saloniki, Graikija. Imi. 23.
Italijo*. vyriau** lu- j-ak ė *a 

ve knriiKHiH-iei Imtinai |mim 
ti laikinų Albanija** M«*lin*- Ha 
nixxn. kur buvo n|>-i*lojii-i 
laikina Allmnijo* valdžia *ti 
Turkliai! |m*n prieiakyje.

Tad nllmtių laikina valdžia 
knoveikiane |*-r»ikėlė į Tint 
na.

Aiaurita-j ir pū-tinėj Allrn- 
ni joj. kalniHiM-. nllmtmi mūšai 
«ii italui*, linini |trie» nlltanti* 
Įmvnrlojii artilerija.

Pruneėiiiiuii**- i* Atėnų «:i- 
kianti, jog įvairiu****- Allmui- 
jie niiv*tm***- italui Mlšaukm 
mitingu*. nlkn-iplu* |*ri*-* lai
kinųjų altaiuų valdžių. |*ri*-* 
Graikiją ir S-rbijų. N«r« gana 
Inikšiningai jie line milingu* 
raukia. IhH juom* mažai allmmi 
laukoj.

Italai mitingiMee |uulnr*i re- 
ariiurija*. |*ri'-* |mmiuėta* Ai 
Ii* ir la* reudiueijn* |«a*klei
džia nllmnų kalboj*-.

LONDONAS. baL » - Rusų bolševikų ofurijalė bevieliu 
talegnfu dopota pramita, kad ano boUevikų atete Lietuvos

“Priettiiinkasažatakavo mus ■

(Nrk-ngva tlnlmr panukyli. kn* mui ImlėevHcų atėmė Vil
nių: lietuviui ar Irakui, tini tų pndnri- lietuviai. Xe* Varėavoje 
lietuviui visimuH-l |«nt«-sit tt«*jt*riti N-nttai*).

MUSAI PRIEŠINGI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI

PARYMUS. baL SS.— Be kitų «a ir Lietuvos atstovai 
spaudžia taikos konferencijų, kad lite pripažintų Lietuvai ne
priklausomybę Lietuvių tautos atstovai tvirtina, jog Lietuva 
tari apimti plotua. kuriuose gyvena apie 8 milijonai gyventojų.

Lietuvos nepriklausomybei šiandie labjausia priešinasi ru
sai. Turbut, jie mano, jog ir ant toliaus Lietuva turi pasilikti 
kaip baras Rusijos provincija.

Rasai savo tvirtinimus pamatuoja tuo. jog lietuvių esama 
mažai, tik apie du milijonu Tad tokiai saujai nereikalinga nei 
nepriklausomybė. Jie sako, kad Lietuvoje gyvena didžiuma ki
tų tautų žmonių. Sulig rusų apskaitymo. Lietuvoje esama ne 
mažiau pusantro milijono žydu ir auviri pustrečio milijono 
lenkų lt

Taigi, sulig rusų. Lietuvoje lietuvių busią tik apie viena 
trečdalis gyventojų.

Rusai panaikino, savo žalyje caro autokratumų ir senųjų 
biurokratijų Bet jie šiandie naudojasi paliktomis biurokratų 
skaitlinėmis Neteko jie savo carų sosto. Bet negali nusikratyti 
imperijalistinių tendencijų.

AIRIJOS ATSTOVAI GAUS 
VIETOS TAIK08 KON 

FERENCIJOJE

Tai ivarbtii tirią laimėjimai

Paryžius, imi. 23.- Kaip ži- 
nuliui. Anglijo* premjera* 
l.loyd Grorg*- praneėė. jog at 
vilutlM-ią *avaitę ji* norį- įui-i 
matyli «ii Anmriku* niriu km 
milijonieriai*.

Italui t pusofirijnlint prani- 
aama. kad Paryžiun veikiai I* 
Airi jo* atkriiamd# try- airių
|m-kirti at-lovni — praf. de 
Valero grafu* Plunkett ir 
crirrith.

Ai tie atstovai. -nkmnn. bu
rių priimti laiko* konlerenci 
jon, kai|ai abkrrio* tauto* ai 
■dovai.

Ji-i tui|>. tad reiki, knd Ai
rija tautų -ąjungon l»u- pri
imta kaipo atskiri taniu. 
l'uMifirijiili* prnn«-*inm* daug 

raiškia. Airija, matyt, jau lai- 
liu'-jo *vnrltią |*iz.ivij;i konfi- 
Prarijujr.

KANADŲ KARIUOMENE 
APLEIDO 8IBERUĄ.

LIEPIMAS.
(“Draugui" li-li-gmma).

WA8HINGT0N. tad 23 -
Pildonuuis Lietuvių Komite 
tas gavo nuo lietuviu ststovv 
bės Anglijoje kablegrsmų

Lietuvos vyriausybė reika 
tinga pinigų. Tuo jaus reikia 
mažiausia pusė milijono dolie 
rių. Tegu Amerikos lietuviai 
eina pagelben savo Tėvynei 
pa rimti nd arai vyriausybei pi
nigų arba kitokiuo budu su 
rinkdami reikalingas sumas. 
Pinigai ypač būtinai reikalln 
gi atgaivinti šalyje žemdir 
bystę.

I vtMiir.. Bielskis

ATSUHIJO BENDRO 
VĖS ŽODIS.

(••Itraitgm" lelegramn).

Tai bolševikų aukos; gal juos 
paliuotuos valstiečiai.

Bndapestaa, liul. 2X- Vngu- 
tijo* mtriinč* npygnrduji* kn- 
IčjimuiiM- nžabirsii kunigai. 
\y*ku|Hii. bitvu*irji liiittiriv- 
rini. gi-lt'-nilai ir kili uttguni 
didikui. Jim* knlėjiiiiiH*"- |ni-' 
ko tingit n, ImiIm-s ikni.

Ilolėevikni visti* įnikti* tvir
tino. kad jie mųM-rM-kiuJų žino 
nių. tikėjiiibim* dumia liii-vę. 
ntųmvarlojų ojin-rijų pru** *n 
vn |ioliti*kiio«iii» ti|*uth*tilii>.

Ib-t tie jų tvirtiniliuii |m*i- 
riulė iiH-Ingingi. W- uiignrų 

’ Itolšcvikai žengiu rn*ų ImiIh-vI 
kų galvažudžių kelini*.

Teeinu* liol*e* ikiz.uui* inui 
giiuti. I'rie* iMtlm-vikti* |uik*ln 
vnl*liečiai. Ai tie gnl išgelia'** 
i* ludM-vikų pris|mtidėjų tingų ’ 
»iivo vyskupu* ir kitu* |terw*- 
klojamu* žmoni-*.

AMERIKOS AIRIAI TU
RE8 KONFERENCIJA

SU AN C LIJOS

PREMJERU •

i
or
į

M

I

liucija; steigiami 
sovietai

Vladivostokas. Imi. 23. 1.- 
Iisi knmidų knn-ivių garlai
viu Mnntengle i* čia iškeliavo 
Kanndutl.

Alietenlam. Imi. 23. 
Vtikieeių valdžia į*akė *unra* 
tuuti l.nvio-io kaiarrin lindi, 
prinrų Henry, už sinkių |m 
vartojimą. Priorą* nežinia kur 
*lnp«l***i.

Paryžius. Imi. 23. Tniko* 
koiil’ereiu-ijoj*- tiieknip tu-*ii»i 
taikintu melo l-'imue n-ikalui*. 
Kmlungi talkininkų al*l<i*:u 
ne*ulinka to iiii'Ih |mve>ti Iii. 
lijni. italai nltdovni *u *av*i 
premjeru nl*i*akė daly*niiti 
tolinu* įniko* koufiT<-ii**ijoj<>.

Tuo Imdii italui trukdo koir 
iVr.-in-ijo- durim*. Bet Inkilui 

|m*ielgihin italai atrlovni tiki 
*i laimėli uorių Kilime.

Tuo linpii .1 iign*lnvljti Inip 
įmi n*-už*iieiilžia.

Imi* iiidouiuiu. kad italai *a 
kn*i ulnaujin*ių katę prie* r* 
tų -liiviu*. jei negnu*ių Eiuiii*-.

ĮSAKYTA DEMOBILIZUOTI 
VISUS GARNIZONUS

NEW YORK. baL 23 -Lie 
mvn) Auiaiyr.io Bendrove 
va ii FuyllMs ano Karėtos 
kablegraraų. Pažymima, kad

tukrionrių dolierių Lietuvos 
vyriausybės bankos bondsuo 
se.

Pagaminta visokie prirengi 
mai įvairių prekių transporta- 

I rijai tarp Lietuvos ir Amer: 
įkas.

Wall gatvės atstovai paaky- 
'jrė pirklius iltini prekybai 

pamatus ir suorganizuoti dide 
lę linų iždirbimo dirbtuvę Lie
tuvoje. Tie atstovai tų dirbtu 
vę aprūpins reikalingu kapita 
ta ir viskuo reikalingu

Amerikos vyriausybė duoda 
patarimų, kad mes tuojau* 
pravestumėm navigacijų Bal
tijoje. atidarydami uostus Lie 
pojų. Memelį ir pastustumėm 
Lietuvon reikalingų prekių.

Bendrovė Danijoje perka du 
garlaiviu Baltijai ir du—Ne 
munui. Taippat mes čia įsteig 
siute užrubezines mainas.

Kviečiame visus lietuvius 
prisidėti prie žilos Bendrovė* 
ir savo pinigais pagelbėti 
įsteigti Baltijos garlaivių 
plaukiojimo linijų ir mvestint: 
daugiau kapitalo Lietuvos vv 
rinusybės bankos bondmose 

V K Račkauskas, sekr

Praeit# savaitę jie konferavo 
su prez Wi)sonu

VIENNA BUSIANTI ANT 
ROJI VOKIEČIŲ SO 

STINK

I
Sugriuvo Ungarijos bolševikų 

valdžia
Muniche panaikinta bolševikų 

sovietas
TURKIJOJE PAKILO RE PRAsALINTA UNOARIJOS 

VOLIUCIJA B01AEVIKŲ VALDŽIA.

Berlynas. Imi. 23. Ainndi*- 
kilom- kiekvi.-nniii Vokietijų* 
ltii*-l<- ir mierlelyj |mlnikiHui 
lnivu*ių kareivių garnizonai. 
Vienur tie garnizonai |mlaikti 
lui *ii tik»lll ap*:ginli galvn- 
rudžių Imlū-vikii. kitur |mly* 
ludrevikni juo- |*nluik*i.

I Intai r vokiečių valdžia. *u 
lig Mikieėių luini jonulio -ii-i 
rinkimu int-pr.-ndinio. jankė 
*i*n- Into suraižomi* d<-un*l>i 
■iznoti. Tu išpildymui pa*kir 
la a|iribi|i*1a* įnikti*.

UNOARŲ BOL8EVIKU8 AP
ĖMĖ BAIME.

Visur bolševikizmas pakelia Budapešte pakilusi neapsako- 
t*,vn nia betvarkė.

Paryžius, tad,
pakilo t i-Voliu.-i ja ir -ti-i 

ginam tmlM-vikn -ovii-tų vai 
■Ižia.

Turkij*. | Anuterdam, Imi. 23. Ii 

|\ i**im>- gautu žinių, kini Bu- 
>dn| vnhly.in. ku*
iiu* |»rii«N«kyj •1<8Vrji8 BrlnIiil** |8ri*«N«kvj •i«vs’ji8 Brln

l'ta'-iilta Koli.tnmiiH.iu.hj i Kmt Iir.1Ul|;„1n. sakiniui, jog 
-t.-K-ta n-MJiurijin.-. vnldžm. .„ XJ1),hitt |K„;
almi žinių i* Kij<-»o |u-i lld.- _ ___ , _ __ _
-.o lu'lM.vikit*.

Turkiju* k*m*u1i* <Mi***»ji'.
•akoma. gavę* i* Kiui-l.-inli 
■H.|udio ofu-i'iali |>nilM *iiiui n 
pio iitionin'i* turkų valdžioj*-.

Žiliui |Ri<-inn i* rii-ų ludn- 
tiku i.-i-inių. Tnd n-ikia -lai 

lulH-jmi npii- lu*|i.-vikn Įu-kdi 
j litą Tmkijoj...

Nen-ikia -mimišjti t.-vnliu
vijo- -ii Im.Ih-i ikiziuu.

Paryžius. I*al. 23.- Ameri
ka* airių at*1<ivyhė čionai pro 
ettų *avnile kiinfe .1*0 >11 plr 
zidentn \Vil*unu. Ilnlrr a!*tn* 

nlei- 
n* ir

vyhei |irntiiėla. jot *u ja 
iiniu'ių *avnitę k'iHft irnei 
I et* Anglijo* {timjera* 

Malvl. Anglija jau im> 
linkti |irie airių teiknlnvitnų. 

tai ue-Gi tie reiknlavimni 
• at*sklmai nik’

Berlynu. Imi. 23. Vokiečiu 
valdžia pli-nuoja. kn-l Vii-mu.i 
(mdaryli iinlrųja Vokietijų* 
Iiepuljiko* ■■etine. Kukių lui 
ko ibtlį Vokii’lijte pri'Z.idi-nfu- 
turėtų gyviųiii tenai.

Pirmoji vokiečių Heliu.’ |m 
•ilikln lieti* nu*. It.l klaiui 
inn*. m vokiečiam* pavyk* 
|t'...ngti •* I Vakielijn. VU 
ki*kn An-liija.

Galvatrūkčiais organizuojasi 
ir ginkluojasi.

Budapeštu*. 1’ugnrijn. Imi, 
23. Virto* Ih.Im-* ikų • r i-> 
Ir gavo žinių, jog l'ngnriki: 
f*i<iriu*ė lliimmiijo* nrmijn '* 
litui luetos nut l!ii.|ti|* to. 
!>t r rnitiiiia iuoum* lx"iii >i 
’*Htu<« Holu Kult.

P„ lito liolM.vikni ėmė .kel- 
iiti nlHlii-piiiiii- |m*kui nt*i- 
liepinm*. ėmė Aillkti *ii*iiiti 
kiniu*, kud syventojni luit.y 
tu-i Isiimėto. n-vo'iu.-ijie.

Neko, iuii* revuliiH '.jo viii 
• •ų dnr nėrn. <• /■ lui* pi
ko'. Ilu*. Iiil*. •i.'rlM ži-'o-i ••n 
••i’.itign**’ tižtikr-nln-.

lM*t*eviklli *m*ke|li 
I vi,i} i nnimiir**** 
I n-. ILigiiinm- ,■ 
i., uii* ii nuktu* • 
l’ *i nliugi glliij.il 
ji. tiiiiii. *u*nJ* 
I i *Velu ių. Ilol Jie 
t. i.h. reikin uįi i 
rljnto n voliueijij.

f-nUy’i* tuojnu* iiiiidoii»ji>u 
nraiijuti i-i"ti *i*utn* liin u 
•iom 
viuii 
P’dit

NAUJA REVOLIUCIJA 
PETROGRADE

P.u-š bolševikus pakilę dar 
luninkai ir valstiečiai.

Wadiington led. 23. Va 
lai *.d»lyl* ik-|Kii!ati»-tiliii 
primotu. i«ia l’o>r»*arude *|n> 

likai ’ėiuuiju imkėlė 
lilll'ijtl pi !••* Imli*'* Ikll*.

Illlllėmllkll oi g|l||ixtli'ijie 
Įo-.teitit |u*nktndii-|li Įmdar.- r»> 
. .ili'u-i.iti . I.iiiiiuiii* reikalauja 
k.uivi'ikinit* 
•u.-.ii
• ••

s

i Lnoiin-t |tra** ją |mkibi gvvra- į 
, lojai, gi * |«ič liriniijniitir** nnt 
IltiHln|u-l>i llniiiiiuijn* arnujaL * 

Ibitb-vikn vnklžio* |iiMilinin« 
jau |,iriiii>ui lnivn pniiiuitiMiuu*.
I.!■»>. ĮmMtinugė jų Įmčiti dnr- 
Ilmi. I’iikitii |*ra-* juo* vnlntie- 

•’-ii'i. knimn-1 luilM-vikni ėmė

. llžgrabinčli privatini** nuM- 
jiylu--. kiaimiė «*m«- |u-r*«*ki«ti 
I įvairių tikėjimų <lva*i*kljų-

Įvnirtų tikėjimų žnumra tad 
*n*hiraijn ir l»tnlmmi* jčgo- 
uii* *t*ij*i kiirmiiii ptii-» vau- 
• liaiiio-iii-.

i„ luilM-vikni buvo į-akę 
<l*:i-i*kiniii- i* iminok-linyčių 
pi:.tu-tti žmonėm*, kad laidžia 

i iiifmll* . m-i likėjinm. iu-i Imž 
n**’-’ii. u*-i b;ižn*liniu <mvni- 
••iu.

T>*’ian- tn* U**g*d1tėju Iml-
| **•* ikiittl-.

at-i"1. 
darbiniu 

•liti.ti .!!•
* • - l.llm' 

i' tlMIUtli.-, 

I»- liti III? 

d-i.i .1; m 

>1l|i pini, i

otbu-nim- ir kairi 
Tik -užri-tii-ji nitu te 
lojiitiii.

BALANDŽIO 23. 1919 M

Wnti

užnitkli *ti>igi»i 
•ii**iitil. inui. diluli lui* 

tKiildni ir -iigtųžiiili fili 
i >iir.> - iiiuimi* * U- tri-i—.

|*>i!A>* i|.m ĮKilikii !•• * *><1.
> ttini |>ii-• .i’.iLiiirtikii m: 

Itin* ji" n»ii umiud*ihii ir 
|iii<itil *ufri|ikmtl •LirbininLr 
-.|l,i1inu<. turi >* ktir>- Imti 
' ■ ti1*titikti lintidijiinn- !•••♦ 
•t galinu* lui* irt* i'iid.iivti.

Nitllldt«kl> >1 ttlialh* it 
t•■rnijii*i- ptiv* lniU..»ikti* -*i

I

U mi 1%

MUNICHE PANAIKINTAS
SOVIETAS

Hoffinano valdžia sugryžu 
sostinėn

Londonas. Imi. 23. Iloffma- 
no inini-i*-i ija |ui>kelin-. jog 
ItaMiiifuM' mililnrini* *t«*vl-

SUOMIJOS REGF.NTA8 PA 
LIUOSAVO TRIS MI 

NISTERIUb

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W88)

Wadi:ngton. I*ul. 23. Sm>- 
!>*• ifgi-irtn* g*-n. Mnnnrr- 

>i •• *r<Mi klibinėta putino- 
*n tu- tumt*tvi in*. Anų rie.

- Prasidėjo Pergales Paskolos Kampanija. Pirkite Bondsus! -

J

glliij.il


DRAUGAS

“DRAUGAS”
New York Hereld.

UKttąiV KATAUkt IMIAR.VTV

“DRAUGAS”
1 tma km*«lb>iM t-4.>rm» sąr*!* Mm-temv 

r><! M H.UXAl
Nrtaan .....................................................W

••••••••••••••••••i ąA
rtteiiirefiis m<4s:vM tshnhtA. UI- 

tate mlu(i|is«M tetta U*4fwA>«M «lHte«4i •• 
»uo Naują N««rW*t t- ruimtsipli
• thnh fv|t S įif • M|| r ąmftvn
tekils m**. l'rJUk-kt gtUMMosM -sriilž 
IkteUl teTMvavJC «*r€%t<«W > •••s|s-r*

terba pfcvLM iMttiKuu I h« imwU

“DRAUGAS” PUBUSHING CO. 
1800 W. 46th St, Chicago, IH.

lAte fmtenn M< Km«»« y telll

lietuviu* luditui 
tauta*’. Pažymi. 
Iiv-I liovė iki gu- 
|iru-«iauixiMa. gi

*
I

Victory Loan

Daugel |u*g:imitita ol«ni*iii 
ir praveda mim-iij. kode! rei
kia rnnylin Pergalė* Pu*kolui. 
kodėl amerikun-iam* prival'i 
Victory laimi lw<nd*'u* |iirk 
ti*. Prie tų lairi-i dar vieną- 
kitą iiiiiilj |mreik*li.

Amerika Itianio ėnli*.
Karė jui turi-jo l>ixnio pu**'-. 
apakaitliaviiiHi. kiek ji ištek- 
liau* nuiui*. Karė prive*tn 
prie la-rgah** »i jurion liisui.- 
(inn |nir laiigo*. IJko-i lojo 
nviimloticii- Manio likviilari 
jn. Su (įriedi |ui-idnv imu |*e- 
užnilmige *nln-« išlaido--. Dari 
nuvirn iiiilijimn- Aimiiko- ha 
riiiiukų Huruimj imidu-i į 
Vailionį* įfnliiny ln-m* ui.-ar
gu. Karininkai reikalingi už 
laikysim ir jį Auariko- vi-ih. 
menė |uiru)uiiii privalo. Jei 
e*niiH- liianieriui. -uprnnluiiie. 
kud kari— likvuLieija n-ika 
lingu ištekliau*- ir lmh-1 \ ė- 
tory lamu l'iiiui-u- luriua- 
pirkti.

I** ikin juo* pirkti, kml -u 
vo idikimyia* Vmi-rikui |udni 
kili*. Pu- ll.yi- Kieg. lltorvjų 
aky rimt* prie 'I r*-u-uiy l>e|iar- 
triH-nt viilėjn* vi-i.-e Ijii.v,1.* 
l‘ii*kij|u-e. tvirtina. ! <■■! Atla
nko* uli-ivmi. Intp jų it Ii,, 
tuviui.
Malė, 
kuhi-e 
Vo. !“•! -i 
vadovavo, 
gražų i 1 
Ik i U 
lietuviu 
lyku pri-iliijo; lieluviui. lygi 
kaip Liti iiiiuviui. - nli 
gerą vntilų -iigudinti. ii 
tiylą gurle- prara-ti. j--ię 
guii-im liumKi) tie|iirt-, 
kud pirmiuii pirko.

alina* l'-i-li. tu 
itii k:n|i ii-ii

Jau antru kartu teku pas
tebėti lu-ltivium- prManky ir 
nuoširdų editorijidą Xew Tur
ko da-urašlyje llerald. Pnelu- 
ląjaim- ri-dnkcijuiiame eliaip- 
.'livje liet aid 
■'didi mažoji 
kad l.ii-luva 
lui kovoti .-u
■ lal<ar kovoja m-tik ui eavo Iri- 
-•- ir lai-vę, In-t toji kova via 
•■iv iliiuirijo- kova, lygiai kaip 
vi-o* kai*** M-tK-m-j Lietuvo* 
i-loiijoj. Ili-iald griežtai Mo
vi už lai. kad Amerika |*ri|ia- 
žinių l.i*-luvo* valdžią ir *u 
in oi irijaliu* -antikių* ui 
imk*lų.

Malonu* lok- Xew Turko 
žymiau* laikraščio atkartoti- 
mi- uzn-iškiiiui*. Svariai tune-, 
kml Xi-w Veik lli-rald turi 
-ant laidą Paryžiuje, kur te- 
iė-iiiu <lii anglu kalboje db-n 
iiiM-iu, tliieagu* Kuily Trilm- 
u- pri-k:titnnl. Kii-k luinu* 
žinoma. netik už |S Imlumlžiu
■ leną editorijala* laivo Pary
žiun kaldegrumiada*. la-t taip 
gi ir |»iiiii< *ni-. Jie iš.-|mu*di 
įmini Paryžiau* laidoje, u ją 
-kaito rn-lik Aiueriko* vairi y- 
biuinkai l*-u (--autieji, la-t taip
gi ir -uvažiavu-ieji |Mi-milm 
tliploiiutlui.

Girdėjome. kad žymu* A- 
teeriku* laikrašti* “ Imbųe-u. 
iė-iit” la-rial* šią Mivailę tai 
įhiui Lietuvo- rvepoMikua pir
mojo |nvxidcniu. Antanu Nua-- 
tioai*. |Mtveik*lą ir iipraTriuų. 
Malonu imžyim'di, kad **lnde- 
pmdtml** redaktorių*. |v Klo*- 
*ou. yra -lamini* lietuvių 
|irieti*lill*.
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Į vienatinę |«*lovuino turinčią p 
< daigą j šalį pudeli. Kovus 
rrenta* organisaolu.-. gi ui- 
laikaly pakriktam*. nedieri- 

. |iliniKijuHia vi*uonieii(-. Kute 
■ met kovo- lauke *u l«>lė*-v ikui* 
, karininkai gaivu* guldo. už- 
i imkuly lailševiką agentam- 
j lai-vė *uirutę kelti ir m-t *a- 
vuorin* nsilieijua hm iu> <ugu
li išimt i. \’nli« buvo ir lenką a- 
genimu* *avicui* legijonam* 
jaunimą rekrutuoti. Tok* da
lyką Movi* virte netik m-|«- 
kenčiamu. tad ir imvojingn. 
Aidi* turėjo. nežiūrint leovtov 
liltinšillljiilliųjų liukų. -Vėlimų- 
jų kontrolei |*tekfi. ur lai vu- 
kiečių, ar tai holšrvikų. o gal 
m-t ir lenką. Matė lai lietu 
vių |aditinė* mintie- vmlal ir 
malė reikalų iaaaujo žalio 
tvarkymų j <li*ci|iliniiolŲ vugų 
pakreipti.

Griuvo Šleževičiau* kaltine 
ta*. Jam griunant Tarytai jau 
turėjo |iagnniintą kundituei- 
ją. išrinkta pirmūnai l.ieluva< 
n-*|Hib|ik«* Įtresidenlu-. A litą- 
Ua- SiiH-toua. Miainlerijo* ]m- 
lėjn į griežtai tautine* ideolo
gijų* žmonių ranka-, j diaei- 
plinų linku*ia».

Kknekiityvm Komiteto m*r. 
mii |ui-kellitnmv mini*leriją 

, *ą-tate tik viena airki almai- 
' na tc|aoirudė: in *oeijali*1ą 
, vadovaujamų role |amėua- 
, krikėrūmy* demokratai. Tie 

toj šlcževH-iaun IJetuva turi 
. Ihrvydailj. liet krikėt'-iony* 

demokratai naujom- mini*1rri- 
jum- kitų neaurirllua. Pažas 
gv» imrtija. krivuly v iąjų gru- 

, |a-. žydai *udaro didžiumą. 
Miniderijum- neriuudo rari- 
jalintų ir *u jai* ihumii eiimn- 
ėio* *aataro*. p. Ia-om>. |«irli

Kcturių-ia-nkių mėav-rių lai-į 
kutarpvj tnri-ti Iri* mMMeri-l 
jų krisiu* ir *u*igyienu*iai, 
nu*i«tovėju*iai val*tybri butų 
IM-nlamr. Minieterijų krisiai i 
kb'kvėfmi valMybei reiškiu, Į 
kml šalyje e-aliui le-rainybė*.. 
kml šalyje v*mim lie|in*itenki 
ninai inklžio* refornių ir dnr- ■ 
bų kryieniu. kml žmonių |m 
litini- -anpnilaviiiui- tte»ude. 
riumiin* *u miiii-ierijų kabi- 
im-Io u-dniiiąja mintim. Miuie- 
lerijų krisiai I Ji lavoj reiškia, 
kad Lietuio* |araa-*nė* mi- 
ni-lerijie nrbnvn ataliknrio* 
Lietuvo- gyventojų mintie* 
ir u|mi« gul di-lto. kml tam |m- 
tirti nebuvo Imu tikrų prie- 
munių ir nuri-tovėjurių į*tai- 
gii. Dctmikralim-M* šalvim min
tie* ir mito reiškėju y ra |mr- 
laim-nta*. Žmonių rinktieji al- 
Mavai. Jie yru al-akonmi- mi- 
ni-lerijų (■•nmiimmi*. I avi u va 
kol ku- teturi m-totmlą |mrln 
im-nlą. Val-tyhė* Tarybų, ir 
ndkuri-iai* šaukiamu* konb-- 
ivneija*--vinių*. Ib-t kadangi 
tųjų triumų intaku į valrty- 
ta* gy v-nimų nrinivo j*ilb-jn- 
*i j tam tikra* forsuaa. tiriu- 
ri-jo -avo už|uiknlyj ingyveu- 

1 dinlų traduijų. imgnlinui ją« 
laikyti ul*ukoimmii* už utini* 
lerijų krisiu*. Kalta čia dalmr- 
tiniii laiku veliamoji lietuvių 
tauto* palitmė minti*, jo* pa
dangų tikėta*. <1 jautei yni 
— latdiiio* nvpriklatt-omi'liė 
ir gerovė. Tam tikrini atriek- 

- ti ir miaidi-rijų |ivrauiii>o* j- 
vyko.

Prof. Vabbnuini kalančia* 
*uriik-ju i* uiodvnit iškti krvp- 
*aiu žmonių, žmouių. kurie 
vien* I Jetuvuj Įairtija* ir 'ro
le* laili-ukinti gaišių. Krik*- 
rainy* demokratai ir maigi- 
li*tni Vn įdėmu to tiiinirierijo- 
m- luivo nik lm represmtari- 
jo*. Tauto* laime reikalavo, 
kud tiedvi imrliji imr- už|«- 
kaly eliivrilunae pirmąjį Lė<- 
tuvoe kabiuetų miltų. Krikš
čionie demokratai tautini- 
priedermę pibk- ir aktyviai rė- 
im-. To te*gidittia tvirtinti u|iiv 
*ovijali-tu*. Jie imli'- nvpu.i 
tenkinimą ir lutudojuri prugu- 
mi> eaio iH-|N4eilvukiuluių tie- 
iiaui-lruoli. Prie Maijnlietų 
Vabiemuni kalinėtu rnųuiei. 
gnmiliniimt priekk-jo uladna* 
m-riimiviimie. kuoua-l Ineie ku 
biie-lae te-į-tengi- euorgnni- 
z.iioti tautinė* kmimum-iH- 
l.ieluiu- eidami* ginti. Vnltk*- 
iiuiro kiibimdu* griuvo.

Kud Lll-IUlO* ZZOIIOe* *ui iv-

iii ti. gimė mintie ia-|iuriganė- 
■lijiiej guli alų. -ocijalietu*. |m- 
lenkinti ir leirii jum minietv- 
■ iju- |*-nrrguni«iaili. IJkllaio* 
pirtiju- mum už naująjį ka 
liimdą at-i-toli ryžuvi. Suei
ni gunisuvu eucijulietiška* ka- 
liim-lii* Hlržvie-im 
jant. Vienu gerųjų 
mdo iluriių Inu o.

Iimrgilijgli -tn-n-ei 
-augą urguiiiziioli.

I komi* |iu*langumi- 
turi truiiųui laiku gilia-, imv- 

Ita—kuilliiigii. 1*1 įvirtu ilvaeia 
ir |iu*iryžmiu. I.udiivo- Imiti-
iv knriiiiiiiietiė. ėumd krnėtn 
mm įeiveržii-iųjų ni»ą raudou- 
atiniii-ių valyti. <irgiiiiizneiju

I Inde) Imlu galiniu, kad kito- 
Ijuirtijir.
laukt litui.

onyour Vacant Lot 
/įat/JfepZT Amm/y-ApnAy

imPastatyk Namą ant Savo Ti
0 TurSsi Gerą Pelną *

TŪKSTANČIAI žmonių Cliicagoj tari tuščius lotas kurie jiems neatneš* nei jo 
kio pelno bet tiktai nuostolius mokėdami tisus. ftį pavasarį 20,000 iki 25.000 

šeimynų žiuri, kad surasti vietą saa gyventi. Cionais tai yra gerbusia proga paver
sti tuos savo tuščius lotus, kad jie atneštų jums pelną pastatant namtu. Jie gali 
juos parduoti arba patįs j jaos jsikranstyti ir makštį randą. *

I k? k< , i

Gera Bisnišlca Propoaicija.

Prityrę dalytojui mimų tuojau jiun/ 
semti |ai*nky ii kiek knini*u* jum* |mdn- 
tyma* tiuliai nu', dvė-jų ar trijų |»gyve. 
niuią arba šiaip |aipra-tą uniin,i.

Jiieų kušlai ucridvipidun* nei pn*i- 
Irigulun*. te* randu* jk^tu* išriumkė*. 
Mokant raialą imt* *.iu tokiu Imdu iė*i. 
lunkai*' *avo minią ir jį turite Mturavą.

Tikint |mmą*lyki|e gerinu ir išliktųjų 
imuiaty-hc kiek tu* jum* alm-š |a-liin ir 
kaip tšei* ant ttnndo-. upveiėintit tuščiu* 
fotu* ant namo.

t'ia |mt tliicngoję vra dalytojų kurie 
jum- |ui-tuty> namų už kurį jn* tiktai 
galė*i|r mokėti iškulno |ik; ar !A%. 
Namą Statymo Draugijo* ar llaiiko. pa- 
-kolin* jum* iuažiau*ia a|ūe Uil'i ant ver
tė* ju*ų propertė*.

PrM praik-ilaat Matyti. |m*iimk *avo 
rirrliiteklų ir imnikalla-k *u *avo vietiniu 
larkliu. Ji* yra |trityręe t»«*' dalyke ir 
luojam* |«tar>. kiek jum* alriei* |mda- 
tvum* namo.

rj -

»d ln. 
Alne*. 

I-I i kilti A im> «.

Tbc it ui! taiuber Vardą af Chicago

L./ *

r««ow<«! 1m>/i» Tutini Jis priduoda verdamam 
maistai skanumą ir Miltingao ypačiai kepa
lu ienų dalykams. Labai geras ir ekonomiškas; 
geriau negu kokie taukai dėl virimo.

lok 1*1
luotu Saliui Alyva turi visiems žinomų pa 

plokščią v .užkutenki). tai Optikas 

Aimuuro produktas

Užsisakyk kėny nuo savo krautuv 

muko o palis ĮK-rsifcknturte

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W8.S).

11 iri imi. t m 
ateiviai. Intp jų 
. garbingu} ligėiul jui-i 
l.a-luiiii -v. . pa 
tiefti llz|Mll.llll j Iii-Imi 

ulyg »nvu išli-klum*. 
i. Jie p-itinl- ir I ui 
tikimi I*-. rekordą, 
lai lyliimid.u . g--i,o 

|inzį-tą-. lėlio du 
jai

Mito 
i-ą (••! 
vu taip 
-. kaiti

Lietum liaigiama liuo*miti 
|i* liol*eiikų. Pu-kiilitė- ž.inne 
*ketbin. kad laeluvo* knriuo- 
meite imu lml*<-iikų iėialė 
l'Mriežio ir t kim-rge* a|»- 
kričių*. IHitm i* du-no* Imi- 
kuiimi Vilniau* iilėiuiiiMi.

Itol*eliklli kolkn* Lietuvo- 
je laiko*! buvu-ūe Kuiliui glt- 
ln-rmjo- Kži-rilllj t A'olo Alek- 
-androi-ku| n|i-krilyje. Vil
niau* guli, utliiiii-iiotii Trakų 
up-krily*. daly- Vilniau* ir 
Lydo* i<|i*ki ii-iii. Ilelieka tad- 
••i »l»ii* i u-kiu* škru|ištyli ii 

Sieuelotlių, A-lm-iai-. illlllll 
Vilniuu* ir l.yilo* n|i-krb-ių.

I p>eiu* unn Ni-tnuno lie. 
Iilli-kąjl; Gludino gula-rnijų 

i laiku lenkui. Ibtllgu-
dziiii lenkų kral«a> ir veržia* 

l|uie Lietuio*. la-ukaui* iš tm 
I •.•o-iėinii-tn reik* i*«ikruu-ty- 
Iri. m-, la-gidiiuu (irilei-li. kud 
į TmI.o- Kimi'eieiirijn žmonių 
li>il*ii nekluii*ylų ir tieleidų 
iilmilk-uilcjii-ėiii* lietui iama 

d'li» |irie Lietuio-. kiumu-t 
Į JO- ln la>ri.

IkiiĮi liuidlUu guia-IUljte, 
taip " li*o* Lieluio* žydui 
linkę į Lietum- raidžių, gi 

1 lino lenkų glulai* imgulu klu 
|ln*i. •• žydiška* guivabu* Gar- 

liall-togi j. Itiel-ke it 
luie-iuii-i- gutui -kuit 
Italluudžim ii žydai 

iibitn ub-idiu

nu
lojo kulii- 
kad ji* c- 
kraštu n|i 

Milžiniš 
ir «|vl»'-ti-

l<n’ krikščiony- dc- 
tom vien- savo j>* 

li<- uranijai uli 
JMUtlitlUi 

|» M|rj(rA i 
utį

Sunki pro-di-nuių ir ut-ako- 
mi tą* luiėlu nnl lahlžio* mli. 
Dtiluir )«t* -imkisM»«.n* |a-ri 
jodu* — valdyla-* organiniu 
mari* l ulnje. jo* He|irikluii*v 
mybėn ištaikytua*. Įteikia ne-’ 
IHikhraamnyhę apginti nuo 
ginklu įriveržu*iųjų ir grųri- 
■tauriųjų prb-ėų. reikia uz.- 
iie-gdi *antikiu> *u kiluuii* 
val*tyl«-tiii*. vi»ų -utari-ių lin
kių *u | ai-imi i u uuim-gzti. 
Vicna*-kita> nealrargua žing*- 
ni* gali IJetnvą |«u«Ih-* in 
lukui ar išnaudojimui |aive*ti. 
Kad l.ieluue niūkų gnrliim 
gnu nleiliii i*in-*ii«. teikiu vi

lnų Indulių' riilurtinu* |mrnmin 
ir valdžia . pn«itikėjilmi. Ta* 
jui privnlii.

Netikime, kad inri* patrįja- 
.tų. kurie duluirluei Lietuvo* 
l valdžiai |aivyi k-tų — |ieniidrle 
I jie al*ukumyla- našiu. Neži- 
tiouie prė-žuM-ių |dlniiiia». ko- 
■le| prn- Lietuvo* vitlrtybiuio 
vairo muko* taip tbižnni nūn 
lai-i. Lyg kiek žiuotan. uiiiuu 
nu. kud tnip ildlari ne dėl 
inritlinių išnikuvimų. tad kad 
l.ielum* laivų ik |irikhiu-onn 

j ta- keliui- veeti.
Tą mintį gyvetidimbiiiui du 

Imrtinioji vnblžm dm*Iii tikš 
Ijimo, kud Ijetmn nevir* Imi 
,-evizum lanku. Ji turi grn-m- 
' |ai kojotui- nlnuuų. m-gii pir 
iim-ji l.ieliivii- luibiiadai. Ije 
luvn turi pn-ridetiliy. Imi lai 

j kiliųjų kuii-lilll' iją. Turite 
|pu-latiln į jai ili iumą garbiu 
■ inj i iri 
I laldžii

Skaitykite ir Platinkite “Draugą

AaggirOIL
For Salads and Cookirig

Čionai Y ra Alyva Kuri Tamteu 
ja Dviem Dalykam

NuMii*- Alni n, yra nepaprastai geras. 
Labai tinkamas užpilti ant daržovių, svarbiau
sią rolę iožia visokią daržovių sutaisymuose. 
Šviežios ir ii kenų daržovės turi būti užpilamos 

I Salad Alyva.
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Skaitant **Draugų" la-t.-iika 
matyti žinių iš to* kukmijoa. 
lėro-lytų, kati via visai lietu
vių m'-ra, Imt išt.krųjų lietu 
vių via ramlaai apie 7UI.

Kaip kitų koloniją lietuviai, 
taip ir mes ucpaadickauK- vei- 
kJlūv. Balandžiu 13 d. buvo ra- 
r dus prakaliau. Tautus Kuli

IMI akynaua. Praba ii ai 
atidarė E. Sabnliauakaa ir pa 
aiškinu kokiam tikslui prabai 
bu» sun-ngtus. Paskui dvi mvr- 
gailės padeklemavu eiles “Tė
vynė.” Putai kalbėjo p. J. 
Karosas ii Bostono, kuris api- 
pasakuju Lietuvos vargus ir 
raginu visus rašytis ]*> Jieti- 
eija, reikalaujančia Lietuvai 

* laisvės. Prakalbos virinus jm- 
tiko, tik ucjiatiku bolševi
kam*. kurių čia jautaruoju 
ūiku mųnažai jaivira. Jie, tai 
vienas, tai kita* atrištoje klau
sė, ar galima bus |u>duoti klau- 

kilnus. Kalbėtu jas atsakė, ga
Ūma, tiktai tuos klausimus rei
kės paduoti aut korčiukių. Ka
dangi bolševikų klausimui bu
vo paimti iš “Kelvivio” ir ki
tų MK-ijalirtiškų Miieižtų, lai 
kaibrliiju tam tinkamu* ir at
sakymus davė, kas musų rau- 
duejvsicms labai nefiatiko. Jie 
ėmė bntndėti ir agituoti, kml 
niekas nesirašytų |m prticija. 
nes. girdi, tenai bus kunigų 
valdžia. Bet kalbėtojo priro
dymai nuramino trukšmada- 
riu* ir prakalbas ramiai už-

jia velijimų eiti pus danu j?ro 
r.-sorius. kunigus, Itmlitm ir 
dudentu*, kad jautėtu savo pa- 
nišų* jai |M*tieija. n-ikalattjan- 
rin Lietuvai nepriklau*<unybė». 
Nrvieii lietuviai, bet hmkni, 
airiai, nngiai'ir voknėiai taip- 
gi įaudrnŠė. Jeigu svetimtau
čiai. Amerikon Anuaa**. ra mie
lu herų rnAoui linki.lami viw» 
bilai Ikduviaiiic. lai yra viltia, 
knd viri iiiiiku broliui ir m*i>u- 
lėu—lietuviai veika |*M*kiuiu- 
gai «k4 aavo tėvynė*. 1 JHuvo*.

Pndur 0. exv.

ČIOBRO. ILL.

Nors tlarltiainkai ir dariti- 
ninkė* *md*|i»ety IJtauvių 
Darbininkų Sųjungo* 49-toji 
kiHi|K>j<- ir užlaiko savo užeigų, 
kuri randasi |a> mini. 1447 Su. 
atNh Ave_ In*! tnonii imtama- 
vimu vinuomctiei nepasilcnki- 
nn.

Jie rengia Imlių sekmadie
nyje. gefuiin 4 d., šv. Antano 
par. svetainėje. Tame lialiuje 
*U virai* ūda pasidžiaugti.

L Vyrių 14-ta kutų m laikė 
|>a|m>4ą susirinkimų trečia
dienyje. Imbusiiio 16 <L Narių 
a t Plunkė vidutini* skaitliu*. 
Bnvo išduoti įvairų- raportai.

Tarp kitų dalykų nutarė ra- 
rengti Įirakaltue* Imlamlitia 31 
d. kai|a> agitacijų per Vyrių 
Karnitę.

Taippat nutarė nu rengt i šei
myniškų vakarų gegužiu 7 «L 
šv. Antano pnr. svKamėje. 
Kaip maloni, vyčiai juda. Kar
iniu lėčiau. kartai* smarkiau*.

IHJieijo* viršininką- t tan i ’ 
ty |m-ukoju. knd vinAiie ni 
*i.*s piktmlnriui nešinusi iš j 
Cliicngus.

ISmiižu šia jiem* buvo tikra Į 
jįjuti*. Ib*t kuomet tumi* dh*- 
notsis |Mtlicijii pakėlė prieš 
juos tamsyią. jiem* |m-idari* 
ankšta.

Bangeli* tdoga.larių suimta 
ir sukimšta j kab-jiniiis. Kiti, 
tajuiaiiii |m|*ilti jsdicijiM. ran- 
kosiiii, dumiu iš miešti.. ■

Bet .kugelis <b*s|s*rntų yra 
<lar ėia užsilikusių. Prieš 
veikta |*dicija. Jų dalis 
■tars kalėjiman.

'DRAUGO'* 0FI8E
Iki 8 vai. vakaro kasdien* 

iAskyrni Nadėldienius

ir 
•AlsMklU 
SIU Ika.

REIKALINGI 
r1»l n»i»trfW'«« *a-

MOS S. L

W.lh Mm
Wk6«s* Vanl

♦
iN<U«k> 

Al

III

Musų oneatriyj ir mretimtau- 
ėiai Įomi.larbavo jatrašif rta- 
kinu-. Gėda tė-m* lietuviam*, 
kurie atsirakė rašytų* pa pe
ticija. Kiekvo-ium raudoti m* tn 
vo ii gėdos. kaip vėžy*. la** ne- 
airašydavu. Katalikų tar|m yra 
gerų veikėjų. katrie .iarlmoja- 
ai <h*l tėvynės laisvės.

Xr|<*k<mx* gera katalikiškų 
laikraščių |datialoju |». J. Mo 
o-rkt. karia atnisakr nuo ageti- 
tavimo ‘Brango* ir kitų katuli 
kiškų laikraščių. t Aramą lotų 
imniaviaėjimn. "Draugu" 
agentūrų dabar apėmė j>. Anas- 
tmm* Vabim'in* <1442 So. 49th 
Are.). Tikiu***. kud ir. ji* "ge- 
riti iš|datin» katalikišką ►lam
dą.

llalamlžio 23 <L ė. tn, 8 »aL 
\4ka*v įvyka avarbua ruairiu- 
kima* L Virių TPtoe kuojai*. 
Šv. Jurgio bužuytiuėje avėtai- 
■ėję. Bu» kalbama, kaųi gv- 

, riau butų riti “iu corporv*’ 
prie Šv. Komunijoj, kaip laivo 
nutarta. Atvelykiu uedHmjn. 
t. y. babimlžio 27 d. Be to Ima 
dur kalinimu apie kouteatų. 
kaip priruėyti daugiau narių 
ir IL

Toilel kviečiu vira* luiriu* j 
Aj auairinkimų. ura lai* luitui 
iivarbu*.

D. Onataitė, pirn.

ROSELAND, ILL

|

rraonti ir Mt»>rwė 
K«T».>r ••‘tktti \AWa>* lt lai ta iMirKuo. 
ko»l«i«uniw taltaUAkm netitsui. Hmv|. 
kinkai r»«rt eiti » luta Mr«|. Krv|«ki. 
Irta Dina* .i4rw«-»f*
3*1- IL. i A**', TlAlcdRu. Ill

Dr. M.T.Strikol’is
LIETUVIS

GT>n(MAM IM CMIRISUUI 
ITM W. 4TMh HL. OMum. RL 
(>TW> TM<SU lUul.rirA 1CB 

—— IMU Įbstif W

Dr.M.Stupnicki!
3109 So. Morgan Street' 

<*RKAUO. UJ4M<«M
Trtrfn Yarfe taJl

Valate4oa: —» B MU 11 lt r?l»: 
B P« Hsrts iki B vnlL N«4*44*- 
•uta « iki % vai, ««kdr«*

r

niu teKreipiati,
"DRAUGO" 0FI8Ą 

1800 W. 46 th Str Chicago, U.

I%»l***lt>tt Mvl'4** #4»i*v»«, t«**ifi-* 
ntn» MtUiMts mkt. 4lG«nte*»lt>i kalimu 
KaMM l’.ilta-Tt'ŽNI tMtkdrt
lk|J m >• t«bAbiMt« > .Mhnl.

i bei atarų t« U Ik M A*ek-. AVA > Ar-Ctr- 
I TrtlHMl |Mta-*k-s<l *«« • *1 rAU.lt*

M>waabm Ha n r* kto; I metai

fla ryvrnt* i:r.4nw*n, <’«►•»• Km 
•r* Mu<«24Di«8im tHMrtų, imH4hah«A- 

. »**ka»i im A4rwm:
(ko Itaguk

3B9 TU A»* . MmiH*|ra1m. MtM.

ALE*. MASALSKIS

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
MĄMB MOMir 

n v no % imk mum ugam 
*<!• s*iull* Ihmltari
ICamMM W. SA*i«« r*trA«

x«
P. J. O’REILLY & 

A. N. MASUUS 
imu. — imtatk — uaaau — i«m rvx<r
Ar »u<ei«« K V !<«»«« rr-oržva* Ma* 

t- • M« t <r < t . . < ir st&MM 
BM'Mti r|r| faureUvinra
Mut>kr tautui* 1*iiihIAU« ptrklNK 

•3 Md K.oIrAr .V r. N. W. Cto. 
8*T < lOnuHL III.

POLICIJA (VBUUC 
PLttIKUS

SERGĖKITE SAVO AUS.

KELIAI lUETlMĮJAU 
ATSIDARO.Dataktivų ririininkaa Mooney 

voa iMja gyvu.

t'žvakur detektivų 
ninku* Miaim-y ra keliai* <|e. 
trktivai* valiavo automobiliu 
So. Micbigaa avė. Staigu |>n> 1 
ialj jiraužė automobiliu* ir j 
laiMtiko krturiolikton gatvėn.

Di-trktivai tuojau* pankui tų '1 
nulotnubiliij. Turja- Walm*b ir . 
Stale gat. |m virėutiniu geb- 
žiukeliii |ūktadarių automohi 
line *u*i<iaulė *u |>ravaiio<> 
jaučiu vežimu.

Tuomet Moolivy nu drtekti- 
vain iššoko i* *avo autuiuobi , 
linu* ir |ia»ik*iJu vytie* pik
ta, tariu*.

Bet |aieinidė. knd jaklada- < 
rių uutomol>iliu* gana *tipru* I 
ir jie ėau- važiuoti toliau* šau- 
dydnaH j vvjanriu*.

Beteki i vam* pridėjo vėl 
rtilųili nutomohiliim ir vytie*. 
Kiti defektivai paėmė |inivn 
žiuojanėiii* nutimmliiliu*.

Tir* 12 gatve, jaklndurių'i 
nut.Mmd.iliu* at*irakė ji.-m* į 
tarnauti.

Tuutuet |«ra»idėju jų *la|» 
tyioųri* ir kova *u |u>lirija. 
Viena kuli|Aa kaip tik nejier 
vėrė viršininko Mooney;

Piktadariai |m»prinki. Iš
liktam iiutomobiliuj nlmrtii 
daug kraujų.

Tų |mėių dienų (mlicija du 
uut.anubililiiu |>lėšil;ii |atėtiH' 
ir du -užeidė. (

(

I
/

X-

i

DR. LEO MOTIN

LIETUVIAMS DAU 
GIAUSIAI TRŪKSTA?

»

i
į

JOSEPH C. VVOLON 
Lietuvis Advokatei 
o. i.v *uii: inmir

T.-I Hu-.iMM M 
Vslsra. x>ll w. K-aS sum 

TU. l’.nk.rll <>» 
CHK'AVM*. IU.

tiali sakyti ka* kų nori. In* 
■ hrliininkų *ii*i|>raliuui* šioj.* 
kolvtiijuje kyta. Tų galimu ru- 
|rra*ti iš nuginto lietuvių 
ILrlfininkų Kijjuugu* 49-to* 
I.imumi*. Kini js>r raririnkiinų. 
laikytų įdrmadirayjr. lobiu 
džio 14 <L šv. Antaisi par. 
riiiaim-jv kuoptai plojo |ų>. 
Jomis žlikoluini*. Ig. Simonai
tis ir .Inrgi* Poviliimi** Tni 
veiklų* vyrai. Dnue gnlinui iš 
jų tikėtie*. Ik*t rtcliMlaa, knd 
oarfery* šita orgniTuariju nela
imi imlonuiiijn. Juk ir j<mi* rei
kėtų rupiniie* *uvo |uidėjiiiiu.

Nuo IMMakystė* at*i«akė 
Jmnuir Moaeri*. Bailu, kud 

dnugiuii* energijų* lyg nenori 
j.b'-li ibirbininkų veikininn. 
PrivžaMi* gul Imt In. kad visų 
*avo laikų -unniHlojii "n*nl 
••stale.“ (lerni ir ta*, knd mu
sų ŽIMum** iuleii.,.iujn*i t imi 
<birl.it. ne* nuo savo tnutu-ėio 
gulimu likėtb-* di.l<—nio *ųži- 
lii-kuiuo Imate reikaluose.

Išrinkti darbininkai dėl Im 
linu*, kuri* nt-ilui- *ekuuidie- 
tiyje, gegužio 4 d., šv. Antano 
įsi r. rvrininėje. Tikinuirl visų 
užimjautor, m- darbininku- ra 
ilnrbininkii drungni.

Buvo iLIiaitn- rn|airlr- i- 
l'žeigo*. kuri raminsi pu milu. 
Į1417 So. 3h I. Avė. ■

lb'ik>'lų visiem* šio* kuli.m 
j.e .lurbininkuni. ir dnrl.inin Į 
kėni- rniitie- j IJei. Darbiniu Į 
kų Sųjuugo- ku..|*j ir išvien! 

I.lirbti savo liioiim, tu ii t. 
Isitliičio- labui.

AMERIKOS UE. MOKYKLA

*T*kfo<Uir rullasas <•

DR. W. Aa MAJOR
(iYIHTihIU |R 

i'MIKt HGJM 
IlTtM MmUAkjms A«c.

|A«l>San B >• Iki > * .rjrts — I Al
•? P* I . s.et 4.1 S.3S takam
I Nt4 14.li- b u o lt Aki 11 /ryte

-------—......... ................ ■■■■■«

Siuskite Pinigus į Lietuvą
iMl taMaeras Im liolraio U.U Am • kaUmn- Ml *11 IM

M(.1b | 14171 % > I.BTtMl Ir I 1 AMU K. kur ms-u (.ml*- H (aa.
t-44.lata

«KM<MUrt. II*. MI1KHI1I
VMl MII Ml M IM.%<•%«•

t -------------------
BOURBONNAI8 ILL

Švento Viatcro Kolegijos pro 
įnoriai ir studentai put

ni* po peticija

I.llk IkolK H 
tu i.Minuii • *» <*.

CHA8 C0DLESKL
■ tttvLliiriti .

k

Ibilniidr.io l.*l d. L Vyrių Ada 
kuo|m i. Nortli Ki«|r> lošė 
“tleuuvnil*,*.” I*o to lobi ••Bi
tė’* viename ••Brango“ nųiin*- 
ryj imkrilikuvo h»*ju*. V.iti 
rinke, knd In- yrn lietir-ii. I~ 
Vyrių 5-tu> kuo|M» lui.-jni ge
tui atliko ravo uAduufbi ir via. 
ku* gražiui iAėju. Tiktai “tie- 
iHiiaitė“ gul |a r.ilpnui kalbė
jo. Iii kili ųi*i laimi gerai laiė.* 

Ariu vyčių kuojuii, kuri U- 
Įiil.k' programų -nreiigtaiia* 

jvpknre |aira|iijo- lininiai.
’ ■ Teiiybę Kalbantu A 8TATE BANK

UIUklTI HMIMtJI. m snos lasu.
4«m. ■•nu.MK -» )*I>M. „uas^hsnna I'IIIOUIMI I ll« taiMtril , 
(•UVnetul SUMMI IMM..I U rUU.IIUMMI l*t'l*»HVI

l l-fl l\kl Kili | 1.1 III I I I. ,| l-HHI.Ill < ll-l-Kl.
Slll.ll III lllilMlj 1*11X1 I /.-IIIKUlUj sMoKtt 11 l X K l 
t>l HKM XII IK MlllXllt lll-IUI lifOsll I UMl rtVI 
i.i - ui t. ii-m: itixi i«iimi|ximi 11.1—1X1.1 tu Mimv.i 
i*nviiwiMx.

CENTRAI MANUFACTUBING
' 0ISTR1GT

1112 W 33Ui St. (S btakai nuo H.ili
ANK

Turtas $5.000.000.00

BUK SAVO BOSU.
i Tmt« B *»•••..
- kr u Imtma* Lut «|*4riL«ų

»p KHi tUl/LtfL »<•**• «MH»- 
I ta«.j «|dihtkr. %it»- «*...*Bt..
ĮkHMOdM: i«a«V< iMM0tr*’»<4
| ALA |4»»A M« Birų
j M«rt tMtttMta <AI oitaiJMi. ! **•
I raaL Mftl (MtMųtra »• akly; IžkiMAU* 
j **m

4 Mua». >ni BTmkb.
;j Kttakl aIMUmHi tų Attl >•»*
lįliABc. La4 M^ttfteM 4/oU*r tl MH-’A 
įptoiiit H lųtniti WM*tatBr
tilt IsUll nubtAlHkiA >*M<j* ?o tAH J*. I«wlb*** 
;|»ni «Lsi4C v« rl« 4A> * ir 4oMriat4 

n*«w «-r««vaa» u»« ai»«*4«.*i Ka*

MAbmModA.
Irta •

|B 
r»

rAESKOME

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVE 

6307 Supcnor Are., 
Clcvctaud, Ohio.

Dr D. J BAGOcIUS 
Mv*w«*a <•*«>»»r 

<la4TM(<M«

rA44H« •NrmtMM H«A .R.ra luitai • ••

• * b •• —
«ii <r *<uriM tr *mhu 4p«l>llA*
1 IMK t kAABk
1'a.laa^. ____ 1 **11 3-*4 Sr’B

latrų, tr M*

1M %1 b • . Itt »l*«k|kl4 M4 1».»< •<
J B*. kMmU BSrtk

» M la gu. Crtr UaM
l»«Mta;tk • kf* < ta a.

birl.it


<■

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTAS

Trečiadienis. balandžio 23 d. 
Jurni . I auk. Ididlettu-.

Kvtvirl:<dieiu‘:. talaudžiu 24 
d. I ob-l. . I ,|ti. t .■■le-t l.< .*.

PIRMĄJĄ DIENĄ PARDUO 
TA BONDSŲ Ut $17,500,000

Chicaeoje tik vieno* matules 
lacijos

d M m

3. V.

i

Trečiadienir, Balandis 23, IMI

Apsimąstykite!

mn." taip i-'ati iieluviai a 
ne ka* kitas gaut# kreditą, 
kadu <*ntraliui*me ofise bus 
Išdalyta tautą sutrauka.

I.M-tnvią <•imtraliam Komi 
Ii-Ii, ItflM- t'llieiigojri yra l'ni- 
vt oal Stale liauk. 3392 S, 
llnl.ltd SI., kur kirkviena- 
•uli vniili Iciud-u aplikari 

ii Ihhi.I ii iiž-ira-yli ir už 
itiii.lili. Iv-i lo kirktintMiji- 

lo-liiiii) l.iiliHiijujii yra lai* 
kirti tara tikri ofinai. kaip jm 
nelytu čiame u|t-krlbiiiHi. kur 
gulima nplikmiija- gauti ir 
Iniml-u- nžriraėyli.

lėlygu- |urkinm lamd-ų yra 
knoąiririaainiau-bm, Kurie ne
guli iŠ kalno už-imokėli. gali 
i-nuikili |*i| !• mi'-m—iu* mo- 
1:001 (ri *3ini i mėm-į. arki 
|mi Ą2m(I kn- dvi ravaili. I'ž- 
-ira-anl. teikia įttMik74l Ą\<*l 
ant Kri.lOI IhmmImo, |ll.tai ant 
*|iai.iai hnulan.

I'lnti—niitm Hiiirnlyiiiiii. kaip 
yra ra- 
liet tivity 
Mi»irin 
tie blIM

|Kipiwiili gerui- kalbėt,ijnii* ir 
niiiz-ikaličkiUM pnigrniuai*. lo* 
■b-l viri tie. kure* nori gauti 
pilnu- |«niava>lijiuHUi a|ūv 
••Vidury IJbrrly* l/Mtn." knip 
ir tir. kurie nori linkrauti ir 
nuodingai |m<|ei-ti laiką, gali 
į tuo- vakaru* at-ilnnkyli. 
įžanga Velllli uailikl dalelė, 
b-.

Virlory IJhvriy UohiImiv ga
lima tiž-ira»y1i eeknočioec vir-' 
Ino- t'hiragoje:

BridgcpMt: l'niverral Stale 
liauk, 3232 S. II aid eit Sl_

"LietavM" IliMlakcija. 323.-. 
S. Motgau M,(

Town of Lake: Jo-e|4i J. 
kilia*. N. IVimmI Kl..

"DraMo" K.-Ukrija, 1HHP 
IV. 4d tb St„

BrifhtM PuR: Kun. A. 
Itriėkiv I4UU K Fairfiebl Avi%,

Wert Sidc: .l<>lm f.
.Ižiiiim-. 2X11 S. thikk y Avr.

18th ir Uniuo Avė 
llargiis. 72ii IV. !<< Iii SU Kun. 
Ik. Allmviiiiu.. 717 W. UUb 
HU

North Side: Av. Mykolo l’« 
ra piji* Kbdtutiijojr. Marrli- 
rield ir IVuluin-ia Avea.

JuM'ldi Karlikamdtar. 2241 
<'• iirlliind St.

South Chica<o: J,m. Trijų- 
ui*. S77ti5 llunriun Avr..

Cicero, IU: Alw Izriuuni. 
I PCi S. 4!* Iii Avė.. Čireni. III.

Roseiand. UI: Kaziiuiera- 
(Klimai iriu-. Iiritll S. Mii-lii 

kiiiMlim I tfan Aw^

tad vokai# utiaauu fmata- 
čine. Taigi vertėt# kiilniii— 
pamatyti, net t«4ai tokia pro
ga |ia'itaiko. Kaip palietai, 
taip ir ebora* lai* imriirngr 
ko*t luinai*.

I lėlelė nritentra taipgi ineia 
In-'iinaii. Vira* liėimae ir dai
linę lm« «n orite u ra. Po koti 
n-itii nikiai ir li.'diii*.

ra'i-tengkil tikietu* gauti 
ii anketų, are gali greit pri
trukti, liula iw-gn u-il progų* 
luuiiatyti opettis.

kiiėiani. kontribuciją |«t kv 
Ilia- gi-ulkurt,-. Ibiliiiuėm ne- 
Irk* n»4ik |iitiit*u. Im-i ir lai* 
Ve-.

I'ini-ui, I iiiiici HM— |iu- 
I litui..tu" i.dd/iui. -uurižo ut 
•.•:d .'i«i ’alė - ziiiotiėtn- pnvi 

; dulv ginu nlgii. Itiibdė- loivu 
liti-kolie. U-l buvo ir aiiv-lo. 

!idg»i-: tii.-l.n- nr|inimain \mr 
jiikiijv lokiu diik'li# ulgi). ko 
'kiti* dolbiiiititni gnvu liiikv 
ikaii-. \|wil to. huol-ui .-u 
teikė itooui'-iii- Įuvn-n t uo- 
|ii»iign< -nlnii|iinli ir jie rian 
• ti.-ri te'u ei jo..i--ritrt.
iMigu luikoiui imukiije.

ISnigai |tenkto>i ••Victory 
l.il«’rty lamu** Įm-kobo |m-l 
lik- irgi Uu.i-1 -ulyjii. Kaip 
luii-Vi— ('n koto- l.-iiiir jo kn 
iv. taip Vu-loiy l.ilo ily lluti.l 
-ai piigi-llii'- lini kalini im-i- 
nuiiitytiH. knri-ko- iiHln-trijo- 
imt įniko* pramonė- ir pirk

ir- 
liuiu riu- -iilw-- griuvi—. i-
kuliu- viri perkantieji Virto 

jiy l.ilM-rty lė.ud-ii- Inte- ypn- 
lieką unmlii. »|«rt iiinėrmrii. 
gniiuuiiio iiž. im-kolintilM vai 
• Iž.iui pinigu-. ShVu keliu. A 
uiiiril.il- valdžia yra -augiau 
•i.n -k<iiiiuiik:i-. I'iuigni lai tni 
džiai |M-kiJitili negali prn 
žilti. T.ulrl. ka* kirk i-gali, 
pri v n to l irior v |jbi-rt y Ifaiml- 
»u- (arki i.

l'ruritiiM* ki-turioM- l.il>-riy 
Itoml-i) |m-ko1oMi I.hi|ii vini 
-mh'-jii arti ąjll.itll.mil. Tuoiui 
jir |Hi-ūlėjo |irie knn*> laimė
jimo ir įmani atkreipi vai 
■Ižiuu u t y.lą j lirinvit) tautą. 
Ijvtu\o> klau.-iaui- lUImr y 
ra ariime-ni- AtiM-rikur val
džiai ir iM-galiMia tmuakyti. 
kad al-im—ima- Amrrikmvą į 
l.iiituviM. laisvę yra ne|irirlan 
kn-. 1‘ii-kolimkiiiii dnliar A 
iiM-rikoM valdžiai dar keli- mi 
lijoiiu dolii rii). w- įgyrinu' 
Irire dar tlni-iall reikalauti, 
kad Aineril.il- valdžią prbd- 
•k‘4i) m- lik firie I.hHuvim- lai- 
uvėii atgavimu. I»4 <al|igi ir 
|»rir žiiMtnit) g»-Hivė» l.irluvu- 
jr. Auuiiiko- |iariinin IJrluvr.i 
yru tiiiuikaimiiijittiui. lodi-t 
ėioji |ui-kuliiH' |Ni-kidii priva- 
lo Jurėti lietuvi# lar|H* di
džiūnei# nžiuijaiitn.

Killjn |«H*klllillėj|i |KI' kilioji- 
vi-iM liiitlo- »tniz-i- |«i-iro 
• lyti kiuigerinii-iai. Ihi« taip 
kaip lenktynė- įvairią vin nj>- 

I Mgyvrmi-iiĮ tautą. Kad Ii’- 
li-likly m-- uu- laiiiiėl time. Ii'i 11< 
m'iizl.-iikii. kad lia- 
giniiriai Victory Miirrty Ikmd i 
-u |iii kliiiuėin. Im-I dar -var 
lM-nii) vrn dalyki), kad Ame . 
riko- vnklž.in žinotą k irt. v i.- 1 
n.*i lu*linią nupilki# ImuhImi.i 
kni|Mi lieliivią daryi# |ai-ko|n. 
Mr. privalome turėti tikra 
-ura*# »i-i) lietuvi# išpirktą | 
lMiud-tt. ir tureli lam likru- 
prinalinėjimii- valdžiai, taip 
kml piogni im-itaikiu- gulėtu 
me pn-nkyti; ‘'Lietuviai rėmė* 
\tiutiko- vnblžiio reikalu*, 
lai du Imu Aiuvriku- valdžia 
prlviibi Irluli l.itlllio* reikli- 
Iii-.’’

Kmlangi Virlory Lilurly 
l*iml-ui y ta i-iliioti ant Iriim- 
|mi laiku ir neva atig-l# nuo. 
-imtį. lai iniąuiitio žvdg-rnu. 
nėra •imžianuio- alirjoni 
kil-lil ii'tll 
ii iM,,i 
žvalgu*. 

Ilk-t knd

l%iiv;dė* |>a-kol«i* k:iiu|Kini ; 
ju puikini imvyko pintnyja 
dieim. I’.itdiiiilii už *t*.3lmyliai 

budi' r. 'lai gi-rr pti-dzm. \u • 
(■radžio- pii-uli ir |«i<4.<*4ciiraK 
kam | mui joji-.

\ i-am uiH-le pttktby- tu* 
|mpra-1n> žitmnii) ii|ia*. S-ku 
iiuinife-tneijo-. praknllHi*. pi 
rininvimai. įvairiu ivniimii-iu- 
praiiMigu*. Ihi-inity- luk-lnn Į 
ėią hti-vniMoią įlariiiniuką

( |*l-klil|r |M1 vira* mie-l.i tiuly-:,."’,‘Mi J' l1ri’ib|.i* jirie puk 
»n lik-lii kumliiiiginit-iti |utt 
duoti kmil-li.

Didelė* |Mir|*,iaiiijo* ingi! 
bonil-ų |*i keli* ntilijumi* ibi 
lieriu vertė*. Dm biniokai pri p 
rideda -.1 -iivo kilniiuėmi*. ki * 
ti *it Pik-lunlim-mi*.

Ir viri yra varno* niumto- 
ra’-M. knd Cliicagni lenką nu
rinkti m-žymi |m-kobi- tiuli-. 
Ta* liti- Hllikln IrmiiĮm laiku. 
Riminė- ĮMi-i-v.-titįi ntidiloli 
vi*u- -avo Įiinigii-. jei In- yra 
piikulinga Dėtk-i Šuniui.

Ne* lik |uiealvttkilf! I*a-ku- 
la yra Įirrgab'-* im-kobi. Vy 
rian*yl*i -Ridina mm žmoni# 
pinigą. I mi npvninikimli kn 
re* laimt'ijium ibi rita.

Ibirimoj:i-i ir lietuviai l'er 
gilk- 1‘a-kido- reikale. Maukiu 

^raririnkimu-. aitrinama žhmi- 
m-m- |m»kobM -varta ir nuu 
dinguum-.

Vyrmii*yl*ii yra ko ,n-i 
džiaugti, kmniiri ralarliiiai 
veikiu vira rali*.

I'irkile l'ergalė* l*a*kidu* 
1«tntl-u-!

MIRĖ NUO KIAUtINIŲ 
DARŲ.

\Vntler IVi-iMi'ki. 4 melą. 
Kris IVe-l 2.4 gnl. per Velykn- 
•nvnlgė daugelį “margučią**. 
Vakare ji- (Kivojingiii Mt-irgu.

PiiMiiiklti- gydytoja- vaiki) 
atrado I** žadu ir ta* limjnn- 
mirė.

Gydytoja- tvirtina, kad vai 
kn. luilt *, litil.nl. už-illllmti 
ji;- kinti-inią dažni-.

LIETUVIAI IR PENKTA 
VALDŽIOS PASKOLA.

VICTORY LIBERTY 
LOAN

Aim-riku* raidžiu ilntar -ko 
liną mm gyventoją ratu km-t« 
«|..’iiai.iaai.iai nni trmią«i lai 
ku. ” ii ’• tiH-iii. mukėilmna 
'• ■ i ■ . •'
iržinrilililu ••Virini) l.iln-rly 
Izmih” tl‘i-1 gulė. |<i>i-v«** IV 

Imhd-ni*, 
kurie yra 

kini. ir

it u'litrini u 

T)hl/i»»* l**llh«! ;l| •, 

KttiMi tnip •XIII!

ir ki) teikia veikli, 
mauti diilžiau-Ht-e 
kolonijiee -|ueijaluii 
kiniai. Suririnkimai

llag

I

imt
IHII ii I

Lik
I f I 
nt

ti vokė- 
i-iki-ite

kad
> lietuvi*. nežiūrint 
*k,i- ir tautiška* įm
ini- ImhiU-u* (ark*, 
ii In lietuviai gulėt ii

Mri'ormicko dirbtuvėm kur 
dirta <laug ir lietuvi#. imame- 
•inu ĮH-tieijiM lilaiiki) ir mininti 
rali |mrinkri.' |Kira*#, ypač ti- 
kčjnari. kad Viri ten dildantie
ji lietuviai |ia-ira*y*. liet 
taip umnyilama- laimi apeivi- 
linu. Itaėėri ant Įn-ticija* juo 
•lakai, airiai, anglai, ėveilai. 
Mikučiai net it kniknrir len
kai. Viri raėėri mi mielu num 
bet lietuviai— gėda ir raky*i. 
Ticra. įlaug yni iuum) taut tu
rit). kurie, kml įuuinyt#—vi 
*# ravo Melą imilėtų ilrl iė- 
gavimo Lietuvai laivė*. bet 
<laug yra rauną broli# be jnu- 
miimi. imu. vietoj imairaJyti. 
jaukinti ir niekina 1#. ka- kai
tintu lietnvini yra ėvcnla ir 
brangu.

Gaila paklydurią
A. L.

100% Grynai 
Turkiškas

AlcX

Su fuigarta.
Lietuvi# Skyriui Victory 

Bondiu Komisija.

IV JURGIO PARAPIJOJ'.

k v. Mykolo mokykla* mer- 
gaiėių draugija vardu Ihrariėa 
kv. A'ekalto f*raM<lėjitno laikė 
«avo HM-iHMunį nnuirinkim# ha- 
landžia 13 d. Tarp kitko buvo 
imėtraa*. knd priaidi'(i prir 
įmetatyraa paminklo a. a. kun. 
A. Ntaniukynni.

liUMiman tapo VH-ahalnial 
priimtai ir nutaria, kad kiek- 
viena ra re. iki užnilmigM m<&- 
-bi laika*. |innnkantii Mkr. Na
riu dr-ja turi 34.

Kati nudėti ĄJtMIH. nutarė 
•buk-ti i« iždo.

Ite to. reikia pažymėti, kad
ta draugija. mir» maža, bet ne
mažai nauding# darini yra nu- 
veikuni.

Neperuraai įritaiaė medali- 
ku» au kanpiuail, kuriami už- 
Mikniumi kė-kvieou iim-im-mmi 
tutini) nedėli# eulatiMMi prir 
kv. KmiutiiiįiM ir graži# vė
liavą. kuri nl-ėjn A'ilUlt. |ž<h- 
dnr piiiign turi 427.12.

Valdyba.

U TOWN OF LAKE.

Svarinu pnn»Mw 
t-v- į,, apieliakta

Itnlamlžio 24 d. yra rengia- 
hmm *vnrbio* praknllui*. Kai- 
!»•* gerk kim. J. Jonaiti*. ne
onini pargrižęn i* Pratimai- 
jor. I’acaky* ditug k«> nauju. 
Apir jj <biug kart ii AiiM>rikm 
laikmečiai Intai gražiai at*l- 
liepė už jo nuveikiu* įlarlm*.

Miandir Av. -hirgio |mrapijn 
ėvimein -avu glnlH-jo -ventę. 
kv. Jurgio bažnyčioj -inmlir 
ižkiluiitigo- | m įlinkio-. |n vai. 
tyle iv. uiiiio. -ii |uiimik-ni. Aetrn* kali*-* gerli. kun. prof. 
vnknrr. 7:!Ht vai. iui-|Mirai -ii Ituėy- apie atgavimą *|mudo». 
|miiHik*lu. l'iiiiMik-litiiiikai 
kitu. b*. B. Sirnluui* ryte, o 
kun. V. Kiiliktiii-kn- vnknrr.

Lietuviai. nopraleiritile pfu 
gu*. ražino-itr daug naujo 
apie Lietuvi) ir jo* ateitį.

PraknllMo ateita* Daria
MILzINIMKAS KONCERTAS K,|Unrr purkėne. Pradžia "£M

l.ivt Vvėią Chicngii* Ap-kr. 
Cliora* rengiu diib-lj kuneeri# 
Stalo M-emą,! ••K«iriMivillil 
laiptu.** kuim*k# o|M'rt). j 
•'K<trtwviliu Varpai** iM'i-tnloį 
cefityiiioliklo amžio laiku*.

Hu-vilio kaimą. A'ortiinmli- 
ynu) dieną. OĮM-riiji' 

rinktino* *)*'-k<>* 
linini įlinkai. m.Ii-iui

• I. Viriu I llil

vai. vakare. |įauga veltui.
Keta* kn'ekto*.

* PRANEŠIMAS!
k nninaEPonTo

Urittvm l'yėi# 10 kuopo*
•• įvyks Uanita. 
S! d- Av. Jurgio 

italėje. vyčiu kam- 
■itr prionalyti prie 
kiHipoK iMalemekile

■rar

Tiktai mažas truputėlis grynai Turkiško tabako 
padaro paprastą cigareta gardesnių.

O ką bekalbėti apie tokj cigaretą kuris yra VISAS 
padirbtas iš grynai turkiško tabako? - tai turi'būti 
nepaprasto skonio!

Ar tai per geras dėl tavęs? - visai ne!

litlirUįti -liiąNMiuiv. 1‘iriiri FarliU# tr 

Etmiyutt'ą V>*j«rrtfĮ riMul pamafiai.

^uality - S up erb

<
*

%25c4%2585jll.itll.mil
litil.nl
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