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Italai apleidžia Taikos Konferenciją
Paryžiaus Ryman 
atšaukiami kares

Prez. Wilsonas pasipriešino 
duoti Fiume Italijai

Paryžius, Imi. 24. — Vakar 
didžiulhi valrtybig kanfeemn- 
jojr Italijm- (Hvmjera* t Iriau. Ui 
ofteijafiai prnnrė.- taiko* kati- 
frrraeij>e- pirmininkai <1 *. 
mrareau. kad .iri |.rru<lrat<> 
Wilmmo |m*keUuma italų at- 
rimai uu*prvn«k'- a|tleirii Pa- 
ryiiy kaip ėiandie 2.1*I |*> |4e-

- jnlini pntbraė. jog italai Atsto
vai išeiiui iė taikos konferraž 
rijus ir apleidžia Pnryžių.

Paskui imskrlbta. kad Ry
man atšaukiama* vyriausia* 
italų armijų va«la* gra. įtins, i 
Gi viee-a.liuir.ilas Tl<a<m di 
llevri jau a|4eėk> Paryžių.

Dalijo* (Hemj.na* ttriand-. 
imnrėė. jog k.d-lca* ji* arpe- 
-kelleiij* atsakymo |trrxi.lra- 
tni IVibmmu j jo |>a*k«-lbiiiių 
Eiumr reikalais. Padarysiu* 
tų |ia*kiii. atsisakydama* vi- 
*okių |H-r*..nalių ginėų.

Net kaikuric socijalisui pikti

HUNtaZUA SIUNČIA 
MISIJA LIETUVON.

(“Itraagm** Telegrama).
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DUOS GINKLU RUSAMS
VEIKTI PRIEŠ BOL

SEV1KUS

i
RUSŲ BOLŠEVIKAMS NE 

IŽVENGTINAS PAVO 
JUS.

24.—Admiru-

Lunde-g, bal. 24.— Kaiku WA8HINaT0N. bot 94. - 
rbfrv MArvikų užimtose llu Lietuvių PildotnxM* Komitetas 
rijos guls rnijosr Isilsei ikai nuo lietuvių atstovybė* Pary- 
pradėjo vykinti *. M ja Ii-tiška Muje ž*vo takj pnutežima: 
laisvųjų įmuk-. “Pruncatijo* vyriausybė nu

Tam tikslui buvo įsakyta už sprendė Lietuvon pasiųsti mi 
sin-girintoli lai*v.fru» meilė* rijų. Jm tiltaUs — surasti pri- 
biun* visoms moterim* nuo 1S einatniausių priemonę apginti 
ligi 45 nu-lų amžiau*, l'žsirr- 
giriravusbmts moterim* biria 
liiu.*ai pasirinkti mu vatu* 
niui IH ligi 5fl amžiaus senu
mo. IM Inipiml leista visiems 
vyram* |m*irinkli iš nžsire- 
giri motų moterių -nu patinka* 
mus (mėias.

To |m*eknu-j.- .lahar vyrai 
užgriJum'-ja sau ištinkama* 
mergina* ir vrn'-ia ana* būt 
sugulovėmis, kaip lu-pia sari*
jalirių ImUevikų parėdymas. ■ h K.dėako Kberijus armija 
IM to dortfr mergino* žmlesi 
n ris. luularu galų savo užgro
bėjam*.
Tekumu* sočijaliri iškęs lais

vosios meilė* |mm-kmėmi* ima 
išktintie* nri kai-kuru- serija- 
liriai. Rolševikiškas biikrašti* 
Kra*aaja Gaaria tvirtina, kad 

uteilė* fiarėd'Vnių.
Prer.idratų tVilsonų šitam Į 

reikale |«n*min Anglija ir 
Pranruaija. Kaip premjera* 
l.b.yd George, taip premjera*
< "Marams pinu kelių diraų 

'prez. U'ilHMm |m»ke||>imų hu- 
,vu skaitę ir patvirtinę. Jiedu
tvirtina, jog prvzi.lenta* turi 
teisybę, ka* turi |m*ilikti ne. 
atmainoma.

Ka* ta.1 bu* toliau*! Kų da
lmr |«ri»<lė* Italija! į šiluos 
klaurimu* neMtgva atsakyti.

IM reikia laukti, knd ar m* 
tik tų putj įiadarys ir Ja|smi- 
ja. kurini irgi iHilimdama Ki
nijos pu*iatt*nli..zKino (’ltait.
< > juk ir Jn|HUiiju prieš įstoji
mų karėti laivu |m.biriu*i *n 
Aagjija *la|Hų sutartį.

Premjera* Orian<ki tų |mda- 
rė prrgi.lent ui Vilnonui pus- 
krllrn*. j<m Italija jukino l.u- 
du negali gauti uosto Kilius- ir 
todėl turi nusiraminti.

Preridento WUmm tudia.

Kuomet italai (tariarnmi* 
da-natui* jnu |irraė1ttni paris 
tatė už metų Ktntne. talkinin- 

Bkam* prisiėjo tarti galutinų 
ravo žodį viešai.

Turbut. to nedrįso (imlaryli 
m-i Anglijo*, nei Pmnctnciju* 
atstovai. Ju.u |mvadav<> K. V. 
prrgi.lenla* Vilsntut*. Jis |ms- 
k.-lls'- tia. reikalu ilgokų |m- 
aiškinimų.

Prraidrnlns *ako. knd slnp- 
to* sutarty* kiliami.-l padary
tos ėiunda- neguli Imt išpildo
mos. kn.lnngi Attririjm>-Vra-
grijo* imperija |tragai*o ir 
vietoje ano* |mkil» naujo* vai- 
►tylu'-*.

Preii.k-tiln. sako, kad lnr(w 
naujai |mkilu*ių ant to* Impe 
rijos griuva'-sių valstvl.ių vm 
ir Jugoslavija. Tai val*tyl«ei 
uostn* Fiumr yra natūrali* 
jnrėsna išėjima*.

T.diau* pažymi, jog jo jaw- 
k.-ll.ti kittmmri įniko* priori 
|Mii npie tnutų n|fri»|>rrn<linių 
turi loti įvykinami. Sako, jei 
na** norime turėti laisvų, tnd 
tiAim- lni*vė* nesigaib'-kitne ir 
kitoms trintom*.

Tu italu* labai įžeidė.

Prezidentu* \Vil-otm* savo 
rašte Inlsti draugingai Iisirriė- 

| kė npir italų tautų. IM. nm 
tyt. italai laimi įrižridr ui 
u»*tu FImnr negavimų. X<-* pa 
to tuojau* Itidijo* nt*tuvai ė- 
m.'. daeMi }r

b. ..Gri

VOKIEČIAI VER8AILLE8E
BUS GEGOŽES 1 DIENA

V r’-ž’us. Imi. 24.—Iš Zu- 
ii.-l. ^muešama. jog vokiečių 
alriurai laik.fr konf.-reurijoti 
iė Vokietijų* iškeliausiu ha- 
I.indžiu 2* «L Tnd Vt*r*aille*e 
I ilsių jie neanksėiau c.-gužė» 
I diliu*.

DAR LABJAUS PABRANO 
SIĄS MAISTAS

Washington, Imi. 24. Čia 
knllmmn. jog «u liepa* 1 d. 
šalyje l.ii-innti imnaikinta try- 
riati-yhės k.mtrul)- mairiui. 
Tnd budrių bu* gnliiiui •iijeti 
ir i uLuniuo.

Ik-I to pramat.Miia* nrpnp- 
mrin* titni-lo Įmbinfiginin*.

mf.-rrn 
ra* llr

SKAITYKITE 
"DRAUOA*

Budapešte pakyla baisi 
anarchija

Wasliington Iki). 2H. Pn-y.i 
•b-iila- \Vil*.*na* ir valriyhė* 
*ekre1oriit* ljin*ing. nuot ėia 
gautų žinių, veikia už <tm*k.. 
valdžių* |>ri|mžiiiimn. Abudu 
riovi už tai. knd talkininkai 
Indėeviku* virai ignoruotų it 
|m. taiku* |m<l>irynio timjau* 
|.ri|M«xinlų thu.ko vablžin. ku
ri .Ir tariu yra visur iėtikiiiM.-- 
talkininknm* ltu*ij<» vablžin.

Ilusij.fr Indževikai lomi* 
.li.-mmii* |mn*4ė didriin* nn» 
siuliu* vistHfre fraulnusv. Tml 
jt) gyvavimu <ii.-nu* *u*kaitv 
tu*.

Talkininkai yni nu*|m-n>l<- 
kaip galima gn-iėiau i* lltt*i 
j<w pmėalinti savo karinome 
m.-. I'žitol tu. iėtikinii.-m- rtt 
raut* pri-latrii ginklų ir l.gu't,-. |*.-r.|aug |diH-iai ji* nntknrt 

mėgruo apžergti. Kejmeilrnki- 
•t-, ji* iM.lėi-vikizinu rėmai. 
!U t dar »m iriii jri.-igė it lla 
vmij.fr .sostinėje MuuU-Ik-. llu- 
iii. Ik. is.ii.-tn* grinv.t Tuk* 
|u*l tikima* laukia ir viriu* 
►••virių.

iberie laukiama* krisi*, 
kur* gali |m*ir.*lyti nrėe*ni- 
už. kilii»m.-1 buvusį.

Iv-Ii. linu jau to-siikuntn. 
liuo-.i *avu ntudunusios gvar
dija.

Pralimlmiut. kml mn<km>frHr* 
gvi.nlijtfr daly* |mvir- į |ile. 
ėikv galvažudžių gauja*. Iš 
kuli: • hitjanėiaiui |dėėimai, 
tiat ...žudyriė*. Imisuiusi bnr 

persekiojimai.
\i*ku. ku«l In.lM-vikai ėia 

ilgui n.tm*ilniky*. <>i jie gm 
Žuliui, kaip žmonė*. nepusi 
Ir .lik*. J.-i ji.«m* pri*i.-i* kritu 
*t*tė** i* mi«-ri.i. ta.1 ja- ėin 
|M.*kui save palik* klanu* 
kraujo ir a*arų.

Sutrukdymai taikos sutarties 
pagaminime

LUDAPESTUI GRŪMOJA NEREIKALINGI TRUKDY
KRIZIS MAI TAIKOS KONFE

RENCIJOJE
Nesuvaldomo* minio* gali ini 

tie* žiaurumų. K,ao c|w„ klatuimM

mu ant žaliu

veikianti prb-š bolševiku*
t'rab. fronte, artinasi prie 1*8- jie Imtys veikia prieš lodševi 
migio. Per prnkia* savaite* ir j*»* tra mišliu.ja. kaip 
ta armija ]maivar<'- |iirmyn 190 l’k jiem* imtinknuut.
mylių. Ir tik kria» dršiiuty*t IM kaikurie aua-rik.miški t 
mylių jai paliko pasiekti u|ę atstovai taiko* konfeirarijoje 
V.dgų. turi alirjunė*. Jie *ak«<. ar ne-

I Ta armija įr v.’4 įveikė Ud butų galium pripnžinli <»m*k..
revikus ties iipr Kama. ' *•“*••**•“ -•*-■*: t-_^t:i..

, Pavolgiu ImUerikų frontu* 
tęstųsi per !<■> mylių. Sils-ri- 
j»* armija -uuirkiau>in veikia

• im.'inm fronto rimt n-.

Iųndaam, Imt. 24.—I ralo Ra
tukų t- arim.-mra.'-. kuri b'št 
V.i’lM (s'eš Isalšrtikn* *n rri 
minda KulKiko (Silu-rij.fr) 
kariuomene. |.ra<k'-j<> ofrasyv. 
I'raišku a|frkrityj. |ūriinėj llu- 
• ij.»j. |Hriun*e nuo Kaliui n*.

J.IU |«|ėiuė litui Isdševikų ke
letu imdžių vakaruose nuo 
I'rub. o.

Budapešte*. MI. 24.- lUIė- 
vii.:; vnblžia eta <lar laikaisi. 
Ik I imi i.i.-tikų I*.l*a šalie* 
vtiMym*-. Valdžu.* galva I5.-I;. 
Knn |«dikę> Ih- joks. nutorite-

KAZOKAI SUMUŠĖ BOLŽE 
VIKU8.

VOKIEČIAI TURĖS FA8I 
RAŠYTI LIGI OEG 18 D.

Paryžius. imi. 24. — Kuomet 
vokiečių atstovai atvažiuos į 
Verrailleo. jirats luis leista tai
ko* sutartį n|rtnrti neilgiau, 
kaip ligi gegužės 15 d. Ugi to 
laiko, vokieriai turės im-lrn- 
šyli po sutartimi.

Taip rako laikrašti* kirlio 
■k- Paris. Paskui vokiečiai te
gu vatine- Namo ir ji; valdžia 
t.-gu aptaria sutartie* sųlygn*. 
t.alr* jie tuom.'l tm> tikslu 
pritveri i ir {debiarilą. Tni jnu 
jų reikalu*. Xe* plel.iseito ]«i- 
M-knn-> nejudi.-* talkininkų.

PANAIKINTA PROHIBICI 
JOS SUMANYMAS

Xr» ladėetikų aparsiu* ė«au- 
riu<w ir pi.-tu.ve tnmi|Hna 
kilu rtiMj nnniju*. ėtinuriinee 
pti-1 Indėti iku* l»- riiH) dar 
veiku. tnkininkiii. Piet’-o-- 
-- g.-m-n.k. iMiikim. karime 
me».

t m.|ie kdėevikai vi-eti 
»|mtnlr.inaii. vi*ur mu 

ėai.'i.

' valdii.fr ir dmdi kredito pa
tiem* Imlėeviknm*. Jie *ak<<. 
jog IndL-.-ikni. ni*i. ir gana ei 
vilinadi žm<mė*. Tik juo* tvi 
kin nerimt pažinti.

X«*te4u4ina. jei l«d*.-vtkai 
turi draugi).

ILLIN0I8 SENATAS IR 
SVETIMOS KALBOS

t

VOKIEČIAI DDLBDINA 
ŠARVUOTUS OSLE 
ŽDtKELIŲ VAOO 

NU8.

Apginkluoja vagonu* arnoto

Paryžių. luti 24. 
niojoj NHegijuj. anot 
nių. vokiečiai »il

A Ilgėto*- 
gautų ži 
IHi'kiilm 

dirlslina ėniviudue geležinke
liu vagonu*. narveliu* ir ar- 
mota*.

Martuoti vagonai dirbdinnmi 
Gk-i«rilar. Kiekvienam va got te 
imriiitoiiut dvi mažojo knlil- 
n. nnimto*.

PERGALĖS PASKOLA.
Wellington, Imi. 24. Xau- 

josio* Zeluiidijo* vyrinn*ylu- 
ofirijaliai |imne*ė. kad pra
vesta* gyventojų liiil-iiviina* 
(smaikino |tr«ddbirijos * linui- 
nyntų.

Smuanynui* panaikinta* t.- 
*» l<nl*ų didžiūnui.

Per tiria pirmutines Pergalei 
Paskolos kampanijos dienas 
Chicagoje padaryta subskrip 
ci)ų 827.500.000.

Oi visoj *alvj jau pasivary 
ta arti milijardo dolierių

Ligi geguže* 10 d. Chicago 
je turi būt surinkta 8189 225 ■ 
000

Springfield. IU.. Imi. 24. 
\ulriijor legishiluro* M-tuilu* 
prm.-alė Miutluiau- Jrarll 
Itilių. kiiriiHM.ii visoj valstijoj 
vi*o*e pmdin-'*e iiaikykb.se. 
kaip |mrnpijitiėw. taip ir |»ri 
valinėse. iiž.limalžini<ui vaiku* 
mokini i įvairiomis -vriimo- 
mi* kall*uni*.

Vi*..*.- mokyklų*.- luti Imt 
mokinmiut tik nngliėkni.

Paryžių*. Imi. 24.- Daliju 
at*1»vyl«- laika* k.mf.-rraeijo- 
je *ti pninj<-ru Urlninlo pra- 
Neėė. j<>c italai al*|..vai taip 
ilgai l.it'ią ateiėaline mm tai
ko* k.mr.-reorij.*. kaip ilgai 
talkininkai nepriimtina Italijai 
melo Kiume.

IV-I žinovai tvirtina, jog ita
lui ul*tuvai tHtgaliau* *ui- 
pra* l-l.omi elgitjM* ir *uti^ 
•u k<mi|mmii*ti. koki jiem* *iu 
l<> talkininku atntiivai.

Tni n—mntrinu*in* įniko* 
k<mfermrij>»j Inikotarfii*. Ita
lui >nt.> už*i*pyrimii* |Hir<*tuin 
*lnpta -iitartiini *u Anglija 
ir Prnmtucijn. IM lo Italija 
-t«ju»i kan-n.

Tait>|mt lmv» daug ne*ma- 
gimti) ir >ii Kino t'Imu pu*ian- 
rtilin. kuri japonai atėmė mm 
vokieėii), Tn pu*iau*alį .lalmr 
ti'rtt |«i*i*at imi Jii|*mija. Ki
nija nenori <lm.ti.

Kotif.-t.-in-ijn tad tu klnu*i- 
lin. n<-iėriėo, l'nliko jį tniitij n)- 
jungo- ndmim»trnrijni.

PRIEŠINASI DUOTI MAIS 
TO BOLŠEVIKAMS

i VOKIEČIAI REIKALAUJA 
LAISVES 8AVO AT 

STOVAMS

KAREIVIAMS DUODAMI 
PINIGAI ĮSIGYTI NA 

MUS.

Melboume, Imi. 21.
Irai i jo* valdžių 
karėje kareiviam 
kum* kin.l.-iigi iiiu-i.Hiii- *ųly 
uotui* duoda pinigų j»igvli 
nnuMviu- tumiu* mini ūke*.

Au*- 
tarnnvii*ie«<»* 
* ir jurinin ;in-.irim'

PRIPAŽINO MOTERIMS 
LYC1AS TEISES POLI 

TIKOJ"

Harritburg, Pa.. Imi. 24.
Prtin-ylviinij.* valstijos fo- 
tm-*ny*i* |rgi>lntun» luito* 
l>ruv<*lė liilių. kmiuomi pti 
|uižį-liiiun moterim* Ilgui* 
teisės (s.lilikojr.

Riliu* dnbnr 
nntui.

Archangelsko*. Imi. 24. 
Talkininkai yru mi>pi->-ud<- Ih.I 

M-vikiėkott llu*ijoti |m*ii)*ti 
inai*t... j.-i ladieviktti vi*nr 
I rtrnuktfj militnrmi v. ik ima.

Mni-tu iuntimui pri.-ėin.<-i 
.,.a-* ru*ą ttd.lži.e mtlvn 

M*l!»-r. .Ii* *ako« jog f.u.i*lo 
riiti.iiiiio *iim:inyn:a* (inkilo, 
kmam-t pnimnlomn* tniavang 
t-.in* la>|ėevikl) (.ladimn*.

MINIMUM UŽMOKESTIS 
MOTERIMS

San Franrisco. Cal. Imi. .'I 
<\dif.*mij<e mot.-iii.i* <U.t 

lūnink.'m* |m*kirta Itiiuimtmi 
užnh<k.'*li* 4KUIU Nivaitė 
J*'.

BALANDŽIO 24. 1919 M

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WS8)

Vektorių 
|Hl*iųrii 

reikalo vi
nį »t«rvai

Berlvna*. Imi. 24. 
valdžia nti*pi.-itdė 
įniko- k.HiIereneijni 
mų. knd vokiečių
l..mr r -nrijoje nebūti; varžomi, 
kn.l ■ gnl.-ių laisvai iėreik’- 
u *•• ii.nmioin-* kiekvienom 
*;»•_..u alatl-ime.

\ oki.-'ii; nt-tovai Įniko* 
kolifetenrijaiM iškeliam* šio* «a- 
i it.-* |uilmigoj<-.

SOCIJALISTAS ZALATO 
RIKS GAVO ULĖ*

Žinoma* socijalistu 
.ir »oci;ali»tu Uikrateių 
rieja. Tony Zalatorių, 

'anai* metai* vienoj Chicago*
batikoj nusuko 840.000. teismo 
nubauite* kalcjiman nuo vie 
neriu ligi dešimtie* metu

i

vada* 
aklei- 
kuri*

Prasidėjo Pergalės Paskolos Kampanija. Pirkite Bondsus!

laik.fr
Ilusij.fr
vmij.fr
rij.fr
valdii.fr
iiaikykb.se
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“DRAUGAS”

Lucniiv K.VT.umv imi_vka*tw

“DRAUGAS”
ttU*M MA4t\l<rv Ik.UMA:

• • • • ^ųe ••••••••••••••• 
■<

hriikMfTžt* tnakjuž Iškala A. Lai* 
teto B«M BMraMiM rirn ųmra ••
■to Xiu)<) Milų Norint rtu*ii»U 

* tam ria fklkia |<>Mua|< ir nmaa
• 1. r-t**MCMĮRĮ

kaml fcrsMBMjv .>r pkiMaimp m*>**>
artm jAmiiiii

«MAUGASn PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St, Chkaūo. HL 

h I—■ KaBlry tilt

Vokiečiai Pyksta.

l’aManvHo iš lavinto, ki
lnus skelbta a|iė* lietuvių *u- 
sirėniinię .n vokiečiai* Kaime. 
VŽNliku.Htu. I.o-tuvoj vokie- 
cinui, ne|mtiko. kud Iartuma 
naviku Amerikos misija <laly- 
kam. ištirti ir pageltu? teikti. 
Jie misijų ux|hm4v. nvritlaiui 
tuo pri|mnslyli. kad talkinin
kų misijom- l.iHutoa vykti 
Bėra raugu, kml lietuviai yra 
ta-jtgioi. negalį savmm- krašte 
duoti reikalingo. a|isaugo. Ni
tų prietriių atstovam*. 
*Tūctuvių pruilenia* buvo ir 
yra h-iknlimių ii|inhikų suteik
ti. Lietiniai suprantu. kn lai 
reiškiu ir nuu užpuoliu*1 ta* 
giminini is-li-ko v'n*no vyrų. 
Vokiečiam* ls*|aiN*eke |auta
ryti gėilu. IJeiuvai. ui lietu
vių įleinmi.t racija* l.-ii<lojnnl 
krilu>j Nito (Hiieiga. pildžiu- 
•) jį |<nrudė. knip IJeluvn 
branginu ir džiaugiasi iš tuk 
tu. kml Amerika Nito nt.tirt u. 
ir įum-Iįu siunčiu.

Nežinia. kuri i. Auv riko. 
ltnmkHHi>i K ryžinti* mi-ijų 
1*1110 užpultu, l.ii! Im I.iivii iš 
ėieieitrijo- Itiikvliavii.ioji. gnl 
tni iš Paryžiaus |«r studijų 
ar l,*ukijų .iu.tn, lk*i nimtikii* 
gulimu iiirvririnmli. kaipo 
Vokiečių pikčių i: leižkilim*. 
Jiem* nemalonu. kml Amerika 
IJi-tutii rupiau.i. .lie norėtu, 
kml Lu •Imu riipininm.i. ir 
iė<|«urlu ii to mimln jiem* 
tektų.

\ okivėii j amt.lenk** iki r nuo 
luilili*- I.ėtuių -MII Įm-ijiing- 
Ii. Lietum imt -urgylei- -toli.

— ti ■1 1
Mževikala kovo* >nnkeaybę 
neita latvių tautinė* kariuo- 
mvaėa būriai. Vukicėiai at- 
*i*tuju uijmkaly latvių fron
to ir tėmija, kaip nuotikiui 
vy*tu*i. šalia latvių tautinė* 
kariuiHih-m** .u.iorganiiavu ' 
Igilviju* tiikivėių kūriniui bū
riai. Tieji, vieloti |m«lėju* lat- 1 
vių kovoN* -u lH>l*eiikai*. *U- 1 
rmeor *11 nikeliai u-ia i* Vu- 1 
kivtijo* knrimum-ne. Ir kuo
met vokivėiaiii. m*>konin buvo 
luivių vnhlžio- kryimi*. jie 
pmhnė im.lnnga. jų *iwr*ti 
l.i'faijuj. Inikinoj jo* btiveim-j.
I.H-luviij vokn.-iai, nor* *kir- 

lingu*v apy*totv«*r, 1*4 paaa- 
cų pnųtramų «-ka. Idėtuvių 
karinomrmė l*tlM*vikli« iS l.ir 
lUVaa* rlllojli. I* |uipu*iu- lo- 

knėių įleSimturio* armijų* 
|iirko-i ginklo. Didžiuma to* 
armija*, kuri IJ«*!uvų okii|m- 
la. grįžo Vokietijon. Ik-I IJr- 
tuimj liko vokiškų kitrininkų 
burini, kurie |m*irvngę vvikir- 
•’-ių im|**rijali-tam* tarnauti. 
Jie lietuvių armijų* už|mkaly 
*U*iorgnnixavo ir lėtnija.

Vokietija nenori Mažo*ne 
Liet tinę |Htb*i.li. Ji iH-rrekio- 
ja. kaip Kimiau. |>ru-ų lietu
viu*. kurie veikia mintin *u*i- 
1 ictiijiliHi *u Didžiųjų IJetu- 
vn. Vuko.-iai l.n-luvuj tėmija. 
kml Didži<i'i«e IJetuVO* lielll- 
liai rn-galėtų eiti lutgrllam 
nuu luuliuiu. Mažojoj Lietu
voj.

Idetuvai yni begalo *avar- 
žyti tai* vokieėių luinai*. Vie
nu. jie lig.iul liuvo veik vie
nui iniu ginklo ir umunieiju* 
Kaltiniu, neminint, kų lietu- 
viai iŠ bulSevikų atėmė. IJrtu- 
viai neilrį.ta uku|nadi Mažu- 
•m* IJriuvn*. ne* tie im|«*rl- 
jali.lnm- tarnaujantieji būriai 
gali IJetuvai nea|i*akonu» ir 
pmžulingm blėdie* prklaryli.

Talkininkui temai vokiečių 
minko* i**i|ib'*1imu. Lietuviai 
vokiečių kratam. LėrgiSka |ui- 
dėjimu i .valia yra. kml tal
kininkui turi-Uy lietuviam* ir 
lllllinui. |HlgellKMI eiti. Tegu 
talkininkai pri.latn Lb-tuvai 
ir Imtvijni ginklo ir *uakin*«* 
lulambue |MiraHM>* priimki, 
imčio. IJėtava ir Imtvija ve 
kiečių |Hivojau* ir intako* ai- 
'ikraty*.

Anglija |aramo* kriiim. 
Siunčiama* talkininkų millta- 
nė* mi.ijo* yra pinim*io* 
kn-gž*k*.. kml jie jmrnmo* i*- 
kulno n<*nt.ako. kad mi.ija. 
|KiM*kti gali tikroji |«rnnui 
amiiiiii-ija ir maielu. Vokie
čiam* t manėt i* l.ietuvo* tr 
Ijitvijo. pri.mi* krnu.tylt*.

DRAUGAI

REIKALINGI ĮPROČIAI
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ATSISAUKIMAS.

Talkininkai ir 
Lietuva.

IhMfMk

ir U

I

l« Ii*. • * Iii

t

iiigai a*i*tuvu. Kun. Rvirska* 
|nsakė gražų jumuikslų. Per

džiaugsmų. l tUUi 
sidėki/jo gauskimi*

gai Nuengta ir dar iridirb. gū^loiu kun Krinm* o du ku- j’*'“* Sr
vargų viriau*. - *“............. . .............

renkasi visokį* 
amigutę valia | 
šiam*. Mergina tari 

Igu karaliau* ar pasiuntinio

dvasių. Tuji smddoda iš kabų 
laimi gražių daigių: a) mokė- _

j.'.'.?.:^^±1? i sįsZri. * ė-»- i
tini* tu* nepalhrianiybė* 
rarga* ir a|igim*ja. Karalių so
stai griuvo, karūnų* krinta 
nuo galvų, tini veikiai nelik* 
m-i vieno monarelm. liet mer- 
ginų vainikai ir siamliea tebė
ra taip brangų*, kaip pirm 
įtiksiančio metų. Jo* neturi 
IMiriyti galvijam* sumynioti 
tuos vainiku* į našių. Kergi- 
mo *upranlanėio* ravo kara
liškų vertybę, lengvai Hariio- 
ja rara vainikų iki moterys
tei ir joje kum *vrikos bei- 
laimingu.-.

Nežinia deiko vaikinai kar-: 
tai* mintija, buk jiem* kibiau ( 
negu nsTginom* valia yta 
būti galvijai*. Tuomtarpu ir 
pruta* ir Dievo aptriškinm* 
risiu, kad įkiro* taisyklės a- 
iHcm lytim yra vimokioa. 
Ka* |H-iktina yra merginai, 
ta* (teiktina yra ir vaikinui. 
Nusikaltusi mergina turi ken
tėti ravu kluiilu* |Hi*ekme*. 
Niekšą* yra tas, ka* jų vienų 
palieka varge, nepririimdaana* 
įlalies vargų, kylančių U 
benilro* kaltė*. Yra tikra niek- 
Systė įtraukti kų nor* j pur
vų. pasinaudoti vira tu įtrau 
kimo smagumu ir |m*kui iš
bėgti ano nemalonių to atsi
tikimo pasekmių, apsidang- 
teta rara prigimties patogu
mai*.

Hlcaistybę jaunuomenė brau- 
kada ji yra

(Pal taiga ia M amu.).

Neteisingumo pradžia ibiž- 
niauriai kum šeimynoje. Tėvai 
kartai* vienu* vaiku* lubino 
myli negu kitu* ir nelygini *n 
jai* n|wina. Toki vaikai už
auga. neturėdami nei jausmu, 
tn-i nuomom-* apie teisingumų. 
Dar dažniau ui tėvu* nelygių 
meilę imrmlo anūkam* tėvu
ką. artai mariute. Tai gi ulieji 
luiėlŲ suprasti. kaip didelė 
.kriamla gali pasidaryti tai
kom* iš nelygaus mraeraiųjų 
jausmu bei aidėjimo. Mokinto
jai turi ta« pačios prieilerme* • 
kaip ir giuaittujai.

A ta* ji turi atidžiai žiūrėti j 
taikų apsėjimų. Pamatę tei
sybės sulaužymų taikų apoėji- 
mr auklėtojai aeturi dovano
ti. o priversti taiku* alitaisv- 
ti neteisybę. Atitaisymas vi-į 
.uomet tava suukvrai* ir1 
skaudesnis už išpildymų tei
sybė*. Tai gi vaikai, jei jiem* 
nėra ilovanojama neteisybė, 
veikiai įgauna prityrimo, knd 
teisybė yra uiatoneraė ir ge- 
re*aė UŽ neteirylię.

Teisingumo atakų vaikuos.* OTIW „„
dar galima pataisyti kantriu s.vinr, Jr Trift stam^ gal

jausmus b) ingarim ir e) ,mei- 
* k- artyino.

Taupumas yra pridurkas 
prie įlariištumo. Negana, kad 
žmogų* užsidirbtų, bet dar 
reikia, kad rara uždarbį ne
išmėtytų.

I* mėtymo pagulslo* vy
ram. taną vienokio* moterim* 
kitokio*. Vyrų naudų suvalo 
gėralų pirkliai, moterų *kati- 
ku* sušluoja raku ir žibtaių I 
rankrara*.

Kaip visų kilų iloribių taip 
ir taupumo geriausia yra mo
kinti* jaunose dienose. Bet 
ka* jo neišmoksta maža* ku
liama*. ta* gana lengvai guli 
išmokti užaugę* ir net pradė. 
ję* senti.

Jaunuosius taupumo moki
na tėvai ir mokintojai prijira- 
limlami vaiku* vesti gavimų 
ir išlaidu užrašu*, pagirdami 
už sulaupymų pinigų duotų 
žaislams ir raMuniynam*. Da
bar karė* laiku prapiitę* A- 
mrrikojr taupymą ohalri* IVar

ir protingu auklėjimu. Ka* td .stumia žymio* paramų* virė- 
auga lie lo* ilorvl***. ta* lie- 
veik m-kuouiel neįgija ju*

neiSteko VH-tu.
Nerėdo*. Ketvergi! ir Pėtuy- 

ėūa> vakarai* apie .utemų bu
vo giedami Vie*|mti<-* Kan
čių* Nokturnai. Juo*e vienų 
lamentacijų, t. y. Pranaro Je
remiju llaudų, giedodavo 
|mt* ktadiuna* kun. Kraia*, Iti- jr virau mergaičių dalyvavo 
tų—ariatraiaa kun. Kvi raka*, apie du Šimtu. Tiktų akaitlių, 
o trečių vyrų rimra*. vntauua* ra*i. mintyti gulėtų praaritL 
vietinio vargonininką, p. Janu-1 l*rmi*iju* ilgunmi aptekę vi

ralai prie didžių vieėpaliju* iSmukuri branginti idealų. koriM ir |M|, |mikiai ,, Infančių taip, kad pratari-
-------  kada aiėkiai jaurm ridrtamų iiawBO dalyku, ir kitu, ja* pradžia ramdai

įurp tu ka* augėta ir krata. hU|r,.|w iSmokyti. Ta* ebura* ga. 
kHurU“ hU*i* Ir per Kumpietų

kėjima* valdyti ravo jau*mu*. M , purižymėjo tv. Jurgio parapi-
____ • -■ * . - hraery* NaiarvinHe. taip , ? .

• tatai ant gyvtailkų rara jau*- į Rl*rita Vie*|mtir* grabų, kad orkct41^ — *

mų *kai*1yhė* neužlaikv*. Bet ir i* .vetur žmonė* atėjo gėrė- 
ji* taip-gi negali Imti* ištiki- ti. bei džiaugti*. Kletama*., Murika. giraurėK. apeigų*, |m- 
umi nai __ ___________ -i
tėvynei, ne* nržinia kokioje jmgelhu* juui*. 
vatandaųe jo gyvuiiėkuma. *u- Btamtem vai 
gūdy, vira ka* bara nainlia- Muura Kūmute

|mtijo* Įiinigynui. Iri padam 
nea|i*akumų namln auklėjimu 
tikslam*: visų grot kartę iinio* 
kiną taupiuti. Tai-gi šiais lai
kai* tėvams ir auklėtojam* 
labai lengva ravo vaiku* pri- 
pratinti prie taupymo dnry-

ii ariuvyukapijoa Cinrinnati, 
atvažiavę* laukiat i* liet u vie
kai. Kutalijakimn buvo-kun. 
Zaiku«-*ki*. reremunija* vedė 
kun. Kviraka*. Pat* kun. kle- 

- burna* parakė įiųatdiagų ir ta- 
riniagų pamukelų. Praceaija-

Mnudaguma* yra pagariam 
iSiviSkinm* apri-jimu kitiem* 
žiimm-m. ta- uuu*kau<lo* rau- |ikui uk tuu|Mr(

**UXO<lJ<|ęUni«K IM*>lPKSl- J taria* alLrUia* 1 mm t^tanaalrssm* larmraa
lo tarp *tambiųjų būtinai iri-, ___ ____ _
kalingų k'iekviraam imdoriam ’ 
žmogui ilorybių. lėčiau* ji*. Skaistybė,
dura ricirtumų tarp rivdiauuto Nkaūdybė yra, gali sakyti, 
žmoguu* ir rforžievio gmnės- i ant ruliržiatt* tarp žmogiškų- 
do. |jų ir krikėėiuaiėkųjų dory

bių. Nceni tie taikai, kada 
gamtininkai nerapratu *kai*- 
tyta*. itaudiH-. Š'mmlicn jo. 
reikalu* aSku* vi.ietn* pro
tinu*. net ir wpri|mžį*tan- 
tieni. krikSėionijo*.

ta-ukų Narudura-Dcmukra- 
eya (Tautinė Demokratija) 
reikalauja i* rara jaunuome
nė*. kml viri nevrdurieji vai-1 
kinai ir netekėjusio* mergi
no*. priklau*y<lami prie to* 
partijų*, užlaikytų *kai*lyta- 

1 (rilnai. lamkų tuutlninkai pa
stebėjų. kml tauto* sveikata.'

Kurių jau prniėuH* tmeri 
ko. IJeluvių vi-mam-m'-.. Uml 
pi i.ių.ių mum. udre-u* mir-iii 
Liet m airių. Iiiriuiujtiuėių pri<* 
Aim-iikiu knn-iviju*. Praliru 
gijoj, orini kui kiliu Euiu|iu- 
j*'*

Iki Sml gavome mlre.u* vu. 
k»lių tokių mii-ių Lietiiiaiėių. 
Zim.iiie. kud PniMintijoj yrn 
u< laužui. Taigi, ilui kurių pia 
-■•u.- Aim-rikir IJetuvių pri- 
-ių-li mulu* mliv-u. Lietu- 
iniėių. lui nu u ja m iu pn<* A- 
m liko- Uuuilolioju Kryžiau* 
I..... . \tiM-iiko- Itamiumi
•i. Kryžiu* jau i**iutilė mi*i 
j>< 1 IJrluvų. Tni tik pmdžiu. 

Į Toliau* bu* .iiim iiimu <lau 
ginu. Prunriizijoj •••iiia'io. tiur- 

(■•— piiiiiiuii-iii it tangiiau-ia

Mnmlaguma* *a*idara ii 
trijų dalių: a) i* pagartma* 
|!rė-lankumu jau*muu*e. b) i* 
žinojimu kaikurių tai.yklių ir 
ej i* Siokio-lokio miklumu ja* 
iėpiblant.

Yra mandagumo furuių 
bendrų vi*am pnaaaliai. bet 
yra ir ypatybių įrigyvrnu.ių 
kiekvienoje Salyje kitaip. Ne
tik įmanai, bet ir *mulke*w* 
žmonių kmųadė* turi *avoli*- 
kų mamlaguiao ženklų, kū
riau* lengvai išpildo aaviikiai. 
u kurių nežino *vetimieji. Del
ta laimi *unku yra uenu.ikal*- jo* veikėjų iSuaiunia*. tab-n- |mrapiju»e, kur tik klelaaiavu. 
Ii matuiaguųiui. Aug*ėiau*io* luotų a*im-nų .kaitlingumu. ir im*ižyuu*ju nulyta* ir įlaridtu- 
uri.tokmtų giminė* laimi daug I diduma, tautoje priklau*o nuo mu. Taip-|mt ir ftv. Jurgiu |m- 
alydu* ir laiku pa*veaėia umn- to. kaip ju* juunuomem* užlai- nipijuj*. Nįim-i ji* *leta'*iinni 
įlaguum forumui* i* imt ma- ko *kai*1ybę. |.
ž*-n-. Jo* turi i**idirbu*iu* 
vienokia* vi*am |m*au1yx 
tai*vk1e*. kuria* heari.tukra- univer*it<*tų pnde*oriai l!H>t' laivu j*pudiHgu«; užvhi iabiau- 
1a« guli žimiti. ta-l i*pibbi vin
gi taip, kml ari.tokralai *u- tam* prikalbinėdami juo. už- Jei to* apeigim yra atlieka- 
|unnla. jog ji* m- iŠ jų rųSie*. laikyti *kairtylię. Ant aplink-

Nereikia rūpinti* prilygti mėčiu Imvn |m*iraėę 31 higije- 
ari.toknilnm* iiiamiaguiuo no*, t. y. .veikaiingunm. pro- 
*mutkiiu*tm*<*. Ib*t reikia ru- femiriu*. 
pinti* uriaikyti nuuniugumo Merginu* luti at.iiuiuli. kad

kjn nrįUill »'Ull IXIKI- -ea-e* -ra —| —
milingu vi.uomenei ir inalomni. m**igaib*jo Irau nei I mok.lai, viaa tvarka ir viena 

jų i*|>ildyuia» netiktai *ukėk* 
aūg*ta* Mintin ir kiluiua jau»-

BUDGKPOMAf CH1CA- Imvu ,ril^ lmž- » K'°U,“rtŲ
ayėia. Ketvirtų valandų pri- *< ^-.4

Kum. M. L. KruSa* -tti truko ardysiu. l*raMdmiaat ’*■“•**•
OOJ K. nyėia.

d hiryžiuje.
Efzekutvvu Kotu.

SKAITYKITE 
"DRAUOA ‘

gražiui surengi' didžiusio. ra-
Vokiečių. Austrijos ir vo- vaite. |ailiuil>la*. Paprastai 

kiėkui kalbančių Kn-icarijo* Kutulikų Bažnyčios u|n*ig>*

nt. išleolo upliukrašl| studen- *iui Iri* •liftui. Įirieš Velvka*.

LIETUVIŠKAI.
Ncž.iihi zim-gU* lunp prieZumg'l* parigi i>*. .iiKitiku *u 

antru iuk:iiiSu*iii. *u*i]**n- ii *1alo elgli*. Znuiu*. Inilu** ii 
ntiu Niliojoii al.iduri-. N uoli klioktu* valgiu* |H*iliu tairnoii, 
kiui npitaidinli kaž-ka. |mki- kaip *iu|ieliu. ariu. 
So mini į: ju-du |m.n*lgė lietu 
visliai.

Keiigimiin. ii'iiitu*. Kvii-.liai 
*:ik<>. vaidinimu* pru.i'k-rių* 
ią ir tų vulamlų. Seniam už 
•Iriugiita- lefmkilo ihimuIuii- 

[•ižui ai valauda 1 elniu gar.i- 
naii*'jo laiko, N«igu<lę* ko 
ic*|H>irb-iiia> laikraStiu i»|">r- 

H >10 ja "valuiiiir prasidėję* 
lietui i-kai.” D jei vaidintu 
jum Menų .mtariti uc»i*eki. 

|*<vimje elgėri ir žodžiu* kur
jo kaip i

Nakui**., 
jei tat tuja, lik Imu. kad ant 
jų uŽMitvigin duonų ir toly. 
viii* tulgiuiiiiohim •laikt u« 
įurštai* (Ku-iiipu*. Etiketo, ke
lia* taisyki*** žinanti* lietuvi*, 
prisižiūrėję* nei tų taisyklių 
m'Mnam'iojo elgiun»-i. Nito 
paŽĮ.inmuhui ĮMišmibždu. kad 
•‘ana* žuiog'1 valgo lietuvi*, 
kai.”

tunui. Dm>kil man a*im*u|. 
kuri* pin.inuiue ka. Ilk w- 

tepi įlinkamu.

truko sūdymų. riasuloilanl 
Atsikėlimo a|**igum* vietų ne-| 
Imvo nei statieąn*. Emura'** ap-, 
stojo išlauku visų vietų tie* 
Imžnyėia iki gatvei. Iš miapu* 
gaivi** stovėjo atsimetėliai. I* 
jų veidų liūdėsi, kaip jiem* 
Uepaliaka lu* minių susitelki- 
ma* apie bažnyčių. Tų savu 
šinlie* piktumų atsimetėliai 
ueiškęMlaini išreiškė ir žo- 
.tatai.

Penktai 
kilmingos 
t'i-bdiravo

BUDGBP0BTA8.

nrn* *u vi*u jų gražumu. įžmki-
m'-* jaučinri lyg traukiami 1 
laižiiyėių. Tui-gi *įim-t Av. Jur
gio Itažnyėioji* nuo Didžiojo 
Ki-tvcrgu iki Velykų *uuluu*e kūnu luivu kun. Hebulimaelr-r

mušu* praank'-jo iš- 
Atsikėlimo a|s-igu>. 
kun. Kruša*. dija-

Bridgiųiurtv yni visokių ur- 
ganiiacijų, ta*t umu laiku, pu 
Velykų, galima tikėti*, kad 
Imu sutverta* u-ėias Katalikų 
Vienyki* *ky riu*. Dauguma 

Iurganitacijų ir delegatu* is- 
riuku ir kaip tik bu* Saukia- 
um* *u*i rinkimą*, tai tuojau* 
viri pribu*- Kurio* draugijų* 
•lar iH-iSrinku al.luvų, praSo- ■ 
mo* lai padaryti.

pirtie*, kud daugiau ji* m-be- yra tubuliuti*. Nu ka. negra
žu. mlubula yra lietui i*ka, bet 
lui* kiltu, tobulu.

Me* UėNUU degl-IKTUtai*. 
Su Įiu.ididžiavuuu gulime ru
dy Ii į uiu*ų tautiniu utguuuuo 
durim*. Kiek |m* tumi ilgėnio 
ir noro daryti kogeriau*in. vy. 
.tyli dailę, Su<-»ti*, kiek mit*ų 
tolmlyta'-* *ii*kiiii!* karSeio! 
T<**ulyg.ta *u iiiu.ų ataidavi. 
iuu ir Svii-Mi* ingy ti im*taiigu- 
lui. kuri imi* tuulu. Jei ik- 
vi*kaa mum* pu-irekti atalrkti 
ir atlikti, ko ui***, kaipo tauta, 
gehliiaua*. kaltu* m* mu.ų ne 
imta*, n puti ja. Ne. Ka« g«*ra. 

tl. tu> X rn liet u rimkit

drįs mu*ų tautu* *yptaybėmis 
•taryti visa tai. ka, ziismuų 
luikoum negi-iu ir nepatogiu. 
i*o tu jie *upru*tų. kud nave 
ir Nito tautų žeminti m*tlk 
yru iH-dura ir moralui, lai Mi 
griuvu* .augumu iiilgeiitu m** 
sp. įmoku.

Pripratome |uivi>-iiiij u»iwiių 
►lipinta*. ir mdoboluiitm* vi 
ruoiiivuinli. tinai tautai aut. 
ns**ti. Tui neteisinga, tuo |«a 
pit<buiui IuuIiik- numirus-, 
taip 
Z.:u*-ę 
siekti 
rt»hh 
•tiseiidiiuii

b-' 
išsireikšti lairykliugii. 
m. kilta pimlvgijn yra 
ia- taogyta'**. dttgim. liet 
Hti kilto m. 1

Ar tautu* *avu'uežiuia, aa- 
lu negražiai* darbui* giriaaif 
Kuoun-t kilu* tautu* ulbudurj 

t lietuvį irnjutu, ar jo* įiedatek- 
liu* ir uigerybe* j>a*U*bėti 
neri, jų* .kailliuuli pradėjot 
Prisižiūrėkime svetimu* *]mu- 
do. Iml*aui>. iuu*ų biaiiui- 
uiniu*. Svetimieji noriai |mžy- 
iui. kų nrn gero ir girtino era- 
uif imilarę- Tik mu*ų nn-nki 
ĮHitrijulni, negudrų* laikraSti- 
lunkai mėgda peiktinu* |m*i- 
ilgimu* lietavialmi* <teryti. 
Tai tieiMutidagu. lai nelietuviš
ka.

Jei ka* toliau virai lietuvių 
l tų litai ka. iK-gei.tiou prituri 1- 

•*. jin ir *au dtriuudų dury*.
l*-« ir

A



Ketvirtadienis, balau. 24, 1818

| Lietuviai Amerikoje.
-

u

Suimtoje. Imlandžio 3> <L 
Brolių Strumilų svetainėj 
(lUilū »L ir Indiana avė.) at- 
vidAro Visų Aveniu imrapijo* 
husaru*. Tikra* hignis-gi |wa- 
sidrda nedėtieji*, Imlaislžin 27 

4d„ vakare.
I*emai Inuare |iadaryta 3,- 

OM daL gryna prtao; šįmet 
gi parapija tikisi padaryti 
gryno |«*lno .'riktu «hd. Ilaly- 
vau* viso* katalikišku* vėli
mu draugijos. Banių statymas 
prasidėjo praeitų ataminkų. 
Vienų darbininkų Imaare Ims 

- apie 3«» Įimtų. I*risireaginmi 
prie įmuro išleista keli šimtai 
i_auotinų.

A. L. lt K. Moterų Sujun
gus 14-ta kuopa laike ua*m*si- 
U| sasiruikuuų balaudiuu 13 U., 
l!H9uu pobaiuytiiH-j avrtaiuėj. 
Svarstyta kaulink Moterų Su
jungus Savaitės. Buvo įnešta, 
kad 14-ta kuu|nt surrugtų ran
kų darbo |uiiu>lų ir prie tu mi-

Tma tikslui tapo išrinkta ko
misija ii m-kam-ių Maitų: lt. 
< įsauskiutė*, V. Buivydžiulė* 
ir V. Butkadskieuė*, kurios

Pagirti reikia Sln-boyganie 
In naiteris ir mergina*, ku
riu* prudi-da budinti iuu*ų 
sesutes ii miegu ir ragina gin
ti i darbų. Sesute*. tegul pra
nyksta ii musų tanai visi ne
su liknua i ir nea|nkaiila, kurie 
kaukia musų lieudrii-tus dar
iam*. (ė-riaušių* kloties M.
S. 14-lai kuopai.

fflffltin TT.T.

h

Itataudžiu 31 d, 1S»IH nu 
įvyko I*. K kp susirinkimas. 
Kūra susirinkimas ii priežas
ties Velykų šventės buvo truui- 
ims, bet visgi daug aptarta 
svariau reikalų. Sulig Centru 
nutarimo, auka* rinkti |» na
mus <iar atidėta sekančiam su
sirinkimai. Priežastis to atidi*, 
jimu. tai kiti svarbų*. <lar ne
apdirbti, dariai.

Ileikah* rinkliavų* ant Av. 
Kauuiiero kajiiiiių geg. 31 d.. 
I5»W m., 3-ėia kuo|« kn*i|n*i j 

jlimteiHin** mergaite* ir mote
ris. kad jut liuosuoriai |msi- 
švęstų rinkti auka* toje dieno- 
je ant Av. 
ir ateitų j 
*i rinkimų, 
žiu 18 <L 
i i ilki lavoje 
našlaičiai

Kilu klausimas, ar is-butų 
galima gauti pareinu* našiai- 
iių priegtamki* namui ir Vie. 
mmlyim namui iš Av. Kaaimb*. 
ru kapinių ineigų. kurių rnn- 
•lasi virs fj|.illll.ta>. Tuo rei
kalu kapinių vaidilų kiuliiitti 
indiktą direktoriams.

A. Valančiu* praneši-, kud 
p Zaub-viėui. National G rovė. 
Kiv<-r*ide, III. (Hirdumta savo 
uuusavybę. Nuosavybėje ramia 
si piknikam* daria*, murini*, 
imt dviejų luini, uaiiui* »u 31 
,kambarių ir *u gelių augintu- 
ve. Visu nuosaiybe užimu 15 
aktų žemi*. Minėta nuosavybė 
|«trsiduuda už V4UjlUlMIU il
gui Imlų tinkamu iigiuikim-i 
mislniėmm* prieglaudai. Ta* 
klausima* indiktus delegatam* 
iškelti sekuiiėiaine Centro su
sirinkime. Žinomu, ši* klausi
ma* turi-tų Imti visų kuopų ap
svarstyta*.

liūlio reikalai. Sudėlioję. 
Imluislzio 27 d.. Av. Antano 
|>nra|i. svet. Im* Imliu*, kurį 
rengia luib. Sųj. 3-ėin kp nuš 

■ »ku
Bu*

Balandžio 13 d. A. L lt K.
Moterių Sujungus 2 kp laikė 
tararai ui susiri likimų. Pruto 
kola* |iraritu iinm-siuiu susi
rinkimu ta|iu perskaityta* ir 
vienbalsiai priimta*. Paskui 

, sekė kumisijų nunirtai. Komi
sija iš atsibuvusiu vakaru ko- 
vu » «L išdavė ra|iur1ų. ku
riai ai |m*idarimvinių delnų 
plojimu tupi išreikštų* ariu. 
Komisija šeiminiško vakarėliu 
pranešė, kad vakarėlis yru 
rengiamu* trečių nudėlių |*> 
Velykų. Vakarėli* rengiama* 

•*u programų.
Paskui rita prie Moterių 

Sujungus savaitės. Agitatyviš- 
ka* vakaru* bus surengta* ge- 
gūžio 15 <L |žanga Ims veltui. 
Be to tame vakare bus Veltui 
įlalinanm “Moterių Dirva**, 

g Viso* Čireni* motery* ir mer
ginu* turėtų j lai ut kreipi i 
domų ir |Mi*ituiiidoti tu |m>ga. 
ne* tai dai-uuia jų fmėių getu- 
vei.

Išrinkta orguiiixalorku*. ku
rios rugin* moteris ir nn*rgi- 
iia* rašytis* Moterių Sųjnngo* 
Orguuiuirijoti.

Paskui svarstyta knslink 
sutvėrimo Ibiiidomiju Kry
žiau* skyrių. Nutartu trumpu 
laiku, juuilartis -u vietos kb*- 
Išimi. sušaukti visų moterių 
susirinkimų ir sutverti Bau 

1 d< iriojo Kry žiliu- -I * 
I įnešta, kud nolvvrli

Kasimiem Akudemiju> Heme j 
jų draugijų- skyrių. Paaiškė-1 
ju*. kad 
tuo jvik 
liūtie nu 
vi-w | 
riu. kuo

Ant gi
(Lai aks

Kaumieni ka|nmų 
sekantį ku<*|><>» su
kuri* įvyk* gegU- 
l'ž |m»MlariaaviniQ 
bu* <h'*kiiigi joui*

. aaa im>s. •aa-v am s*|>

. Iničių muilini, -loiue Im* 
-*|nių užkandžių, gėrimų, 

itnisle* ir
Trečia 

ki»i. kud 
lankys į

ir ti- 
at*i-

šokiai.
kuopa kviečia 
visi rice riečia i 

šį laibų. Tumui pri- 
ule* prie |wlidnnmo naštai 
•tų prngtnudio tžilo.

J. Miogr.ru.
V«

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WBS).

i

Dr. S. Naikelh

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Chicago, III

pyiltAtii »Tvnii 
*«••«*•* iilMIi

<MA5TEP5Y5THM,

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lklei- Girnium* I*

Dr.M.Stapmdd'
3109 So. Morgan Street

Dr.M.T^trikoTb
LIETUVIStliieago, III.

Gydytoja* romioje saldainių 
PAĖTtHsA yra guriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vaikų. 
Kirk vienoje lietuvių šrimynuje 
turi rastis Pnrtuta. Pnrtota re- 
kiMiaialaujaiaa ir pardutslamn 
dididėse dėžėse prekinojaia-io- 
*.* pi I daL Kiekvienas užtek* 
visai šeimy nai aut 3 mėnesių, 
l'žsisakykite šiandie.

PARTOLA -
Gydytojas saldainių formoje. 

U daagolio padėkavonės

Miogr.ru


I

v

CHICAGOJE.
KATALIKlftKOS SVEMTfcS

Ketvirtadienis, batandžio 24 
d. Fnb’li*. kunk. EgtuTla*.

Penktadienis batandžio 25 d. 
Morkai*, evanv. Piloną*.

- — m.i

POUCUA SUĖMĖ 14 METŲ 
JUODRAMKĮ.

CHICAGOS SLAPIEJI PRA 
DĖJO KOVĄ.

Prohibicijos aincndmento kinu 
sinuu rišamas.

Busite užrašyti Lietuviais
Jeigu pirkaite Victory Bondsut 

“Draugo" Ofise 
iki 8 vai. vakaro kasdieną 
išskyrus Nedėldienius.

ANT TOWN OF LAKE NEGIRDĖTOS

PRAKALBOS!

r *

<*
t

Itravarninkų ir degtinė* 
' vaminlojų advoLidai pradėjo 
kotą priei pt-ohibiriju. nini-ml 
mi-nla. Vmielmento kl.'in.i- 

*• įtui- bu* imdnola* nng.'ėinn 
, _ *inm leiMuiti |teržhnėti ir

nalamlž... . danų 13 tartų j iMllrWr<
mergaite alm-M- įninka griiMi ................................ ................
to- navininkui Mli.‘ Itlaml.l »•«'••!*«<«• •-n i.kui
14<ll Aridand avė. Mižknų Im- '"JT?* "J’’"”“
vii nurtap nm'int-k. \imi £r»i T...............- ..... .. t IHMII •h<!xitututi. T:ii l'lllll «li*Mūrinuku l»iiV« f«*tk;ilnti ūtin:i i .. .. , _
jm.kiri.ij vėloj jmibti

JM krMIlIUU* IttlMMlHl! 
MiĮitaišiula. M i Ak e lotvo |m . nsTnrAgT_ig4 
Žymėta, kad lai r»ų. "Jm.l- 
raukiu autoritrto" įMtkyma*. į 

tiniM rninka. |mlmgu gni 
mojiu.i ir laiškų jmvralė j.ili 
rijai.

o Totui* diinomi. 
MUtrešlavo 14 imtų Ibmjami 
mi Gmiumhi. 1417 No. A.ldaml 
avto Imvu.į l'o.lnl Telegrnpli 
im.iunli'jų.

Vaiką* jiri.i|aižinu, jog ji* 
per mergaitę jm.iuntę. gvo 
neruiukui laiškų, lt-1 tai latve, 
tik tušėia* gruiiMijitmi... Nako I 
►i. karių ji. .n grobininku Į 
Imvr. .u.ilmre.. tud norėję* ji1 
Imbanginti.

Trim-ja. Anadd bylų aibė'•].» j "'..j.’.'7’-. 
liui !• ilbm**.——— I
VIETOJ? VAMDF.Mb UOt

Rt NUODŲ.

Grūmojo mplairinti krautuve
L. VYČIŲ CHICAGOS APS 

kRlClO CHORO MARIŲ 
DOMAI.

L. Vyčių prakalbos
Ketverge, balandžio 24 «C.i

Ligi vi.išku .alinau nžitary* 
mo ir |amnikininei |mlė-ka n-

■I •! ktivai ,”*'***>’n* Ijej"*“ 1

Mark White8ųiare puta «ra* >T"
tainėie toin usnrastai hadą kVM*1' Kvrh* •"«.
VO tot J- nr-rnai pagrįžę*
svkaitoje(l«40W. IS tkSt). *’ * P"* **•*
Repeticija tas su orkestrą. Vi ' r- "*•>*-
sus solistas ir dainininkus kvie Patartina rinitui, lietuviam* 
čiaaie kutinai savaMaeti. Pra-J prakalba* rimittingai *u*i- 
džia 7 vai. vakare. Pralotas' ~~v,: m*. atėjusieji daug, to 
nepavėluoti. Choro VaMyta. naudingo išgirs.

--------------------------- įžanga vidini.

Šiandie, Balandžio 24, 7:30 vai. vak. 
DAV1S SQUARE PARKO SVET.

I- Vyėių K* kp. migiu milžini.ka. prakalki* kuriuose kali*'** gerk kalla-tojni: kun. J. 
Jonaiti*, normai |H*rgrjžę. i* Pratimai jo* ir profenoriu. I*r. ftaėy*. Tilt gerbiamieji 
lietuviai ir lietuvaitė* maksėkite .kaitlingni į prakalba* .nririnkti ne. ižgirrite daug 
negirdėtų dalykų. |ŽMnca tiri kiekvieno žauogaa. vidlui ir k«*k kto* taipgi neitu*.

Vi.u. kvirėia LYyttųUKp.

J

M

di'-na įvykdo ilmmbiliicnriju. 
pridiiliieijn. Snliiuuii tnip ilgai 
bu* užilnryti. kol m-įvyk* tai- 

I kn. kol |tri*zobntu. npie tai 
m*|m*kelli* proklemaeijo*.

IV-I tegu už kelių numerių ir 
Im* imrkelltln ĮiTok bitutei ja, 

j tai reikia nl-iminti. kml .nu 
-yje. Itrjti metais Suvienyti e' 

;Vnl.lijoM* įvyksta visuotini 
pndiibieijn. Tuomet ant vi*a- 

‘do* vioij šalyj Im* |«maikin1i

It RRIGHTOM PARKO. ▼ta
Vyčio Dienos paminėjimas. VIRftA PADAKA.
K. tveige. kd. 24 d. Nekaltoj K„v„ <L Av jMnri„ |wr 

Prariilėjiim. lutrajajim je -ve-' u.iinw Vvėių cbi-
tnimje I. Vyėių 3fi kp AjUiriėi. (tara* mi-
gražų vakarų imm.m-jumy; MHlliU|iak4 pm,^,

į U \ yė,ų IhuniM Pnigrama. ] UW>r?^ SųjungaL Nuo mi- 
ĮMitale, i* firnknlbų. dainų ir;
kitokių imnuinrinimti. Itagra-
mm |n*ilinigu*. prn.elė* tau- 
im-. žaidė* ir ak*lmi» |«i»i-

11 ikMiiiiiima*.

milavėte at*akymo Chicape* 
I U Ii. K Ape. tomi.ijai. tiuliai 
dmAilr. Ne* jeigu mritmrite. 
tai kalh>*toja» į jn. m*bw |ui- 
riirta*.

Nu viaukiai* reikalai* kreip- 
j lutė, etai* adrreai*: M. Mažei
ka. 47d W. I2th įtarė. Cire- 
m, III. K Anriyna*. .T2-*ri No. 
rnion avi*- Cbirago. III. V.
Ilalamla. 323N No. I'niun nvew 
Cbirago. III.

Puikus Vakaras
DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS 
nmuot. (*na.> tr omu. mt a

m . it nu*o r.ui u*, arstr. *»*■ m*™ L mam v«e.
Pradžia 6 vai. vakare. l*Mga Me Tpatai

V» lu» ilk |TTM i.i«U»nk>kle nat U. emke-t UbIum*. • n.<*i.uMir.
XrtUL4UU>kl<« lslk-> Ir lletM. rleoa a<IMIT»TkK

KrauliHininkn- \Villiam II. 
Iletzog jubilierinėj braiituvėj. 
i:?."*’ \Vi-.| Cliirago avė., imt 
*lnb< riikle laike “|mta«*iiim 
ryanide'' (iiihmIu). Ji* tų \ar 
tojo brancak tmnii talymni.

Vakar |*<- jį krautiivė-n at 
ėjo jo m*.iiu. Mr-. Mary 
Prif-ml. -n «av<» pu-antrų tm- 
tų ilukrefc*. Paristoji norėjo 
•••-rtl. Tad niekam nematant ji' 
paėmė .tikiu mi nin.liii* ir i: 
gėrė.

\|iv. mergaitė ii-Mtmii i Ii ' 
gimine.

UŽSIDEGS DRABUŽIAI; 
M”RCA!TE MIRĖ

p.

NELAUKITE KOL
PRADĖSITE SIRGTI

nėlo vakaro liko |adno Ąi2.<KL 
Nimėirdžiai tariame ariu 

Lietuve. Vyėių A|>«kriėm 
<'borui už pa.itventimų ir 
ricaitliugų įlahvavimų riann*1 

d..............   lAiei-iame Inl vi-ti. nl*ilaii . kunn-m-. Ttlriame aėių p. A 
linai*. Niimd.'*iv,i • v"k"ri?* j’"1“'' Porini už taip gražų etane

mų. ne* tnim* vakare norint**- t^mAimtnų. Nulietam*: A. Po.

t'bicngoje Miliniui i lniko>i 
ligi |ui*lutiti.' d................ .....
diniotni* inii-.tn. i**lm*ln m.-j •. .

i liūnam* lieiiuiju. |ui*i.iiliui<ia| Jl f'n'.'li
dviem mėm-.irmi. Žinovui tvir. j 
line, knd ntivit* .*i.tail vnthimii 
ntiuiiijiii. liei-m ija. ii laikysi., 
ligi ĮKi.kutiniu “alo. kol pri I 
rieė* vi«ai tižilaryli dūri-.

Kpradžių .vaignlų mylėto 1 
jai lm\o |inkėl<- knipir link'' i 
mą prie! probibieijn. I!>-I Airiai Lp. įlieto Apveixd<>. |mrap. 

Idie jau aprini-ta. Pii.itniko
prie iliilžiiiiuo. imtų.

P.-rtli įtark. No. 
ale. i* kmeluiUiojo 

o'hi.’ i.-b'iiu* ir i*i«i

R
h»

.•finų laukan 
Klr> Ant io<

Vyėių oi
gnnizmism.
Prmlvia 7:3» vnl. vakare.

Rengimo Komisija

cienei. kuri vi.aa savo gir. j
įžanga veltui. |tM4ėmi< lai dninriėmi* džin-,

PUIKUS VAKARAS.

cinu. p. .1. Kudirkai ir I. Ja-; 
imšmi*kui.

Jlrikia | .įžymėti, knd Gerk; 
radėja*. |kmm« A. Porina, no-1

\"ri 
• lis 4lih<

CHICAGO PALIUOSUOTAS 
NUO BRANGESNIO 
VAŽINE-TIMO GAT 

VEKARIAIS

24 d.. Jiriai: |t-nia O. Porinto ir p. ■ 
Vyėių 4 J. Kudirka. taip-gi ir pat*

. .uU...................  .
velninėje rengia laimi gražų niuro iiž tni neėmė, 

(programų. Dainuo* I-. Vyėių

i

Ketverto*. ladnmlžm 
vnl. vaknr>* I

4 i. p. i-buni.. Mili.lni ir *oli*- Klebonui.

:i«lvukiih4« |imnp«nJ 

je»X < Iltį |Ki1ll|4*e||«lt;|n
tinti iHrft jilihi įvr-li 7

IJ.

iiytryite* imli *

£1111 • Lili >t| Hli |Ill4**įl*
< iiltHiilžii*. •

Tnil nu'prr^lhn/

it %i»u

lė.. Ibi kvartetų, duetų ir tt. 
Žodžiu -aklini. bu. tikru, kun- 
i***ila«. Po gniimi* programa 
bu. im.ilitik.miniinn.. Grieš 
Knietlro* Kobnijo* t— — 

I įžanga virni pigi.
Taigi tiri muziko- ir Įai.ilink- 
.minimo mylėtojai tegul n**- 
ptideidžia prugt*** tegul ntri- 
binbo. o ti-n* užganėdins.

L. Vyčių 4 Kuopa.

A|>*kriėm ('boru* jokio atlygi-

Taip |«il tartame aėių Gerti.
................., Kun. M. Kranui.įj 
kuri* tam vakarui davė veltui J 
*vetainę.

Prie proso* norime primin
ti vinuomenei. kml l.ielnvo.

riv. Vai

GATVEKAR1S SU VAŽINE 
JO MERGELE

i I

AMER. RAUDONOJO 
KRYŽIAUS

orkerirn. ' yrių A|>*kriėio Cbora* rinto 
o-enoje o|M*rų “Kornevilm 
Vaqmi.** kaip jnu Imvo gar- 
-inln ‘'Itrmigv”. Vi»ient« 
iiniiii. reikėtų .kaitlingni aini- 
lankyti ir foiemti niii.ų jail 
nimų.

Vakaro Rnigimo Komi*!ja: 
Juozas Gurinskas.

R Sekleckir.
V Balanda

I

S), I
mc. v
4»ntui I

i Iii

Ku«

I

pirkite kares taupy
MO ŽENKLELIUS (W53). 4

i.* Stoti s>. 
ui .vnrtdų 
.erebu, (gal 
pirmiau gj

L D S CHICAGOS AP8KR 
DOMAI

šitumii praartame, knd 1~ 
D. N. prakalba maršrutą, ne
ims .u.talkly ta*. Negalint at 

ity |». J. Kam 
(traku Hm * atlik*

IK

p. J. I
'•II I.

Valia, i; diilžiau.ių ligų yra tai J’ririvara*. Puri* 
saugokite Kitan lig«H. Pigulko. ir kiti vairiai gali tiktai 
jum* pagell.’-li ant nekuriu įniko bet muilintai nekuo. 
tm*l m-bii* geri. Tiktai valia* vairia* yra kuri* jingvlb- 
rii Gamtai prašalinti Aitą negerumą. Gamtos bodu rri- 
kin pratalMi nmdkalingu* dalyko, ii viduriu, jeigu 
m* tai prirtvnra. yra rezultatu.

Prigvlliėkilr gntnfni vaitojant

STANOLAX
dėl Prielcafo

Tai jMM*kminiriaMia* vairia*. Absoliutiškai nepa
vojinga*. Nrfmlirka .kautam po vartojimui. Klanolav 
vra m**|ialviKilnn. nekvepianti* mineralini* aliejų* kuri* 
yra laimi Svaru.*. Ji* savo durim atlieka nrkaipo |uiprn*- 
ln* vairia* bet kni|m inerhaniška* bibrikitnta* kuri* 
gn-ilni sujudina juru viduriu, ir m*rriknlingn« tlalykii< 
iivarn.

Klauskite STANt tl.AX. Neimkite nieko kito.

KTAN<>LAX yra imnlavim-jumn* |ia« vi»n» vnirii- 
ninkti*. Jeigu juru vaidininku* neturi tni jMrnšvkitr 
miltu, o me* tuojnu* jam ■la-IntyMint*.

Prirdaodaniat 16 unctf bulelitum

i

t A
4

4
*

STANDARD OIL COMPANY
(INDIANA)

910 SO MICHIGAN AVĖ. CHICAGO

j
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