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Japonai pradeda statiokuoti 
kanferendįjaje

mui
-vo

Fitune. arba mirtis! — taukia 
ma Italijoje

Imi. 25.-Italija* 
karė* laivyno ir armijo* vir- 
ėininkai. viee-mlmiroto Tliaoa: 
di Revri ir gen. Dias. jau a|* 
leiila l*aryiių vakar ryte. Tuo 
jau* nlualn atėauktu namo, 
kaip tik pasirodė *|mu<lnj< 
pramlrnfo \Vil*ono pnei|»riv*i- 
nima* |«vr>4i italam* metą 

' H ūme.
I* Rymo pareina žinių. knd|. 

tenai vakar nukelta milžiniė-1 
ko* detnondrarijiK. atkreipti* 
prie* talkininku*. Iii premje 
ra* (Kandu ir nž*ienių rrilui- 

■lų asini*teri* Smuiimi apsmuk-

ToHaus Mka Mo mtaiutertal:
Leonas — vidujinių rrikaln 
Noreika — Teisdarystės.

Kairys — provijautų. 
Ima* Vi‘:dis — finansų.
Faknys - vMųjų darbų. 
Tabelis - mokslo _____
Voronko-bailntsin reikalų BUGPJU6I0 PRADŽIOJE A- 
Aernns - be portfelio. MER1K0NAI APLEIS
Baronas Ropp Berlyne dar PRANCUEU4.

čiams ir talkiaiakans
LIETUVA REIKALINGA 

DOBILŲ IR VIKIŲ 
SEKLŲ.

IiMdSMB, Imi. 25. — Taiko*
lt* A----*-------- * «— Z- * - įĄ * M-—. *_»narnai xyitiiai 

autrukdyta. Italija* premjera*

k

r-

(Mansio ir užeienių reikalų 
miairirri* Sonnino tekeliavo

l*trm apleintanl l*aryžių. 
premjera* (Mumlo konferavo 
Ml preffijyrai* (tenumcrmn ir 
Uyd (feonr ir «rn prrai lrata

TV menino |wrkalhr<i Itali — .
jaa otriom*, knd jie arirukdy- **** ” uraMjrao Kutų,
tų taifcaii dar** RSyttų atgal •* Ibrytiau* imrrina žinių, 
hendran Karima, liet to nieko jog Italija* vyriauaytiė nu*- 

I prmdžiuri į Kitime |m*ių*ti 
IUI.1NKI armijų, kilų gi armijų 
į kitu* Hulmatijo* |mkraėėin*. 

Kiaute yni talkiu inkų armi
jų rytnner vyriamtoji riovyk- 
la. Tenai yra |*nnrsaų ir au
gtų kariuomenė*. Yra ten ir 
italų karimuiM-m'-*.

I Js-i Italija

i mananti, lemi talkininkai mė-
i -uų Italiją fmti -kinti ir iėtln- 
vikiėkai npiri-di.

Vi*a tauta. *uko. riuvi už 
(Milinio ir Nnomk-i rri-aln-

Nako. golmguji ir kariygi*- ta didvyriai*, 
kųįi italų armija parirrngnri ' Ryme AufMoa, Pmneusijn* 
pa-Uvrntiman už tauto* reiks- ir Suv. Val*tijų nniha*ada* 
ln». Ta armija turi praverti taaugnja kareiviai. Prie kiek- 
taatu* proffraanų. ' vieno* amlm*a<lo* |m*tatyta

Kaip Itynse. taip kitnoee P" kareivių. _______________
mierimme įyykria demrarira-1 Japonai atriavai Paryžiuje 
rijo* prie* taiko* konferenri- i»n dkia aar 
jų. ttemnnstfurijų mriu girdi- jai dri lo uepaprarto at*itiki-

Londonas, Imi. 25.-Nu ulei-" 
minčių rugpjūčio pradžia. ra 
šo laikmeti* l*:ill Mtill (inzetlr.

’ Prnacuxijoj nrjmlik* m-i vm- 
Im amerikoniško kareivio.

bul. 25.—(ta dar didžiuliui imnori-* greičiau tu-
rėti taikų. Tni gal taika m-

Abelna taika gal {vyksianti
d.M

'nėra tikrai Asnoiiui. kuomi t j _______ _ __ ____ _ ____________________

Aenmdle* atkėliau* vokiečių |,M|J jr „j .m .„^ko* armijnej daly* ir |sa tai-

. NKWT0RK.baLtt.-4a*- 
rikos Lietuviu Tarybai Kata, 
misija ii Londono p*-****ė jog 
Lietuvos vyriausybė reikliau 

joti as

1 Kai-kurio* «aku|mrijie ar-, 
mijo* (treėineio* amerikimie-

j
i

atriovai. Talkininkai tn« tarpu 
ee*ini|UM psvilevaia jų alke- 
liavtmn. atrižvrigu* į pakilo-

ivo rinųmtiją Itali- eutikimu* *n italų atriovai*.
■ - '.Ne* tie nnmtikilimi neleidžia

MKvNičja.

(Maudo labai į*iūridė pūrai- 
drata Wil*aM vienuoju paa- 

* krtora. Imsi mato Knnm- ne
turi tekti Italijai bri luri pn- 
rililcti Italijai.

jaikridč dar ir Imi. kad j,ų Ifalij. *avo grmnoji- 
>!■<«. TVilMiua* mivo |m*k< llH tmi. iė^hlytų ir uiimtų Fiu- 

mu Hurne reikale t'iraiog k nei la,t *uprovakuolų tai-
pšri j italų tautų, bri ne j ita kiainku*. I’a-ekmėje gali pa
lų valdžių. a
. Tuo tikėju |iremjeni* Orinti-

■l«> jmekelhi- kaipir *avo at*u- kiniakni psuAlartaum tui|i. kn<i 
vieką* išeitų vi*ų germi-ti.

Spauda pasidalinusi.

Eiume klau*iuH- anglų ir 
pruneiisn *|mmb pa*hblinu*i. 
Dislžiimui anglų *|mmlo* pa
remta pn-shlenlo Wil*ono rei
kalavimų. Gi didžiuma |iran- 
eusų *[mudo* Movi už Italiją. 

Viena* prnnciisų laikrašti* 
dryrfa m-t *nmrkiai imkriti* 
kiloti pn-sidentn tVileoną. Na
ko. presiilmta* *ukėlė amlrų. 
kud ji* la-rriknki kreiptai tie- 
*iog j italų tautų. n|»*ih-nltiln 
uui* *u italų vyiiail*yl»-.

Vi*! MM-ijnli*ti*ki Inikra*- 
šiai lėčiau* Movi už preciilen- 
tų XVil*onų.

Japonai aitriau statosi

Kilio l'lma pii*tad*aliu rei
kalu* dnr nepubnigta*. Kitan- 

1 mri italų nt*tovni paricrlbė, 
kad jie išelojų i* konfen-nei- 
ja*, japonai at Movai pirmieji 
išreiškė -ava simpatijų itn- 
tam* td-liivnm*.

l*'in niimiioniniijuiiui. knd ita
lų prikasti* datair im* *ekti ja- 
lamai atriovni. Jie partnty* 
reikalavimu* tnip. kaip pu-

kilti kuri-.
liet VHrgtai ta* įvyk*. Tai

kyiuų |irrKi<lentiii Wil»mui. 
Ji* Miko, knd pn-sidenla* vi ' 
•mi iM-diploiiuitiėkai |m*i< Igę. 
js-i aitailenky* *u italų vahlžia.

* Rako. tok*ai ap*ilenkiiim* 
didžiai pažeminu italų vyriau- 
*yhę. Ir jri vyriaoayhė igme 
rnojanm. tad ir imti italų tau
ta pa*tat<ana lygintai* *u ko-' 

» kia tai pu*laukinė tauta, ne. 
“turinčiu įleimikratinė* vakl-

e

iion.
Premjera* (Maudo požymi, 

kad norta* Fiuine turi tekti 
Italijai, ne* tni i-»ą* gyva* ita
lų reikalo*. nežiūrint net 
tuomet padaryto* »lnptn* 
tart m-*.

“Mirtis ar Fiume”.

Anot žinių iš Rymo. tenai 
viešoji opinija. iši-mii* nurija, 
lietiniu* gaivalu*. |mkilu*i 
ptii-š tniko* konfrri-nrij-i. k .r j 
priešina*! Italijo. |m*tnly1i<-in* 
rvikahiviliuim*.

Kaip *|Mimla. taip vien* ita
lų politikinė* partija* purv
inta *avo ntetovn* ir vyrtau*v- 
In* žingsniu*.

Vienoji’ ilrpršoji- iš Rymo 
Mokoma, jog italų tauto nu*i-

H.
nu

Mala, jri ta

ko* kiek laiku |mlik* Ritine 
• jmetiije. liet ne l*ranemūjt>je- 

Aim-rikuniėka trem-ntl- *tu- 
< vykia, kuri Jinudie vnt Pran- 
euaijojr. veikiai lm» |*-rkdta 

' llelgiju* miertan Antver|*-nau. 
didriiaa uuriaa.

Ta* Ihi* atlikta taiu. kud pa 
jlitmmsHli l*n>struxiju* nriržin- 

kriiu*. kurie reikalingi toe’ln- 
' lie* rekonrt nikei jai.

TAIKOS SUTARTIS - DI 
DELIS DOKUMENTAS

|Ki*irn*ymn |m *nlai1imi.
Vi*gi kol-kae itar nieku tik-i 

ra nežinoma ton žs ilg*uiu. 
Votaedų diskusiją Haustaus.

Talkininkai, kaip |srane*n 
*|masla. tvirtina, jog jie ar- 
dma-ių vokiečių alrtovam* 
.daryli di*ka*ijų sutartie* nn- 
kalė.

Ib-t viAii<eių vahlžia ninmi 
kaip tik priešingai. Ji ravu nt 
Motu* įgalioja <li*ku*mdi n 

‘ |*ie *varlM-*niiMriu- reikalu* ir 
reikalauti di*ka*ijų. Suko, be1 
• li*ku*ijų negalima | uit virtini i 
*utarlit-*.

Vokieėių* :i|*-ia:i y|wu- du 
>vnrliiaii*iiHiju įlaiklu. Tni ku 
IhraijiĮ* ir lium-ylm jun-. V«-. ^ MiTrini

t
1talktatakaraa baigti mirialyti 

taiko* Mttarlį. kari juk turė
tų but |iilnai gatava, kmuari 
atvyk* raketei.

Į Vukierių alriotų užtruki- 
-am* tad talkininkų priimama* 
- kai|*i geroji |hIm- ir k«i*-kn* 
i» tu nieko le-itaroum.

Kaoraot įvyks uika?
IC ll/risu-t įsu* — 11 *.Im

pitoji rmtarti*. talka* k«ufe- f

Katė Kabi. Ir jri tik talkos 
konG-nmrijn |m*i|irieėhm. jir 
pagrumo* išėjimu ir gal Bei*.

Wa*liingtone nuomoiiiniijn- 
ma. kml italų sietuvų iėrtoji- 
um* iė taiko* knufi-rmcijo* y. 
ra m* ka* kita*, kaip tik vie
na* “Urato**.

Premjera* (Iriamk> turi taip nurija autar* ir prie sutartie* 
i-I gi ir*. non'ilanin* grib'-ti „a- (Milė* |m*tnlių. kmum-l turė* 
vo |M>sirijų. Xr* jam i* mimų įvykti fuumulvj almtauji lai 
taip Ihivii įsakyta. Jri ji* ui i 
EimiH- iM*|mkrltų jokio* dr- 
luotiMtmrijoe. urimtų | m tri jo
ta* ir turėtų tuojau* rvsignuo- i 
Ii iė |Hv-iiijt-ni virio*.

Tad italų atrtovų |m*itrnu- 
kimo* i* konh-n-nrijo* yru tik 
imprn-da ik-mon*trarija.

Kiti kitaip nuomotiiniija. 
Naku, premjera* nuitryA l!y 

man. Itn* *u*aukta* |mria- 
Hienlae. Ir jei fmrlaiiH-uta* pr
ivirtinę premjero Ainx*aiu*. frrmrijojr ilulyvaujnnėių ta- 
luiMiiri urlm Kilime tari-* tekti lių atriovni. iii tų valstijų .vm 
italam* arįm nt*inaiijin* karė, arti dvklrėinilire. Ra*i. i» j*i į kriia* *avaiti-*.

1

i

Paryžių*. Imi. 25. Kumnri 
Vokietijų* atMovai atvyk* į 
Ver*uiite* ir jei M-*ijų mriu 
pumtaikv* kokie nare tnamai- 
liratimai si A iečių *a talkinta- 
kai*, taikinti abi ]iu*i apeiė- 
in.- presi-k-ula* \VilMina*. —

Vmlina*i. pn-aiilema* Wil- 
“Mm* a|«*iėuw- Imt arbitru.

I
Paryžius. luil. 25. Vokiečiai 

reikalauja. kn«l laiko* *ntar 
i kaltferellei joj--

> ntrio- 
vai* lutų |n-r>li*ku*uojnnii.

Tu* negalima* •įniktu*. Xr* 
*u1nrti* |a-r>li<l>-li* •lokiuumla* 
Kud |»T*knilyti vokiečiam* 
luk.lniilį Mllnrtiea *k.Vlių. |«l*. 
is-nčtant kiekvienam *kyriui 
miliutų. tni In* užimtų dvi da
ili dnrl«> |hi H vnlnndn-.

Kad |an*kui kiekvienų rite
rių vėl |*-tdi*kn*uoti. ski
riant kiekvienam *kyriui va
lia valanda, tad užimtų kriu 
ri* iia-tn-»iii* ilnrlai |ui * vn 
luti-In* kasdien.

Toih-I mi-n linui* <li*ku*ijo*. 
Illl* ieiria vokiečiam* alMo 
viliu- |mri*knityli. |>n-ilnrli ir 
|ingii!inii> patvirtinti mivo pa
rašai*.

1^ n..m>u ir limsta- ju—-.v- lit„ >kvrill,
Nukimui. jog už «t dimų k"ttrw7r’**- Immlmi *u vokiečiui*

laika* *utai1ir* imtvirtinim - ,r
turėtų įvykti taika. Tad jri 
taiko* Milarli* |mra*ai* laitų 
imtvirtinta gegutė* 15 dienų.
tni liejio* 15 d. luitų galiniu 
*u*ilaukli įniko*.
• lb-1 gali iėeili dnr ir kitaip. 

Taika gali |in*ihaigti ir kiek 
atik*ėi-m Ne* *uo *vHc*uitt a 
vo nmnmme* |mduo* vi*ų kini

rišti *ulig pri-xiih*iitu \Vil*im«i 
|irinei|«ų.

Tik k kiuriams. ar jii-m* tai* 
leiMn •taryti di*ku*ij:i*.

Gal sutarti* nebus pabaigta.

Zim-vni tvirtina. j“n taiko* 
*ularti* ligi urguži'-* 15 <liotvo 
m-liu- itar Įsriringtu. X<-» rot 
mu <tar •taus įvairių reikalų, 
kuriim* n|*liilrfi neini, lengvu

n

Vienna. Imi. 25. I'krniuo* 
n-volinrijutm-rių kuiiiiommė. 
veikianti išviru *n vai M iečių 
vadu Petluni. ir vėl išmušė 
lailševiku* iš Kijevo,

STRAMBŪRGAN SUGRTRO 
GANDRAI.

I

Nesenai (leistas vandenin naujai padirbdintas didelis Amerikos prekybinis garlaivis 
Lotus Laekenbsch Cm jis yra

RUMUNAI PROGRESUOJA 
UNGARUON.

Bnaujasi jie pirmyn su lai
kot konferencijos leidimu

Londonas. Imi. 25. 
gantų Ainiu. 
I'nantijoii i 
jauti.

Itumiinni veikiu prii** l'lisn 
riju* luslši-vikll* -illig įniki* 
kuuf--ri-nejj**» nurodymų. Ju
kino hadu jie m-iimno |m*i*a 
tiuli l'nsarijo* teritorijų.

Anri 
rumunų n rungi 

ureni |irm:o-*im

Per penkis metus jie nebuvo 
pasirodo

BlrsHburg, Vokietija, lud. 
25. — l*o (■■nkerių narių ėttan 
miertna i*nnijo -iigryžo gartl 
mi ir pradėjo kairyti *nvn m«- 
niHeiii. lisilit*. Vieko* negali 
|m*akyti. I>ur jie laivo kart* 
IIH-tlI.

Virio* gyvristojal gaiuln? 
Migryžiim- uuitu virai apylin
kei Įinlnimą-

Berlynas, Imi. 25 — Talkinin
ku uint-to komirijo* pimiinin- 
kn* lli*iv<*t *u -knitlingii Sta
bų nikeliam ėionni.

BALANDŽIO 25, 1919 M

(lliritgu, Šiandie ir. tur
1 imt. ryloj gražu* oru*: tempe- 
! minta (udengva kyla.

Prasidėjo Pergalės Paskolos Kampanija. Pirkite Bondsus!
A



Lietuvo* Rudoauu Kryfins ir Šonas

TAUTININKAI

UKrt'VIV KATAUKV tMKKHAffla 

“DRAUGAS”

l'gnntatis. t. y. lentinė* arta 
au<k-klim-* Iriobo* *u pečiais.

Tarp |irirža*čių. kodėl Lietu
voj Rlvarvičiaus kabinetas' 
griuvo, galima nurodyti dar 
šita*.

Meževičiaus kabinėta* buvo 
veik soči jaliat iškas. Socijalis- 
tų intaka lūetuvoj pantaruo- 
ju laiku dikčiui *uumžėjo. Pir- 
me*ais jų |M>puleruina* tavo 
tame. kad garsiai ir kariui 
kalbėjo ui Lietuvo* aipriHau 
Mitnybr ir <lnrbo žmonių gero
ve. Itnvn žmonių. kurie jų 
tome kaltam* likėju. Pavedu*

ne pradžių IJetuvių Raudonų ėių. OutaialM vagone yra 32 
jam Kryžiai, kreiptai prie gulinčio* vietas. Keturioa lea- 
Tarptautinio Raudonojo Krv- ka prižiūrėtojoms, o 28 Ilgė
liau* Valdyta* (ienevoje, nore- mama. Tai reikia 4 vagonų Ii- 
dama* gauti lietuviško Rau- poniams, III) vietų užimta, o 
donoje Kryžiau* jiripuiinimų. 12 visokiam atsitikimui Kuo
lai toji reatrale valdyba, iš- įaa. Virtuvų, vaistinę ir perti- 
reikšdama xnvo užuojautų lie-1 žinių kambarį negalima au- 
tuviam*. )tri*iuatė brošiūrėlę; kimšti į vienų vagonų, ne* prie 
*u Tarptautinio Raudonojo j virtuvė* reikia ir sandėlio to- 
Kryžiau* įstatais ir *u pažy--<lvl tiem* tikulam* turėti du 
mėjiiuu, kad rnų* llaaduaaM* • vagonu. Vienas vagonas turi 
Kryžių* negali boti pripažia-1tikti gydytąjį—u. chamam ta-

Ituvotv kadn nor- tautiniu-inuleblę* nt*iko*ėju ir tylesniu | 
kų *u*irinkiiue? Ne.’ Ir gerai.j bal*u tamdo pataisyti. "į tai- , 
Jei norite į*ivaix>liati tųjų į nyrinę* draugija* i* vienos 
g< uerolų ta kariuomenė* *ei-• |m*ė* ir sorijalistų i* kito*, 
mu*. at*iminkite nuotaslulm Į Mi-» turime būti ir esame vi

duriu tam Pažangos ir Kama
ra* imrtijų Europoje. Man ra
ita. kad taip nw* geriau-in 
ijdurio vietų išlaikysiu.' ”, 

|i|*ku*uoja*i Sandai »> sci ;
U-ų ir referendumų gale. At-• 
rėdoja viena* aiškinti.

"Mano nuomone, kml mum* 
M-iurio išlaikiu*. iiiei-ndn-1 
n s reikia aline*!', IL-'m-n- 
danui* praktikuojama* pa« so
ti nlietu*. t r kuopi m— -kir- 
lutn<-» nuo MMtjalistų. jeigu 
Snnd-inij irieromhunų įves, 
tauta? luošu ref<-m*Iiimų at- 
mesti”.

Tylu. Milingmijaixiiijų n l.ys 
l-ita ieško, rūkomieji (atdarai 
-markiau smilksta. N« tatai 
n. Kn-ipru-ę* įima- tuariuinkų 
.u:gu atkiuntn.

"Ve*, utmvskiiu n-fetiudu 
ttv,. <* ka* ttioim-t lėlikė f Se|., 
mt> ir t'enlro valdyta. Ibiž 
Rytiniai kaip tik juos tevarlis 
ja. Km imau'-t nu-s atsutur

"Juu čia na** visai, kaip buž
ui tiniai. Jų kiekvienoj draugi
joj teismai įsteigti. Ar-gi 
mum* pritinka kų «u jais tau- 
dru turėti f"

Nusitalo. linini t ima i. sūri- 
jalistai. vidury*, itenaikralai... 
Patraukiau prie durų, o |*>r 
dūri* vejasi |tonų tautininkų 
knrtojunių tulžių garsas: 
”lluknylininu. sorijnlistni... 
(vidurys-."

Skaityti mitalo? Mun ra- 
šyli ihir labiau. N neikim aukim 
•ykiu su visai* ti.utininkų sei
mininkai*.

“E. l.ų čia gerų dalykų pai
nioti”, at*ilie|*- daktarėlis. 
"Me* demokratai ir nė vienui 
įstaigai cariško* galės pavesti 
negalinu-. A pralieti imt i ir sei
mų ir referendumų. Parriniti 
im-šįiuų ir balsuokime".

Istalsnojn. rrilaktorinu* 
priešinimosi tu-|mi*ant.

"Jeigu nu-* apsirntatiuojn- 
m*", nerimsta pon* rnlakto 
rius, klausimas kita. ar mu
sų taisą v ima s teisėtas ir jis 
gah-s ar turi?”
”Nutatau<da ir užbaigta." 

atsiliepia neramų* taisai. 
"Skaityt prpjektų tolimi."

įnikti*. | jų mitingavimų pri-' 
sižiurėję. I'lltumei (Slstuillėti | 
prieblnmlų uis,, kuomet nė 
ši ie*a. nė tum*u. kuomet žmo
gus nė miegi, m- athiuię*. kuo
met rakantysis pypkė* graibo
si ir durnuose (uiskemlę* tin
giom* -n-jonėm* at'idnmla.

Ir rakonui gi tautininkų sei-j 
iiiuo-e. Kas m-rvuotni eiga retų 
traukia. kn« nuobodžiai cigarų 
čiulpu, ka* rimtai pypkę du 
uiia. Apatijos suairinkina- -tau. 
ginu, negu durnų.

Svarsto, t ii Veniu*- vidurio 
ieško. Ne švirsos. t*- tuliiKi- 
ts-uoii. o lininei ir tveriu |irie- 
Mnndo- |«i-atilį. Svarsto San 
•Jaro- kon-titu'-ijo* projektų.

"Kas tni yra Sandara.*" 
-au ir *n>irinkimui stato klau
simų aptukusi* smulku. 
Hrovklytm hianirriu*: ėia pa!' 
tr atsakymų teikia. "Sandara 

Į yru vidurio srovė* organiia 
Įvija, Ji neturi būti įmtuiši į‘

Išrėžę* triumfuojančiai žvil- apribodami, skirsime* ir nuo 
girnius mėto j n-feretslutnų at- *orijali*tų. Inešu tad seimų ir 
mesti rekomendavusįjį. Vėl ty- referendumų užgiri i aprihota 
Ir.: vieni lubose tašku* skaito, j gale, kaip augščiau* aiški- 
kiti grindi* akimi* tyrinėja, i 
Atsistoja py|iki«M.

"Vyrai, broliai *an<larieėiai! 
Klausimas keMaa, ne* liečia 
mušt) vidurinės |ioci<-ijos iš- 
laikymų, liet esama iėėjiiuo. 
Katalikni. "žvairiom akiu ji 
nmno puse kreipia." turi šei
niu.. tad m-t tiri ivfeivuduiuo. 
Priimkim referendumų, o bu* 
aišku, kaip diena, kad tne* 
mm katalikų -kirtingi busime. 
Socijalistai tnri *«*imu« ir n-- 
ri-rr-mltituų. .Ino* mu*ų organi- 
Mcijon ini<<«lu*. tiesa, savo 
tvarka soeijnlistam* irilygtu- 
mv. Tas i*-Hi«-ika mu*ų vidu
rio |KMiirijni ir nerimt limo še
šėlį ant uiti*ų orgnnixa<-ijo* 
mestų. Ik-t t*m yra išėjima*. 
Pa* soeijulistits kų rvfendumn 
istaitaioju. ia* yra galutina. 
Inveskitm- mes tokių taisyklę 
kuri mu* nuo sorijuli-tų *kir- 
tų: t* rvfcinrndumu tatavi- 
nui* nebmui galutinu. Tai yra. 

i referendumu talstiojumųjį 
klutisinių P-tiitifikuoja. atme
ta ir |iatai*o seimo*. <• oyimu 
tiutnriiim. gulo* referendumu*

GOODRICH 
HĮ-PRESS ’ 

RUBBER FOOTWEAR

h. Tut.-dnmi i
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Lietuviai Amerikoje.

JUOS. MOCKUS
1301 8. SO Court. Cicero, BL 

Visi tenai busiu užrašyti į 
Lithuaniaa diririo-v

VaL kariuomenės kapelianar. 
Meluodama* |*r akla ten ko- 
respoislenta* rara, kad, girdi, 
"kalbėjo tula.s kunigėlis Jis 
buvę* "kareiviu". Gyrėsi B- 
buvęs aut ugnies H ne liesi lis. 
bet sugrįžo nenu.ideginęs. gir- 
di. rakė, kad išliko gyvi dėlto, 
kad aut kepurių turėjo |aira- 
šns "Itievas su narni.*’ ir i* 
to išveda. kati, ginti, ir Itie 
va. lindėjo i'iušti vokiečius. 
Toliau, ginti, k«<bi vi>-uas sis 
jali.las |m>talė klausinių, tai' 
jis. daugiau negu vokiečio «tar- Į 
luvn nu-igande*. nubėgo nuo' 

(c-lmdie. Mat. girdi. karžygį*' 
lengvatikiam, guli meluoti, la-t visuomet, 
prieš leisiIs-. tuklų įėjusi pu 
dnalyli’*'

Vira šita In šlamštiuinko 
iiRdnalija nukelia iiagieto- 
žvilgsniu.

Ipuohramu. Afiu joam ui pad- 
i«l*rhavimų! Choras ir pučia
moji orkehUu puikiai savo pa
reigas išpildė, lagirtaria.

ROULAND, ILL.

Verbų nvdėlioj. L y. balan
džio 13 d. ir musų kolonijoj 
tapo suorganisuotas skyrius 
fiv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos- Išsyk pri
sirašė- arti trisdešimts narių. 
Grašių prakalls-lę tame reika- 
h- imsakė p-uia 1*. Susuieis-. 
Viso, narės pasižadėjo kiek 
gobdamos remti tų prakilnių 
ir begalo naudingų įstaigų.

Sekanti. skyriaus susirinki - 
ma. įvyks nedelioj, II d. geg. 

j Visų Hvrutų parapijos uratai, 
'nėję. Tikimės, kad rneelandie- 
' tės motery, ir merginos. kaip 

IKnislys susiprati
mų, skaitlingai susirinks tau 
susirinkimaa ir |adiks rėmėjo
mis brangios mums įstaigon.

Karė.

MBLR08E PARK, ILL.

Mu.ų kolonijoj |wrašų rin
kimas |a> patieija. n-ikalaujnn 
čia Lietuvai neprigulmyliės 
pavyko. Jeigu butiiiiH-aplaikę 
patirija. aukščiau, luitų dur 
geriau pavykę. Kurs bolševi
kiška. elementas visokiomis 
priemonėmis trakik- (atrašų 
rinkimų, tašiau liu- uleko uu- 
iMbėjo ir viso, jų pnrfMgos 
vėjais nuėjo. Ant Įirtieijų ra- 
irsi netik lietuviai. I«-I ir ki
tataučiai.

I’rie progos |mž>mėsių dar
ir tų. kad mu.ų kolonijoj m-1 
dosi lietuvaičių, šia gimusių ir '« *** kaip ko-1
augusių, kurio, gėdijusi ir f le-puisk-uln- rašo. Matomai 
bijojo pasiimljli iH-tiivaitėmis.'i'* "»*• pn-kallso- mtaivu. o 
Bet įlaugmu ra-he-i lokių, ku *'*« Kalbė-
rios nemažai |msi«lnrtavo. k'tn. Jonaitis, virai nie

Visiems jmsiitarliavuMeue ko »rakė. kud ant kepurių 
patašių rinkime T. Futnta.kn-j'*^.kokie jmraiai, nes kož- 
mitetas taria ariu.

T. F. Komitetu.

Vi.ų|iiniut prakalbos atsilra- JUS, KURIE UŽMOKA-

Ar gali dar ka* laliiau per 
aki* nuduoti, kaip "Keirivia’* 
ir jo korespondentai? Ne. Ne- 
vertėtų u< i atitaisinėti to 
šlamšto melų ir bm-ikaliagai 
užimti vietų laikraštyje, liet 
visgi neiškenčiu ne|«rašius ke
letu žodžių. kad sugėdinti 
‘•Keleivį’’ ir ja teoraopundra-

1* numery j to šlamšto tūlas 
L. R R narys rara apie pra- 
kalino, kurios buvo surengto* 
bal. 6 «L ir kuriose kalls'lo- 
juin Imvo kuu. Jonaitis, Suv.

tunu koke- | m rusai, nes kol- 
' uas žino, kokius Suv. VaL ka- 
jrriviai turi parašu, ant kepu- 
i rių. Žmonių prakalbose buvo 
npie tuksianti. ir nei vienu, iš 
|iuliiil;iis nestatė kalls-lojui nei 
jokio klaustam ir kalbėtojas 
nieko ntmuMganda. ir atėjus

gė, pala nuėję nuo pagrindų.
Žmogus. bures prakalbose 

ir paskui ru«lę. tokį aprašymų 
laikraštyj, kų |uuaanys. Nusi
rijau. iš tituluos pavadinda
ma. melagių organu.

I šteks, iš tų kelių utsakymų 
i "Kririrto" metas dantyta
jam. aišku, kokia soeijaUatų 
yra t km. Vyutauti Sukalė.

I

TE VISOS ŠEIMYNOS
BILAS

!*-*•< II. U b'«*o«u«, įsi-kaiK- 
•>• ii Atkuto**, t'a uitame 
■su )s> i» mylia Laido*. durti, 
kad ėrv< rykai «i lUi-rotaia padan 
lOaako lik ik«* mOtriį. Gi čerr- 
rykat m Nealia |>adait HU* tat**,* 
•««»• devyso mtseosa u lame 
laike į., radarf daaauu d.oeo sy
ta

Ja mlynma. par-slo. kukiu budi, 
galuaa daug sulaupinli Scrkaat «ė 
•ai ietarysai •■ Nrol.a padao Jew- 
ryta*, karte laraaai daug Ugi** 
Kg* čevtrykai aa sagmataia sa- 
d*M-

Keoiia gaėai* teurytaM adtaa

l* *215^ <7J|L
Sn/ <1 9* ■

Velykų šventės |ui. 
linksmai praėjo. Per Prtsikėli- 
ūki iškiliiK-. žmones netilpo 
bažnyčion. Visų Hveaių tera
pija ilžiaugiasi rara Kražių 
sumklausymu. Velykų šveatr- 
je kolūkio, lmžnyčioje buvo 
WW* tluL Procesija. Įiarengtu 
Av. Kiaimieru Scn-rų Mokyto- 
ji). visu. žavėti-žavėju mivo

IUU*

Apstok Mokėjęs Randą ir Pagalvok!

fitalf* Mk 
•< tpaad b 0b ar«u 
kl UtaU'4«
I>»*du8 | 

>r»M »•
n

VAJ? LOAN ORGANIZA TION
Federal Reserve District No. 7.

TAMŽT rnl-" |r IMiraBlUftLAtatl WM1 
lt *mbltr Mhr«4.

Kili rn»UiHi «oocM 
Ita LtiH HM ilvntat rhtaa«a*| y f

J. MOZERIS

rfk. Ub u»<w tiltai* 
nuli i/ifii l*tt<

847 Kirst National Bank Bldg

nHnininnninniniitiinmiiiiiiHuin iftiHiiniitiiijiiiininiiintfvimiNiiiimvminrtni mmimmnromnmimmnti

Chicago, IU.
4 im* bodu m: A

■p

Busite užrašyti Lietuviais #
Jeigu pirkaite Victory Bondtut 

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



TEATRAS IR RALIUS

Puikus Vakaras
DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVE

C30T Supericr Ava^ 
UleveLutd, Ohro

A. L R. K. MOTERŲ SĄ-GA 21 KUOPA
KDElU lUMttlO 271., 1919a.

•Dr. M.Stupnicki 
' 3109 So. Moram StnM

■ — ■ Į ■ ____—

ŠV. ANTANO PARAPIJOS Omaha Nebr

Dr. S. Naikelb
_______ UtttlMi_______

aOuee riMaotnrt buvo ant 
m* vandenv. Tat labai neavei- 
ka. Aoutnvų, knlkavvaiattių ir 
anuotų žuviai i* ruu* pume le
kia prieiininkui, o ii prieia- 
uinko |itiM-K atbkia imu niu*. 
Artyiuiaueieji draugai krinta 
negyvi ii kairėm ir ii atminė* 
pu*ė». Kartai* |4iwina Imti 
lu-lia* naktie ucmigueinm. kr- 
lino diedu uevalgiueiam. Bni 
einuvia. kuomet ateeina būti il
gai le-gėru-dom. Vyriaueyl* 
puikiai maitina kareiviu*. bet 
tuviai ut-viMKUiM-t prila-idžla 
virtute prie jų. Prinriua taip
gi išimti ki-lia* ravaitm ttcpcr- 
eivilkueiani marikiuių. neei- 
pruu*u*iam. Ii ncivarunm ir 
rupc*ėio lialtiuiiKMu- ateiranda 
Imlti.i gyvuliukų.

Kareiviai bil>ian*iai arkai* 
via guzu. Jie nuo jo gilutei turu 
tikrunu* ma»kunii*. T'ia kun. 
ka|M-liouai> iėdėjo m<>k*lų apie 
jM'tikia* karė* guzų rųiie, |M- 
rmla- ma*kų. kaip apeigiuti nuo 
jų; paroti*’- tukiaėių iantuvų 
vu durtuvą, vokiško kareivio 
kepurę, diržų. eaglj, revolveri, 
peilį, | išrodė kulkosvaidžio ža
vių kaepinų ir laikrodėlį, per 
karį yni perėję* tokia Burta. 
Butu tai p-gi |K»nt alaužų nuo Į 
•prugurio anuoto* tuviu iri 
vienu* rveika* vuiiin-v ai moto* 
Buria. Ziuoiit-* laimi at.vdtiai j

ERNEST WEINER
DRY 000D5

1800 W. 47th kamp. Wocd 8t»
Mm 4u*4*m

tf MmMImvML
MMMMI MfllHBteMNI tSMlMUBl.

Tuma MiatenjoUi. vaibaiB 4rax»«-

Av. Jurgiu mokykloj |mix>- 
dėlio vakare Imtu draugijų 
at»tovų ir veikėjų eueirinki- 
ma* apkulliėti Pergalė-* Pa*- 
kolai* kuni|mnijų lielutiuoce. 
Su«irinkitniii pirmininkavo p. 
-I. F'.lijoiiu*. raitininką t u p, .1. 
Ilagdžiima-.

Sužadinti lietuviu* prie 
gttii*e*ni<> niiyn»o*i |at*kolai 
*ių ir rėkautų eavaitę rengia ■ 
ma eilė- vilių *u*irinkinių į- 
vairia**- l’lilcago* lietuvių ko- 

ilonijuer. Kalbėtųjų lieiutių 
; okyriuje yra *u*ira*ę vi r* ai vi- 
|<b^itnli<9>- Prakalbom* pri>-dn.



1$ CHICAGOS LIETUVIŲ
Koionjį.

Galvstudii tekiau nimtas
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NEDĖLIOS PARODA.
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Iš wr.v nr LAKE.
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Alzii.-lstlaringieėiai. 
AniH-nai. • 
As»yri jurtai, 
įtaigai.
Kinai.

Vau Bmi-n.
Titi |irir Vittary Foram j- 

rvl-'o vt>iM imtai it MH^k.lriiliHiraii

labjau*. Jam norėjosi dar 
'langiau padidinti ravo kapt-

IU kol jm ra*|w*jo tų po- lnVj Tu.|

lankyilami naudingus rakama, 
neviui me* sustipriname rami
UVBBią* KjVRI PMhęMMBP

100% Grynai

Tafettu Tabakai

Panktadienta baiandžfo SS d
Murkti*, i-vang. Fitatas.

SHUd'^ii, balandžio 2C d 
Marija (oru. Patartie...
• ^SMEgggJ ■■■■_.— ja. L, |,L UP

NUSŪDYTA DAR VIENAS
P0UCM0NA8.

Ant dienų t'hiraguje ir v-'l 
liti/ii-ly In vė-nn- |*Jienmnn- - 
ILpry A. Mamltarta. IMK 
Thruop gal.

Mandh-ebti imk-ii ryte «-jt* 
"*U savo ftnž.j.-tnrini vui-tinin 
k u Munn. Tie* lialMrd ir HU 
gatvėm imlieiiatna* atrado be
sta vmt į nutomuliiliiĮ. kurio 
užpakaly j buvo pririštas «IMr- 
lio narvas mi vištomis. Virau* 
žmogų* sėdėjo aulmimtaliuj*. 
gi kita* taisė mašinų.

Polinmmiiiii |ar*irudr ta* 
intnriuiiui ir ti*b4 ji. priėji-, 
paklaiiu- autiunolūliiij risliaėm 
žmogaus, kur juslu gnvr vištų.

Vietoje atrakyum antumrihi- 
liuje sėdinti, žmogų* tnnjnu* 
Jovė j polirnamų. Poliraama. 
parvirto, gi |iikta<lariai Įtuh-i- 
do mašinų ir ntivnž.iavu.

daryti, vai.tiainka- Muun Iš
griebė aažmlylo padieruorm n, 
ralvrri ir ėmė šamlyti j dn- 
mimMa* automobiliu piktmta- 
ria*.

Policija raarrštavn ttaugeli 
iatariamų galvažudžių. Vakar 
pagalia** pavyko surasti ir 
patį piktadarį. Ji* vrn JoaefA 
Dostart. 104 Wr*t III gat. Jo 
ranka sužei.ta. Automnbiliu* 
raskvlėtao.

IMmri pasisakė, jog ji* 
anžatle* puliemonų. liet nrao 
rajr* iadyti. tik praginti mm 
sarę*.

Vista, ji* liovę* pavogę*. Il
ga* taika, neturėję* dariai, gi 
reikėję gyventi. Ramgž.mli* ei
na 3S metus.

Pinu kilių savaičių otaiga 
buvo |iraiuvęr U’e»tern Irai- 
ber Cu. uianaith-riiio. Krank J. 
Heburitgr.

Itotar ju lavonu* alravtas 
ežere. Kakimia. nr tik ji* tie 
bu. pat* Įm.iitarę- galų.

NORĖJO PABĖGTI 
MERGAITES.

Keturins mergaite* 
Parke policija sulaikė, 
rodė, kati jo* aĮtleiilo namu* ir 
e:mt ••svietau".

Viena iš jų pabėgimo prie
žastį (MMlkė.

Jo. imtkiiui.i 
luokykhtjt. Jackum lioulv. ir 
lleriiiitnge avė. Anų di«-nų im- 
kvtoja vienai iš jų surėžė ra 
linija per >b-luų. T<»b-I ju* nu 
*prvndž.iu.i<>. neiti tolinu* im> 
kvklon ir ftaltėisli iš nnmit.

PARVAŽIAVO BUVĘS 
MIESTO MAJORAS

Vakar Chiragun iš Praneli- 
xijt>r outryhi buvęs inusų mie
sto uuijorn*. Cnrter llarrismi.

Ji. kari** turtu Pntttrimijo 
jo tarnavo Itniiibiaųjtitii K r y 
killje >u kapitono rangu.

PABAIGĖ STREIKAVĘ 
ELEKTROTAIPERIAI

Streikininkai laimėjo. ••»«.
K už 44 durtai vatamta. ra

I* Syvumorv, UL (liiragon 
| nikelinio formų il.trluninka* 
Wnlter Si tumi. Su avimi 
-iviiė sutaupytu. I.ftsi dul. 
ir juru |m<b'-ju i I umlaabll Kinte 
Imnkon. Nii.iranuta ji* kanita- 
rį ir teinivoM prmtatl kok) 
nor- bizni ra -ulniipvtai- pi 
aivai..

Anų tlieftų jam tavepmjnnl 
ant viena šaligatviu užkalbinti 
jį kuk.- nepažįstamus. Ib-kitl- 
taitit otaiga ne|MŽiolnma>> ėmė 
verkti.

Si rami niioi-lija-ju ir |»- 
kiauri-. ka* vm.

X*ef«iį.1aiiiM< verkiinma-*, 
atrakę, jog likimą* jam davę* I 
atklysti Cliiragun. Tuo turimi 
iŠ Meksikos gavę, žinią, kud 
lenai miręs ju tortinga* tėvu* 
ir Išlikę* jum dith-liii. tori n*. 
Jio dalmr rmrį- •.-ryžti Mek- 
oikiai, liet neturį, pinigą kr- 
limu-i. Jei ka. jam dantų pi
nigų, tai jis tam atlygintų I. 
leiitųmi.

Slrarnl ištempė ausi* dar

••Kirk gi kelionė atsieina
Meksiku.”-

•‘Reikia npie -tnkstaati* 
•M.", atsakė m-|iažįstam.*t* 
šlnostyilanias ašaras nuo a- 
kių.

Tuo tarpu prie jųdviejų pri
siartino dar viena* nepažįsta- 
mus ir paklausė ano, ko ji* 
taip gailiai verkių*.

Pirmarai tų patį oopasako- 
ju apie palikta, fortas Mek
sikoje.

Tml antrasis m<|oižįst*ma» 
nusišypsoyę* |*t rmu t iniam 
re neverkti. *•« ji* jom duo
siu* reikalingu* ftinigu*.

liet čia įsimaim- Ktrnml. Jis 
parakė, kati ji* |*innuiu*i>i 
luiMiiuUę* *u te-luimingimjii 
iv rkiauėiu. tad jn priesb-ram 
jį ir pa«4ML

Nnsiginėyta art. tialų-gai* 
'Ktrnml ratiko išimti iš tau 
ko. savo prairau ir luiskolin- Tie.-in valamlų |ira<talanl 
ti turtintum vargdieniui.

Paskirtoje vietoje atnešė pi
nigu*. Padavė nr|Ktžjstamiii. 
Aitą, juo* gražini suvyniojo 
skepMaitėn ir abudu rengė-i 
eiti |iuduryti raštu* Itil* vie 
n.’iu kokio notaro uTim*.

Įstaiga nejmžįstaiiMis almai* 
nė savo mintį. Parakė ji* 
iiiii, Siraml'tii. kad M<-l;.ikun i*

Pa*i-

vyk* visų tautų ma**-initinga*.
IJeluviai |uir<ubui Ir nuus- 

tingnn kvitv-inuti atsilankyti 
keliau.ių* lik ant rytojau., kuoskailliugiausia. Bus ko įm
ik t kad micslr yra tatigu matyti ir imsiklausyti. 
tiek pinigų nešiotic* su savi-j------------------------------
mi. tad jis Nirand'ui patarė 
pinigu* nešti atgal Imnkon ir

mv. Jarlalltolten palaikyti |mt naktį.
Sint te I sutiko. Xe|tažj*ln- 

ma* tml pailavė jum atgal |mn- 
•Irlj. a|iri*tų skepetaite. Ir a- 
limlu praddkyrė.

Ktrnml nuėjo Imnkon. Išvy
niojo -k<-|a*tnitę ir atrodo lik 
|te*l**-r galiu*.

Ti'kitm loidn čia daug žmo
nių apgaunama. Ir žmraė* 
tai* nt.itikiiuai* vi« <lur n*-|*n- 
.iinok ina.

IR VĖL DELEGACIJA 
SPRINGFIELDaN

S|irim:i1etilan iškeliauja 
t ’ldencte majoru* *u <b*lmri- 
jn. Tu. kelioat'-s tik*lu. pa- 
■taryti intakų b-gi-tatunije. 
Lnd t’l<ieui.*nj butų ptrve.li di- 
■le.iti tmtkesėlnl.

Saku, tltirngn neturi pini- 
.-ų. t H pinigai yra n-Halinri 
yjiikr oi'eikatiagtuno žvilgsniu. 
X'r» Im finalo negalima nuva 
lyti gatvių ir gatvairių.

Aiandie vakare, t vaL Itie- 
v<» Apveja be- |atra|tijiMt svetai
nėje yra r*-ngianm» .mrbio. 
prakaltai- Vielory l.ita-rty 
I/miii reikalai*, Bu. garsų. 
k'iiiaMtijni. kurie Įilačial išdės 
•varlių Šio* pnokufiaė* IVrpn- 
k'-. Ijti.vė* |«iokol<v.

IJetuviai. kviečiame visit* j 
Šia* svarbia* prakaltas, kario. 
-e iotnr.-'iie įlaur ku nauju.

Nrkamgi msb'-lioj. .‘t valandų 
fm |ėetų mieste įvyk, visų tau- 
’V tnrmla. IVrmktj išviso da- 

jtyvan* 27 tautai, tarp jų ir lie- 
' tuviai. Kiekviena tauta turės 
ravo “(tad**. .Sekanui* tauto* 
im. dalyvumų ir tokioj eib‘-j 
paruduos:

I.
••

4.
X
6. tv-ko-Ntavakai.

liūnai.
Fili|*inicčiat. 
Finai.
Prancūzai.

H. Vokiečiai.
12. (Stekai.
IX (darniai.
14. Italai.
IX Japonai.
16. JugoJAavai.
17. l-atriai.
IX UatraiaL
IH. Vengrai. 
3HL- Norvegai.
21. trakai.
22. Ilamauai.
2X Iturai.
24. Aveliai.
25. Avcicarai.
26. KyraL
27. l'krainieviaL
Itytų pusėj Mieltigan gatvė*, 

tarp Van Bure* ir llamlolpb. 
kiekvienai tautai, ralvg pažy. 
mėtų a...... hm> -kirta vie.
la vėliavom, ranršti.

Zi-touių itiaršavimo arba.. 
Vientik vežimai ir vėliavos.

I ::roda vi* gatvėmis nno 12 
gatvė* trauk. šiauriu Etate 
>4. iki Itamlolpk. ja pa.ttk* j 
rytus iki Mudiigau are. Miclii- 
gnn ttve. trauko j Įlietu. iki 
Vau Iltimi.

Moksleivių Vakaru.
A. L Ii. K. M. K-mo 2-m j 

l.atųai i -ngitt vakarų, kari* ( 
įvyk* raketoj. Imlnmlž.io 2ft <L ( 
*. m. Bu* rabčtaa gražu* vei- | 
kala*, tanui* lui. *mlainimtn | 
gražio, niludėo. taip gi Im* so
tų. >l< kb-macijų ir kitokių pa- 
niarginimų. tii famitaigiu. pro 
gramui Im- šokiai ir žni*lė».

Moksleiviai rengia vakaru* 
ne pinigiškai |ta*ifwlayti. Jų 
noras, kad vesti ravo lautic- 
ėiu* prie dailė*, kn* prakilnu 
ir nuodinga mu*ų gyvenime.

Taigi ir šį »ykį katalikai 
imik.leiviai. valparatataHai, 
pašventę lieknmų nuo mokslo 
tiulį laiko, ratvngė programų 
|ir rytoj, t. y. talandžio 26 d. 
[M.ityžio išpibly ti 1'liitugoj.

; T<«b-I urbiamieji, nepamirš- 
kiti alitankyli j vi išminėtų 
vakarėlį, nepraleiskite progo*. 
m-, programa* Ims turiningas. 

A'i"i Imsite nžgnnėtllntl. Iii

Itrelgcporte. fv. Jurgio pa 
rupijoj. Vhicaitn. UL yra ra- 
.įtveręs atletikų- laiinimosi 
rateli*. Visi, kurie norite pa- 
silaviati. makmėkilr atsilanky- 
ti. Ijtvinimnnū atoilmmi ntar- 
ninkų vakarai*.

IIBUOKTOM PAIKO. •

Rrigktoa Paiko liet aviai, 
tartai, dar nematė tokio dide
lio susitelkimo lariuvėioje, 
koks buvo Vriykų ryte, ImL 
20 d. Negandus pirmiems var 
imtus, kvieėiaatusn- žmaars j 
tažnyėių, pasipy lė žmonės iš 
visų pusių. Penktose vai. ryte 
jau netilpo Ammtės tažayrio- 
je. Atėję vėiiaa turėjo stovėti 
nnt gatvė**.

Prasidėjo Atsikėlimo apei- 
gn*. Rytas kuro grąžtu, tat 
procesija, giedodama “Link- 
asiram oAaa^mm ■iMUraav ••šilui <iirw m«ni> pr>*xno. 
JZf^t^liraZ^lgiansia eilė 

Imliai aprengtų, lyg aniolta- 
kų. vaikučių iy mergaičių pri
sidėjo prie pagražinimo proc*-- 
aijtm. Iš visų lietuviškų para- 
Mta^fSto'gata:,ikt,i 

erai ja tauta eM apie kažayftų. 
Visa tat primlgl Velytų rylų 
IJetaroje...

Po mlHųHjtaeuM, Itmi. 
Hri*a pnratij inMRi

NAUJAS 
i KNYGy MTAIOGAS 
■ JAU YRA GATAVAI. 

■I’risiųskite 2*. otanipų ira 
■įraiuute jį. Adrrrtiolute ši-M 
■teip: •

A. 0LSZEWUI 
Įsam Sovtlt Halated SCrmtĮ 

ChicafO, Dl. a

Mes norime kad jųa šiandieną 
pamėgintumėt—-neatidelioki te 

— dėžutę Helmar Turk. Cigaretų.
Surūkyk pusę jų - jeigu esi nedaugiau 

kaip tik užgančdinlas sugrąžink likusius 
išdirbėjui, o gausi pinigus už visą dėžutę.

Mes drąsiai tą pasiūlymą darome - užtat 
kad Helmar yra 100°o grynai Turkiškas.

tHirini*) -luųbiasu.* Utiif Turliilu ir 
E»n*»*U>f Cifuntii riaam patMirltu*.

K

♦
*

J
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