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Fiune
Atvažiavo jie specijaliu trau

ktais.

Galimas daiktas,
I
į Paryta*. Imk M-Vakar į 

Ver*aill«~ nikeliam pirmieji 
vokiečių olieijaliai kui>*nu. 
kurių tikrins |mru|oati alke- 

. liaujantiems vokiečių atslo- 
vnm* buveine..

Vokiečiai į Vertaillrs atvež
ei sperijaliu traukiniu iš Orei, 
'arti Cinnpieguv.
, VerMiilleo- juo. |msit iko |atl 
kininka. Henry ir kiti pran 
ciuuii viršininkai ir imlyvlėjo 
j IteMTVois vnšlmtį. kuris ski
riama. vokiečių atstovams.

i PaaiškėjH čia. kml Suv. Vai 
■UmJNOA ITALŲ ARKI-1 Visa. Itynm? taųdadirumi Mijų atMovai prieėnmri kare? 

JA URRMUU nUMB. Imtin pa|moėta.. kisos kran- įkalt intaku, ladmukti tnfp* 
------------- luvės buvo iižilarylo*. Ižidžinn- tnulinin teisman. Jie stati už 

Taika užblokuota. D Sonaino *i«* žmonių minios imnslavn. 1ni. k„,| kaltininkai turi ntsa- 
ižktiiauja Ryman. Rnomė? šaukė: lud gyvuoja

_______ Amerika! lh-1 a|m* |irezi<lentų 
Paryžta, Imi. 36. _ Čionai U’ilsonų įžeidžiamai buvo ai-

atkeliavo viena, amerikoniška ?ilta|M*u>a.
ofieietas. Pirm trijų dienų jis Italų atstovų išėjima, iš tai- 

aplrido uostų Kiume. už kur, kas koaferroeijo* palietė ir 
tlahar seka nepaprasto, varly- Vatikanu. Arentasis Tėvas va
tinė?. kur apie taiko? bėgį ilgai kaa-

Ji? tvirtina, kad Dalija aat »* ?eknrtoriumi kanli-
ž'tanve perinate 14 divizijų **• <ta?parri. Paritui fmpržių 
kariuomenės. Ir ligi šio taiko ajilaukė aridpntaųm? Cendli. 
I«*ama ■ ■ uui ^muu utaounuao na —L* *7 -------- -— ' V ------------- ---------

taierių ir a-•‘Į. ir kalbėjosi sa prrzėbmtu •
Prieš jam iėkritaustant mie-, "

Grindi palydevai užpulti
Paryžiuje

kotui I*- lik prieš Hiio*avių 
tautų.

I • ---------------------------
I — IVn.litagton. Imi. 3&- ė’ta 
lofirijaliai užginama, kad N. į
V. amtaiMkbiriu* Page l'aliž-je

į butų n-zignavi-..
j
i

Socijalistai klausia, sulif ko 
Hų tataių Jto taip elgtasi. sugryž 

konferencijai
Ir dalis lenku armijos, kori Paryžius Imi. -Ji:. t'So udet
šiandie siuBčuma Lenkijon ii jnliai |u«.ki4lita. kad juMtkleii 
Praaonaijaa psr Vokietijų. ta? Puineate Naaey vyaknpų

Utealno kovo numanoma, jog lineli |ai.kyri* sim**lmrgo vj 
4iii|ai. gi Xnnej gimi-ridį vi
karų, |illllo1:i IMlirt Mėtau 
vy.knpii.

Tai |tirmn kartu ta<mi va‘- 
■li*ka* |ui*kv rimą. uxn<kon1uii- 
1a* |tmneuxų ofieijnlimiM* ik* 
kuim-ntuoM- mm to laiko, kuo . 
mot l>rnnruxijo. valdžia |?-r 
įmuki- vtMAiu* .antikių? «i 
llažriyėia.

Stra*.lmrgo ir Mrita vya- 
kupijo* vm nlimlo-e mm vo- 
kioėių |H*iviiieijo*<- Abace ir 
Girmitn*. To* |uovineijii. yra 
.uiiAto. *u .\|Htėtidižkuoj)u 
S»tit kiuikoiilulu iirlta tum 
tikra Mitartirni.

Tad vietoje |aMtrauku.ių iė> 
ten viAieėių xy.kn|ių. |tran<-u 
xų valdžia |m>kyri- nummviu* 
v y.kapu*.
.. ’ idMirt-ni Mieijn- ■ Kagarijo. rastinė. Umln|«-*U*. padlika Paryžiuje,

j—. ....o.- ~’'vtikiai turi-, kridi. ia- uuga < ~ ___ _
kolėevikų ■l«vlinkių '^^.J^k^""?,^1*,,’,^fJ‘1*^',, n* •"•laikiška karimame- .u.irinkn.i žmonių minia. Pu^ 

-------------- ,—  ------. kelta ovaeijo. li-kriiaujnn- 
, lliuiiunii armijai I ngarijoje tiltai*
|«gell»li |<aneu*a1. anti pra Kai kurie Uikraiėiai man.

I nsnrijo. bolėrvikiika vai-, liauja ne ant viMulo*. Maksi. 
.Ižui jonkiuti tampriai uždaryti ym viHie«. kml ji* .ngryiim- 
visu, ruls-žiu.. t '■ ■ ' * ”

ten

B0IAEVTKAI APLEIDAU
0RKNRUR04

Bolževlkų karti viai pereina j 
Kolčako armijų.

Londonas, Imi. 3*.-- tisui? 
žinių, kml rusų bolševikų šta 
Im* kraustosi iš miesto t keti 
luirgo, |otarytim-j llu.ijoj. ne* 
ant tu miesto briaujnsi Kol.'i 
ko (Nils-rijo* valdžio.| k,i- 
riumumė.

Kolėako karimam-nei
vailovaųja gen. Ižutov. Ji. jau 
atsiėmė miestų <h*kų. už 13H* 
mylių (angliškų) pirirytnnse 
mm ttrtaihurgo.

_____ Itaugrlis bolševikų keleivių • 
VHXA APIPLtRt MIBST4. atileblžia balA-vikiška. -ile. ir .

PARRAL. jstajn K.dčsk« nnnijta. Aliu. I-’*"*"’? 'Triau
....................... .................. ............. ................ tų nuo 
italai bu? jau pilnai užėntr tų k*"* nesenai lankėsi Amerikoj Paakui liapė nugaiakiati tris valslieėiai iai|ųmt |<ri.i.ledn

Įmania. I*** KoUnkm armijos ir hmt-
________ drai veikia prieš hnlėevikr...

liavo trys nmerikimai. kasyk
lų vnlėjai. ir |Ml|m*akojii. jog 
žinomas galvažmli. Vilią mi
nėtų miestų užėmė ir apiplėšė. 

Vilią mi savo kariuonamė 
užpuolė miesto imrninnnų. pa«- Į 
tarųjį įveikė ir |m»kui ėtm* 
Įik'-šli miestų.

Kitų dienų jmkė saviškiam* 
nefmliesti kaip aim-rikonų. 
taip kilų svetimšalių savnarių.

Taijųml jsiikė suimti buvu
sį Panai luu-sto majorų l.ur. 
Ilerrern ir jo du aunu ir vi.ii«‘ 
tris .ušamlyti.

Iš l'liiliualiun prieš Vilių 
|m*ių.1a trys traukiniai .u 
(’arrango* karimanem-. (.autu 
žinių, jog dnlmr bu sritųs nut 
šis.

Pnrrnl yra kasyklų iiiu-.ta*. 
už I3> mylių į Įuetryln* am» 
Ctiiliunliua.

karitarta. didėja. *** ***» ’*»•’**
a _ Ntmui riu |Mb<iMžV4*« 1nri |»o-

Mum, buvo apb-Uę vtri ir U|1||,ifl inin|) |aj
civiliai gyventojui. Im-iiiu. vie- ■ .i,,,.!,.,
nu? italu*. IH ir šitų žvmi da ... . .. ... .
Ii? iškraustyta iš miesiii. .a^L*^

Italijos divizija skaito 14.- į j/Kartim- ori^iLrriT”” 
IM kareivio. Taigi • *"?' l***^"’
Im? arti šimtų lakstau l-nm-lu-
.. u | ’ n| tuMi Užtuin komo«■ italu karrinu. •

nuriju* MiMriukiiiii) (atihj
lonnino aptaidžta Paryžių. .ųjungo. reikale. Bu* įleista ii 
Ijiikrnšti. temti? rate, jog V"WM“b n,”‘ imskailyta? ?ų 

italų užsienių reikalų minirie- J*~>ktas ir gidutinai
ris Nininino šiandie a|deulžia'•*’',r,‘B*1”’ 
Parytių. Nu juo iškeliauju iri 
italis italų misijos narių.

Xvi vutia. italas atstovu*.

PRALAIMĖJO GATVCKA 
RIŲ KOMPANIJA.

< uit vakarių kamųunij-i Cbi- 
sagoje reikalavo Įuiki-bi mo
kė, t į |mNiži«*riam? nuo i<-. ligi 
“e. Stato Puišio 1'lilita-* kolai* 
.i jų, galutinai nn.|tnial<-. kml 
mokesti* turi |M«ilikt: % een. 
lai.

Čekų kariumenė tik už 20 
mylių nuo Budapešto

Spėjama, kad čekai veikiai pa
ims sostine

•U ITALIJA

Ortando ižkeltavinui neper- 
trankė ryžių

Paryžių, kai. 3A— ItalijM 
Įin-mjera* t hlaleki n|4ei<lo

OOMva. Imi. 36. ėv-kų slo
vakų karimom-m'-. anot muitu 
čia žinių, jau atakuoja įmini- Paryžių |iraeitų ketvirtarlif)

• rų miestų tVaitrm. už 31 my- Sn juo iškeliavo gi arealas 
lių nuo Buda|s-*to. įtins ir keli kiti italai atria-

l'ialrang |iuim-rama. jog ta vai. Ilulžiiiuui misijas narių

į.tatymų inezidmlns pn.kyre ^^,1^ ir .llirll^ 
t malu vyrkujai.

Nes kitaip ateinančia hemą 
žali pritrukti anglių.

lii-b-žinkeliu Motyje buvo

Aptaria ir Itanzigo likimus. 
Tų miestų ir uostų satiiuid 
blikui. Sukoiiui. nulartn Ihiu •tVl UtetviUI’ e

nntalvvauja talkos konfen-nri-1 Į-'-ndi » tarptaut.niu. 
joje. Taika knipir užblokuota. ’*' «*«• **•« I***

Iš iimivimto IVilsono ihim*> '■■"••••J*’- , , . .
ne.im.1o kokui nor* mi.iWdi.‘ lx*b'' ”•"*
nu, italam.. Ameriko. atsiuvai 1

mano, kad Dalija turbut. alsi- Orlando palydovai užpulti, 
sakysianti nuo savu reikntavi-^ 
mų.

lh-1 iš llymo imreitui kitokių 
žinių. Tėtuti Furcugta. iškil- 
minga? ?avo .ugryžlnneių nt*i . •__ . .. ' ... .*iov« .m.itikio^s fUo. *"**" •*nty,«»- Ji» IhMim e
stovų tm.ilikitnas. t retu- iiu_ L|„11Ui ..J..;
ėių atstovų imdtikiinas. Pntu 
jei u- Ortambi. Mikisiui. priim
ta. kui|s> tauto* dulvyri*.

Aiimriko. nl stovui ėin nuo-
moniniija. knd Itnlijo. parln 
nwnta* atmainysiu? reiknlavi-.

liet imrvinn žinių, knd |mi EUROPAI 0*4^TI*AMA 
luiiH-ntn. karštai paremtas "KARES DUONA", 
pntnjerų Orlnmlų ir vyrinu.y 
Is'-s taikos programų.

kauksmai pnei Wilsona

Iš llj tini prnm-Nima. knd vn 
knr .ugryžę. jiniujera. • Hon
da pn-itiktn* su didžtau*iouii* 
ovacijomis. Vi«oj šalyj |m* 
killitn tautinė šventė.

Kimine! italų |tremjern* Or- 
latalo kelinio į geležinkelio 
-lotj Pu ryži u ji-. liena. s»-i lių 
kareivi* pri«iknbino prie ,tre

•mę* klausti. kmlel Halai 
džin Paryžių.

Iš lo pakilo einėui. paskui 
.ii.ikirtiinn*. I'nkilo muštynės. 

Į Arai žmonės sužeistu. Ketui 
•Inr. kml įnikti tn. .u*lal><!ytr..

JAPONŲ PRANEŠIMAS 
PIE SUKILIMĄ KO 

RĖJOJ.

A-

Tri?ėja» llrotber. vakar 
(Imi. 'Jut prmiėju |s-rknitim'-li 
|sT>i*kv rimo bylų žJua-rio 
Siiu|iMiiai *u jo moterimi Kut
ina.

Dyki* iis-tu .tuign moleri. 
j išsitraukė tev<4verį ir keli, 
kartu. Įmšovė mivo vyrų.

Byla |s-ttinuklu. Pa*aiita.i. 
uuvežln* ligoninėn. Xat*i nei 
Ietis uždari ta kalėjiiiutn.

Japonai užritina visokių pik-' 
tadarincų darbų

*31,000000 PASKOLOS.

puretnių* ( 
vvritiiinv i

Paryžius. Imi. 36. Vytinu 
'ioji talkininkų maisto tnrylm. 

| kurioje pirmininkauja llmiver. 
|ui.kelia-, jog Europai |»‘r se
kančiu- Iri? tu>-n«-*iu. .ugrų- 
lininiui ••karė* duona".

Ta* nutarimo* ne|«1icėin A- 
metikas.

Washington. Imi. 36. .Iuįui 
nijo. niidMi.mln riti |m.k<*Ua*- 
olieijalį pnim-aimų apie *ukili 
luti. Korėjoj.

Nako, jog jii|o>mii ten ir-nt 
likę jokių lūklndnringų <inr 
lių. 10-11111* legiilį .tikilti.ių 
žmonių malliniinų.

I•orioj Kon-jo» Molinėj »it 
kilimo metu tik viena* žnms<i* 
užnuiėta ir ii .užei.ta,

Vi*oj Korėjoj X’d žnargir. 
iižmii.ta ir .ttžr-i.ln.

\Vliole*idv t'irnl Nliip|»-|*’ 
A.Ms-uitmu" luri-ju .UMiiuki 
uin Motrioin vieibutyj. Iš 
.irinkiiim išėjo otmlris. kml 
žnnmės nteinnm'iai žiemai |m 
.igiiminlų anglių dnlmr. Xe* 
kitaip guli pritrukti auglių.

Ta* iviknla* aiškinima* 
taip:

Jei įlakir Įmonės nepirk- 
anglių, kni-kutio. kasikio* nh 
glių mtiirė* knr |«wlė<i ir Im- 
privvr.lo* |.-rtmukti dūlini. 
Timuu-I tvikiiiiiui kiekybė am: 
lių neini* |mgniiiitilo nteiiion 
eini titanui.

<>i jei žnumės pirk* dnlmr 
migli*, tai imliuieiio. ilmigeli 
geležinkelių vagonų, lei* kn 
-yklmii* dirbti |s*r in*mų ir 
lei* anglių 'ar*Imu- |m*igii ' 
luini i išleklimi* ideimim iui 

(žii-uuii.

Ugi šiandie ryto tlml. 3ij 
<*liiet>goje surinkta Perguli-* 
Paskolų* *rd.miljl«ai. Il.-okin, 
tliieiigo už-iliku-i. Knni|miii 
jai neat.akiuiti* orus.

NAPALIUS NAUDOJASI 
LAKSTYTUVU,

RUMUNAI UŽ 120 MYLIŲ
NUO BUDAPEŠTO

Copenhafen Imk Jii. 
niimiju? kurimamsa. vi. 
Itrinnjn.i I ngarijo* gilintam. 
Balandžio 33 dienų, anot žinių, 
ji buvo užėmusi linijų tnrja- 
Tla-i*. it Maro. U|aių. rak* 
•nH'.fu llobrei'in. už I'Jh my
lių rytmm- nuo Bmta|s-*to.

I tolireėiiuj apleidi nugarų 
kari įsimetu kr |m*iprieMnimo 
iitisu nūn*.

llu 
«tar

UŽGINAMOS SLAPTOS 
SUTARTYS

PIRKITE KAP-ES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS).

NEPAVYKO APIPLĖŠTI 
BANKA

I'žptaeitų naktį vagiliui Im. 
re į.ikrntiMe (irivalim-n Er.inl. 
Pult’o Imttkoii. :i3*i5 No. Mar
guti sol. Jnu buvo mėginę *ti« 
baldyti geležinę .pintų.

Bei jų ilnrlin. |mju*la ir |«i 
laukta policija. Plėšikui pakš- 
tt**.

Brus*tii* iM1| Jii. įleis u 
karuliu* *u karalstie lakstytu 
vii iškeliavo j mh-'tų Itorluini. 
W •••Italijoj.-. kur Mirti oku|«i 
••ijinė Io-Iem knriiHiiianė.

Washington, tad. 3L Kai 
kurie ralio* laikrntėiai prnilė'o 
.kiliui, jog pnzidi-nta* Wil 
M<nn« linui* kokia, iru *hi|Hn* 
.atarti* *ii kitiuiii. šalimi*.

I'ti'ziikiitu *ohrel>*riii. Tu 
mulu tad |m*killr-. kml ta* 
jin prii.iiminymu*.

MEKSIKA NEPRIPAEISTA 
MONROE DOKTRINOS

Uuslofui*. Imi. Jri. 
tuo ntki-linVo S. V. kl>r>'-- 
VJHo o kietoriu* Ibimi-I*

1‘Mž 
b*?

Bč LANDŽIO 26. 1916 M

(Ideagu 
Imt. vytoj 
šilčiau.

Hlnmlle Ir. t 
/tt- Im**

Mestco City, l«il. .’ė Vil
tie lmkra*ėim jm.kelis- kleksi 
ko* užsitadų reikalu ahr|mita 
eu-tito viršininko Diego K.-t 
m<mk a firma-šimų. jog \b-k*i 
l.n pri«'.im<*i lbtirių. i|« vtri 
nai.

Tįsi Įso-iii laiku I*i*ki!li1. 
žinia, kad Mek.iko- vuldžia 
ulšankia *av« pasilintinį i* 
Parvžtan*.

taika, kotirerenrijon atlikrA 
namie *varliiii* miknių..

Kai-kurie laikraėėiai (virti
mi. jog al>i |hi»i |imlary«ių

l*a*kui bendrai l«ig>ių pmdė 
tų .varlių taiko, pravedimd 
įlariių.

Paryžiuje laikinai |».iliko 
ir Italijai. iiž*ieniii reikalų mi* 
ni.teri* liannui. Smiiino.

Tuo tortui i; lt ynai Įirane- 
Mimo, jog lenai ir kilutH? Da
lijo* uiie*tiioM* -vkonrHHi mil- 
žini^ko. gyventojų d<-iimn.tra- 
eijo.. Pmli**iiHijatiui prieJ tal
kininku. už jų m-norėjimų |iri- 
Imžinti Italijai m»to Kilime.

VOKIEČIAI TURI NAUJUS
PLENUS TAUTŲ *4

JUNGAI

Londonas. I.M|. Si. Vokieėių 
nl.tovni taiko* konfi-reneijoa 
nii*ivež pmji-ktų naujai tautų 
MĮjtiiigui. .Matavai. Mikuuia. 
tų |>rojektų |«.iidy*ių talki- 
įlinkam*.

I'tie projektu |KlglltllinillM> 
pritalėję. n luivę. Suv. Valati- 
j»*e v okieėių uml«i*adoriil* 
imtu* |t<<in*iuiff.

MILIJONAI ŽMONIŲ ŽUVO 
NUO INPLUENZO8

Londonas, »•»«!. 36.- Britam- 
jo* Italijoje. anot žinių. indu- 
‘■nr... e|>idemijn pn-nuiugll*i 
apie |?<nki. milijonu* žusmiu.

lufltieuza ten baisiai .taute 
prie-ilų riale ui. Uie.tuoM- buvo 
pilno* gatvė* žmonių birenu. 
Xe* nesuspėta jų InMnii.

Seka “Vidory Loan” Kampanija. Pirkite Paskolos Bondsus!
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Nauju N«W* Nur.nt |»<rmai«>ti

teinit) liaudžiai yra anarchi
ja arba betvarkė.

Liberalai jaučiau graaru 
lai*. Ką jie sake, U turi gil
dyti liaudia; bet krikHteaių 
<l«mokratų programą, l**P* 
tįrtaaėia viena teinu liaudiiai, 
“Lietuvo*” didyri* draip*a* 
vadinu krikščionišku anar
chizmu.

Iki šiol kai-ka* nlicjojo ar 
yra taip lietuvių tukių libera
lų. kaip lie prancūzų ir vo- 
kiiėių lita-ratai. kurių net ei- 
-inga* np-*-jima- *u imonėnii* 
*ukė|ė Mieijalizino |irole»tu*. 
Dabar jau negalimu ala-juti. 
knd ir tarp lietuvių yra tikrų 
liberalų: virai diiaugiari U'all 
rlrcet'vio knpitalirtai*. kiti 
•h-umk rafijai primeta atiar- 
cliijo- vardų.

A imti In. kų |*rašų rinki
mą* įhi Įietieija dėl Lietuvi* 
nr|riklau*<miyl*'-* lierioginę 
naudų utm-r. ji* |mrmlė keliu* 
imrttdeėjinm vertu* dalyku*.

1‘uraėai Ituvo n-ukumi tarp 
kitataučių. I* jų rašy-nui* ir nt- 

E*ilie|Hinų teko linus ku |mlirti. 
l-lnmh'-na-. lyg kiek mu* kito* 
taiilie žirni ir kaip į IJrtuv.-)

Vėl Nauja* Minute- žiuri.. I* pariekmdų nm* žinių 

• rių Sąstatas. ir pranešimų |m*inulė. kml 
IJrtnvo* likimu ir ju* |«i*lnn- 
ginui* Amerika* plačioji vt- 
.-iMUnenė iuler<-*mija*i. Itaug 
užuojauta* I Jrt u vai *utikta 
|m* U|ėvta*lc**MU* ŽMoNc*. Jta 
nrtik rašėm, ta-t |mra*ų rinkė
jam* gražių kouųilimeutų tr 
vvlijiaių IJrtuvo* ndre-u tei
kė. Mum) ib-ju-imai. kad apta 
lietuviu* Amerika* visuomtmė 
IM-Žiaa. turėtų Siek-liek *uma- 
ži'Ji. Mu-ų |io-tnng«». ra v* ut- 
-irckioiM'niluuti |«-r Įoirtaruu 
*iu* melu* atnešė uinm* ma
lonių vai*ių. Nealtejujame. 
kad*Amerika, lietuviu* |uūi- 

inuri. mum* *im|mliju* rudy*.

s■
Tarptautinis ir Lietu vislias 

Raudonasis Kryžius.

IRamkmųjam Kryžiui. m« taug 
va ^aprauti, kaip tokia drau
gija yra reikalingu karė* lai
ku.

* (icm-vri* Koavcmija 1Š64 
m. Itamlotiojo Kryžiau* įstai
gom* |iri)iažino i*-utralyta-< 
1ci*c*. Tat reiškia, kml kuvo* 
ir kari* metu nevalia Šaudyti 
j llaudonojo Kryžiau* jutai- 
gns nei žnione*. I'žtatai to* 
įdaigo* ir žmrmė* turėjo pil
dyti dvi *ųlvgi: a) turėti aiSkų 
tangvai nmtoiuų llamtanųjo 
Kryžiau* ženklų ir b) nedaly
vauti kariniame kovo* veiki- 
me. t. y. m-taikyti jm ravo 
ženklu uiuunicijo*. uei giak- 
lų. nei *vrikų kareivių, ari ka
riškų *u*iiinojinto prtamomų, 

Itauikmujn Kryžiau* Orga
nizacija pirmiamdai *tujo dar
bia IStii metai* Vokietijoj ka
tėje *u A udrijo. Ta draugija 
buvo <tar geriau Kiiurguizno- 
ta iŠ abiejų pu*ių IS'ti m. ka
rėj* prancūzų nu vnkii*-iai*. 
Kii-kvieuojr vėle*m je karėje 
vi* itaugiau buvo įtariai tai 
draugijai ir daugiau naudo* ji 
padarė. Ka*kart artyme*ai da- 
reni ryšiai tarp vn-Sputijo* ir 
tarp lluintamiju Kryžiau*.

liet vi*o* vic*|mlijo* rupi- 
no*i inilnikyli nor- įSvaizdų. 
kad ta draugija nėra viršpa- 
lijo* įdaiga, tik privatinė ar- 
gaiHxacija. Šel|*lamu* tų 
draugiją viešpatija* išmodavo 
įvairiau to Selimau priežaati*. 
Taip l'raacuzija duoda Rau- 
duaam l*ranratjjei Kryžiui pu 
l.Tranką (arba 3U centų) ka*- 
dtaa už ktakviraų ligonį — ka
reivį. Kurija dešimčiai l-enki- 
jo* guliernijų paminkiau užru- 
hežinių |m*purtų mukcaria* a 
rubliai* ir tnua pinigu* pave
dė Kurijų* Raudalių jam Kry
žini. M«M "irtai*- Sauja* į*aky- 
ma* užilėjo ant uiruliežinių 
|m*|Mirtų dar kitn* penki* rub
liu*. Siuvi kartu jau im vien 
l**nkijoje. liet vi*o*e caru vai- 
diuiioM- *aly*c. IMK) metai* 
tapo įverta* |icakių kapeikų 
pridėčka* prie kiekvienu va
žiavimo geležinkeliu, jei to va
žiavimu kaina luivu nemažiau 
!■» ka|ieikų. 1914 metai* ta-

•rfrmours
Lighthouse Valytojas

Veiklut-Ekonomukas

Septynioliktame femtmetyje 
Av. Vincenta* A. Paulo, pran
cūzą*. įkūrė mergaičių drau
gijų t uotai tikrlu. kad jo* pa
tarnautų ligoniam*. To* drau
gijų* ofirijali* vanla* buvo 
kiloki*, liet visuomenė *u di
dele meile ir fiagarlia ja* va
dindavo gailertiagimii* raneri- 
mi* — noeura dv charitė. Ka
rių laikai* to* vienuole* eida
vo į kovų lauku* ir geltatlavo 
sužeist uo*in*.

Tų vienuolių pn*i*veatiiua* 
ir pavyadi* apie vidurį devy
niolikto šimtmečio rakėte gra
žių |M*rkiuit) tani |ia*nulinių 
dimlerirkų ii net įiektilulikių. 
I8A4 iškilo karė. Anglija, 
Prancūzija ir Turkija karia-' 
ra *u rusai* anf JmMtaski* Ju
de krantų.

Tmla anglį'' Horcnrr Nigli- 
tinguli- *u dideliu pmdėvrati- 
niu tarnavo kareiviam*. I-niu
rnėti ja kiltai daug rašė a|ūe 
jų. Karei |iasil«igu* vienoji 
£uni|xi* opinija neniliotė rū
pinti* *užci*tų kareivių liki
mu. šveicaru* llmry Dumanl 
IŠKi m. *u«larė tar|itautinų *u- 
žei*ti)jų gelbėjimo draugijų, 
bet į jų <laugiau*iai priklatmė 
Šveicarų.

ŠM-ii-arų rr*puli|ikii* vėliu 
va yra ramkma »u Imliu kry
žium viduryje. Naujai *u*i- 
•lariu*ioji draugija |n-rkcitė 
Aveicariju* vėliavų ir padarė 
raudonų kryžių ant balto dug
no. Taip pmūdarė nniij<i*K»* 
draugijo* ženklą*. Nue jn ji* ir 
pa*i vadino "llamkmujo Kry
žiau* Draugija”. Jm> įmeti nė 
buvo ir tebėra Šveicarijo* 
mie*ta* thmeva.

Teikiat ėutč daryti* Kaudo- 
nujo Kryžiau* įvairioer vieė- 
pntijmc. ltMM mnmlaiė Italija* 
!taudona*i* Kryžių*. ISCi aa 
į*ikurė Pranrauiju* Ramluna- 
*i* Kryžių*. Ištiš m. at*ira<ki 
lluudutm*i* Kryžių* ir Angli
joje. TruniĮiu htiku lUmiouoju 
Kryžiau* draugija* |iu*irudv 
ktrkviruejr etvėpulijoje. kart 
turėjo kovo karimnamų. Tiktai 
Turkijoj ji nceivadimi llam ki
rmiju Kryžium, o llamkmu 
Jaunu Mėiuniu. Turkijo* *u- 
žei*tųjų glolmtojai nuo tštėl m. i im»k<**ti» pn*idarė dvigulei*; 
kaipo ženklų vartodavę nu- 
donų Jaunučio ženklų ant 
Imtto tauku *u ramluna žvaigž
de. liet Itamlonojo Menulio 
tairykk'-* buvo tu* |«»čio* knip 
ir Itaudoiiojo Kryžiau*.

Pradžioje tu* draugijų* liuvu italių jam Kryžiui davė Kini- 
taip kuip kito* geru* ir imujgnun* birželio mėareyje. I!«zi 
dingo* privatinių n-imuių tu. Amerika* Ibiiutanojo Kry- 
draugijų*. Tiktui kuriėkoji žinu* įkūrėja >knitu*i Mi** 
kiekvir-mt* Šalie* valdvlia In- įtartim. .Ii būvu pirmutinė pi 
Imi pritantavci *avu žerm'-* prezidentė, kuomet ji* tu|m

i Vii *|n'jo upiekti žinia apb- 
,'lactavu* miai*l<-rių *ų*latų, 

aut Gi |iė«lii at*ivijo kita, nnu- 
' jį tauto, o "c žhkhkioi*. kn 

biartų vanlijnnti. Tokonu* a- 
py*la»'uiii- «-*anl. *uuku orė-u 
tuotiė ir tom* greilum* |n*r- 
maiaam* prieža*ti* gviklaati. 
Pri*ieimi uuo komeulavii'.ų 
ra*ilųikyli. vien tik žiurėtmiju 
paliekant. l-auk*imr likn-.nių 

! kasių., tom* Maigiom* |k-h. ni- 
L aunu* auSvieriiinčių |irieža-

= *
F Naujaaii I-taravo* mifiideriiy _

Hiratau. rvta. kad •*irt**jlMe7grra.oimblo(w*takm^ 
vmkųcaujiiiii.'i mle italiiui.i 
•■mijūTi-ini ir krikSėhmy* dr 
t'uikijd ui. Minimųjų imrtijų 
blokai* mafimmi. iniįtiiiiiii ne-

<o*ta ta*, kml įlabuil 
žini*lp>- at*ak«miy lo'-> <l:i;i.|lt- 
didį pn.iiiiui imt miv«-* oaiyi 
Itatar. Jie įmani |mtangvinn 
kitu* partija*. N<- u»>, m- kitu 
(akrai Į m žiinue-. tikiu*', ta* 
al*ak«miyl*<- jiem* mi«ivy-li

Krikščioniškas 
anArchirmą f,

I tažiiiuki-. SJ ketamino. IHIP 
tiu jvyku •bližmil*m> dvi 
desimtojo amžių iSrmlimn*. 
Dienrašti* ••Lietuva“ N. į 
►kvi-rnų *u*ivyuiojo K*Iimhui. 
lyg iyikdi* vistų. £ Ii omą. 
i*rii'ta kek-tų nuižumžiii. u |i. 
Jonuką- Inai Moigitu »trect 
tli'nugiije įSiudo krikžcioniikų 
anarchizmą.

Jonuku- jau turbūt eiiui i 
mokyklą. .Ii. gink-jo. kml yra 
krikSėnuiių ikmmkrafų. Ibino 
kratija ir aimrrhija “l.talu- 
vu»” iM-tidnnliiiliiui vi* vii-n. 
I*u*tn*-i<e ckiltta* ji» priraSė 
licginluiim. miituireldziiią ir 
l"-|*-ikitanui- ji. Kleiikiilu- ji. 
liktai |«|*-ikė. m- tie nieke* 
ni už imnmr>'liixiuų. Moimr
• lit/JUi

ir miimm*'.
li:iM-*i įvairių tautybių žnui- 

nė*: airiai, vokiečiai, žydai, 
italai. *knmliunvui. lenkai, ru 
*ai. Tiem nuriau. kiti mažiau, 
-tiriu, švedų, mo-vegų ir itaaų 
KMMpntija neabejotina. Italai, 
vokiečiai ir kiti y|«lingu> lie
tuviam* .itiiĮailija* įmuk-, 
bet jų užuojauta lan-ju i* tu 
|ait Šaltinio, kur vi*u* už *avu 
|i-i*e* liekiiviijnm-ta* tautu* ju* 
ramia.

Navoti*kų |m |*-tiriju raSyti* 
imrų nata lenkai. Atrado, knd 
li-nkų virtmmrm* likigu lietu
viam. raalinku*i velyti. Su k-n- 
kai* tu l«il«. kml |a. jm*» |ui. 
Iilikierių 
kn-.lmiM- 
Lietuvai
Atraki, kud lietuvių kovu* ir 
lui.lungii. |uulatė jų galvoM- 
.bikiųdokių atmainų. Ik-t jų 

Įpnda> iit-imėim,- į l.iHuvm 
Ikiliminių kol kn* ne|ui>iekė 
I Inu nuduotu tai|enio.

I'ii |M'ticija uuiktau*lii ru*e»; 
■ urai. Knikurta iŠ jų |«rwk'- 
■ujuiiliniai. ta-t daugeli. nt*l- 

' kall'im jo. K*ų m-likį į Lietu- 
ve* valdylė'. u|.i*taiymų.

Tų t|.ų reiklų jddontali.

Amerikoje ltiiudorui*i* Kry
kiu* t«|«i įveda* IMSI, pir- 
■niauriai kai|m |«rlvatiik- orga
nizacija Koltiiubijo* Didikei- 
te. Galutinų <‘karterį virtau* 
Suvienyto**- VaktijoM* Itall-

ir luikhi*iiuiukų 
Mili ini|ierijuli*tai. 

gera m-vi*l i jautieji.

DIVORSAS

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS!

rnrf. Tr. Bu. y

reipaiii'* riuu adrctu: 
DRAUGAS PUB. CO. 
1800 Wot 46th Street.

Chięaro TU

Nekartų Jų* ratu Imlrai* 
pręrite. kukio ture* būti Lie
tau ateityje. Kud gerai nu- 

• pu.-lun* Ii-. kviiėiaiiK ingyti

A

ABMOURj^COMMNY

inkor|mri»ula* kai|m Amcriko* 
i DMUtsNlifli BmbAmhJI t1 

Kryžių. Itabar ja praaidi nta* 
yra |mt* Kuvtaaytų Valerijų i 
PrvzideNtaa tkoodro* Uitaou.
Gcriauriai organizuota* prieš 

šilų karę *kaitėri Vokietijų* 
Itamtanari* Kryžių*. Ji* tarė, 
jo 3HUML Tuauitar|iu Ameri- ’ 

|lwjc lelravo tik 29š nariai, 
liet Amerikai jctoju* j karę. 

Iiio* 
' riaiga užaugo taip; kati In-veik 
nelnJiko žmogau* nrpriklau- 
•anėio |iric ju. Turimi žymiai 
pralenkėme ir Vokietijų luo
tui dva*iu* pakilimu.

Kau*iomr*i* Kryžių* yra vie
na* kiekvienoje vM**|mtijojc. 
Nor* ji* nėra grynai oTicijulė 
viešpatijų* įriaiga. ta-t turi la
imi arlymų matikių *u vai* 
■Ižin. Ktakvtaau* viešpatija* 
ltmntaim*i* Kryžių* |irl*iluiku 
tai*yklė* ne|iri|«ižinti ravo ša- 

'lyje kilu rambiuoju kryžiau* 
tik virau *nvv. Ann-riko* Itau- 

idoaaei* Krykiu* Suvieaytu*e

amrikm Baaiiraųjį Kryžių ir lartuvuje m batų Idtakio lUa- 
nei kukta kito. Taip jmt Ja daaojo Kryžiau* kaip tik lie- 
poaiju* llamtaaari* Kryžių* Ir- tuviška*.
priperta rara žemėje tik Ja- 
poaijo* Raudonąjį Kryžių.

Kad lietuviai šio* karė* 
taiku *u*larč pagvilio* organi
zacijų Danijoje, jta n*-galėjo > 
pu*iva*liati IJrtnvo* Itamta- 
nuoju Kryžiam. • pn ui dorė Lie j 

raita* ltau.tam*i. Kryžių* |MVO. prie Danija. I
Ramtanojo Kryžiau*. Gal ne
viena* dar tari Kofirnliagojc 
išleidi) atviručių *u |«ra*u: 
Crriiz Ibmgv Duimi*e. Srrtion 
IJiuaaicnac. L y. Itanijo*: 
Raudonam* Kryžių*. IJctnvių 
Skyrių*.

Priridėdoini prie kultūrinių! 
tautų. i*itai*ydaiiii ravo žcm<*- 
jr tarptautinių kultūra* į*tai- 
gi) šaka*, turime pageriiti tų 
įrtaigų liendruo*ių* jdatu*. 
pri|mžinkilne. knd Amerikoje 
m-guli Imti kitokio Raudono 
Kryžiau*, kaip lik Amerikini*.; 
užtat netolimoje ateityje tu-

ŠIS-TAS.
Pavardžių lietuvinimo ga

dynei užėju*. girdim prie&gi- 
niavimo ardrą*ų* balau. Mur- 

a___i__ t_ - a---mt t •■MI <KU£L*U»l* MBMTJCTBI | 
Mulą rirrti .......ridami, raa-
ko*i Kaugevičiai. Raugo per»- 
pektyva nc|iatcakinti. purto*! 
sirtakiai. Ayviu mnngdaiui. 
K*ų. bok* iš manę* šyvio, kad 
tik keturkojų giminei toji ypn- 
tyta- tedrra. Je. kelia* j švie- 
•ių ateitį ne vien rožėmi* klo
ta*.

Kiųtruka*. į IJrtuvo* kara
lių* pritendimjųa. ta- i* vanta, 
liet i* takto. *u laime kiuri, 
kuip jo vi«**|aitijo* plotui tirp
dą. lirai. keliauk |m» Trockį 
bulvių *ku*li. Lietuviai patyn 
laitaiky* valdyti*. Pažas.

4

e

tilt u* liepi ikluurumy la-r liek- vertina* pridoudu: 
larmijų ir ryklu tuo* princi
pu*. kuriuo* dėtame ratu* 
Volely I*'* |Miliulillupnu. Ib-kiuPer*i*ky rmuii. ar kaip im-* ku toriui utlunku. kad jie don- ___. ••••'• ■airi*!* »- | ■«««•••«< •»»»»••,

era JUO* Amerikoj vadinti pn- ginu nuo tiem* keliu nukrypa niriję rMuJtf. kllll j. 2i|iu, ir 
Jriinž. Tauau* Noru*. Jiedu |ui- 

tniiiiiiilnjį pmji-ktn |mtyriim<i 
ir galutiiuii nuiakcijui inleikė 
tam tikrai mm'rikieėių koiuiid* 
jai.

Tui* laikui* t\ii«liiug|une *ė- 
įlėju ir l>r. šliiifm*. Kui ji* 
čia iiil*<'*ih''» ir *r*vu dvylikiu 
nipri'li*' PuguiiiiiMi ir ji* 

’• gi inii'iiiiugn. didelių nStuonių 
pu-lnpin ih-kbira«'ijų. kurioj 
vi*kų *ugruita: latvių-lietuvių 
ri-puldlkii. tuiip ilgui /jungu* 
kab'-jiiiM* Lietuvoj gulė* būt 
taikumą*, kokių ImuHuv gulė* 
tani uzdi-ti. kaip Lietuvoj |ai>- 
vuiuniiiul ir al<'i*tui lurė* Imti 
iiagatl*** žiulžuita minimi ir 

'teuyliiti eib,*. 
Iieję* lu

pintame. <livor*ai IJctuvuj 
veik nežimnui. o dai mažiuli argumentų |iaganiinn. 
praktikmijniui. I>ivur*ų vėžy* |>a* tautininku* ir Kurijuli*tu* 
teprikita, prie \im-riko> lietu
vių. Neliek prie Ana-rike. lie
tinių. kiek prie jų dviejų *n> 
vių. tautininkų ir *«rijali*tų. 
Katu nežinomi tautininkų Sulų 
M'imyuų a|iverktini *aulikini.' 
Kn* nežino apie *ucijali*tų i*- 
torija*. jiem* -u *tctiiiu>mi.
|iuėimui. |ml*-gai>t.' Ka* mali 
lu'iil vielų) "• Keleivio” miint ri.

. kuriami' ueluitų žirikuu' 
J -kt'lliiiiiii«*e gar*iiuuiii 
E Šeimynų dalykai, kimų 
-.kaiti-* Lietuvi** maigu* 
| laitu m- ku Im iiiuuv i i apie>1 ... .. . 'riknriii* ir iftl-opjuv.,-. 
Į tn*l|iataikii' |uėiuu augt

»iu* kninuojii. ko* kurtui*
IMlu

|mty ru» n r nrainu* ten artoc- 
uų. kurie itaugiau nu*imaiio. 

.kų ravo aktu daro. kų ir kui|i 
■ii'ktaracijoje pukei*.

■ Ir tinote. dvi dieni AiiM-riko* 
lietuvių Taryta* alrtovai tu-

ir Tautu* įataty- rėjų mi už*ikar*čiavuriu Aliu

MI' 
tokie

n

mie. N ■

divorrai ir šeimynų pakriki* 
mu* didi*, kad jie tiero* keliu 
pa*iu*-lė. A|i*iv>-lėim* tui* m* 
uiniimliiiiuii*. m*lM**i*ti-liiiin-. 
N**i*tvl*-» sei lii.iluieji rk.uty- 
tujai m- Inu iii' idciitu. kur) nu 
riu ul|ui*nkuti. kad pnrudžiu*. 
kaip iuu*ų luiriuiiuiiiiai ditur- 
raut* dirva rn 
tūtoj ir knd 
raupraltiv mr 

|iil*l<*.
IVrciti,

M* įtarioj Lie. 

M) |Mllil IIIUIIIU* 

ir žymių tūle

Ame

I

tų rintei 
luitilliai
iv o* |H'p 
■tų žymi 
i*ddoim*J*' Komi 
nu tikri n*n 
kiliui Tary

“Civilini Sliutaii Im* teiuė- 
lai*, kuoim-t kontraktą* pa* 
duiuuia* prn-S nu*lalytu lai
du rinktų ar okirtų teiuėjų 
ar kitų tei*iuo viršininką. 
ValdylM* 
mų ar tie*o* teiMuai turi'*, |*ti ir tauiiiiiiikai* delmtuoti. 
origiiuilę ir išimtim) juri*-iko| jų kietų *piamlų niileiikė 
■likeijų vi*mi*c peftiltirų ir j ir intikrino non*<'ii*ii* *u ili- 
divor*ų at*itikiiiiiHi«<>.” vur*ai* ir tolygiai* dalykai* iš 
Girdėjau, kad i* tokiu įlok- d'klarai-ijo* i*im*«li. I'errata- 

iniu gamintu ir |inkištii (Irk guotų. *iitmmpintų ir iiakrialų 
Inraiiįo* projekto diplomatai itaklaraeijo* prujektą *ugrųži- 
lalmi *telM'jo*i. Tokį dokiinicii j imi Aim-riko* diploinatniu*. 

išvydę anl*yk ranka* nnlei ilJetuvių tautu* gartiėliuvoap- 
•ta ir iiehemtrejo toliau už*nlė- .raugutn. liet jo* |io*ki-lbiiiia* 
ti *>l tauta, kurio* 
.vuliiaiicmji' tauto* 
valamluji'. koki yra t 
►oltiv I* - 
pirnmii vieton iškišti ir |ia*au -ntimta. Ji* tauto* 
|iui rudyti, kaip jietn* rupi dorų inužiim. Ji* kartaii 
civiliui Saulini ii divut*ai' ura tautų *iikompramituoti ir 

ir įlaktntų s!iu|*ų tnegarbę užtraukti. Ji* prieinu 
to laip*i 
■•litini- r

nirimui' jau pirmu divorrai* buvo |<a 
i»loiijo* i laidota*.
'plikinu Tnip. Divo'ra* kaip kam 

|M*k*'llniilu*. unri iiuduim*, kuip kam menkniekiu 
gyvybę ir 

gali
IMI

A

*
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Skrisk , Dainele
Lietuviai Pardsvgai

P. R. Kukutis

3114 S. Halsted St,

lutiiiiiuiiiMmtuiiiuintti?

Jeigu nori savo kambarius iipopieruoti ar įipentyti, 
tai atsisakyk dabar.

Jeigu Uu steką pinigu, ai tau paskolinsiu.

l i.

Ger6. Draugai

KUOMBT «rteto m 
kM ir Mtaritei. kad 
■aaiabm am SaMa

NlMOKEk PINIGUS BERE1KALO i 
| Musu krautuvė—viena ii dieniausią Cbicagojo 

Paniundinie u? irmiaaaia kainą, kur kitur taip necsusi 
Maainalių lamkama drukooli ir ofiao darbam yra naujau 
•<« nunjua l'ilaikota viankiua laikrocHius. Bedus Diobi 
nitu ir drimaatinius. *nunaf<mua lietuvilkais rekordais ir 
keSBarrlinių urrianaaų. armonikų rusiikų ir pruaiiku iMir 

. 'lyirfią. Balalaikų. rilarq ir smuiku kokių tik mkia Oir 
I tokiu* iruklua dmua>atrtua. taiaiane laikrodžius ir

uuukaliaku* itiatnunrutua austančiai Kuria prisius trijų 
autų kratsdatiklj <au» katalike* valiui

. Steponas P Kazlavski 
'4632 So A8HLAND AVĖ. CHICAGO. ILL

Telefonas: DROVER 7309

HALSTED 20 ST S 
CANAlPCPT AVĖ

KUOMI IR HM-
1KYMAL
A Korijau sutino-



UBTUVIV OHORV ALBU
MO KLAUSTME.

“Birutė*” miėrus chorą* iJ 
Bucine, Wia» nutarė pakelti 
Lietui iU >t Chorų .lltiao 
kiautdinn.

Chorai gyvavo ir laimi ainur-, 
kiai veikė, ir dnluir tebrgy - 
vuoja! Datbu* dailė* >rytyj« l 
yru nuveikę, u vi*a tai amu-j 
■ai palabinti la* jokio atmin
tie* krvžidiu- ženklu: Imtų 
akriaudn.

Busite užrašyti Lietuviais 
Jeigu pirksite Vktory Bandėm 

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

J— — ..

Į .......  ......... ~ ■ ■ “Į

Farmu Ieškantiems.

Todclci ir yna MNaaayaau. 
kad cbotui, kurie <lai trta-gy- 
vooja (neatsižvelgiant i jų 
pakraipų), pasidengtų am 
juost *avo jėga* ir iMeirti 
hirlmiHu (torų A/(>mmu/ n*-, 
dėl btuiin, bH <M iatoriūioij 
fakto, kmi Ainrriku. lirluriai i 
tvirti havo dailė, nrytyji*— Į 
dainomis lw>i Hairai..

Plaėmii a|n<* tii klnu'iiii.j i 
dar iKOpMUHilui. im*1 nėra kn. i 
kalin ti. Kiekiiitia. cltoin. jį 
anodutnuni a|ita1la*i>: l»t n-i 
kia palirėžli imu pirmųjų i 
darini kingMiių tvnrkn:

KHn i«*iui> chorą*. :i|iIuiIIh 
ję* ktamdiaų, utnalęM prikalu 
pri.idėti prie lėh-hliiim iniir'-toj 
Allmmo. etai kų turi |ia<laryli: 
priduoti (triniau tilfw<laiiėiu I 
antra.il) clioro narių idmitliii. 
ir Chlllo HIIoIUOIIV lipi.- luilliu 
nų Idauriiuų.

Kūlei kax. rlnipiiiim* dali 
tau atlikti per rato dieura* 
Su»: “Iaetuvų.” ••Xauji«- ;
■na” ir “Draugų.” ir |«Mti-l 
kum-, kad luiiK-ti laikraėėiai ( 
■ratidraki* iiiuiua |>atarnauti. , 

Lietuviikų (Imi y Alluum*: 
patį iileiiliiuą iM*a|i*iiiiia ini P 
etatiniai—ruuuiiii tujai atlikti. < 
Todėl amaaintujai, utalida- 
uii .kaičių atxi>«auku>>ių clmrų. 
rinka n-ikalingu* himue>: re- 
daktoriue. lalvmtiėkiy Kum.. 
Piidaalįji Kum. ir (L—Amų 
chon; balaarimu.

Kūlei tau, yra nurtalita: | 
Albumų lalptmia prii-idėjuriii1 
prie Albumo i>4<-i<liui<i rimrii 
paveikidai ru daiuiuiukų bei 
dainininkių vardai*, taipgi 
eimru |iilmi, lu t tiuui|ui irtu- 
rija.

Kolei m zjiioIik- kiek rlioių • 
pri*idėr prie Albumo lileidi ' 
Ulo, toliui Iiežiimiii,' nei |uitie* 
Albumo didžiu ia*i kiek at.irie i 
jo Uk*idiimi». Sužinoję skniėiųl 
cho tų ir juo-- marių. žiiH»inn*.l 
po kiek airiui* aut i-Ihii'o na 
rio.

Album.-*. ne|ar>ddaviaėa. 
Juo* gnu* tik rimrirtai. laik . 
ra*ii'i r*.|ukr i j>n. ir tuln*i 
rkaitliii- bu. įteiktu, i tvari.* 
MM; virtų, kinio)* vilt, tų Rl). 
laukti ilgrfliių metę.

I*ritariiun». t>r laikiau*imu 
Aiaim* <Lilil:»- mtiloi • * il oni' 
tųtĮ.ti .••kuiM'iu niilta.ii: 
Kikili*, / ><*i ll.ti i, v/ , /.*,i 
nu<. |l'i«.

Iltii|t<*'« ('Imto vtibhiin;
Juozapas Dol'.vut. pirm. 
M Kaupcraitij, Užr. radi 
F Pocienė Ižd

Dabar Laikas Statyti
Jeigu turi tuščią lotą, pagerink jį 

pastatydamas namą. 
Neabejok jeigu neturi pinigų.

TORTAS yra mirt VDNMJItS nUNHf 
Mes paskolinsime Jums pinigus. 
Mes duodame speciales kainas 

ant namų statymo paskolų 

Atsineškite tars pkmi k prnpaikąaA.
MDYSia BANKAS ANT KAMPO 

Peoples B Bank 
DidMaualaa Vaiatl jfnia Baa- 

kas MMaran

.. - —,~47tosirAsbiud Avė.

YAMDS74S0 wo7Dd

The Wiersema Statė Bank
11MB-M KICSIGAM AVĖTUS

ilepart ai lli«* <+«■ «r lHieiaeN.ua Maneli 4. I»l», aeUUMiato 
llw Auditur oT Puldic ArrounU of the Stati- of lllinoi*

MAMuntm
1'up.lal lllwk |-.l« UI I
OMtrrlen FuM............... IO.OOt.Oe
I M4ivt4r4 ... H.m.M
t*0*-nM«.......................... M1I.UU!
iNvtOeoO I omM ... <f.M
UrneneO f«r Tttra... s.tsi.Bl

---- lASS.^IT Sl
I . K |P4t4o

•*• gteftarttoK ...................tMofltT.tff
M«t|Ktrwl MR.| «*Wt«.

ImmH* ............................
«»rrr4eeftn  ................  ISM
FtUurto ............................ <.!»>.•!
W* faMNS *•»•! •

ttt-oi ttur Maiiipa .... 1.t*7 24
4>*lt A !♦*** ffoalH Itaukn 3;?,BėX.«3

T«4dl ItaMNNVCB ...ttjnMSO.M

JATUARY 2. 1918—DEP08IT8
MARCH 4. 1919-DEPOSITS

NETtiAIK............

OFF1CERS
%«a %8rteuta« W. Mirr ima.
<.«’«rx» IheKekift. Verv.l«r» amlmt •*wųtr«ta< J.Bitr i'SK, Aa»*t

tm.i i.!.w«>~ ..
Sl.lttJM.4B 
MttJSSJT

. S7WS71.lt

II lUue H
■ *»•» I. tUrtsra

i*Mi» 1.

A STATĖ SAVINOS BANK

(m Tamst! Reikale? (odei ne pas mus?

NAUJAS - 

-KNYGŲ KATALGGAS 2 
” JAU YRA GATAVAS. 

■Prikių.kil** >. MtiiMpy i 
Ntnu-il* j* Adt ■ Miokitr

" A. OLSZEVVSKI _ 

.3240 Soutli Haluted Sttccl^ 
■ Cit nago. iii.

Tegul Kvorta padabina Jurų 
tvunų. Pa* niu> salima gaut- 
. 1*okil) naminių rakandų k. t 
R.tkrndtj. Pečių Divonų, Sii 
ramų Katinų. Pianu. Grafom 
lt? Viskas pas tnui gaunam.- 
Kuomet jum prireikė* ko pn 

mano kreipkite* prie

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicngo Avė. 

Arti Aihland Ava.. Chlcag.

fws.s.
| TURUVINGSSUMPS 

uivtsrrm 
UMITED STATĖS 
COVERNMENT

NAUJIENA!
t IfcUlVi KHIMSHM* ttUMtt' Ui"M— •fNli*

Imi utiui (Mūsota, m* *a tt ue -uteiMa Urabuieu Kum Mi»oj lem* 
(.atims saMte. «r» duMl* 4«(hHBMNB.

l<a>|.*|Mi iMtta b«vmw^«o (MTiaMui.. Muito ir -m» »*l<

l». Lutu imb u»w 4«4MSVar«tttasM MniSisutr
P»4^ro«t*4»^ fn»9»*|ut *mt«. Mttt* |*r pmij.

RED CR0WN FHARMACY
4*m2 S. Ashknd A v c. Cluoafo. TB

p

Liberty Land & Investment Co.,
3301 SO. HALSTED STREET CHICACO, ILUNOIS

r. c.

hctbb RANK 
DttTUCT DflllFV

1112 W. 2Mt SA. (2 klotai aw Hataad) Cfctagu, DL
Turtas $5.000.000.00

n tumią V^M^VIMM: t rru. ao £££2^ -<*«—i- I rm M I

SERGĖKITE SAVO UIS.

Apstok Mokėjęs Raidę ir Pagalvok!

M 
•i u » ■

J. MOZERIS

847 First Natiooa! Bank B!dg.
% aiuut *•

Chicago, IU.
Irlruw ItemMH* :«*■
o >*MM**> r. mm uit m uua A**~

nmimmu HiavNtmnmmiHin tmimniminitiitniimniittitiiunatS

antra.il
lHieiaeN.ua
S7WS71.lt


DRAUGAI

•t

I

Puikus Vakaras
W. PŲLLMAN, IU.

Vta4 kto> Ilk «>V.n kUdaalij:
Xmi4MiraktU' įniko M M •»«*•

**ll Mm ftailtata !• .Unito, •• ••
* .. u m •» ueįuirirrvs

Oera Ferma Iimalnymui.
*• takt-Tly (urmą |><r»fa«<MU ar ha 

maAmrofafa nei itamn ur ’taa. ItuBA.'- 
•4 tttarfafa VMh«i>.K Ubai Btafa J 
VtoAaM HM <**•• * beveik >tan* >ra 
Airiam** Naeja Meka ir «ero La fa. 
ant (anama l*«rn*4wo4A tl
A et 4Ae>«4,. jimų

i iniitn i.%x» a nmmm<u 
imi K « M*T>a> 9»T. mtt AMl.H L

**{ Lietuviai Amerikoje, j

w amtMAV tff ka .įn^^

ALEX. MASALSKIS
GBAlKNUVa

Šiandie, t. y. sutatoj, tolan- 
diio 26 d, toinvtinėj ardai- 

yra rengiamo* prakalbu* 
Lietuvi ų liurbi ninku Sąjungos 
reikalai*. Kalhės p. Juliu* 
Kaupa*. Prakalbo* praridė* 
7 JO vai. vakare.

Visi wr»t|Hilhitanie4ini rea
le kvim-iauii į šia* L I). S. 
Sbagiama* imkalto*. Bu* 

^^gvildenanti darbininką rvika-

ROSELAND, IU

totai fatoMtoto 
tol. 27 d. pampi 
klos kambaryj A.

I, R.-K. Moterių Sąjunp*- 4S
kp. įvyko susirinkimas.

Susirinkimas lutė jo įvykti 
praeitą nedėlią. bet ii priežas
tie* Velykų šventė* t»|*i to 
kHta* į nmlėlią. tol. 27 A 

{ Visas nares, taipgi ir noriu- 
ria* prisirašyti, kviečiau e *u- 
sirinknnan.

ciano, iu
KTUEETRA.

kiną*, tol nariai duoonąs.
Ką ant to pasakys musų di- 

dtiules draugijos. O jug ji; 
turime apie kelia*. Praeitai- 
metam Šv. Antano draugijn 
(menkojo 10 dol. IJetuvo* !m- 
toi. Aitą draugija gana tur
tingu.

Laisvė* Savaitėje negalima 
toro *a*irinkimų laikyti, tai 
taip ir ]«lik<s Draugijų na
riai juk skaito laiknųb-iu*. te
eito ari vienam ataėja į gal
vą, kad meili draugijos anri- 
riakime ir paraginti paskirti 
nors kiek l.ietuvo- laisvės rei
kalam*. taikė rinkliavos tai- 
,vė* Kavutėje musą tatarijaj 
ir-gi niekas nepasirodė M «y. 
mis auka. Kad ne Tautos Fon- 
<k> skyriau* narini ir ne vyriai 
Imtume toli (atsilikę nuo kilu 
ir mafanią kolonijų. Bet ir 
l*rie Tauto* Foudo skyriau.- 
netlang tepriklauso.

Keaaaieriai, pušiiuėkit į 
kitas kolonija*. Kitos koloni
jos |*-nki* syk tiek surinko, 
kirk jum* buvo skirta, o me* 
va*-nr-voe dasivarėm iki ly-

Tud keaanee* draugijos ir 
l«i vieniai, nenorėibimi už-i-

ANT FAEDAVIMO.

l raukt i gėdų* nuo kitą koloui-
ją. spkruskiuie, dar nėra vė-
Io. I* kirmių ir i* iždą dėkime

Lietuve* tai*vė* au
kuro. Paskubėkim. paskui gali
Imti (lervėlu.

T ____
Halamliio 13 <L *. m.. I jotu- 

vra Vyrią tiU kmijMi laikė eini- 
rinkimą. Suvirinkime daug da
lyką apkalbėta. Buvo kalbėta 
ir apie prakuto., karina L. 
Vyrią et kuopa toto aarva- 
gua kovo 2 d, kurio* aeįvykc. 
1‘rieiartb ncįvykimo prakalbu 
buvo ta. kad atvykę* mu*ą ko- 
lonijou -veria*, ji. A. T, |iaža- 
bėjo rururti gerą kalbėtoją, 
bet alėjų* |**kirtuiu laikui, t. 
y. kovo 2 <L kuliamojo ne*u 
laukėm. Krri|*iamėu j kitą v ir
tą. numydami gauti kalla-to- 
ją. M negavom. Kita* koki
ai jure panaėiuo*r at*itikimuo- 
H- klrlMrtuii ūkimą vietą. Mū
rų kk-toun- toknyrio* rvika- 
Iuom- labiau darl>uoja*i. negu 
tantininoM-. Tokiu budu pra
kalto. ir neįvyko.

Ank*ėiau <lar. Luirut vaka
rio 15 <1. vyriai buvo *urrngę 
pu*ilink*niiniino vnkan'-lj. ku- 

įf >" |*-lmj rkirė Mvliivo* lni»- 
. vė* reikalam*. Vakaru* davė 

p>4nu 26 dol. 35e.
Tuo vyriai m |«i*igniu'-<lino. I 

Taute |>aėium<- *u*irinkiine. t. 
y. tol. 13 <1.. laivo inertn. kati 
mr*. vyriai, inuk'-limi.iii iiiu-i. 
veikėjam* durliuolir* Mutu
ru* lai*v<> reikalui* ir |kimi 
koluinv kojiui* -ulig nata i* 
galių. Nariai įieutokiai in 
ėinuj prit-mė ir aukojo: lg. K. 
itoiibruu»ku* ir I*. Zuju- iki 
5 <iol.. A. -Iuo. i. -I dol, M. Mi 
kelia-, -ugrjit- I* Siiv. Vai.

R kariuomi-iH--, 2 tl«*l. I'o I dot: 
,K. Brmuiiėiulė. J. Sakaluu- 
vkn*. kareivi*, ii M. I.iubinu*

I* iždo |u.-kirtu ‘-t* dol.
Nitu |tu-ilinkMiiiniiia> vukan- 

lio 26 dol. S5r.
Irvino |<u*i<laiė 65 dol. 35r.
Pinigai liko |* idUoti Tali 

l'ondo ’|5 •kyrinti* valdy

m.

WAWAMft QQ>.▼AEFABAISO, IND.

U makririvią taktam.
A. L K. K. N. K. 2 kutą* 

laikė eavaitiuį niriritikiutą. ku
rį alnlarė |arm. J. Jankau*- 
ka*. I’rie kaupo* priairaėė 
irnujaa nary* J. Haranau*ka». 
Suvirinkime (įtariai a|kalbėtn 
i'i-iigiama* vakara*. kuri* 
įvyk* balandžio 26 d, I9IV iu, 
(’biragn. Dievo Apvriatlo* pa- 
rap. *vet. I’a*irod<-. kad komi- 
rija bei vakaro rengėjai taau- 
reikale darbnojaai.

Kaip ka-kvirtiaate Mteiriuki- 
me. taip ir ėiaute mok*b-iviai 
turėjo progrnmėlį.

Reikia |«ŽĮU*-ti. kati mitrų 
kunfmjr vra miaaiai veiklių 
uadudrivių. kurie <larlatuja*i 
kuo imi* ir tauto* n-ikalai*. 
Pnignii*- ihlyvavo |i-lė L Ti- 
runaitė. .1. Klika* ir J. Kum- 
niurko*. Dalyvavurieji tdbdae- 
ti* atliko Intoi gerai ir *u*i- 
riiikuriu* iižgum'ilimi. Mok- 
►leivi* A. Dikerli*. rugrįže* j 
mokyklą ir atrilaukę* pirmą 
kaitą į ruriiinkimų. <laug imu 
■lingu ir rimtų niinėių nuteikė 
iiMArlriviaiu*.

Ten buvusi.

'Ik'’ «

REIKALINOI

nurann.ni
DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS
NEDALIOJ, BALANDtJO (APRIL) 27 DIENĄ, 1919 M. 

m. ji nrao r m ir. mi.t.. m-* aj.m rii-.- w Voimn. v.-.
Pradrir. C vai. vakare. |tangi*. 25c Y pa ta i

BALIUS!!
8UMVIENUIM0 BROLIŲ LIETUVIŲ

NEDALIOJ. BALANDtlO (APRIL) 27 D, 1919 M.
MIAo irifiurr. rinu-lto* im. m-m. antie* u- iw«
rnrlM, I «*t. !•> Hrt*. *•: |JMM» J*»-

N’»«ri«r4<tai iKtat >MW>r lietuti*.* U Ih mI**1-*hI.,1I mfH
ItaihMUM laiihuM*. K*9»*J«

V r.

TEATRAS IR BALIUS
------ ifiiin.-t-------

AūSROS VARTŲ S, P. M. VYRĮJII MOTERŪ Ū^.

Neri., Balandžio-Aprii 27., 1919
.U. »W ><•» /. U * m •f

>*-■ iHije vitiio veiksmo jmAiuga komedija.
rxKEi:f:T.is J.u M s

Dui i* nt*i<lary* 5:30

Ilndini ir i»**<il*-r!

o

Pr<■ograam* p.asnh'-s GUJI vaL inkan

fiMutfii ir lOf- e/**<*rr*. i
irepmleiskile ttei i irtum ***** pt-rfo*. !*•* 

la-ntojiąr-* lmrit< iižgutodiuti.
P« pmermnn bu- ^tkiiri iki v*dyv«» «nkti«-.

Kiėėia UKNl.FUAI.

-ANT PARDAVIMO PIGIAI
1*MT*t4aadlit L.» • HsL ’ ItafalaM 

<U«>. I tari. «t JJ. |taad« Fl. tMfto ’kT- 
K latb <W wta«, >

AM M*l Bk»ia.
U. Tik Mtrii.k. U. IH

FATONIC

I
I

<■ I

ADVOKATAS

Dr.M.T.Stnkol’tt
lietuv s

(•Y»n<MAl» IK CMllU KUAr
alka «. 4MI MU m
nvtaa

Dr.M.T.Stnkol’tt 
lietuv s 

avunoj.vs ta catii* nua* 
tas^u^majuvatmi.-* uį

I

priiminėti pinigus siunti
mui j Lietuvą ir j kita, 
tolis. Tane skyitaje bu
taipgi išmainomi pinigai.

laivakortes.
tnrtitomi įf pslhKlijani
A91 u I J — e-----------*- i ImrejcnuiiAi dOKumentiu ir

apnipmaui visi ldti ke
leivią reikalai.

.1*

Dr.MiStupiudd 
3109 So. Ifagan Street 

t'BM'.MMK lUiMtltU 
iVli-tMa Ver4. MM

Vafam*«« — » tk’ II »• ryto: 
k |m* H«t«9 Ik* B rak. Nc4«*fa- 
ttai •**•> * iki a twL t aka fa

Dr. G. M. GLASER II
f-Pnktta’dM* fl -u* fa!

atfun. ŠIAM na 1

4

I

I
DL L DIUN6EUS 

DENTI8TAS
5261 8 Halsted 8t,

r»M.iwb.*.« um oecAua'■

|«

♦

lEUilIUETBVįJtt 
ATSI11AIM.

Lietuvos Atatatyno 
drov* (390—Sth Are, N. 
Y.) įsteigė "Fotagn Ex- 
chnnge" (nžrubciir.io biz
nio) skyrių ir tuoj pradės

H«to4. 923 Ai AarUM »v CMeafm 
Tckfifato linymaulfat Sn« 

OR. A. A. ROTH, 
Utmi s>«bi«<>fa ir cttrvrtae 

M«<ortoA%. Vyrkike 
VaMfa er HareaMk* U99 

»M Fa Hauu4 MU CbuM* 
TrJeCfan* IW*vor K>3

VAUAJtMUf: lt—11 F, fa S— S 9* 
to«tV T—• t.M Kt.4* lietai* lt—IS 4

D& LEO AW0TIN

Dr.C.Z Vėzdu .

I

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvi* Advokatas 
u. la »uu «num 

G)>,» .1 T< H
v*kar*u IMI W n-M Mn

T.: l.vcimU «»M 
CHlCAOU. IU.

9
• ,*.ato.>v T -r |*a*Mfan) Ii
kurie n* nla oaUfaMMb aualaa* k;t. 
4u«*<« ii.tauo n.furinacajaa apie un 
A<lf«*4J»

LIETUVIŲ STATYMO
EENDBOVt

6307 Saperior Avė,
CIcveUud, OhioMKS TURIM*

nt

P’lfaM.

tr

4»M« t r.-' «4«pK< |ar*F •7-uM »‘ -4JW 
<h tn niMMjiiL.I*

t «4fa4 Mtolfa CmM 9tlMMF« •
SMte h Iv , «1.M-

llrtlM*l<«i*d M t-
U.. At4X*ut.n* į Lr u’uv.: t: !J W 
K«l( HU ••hFRN’K IH.

DR. J. KULIS
111.1 f X 1%

< Itlltl lito tv

■» *ra IMI

9tMr«AlMN 9I***A peraa*.
**a^«u. Nt luta alfa /9MM II-

I

Ptiksoos
*1X1% M

REIK/. LINCAS 
SAVr-INKAMb 

•JMfartfa a«Btf*AU4itja Itoto 
a»ca įmurau *««>«•• tr < 
Nito Im«|m r.«a 44**
9MI9 ktottlatta 4« 1* i’okltoM I«ą*to 
— rfat.. taHj d aM><Ihi Vltokln 
f««a ir ♦ tavi 1 fa l>Hk alfa 4at*«L'

Ikuvfa LAilum r i 4al> m <
• rfito l**rM alinau aim*4>«. u 
4M*4u Kafa Uta. I
< rvufafiagaa iu»uk*tfa

UUMfaiUi Kr4 It Aftac « I1”
hbri-t m*faJ Vork-. 1144 W. SU* M. 
Trt <a»al uwl.

Dr D J. BAGOCIU8 
Me tu e H Ir
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Mum Nfamo ir ipeUMfa* mokiai- 
avi ttaFtNUfaA 1«m tfatvų | iruatM

turim* 4>4a.auUun tr
• u« air|»nM»4«ai<a'B« ir MvrtM 
Arti**, bur rtfa •tiirtbattn* trakt*- 
ką (Mljl.taR. KUtauiM n nkratUa
l.'ak’PM NUuUve Niūrą •<«
•LAvIt akmuMri.

Jų> falą LfaVir^iNl p|»4a«|ijrtt IT 
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i.tsa *» rakarau u ri»*.u fnijafMi 
a** r*t>a kaiaa
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fa madv ik ■»

MAkHJl HlJriuMku MNeeuta
4. AikH'Ia l^rilimMr

t



I

I
I

K CfflCAfiOS LCTIflp
KOLONIJŲ.

Ii TO<*X «»F LAKE.

’A TOWM OF LAKS.

i

I

t* IH E Vi i APVEIZIU* p.Ut

PRANEŠIMAS

Skaitykite ir Platinkite “DraugąPOL1CMONO UŽMUŠĖJAS 
IMDAVĘ SAVO SĖBRĄ

lltdnhd. 27 >1.. S'eknllo 
.idėjinio I*. HV* ]«IIUp. 
nėjo p. Itm-iumi- nuly* 
•Iii* iš tadJevikų dalbų it 
buvitrio* karė* laukų. -

RYTOJ MILŽINIŠKAS 
KONCERTAS. "KOR 

NEVIUO VARPAI 
SCENOJE

PINIOYNO SEKRETORIUS 
CHICAOOJE

Muaieipuli* IrtM-ja* Strik 
prrknitim-jn hvlas surišta* m| 
prrgn ita anlmnrJMliai- va
žiavimu.

Lalrinrinsm Sųjnngra Lm«ji 
kuopa biky* -ava paprastų mim. 
rinkimų. tud-taijr. tailamUbi 27 «L.

"Vielori l*mu" kiiiu|«<nijn 
-ri.il .u li-it iiit>*npiinii. Itaml

Pinnadicnii, Baland. SS d J”*.1 pnr*li*>tu nrti už lu niilijo- 
Sv. Pvvilaa mu Krykiant.

Ptr.- 
•vrini 

|n*vriK-
Ir

Policija kol kas ano neraran- 
da.

TURTINGIEJI TURI BUT 
BAUDŽIAMI KALE 

JDCU.

[ CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Penktadieni* balandžio 25 d'
Morkus evang. Kibmas

Sekmadienii Briaad. 27 d„
Šv Tunbijus

Bl.m.ei ■ i oo a '-u luo.liMiiii nrti už iii ■■■■Iii...

nų abd.

iVr Ckiengų pravažinvo ir 
ėia kalbėjo |iinigyim -efcMo-

ItĮtuj. t. y. m*|ėfiuj. taliui- 
•Ižio 27 «L 7 v.-il. vukarv. I. 
Vyrių (*hivas<i* ApukriėHt etai- 
ru*. vedama* p. A. I’oeiau*. 

'••ia kalbėjo |iinigyim -rkrrio. dia>* milžiui*kn kunrrrtų. Ame- 
rili* <tln->. .Ii- |inžyniej>i. knd.rimu IkdtriMau avetaiiiėj. 
ii*«j Jalyj l'n-kidu. knuųmiii- 14441 IV. ISth Si. Stal.V* *crno- 
ja riua kuog<-riiiu-i*.

I*a*akė teėiaus kml ŽNumė* 
viri tauel.u- į.igytų. \*ri vie
na* neturi -akyti, kml be jo 
lui* gnlima n|eiriti. kml kili 
•lu>e vyriau-yta-i rrikalingų
-iltim.

Viri turi |*irkli tamdeits 
Tmml ir |«*ekmė* tai* kito
kius
Kekivtoriu- ponaitė, kml katu- 

fmnija vi*ur |m*ixymi urjm- 
prn-lmiju žnamių |mtrijiitiniu 
Iiženkvituil. Y|au' dideotaitu*- 
inie*l tn •*•-. kaip Hiiiaguj*-. 
tammin |«tlrij>di*l:tmtn yra

Vakar ji* už |iergrritų va- 
žiavilnų aštriai nutarnb- vie
no turtiuMu i-bnagnėm Minų. 
lavf«- už-imokrii šitai |uitau- 

du*, iriemo L'-tat* ir jį |«i«*ta 
nwJao*. 47 oasA I|ŠTr<’r.«Wrai JW*I M IIH*- I 

bėrius
Triuėja* -ako. kml turtingų 

jų tėvų vaikai už |»rgn-itų r,ųįg.tll 
autmusdoliai- važinėjimų tarė 
tų Imt Immlžiami kalėjimu. I ATSISAKO i

JI.- <laiiKiuu>iu _______ ____________
tuo žvilg.-niu imržregut mta*t»Į DIRBU NAKTIMIS.

i* to tik |m*ijuokia ir mnuim> 
prieitaikinti prta |mrėdymų.

Tokiem* geriau-ia Įmnmka

j Kaip Jiamlir (Itienguji ža
lia *u*fr>-ikmdi lll.l«*l dilenkr- 

luitų kalėjimu*. Tik kabjima* •*'>• J,*‘ f™****
juo* |tri|ualiatų getai fum- IT'***- «'• pHlntlrti dtmtm* 
įlymus l'atatnlu gi jie ne-ibl- j* "•‘•S**-
j,,. Ibnuikefiini at*i*aku dirlni

. naktimi*. Ihtiuue gaminimu į
DU BUMU ŽUVO KARĖJE rinite -u tu<> m-tilinkii. J<>* 

_____ j'i-ų ldxnj Imi *u n-toinnni-
Jlr*. b nn Wni.lley. mėl< 'ir KtuM-rm-mi*. Kn* ryta- t. n 

i* mo—triio Aurom, pirm ka- j|U|-|ntu *vn*žių duonų ir pila 
rfa turėjo penki* «iuiugii*iu* """•"•*.
*nnu-.

Kilu* karei viri |ienki »unni, 
paJaultti kaivivinuli. Motina' 
aavn pragyvenimui turėjo im | 
Iii* •tartai.

Ihiluir pnunėtn. kud ja* du, 
eiinu žuvo karėje. Kilu du pt • I 
t niekint ii uuodiugimii* duju 
mi*.

Paliko *veikn* tik įlettr. • 
etimt*. liet ir ta- dar m-.itgrv 
žę* U turui tas*.

{ <>i jei nebūtų dirbama mik
J imi*, duona ir py rngniėiai 
IryltiH-iiii- Imlų Mtii. m- i* 
vakaro imgrimiuli. Tuoiih-1 į- 

į -taigom* -iimažėtų bizni*.
IltluMy gaminti tinki imi* w- 

įgalima |u-rtniiikt'i. -ako įtarta 
' •lavini.

lni|>|«it Miko. kud duon
kepių iiliijon i-iuuti*ę nurija 
li»tai IhiIm-i ikni. Tte imi ir 

i Uiir-tn dnrluuinku*.

'tam ja* i tame reikale rinklia-'B* 
'mo* nukar *ai«» draugij«»M-.' 
Paritinta. kml atikų nurinkta j 
jau tu-maža nuliui.

Suairinkimo nutarta m-pra 
šyli vyrų draugijų nukų. Vy-jl 
mi saitai nun-uzti kilų vaka
rėlį eugrįžnrimi* kareiviam*, 
kurie šiandie >lar raiulari

LIET. KUNIGAIKŠTIS MINDAUGAS
MILŽINISIAS BULIUS 10 M. SVUITIiny Ingim!
DR-STE8 LIETUVOS KAR. MINDAUGIO

je komiikn operų ••Komerilin 
Varpai." Tai naujiena Uhim- 
goję, šiaip kotmerlai rbicagie- 
ėiatu* iHtiaujiciia. m-* jutu |m- 
pmntai i-piklo rimtai, bet ope
ra tai jau ka* kita, čia reikia 
ir rhurti ir ndiatiy ir ypatingu 
a|<*imtginm ir reikia loJti dai
nuojant.

t'b»ra* ir mdiidui tat* pa*i- 
t* ngy j eofdynioiikto amžių 
grafas grafaite*. įvairiu* val
dininkus ufaieriu*. jūreivius 
b-kajus tarnaites vežėjus 
mieatrirtuts kaitnnėiu* ir tt. 
Tok* koiHi-ita* tni jau tik ver 
In- luimalynm.

xi «|a-m lietuvių knita |«tr- 
mn *yk Mnlmiui M*nuj t'liien- 
goję.

<*hiragioriai. n>-|Hab-i*kit 
progų*. <;ailė*rtė* |m*kui.

R. T.

I Prancinijoj.
Kita* *n*iriukiiiui* įvyk* at* 

eiuaiiėiam utarniiike. I«ilat*lii<i 
<L toje pat *iv-tainėji-. S 

vai. vakare.
M. Brensaitė. 
Konunjoa pina.

A’«« tni.: Pagyrimo verto* 
Tnvrn of I .ake motery* ir mer
gino* už tokį gražu slarhų.

Prakalbo! pavyko.
Vakar vakare Itnii* Suimto 

imrko *vetaiuėje l.. Vyrių 13 
kp. Mtreagė iiHloiuiniirin* |>rn 
kuliai*. Knll-jo kapeliima*. 
kilti. J. .loiciiii*. ncM-nai |iar- 
grįže* ii Praiw*uxijo* ir pnrfe. 
Milius kun. Pr. Ilia'y*. ** lirnii 
So** n-lak tolius Žmonių pri
ritintai prakalta) klanel i i <lnil

sinu m-sti n-ttgėjai tikėjo*!.
Zuuuu'-* prakalluani* liko |«i- 

l«-nkiitli. Tų liudija rauni* už- 
rilnikyma* iki gului ir tauku* 
nlktitlojinia* plojimu ilriuais

Prakalta; į*pinlži<ii ir pinte*, 
ui* aprašymą* tilp» |uiuedelio 
numery jo. Ten buvfi.

1.. t*. K. Vytame granKjm 
- di-ja biky- mm nnrinukim* ned>-1 
Itaje. Imtaualžta 27 <L. 2 vai. pu 

1 |>«-tų Ar. Kryžiau* i>.r«|>ij<a mr-j 
Umejr. Ur-fn l'ridgta.

NedNkdr. 1-tanaUi- 27 d.. 2 vri. i 
pu pietų Av. Knžtam fmrap. ule Į 
laiurjr. Al. Jurgiu ■Ir.ucija turiu| 

I Mlairiuki*-*. rridybu. j
——————

| Ar. Ju>mi|» draugija tarta »u«u 
i llHIH-'UIlį MIŠO inkilu* ardėttajr. . 
| balemlžiu 27 d.. I iri. pu pb-ių.
ŠI. Kryžiau- parapija. n< taiiu-je. 
Viri nariai n>al<mėkiir dtablii-gri 
Mt-iriiikli. !'«/•/«/*•.

I

I
I

Im-luiii) Kareivių marini inei 
taitaiuutsia atolui* iw*IHmj. Im 
latuUė>27 d.. Itrigblim l'arkr. X,k. 
I’ra*. I*. M. |>ani|djiiiiamr darže. 
I'mdfia 2 iri. |«i pirtį). Kantatai 
ir luirintirji lavinti* mariai imr 

' praimti i laiku >uvafiaatL 
Vri«/«rlar.

Blaivininkų II tampei nnlH-Miii* 
Mmiriukima* *t*ilnt« neib'lmj. ta- 
lumlžin 27 d. s. m., tuoj po m- 
IMA. Italu A|>leizdu> |MI*M|'1>I* 
nrnk.i klm kambaryje. Si-pnmirakit 
lui narini rnėblikili. lu* tai. 
-vartaM -e-i-likimas. Yru dane 

• anubių rriknlu •M nplanuui 
|

Subatoj, Balandžio-April 26<L, 1919
Sf taint * daria at*ėlary« <«ta vai. vak.: programa* pra*n1ta 7 JO v. vok.

Mildažio Svetainėj. 2242-44 W 23-rd PI.
Umįi Vyrams 3s< Matsd
• Nuuėonlžiai kvo-iame vi«u» jauna* ir *n»» atsilankyti ant aia rengiamo JU m. 

apvnikėėiojinai. w>-» atailankiuaieji lurėnite progų įtari ridi gamina lietuvių kalbėtoju*: 
tai yra. "I.irtuw»" mtaktorina adv. JI. K. Balutis ir dr. I». F. Itagoėiua Taip-gi dek- 
l.-tuim* V. V«-plui*kaitė. Taigi ka* gyva*-nr|irak-i*kite Jin* progos (ne* tokių maža yra) 
nes. kad |>a*kui i*-*igaitattmičtė* kam nriek* klausyti* prakaltai ir kitokių programų pa- 
marginimų.

Kviečia rimta KOMITETAS.

“BIRUTE” rengia

“PABAIG SVIETO”
L U. L DENIO,

Vadovauta n-s ST. ŠIMKUS.

DIDELIS TEATRAS IR DALIUS
A. L R. K. MOTERŲ SĄ-GA 21 KUOPA

REOEUN, BALANDŽIO 274., 1111 ■.
<rnw.x n* LAKU

•«.*■ MHI.M-. (H-nViu irtvom •Iraus. -Jl olKMI BTKMVTA"
M-niHH. mmi armtKM. era- m* o w*sh»* *Mst«.

rraon. • sat. <*se. |

<HTUuaUr|< Ir II rllsMi iu :—«•■* veikalo* ira vienu M crollauaiu Ir imluiiuuiuM* luuMf leKU 
■Ha luote iru Mst»*<u •’lts.oe

Ton rut r-rMsnoeit liHmau ir HialMl.'kUr aistloukrll kuaAaHItMiaaaUi. nra alMlaahr
Mi*ir iškąru imi.-uk irti I-o ■■rrrtuiiaHH kM»»-'lual MnUnaM kvirMa llliMlIMo KIMttniK

.1 lt
So.

Iš TuWV OF LAKE.IM TOWN OP LAKE

Ligoniumobili

kur* įimtai 
Mnndtaelio.

4o 

katino
•ii tmvo

TIK APSIŠAUDE.

Busta 
urmai r 
lii-iin L

U ItMIHlKItiRTO 
imi pietų. Av. Ju 

b-. L T» S

Sat i mum |H, utim. 2724 
Statė gat. im'-jo du jmuluku. 
Paprašė aluu». Ilut iend>-ri- du 
vė. Jum jųralukn purinate in 
įmitimu, tad ji- |m>i-linko prie 
to- vi« tie už. luitu, kur gulėjo 
roiolieris

J mului, u |uigėr>'- tiluu 
itajn įriti

rtnrtiiiikr. talnmlžio 22 d., 
iv. Ktižinu* pnr. »vctaim"-jr 
iiniteiit ir inrrumų draugijų 
ibdegut*-* įnikę aurirtnkinui 
ivikiilo pngetbiiiH* vaknii-ln 
Suv. Vairi, kareiviam*

*trm* i* I rrm-u-ij***. 
Kiuiniiki vakarėli* y 

I! •!. tatai

•►tų vabtuin lukari. Aveniu Kty 
ziae* |M>m|uriiėjr mrlainėje. A* 
riai matatw-Mi« audrinki i, nr* tu- 

uiiių įlalikų. 
A ufipu. I‘.d.

Ryti
in |»i
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