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kareiviu.

VOKIEČIAI PURTOSI 
ATLYGINIMO

PARYŽIUI. gee •- 
H"čių atstovai taikos 
raštijoje pranešė, joj jie paai 
raivtig po taikos neartimi 
liet Vokietija an atlyginimu 
rc’-'uoinet nesutiksiant' ii „• 
lyjinimu nemokėsianti.

ANGLIJA ATIDARO DURIS 
SVAIGALAMS

Antroje dalyje imstatomi Vokietijos raiteliai.
Trecioje ir ketvirtoje išdėstyta Kuno|M>* politikos ataria. 
Praktoye — mililarim-s Mųlvgu*. Kitoje tūlyje m-pumirš 

ta paminėti net militarinta ka|iim-* bovm-iiatM- mūšių laukuose
Fi—ai ne« ir ckooęmiaėe sulygo* pažymėtas S—M dalyje.

Londoną* 
žinių. kn>l i

wa*taagtaa. pu. 
re* <|ejiar1aiiM-ntas 
jog tuojau* yra 
K.t’ltl laisvamuių 
Jie reikalingi |iaxių*ii Sil»-ri- 
ja*. kad pamainyti t-n esan
čiu* amerikonišku* fcarz-h m*.

Pažymėta. kn<l aito kareivių 
ūrpnn kas priimami tik bu
vusieji kareiviai ir vnii K- 
miklinti militnriziuv.

Buenos Aires, cvg. X. Vie
ta* |adicijn rankioja įvairias 
radikaliu* gaivalu* ir juo* lai
ko atvh-m'-jiiiM*. Tnrjtr jų yru 
visokio plauko Indševikų ir a- 
luirelii.-tų. -lų Im-ių arti J "•ros 
tuksiančių.

Argentinos vyriausybė nu- 
prvmlė tilte visti* neramiuo
sius gaivalu* dv|M>rtuoti.

NAUJŲ VARGONV rAsVENT’MAS IR KONCERTAS 
NEDELIOJE. GEGUŽES (MAY) H D 1919 M

Iv Antano bažnyčioje kantras 49th Ct ir lito gatvės 
Cicero, Illinoi-

(Vakar ‘‘Draaga" jau tora svarbiautaiu Uraakea U su 
taittaa. Tad tta nėra reikalo jų atkartoti).

Didelis zmagii Vokietijai
Vokietija ne tik m-Lmka visų Mira koliogijų. liet tiar ir di- 

delių ploti) naminių teritorijų. Vokieti jo* mliežuii pakeičiami 
Belgijos, Danijos, Pmnruzijo* ir rytinė* Prūsijos pasieniais.

Vokietijų l<e kitko nepriklausomybę |>ri|iažį*ta Vokiečių- 
•Austrijai. <<'koKiovn><ijui ir b-nkijai.

Talkininkui laikys mėmę kai-kuria* Vokietijų* dalia, kol 
ji m-užmokės reikidnujamo atlyginimo už jmdaryta* nuoriu- 
liūs karė* metu.

Vokietija atsako ut trinas karės metu atliktu* sunaikini- 
mus. už laivų ir prekių skandinimu* ir už visa tai turi būt 
pilnai atlyginta. To atlyginimo pirmoji suma yra '> milijanbti 
dol ienų Šitie milijardai turi būt užmokėti per sekančiu du me
ta.

B Alų ssrvaitę Oiieapije seka, VM 
dinama "Ha* Nnbseriptiaa” ■■■ 
imnijn IVrgalės Paskata* reikatabC

Tii* imdiiiytn lodei. knd l’liieago, 
m-u|>tiih-tų im reikalingo |>aarantaį| 
Inu, kiMMuet |«*kirtu laiku MtaM 
surinkta miestui |wi*kirtoji Pastota* 
suma.

_ Karės Ptiskok* <*tgnniaaeija tiri
== nu-pn-ndė vi*him> linui*, katrie tur\
-----  pirkę komisus ir pirk* jų dabar <br

- - ■ daugiau. ilmiti *p.eijaliu« atžynr-* 
—=~ jinai ženklu*. Tie ženklai vra tokie.

■ ~= ■ kaip čia matoma- vaizdeli*.
".i-____ l’irkiirt'-ji >lauginu lamdau tuoa

ženkliu pii-i-ego prie isHuįmi, kaip 
ĮF^~ ir ženklus.

fliicapai gnuuoja krisi*. Kpraiižim 
Įs-nbuig Iiasitikčla -ai imi. Be reito-j 

^r lingu miklino imtasi darbo. Dabar git
t |m-in«l<>. jog innžjii čia -uli-kripeijų
—pmiaryla. dar |H-muižai l«imt*ų par- 

CMf duotu. ,
Ugi kampanijų* Įmltaigos palieta^ 

kelios dieno-. Reikia suttaMB 
,k,r kelius ilrėiuitys milijonų patfcM 

>— ■ — ==ax-'n ko. Tai nelengva* darko*.
“ —“ -!Yi<- to įtartai reikia visisaM toJ
bm-ti. Reikia užsisakyti dnnginii Imudsų. Kiekvienam nJkMrt 
įsigyti tų "ševruoų". Tegu jis liudija apie niu»ų iklikiagyŪ|J 
žaliai, jo* reikalam*.

Jei t'liiengn knri-n |irivš niitokralignių gnlėjo (Misiųsti tilto-j 
tanėiu* savo vyrų, kurių ibiu geli- |iagiddč gah-a*. tad ddltal 
go privalo ir duoti reikalingų pinigų stimn. Pinigai yra raito-« 
lingi ĮMirvežti iš Kunųui- kareiviu* ir kitokiem* rrikalamą ahj 
traškiau* vokiečių kaizerinių.

Lii-tuviai. katrie turite jnu pirkę po vienų bandau, fMjM 
tr dar )u kitų. Ir įsigykite tuo* atžymėjimo krnkhta.

Paryžių*, geg. S. p.-i;b- 
ir kituosi- Kinijos niiest:io- 

u*io* riaušės pro-’ tail.o- 
nutarti Ne* ta mitnrtiiiil .ln 
|M«iijai jmvrdauui Kiuiju* 
provim-ijn Skaniung su Ki:;o 
Omu.

BraaaU*. p-g. X. — llrlgijo* 
vyrinn*ylM- nori ftav, VaMi- 
jose kiinveikinns |Klsi*kolinli 
«9ki.iazi.iiai. Tų pn-kidii sako, 

gvarnnt įlosiant i vokiečių at-1 
lygiainm. skiriamu Belgijai.

—
Induotas svarbus taikos doku-

pinti virntik ahelnas ištraukas 
iš sutartie*. Ne* neką* galiniu 
greitu laiku išguklyti vokie
čių kntlMm.

Laiku atkeliavo ir Oriando.

Vakar laiku knafermeijaa 
čia atkeliavo ir Italijos prem- 
jena* <MamU su kitais italų 
r.tstovai*. Tad ir Italija taikos 
imtavimo melu pilnai buvo re- 
| rezcnluojama.

Sutartie* iadavimo vi*a« 
formališkumas tęsėsi apie dvi- 
dešimt* mimiėiij.

Susi rinkiim- pinninintovu 
' PrnnrmijoN iirriiijeras t Iv 
im-iiei-nii. Jis |ai*akė kuilių j 
sii-irinkusiu* įvairių šalių at- 
•tovtis ir i vokii-ėių vyriau
siuosius pleųį|ioti-ntii». kurių 
Imi-o ė<-ši.

Vokiečių ntstovų priešakyje 
i laivo Vokietijon užsienių rei- 
l kalų ministeri* grafa* Bnwk- 
doiff-Rantui n.

GEGUžz-S o. išiii M.
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iš viso rimto darlsi komedija* 
i.’-bnyti. Sykį taip arti puvo- 
jau* alsisluję. kaa gali buli 
tikras, kad h- kituose atsitiki- 

kviesliai visus šeini nujaučiu* 
ir tautų neprives prie kome
dijų vaidinimo f

Kuomet tikrai matysime ir 
žinosime, kud tautus likimas 
seimo reikalauja, *o ne keti 
tiž-i-pylėliai, tiumi'-t lui vi*ų 
lietuvių *<'iniiiti važiiio-inie ir 
-asu lialsų prie vt-o* tauto- 
lial-o priih'-siiiM-. Tokio tai nui- 
ns-iito įlinkiu Auu-rikos Lietu 
viii Tarvlm.

Ln-tuva turi savo valdžių. 
•Ii kur reikia protestus var
liu tauto* teikia ir ui lietu- 
vos saugumų kovoja. Ji žino, 
kų įlanu M<- privahanr Lietu- 
vo- valdžia |ui-itik< ii ir negu 
dinli jai tauto* reikalų Vesti 

1 savo įeiMdcimais. Mes turime 
ja |iarrtnti. Toki proga <laliar 
atsi'lnni. Pri-talvkinn- jai 
maisto, o m- šeiminių n-xoliu<-i 
jų; -iit'-ikins- jai nuderijab-s 
|uuaiiio*. kini tvirčiau už tau 
to- laisve ir wpriklniiM»iny Iš
kovoti gidėtų, ls-t nesikiškime 
ti<- vietoje į |s>litikų, kur ji 
tvirė-iuu-į halsų turi.

DRAUGAI

Petrogrado Paėmimas.
■■ b ,

vertę, ar* visi AMNausivOĮ Mi
sijos
IMruaiiitaa . turtų
syvai vaikščioja gokdiakritak 
ne* ji matai turi kitokių kelių.

Vautatatal kaitai.

Turtu* išvežioja tnip-gi lai- I 
vai vandeniniais kelini*. Bet 
ir tuo* Husijus politikai mivv 
<|ė į l’etiograilų. Vutiden* ke
liai Imva dvejopi: viduriniai 

! ir išlAiikintaL Viduriniai* va
dinasi tie, kuriais vežiojami 
turtai savu žctitės viduryje, o 
išbiukiuiai* tie, kuliai* eina

I vanlų. Ji rdflda pelkę. Tu U- 

'li*. |»«< kuria W*ga yrn

t i

l

Italai ir Tautybe.

v«ik<-j»ii dar l!Hli| 
ha-tais, su-iviizii.vę Švedijoj 1 

-apie Lii-iuvu.- u< prikluuMimy 
-hė> reikalus tarti*, Amrriko* 

vianis šiauš reikšmingu* I 
Tžoilžiii- ištari-: "llnrykile. 
. veikite; jei n>-i*gidit<- ir nieko 
7nedarykite, tik. sii-iinihluiiii. 

nors mum* už ne|iriklau*otnn 
Lirtuvų kovoti nekenkite**.

Rie Lietuvos veikėjų žodžiai 
priMiuenn, kuomet (liicagoje 
susitarę* burya šaukia lietu- 

2_vim seimuoti, nutarimu* Lie- 
f; tavos reikalais iluryli ir n<au- 

, mėti. Neialariam<-

* šaukėjų bh'guose iHinioM- Liv- 
tuvo« laisvės kovotojam* |ai- 

_ kenkti. Bet jie (uikenkti gali. 
. Pakenkti guli n<- kuo kilt*. 
1 kaip įsišokimui*. n<- vietoje re- 

. aoiiueijomi-. Imkime šį nuotikį 
• | seimų šaukiantieji daugiau

sia atsirinu- tuo. kati reikia 
protestuoti tunto* vardu pri<» 
lenku užgrobimų \ ilnimi*. .Ii-i- 
'. gu M-iiuna Imt įvykęs pirma, 
į lu-gu Imtų ntėju-i kiniu, kml 
' \*ilimm» kukai is-ni pm'-in<.. 
Z seiliui* Imt tikrai rvkoliiieija* 

išneš*.-, reikidnujmit lenkų i* 
! Vilniun* lauk kraustyti*, kuo 
» mci lenkų ten vi-ni nėra. Kuo 

lietuviui Imt |m-ii<*lę* llnl jmi- 
sirodę m* kilo kitu, kaip m 
žinėlinis. Ibm K -utni*. -u v< 
jo iiudiiuiii* kovojantieji. Tni- 
ko* Koui'.'i-'-iK-iju. valstybių 
(tipl'inuitai bul s1el«-ję*i. i- kur 
nt'irudo tokie žiikuk-s. kurie 
dalykų stovio iH'/.iii<*li uti. vi-u 
rimtumu tanios vardu m*o t< 
žolineijn-, prot<-*tliojntit prieš 
tai, ku vi ai teLi- luvn* ui 
stovui ii vahlziu Imi <lik> iui 
tiirė-ju-i teisinti *avų tailtiiėių 
< Ineugi'j*-
Ina. tlnmii'

dalie Suuuuų Ictues, vadina 
ma Mtagrctiju. Mmr Friro- 
gmda Ir aute Petnaųmdų ytn 

bet pinautiaini to. <y- 
vmlojti, iBikmdeji iki dabar, 
tebėra suomiai.

D«-l to* iriežustic* ir suo
miai. pasikėsino užimti Pet 
rugrmdų* nor* jie anaiptol ne- 
kvliiiii užimti svetimų plotų.

Tutaybta todta
Rusijos biiuiskratai pudarė 

neu|>Mic tirui didelę klaidų, 
knd ail svetimo* žemė* sta
tė- i*\r sostinę ir kari į jų *u: 
w4ė pučam aMteuMN* 

pd* Jeigu na
pasiremdami tautinė* teisybė*
dėsinid*. alsini* ir |Ki*51alky»

baikraaėiuoM* praskambėjo 
žinia, kad suomiai, arba fi
nai, |Mi*mę Petrogradu. Nora 
ta* miestas yra Rusijos ir bol- 
M-vilrų sostinė, tečiau* Ameri 
kos sĮiauda mažai tesirūpino, 
jos patekimu suomiams. Vieni - 
amerikiečiai aln-joja ar ta ži- ' 
niu teisinga, kiti, nors ir m-u 
Išjoja, tni betgi mintija, jog 
IMrograitas Rusijai nėra taip 
svarbu kaip launlona* Angli
jai. nrlai Paryžių* Prancūzijai.

Nei nu-* nežinons-, ar netiki* 
toji žinia yrn teisinga. Is*t 
mums nulosi, knd nereikėtų 
Iaidėti Petrogrado svarbumo, 
nei |tenlaug paniekinti jo mis. 
reikšmės.

Geležinkelių Maagas.

Petrogradas yra aštuumųgvlc(rioi guli IMraųntdas. I*riri___ ___________ ____
žinkrlių imhaiga. Vienas geli- | karę Rusija naudojosi Mrpo- turėjo rniados' praeityje, 
žinkrlis. kuri* įmiginsi l"etro-1 jum. Ventepile, Ryga. Perna- 

y ra ilgiausia* visame ' va. Rcveliu ir riNiis Suomių 
ne* išneša H.Otltl uostai*. Dabar Latvijos, Esto- 

nijo* ir Suomijos neteku*. Ru
sija trUiri-tų tik vhtių vamle-

U- . E

Didžiausia* Ritaiju. vambmi- 
rii* keliu- ptrklylnii su sveti-
mai* y ra Italtuji Jum, prie ku-; iMrugradų. lai Kusi ja turi** 

dMMriM nuostolių ateityje, ar*

» . •

Lietuvių Prekybos Bendrovė
M4 W. UOADVAT SO. B08T0N, MASsT

Jeigu Tarusiai pasilai
kytų proga pirkti gorų ir 

pelningų biznį pigiai, tai Tamsta to* pro- 
gis. ncpralcistiumi? Apie tokių progų 
mr* norime Tamistai pranešti, tik ne vtaų 
biznį rialome, bet dalį.

V*

Niiiiniiin. k.-id ilahitii* tek* 
l-'imne. kur jų yra mažinu u<- 

I gu \ diliuje lelikų. Tai dideli* 
siuugi* tautybės teim-m*. A- 
UK-rika taip gražiai ja* Ari- 
Im, taip smarkiai ja* gynė, o 
dalmr turi žiuri-ti dantis su
kalsiu*. kaip italai skriaialžia 
silpnesnius už save.

Jeigu vi<-na* tVilMma* laitų 
v<*dę* |in*nuliu |sililikų. ji* ne
imlų užsilenk-* italais. Karės 
laiku jiigv-*lavai visa širdimi 
Irnvu atsidavę talkimakauis. 
Karei |«*ihuigu* viena lalki- 
rnikė,' Italija. jugu-*lavu* aus- 
kriaadė, u kiti talkininkai **- 
gulėjo apginti. Tn- atsitikima* 
is-niiainv* jugo slavų jausmu*. 
|l ž kelių meili, gal. išgirsime, 
i kml jugu-sluvai jau eina iš- 
I vh-n *ii vokiis-iai*. ne- tie ža
liu giųžiuti -aviniukam* gyvai 
reikalingų ir teisingai priklau
santį jiem* uostų.

Kitaip n|>*ei<laiiii 
-markini *u*il|mino tarptau
tinį talkininkų darlių. Ih-lto 
negiiliinii sakyti, kml italui 
Imtų visiškai at*ulavę talki- 
iiitikaiii*. Italai is-imsignilė-ju 
talkininkų |uiėiuioe svarbiau
siame i

1 km i oje 
kii-kv it-no

; Alit Milo*

i gy ventojai y ni italai, o ta sa
la plikiau-' Anglijai. Anl sa
lo- Korsika apie MU žmonių i* 
kiekvieno l'li kaliu itališkai, 

iii la sala priklau»o Pnuii-uzi- 
jai. Ar m-atei- ta di< na. km. 
Ilnli.i:-. d'-l Maltu- ii Kotslko- 
|.i<-i|>*i- pi i— Angliju ir 
l'i.iii' UAija. silsliii-duuui *u JU 
• iv ii-jų pi n-Mii*: .litu iki 1911 
iii. Italijii ėjo išvien -u Vm 
kiili.ia ir Aii-irija tik dėlto, 
knd likėjo*! atgriebti mim ■ 

dvi -abi-. Ji jųdviejų m- 
iiiiršo.

i'-tuvintn- nelaimi rupi ka- 
dvii-tn Mitalu. l*-t laimi 
žiiiii-ti, kml ginkliiu 

minui- liepiikluil-nliėio 
ir iu i

Suisniani' Įiasilaikius Pet
rogradu m-kiioiis4 n<-bu* ge
ro tarp Rusijos ir Suomijos, 
«lel to Prtrogrmle yra pavo
jus |<sMiulia taikai.

Į A|w>vir*čiis Rusijos reikalu* 
,ir Ntuaaių teisei, išrodo kad 
MKMiiisins n-riau yra atsiža- 
įlėti IVtrisgnuki ir apielinkių. 
Jis a-ra taip reikalingas 
suomi, tautybei, kaip Musijo* 
gyvvlri ir neprigulmybei. ’

!gnnle, 
im-aulv ji- 
vmrstų ir apjim-ia 
šiaariaę Arijų bei šiaurinę Ku
mpų. Ta* geli žinkeli* vadina uų kelių įs-t Bailųjį) Jurų, bu-' 

tent. iš l*etrogrudu |iro K mas
tai ų.

Didžiausia* vidurinis van- 
ih-nų kelia* Kinijoje yra upė 
Volga. Nuo Aėtrarluuūo iki 
llibiuskui ji yra užtektiaii 
gili savuimi. Varo valdžių ne- 
imsiti-iikiiio luoHn. o giliiKi 
Volgų. taisė* kitas upe* ir ka- 

Amerikus gek-uakeliai. (kanalus, kai pasidari- vic- 
Jis yra trisakas: Kuo «Me*o- na* vamlraiuii tadia* nuo IM- 
į Vitaių. nno Varšavu* į Vii-1 rogruda iki Buku —įii 
nių ir nuo Berlyno j i'ilaių. Kaukazo. Visa ta sujungta u-

skersai

vi Nibrrijue Skersinis, angitš- 
kni Transsibirien. Antrasis to 
geležinkelio gula* yra Vlatli- 
vostokv.

Kita* Prtrograiki geležinkt-- 
Ii* eina j pieta* per Vilnių lu-i 
Kijevu ir Ihlesoje atsiremia j 
.liestųjų Jurų. Ta* yrn litai- 
daug lokio ilgio, kaip didžiau
sieji

NEPRITARIA SEIMUI.

italai

nių ir nuo Berlyno į Vilniiy.
Tnėias geh-žinkrii* *uvr» jau. ežerų, ir kanalų daugybė' 

į Petrograilų Imi vijus ir Krto- vmlinasi Marijos sistema. Vie- 
užjos turtus. Jis eina nuo Mia- aa* jus galas Astrnchaaius, o 
tau>is. per Rvgų ir Urvelį į. kita* — PHroųra.la*. 
Petrogradu. I,ricš bukų pastkėsinimi*

| tų miestų su*<-iaa Suomijos į pasisavinti Vilnių iuv* prafes- 
geh-žiukeltai dvilinkai* la-giai* į tuujann* v isomirf jn-gumis, bes 
mai Vipuriu (Vihocgo). Ka-, tat yra rirfUk kų I Jrtavų pa
rėti taiku Pi*trogra<la» sudjtai įpjauti ekueumiMuū. Prirugra- 
g<- gviežtakciiu su miestu Ko- įdae Uurijus pirUyhui ir pa
la. gulinčiu ant Maurių Van ' monijai yra taip pat reikalin- 
■b-nyno kranto. Arriiangrlsko J ga*. kaip Vilnius IJrtuvai. 
ir Vob.gilo* gehžinki-liai taip m_h„u
gi įmiginsi Petrogn.de. Antga 8*rtimoje taneje

lo į P'-trograilų ateina šake Vra vi*-gi didelis skirtumu* 
p*li-ziuki-lio, sujungiančio tarp Vilniau* ir Petrogrado. 
Ve*it*|iilę sU Maskva.

Katalikų Vienybė* 1 aky- 
jrius Dievu Apvvimiof pampi- 
; joj. laikytam*- mmirimkime gr- 
i gūžio 5 likau, seimo reikale, 
jkurj taukia tūli Chicago* as- 
ua.*ny>. nutarė ktausyti halsu 
musų augščvatuėo aatoritrto 
Lietuvos politikee reikaluose 
I— Amerikos lietuvių Tarv- 
bo*. |xi*iriakiuau. išreiškė A- 
morikas iXuvių Tauybai pil
nų pasitikėjimų ir tik jm mi- 

' rodymu* mttdaams Katafikų 
i Vimybta l dvynu* durys 
: žinio-aiu* lietuvių laito* rei 
kaluoa*.

Attanaa Stulgtoakta,
pirmininkas.

kad musų sostinė gali musų 
<>rh*žinkeiių vertė yra dūlėti- | žemėje. aura gyventojų Vil

teliai. kur jų yra daug, bet 
dar diib-Mtė lėtuti, kur jų ina- 
xn. Tni-gi Rusijoje l’etrogrn 
du* turi lieupMikouuii didelę

niujr yra įlaugiau svetimų ne
gu lietuvių. Petiogradas-gi gn- 
Ii ne ltu*ų ŽMoėje.

t js- Neva turi .-.uouiiškų

I
I
|

RAJYKITRS PKRAAUM 
LAISVES PASKOLAI! PA-

DtJIITE DEDKI ŠAMUI
PABAIGTI DAMBĄ'

liMilis-nli* dėl Eiuiuė*. | 
' j'J yra tik įsi 15 iš | 

šimtu gyventojų. 
Malta beveik visi

Karjera.
Visi daiktai turi sava* isto

rija* ir karjeru*. Pasiklausk, 
jei moki, negyvųjų daiktų: se
nų lutų, nuplv *tl*io pimtiiplio. 
išklipuros loviu, nuiieVėtCM* 
sermėgiai—išneš tokių išturi-' 
jų. kml ilu! Neatsilieku m- gy 
t ieji, gaidžiai, kuinai, didvy-1 
riui ir maži žmogiukai. Jurgi* 
Spurgu ir Kareiva ir su isto
rijomis, sutvi-rinuii. tiytii ir

im-gyvo sutveriiuu tur|uii» tu
rimu |iuše|iisio* kurjeio* 
"aukso gadynės" taikų.

Puvyzdziui piinlupliu kurje- 
i ra.

Ko| ji* naujas, m-tšklijięs, 
dtiug Mivęp akių paliaukiu ir 
-tn kukių akių! Mi-rgnitė-s gerų 
gi-iiaii*iu tyro ricu-tiskuuių 
ui-isteng* apvi-rtinli. j*-i ant Į 
ju tii**ni ir stambių k<*jų lm> 

Miliuli'.' kaip 
imkim; t* keti 
ištraukia, pi

UJU ial. Salinau rankovėje 
prie 1-aiiuės gatvei ir—trvėioi.

Vedėjas Butkus atiilaro >u- 
eiriukintų. Visi sustojo, nulen
kė gtilvus j vienų kampų prieš 
įsivaizdintų šliupo stovylų. 
Pn*nar|>soję atšilusio.

Pinniiiiiikas: “Mi-ldziu gn 
Jonam* liauti bulę badžius, de- 
gnnė-iu* cigarus užspiauti. 
pypta* pridusyti.’’

Nutilo, py piurių pučiami du
miu |HI 
raitosi.

Jurgi* 
"Broliai 
liūtų priešlaikinių a-ima*. llau 
jis piitiuka."

Kareiva: "Paremtu Spurgio 
suinuiiynu). Kunigui tų ir tų 
pndnryti nori. Skubėkim."

Ziiiioniii-; ••Prid-t prie 
Sjuirgio iii.--lino—reikia prieš- 
linkimo m-iiii,, ir gan."

DtingtAli.; •• Vieko n<-pri>|i 
im. lik Npmgm atkartojai."

Ziiimiila*: "Tamsta noria 
l-iidi-jau puti

ki.kuiia kamuoliais

Spurgis (tenoras): 
ir H-K'rrl 1ih**u, kud

Ziuuulnt kėlė raukų—balno 
negavo. Itangtelii luktelėjo— 
negavo. Pakėlė i» krunpo ran
kų Kubilių draugijos atstovas.

Pi mitu uiti* (Mikitoj:' ‘ Mei
liu u, tamista.”

Bulauuriiu '.vilgo lu|ms, lai
tu' diržų, utsikos-ja. Maj.-sto- 
su); "Lai gyvuoja Spurgio 
runuiiii uutt su Ziiuanto patai
symu ‘ir gatu* "

Deliui | depai-jilMS.
Ptuipraėu>u balsu. Sužiuro, 

taniki*, ki; Nejadi-unaa tari*. 
Kiek :<rkk ik-m- sušukau (for- 
tusūtr); "Lai gyvuoja garsių 
sumanymų peU-lutaua protono, 
risi!”

PniiLo. Visa* susirinkimą* 
siuntė švelnų "•mile.**

Prasidėjo fuga, 
ub'jtlb 
įmigtu.

A
5.

i

lietuvių
ihug nesigiria, bet daug veikia. Jo veikimą* yra ]tlalun ir ji

Jas valdyboje ir rėmėjų tarpe randasi tokie gerai

"lhrbiiitehi" A Mim neįtari ui;
L^tž- AA___ ą«_a f _ >
mKlgr. MAMA, IIHil Ity KvMHIIJOlI 
ms--------- n ;a-a -------- ----- jpUtnvuU O |aR*M|MJOUl 4
gerų ašmaaymtr: CagR MM, «.
Jiakų statyme; J. J. Raman, studentas Harvardu Vai
ri mite Pramonės ir Prekybos skyriuje; VŽTUkM, LDR.
pirmininki*; Praną* (hdn, "Daibtatako" redaktorių* ir daa- 
p.*lis kitų sumanių ir apsukrių ypatų. Pelnas ii šio Bendro
vė* iki šiol Intvo ir be abejonės aat toliau* bos didis.

LIETUVTŲ PKKKYBOG BENDROVE
■ eikalan* daug dazbtatakų ir ^aeiaisatų tių darbų.
Tuo darbimnku* ir specialistus samdys ii tarpo kur
tiktai bu* galima, fcėrininkai tari pilnų kontrolę aat Bendro- 
vės. Jie renka ant susirinkimų savo direktorius, kurie turf^ 
išduoti atskaitų sėrininkauu iš savo veikimo Bendrovėje.

BRANGUS SKAITYTOJAU
jeigu nori visados pasilikti kitų pastumdėliu, jei nori viaadoa 
leisti svetimiems save išnaudoti, jei nori visų Lietuvos gerovę 
pavesti j svetimų rankas, jei nori kad vien tik kiti ii Idetn- 
vo* naudotųsi, jei esi užganėdinta* leisti kitiem* sukrauti tur
iu* iš tavo sunkiai uždirbtų pinigų, tai nesidėk prie šio* Ben- 
d rovės.

Bet jei Tamstai be|mtiuka toks padėjimas, jei Tamsta ti
kiesi |iuuuityli šviesesnį rytojų, jei nori sunaudoti savo turtus 
ir gilinimu* d<-l gi-n-m-s, lurhiingi-snė* ateitie* dėl savęs ir sa
vo tėvynė*. ženk pirmyn. Lik dalininku Liriurių Prekybos 
Bendrovė*. Kuo greičiau tų padarysi, tuo Tatnistai bu* geriau.

Mrrai parsiduoda po $."••<><•. Jų guli viena ypata pirkti no- 
mažiau kaip penkis ir nidaugiau kaip tūkstantį. Jeigu Tam
siui iirliuti.i laitogu įdėti savo pinigus į ėė-rus, tai guli duoti pa- 
skolų Bendrovei. Ib-mltovė už |Mi*kolus mokė* S nuoš. į metu* 
ir skolintu* pinigu* gul<-*i at*iimti bent kuda unt Įiun-ikidavi- 
iiio. Pru-euiu* uul * toliui ų pinigų Bedrovė- išmokė* kas tris mė- 
■eain*

Plutoniu žinių norėdamas gauti, rašyk laiškų Bendrovei, 
bet jei viskas aišku, nvgnisuok laiko, ls-t siųsk tuojaus pinigui 
*u iiunslynuii* knip juos siunti, ar kaip |*>kolų ar už lėrua, 
nut virš [uiduoto adreso.

R
*

*

< h'aci jonu 
mitingas likosi tirui;*

Eiit*t 
iii<le|*'tid<-ti1 lainosios kukiiio*

Try Lanč.
ka* liūto pirmuoju

j/lMiki-

PRANEŠIMAI.

t

SKAITYKITE

1. .lonn* E. Karosas. Ik ndtovč. Direktorius ir įgaliotini* 
ištnžiuiiju *u Bendrovė** ir šėrininkų reikalai* į IJi-tuvų apie 
geguži-* >1. Norintieji susižinoti su žinum-liii* Lietuvoje, 

Kliiipn*. Antro | rane*kili- p. Karosui arlm Bendrinei.
Sputgis.J triniau Amerlcnii Lira-, pasnžii-rių ir prekių laivai

tnqs- Uostomi it Kiautelio*, 
kn Lietuviu l'rrkvlio-

Petrogn.de


••

V. W. BUKAUSKAS
ADVOKATAS

•K

DRAŲCAS

-----X

visgi liko.

samumo mauji

ŪR. LED AW0TW

i. W d. L Vyta 3 
-o (urvngua vakarų. 

Vaidino dramų “Valkata." 
Vaidinimas pavyko. Artritai 
aavo role* atliko gerai. ’

Tame vakaro, buvo ptatina- 
tna katalildlka apattda ir par- 

įf dkvinėjami Vietory Liberty 
Loan bondaai.

Gaila tik, kad publikoa nr-

- , ■ ... —j ,, i - *t
OTTjO <11 art 18 MM! IRKI-

tna* kaulink rengiamos nero-

CLEVELAMD. OHIO.

Gegužio
SUBATOJE

Dr. R. McGUIRE 
W»X1 Al -IMT V* 

UrtfnBT <M«MN Akta. Am.
■tnoSrs ir Ucrklv*. 

Akiniai pritaikomi Um kernai

■ytlH €W>nm. m 
irrvvuperV Tkti

Dr-M-TAtriksTa 
urrvvis 

oreTTCMAi ir mmv*GAi 
im W. 4TA SL. Oktava. DL 

TtMocu BoulmH

Dr.M.Stupnicki

P**

ATKREIPKITE ATYDĄ!
“Draugo" knygyne galima gauti pirkti paveikslų 

Pirmosios Komunijos Atmintis po 15c 
Dirmavončs Atmintis - po 15c 

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
1800 W. 46th St Chcago, IU.

Kalbėjo lietuvių visuomenė* 
veikėjas, p. Julius Kaupas. 
1‘rakallKM paliko iaamėar didį: 
)s|i«di. Taipgi kaitėjo kun. ii. 
J. Vaidinas. Svetainė buvo 
pilna publikos.

rinkta SŽ&flU. Netik dvasinei, 
•irt ir taeiBuagiakai prakalbu* 
pavyko.

JUDAMI PAVEIKSLAI 
U karta lauko, boltevikų dar

bai ir iliustruotos daiaoa 
Bus rodomi

Pataytaaa ir Matas vakari 
0<tata (Hari • kr • < 

Av. Jurgio kaišytinėje salėje, 
prie 32-ro pi. ir Auburn avė.. 
Bridgeportc.

Nedėlios vakare, gegutės 11 
d., Hv. Mykolo ]iarap. svetainė
je, 1644 iVabaaria avė, North 
Kidc, Cbieagn.

13 d. Brolių Strumilų svrtaiaė- 
jr, 1(1” t o* ir Indiana «ve. Km 
sinatoa. IU.

Saradoa vakaru, gagatas K
d. Kaišytinėje svetainėje, Kan- 
erald a ve. ir IlZlčio* gatve*, 
IVrat Pullman. 1IL

Jfr.

dUCAGOJL

ta. Sųjugse Savaitė.
Moterių Kųjuugo* 2Ua kuo

pa, »upra*dama marlių Mote
rių Kųjuugo* orgaiiiaaeijo* ir 
pildydama neimu imlaumų. ge
gulių H* <L rengia vakarų.pra
kalba* Ko<-mg? svetainėje, 
37»2 Ku periu r Avė. Kalbės 
p-lė J akai t ė i* Cicero. 1IL, ku
ri išaiškin* driko moterim* ir 
merginom* reikia pi įgulėti 
prie Moterių Kųjungo* orga- 
niracijoa.

Be t<>, dainuo* L. Vyčių 
cbura*. l*a*il>Higu* prakal
bom* Im* šokiai. Gei*tina. kad 
kodaugiau*tai publikų- susi
rinktų, <> ypuė moterių ir nier- 
ginų, ne* čia gulė* išgirsti 
gralių' imlaiiuių.

Onyte.

CICERO ILL

Geg. 2>i <1. I. h. N. 30 kp. 
Imvo surengus prakalba* |ut- 
rapijinėje svetainėje. Kalbėtu- 
juui Imvo p. J ulini Kaujau*. 
kuri* dabar vatinėj, po Člii- 
rago* ir apieliakė* kolonija* ir 
luito prakalba*. Aioae prabai- 
lm*e grrli. kalbėtąja* aiškino 
Krikščionių Bemokintų pro 
gramų.

Mini rudo*. kad viri. kurie 
buvo tose pruknllMiM*. I*- nln-. 
jone*. gerai *upruto l»nrl<i- 
ninku urgnniracijo* reikalin
gumų ir. uiunuu. kud tie. nieko 
nelaukdami, alrilanky* L. II. S 
■JU kp. *u*irinkiman ir |mtap* 
to* orgunizneijo* nariai*.

Yputiškai kullaint. nevienu* 
teiravosi, kiniu v«4 1. 11. K 
kitoju (auiašia* prakullui* *u- 
ntig*. žinomu, surengti pra- 
kuiliu* nėra *unku. tik *unku 
gauti kiills-tojų. Kurie indo- 
niauja tokiomi* prnkaH*>mii>, 
pntnriu rašytie* I. I). Sujun
gtai. m-- joj>- kurt* nuo kurto 
Kr ikšėionių Demokratų pro 
gramą, yra aBkinamu*.

1. It. S. 2n ku<iĮ»> -iieirin 
kimn* įvyk* nudėliųj. grg. 11 
d. ftv. Mykolo Ari. |ui<ipij<>- 

I-idilinėje, tuojau |m> {mnuildų. 
Nariai ir tmrė* mulom-* nepn 

Iniirėti ul-ilnnkyti auairinki- 
iiuin. Nemiguliličiii- dnr kilę

Dirbt ninku Prakalbo

Pini u 
r A«<1 
vku I.

im imm 
tuvių Ib

ii. I>. N. nariais.
K Gerdaui

SKAITYKITE

Ratai rydyujaa ir cb«rvrr«* 
Bptarljalislaa MoterUky. Vyruk?

Vaiky ir rtey Ikroruiky |t<y 

Ofletaa; MM Mo HaUted M.. Ckkago
Ttatefreaa 1*rurrr MM

VALAKU < •’ • •
p»*ty 1 — k rak. 3veu« *mmuao a e—11 d

Dr. G. *L GlASER
^kUkntaM t? aanta:

_ UngClJALlTAk

OFISO FALANIKM Nuo s ryta 
Iki lt; ••• 11 iki S p« ptec. m t 

Iki • vnlandai vakare.
Nedrllemia ano > Iki 1 pe pint 

^ettaMnas Tardė MI

»*•
■

1832 M
Žalias šniitrvlis, kuris yru <lalis jusi) tele

fonu turi tris kitus šniūrelius, kurie yra 

padirbti iš mažų varinių drntcliiy

Kuomet tek-futui šniuiėlia nusisuka. Vienas 

iš šitų drntelių pili nutrukti. Ilcniltatiis 

yni tai gi rž<lu utis lialsas laike vartoji

mu telefonu.

Norint unuti visuomet gerų |<utaniaviiiių 

rante kvin’iiuni užžiurėti, kad tau šniū

reli* hutu liuesas uuo visokių -ti-isukimų.

CHICAGO TELEPHOME COMPAMY

MBROAITE8 
nutiiu-io* mokyti* prie punch 
>lmls>, pult rimu- nereikalin
ga*; geis uiiiH.k<~ti> ir Ismu-. 
Atsišaukite:

Continentel Can Oo , Ine., 
2221 So. Halsted St, 

Clncago, III.
riltMMDbt

f>*j gori Baur) Balnai. V ienas dviejų 
«ug*i>i Mytinm. aat ra a vieno gurkto 
•tirdmia Galiraa |>irku skyrium. arl« 
abudu kartu rUrtai. Itetnviy a|<y. 
violoj Vietoj Ateita ak l(e |>a> *aV|-
taitaka

■ ataria
S*kg W. U MT.

*------------- ;------------
a%t r.tmvfNo.

Nsn>.a au krautuve Ir *MBy !•* 
vedimu, ant V .«< IT-ln« ratvee ka 
pinte, lakui pr vnaina kaina. Ateik 
Lite.
Mr*. May Asrtirr.

lu i *>u Mr..
(kn.'ir, m.

TrtctrtaUia butini Klr kilt

tlte-ngu. IU

IU

DR, M. F. 80IINCH 'i
LIETUVI8

I

SMirt'M %*m %M» M LM • | 
kų«WM* H’ ”* «*««»«’-

I
♦

M l?.|

EITRA.
Ant pardavimo medini, ne 

ujaia jtabymau 3 
kambariu. Verta. 
uMaiii.i! ui

fialų
14.20

po

VARPAI

FATONIC

aula Ik o plauk y 
•liLktiuy. K*a*l>na plaitaanua 
nui< jiing t*d<« galvoa. auc.Baa 
1*1 aukus priduodama jitarua 
reikalinga maiata

Itarniafuga fMidarya kad ju- 
•tj plaukai t-ua latakus, tatai* 
tau. r adt^iatun

oda jum> galvoje bua f>r«. 
plri-Aan«-» dapka atat Vinadua 
Ir |‘laukai haųd'nka daugiau^' 

l<» įkala uja nt |rrta'</aim« jum 
*■ ““ ------- dykai iHind)ti.ui

I
l’rutiteku * itar -‘nmfTiig 

Itav. ganai fttaan- 
ule iitateaftago* ir 

beaMura.

AIU.II M*l < ItlTlIJi CO. 
Ita* 31. Phila/i. tfhia. fa

♦ ’

T’rcs.s.
P NbUUVINGVSTAMPS

1..UVDUV THB 
UNTTFJ)' STATEI 
COVERNMENT

$
I

i

GVlHTfMik ir < IIIICI ll<. V* 
pratarta, kas jis atidaro situ v.'i-. 

|x. sunyru
Ilsi BOllll A*HI ftll AlIAI I 

('Ubagu lll.
V«Utad«>v: k i ♦ • •.<• ii i 
Ned'itecnia !• p 11..

»

siAUCiy ATIDAI
I vartota* Blagar pataB aHMUtan 
n avėtam aiavyj. etetaa FimaBar 
km*. Jacka ir km jraakMu tetai 
rerduoti t y ėjau* nl pctetaaa^ 
M Turit* ataiknukita. Mbb tai 
toSg tailr vtookloa fw tarytame Av

K KAPLAN a son, 
W08 So. Ashbmd Avė,

BOktiV 
InuBM

M■ Arklą BUn»*Juu ir '^-Įjeteg 
VjrUky tr Mid-nUy A|>W4d| 

UiUrno u y ptatl>kaa 
na pafodjtua Jus Imovy |

EXTRA- NAUJIENA'
NUO fHTtalM dtatana |j»|Maa >1 
•1TM S'rtiMAl titatbatr^
Tbirt. jeigu norite «»..• n. n i

U MVU

i

R - Šone 
>1 Wab<

4* M ve

k'

va

vsitata tr gerinu* 
ng ir MvvttaM 
•ikstme p rak tik* 
< Jw> nvrkjretteta

l. .i-tukra u
HU.M i. bu. I*>k* —

ra k ar*. M ir gauti «p«eijaj£. 
kak»ta

■mdy k
M.v* t iui

4. r.

ir

v M.
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CHICAGOJE.
Katvirtadienia, gegužis I A

Av. Mykolu, ark. a|*sirviškiuuis.
Penktadienis, geg. 9 A, 

tv. Grigorijus Nuianiietis.

“NEPAKARKITE JO”, SA
KO PAŠAUTAS ZMO 

GUS

SUIMTA PIKTADARIŲ 
GAUJA

Prisipažino prie žmogžudysčių 
ir plėtimų.

Bet nepasako paiovimo 
žasties.

pri«

(.'baries Sduiiiilt, 1’112 
Wenlw**r1li ave_ rnndn-i Mer
oj ligoninėje. Jis |mšniita* ir 
mirštanti*. Kelios revolverio 
kulipk*** yra j*t pinučiu**-*, ir 
Jiilve. I'n-oiėjii*, .'- linin i t'.un 
pugn*-, suimta* ir luikimia* ka 
įėjime.

Hlricktivni i*klau-iix’-j*i |vi 
šautąjį.

“Taip”, sakė Nehinidt. 
“tas vym* uuiim- pašovė. Kimi 
sykitr, aš žilinu, kad mirsiu. 
Bet to žumgnm* nejutkarkile. 
Jei gulite, nulmilskite jį kūlė 
jiimi. Tui vi»kn*”.

Ib-trktivai mėgiim išgauti 
patovimo prMastį. lu-i s-h 
midi nesako. Kian-iamn* n|m 
tų nenori nei klausyti.

Scbmiilt nnn vnknrn ėjo mi 
Anna McEiu-na-y. 2*29 l’rin 
eeton avė. < ’nmpiigm- *tnig;i 
prišoko jirii- jo iš už.|uiknli<i ir 
jį pašovė ja-nki* kartu*.

Vnblijinia prokuroro a*l» 
lenta* .Iiiiik-- <’. ti’ltrii-n ir 
gal. |mlieij«i- tiimindo* knpito 
n-i- !**• pilim -ė. jus suimtu 
įsigalimi* guuju |»iktmlarių 
jm«lnkn. kuri*- |Ki-lnnii*ini- 
Inikni* uii*-»1e išdarinėjo jirn 
jovn«.

I*rie /.luiigz.iuiy-čių ir |dė>i- 
mų |>ri*i|mžin>> du juoduku 
iieniuia i tikę ir I Motei įtar
tim. Jiedu išdavė 
vo <«l>rns. Ti*. 
imti.

Tų galvažudžių
veikimo metu nužiah'* du žmo
gų- vė-tui Niliunininkų ir vie 
na |***l*<iu**m* nigerį.

Iie to n|*i|ilėšę <lmigelį Imli 
kų. krautuvių ii <ifi*ų. tai|*- 
|»it |*meivių.

legaliau* turėjo prilipti 
lie|it*i galų.

ir kitu* *a- 
taiji|*nl -u

Kinija *mv«»

Miesto taryboje tariamasi ir 
prielankiniijnmn sumanymui, 
kad paaaikiati gntvekari.j 
platforma**- rūkymo uždraudi-

NAUJOS RŲŽIES APGA
VIKAI

Vidujinių mokesčių kolekto
riai Chiragojr Jiraoršta. jog 
keli apgaivikai vaikščioja ]«-r 
įvairia* krautuve* ir kidektuo-' 
ja nova kokia* Ini takuos.

Tokių apgavikų žinom"-- Iii 
ri a|i*i*aug<iti. Niekas negali 
kolektmrti jokių taksų l«- vai- 
«lž»o* įgaliojimo.

Nuo kolektorių reikia reikn 
įimti įgaliojimo rakių. Jei lų 
neturi. luojntl* lokiu- įkkIiio 
ti iHilicijo- rankoMui.

TURTINGA 8KALBIKt

Mr«. (’nrolin*- E. I’lilberr. 
Aurora, buvo |«i|iiiida *k:ill-i 
kė ir grindžių jdovikė. Buvo 
taujū.

Andai jiiuti milo ir |>aliko 
♦*.<"« i Imlu.

UŽSIMUŠĖ MOTERIS.

Ketvirtadieni*,DRAUGAI

4

oaroininKi

Cfap KitriAi Dnaffl Dml
Chiengos Kataliku draugijų atstovai ir valdybos!

Kad Uaiikiati
Tarybos pasHjų ir
Chkagoat 
tai svarMs
(Ntkagajo,
rijų.
rtovus, o k 
draugijų, skyrių ir kuopų valdybų susirinkti liaudis 
re, 8 valandų, | šv. Jurgio parapijos salų. Tba Amerik 
tuvių Tarybos nariai aižkins jos policijų ir tan apie tių dienų 
lietuvių tautos svarbiuosius reikalu.

Kviečiame katalikų draugijų atstovu ir valdybų iž visos 
Chicagos į 8 gegužio dienos susirinirimų tr. Jurgio parapijos 
salėje.

B. Kuppenheimer & Company
Nckurie žroonėa rako, kad jus nesuprantate mtuut naujų 

plianų.

Mes ir manome, kad jus nesuprantate, pra kitaip tai jus su
grįžtume t atgalios į darhj.

. ’ - i

KOLONIJŲ.
Kad ” g to, kas atri- 

tikdavn praeityj, būtent, kad 
dvi kaiininynfėje kuopos ne
rengtų vienų dienų vakaru 

kuopų vakarus; ne apie M- 
niiuišku* ir t. p.) ir kad viena 
kitai nepakenktų. sutarta, kad 
kožna kuopa, pinu ieškojimo 
vakarui svetainės. sužinotų, 
kokios dienos jau yra užimtos 
kitų kuopų bei Apskričio ir 
Ap.kriėio choro ir kokios dar 
teŪ-ra neužimtos.

Dienų surašai vesti tapo įga
liotas žemiau pa*įrašęs, į«i 
kurį kuopos, manančios rengti 
vakaru*. tari užregistruoti 
dienas. (Žiūrėti ir neužimti 
dienu, kurias žeminu išvardin
to* kuopos jnu tini užėmę ir 
gavę svetamta). <ii toliau, 
pina nutariaat dienų ar ieš
kant svetaiaę vakarams, kuo. 
po* turi i si just i kokios diran* 
dar yra nražnatoe.

Iki šhd sekančios kuojos ir 
sekančias vakarams Šimas ta
ri paėmę ir gavę svetaines:

L. VyMų 4 Ife. (Pieva Apr. 
pnr.- rūgs. 28 d_ spalio 19 i 
ir gruodžio 21 A

L Vyčių M kp. (Wrat Ai
dė j) rug. 14 A

L Vyrių M kp. (Brightoa 
Parke) lapkr. M K ir sausio 
18 <L 1920 m.

L Vyčių (lt teari* Apskr. 
('iuirnr la|Ar. 23 <L, gruodžio 
14 A ir sausio 4 <L, 1930 m.

A|*kriėini atkartoti "Keis
tuti” aažmrėta naro. S A

Žemiau riimiralasj dkrotnii 
galiam matyti “Dtisugc" re 
dikcijoj. 1.V») W. 46th K..; va 
kr.mis 4A«I S-*. Roekvrel1 St.

L K SalrahmRii,
1- Vvėių (Tu Apskr. jurui.

vcprrnmtacljų kurių jua patįs išririnkrite, aprangų nno herrika- 
lin"ii pnltnranvimų nuo dariai, dalį muši) ]x*1no, jingelbą ligoj, in- 
sun iKv ir |M-iM-ijų kartu ir pagerinimu naro buria.

nr
Budu kaip šitie dalykai Turi būti jmdaryti dar *rap«W- 

atytu.
Dievo Ajiveittlos Para|*ijo* 

lis*kyklojv randasi kelios idė- 
jim-s ilraugijėh'-a *b-l mergai
čių ii Is-rtuiičių. kurios visuo
met dalyvnuja pagražinime 
lui/iiytinių iijs-igų. posesijų ir 
t. t. -los taip gi mokina pri- 
aiiganeiimsius vaikučiu* drau
gijų |iri<sl*-niiių ir. tikrai ga
linu* spręsti, kad <laugvli* iš 
aaų <lraugij*-lių narių, užaugę, 
imsis už stropaus įlarbo kitose 
tlrnugijose draugijų veiki
mai jiems Im* jmprnsti. <> ne 
nauju* dalykai*. Be tn, šio* 
draugijėlės išdirbs mergaičių 
ir lw-mničių sietas. Jie pama
tys, kame yra geras ir kanv 
blogas, ir, užaugę, žinos |*ri<- 
kokių draugijų priklausydami, 
jie gulės sau ir mvo sielai gau
ti geriausią ja-nų. IMto ir dėl 
daugelio kitokių fetržasčių. 
tų draugijėlių nariai turi neiš- 
|*axakytų naudą. <* vaikučių 
tų oteugtiaš kad jų vaikučiai 

visi |>riklausytų |>rie šių draa- 
irijčtių-

Dievo Aj*veis*ios juirnpijo* 
iisikyklos draugijų veikimai 
iki šiol Imvo n|>ruls-žiuuti. 
Veikė vien tik dvasiškuos? da- 
lykuose. Bet reikia mokėti 
kaip tikrai katalikiškai apaM- 
ti ir svietiškuose dalykuose, 
kad la-dieviai ir laisvamaniai 
.kių iK-ajiviltų. Dėlto muitų 

g -ridami nulovai dahar latve- 
lijo šiom* draugijėlėms veik
li ir viešai.

Hitm jmvelijiutu naudotis vi- 
-ųpitminitsin pradėjo mergai

čių drr.ugijn įsi vanlu Nekalto 
Pntsi.'čjiiu*. P. A. Ketverge, * m .
gegužio H *1.. K^It vai. vakare, V fcl IV A I A 
rengia šeiminDtų vakarėlį vi- 
sieiiis, kurie norės atsilankyti. 
Bii» gružu* ir įvairu* jirognt

> mėli*, skani vakarienė ir žais- .TIKTAI TUOMET GALI BŪTI. 
I :>*■*. ir šokim prie mžioa mu- KADA NERVŲ SISTEMA YRA 
j žilio*, kurių -iiteiks gerai ž-i į TVARKOJE.
n<*nią dudentų orchestra. Tai|* 

! -imt Im- ir to. ko <lnr šias apieImi Vl«1l . ’
*: ... linkės žmonės nenuitė. t'ž tn* 

N -kulto Pru*. P. N. ilrnugijo* 
liucrguilės visu* širdingai kvie- 

APIPLEŽt TEATRO RAVI-j'-'“ m-|mmirMi ir Įian-mti ja-
- * |drttioje jų |«*tangi*jr paviro-

I dili viešai ir užgiiriėdinti vi 
i Kn. nlvibinky*. nesi

gailč*. 8 to skyriaus mokinė

SAKO. PF.RBRANGŲS 
MILTAI.

Per Cliicngų pravnžiavii 
“F.md Arminidration tiram 
t'oi|H.nit’>oit'' |tr*-z*d>-ntris Itnr- 
n<-«.

I':ikl:iu-tn pragyvenimo |*u- 
brangimo reikale ji* pažymė
jo, jog milini perdaug <-mį 
brangų*. <*i taip neturėtų bot.

Vi-i taip Miko. Ir tai* pasa
kymai* viską* taip ir pmd- 
Imigia.

GAL ATKAUKS “SAUSĄ 
JĮ ĮSTATYMĄ.

Cliicngos šlajiiųjų sfi-nus- 
aitosoaaiau>ma, kad kunoirt 
|imi<kmta* Wi1 imtum parke- 
liausiąs tai, matyt, atšauksią* 
svaigalų pndiibiciją. kuri tn- 
rinli praskirti *u liepos 1 *1ir- 
rni.

Pn-gidrllta* namie Imsią* n 
|ii<- birželi** j*ni*lžią. Tnd Im. 
šių įnik** tas jKtdaryti.

PLMIKAI PADKGt KAITO

Plėšikai aną dieną įsilaužė 
j namu* |*> num. 'AM* <>r 
cluiril gid. Matyt, ieškojo įĄ 
nigų ir kitokių bmng***nių 
■ įniktų. Nes viduj** viskas bu. 
vo išverda.

Bet nieko tinkamo nui ne 
rudę iš* šlami |m<b-gė luimii-.

A | •! i u k i Ii <u i gyventojai pri 
mate |<ukyluti*į gaisrų. Pnšnii 
kė gaisrininku*.

Pndarvta uuo-ioliij njiie ♦"<*>.

MIESTO MAJORAS ATOS
T0008E

Chicago* mnjora* Tlumi|»*oii 
apleido miestų. Sakoma, iški
lia V.-* n1o.-l<>go-*ui •"
"Ii ula liu ’. p. d-' imli dieni 
tlebu*ių* m* utie.

LAIME IR

TAI 0U NEATSKIRIAMU 
DAIKTU. 0 GERA SVEIKATA

I

Mrs. Editli Kiii**kerb*»cl..'r 
327 No, l’mi.-i.'.' i> ■ 

Iiiugą vnlydmuu kiilu mm In 
ėiojo migšt** ant šaligatviu it 
imt lieto* žuvo.

I.iiidiiiiiilitii |>a-.'ikoj:i. I.tul 
i- j*** ranku* iškritę* -kudu 
lys. Tą skutliirj mėgini* jiuni 
tiiitivrti ii ki ito.

NINKĄ

Ibi plėšiku už’Hiolė 
teatru, 336 Eud 47 gnta savi
ninką Mnrriot* ti*-. teatru ir 
paėmė mm jo **'*>. Iš L VYČIŲ CHICAGOS 

KUOPŲ PIRMININKŲ 
SUSIRINKIMO

I

MINIMUM MOKESTIS
KYTO.TOMS

MO Daktaras Gco. M Glavcr, 
' turintis ofisą Įto num 3148 So 
Morgnn St . buvo pereitų są 

■ vaite jM-iuuta* P.ukalo* yra 
leidžiamai, kad daktaru* yra 
mirę?. Tm neteisybė. Dakta
ras jnu ’ttirijo ir sngriio į oft 
ų kur ir vėl praktikuosiąs.

Jis duoda S300.CG tam. kuris 
pripšuūdy* tuos pikUidalius. 
tionuimuiiumuiuimntmiiuimiuum

Praeitų suimtą, gvg. 3 
Apvi-ittdus Dievo imrajiijos 
tuoki klos kambariu buvo su
šaukta* L. Vyčių kmijių. pri
klausančių prie t'liiragos Ap
skričio. jiirmitiinkti susirinki- 
ma* pasitarimui kndiuk r*-n- 
gintiių vnknrų ntrituinčiatn*-

<1.

, i

T»

JO|>I

Tam turi būti padarytas per re]*rrxentantua visų darbininkų 
ir Kompanija KAKTŲ.

Jum} reprezentantai turės Progų padėti padaryti įatatna šiai. 
firmai. Niekas negali Imti daroma l*c just) žinion. Jus turėsite 
pmgų Įiasakyti KAIP jux norite sutvarkyti daivkm. Jua turė
site progų būti iagintaia, jeigu jums nepatiktų kaa turite tieaų 
sakyti.

Tam Utie representantai ii darbininkų boa išrinkti: kad dir
bti išvien** n mumis—alneji kartu—taip, knd jus galite būti už
tikrintais, kad dalykai yra tairiagai daromi.

Nckurie žmonės mėgina jums pasakoti, kad jus šitų dalykų

* r *A - VtA _ •□tipnuKite rat*:

Mes afriiaaaa uituoa visu* dalykus jums išpildyti kų mes 
prižadame taip, kad jus ir mes barime tižfKBMkrtata.

Jusi} reprcaentantar tarpr kitų dalykų turės progų jus ap
saugoti

•Mokyti. e tfį-
Mes nesakome, kad ju* batiaal turite darvti kaip jaaa |aa- 

kyta.
Mes sakome—ir Imt i nai reikalaujame—štai kų:

Kad abieji, susiėję j krūvų, tvarkyritpc dalykus, o tuomet ne-

I

I B |

Kalbėkite naro protu. 

Sakykite kn Ju innimte.

Gegužio 6 d., 1919 m.

B. Kuppenheimer & Company
Tuk dančiui žmonių serga 

m-rvais; jų m-rvai vi*ai Mtsilji- 
nėjo. Nerviška* žmogu- labui 
greit į>iž<i<ižia ir užsirūstina 
<ld mažiausio menkniekio. 
Viskas jam. knžkodei. nepritin
ku. ir jam rūtos kad visi tik
tai suokalbiu* daro j*ri*-š jį n*>- 
risianti jam k<-nkti.

Nerviška* žmogų* j*nt* ken
čia ir savo arlimi<**iem* įukIii- 
ki k<-iitėjiiiiii. o savu rudumu 

į jisai atstumia nuo rilvęs drau
gu- ir pažįstamas.

Vartokite žinomą nervų stip- 
I rintojų-gėrirną Partoglory jei
gu norite n-rvus nuraminti ir 

' išgydyti juo*.
Dideli* butelis kaltuoju tik

tai I iluleri*. Norėdami gauti 
rašykite į

APTEKA PARTOSA
160—2nd Avcnoe, Dept L 4 
New York. N Y.

mum nej.ribuvo UI 
loikH. lfi (Bridg.* 
-, (iv***! Pullmanu)
III 14> 11Kflt.

iniiwitn nenmto įmint ciicmme

ė NEMOKEI PINIGUS BEREKA1A
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagojo
Paniumliiinr už žrtniaiuie kainų, kur kitur taip organai. 

Maimrlių laiškam* drukuoti ir efiao dirbama yra naujau- 
aiu* madoa. Užlaikėm visokiu* laikrodiiua, žirdua. Uiubi- 
mui ir drimanliniua; fraiuafouua brtuviikaia rekordai* ir 
koncertinių grnauaių. armonikų ruaiškų ir prūsiškų išdir- 
by*čių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 
l«mr viaokiu* ženklus draugyalėaia. teiaume laikrodžiu* ir 
■nuukališku* inslrumetitu* aiaakanėiai Kuria pruių* trijų 
centų kra*ažculdj (au* kalaliogų veltuL

Steponas P. Kazlavvski
4A12 So ASRT *wn AVĖ., CSICACO, ILL.

Tdefonaa: DROVER *309
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