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Vokiečiai atstovai stato
I

CARSlNKTTlrS

PLATINASI SUKILIMAI 
PRIEI BOLŠEVIKUS.

NEIŠRIŠTAS RUSŲ MAITI
NIMO KLAUSIMAS.

RAGINAMA PARDAVINĖTI GEN DENTKINAS SKEL 
KARAS ŽENKLELIUS.

Programoje neatiaidi kova 
priei bolševikus.

vesti ir palaikyti proltibieiją 
imuai, tarpe.

LENKAI PRALOtt MUAĮ 
TIES LVOVU.

ITALŲ KARIUOMENE IŠSO
DINAMA DALMATI

KOJE.

8t:ninarijo* uždarytos; ntoky 
klo« naikinamo:.

Bolievikai nesutinka pertrauk
ti mukius.

PK1ECLAUDO8 GAUS 
PIENO.

Suvirinkime nutarta, k*i 
pienu* hirtlnai turi Imt prista-

< birl.ft.. Šililldi'' gtlIŽU* 
om*: ryloj šalčiau ir Inuk'a- 
i.n- .it muilui.

reikalavimus

BIZNIERIAI 
••DRAUGE”

Priei tą kilią smarkiausiai 
kovojo organizuota* darbas.

Žinoma prmšsaliunim- są
junga didžiai ri-mė tą bilią. Ką- . . -SS

KOLČAKO PLENAS — PA- 
IMTI MASKVĄ.

Paskui sušaukti kuriamąjį su- 
giri nirimu

Pienuojama aut visuomet pa 
I r Ūkti ženklelius.

pnerramo. i8varteMljeii fikvį u pinM> u 
vetiotoią streiko.

LITHUANIAN^ DAILY FRIEND
am «r OMak* a. «•»«, »*a ome* *t imm**. b» aa. w«rr •* «ae renta
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us t r įjos atstovai 
Prancūzijoje

Italai užima Dalmatijos 
pakraščiu

ParySins, gvg. 15. — Taiko* 
konfeti neijon atkeliavo vokiš
ko* Auetrijo* atstovai. Vokie
čiai atstovai nebuvo leidžia
mi pasitikti austrą atstovą. 
Vokiečiai atstovai yra apsis
toję Venaillese. Austrijos gi 
atstovai atistojo Rt. Genna- 
ain. taippat sale Paryžiaus.

Austrija* atatovą a* polydi- 

lldtff MOTI MlWr-
lietis Kart Remev.

AMovu* geležinkelio stoty- 
positiko dopartiiamti peu- 

Maa. Tuojfasa jiems buvo 
. paradyti art—.kiliai ir uu- 
■i vožti j paskirtos vieMmčius.

Londonu, geg. 11 — Itali
ja ižeodino ►kaitlingą kariuo- 
HMUf į Žara ir Sebmioo, Dal
inai i jo* ,*krašėiuo*e. pa*ak 
Rcnteria lieju-ėo* iė serbą X»»- 
tinė* Didgrudo.

Iš ten italą kariuomene 
►iunėiama rytą link ir fortifi- 
kuoja aukštuma* ir perėji-

■
Paryžius, gmg. 15. — Tnlki-j 

ninku taikos k femtet jai 
princas Lvov. Sergiei Snaaanv 
ir prezidentą- Čnikov-kii in 
davė tu< iiiiiinndtiiiią, kut intu 
|atžyiiii. jog *umuą,vta* ru*ą 
•naitiniiiMi klausiam* neišriš- 
ta*.

Talkiniakai Imlševiknm* 
lmu> pasiūliję pristatyti mais
to, jot jie. Itolševikni, apsi
imtą pertrauki i mušiu* visati
ne frontuose. Kadangi ta* 
maistas turėjo būt Rusijon 
pristatoma* per nentrale* sali* 
ir skiriama* ne bolševikams. . 
Is-t daugiausiai gyventojams , 
lsilševikų užimtuose a|»kri- 
čiutise. tad bolševiką valdžia , 
Besutiko.

Girdi, tiri gyventojų mai
tinimo pvrtrankti veikimą kn- 
ri* frontuose luitą visai pigi 
iraiilika.

Jei bolševikai gražumu ne
nori pertraukti saro ginkluo
to veiktum, jie tą padarys aa

Waihin<tan, geg. 15. — Pi-i 
pBrv-n* oriu* Glav* |m»-|
keliu Į nitną Imnkintn
kam* ir pirktini:!- knoplnrini! 
siu pi'iiplulitdi kari-* ž«nkle 1 
lią ]iar>iaviaėjimą tarp žmo-; 
Mą.

Nes Ilgšiui tlnugeli* žmoni-, 
rimtai naaRažvelgė į kure* 
ženkleliu. r*»<l:tigiimą. Tn-I 
aepenlaugiausiii ir linko prie 
lūrkima. Tuo tarpu |>irkimn- 
tų ženklelių yni labai nau-1 . 
dingas žuKMtėiii- daiktas irj^ 
parankiausia* pinigą taupy- į 
tnns. Taip rako M-kndmiu* ■ 
GI***.

Vyriausybė yra sumanin*i 
tuos ženklelitls. tuo pačiu ar 
kitokiuo vanht, visuomet |iar 
davinėti žmonėm-. Tnm tiks
lui busianti į-teigta valdišku

tartimi su Vokietija. Nes tai 
svarbiausia* jrricėininka*. Jei 
vokiečiai |M*kirtu laiku pa
duotą sutartį patvirtins, tuo- 
inet Vokietijai Ims padarytas 

bus panaikinta blokada jurė-

’ Bet jei jie imsipriršins. tai. 
kininkni turi imgaminę pienus 
kitokiu*. Tuomet tuo* pienu* 
imtą pildyti irtaršala* Forh 
su savo armijom!*, kurio* tam 
tikslui pagaminto*.

Maršalas Forll vrn front.’.

rio ždaarintae pra rimą tai- 
kiniaką ir Vokietija* veika-

Paryžius, geg. 15. - Komi- , wU VflJAU
ktt prieštirdšrviką vablžitr* • 
pi<-lrytinėj llu-ijoj galva, ve ’ ____ _____
tterol: - Ik-tiikitt. ėi«mni •■■ii • LIGONINES TP NAŠLAIČIŲ 
uild.iuu* pi i-iolilė sivu pr>. 
graum.

Svart«--nieji --------------
pt-mni yni:

Tęsti neatlaidzi.i kovą pru-i,.
bolševiku*.

Įvesti tvaiką ir Į-tatyniu 
pildymą. i

Atnaujinti -u-knldytą Itnsi

Sušaukti nneijonnlj sti-irin 
kinu, sulig visalino Imitavimo 

i teisių.
Dide-uu-tu* a|»kričinnih duo

ti autonomija. pi dirt tiktam* 
►avyvaliln.

Civilė ip tikėjimo laisvė.
Knovikii-ii-io* agrnri- 

formos.
Suradimas tinkamą prie

monių n|«lninsti tlarbiuia 
ku» nuo knpitalistą išaatulo- 
jitno.

Apdrausti darbininkus nuo 
pačtoa valdžios, kad šita ją 
•rpokantlotą blogiesiem* tik-

sulig kurio

Hj».i 
atakituą

Sin iknoju išvežiotoji, ;‘..tr«l.
Pi<-niu< • neturi darbu 1,«»l 

i zmotitu.
Stri-ilca* |«tliiėia lėH.iBai 

įeiliiyuą.
Noremliiii < Tiieagttje kas

dien pri-tidoma pieno l.tsii. 
I tau kvortų.

Pieno konųmnijom- mseto. 
tini kasdien aipt.ontl.

išvežioto.ių mio-tolini 
•rvnitę 

n- i Nuostoliai'dnrliininkam* 
Įnim'-e prr Nivaitę AKMUi.

Mieste įsteigta ’!<•• pieno 
stačią.

Išvežiotajai n-iknlattja dau
giau |trr savaitę A27.IVII.

Kiti dnriuninkai ĄlO.MIMl.

Vakar, gegužės H <L svei
kumo kontisijonierin* Dr. Re- 
lirrtson buvo sušaukę* darbi- 
■iaką ir kmupauiją alkovą

VIuaM, m-15. — įsakam* 
ii.-. dar noriri atimti miestą 
Lvovą nuo ukraiaą. Tuo tikė
le lomi* dienotai* jie prie* 
Lvovą pasiuntė skaitlingi, ka
ti uuum.-. šita užninka vo uk 
lamu*.

liet Ukrainai su kulkasvai- 
dltni* sutraškino lenki, uzpuo- 
•šsuą. I.enlud (atnešė didettu* 
nuostoli u*.

j*
rijoje i* Kinija, apturi «ni- 
tnojimu*. jei jie drįstą pasira
šyt i ,x> taiko* nutartimi, ku
rtąja Kinija nuskriaudžiatna.

Sliantungo prūsinei jo* 35,- 
(XMI kiny gyventoją vardu pri- 
riąrta grūmojimai. ' '

Sakoma, tegu jie žino, ka* 
ją laukia sngryžu* Kinijon. 
jei jie pasirašys pa sutartimi.

Pačioje Kinijoje japonų ša
lininkai kinai valdininkai bai
siai |M*r>>ekiojami. Komunika 
rijo* minirterio namai Pekine 
sudeginta. Buvę* viena* Kini
jos ,m*iiintiny» J n(Minijoje 
skaudžiai apmuštas.

Paryžių®. p«g. 15.
paritam konempotuientui mlmi 
rota- Knh’nk. vi.M»* ltn«ijov- 
valdži<i«* galva. |m-ak*\ jog jn 
timdi<« -v:«rliinu**i:t- *mtinnv 
in:i« pnimli Mnk^vn. kur 
iM»lM*vikni yra ,-ikun; lizdij.

Kimiiirt tik gmii a*?il* i.- 
n p 4111 m'- k< tini. linmiH l»i|» 
|»nnHikii*ii gnlh-ufi nrtilrriį). 
►ilki* mlu*ir«*l.*« K**l*’-:il:. Tm* 
imi prji itb - vUnolina* v«»ili 
mn prit-A l«»Ua»vikii«.

In*1 ptrill l*» Hm** <|r»iliH* liu> 
laupa* u-ivifriyti mi Arrl. 
nrig<'bk*» fr«'iilu ir mi g»,ti*,r*»,t> 
|V*iikii*«* knml.ti l..itim«ni«'m*.

<Ho piniiinn*i:i 
liriniili*1

Wa5hington, jerg- 1!L — Bu 
V«* kiliiiuiii’l l'« tn^nult* Siiv. 
VnMijij kmi-itliM. lt. (’. Tr«*n«l 
*••11. vnMyta* <l«*|uir1atii«*ntiii 

kn«l Kusijoja* vii* IaI». 
jnu pintimi m sukilimai 
lM»lM*vihu>.

K«»n liti* Tn*n«l««H viu-ir- 
v*»* i;l . i; ItiiMjd*. X»m*

. t’fti ji- )Kiliit«i*ii<>tn« i A T11J*- 
k<«uhi. Liir l»uv«» luikotmt- luti 
|ni imtiny*.

I* !Mn»grn<io TnAkcfitnn 
k<iti uli- keliniu |M*r»itai*o.4 
rii*<> vnl-lMM’iti rnkii*. k:i*l w 
|tii|Hfh« ImiKi-v ikii riinku*mi.

r

STIPRĖJIMU UNGARIJOS 
BOEEVIiy VMDŽU.

JIEMS DAUG PADEDA 8U 
LAIKYTAS RUMUNŲ 

VEIKIMAS

PALIUOSUOJAMI LAIVY 
NO OFICIERIA1

MZr.jhinrton

Viennn, 15. IA l’n 
latr’.bt* m».»’iti«’*» Bih!h|»« *!•• pu 
ri’iim iii’ių kml hitui l» »lro 
• ii'ti 'nhi .in. \ ui |iirttiian 
vm» |»|< Iuivh !»«•• •Ijiil.ii' i kaip 
imt •.’*•••* koja*. iAiintija |»ni 
«lėni« >lipn*li. lt i«:iniij«» l«»l 
M*vikni iiiui girti* •. kasi j»*- h*n 
nuv««ik*ią •'•li«l*,!iii*** darini 
ž»m»n**i

ri savo atstovus. Tarpe at- 
'stotų yra Dr. Epitnciu Pe*x>a. 
t I’erniai mrtą |«ilmig<>je jis 

junga nusimanė, kad valstiji- atkeliavo kmifi-r.-n-ijon kaipo 
ač policija paarUaėa jai pra- į paprasta* atstovas. Šią amtą 
—o —• ~—o —pnuUtaje Brazilijoje įvyko

j šalies prvzi<k-nto rinkimai.
Prvzitlrnlu išrinktas Dr. Epi- 

I tacio PesMin.
Prizidentns-elektn* vra ku- 

jtnlik.v. Ji* šią savaitę iške 
įtart* Itymnn nplnnkyti šviti- 

‘tąjį Tėvą.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WBS.)

No-tr York. gi-g. 15. — Kvie
čią direktorius Bume* paskel
bė, j«K trumpu laiku atpigsią 
kviečiai. Tntni paskui atpig
sią miltni ir pagaliau* pati 
duona.

Knd tik il-ipildvtų jo žo
džiai.

imt i* Paryžiaus imln ir sus
tabdyta rumunų veikimu- I n 
gnrijnje, Nii-talslytii- veiki 
imt* ir čekų slovakų.

Bolševikam* tad ir atėjo 
linksmesnė* mbindo-. Nm> to 
jie giilėš* -ii tiprėli. S'.iprnr 
tuma, los jų -u»ti|<rėjimn* > 
tn laikinu-. Ne* prieš folb- 
•.ii u* vikiu >■1111- I ngnrijie 
•y.eiitnjiii. i.i šitų vikitmi- 
ntiid<mi>~-irtiu yru juivojiiiae- 
ni- ui ku* j iAlnukini 

ii i!.iiii;i.

Pasmerk a sutarti.

Budttpe-bi 
►•dėjimu I. 
ilte veikiami 
•idile..-. Ne
imi ikllll. *> 
11'. iii,..

geg. 14. — Taiko* pb-nn* Imtinai turi bot prMa- 
konfereucijoje ir Brazilija tu- (loma* j ligonine* ir našlaičiu 

įstaiga* Is- jokio užkabinėjimo ' 
: i* streikininką pusės. 

Streikininkų atstovai su iuo 
rutilai. Iti-t jie Jiažymėjo. kad 
kompanijos pieno nesiuntinč-1 
tą į privatiniu* namu*. Ne» 

■ -t n il ininką unijos viršaičiai I 
neimą at-akomybė* už *1rei- 
I įninku Įui-ielgiiiin.

Atidaryta pieno stotys.

Mieste ntidantn pi”n« 
•1'11!. Į tn* stoti- kom|Kiniįo- 
l.a-dien pristatys pieną. I- *!••■ 

įėi : aplitikiuiai gyventojai gn 
Iė. imsiiiidL

Tų vi*ų stočių adresai įui 
skelbti nnriišknose Inikrnš 
m n .e, V ii-ii žmonėm- reikiy 
)ųi-irinkti mtiminii-'m- stotis 

I ii "initi iš Iru pieną.

Pi—i* buriąs brangrinis.

\ i.-ik - l.»m|i.iuiji>. viršinin
ku- kad j> i Įrti-uo ii-
seki<4<i.i:ii neid-i-nky* mm <la- 
Imrlitiiii -:i»<> reikalavimą, 
iimiis-t kmii|uuiij<i. Im. pri- 
ter.be. ji,-m. mokėti alga* po 
*35 savait, >-. liet lui>im-t pie
ną- lat-ir.i- l•mns••*lli*. Kvor
tai r.-il;-ią mok-ti mažiausia 
iė realu.

.Ii tvirtinu, jog Ik-troite, 
Mielių Nes Vaike ir kitur 
|iiem> kvortai jau .etini runka- 
mn Iti e* nlt,.

Sako, tu* prigulė* nuo pa
čio- i i.iiumetiė.. .lei vi-ttome- 
nė |inrvtn. .trvikininką reika
lavimu*. tni reikš, knd ta pati 
vismms-m- nori brangutu mo
kėti už pieną ir mokė*.

i Rveikumo konti-ijonieriua 
teėiau bmngesatniii pienui 
priešimt.i. Ji. sako, kml čia ki- 
toniškeMtė* sąlygos, kaip ki- 
tuoM* miestuoM-.

Pi< no gaminimo įstaigos far- 
n*o«r sulaiko piru* ■dnutianf’ 
(Tiieagu* ir arsiąs kol 

-^liHaign *ta la'sutlfctiuaL 
siunčia tik mažesnieji 
ritą.

Su visu ntlieknmu nttn Clti- 
ragns pienu fanttieriai |s-ni 
kiaule.. Daugelį ir šiaip su- 
naikina.

. Kad tuo taqm mieste pMUS 
< ir-galima gauti nei nž įsnigus.

Šiaudu daugelis šeimyną 
inui vartoti visokį |uiti-ntiM>tą 
pii-ną lilešinnitėM*. Jei strei
ką- prasitęs kiek ilgiau, ir 
l-l šiučM- pieną* bu. I•ranges
ni- Ne. konųiatiijo ,Ki*inau- 
doja kii-kvieiui proga.

Kol ka- įiepniiiuitomas dar- 
liitiinki.* titlųt kompanijt, nusi- 
lei-’illlll*.

»

«it l t<> i*l«*iir1n. kad nl
prn liti Ii nii«> <lnrl*o ir įstumti 
tli<l/.inu»inii «kur«hin.

Kmlaiiici oiblfl Iii dirbhtvė* 
u/.ilnrylo*. gi Im»|m*\ nū.
kia h:I»ij ir k*ilttuiij. I.itl įui- 
k«*ll*!ll li>ukl«»* HJrli** ltll«l**k

••l.’i/** . Xi|«» /ii «mi.1 n
įmint m liit •«•». mnkAliH** 
•’i.ii. I«a 9 ti/tkmunkii ir vi*»»- 
ki«n* elrtiln•%. \||h Iii |H|kt>f|« * 
»l..il l'Ui /.i; j.i. X»h» s|.n
tiiiin*..* h«*1iiri joki*/ ..»hl'4*l»i,

|m !*.« \ ;kni htnžiijti ainilvrie 
«*rv*ir tUt/ii niuamvuii* 
*0 rubli*.

VOKIEČIAI PADUODA SU 
MANYMUS IR ERIKA 

LAV1MUS

Tn»l tnlkiniiii.ii k«»f»r«»n*ficie 
••kir« l..ini»iji, 

į- t/iuriiiMi vi-

Ninkir; 1 ;k mokyklos

Tuo tikslu t.'lkininkai 
komisija.

Parytu"

imt penki tin- 
■: \nglij<>*. 

Valstijų,
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; “DRAUGAS” 
rsaat amaa nau.v rassao D*n* K*i,fi« iMua«,i b, 

rtnuMiiao oo.

MKTLVH KATAI4KV IMKSK.1AT1K 

“DRAUGAS” 
Kma Ka«4«> «m IJh muv

fili \l UI lt VUš- k \l W 
..........................................!.>• 

rmcd mh«.............................
PrcBumerAts MMšlUUrt lUtulas. 1^1- 

Me Aka!tora ruo tMnira»>«»M i|.«n«« n« 
rtw Naujų N<tw Noriai Į-ruu.njL 
tadr«7uų teįuuda r« tk.a |sriMiMi t mu 
MrcA_>«. 1‘iBtKAl Knis.. unsa Mtpnlj t !•«•€• 
kast kronje ».r rx|»rv ra » • •»4rr*'1
artra |zta-4ast pii r**«.«»<ruutb '

DRAUGAS” RJBLISHING C0.
1800 W. 46lh SU auuuo.UL

TBMbOMMI kltilij 8111

—■e=y=L-------------------- ■■

Draugijom* Patarmė
Daugeliui kaitant apie visi - 

tinio Anu-riko* Lietuvių Seimų | 
šaukimų reikia iiĮisisaiigoli 
nuo klaidą. Draugiju*. išriti 
ku.-io- ir <bu nei mkii-io. dile 
galu*, tuntų ai tiiniuu-iisiM- 
tavu susirink ituuo-e priimt- 
šitokių rezoliucijų.

Kadangi tiktai Kkadcuty- 
vis Abiejų Tarybų Konute 
taa tari teisų sašaakti Tau
tinu Amerikos Lietuvių Bei

Kadangi Ekzekutyvio Ko
miteto parėdymui lietuviams

Taryba
Kadangi musų draugija 

nori prigulėti prie katalikiš 
ku Ūetuvižkų organizacijų 
Amerikoje.

Tai musų draugija žian 
dien (čia paminėti diena) 
sataro dalyvauti tiktai ta 
iriame Vhatiniaam Seime, 
karį sušauks Eksekutyvis 
Komitetas, per ji remiančia-. 
Tarybas.

Taipgi sutarė šitų rezoliu
cijų įteikti musų draugijos 
atstovams, kad jie jų išpil
dytų.

Jeigu kuri ilrauviju n-bmk 
AtiH-rikus l.ii-hiziu Titrylu- 
pratH-šilini tnip stulbintus iln 
Ivke. tni In draugija -nvo ttp 
siejimu ju.-iroJt- is-priklau 
/nuli prie l.iitiilikiškų mų- or 
giinizui-ijii. Buil-tiii'--. iitmiun. 
nėnt už tn'ni n<-i linkiu*. 1b-' 
ti-i-i- lnil-uiili knlnliki-l.ii-i 
lietuviu iirL-iinizneijii.e Im- 
tiktai ilr-ir.-iįn . luu-o. pi ii-. 
žj» Amerikos l.ii-lin. 
ir ju* mitinei " iii-liiiižt-.

Amerikos Pašelpa 
Lietuvai.

I I

it

*1
i,*

kino. Vokiečiui ri-kvizicijotni* 
šnlie* maistų mažino. Vėliau, 
dar šjim t įsiveržę bolševikai 
ru*ai iMiuuju n-k viziri jomis ir 

lih-šimui* maistų atiminėjo. 
.Savųjų kmiuonienę suorgani
zavus, reikėjo jų iš to kas li
ko užlaikyti. NtvtchMiaa, kad 
šalyje valgomųjų produktą 
pritruko.

Geroji Amerikn, iš luulo iš- 
it* jn-i n>- vii-nų šalį. |Mge1- 

| kili ir l.ieiutni atėji,. Nėr n 
b.-'i.ti- . I.ud |*>raui<i' gavusi 
Lieluta gri-itiii sutvirtės ir 
piiji g* pl'-srąjį priešų iš savo-* 
M-llli’-S 
tikai 
verti ■ 
vi- karininkas lengvai ih-šim- 
ti rauiloim-argią atstovi. Ik-t 
lietuvių armijai
I1 
ILiiševikiis tutsi linui*. 
• i-, uruiijui niuiliiili i 

Ki iš ll) ĮMS ią S 
ritas* bolševikai 
ir kurie |ialv* mažai teturėibi 
-.u. D.iliar dalykui |Ki*ikei*. 
Armija išsimaitin*. ką Aim-ri- 

| ku pri.-tatys ir galės įlar mai* 
-Iu nuvežti liolseziką nualin 
lii-uis žiiiuii-iiis. Gyventojai 
lauk* lietuvių kurininkų. kaip 
išganytoją, netik iš ImlševikųĮ 
la-uilius lu-t ir i* -u jai* alėjų- j 

į rioju luiiu ir |>lešimą.
N'igalllisr M-|Muleisti m- |m>- 

lititu-a reikšmė* paš<-||*>* g«. 
! vinie. Tai stuiulats žing.-ni* 
prie Ijetuvos |iripiižiiiinio. I'a 
rainu* tn-diKHliiiua šaliai, ku
riui simpatija* nėra. Amerika į Savo |mrti jos reikalu* jie visų 
nori, kad IJctuva išliktų, kad 
jo* acsutnnuptų plėšrieji prie
šai. Amerikai rupi, kad Ūtda- 
va ant koją atsistotų, už tai 
ir gelledi jai. IJetuviai mo- 
kė* m v cr tinti Auteriko* |mra- 
•nų reikalingiausioj valaadoj.

Briz- viro ta. reikia pastebė
ti apgailėtinų rbdykų. Tų mili
jonų iloiicrių galėju paty* lie- 
taviai saskoliuli Lrotavai, 

Ekoekutyvu Komite
tą* praBror-, kokiai* budai* 
galima IJetuvai Įouictpų neštu 
Amerikos lietuviam* geda, 
knd tu- jie pi liną jų |>agcllK>s 
rankų išti'-si-. Vieton kad [m*- 
Imlų nnkiinu užncuiu* ir guru 
• kirliu |uisižymėjus, tūli užzre- 

|<iė agitacijų apie *eiaių Ctei- 
ragoje Dridgrporto deatiutai, 

įstaiga savyje ]ajutę pašauki- 
-mų politiku, kuriai fteilcra. už- 
siiuiti, visuouM-iu'-s domų ir c- 

- ’f-rgijų nuo n-ikalingiausiųją 
ilurbų atitraukė ant lu-rgždžių 

.kailių ir ginčą a|»i« seimų, a- 
| pi<* si-iaiim-s n-zoliurijas. Ne 
'jsililikn. ypač- Bridgcfatrto 
di-titisiij, m- šeiminė,, rezoliu
cijų- laetuvii* nei*gi-|lh-*. Iš- 
gelia-* ji} ir aut koją |ia»tulys 
greitai suteiktu puruimi.

I'rusižcligiu Iii- prieš tautą. 
(I.urie neprašyti jo- jmlitlkos 
imasi, ir tuntui visuomenė-* ilo- 
liui liukli-ipill llllo pllš.-||Ml* 
t'-ikiiim. Yra l.a- l.ietuzo* |a»- 
litii.S) vesti! ir t’c de|ili-1ą pu- 
vi-lis--. Lietuva luti tei*ė* 
lie i ii pnrauiu* >* Aiiu-ril.il- 
l.-tiivią. kinių pi i'-ap luupia 
l o it išguniligo dalim liepri- 
i. il.’.in Uiii'-iigu* tautininką 

ityd-rini. vi'-li-ii naudingu dor
ini u.'.-i nm-. ĮKisileiib; agita- 
■ š.»i u- i-itną. Ka* imi- tu 

• > iii-.-il.yti už il.irotmi Lietu-
‘••ai -l'.rnii’b.

LIBERALŲ REVOLIUCIJA^
lui.-zą Lietuzą ne*' turime įva- 
žinoti tempo tetai ir pilei jos 
•einiiniakri.”

Ir imteėlė revoliucijų jan m- 
sista virai noro musą rantitano- 
*•*; ir laukia jie seimų—tada, 
kieta visa katalikų visuomenė 
aiškiai pasisakė, kad neprita
riu winio šapkilnui italiartiniu 
laiku, knd Inukia įimtų ir sver

I!II4 uielij iink-uį pasigirdo 
du hal*u. šaukiančiu Aroarbns, 
lietuviu* j politiškų seimų. | 
Kun. J. Misiąs tsanet Katati-, 
kij čeilenirije* presideata* Į 
šaukė visus į Cliicagų, gi p 
V. K. RačkaunksM, tuomet Ii- 
licralų Spuinkis Draugijos «ek- 
n-toriu* šaukė taippat irisus 
j Nen Yiirkn. Tauto* laito žiū
rini. lun-jo tada nusileisti Ii- l>įų priežasčių arimo šaukimui. 
Is-rnlai kiilalikani* jau vien 

.dėlto, kad tie pinaieji pašau- 
I kė. Bet lilieraltii luutos meilė* 
kvotimu neišlaikė: tulridu 

'■•Iml.i -maugti snlvą ••kk-rj- 
Ikalizuiii“ livilnii ir, ištiš*,; 
ranką sucijalistauiis jmdari su 

žygiuoti *e- jais *>-imų. Jie stianlė lirtuviš- 
lialogil Imvi, iš kilo žvilgsnio, ką vieiiylm vnnlau savu lai*- 

lįi-lu-1 žilinanti*-*, kurio* meilę jie
reiki-iiii-

;yz<-ntujig ku- 
a|«iplėšdav«

išguiti. Kovoje Isilšc- 
u lii-tuviiii* menkai kų 

z ė-na- ul-id.-ivę- lietu.

Ii šaukia melagingai.apsimes- 
■būni tuatim reikalais, tada ka
da jiem* čia tik savo partijos 

* r -ikulni rupi, šaukia visus, net 
ir kiitnliką parapija-, tada kn
ita puikiai žino, kml visa kata- 

iliką visuomenė kluu-ys luil*o 
{.Yta. IJet. Tnrybo*. jie žiną, 
krol į tų seimų nevažiuot nei 
katalikai, nei rorijalistai. Bet 
šalikui visus, šaukiu ‘‘Aim-ri- 

iki** Lietuvių Neimu." sumanę 
| uždą ryt i didžiau*) bliofų, ma-

|ui*talė Mugėčiau la<-tu\<>- mei
li-*. i-l*ii tikra*, kad bešalis ia- 
turijo* teismas iM-fngirv lųu 
*diii|«i. Balučio ir Raškausko nydatui nors kiek prisižvejoti 
ulini, knd jie lis, svarbiuoju *nu fuiM-kėjij ii knlalikų ir so
lini* u ni-b-idi, *avn “laulie- cijali*lų pusės—ir tuo sutvir- 
čianis’* M-iinuoti kartu sa ka- tinti savo partijų.
tulikais o pastūmėjo juo- j UUndai dar »ykį iM-išlaikė 
prirgioUtj nutautusių *®rij**, tautu* kvotimų; dar sykį pa- 
li*1i.i. Nuo tu tm.jiiu atšokę jie.' Į,-. „|ik. biamika. auUus- 
luir* iilknrtotinui katalikų šau- .„„-J aielų. Ir kaip už

ikiami į Im-ihIiu Tarylaų jie. įijįj mr(y kovo prasižengimus 
||s-r -i'; iiivtų lu-vclijo trepsėti |irį,į tautų—jie atsiėmė jaa 
imt vietų*, vargti *< *av« foa-, haam^—arti prmkių me-
ib-liai* ir *uvo Taryhčdėmis,i t(} tautiškų bergždumų—taip 
kad lik. gink llivye. ncj»siro- atsiims bausmę ir už tų aavo 
• lytu katalikų role "''“•'I*’®*’-]jias-kutinį sukilimų prieš tau
kiniu .u-ii-i* į Is-islrų darbų. Įi(^ vipMvl ir r,.ikalux.
Kasaasias arsaail* uial^ * *

Teėiau mum* neprivalo gal
va. skaudėti apie tai, kaip taa 
nutausto* koto* partija*, ar 
srovi** už jų nedatekliua. Lai 
brvriy .varbięji ntaitiki—i 
mus pačiu* pamokina ir nuro- 

nedateklius, tad juro pažinę 
galMaroe trampoje ateityje 
juo* pataisyti arta jų ižaangti. 
Man rupi

1) Kode! mU«ų liberalai iš- 
drjro datar mėginti keiti ro- 
rolmrijų mum; mntikrooae ir 

voliueiją. naminę karę, vėl už-1 mu*'l bendrame darbe! 
silieĮenojusių partijų kovų. Li-j J* U revoliucijų
lo miai, užuoih.- 1 .u-1nvo* ne- pradeda Uliicugoje, o ne kur 
priguliu; Iu.-. įlar kartą aavo kitur T
širdyje tarė; ‘‘dabar, arta aia- 3) Kokio* yra įauaų priuder- 
kadė*; me* turime paaigriobti mta aųryžyje au ainafa iių rta- 
į savo ranka* tauto* vadžia*; i aų atsitikimai*. UMia.

1------------------------------------- --

Inikų statė augučiai už Lietu
von reikalus.

Pereitų 1918 metų pavasarį 
New Yorko seime šiaip taip 
nulipdėm* tiltų tarp dviejų Ta
rybų, Mstareiue bendrų TiĮdo
mųjį Komitetų. Iškovojaae 
tautai vardų, atkreipėme į sa
ve Ane-riko* ir kilų tautų do
mų. Nuriatovėjo darbas. Drų- 
siai žiuri joane į tautas ebritį 
Josiu, likimas štai šiais arti
miausiai* mėnesiai* turės iiai- 
rišti.

Bet štai m-t i kris i turime re

Žinokime ką skaitome.

I GKAHD EAH1DS M1CH 
LIETUVIAMS’

m> Bulate 
i. “Brau- 
M AUGĘ

Mažo žmogau* galvoje švie
sa augo Imsiiuokinant. o užau
gę* iisiiiiui savu BĮišvietoe aag- 
štumų Įuilaiko skaitymu. Dau
geliui nulosi, kml moka skai
tyti visi, kurie pažįsta raide*. 
Tiuiinlarpii yra Ju mokėjimo 
lni|i*nini. Ku- pažįsta miile-. 
tu* guli perskaityti |uiiiuvt-j- 
raštų nrlia |ni-i|uiiniojusį. Imt 
n - .uika -knity iim pasirinkti, 
'taigi antra* migšteroi* ska:- 
lynio laipsni* yra mokėti ne
viui raide- ištarti. l*-t ir p»*i- 
-iiikti kų skaitysi.

Mokslai paiinnku (baltymų.
Nevi-i -upranta. kad šilu* 

augėlesnysis inok-jiniu* -kai
tyti via reikalingu*, nor* ju 
ii-ikalingiinia* yra aišku- kiip 

| -titll<-. Juk |Ki-:iiily .s-yru mili 
mini kiiigiĮ ir luikraščiii. Ją 

|'i-ą vienu- z.iuogu- neguli j*-r- 
I (..uty t . Nor- lietiivią kaliui.

y ra mažiau -įmiii'Io* negu 
iglų, prancūzu ur kitą di- 
ąją tuntu kalIuM-, t'-inu*

iu* amddnla iė prityrimo tų, 
kurie yra daug skaitę. Jie. gal, 
yru gutui daug klaidų padaru, 

. lM*Mrinkdnmi skaitymus, ta*t 
taa klaidu* | lastetajo ir gali 
jau parodyti kitiems, knd šie 

'nuei.augulų iki,kartoję jų.
Kai kurio .-ako: Aš viską 

sknilaii. kud nebūčiau vienpu
siškas kml |uits savo protu 
ntskirėinii li.-'ij nuo netiesos, 
kud tu-lmčiiiii priguluiingn- 
iiiki kilų Įmkišimo.

Vienpusiikumas

Auksu* n-ra vienpusišku* 
Imta. kadn jume yni primai
šytu vario. B*i grynasis mik
sas vi-imtiK'l yra brango.ni* 
l.ž tą. į kiltį yru įmaišyta pi
gesnių nuslzuiglj. 
kiekvienų 
-ĮHlll-* I l|į, 
taiko aut 
l«žl inkų 
ditt-giiiii. 
šiukšlių 
1 rnnjn p 
*ka ilsint t

Netyčioini* jis nesusidaro. Jo 
nesudaro nei skaitymo* kita 
kitai priešingų pažvnlgų. Vis- 
pusiškumų * inkaro ilgiu*, aliu
kus ir painoa proto taviomiaa. 

Knikuriorc fc-iuėoe, kartais 
ir visame pasaulyje per kokį 
laikų sorolaro viena klaidingu 
minčių |mkrai|ia. Ji būva gnu- 
siausias vienpusiškumo šalti
nis ir giilingiausias jo įvy
kintoje* Ji nustelbia kitokio* 
niioini.ni-s laikraščiu*. išju-ikia 
knyga* ir asmenis, ni-pn*iduo- 
•Innrius jos intckiuvi.

Kas skaito tankiausiai pasi
painiojančiu* knyga*, tiri ui 
lal*iau*iai reklaniuojainiis 
laikraščius, tu* veikiausiai |>a- 
l>tikn j tų vienpii-iškunių. No
rint nuo jo a|i*iginli, reikia la
bai mokėti parinkti sava akai- 
Ipnų.

Savas sprendimas.

Savo protu sprendiuuu ūpų- 
kiekvienų įtaikių JTa naudin
gu* ir reikalingas, bet ir jis 
ne tai p veikiai susidaro, kaip 
žmonėms rodosi. Mų* protas 
kaip ir mus pilvas M viakų 
imkem'-ia. Jei kas imtų valgy
ti virkščias, duonų, dumblus, 
nu-sų, nuodus, silke*, vario 
miltas atskiestus rūgštim, tai 
luitų tikras lieproli*. Tečiaus 
jis apseitų sulig minties tų, 
kurie sako, kad viakų reikia 
išbandyti sava prityrimą Jia 
mirtų pirma negu galėtų pasi
naudoti savo prityrimu.

Mus protas daugiau paken
čia negu mus pilvas; dėlto 
aaaasyk išeina iš proto tie, 
kurie vūdeo j jį prikrečia, ba

ltas ne. Bet visokių nesąmo
nių žmom-se atsiranda užtek- 
tanai Mn, kad nMe kų 
skaityti. Prisiskaitę Markso ir 
Bebriio rusai, vengrai ir dalia

Nei Amerikos lietuviai nėra 
vieni tarnai aaa ja Bet nei ei- 
i iii m rija nipaai džiaugs tuo- 
mi, nei tvarka nepaaiaandoe.

Žmogus tada gali turėti sa
ve šio-to vertų nuomonę apie 
l>er*kaitytuosiu* dalykus, jei 
jisai turi didelį išteklių žinių, 
įgytų pirma, ir jei jis yra la
biau pratęs vartoti protų ne-

. »_____ t -t a--------- 1 -----ą • WŽA—Mirtų mmnm* rtcftin pity- 
dviejų sųiygų. Jie tiki buk aa
vo protu mintija apie |ier*kai- 
tytns dalykus, Is-t ištiesų jie 
atkartoja tų kas jiems pakiš
ta

Juokinga atrodo tas, kas pa
žabota* vedama* tiki buk 
[iats cinų*. Taip jint juokingu! 
utrislo tie. kurie, ižskaitę kny
gpalaikėje keistų nuomonę, sa
kosi petys jų apevar*tę.

Atmata negyva moteris 
dviem anūkais.

ta

u
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KAPITALAS

$2,000,000.00
Lietuvių Prekybos Bendrove

M4 W. BB0ADWAT 80. B08T0M, KASK
IJetuvių Prekybos B-vė siun

čiu Jonų E. Karosų j Lietuvą 
įsteigti Bendrovės ofisus Lie
tuvoje, padaryti ryšius su Lie
tuvos biznieriais ir praskinti 
takus j ldetavų. Jisai taipgi 
valinės |m visų Iactuvų rink- 
ilmiins tikrų žinių apie gyven
tojus. Kurie nori-tų sužinoti 
a|iio savo gentis, prisiųskite 
pilnus adresus savo giminių, 

nijų), apskriti, parapijų, kai
mų ir valsčių ir po f 1.00 už 
kiekvienų paieškojimų, jiudeli- 
giiuui kaštų. Išbuvę* l^etavo- 
je tam tikrų laikų, p. Karoeaa 
ryji atgal į Ameriką. Ainoeri 
kartu p. Karosas negales nu

vežti giminėms pinigų, ne* Lė-tuvos gTveninia* nėra dar su- 
m tvarkęs.

1

Mahai racija
Ne kareivių. l*-t kapitalo. Lietuvai laisvė užtikrinta. Tė- 1 

žynei laisyę iškovojome per organiaavimųM. Dabar orgaaiano- 
kitm-s tų laisvę Lietuvai užtikrinti ant visatlos. Tamsta gerai 
supranti, kad 1 Jctuva neini* laisva, jei jos prvkyha ir pramonė 
bu« svetimtaučių rankose.

uWImViŲ rTVKyVMn Daulvrc

organizuoja lietuvius prie pramonės ir prekybos. Jai ne vien 
tik kapitnlas reikalingus, bet ir žmonės n-i kalingi. Jos aėri- 
tiinkni galės tapti jos darbininkais. Pramonė ir prekylia atneš 
muilu visiem* gerovę ir pelnų.

ueiuviŲ rrwjom Beranevt
ne gražiais žodžiais ririasi, bet darbų dirba. Ji madamišo po
litikoje ir nevaro ginčai na kitais. Ji dirba mvo darbų.

Ljųtaviy Prekybas Bendrovė
žino, kad IJetuvcM gyventojai badų ir šaltį kenčia, kad jiems 

kelių atidaryti į Lietuzų ir tų kelių jau praskynė. Siųs novo 
laivus sa viaekioanis proteiimir į Imtuvų. HM nurodymai bes ’ 
paskelbti neužilgo. Bendrovė tarnauja ne srovėms, bet žmo
nėms. Ji nurodys kaip Amerikos lietuviai galės šios Bendrovės

LMėuukl BtenAnavė
jau steigia Lšetsošų laivų linijų. Bangelis išstavių afridariai 
keliam* grįš į Uetuvų. Bu* mums smagiau važiuoti ant lietu
viškų laivų linijos. Uždirbtas pelnas pasiliks Keturių tarpe.

Lietuviu Prekybas Bendrovė
vien tik tuomi m-upribuoja savo veikimų Ji daug kitų gerų ir 
]M-lningų įlarhų jau z-uro, kada kiti apie tuos dalykus dar tik 
u-liesvarstu. Pasigyrimai ir gražio* kalbus neuždirba dividsn-

jrinų šėririnkams. Tamsta ir-gi turėtumėt prisidėti pris Ltab 
IVrkyho* B-vėa, aea ji veikia ir dirba. Joa šėrininkai ir vedėjai . 
yra specialistai tokiuose darbuose kokius jie dirba. Mes Tain^ 
stų kviečiame prisidėti.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
yra didžiausia ir praktiškiausia įstaiga ir verta prie jo* viltiems 
liriuviams prisidėti. Mes priimame visus lygiai, norime, kad vi
si Ihtuviai. kurie tik turi norų veikti, prisidėtų prie šios Ben
drovė-*. Bėrai pnrsiduudu |k>K> ir jų gulima pirkti nuo 5 iki KXJ0

Laisvės Bondsus ir markes priimame už pilnų jų vertų. 
.SonkUiMi pUh-Miių uifunuArijif apir Mcrtdrvvf imraMylūte jai U& 
Ikf HHraiMMkite Lik* Jei viakua aišku, tnojaua pri»ių*kitc raivo ai* 

Mnk>tntt« ant Vrt;.’
* iu |»a*iiiuUaiiM* kurdus krirlonirriftinky. kurie* pnumra'* nuogrf. 1 

iki b d. Viirdua pimiiaiut Hojoray j IkikJrovę f<a4c«*llraimr vrliaua. Jie 
t ibi yra ccrėii % iniruiM ii t • <h u i kni|>u t vilu** jai «k*l Iširtu vua. Jų prisuk-j ima 8 
I arudu, kad ik udruvr $ m trrla pilnu |*a>ut Jo jimu.

U WaUrbary, Conn :

30000 
30.U01 
Ml.fKI | 
2a (M>

lOĮ.

Antui.us t.* -ki...............
11 teli--li-l ,l» šllktlllska- .
IAutai - 1 -ujuodu,* ... 
liuliraiiiū-juii Disii* ... 
Aliuliai (eslelkis.........
Izėluriii* Tniiinbiitb ... 
At.lr.lili* .l.ikstl* ..........
Kuzi * Sukulliuskll* . . . 
Aiiiaen* lljlunib..........
Ju-i.-ur \ . Kinu* .........
Albinu,* S.knliiu-I .* . ■ 
Antinui* Jtif-IIUb* . . . 
Jurai* Pib-ikii*..............
Mntiiju* Aliui*...............
I**.bu. .. ................................
Aui -iu.- M Muė-iLi ..

AllUlIiin
J. Vinicku* .......Mrs. Iz-nu Nils*on. įteki Gnr- 

fiehl me.. ryte išėjo į darbų 
ir nnluii- pūtiku -uvu leotinn -u 
dviem vaikui*. HI ir fl metų.

Vakare jairi-jo iš darbo, ne
gulėjo ineiti vidun. Atnulo už 
-prugiiiotii- dūri*. Vieno 
ko Imi piiprušė ineiti |*-r 
gą ir ntidnryli dūri*.

Vaiku- atidaro dūri-, 
kuoveikiau- išduniė 
|»-r-ignndę*.

M r-. Nils-on itujit-i vidun 
atrado negyvų savo niotiną ir 
abudu *nvo vaiku. 1* vieno

i

Kn< -kaito 
pa-ipainiojnntj jam 
tu* retknroini* |ki 

n. duug tankiau ji* 
trio, n*-, šito vr.i 

• In dauginu yni 
vertė*.

galvų 
u, kliūva
1||A« V|
••ik r«*(i

VU

ta
h i n h 
, ka

ŽHlogil-

i

ll
I* l|>IIK

vn*i- 
Inn-

tai 
laukan

' .1 \ III' . •

Sigai oo
150.<KI

It Havcrhin, Maz:.:
Kastantai Vi-iiriu* ...............$10.00

I. So. Boston, Mass.:
&0ig* < Itin Adotiinitin..............
IŠHi-.Imu.* Jnkšti* ................
10.00, Atilsiui* Kuzl-i i i.m ...
.'gilsi. Puoli na <•■• «l> ..ilae. 
g.'i.O-d Ji 
25.00 [
.■Jl.(*i|
«.00

tOOOO]
50110,

ls Bridgcport. Conn :

>1 l'.nlmi-U...........ų;

\ f I

Jpa* ūvrislĮ* .. 
t‘l-1.. • .1 Itlll*....
Jonu* J'ikuluiusku- .

Is Worccster.
Jb"Z * £• 1 ..!■•* . . 
1‘ruiui* ŽCutjii is-Lu*

B Akron,
H J. Uodai ičm .

Ii* Maitinu. 
JlMM S. Kl.U-lm.

Ik Dorvhciti,

... 5(i.<l0
KMM
I<mm m

.. 50.00
HHMI

.. 10.00
Mass :
... «.|<NK)fK> 
.......... 10.00

Ohio:

N H

ta Cauibridgc, Ma
h rr. idphia. P.

<

... •
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| Lietuviai Amerikoje. !
■■■ ..... ...... ............ i

NAPALEONAS
Pasakė kad “kariuomenė441

juda ant skilvio. II d
r šių negalime rengti Lėetuviško

Jeigu kariuomenė aprūpimi vai-

Ui šiol Atliolio miesteli* bu
Raudono Kryžiau* Amerikoje,

C' u* ir mti, ji sali eiti piraj u ir

vo “sausas.” Ik-t nuo 1 d. ge
Imt galime rengti Draugijų

guiic Miliūnai vėl atsnlari-.
U. K. Šelpėjų.

L.
būti pilna* motin priniraųm.
J ta šitų ir aapralo.

štai kerė buvu 1M2 rurlu**--.
kada ji. ėjo |>rMab> Kusi jų. Ji* b.-

Iludžio ir baltakės mylėtojam*

Bell SystemBell System

9 
«£

F

♦

vėl atsidarė “gerieji laikai.“ 
Girtų gatvėse daug daugiau 
įmitusi in gu kadaism. Sakom 
kad knikurie Barbu garbinio 
jai net visas savo “|**lcs” pi 
lieka salianuose. Nereikia n-i 
sakyti, kų kenčia tokio žime 
gaus moteris ir vaikai. Nor
ta laikė* “sausiuims” Atlmly 
buvo galima gauti degtinukė*, 
bet aat gatvių nor* girtų ne 
simatė, l*-t daliar— kų ir lu-sa 
kyli.

Gegužio 4 d. vielų* I- D. S. 
4 kuopa laikė susirinkimų. 
Tarp kitko pirmininkas p- J- 
Gailiunas pranešė, kad kuopa 
rengiasi prie vakaro ir pradės 
inukintica veikalų “6v. Elžbie
ta.“ Pelnas bu* skiriamas pa 
rupijos naudai. Nutarta taipg 
surengi i piknikų. Vietos *un. 
dimui tapo išrinktas komiu 
tas.

Tų pačių dienų virto* lietu 
viškieji bolševikai buvo suren 
gf Bago-iui prakali**. Svrtai 
nėję Bagvčiu* turėjo polieijr. 
pasakyti apie kų kalbės, ki 
tnip ]»lieija neleido jnm prn 
kaliui* sakyti. Žmonių prakal 
boM buvo nedaug

Vakare, p* gegužinių painuI 
dg, įvyka *wirinktaM. dr-jo* 
ftv. Onos. Daug reikalų ap 
svarstyta. Pastarnoju laiku 
graužai randasi sergančių an

E. VANDERGRUT, PA.E. VANDERGRIFT, PA.

Lietuvos Vyčių 46 tn kuopi* 
tilys mėnesinį susirinkimy 

.•.•gūžio 18 «L I vai. po pietų, 
šv. Gert nulos bažnytinėje sve
tinėje. Prašome visus narius 
iributi, n<-s susirinkimą* yrn 
varlius. Tuipgi nepamirškite 
ini'. ų uorių atsivesti.

P. RafMMfcnt, pirm.

E. VANDERGRIFT, PA

Tautos Fondu 1US ak. laikys 
-usirinkiinų gegužio 18 <L, tuo- 
pus |io sumos, šv. Gertrūdos 
lažnytinėje svetainėje. Visi 
tauto* Fondo narini, rėmėjai, 
■andradarbiai kviečiami daly- 

• auti. Turime daug tvariny 
reikalų aptarti.

J. K. Etaakaa, wkr.

INEIGOS EKZEKUTYVIO
KOMITETO BALAMDRIO

MENESTJE.

gyje dvh-jų metų p ’!ko mrmušt.i

|*'rx i iškiliu vnlitj ir vi n 
iuuikIiį |H>xrivia į knni- 
«ln*«la luunn »|irkM ir

siuinštuoliui ir |Kixitu>laa anl sali.. 
šv. Elenon.

IV-I svarbu šia tn«. knd Heliu 
■ iiit unt savu jaimyslė* (jis tarki 
irturi-jo vis. :iu Un-IŲ) ji* jail tada 
suprato kiėrių ■variiių rolę lišia I 
skilvi*.

HLilvi* 
nauiliimų 
jų. kuri*
«al\'- labai aišku, kad maišiu virt- 
kinima* turi boti nornultaca* ir 
• effu'<.riska«. Mkiu «xi užkirlėjiniu 
skilvio cmiiln taipri ir kraują* <■ 
to* gamiiia liūdna* |uiM-kmr*.

Vivii-nu iiiiinua. kad |iaiua>imar 
atatikunuur nieko nelaukiant tei
kia kiivatgi ti tria *al lainiaa l‘ar- 
Inta kuri valo kraujų ir išvalą 
•Jtihj. Itvtlo di-iuty Parinks rei
kia viaarna namie turili |*> ranka.

Dėžutė kainuoja tiktai 1 ilolie- 
ri* ir gauti jų galima y pališkei 
arba per paltų. (1C0)

APTEKA?ARTOSA,
160 SMMd Ava, 

»*w Torit, M. T. Dopt L A

šitos šmotelis sitiimi laibų ir inša .i«*iai. 

o kitaip ui balsas pasidaro nrn iškils ir 

kitam gale linijos ncgirdžiuum*.

Geresni* patarnavimas užtikrinta* jeigu 

Imis dauginus atsargos vartojime.

ii
rįų. Nėra to

pakabai
iriakimo, kn.

mišmoludų

Nuo Prūsų IJetuvių Komi- 
•eto Cbicagojc, |»er p. J. II- 
t.iudas, perdavimui pruf. Vol- 
leinanii 6100.00

Nu* Tad. Vaaaem, (610 
'Jetavių kariamwiu rrika- 
um*. 612 metinė mokestį į 
?4t*. Kotu.) 622.00.

Na* Anaomjo* Laisvė* Iš- 
Tavimo Komiteto per J. Ta

—s—s

r- ■r- ■

p* flO ar 80 daL Saririnkinv
pranešta, kad birželio M d. At
*«•   ------------ •---------- -AI J_1X  J J tvMglAMlE UMAmr

tuviai.

R-
Kviecuum ir ue

Dalykų apsvarstyti
draugi* atidėjo___________
siriakimuL

D* to dar nutarė surengi' 
didele* prakalbas sulįstoj, geg 
17 d. ir pakviesti p. Karosų iš 
So. Bostono. A|>art prakalbų 
bu* dar ir paaurgaaimų, k. & 
moMtogų. (Mdeamdjų ir tt

Kai galo kun. Petraitis pra- 
p nešė, kad pienai naujo* balny 

-I či«>» jau baigiami dirbti. Boro 
leista parapijanam* imti žirnių 
ir tos vietos, ant kurios nu
statoma nauja bažnyčia, bet 
kadangi žemė didžia moję smė
lis, tai nei daržams, kurie tu
ri. nėra naudinga ir mažai kas 
vežasi. Reikė* kasti ir vežti 
kur kitur. K 0.

t

NIAGARA FALL8, N. Y.

rmių,

Itemylima 1e|< tolio prvntllllemloriil yra ne 

atsargus mi vai.ujiiiiit ta-li-i.-ti.i. Tan

kinusia šim telis kuris pridedama* prie 

burnos stisiskjla arki ir sit.-i<i:iužo.

i

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T.kt.u. M-KIslv

C.YIKI VlkOKUM I4CUL*

K * n. (va* W. S&.laa gatTto

—s

DR.MJ.KZINCII f įDr.M.Stupnicki1
3109 So. Morųan Street (UK.VUO, IIXUI<MB T'liliss. Varta MM

CHICAGO TKLEPHONE COMPANY

GERKITE IR
GYVENKITE!

Burdos Arbata išvalymui pa
liautai veikia ant organizmo 
virškinimo ir vato kraujų. Tai 
yra paaekmmga* švelnus ir 
malonu valymo bodas! Grei
tai prašalina virau nžkietėji
mo atsitikimus, apsunkinimus

OBELIS SUTMIPTMtS

s
r4

ti

r4
Kiekviena;'s pili sutaupyti

20c aid Diltria

mmiyirMl&MĮ

raidžiai, pinigai* 6900, baad-
-ai* 6100.

Na*

Balandžio 27 d. rujiesniu ir 
pasidarbavimu vieton gerk 
klebono, kun. L Vairii-kausk'*. 
liko sutvertas skyrius šelpėjų 
L. n. Kryžiaus.

Ypatus, kurios prisirašė ir 
aukojo yra sekančios: 
Adomas Jušinska*—$10.t*>. 
Kun. 1. Vnicieknuskas— 
Jonas Zuklis—(AjOll.

Pu 2 dol.: \. 1 b<t.-;.. i:
Siuinoris, I. Puišis. P. Valini- 
gevičiu*. P. Ibi jus, V. Jurko- 
ai*. .1. Susina ra*.

Po 1 dol.: J. Kuzminskus. J.
Susnuirn*. A. Pinelin. J. I.rtu 
cu*.
kienė
Mardo*a«, M. Prnnckus.
Tumas. J. Jiirkonietiė 
Jnnėulis. lt. .Inuknu-kii 

pu fiOe: A. šimkun
Kutmiiiskietie ir P. Vi 

Viso lalsi 6-41.50.
Aug I

Ptafc,
Liutavių, per J. Pirtis,

omyby 6515.05
Nuo Toronto Lietuvių, per 

,k V. Jusaitis, geresnei korai 
až Lietuvos neprigulmyby 
41-8.00

Visu 6L74AA6
Egarkatyvi* Komitete* 

ria širdiagų arfų xi*iems
kautajam* ir tiems, kurie *avu 
imsišis-ntiniu ir darbu prisidė
jo prie surinkimo šių aukų. 
Viso* mu*ų organizacijos ir vi
suomenė yra prašomo* dėti 
l.uodidžiausia* pastanga* rin
kime ntikij.

Taipgi tu* organizacijos, |ia* 
kurias yra da nuo seuiau užsi
likusių pinigų yra raginamos 
kuogreičinusia juo* prisiųsti 
Egzekutyviam Koiniti-tni. Ita
lą r yra svarbiausias monn-n- 
tn* musų kovoji* už neprigul- 
mxlir ir trale! rinkimas aukų 
dabar turi Imti varoma* vt«o. 
mi- imi-ii jiįvomi*.

M. J. Vinikfti, pirm.

dariuose, triukšmų ir galva*
DVEJOSE MMDttOTM

ir -t A-

yra labai
braagintinu vaisia, gydymai

ba vidurių kataro.
karščio ar

Kama 25e ož virau pakeli. J

KRAUTUVĖSE.
Norime |Mklaryti krautuvėje
vietos vasaliniams ir rudeni-
BMMM drabu*uutuų F**•T-
ėmė dalį daliartinio stoek'o
marškinių ir kelinių iš|«rduoti

Galima gauti visose aptieko*-- 
arba tieoiai per kranų iš

BUEDA DRUO 00..
1343 North Aihland

Okicago, IR

kituip Kakant:

3dolh-riij ketinė , tiktai

(i dolicrių kelinė*, tiktai

Lmtavių

nėtoj bendrovei kad begije 
trijų itM-nėsiu tai yra nuo 14 
gegužio iki 14 Augusto 1919 
m. Knd periuainituuiete ae- 
nus aut naujų oertifikatų (iė- 
rul priešingai nepildantieji 
sulig lllimijaus Valstijos, nus
tos mvo verta* ^'-ro jm» virtų 
nprilniotam laikui. Tžtal kvie. 
ėiame visus ėėrininkus 
lankyti ant susirinkimo, 
siritikiuiai atsibunn ku*
seredn imi pirmos kiek vieno 
inenė-io Ilftl Kelisingtoil 
7 gXI v nl. vakare.

Su pagarba.
Direktoria |

atši
lta 

antri)

2t%

M-
$1"2 dolierių marškiniai, tiktai

Ateikit, ir pautalykMe k.aki# «htnh |»*rio* riA»r< |m»-
»kyr.«n< |Mrd«e<l. kad kickvtp«aa K*»|. tŲ |..»uinMdu<i ir Mltuapyti irtflNffu*.

liparda ttua eina |*r v|»q mVaKf. L >. Muv palkd llu. EcKUGa 
n 4. nu MiMtai i? d.

Korporacija Palatine
1113-1114 MUtraukee Avė.----- kampa. 47to* ir Paulina gat.

narių ---------- .'StO.ISSI Kapitalu-.

Pn-kylm* kurna! visoj Amerikoj.

ŪKĖS! ŪKĖS! ŪKĖS!

Po valgiui ntauUnirOL kad (*ruu- 
»*4« vuMtM tavo ■a lvttu yra >-AT<>- 
Xl<’. Pra/alai* »taui ar*«ia<utnua 
•■4% .rMt'a.mc. • Ia« roi-feta. kad rot
ai a •M.ti. aiati VMD4. I*ar4uudatu* 
>•* ♦<*4i« apiickortua

Av«-..
k u

DR. LEO AW0TM-a

»•

J
%

LIETUVIS
fM rktl' • Timį t- A4 • Mil* <«i-
!*«■<■ tote-, kur tMMBVu |nr :4 imrfua 
Ihrfver oT.^» Adrv*aa yrn Meka:
m w<>rvnt %Mn.\wn tvtonr 

Kampu- llumo <4ae«6«
.•n1 .i|v«»*'k«ta I*r4*.nui rbartn.'v<->-
rrt* •»•!•»•*• vaIaMIm Vakanita •«:»• < 
iki > tui. TrHfvrtMa lUymarket 1212

K T*rw<

•>

Dr. G. M. GLASERrvBktiirotajA n
«

Dr. A.R.
iK U *

D.D.

x-
■ DR. G. F. YATES

en mTtM Ui Ir RGU
pran« ■*. luui h» n t įdaro aavo caCt>-ra 

|m* BUlUHlli
47M MHTi AMII-AID ATK*t K 

IK.
Vai » išr»lo IM • *»kar*:
Nt.l hvi. 14 išryto iki I |-»

MuhjkU K
Vyrišky Ar MuterlUti

Mu>ų a*.aaw9 «r ihBUu 
p.rvdyttM iiboiy | trumpu

klua laritLd d.df'auMiM ir rariaa* 
Biuz fcttptms dr.*.<s &« ir i'vtUm 
•kyrius kur autaikHtoy prafrUA-
k« ^Rtyrttu*. kuomet jM« tuokymdt 
l.irLtr'.a rarvLnoo UiA'.nua t»n«y al«> 
tlm9» nkmuoB*

J, *«•!• iim* •« A-.l Atisakyti tr 
p.> a*)tl ruaa« mekyktą I ii* laika — 
4.en>. r v ur.i ir gauti vpartMI*. 
kai |« <4 ka>Bt*

l'c.ztntia didumu* pagal JttfV ml*- 
r« — t .ita *ta I * aru* d« 444*. Ir M«

"itad j kta>g*a
MAMIJl UIMt.Wa«<. MH<M<

I . KtakaU, rs ftRttato
ruu** it llt N !_iRalla m.

N’etm rul*f. k«rrt|«a !.akta
4 lulxx

Turimi- už gurbe pranešti 
savo tuuliiiuinL*. jogei uiusų 
kolonijoj raminsi kelio* ukė> 
imt iKirdavinio. Nusy v ulinis, 
mašinomis, gerais hudiukui*. 
Z>iuės yra dirlmuio*.

40 --»>»—J«i —akių 
iTI/itėt ir augsi iriu. Pn* 
ra.iifaisi 3'i lii-tuii kn b-mytiij 

i. iru-.•o- |_t> mylių. P* 
invęs nuo pirmu 

|>ast<>jn ūkininku.

Dr.M.T.Strikolu
LIETUVIS

GVI*Vf<MA4 IK cniltlKCU* 
t ;:»h m.. * ' •

(>f1«*i Te tfoftAJ 1. »»f *
f»mr Tri. tara 4/t»

>
IK XI IM.<>»

f

J

Iii

VU z
K. Pinelienė, M. Ardau- 

M. Jiiliinis. L. Kuli-. A
K

KŪDIKIS 10 MENESIU
NAŠLAITIS
lietuviu tėvu

►

P A
C*t»nl

MAŽEIKA, 
rfltnorf Wl<

IIIHHltlIliUlllllllilIlIlIlI ilHIIIIIIIIIIHfNII
1 III* l'hkAfta 

U kM 5544

JANINA ZYLINSKIENę. 
4316 So. Honorc gatvė.

REIKALINGAS
linini* vargiai i tiku*. Su iš 

lygomis kn i|«kili-« sekančių 
adresų

REV. J ALECHNAVICZ.
5408 So 32nd St. Omiha. Ntb.

- •?•—=* 
Jus Galite Sulaikyti 

Plauku Slinkimą.

riit-iui <>i>x
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KATAUKIAKOS ŽVKNTtS. RUBSIUVIŲ LAIMĖJIMAS 
CHICAGOJE.

RĖMO U SI.

Ketvirtadienis, gegužės 15 d. 
Joną* Krikštytoja* i* IjiSnIle.

Penktadienis, gegužėj 1C d. 
Bonifacu*. P:iebomiju«'.

11 dirbtuvių pripažino dirbi 
n ink y reikalavimus.

Kazimiero Seserų ha- 
prasidėsiąs su 25 ge

dima. turimi jau žada 
m-p-ipm-t-t*. Chicago*

T------- ----- ------... -T---------------

STREIKUOJI 3.000 PIENO 
IŠVEŽIOTOJU.

tMONUS NEGAUNA PIENO

Gal bus pasaukta 
gvardija.

naminė

prri*idėj.i
-In-ikii .

• I V ’ėį;). 
n-ikid.-utja d’-

užinoke-tie.. I.ė’š'nd

tino 
k..

n« t

Vakar Cldrugoje 
pieno išvežiotojo 
Streikuoju :.pi.

Streikininkai
dmš
jiems buvo mokama po $.*»• 
savaitėje ir pritilę dar 
šilutis už gavimu muij'l 
tumerių.

Itetar jie reiknl.-mja 
n* vaitoji’.

K<iiiipaniji,i ui lovai vakar 
ryto tun-io >u«irinkimų ir nu
tari- duoti ♦.'tu -.-i i n it ėję. Ib-t 
streikininkai rw-*ntiko.

Vietotai- inknr bitv.i |mkib- 
Mimišiituii. .V-* maži'-nių koan- 
panijii pieno išvežiotojui at
lieka *nvo durta. Sln-ikinin 
kni n-i kalu uja. I .ui ir li<- *tn-i- 
kuolų. Iš tu |mkybi n<-*utiki-

T no tarjm miesto gyvento
jai neturi pieno. Ypač pienas 
katinai reikalingas kūdikiam* 
ir vaikams. Ji* turi būt pri«- 
tatonuis.

Haktana. knd, tnrtat, tarny
bon baidanti (atšaukta namini'- 
gvardija, ty. policijos atsargu.

Vi’-iiiKilika t'l.icassi* nilnj 
..-.mininHi firmų pid.-itė m- 
tnrtj *i tuleiinin dubininkų 
umjii .\h*.*il*zuimili*l < liithiiig 
\Vnrk<-r* i,f Arm-riea. Ta su
tartimi finmi* i>t'|KižiiH, dar- 
liii-iiiki.i unij.'t. Tni -var
lė.-. -i-ii** dnri*-» ž’iKitiin Initn*'-- 

I -
; ųill.'l*.

S-kimėii. ritino* |Hi.*irnėė 
pu sutartimi *n darbininkais: 

B. Kiip|*-nlteiiiH-r & Co. 
Mfrid. įbėk- r A C..br 
llii’-li U ieku ir, < mii|mny. 
Eilci le-iim-r Sloin Com|>aiiy. 
Cnh. Natlian k Fi*h<-r C. 
Clinrle* Kaufimtn & Eros. 
.Mny«-r llroltar*. 
1*-o|m,|i|. Soloim-n & Kineli- 

■Irnth.
Stein, Spie-liergt-r. Ermaii 

Comjinny.
L Abi & Son*. 
Shenlmn. K«hn k Co. 
Sclioelibrrg llrolhem. 
Granct & lUrtbartiikL 
Sutartyje pn*akyta. jog fir- 

ino* inin dartan viontik nuir
tu* darbininku.*.

Pravesta 8 valandų darta* 
dienoje <n puse dieno* šešta- 
dieniai*.

Padidinta drrliininkam* al
gos fira<k-ju* birželio i diena.

Algų didumų nustatys komi- 
*ijn iš firmų ir nnijn* atstovų.

“KORNEVUJOVARPAI :OPERA
Paak«tln| nyk Chlcagnje stato scenoje

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras •i

■

■
■

ledo 
(X 
Itnl-

INdžiaauo. Chieagvj 
taospunijo* Con*tuwr* 
valdininkai neoficijaliai 
ta, kad ati-iii.niėiiĮ varanj le
das buaię* braiigeani* — už 
toiuj rviksię žumum-iu* mokėti 
«L

Prieiti žiema. saka, tavu* 
nei šiokia nei takia. Tad ma 
kai iKicignuiinta luitu ralio le
do.

Tai pirmutinė ir -varliiau- 
aioji l<*lo pabiniigimo prie- 
ža>t i*. Kitu tai |Kiėiii dnrlii 
ninku imbmugimn*.

Vieku* eina hrnngyn. Tml 
kodi-J h*ki kompanijoms nega
lima pariiuiudoti proga.

Palengva visokie trastai at- 
aigaivelioja.

Tlimniu I taneli, R5 m„ 727 
W. OLio gaL, išėję darbo iro- 
Uoli. Nuėjo jis j IVcstern 
Cnld Rtoruge Co. įstaigą.

Ten tavo reikalaujami dar
bininkai. Paklausta jo ar ji* 
turį* pilietiniu* raštu*.

1 taneli užteikė. Sako, katu 
jam n*il alinga pilietybė. Ji, 
įminą* gryžti Audrijon ir n~- 
norįs Imt šio* šulu-, pilns'-u;

fž tą jin tuojau* tavo su- 
areštuota*. F<*b rnb'- valdžin 
nori peiirfi. kn* jin per |mitk- 
»ti«. ji-i tiek daug -inarknujn. <

Av. 
žara*, 
gūžio 
Imti 
li'-ttiviu itwil.yl.hi vaikai jau

• nei ėi:rit:|:a ir luišnnliždotn* *■ ’ni'’!. I-up jie jin važiun*,' 
kaip V; m' i*. I;nip d-ni" <la-| — 
:yl i Išvys. L

Mnt, :-M-ry*' knzimierw-tė*,la 
niijnnztlamo*. kad bnz.-irą at-'o 
kinkyti I--'- induliui po vien ■ 

Mum-zu-ii-ni*. l*-t ir tnažė- 
iiam*. maloniai t>-ikė-i užkvic- 
*ti mokyklų aukk-jamuoeiu* 
prie vii-nnolyno tarano pa- 
pikninkmiti. Ir kur ėia jau- 
nyl.!i:-i toliu proga in-’i- 
• Iži.-iit:--! Taigi lik vinuškn, lik 
šneka.

N* viena diena visų mokyk
lų vaikui tamran n-ngiasi. Jų 
tokia ’jnlyliė, kml nžpltt-lų. 
knip amaro, ir suaugusiems 
ramile-* ir vielos maža pasi
darytų. Taigi kiekviena mo
kykla turi-s savo dienų, taip 
knd jannykliai rimto* pulili- 
ko* žymiai n<-at*kic*tų.

Aiuidieg ir Chicago* klelio- 
nni. gavę |mkvietinius, tauru 
užsiindomavn. Perdaug ne- 
nusieta jie jan senai jau
tė, kad tarp jų tmrapijonų ei
na [Mižemini* judėjimas, ren
gimasis prie tauro. Pakvieti
mu* gavę, jie ketina savo tė
višką prisiminimų judėjimui 
suteikti, o kad darbas visais 
žvilgsniai* nusisektų — savus 
pa rupi jonus dar ir paraginti 
hazarų rengti ir jin atsilanky
ti. Rodžiai paskatina, • pa
vyzdžiai traukia. Klebami pir
mieji tazaro šaunumų apžiū
rėti rengiasi.

loi—taflos kiotiea.
JN.

I

I
MIESTAS STOJA KOVOM 

PRIEŠ SAUSUOSIUS 
FANATIKUS.

I* Vyčių Ch. Apsk r. Choro 
dainų praktika* atsiima pėtny- 
ėjos vakare, gegužio 16 d. 
Vark White parko svet. Pra
šia 7 JO.

VW dainininkai yra kviečia- 
mi uvnžinoti į paskutinį prak
tiko prieš koncertą “Korocvi- 
lio Varpu.”

Valdyta.

U NORTH BIDE8.

REIKALAUJA POLICMONV 
SU MILITARINIU 

REKORDU

Cliieago- ĮMilii-ijo* viršinin 
ka* tiurrily n knhtii.i.i I<h i*. 
lirniomi. tt ir > - r-- Ii-:-
riti) išlavinimo, ’l'uu tik~lu ji 
kn-iiu-i j r-vilė. tari.v!*** ko

lllinoi* vntaijmi legi»laturo- 
j>- *vnignlų priešininkai pn:m 
mino bilitj. *ulig kurio viii* 
lijo* |»|irijini...... agentam*
btilil leidžint-'.i • .b- kada už 
pulti privalin’-it- nuimi* u 
|vt.!nryli kratei, knd -ur.idu- 
pa-b’ptu* rvnigulil* pridiibici- 
ė>* melu.

Ta-ni
i.Im>.
-Zt-lll

taryta 
••iliiy. T 
t; II- n s

t

t

• r
u

HEPAPTOINO CAZO X.

NedelloJ, Gegužio-May 18, 1919
School Hali Svetainėje, pRADi^MP.AS 4? ™s *

šokta, pasilnrkni’-iitota. ir-
ėtį kareivių pagerbimo vaka

rėlį aurrngė moterių ir mer
gaičių draugijon. Jo* išrinko 
atstovės ir dėjo anka* paden
gimui įvairių lėšų.

Gražu, kad Tonu of Lake 
motery* gerbia kareivius, ku
rie kovojo už lai*vę, pasaulio 
demokratijų. Jok gali prisieiti, 
kad tie petys kareiviai ir kiti 
tarė* traukti j kovų ra savo 
priešais už Lietuvo* laisvę, jos 
neprigulmybę, anot kareivio 
Barono ir J. Zeipio kalbų:

“Vyrai, kareiviai, kada Lie
tuva šauk*, turėsime eiti ir 
gvlta'-ti jų nuo priešų."

Negerai tiktai, kad rengėjos 
rakarėUei ■MMMkyrė kitos die
nos, nes tų petį vakarų ftv. 
Kryžius ksI^NBijs tava pra
džia 40 vaL atlaidų.

a-

Mis* Cbriuline Brau*. General 
IMivery.

Mr. Julių* Gustave, 2428 Lar- 
nibre 8l.

Mr. Nikciam Itefer. 2719 8e- 
minary Avė.

Nr. data Kakta,
tr

Mr. Kart. Katartuer. CUau- 
K». ra

Mr. Antoa Kriemen. 1121 N. 
A.hl.nd Are.

Mr. Augusi Kuspp. R25 N. 
Ilermitagr Avė.

Mr. Gra* Kome. 110 K. (tek 
Rt.

Atas K ris ik. 4227-29 Carrol 
Avė.

Mr. aini M r*. L Lavriticn. 
-T.1C — Hfhh Mt. Kmrinrloo. 
Illinois.

Mr. Sigrii! 1/ litą 3.15 (ImenlM.v

Susirinkimas Tautos Fondo
43 ak.

Į Ketverge, geg. 15 d.. 7:30 
vai. vak. parapijos svetainėj, 
it’44 IValmusia avė. įvyks T. j U<m«l. tllcnnie, III. 
Fondo 43 skyr. siuririnkiiuis. ŠC.. 
Kviečiame visų draugijų at- ta’livery-

'stovus ir prijaučiančiu* Tnu-
. siiprnntrimu, to* 
n riaki ija ir 
liii-iign- mie,io 
kovų prie'- tų 
komiteto. Iv 

•l.litn ir te»i J-

Mr. \Vilhriin Mark. Genrral

Mr. Nikitai. Marintu. 15724
Fondui. Susiriukiinas 1hi,J •‘•'•‘"l* l,anrr’- 111

tuo rvnrlai*, kad reik* rinkti' 
nauja rnšfiiiiiikii ir <lnr kitu* 
valdylio* narius. Nvimiuiiškiti-1 
.-d.-il.-inkyti *n*irttkinian.

T. F. 43 skyr rcit p.irk Ainm<

Mr Mti-hai-l Mnurrr. <•— tt’e»1 
nutariu St.

Mr. l'urt Pauli. r-o Mr. t barte* 
Thatnar. 12X1 X. U'eatern Are.

Mr. lifto ItanMcdt. .'*129 tak<-

u v. c. a. c.

Nepaprastas Vakaras su Bumu
Rengta IMA

.. Labdaringos Sąjungos Imos Kuopos..

Gegužio-May 18, 20,22 ir 24 i, 1919
J. J. Elias Svetainėje, 46ta ir Wood gatvės

ĮRANGA NEBRANGI. PRADŽIA S VAL. VAKARE.

Taigi visi lietuviai ir lirtnvaitė* ncnžmi rakite ir atsilankykite j šį husarų kur gra
liai laikę praleisite ir nnšlaiėiam* pngvlla-aite. Nuoširdžiai ks-icčia vistu Komitetą*.

PEIIL IIEEN
KIICEITIMS

▲OITATYVItKOB

PRAKALBOS
rengiamo*

Moterių Sąjungos 1-mos Kuopos. 
Ketvergi vakare, 15 £ fepttit M9 a. 

•V. JURGIO PARAP tVBTAinn, 
Prie 32 ro Flooe ir Anburn Avanse

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga Veltui.

ii

itr

-I jei t 
-ln-. .Ii

IŠ TCWN OF LAKE

l.»\ 
-tink

kok 
ii i 
|O||.

m

KAS

Krr^ivig pagerbimo vakarėlis. 
X- o II -I..

11 .
kiiriiiotiien. > kiiri-iviniii* buvo 
puri ugtn* pase! I-iiihi laka ri

ti ip.imn -ii*nit.la- kn 
n-ii ini tn.-iršavo gatvėmi*. pra 
-talnnt Wi*d *t. ir tt. I'ntai 

maršiioti >uėjo į Itai* 
'š.u-H- i-.nk- -I. ta ne. I*tv«

I
KAREIVIAMS IR JURI 

NINKAMS.
Viri paliuosuoti U Dėdės Sa 

mo tarnyrtos kareiviai ir juri 
įlinkai (soldirrs and sailors) 
kurie ateis | musų krautuvę 
UNIF0RMU08E. gan* 10 
pigiau visas prekes, k;up tai: 
siutus Ccverykus. skrybėlės ir 
visokius kitus drabužius.

THE STAR STORE.
1/ V-itiaAuln smianitikni*

4GO5 South Arhluid Avcnue
Chicago. Illinois 
lefonss Yards 1077

Steponas P. Kozlovskį
. ASHLAND AVĖ.. CHICAGO, ILL

Tcli fumn: HKU\ KR 7JO9

DIDZIAUSU ĮIETUYiSU KBAUTOyĘ ĘHICASOdE

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Mustj krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
r.-inl.n-lut u už ž- ii'*u-<i> L. I.nr litur taip ni-gatid.

Mašinėlių laiškam, dtul.uoti -r > f->- 1-rl.. n>« yra naujau-
L'žlaik Mlžiaa. žiedu*, filinbi-

iiii-kal* irk.-ntaia ir
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