
ts

i

IlllS.

I Eorli Įm-kui k<m-

/

OFGl'ZKS 21 1919 M

senatorių* (liamls-rtain iš (k 
regimo valstijos.

|

diktatoriui*, 
inti nauja rrvo- 
diktalorian* val

ncprigulmin- 
lyderiai.

■
I

Paryžių., geg. 21. - J Ver- 
saillėsą ii Vokietijos sugrvžo 
vokiečių atstovybė* galvn, už
sienių reikalų ministi-ri- gra- 

jfn» llroek.lorff-Rantzau, su

pngeiduli ji.
Wil*oiu" i*

AlIH'.il.Oll.

Belgų pranešimai.
Anų dienų ta-lgų atstovai 

noria* 
atmaina. Antverja-n e*n* šiandie kuore.

iėkeliau. A

iė- 
lu

Ihu-iiii 
ririėgti

Oali pradėti veikimų prieš 
ktatijų.

-avo paga-
> veikimą 

kurtai* Vokietija 
|mtvirtinti taiku*

įtari anglų tauto*' 
vardu ji* pasileido kelionėn, 
kur ir sutiko ėaltan-ius kapus.

geg. 21. - Va- 
kar kongrese, atskirtai senut- 

iųjatn bute, poškai- 
rmidmto Wil- 
DmfM sitnJiK

PAIMTA NELAISVĖN 10.000 
BOLAEVIKŲ KAREI 

VIŲ.

Londonan, geg. 21.

7arri* taiko* gutartie* patvir-1

tinimo reikale.

"DRAUGAS"

REIKALAUJA PANAIKINTI

tofvykrnta, kol vokiečiai ne 
patvirtinę taiko* aųiygų. ne- 

nieko tikra spręsti n-

SEC8ND etine

LITHUANIAN BAILY FRIEND
a«a «e Ocsotas *. imt, m* m m* r»* otnr* •< mm**, riiomi*. a» m*

CHĮOAGO, ILLINOia, TREOLADU^^GTOŪSES (MAY) 21 D., 1819 M.

TRYS AMERIKONŲ DIVT-
ZIJO8 PAUK8 PRAN

CUEUOJE

ANTROJI LAIDA

Varta kaita ii jų &a paminėti.

Maabtagtan. geg. 21. — 
Kaip tik nauja* 66 kongresą* 
atidaryta, tuojau* užlieto
ji* visokiais biliai*. visokiai* 
sumanymai* ir |Mitai*ymai*.

Ktai keli iš daugelio kilių- 
*nmanvmty:

Atstovą* Amo ii Traneasee 
valstijos padavė kilių, kad vy
riausybė šalies gektiakeliu* 
kontroliuotų ligi 1924 metų.

AjHvitU1 r 1tX^<TA>4j !• JUUr 
sachusett* padarė sumanymų 
įgnlioti kalės sekretorių par
duoti visų pervirtų kernoto*

Vokietija, geg. 21. 
—Kaip tik Vokietijon atstovai 
Vereailleee jatvirtin* taiko* 
-utartį. tuomet amerikoniška 
knriuomenb Im* iė via riaaAl-
ma l*raaruxijon; gi iė ten A- 
merikon.

Vi-a* svarliesnes augštiimn*. 
vi«a* |*izieija*, kuria* turi 
ėiandie užėmę amerikonai, 
tuojau* prade* nžimdinėti 
prancūzai. Na koma, kati po 
biržei ta 1 dieųaa okupacijos 
vietove palik* (ik trr* ameri
koniško* divizijos. Ir šito* ėin 
išbus ligi galutino* taiko* pra- 
vedimo.

Vi*a kita Suv. Valstijų ka
riuomenė *n galimu greit

Pasitikima, kad ligi biržei ta 
1 <L vokiečiai pasirašys po *n 
turtinu ir tuomet praaruzų ar
mija utim* -amerikonų vieta*.

Oregono atstovą* MeArthur 
padavė sumanymų, kad kiek- 
viena* nauja* kongresą* turi- 
tų susirinkimų kovo 5 d.

Mtamari ralrtijo. atriova* J’"'* 
Dyer padavė kilių prie* įmeta- j__ u 
rimu* žmonių. Sulig to biliao- "
federalė vyriausvta- iė jatvirto, 1

varnai pirmyn aat eše 
ro Peipų*, tarpe Narva ir

kata aktas
Xrpri 

li»4ų pert 
vikam*- 
sn įriti
Vokietija

baimės.
gųjų Mieijn- 

(artiuui liolšv. 
kam*) lyiicrtai 

tvirtina, kad 
kartu arpaivir-

tin-ianli ta&o- sutartie*, tal
kininkų pad art'

Po šito 1 okiriijoje pakil
siu* milita tais 
Paskui sek ai 
lincija priei 
ližių.

Ant galo • nepriguhuingųjų 
Ms-ijali-tų pprtijn laimėsianti. 
Ta lutrlija |iaimsianti savo 

valdymų ir 
patvirty*ianti

tvirtintam, 
turtai t.

ryta.

lyderių 
diktatorium, 

pastatyta* da- 
apgitomo mi- 

Ta* bna padr-- 
talkintakų ar- 

Vokietijos

I 8u protestais patirašys.

Po taiko- .sutartimi socija- 
lislai parirašy* mi aštriausiais 
protestai*.

Jie pripažįsta. knd taiko- 
'sulygo* nepriimtino-. Ret tu 
ri viltie*. ka<l ateityje pn>b- 
tarijata* sugriaus visa* talki
ninkų valdžia*.

Tuomet, -ako jie. ir vokie
čiam* pub-ngvės. Xr* pndeln- 
rijai ų valdžios bu- sukaltai- 
ino-. Jo- sutiksiančio* atlikti 
sutarties revizijų ir |aib-ng- 
vinti nitai vieni panaikinti už
krauta* nnt vokiečių taiko* 
sųlvga*.

Tarp išvedž.ioju m-prigul- į va- |iukil*ių* oran ir skrisiu* 
mingų socijalistų partijų* lyjant Portugalijos. jei l>u» liti- 
<leri» l)r. Itudol|>li llrvit-clu-id kanui- orą*. Kitaip gi *kri- 
ir kiti.

Suprnntnmn. jie kultui už 
-nvo pin t i jo- Išnykimu*. T-j 
|mtį tvirtina ir Imlši-vikni it 
kito* socijalistų frakcijos, ku
rion šiandie pjauna.-i arpus: - 
dalinant Šalie* valdymu.

NC-4 sklinda toliaus; Hawker 
pražuvo

Wataingtoa, geg. 21. — Iė 
lakūnų lenktynių skersai At- 
tanliko apturėta |wlno- žinios. 
Jo- didžiumoje liūdno- ir iki 
tiem* amerikonams ne|mten 
kinta*.

Iė Azorų -alų lidimc-m-n 
kelionėn b idžin-i lik viriui* n 
iir-rikoniška* lakstytu va* 
Xt'-4 -u -avo vi-a įgula.

Knip ėimalie tn* lakstytu

Tarpe avarheaniųjų klau-i 
mų, kokiu* prezidentas Wil- 
aooaa paliečia mvo pranešime, kurtam įvyksta liučiavimai. 
paminėtini šitie: turėt išreikalauti DlOjklO ligi

Jta reikalauja panaikinti Di.'iJMIll už kiekvienų nulin- 
jatatymų, aulig kurio su liepos čiuotų žmogų. Tie pinigai tu 
1 'diena viaoj šalyj turi būt retų Imt pavartoti sušelpti nu- 
pravesta visatina svaigalų 
prohibieija. Prrziitantn* reikn-

‘ taupi, kad demobilizacijos me 
ta leisti žmooėm* gaminti 1* 
vartoti Imgvųjį vynų ir alų.

Prezidentas rekouK-mluoja 
vtaua geležinkeliu* iinaujo su 
grųžinti kompanijom* *u sau- 
aia 1 d, l»20 m.

Telegrafus Ir telefonu* su- 
grųžinti savininkam* taip grei
tai. kaip ta* yra galinui |m 
daryti.

Bcikatauja p&taryti revizi
jų karė* mokesčių įstatyme.

*Rekomvn<luoja kongre-ui 
pravesti moterių lygiateisės j 
statymų.

įtartai klausime pn-zidentn- 
patariu skirti Aetuė* ploti;- 
buvusiems kareiviam* ir juri
ninkam*. Paskatinu dariniu 
via*, kud jie laularytų arti 
mesaius rysiu- su darbinin 
kai* ir ta-iulmi veiklų pramo
nės reikalais.

Paguliau* reikalauja idilini 
nų tarifoje, kad n|»lrnil*ti nuo 
saviu* išdirbiniu* nuo 
■nų šalių konkurencijos.

Ne virienu patinka praneši

Nepatvirtinimas sutartie* 
Vokietijai pagamins <lar di- 
ile*nj vargų. Gyventojai ne- 
apsikųadaau patinka urveli ari
jų ir aagriaa* dBrtatoryetf.

Tuomet ncprignlniingii ji so
či jalistai pakils augštiimon.

Metam, geg. *1. - Ctmmi 
tarptautinė moterių konferen
cija nusprendi'- taiko* konfe- 

‘ rrncijon. Pnryžinje, |ia*ių*li 
snvn atstovybę ir pranešti, i 
jog moterių konferencija nu- I 

‘ prendžinri visose šaly** 
n-ngli mitingu- ir proli—tuoli 
prie- daromų Ver*aille*r tai- 
**

Reiškia, knd toj moterių kon- 
fen-neijoj yra gera* žitųi-ni* 
provokiškutiMi.

diliui- Im- aliile'tamii*. 
Tolinu* iš to- kelionės jei 

|ai*kėjo etai kokie faktui:
Amerikoniška* lakstytuvn* 

Xt*-I nu-ketelo jūrėse, liet jo 
įgiilą iėg»dta'-jo kari-- laivai. 
Ji* -krintamas migtase pa
klydo. nu-ileiibi nnt vaiulens ir 
lmnr<>» jį tie-iog sutraškino.

Ijikstyluvn* gi X<’4> taip 
daug -ngmlrtn*. knd jam npie 
toliua-suį skridimų negali Imt 
i* i jokios kaltai*.

Taigi iš trijų takstytuvų |«n 
liko vue vilams. Hr< nešinta 
■lar ar ta* pasieks Kampos 
|aikrn*ėiu- |»T siaučiančia* 
vandenyse andm*.

■mritur tevn.
Anglų takitna* llaaker mi 

savu |mgellunirikii tiriei-e. be

. uta-jom-s, žuvo vamleayne. Naa š 
1 ligšiol niekur nesumria juAtkl 1 
1 po jo |»*lsakių.

Kuikurie numnoniauja. kad 
t gal llaaker )in*irkė kur ko- 
I kiu* m-apgyventu* Atrijąs pa? 
krnėėin* ir už kelių dienų at- * . 
-irasių*.

Kili ni-ntiiinimimui tvirtina, 
knd ji* Inrėjo van<lenynr žu- ‘

Iii -taiga ir tai savo skridiino ; 
pradžioje. Su savimi ji* tarė- > 

|ja Is-vielio telegrafo «|arit| 4 
Jei ne staiga* žuvimas, jta J 
npie -avė Imtų ši-tų |iranešųz. * 
Italų |>a*iunte- nor* ntsisvei- 
l.illiltlo žįsli.

Ik-t kaip išskrido^ taip it 
l*ažuvo rišo* Eiata* apie jį.

Angliju* karė* laivai ir lų* 
i kanai riša* laikas i< skojo 
i |s-<i*akių Airija* pakraščiais 
lb-t vakar imkilusi baisi audra 
lirrtraakė ieškojimų. *MT»

Anglų spauda karšiai ifc- 
m<-tin< ja -avo vyriausybei,l»-’ 
ri IMstalė jokio, globos MTM 
nnr-uoliui lakūnai, nor* t 
kokių davė N. Vaidijas 
lakūnams.

Ih-t La* nieko nageibi 
ker žuvo, norėdamas

YOUETUA NESUUUKS 
PAtDtGVMMy TAI

KOS SĄLYGOSE.

Valstijų priežiuron ar globon. 
Suprantama, dabar Suv. V. i 

atstovai nejiatenkinti premje- Ipranešė, kad Neįgijo 
ro George mintie-
Tuomi n<-viit>-nkintii y|iač tirais riau-iniii -lovyj ir ten galį į 
kija ir Italija, kuriom* rupi plunkti l.r.dir didžiuii-i gurl.ii

Jie tvirtina. '.r>d lan no. tnii 
gali įplaukti į garlaivi* Gi-or 
ge W.-i-biiigtoiio. kuriuo pn-r.i 
dentas IVilsona* 
merikon.

Ib-lgni laimi 
kad pr<-zid<-ntn* 

1 Neįgijo* keliautų 
.-i- žadu- išk--liauti piin-omi* 
birželio dieiKiini*.
Aštriai atsakyta vokieč aini 

Talkininkų atstovai r<ul 
i.iuiiiontai ir intikinanėū.i : 

Į-akė vokiečių atstovam* , j>. 
im*isk lindimu- pri>-š taiko- 
iųlyga».

V|cu'- vokiečiai sk>i • k'-si 
kini laiko* iilarti- \ >’.'.--iii 

I iKi-ouiiig-iiiiiti ekonominiu 
Į žvilg-niu. N- Vokietijo- Im 
■ viii konfiskuoti, žciuių plota, 
j atskeliami, gy ventojani 

ir hailns.

Paryžių*, geg. 21. — Ketu
rių vniriytaų tarybai marža-' 
la- l-'ts-li indavė i 
mintus militnrinio 
|denils. j< i 
atsisakytų 
sutartį.

Maršalas 
fenilu -ii in tarytai. Pa-itaii- 
gu» konferencijai prezidentas 
\Vil--ina- knlta'jo-i -u genero
lu Per-liingu.

Patirta, kad gen. Perriiing 
kažkodėl dntair dar m-keltau- 
»ių« Anglijon. K*ama knžfcm 
kių klinčių.

Paryžius, geg. 2t>. — Atci- 
mintį |snktndi<-nį Ib-rlynnn 
.-itaiil:iltimi- svarini- vablžii-* 
m -trinkima-.

Niisiriilkiiiuin ta- mini-l.-rių 
jmkviečiami vi-ų fsililikinių 
(sirtijų atstovui ir žyme-ni«-ji 
generolai.

š' ikouui. I.nilrlivri* Hc1:. ii!e 
ii4i":i Misirinkiinni prun«4>:<- 

.apie gnliiuyta- vokiečiam- *|i- 
-i.uugti -u rti-ai* tailM-vi'.-i*. 

įTečimi* ji- tai utlik-ių- ta- 
:ii*kuii- pritniiioo.

Eieldmarsiiln- v>>n llinden 
burga* .-ii-irinliimiii pranešiu . 
jog Voki<-tijiii prii-šintie* nesu 
gmiiiin. Ir lodei įniko* -ntiir- 
tis turi Imt patvirtintu.

Tokių žinių apturėta čia i- 
lh-tlv no.

Niipr.-intuimi. negalima i-knl 
no iiė-Uo Įai-nkyti, l.u* -u-i 
rinkime bu* knltainui ir iiptu 
liuuui.

Nuo to ii-ii tukimo priguli 
vokiečių valdžia 
įniko* reiks*

prašalinti turku* iš Europo-.. 
Taifųmt priešinasi, knd N. Vai-' 
stijos Konstantinopolį jaiimtų 
savo priežiurun.

Amerika neduot laivų.
Andai Anglijos atstovui 

reiškė norų, kad Anglijai 
retų tekti didžiuliui vokiečių 
garlaivių, katrie karė- metu 

l|miuili svetimuoM- iio-tiioo-. 
I Kur. Valstijos turi apie 

»u tonų vokiečių laivų,
kuriai* amini buvo iškeliavęs. ;Tad Anglijai norisi žymių du 

Kalbamu, jog jis sugryžę* hj SnU,,.-, ,\ng
-n įsakymu nieko nelaukiant (ij, kari-* metu juri-.- dnu 
jmtvirlinti tuikos sutartį ir!............................
gryžti mimo.

Tnip|uit sakoma, jog vokie 
• iui atstovai |*> sutartimi |m- 

I-įrašysiu šių savaitę, kadangi 
to |Mi*kul>iniino reikalauju ,«i- 

jty- vokiečių atstovai ir poli- 
likinii

Ilgiau visų reikalų ’ 
I nežinia kn* gali įvykti 
Vokietijoj.

Turkai gnl pasilaikys 
tantinopolj

RAMTZAU SUGNYBO
VERSAILLESĄ

linčiuoto žmogaus šeimyną.
Ta* sulaikytų prasiplatinusi;'

. linč-tavimo ligų.
Atstovas Kimtzon iš Minnr- 

I sala Įiadavė bilių sutverti nu
i-ijmtalę kolionizacijo* taryba. Vokiečių atatovai nori vatiriaa 
Ta taryba darbuotųsi duoti ,.lv<
publisko* žemi'-* norintiems u- * *
kininkauti barusiems karei
viams ir jurininkams.

I Iš Ro. Itakotn atstovas Jidin.' 
- -on padavė sumanymų |<akei*ti 
karė* teismų įstatymu*. Putui . 
šų sumanviiia vra luidaves ir J".- .. ................

rtl-

g- 
nerula* Itenikin, kur* persona 
lini su savo armija veikia 
prie* rusų tadseviku* l'avol 
gvj. pn-kvll*'-. tml paėmę* ne 
laisvėn KUKUI bolševikų karei 
vių. tniiųud 2'i nrmntn*.

lien. I įvaikiu apgulė miestų 
t'aricinn

ginusia nukentėjusi.
liet eta luitirta. jog Suv. 

Valstijos iš paimtų vokiečių 
laivų 
Ii ja i. 
vi*kri

niA’nlu pmldbii

Movi* Vokietijoje, 
velknnt 
i Įiačioj

Konr

m-i vieno m-|Hive* .' 
Angliju ir ta- to « 

yra |*-lniju*i.

Fiutne reikalai
Nieko tikra nežinomu, 

knlbama. knd Kilime uo- 
miesto kln u-i t na- |Kignlini 
rista*.

LFNKAI ATMUSĄ UKRAI

Knip iioafn*. Inip

Buvo būvu* per 16 metų Nl- 
cara^ua prezidentas.

Ncw York. geg. 20. — Oia 
mirė g-m rolns Jo*«-ph Santo* 
Z •lava. |»-r 16 metų buvę* Ni- 
cnrrigiia re*publiko* preziden
tas.

Nuo ISTt ligi 1909 metų 
ji» ten prczidratnvn.

buvo didžiai nernmn* 
lis kitose re«publi-j 
•litavo daug ti'ima- 
*kui ir pačioj savo 

likvidavo

S
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U daugelio ženklų nudyli, 
kad CJlicaguj kelių artneaų 
laukiam** prima* susilauk* 
ta, k« ir privalėjo — nrpeni- 
nrkimn 1 Irau gijo*, viena pu
kitai, atsisako dalyvauti. Ne 

katalikų. bei trup i mitua 
ir tautiško*. Taip lart'u- 
Darium nk u llr-ja We»t

susirinkime 
siųsti atstu 
asiis-uų sau 
ir atstovų iš 

ištraukė. Vieton 
nieko nelaukiant 

siųsti Tauto* Kotu Iii i 
50 doL DridgrĮtorle Vi»ų Šven
tų dr-ja, lygini kaip šv. (Inos, 

ir kairia rauku atoi- 
nuo seimo, kurio ar 

A metiko* lietuvių uu 
torrtetingo* įstaigos. Nuo sei
mo ir seilini skolų atsikratė 
trina eilė To«ii oi laike drau 
gijų. Apie kitas Chicngo* ko- 
tumi jas uclu-r ko nė kidlk-ti: 
reta kuri i? ten draugijų pa 
nori* seilini unguriu- ir skola* 
unt savo (iečių (uisiimti.

Tai lik pradžia. Seimui nt 
rjil, t'liieagoje Is-lik* kelios 
lmugijos. kuriose seimu ša 

liniukui vii*«-ii)l*- teturi-*, 
fcieime tįsiui/ v a ils lik kiliuli 
kų draugijų ir— seimo *:uik- 
jai. Ir tie nevisi.

Cliieagcjo lipu* taip grei 
tai pradėjo kilti prie,tautu- 
ilisi-iplinos. knd atsimeta mu 
seilių, ir pru s j| dabar varosi 
net tie, kurių vardai po sei 
man kviečiančiu utsišiiikiiiiii 
buvo lindėti. Jie |iu-lnlė i 
SUsisĮiietė apie lullljų nblil-i. 
kuris Chicngo, lietuviu- judi 
na: lietuvių vii-nvl*-, iš-itvi* 
kianti (sirainoj TaryluMii* ii 
Ekaekutvvintu Kuinitrtiii.

Tok* upsin-iškiiiia* pintini 1 
jaučiu ■ liūliu m* džiugina. 
Tauto* lunidvuiu vnliiistoie vi '

Londono KonvendĮi Ir 
Lietuvos Neprigiilnyb&

Karei imsibaigus ir Jugo
slavam* daug laimėjus |aisiro- 
d<- vienu.* jiem* netikėtas da
ly .u-: dideli* jų žemė* triis- 
tas, luitai (Hirnnkua ir Jugo
slavijai begalo reikalinga* 
uostas Eiuim: turėjo tekti m- 
jiem* tik italam*, turintiem* 
ir snvo ŽMii- je daug gerų uos
tų. Italai l-’iiiim-* reikalavo 
|Ki*nemdumi Londono K na 
veneija. laolarytųja 1915 me
tais.

Slapta sutartis.

Tu koaveucija laivo slapta, 
.lų sudari- kariaujančių prieš 
vidiiiėiu, šalių diplmnatai. Jo
je dalyvavo Anglija. Prancū
zija. Rusija. Ilelgija. Italija 
Serliija ir Čertstgorija. Nors 
tn konvencija buvo slapta, tė
čiui* m- viena- jo* sutnrėit; 
p:i-i! ia* tilpo |Hilei-1n- j vi-v«'- 
merii-.

I'iniiiiiiisiui |m*kliilo žinia, 
kad dulyvavu*i<» sutartyje 
viršpalijua pasižadėjo nedary
ti skyrium taiko, m-i *ii vokie
čiais, m-i *ii jų šalininkui*.

I’askui iškilo gandas, knd 
t.-i sutarti- jtažadėjir Italijo* 
dipbniiiilaiiis m-prib-isli |*>pc- 
žinus prie taikia, -ųlygų aps
varstymo.

Antgalo įlalmr paaiškėjo, 
kad laitukmo kuavearija pa- 
zmiėjo Italam* daug žctaėv 
ant rytinių Adrijatiko krantų, 
kur gyvena slavai.

Visuomet gyvenimas l.uvn 
stipresni* už di|>lomatų pas- 
lupti. ‘Mlu Irnvrik visnmnet 
slaptosios sutartys tampa iš- 
|4e|a-trm anksčiau ar valiau, 
ii: -ai ari* nors iš dalie*. Trr* 
to* slapčiosios sutarties įlaly 
kai i jau ta|>o išplepėti, bet te- 
hėra klnusinuis, ar nebeliko 
užtylėtų?

Ne visk** išplepėta.
tiurint į talkininkų politi

kų |>ri*ieina *|>ėti, kati dar li
ko už-bųrtų išniktų ir tie 
iiiiiiii* kaip lik kibiausiai ru
pi-

Visi talkininkui visu kuri-* 
iis-tll aiškiai ir garsiai žmh-jit 
visvaug Įaivergtosiom* tautom* 
laisvę. Lietuva yra tauta, ji 
la. vi- nori u reikalauja o m-i 
Anglija, n.-i l'mneuzija mi*- 
- daria, kad Lietuvos n-yri- 
gillmybę pripiižį-tn. Tu* lui 
l.iuinkų np-ėjiiiin- negali liu
li I * ■ priežastie*. !‘rii-ža*lii-* 
ik-m viišuoM- talkininkų n* 
iiio-e. m-i įlarinmse. lai ji turi 
Imli sln|M-io*c talkininkų su
tartyse. Zlmslami. jog Iam-lo
tu' 1915 milui* buvo *lnpla 
-u .irti . nu— turimi' teisę *įh’-- 
Ii..-- kad ji (atidarė kliūtį mt— 
l.i-pi igulmy I*-* pri|sižinii:iui 

Kas trukdo mui neprięv’my- 
b?

’ pn»t«nun mk MhiMi»-. 
kuri !<•>• •iivo putMrtvjr «hily

Į vavusi šąli* galėjo padarėt i 
I kliūtį mųM iui*wi? Aišku kad 

m-i Ceraogurijai, nei Serbijai, 
nei Ik-lgijai nebuvo reikalo 

i trukdyti Lietuvos neprigul- 
niylių. To* mažu* šaly* pačios 
brangina laisvų ir ne|«vydi 
,įo.- kitiem-. Anglija, Pi-meu- 
zija ir Italija, nors didelės, be 
neturi pavergtų žemių. Lietu
va jiems neruĮkjo. Tik Ang
lija, turbot, pasirūpino įtrauk
ti į sutartį, kad Airija nebo
tu |inlii>o<imta. Ih-lto talkinin
kui ir tyli apie Airijos nepri- 
gulmybų kaip ir apie Laatu- 
vo*.

Anglijai įtraukus į slaptųjų 
i rutartį uždraudimų talkinin
kėm* pripažinti Airijos nepri- 

' gulniyly, Rusija (mainamlom 
liHMiii Įinvynižiu ir įtraukė 
ivikalnvimų, kad imi lla*<ja 
esančiu* tauto* nebus pri|ia 
žinto* m-prigulmingomi* kol 
imti llu*ija nepri|mžį* jam* to. 

i šita* Rusijos reikalavimas 
' tapo nevisai pripažintas, ne*. 
I mutomiii. Lenkijai neitrigu' 
'myla- žadėjo |mti Rusija, ka 
<lan-gi didysis kunigaikšti* 
Mikalojų- kariu pradžioje jau 
l ino apgarsinęs laisvę tai 
tautai.

Šiandien Rusi jų vahlo bol
ševikai, l»-t talkininkai ladše- 
vikų arpripužįrta, lietuviams- 
gi l’ranctr. ijo* užnihržinių ta- 
tykų mmtstras suko, kad m*- 
|irigulmvlM-s negali gauti. <• 
gali tik pasilikti prie Rusijos, 
arba prisidėti prie Lrafrije*.

Iš to pasakymo matyt, kad 
Prancūzijai ir jus talkininkėms 
nerupi Iautuvus ateitis, aaą 
duoda ilšdte prie vieno išdavė
jų priešininkų: rusų arba len- 
k»>.

Rupi sutarties išlaikymas.

liet jri-gu jiems mus atei
ti* nerupi, tai ImkM nepripa
žįsta neprigulmyhė* ? Jog me* 
tik to* ir tenorime.

Visa* dalykas tanųvn aišku* 
*|s-jnnt. kad Izondone (uįh, su
tarta arpripužinti nrprigul- 
niyla-a Rusijos tautoms, išaky
tu* Is-nkijų. Kmian-gi toje su 
tartyje nebuvo nustatyti luti 
kijo* rulu-žiai. atskiriant jų 
nuo Rusijos, tai Prnm-uzija 
n|e-iinn priskirti l.ietuvų |»rie 
Iš akijo*, jei Lietuva to nori-*. 
Tokiu bodu pasilieka sveika 
lamdomi siiturti*.

Amerika silpnina Londono 
sutartį

Liet u vintu* norint tikrai nr 
prigulniyliv įgyti, rv-ikin *u 
-itpiiinti tų lamdomi sutartį, 
'.'lėniems garui sunku tn (Itidn- 
tjli. liet sutariant *u kilni* 
vii ir |mvyks.

Suvienyto. Valstijos ts-da 
lyvttvo l.-.fi.loiio sutartyje liti.'i 
m. Todi-I Suvienytų V:il«tijų

I
mama parišo, ev-i jh pirmum
ai* ir garai a nalai akoltn kovų 
*lapto*io*na diplomatų sutar
tims. 1H tos Londono *utar 
tiem kuri nuskriaudė slavu*. 
\ViImhuui susikirto su italais. 
Jis buvo *krihę* mažųjų tau
tų nvprigiilmybę ir ji* nentni- 
sake savo žodžių, Tų patvir
tina jo almėjimas su Fiuinėe 
reikalais.

AVilsonn* yra atsargus po
litika*. Kartai* jis užtyli savo 
tikslus, kartais išrodo buk jo 
prMiaiakai Možio. M jb 
sulaukia tam tikro* valandos 
ir jo žodi* ima viršų. Jau gal 
neužilgiu ulei* ta diviui, kud 
slapėiuji LuskIom kouvencija 
taps panaikinta Tik mama 
reikia stovėti m Vilsoau.

Tautinė Rusija tr Lietuviai.
Mum* nelengva prisidėti

prie laimio no konvencija* pa
naikinimo. Jei-gu Rusijoje
Kolenkn*. Donikjnn* ir Areli 
angrlsko kariuomene susivie
nytų ir nuvrrtę bolševiku* su
darytų tikrų valdžių Rusijoje, 
ir jei gu ta valdžia pripažintų 
Idatavo* ncpriguhnyl*;. tai jų 
lengvai jmtvirtintų ir 
ninkai.

liet tų trijų tautinė* 
jo* italių atstovai, arini 
jo* komitetas, eaautii 
je nenori nei klausyti apie 
Lietuvos nnuigahiylg. Tai ta 
yra antra musų ncprigulmy- 
liės kliūtis. J eiga KoUakui. 
Ib-uikiuui ir ąrriiangrlski- 
mams pasiseks ftvyti bolie 
vilus* iš Rmdjon-ke umj* pe- 
geHm*. Ui Rarijuą valdžia ne- 
kuomtl nepripatyn Lietuvos

Kadangi tau žry. tautMa 
maų valdžios ycą rilpuoa au-

talki-

Hilui
Rusi- 

i« l*aryžia-

. •> t*** ’ ?

Dabar Yra Laikas PiertaMfti Saw Nanfe*

JES gal nuriti- niicgaiuųjį porėitj au gnradžiu |a> apačia arba gal norite dide
snį (Mirėių iš priešakio—ir jus atidėjote kol “karė |mail>aigx.'*

I*rieš pruilėsiant pertaisyti saro aamų.1 kri>ar kuomet kart- juisiiiaigė—.lalnr tai 
geriau«i»» laika* Į«-rsilni*yti namų su
lig *avo noro. Ibilmr tuojau* galite nu- 
sipirkli materijolo. nes jo užtektinai 
yra, vyrų užtektinai kurie atliks darbų 
—kaino* yra taip nustatytos, knd gali
ma laimi Icngvni padaryti pngriilauja- 
mu* (s-niiaiim*.
Statymo knime u<-įmdnugėjn sulig paki
limu nlg-is—jus dalmr galite už ibtug 
mažesnę kuinų |>vr»itaisyti namų negu 
pirmiau prieš karę.

(Hmiiausin pasikalbėk su savo virtiniu 
Mcilžio l*irkliu- jis Į»tam kokį medį 
geriausia yra vartoti. Ji* gali išoati tau 
.sugestija* kurios pagvibė* tau daug prie 
pagražinimo tavo namo ir duo* tau pil
nų iižgnm'iiinimų.

Rutinai | nuo tark su juo. nesigailėsi—ne* 
jis neri taa pagelbėti. Ji* taa papdbėa 
kuogeriausia.

The Retai! Lumber Yaids of (Teregi aad €qok Coonly

i a— —— —, ■|Ii..i.h- ir Kkrekutyviii Kotuile
Į iii. Kn- Lietuvoje iit-itiktų.
Įjeigll Panevėžio. Šiaulių iii kito 
mie-to tnriniuieji veikėjai mė

......  i ...i............

ti *nuvidirii \i>n-rik<» lii-lu 
vių M-iuių šaukti, Jie yra ma- 
x<—uio luip-niu lietuvių tautu* 
•ra-iži-n,-. Iiai«. m- jie ard > 

vii-tiyl*-, »il|initm tauto* iii*- 
cipliiių, Vi-a, U:/ Cliicago* ii 
Iv-ialui ■ -nvo dalininkai* Iri

lyiiunt an J, tai
brangi. Iki šiol įjūriai nJfaT 

ilčjo rusams padėti jvrikti bol
ševikus Rusijoje, o tik norėjo 
išvaryti juos iš Lietuviu. Da
bar, mų rados, raihUtparami- 
nyti taktikų, bnMfc gauti iš 
Paryšians Rusižkojv Ksmiteėo 
lortiudį Lietuvos asprigulnr 
Im'-* pripažinimų, o už tatai 
jiems Įiažadėti kovų su liolše- 
rikizmu iki jį įveikiant Rusi 
joje.

Stiprinkin-.c ksriuomenę

Kad mus ĮKižuidi-jilIins turė
tų vertės, tai reikia, kad mų* 
tautinė kariuomenė butų 
stipn-sni'-. Pirmiausiai reikia 
išvyti Isilševikus iš Vilniau*. 
Tada sutarti *u rusai*. Ruti
nai reikia ir Amerikiečių lie
tuvių pngelbos.

AiiM-riko* vyriausybė- ne
trukdys mum.* tų kariuomenę 
sustiprinti, nes ji nesurišta 
lamdomi konvi-nrijo* ryšiai*. 
Kada uių* Amerikini- lietuvių 
kariuomenė* dalis bu* gerukui 
suorganizuota, tada uių* atsto
vam* Paryžiuje, prof. Volde- 
nuimi ir kitiem. h«gvu bu* iš
gauti iš Ru*ų mų* ne|irigul- 
myli. * pripažinimų ir tuomi 
I>u<fu prašalinti ii- prigulmv I* 
kliūtį, sudarytų laimiom- l!>L*i 
metais.

Ru*ai ir už nmž.i (uigi-lbų ga 
Ii prižadėti mum- nrprigiilmy- 
!■-. n<— jie vistii-k mų- neli
ko. Jiem, gerinu, kud me* bu , 
tume m priguliu ugi. negu hnd 
(inti-ktuim- |*i I- td.nl*.

. J

Skaitykite ir Platinkite “Drangą’
- 0- _________________________ - -----------------------

n
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GERB KUNIGŲ KLEBO 

NŲ IR KITŲ PIRMOSIOS 
KOMUNIJOS RENGĖJŲ pra

A DM!

Lighthouse Valytojas 
VeMus-EkonominkM

LIGHTHOUSE atlieka Visą darbą ką ir didesnės prekės cisauesrs atlieka, 
geras visokiems dalykams ir daugiausia vartojamas prie naminio darbo.

Jo kaina yra prieinama kiekvienai šeinsinintau, ne* tankianria jrnnmrt imtea 
žema tai ir pats dalykas rira taip geras.

Ughtens

Lighthouse Cleanser yra absoliutiškai pasiti
kimas dal šveitimo, valymo, paliriariaaa.

Pamėginkite vartoti J| ant medžio, marmuro,
stiklo, ant puodo ir U.

Jis savo įiarbą atlieka gerai ir įlenda į kiek
vieną kamputį, rankai jums nenuės ir nesubrai
žys jums daiktu.

Viena kenute Lighthouse Cleanser jums už 
teks ant ilgo laiko.

Paduokite uzaėkyma savo krautuvninkui 
šiandiena. { 5 5

AR M O U R ‘ COMPANY
CHICAGO



stdBbėjo laimė* žvaigždutė, ku 
ri jkons balių nušvietė; psoira-

žmonių buvo daug. Matėsi, 
kad Vyčiai visus patenkino.

Indiana Harboro lietuviai ir 
vėl turės progų [Muuatyti gra- 
lų veikalų T* progų žada su
teikti katalikai moksleiviai ii 
VUfanli n. Ind. Moksleivių 
vakaras—balius įvyks birželio 
1 d., 1919 m., F. Mioevičio sve
tainėje, 2101—137th HL. In- 

Ifh&na Uarbor, Ind. Pradžia 5 
vaL po pietų, {žangu labai pi
gi, a vakaras bus gražus, link
smas! Tad nepraleiskit pro
gos. atsilankykit j moksleivių 
vakarų. Kas nebus taute vaka
re, tikrai gailėsis.

Moksleivių tikslas yra susi
judinti su Indiana Harltor, 
Ind. ir npielinkės lietuviais; 
užmegzti artimesniu* ryšiu-.

Taigi tokiame vakari’ ir bus 
proga užmegzti vienybė* maz 
gų. Moksleivis V. R

KAST ST LOUIS, ILL

( Balandžio 20 «L i. m. S. Jo
ciaus svetainėje vietos L S. S 
87 kp. statė »ei-noj vieno veik-
amo . komedijų: "Nenorėjai 
duonos, graužk plyta*.'*

Vi«ųpirma buvo is’t>tntv- 
tas 17> minutų pakalhrti drau
gas B. Šidiškis, vietinis. Koj

rengtų kokį vakarų, {nešimui 
visi pritarė ir nutarė surengti 
vakarų birželio 1 <L

Keikia požymėli. kad Av. 
Kasimiem draugija, kuri yra 
veikliausia iš vietinių draugi
jų. |a*r |<enki* nudus savu gy
vavimo darbai* gana posižy- 
m,'-jo. Narių turi viri šimto: 
suvirs 11 šimtų dol. ižde.

Lietuvos labui dr-ja yra uu 
kojiu: 1918 metai* Laisvės 
Savaitėj $13.(0. Kalėdinio Tau
tos Fondan $30.(10. Av. Kari 
uiicro |mrapijo* bažnyčiai yra 
aukojus $200.(10. {taisė- Av. 
Kazimiero stovylų bažnyčioj 
už 78 dol. Kasmet surengia 
vakarų parapijos naudai. 
Apart to dar turi pirku- 10 Še
rų L A. Bendrovės.

Prie progos smagu yra pra- 
nešti, kad lietuviai katalikai 
musų kolonijoj sujudo dn r luto- 
ties. Kaip draugija*, tnip ir 
parapijinis chorą” rengia va 
karu* ir šiaip pramoga*. l>u- 
lior svetainė yra užimta ant il
go liuko visokiomis pramogų-1
inis.

Valio Siouz Clty lietuviai 
katalikai. Narys

NUO VKtEJO ATIMTA 840

Helmar ant cigaretų dėžutės tiek pat 
reiškia kaip ir “sterling” ant sidabro.
v. ‘Helmar yra 100% grynai Turkiškas-*Lengviau- 
__ ’sias ir Geriausias Tabakas dei.cigaretų.

Jus galite nusipirkti “pakeli” kitos rūšies eiga* 
retų už mažesnę kaina-bet ar busit užganėdinti?

L! K 1 R

PATRŪKIMAS UtMUSA
7.000 PER METUS.

Al FY MAŽAI SKIS

tok vlaeklaa

Dr. G. M. GLASER
PraktlkwM H

• M > M

Dr. M.T.Strikorii
LIETUVIS

MptjBi tukrUnrtal kirktiMių metų 
|*«*ui4*n*i *m poly-

tat M*d upm tjurrjo n.v. kaip rot* * '
k ta. Kų tu darai Aiaa>1»«-oų Ar tr
tu iKitkrripI doinrs. ( t«i ir Mula*.* B’1'
t>urai aa«r Ar gal r*»r.uix*ia t>«Ato;i p.tp 
dirt** Taa diria. tai nirto fitpacl r_ _ 
M. tai iai|< kaip ramaUn rna* ųrtf . 
«an<*rii niea*. Taa nuvertimas $»• ‘

h.i ii . tam kr rvrai < .rkui:uoli j M.l*
j 

tUl )fi bitą. .Uibaa, kuri ta>u | per, 
*♦•*•*1 lAraota*. Kur * tAV. FAIJL'O- .

’ rt <M» ir kuri tu <all turėti aavo f»« ■ • ’
| meaaa Ta! rva 1’i.AVOA matoda. |
Lun tau pa®»tt» • tuviaMa Į

l'lJkl*t>A rAtH'.K AtT12 kvotini lllltttt*
i rt4*ta pn. ku» ntekucmat M6u»- 
bnk. av. u. >«■« Hal

Itoofctt. kaip •'•rtafl ramių. jtai- 
M ir araiaauasibti. Buo fuairoklma 
TtalęaliHa aavo vardų | I'Iaj-o. C«.| 
■ ark HM, M Lau.a Mn. «i rauti 
• VKAf .*< lAm* «r’• imss ir Vt-I
<• Iriiaaa tafoCBiarįjaa

<wr
M.



CHICAGOJE.

APMUM m PARMR 94.00

nr-I

KORNEVTLO VARPAI 
ANTRĄ SYK

Trečiadieni* gegulė* 21 d., 
•v. Timotiejų.

Ketvirtadieni*, gegužė* 22 d. 
tv. Julija.

iUndie pienus perbrangui sei 
mynoms.

KATAUKISK08 1VKNTR8. POLICIJA SURMR DIDELE 
PLĖŠIKŲ GAUJĄ.

Tarpe jų yra ir kelio* mote
rys

Kvortai pieno 14 centų — ini 
tiesiog nejmkenėiniiin* dali.-

PIRMĄ 
SYK

(vyks Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne
67ta ir Rockvdl gatvės

Prasidės Nei, 25 d. geg. ir

DARBUOJAMASI Ut PIE-
• NO STOTO

Pieno ktunpanijo* t-i*inn*i, 
kad pienas pabranginta* d<4 
pb-no išvežiotųjų streiku. Tad 
reikia juo* kabinti, hri ne 
kompanija*.

Tiesa, mi išvnIMojni ir 
perdaug augštai pašoko >u -a- 
vo rvikalaviiuai*. Nra šiandie 
jfe Minaitėje gauna Ąl'i alyi* 
ir dar apie 6 doL temu.ų.

~ Art žiaivai tvirti—, knd 
kompanijos ir taip turinčio* 
gražaus Įs-lno.
brangesnio ilar*>inink*Į niimu- 
kėjimo.

Po streiko gal koinpaiiiju- 
»r gali būt kiek palvi..ii-ai-.i<i* 
«ž pabranginimą piano.

Brt kitas kouifma:ji a-gu- 
ruentas. knd buk kitu *** mie*- 
tuo'c pieną* yrn >l;l.;:::u 
brangesni*, kaip t itinr.oje. 
nieku m-|mt<-isinainn* ir tik 
žmonėms akių muiliniai.*'.

Nes reikia atsiminti, knd 
(liiciign yra |mčinm «’• .< *a- 
lu-s pienininkysti-s centre Tn I1 
čia piemi turi Imt d:iu* ir ji-’ 
turi Imt pigu*.

Iš šito centro pie.i.v piista- 
toliui* ir į kitu* miestu*.

Rimtai svarstoma.
Kndnugi koiiipntiijo* atsisa

ko pienų piginu imnluoti. gii 
pieno išvi-žiotojiii ima nnc'či- 
alga.*, tml rimčia i pr.:.*.- bnu: 
galvoti, kokiim budu inicrimi 
atsikračius tų pii-no kom|iaiii 
jy-

Tuo r«*ikalu durlmojnsi 
miesto advokatu* ir sveikumo 
komi.ijonieriii- *il visu eile! 
ravo pngelbininkų. Kerim:: iš ! 
rn-li |iurnuk:iiii-in- l*n*ln-.l 
knip pienų gnli gntili |Kily-i 
žmonės pigini ir I*** j*>kių -tin I 

nybių.
Iš siimtiiiymų yrn g.-rinii*ii>«] 
-. kml kiekiivuui vnlg.eun | 
pnsluktų krautuvei iš mm* į 
pe nitiių -torių piettn- ka- • 

cii bu*ii tiri-tnloiiiii* 1*. i'i

Praeitą savaitę, kaip buvo 
rašytu. |Kili<-ija suan-šlavo dvi 
jauni se*eri Hirrh. JomIvi 
turėjo artimu* rysiu* *u <lau- 
geliu piktadarių ir keli, jų ( 
liiiijau* išilnvė.

Policija, Mirnilu* siūlą, ė 
mr ieškoti ]mtie* kamuolio.

Vnlstijinio Įirtikuroro ofise 
■bdiar skelbiama, jog auaekta 

,vi*a gauja plėšikų, apie 51) 
1 žmonių. Iš jų didžiuma jau 
1 suimta.

Tarjie suimtųjų ynr keli 
<te**pcratai. Turi pašrįtiimo 
ženklu*, gautu* nuo kovojimo 
*u policija.

Tarpe jų yra ir krito* Mo
tery*. kurio* limdraviMo* pik- 

i tailariam*.
Parianiirinl* laikai* mieste 

nuplėšta daugeli* krautuvių 
ncj.:u nnt Jr pail„u npie ą-vįojoo.

Tni to* gaujos durim*.
Policija tvirtina, kad kuo

lui t tu gauja bu* su.knhlyln. 
iuotoH mieHv sumažės ir plė
šikiški darbai.

k*

ikilibir

PAVEIKSLAI

Ibi jaunu plėšiku užp 
prneimurtj Tlionui* Ibilnn. 
Inu \Vire Mnnufaeturing 
mo* prer.’nbutų.

Tas įvyko dieno* melu
Ii tu* finis* ofi*o. S23 Ijirnt- 
liet* gal.

Cit rei kalino atiduoti pini 
uil*. I kilnu |Hi*iikė. kml ji* 
neturį* *u -avimi nei cento.

“Meluoji!” nušoko viena* 
plėėikn* ir -iiiogė jnm galvoti 
-u ivvolveriu.

Kitu- plėšiku* iškratė kiše 
niu-. Atrado $4.1*1 ir |inl* -e.

SUAREŠTAVO SUNŲ

Turtinga, jtiliilieriu* lly- 
■mm l!ol*mnn. 7X11 Slu-ridnii 
romi. suareštavo savo *unų. 22 
imtų. už gnunojimns.

i*. tvirtina, knd jo *n 
mt* i-r.. pnlaidntia*. tinginy*. 
Ainiui ji* pu- tėvą prašę, pi
nigų. Tėvu- nedavęs.

Tmanėt *umi* pagnunoję* 
*viiiui **|mfikriniiuu*’.

Tn) k<n1r1 ui ir pi«*nn
•n hrenL’iti

kn* 
Juk

1 piginti
(t«*riio < l

RARARA8
2aMų budaa. 
ir “cteop iraeyZ ateiti praeiti Ir b
nė*. Restauracija, kur liežuvi* juokai*, skanių valgių ir gėrimų

Kitų nebeminėsime. Atvažiuokite—pamatysite. Nori tyro oro! Miesto durnai įkirėjo! At-' 
važiuok į BAZARĄ kasdien. Neapaivilri ir «primokės.

Nori gerų darlių atlikti! Važiuok pa* mus į BAZARĄ, žinant, kad visa* pelną* ei* Vie- 
nnolyno namlai. Knd *r pelno neduosi—ačiū už atsilankymų. Met visus gražiai priimsime.

Na, jei nenori šv. Kazimiero .Seserų Vienuolyno pirmąjį BAZARĄ atlankyti—viavien at
važiuok. 1‘asi pažinsime.

Prašome!
Bau ra s atsiilarys kiekvienų nedr-klienį ir šventino (Acštinių ir Decoration Day) 

2 vai. po pietų, fiiomis dienomis nuo G vaL vak.

Visus kviečia nuoširdžiai AV. KAZIMIERO SESERYS

Spalvuoti paveikalai 14x9 colių.
Gražu* re*palvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c 

Taipat galima gauti ir Dirmavouės Atmintie* Paveikei)).

“MMH" IIYfiYMS, ttN V. 4tt SL, Mm* l

KMMJĮ.

Ketverge, gegužio 22 <L, 7 ju

1644 Kahanaia avė. įvyks T. 
F. 43-ėio skyriau* aaririnki- 
mns. Kviečiami viri. nes ten. 
laimi svnrbu*. Zatlaiiu- nutver
ti Raudonojo Kryžiau* skyrių 
ir daug kitų dalykų bu« aptar
ta. Taipgi žadėjo ateiti j Ma
rink imą kareivi. Pr. Kišoni* 
ir pranešti a Į še R. K. naudą. 
Ii. prižadėjo |*ri<iarin>oti to- 
’ • cguniiuirijojc. Motery, ir 
n ■ nrino. turi už |mreigą ateiti 
ir jiriridėti prie R. K. kuo.u 
pili. Taigi tikiuosi. kml nrrt<- 
.idieč-iai pralenk* kitu, koloni
ja* lt. K. veikimu.

T. F. 43 ric. ražt.

Vėla Imvau nuėję* pasiklau
syti ir pasižiūrėti Chicagos 
Lietuvos Vyrių Apskričio cho
ro statomų M-cnon “Koraevi- 
lio Vnrpų." taip |mt čekų sa
lėje. tik kitoje salėje—School 
liuli. Patiko pirmų ryk. o an
tru sykiu įlar labiau. Jeigu ir 
tretį syk stoty*—vinvicn rialu. 

Pirmam aktui užsiliaigus. su
sigavau snvo pažįstnmnlį ir į 
publikos būrį įsimaišęs prnilė- 
jau teirautis.

- Na. knip patiko lietuvių 
opera! -Ink nieko *nu ntliekn. 
Taip sau, |iogi-riai.

Pažįstamų!!* nudoningni šv
iną nusišvietė ir užprotestavo.

— Pogcriai! Nę taip mii. 
Ik1! visai gerai!

Tiesų, brol. rakei: širdy ji* ir 
aš tariau, kad gerai išėjo, ge
rinu. negu piruių syk. Viskas 
gyviau ėjusi, tik nš nemm’-jau 
li<’«it»if tnip

Pntilco ir nauji aktoriai, 
aki* įiM tėsi p. J. Ratnanau 
t*n* tmiikfi iv**Hi r ii** ta* I

I

nia. Turbat M 
kad nuspręsti Mg

P-aa J. Balti, tek. pat, kaip 
ir pirma—publika jj mėgia. 
Ponia Porienė Ttb gera buvo

niai auaj katraį tat ir vaidi
nant ji paaigerMtaa kava. Kad 
tik jai ir netektą geriausiai U- 
pildžinsiųjų vnioikas.

Abelnai, žodžiuose niekos ne- 
simoisė. Tariaus, vaidintojai 
mvo gerai išmoto. Tų manymą 
sugadinti norėjo ii budo* iš
lindusi* sufleri,, kuri, mvo 
kreditui daug ką Mvinosi. Esu. 
ir jo nuopelno eMma. Teten
ka jo viltiem*, bent tik viriu, 
gerai išeina.

Tovrn of I-ake, kur persta
tymu buvo, publika skapu*, 
kaip tu Gasparaa. Galeriją 
užpildė, bet apačia teko avė- 
šioms ie kitų kolonijų. Jie sė
dynes pildė, pildė—ir nepripil- 
dė. Gero vi-iknlo nematę gail*'-. 
ai. nr kn. kita*, kaip palva 
To v n of luiko lietuviai. Ji*.

IA TOWX OP LAKE.

šiandie pr 21 dieną. *:I3 vai. 
vakare Balis s<|U.n' parku su- 
tainėje. L Vyčių 13 kp. įvyks 
svarbu* aUMriiikunaa. Viri narnu 
h-ik.il>'. snririiikiinan ateiti, 

l'rii/iiėa.

iš v •imi sii>k

I,. Vyčių ft-tn kuopa laiky 
valtin j 
l*a ik i 
Sol.1.
•var>1%

S\

r

mimi tikimėlj Pnlaaki 
iPHe ItljM-khank ir 

I dalykų oebu. 
turv*irrw daugia i 
-iuairinkiinui akir-
Jrtffu ti>r

REIKALAUJAMA MAINIE 
RIŲ IR KROVĖJŲ.

Geri n«>v*aj mi feru vandeniu Ir 
riekt r *w k|r«iitnl»; frid randa. 4»4r- 
ll dariai, ffvm mmkla dykai. 
laibiti karvei Alanto* Ir vkMaa O**

GYVENKITE!
Bordo* Arbata išvalymui pa

prastai veikia ant organizmo 
virškinimo ir valo kraują. Tai 
yra |**ekminga* švelnn* ir 
malonu, valymo būdas! Grei
tai prašalina visas užkietėji
mo atsitikimus, apsunkinimus 
kepenų, dispenriją, rūgšti, vi
duriuotu*, triukšmą ir galva, 
sukimąsi ir pletmu. nuo veido.

Bardo* Arbata yra laimi 
brangintinu vairiu, gydymui 
lieršalimo, kosulio, karščio tur
im vidurių kataro.

Kaina 25c už vienų pakrij. 
Galima gauti visose apliekose 
arba tiesini per krasų iš

BURDA DRUG CO .
1363 North Aihland Avenue, 

Chicago, III

TON, ILL. r

k«
I iui<*n

Mu

n*

r ’
S>

tu

Jam
IM

Ltetavių Sarivianijimo Valga- 
mų Daiktų Bendrovė, 313 

Kaniingtoa Ava.
Pranešame visiems fiėri- 

ninkams kurie turite šėru* mi
nėto j bendrovei kad begije 
trijų menėaiu tai yra nuo 14 
gegužio iki 14 Augu.to 1919 
m. Kad pertnaiiiitumėte ie
nų* ant naujų certifikatų (iė- 

Iru) priešingai nepildantieji 
• sulig Jllinojau* Vai. t i jo., nus- 
tos savo verte, šėro po viršų 
npribuotam laikui, l'ztai kvie
čiame visus M-rininku* atsi- 
lankyti nnt anai rinkimo. Su
sirinkimai atminini ka* antrų 
»ere<la po pirmo* kiek vieno 
menčain tgt Kenrir.gton Artų 
7:30 vai. vakare.

New River Co
Su pagarl

Din*

>
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