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Vokietija stato reikalavimus Belgija gamina armiją
Reikalauja sugrąžinti jai visas 

kolionijas
Nori gauti atlyginimą už 

blokadą Vokietijos
TRYS MILIJARDAI DOLIE 

RIŲ Ut BLOKADA
Vokietija sutinka nugink

luoti visu* *ara užsilikusiu* 
kari-* laiim* *u sąlyga, kml jos 
prekybos-laivyno žymioji įlali* 
bu* jai sugrąžinta.

Vokietija griežtai priešinasi, 
kad nuo jo- butų ntskirtn Aug- 
št<*-n<'ji Silesija. Rytų 1‘ni-ija. 
Vakarų Prūsija ir Memeli*, 
nekalbant jau a|»c sutarptau- 
tinimą Ibinzigo.

-----Pngnlian* Vokietijų raiko- 
Sakoma, kaip šiandie tie Inujn nno talkininkų trijų mi- 

fcmrtr-pmdulymai bu* palmigti pijaidų dolierių atlyginimo u- 
ir pmluoti talkiaiakam* ilgo* 
brošiūra* formoje.

Vokiečiai pmk'-jo <laug pa- 
riangų rinkų prideriamai *u- 
tmrfcyti. Tam tikslui rri^jo 
duugrlio įvairių ekspertų, kad

Berlynas, geg. 29.—Vokie
čiai atstovai Veisaillese jau 
pagamino savo kontr-pnsiuly. 
mu» talkiaiakam* j šitų pa
duota* taiko* sąlyga*. anot nr- 
ofieijalių žinių.

Lnx«nburgas, geg. 29. Vai 
^yfaės sekretorius ileuler Įuir- 
lamentui pranešė. jog prrri- 
<b-nta* \Vil-ona- pakvietęs tai- 
k<» konfenmcijoa l.uxeml>ur- 
go atstovu*.

I*o to veikiai šalie* atstovai 
iškeliavo j Paryžių taiko* kon- 
fen-ncijun.

Lnseiiilnirgo gyventojai pa- 
geidauja gyventi ir toliau* ne- 
priklausontybėje. Tik ekono
miniai* reikalai* jie norėtų su
sijungti su l*rancuxija art m 
Belgija.

Tai|ų>at žmonės nori, kad 
l.tnemburga* butų priimta* 
tautų sąjungon. kaipo niekint* 
nepriklausomas narve.

Iš l*aryžiau« gauta žinių, 
knd atstovai Ima tuojau* pri
imti kitų atstovų tarpaa.

Pakviestas gydytojas, proto 
ligų apadjalisUs.

O-eva.^. —Avricari- 

joj* n|»*igyven<-* eenyva* Iki- 
varijo* karalių* IJmlvika*. 
kurį nuo Mieto nušlavė bendrai 
*n vokiečių kni^eriii pakilu*! 
|M-raiai revolihrija vianj Vo
kieti joj.

Praneėama, knd dalai r j.> 
n|>*iėjiniiio*e ir darbuo*e apai- 
reiėkia prato hilKilpnėjima*.

liet karčiai* bnvV* karalių* 
imų» < laužyt i Miriau mi kum 
(tiini* ir Jaukti, jog Bavarija 
laimėjuai kąra. Ginli. jisai 
grvJių* Bavarijon ir triumfą- 
liai įvažiiuieiųs Munieluin.

Pakvieeta |** buvu*į kara
lių prato ligų epeeijaliata*.

Gali niekais nueiti sausųjų nu 
veikimas.

San Frandsco, Csl , geg. 2*'. 
—Jei tihio val*lijo* elvklora 
tu* ateinantį imleiiį |*-r gene, 
raliu- rinkiniu- m-|iat viri iii*
ratifikuoto evnignlų pndtibi , 
rijo* amvuduieiilu, limimt tn* 
nuM-nrliiM-ntu* vi«ow Snv. 
Val»tijo*v bu* > 
ligi įvyk- Maine Valerijoj g<-- 
noruliai rinkimai. Gi |n-tarie 

I92H mo-

Amerika ir Anglija protestuo
ja prieš lenkų veikimą

BELGIJA UŽDARO
RUBEžIUS.

*n-prndimtn ■ |

Cidifonii.i
A —orint imi

A. IMI.

SAVO

Kareiviai sulaikomi tarnybo 
K

PROTESTUOJA PRIEŠ LEN 
KŲ •'PATELIOTISKU- 

MĄ.”

Nes lenkai r.ori paglemžti pu
sę Europos.

AnutenUm, geg. 29. — Iš
1 Eidlmveti pranešama, jog Bei- kai 
gijo* vy riau-ybės įsakymu u’, 
dalomi Belgija.- ruliežiai ir 
kareiviai

' larnvlai*.
i-1 i.’

C* kitaip, bet ne taip, kaip 
talkininkai neri.

Rrtniari WU«om principa.il.

Vokiečiai atstovai visu* sa-1 
vo konl r-pa*inlymus Įmninin 
tdtmnrt paskelbtai* pn-ūden- 
te taiko* principai*. *

Vokiečiai *u įsitikinimui 
tvirtina, knd talkininkai, gn- 

Cindnmi taikos siitnrtį. vrn 
udlenkę *u tais prinei|«iis.
Anot vokiečių, sutartis |«i , 

gaminta kai|» keistas, fiarr-1 
mianuis m-tei-ylėmis. Talki-1 
ninkui. sako voki<*riai. vaduo
jasi ne teisybe. Imt s|«*kn. 
Kai|M> pergalėtojai jie *|kui- 
džia nugalėt nosių*.

Nako, gi Vokietija buvo su
tikusi taikini les tik sulig pre- 
ridento IVilsono principų. Prie 
Mngai gi Vokietija nebūtų bu
vus sutikus ir tolesniai gal 
butų kariavus.

Nori atgauti kolioniiai.

Savo kontr-|m*iiilyniii<M>< vo 
kiečiui pirmulim-n vieton pa 
deda Vokietijos rubežių m-|m- 
llečiamybę.

Jie n ikalanja. knd Vokieti
jos ruliežiai butų imlikti tokie 
|mt. kokie buvo pinu kari-*.

Heiknlniija sugražinti vi«a* 
buvus ia* kolonijos.

Ne- apie ta. sako, yra palu: 
nėtu preaideiilo IVil-mm tai 
ko* principuose. Kolionijo* tu
ri Imt prikergiamo- prie tu- 
šalie*, prie kurio- palinksiu 
|inty* kolionijų gyventojai.

Kolionijų likimą* turi pri 
gulėti nuo pačio- Vokietijos ir 
tų kolionijų gyventojų pilim 
sutikimo. Tilo tarpu su 
principu apsilenkta *aku 
kiečiai.

blokatlo* pa*ekme*.
Vokiečiai sako, kml talki

ninkų blokada vokiečiam* at- 
ncaė daug pragaiėtie*. IM toa 
lilokado* žuvę Aimuū tūkstan
čių vaikų. Blokada užmu*u*i

Imi Ii«HM^ntiiWN<i Itunk IiĮhnAyti

LLOYD GEORGE ATKE- 
LIAUII4S Į SUV. 

▼AUTU AB.

vyrų, nežiūrint materijalių Ša
lies nuostolių.

Dar sako, kad talkininku 
blokaila pragnišinii-i milijono II“"* 

Į kmlikių giminu;.
Vokiečiui talkininkam* sta

to dar visų eilę ir kitokių iri- 
knlsvimip

Tie visi reikalavimai, kaip 
šiandie, bu* indimti talkinin
kam*. Ir vokiri-iai lauksią at- 
sakyma.

Tik gavę atsakymą galuti
nai nuspręsiu taikos sutartie* 
imtvirtinimo klausimų.

Paryžius, geg. 29. — Angli
jo* premjera* ĮJoyd George 
prielankiai aloiaraa | ameri
kinių atntovų taiko* koaferm- 
vijoje pakvietimų »įmet an- 

r.VaMjaa.
Sakoma, premjera* Ameri

kon iėkeliau-ių* *u tikelu da
lyvauti tautų Mijungo* valde- 

pinuųjįun Mieirinkiine, 
kur* jvyk*ių» IVaeliingtonc 
*l«ulių lutu.

Portland. asu geg- 29. —
IVaveriy kuškių namiMra- 

> (įstaigoje) įaihiaiJė kažkokia 
- epidesnija (Ifca). kuri ėmė 

smaugti kudimiu*. Nuo to* II- 
lf* jau J keikiu mira. Kiti 
ae^nra'lMrv )< ąrra kriti*- 

. kam stovyje.

NELEIDŽIA FER TEKĄS 
KELIAUTI MEKSIKOS 

KARIUOMENEI

t IK
Vo

RANTZAU IŠKĖLIAU J A
BERLYNAN.

KASDIEN MOSTĄ MM
ŽMONIŲ

Wnshington, geg. 29.—Nuo 
laido ir nuo ligų l*elragrn<le 
kanlien įniršta |mi 1 AMUI žj im
ti iii. Taip pmtK-in švedų *|mu- 
•la.

KORĖJA LABAI DAUG 
NUKENTĖJUSI

Kiti reilcAl*. imai 
Toli eciai 

•Intu

ji įvyk, rugsėjy j.
' tai*.
j Taip tvirtina 
Grupe I*ra1<*-tive
uilvokiitns Tltcodon*

1 Toliau* ik-ll saka, knd a- 
mcndnu-nto klausimu- referen
dumui pavnlanui* lt) valsti-

Ib’iriktn vr kn: Anh-rvl- .... ’.. . ... . * . . M i |*ali i«htnn* ntmaukta*.iiHfitrj 4*> vnkfijij 
pri|t:ižiii<i. Ik-t iš tų |ll valsti
jų tą aim-tnliiH-titą paves pilie- 
ėiani* apspręsti. Tu i gi už a- 
mendnientn imliks tik vnl*- l*a2!^lu 
... . . . . . I n*

Paryžių, geg. 29. Talkrain- 
fM-nlnug nugėtni iėkėli 

I rikli*. IJkelli lenkai *ian<ne 
jau n> -uvaldinui. Net pačių

nc|mlinu*u<ijntiii i* talkininkų jie nenori klausyti.
Jie viranii* iignlėtm* pUti- 

ilaugeli- kareivių torui, die- ua *avo rul*žiaa. užimdšnMn> 
Uomi* turėjo Imt |<atei«ta. B<-t mi *vetimn- teritorija*. Jie

Paryžius, g>-g. 29.- Vokiečių 
atstovybes pintiininkas. gra
fas Broekikirff-llantuu. *u sa
vo |ialy>iavais iškeliauja Ber
lynan.

Tani tikslui pagaminta- *p<- 
eijnlis traukini'.

l*mnruxi; laikraščiai tvirti 
nu. jog talkininkai viešai ne- 
|ui«kell»ių vokiečių konlr-|m- 
siūlymų. Tų |mdnry*ią tik da
vę vokiečiams atsakymų.

Japonai žiauriai apsieina su

KANADO8 VYRIAU8YBE 
GRŪMOJA PASTOS 

KLERKAMS ’

Winnipef. t'nnnda. geg. 29.
('ntuido* fislerali* darlio mi 

lli-tel'i- IloboH-oll pjl-kells-, 
jog vyriaii-yl** *u*1reikavu»iii" ] 
ėin ant gi-h-žinkelių pnito* 
klerku* prriJnly-inidi i- dnrl*i.| 
jei tie |Ki*kirtu laiku ne-ugry- 
Jin ilnrlian.

Mini-teri- prniu'Jė, kad kler 
Lai nrlm turi gryžti dnrluin nr 

ni:t vi-uotm-t nt-i-akyti riu< 
lnrl«>

|, 
I

iltį Ii

I kabina-i |>rie Vokietijon. Mė
gina prismaugti ukrainu* ir 
|a*i*aviati vi*ų Galieijų. Len
kai i* penlnlelio *avo "patri- 
jot'iėkumo" mėgina poriaavinH 
ir Lietuvą.

Talki .akai diplomatiniais 
prane*i..iai* eadraudė leakna. 
Bet jie ne|iaklau*ė.

Jhibar i* Variavo* prajqife- 
ma. kad ten Anglijo* ir Aauo- 

knin* nieko kitką m4<cliklų.: riko* paeiuntiniai užproteata- 
ktiip tik iJnaiijo pakilti prieJjvę prie* lenku*, kum jie berai- 
Vokietijų ii jų *utriiėkinti.

NeU-reiknlo juk Belgija ga 
minu*!.

B.- tu. pranešant*, kad lo
mi* ilieirmiis IMgijoje bu-inn-, 
ti |ia-ke1bta gineralė nudiilL

lijo*. AmcndiiH-nto už.gyrimui i 
truks tad lienos valstijos, [r 
kol tos Kl vaisi :ji} praves re
ti rrndutnus, aim-odim-nta* sto-

valstijoj n-fen-ndumn- tuo rei- 
kalu gnlė. įvykti lik nidcnį. 
192il iiK-tni*.

Ateinantį rudenį pinant iru- 
iš valstijų iiiiH*ndme|ito n-ikn 
le turės releta-uduiuų (ibio 
valstija. Jei tn- n ferandumn- 
)iokri|»* proliilm-i jo* pnsė-it. 

Įtni visvien n< r«-ikš nieko, nor-

reiškia. kad KuroĮtn* 
padangėse iėnaujo r<-nkn.-i 
juodieji debesys. Reiškia. kad 
Vokietija guli atsisakyti |«t- 
virtįnti taiko* sutartį.

l!
>. Gi Maine u *

. | Tokiam atsitikime taikiniu-

B Fum. Ttt, geg. 29. - 
Meksiko* valdžia l<avo panoro 
jusi per Texo*o valstijų (ti- 
siu keliu) )m*ių*1i savo l:a !*r bu* tuomet reikalingos 2d 
riuoincnę i, Nmora į Juarez.-j valstijos. Ilulinni nrisie1* 
prieš Vilių. Įhiukti pasekmių iš paskutinio

Bet Tekaso guliernotoriu* j Maine valstijoj referendumo, 
nesutiko praleisti per vaisi i-1 
jų meksikonu*.

I

Nežinia. kų sausieji pn-aky- 
į t iki* advokato It-ll išvsdžio 
jimn*.

i
VOKIEČIAI PATVUt 

TIKS TAIKA?

Manoma, kad šiuo kartu 
to nepadarys.

jie

Pekiną*, geg. 29.—Korėjoje 
stovi* |k> koruonų sukilimo tie
siog apverktinas, anot tarp
tautinio refoniių biuro llytuo- 
m' sekretuiiau* Tlising. kur*J 
an.lai iš to- ik laimingu* šalie* j 
čionai atkeliavo.

Tiesa. kon*onų nepriklauso- 
tnyliės raikalai* sukilimą. Imi 
šiol supurtė jaĮsitių iui|*-rijiili- į 
-Iii*. Bet įiiim l.inėje tllri-jo nu 
krutėti |ialy* keratinai nuo jn 
|smų žinnrnmo.

Tliu ing |Ki*akojn. jog Karau i 
tuii neprikl.-iu.-omoii kovon -to 
jo -u miniotui* metodomi*. No 
rėįo raiuioliii* prieiiKitK iir- | 
[ui-idarl<mdi savo tauto* n-i-1 
kolai*.

Bet jn|sinni kareiviui taip 
žiauriai »n jai* čuh- n|>*ieiti, I 
kad kmi-onim- ■ |mkėb- pašėli
mą ir kerštų, Aiamlie Kor»-in 1 

lyra m i .minu-m :.d>- 
| Ir nieką* mgnli im-nk'ti.

Vnur gyvuoja beteisė.
Teka nuia aplankyti kelia- 

viela* Kon-joįc sukilimų im
tu. |Mi«akoja Tliuing. Ir vi*ur 
malėsi (m vari ujama prieš žmo
ni-* niititarinč prievarta ir I** 

I teisė.
Viena* korvona* krikščioni* 

imstoriu* |m*nkė: “Me* m*gu- 
lime atlaikyti. Jie muša mii- 
kaip kiliule- ir galviju-: **i 
mes juk e*aui<’ žmoDš*.**

Ja|M>oni visas laika- dar- 
kilojasi, kad >u-ekti kokiu- tni 
gyventojų suokalbius ir vi-*> 
kin» konipinu-ijas. Jie mano, 
knd tuos sukilimu- lakėte 
krikščiony- mi-ijonoriai. .1 
mėgina »nrn-ti karaimu- Jni 
pu- į-ilnuž*lnmi į svetimšalių 
namu-. Jie daro krata- iiuh ti 
kotių mi-ijetiorių namim-e. Ji. 
ih-1 nežino jaiti*. ko ieško.

Daugeli* žmonių l»* jokiu 
reiknl’i -itan-Jtimjniitn ii |m- 
kui knnkinnimi ir m<išnnm.

Niinre»1tiu1i koreoiuii mu-a 
mi |M>lieij<>* nmiVndoM*. Ju|m> 
nai brutaliai tvirtina. I nd ko 
nsinu- reikia mušti. Girdi, te

SUDEGE 40 TALKININKU 
KAREIVIŲ VOKIE 

TIJOJE

Londonas, tni:. ±>. tini-. 
ra sunaikino talkininkų oku- 
Imeijinė* kariuomenė* bnraku- 
(knznnne*) I .ndu igfnlimetu-.

Anot Ueiitrnl Ne«- dep- 
šo*. gni'iv žuvo -1*1 kareivio. 
Apie |iai kmeivių *iižei»tn.

!

,TEXA8 STOVI PRIEŽ 
TERIŲ TEI8ES.

Daliai, Tcx, ..... . 29.
Teinu i.ifslijoj pini. • • ij 

.Mlolili:.- piliečių kil-riiiiue.
Miuleriu Iygi;i1<-i-č- n-il.nle.

i‘.-i-« kinėje piliečiui didžiu 
mn kol-ų |Hi-iprie.im> mot-- 
rims dimli |H>lilikiiK-> 1> i -e .

MO

AMBASADORIUM CALI 
BŪT SMUTS

Paryžius, geg. 29. — Kaip 
Jiitndie vokiečių į al*1ovni 
\ i i-aille-e turi imtvirlinti t.d 
I '• Miliulį. Nei Miliulio pa-i- 
Imigin jiem- prailginti*.- lai 
kn*.

I'o l m voke-ėi. < iKitviitin 
Mikutį

Aladiuii *]*-jaiiia. kad šilto 
kartu jie to n>-|uidnry-. Vok’u- 

lėiui *t<*ng«i* dar iJiiH-ginli 
; talkininkų pn-iry žiliui 
, i.tniaiiioiiiii ž**lį.

Sukoiun. pitiiiau-'m 
eini iiureiknlnu* ir dar

• utį laikų, u*-- u--lot- - 
jų up-idirbti.

, Iii kuomet tnle-liiiii 
piuilt'iliimn- jau iK-bu 

-. vokiečiai nt*tovni 
(■■•ta ir npl*-i- \ .-i-: ilk 
*>• šilo talkininkų nnuijo 
d< - -aro veikimų. Vtolin > 
i-iuilijo pr;i-id<'* l.nrė. 
i kuomet l.dkitiiiikų urnr 
bli- ijitdililo*. tiioliu-l Vo 

i-ūii, keldami tiuk-iiui. iui« 
■įtik- patvirtinti įniko- -u

ir >•••

>1 ji

«sl•*U
, altai#*

11

tt,

Paryžius. 
illlllill liti

K.i. t

ORAS
GEOUžtS 2? 19 M

PIP.KI7E KARES 
MO ŽENKLELIUS

TAUPY 
(WSS)

, vę |im* lenku*, kam jie uerei- 
:kalo briauja*i ryiite-n Galici
jon.

Nieką- m-protestuoja, kad 
'bukai Kandie >araip “kuita- 
rina” žjikmm-> Ijeturoj*.

Bet "tai ėia vakar atkeliavo 
bukų pti-mjera* PailereuskL 
Tai lenkų valdžios galva. Prie 
pirmo ro talkininkų atetovaia 
*u*itikiino ji* ėmė kaukti, kad 
lenkai e*ų |nvojuje. ne* priėji 
juo* |>akylų vokiečiai.

Iz*nknm* nieko neužtenka. 
Ih't nut uinu. kad jie taip ilgni 
>”kinė. ir tranky*i*. kol i*nau- 
jo niteieuk* >prmidų. Nra pričo 
jų «f»''l::t» bu* tnippot pn«taty- 
1<»«b

HAWKER'IO LAKSTYTU- 
VA8 ATRASTAS VAN

DENYNE.

St Jolin N F.. geg. 29. — 
sm. V. lelijų garlaivis Clmr- 
loth-iille Is-iieliu telegrafu 
• ui pium-J-. jog ji* plunkda
ma- Atlantiku Minulę* Nop- 
uillm biplaną. kuriimmi laku- 
•<a- ll.-i«i.ei ii ėin -d; rida Airi- 
jmi ii turėjo nu»ilei-ti jurės- 
t«a.

AMERIKONIŠKI JURININ 
KAI DANZICE

Paryžius, g. v. 29. L-nkni 
’ V:.

I kinrig 
-ijon. i

V<l

X

« 
I

I

DRAUGO" OFISAS
Rytoj Vainiku dienoje 

(Deeoration Day) bn> ui 
darytai

L

principa.il


z

DRAUGAS”

UKTCVtV Lir.UJU IMUVIIV.TU

DRAUGAS”
!•*»<> OŠ9 •♦MM MnnalMB.

< MMATCM KAINA: 
..........................................KM
.........................................

PraaumeratA mokiai Kk*ln«* Lai* 
M akaitoal nuo uhir»‘jtno dieno* no 

Naujy Mot v. Norint permainyti 
vim<U rntkm ir nraaa

b r»m<aA onTžanm t*»nr-

•*4mA »»ni«w | mctMoMM

•DRAUGAS” PUBUSHING CO. 
1800 W. 46U1 SU Chicago, IU.

•414

eigai, o dumia daug pavojų I 

lekiančiam.
Nukrisdami į vandenį be

veik tie, viduriu vandenyno 
angiai lakūnai tik patvirtino 
amerikiečių nuo|>rinų ir jų 
|Jenu teisingumų. I*irmo (m-t- 
lėkimo guria'- teko amerikie
čiam' dnr didesni'-, no pažy
mėta anglų nc|m*i*ekiniu. 
luiimingai |Kt.*i<larė, kad llan- 
ker ir Gi'n-ve nežuvo vanile- 
nyje. Ili-t jiimiu tikėjo-i auti. 
Netoli Amerikos krantų jinslu 
įmetė į vnmh-ni Isinkų su pra
nešimu. kml nukrito vandenin. 
Ib-t jinslu neteisingai |Kižymė 
jo nukritimo vielą netoli Airi
jos laikraščių. Kailangi negu 
įima* daigia*, kad vanduo 
I s m ką f«-mcšlų |«-r vamb-ny. 
ną gn-ii-inn m-sn mrlaivi* 
plauki.), tai imi’ laivyno sek 
rotorių* Dhnh-1* m-i netikėjo 
houko* žodžiai*.

Ilunker ir Griovė yra lic- 
uliejom'-s ilrų.«ųs vyrai, liet 
jmlvii-jų drą-a nutŽM tuiud'is 
lepndan- pinuyra-igni. o |uilei. 
diimis ue|risingo.« žinios liu
dija. kml jumlit netinka į eilę 
vyrų prirengiančių pirmynei- 
ga kelius savo pastidMimi*. 
Tos |ai'talH,s turi Imli visuo
met ištisai teisingu*.

B4AM44I

Socijalč Rekonstrukcija.
Verta M.-<

pritaikinti viona tuo* punktu* 
ir aiškiai nurodyto* priemo- 
•ėa, kuriomia tie siekiai ir 
principai galėtų būti į vyk din- 

I ti. Tuo žvilgsniu (irancšima* 
; m-papuolu |k> tais pražūtingai* 
uinH-tim-jimais, kurie itažnai 
ir teisingai yra dalomi prieš 

- tikybinių reformų |m*iiiliji- 
mtis: kad jie mų abstraktyvų* 
ir seklų* ir papm-tai nepavo

jingi. Intendenuminational'- 
konferencija nun*lo prieš t.-j 

'blogų yimtingn* jiriemonc*; ji 
suteikia priemone- įstatymai*

U U1TUV11B.

Ilarry G. Itna ki r su Mneke 
mic Grieve |m*il-ido b-kli 
fki-rsui Atlmiliku vandenyno, 
kad gari*'- pirmutinių |a-riė- 
kasių per tuos didžiu* vnmb-- 
■ų plotu* tektų ne Antrrikir- 
ėiam* o anglam*. J tusiu net u 

' įėjo tokiai kelionei n-ikalingti 
ataargmito priemonių. Tiesą, 
juodu nrturėjn tikro* žinių*, 
kad žu*. Is t vilti* |*i*i<*kti 
tikslų laivo Inluii įtuižn.

Ar tokia drąsu yru prutin- 
na f Ar ji m'-ra savažudyolė* 

—-"Mvci ik |R-nhmg plėati rara- 
Kiyutę. Kareivi* liuosa valiu 
einantis kovon nežimi nr 
gvįž *vcikn* ir gyva*, tremti* 
ji* nėra savažiidis. o vyra 
lUitiinti* savo tauto* ar vieš
patijų* naudą ailgščiail už ra 
Vo (yvykę. Tui-gi m ru sava 
žudysi ė |m*tatyti savo gy veni 
mų |MVojim. kuomet tat yni 
nauding.i visuomenei.

Nemažinu už kareivio prie 
dermę būva naudingi ir pavit- 
jingi mokslo laandynmi. Mok 
alininkui valiu juo* dniyti ir 
tat yra girtina- imsišvcnli- 
OUls.

laikstytuvi; tobulinimu* y 
rn visam pasauliui naudinga 
perlėkima* |* r Alluntiką yni 
reikalinga- jiems tobulinti, 
tish-l Amerikos lukiotoja*. 
pasirengę įsi 1,1,1 i , Poringa- 
b ją ir Angliją lidmi prolin 
gai ir ilidvyriškai up-ėjo, km 
išiirįso |ui-i*tatyti j u>*ap>ako 
mus (nivuju*.

Taip uiiieiil.iis-ių h,!.anų i. 
anglų yra skirtumu-. Atlieti 
k ii M*ini pirtiniui»mi i*
pildyti |M*rl«*kiiiM« uždui iii’, 
kurio ni«*ka* ti« lmiH |ci«lai>-**. 
Tn* buio mini* |uisitarrauit i 
pirinym-i limnui.
buvo ii 
tik.la 
garis- 
Valid-

Ausi 
r lai buv

ŽINIOS K UETUVOS.

(Tųra)
Tarptikybtab Prastuma
Didžiosios Britanijos socija- 

lio veikimo unijų tarptikyliinė 
konferencija (Intcnk-noniina- 
tioruil (.'onfen uei- ur Sočiai 
Srrvice L'nion-j orgauiaacija, 
j kuriu ineina dešimti* tikybi
niu kum;, tarp jų ir katalikų, 
iėdirlm ilgiau kaip metus hc- 
dirlduma socijalė* rekonstruk- 
vijo* programą. (To dariai *u 
trauka ir analy*i* Inivo ai- 
*|Kiu*dinla* Metraštyje, Tlie 
Catholie Year Uook. 1918 m.). ir kitokia*, kuriomis tiepria 
Tame pranešime aiškinami ripai gali Imti atsiekiami, 
principui, blogumai, ir ka* rei-• Ypatingai katalikam* yra 
kiu daryti. Pri;uiž|sliiiit, kud praktiški ir brangintini paiiiš- 
kiikšėiuaybė suteikia reikalia- 
guusius vailovaujaiM-iu* pri nei - 
pu* ir tvirtu* socijalč-s refor
mos motyvu*, ji |>aduodn pu 
■imtiniu* |>u*iulijiinu*, būtent, 
kad kiekviena* žmogų* yra 
neaprakumai brangu* ir kml 
įstatymų ki<k-jai turi pri|uižin 
t i žmogų šventesnių už turtų, 
taigi valstija turi įvesti pri- 
verstinu pragyventi algų, im
lioti darbininkui išgauti šiek 
tiek kontrolė* indu*trijalių sų- 
lygti; pri*idr<i

kiaiinai ir papildymai, kuriuo* 
suteikia ta* metrašti* (Yrar 
Ilook of the Catliolie Sočiai 
tiuild).
BariauyUm Važitijem ašra jo-

Negalima tikėtis, kad Suvie- 
nytuiH.- Valatijuav įvyktų taip 
didelė* oocijalė* (K-ruiaino, 
kaip Kumpoje. Nei tnusų mų- 
•tymu bude, ae-i gyvenimo pa 
pruėiuooe gihmouje prrmaiaų

prie ašmenių neįvyko. Dažnai, net perdaž- 
-imuinymų. įrengiant žmoni* nai vartojamoji fraiė, jog . 
ku* namus, apsaugoti nuo Is- -‘dalykai nepaailik* taip kaipĮ'cž 

nuo 
jo* 
kin* 
niu* 
tuvoa jo manoma važiuoti A- 
merikon tai* portalų tikslai*.

“Išeivių Draugas”.

I

Pasak "Vienybės”, Vilniau* 
Vyskupas Jurgi* Matulevičių* 
nmrie 16 d išleidę, į Vil
niau* gyventoja, katalikas to
kį atsišaukimų:

“Paskutinių dienų atsitiki
mai verčia mane, kaipo gany
tojų, tarti jums keletu širdin
gu žoilžių.

.Iii* e-ate skriaudžiami, le-t 
tunte tei*ė* reikalauti žįslžio 
ir spauilo* laisvės. Jus durisi 
žmonės turite teire* spiesti* 
į draugija*, reikalauti, siekti 
ir kovoti dėl tokių ekonomi
nio ir visuomenės gyvenimo 
sųlvgų, kurio* |Mitikrinti; 
jom* tinkamų žmogui ir krik
ščioniui Iravj ir turite teisė* 
kviesiu |«gell*m tuo* žmo
nes kurie Jum.* tinka, kuriai 
Ju> pasitikiL Turite teisė* 
reikalauti sųžinė, laisvė*, kad 
butų gerinami Jūsų įsitikini
mai. ,lu*ų tikyba, kad nebū
tų bjaurinamo* ir iškonvvi- 
kiamo* Jūsų liažayrios, kad 
Jusų vaikai butų auklėjami 
kntalikų tikyba* dėsniais, kad 
tikyha nebūtų vnrunui i* mo 
kyklų ir tt.” ('Liet,' Kaunas.)

KURJERA8 LIETUVON.

Bell System

L.Imi įlinkiui (msituiko kml (trr klaida just; 
telefono van*F.< yra suskambinama*. Kuo
met atsakai ta kaukimo neuždaryk tuojau* 
telefono, 1*1 (uiklnusyk kol prade* knllėti, 
o kaip pradės kalla'-ti lai tuomet uždaryk 
tvk-funa.

Jeigu greitai uždarysi tai gali ana žmogų virai 
atkirsti nuo linijom

Bet jeigu virai neužkabitum ravu teic/an tuo
met ji*ai pasigadintu.

CHICAGO TELEPHONE OOMPANY

NEPAPRASTA PROGA
iVrimnUomB *mua itnrtiun ir *tntMntir«na nauju*. me» okuliaimš 

l'inijua ant laimi hngVŲ l*« J<*it) lAkuKtų.
I'llium lnr«rt mnr.-ja* r >llma kauti knn lalnuMMlhm| man 7tai. 

«ak. «l»i • %aL talUa »**• uJrcko |mm|a|jin« )<* n*<-tuin« >«•. 3?ra |4ac« 
ir Aubtirn a«mu«, arlm |*m> Urndrvvta vuldyln*.

Liehnroe Vyčiu BtaHtoz and

Kun. A. Vilimas Hunčiaiua* 
Lietuvon ii Paryžiau* karjero 
(pasiuntinio) vietoj. J irai uu- 

stneiai žinia* Lietuvon 
lietuviy Taiko* Di-h-guci 
Paryžiuje, taip-gi pau’- 
nekuriuo* kebliu* ir pat- 
dalyku* ŽikIžiu. Iš Lie-

Iš Vilniau- stoties skubiai 
viską* vežamu Rusijon. Pas
iekia, kad ligi kovu I dienu* 
išvežta mai*to INI vagonų.

Kartų finansų kuuiiraras 
atėję* liankan. pranešt- tiku 
•iem* IJeluvo* pn-kylai* ir 
pramonė* įmuko tarnautojam* 
lietuviam*, knd e*ų išrašyti 
nauji tarnautojai iš Zi-uaiju 
Nnugnnki. ir knd *t-nie*icm* 
reikė* pasitraukti. Lietuvini 
tarnautojai už|ivu<e*tavu ir 
tuojau nusiuntė |«> Kaimukų 
delegacijų. Kapsukas aiškino
si. kati tai esu ne*u*ipratima*. 
kati lo negali Imti. Banko tar
nautojai nunalė tuomet paštu 
tarnautojus, *ii kurini* taip 
(■at buvo |«i*ielgta. Taip prd 
buvo manyta |uišaliiili vieti
niu* geležinkeliuinku* ir išra
šyti iš Rusijos. tik šių | m jėga 
|m*in*lė Įmvojinga. Ihilmr 
manomu taip jmt |m*ielgti *u 
kinko tarnautojai*. Kn|eiikn« 
n*-I * -žinoję* kuo išsiteisinti it 
tmknilę.-. knip vėžy*. Išrodęs 
taip menkučiu. nieko nereiš
kiančia lamino ugetiluj Tačiau 
tvinko tarnautoju* po to ne 
In-klilldė.

\'i-i euru laikui* taranvii 
šieji valdininkai dnluir *ugri- 
žo į Vilnių. Nugrįžo, kaip m' 
mo. ir kur tenka lietiniam* 
kartu *u jai* tarnauti. lai nuu 
jų š.-iltta. ų neranda vielos.

Vilniuj*- yni du lenkų pul 
ku. i-v i-o arti 7l*n tam karei
viu. .Iii* atsiųsti iš Ma-kvo-. 
Kovo pirmo**- di> no*e *inn'<- 
j.io. Iroiiltin. l*-t jie ut-i*iil..- 
i-ili ir pat; komisarų. kuri* 
norėjo juo- priversti. užmu
ši. l.ntvČM- gulima dažnai su 
likti kinų. I.NB.

dari*-* at'itikimųf apsiiugoii buvę prieš karę" turi daug 
įlarliininko ir jo šeimynos tei- daugiau konkreti* ir giliai 

iamo* r ritimu tarp euro- 
IMcčių. Jų protai yra pilnai 
prisitaikę* prie įaitikinime ir 
lūkesio, jog tie žodžiai išoipil- 
dy*. Iš kito* pn**-* kapitalo ir

•toliai, ašmenių (antikių per- 
maino*, ir euližiii eeiidmno 
pariilauginimaa buvo daug žy- 
merai Europoje, negu Suvie- 
nyteoe Valetijem. Be ta, mwų 
puikiausieji natūralių tartų 
taltiaiai, gr r rauta mnaų (talki
ninkų indutrijalta ir eoeijalta 
sąlygų* dar neprileidžia prie 
ko noni panašau* j revoliucijų. 
Taigi ir patėmytina. jog nei 
viena Atncriku* •ocijalė gru-1

. , ... i pė. net nei darbininkai neiš- 
dirW ir 
kalio programo, kokį išdirbo

ta* užtektinam poilsiui ir p*-jj*uči 
silinksminimui; prašalinti ta* 
industrija b'-* ir soeijalė* *ųlv- 
gas, kurios trūkliu apriveduną 
ir visi* |>ric nenatūraliu šeimy
nų suvaržymo ir nuteikti |>co- 
gu* išlavinti vaiku* imlustrijo
je, kultūroje, tikyboje ir daro- 
je. Iš kito* pu**-*, teisė* vnla 
|»rie |iriisiermių, ir asmuo tu- 
ri godoti kitų irtam, auklėti 
susivaldymų, pripažinti. ji*g 
darbna yra gyvinim* jataty- 
ma* ir jog turtas yra lik pari- 
tikėjima*. Ant galu praneši
ma* nurodą, jog viso* surija- 
Iė* reformos turi įmigti* ir eiti 
priedo, kad išlaikyti sveikų ii 
■lora šeimynų* gyvenimų.

Tokie tai, | 
imant. |m*iulijimai ir princi
pai tojo taip svarimus progra-, 
nai. Tekste yra užtektinai iš- lHdžio*io» Britanijos Darbo 
aiškinimų, kaiįi įvykdinti ir! Partija. (T. B.)

•i11 ii

i» plrtu

AMERIKOS MAISTO KOMI 
SUA UVAEUVO.

Viena* vyra* |M*i*akė va. 
žiimjų* Vokietijon įtariau ieš- 
koti. S(«jmiiu. kad tai busiu* 
Inilševikų agentas.

*ulik>
Virlmliuje ir prie* Irau 

ateinant, jį aplenkę, 
čia Klimu Inukinn

Bendrovės valdyliuu išiukli: 
Dauaiti*. inž. Maeiejau*ka». 
Čarneckis, Račkausku* ir Šė
miais.

KAUNO KRONIKA

Vilnius. Kaip pranešu "Ku 
iniiiii-In-", i Lilvijo- | til 

i; išvnžiavii-i Lilvin <lel • 
įeijti pu*ikall* l i dėl prekių 

nulius mo tarp Lietuve- ir 
I JllV IJO-.

Provirniskiai

Itendroji Komisija San
tarvė* Komisijom* sutikti y 
ra nusistačiusi kviesti Kuuno 
miesto valdytu; dnlyvuuti iš 
kilmėse ir (uolėti ju* suorgu- 
nixuoti. taip (uit kviesti įvai
ria* oignniuicija* ir kreipti* 
į Kauno vi-uomeiię tam tikru 
atsišaukimu. (įrašant visų pi
liečių kuogyviuusini (indėli vi 
šame, kur tik jie bu* kviečia 
mi.

Maneliui, kml lietuvių lakū
nai “iltik* gerbinmiio-iii- svi
riu* 
kiniui 
pilim-; 
tiem-.

Svečiui sii-to- viešbuty > 
Metro|H.I". Knlino Kollletl 

kė ištuštinti 
nlamla*.

Kovo 19 d. 11 vul. rytų A- 
nieriko* Maisto Komisija, <l< I 
žinomo utsitikimo, matyti, ne- 
pasitikėdama vokiečiai*, auto
mobilini* |tet Suvalkų* išva
žiavo j Gardiną. Mušt; automo
biliai amerikiečiu* Vvž tik 
ligi Gurdino. Iš Gurdino jie 
važiuos per Vaišuvų, teki jų ir 
štveieurijų ; Puryžių.

Kaune ap* lankiu*i ameri
kiečių Komisija yra dali* to* 
Komisijos, kuri buvo Varšu
voje ir dali- Ameriko* Komi 
*ijo taiko* Konferencijoje 
Paryžiuje.

Ameiil.it*-ių Komisija. knip 
jau žinoma, aplankė daug vie
tų- *u daug kuo *tt*ipažin» 
arčiau ir vi. i kitaip ėmė žiu- 
r-ti į Lieti

poteri 
t.Ne*

Pirk pakol pifial gali nupirkti.
Pradėk šiandien taupyt, o ateitvji- džiaus uiti*. Nelauk pakol bu* pervėliu, nr* siti; 

lotų kuinu mviliti kilu, kurie raiulaj gražiausinj tlaljj tliieuic*. Mnrgan Purk Ganieti 
Pulslii išimi, kur puiku* medžiai puAia visų upiriinkę. Viuur želi žaliuoja ir kiictkin 
ži iii. Dauauuia* lirtuvių juu p vena loj puikioj gauilm (iimiuauėioj apicliuiu-j. ir vi*i 
turi puikiu* savo lunnu* ir gražiu* daržu*, kuiiuisc užsiaugina *uu užtektinai liaukių 
daržovių, ir kuriem* pnigvvcniiiia* iluug (>igiuu atsieina. Jie vH gvvitia labai lyrame 
on-. kur visada būna su-iki palv* ir jn M-iniytKM.

Atvažiuok tuojau ir pamatyk žiuoi lotur.
šilas Mibilivuuiia* dur imm-iuJ alddarč. 1*1 jau įlauicib* lotų lapo (lurduoiu. aut ku

tui bu* umžii* namai builavojami. šilą* Snbdiiizina* ritmlnsi netik 
l*-t ir puneiki-ij. kad iš vioi* < IlieagiM miesto dal-ų yra paranku* 
išritu, visur galima unvažiuoti. Taipgi, mirinlienu, gauli daliui, 
kių dirbtuvių, kurio-,- uždirlia gerti* pinigu*.

KAS PIRMESNIS, TAS LAlMlNGt>M 
pigiau, t.'-s lokiu teina Imu kaina lik
I.GTAI Imi ir augsėiau

•JJ- V.-r •

gražioj 
važinijitua*. ir 
>ia-l<dt ramiau

vn toji 
ui 3

ta* l'ili* iaairiukti 
lruiii|«> laiko, 
•ii ir (h, K't*i aut m>-nesio.

»“j apirliakėj imu čia patu 
kaina Im* trigulu Irutntuirm' I

itnŪA*iii<*j lietuj

Su užtno- 
mini* Ii* 
laike.

tolų kur

LIBERTY LAM) & INVESTMENT CO
3301 So. Ilalsted St. - Chicago III
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| Lietuviai Amerikoje.

DATTOM, OHO.

Daytonicčiai šelpime Uetu
vo* neatsilieka nuo kitų kolo- 
■AjO-

Geg. 18 d. draugija Av. PcL 
ro buvo surengus pikniką. 
Piknike griežė L. Vyčių lie-

zatežaiako moterim.
Tai tokios tokelės musų ko

lonijoj.
Ar nclaikas-gi jau butų su- 

-įprasti f Bambinkas.

MEWARK.'n~J.

Po pietų piknikan atvy ko ir 
4gvrb. klebonas, kun. Cibule- 

g. kiis kuria gražių prakalk; 
parakė apie Lietuvą ir jo- 
rargra. Paskatins jam pik- 
rikaujaBČiun prie aukojimo, 
visi tam pritarė ir suauk o y 
52 dol. ISc. Aukojo sekuutie

- >:
K. Saaulia 5 dol, M. IM 

kevičiu, 42-75.
Po 2 dol.: J.Ilazanauskns. 

J. Ambrazaitis IV. Strcinii- 
kis.

Po 1 dol.: B. Sagincviėius. 
J. žemaitaitis A. K ižas. I*. 

f Ntrarinskis A. Arayaueka*.
J. A. Tulauekar. J. G irau 

a. kas J. Maciuta, P. Petraus 
kas J- Sinkevičius J. Marti 
aaitis - P. Stankevičius IV. 
Varkaln. J. Bal re v irius .1 
Nevernuekns J. Mnlinekevi- 
čius. A. Gudelis P. Ituskevi 
ėius W. Birbilus 8. Grince 
virtus K Kavalauskns J. 
Kazlauskas, P. Petkevičius J. 
Zarpkus J. Mkevičius J. 
Varkala.

Kitos smulkiais.
Pinigai tapo perduoti Tau 

Fondui.
Kaip kitur, taip ir Davtoa. 

ramlasi tokių, kurie kenkiu 
lietuvių veikimui ir aukų ria- 

rargaUii Uvyari 
Tokie netik paty 
tet dar ir kitua at- 
ano tr pruKinam 

Gerai tiktai, kad mt 
žai raminsi tokių, kurie tiki 
jų kaliams Tokių, kuriuo- 
galinia Hile kur tempti, Dny- 
toae }*ra apie čielas tuzinai 
Nora aedaug, bet gaila ir tų. 
Takiems reikėtų jaa saripras- 
ti. Kiti-gi lietuviai stipria* 
laikosi, nesiduoda vedžioti bi
te kam save ir kailių rišo- 

jfkių bolševikiškų gaivalų ne 
klauso.

Pelno draugijai piknika- 
davė 100 dol. Tali astras

Karei paliovus, už dviejų 
dienų buvęs Paryžiuje. Taikos 
Koafcnnrijoj bui-ę, nuo pat 
joa pradžios, kaip tik karė 
paliovė.

Jis primojęs visu* kelius 
Uetnvoa delegacijai.

Bodamas Taiko* Konfcrmci. 
joje viltos veikiančias komisi
jas sužinojęs ir Lietuvos de
legacijai nurodiia j;s, ir su-i 
jiažindinęs.

Dėjęs pastangas, kad l*ran- 
euzija paskirtų misiją tyrinė
jimui dahertinio Liet u los pn- 
itejimo, liet tas nepavyko, tw- 
tokių misijų Amerika apaič*- 
nius pasiųsti. Kad tos emeri- 
kratų rairijra kartai* lenkai 
savo pinklėmis ncsuklaidintų. 
davęs vienų lietuvį tai misi
jai. t. y. p. .1. B. Anliunų, kuri- 
ir išvažiavę*. Kalbėjęs mi dau
gel, augžtų valdiainkų apie 
lirtavos neprigulmylię ir visi 
jam užtikrino, kad Lietuva 
bus neprigulininga.

Ksdbėjęs Paryžiuje ir 
V. prvznlentu 
ajitc Lictuvų.

Prezidentas 
to pat laikosi

TVilsOUU
ku 8.
ir-gi

kud

prieių

parakęs,
ir laikysis, ką 

yra pasakęs lietuvių delegaci
jai IVashingtonc, Ly. rausius
visados Uetuvos ucprigulmy-
bę. Abu atstovu pasakė, kad

WESTVILLE, ILL.

Linksma pavnsaryj. Garniu 
vilkite vilioja. Puukštvliai 
čiulba. Vienu žodžiu, tik geri 
kis pavasariu. Tiėiau niusų 
žmonės tn-|M-nlaug linksmus. 
Dnriaii šiuna* uiicstelyj su- 
nudėjo, o pragyvenimas |x> se
novei brangus. Kas turi tlidi*- 

A les šeimynas, tui ir vargu ir 
skurdu matu.

Musų kolonijos ni'zaiežnin 
kams arba, kaip žmonės vadi
na, liambizininnis n<*vyksta ir 
jie pamažėl krinka. Vieną tink 
t j jų kttuigttžis |HtlM*gu. Bet 
kaip šjiia-t |uiviisarie lietin
gus, tai tą jmčių naklj lietu, 
išlijo kitų. Žmonės pnsakoja. 
kml tas jų "kunigužis" daug 
svenlcstiis už nną iMilH-gtisįjį.

Nei vienoji* lietuvių koloni
joj. turbūt, nėra tokių tani 
šių žmonių, kaip IVestvilėj. 
kurie tiki bite ]>mlattžoni». 
po-ivadimisivm* “tautiškais 
kunigais”. Tūlos moteri-lės 
net ir sveikatą |«idėjo ls*dirb 
daiuo. nezuležtiinkų kirkuž**-

A

Gegužio 21 <L ncaarkicčiai 
turėjo progų išgirsti įspūdin
gas prakalbas, kurias buvo su
rengęs T. F. I mas skyrius. 
Kalbėjo p. K. Oeanuiis ir p. B. 
Mastauskas. Prakalbų sakyti 
bmra hnAijf* tik p. K. Oeaua 
lis, bet ra jtrarai atvažiavo ir 
gerb. adv. B. Mastauaka*. Tai
gi kalbėjo ubu.

Pinas* kalbėjo p. K. Oesau 
lis. Ji* laksi daug naujo pa
pasakojo apis dabartinį Lie
tu vos padėjimų, apie Lietu
vos delegacijų Paryžiuje ir tt 
Sakė, kad Lietuvos valdžia 
prašanti amerikiečių lietuvių 
sudėti nors 41U0.lW.Ut) dabar
tinių lėšų padengimui, kad 
Lietuvos valdžia laukia nors 
■,OUO amerikiečių karininkų, 
uuric važiuotų Lietuvon. Tada 
lietuva galėtų apsigiati nao 
užpuolančių

Uetuvos valdžia prižadanti 
> gvarantuojanti, kad vi.-ii-uis 
iš Amerikos jiarvažiavusii-nis 
karininkams, kurie dabar va- 
žinra Lietavo* litssanoti, po ka
rei d 
.-irno
pate turėtų siti dari* ieškoti, 
liet Uetuvo* valdžia kiekvie
nam sutrik* valdiškų darbų, 
kaip jo kariška tarnystė pusi-

A|>ie Amerikos lietuvių de
legatus: Dobužį, Pakštų ir 
Msrtnmkų. Ltetnvos valdžia 
sakanti, kad jie buvo takai 
naudingi ir takai daug Lšsta- 
vai paritarnavu. P* B. Kas
iausių, karį musų “tautinin
kai’* besųžiniškai šmeižė per 
saro laikraščius, vadindami 
net tauto* išdaviku, K. C. ra
kė, kad tai buvę* vienas iš be-

Uctuvos delegacija taikos 
konferencijoje ir gi sužinojus 
apie tuo “tautininkų“ šmeiš, 
tus ir nepaprastai stebėjusi iš 
tokio Amerikos lietuvių 
“tautininkų” |msielgimo. ir 
negalėjo suprasti, iš kur “tau
tininkų” laikraščiai gavo tu
kins neteisingas žinias, kad 
nekaltų žmogų pradėję pur
vais dralistyti.

M. Yčus m*t įdavęs ČVsnu- 
iiui parvežti raštiškų jmliudi- 
įiuių MĮiė' p. B. Mu-tauską. 
kurį ir fierskaitė prie publi
kos. iš tu raštu |M>iroilu. kad 
|l B. Mastauskas labui daug 
|Ni-i<lurluiięs Lietuvos niiuilai. 
l'žtat Lietuvos valdžia, su 
prezidentu Snn-tuna. in*t l.vie- 
tU-i p. B. Miu-tuu»kų lužiuu1! 
Uetuvon ir užimti Lietuvos 
augšėiausio teisėjo vietų

Lietuvos iteh-gncijn Pary
žiuje negavo nei iš vieno uitu*- 
riki's-ių fondų jokių pinigtj. 
kaip tik iš Tunto- Fondu. Kiti 
fondai nieko n"pri-iuntė.

Lietuvoje IsUševikni ti<*tivk 
daro nuostolių, kiek lenkui.

Po čc-nulio kalbos, knri 
ti-.-si viri vnlnndo*. išėjo 
kalbėti adv. B. Mn-tnu-kn-. 
Publika, kurios buvo pilna 
svetainė. |m-vi-ikino ilgu 
trukšmingu rankų plojimu.

Mastauskas. jiastsakč 
įstislanui- į A. L. Tnrvl

1K-UIS

darlma. Ne-
taip, kad jis

Uetuvo* valdžia kiekvie-

Uetuvos valdžia pripažįsta ir
< K-ko ja

v*s> niM nu

I
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Dr. R. McGUIRE
M*tX1 AUwT.Ue

Ul<VW -Kaųratarara* Aan
tr <i*-vlk»ė-*.

Akiniai ••nm*k«>rri t^in ••n*u' 
kalt 14

<»fUka raifindnn I H J i.i. t 
Iki • vakare I'sIhh

J <kl 4 30 W»

GELIŲ I 
KAPINES

Nereikia veltis su savim. 
Galima gauti kasdiena ties 
”at vartais įeinant į kapines.

PE1IL QUEEN
KONCERTINOS

ŪKĖS! KĖS! ŪKĖS!
Turimo už garis.* pranešti

savo taut icėiaiiL-. j««; I II1U.-Ų

Kizhimt Gidlukls
Mirė gegužes 28 d. 1919.
Velionis paėjo ii Kauro 

Oubern. Raseinių Pavietu. 
Kvedaines parap. Jonai 
čių sodos, Amcrikc išgy
veno 26 metus, prigulėjo 
prie Draugijų *▼- Kre
tinas ir Laimes Dangiš
kos Minėto* draugijos ui 
siima jo palaidojimų. Jei
gu yra giminių malone 
įrita Valiny
knaa rantote pas grabo 
rių 4407 Hermitage Avė.

Laidotuvės atsibus pėt 
nyčioj 30 A gegužio ii tv. 
Kryžiau bažnyčios 7 vai 
kžryto į Av. Kaaimiero 
kapines.

Aiin-rikos lietuviams
už didelį derlią nuveiktą Imk
Lietuvos įK'prigulmybes. Kada
l jetuva buvo po vokiečiu, ka
da lietuviai buvo ravaržy-ti.
kad nieko negalėje veikti, A-
ttM-riko* lietuviai beveik vieni
visų IJctuvos veikimų ant savu
pečių nešė, kad veikime niekur 
ucsnklydę. Visas ameriziečiii 
lietuvių vribiam s pilnai ralin- 
kųs ir atsakus Lietuvos vei
kimui ir Lt

Ankų T. F. 
karų 41S7A4C.

kolonijoj rauda.-i kelius uk< i 
ant jKinlaviuai. Sugyę-uliais, 
mašinomis, gerais budinkais.
Aeiui** yra dirbamus. I

> I j! w

ALEX. MASALSKIS

J
■r

I
I 
i »

ADVOKATAI

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tslrtssas McKInlsr MM 

nvisi tuo*!** uotą 
SU? Soulb Wrs*r«* ūnalro 
Kampai W. *Ū-Uui t*irta

4U—GU—80—2U0 akrų nuo |
44.500 ir augš. -iau. Pa* mus

SUSIRINKIMAI

Partola.
nuo nu*

kraujai

ir 
I
vv.

Kartais baigiasi labai vėlai ir 
mes ta<la ub-iuam į rrslorsn* už
kąsti. jeigu etanu- išalkę. Vienok 
tai mums kenkia, dėlto kad valgy
ti am naktis* nesveika.

Visgi galiai* to išvengti, jeigu 
paimsime 3 saldainius 
kurie apsaugos viduriai 
gedimo.

Sugedus viduriams ir
paaidaro nemanu. Ii tu atsiranda 
gailiu skųudėjimu*. burnoje ruLv 
ta. liežuvis paaidaro luitas, is-nui- 
temis kvapas ii liūnu., žadėji
mas ir visiškas nusilpnėjimas.

Saldainiai Purtai* tikrai 
gn-itai prašalina tas ligas. Jie 
hai gardų, ir geri visiems: 
raina, nioti-riina ir vaikams.

Visiems jau žinoma, kati Purto- 
la saldainių reikia turėti klėtele- 
r.uose ■umutm*. ksd prireikus ga
lima butu tuoj |*asiuaudi4. Brito 
teatsakykite daliar išsuksiu.

Visa dėžutė saldainių Partula 
kaštuoja liktai I itelierj: C dėžu
tę siunčiame liktai už u dolerius.

Adresuokite ta steg j
arTEua esatim 

ISO S r r—S Ase., tapt- L. S.
tam Tos*. g. T.

(133)

»;

raudasi JU lietuviškų šimyuų: 
nuo Chicagu* 120 mylių. Pns 
mus atvažiavęs nuo |ėrmus 
dienu* pastoja ūkininku.

Mes duodam* ~nt išroukėji- 
mo ant 10 ar 30 m. tų ant 4>,į 
nuošimčio.

Norint platesnių žinių kreip
kite* prie pinaiit-inko Lirtn- 
vių 1'kiniiikų Draugijos 
lucrike.

P. A. MAŽEIKA,
Campbellsport, Wii

--------------Į---------=E 

Ju Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimo.

REIKALAUJAMA MAINIE 
RIŲ IR KROVtJŲ.

Geri minaJ m r*rn tyruli n* u iri 
glrlttrrv* tvt«M«ni.a; |<lgi rattdsi. 4i*l< • I 
b dariai, rrra djkaL raliu* I

i. t ’ ■ i
ras haruliary* ir vu!<u ntvcduAMnir 
Am t >bs gna.

Mtia«j mainu 
turtine abi “dr

l»*4u ii

A-
11J- .1

I

S

•i:'J:4uUUU1H9LUII

Dr. S. Naikdis
isscvt’vnsuvrrn u.to n< ( «1

srti ta --------

i JOSEPH C. W0UMi
Lietum toOTlrlM

SU SO. SU KJUZJC ■*■■■
KMbfb SM T. t <*««cnd 4 
laurais f >11 W. Mm

Tei KorfcvriJ
CHJCAOO. ILL

f*«?mafura nulaiko plaukti 
•! i kinui. pr-aaaMaa HaUAaB.sa. 
nu« Aitria rukną, aucika
pUukus )<<.4o*»d.ma jisiua 
raik^Enm m *ž*tn

ttofmzsfOJ pAitory> kud ju* 
•ų plai ' J« tankui 
nu «r aksimu*.

ridi Ju. . slvujg l.u» ’ nt. 
|»ki*ėusn«>* i.u>ka at»< M—dera 
tr paliukai r.'atilska <laujri»ua!

i
f*asta šilkui loLaiidytašui

l’rtM'.r :.if« l>r. iIuioh&i* 
Ideali Ut.i •• : M*. KJUM i'4agn« 
djinUi d’JMtg 1 arernfUitu* IT 
Ico-ura
Aliuli. M‘141%1 TU* <<». 

Ura* s:. l'siUnds IMusa. Pa

FARMOS! FARMOS!
Jctru trakui pirki' vke. tai 

apoimialyk «.r tavo joeAri f.airMi 
taM Urte -r | naudo*. TA tai lie
tuvi v I »i*e tu tur«ol rer«. |>ul> 

K>ee«ltuų h..tp 
latakui ><■ tot« 
(Kiuri Ikso b. Jų 
uiiikr.niaa u fo.

■1 irtsa. XI ir h.raito 
ikal laimi trr*<lai

a p- m »•«•. ; u turi t>|'»c beito 
Amitun mm t. ’pe, turi |*.tapija. 
|t<<l|AB i ■*> ir Ytn*>kiu |*u-
•iltnken iam »i Ftų»nųip ryvT* 
n^ntir.i aa« «.uio tuuma auta

’daVur.o. |

kų ir UnL-. 
fcstd I Ui • 
•n ■«» »• • . •
M) •• nttr.«a i r. 
du b«l to 4.1 
lietutis! Ilki”

GERKITE IR
GYVENKITE!

Burdos Arbata išvulyniui |ki 
j>r:i-tiii veikiu imt organizmu 
I virškinimo ir valu kraujų. Tai 
I yra |ki*< kiningns švelnus ir 
.imliomis valyiiiu būdas? (in-i 
lai prašalina visus užkietėji
mu atsitikimus, ap-iinkiniiini* 
kejM-tių, dis|M-ttsijų. rūgštis vi- 
dnriuuM*. triukšmą ir galvos 
sukimąsi ir plrtmu' nuo vi-ido.

Burdos Arbata yra laUr 
brangintinu vaistu, gydymui I 
|M*ršaiiiiiii, kosulio, knrš< iu ui I 
l*a vidurių kataro.

Kainu 25c už vienų |iak<-l).l 
Galima gauti vim»m- aptiekusi' 
arba ti< -ini ja-r krušą iš

BURDA DRUG CO .
1363 North Ashhnd Avcnue, , 

Cliicago, UI.

Dr.M.T.StrikoIu
LIETUVIS

OTPYTOJ.4** llt < HIPI MG V> 
• TA* W. <;<b M.. •’Mmm. 
i: .; u iftia *• < i»» •-••- m.

a varui- <• c «BIMg MftH
.M 'sis nM»r.U<s*a

J »• * - UlAele^umt! atiUnhjrll If 
. *>.•*> u •• i ■ k * telg hito laika — 

r. r v.kar.t t f»uU «wcįjalto- 
kai pina kata*.

rctrtaua naramaa parai Juav «»♦- 
ra — l->«a »ta ! a <ris« dydlio. ir to- 
■* k Gigo*

MA- irii tti-Air.wife<; Mf-uooL
J I kasuM La F< r<h ttata

’ » r M 114 X <A>aJto ■
• N’ r»t»v k A tapo

Ncw P.ivcr Company,

ka»4u
o>..ri

KAZ DAUNORA 
»Draugi] 
trutoriu:,

l'IKhlll hllO

D P. A B U 2 I U S

iiiiifriiiniUhiuJiiiiiiiiuiuiiHiiih huit

ERNEST WEINER 
dio aooo>

IfiOO W. 4<th kamp. Wood SU

HaUAaB.sa


OMuam =
Ketvirtadieni*, gtg. 29,1919 A

CHICAGOJE. KOLONUy.

Ketvirtadienis, gegužės 29 d. 
•v. Reitints.

Penktadienis, gegužis 30 d. 
Perdinandrv. Gabinas.

*V KASDtmO KAPINEI
VAINIKŲ DIENOJE

PLRsIKAI PAsOVĖ PA 
NAKTINĮ.

Išgvllk-U $30.000 vertės 
brangakmeniu*.

Anų naktį trys pl« šikai ; i 
ImAt ž*. Ii. Noidv A; Vos jutu 
lierinėn sankrovon ir n-ngė-i 
Miplaišinti geležinę spintą, 
kurioje buvo v* rt.
brangu k nių.

Prie to siartui |A'-šikus už 
tiko panaktini- IViIliam Me. 
Kngus'. G2 tin-tų. 
prieš piktadarius, 
dymai. Pamiklini 
Bet įsi imšoviiiKi
turėjo |uiU'-gti Is- jokio gisiliiu.

Sakomu. Įiamu.iini ■ p-i-v. i|. 
rių s.

Pimb'-i ji- 
Ištiko šalt 

pr anta -. 
piktadariai

I t Tiii-nfo- Ynelit kliulms yra 
| Im tingų žmonių kli ilms.
| Alui dienų kliulms turėjo sii 
, irinkim:i. Nutartu lriilii|s<j 
ateityj i teigti oru *‘vnžihė- 
Ii" Ink tvtiivu-.

Itideli liiank-riai gyvena 
kur niekini mm nn—lo. Jų 
didžiuliui ka-dii-n milomolii 
Imi- Ve/iiini į io'i- ii- v idilinio- 
t.'j**- l’ylimvinis autonmlii 
luitus m-li-ngva Įut-e-kli |ias- 
kirtu laiku vhlumn-stj, kuo
ne t gatvės už il.imšu-iii-.

Tnd ir Imtų • ■ rimt tiene. 
biznieiimu- k.i i.ites į įlipti 
į biukininii- Jale jų rezidenci
ja l.ik-tyluvu- ir -kristi į 
dumii-tį.

On- gntvių nėra. Nei a 
jokio -ii-ikiiiėiiiu*. Tml j 
liolikų mimiių 
pricmieeių 
vidiimieslį.

Numanymo- nlrtslo lyg tu- 
įvykiiuimas. liet 
negalima atlikti, 
kapitalo.

(Tiieagus Ynelit

vi

I< n 
ki

li ntokinii-ių 
gulima |si-ii-kli

Pamnldos ftv. Kazimiero 
kapinėse (liieagnje petnyėioje, 
gegužio 3tt d. šįmet prn-iib'-s 
II valandų ryto. Kapinių val
dykis pirmininką- kun M. I. 
Kruša - užsakė, kad butų apie 
!• valandų rytmetyje nnt gat
vė llalsted tiek strytkarių 

į t vagonui, knd ištektų nuvežti 
j kapus dešimt tūkstančių 
žmonių. Nežinantiems praneša
me, kml ant tų strytkarių prie
šakyje vnt Įmrašas Morgą*.

Iki llalsftsl gatvei kiekvie
nu- gali nuvažiuoti I įlomi 
slrytknriu, kuris arčiausiai ei
na pru jo namus.

tirjžtauliems taipgi Ims už
tektinai strytkarių pnuh-lanl 
mm 3 vai. |mi pietų.

li RRIDGEPORTO.

MERGINA NORI SKRISTI 
PER ATLANTIKĄ

l.o šianilie 
J|«ė turint

Per Cliiengn pravažiavo ii 
Donin mergina lakūnė Itutli 
La*. Jinai iškiliavo New Vor 
katu knd ten atlikti pidn-nei 
mes skristi skersai Allantiko.

Pasakė, kad ji m—ibi junti 
■■skęsti, jri įkristų vamk-ny-

■orinti skristi, 
dyti |iasauliui. 
laatikn perskristi 
austoj i uu* ir 
mės.

Skridimui
Martaujanti

Ib-t rx' Imi tikslu jinai 
Norinti |«iro 
kml imt At

galima be 
be jokios artai-

Ilutli iki-

Curliss-K irk liam

Gegužės 17 diena Mrs, 
Richard llarri-on. nigerė. j- 
rikrnustė į :i|ia:1i:menliniii. 
namu- imi num. tsiij i.rand 

^mnH.
Sekančių n.-il.ti namuose 

eksjilii-lavo įsmilta. Padaryta 
dide'i nuostoliui.

Aru nnktį tuo e |uičiuos<* 
■amui.-.- ir vėl kita Immlin 
miplaišiidn. Šiuo kartu Isimlm 
buvo imim-sla ant namų sto- 
K".

Policija tvirtina. I ad buitie 
ji žiirnnė- pri* liną i
susikraiistyiniii. Tod -l ir 
bos pluišiiiaium.

N«*s kur nigeriui ima 
»*'• enti. tenai tuojau- 
dotuoji savastis atpinga, 
žmotu*s tml turi pabl.li
namu- ir danginiie* kitur.

tligetių 
tumi

kliulcis ta 
klausimų rimtai np-vnrstė -r 
nutarė |Ki.~iri'|onli jį tinkumai 
išrišti.

Saki.ma. šių va-arų bu-ių į 
kiinyia.- tasai sumanymas.

Išpradžių. jei tas |miyks, 
tais iKtloginuais, žinmua, nan- 
dusia tik turtingi žm<mės. Pn< 
kui. rn-i. Ims galima pnai* 
naudoti ir neturtingiems.

Hnrbininktii žmogui Ims 
nmhtmi “pavažiuoti** nor- 
kokiuo "skr«-|m" lakstytuvn.

DEPORTUOTI B0LRETIK4I
— RAUKIAMA.

Iš Ne* Yorkn Cliicaguu at- 
keliuvo rusų bolševikų val
džios agentas Martens. Pra
eitų M-I.iiuulienį vo'lo- ramiu- 
n'esiiin- jis turėjo prnknllių. 
Iš to Įuikilo riaušės.

Tml šiandie ir t*liieag»j<*l 
pakelta šauksmas, kad tų l-*l 
ševikų n geni n reikia tuojau- 
de|Hirtiioli. tegu ji« čia mslnro 
nesmagumų, tegu sau eina |ms 
l.<-tumi ir Tns-kį.

A geni: Marteti - pasakoja, 
jog Itolševikų valdžia Ameri
koje pn-kylsis leikalnis esą 
išleidusi jau apie 2t«l milijonu 
dolierių.

le-t Nuv. Valstijų ĮMiliciji 
irai ng--fitni suku, knd Mar 

iti-tis dešimti- lakstančių išlei 
jdę, čia bolševikiškai pnųm 
Į gandai. l--t te' prvkylsis rci 
batais.

Martiti-o deĮsirlnvinm kinu 
• imas pirmiiiu-ia buvo |mke| 
ta- kongrese.

K et vergo vakare. geg. 29 <L 
vietos Tautos Komio 32 sky
rius šaukiu susirinkimų ftv. 
Jurgio |mn<p. svetainėn su 
tikslu sutverti prie T. E. sky- 
rio L Ilsink Kryžiaus kripė- 
jų kuopų. Kviečiame susi- 
rinkimun virtis T. E. 32 aky
lio narius. Tnip-pat k virėja- 
mus atsilankyti moterys ir 
mergaitės. kurios ir nepriklau
so prie Tautos Katulo 32 sky 
rio.

Sultnizkime lirėlgejatrliečiai 
ir sutverkime I. Ilnmbmojo 
K ty liau- šri|u'-jų kutų*)!

Susirinkimo pradžia K vai. 
vakare.

Delegatai L._Vy<ių 13 kp. 
užkvietė kuojią ir rangiamųjį 
vakarėlį 4 d. birželio, liikvie- 
timų priėmė ir sutarė “in eor- 
porr’* anvažiooti.

Pn susirinkimui buvo išpil
dytas prograroėli-'. Solo daina
vo p-h*’ Jurgutnitė ir llimkai- 
tė Ib'kleniavo p |ė- Ivin-kaitė. 
Buvo kuilių ir t.t. Viskas gra
žini išėjo.

Pažymėtina, knd ši- susi ! 
rinkimas buvo y|*nv skaitlin 
gas-

Brigldon Parko vyčių kuo
pa auga ir bujoja. Malonų 
įspūdį įlaro tokie susirinki
mai.

Sekantis anririnkitnas ket- 
verge, geg. 29 d. išpuola mė- 
nosinis. Bus išduoti įvairus 
raĮsntai. Veikiančioji komi
sija prnmė savo nuuvcikalus 
l*o susirinkimui Ima išpildy
tas programa* mi-iibilantis iš 
kalbų solų. duotų, dekleiimci- 
jų ir nmnologų. Nnriai susi- 
rinkite lygiai 8 vaL kad galč- 
tuim- anksčiau prmb*4i ir už- 
Imigli susirinkimą.

Naryi.

CHICAGO, ILL

▼aMyte.

Praeitam ketverge L Vyčių 
3fi kuopa laikė susirinkimų. 
I>aug dalykų liko nntarta. 
Birželiu 22 <L sutarė surengti 
šeimininį išvažiavimų į J< f- 
ferson miškus. Išrinkta dvi 
y imti sulyginimui žrmrs pa m 
pijinmua- darže dėl įtengiuiu 
“Tmis conrt.” Visi reikalm- ' 
-i dalykai jau nujiirkti ir grei- 

t t laiku viskas l>us in-ngtn. 1
'\uo|ia prisidėjo prie Aps

kričio elioro rėmėjų įmokėda
ma .*> dol.

Pnrupijns komitetas uikvie- 
Iė vyčių kuopa dalyvauti pa 
rnpijinianic Imante, kurs pra 
-id.’-s S d. birželio ir trauksis . 
•_".t dienai to imties mčn<~io. 
I /.kvietimas priimtas.

Cbicagos ir npMinkča mok
sleivių Apskr. valdyba Šan
kia nepaprastų kataliku mok
sleivių su-irinkimn. Susirin
kimas įvyks gegužio 31 dienų. 
3-čių vai. po pietų Aušros 
Vartų parapijos svetainėje, po 
numeni 2323 W. 23-rd. H. 
(Iiicagn, III.

Brangus mokrieiviai. moks
leives ir alumnai, nuoširdžiai 
esate kviečiami atsilankyti j 
šį taip svnrbų susirinkimų. 
Siame susirinkime turėsime 
dang svarstyti apie seimų, ku
ri- įvyks (.Iii rago je.

VaMyta.

Tftiuomi pranešame, knd 
Vyčių (liiengos Apskričio 
elioro jmveik-lai liaigiami 
dirbti Ka> dar U choristų 
bei gerti, rėnn-jų nėra nusiė
mę savo paveikslo, prašome 
tni |Mularyti kuogn-iėinu.in 
Paveikslus reikia nusiimti 
|ms p. C. J. Pansimų. GIG \V. 
IS-tb Nlr.

L ▼. Ch. Apakr. choro
komiai j.**..

BIZNIERIAI GARSINKITE

“DRAUGE* *
---------~ . ■ ■

I

Didelis Vakaras
PAMDTRHMUI10 MITŲ SUKAKTUTTŲ

DRAUGYSTES NEKALTO PRAS. ŠV. PANOS M.

NadSIioJ, Birželio 1 d. 1919 m.
Pradžia 7 vai vakare.

Šv. Jurgio Parap Svet, 32 PI. ir Auburn Avė. 
•UlnlBkr r-«U m. j? rHHtl Brt rtrali ull-

H UsbIiVh.-. x,«^milui Uss kiBėu kaip -o—'Of u- )BBBB. Bi-UaHk>ii BM s akam.
is. ios«r.»»i <*ui ni:sGtM<> tnimu v

i

l*ntMkn«l B«se I*1lh iVh'lmr n. pl» 
• nn.-ism |A feaulių įnirta, ji n|»W*
J* r>i*ntit Amerikoj. JI |w>tl
wrUi k.*« *|ala* J.v fimrtr
pr..a#*i4i tikaikii) «drc»u:

J <«•>&■ Janu'4.al(r-
im Imki""*™' Hoaleiart

(Irirtju, ||L

Didelis Pirmas Toks Paikus

PIKNIKAS
Parengtas

Lietuviško Pašelpimo Klhibo
VBCT PULUUK

. . In**
Petnyfctoj <to<.-May ^0, ’IS

0ARDMKR1 PARK
Kampai 123 ir Michijan Are. Chica<o, UI. 

Pradžia 1 po pietų.
Pas t alui: Važiujant jiujimk Stale 119 Morgaa Kara 

—lig 119 ir Michigan Are. o tm Hivmlale Kara*-dave* 
lig daržui.

SPECIALU BARBENĄS
Kaa •*▼!(«• pirkti X. W

tmiMpmn W. 47-Ūmi ir U'allarm <■(. 
▼Iit TUrl «!u rnmal. Vieaa«M» Kauno* 
rund.iM KrautnYa- mm ■ kamharitf mm 
«!• riu*ka tJfidi n«t ▼ iriau*. Amrao
II e IM1IA* ra«*Jj«U 4VI rJin«|<Mi |nt < 
kamburiua, |trUAak)M j U'-iIlarr
▼».

At lAsiMkllr fma Mirlninkn
W.

Crtu U. 47 <i>«. TfW*rMa* Varai-

awt r.uut.tviMo
t im»i ncl-i is> smr* : u»-
ksl -u.. Itl-lu. «»!».- kars I1B|>» Ir 
It.ek m.a4 MuOrt. ».-*»■ l-sr-B. 
AtMJka skite:

J įmurti Iterkr*.
Iltis aorrrr AVI-.. itiU-sim. III.

STI
|-ar->.lu..4« rnuruus bbiisb* >M Irt

is BurA.Hu. ks.ns 1-llBl risi. i»rt 
■■Istsmoi tįsis trclrkiles !••• -»«>• 
Kinka.

•41 w. *4 mr. <i»wa<n. in.
V

NEPAVYKO PIKTADARIUI

kad toki 
Is •pluki

t bi.ngoj.. !'J 
lei i j

2-*s* į- lų au

an-i I1 
lieji! 
Baili 
savo

PRINA NAMU AUCSTUMA

PIRKIT
O ŽE

K it manot 
parėdymu-, 
statydinti 
namu..

Pasirodė. 
>knii|s-riai* 
vyk< juo. 

itu! i.

’UIMTAS LLOYD GOOD 
RICH

Int.iriamnv bank o v npiplėiimf -V lt<>, IV. UI l-l 1II..M 1 I

DIDELĮ PIKNIKĄ
Nedėlio, Birželio-June 1 I)., 1919

BurA.Hu
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