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konferencija su 
bolševikais

Pakilę dideli nesutikimai tarp
Italijos ir Jugo-Slavijos

BOLŠEVIKUS GALIMA AP 
MALŠINTI TIK SPĖ

KOMIS.

Tai liaujamieji talkininku pie
nai

Padavė juos taikos konferen
cijas komiai jai.

Parytitu, kovo 1.— Italijos | 
transportarijos ir maisto mi-Į 
nisteris. Dr. Silvio Cnrepi, at 
lyginimų komisijai čia padavė 
*avo šalies nuostolių sąrašą.

Karės metu ve kokie nuos
toliai:

462.391 kareivų užmušta; 
958.R8G sužeista, iš kurių pv.- 

Į sė bus ligi gyvo-- galvos ptdie- 
1į gėlių.

Kari-
> užmušta
i Italija 

t n*, n nardančia* laive* ir &'»i 
mažesniuosius laivu*.

Prekvlst* laivu neteko 880, 
Gal abi pusi sutaikins nauja (MM) tonų, ty. di<h-ne* visų lai- 

-1 vų dalie*.
Karė Italijai atarėjusi, im- 

Paryitaa, kovo 1.— Krauti- unt aitrinai. 41.3.000JMMJ,(NM>.
jo* padangė*, ypač Ijuhach --------------------------

NESUTIKIMAI DIDĖJA 
TARPE ITALŲ IR 

SERBŲ.

laivyne 3,109 žmonių 
ir 5.2.‘>2 sužeista.
prarado S dreadtuiti-

tautų s*Jus*-
— I ■ ■

Paryžius, kovo 1.—čia jau' 
dauginu nėra kailio* npie kon-1 
ferenci.’ą su rusų bolševikais apskrityj, išnaujo niaukiasi. 
Prince (Prinkipo) aaloje.Taaai Laibach yra buvusio* Auatri 
aamnnvmaa niekais nuėjo. i j* tvirtovė, kurioj šiandieZ Ui uito-s, . I

pondeatam* vakar pranešė V*_'

Andre Takiem " .*• Temi « jng^arių mili- 

Ji> pasakė, jog bolševikai
—prisiraarė urie talkininku1 r,k,l° ne*’rtnr",r* 1
reikalavimu Talkininkai mrė-l M“"* misija
Ja, kad jei bolševikai sutinka tTan*^t,et “ “®

iMmrerenrtjoą, tągu Jie 
pertraukia rieokį gtalduotą 
reikimą.

Bolševikai sutiko su konfe-i 
rencija. Bet ginklų nepa<lėjo.

Tanlieu jiažymčjo. kad tal
kininkai turi nauju* [rfenus 
pravesti Rusijoje reikalingą 
tvarkų. Dabar tie pienai per-|

> žiūrimi, atitariami.

BOLŠEVIKAI GAMINASI 
PINIGUS.

Prineaa Joachimu laikomas 
arešte.

Gcnąva, kovo t. Ateicuri-i 
jos rultvžiai .-n-iein.-i -n Bava
rijos ir Budeliu i idM-žinis. Dil
bų r tose \ - kieiijos šalyse 
šiauria bolševikų sukilimai. 
Tas Šveicarijai daro nesmagu-1 
mus. į tuos rubežius pasiųstai 
dnugmu kariuomenės.

| Geneva Jonrnnl dejs-šoje 
iš Municbo, Bavarijos sislinės. 
sakoma, jog ten neaiškus -tu
vi X.

Mnnicbe smireštimta visi 
raitnrtjo* pulkų ariM<>krntn: 
ofn-irmi.

Munivbe laikomi suarvštuot 
princai: Prusijo* Joachimu* i. 
Bavarijoj L-<i|*d<ln*. Aluuht 
intariami monarcliirtininm 
suokalbio vinie.

Norėta nž juos (aub’-ti 
ranką ir puiiuosuoti. Bet 
ranka nepriiiiiin.

jm- 
pa-

_ _ Paryiiaą. kovo 1.—Bcrlvno
____ i________  trirtovėn buvo nukelia laikrašti* Voreische Zeituną 

atatovua taiko* kon- Italtjoa militarinė mirt- praneša, jog Bavarijos sostinė
je Muniebe stovi* aršėja.

Bolševikai ne tik užėmė vi- 
|rtu valdišku* burto* ir atea- 

ir valdišką apaaatavę, kur bu
vo opamdiDaRM baaknetai 
(pinigai). L

Toje spaustuvėje i^rftar 
. bolševikai dirba dienomis ir 
naktimis. Po(M>riniai pinigai iš; 
spaustuvė* glėbiai* verčiami. I 

Muniebe maistas padalina-j 
ma* gyventojams. Buržujam* 
doodanuų tik pusė tiek, kiek 
darbininkam*.

I "ūrijaL
Arfai piHBtaJri u t»e t4 
jaas uždarė rn bertų ir Mandl* 
JugoJUavijon neįleidžia jokio 
maisto.

Jugv-žlavią atkaklumai.

Kugryžę iš Austrijos italai 
kari* Belaisviai jtranešė, jog 
jų traukiniai Laibacbe buvo 
sulaikyti, gi jie ii ragoaų iš 
mesti lauk. Tai padarę serbai 
KAfTivKl IT MOTVMIL. rVma-

NURVBSr AB LIETUVIS 
BAUtNININKAS.

Vienas “bostumrris” vakar 
(vasario 28 d.) vakare im'-jo 
Petro Rėklio *aliunan po nunt 
3538 Ko. Hąl>tc| St„

Ižgri^s ątiklinkų degtinė* 
padėjo Ifie.'Ktliunintnka*. P. 
Rėkliz, parrfkalavo dar nike
lio. Paarfl jfig degt ini- to
mis dtenotni* pabrangusi, ne- 
padidinta valdiški mokesčiai.

••KoMtunh-ria” vietoje nike
lio išsitraukė revolverį ir (al
kiojo salintiininką.

Policija išieško kokio tai 
John Boa nian, kuri* turi poli- 
c i jin j rekordų.

Liudininkui tvirtina. 
Rėklys tuojau* mirt*.

jog

1

f
>

irą kareivių uniformomis.
Fbrfrai tie jagarfaviai nu- 

plėšą nuo traukinių italų tas- 
tinas vėliavas ir sumindžioję.

Tad Italija no Jug^Havi- 
juo sulaikė visas traukiniu* 
su maistu. Tie traukiniai tu
rėjo važiuoti tięsiog per Lai- 
harii. Kas raiški* Jugo-Rlavi- 
jos gyventojam* mUrcngtiną 
hadą.

Italija lukeriooja, kų j tai 
pasakys ir kų pradės talkinin
kų atstovai taikos konferenci
joj. Jei tveriama tautų sujun
gs nepatvarkys

Varšuva, kovo 1.—Vokiečiai 
pirm apleidimo miesto l*ran»- 
ko tenai nužudė 12 žmonių. ga nepatvarkys Jugo-Rlavi-!

Išilgai geležinkelio. einančio jos, tuomet Italija ir be dūles 
U Baltstogės i Brest-I Jtov«-! nių mušiu įstengs suklu|slyti 
kų. sodžiai apiplėšiami ir de- serbus, kroatus ir kitas taute- 
ginnmi.

Vokiečiai Lietuvoje užgrobė 
arklių vertės ąC.Vt.taUMMMi.

■ita Ttak, kovo L— Atei
nantį antradienį čia vtešėa 
prezidentas Wil*onaa. Jis kal
bės Talkon Praradimo Kąjun- 
gos taurinkime. Ten pat ap- 
sitenė turėti kalbą ir bucą* 
prezidentas Taft.

• . ________________________

Apartamcntinių namų, po 
num. 3365 Indiana avė., base- 
mente ekapliodavo guzas, tu
ro 6 metų mergaitė. Keliolika 
žmonių nuleista. .
Gazo ekspliozija tuanlė dvie-; 

jų augalų lubas.

mokyklas Petrograde

I

|

jTaip sako prezidentas Wilso
naz.I

Wajhuigtcn. kovu 1. s* 
šin-ik'šimt- penktasis kongre 
*n- Isiigia -itv<i dii-na*. At
einant) antradienį konmvMii RUSIJOS BOLŠEVIKAI GA 
Imi- jsi-kntinė diena. Tuo tar
pu daugeli- svariną bilių n"- 
pravestų.

Tžvakar -^-nn’-i "pinitlė' pre
zidentu- Wils<»n:t». Ji* |*-r 
valandi išbuvo )-• ‘ridento k nu 
luirvj. K:dl*-j<>-i -u t ••nm;m- 
tni ■•■n.-itorini-.

Patarė jiem- lit1 nteinnn- iu 
intradienio būtimi pnivi-ti 
•-’*ą eilę svnrls—nių htiią. \’c- 
••kiintis kotiure*;.. bu* repu- 
likoniškas, tnd iid.’imi-linci- 

a ncjM-ip-rinu-iii- s-r-.r. tikiu* 
turi* >u juo

Senatoriai apsiėmė pasalar- 
huoti, kiek tik bus jiem* gali
mu.

Bet prezidentui buvo (irisi- 
mintn. jog su bilių pravediinn 
gal nereiktų ir skubinties. Nes 
rvpuhlikonai senatoriai <lar- 
bnojasi už cztra kongreso se- 
siją.

I*rezal«-ntas atsakė, jog jo- ,
kio* cztra sesijos nei tįsią, ko! veikimas Im* atrmuj.ntas su 
ji* nreugryšiąs iš Emuj-s. l-va*anu.

Laivai pripažtati mmm-

Raudonųjų karės ir laivyno 
sovietų rasirinkime. pi rtu i ata
kai! jnnf Trockiai. taip vadina- 

reikalingiausius ir svarbiau- kare* Inivyna*. susi<k<dą* 
siu* Hitus. Kongresas veiks > j* droadnautų IMropavfovsk 

rytoj.

MINASI GINTIES.

Patvirtinta valstiečiu 
kilimai.

su

Gclsingforsas. kovo 
Bo|š«-vikni Petrograde 

1 vi-a- |ui*tnngii- pri-irongti 
ginti tu miestą tilto priešiniu 
kų užpuolimo. Visi tiltai 
-keršai ii|h- Nevos (Hiluiiiiiii- 
ti. Pnminuoti ir knikuric mie
ste svarls-Miieji bustai. Nose- 

.nai atidaryta kelio* karės mo
kyklos. kuriose mokinami 
darbininkai. knip |iadtiryti Imi- 

! rikadns prieš tanku*, šarvuo
tus automobilius kuip ginties 
prieš rankines granata*.

I‘etrograilo garnizonas pa
didintas keliais pulkais iš Ar- 
clmngvlsko ir Munnano fma

lt ų. Tuose frontuose, anot l»ol- 
ševikų štabo nuomom*, visas

Gi (Miškui aplinkybė* parody-Į 
šią. nr citra s«*ija reikalinga 
ar ne.

H to laukiamas smarku* -u I 
atkirtimas. Demokratai «avo 

j keliu ilnrbtiojasi pravesti visus

i

I.
< l«*lu

Gi risi kili karės laivai, ku
rių tar|s- yra ii dn-ndiutiita* 
Gangut, (tripožinta niekam ne
tinkamai*. Jų visa eilė bus 

1 nuginklimia.

Patvirtinta sukilimai.

BolM-vikų otgnmi- Petro- 
gratle it kiti jų laikraščiai (>n- 
tvirtinu sem-sniuostu* praneši- 
imi- iš llu-i.i-is apie vidstb-čių 
-ukilimu*. y|Miš gul*-mijose: 
Petrogrado. X<ivgor«»do. Tūlo* 
■r Vtdogdo*.

Knikuriose vū-tosc valstie
čiai prieš Itolšrviku* (uinnudo- 
jo artilerijų, kttlkasvaidžius ir 
rankine* granatas.

Ivai-kur valstiečiams vado
vavo rusų ofiricriai

Valstiečių sukilimai ne vi
sur pasibaigę.

Bolševikai tvirtina, jog su
kilimų tikslas buvo pasiprie
šinti grtteralci mobilizacijaS, 
maisto rekvizicijai ir page
liau* sovietam*, kurie ne vi
sur pakenčiami.

Bolševikų vaklžio* finanai- 
nis komisaras Bogoliepov tvir- 
tink, jog bolševikams kartą 
vedimas visais frontais per 
mėnesį atsieinąs apie trys mi- 

‘ Iijardai rublių.
Tad jis, Bogulie|>ov. suma

nu leisti svetimom* šalima da
ryti į vertiniui u* Rusijoje. Sa
ko. bolševikai tuos įvertini
mu* gvarantuosią. Ypač jiems 
labai norėtųsi, kad amerikMrf 
sukištų daug pinigų Kiberiją- 
je. kur bolševikai neturi ją- . 
klos valdžios.

i

ir Andriei 1‘ervozvnnnii. 
skraiduolio Oleg. septynių 
nardančių laivių ir kelių kito
kių Inivų.
veikimui.

Tie visi
) aula ryta 
mai. kiek 
bolševikiška* proto*.

|iri|MŽintaH tikusiu

laivai apžiūrėta ir 
kai-kurie pataiky
tam tikslui išneša

Waahiagton. kovo 1.— Aną 
vakarų Baltuose Ramuose kon 
ferenrijo* metu riša a* senato
rius paklausė prezidento, kaip 
jis manąs, katra* atstovas tai
kos kimfrrenci i.ije yni svar
biausioji arlia įžy»n-..«i*b.j; fi
gūra.

Pn-zūlenta* atsakė, j g Ve- 
mielo*. Graikijos premjera*.

Paskui prezklenta* paaiški
no, kad kuomet Venizelo* kai- 

I liejo tnikos konferencijoje, 
Anglijos premjeras IJoyd 
George (atsilenkė ir prezhlen- 
tui tari-:

••Ta* vyras kaliui kaip koks 
karalius nuo sosto"’.

8« kovo l diena Chicagoje 
papiginta |ūena*. Pirmiau 
pieno kvortai buvo mokama 
14 rentų, šiandie jau imama 
tik IS rentų.

Yra Ainiiy, jog farmerini 
prailėjo gaminti daugiau svie
sto ir siuntinėti j miestą per 
paarei post. Ta<l gal ir svi«. 
sto kaina šiek-tiek turi-* nu
pulti.

PIRKITE KARAS TAUFT- 
RENKLRLIUS (WSB).

Sukilimai Ispanijoj; paleistas 
parlamentas

BARCELONA SUKILĖLIŲ
RANKOSE.

Mini.**

tiną neramiųjų gaivalų revo
liucijų.

Madrūle sustreikavo duon
kepiai. Aiandie ėia duoną ga
mina kareiviai. Duonos pro
dukcija yru 25 nuošimčiam 
mnžs-'nė už. iioriimlj stuvj.

Valenvijoj *u-trvikiivo aeer- 
riiii. I jiikni*<'iiii m-iM-ina.

J0HN80N PAKARTAS.

Madridas, kovo I. 
lerių pirmininku* lloiimnom- 
Miku r riihpendiivo l*|u<nijn- 
pnrluiiK-nto sesijas nenpribuo- 
taui laikui.

Tn* imu Iii rylų dėl didelių su
kilimų Bnrcelonoje, kur sin- 
dikalistai -nvo rankosnn pu-* 
mė visas civilizuoto žmonių 
gyvenimo mašinerijas ir pa
kėlė baisų mieste terorų. Mie
sto gyventojai neturi šviesu- 
ir vandens.

Barvelonon |aisių*ta skait
linga kariuomenė.

Vietos laikraščiai, išėmus 
kelis, pagiria m misterių pir
mininko energingus žingsniu*, 
kuomet tas suspendavo pa r te-

les. ineinanėins Jugo-Slavijon.

-I

Valstybių rankoa rartttoa.

_ Jtigo-Rlaviju dar nepripn-
tinta, kaipo, atskira valstybė. 
Bet tos naujo* šalies militori- 
niai vadai ir diplomatai yra 
prielankų* tautų sąjungai.

Tad talkininkai negali atvi
rai ir perdaug aitriai reikti 
prieš Jugolfiavijų, negali tos 
šalies prie paklusnumo pri-

Bet ekonominemis priemo
nėmis labai greitai gali

Vukur Cook fiavieto kalėji
mo (t’liicagoje) pakartas žmog 
žudi* Allsrt Jolinsun. knrs 
1917 metai* nušovė poliemoną 
(’oreornn.

Jolinson visas laikas tvirti
no. jog jis poliemoną nušovęs 
gindamas save.
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metais aiškiau negu' 
buvo (Mitirtu. kad Be
yra ilii<i*nų* žmoni'*.

Dvasios Troškimas.Kaikurie bankai samdo tam ' 
1 tikras vaikščiojančius agen 
tu», knd supirktų >>od«us; 
tiem* ugvutam* bankai užmo
ku gerus pinigu* ir patys <iaug 

i |Ni"ip**lno, nes tandsai yra | 
neutajotinai gerus įdėjimą* 
pinigų j (M'lningą vietą.

Cliirugos laikraščiai jau »p-| 
garsinu keletą smulkių banke : 
lių išpirkinėjnnčių l*und*us. į 
Ta* išpirkinėjimns yrn *li<le- 
liai naudingu* tik tailn. kadn 
superkama bondsų nž Intai 
dideles sumas. Maži banke
liai paty* neturi tiek pinigų. 
.Matyt jie yra tik agentai* )*a 
«islė|.ii"ių jų už|uikalyje dide
lių piniguočių. Jei ka* tuos 
sii.sektų. tni |*ndnrytų didelę 
luiudą Suvienytum* Valsti
jom*.

1.11.111 IĮ K VI VI IMI l>ll MlVšlls

“DRAUGAS”
|U»MI kaadhTM •**M TU* MnlrkltaMiU*.

mi.M MtJt.vnta kaimai
N<lMM..............................................
Funri MrU|............................................M-«*

!*rcaum«r:ita anoBaai t kkal n n Įtai
ką* nkaitnta ntt«> uA*nnAyiiic> dienon nr 
nuo Nauju Metu pertuMilB U
adrr*^ vimatlt reikia briMųMI ir tvnaa 
adreaaa. I'iBIrai RrriauaAa nlualt tiur
ką n t kMuoje Ur rtprcae > ■ •Her"
• rt>a /dedant ptniKua | t«c ka«ruu<4 
laHHtA

‘'DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chicago. III.

Tilrfu*u- M. K»nU-> (III Kaip kovoja už 
savo teises.

KRITERIJOS.
Surogatai.

I'ataulyje šule tikiu bian 
igvnybių nuolat atsiranda daig 
, tų laimi jieiu* panašių viisitjl- 
ne išvainda, Is-t toli nvacnėių 

Ilki tikram geiuinin. m- metu 
gingi daigtui, turintieji bran
genybių išvaizdų, vadinasi su
rogatai*.

Pastebėta, kad kuo ln auge
snis arta reikaiiugvsiiis yru 
koki* daigias, tuo itaugiau 
yra jam (tauašių surogatų. 
Sviesta* yra gana brangu* ir 
naudingas dingt a*, už tat daug 
yra sviesto surogatų arta mr- 
lagingų sviestų, lhi-ma nore 
yrn reiknlinga, l»-t pigesnė už 
*\lestų, dėlto duonos suroga
tų, ailm melagingų duonų, y- 
ra visai maža. Bot miltams pa 
brangus, ima didėti ii np-.-au 
lingi surogatai. Vanduo yra 

knd jo surogatų 
m'-ra.

LETUViy DUOSNUMAS.

Atsargiai su Ban
kais.

...Vėl krūtinėj tanga 
Sudrebėjo tvirtai.

Ir užgavo styga* 
Vaiilintuvė* slaptai!...

Kiek galingų jau*nių 
Genui - veržia* augštyn! 

širdis pinkli siiuirkinu.
Krauju* eina kurštyn...

taip liesai kenkiu klaida, liet 
išvaiada jųdviejų ne visada 
skiriasi. Butų tikru pražūti* 
vaduoti* išvaizdos lenklai* aki- 
riaiit tiesų mm neti....... . Melas
visuomet labiau rūpinasi savo 
viršujine išvaiuia negu |>ati 
liesa. Ih-lto kas tie- > n klnicų 
skirsto sulig viršujmi* iš- 
vnisdo*, tu* dažniausiai tiesos 
vietoje pasilaiko m< lų Melas 
visada rūpinasi būti gražus ir 
saldus, u tiesa retai būva gra
ži ir saldi.

Vra atskirų arba )>aviviiių 
ti«*ų ir yra daigtų supintų iš 
daugelio tiesų. To* vadinasi 
liesu sistemos.

Viena iš liesus sistemų yra 
religija arta tikėjimas. Viena 
tiesii yra braugenyis’-; dvi tie 
sos dusyk brangesnes, o tie 
sų sistemų yra neigisakomai 
didelė brangenybė. Kaip visu* 
diilžiosios brangeiiyls-s yra 
I si niegždži o jautos s u ruga t a is. 
taip yra ir surogatų turinčių 
tikėjimo išvaiadų.

Tikėjimas uždedu aut žmo
gaus gmia daug reikalnvimų. 
tmlel dvasios žvilgsniu jis ga 
iui brangiai ntseinn žmogui. 
I žtatai plotinuos >mogu* turi 
apsižiūrėti, kad \i«-toįv tiesų 
sistemos negautų klaidų sislr- 
uių. kad vietoji- tiki o tikėjimo 
ueišsiiinktų klaidingų. T<sbl 
kiekvienas protinga* žmogus 
turi rūpintis tikėjimo kriteri- 
joinis. arba priciumiėmi* at- 
skirti tikrų tikėjimų nuo klai
dingo.

TikAjim kitarijou.
A,ne tikėjimas galima kal- 

tati ta-ndraia darningais žod
žiai* heminiut nei vienu* reli
gijos, ir galinta kalbėti 
kunkretinioi apie esan
čias tikinčiųjų draugijas. 
Tarp pasaalia tikėjimų ta 
mažiausios atajam-a pinuųjų 
vietų užima 'krikščionija, u 
tarp krikščioniškų tikėjimų 
didžiausia ir geriausiai susi
organizavusi yra Katalikų 
Bažnyčia.

Bamlaut ištirti ar ji yra tik
ra* tikėjimas, ar ne, reikia į- 
žiurėti j tų, kų ji tvirtina. Di
delėje įlaugybėje joa skelliia- 
mų tvirtinimų šitie trys yra 
pamatiniai: 1-a kad žmogus 
tikrai gali pažinti tieaų. 2-o 
kad Dievas kaikaria* tiesas 
apreiškė žroom'-iua ir 3-ia kad 
to* apn-ikštosios tiesos iki 
šiol išliko neužmiritos ir M*u- 
gadytua.

Prieš tuo* tris Katalikų 
Bažnyčios tvirtinimus stovi 
kiti trys jiems priešingi jos 
priešininkų tvirtkumai: I-a 
kad žmogus m- koouiet negali 
tikrai žinoti patyrų* tiesų, 
2-a kad Dievas niekuomet nie
ko neapreiškė žmonėms, ir 
Xa kad Kristau* mokslas 
šiol neišliko m-stigvdy*.

Kam brangi 
jos 
gelis nežino 
pradėti, 
nų kurt 
laikraštį 
tų kurt 
priešingų laikraštį *ar knygų 
ir vėl tikį, kol galų gale |m 
junta savo guboje tokį krati
nį, knd nei |uits savęs nepa
kenčia. Xeproti ngai darant 
reikia pakentėti blogų paars- 
mių.

Protinga* žmogų*, suratlę* 
(■auuitiiiiu* tikš jtmo tvirtini
mas. griiduan kriterijų, kad 
su jų pagelta i m tirtų, kur yra 
liesa, o kur lienia au ragai a*, 
u r ta. tiesiog sakant, klai<la.

t

Ieško hu'Vės dvasiu.
Trokšta rasti brangiu.", 

čia nejauku visai —
Nėra meilės saldžio.".

AA (Alinsiu aparnus 
Ir skrįsitt kur kitur, 

liana vargti čionai — 
Laimė* nėra svetur!

Ugi ir

nebėra:
U vi*

Čia taip zuionta šalti.— 
Be jausmų, ta širdies: 

Gali verkti, vaitot
Skundų nieks m-girdės...

Vaidevutis.
? -J----- ....-------------------1=

eina samdyti t roką, negu savo 
turėti. Su ‘ tlaržovių auginto- 

' jai* reikula* kitaip stovi. Kur 
daržovės vežamos į miestų (mi 
du nr tris kartu* savaitėje per 
visus im-tii*. trukų vartojant, 
galimu ii|>*iėiti su mažiau ar
klių.

MOTORINIAI TROBAI NR 
APSIMOKA ANT PAPRA

STŲJŲ ŪKIŲ.

Ameiiko* motery* sufragie-' taip pigu*.
|ė> vi* smarkinu imn kuvtrti visa*
už miio teise* Įsilitikoje. Km Melagingų pinigų veikiai 
kuriose valstijose jo* jau nau- 'Imtų dauginu negu tikrųjų, liet 
įlojusi |mlitiko* teisėmis lygini 
*ii vyrais. Itei tuomi liepusi 
tenkinu, .lo* nori, kud jų los 
let*ės butų pnšyto* šalies 
koiistitiieijoje. Peliniu tas 
klausima.- buvo švaistomu* 
kongiese. Zeliiesliyrl* koligfe 
-o butas suliko |Midiiryti |k. 
taisymų koiistittieijoje. Tni nl 
likta reikalaujant |uu-iam pi.- 
zidentui.

Bet semitą* griežtai |m*i*ta- 
te prieš moterių reikalavimų, 
.lau du kartu tų simianymų at
metė, nežiūrint prezuleiilo |w 
laiikuitMi. Motery* tuomi Intai 
įsižeidė.

Vra moterių, kurios turi tai
ko ir ištekliaus šalie* sostinėje 
gyventi ir tenai daryti visokių 
iH-*iiinguiiių šalies valdiniu- 
kam*. Per diėnų-diena* jo* 
liriešais Baltuosius llumu* pi- 
kė tuaja. taiso ilcmomUrarijas. 
|M-ša*i *u |M>lieija. eina teis
man ir kalėjimuose ta<luiija.

Juk lum tikslui reikia di<l<"
> Iė* ištvermė*. Motery* *ufra- 
gietės ja turi. •

Kuomet senatas nesutiko su 
moterių reiknlaiijomi* t> iaė- 
mis. stifragietė* prieš Baltuo
siu* Kimius pradėjo deginti 
visokia* preziik-iito kur-nor* 
(atsakyta* kaliam ajiie tbim.- 
kratijų. Jo* sako: prezidentas 
vi*ur ir visuomet kalta apie 
deHMikratijų. Bet kas iš tu, kad 
Imėtoj musų šalyj nėra <h-nn>- 
kratijo*. Moterims užginaimi* 
pilietiin-s teisė*.

I‘ž tokius aavii m-taktiiigu* 
liasielgiiini* jos dažnai |iaten- 
kn teisman ir kalėjimai!, ne. 
atsisako mokėti pinigine* pa
lminiai*. Vinklu* imsilh'iigin lu*. 
davimu kalėjime. Ir dri jų ta- 
davinm dažnai jo* |>alitio*tmja- 
mo*.

Amini Bostonan buvo |mr 
važiavę* iš Kuro|M>* prezi
dentą*. Jo ••|ia»veikiiilų“ su ; 

Išiliuko imi ir sitfrngiete*, m* j 
1 -no* visokiausiais |miu*am 
Inpi* savo "vergiją“.

Buvo i"l.nlno pranintomn. 
knd jo* neapsieis U* susikir
timo ,ii |M*lieijn. Taip ii įvv- 
ko. Apie ^*> sufragmrių suareš
tuota. Teisinti* Iii iš jų nu
baudė pinigiškoinis pntando 
mi*. B< t jo*, kaip (atprastai, 
tavelijo eiti kalėjimaii, kaip 
mokėti (mtainlas.

1'/.daryto* knlėjnnan ėmė
■ lingių-!luidmiti. aisisak** priimti vi

sokį maistų. Bet štai atsiraito 
koks tni imliausiųjų moterių 
užtarėjas nr tai juokdarį* ir 
užmokėjo pabaudas už tris 
siifrugietes. Knlig įstatymų vi
sos try* kuirvikiaua turėjo 
būt |*aliMuawt«* ii kai r ji am I

įtiks- 
rt 

geru
IIU-rašomąja 

ne viena.- lie- 
ten *avn pini-

tautiečiu*, kad 
prrgrafiem* prizui 

Jei tankiu žadami*

Turp ibitigyla ." i*likuuų tai 
sąžiningų bnnkų nt.-irnndn ir 
tokių, kų naudojasi žmonių 
vargu, užsitikėjimu ir mut- 
burgu uiti.

Viena* bunka* žadu i* Inu 
ikdierių |Mi<iaryti .'Mm. iš 
taačio tris tūkstančiu*, 
kvietimas rašoma* ganu 
lietuvių knita 
šilui, Gal jnu 
tuvis ir įkišo 
gu*.

Persergime 
netiki-tų 
dam.-.
grąžinti trilinku* pinigus kc 
tina juo* grųžinti ištinau, tai 
jis tų gali (atdaryti tie auk* 
ėia u kaip už scptyninsdešini 
tie* metų.

Dažniausiai-gi būvu tnip. 
knd tankas rengiasi tankru- 
tuoti. privatiniais laiškais žu 
ibilaimi* negulimų daigių su
vilioja į save duug pinigų, n 
paskui visiem* įlikėjusiem- 
pinigus te|uiliekn tik savo 
lauiko m k.-i tu lūs ir tuščių *pfa- 
U-

Tai gi lietuviai nekiškite *a 
vo pinigų išnaudotu jam* j nua
rti*. įlėkite pinigus j tankus 
kur gaunate :> dolierių* |mlu- 
kų už šimtų. Milai |iabmkitv 
la-nktosio* |Mt*kolu* Istndsn, 
kurie duo* truputį didesniu* 
nuošimčiu*. X'e|M*itikėkitr 
tanku, jei jis jum* duoda mm 
šilučių iiž pinigu* (aidėtu* če 
kinui*.

Dntar yru duug bnnkų *n 
perkančių l.ils-rty Houd*u* iiž 
pigiu* pinigu*. Me* jau aiš 
kiimme, kud yra tikiu* nuo* 
toli* (mrduvinėli juo* už pi 
ginu negu (mokėta. Kaikurie! 
tankui gedi»i siūlyti 45 tirtai 
47 dolierių* i irtoje ė-'si, tat 
skolinu pinigu* žmonėm* už 
statantieui* laiiidsii*. Paskola 
išrodo /.•■nui tik I už šimtų, 
ts i "koliutiijni moku tnip 
•■kuilį įimti tm* 
knd už dvi Jiem už 
rių išeina ! 
luta v ietim 
siuitai už šimtų, 
sitilo įvairios 
už. laindrus. 
•••a dtalatno* 
im*. 
giua.

lieriutisiu yra ne]airdavinė. 
Ii taudsų, kol ateis jų išpirki
mo laikas. Tada be rūpesčio

tik I už. 
i nmkn 

nuošimčiu*.
I<l dolie- 

centų. Tai jau 
iiž šimtų, o |N>nki 

Kiti sukčiui 
tųširs 
Ant du iglų t y 

melagingos kai- 
kml prigautų nenlsat-

tvieš|>atijų vyrinusyliės visa 
(me (msniityje laimi skaudžiai 
I luunlžia melagingų pinigų iš- 
itlirbėjii*. įlelto melagingų pi 
tingų dirbimu* relai ir kum ir 
• tik neilgai apsimoka. Deiiimn 
tų ii kitu brangakmenių me- 
lagmgns midaviina." nėra i>au 
džiautas, dėlto melagingų dei
mantų yra tiikstauėiais 
daugiau negu tikrųjų.

Reikalą* aUkirti.

Nei vienas nenori užmokė
ti piuigu* už bnuigcnylif, o 
jos vietoje gauti tarškuėių be 
vertė* tik gražiai atrodančių. 
Tikrųjį daigtų nuo jo suroga
to gali atskirti tas, kuris žirni 
tokių ypatybę, kuri negali Im
ti melagi liga i (MuliriitauM- su
rogate, ir ta kurios negali ka
ti tikrasis daigtas. Ta ypaty
bė vadinasi kriterija. Tai grr- 
kiškas žodi*. Jis reiškia teis
mo prii-mom,-. Kaip teismas 
atskiria kaltų nuo nekalto, 
teisiugrj uuo melagio, taip ir 
kriterija paroda, kuris <laig- 
tas yra tesiugas ir kuris me- 
lugnigas.

Ton įtaka* tatai panėši į 
auksų, bet neturi aukso sun
kumo. Tai-gi sunkuliui* yru 
aukso kriterija. ne* aukso ne
gali Imti ta naro suukumo, o 
tonhaka* negali turėti ank*o

Vieni žmonės brangina auk
sų ir (uuigų. kiti augariau sta
to tiesų. Kaip visatini bran
genybėms kenkia jų surogatai.

karių

pažįstančio* to žmogutis, ku
ris už ja* užmokėjo (mtatula*. 
Sakė, ta* padaryta prie* jų no
rų. tii visokia prievarta jom* 
baisiai m-|iakem*iama.

Kalėjimo valdyba nepaisė 
| protestų. Vi*a* tri* *tt prie- 
| varta išviri*- iš kalėjimo. Iš- 
I vesto* iš kalėjimo tuojau* 
puolėsi pa." artimiausių teita ją 
ir pareikalavo, kml jos butų 
sugrąžinto* kalėjimam Kuomet 
nuėjo niekais jų tn* reikalavi- 
nias, jo* siigryio prie kalėji
mo vurtų it ėmė |nkietuoti. 
fimė jo* saugoti, idant, dėl 
Dievo meilės. <lar 'hiilgiau jų 
neimtų |uiliim«uotM Im laiko iš 
kalėjimo.

Taip mi umierys kovoja 
teiM** (mlitikoje. Kiek lai 
kloję kovoje yra netiikto 
juoko. Xegi jau nesurandama 
kitokių priemonių |iu*iekti sa
vo tikslus.

Moteliui* yra tcikaliugo* 
triaše politikoje. Rot tegu jo* 
te

ui 
to- 
ir

iki

Aiiii* 
! kitados 
J tuviui 
Pristatė jie ėin bnžnvčių. mo 

|kyklų; įsitnisė daugelyje vie- 
|tų puikių svetainių. Gi kada 
užėjo karė* metas lietuvių j 
dini-miniti" tiesiog vulkanu. 
pi n-i veržė. Parapijų ineigo*
dvigubai (uuiidėjo. valdžia ir 
visokios visuomeninė* organi- 

Įzacijos daugybę pinigų išren
ka po dirbtuve* ir (ki namu*. 
| IJetuvos šelpimo ir politiko* 
fondu* sukraut* šimtai tūks
tančių, o čia dar našlaičių ra- 
ludai, mokyklų reikalai ir tt., 
ir tt. H«wlo". enh'-tii žmonės ir

I kantrybės nels-lekli. 
|ištii*"ų daugeli* ir 
' kad. ginti, ir gulo 
tik v i* duok ir duok,
dėlto neteko matyti didesnių 
riigojimų. Lietuviai lyg per- 
siėmę momento svariai, lyg 
nujaučia, kml šiuo laiku Aug- 
oriausias uždėjo nnt musų tau
tos Ivg sunkių ištyrimo naš- . ...........
, i i „I ^uv. Valstijų Agrikultūra-ln. Ko n<*(Midiiry*ime dntar ,,

t<* neiM-iitidirhsimr gal it j 
|H-r tuksiančius metų. Dntar 

j m*-* savo iluosniiuiu turime 
Į|uitiesti painiitii" Lietuvos lai- 
i' *vei ir josiu* krikščioniškai 

kultūrai, žįslžiu sakant vi- 
, *ai musų tunto* skaisčiai ulei 
I eini. Visi lai lyg nujaučiame. 
, už tat ir duodame ta regėji

mų. kartai* ir išlikrųjų gaua 
skaudžiai atitraukdami nuo 
suvo n*iknlų.

Tud neilyvai, kad ir fcv. Ka
zimiero vienuoli joa reikalams 
|m>t šių žiemų — tykiai, ta 
triukšmo sumesta aukų $11,- 
IMIUMI.

Ktai kiek ir kur buvo su
rinkta:
1) Baltimore, Md. . . ♦1255.UL
2) Pbiladelphia, 1‘a. Av.

Kaz. par.) ........ 1321 Jb
.1) I’liitalripliia. Pa. (Av. 

Jurgio (Mir.) f......... 1190.(10
4) Tarnautu! ir Coaidale,

Pa................................... MMR
,5) MiiiiTsvilIe, Pa. .... G&13I 
ti) tliicago lleigbts. III. G05.94 
7) Gary, Imi......................584.9fi;
H) Indiana llartoor, ln»L 26630 
9) Cliieagu, III. (žlv. My

kolo par.)......................95X66
1(1) Melrose Park, III... 187.17
11) H'autagaa, IU .... 72830
12) Wert Pultame IR «MM
13) (liicar*. IIL (Dtora

Apv. par.).................301L7S
l*rie tų visų rritatų daž 

|*ridėti dvyliką šimtų su vir 
šunį suaukotų pereitų vaaarų 
U’orrester, Maa*. Dabar da
roma visuotina koh-kta Ūki- 
rago* Įiarapijuse. Hrnkauut 
Visų Ar. |iar*|>ijoj; dar ne- I 
rinkta šiuae (mrnpijtMe: Nu. i 
t'iiicagn. Aušros Vartų įmu-ą 
Brigbton Parke, Cicero. III. 
Toun of Ijvkr Ir Bridgeport. 
(Iiirngiečiai skaito savo y|«-

yra ik-mi. tas| tingu (irtakmie rauti vienuo- 
trokšta ir t* ško. tai *lati- lynų, ues ir |wt*ai vienuoly- 

mm kurio galonas randasi jų mieste.
kad tiesų radus. Vie i K. F. K.
jiaskaito katalikiškų i 
ar knygų ir įtiki, ki 
paskaito kataliky»let

kuomet negali tikrai patirti 
lii-Mt*. Tumiu sakiniai negali 
Imti teisingi alui drauge, im* 
juodu yra viena* kitam prie
šingi. Klaidingame sakinyje 
nėra tiesos. teiriugasi* saki-, 
U)* negali būti ta* tiesos, lai 
niūku. Kriterijų tarp tųdviejų 
sakinių yra |«ti tiesa. Kalia
me sakinyje yra tiesa, tas yra 
brangu*: katrame nėia tiesu* 
— ta* yra niekam neverto* 
tiesos surogatas arba klaida. 
Visa sunkuma pareina nuo to. 
kaip sužinoti, katrame tta tų*-

į D*-|*artaiiH-iito tyrinėjimui, nr 
j iiĮtsimoka parastų ūkių savi

ninkam* pirkti motoriniu" 
į trukus pamlo, knd datariinė- 
mi" sąlygomis jie m*apsimokn 
ant akių, kanu* auginama pa
prasti javai ir galvijai. Jie 
apsimokėtų tuomųt, kuomet 
nereikėtų laikyti arklių. Ant 
dviejų šimtų tikiu nuo šimto; 
ar daugiau akrų didumo, pa-> 
prastai viena* vynu* išvežio-' 
ja produktus j turgų per tris-l 
dešimts dienų ir tas darbas iš
simėtęs per visus metus, taip 
kad trakų ir turint, arklių ne
galiant parduoti. Ūkininkams, 
kurie gyvena tolokai nuo mie
sto ir kur traku vežiojant ja
vus ar gyvuliu* butų bran
giau gauaama gal ir apuimo- 
kėta, tat ir tokiem* pigiau il-

RED. ATSAKYMAI.

/'«e«« tultlfi. Ncialpiiiame 
eilių, kurių autoriai nepaduoda 
savo tikru vardo, pavardės ir ad
reso.

OMVEKAL STATĖ
V V *1 S
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*, Prakalba.
pasakyta šv. Kazimiero baž
nyčioj. Philodelphia, Pa., lai- 
ke pamaldų 18 d. vasario, nž 
vėlę a a sesers Elenos, šv. 

Kazimiero Kongregracijos.

"Mani, Morta jdio dAiur*<l, ru* 
Įitnical Mama gcnauMR dalį 
pAAirinkA, kun iš jo* n*bu« at
imt r \ Jr^A'UU

Kaip mo* šiandie čionai su
triškom parkutinį kartų pa
tarnaut irnal domi* x x seaeroi 

nai, su jų atsisveikinti, gal 
ižilgo tų pat kiti mums tu- 
darvti. Bet koks bus tas 

atsisveikinimas! Ar toks* 
kaip šiandie? Mirti raikė* vi- 
siems. tai žinom, bot mirtis ne 
vienoda yra. Nekartą kam 
nors mų* mylimųjų nr pažįs
tamųjų mini*, kuris gyveninu* 
dvasios reikaluose buvo apsi
leidęs, krikščionio • kataliko 
vardų tnrėio, liet darbais to 
vardo išsižadėjo, to vardų pa -1 
niekino, sunkus, taisos bunn' 
atsisveikinimas: nors žmogus 
maldų kalbi, bot* taisi mintis 

■- jis nelaimingas, prapuolęs, 
tartum utrnis degina ir ramy
bė- neduoda. Nekartų vėl 
matant, knd mus mylimasis nr 
pažįstamasis, nors pabaigoj 
gyvenimo darė ntgailų. krikš
čioniškai, su Dievu šį pasaulį 
apleido, verkiam, dejuojam, 
prie maldos save žadi na in. gal 
ilgai, niųstom. turės čiščiui 
kentėt, bet kartą viri pabaigs 
tas kančias, apsivalys, krikšto 
balta rnhų atgaus ir Dievą 
danguje regėa. Nors lindau*, 
sunkos atsisveikinimas, bet ra 
vilčių— 'Tiktai tada, norsgrau-

Amj gadynėj daug yra jau
nikaičių ir mergaičių, kurie 
pradžioj jaunystės svajoja a- 
pie dvasiškų luomą. Toliau* 
ar netikusiu auklėjimu tėvu, 
nr patys bijodamiesi, kml šil- 

| to- vietelės neras, gnrtas ne
matys. tai svajones savyje už
slopina ir t uotu ant visados 
savo širdį ir ateitį gadina.

Tegul tokie visi pasižiūri į 
gyvenimų a. n. sesers Elenos 
o gal supras, kad dvasiškas 
luomas tiems, kų Judo* var
do nenori, tai begalinis dar
bus, pasišventimas, nuolatiniai 
kartum ynai; kad tarnavimas 
Dievui, tai savo valios išsiža
dėjimas, o pildymas valios 
Dievo ir tos volios reiškėjus.— 
liažnyčios šventos įstatymų, 
tial supras, knd dorus palin
kimus, kas nori būti naudin
gu žmonijai ir su Dievu gy
venti, nevalia slopinti, prie
šingai, reikia juos auklėti, to
bulinti. 1

A. a. sesuo Elena, pasaulyj ' 
Marijona Baririntė, vos mo- . 
kyklų pabaigus, kad nekaltus. ( 
o kaišius širdies norus užga
nėdinti. visa savo esybe, ty. 
kimu ir dūšia, tarnauti Jėzui 
ir savo broliam*-, laiminant tė
vams įstojo į Av. Kazimiero 
vienuolijų, nesenai užsimezgu
sių musų, lietuvišką, Mount 
Varmei'y. Vienuolijoj ne pa-

Kainos Eina 
Žemyn

Oionais rasite di
džiausius bargenuš 

šio meto

DRAUGAS

M u * ų lietuviai 
pardavėjai Jums 
su mielu noru pa
tarnaus. Reikalau
kite ju.

I

I 
t
♦ 
t

auka n. a. m *ei El*-u<... jo 
1 maldos pa: Di*-vų : užadin 
dėl Jus tikrų pašaukimų.

Sudiev tčvmn*. broliams, 
escrims, — <lar ivilniikif va

landėlę, rūpinki!.'• *.*kii <|<. 
nij savo dukterį, -••-••ii. u koks 
linksimi* Ims susitikimas, pasi- 
veikinima". Ji nenumirė, tik 

•tvl luu* akių n.i' 'a. Sudiev 
jo# vaidu ir tau .* rh klebone, 
kuris a. a. soesri Ei* iki. kuipi 
savo kūdykį, myl(j4ii,L-t-i lw-i ir 
džiaugdamasis kulbėdnvai* 
kad tai tavo geriausia* ]iagv’- 
hininkae |»arspijos vedime 
prie Dievo; iki |msinuitymo,

šaros lAcosiųjn .•eserų-draii- 
gių. kad mokykloj pasekmin
gai dirbo ir mokėjo auklėti- 
mokyti, pripažįsta viri, kuri** 
kasdien matė, kaip jos 
išilykėlini klausė. O 
puikus užmokestis nž 
sunku darbą: 3’1 dol. į 
sj! Kiekviena dora, 
tarnaitė daugiau-*
priegtam tori maistą ir dova
no beveik visus dralmžins.

Visados linksma, rami; kn* 
dėjosi nekaltoj širdyj, tas 
spindėjo ir ant veido, mat. do
roj subrendus, pasenus, l’ž- 
tatai ir Viešpats Dievas ją, 
pirmutinę šioj šalyj Sv. Kaži- kur visi, kų su ašaromis sėja, 
miero seserų ir mokinę ir vie- su džimtgonn rink- »*iv<> pėde 
nuolę, mylinių seserį, viltį a hu.- 
teityje pašaukė pas save, ne-1 
nor< jauna metate, tat suau- -u* raskit, kokis k**lias veda < 
gus, |Misenns doroje, nu-iže- 
minime, meilėje, pasišventiliu*. 
Tik snbrendus doroj, gulėjo 
taip pasakyti, knip pn«ak<* n. 
a. sesuo Elena, kada, prieš 
mirsiant, užklausė jos. nr ne
sibijai mirti. Trnmpas o aiš
kus buvo atsakymas: ‘Ne’.Ne 
buvo jokios dvejonės, nusimi
nimo. Ar suprantat gerai, ką 
reiškia tas “ne“! Tai vi*- 
tiek. kad butu jMisakiusi: k*> 
aš turiu bijoti mirties ir Jė
zaus! Jj mylėjau. Jam tar
navau, Jam viskų ir visa sa- 

| ve atidaviau, pašvenčiau^ O.

dna, liūdnas, bet drauge ir rael'» ***“• .Ar.. 
Mlinksmns atsisveikinimas <,n. ™»kenybių, darbavunom! Bet 
Ka, kad. apie mus mylimi n aii-'

Dievo, ir tna jasamas padeda 
vilk; padaryti, pergalėti. Kai
po pavyadiagą mokiną, moti
na afanSa toliam lavtntte į A- 
kademiją Scranton, Pa.

Kada užbaigė mokslų Aka
demijoj. pradeda novieijatą; 
o čia kiek darbo f Pažinti na
re, prašalinti silpnybes, o su
stiprinti visus gerus diegus; 
ti«ns diegams padėti augti, 
keroti; naatatyti savo iirdį 
taip, kad tikslai, I

pakartoti žodžius Vieipaties 
Jesaas, kuriais ramino ver
kiančią motiną našlę ir minią, 

* lydinčią į kapus . tos našlėn 
jauną dukterį: “Neverkit, 
mergaitė miega, 'ne numirė“. 
Delko neverkti f Dėlto, kad 
velionis, gerai suprato žodžiu* 
Viešpaties Jėzaus pasakytus į 
Mortą: “Morta, Morta apie 
daugelį rūpinies.. Tas viena* 
ty. išganomas. Jėzus, yra rei- 

Marija geriausių 
kuri ii jos

dttv ‘‘neverkit
aao Elena gmaaatą dalį 
atrinko, ne numirė, tik 
ga", ir ai į jnu, gėdulingo. ar- 
-------- --—t------ v,■0TB CkAXim>0TOf KAtvOJtl.

Tteaa, jus ne tik savo aaaerj. 
bet nors taip jaunutę, vienok 

. jau vieną iš savo vadovių, mo
tiną lito namo, laidojat J jus 
tėvai, broliai SMer** ką savo 
mylimą, jauniausiąją dukrelę, 
beperi pašventėt Dievui, idant 
«jus melstųsi, o dabar turit 

« nž j» meMia ir į jus visus, 
Bfiai - katalikai šios parapi
jos. kuriems n. a. sesuo Elena, 
per kelis metus tarnavo, mo
kydama jūsų vaikelius, Kvies 
dama pavyzdžiu pamaldumo, i 
nusižeminimo. kantrybės, 
darl.štunm ir nekalto gyveni
mo.

Aioj gadynėj tesilepinimo ir 
per tai atalno nupuolimo dva-

V.rll.ftt’- mn?le-»7 e «
\ ■ 1 . » ... .
t«t» |aadO. t*alt; Fu- 
•Ii IT J KMlI <fld?l<» 
iki 1 !•'»>« 1 11

silsi rado, bet begalinį darbų; y™ ‘ilt
pačiai rookyties be jokio per
traukimo, vyrcenėmsiems tar
nauti, visur ir visame, ne taip 
darvtijcaip jai patiko,bet kaip 
valia buvo vyram šils Neuž
mirškit prtegtamjcad tąsyk a.
a. sesuo Etem vos ii kūdikio 
metų buvo teėjus. Ar mažai

vas* ir ištikimiems savo ta r 
nariu ne bausmę, bet vainiką 
duoa.

Trumpas jos gyvenimo*. ■ 
tiktai 23 metus turėjo, bet 
daag kalbantVL Labiausiai 
kalbantys j jaunimų. Aš ma
nam kad x x sesuo Elena, jei 
gu šioj valandoj kalbėti gn- 

i lėtų, taip atsilieptų į savo mo- 
kiaiua ir į vteų jaunimų: jau 

' niase brangus! jaunučiai ir nž- 
auguaieji supraskit, kad žmo
gau gyvenimo vertė neprigu-. 
Ii nuo žibučių, skudurų, išri-i 
lepinimo, nau' jmtaiknvimo. 
Tat dabina tiktai neišmintin
gus sutvėrimus. Žmogaus gi 
vertė tame, ant kiek tnyiėri 
Dievų ir artymų, ant kiek pa- 
aišvęri, save suvaldysi. Kad 
galėtų kalbėti a. m sesuo Ele- 
na, taip j tėvus atsilieptų: ne
mokykit mažu dabinimori, iš- 

ir patys, lavinkit širdį, 
lanri meilės ir gaileatin- 
fat iiaoUt, kad raitės

jumyse pavyzdžio netn- 
stat^maū Kimia ant pa

bares didelių darbų nenudir
ba, • taom tarpu nudirbo di- 
džiauį darbų, pasišventė ir 
ta meilė jų sudegino, padarė 
te jos aukų, patinkančių Die
vui. Užtatai jos viri gailisi, 
viai jų gerbta 
* Sudiev vardu a. a. sesers 
Etaoi motinai ir neuerims 
vienuolėms; neverkit jos, 
mirė, gražiausių žiedelį 
Viešpat* nueiskjur, tai 
kit, kad jos tarpe Jnsų 
nebus. Sunkiai datyrė 
Viešpats Dievas, 
mėnesiu netekot savo tėvo ir 
dvasios vadovo, dabar pirmu- 
tinės savo sesers. Bet matot. 

Tu atsakai-už viską: ^*’P J“ Viešpats Dievas mv-

atėjusi, tu
ri dirbti už Miaa, idant mm 
savo užduotį atlikti galėtu
mėm, obalais kiekvienos jau- 
nos vienuolijm. Ir dirbo a. a. 
seeuo Elena, nes ką tik pabai
gusiai novieijatą, vyresnėse,, 
jaa paveda kitas nešeria mo
kinti. Darttetmma, nmitemi- 
nhnaa, kantrybė, tetvermė at
kreipė į ją akte motinos per- 
dėtinėa ir nors jaunutę,bet kai
po tvirtos valios, doroj subren
dusią paskirė ne tik mokyto
ja šičion, į Pbiladelphią, toli 
nuo motiniškojo namo, bet ir
perdėtine, motina to namu. | 
Čia nauji rūpesčiai, vargai 
jaunai galvelei a. a. sesers 
velpi ' 
venk visus reikalus namo, gio-, Tikėkite, kad pavyzdi* ir 

bok visas seseris, buk joms “ 
pavyzdžiu visame; negana to, f 

šioj dauguma mano, kad dva-' dar imk atsakymą už mokyk- 
stekas luomas, tai paailsys, ge- lą, įauginusiai joj darbuokis, 
ra auonelė, šilta vietelė, ftioj Jus motino., ką turit tris, ke-ra duonele, šilta vietele. Šioj Jua moUooa, ką turit tna, ke- 
^llynėj tuitybėa ir paaiputi- turte vaikaliua, kol nfangtnt 

V. Dievui juoe, ktek pridejuojaž, not pri- 
_ _ it# Jo var- kaikiat, gal itek ttek 

dą tankiai tetaria ir taip, kaip kaip 
jiems patinka, o m V. Dievui, Uaa 
Dievo valią, įsakymu pildo.

garbę ir į milžiną nlilej.
liet. kl. lir., išrik | m vasaryj 

j hiuktis nr giria*, ntisiskink 
kn<i ir jaunutį la|**-li — žiūrėk 
jau užgautas apdulkėjęs; mc« 
gyvenam litukno*-*'. giriose jut- 
gundą. silpnybių: gal ir pri* 
••—er- Klienu* kokio- dulkelė- 
prilipi*. gnl n-iktduiijn iš nn,i« 
luigi-llni*. Užtatai visi ntsi- 
sveikindami ją. <!■ l.iikiiiii- Die
vui, kad tni lelijai ttir;** męs 
dnleido gyventi ir iš širdies 
šaukime: amžiną atilsį seserei 
Klimai duok Viešpatie. > 
šviesybė amžina tegul jai švie- 

Ainen.

<» X’. T. vumsami
siut.i t»iin
nutl naujo* teamna 
kamuolį* nanrd«4)*j 

ra* 6%c

k .wipl • • lomAfA
* ui* rtAb-irttn** kai* 
n«to J.ihor

I llMtBI

n:«iiotun «tiuta.
1? r«»iiu Avie*
m ir tarnam** 
%<*•<• purvini 
luitnakv Ik. o
•lalsor tšklai

SAVO SENUS CEVE 
RYKUS NENUMESI

\Villiamai PtMbrnon. Kanulo* 
•rmi>4* t>ruo> Prinertt'o* Pat 
Rrgimroto ofideria* ratalcoio a|»r 
arpspr*K4 bala karia
buvo 4a kart Ncolrn padai* pakai- 
tt *

„Reti* oaCarataa anka«q karts 
meta prie pragaMtm rq apbnkyb>« 
iioplyao pirai pado ' *akr otele- 
rio* l*ewberlon. .ei pa|*ra«li padai 
buto nuplric .kur Ia* irumprtnia- 
p>r laike •

Tokiu* čereryVi*. kuriem <1* 
galima pataikyti n--uun>r*k. Duok 
pakalti geni*, tvirtu* Kroliu ta
da* Kiekviena* ' možius |uo* pri
kalt Kaštuoju ne daugiau ui 
papraatu* padu*, kurie daug grei
čiau nuplyšta. At*itnink —Ncolin 
padai pagaminti mokslišku Gudu su 
prityrimu, kad padai tartis |*ado 
vert{. Jie yra lankgK aepenuirks- 
tarai ir tvirti. Napjua čcveryku* 
galima pirkti jan *■ šiai* Kroliu 
padalo (vairiose >šooiooac-madoae. 
Juo* pagamina t oodyear Tire A 
Rabber Berdrovf 11 Akras. Okio. 
Jie taip pat išdirbinėjo ir kojaanar- 
aiaiu* aėkaluiu*. gvaraataoiamus 
ilce*aj iUaik>wy m-go vi vok i kiti 
-«-tuW 

ngslin^oles
VYRUKŲ DRAPANŲ 

BARGENAB
aakriuo* autu ir <*w4o«al. oor- 

U* aua |M iki Iki. t*Mz par- 
krtoodo po Ilk ir IM.

Mnujol daryti v*tavi kuo Ilk 
iki III Mulai Ir ovorketal. am. 
17.M iki Ilk.

Hlaao paMrmanoaa kailiniu 
paiuuAtų marke* 4.

ViA-ti matai ra rieti siutai ir 
OTrr koltu Trtf*> nuo |t* ik. 
• ii iMDar 1$ ir JUsAfutu Ke* 
lite** nuo f 1 M il*> B4.M Vaikų 
Mulai nuo 91M iki 
Itaca ir kupora-

ATDARA RV<I>IKJIA

B. GORDON,
Hll M. HalM..l -l .

Tegui Kvorta padabina Just, 
namą Pas mus galima gaut 
visokių naminiu rakandą k. t

Puttų Divaaą. flte 
Ina Piano Orafam

f — Y
t i

PARLOR SETAS. \Villinin ir Mnrv; lutai 
gruzinus stiliaus; gražiai nujiali- JQ7 Cfl 
suolas nrta rudo ąžuolo finišiu....

89.75 tekalno. SI j savaitę.

MMtihl. fotonini ar 
Prrtod rtvllaun au di- 
drl t u rridmdtiu, nr* 
iudu ar rnud«»ninedth» 

532.50 
II LAkalno. r. fa* aaraite-j

IM1*lt<>\ I l> III IA IIH.K1 
Ir liupr«rt«*<1 Seainrtrra 

$32.50 
m.iAincMi

KlMėllR Ik.mtatic rHmi 
Whr*ler ir U'ilMtgi Kita* 
Vąition malino* $26.00 
tikini

Nauji Šilkai Dideliam Pirkinyj 
SUTAUPYK NUO SI IKI SS ANT KIEKVIENO JARDO KURĮ PERKI 

ftilkni gražiausiuose ir naujausiuose audimuose, spalvos ir plotis nepaprastas—ir geros 
niši*. Tiktai skaitykite.

85.00 tUkinė Satia Uharmeuse; 40 cotip pločio 
8SA0 Mocm-Olo Orepe; 38 ėottą pioAte...
MSilkinis PąpjfižTsraią pMte 
UMBtotna Dakdtavaa Wmp Orepe; <

OHOMMRGĄRmE
AmAova^CMmunr

■ —■■ii —rCbb c—CAM

IŠ GRYNU DARŽOVIŲ

MARGARINE 
AUGŠClAUSIOS RŪŠIES

MOTERIS mėgsta Nut-ola Margarine keptu bulvių — arba kepant pi- 
ir sviestas — ant duonos užtepti, ontužtat, kad jas taip užganėdina kaip 
ragus duonai ir taip prie virimu. Vartojimas Nut-ola užtikrina dideli taupu

mą sviesto bilos.

Ką tik naujai išrasta Armour'o formų la. kuri buvo vartojama prie išdirbinio 
Nut-ola Margarine užtikrina, ja galima laikyti ilgai ir visuomet bus gera; var
tojant Nut-ola sutaupai pinigus, kuriuos praleistam ant sviesto o gauti tą patį 
n sadinima

Dėl vartojimo privatiikoms šeimynom* krau- 
tuvninkai priduos su pakeliu pilnas informaci- 
ja* kaip reikia vartoti.
Užsisakykite vieną svarą Nut-ola šiandien. 
Persitikrinrite apie jo ekonomiškumą tavo nu

tari. Reikalauki-
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LEGEN

NAUJIENA!
iArviikė šimtais

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
JANTI8 AGENTAS.

Pranešame plačiai kataliku 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio (galiojome p. A. Petkevičių 
atstovauti “Draugo” reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras.

tXA>1om« bktdlUM DTKA.J 
RaAykiu pas:

Amerioan Enropuan 
Patent Offioaą Ine.

(M.)
; 2.'4 Bnuulmay Nrw Turis. N. Y

MMBMMMNMM

Yru negalima* įlalykaa skri
eti ant mėnulio. ir negali man 

1 dalykas yra gan'i kily tokį 
vaistą kaip Ainerican Elitir 
<>f Bitter \Vinc. S'cknrios fir
mos mėgino imituoti vardy, 
spalvų ir tiku iii. bet nepasise
kė, nes nvra kitos tokios rų- 
aieo. Dalykai is kurty yra pa
dirbtai* Trinera Aiuarican Eii- 
xir yra parinkti ir niekas ki
tas negali jo imituoti. Užtat 
visi, kurie kenčia nuo vidurių 
ligų, tai tiktai vienas raistas 
kuris guli jus palengvinti ir 

Į nei vienas kenčiantis neturėtų 

to praleisti, ypačiai dėl nerir- 
tekinimo, enlvns '■knudėjimn Ir 
nusilpnėjimo. Visose krautu
vėse $1.10. Jeigu esi kanki
namas nuo n*nmntiz.n>n, tni ge 
riausin yra vartoti Triners Li- 
ninienty. Tai kaip tiktai ge- 

' rinusias vaistas nuo ižsisuki- 
iih>, snpntimo ir neuralgijos. 

, Visose vaiatinyėiosc 35c. ir 
|65e. I’er portą 45c. ir 75c. 
Josepb Triner Couipany, 1.333- 
1343 So. Ashland Avė., Chica-

m- (Apg.r

DR JOHN N. THORPE 
Parvažiavo iš Pnineuzijiai ir at

gal užsiima uvo profesija.
Į Gavo pnliuoMvūny iš kariuome

nės, bet gali bile kurią dieną bū
ti pašaukiama* atgal stoti tarn.vs- 
loti <l<l penkių metų.

. |stujo j kantiuUK-iif liuiaunioriai 
rugp' K-io 1917 metuose ir guvu 
komisija kaipo pirmas leitc- 

; tuuitūs. bet per jo rsbumą ir mak
alą jisai tapo paaukštintaa j ma
jorą. Pirma jia Imvo nusiųsta* | 
Port Rylcy. Kaušas. ten kelia n><- 

, nesiūs išbuvęs tapo nusiųsta* j 
t'amp Pykę, Arkanuu. iš ten bu
to nusiųstąjį j Camp Ilisoti Xrw 
Jrrnry.

Kaip ausi|>aiino su visais <ia- 
likau su kuriais turėjo susina- 
uiti. tupu iMuųniaa | Prancūziją. 

Prni'ruzijoje išbuvjs penkis ir pu
sę mėnesio ir karei pasiliaigu* 
parvažiavai namon.

.Ii-ai išiužiuėju Ih-kiU |s> VŪMa 
dalu nelik Ajik rikos. bet ir Eu-i 

’ n>|sv, yra daug kaip naujų, taip 
! ir senųjų ligų |irraitikrinę« ir yra 
vienas iš geriausių gydytojų.

< tfisns randasi po numeriu: 
*•100 So. Marahfield Avė.

Telefonu* Prospeet 1157.

A STATĖ 1^ |\j A STATĖ

BANK JL^KaLA llY BANK

1112 W. 35U1 STREET OHIOAGO, ILL.
(3 blokai nuo Balatad St.)

KURIAME SUVIENYTŲ VALSTIJŲ V ALDAI A 
LAIKO PINIGUS.

Turtas $5,000,000.oo

■■RE
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Lietuviai Amerikoje
KEN08HA, WI8.

Jaunimo veikimas.
Kiek laiko utgul Kenosho* 

jaunimo kaip ir nebuvo. Nie 
ka- apie ji m-sirupinu. nei ži
nojo kas ji* vrn. Kn* į kurių 
pusę kreipė, ton ir iiukrei)* 
Žodžiu, tas lietuviška* jauni 
ma* naudo* nei sau, nei baž- 

<včiai ,l»ei savo tėvynei ne
ršė. Kodel-gi taip buvo? 

CKa* čia buvo kaltas? I>eng- 
vn* atsakyma*. Kalta* buvo 
pat* jaimhna*. kad 
taip lengi'ai savu i 
Nesirūpino *upra*t klaidas, 
lik ramiai sau 
sidiiuia* nieko.
ka* keičiasi.
lanti* 
t ima s 
kurie 
l>u*ti, 
aplink ir i*amntvti, 
saulutė imt visu*

< -kverbia-i vidun, 
jaunimas, atbudę* 

.miegu, jiamatė. 
iidi buvo atsilikę* 
kitų.

Dauguma* manė, kad Kcno 
slios jaunimas jau nieko n* 
gale* puveikti. kad jokiu bu 
<lu neįstengs užpildyti tų pru 
miegui* laikų. Bet buvo ii 
tokių, kurie kitaip suprato tų 
padarytų kiautų, nenusiminė, 
bet stengėsi jų atitaisyti. Ii 
štai ačių jų pasidarhavinių* 
rasiapiečia tas viras jaunimą- 
po Lietuvos vėliava; sutveria 
Lietuvos Vyčių koepų ir kiek- 

41 vienas |*asižada drųaiai lu< 
1 kaliu žengti, kokį rodo Oaž 

’ nyčia ir tauta.

Pažvelgkim šiandie į Ketu* 
atara jaumraų. Aiaudie jau tų 

j abejonių nėra, kad.nieko nr- 
gali nuveikti, net stengiasi jau 
pralenkti to* apylinkė* kuo 
pas. Vos kelio* aavaitėa lurip 
susiorganizavo, o jau turi sa
vo chorų, kuriam vadovauji 
A. Pūras; rengiasi prie loši 
mų, žaislių, kurių mokiai 
p. S. Gadėiku. Repeticija* 

gžaiku kiekveno* seredo* va- 
Ikare, parap. avHainėj.

Žodžtn, aakaid. Kr arabe*

>. Taip ir rųikia. Narstė 
Ubu X iamūau ir takiu bu
du bu* MtvikU <laug dau
giam Kenoshes katalikiškos 
draugijos ir džiaugia*! ir pa- 
sitiki.savo jaunimu. Atai gu 
vome ulkz*ie6mų nuo draugi
jom Ar. Benedikto, kad jai *a-

I davėsi 
klaidinta.

o 
snaudė, iivįm'i 
Bet. visur vi* 
Diilmrliiris kv- 
tarpe susi prajautrinto

bndiun i* miego visus, 
nori ar nenori,turi at- 
pratrinu aki* pažvelgti 

knd jnu 
plyšiu

Kvnoslu*-
i iš sunkai: 
kad ji* toli 

užpakaly i 
4

luti gerai, kad čionnitinini 
/.mono* virai neatkreipi’1 ati
da* j plepalu*.

Vienok verta laiminėti, knip 
Iie l*d*evikiii |m*ielgė minė
tume vakare.

Jie mum'-, kad *avo gaivia1 
gali** įeiti į saly dykai. Tnd- 
gi keturi tokie socijalistai, gė
lai prisikaušy rudžio/ bimdė 
Itauiatyti teatrų Im* mokėjimo 
už likietu*. Jie kaip kiau
lė* įlindo j *tily ir at*i*ėdo. 
Reikalauta i* jų tikietai, gi 
fle n<*n<»n\io mokėti. Tada du 
|M>livmonai ualtagu* ui apska
ldė* per duris i*im*t>*. Kitaip- 
ir negulima ajisieiti *u tukini* 
*nni kalinčiam ".

Negerai ir katalikui dura, 
jeigu teisybę, tai. rodo*, vie
nu- i* tų išmestųjų i* salė* 
*ocijnli*tų dar priklauso prie 
'•ionaitinė* Av. Juozapo druu- 
{ijo.'. .leigu tnip, tai pala to 
siu* laikyti katalikiškoj* 
I raugi joje. Tikiuosi, kad p* 
.i llarvey katalikai neaiduu- 
-nie iiasinirkinti.

Visk* matys.

SHEBOYGAN. WIS.

tengtumr. vakarų >*u progra-
iu, kuris atsibus kovo 2 <L.

1919 nu.
R Vyčių

parapijos svKainėjr. 
•T8-ta kuopa su noru

»draugas

llt tluklii|Bua opa f "• ♦kna ant not 
tr aluty. Ataitaautaiie

702 W. 12 *44
Room III

VatoAk^u bu t bert* kt.il* r **• t 
M .

433* M Alu&art Ut

RE1KJU IM. V*
■ M*<tur<u." nna -fUC uauu

Į «ttlu sIsdKnktt. 
I»r Ju-slstl*.

1411 *. C..tr. I l-.uk A»<
ĮTBIvfonas L.u-ndal. 1*114
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un numirs

41 to*
<vatH|

IjMurta rrv 
lM.ru* Aitie- 
ka v i « W i a •

I riaukia). Tu
nu *a«o Bara 
tK.tiuf *r u tat o 
tUriblI*’!*

la’l <1 
•t Gali

I

zrrnrrpjj in
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WOEOESTEB, MA88. '

Aioje kolonijoje, panašini ki
lom*, v< s tik juda lni|> vadi- 
namą* Jauriiniviiė- Rateli*.
Prie minėto Ratelio priklausot 

'Įvien laisvamaniai ir gal kele
tą* raudonųjų. Jų veikimą* 
vietų* lietuviam.- yra gerui 

' iinoUM*. Prie minėto Ratelio 
Į pri-igluudė ir nekuriu buvu
sieji vyčiai, sutverdami savo 
chorų po vardu "Aušrelė" 
Per savo surengtų koncertų 
publikų tiek prikankino, kau 
*ykį išgink* jų chorų dainuo
jant, antru syk nenori ir |mi- 
žitin't į tų šalį.
sujudo užbėgti katalikų su
rengtiems vakaram*. Ir taip, 
kuoini-t kululikai upviukšėiojo 
Spaudo* Navaity, minėti auš- 
relieėini |*arengė toje dienoje 
koncertų. Pasekme* i* nuderi 
jaiišku atžvilgio turėjo gaiš 
liuas i**t ko yra velta* |msi- 
clgimns, lai sprendžia )mty* 
skaitytojai.

Ihdmrtė* jų tvirčiausia* nu- 
sprendimas yra sulmikotuot 
Av. Kazimiero |»ar. chorų ir 

I Ąčiu*. Bet \\'or<*<**terio Iie 
Į tuviai aut tiek yni up.-i*vi«*tę 
, ir gutirų.-, kad greit gulė* at

kirti u idu* nuo (š ių. Knip 
priežoili1 -aku: ".Seno žvirl>-| 
lio ant ju-lų nc|Kigau*ri". Jei Į 
nori |*agauti, tokiam reikia |>a 
berti grudų, taip ir uušrelic- 
ėiai sykį apvily pulilikų, dau
giau* jau nebenpvil*

Sunku šioje valunduje akb 
n|*duinti. Supranta suriesto- j 
rieėuii nušreiieėių šposus, u 
ausipraty. nerems jų kerėto ir 
pavydo koacertų bei kitokių 
pramogų. Jųjų daina rimo* 
sykį sukėlęs revoliucijų klau
sytojų jriivuuee, daugiau |Mt- 
tutsio* nekel*.

Čia turiu pridurti, kad vie
na* ii vaikinų, o gal gyvanaš
li*. gana buvo veiklu* ir ra- 
sipratę* šiek tiek, ne* pri 
klajuan jauLtatiAiu lių draugijų, 
kaip tai : Blaivininkų, Vyčių, 
Tnuto* Komio. 41 kp. A. L. R. 
K. N. ir išgarsėję* kai|M> U’or- 
cesteriu kore*|x*ndenta. nei i> 
Š4*ii, m*i i* ten jametė mine 
ta* drbugija*, primraaė prie 
Aušrelės, um ir dui agitacija*, 
priešinga* minėtoms draugi 
jom*, žmogus, tikrai anai- 
l*ratys, te nedalytų.

Kitas n4, buvę* nc< karš
tas Vyti*, nusprendė aart tat- 
būt suhanknityt Vyčių 36 k|u 
ir imreikalavo, kad miaMa 
Vyčių kp. tuojau* grųžitit j 
jam paskolintus $75.W, ne- 
buk.lai tie pinigai jam dabar 
reikia įmokėti į Aušrelę 
Ne. brolyti, a tin* lama* sa
vo skolintu* pinigu* Vyčių

Anšrel iečiai

l'misaAkau * ivlu* u.* s .įtrur.ininJ^ 
i*rl>a ui Riikriattjobr Scturimi* ) i ' 
rafijoj ūbi tarauti saliu atlik:!. 
Įbartio n ibi Ja u. Galu Ir laiku* D v 
kvt hctuviAkal. Ima k tiksli ir lici -/n 
Gr«<S« .infllikai.

tano nevadęa. Kas link aiKvsa *•■• 
nriaAlarnuJu- Pali->4ijlinu* .ta | u~- 
kutin^B vlci4« t*<riu

H |>*«: K klrlsooų invlslilu kreiptsB 
| ”l»r*UMo” Adsblantr .nų>a. Iktat W. 
Mth Nt . raito <2.

!*alr*knu drauru Ir p^k>«t*tnu. ba- 
'Ituuvių M Kb«M 
M dishiir ••tari ta a
104 1 4 Inu r iainneU 
IMu ata.liepti aat*

I Lub.. Telkiu (av 
I !> r

BU ^iCl
t mo lo ■4rwK»: 

l*n*BU Lo<> k itartAi
H< i .1*1 3b

f H troli Mi< h.

ir

Barbora Šiušienė
Mirė vasario 27 d. i'19 1 

vai. išryto..
Velionė paėjo ii Kauno Ga

beni. R-scinių Pavieto Kve- 
dainės miestelio.

Paliko dideliame nuliudivie 
vyra Joną

Laidotuvės atsibus panede 
lyj kovo 3 d. 1919 8:30 išry
to ii Iv. Mykolo bažnyčios j 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa 
žįstami yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse po numeriu 
2341 Frankfort Str.

I ui4Ak4.u |*t olt* Mnrtir.M kna iuin*. 
Kird<|au. jub t<ka>.aV'» i tau ori k«*
kAb8ut>tii*'D\ Kali s i4* imu. ta* j 
turtas |ms« aaintii jo k..riu->in« n n Kire, 
no arA^a^lu tUli<*u; <>4? M«h«n 
Abv . ta>Mt ('kiram*. Imi. talalcm'-kitr 
4u«»t» atjw*k*n*4 ar n* patu ar kilti*, 
ui kr, l»u««ta IrlAi <! l'tncaa

Jultun Kt. t’iuiuia,
P. «» Ito* II: Ea>t Millinarkel M«*

X\T r.UtlltVIMo
•O akrrty fcriiM tart ■*. att tn**tM>vnl« 
ir aptartai* I. u a kala Ist t* Imi trsar-
Itįno pri«>/antl<A «• < |»riv«M*w<M*i | »• 

! 4iu*ti uA takui l'lKtų k aitin liet |»la* 
tranu tinty roAykitr iu>yau» 

1‘slrr llraniA***..
s'uater. M*'ta.

POVYLAS E. KRAULEIDIS 
l*.rnu»* I H-1ittt« I rn.lAto* 

WET WASH LAUNDRY 

4349 So. Hermitage Avė.
Telefoną* VanU utalO 

tnla»n***n“’<a <irundi» 17. IKI <. 

Aiuouri pranešu visiem* *n- 
vn ko-’Turrr’nni*. t-nd nnn tin. 
dieno- priduota* <iru|*Hna* i* 
plaunanti* tų |Mičių dienų it 
pristatomo.

Pamėgink, o persitikrinsite

I

Kovu 2 <1. Lietuvo* Vyčių 
*d kuopa rengia gražų vaka 
.ų. Bus su loštas veikalas 
'Unksmių* dieno*”, pobaž 
lytinėj svetainėj. Galime ti
kėta1*, kad vakaran bu* i odo
mis, ne* vyčiai darboojaai, 
kad vakaras pavyktų kuog*»- 
riausia. Tad nedėlios vakare 
risi j L. Vyčių rengiam* va
kar*. kur praleisite linksmini 
laikų.

Taip-gi yni reagiamaa indo- 
mųs vakaras Užgavėnių vaka
re, ty. frr. Kazimiero ditmoj. 
kurtame bus gražių kalbų ir 
jajnų. I ta i uuo* vietini* vy
čių ehoraa.

Vytia

Po
Tcvkebury, Kn**. ligonbutyj 
pu*4iuirė Jono* ūuky*. Sirgo 
gerkline džiovu. Rita liga jį 
kaalciao metu* mi virbus. Ra- 
p—:y Am Gaižiūno nahao-

AtM|~ū aT%bid^ai u 

fciMMfcilali 
įkas* paėjo ik
nevčiio a|Mdcr., Valmltriukų 
pantpijev, Natnokių sodžiau*.

Ait»*i* dienoMe ateibuna utu*ų 
parapijos fėrnL Viaka* eina 
kuopuikiausini. Žuionių pri

ilgo* ir sunkiu* ligos

*in*nka pilna |M>bažnytinė *Ve-
tainė. Galime tikėti*, kad pel

36 kp. tumu jųjų ne* u i »s n krū

nu parapija turės.
K. G.

CICBBO, ILL.CICBBO, ILL.

ty *i. bet prnluosi jiem* tik
daugiau* energijo* veikime.
Wunx'*terio L. Vyčių 36 kp.
Šiandienų y ra lo sugriauuama

•i
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Lietuvis Advokatas 
Attomey at Law 

t»k w *ti4»r*»» <M.t • t«rta *m 
U«*9 •», Trl. C.Mt^ral •<*
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C.y«.: 311? bau. IIaIMsmI atr-*-s 
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•U.>111 IIIIHlllMIMUIUUUmU444UtMMW'Dr. M. Stupnicki
H OP Sl Morgai Btr-e

TrMMMG Varto ROBI

b |M> f> > »kl b V«lt Nfcdrllo- 
.* r I Ur • vai • • Bara

RAMmaTAB ra

DRAUGYSTĘ ŠV. PETRONĖLĖS 

Užtinai' nkiri, Utiniiki, Kovo-MiicH, 1919 
•T. JUBGIO PAEAP. 8VET.. 32-ra* Place ir Auburn Ava. 
Pradžia T vaL vak. Tildetaa 35c Tpatai

VIM. bur«* ta^įlUnkia ant taiu •«-»«• ••tsiMo iaoliaoa. i»u» MMbky •ktakm*. 
MM tai >r« r «tafc<4niia tdiliuo. kitu t.klo Imi I int to n ra* t*»i%ę. ViM t'Huu uiti f 
Mu baJlaUM, kaip u et. taip Ir ant AU* balUtuu kotnitvtM utl'krlna ti»i«m» 
atM&AMkiuoacuaa »oiko< NnaairslAioi kvk<4« tu* u n hr-tuviua al*11t>ak)Ti

Moamcr.SK.

I 

t

CAAM C2to AtSMk AM t£A aSb£t tSA*ir O® ’CJj 'vai

DIDELIS D AJ JJ 7C$U no- 
MEIINIS DflLil VaJ GRAMU
s LIETUVOS ŪKININKO

ATMMJA

Nedalioj, Kovo-March 2d, 1919 m.
M. MILDAŽIO BTET. MM W. S Pinos

Pradita • ral. ratam Uaaga ir Me TpataL
1*1 sąra biii auna* M fcMarUUM "Valsčiaus Kw4*<-. Ma*« kvarOis*. 

Ma*4«llaa Orkreroe tr Ul« ■urvuauB*

iMsčsitam, k>rrlvUia« ru umlvruiuMK. |ian*> Ituosal 
Kviečia visai*

AMK8^*t*9B AM **'*- AkSB ĮSA.

ESS" BALIUS “"SH"1
a rengi*

Dr. G M. GLASER
rrulitikM«t)ci 77

<iriMi« 3m Mo. Muhcm m. 
Kerte K2*r«s M„ IM.

*|-|>-UAIJKTAM
• M'*l*nMui. VirIHiv. tnlpci <htu.
• ni4kų lirų-

VJUeANlKM*: \*u« » r>*t<»
Iki 1G. r. U v IX Iki 2 |m> furt. nttu t 

« Iki ta bėtUmUj vakaro.
• N<4ėilo<nlo ntiu ta Iki ? |m< islet.

Vakaro Ui f»fUM uMarytao
THt-foAM* Yarda <17

•• 
••

B|l |n|l|l _ .lstStM.4 1
DR. S. NAIKELIS

<mnnvM.<si m c miici muim
<142 A kalami A*c.

muuGTSTt tvErros oitos
KUibus

Ned., Kovo-March 2, 19
*V. JURGIO PARAP 8VETAINEJ.

ISmMuao. prtalloi.it .kla*.'
bua pAleoKb iru m ta dcl Jue<į oktų 
Kunintat tu k«-aU ruo nkar

( 4«-Jien<\ kuu’nrt r«*id«'-o llopoa | krv 
‘ va. kuuuiut ok.iiloi ar Mūvi ar ra 
t taul. tol tvos* t,t pr> JtC'DkItan. k»>l 

r«ik»P Jumsi r kini y Alutio !• tarty 
' Hjriūd* pr.GiHs* Jum* rwtaaa4A 
) ps-Umtilin* ui pntriR* ..* 
> A«K tai* ta* tbAj avi MM M M.

JOHM SMETAMA
Abi* Spedjaliataa

1801 B. Aihlutd Av. Chioaoo
Eo.ni1.>> vutotkMim.. 4rku 

K »i.i f '» l» tu. r»l>>* 
S-Clu. luina. *IH 1*1.11'0 apuoko.

Kai.li.ri. 14. lt. 1*. IT Ir 1* 
T<ni/kll« | rua.o po.*4h

Valandos: bu. » vai. l4r>t. iki » 
vai vakar a Nm.l.uj nuo * vai 
-rl- ».» IV val-nda' dlon«

V. W. RUTUIISUS,
ADVOKATAI

Vai II a. m A-C p
Nr4<l»vii l« !• -1C a

lalMWM l»rus4-V 74* IB
tVeru offarr

CB47 W. I Kl* M.

tu.

Vai 1—4 p iu Ncd. |*A*nJ aut

r

RT

I

KABVKT, ILL.

-
I

vėlų jnu
tik grudai.

$ 1
*

■y

Nedelioj. 28 <L vanario, ».
L. Vyčių 84-ta kuopa ii

surengė <ūt 
Apari dainų 

ir dėklamacijų, suloila dvi 
komedijėli. Jmtent: ‘‘Dvi Kr
auti" ir “UlMrrt* Jaflc*”

00

prie 32 ro Place ir Auburn Avenue
PRADR1A 6 VAL, VAK. ĮŽANGA 25 CENTAI

7W. Intos./ 012

Dr. C. Z Vezelit
IJKTt lIk Ur.VnaTA*

ValMd". auo > nlo Iki * *.k-
Xe*<-Uo. » rasai autarmHI

471* UO. AsMIJUftl AVESIK
BMI 4t Galvda.

-BP

Tai bu» |S4im^» lok* Ululnsluso* laaliuo Ata/j aftHink* i •dklj A*.-Du* ta*
tatai arba tirt*4* i•<«•» dartrli* Atarafijaaii krona l«a alko! l*« ji«myliu. *fjti
i *a« lUuMaaaUi UlAksUsi. s.tua d4rtanj IIm’.ik Mi* ip Mali* ftulriG i*
•unrrifi4i»it|. L..ti> t it fraarstaiAlui* takaepo ir kiti •i jauni tr *»• m. 4'
dell ir įjus/t 8M|>4i'.irtak>1<' A»«» l-allau* Vi»s4« Mrdibaui kbie>-ta. k* »klITi.T.lN

UK1KM T. tab. Jota .MaO IM A Am.

t

KBWAKU. ILL.
4

Vanario 22 d. L. Vyrių tt)

12. aaa 1"m • es« 2*4
llrrtd'TM ijA 3A3G U MMl« M-

l*i»4M4< Tu. (n «Kiek ka tų mv. Antanu imu'. |M.rt;a|,'.fn 
mokykit*- auklėtiniai surengė \iv<-.

s ini jai- gerėjo-programų*.
Taigi n nedėlioję, ko-m«’*s.

d., lygiai 5 vai. vakarevo
Av svetainėjeAntano pa r. >1

tie |>aty* mokiniai, išmokinti
svM-rų nasarievių. vėl rvngin
gražų programų.

J uola, jo* ir xi*n* pragarą* m--
Ne* nuo šiaudinių

atsikratė ir |*ulikj

sutiko ir rengia gražų pro-
gt amų. kuris susidės iš loši
mo. <Uinų. rilių, monologų irf >
tt.

Tuigi kmoshivčiani* bu* vėl
progų praleist link*miai laikų.

Niek* nesitikėjo, kud Ke- 
nosho* jaunina* taip subru* ir
tokį veiklumų parodys. Tat*
gi. lai gyvuoja L Vyčiai.

Vyti*.

■

KABVBT, ILL.

i

A

kuopa laivu surengus pasilink
sminimo vakarėlį As-. Antano 
|iarapijo* svetainėje. Visų 
vakarų jaunimas linksminosi. 
Musų vyriai yra gana darbi 

pirmininku yra

Moamcr.SK
prtalloi.it


I

v

CHICAGOJE
Iš NORTH SIDE

d..

2

d..3

• ' I
Kiekvienas nary. tai pariatcngta 

niaivrati ir nauju nariu. •

BIZNIERIAI PAREMIA 
SWEITZERI.

niaivrati ir naujų narių.
M. M. X.

Suimtos vakare, vasario 22
' <L J. Skinderio svetainėje. vio- (biurai t ienė ir M. Ilazmanskai-

DRAUGAI fieltaJianii. kuras 1 1919 m. J

Naujas Trukšmas!
Tiktai [3| Tris Vakarai

Užgavėnių bazaras;
DIEVO APVEIZ S PARAPIJOS

Nedelioj, Panedelyj ir Utarninke |
Kovo 2, 3 ir 4 dieną, 1919 m. ■

DIEVO APV. PAR. SVET., 18ta ir Union Avė.
Ta- tnukAma.s rengiamas praėjusių metų bataro užbaigimui, muzika ir pasilinksmini

mai Atsilankę turės progų patirti visokių Užgavėnių linksmybių ir nei vienas nesugrįš na 
mo tie GYVOS D0VAN08 Užgavėnėms reikalingos.

Nedėlioj pradžia 4 vai. po pietų.

Panedėlio ir Utaminko 6 vai vakare.
Kviečia visus

i I 
•• 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. Ih-l Ink.i žioplai .ii- Im-..
pildoiim..

ŠC.šcstądien is. kovo 1 
Albinas.

Sckmadieyiis. kovas 
tv. 8implicijus.

Pirmadienis, kovas 
šv. Kunegnnda.

t'liicngu* I»iziii<*i ini pm<*mm 
Su-i-ilzi-riu įtrinkimų i mnj*> 
ru-. m—-iiii-ji demokratų 
(lartijo* liiznii-riiii Ino tikslu 
steigia hepartyvį {Mtlitiko* 
kliultų. Klinlmn patraukiami 
ir kitų {inrtijų biznieriui.

Prokuroras Movite stovi ant 
bepartijinio tikėtu. Jis sakosi 
laimėsiu* kovų rinkimuose Im- 
landžio 1 d.

Z.l»in«>u ,i |s-i k«liu* pilimi
»in» »:iv» Inrnylsis diena*
Gomlmnnų namuose pn*i«*lgė< 
imtut rnnmiagini. I>nv<> mm- 
lanki ir |mkhi*tii. Tnd timmi 
įgijo savo dnrlMlnvių pnsilikė- 
jintų.

‘Iii- l<-id<i jai Veikiai (Kitirti
lipu* • i*n- p:ipr«Htu- n.-imim 
m*, apie visti* daiktus, kn* 
kaip l.nr dovi. Taip vi*ka* 
gerai ė-jnei apie iri* *avait«-*. 
Pnpiliaii* Zbinouska >n*in<- 
šė- mi vyru ir milinė pradėti 
veikti. Anų diena jo* vyra*. 
Zbinovski. atliko savo žygį.

Zhinovvski atėjo į Gootl-- 
j manų namus ir pnėMė pinigų 

ir brangių daiktų. Bot kuo
met ji* ėjo Inukan su grobiu? 
Imvo pastebėtas ir tuojau* leis,' 
tąsi jį vytie*.

\ ijosi vagilių aplinkiniai tos šv. Cecilija* giesmininkai iė, akmiipanuojaiit pijanti B.

Lietuvių Dienos prakalbos.

\'i-i|«-lin.i«'. kovo 2 ii. tmrlli- 
-idieč-ini turė. npvaikšririjimų| 
Lietuvių Dieno*, nrlm švento 
Kazimieru dienų. Bu* kalba- 
iii.-i apie politišku* n-ik.ilii'. 
kn- nuveikia ir ka* yra 
veikiamu dėl tutsi tėvynė.. 
\pi>' tu |uikitlliė. iiort liridie 

činiiis --i-ini žilumui* kalliėto- 
jti*. kareivis, medicinos siu-, 
d>-iitii*. Jonu* .1. Poška. Pra
kaitui* bu* šv. Mykolo ]mrapi- 
jo* svetainėje, Iii4-I \VulHinria1 
Avr. Pradžia 7 vai. vakar'1.i 
Visus širdingai kviečia

Rengėjai. |

I1

KATRIUTE
Trijų Veiksmų Drama

STATO SCENOJ

LIETUVOS VYČIŲ 8 KUOPA

Nedelioj, Kovo-March 2, 1919
Brolių Strumilų Svet., 158 E. 107t s ir Indiana Avė

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE

Po |ierstntymui bus laimi linksma* Imlius prie puikios p. J. Jakaičio orkestro* dar prie to bus lietuviški 
filialai ir skrajojanti kruša. Kas daugiausia gaus atviručiu, gaus |mduškaitę vertės $10.00.

Nuoširdžiai kviečiame visus ati-ilnnkvti. o busite užganėdinti. K0MITKTA8.

lliicngo* Mnnici|Mil Pier 
(prieplaukn ežere) pinnu kar
tu fier treji* metu* darė mies
tai fielno praeitais metais.

Pier užlaikymui miestą* per 
metus išleido $tk«.šiKi. Gi nž 
ramia* miestas garo $s7.!Jt1. Į

Heiškin. miestą* jM-lnijo *n-| 
virš 21 tūkstantį d«A

HOYHE PRADEDA KOVA.

Šendien Didelis Koncertas **■
SVBATOS TAKABK, KOTO 1 0,1919 K,

gyventojai ir praeiviai. Vagi
lius bėgdama* j vejančius jį 
pradėjo Kandyti. Bet ta* ne
gelbėjo. No* tų (ritkšmų pas
tebėjo ftolicmonai ir Zbinotrski 
veikiai pagavo.

Kaip jia įsivogė j namui.

Vienų rytmetį šeimininkė 
Goodman ••tarnaitę” Zliinons- 
kn pasiuntė grusem<-n. Iš ten 
Zbiimw*ka |s-r telefonų pra
nešė savo vyrui, jog vieku* 
yra gntuva. I
Kiek |udaukiie Zbincnrski a', 

ėjų į <hmmIiiuiiiu įminu*. Tenai

buvo *un-ngi; šeiminiškų va- j Lauraičiui.
kari-lį kuriame dalyvavo, P-k- Vrhanavičiutė padėklo-1
|Mrt clioni narių, gana skait-1 rnavo ei k-a.
lingn* būrelis svečių. r~ 
gražiai link-minori.

IViaų vakarų griežė jų pačių: Valatkienė. Mouoiogas publi- 

lieniis. A|mrt šiaip šokių Int- ■ 
■ vo suktini* it'kiti.
I 1‘n-kni visi *nri-do prie vn- 
knrietiės, įnikę kurios choro 
visk-jii*, p. V. Daukša, pasakė 
pritaikintų praknllM-|ę.

! Po užkandžių viri gražini 
išsiskirstė.

_ Teauga ir bujoja šv. Ceri-

išeit raukė revolverį ir šeinti- 
niūkei įsakė nei neprarižioti. 
Ant burnos ji* turėjo ufeinre 
vęs kaukę.

Paėmė kiek pinigų ir bran
gių daiktų vertė-* 
tuksiančio dolierių. 
kę uždarė vienam 
ir |Mit* didvyriškai

.. Ik TOWN OP LAKE.

Ryloj, kovo 2 A. i vai. pa pie-1 
tų. šv. Kryžiana parapijoa are
laityje. Tauto Fondo 39 tkrriua 
laikys mėiieaiiiį susinukimij.

XI.

Kovo 2 A. 1 vai. |ki pietų, šv. 
Kryžiaus fiarapijus svetainėje. Šv.1 
Antano draugija laikys susirinki-
m«. Viri diaugijoa nartai kvie- **» t’n*n' ir *’’** kmirertų.
ėtami laiku auriukti. , ■>»* tokių koncertų.

Valdyba.

Kovo 2 A. 2 vai. po pietų šv. 
i Šv Kryžtana parapijin avrUinėjr. 
šv. AgMoa Moterių ir Morgtaų] 
dnofiji taikys suairinkiaių.

Draarij** Vridųta.

VH j Toliau seki Mmmh.gns “Ap-1 
rivesiu ir pna'*. kurį atliko 

^aJLIas ' U*aa 1 s-41-• k2. HAiL/.ln.ese Į
kai patiko, knd «u-t du sartu 
iššaukė*. Paskui ji padėkle- ' 

į nuivo dvejas eiles.
Cicero vyčių pinu.. Kreti-' 

; eina, pasakė praknlbėlę. Pa
dėkojo sųjungii-tėms už triūsų 
ir paridarlmvimų surengime 

' vakarieuė-s.
Iė visų dckletnacijų. labjau- 

siai vilkui* |uUiko *‘Neverk , 
matuėėlė”. GaH ftv. Ka»- , 
miero Vienuolijai jaunutė <le- 
Hematorė, p-U Uokadija Kli 
niiutė, žavėtinai nudavė* moti-

šiuo*- koncertuose dalyvauja muan gabiausi artistai, p. O. Po
cienė. p-lė A. Pėstininkai!*, pp. Antanas Sodeika. Antanas Pocius ir 
J. Kudirka. Nei vienas lietuvy. nei lietuvaiti neturėtų pratrinti 

tai daugiau našigir-

Cook puvinio koniisijoni-- 
riai sumažino valelijinio pro
kuroro lloyne biuro biudžetų 
nuo $1(N).(MKI ligi 23,«M per 
metus.

Prokuroras lloyne aiškini 
|>ramato, jog šitam atsitikime 
veikta |Hilitikn. Nes kuomet 
Huyne pasiskelbė kandidatu į 
miesto majoru*, tuojau* ir 
biudžetą* .uiimžfnta*.

lloyne dalmr pradedu kovą 
prie* pavieto komirijotiu-riu*.

V.

iš kortu sidr.

darlrnvosi nykiu su ry- P-lė Jaksite. Mot. Kųj. Ccnt-'' narini mote kviečiami ■bi
ro pirmininkė.' Mavu prakallm ’■*■« d-«”

init»i<. Įmrisckimo ir sn- nupiešė 4 metų reikimų sajnn ***•**• T»'Mn- kuro-

I

Iš NOKTI! RIDĖS.

i

lt iikšnm.

It NORTH 8IDE8.

31- tai|

Sub., Kovo-March 1/19PRANEŠIMAI.
-A

IŠ Nedėlioj. ty. kovo 2 d.. 191$ au 
Įvirtai 2 vai. po pietų. Aušros Var
ių svetainėje. 3223 W. 23 PL. at
ribos ketvirta. ii eitas kareivių ta-

pn-
kn.l

Prie* 
lietu-

stumt* ■li

piu-k ii bi no

I

I AMERIKOS LIETUVIŲ KA
REIVIŲ DOMAI

NEPAVYKĘS PLĖŠIKŲ 
ŽYGIS.

Būro sugalvota apiplėšti tur
čių namus.

Subatoj, Kovo-March 1, 1919
ST. JURGIO PAlAPUDmJ 8VBTAIMBJ, 

Prie M-ro Plaoo tr Aaben Avana
PRAUSIA 7 V AL. VAK. (SAMOA Me Y? ATAI

dievo Apn:tziM)s 
PAK ARUOS.

L D. S. M knipa Ulkya mė- 
arainį Mlsirinlt į .A J

|hi suniro 
šeiminin- 
kamlMin j 
išėjo. |

Patiko nelaimė
I

msros-asasMa auvara a v iuuii- -

imm uuliuiUmų. kuom -t iširi- vMėtrij. kovu 2 A. tuoj p» 
■man fra siti «««•<> I _ * a.. «_ ■ • e.* __

tėvynę ir kaip annus ramiur'kimu UbA Hgjiii 
savo uiatiiš«'-lę. i-v

džia sūnų ginti aavo mylimų! pamaldų įvyks mėturiuik aumri»-l 

ingos C kp., Av. > 
!Myk<4.> Ark. parapijos svetainėj.

Nurthsiih-* ilistriktn lietuviu 
Kareivių Amerikos Iuduomenį j 
šelpimo Sąjungos nusirinkinins 

i įvy ks iinla'lM-jc. 2 A kovo, tuoj 
p. i'smaldų. šv. Mylcuio Arkauiu- 
i<> bažnytinėj svetainėj. 1644 Wn- 
lumsia Avė.

A'rčrėM t’rt/rfgėa.

nėra ufainKikėję mėnesinių mokr*- 
ėiiy kad teiktųsi užsimokėti, taip- 
pat kviečiame visos tirtuviua ir 

i lietuvaites, kurie dar ncpriklaii- 
<au prie IjiImI Rųjunsoa. kad trik- 
' tųai pririraZy:! ir rrndl kiek kas 
išguli lal-dnryliė* reikalu.

X B

*5«

i

!
I

GVAIZDIKUOS BADUS
• b ' * “* t 1

Dr-tAa Rotan trim Fmmlr Mot.
Keletu savaičių atgal vyti*. 

Piju* Plečkaitis, aftMVetiė su 
role Marijona Butknuaknite. 
Piju* Plėškaili*, kiek gabsia- 
mn*. < 

i riain.
Kuomet jis ėjo iš tiaminui- Geriausio (larisekimo ir sn-

n ų uĮiartainento. |*amir£o i n* tikimo Mntintškaine gyveni- gn-ėių ir d«rl.i įlinkų 
nm. luti Dievą* suteikia mef Paskui sek-- kalba kareivio, 
le ir santaikų jųdviejų gyveni-1 Petro Bnrakauito. Jis 
mo- ' šakojo apie kurėa buarnybe*.

Keikia imstebėti. tik tų. kml1 P-lė Monika Pnriutė labai 
kuomet vvrts arba vylė npsi graliai paskambino ant pija 
viila, tai tuomet vyčiu* pm.'e no.
tn ir jan milraugnujn *u aavo Ant galo gerb. kun. E. Ku- 
liuvusinis draugais In-i dinų dirku užbaigė rakarienę su 
gėutis. A* nematau priešas- prakali*le. 
ėių tam ntšaliinui.

Jaunutii.

Pinu kelių savaičių Agne- 
Zbinotvskn. gyventoj mi vyru tai plėšiku*. 
I»o imtu. 1722 String gal., iiu*- 
|iremlė eiira*li dailiu kur na- 
iiiiiom- ir Imti tnitiiiitc. Po ilgu 
mimų pii'irinkiino fiagnliau* 
nutarė Innimili Murri* Gimd- 
įimti iinmiio-e. 3137 ItoUglii* 
liotilv. Temti jį np.jėniė būt 
kaluliai iniiikc ir namų šrinii 
įlinki ■ imgi-iliėtoja.

šiandie |ni1 irta, kml Zbi* 
mov*ku buvo nuėjuri tarnauti 
*u tikslu patirti, kur <»ood-l 
man'ai laiko pinigu* ir viso
kiu* liningin* daiktu*. Jinai 
apie vi*kų turėjo |ui*akyti mi. 
to vyrui. Gi |ui*tiira*i* buvo 
np*iėmę* bile naktį ibirignuli 
j tioodmuno namu* ir fiavogli 
jonigu* ir kitas brangvnrbe*.

lėpti revolverį ir nusitraukti I 
nuo burnos kaukę. Tų intariu- 
rnų sutvėrimą pmiudė trepu* 
mazgojnnti moteris.

Jinui luojaus puoiest 
I jo. tie* jai buvo aišku.

Bet Zbimiuski jų 
Ilin mm *avę* ir 

*nvo žingsniu*.

Moterį* |Mlkėlė 
' Kaip lienuitai sujudo vi»i n
|KirtniiH-nliltini nnitmi. Žuioiic* 
vagilių ėmė vyties. 1‘ip ji: pii- 

1 ridėjo ir praeiviai. Tuejat s 
j ntrinido ir (Milicija. Nebuvo 

I lemta jam pm-prųsti.

Policijos nuovadoje- jis vis-
kų išpažino.

Tuo tarpu ••tarnaitė” Zbi- 
, now*ku sugryžuri ii groeemė* 
{didžiai stebėjosi utradusi katn- 
Imrvj užrakintų šeimininkę.

Bet trunifia jo* buvo n uoste- apie sųjungiįvių ir darlanm- 
lia. Sulig vyru nurodymų tuo-

Nedėlioj. vasario 23 <L, 1!>11 
tn., M. Sųj. 4 kp. ir L. D. tS. 
2flkp. buvo surengusioa vakari* 
nę. Pradėjus vakarieniauti, 
tuo jaus praaidi-ju programas.

V n karo vedėja, A. Nausėdie
nė. )M-rrtatė gerk kun. Kudir
kų |iarakyti įžanginy praknlltų. 
KallM-Uijaa gražiai |ia*akojo

I’o vakarienei tuojau* pra
sidėjo šokiai ir žaidimas, ku
rie tęsėsi iki vėĮuinai.

, išeiskirsUnit atgiedotas 
l ių tautinis hiinuas.

Garbė M. S. 4-tai ir 
įlarbininkų kuopai.

Jaunutis.

DU ŠIMTAI DOVANŲ PINIGAIS

10-to Maskaradinio

r
 10-to Maskaradinio

s BALIAUS
Or-stfls Palaimintos Lietuvos
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