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Nuo bolševikų atimta MAIŠTUS KELIA KANADOS KAREIVIAI
PPANCUZT.TA KOVOJA 
PRIEŠ MAISTO BRAN

GUMA

RFTKėT PLEBISCITO
TAUTŲ SĄJUNGAI

NESUATIESTUOTAS Hi.ni 
VYSKUPAS ROPP

Anglija nusprendė atnaujinti 
konskripciją

VOKIEČIAI SUMUŠĖ BOI. 
SF. VIRUS.

Nuo jų atemr Rvga

ANGLIJOS VYRIAUSY
BĖ REIKALAUJA KONS

KRIPCIJOS

Intaisė maisto krautuves.
Sako Untų ųjtuupi' kenk . 

minga Amerikai.
Apie tai pranešė

Leninas.
popeliai

Londonas, koto * 
kiečių kari lininėm- liuli i jo- |mi 
krnėč-ini- uždavė didelį -mu-.*' 
ru*ų ln.IJ.ev ikiiiu- ir mm ju u 
lėmė llvgų. ano! gautų ėia 
žinių.

Pirmiau Imvo pranešta. jog 
vokiečių kariuomenė ntėmu-i 
nuo latlševikų l.ie|Hlja. Toji 
kariuomenė *uorganizia>ln i" 
vienų liuo*norių vokiečių. Vo
kiečių tikrine apginti mm Iml- 
ėevikų Paltai! i jo* tautai**, IL-t 
*vnrldnu*in* -- nulaikyti Im*|. 
šėriku* mm veržimi**! ant ry 
tinė- Prarijo*.

Tuo tikslu paduotas bilius 
parlamentui.

BOLŠEVIKAI 0IEIA8I.
VEIKIAI BUSIĄ PA1Y

ŽIUJE II LONDONE

Paminėjo rusų caro nužudymo 
sukaktuves.

Londonas, kovo *». Knpito- 
ita- t.m -t 11 riuii-t I*-* vardu 
fmrlmiu-ntiii |>mlnvė privcr*li-l 
nojo kareiviavimo bilių. Tn*i 
priverstina* kareitintinui* at i 
ba kou*kri|K-ija Anglijai yra 
irikalinga |mlaikyti tani tikrų 
►knitlių karimaiienė* Vokieti-1 
joj <>ku|uirijo* metu.

Anot dilinu*, ta okupurijn* 
armija turi hm -norgnidzuotu' 
iš IKNI.IMN) vyrų. Koii*krip- 
rija turi veikti ligi Imlandžio 
:Xk lirjtl Kietų.

įtariai | turlijo* n t-lova i pri>* 
žina-i Liliui, kniinngi riarbinin- ‘ 
kni Iiiivo |tri**ėingi ir buvu*ini' 
konricri|a-ijai. kuri |«t»ilMiig>-l 
*ll įleiimbiliziirijo* piiulžiit.

Paryžių*. kovu *». Praneli 
'zijo* vyrinu*yl*ė pradėjo k<> 
vų ptieJ brangų žmonėm* pru 
gyvenimų. Tuo fik*lu č-iu iu 

' tai.-ė krautuve*.
Anų dieną utni-1** mitii*l- 

l iu -ekletul iii* titiilnr. !• krnr 
tliv>>*. kinio-** 111 i.-iu-t I*- |u< 
davinėjo žmonėm* vi»**ki uuii 
►lų.

T*>» krautuvė- imvmlintu 
liniukai- jr prie tu .Ini pi 
*cgta» M*krelurimi* \ ilginiu 
pavarde. Krantinė- inrulii-i 
įlariiiniukij ii|»gyv**iil**M- mil
tu daly***.

Krautuvė**- |*ardm*daiiin *ta 
mi: ryžių II renių, pupelių 
|8r„ lunkų -"it ir.. kumpiu 7h*c. 
ir tt. Viriu.* pigiau, taip pri 
ratinčee krautuvėm*.

BAISUS DAIKTAI BER-
LYNR

Kalba ui vyriausybę.
a

Pulkininką* \Vin*loii Spen-
< *-r <'liun-liill gynė bilių. Sa
kė. j**g ta* vrn būtinai reikn- 

: lingu taiko* pravedimui. Sa
kė.. knd laiko* konferencija 
i!arbui*ja*i vienee *nly**a |*unai 
kinti kon*kri|M-ijų. gi vokie- 

................................ M-ianin h*i**ti užlaikvti viani n**- 
•-^ viku*. k«ll-ri«- ,in||i^

IL-t *i kon*kri|M-ija būtinai 
rvikaliiigii prave*ti taikai. Vi* 

llbim* |*u4ipių yra rvikulin- 
►iamlie |mlaikvti *kuitlii:- 
kariuom<-ii<;. Tenai negu 
vienų prancūzų. Po taiko*.

Gelsingforsas, kovu s.
1 dienų Petrograde lailM-vikni 
iJkilmimnti |Mmiiw*ju ru*ij\ni- 

į vo I <1. Petrograde ladėevikm 
į • .įkilkime-, Alekei'iidrų II nu 
. žmh* niliili«1ai koVo I d.. |SS| 

metai*. •
Viena* I

ma* į *u*irinku*iu* *avo iali- ’ 
ninku*, tnip kitko |mžymėjo;

“Mimų narsioji raudmmji 
unniju utlaikr* kovoje m- tik 
lai I'lil. Ilu*ljoje. In*t ir gntVe-j 
m* ir ekvėruoM* laimiom-. Purv- 
Žillje ir llyme dėl diilelio ko- 
iiiuniziiHi itlenlo.

“Aiandie jnu m**> *u*ineiMi. 
me *u vttkieėių *|Mirtukni* ir j 
iiiiimj veikimu* veikiai bu* 
Itendnii nujungta*.**

K-.

I

►u
jgn

IUI
kuomet nnu-riki«*-iid ir migiui 
riplei* dubrtine* *itv** vieta*, 
vieniem* prancūzam* išmiujo 

I griAim- Įuivaju*.
Taigi dar ir |ai taiko* ten 

pririei* imlnikyti kariuomene*.

Londonas. k«wo K — Ket 
Virtudieltį Itellyne liolJeviklli 
jMiėmė vyrinu-ių telegrafų 
biurų.

Auieriko- llnudoiiojo Kry 
žiliu* mi*ijo* imrini limo di 
delitim Įiuvujuj. Mirijo* t ii 
►iitinkn*. pulkininku* Tiiylor. 
j»iikė vimitii* miierikonetii* nm 
teriiu* |m*i*lėpti l'nlmv vieJ- 
butyj. kuomet Adlou vienbu
ti* atsidūrė kulku*viiidžių ug 
nyj. •

C£ teiegrafij Jiiurų buvo l<at- 
*i kava. koki<»* I L-r lytui* m4m- 
v»» tlar matę*.

Ik-t kiti *varhe«aieji lui*1ai 
|ai*iliko vabiiio* kariuomenė*1 
rankoje.

Per ĮKil'ų dienų gntvė*e žll-( 
vo npie 4<«i ž.iimnių. dauge
li* imAalieėių už.iiniJtii. kurie 
nent-nrgiiii ėjo žiūrėti ►urirė 
minių.

ILilnevikum* tnrnniijii juri-: 
ninkni. Jie tud daiigiau*in ir 
kovoja *11 vnldžio* kuriutai**-1

Neu- York. k**t** •».
Mok-lo dr-jn |*.ii<n 
li*-lię PeniHylv.-mia t 
Ualy tat** i| ke 
llorali. ’riioHi: 
jo apie uarę ii ti

|-|**ll.e .**tvigu 
•Nr*. almi jų.

t m ketik-miti ■ 
t**dėl, m— Įiakil**- 
kilimo*** Euro ■ 
lųil»ų -lljlltlg**!*-. 
tik t ienų Itnl-ą.

Senatoriui* ’L
km! tautų *ųjuiiv**- 
pav«—Ii 
|Mll ielll- 
ur ji**

Ji* tnipiKit ptžymėjo. jo-.- 
pirmiiuiMa Irgn bu* |*mluryl.i 
vi-** |m*auli*i laukiama taika 
ir lik |*a*kui tegu bu- (ingi*! 
volu apie |*tmių tuntų -ųjlltlg.-i.

Rymas k**v* 7. ■**
Tęva- l*mo iiiigir.l* -. 1 
-etikai Petrograde -III 
y|ogi|eto III I. lt t-t. 'Ip;i 
Imt ii-i k-itįtoim I 
kii|«ų.

Tmi st.-nlujo 
nm l*«‘t ieliil te!*- 
-in-ta M:.-:.t*m 
m ta- i*'-».'i '
kity*kii|**>

Viliu

minui* 
Ilk tie

■Kili putui . 
klaiiritmi 

plelli-i-llni, lt. Ii-i-li 
- žmoni ut- mit*ii!*u**ti. 
lot- *ųj:.figi>. liori.

|NIŽy Ulėje.

I

šimtai žmonių užmušta 
gatvėse.

PASKOLA
BALAN

21 D.

NAUJAS DRAFTO BILIUS 
RUOŠIAMAS.

Šiuo kartu tik vieniems 18 me
tų vaikams.

Daugelis žuvo, kuomet sukilo 
stovyklose 15,000 

kareiviai
Kareiviai užsikrėtė bolševikiz 

mu; šaudyta į oficierius

W«shingto" k«»vo **. 
nigyim M-kri-toriaii* Gln*« pa
kelia*. jog P*-rgnlė* pa-kol**- 
kampanija prnvidr* iatil i 
laii*iž.io 21 diena. Ta «li**mt 
jau bu- galimu pirkti |>a-k<-

Ilo* laimGų.
Ik- to *«-kr*-t<»riu* pram--*’-. 

- j*'M t*”* rų*i<-- |M»k**lii Itiiriiin 
t i |M*k utinė.

IU *rkrHoriu* ne|«i*k*-ll*'- 
vi**ų Miiiilkim-nų. *uri*1ų ->i 

j Pergalė* įmi-IuiIh.
I

Londonas. I.<o*. s 'l'<l. ui 
i kni \nglijo- >*-nxura |>.-i<lm* 
jliilpnli iihii apie |>mojilig.i 

įimti nu -iikilinui \iiglijoj*-.
I.< km tim lietimo buvę nmi 
kuli- prad-io-. Pei praeitu 
t I i- dlelln l-ell/.tlni n**l*'l<l*> 
-kelbti jokių lipi** tų žinių.

l\Mii:i*b** t y i imi-y I*- var*lu 
u-! ;ir uikiir*- v<- k**k- liudiji 
iiui* |*u*ke|bla;

" Antnulicnj ir troėiadieių 
l.*>,isiti KiiiukIo* kiireivių |»nkė 
I. imii.-tu- Kiiimel -l**vy kloję. 
Vulijoj. m- -utrukdyta jų |m: 
-i’iiitinui* luito**. Knmidoii. *l*-l 
•l**k*** gniliiivių.

*’Try» riituJinitikiit ir dit pi 
k* tninkui iižmuėla. Tarpe 2! 
-nž.*-i-t"i yra du ofirieru.“

Žuvę dauginu, sakoma.

I* kitų wr*mių -iiž.itiom.-. 
'jog tmiiJlo metu yra žuvę mi-> 

- ligi 27 kareivių. Gi .-tiž>-i- 
tų l>u-ių ligi 7<>. •

įtinu**-- -<•!.*' |***i Iri* dienu*. 
Kili..... . militlirinė -lot y kln y
ra li**» 
mie-ie 
-Piliai.

Almi 
i* l.ivet*|a*Mdio. nudėtu* pra*l< • 
j** apie Jin kareivių. Toj** 
*t*A y kloję ramln*i 27*.tllt ku 
nadų. laukiančių <leinol*ilixa 
i-ijo* ir keliat inm namo.

Suk ii* tini tai ii*-, kalr**-

11 u tartim ę 
metu. Ji** t
-iiiul iiiui- 
kad tu** 

kareit im-**

PuilK'IIZ.t.loJ
.-ŪKI Ite.l'l
llli. J**g Jt_: 
I t tlk*l**IIUI*. 
t nulipinu
g|-*-i*-iuit idilių**- ii**jalui.

Šaukiasi prie •‘bolievikų•,.

Mai*ln* pr:i-i*l*.|o antradie
nio vakar** J-nuk-mtii*: "Eikit. 
mu. I*»*l*vvikni!"’ Kareivių 
Imrini |at*ib*i*h* mi<—tnn ir 
pniah'-jo griauti miniu*, nai
kinti krulut*-.

Ant rytojau* nudėtai dar 
-imu kum alrikartojo. PrieS 
imiiėliiiinkti* |«ėankla rnita- 
rija. IL-t jui tmbiivo lelria |>a- 
ni*u<l**ti ginklu*.

Sukilusių kareivių daliu 
-kni i-tiič nutrėuoti j kitų arti
mų mi>—l**li. I**-1 i-tikimoji 
kariiioiimiiė -ulnik*- matavi
mų. Gliko -*i-ir*-iiiima*. •> vy
rui už.iiiu*lu ir -uŽ3-i*tn.

Ket t ii tlelielll 
didi- |mio*lavo
Padalė ti iikjiiiingn 
t racija*, 
•įėjo.

Mlliėtų llielu ImilĮeiėjo Im* 
iiž.piiliiiimjimų pri*ė ofirieru**.

MidJt ininkų t mini -uarvJ- 
tuoti.

Kiuimlo- vyrinu*yl*ė* «t*to- 
Vii* p:i*k*-H*-. kad imta*i n*- 
Irių pri**ut**iiių. i*lant ateityj 
kn- p:iiiii*.-*ii- ll••llt»il.llr1<•tų.

Bo*ton Mass.. koto s.
K**iigr*—mana.- Jllliil- Kalui'i' 
t ’* *1 i foru i j**- čia kall>*'-*l.iim< 

lri , priim***--. j**g ji- M-kam'iai * 
k*iigr<-*iii |*mliio*ių* bilių. -u 

įlig kuri** t i-i l»-rm*i iai. *u 

I laukę I* UH-tų nmz.iim*. pnt*-r 
J-tinai turi Imt |u<Mnukmmi mi 
liti riniaui latininmi-i |**-i 
im-m**iu.-.

Silkė. 1**k*ai j*laltma- ilž 
tikrin* Sm. Vnl*tija> l»i«*. jog 
pri*iėju* reikalui netruk* ki

. reivių. ii*-* turė* už.t*-kiiiu * 
prnln vintų.

Pi
I

NAUJAS BOLŠEVIKŲ Iš 
galvojimas

Jie ima mobilizuoti autorius ir 
artistu.

Stockholma kovo s. liu 
*ų Imlėevikų 'aidžia Mn-K'op 
gauna nauja ■*i»tnlymų.” -u 
lig kurio vi-i profe*ijmudii*i 
aiitorini ii m'i*tni Im- *um*‘

imt—Iii IJIiyl. Pačiam,- 
padai t Iii dideli nuo

tuiujunrių ptnm-šiiiui

maištininkų 
i*iie»te llliyl. 

<lfiiitiii*. 
I***1 niekti imiižpuldi

S V. IR ANGLIJA APSIIMA* COOK APKALTINTAS 
MAISTU APRŪPINTI 

VOKIETIJĄ.

Prancūzija kol kai nesutinka.

• ’lilrngii- I 11 Ii ■ i Iki I tu Iii tej* 
un- iniMi iei-i;iiim» Aurimui 
< uuk. kur- |H'iimi ėia buvo nu- 
žudę- llillt lliiidvtny už. vilio
jimų jo. t'iiuk’o. jauno* duk- 
lei-.

('uuk |»-iiiil -iiiuiiii- Urmi
niu ii Ji- teiktai Hilu tu mi
rė.

I‘ii-tekiltieji t*-i-> jai t nok‘a 
epknllim* žmogžudy-tėję ir 
imliu- ii niiluiii-ii kalėjimu.

s

I

KOVO 8. 1919 M

SKALBĖJA REIKALAUJA 
DAUGIAU UŽDARBIO

jw t «*i k ji Iji nj/t jilll $’•. 
;ipin«šk«jiiiMi i*ji1 v«*kn

VOKIEČIAI ATSILIEPIA Į 
ŽMONIŠKUMĄ

BOLŠEVIKAI SMARKIAI
VEIKIA SIAURIU08E

Visur jie varo tavo pro 
paeand*.

— baidomi*. kovo K. -- Kmip 
priuu-Miiiut. javų ne|>ritrkliu*> 
Vokietijoje riekių* 2 milijonu

•lelegntai- d*-l 
•fot IU \ "kl1'

čia \ngbj**-

Parlamenus stovi ui bilių

< iii<-ngo. Kiuudie 
laukia 

»r rytai;

Berlynas, kovo **. Voki*- 
ėių hiikraėėini -keikia. kn*l 
talkininkai turėtų n»i* kivi. 
*ir*lre* ir ►u-imylėjimo Voki*-- 
tijni. Sukti, tegu talkininkui* 
iitkn-iptų kiek domo* j tiirji-1 
tautiniu* žmmiiJkiuuo j*tn1y 
mu- ii *iiin>li>- turėtų |ui*ign<* 
įėjimų turint |m> akių l*ni«ių 
liet vii rkę Vokietijoje.

Skun<lž.in.-i vtikivėini. knd i 
talkininkai |**ni*triir* nrtni*li

1 rijo* eųlyga* *tato jiem-. T<*- 
-ųlygo* juo* vi*ai |Hi*iiuiug*ių.

ChristianiA. kovo K llol- 
ževikiama* vi«oj ėiauri-j įlei- 
tižia navo Jakui*. Apima ji«* 
rimmnjų ir ii ten

Paryžius l.**vo •*. V**ki«-lij**- 
*1* legatai nrmi-tn-ijo- i*-ikii!*- 
n,i -!<• S|*a |Hitiniil.< taitl*.'- 
-ii talkiiiiul.il 
I i ;/i»ko laal-t** 
lijoj**.

Tat takui
pi*-lnj*-ia- l.loyd -u Suv. \ iii 
•tijų nt-lot u l|oil*>e -iltik** 
Vokietijai pri-tutyl-i r*tki.-> 

i.-, krl.tl*' nuii-t**.
Ibivo kkidii-uunn* Praiu-uzi 

jo- pi*-iiijria- I leiiu-n*-*-aii i* 
lell.-ll -;«to liuomoll*- ILt 

ūkė. jog ta kluu-iiiių g' 
ap tnr-ly-ių- n kaip 
■ planelių- ur Praneli 
p likanti ai ii*- pri-t; 

lyti tokėėiam* mui-to.
I- tikiu -altinių |*iitniaiiin. 

kn-l X oku-tijojv kriti- niiolrt 
arJėja. Jei laiku ten ii*-bii 
pii-tntyta mrii-1**. b**l*cvikiz 
ma* |uiim* virių. Ta* umkai i 
nėra nrtriMMu

Kai-kn* tin ■■■naniiajn. 
jtųr maudo atari* VakMŲojc

tini marina 
apmuilinti.

akh

talkiiiiul.il


DRAUGAS2

Grosemių biznieriais
•I* c I

I

I)Ii nt>ki

krikščionie*-de-
g-rn. jei m- ru-

—

P. K. R. ALKKMAL

/.

tlllllBIM

./

K ir

lengva pri- 
•luiriiiinki

atimti namelį into 
nusipirkusiu jį ta-

Kun. M. Krupavičius.

Ji-ru 
kitu* 
• de

šutvė- 
aprašė 

taria 
pllsUII- 

prieš

raštai tokiu tra- 
nrn-ikalingi ir 
žnmiiė* jų im- 
M<*ė* knyga*

luisitaikant 
kur tadiekn 

mm-avyta'-. 
dvarai nim

Kaip < lai m r 
•■imi i* rašto, 

taip M-niau

ln|H> krik; 
Uulie- Lie

teisės* jų ĮM-ikvi'ti j ki 
rų*ie* turtų. prastai mi 
imgnly* jo* |Minluoti. 
lig piiguutii'. Kunti-

-t nui, kad kunigą- Km 
pančiu- lupo ki ik.'fioiiiąib' 
mokinių indu. Tarp Šilų yra 
vyrų dal jwi~.*im-i o ta-t

\ i-ii- tu- kult*-- 
rodyti Liet u vo
lui.mm i-torijoj-. t***1 dtižiiiii't 
• ini n'gulimu pi iria 
ru'io- asmenim* teisme.

Hiatų kIiumiiiui- l.ietuiok- 
i ra Mugi—ni* argu Miką, niit 
kūno. Tai tikm lupu IMU*

KlaKnmn>. Kn* apraše

f

I

J

I

I

I

j.-i 
gu 
imi

•iminmiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiit 
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Krikščioniy Demo
kratę ir Socijalis- 

tų Blokas.
Tnip i.itil .ikiių prultešitiių 

iš E.iroĮH. kuom- aki i inii-m- 
yni Įtifitk i imi', kad thiluirti 
nė Lietuvos ministerija 
įimta dmtgii.ii-iiii 
tų liaudininkų, 
rių tiiutyl*.' ir C 
dunokral ų. knd 
demokiiitu indu 
ministru. e-a- k 
KriiĮun it’-iii'. ir k 
vykę** It-iigud. n*- '•H-ijali'tii 
liaudininkų ir krikM-iouių d<*- 
mok ra tų vienoki* «*tųp ek<mo 
mini* prognitua*. •• fkirluiu.i 
Mldiirii' tik tikt-jiiunr.

Ti«* prnti'-'iiiint irti tnip ne
tikėli. .••■■_’ i. • mu iiMitti'. ar 
tik p. i’ak'tn' iH-iip-iriko. .Ii- 
nt-buvo l.i'-tuvoj.-, o tik him 
ka girdėję, iš mitrų lupu. 
Tnip imikmit žiliui- laimi Imtg 
vu yra |Hi*kai1yli. kml taip 
]ui'itk'ir>-. kaip nore!mm*, knd 
luitų.

It<-t iiukiiut* p. I’nkšto pmti<* 
rimų knip ji. irn.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA
TŲ IR SOCUALUTŲ 

PROGRAMAS.
Toki |trak!iltini didikui kud*

i 
purtijų progtniiuii lutioinm 
P'ikktu-t* im** žmonių |iužiu- 
rų. iH'tiiriii*'ių luntuiiii* *ari*i*>. 
mi praktilm. Ir |Hirtijų pro ' 
graliui- |ui'idnro ii.-u**ki-. 
pradedi tuililiti lino vi*-iio 
Io, o 
protauti nuo kilo

Krikrėiotti * 
prud*-<l i iiuutyii iiir 
tlia-io- luitų 
la-i kitų, it 
ntė- i tirt u. 
■kalti uiiiititi ' 
imta . luitu-, 
thii'io. Imlų 
laiiidydto >i 
utini u-

Ik.HE
i-tK'l.lf 

krd.M'otiio 
ei ja lt'tų. 
vejai

*I|M 
iA ^<M*ijnli* 
pri|mžį*liin 
krikščionių 

krikščionių 
», lle'llllli'

išeinu kiloki-. Jei 
gido, 
d.'inokratui 

• 11 ilgši IIJII 
tie-o- lei-ita- 

■rieintl prie že- 
..... ij.'ili-lui pra
loti t ik apie šjo. 
•• niit-!'*-mųjų 
lu-žiiiri ii*ai. 

įprupiuli i'kono 
žmonių reikalu*.
■•Ii ji- dalikli -ii'idnr-i 

iiimim.ii'• tarp 
dimekndų ir 

Tilt butui tni- at 
kuriuo'.- |iti|iei|iai it 

umžimi-i"* tii-'o. m*|iata*ri,i 
žmonių gyvenimu reikalu. 
Pri. -iii-_;.i. I.' t .iiiiziliu-io' tie 

ir išeitinllt ieji ii jų |uiliei 
pulrni'ia ziin.mil gyvenimų.i 
nėra ir n-*guli Imti »iitar 
tarp mm-eklini mintijau 
krikšėionių ta-mokratų ir 

w tarivtajg |«-
. —ž- - t- -M —gj-l .Lt-

I I
'viena artai kitu jMiitija. artai 
'nlndvi mm mnuosekliai tnin 
|tvti. Tada jųdviejų programų 
vienodumu* guli tapti didi"1 
m- ii apimti žymių dalį tų 
-Iki.Iii. kuriuose pnnei|Hii vra 

' -ii'iknbinę *u gyvenimo rei 
luini-. Tiktai loki- piogrum-- diiiiguni prilvrimu liimiėią 
- i-iio-hiiiui- bitui iiiim-toi u-., už kun. K i lipui iėiu ir da gi 
ne- neuiluik.i imi savųjų kri 
iik<>-. nei .-.vetnnųjįi prinmt:

i liejimų.

Politiškos žmogių 
dystės.

Si—oimi prasidėjo didmrii 
imu im l.u, /m plati nki- -aio 
prmiul.< iu- pi.l-ti-l u žifiogžu 
di-i-iii iuiii Hilu. I’iil liigtllijo- | 
prezi- litas, K. t .n likim’lita*. 
K I .III* llllllirg. t leoieliei.-lll. 
Ei-ii. i u i* aki jo diaitgui ik- 
kidlaiid upn- didėt) -kan’ių us 
U.. I II, zui ii-iii iš lailši-ukų imi 
l.u Ku-ijoje, .iidaro kruvinų 
-.aiiiik.i ::i.- <lni.atlie-— eivili 

.>-.4l*i' '.aln.-.
I'i.itugnlijii. po-ridi-iiiii l’a< • 

iiu-uriiu- uiim-irų pirmi

Aellmliviiis. kovo

9

Armouro Kompanija neturi 
nieko bendro su mažu

t

pntiei|Mi lauži m.< jei įvyk 
I* prinietinm kai’1 duirmin 
ku luomui, ir via i-iviliinrijo 
tui'iklių luužyiii.i-. jei rentei 
dmitnitikų ImniK iudlėmi*

\lų- tliiirimiikm duitg y 
liu-iknllę tuntai, ii*' -|tiiiid' 
/.muite. Imiidžiiii oiui., jie pri 
imduiiii -lėtinių k.dl«ų tn-išpil 
• i*- kult iii iiiio uždavinio l.ie 
tūloje, jie mu* kta.tii pinigui- 
M-|p> .lėtiniu*, dnzimi liilllll* 
k< lik'imiigii* jelaigii*. jie -im 
Įiutizilio -ii lailtoini* *lėg||*l*e 
iii i. m ii. u rlm ii tlnlmr gtę- 
-illliėioiiio. mų. liepi iglilliiĮ 
t»*i.

Iii tipui iėiu ir
. išėjusių *|ui-ijalj visuomene' 
įmoksiu km-ų užruta-žio imi
ii-i-ili-tuo-e. Vra ir ii-mi-iią 

■ laiImi- |iuro-lžuisių -ligota ji 
mų iiiiudiiigni leikti. Ktattsi- 
llltls, kinlel Ik- lielui- iš tų tik 
kun. Krii|iaviėiu.' 
širmių deiiiokratų 
tlivoje !

Kun. Mikuilį.-
iru įmigę- \ eilei m mokinto- 
tų • II.-II..1 IJ.J. |MI.-kUI JI- l.'l |O 

i Si-iuų vi'kiipiju* seminarijų ir
-nio l< -..ini- i.'-iaži.no į IVt- 

iiogrudo Katalikų Akademiją
l!H2 tu. Ti-ti jis veikiai jst 

-šventino kunigu, ta-ne IJtlo m.,
ir |mtaiigė tų tmgštojo moksta 
l-tiiigų Ittlii m. I.iiioshiikmi' 
,i- diirtaito'i Keielije tarp ka
talikų, 
itaiigiiiit'im 
l IU |g|lleg 
didumu- l
Imu. 
piliui- 
iti*. 
tipų 
mini 
mo.

Kaikurie -|s-jii. knd 
rudi kai iz.mii pralenkę* 
žiiiie-nmo'iii* krikšėiotii* 
imikratii*. kurie turi ir dau
ginu prityrimo ir gerinu išmu 
no visiioiiivue* niok'lų klausi- 

|M*rver*mių lai- 
šiandien nežinia 
išrodė prolinga 
ijetų rodikališ- 

* protinginiisieji 
ir atsakoniyta'-s

K.\l K l’IJI K smulkus side.iiionui (piniavėjai i platina paskatas, 
kad Aiiiuntr A < <mi|Hiiii k«mtniliu<ija ninžesm-s gmsemių krait
ini es artai kml ji stengiasi i-iskvetliti j mažų grosemių liiznj.

Anni.ui uu«i < ouipmij tiu .iuiiguui ne- 
kaip maistu pakimmjiii. Jie yni nuristu 
partipinlnjai. IU f iiiiimi tlali vaviliia* 
L*n.vif><' pirklįIsųi -išlali. liktai 22-rą 

’dalj viso iiiii.ti trizmo. lt. t irprutentau- 
l.u »ilų kompanijų kuru skleidžiu šitas 
iielvismgu- įuiskalus palvu turi daug Ui- 
•{■vuj sąri-į luini me*. I*n>ktil iltinis lai
kam Kiliui, teku nupirkti gnu daili: dali
klį iš ukoli-Mtlv th«miK. ir taip valiam 
sakyti. knd apit 4<l ii Mt> <lttl>iLu atbu
rti ./-įlosi .ui,iri,,/, int tanmlt*.
Hafturlui. kurk' yni -kl. ulžinmi Imk nu. 

r riti v — j.. . i'./uj ra trim
netei-mgi i> I. jokiu paiualie kinio" 
/>k|.-'uiiM r>uiii' .1 i’g-i. n Aruioiir ira 
IMMtktv: " M.-* m-t urmu net ji>ki<» min
ti.-* .bu itaiigiau pritirti iarg.. ir darlti 
prie to kurį diikir turimo."
Anisnir aini • ompalii ir uiti totams 
dirt* kartu mi atažruiiais gnm-niiiikaia. 
\'iHU«iii<-t pritinti, jirtn. n-ikalinvii. 
dalyku, ir geriausio* rųšs- kurti- yrn 
knlirlianii musu firmoje—|s> laizluin-uk- 
Im nVAI. LAKEI,.

.s ,*r t***idto *h*/**y**t«/,o.
.\|i * lim itui- jaa |Miiaikinti *ikį ant ii*u 
*t»*-. .I. '.eurr* ■( I .****j*o*)/ h*/*U'i .•*<-,.
< .*• *'.t< *, -•/<* -/.-oM. -ię I,'*i,*l*n *»•
m* ;,*/*.o. *• t ia ,/,*Ji,a |r men ii«-1iii-|iu«- 
j<4iėi* dniiiL’.i *!•-* iii-i Mirisui -u kokuos 
urna -iiiiiiiiik.ii* mažų vnaa-niių km e 
tuvių. .Imemr <t 1 **.h./*iiii/ i-.mi -iti-i-i 
• I . IMI 10,00, I lt. I ,HOl/tll, l/msi rtlię ZlIlM*.

Artiiolir iiiul t‘om|miiy |U'isliito ir |uii 
dti,-lii It.liri maža didi tiJtin luatalu. kini 
gailiui m i- i>iriuų rankų. Tai lik yra 
pu-. Vitu luitiiralisko iŠMi i-timu Me. 
kirk tikim galėdami, ii.iriiiii- užtaikyti 
mi .o -i.iein:. primali iki ir |iuntavi:ii « 
'uai-K. U.l ■ koi>>.iniškų žlilgsiuii nikn- 
ling.i .m. turėti kii-ki i< imme Imki- kiek 
galima •liti- .niij maistu z ų*w»lą

I .■ imti išii-AHijinio sistruui imli ligi m- 
mulu* p.iM-kmingai pri>tat.iti iua;*iii »i>. 
k .i*lii žiin>tieiiiM įmani ži-mą atlyginimą 
iiž ihiiarnai imą. Jeigu mr* galinu- p.i- 
tiiranuli i i-ii.■1111-1111 pigiau ir imar-k- 
ndiiginii. kaip kiti, tui i* tu turi naudą 
lik maži |>unlaiėjai ir k.—tiinn-riai.

tkiuk-iiiijų įmigę, ji-
INiri.Vellto lietu 

■ėlių reikldmtl' pili 
tų *lml*ų K'tollljoj--. 

K t U|*ai iėiu- į ra juiitui-.
■ mimpijo- protingu, ii 
ta-daug tezini int |. pint 
praktiko, gi lėtiniu-, ži 
palinkę- put- radikali*

tni In 
i remi i- 
otll tmj u 
pliumpu, knd 

Įui'ilut minti i imtiioi 
iiuo'iii i Ih- iš 

l'irmnsi* uioiiin* Minint 
i* yni ta-žemim Malio 

.1 imiia

- I-III IU JUO 
ugnini n krauju, 
ule gintu.'. Si-žt 

ratas tuno momit
• ftt'iii'. kaip dauginiui grafu, 

'ui li.no aniitelii-lii'. knip kli 
nig.iik'ti* Kioisėkiu. nr linu*- Į
i leno* -u Ei-iii-riii slapto* 
dr.mgijo-. kiliui* |mliepimii* 

j KisisTt' -ul.-uiz- iiž. lai gavot 
| nu įlies IltlIlstOę.

Kistteįio uež.iulė įtarauju* 
l.iilnlikin. kilimo* tn* Galieiju 

. |.- ginu-- ząd.i* sutarkim *|um 
Idė. Katalikų į'titikinimiii iru 
1 'turini pliešiiigi žjieigž.iidi* 
Įtini*. i|u:liiigni fuditiškotu*. 
įimti rijo* gyventojam* lu-rei 

Įkėjo z.itdili Eistu-rj. Jie jo m*- 
j išrinko aleigūtiiujjnu miniau. 
Tu pilimi iiž.lenkn |sdit iškiliu 
priešui imšniinli.

Kitų pamoki u imii suprato
pilt* Ei -iu r. Gnl dėlto ji* taip 
•markiai lii-rne stoju prieš 
taiseviku*. kurių pirmu ji- 
Imlu sėlira* ir draugus. Jie 

| m-pralę dovnimti snviemsiems 
i fronto |M-rm.iiiui. .lie Ihivu *.• 
i kėlę iiuii-lą prieš Eisiter; it 
tnv miiišia* m*|visi*ekė. Iželiu 
kaikurie *|«'-ja. kml Ei*m*rj 
|uišovė tadševikai. niliu *|mr- 
inkai. Ik-t tu žeiikfu negniut. 
kml gnlėtiinie *nkiii. jog Et* 
neri |«-r.mvė tatlši-viluii.

Dalmr įtarusi tntaii didelių 
politiškų )M-rirr»mių. Vi'i nori 

--au ir siu ie*iem* gauti kilo ; 
Idnugimi'iai fuitiigumų. IJe*. •• i 
liitiijos didini l įeš|ialaujll pn ' 
-nulyje. Ki-i ■•liui iju Inu n du- I 
lupu: teisimu ii kinui.ų. Km 1 
liloi-l.i* | >-l oi ilil'l |<e aUlIH'lli-'
i r i ž-idiiun- |M>l|1iškų galinėtų 
-u iik-lu užimti jų ii.*lų ir *n 
l iškni įnirki Ii lisui-imiię,

\ lemmis |M>|i!iškoiit* *ru 
izii-i.irioj.iii! 'udunų taip 
|.'*liii-ku' k<>io* p’H-m.iiiių. ki
lu- siui-. trup-gi urmui nt 
-dil ti. Jo* supranta, kml var 
>*!->iiiii. mažinu ir ne lni|i aš 

•rių prii'imuiių. gulėtų pratai 
'•u ll Deltų politiško* zmogzll 
Ii »!• • leisinsl.

i'-kių laiku, kml politiško- 
......'.iidi'ii-- Imi., laukio*, 

f. ,i- itije randami- girna daug, 
lė-ieik VISUUIIII I Innliii . t.idn
ii ten, kata ir km eiiiliaan 
ju -mmknn smiikdaiu žemiu. 
D-iluii p-iliti-ku ’iiiugziidi-ėių 
iin daug ii'tiim- pii'.-iul-j.-, 
lui ženklą*, kil i i >-■■ p.-isaulu- 
riiilisarija *muitkn žemyn.

I’iriu keletu šimtų metu |ai- 
.-aulis reikalai u iš karalių jr

mu*. Kilni, 
kai*, kiidu i 
nei rytojau-, 
užleisti vado 
kiuil'tem*. Ilt- 
liijti.i kinitlų 
už ja*.

Viską* Imtų 
pešti*, kml kun. K ru| vi v iriau- 
nidikališkiinm* guli žymini
p.-ikettkli krikšėionių iltimi
kratų programo rimtimi uut* 
-ekliiiuui.

Ganu tankiai tm.itaiko. kad

Dvarų konfiakata.

•| Tu- mu* rii|M**li* remiasi 
>| konkratiniais dalykai*. I* tui- 
-i K. I'akšta* praueša. kad krik- 

' si’iotiy. deiuoknitui *u sori- 
juli.tui* - liaudininkui* -litu- 

1 rę Liiduvo* dvaru* kutifi* 
kunti, ty. atimti nuo jų savi
ninkų ta- įdilgintam. Kilo;, 
lietuvių (airi i jo* stovi už 
dvarų ek-pniprijnviinų. ty. iiž 
jų iitėmihių *ii |irotingii atly
ginimu savininkam*.

Kkspnųirijarija, nrtm alėtni- 
'iiia* niiiMavyhė* *u attegintam 
I už jų. raminsi prim-ipu, kad 
i Vieš|uitijo* reikalai yra augš 
| te-ni iiž savininko teisę |m*i 
' laikyti turtų jo esum-ioje iš 
^liozduje. Tai-gi ek.plii|irijn 
i rija tiepripiiž.į-tii iiuomivi Im' 
uli.oliut iziim. liet |iri|iužį*lii 
pi ii aline. niio*n i yta'-s t«*isę.

Koni'i'knrija neiižknliinu 
nun-aVlta-- teisių, kllutllel m 
imu tikt.u lino i i.-iio m kelią 
;i-memi jų turtų |**r lei»mų ir 

į l>uii*mę iiž pniodiiu. mi-i .kilimui 
kultiniu*. Civilizuotu tauta 
m-guli duriti taiustm-. ta- tei- 
uio li'iim lumimi, o m* ut'ki 
rietu- iiMiienim*.

Tilt gi iiteiiimm. vtaų Lieti: 
vo- dvarų ta- užiimkesėiu jl.i 
siti ininkuiii' iru nuo-avyta-*

laiko ji* įtarizmj. tur< jo gin 
ti. ir teisinti*. t virtimtanuis. 
kad m-|mrdmiginu*tai brangi 
tat prilimpu..

Susilankę įimtų. luitui don* 
piisilaiki ma* |k>Ii1 ik<\j«- rudi 
naši kalta*. mniriebėkinm. kad 
politiš&Ni žiuogiudyste* dygs-

Nuosavybė.

Jei gu ini kun. K rii|Hiviėiu* 
traukia l.ii-tiiv..- dvarų kun 
li-kiilų i lietui iu ki ikšėimiių 
demoki.it ų programų, 
l-ulll l-knlll llegi 
milini kaltė* į.i 
mm-, o tikini 
gulimu
lu.-mui iitinumt 
I. iu.. 
nlsilikiiiH- 
ėmi. .linu* |st'ilnrnniijiim.i 
dimii ž<-im'-mi*.

šito pritiei|si 
visai ni-imityt. 
priuilinė ii'inen. 
šumdieii atimtu 
dvarininkų, rytu tai|>-|mt ga 
įima atimti pinigu* mm tam 
kiuinkų ir jų įlepuaitorių. |to
ru galima 
diirliuiinku. 
skolų.

Nešiojant 
muk ratu ui n lų reikta pri*itai 
kyli didžiųjų ida-ijalių a|i*ke!- 
Itiiuų. kuriuose 
krikšė jonišku* 
prim-i|uii. 
ufirijali* jo- 
em iklikn 
t imi"’ !-'i gegužio. |H!»| 
kiek vėle-lieji Io |uilie* |HI|H- 
žirni* em-iklika apie krikščio
niškų demukriitijų ••Gnive* de 
rumimiiii*'. iškišta H *mi*io. 
IJMtl m. Prie to* |mėius rų- 
šie* leidinių |iriktau*o ir Pi
jau* N pranruziška* raštu* 
••\utre eluirge’* 15 ritgpjiiėju. 
IMIH.

Visliom* Iri juo**' minėtuose 
rri'tlluse. išile.talirillose pro- 
ginmin.iis krikšėiunių denm- 
kratu piiiH-i|ni* yra aiškini |m 
žimėtn privatinės nimravyta'-* 
teisi'-. Stllėiri liesti plu litulll.i 
kaip galimu rimtai vadinti* 
krikšėiunim įletiiokrntu ir m*- 
žiurėti trijų minėtųjų raštu, 
it kaip giilmui *tt jai* sutai
kinti mu- i i<im* rųšie* nuo- 
,ii >T.. - p,u,, ikiiiiin... ii..i* i li

nam luomui.
Ni-atkiirto-nm* kų kitusyk! 

e-nme jiiii rusę, jog vergija ii I 
.įsnieiiinė- nuo'iivita'-* pilimi 

mnžai kuolui ' 
mioMiii 

valdi- I 
ne*:- 1

yni išilėti 
nemok rali jie 

Didžiu ilsia* toki* 
- upski-Humn- yra 
••Kerimi Kola 

iii., ir

- iiiio-iivylt>- 
liduii

-kirin.i. V-iiiuų Ia* 
lu-. t-MHlli- iie*ųžiningo 
įlinko luliuje niekiiomi

>.kiliu mm i• tgn.
Di-I tų Im priržii'ėių 

i*r.ttJti. jog p. Pak-lii*. gn-i 
eūlii'llli kiltie. Jei ne. tni kilti. 
Kni|mi iėiiui- ekonomini* pro 
gruma- mi neiiuiiM-klu-. ir Jo 
lilokn* -ii -o* ijali-tni. negalė- 
Imti |ni*toiu*.

Klausimo ivarbu

ARMOUR^COMPANY
CHICAGO ,

dvarų iipirkim*. ty. ek»pn - J |uidaro reikalų mokėti |aiiukrs 
iki IH įimtų. Ta* |aduka- 
turi-tų n mkė t i viešpatija, o ie
tie. kurie guiiiui ži-mių. Visa 
iieš|iatija lututaijasi I įlomi,
knd žemdirbiai gauna žemė*. 
vi*a vieš|mtijii gali ulkelti t*» 
pataisi mo siinkenylię.

Kitaip dalykų išrišant ir 
bioin.i* lii-kn imnuskriaiislas.ir 
dykulių šelptam nėra, ir tun
to* |uigeriiiiiiio lėin* a|Huokii 
visa tauta.

Tikimi'*, kad tėvyni'-jr liku
sieji žiuinm* mokė* ramiai ap
svarstyti ir sutvarkvli savo, 
reikalu*.

ptijarijų. Vėliau*, p. Pelra. 
Iz-oiui- him- brnėiurų ru»ų luil- 
tatje apie tų ilulykų. o krik*-- 
ėiom .deiuokratui tlniė pili; 
XI) jai i-lvtKti. (Vėliau* p. I*-- 
imu* tiu*- pinigu- jieui* grųži- 
iku. Ir šiandien iiniiii. iiii-l-i. 
knd dvarų koiifi-kurijii im-įiu 
keltų iemdirhijo* IJetllVnje.

Ih.vaiuii gautų įtaigių žilio 
gu.. tielminginii. Italto miiiiI- 
kieji ru*ų vuliliiiinkuų gavę po 
Imikiiui-iiii kitnri.kuotio ftmnė* 
IJetuvuje la|*i girtuokliai-, u 
ne keimlirliiai* Mų* Ite^eiuiai 
artojai yni taip |iat i* iiadiii 
Kilt verti falHMlė*-: Inlaii tlžiaug 
Miltingai |iriiiim doviuių ir In ' 
Imi lengvai Miiuniulojų jjt itepro 
tluktyviuni Miiugiuuui. Tų 
im-telM'jo daugeli, inteligentų 
l.iefuv.tje tluotlaiiii giiiiinėin- 
ueuždirMų pinigų.

Tai gi imdariti* .luitų k.m- 
fi.knlų pri.ieitų atimti nuo 
u)mIiilintųjų tei*ę tų žiinę |tur- 
•liaiii. Iteikėtų kitiem* -u 
-inurinli pirkiuui tei*r*. Tnuu 
pni Miklini, pri.ieitų tautoje 
- ii-iii 11 tini i lul.vę tiek, knd Vi , 
*i*m* luptų 
Žmogų* ginę, 
giii'ę. 
įtikiu, 
knnt. 
jini'i* 
kutu tik imdiiugiu* tiepnteiikiii 
tų .kuiėių ir trukdy* liuo*.i 
tiulio, ėjimų pirmi n.

Dalelėje diiiigiiiiHije dalyką 
nie< -kiriiiuii - mm lila-ralų- 
liiiiluiiiikų. I--1 eitame dalgtr 
•lilul ęilue. kati di arų žemė* 
iieluri Imti koiili-kuogiiim.-. o 
tik iš|M-ikumo*. \'ie*patigi turi 
ju* išpirkij. Vi.-.|iatiju turi ja* 
i-daliiiti l-'žeiiiiuni.. I*et m- d<> 
i anni. o lengvu i*umke*ėio *ų 
Ii ginui*.

Nilligti* Im. In* aliejuciė*

i kaltaije. “Pradžioje Dmvas su-. 
tvėrė itaiigų ir žunę :’• tie yra 
pirmutiniai to* knygo* žo
džiui.

Tamista |atkeli ktaasimų. i* 
kur Moki- sužinojo seniau už 
jį buvusių laikų nuotikius: ar 
ji* tik surasi'- aenesuiųjų pa
sakojimu*. ar gavo* Dievo ap
reiškimų' Apie šilų klausimų 
ne visi mokslininkai vienaip 
kitllta.

Kaikurie sfa-ja. kari buvoF 
raštų senesnių už Mokę. W 
kad jis juu* perrašė j tas kny
ga*. kurias italmr turime. A- 
nie Kilesnieji 

- du pasidarė 
tapo |ui mest i. 
la-rrašinėjo. o

, |M*rrii*im'*jo ir dėl tų į ja* su
trauktų senovė* raštų ir tai 
■unijų atsitikimų, kurių npipa- 
sukojima* buvo pridėta* drau- 
K*.

Antri sako, kad nereikta j 
IMisnulm sutvėrimų, arini tai-* senovę žiūrėti šių laikų aki, 
ku* Įirieš Mukę, kurie yra mi-1 mi*. Kenovėje raštas 
imti Pirnaije Muzi'-s knygoje? reta*. 
Koktu liuku In knyga rašyta? knldumi ž-sižiti 
Ar jo* autorius tik sutraukė į 

ni'|iakiiuėiiima.' raštų |ui*ak<ijimus žmonių gi 
žemė*, ta-l ik- veiiustų seninu už jį. iii Du*

praei-

Klausimai ir 
Atsakymai.

■ vu* jum pat* np*ukė 
I tie* laikų '

.U.tinto*. I'a*aulio 
rimų Mveiitiinie Kušle 
M oxi-. Z įdui jo laidų 
Mozė. .Ii* gileliu lipo
mi lukstniH'io metų 
Kristui užgim-iant.

Moze purašt'- pirmu* |n'iiki.i- 
Kimiojo Kašto kui gu*. I*nti 
pirmutine vadinasi Gimimų 
Knign, diliu, knd joje apra 
*ylo pii.uulio pradžių ir -me*. 
to* žmonių giminė* knip jo* 

idalinosi į )vniuu* tauta*. Toje 
ktiypije taip-gi ufirašyta.žyūų 
tautos atsirmlnuas.

Mi-

I*u vu
i. I>nžuimi*iui rnėiditvo, i>jf 

i- ur miveik*lng| 
ant iikmeiių. Toki* raštas mo-^* 
kikloni, netinka. Znionė* įtei
gi mokinduvo.i.
vi-u* mok.Ia. 
uriai iš ktiign.
niekalo* Imdavo iš atmintie*. 
Mokiny* luteduio žodi* j ž<aiį 
atkartoti mokytojo pu akintų. 
Nevaliu laivo n>*i prnlei-tl. nei 

, pridėti nei mainyti netik dide
lių I*-t nei mažų daigtiu Kitaip 
mok* i ui einant žium* apie aa- 

. liovę, nor* - nvužrašit<»* išliiG 
daro uę|aT*imainiu*io* Hn9 
tni* ir tuk*tanėiai- metų. Mat-^ 
iiydiivo*i kalinu liet nmintanv^ 
<taio jtu.akojimo tarinys. Tai
gi Mikmun. kati kiužė šitokiu 

Ibųdu imtyrę* ir |ia*auiio *ut- 
. vėrinių, ir |iatrijarkų gyveui-

ziin.mil
ia%25c5%25bei.no
demoki.it
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KLAU8IMAI IR AT 
SAKYMAI

GERBIAMOMS DRAUGIJŲ 
VAT.DYBOMS IR KO 

RESPONDENTAMS

lupki trio

Mintele- 
Dantijo 
liaudie*

^Laikinosios Valdžios įsakymai
• t

(Užsienio Ministerijos Spau
dos Biuras). 

Avietinio Ministerijos įsalrv 
niai ir nutarimai.

Nr. 29. 191 s m
mėli. J., di- lui.

Kaimo apskritie.* 
riju* )g:iliolini Juozų

I gailį ii'i-tiiti Kauno
Į mokytoją i'iio iiimąją klir.-l),
■ oku|utrijos valdžio* įsteigtų.
i Veijejii ir pavesti jum. siisitn- 

tiiasii to* valdžius nlslovais
Į vilioję, priimti iš ją minėtų 

k’t^ ą iiivi-nlorią ir šiaip vi-
I suki turtą.
L Nr. iiti. Ia-u-ii Feliksui Ibi- 

tnijiin; i> iui steigti Kaune 
“Smilė*" gimnazijos Imte <i 
įnėne.Mą lietuvių kultais kitr*ii* 
suaugti*ii*ms: atlyginimą už 
atskirų tuinioką nust.ilyli ne

■ aukščiau 1.50 nik. iš ai*kiro 
kuršininko. Kursų prižiūri Mi 
nisleiijo- įgaliotinis.

Nr. .'H. Paskirti Btunislovų 
Adomiilį ant moju Įg.-diotiuiu 
Panevėžiu apskričiui.

^’i. 33. Ij-isti Panevėžio! 
••Snub-s" draugijos skyriui.! 
Z^'iil.oinjjii liniidi, - mokyto , 
ją ruošiamąją kursą reikalui J 
lig laikui jinimli buvusiu* Pa
nevėžiu mokytoją seminarijos
naniiis.

j Nr. 34. Ij-i.*ti ••Žiburio" 
švietimu draugijos Pilviškių 
skyriiti steigti Pilviškii.t mies-Į 
telyji* S klasių komercijų* mu-1 
kvklą.

Nr. 35. š. m., lapkričio 2<i d.
Leisti Vincui t'apinskui ir

Antanui Vienažiiiskui-Purenai 
steigti Kaune S klasių kmiicr- 
nuos mokyklą IJ**tuv«s Vaisi y- 
Nfc Tuntai* švietimo Kaiuisi-

<___ •___ _____ -

jai įli ikt.'i ir jo* |intvirtiul.-i 
programa.

/•iii kišu*. Steigėjai turi tei- 
*j * steigiamąją mokyklą per
luoti -n Ministerijos žinia 

mokyklų- laikymo iik*ln įsi- 
knriisini draugijai.

\'i. l.'ipklii-io liu-n. d.
Ap*vni*1ęs Lietuvių švieti

mo ••Rvio” draugijos' Valdy
tais š. niėn: 2<i dienus prašy
mą priimti švietimo Ministeri
jos žinion draugijos laikomą 
lietuvių gimnaziją Vilniuje nu* 
įminu: gimnaziją priimti Mi- 

l iiist'-rijo* žinion ir nuo šio 
' taiko vadinti: "I ji Vilniaus 
[Vyrų gimnazija t buvusioji Vil
niaus Lietuvių ••Ryto" draugi
jos gimnazija)".

X’r. 37. Lietuvių švietimo 
••Rytu" draugijos gimnazijos 
direktoriui Mykolui Biržiškai 
pavesti laikinai eiti Lsins Vil
niaus vyru gimnazijos direkto
riaus pareigas.

Xr. 3S. Lietuvo* Valstyls-s 
Tarytai* l*reaidijiiino š.m. rug
pjūčio mėli. 17 dieno* nutari- 

imu -uiiiiiiiy tą Vilniau* v aisty 
i binę mergaiėių gimnaziją vy- 
irų ginuuiziji) programa Atida
ryti llllo šios dienos, .los vi-<|e 
ja paskirti lutviisiąją i’erikovo 
t M ogi levo gub. > žmnietyls-s 
iiH-rgaičių gimnazijos vedėjij 
Oną Mašiotienę.

Nr. 39. l-cisti “Žiburio" 
švietimu draugijai steigti Sin
tautuose, Naiuniesčio apskri
tyje. 4 klnsių ūkio ir namą 
mošos mergaičių mokyklą.

švietinm Ministerijos Val
dytojas.

(Tąsa nuo J pii’l. t

Tretiems išrodo, knd Div 
visų praeiti reikšte apreiškė 
|Hiėiam Motei, kuri.- tu vi-., i 
nprn«ė.

Dar yra ii tokią. kurie min 
lijn. kad Motė m- vi.-ns daig 
tus palytė vienokiu būdu. \ 
mm jis galėju rasti setim*,- 
raštuose, kitus girdėti iš u,- 
aln-jotiuo |uidavimo. trečius iš 
Dievo apreiškimo.

Pats šv. Kušins _ nepasako, 
iš kur Mozė viską sužinojo. l-j 
mokslininką spėliojimą taip -_-i| 
nelengva iš.irinkti I. 
resms. Pats svarbiausias «la Į 
Ivkas yra žinoti nr Mozė f • 
ar netiesą Įiarnšė.

Apie tą nėra nls-joiu-*. Mo 
ii* knygos visos yra par.išy 
tos šv. Dvasius įkvėpimas. Tns 
įktėpimas apsaugojo .\toz.ę 
nuo klaidos. Jei ji* ėmė žinia* 
iš seną raštą, tai įkvėpintas 
jį saugojo, kad m-|>aiiiitą kini 
do.*. Ji i ji* naudojosi 
niokintoją |ia>(ikojimms. 
kvėpimus saugojo, kad 

, naudotą vien teisingais 
- kojiniais.

Mozė* knygą teisingumą p.- I 
tvirtino V. Jėzus, sakydamas.' i 
kad iš Mozės knygų ir kitų'kurii 
švento Raštu knygų iiv|M-rsi- knd ap-.iii-.-ojii* m' 
mainys m-i mažiausia raidė, 
nei ženklelis, kol viskas išsipil
dys. nors dangus ir žemė per
simainytų.

(Daugiau Ims)

\ J*

sėlių 
tai j 
|«si 
|msn

kits. Su visais reikalais visuo
met reikia kreiptis šiuo mile- 
su.

Rakandai Justi Nam?.n?s
Mis esami- prist.it*
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Ant Lengvų 
Išmokesčių 

takandusįdau ybt ii.-imų \\ri.l.\<ivl IŠMOKĖS* 
ki.dcl ne i tavo.

•r n A.i r, a nn
ŪIUiJU

Triner.* vaisini. *p,■■ 
nėr* liiiins-nta* dėl i 
neiinilgijo* it iš*i»e no. T*- 

.įleis t'iiUgil Sedali'-. Ii • :-1 
Įėilo ir kosulio ir Trinei- Auti 
puiriu dėl išplovimo -•■■įklė.- ir 
išvalymo skaudulių. ginimui 
v i*o*e t ai*1 iny ėio-4- - < !.-.* pu 
čia* kaina* kaip pirtį,ėm. Rei 
kniaukite Triwrs vuistą! Jo 
M*p Trita-r <'oni|uinv. 1333 
13311 Su. A'hlund A v< liien 
-.-o, III.

f

I Kur Tamsia Perkate? Kodai ne pas mus?

UUI.

CENTRAI MANUFACTURING DISTRICT

I

I

ROSELAND’E

Itu* »11

Po vardu

T
•ta

GERA KNYGA

I
ii

šelpimo nei 
Is-t priešin 

nes šiandien

Tuto* Fondas.
45(5 (irand Stn-ct. 

Brooklyn. N. Y.

MUSŲ NEATIDĖLIOJAMAS 
REIKALAS.

Laikykite pimgm tvirtame, iibandytame. valstybiniame 
BANKE ANT BRIDGEPORTO

oI o d

TAUTOS FONDO «B-

-j 00

; dnr yrti tokių. kurie jokios pa- 
šclpos nėra <(avę. Reikėt n, ka<l 
ir tie stoti) eilėsna IJetuvos 
gelta'-tojų. Juk ir jie yra taip 
pat tokie lietuviai, tas |mts lie
tuviškas kraujas jų gįslose te
ka, ta imti motina Lietuva sa
vo duona juos maitino. ir jų 
yra Imtinas reikalas priklau
syti prie gelta’-tojy ir piliečių 
Lietuvos, jeigu jie nešioja var-

, Kalėdiniu 1 midau Lietuvos 
suiiŲs sudėjo suv trš 2!M).tMMI 
dolierių. Yra tai graži tunui.

•Imt reikia atsiminti, kad tei tik 
a s lietuvių auka. Kur gi t . f •••' jvr aav-r-rasjat inf

mu iirtiru br<iiiii ku Mnv<» - .. .__ . . . . .
. .... „ ’«! In-tuvio ir nori ka<la mirs iku skubinančių pngells.n

r IJrtavai atgauti taisvyj Ne- M*r,£t’-

jaugi jie Imt kurčinis, ar tokią Tautos Fondo Centro vai- 
kitau akmeninę širdį turėtų. ,«I.vl*a išsiunčia kasdien šimtai* 
kad negirdėtų t**vynėa šauks diplionftj geriems Uctuvos pi

lno! Vertėtų .ii- jiems savo <lr- -liečiama. Tie iliplimuai vra tai 
«1__ :k:_ .■ ------ S^.1.1.^ Jaukias. ka<Z

lietuvis savo tėvynės neatsi- 
. žada, kad jis nori Imti jos m* 

. iiiimi ir iieinnno ją |ianiekiidi. 

. apleisti. Tuo* dipliomus turė- 

. tų įsigyti kiekvienas lietuvis 
nr lietuvaitė ir laikyti jj kaipo 
ženklą savo geraširdi ilgui no, 
kai|Mi |>až|iortą, kurį reikalui 
prisiėjus, galės |»arodvti atei
nančioms kartoms, kad ir tos 
ne|Munirštų savo šalies. Taigi 
Imt geistina, kad kiekvienas Į 
lietuvis, norėdamas palikti 
Lietuvos tikru piliečiu, turėtų 
tų diplimuą įsigyti, užmokeiin 
litas savo tėvynei duoklę — |ia- 
dotką.

Suvienylose Valstijose vra 
apie 4tV) lietuvių kolonijų. 

I Tautus Fomias turi 145 sky
rius. kurie dirlia savo apieliu- 
kėm- rinkdami aukas. Kaiku- 
riosc lietuvių kolonijose turi- i 
tų Imti sutverta T. Fotnlo. I 
skyriai ir tų vietų veiklesni I 
vyrai turėtų šiek tiek apie tai | 
Įiasirupiiiti.

Šutvėm* Tautus Fondo sky
rių. reikia Centrui pranešti 
vanlua ir adreaua: pinuiaū*-

A1TATE A Į\IIl A statė bank U/Al 1 lYk bąnk
CHICAGO. ILL.

Halatcd St.)

BUVIMTTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
LAIKO PINIGUS.

Turtas $5,000,000.oo

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namų Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t 
Rakandų, Pečių Divonų. Siu 
ramų Mašinų Pianų Grafom 
’o Viskas pas mus gaunami 
■tuomet juu prireikė* Ko pr*

• •♦v hrniplctt*** 4»r»*

Ainy ištiesti ir atiduoti mirs Karta'** lenkias, 
mažą dalelę tu. kuomi Dievus 
juos a|ulovam>jo.

!-ietuvos tautiška šventė, Šv. 
Kazimiero diena jau praėjo, 
bet reikia atsiminti. kad iiiiisii

* priedermės link tėvynės Lietu
vos. varge esančios nepraėjo. 
Mes kaip buvome, taip ir |ia-

■ šilumine lietuviais, -tinai* ir 
<|^0iterinii* to- iitii-ų dainose 
apdainuoto- eileles. Musų prie 
dermė linkiu jos 
kiek liesu mažėju, 
gili dnr juididėju.
ji labiausia reikalauja pašei- 
|m>s. šiandieną. nes ryloj gili 
bus pervėlu Imti jos gelbėtoju. 
Mandien im-. kai|K* Lietu
vos piliečiai, užsidekime pilie- 
tystės duoklėmis ir bukime 
Uvtuvos piliečiai m* dvi gar
bės. kud visi lietuviui žinosi 

tusų vardas laikraštyje 
s-s, bet dėlto, kad iih-s tu 

rW*' t,r"c9 l»uti nariais taip 
garsiu* | m šaulyje savo narsu- 
■utis ir gailumais aria, kaip 

, svetimtaučiai sako, kantrios 
I tautos. 
L * .IMuk iš musų brolių, tikrų

• •«..ir

! ••
d

Nora nebuvo pavojau* v ii-imk daug žmonių l., ' karės •. 
jojo laikyti savo pinigus imi kn; gulįs h.ink-, ir -»J<> Inu 
Idai lubm nesaugiose vh-iom Tumui trutijo prie* i ir bu," 
pavojuje prarasti pinigus.

KARE PASIBAIGĖ.
Pradėkite dėti ariia perkelkite savo pinigu* į ŠI A \ 1SIŠK \l 

8ACU1Ą VALSTIBIN'B li.\\h.y Moka 3 p na*. I* 
am) ištuoka aut pari-iknlaviiuo.

Pa. niua rasite mandagų patarnav imi} ir ru) ■ 
atlikimą įlalykų 

t At.AA'ms*: nmi • r,u, iii a |si ,.* lomileua. *ol,.o
lo Md I |1U flirtą. VAk VHVlH: H.sistumi. • Iki N «

iJdinių Katalikų Tirana llraurUa iMaldo aaau 1,1*1 
boja pria lloomea Amerikoje Smi*r l*r*a> nrurbų •• 
■1MTOMV o»* TMK Umt AŠIM linu* AMi IT* 
MATIOA’Al. WIIIIT|OW. Kilia lukwtan<*hta Ii. 
UraurUa i*Munlin->a Suk ValHljų ■ šutu. ur<<ln t
loma-ana. talpai .,«rub*n<i diplonuitenia ItOMii. kr t 
vuuooien. pu4.ru kn>n uplalinu Urs lieku..n*-, t. 

Kan«a kalauoja (I Ik. aud.kla ai»4a> • — .

I » put viri ir vario
itiibė dauri , • I.Huvbj. kurt*' arta 
.m L«.n-«-niha ir rrk««n rt>

. inojataa kaų-u (rrnaurui k«-n<«ritn» 
MDkWt'* X al -t’Joae A 

i«*rike. JiU-a paruptai*
.ucUo Mfl«a kotų tunu

I Krtknlaukit# kata)««« kur) lAalua 
••ama arkai

6E0RGI & VITAK MUSIC CO.

' iJMPLO UICVISMJ 
mmmtiiimirmum

Paul Kvorka
IS5I-15R3 Cltlcsgo *ve.
Arti Ashland A»e Cblcara 

lliMIHlNUUIHUIIIIIIIIIIMinuMMn

APSAUGOK SAVO AKIS

<*1»* III.

PhTER

Duok jas ii afzeminuoti dy

kai pas

P-le E. G. MAKA8
PIAKO MdKVTOJt

4515 Su. VA uod St
|»l.<i.O . l«<*<Jftta • L iin'HHilItel |te»- 
liti kmca! •UlMIlI.

Atsidarė

Nauja Banka

Kimbark bank
1G758 Michigan Avė

ROSELAND

I lf.,h 
siis u. i 

I 
skinu-: !«»••«- u

A & G. M1LLER
• •XIX III «>|*IIKXI
ak » • |«4l*• •<*•■•*• r

t« • iViif .fril
i ..iri <• ’*• 4*k.« •». IIIhoM*.
fiiiiu«!ii> l mmiuI .*.as*

L I ••• f i • t i«l1« Ml • « * < ta *

NAUJIENA!
I UI KV Kl •.! MSI XM*» i»W\ II i* i !.»«. i.« fl • f/t- , |, |f i.i ul'flt >1f.«lM</ • Irki.U ■««'•! Irga.
i’-« ta*« « ta teta t- aMlMlrtttja

turtu*** **nwM»* i” unt/ . tu u it# at -••»«» LiMpu* ni|. 
alamt^.

Ii* Lutta iMi|tirk» nttat nnt« ftH**^-* itat »m*» ««|m i uit*. naokiuanM- 
-. I>«i|»-|»al Muurtaiu** ,

RED CROVN PHARMACY
4552 S. Asldand Avė. Chicago. III.

Tuksiančiai Uolienų
IU.’in# Kairiu 
lipkniiHritiuu ų 
i»A1 Ite-U l'imvs

Ii a ita
• ir m
unt r• rw *r#i«:*Mi*>.

titrų |*.u 4u«>dat*4« ūmi kuc 
Vtl Uit.*>l»« m ly

$100 Į MENESI. 
tLilri *- it |»X h XI

mrfma K*• uv./urita 
llv-vhil** mHtav# g*
u»«* iirijnui Imiumuk jutu* rn*> 

XV U«u<rv«la DYKAI

pu4.ru


DRAUGAS< dieniu lovam

I

• \
11 '

Ji-, tu
x aid* i
. mini ii-ii *nnt linlimi. kad »i*s

lldlllllll* Jlll ) X . Kili Ih*

LEGENDOS IR PASAKOJIMU
APIE
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(1ų.«a).

. ....................atšaukti |*nzjid* jim.j, 
* ii li*i*ti jai t**k*'ti UŽ l.yiitonn. 
n-> lėni- piktai. \t tuma 

luite dukterį IIŽ |*allrgė- 
ii* gi iii ant b-iitos, negu

u 
>f*l**JI|*l

Iii atlikti įh-i Knlrdn*. Tai tu- 
lillo *«*illl M !•••%■«•■* 

ii.•!•••* t*ktlnw> it
xi». I i i ik - m .mi.., *-itdl» jin »t|a*'jo 
n- m -y p-**jaiit<--. Dažnai i-fi-n* 
Iki..... i n x < i kdmim. Di.-liim.lunt.lH-

l..i x ni..|K> n. i n Z.i n i i l> x ;.i ir jiiiin- ii ■ 
\ u-kn- lu-iuinim* jos 

Tn k*-li**i.<- ii.iiiiiin, kūno* ji tmp lauke, dalia r buvo jai 
.Ii ih*h-j**. k.i.l koiluiitifsin <ln jos m-luitų. .Inu linkite 

.Inu tikim dx i iii* m iki Kiil**lu. «> ėin nei spiialillčlio 
iki kiliu k-te|,.« imt jo- i*t škirčiitoto tuko. Ga-

xi--i M-niiiii.-i apie vidurnaktį -usi- 
lix|.i turen Imti -lininis. Iznls-lė

• *lll

Izills-le llp-lkldlO>it 1eXU II 
pndnrytų mntkizui l.u-iugmuu 

“Knip. už Įs-lieę. Ii*,; Ii 
mu. kivi nš gului -Htikti l- i-ti 
Im* Ni.-kimm* i: n- x* hju mx 
pikloj*' molei ' sl.'-j- .“

'■ Eik »:m. mergini*- line
gk. Tavyje x> ikm lavojnumi 
uloną ir po kiek įniko debilio
je valandoje pn-ilik.ui turtą*.

\ • Hm Iz.-ilt -h- prieštataio. Jo- tėx«* buvo ti*-aimniiiomni 
(Hi-itizę-. Ji- i" ' „i„ niekur irdėję kad |iati mergaitė rink
tųsi -nu ii lą.y p'i*'-mine iii-il.kiii,* . Lml j,, diild* renkasi vyrų, 
kun- guli boti jai -unkyts- |h-i xi-n jo- gyiemimt.

Sųvaitė* Is gu. Iznl-die im iiko ir išblyško. Tėvas ja suv**- 
d*-- i pnžtiiiį u muil.yzii. Ji- jei ii-i-’kni n*-|ialiko. Išrisi*-, knip 
piiiltbl.i III-, l‘l ..II .. .................l..i..il|Ol|, Ini rzdz.iule* Hpk.'ll

pi tu. u-i- ik.-.i -maitai atigsly i užraityti it* visaa MsiiMtes. Ne. 
rn-diimu niekiu -nu mr.*e|l,.. . į p, iikėjo-i tiktai inu* Dievo. 
K n-d ii Ii X i - du ll.'Ui ii n di i. u I f n*-I* i* I. knd Ją linloio* 11*1111 llllo 
Iii IA-U II ii* i Itll.ll , l i, III l i l;.|ky Iii |.l I 1111*1110 Ji II** 
.■ iii *• ini i <* iu* Lu t;,* ,oi*i Ii. t *i,*i, iuii - j,- pt iža*iejo i n - iii«*I i. 
•lis i --nt-liauk-- tn pp*. Mndiide, Ji ind pradėjo kaip kaita 
sknit-m* ir mi-iiiion* -• m. tilt, kad ■ d l*ul l.i nl**mi- mirė. Jos 
'.eta. |iH-iimitd*Hlnmii i. . pu ui . kini l.yulonu- |m-ilik*> jai jnu 
įtri-tikimn-. kaip |inprii-ini i- ixrm. Ji- gnl rado sau kokia 
gražią lllilillkę liH-rglllt* I 
tinti, knd api* tti* 
Dili re.

tej.i I.....  pll j*. X*
luti >> nl bekiimi*- 11

\ at i:-*- lxiiln !••

Niekas jl*» lieimite Jll*,k*
imkit- ji ptnleiMlnio m,-!-* 
gii.il ein jokių žilini Inu* 
uuilo nei ženklo mniiiiii.*-. n* misili i lun**. 
širdį*- 
imi-i . 
praši ilp-. 
i ill l<-S, 
b*p. atėjo Kablių N igdijn 
liuko klausyti šventų Mi-iu 
buvo taip silpnu ii i i.-a dt*-l*.iiiti. kini x<‘.» tesėjo prisiartinti pri
imti šventų Komuniją įh-i Mišias.

Prašvito Kaleilų rytu-. ,< pagellsis vis ibi ih iii. Izalsdė. pū
slini Ih* iiiioi■•k**.-, jau iipi<-dyi;< ir mnestu į koplyčią, kad įsiim
tų šliului. Jutimi- i*i.i* ky .ai- :d-iklaupė šalę jo- prieš altorių. 
Koplyčia buvo giu-(e pti-igrudii* -i*t-ių ir grovo prielelių. A- 
tėjo kunigas ir pnidejo savu tlarlių. IzaiU-lė neišlaikė ir pra*lė- 
jo gramižini verkti. .Ii pazie|gi- į Motino.- Nieiiėiutisio- su Kū
dikėliu Jėzumi -tii\ylą imt altoriau- -tmim-ią ir ėmė mel-li-; 
'*<• Kūdikėli Išgunylojau. nt,.-i di*-iu*įe -avo gimimo iie|ųilime 
Minsi llllllięs.’”

Ir štili, matuti*, vi-ai dioigylu-i .-ti-irinku-ių. Švenčiausias 
Kūdikėli- prati* -<• -ai** lanką it lokiu aiški ši i*-mi iš jo- išėjo, 
kini nuirkyzn- l.u igmnm- apjako. T**j*' pat xiilnislo.ii* -iidtin 
dėjo ant kienn*. iiels-užilgo at-idan* duiį ii t knplyėių įėjo lor
du- l.y atolui- -u -uxi* -iiniim. Jaima-i- l.ynlmias tiebuio jau 
mažas- -ii-itrmikę-. Ih * i-t,..|,. a'ig.-tu-. miklu-, tvirtas knip im
ties grimo -unųs. iznls-lė jaidiko altuiių ir nuėji* |iasitikti jj. 
Ji- ją |«i*-iu*- į -ai u ranka* ir ištarė įžnilų. kud m-pnlei- jos, ko
lei negali- grimo leidinio gauti ją -nu už. imderį. Mnrkyla*. 
girdeilumiis. ku- atsitik**, ir kad Izidn-I* seniai yra |m»ižmiėju- 
m l.yOtonui. kai|si gmliiiign- ir išdidns vyras, |inliu<*sav«i grio
vą mu* jo p:ižad* jinio. Taigi toji* laimingoji- Kakčių dietuijr 
susirišo milžinu ryšiu prie idloruiu- l.yntmui- ir luibe- 
I**. Kadn jie ėjo Į pilies ,*id*-. -x**i-mi grūdosi nplitikui juodu, 
sveikindami it linkėdami t i-okios laius-*. tzids-lė priėjo prie 
nuirkyzn l.u-ignai*** meilia* pielnič* jam savo raukų, itčkavuda- 
mn už jo garbingi* pa*n lginią. Tuojau- xėl diduir atsidarė jo 
tikįs. Jt* midi- linkti tiražini it linksminosi su kitai- svečiais.

Nni atsitikimo alinininioi ant i ii<mi* milinio kalia* liiiv** jm- 
-Intyta koplyčia Jo* laikštelyje buvo Įiaknlunti -i’ptyui sidaln 
rimai xiiip*,lini.kt.*l xi-i įnikai i- arti ir toli.išginlę jų-knmls- 
jiltui. garbintų Kūdikėli Jėzų ir jutiic įnirtų |*n.-itik*'*jimą. pri 
simiiidiiiiii. knip Ji- |Hilnimim* Izal-lę ii l.ynlmių. Kas Kalė- 
*ln- maži iiiikni t -nai darydavo pr«s-* -iją Kūdikėli** Jėzau- gar- 
*--i u duktr xiiil .il l*ažny< n-.- rūpinasi tai daryli. Tni|*|*at jie 
tenai *l:ilino idnni < .-t- pnvargėlinii'-. garbiislitmi Jėzų, kuris 
iu* kn*la m- -"I pnl* i ii i ti* m-, kurie kų m>r* k>'iw*da.

>eėi I ml apturėtų tiulio lių ir |*nisiniinimų mm Kūdikėlio Jt? j 

mus.
Mažam kaimely j.toli imu Ky iiio.viidinaiimn Šaut* Aulom.i 

d* II’ Ali.-rumi :• t_.xx. iiu iena- nukeli.* mi -nx u inoėiiite. Jis 
Imtu luinu g* m.». mandagu-. |uiiimldim, la- jokio savy meilės žen
klu. .lu xni-.lii> Imtu itnliškni T*»*lo. Vurg-ti.* mažutis Tralo- 
Daug, laimi daug kurtų, ji- išsižadėdavo žaidimų ru kilius vai
kai*. knd kaliu- not - |iavadiiutų savu mm-illi*. .Ii- Itfuriiidavo ) 
tiriu parinkti -nii-u šnkmdų ilginai prakuri i. eidavo į šaltinį 
audrus puru* -Ii. oriui xaik-*i**da\i* pa- turtingai* kaimynus, 

inpnidaiiui.-is gauti vienų kitų -*>ldų (mažu- pinigai)}, kuriuo 
■••Iįk atu i iii H-i lite. .Ii- m i t Hitu- dienon m -praleisdavo neiš- 
klmiM -x. Mišių ii u<-aplmikę* koplyčioje Dievo Motinu*. Jis 
I....... labui imilmt'i-. kuklu- ir švelnus. \'isi uit K-jo mažuti To-
du.

\ ienų žiemų TihIo laitu apsirgo. Tada ji- Imt o devynių nio- 
t.ų Min’-iiitė priversta Imu* |*agid*lyli jį į lovų ir jiakviesti gv- 
■ lyloją. Vaikutis lunsiai drcliėji*.......t kratėsi. nors dekte degė
I ni M-iii. Jis -ii dideliu vargu gulėjo kvėpuoti, nuolatini* skau
du* kosuly- neduodavo jam atsilsėti. Gydytojas užrašė jam 
vaistų, o moėiiitė iš imskutiuio-ios stengėsi jam imgelliėti ir 
I tu- st. įkalu- priverti. B*-l t isą tni un-ką negelbėjo. Tįsio ėjo 
'■l"u-. n. Itin’-i.ije ji- užmerkė aki- ii gulėjo su-ilraukęs, lyg mu 
zn- |ieliiikti*. Močiutė ir gy dytojas manė, kad jis užmigo, o Tu- i 
d*, nemiegojo. .Ii- girdėjo. kaip gydytojas kalla’jo vargšei se-Į 

’ mitei. kad ji- ii*-* i jaučia galinga- išgelbėti ■ mirtie- josios | 
mt lėtini.. Ji-, girdi, iieišturč- .įmiginu, kaip dienų kitų. Se I 
i ulė x,.k n meldė Kudikii. Jėzau- užlaikyti jai mylimų anūkų, 
i nlaiid>- -tink., kita |«. kito-, o |uisigr«rinini<> kokio m.rs neim
to mat Ui. Jau ir ji pradėjo u.-tekli vilties, kad T.hIo {ia-vrrk- 
lų.

T.hIo. gulėdama- lotoje d.'l -l.-k ti«-l* iną-tė.
•Ulliildę*. Jis 
.’ i- Imt o inmie- 
dnil.t’- knd gulėtų i-itm-tti gi 
1111,11 g.t.'l.tl -II -at'o lIUH'IUIe. 
iii.n-iiit. gražiais pat.-ti.i- tr g<

**.\ouini itin- jis malonini.
... pri* S.vo- ko tu teiki.' Argi lie-a, kad aš jim taip men 

kas.
•M i .l.-ziin! Mafija! -n-iiko ji. gilini v.-i kdama. Gydy

toju.- -nke. i ud iii .-.-i i.-iikrųjų silpnas, laimi silpnas, nuiiio To- 
d<>.

“Nuima tarė jis alsikvė|ięs gilini |si ilgo, .-kaudaus ko- 
-ėjimo argi g.-ra.-i- Jėzus neišklausys mus maldų ir m-sugrų- 
žin- nuin sveikatų-.* Argi m-knllsjai nuin opi. Kūdikėlį Jėzų 
d.-ir \ru t'.ndi.* |Ni]niMikok vėl apie tui. brangioji iniM'iuti*.”

“< • taip; ta- K udikėlis .G'-zu- gali v.skų Įmdaryti — susuko 
senutė Ih-i kaip tu nukeliausi j Itymų! O nuo to laiko, kaip 
viena bloga moteris Iviii.lė |*vogti tų .Santo Bambi no. jis dau
giau jau iieįiešiojumns pus ligonis į namu-.”

“<> jei mes laimi prašytiiiih-. gal Jis ateitų į mūs namus — 
'nn* T.hIo sii nšni.miis akyse Brangioji Nuima, jug Jis my
li inu». taigi |ni-imel-itin- iš visos mus sintie*. <> kas žino, kas 
gali atsitikti

S<me|ė karčiai verkė. Mažuli- Tinki laivo jos visas turtą-, 
jus visa |mgiHMln. Ji turėjo vienui vienų dukterį ir ta mintama 
paliko jai tų mažų jtMaiakutj kūdikį. Jis turėjo Imti josios |«- 
rauiii senatvė j.-. S.-nelė mylėjo savo arnikų labjnu už viskų. kas 
yra mylimo |msaulyje. Dalmr štai liaisi ligų graužia jos nu
mylėtąjį ir žiauri mirtis nmgiasi jai j| išplėšti. Mintis, kad 
gal nt*eis jai likti vienai |Ni-aulyjc. kaip aštru- kardu- varstė 
jos širdį. Argi jos mažuli- T.hIo. kuri- taip jų myli, kuris jų. 
luip va I.’-. lai na-, šelpė, dabar apleis jų.* Argi ji turės žiūrėti j 
ini. kaip jį neš į kapu-, kaip jį l. i- į žemę, kaip |ai-kui (tarėjus 
ras tuščiu- nameliu- ir turės vienu vargšė įmigti savo dienas.' 
Skaudu liuvo apie tui mąstyti. Buvo Kurios. Ji turėjo eiti iš- 
IHižintie- ir prie Komunijų.-, knd linkumai praloštų taip bran
gią ir gražių šventę. Nusišluostė ji ašaras, aptaisė mažulį Te
do ki>|MitogiuusiM ii priŽHik'jus skubiai sugrįžti iš Imžtiyrios. jt 
išėjo į šaltus nakties orų.

Kaip tiktai ji išėjo. Tink, atsisėdu sam lovoje. Jis sukalhė- 
jo karštai ir širdingai mahlą ir |umiaži iššliaužė iš lovos. Ko- 
sėilaiiirt- -tinkini ir gninli.lnmas į -avė orų. jis aimirvngė. Kati 
močiutė pa rėjų- m^msteličtų jo išėjimu, jis sutvarkė savo guolį. 
\ idtije jis išdarė augšėiau. knd išrūdytų, kad jis tenai susitrau
kę- guli, prisidengę- -ava drabužiais. Dabar jis |mėmė avinius 
kailinius. įsisuku į juos, u |m> to nlidnn- duris ir fmžvelgė lau
kan.

U ll.l.l.l.

*•1 \l . <| i, n-.,,,, lly me i iii mn-ą Atpirkėjo
• loi yln t-r. i •' oi. i ■ į..’, miizj np|.'i«tų kūdiki. Tų -tu
’yb' vi- l.t ę,|,|,, p.'. irUije. Duug imilvitių
pltltiju -.l.i. |l_. | t l*-|t|tlii*-toje vietop'.lglb
.m-m t t . •" o ., Iii,!,, |fc-d.i,. ligoniai -dpm u maži

l.irg-K »iol ni, III i, litp.kiitpdi “t Iii* i. km slili* gliti ų pri- 
glull-tų."

Kn- ..... .it K: I t.i- || •», ni,, Baitibim* d**ll" Am t'ueli
i liudik-it- J*, i-i -..n p .-<-i bumui- tenai procesijoms pmmil- 
dumi- u cttkm i-, t • i.nd Ji- sinkiu mažu- luikeliu- leisti airi
ii |*i!*• J*, n l,i<n,.;,n jmv drl .-nie kmiikx*tė* guriu-, tai tenai 
hmži vaikai r ėienles pi o- KudiAerlio Jėzau- altuiiaus sako 
Ju garbei kailių ir eilių.

Kaimy uai žmonės nuo Uii U Itvaa 
tų punaklunif IV, KalMa- > renkasi

Jin Imvo laitai 
m. »nx** mm-iute. kirk tiktai nešė jo širdis. 
-. kini kaip užaugs. Im dirh*. i <*rs ir siinkimi-iu- 

ražų namelį. kilt įtini*- galėtų ra 
. Ji* tikėjo.-i aprūpinti save ir 
■•m maistu.
i. kuomet iiKH-iulė at-i.-t**jo šul**

REUMATIZMAI KAS TURI 
Ua kenčia neapsakomus 
skauamua; laužo kojas ir ran 
kas pne kiekvienos oro at 
mamos. Daugelis reumatik" 
gali net išpranašauti, kad 
oras greit atsimainys, nes 
jie isanksto jau atjaučia 

skaudulį.
JEIGU TAMSTA TURI 
REUMATIZMĄ, TAI NE 
ATIDĖLIOK ILGAI, BE 
KOGREIČIAUSIA GAUK 
SITŲ ŽINOMŲ VAISTŲ:

Tamstos Pinigai Yra Užtikrinti ir Auga
dali Mato niniKu. kuriu** dalmr i«u*1.ir«*tc l*n*l« kttr ju«* 1e«. kur j*»- mukI^ Ir būt y luų* 

uMlkrlnli. kali* 1 lanke kur | uftikrintu* <’h*rnr«»« |»r<ij»rr1ra
Jums uitrnku i*vaitui*H dvidešimta minudių ir ntr«Nh- Im*i»i n h*nj Aiih<u i»rr»i»rrt'iu. kur aalltr nn. 

IU lUniKua dirlrti, nra ty |.r«t|H*h'i y kaino naktin kna inMai nuo dritniT* ikr t*« nkt«*lik<»n nuiAtim t^.
I*r*»|rt*rt»*ai rundaai arti kimiu Airbtuvty kurti* kaa metai n n ra Krll<»* kary limj«* eina t»rr |ir«»» 

lrt-rit*« Ir ui nikeli Kalima itaur parankiai ii tiuli Vnndim, aaidtukal. nr utį) dt><1«* i ararr ) yra fiesta tr 
ufiinok* ta.

Tai yra tikrai a-itiKt tlrt.i |»tnlKama induti Ir kiMtiiip nitu šimto Iki di K h. HiiiIv matiaii nerti up* 
linkm* • pr.•!••*«• » tokiu budu pirk« t >« vr.t piln u uinlA'lnlaa. i »d nreiiu laiku pr.!f»ett.u kaina imkite ■ 

lirAųmta doleriu i imneai m.'i»erk^ dblrl) IM* *u vimta i'.icrriniatui* ........  Tai >ra peria••
riauaia* imdaa pasidaryti fdl*<vv

l*risrt>«klte mum- Mito a»lr»*-a. kud KUbdunu Tant-utl %1-ka ka- urai-i.n i-4ii-k»i»it.
I MO7PDK 8,1 flRST ^tlONAL RINK BIllO., CHICAGO. ILL* 

nlvffdvUy Telefonas Baodolph 7-100

AMERKBUE. MOKYKLA
(Daugiau bus).

Puiki

ani laiko liktai au

FEDERAL
ELECTR1C 
WASHER

l*>|,ncxrlnl> «JT« Imoul ,o» A atbūna

REUMATIZMAS IR PARTOPEINAS
jie palengvina skausmus ir padaro gyvenimą lengvu ir 
maloniu. Tūkstančiai žmonių jau išmėgino ir buvo užga 
nedinti. Pabandykite Jus tai įsitikrbuite. Abb vaistu 
sykiu kažtuoja tiktai 2 doleriu. Gyvenantiems kituose 
miestuose siunčiame savo lėžomii gerai supakuotose dž 
šutote.

Pal.ii iatm* liit|i|ml imti ual | 
dailinta Paltui*, kurie apva- 
btaMijf ir viMm.

I <--e
tuoja tiktai 1 Mėtį, ‘frtt

PIDZIAUSU ĮIETlimU (ĮĮMTĮĮH CIICABME

NEMOKEI PINIGUS BDtEtKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
PaniuiMlame ui žrtniauiių kainų. kur kitur taip rimini 

Mašinėlių laiškams drakuoti ir ofmo du ritama yra naujau- 
•iua madoa. ffiatkom viankim laikrodžiui, žiedus, šliuhi- 
niua ir dcimantiuiua; granufonui Iktunakaii rekordais ir 
koncertinių geriausią, armonikų rusiškų ir prūsiškų ifalir- 
byaėių. Balalaikų, gitarų ir aniuikų, kukių tik reikia. Dir
bame viaokiua ženklui draugyitėma, taisome laikrodžiui ir 
inazikalAkas instrumentu* •įsakančiai. Kurie pritina trijų
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Programas Sv. Antano mokv 
klos mokinių.

Visų šmotelių «-i*i 
mi* užimi u Itibri 

l'rograiia* <bil;
•nvo n; 

sky ri i

IIK*.
lėvvjiė Ihip • lėki imu žiiM*tioii.* 
už jų dtio>nitj liukų.

laii ityvimja Itii'Val.ii-luvti!
Vytis.

f *• 
|Mii \ ritini 
IN’M*

I'ii.-kst ; 
kiitvi\ ijtijf

Universal Statė
BANK

3252 8. HAL8TED 8T 
CHICAGO, ILL.

ArSl adirii in

Lietuviai Amerikoje.--------------------------- i

Kutu J <1.. IMI!* m.. MV, Ai 
tanu par. >v«-lniu«‘j vidiniai p 
rupijos mokiniai i>pil>l*- pi>. 
gramų iš jvairimisiij šim>t«-lin. 
Malonu buvo žiūrėti tėvolinm 
ir vieieme į vaikučius, taip 
puikiai iSpihiunčiiis pnigrnii o 
šlliolvlills. 
iK'ininėsiii, 
daug violos, 
vnvo ir piiiktat nlliko * 
iliiolis visų ašliionių 
mokiniui.

hi.loimi buvo žiuri-li 
iiiokiniij diilvliihisv 
riiioM- sulai Imlus 
imis, ih'klciuai'ijus ir 
l«» vadovyste virtiniu r.ii; 
įlinko, K. Mikalausko, 
indomiaiisin matyti taip 
kini pildančius prtigraiiiii 
kinius tarp I ii 
žirnis. Malonu 
lio.» ilošinilvs

į

liiiMikojii tipii* kv. Kazimieru 
veniniu. 4ln>kiti Iiiivii dijn- 

l'mas, ••|hi M-»iites*", kini at
liko p I- > tu-., .hikaiti* ii
•I.uitiiėiuiė. Ilijalugns gailėti- 
ii.ii žmones prijuokiius l‘u* 
km imi M-i-iois (aisirodė K'. 
Grigaliaus <-h<uns. kuris kaip 
ii visados, gražiai Įiaduimiv •: 
■’S .lžiu po lanųvliu’*. ”<• kas 
m h lai’*. “Per girių, girelę*'. 
•‘.Inu saulutė leidžias’’. Kiek 
to delnų plojimu. vįuiI ingai 
paskutinė ilninn žmonėms la 
Im* t.*iiik<>. X.-kurie sakė, kad 
tai dainavo "tiktai lietini' 
kai“.

Prūsų Lietuviai, Musų Broliai!

T.
MUh« Irt m r kiiktitn 
reikalai imki

Lietuva, kuri yta taipjau jūsų kaip ir mvsti Motina xvi 
sų bendra Tčwynė, pergyvena dabar »awo -r’.k ..u> W < 
landas įsa wisų Pusių .vra Neprieteliai pakili .r tykoja musų 
Gimties Kraiti', musų mylima sėmę praryti. I Rvtų ate’na 
Maskolų isrtunrkusi Armija; ji tur jau dideli Plot Lirtuvo* 
Žemes neteisei užėmusi Mum garsioj Sos’.: < Lh Iuaos d 
džiausiąs 'Žiestas tVilmu-,. jau stovu sziandieu Kouoje su ta:« 
žiauriaisiais Mas...’n Regimeutais. Musų Broliai praliejo 
sziose Wal.mdo.>e dol sauo Tėuynės sawo Ki tujų. Maskoliai 
yra užsiėmę Lietuuos Laisuę paszahnti. Liciuuai jos pasku
tinę Dounų, paskutini Maistu atimti ir wisk.i i Maskoiija isx- 
ueszti. Jei mes neįstengsim Maskoliams Kelių užkirsti, pa 
siliksim mes uargingiausi žmonės iriso svieto. Mes visi 
IR JUS MUSŲ BROLIAI PRŪSŲ LIETUVIAI, turėsit alkti 
badeti. pliki, uuogi eit>. vargų kęsti. Ui po;.m kaip ir mes. 
Sunkiausi Bado Laikai ateis visam Krr.sstid

Be Maskolių tykc'a dar ir Lenkai iuuun pav.ergti po sa- 
wo Jungu. Jie nenori pripažinti mums Uu '.visoms Tautom< 
vvisoms Kalboms lygias Tei'**s. Jie nori nr lik dideli Plot.; 
Lietuwos atimu, dai daug daugiau*, jie meno u įsa Lictuvvą 
su musų Uostu, Klaipėdos Miestu paimti. J'e i.ori iki pat 
Janų ilsi plėsti ir mumis siuvo Bernais, siw9 Wergais daryti —

Jeigu Kas žino 
kur gyvena sekanti asine 
uys, tegu! tuojaue praneša 
Univcrsal Statė Bankui.

lt įlietų 
žiui ui. I ;oi 
lokiu iiuiz 

artistų tik miiga ant e»ir;..i-
iii'-kctio nevctlžiitjami. • vi. 
tik sekančius pijnutt ial.i 
licsllklv stalu III* liet Įtel p,i-’i 
Inndį laiko nei šokinu*, nei 
iiom*. Ibslos. kad luitų 'iivai 
tvti nnt vielos ir .............. .
valdomi. Garla* už tai vi.-t. 
niani klelioniii. kun. II. \a> 
cianui, M*scriui> Xuzari«*tėn.s 
ir vietiniam vargoniuinku. 
K. Mikalauskui. Gnrb<- ir I* 
veliant' už leidinių piirapij. s 
mokv kinu savo vaikučių, t 
<li viltis titulai iš tų mokinių.

Aut lokių programų žiu* 
gus esi priverstus* atsiminti 
trum|Hijc pineityjc sorijaliidų 
žadėtųjų ••u|Gvictn". luti ■ 
ųMuiiĮkinti (lMiž.uyėjąs ir melu- 
(ringų musų vienuolių ir kuu 
gii šnirižinui.

Norijalistų norai |mtuiikin 
ti Itažiivčitįs >u jos vadovais, 
kunigais'ir vienuolėmis nei* 
sipiltlė ir neišsipildys, o tat 
iii čia Kri>tnu> vis nuga i! 
plėtojasi.

Kovu 2 iL šv. Kazimiero 
(airap. chorus stintigi* kiužu 
vakarų mm jų vargMtnj* naudai. 
Nnioėė gražų veikalų, keturių 
veiksmų dramų “Valkatų*. 
Ijošimas išėjo luitui |iuikiai ir 
visi artistai ir artistės atlik ' 
savo roles gerai, 
lyvavo sekantieji: 
cinus, rolėje 
l.iiicvičient'-s 
l.iudmilos 
Zolirs K.
HHNito. oficierio .1, Pilkau 
skus. Pildė ja u». KindoVo 

Gogeli.--, Jurgiu. vii!l::itn 
Aniuiiii* .liini’is.
4is lašiniu, pultlik.i> luta i 

patiko, nes d'-lmi plojimui n*' 
buvo giliu.

Publikos buvo pilnu sietai 
nė ir visi hilmi Imvo užganė 
įimti. ICisios, ii |s-|ie> ih-i>u< 
žai liks įlel vargonų.

Buvęs.

labiliu* iln- 
l.iniuvi- 

K. Tuekenie.
M. <>i«gi*li«*te-. 

<1. Atidriuuii-nč. 
Admiiifin*. Zi*a*

CICERO. ILL.

Lietuvių diena.

Kovo 4 <1.. šv. Antano 
svetainėje, v tiku n*, susirinko 
žmonių didelis būrys, pilnu

j MII .

svadainė. Tti> |mr<sio knip[» ri
ccriri-iai atjaučia savo tėvynę
judrioje jiUEštuwmjc laiko >avo
tautos iškilotium* Šventes

I:.|hi išiicšla ii'žutiii- 
<-'ja. prob-slllnjiitil i prieš I* u- 
kų. lailšelikų ir Vokiečių IIO 
ių užgrobti Lietuvą ir reika 
l.>iiji*.n<*ią h-l.liiro ėin oruiini 
.-.liuli lietuvių legijoiius musų 
tėvym*i aptrinti.

IN-kiniri esaim* Tniitias Foii 
<l<> .'lii-tniii skyriai. I- \ yėi j 
14 lai kuopai, šv. Grigaliaus 
rltorui ir -< M-iiin Nazarietėm 
už Mireiiginuj arini prisidėji- 
UUĮ

Kas irs jūsų, įaieli Broli; i. Pnv ų Lietuv i gal ta apkęs 
ti. kas isz jūsų gal pakajingni i tokius bianm? Darbus musų 
bendrų Priessų žiūrėti? K<;:n nevveniti Krauju* Gyslose, kad 
jis taip ką girdi ir mato*5

DĖL OGI V/lfRAJ BFOLIAi TEUžSIDEGE MUMI 
SE MUSU KRAUJAS KARSZTO.IE TEV.YNtS MEILE 
TEW.*P3 MUMIS WISUS T-RII- PRAKILNIAUSIO DAR 
EO HUSŲ BENDROS Th WYN£S Rt: EŽIUS GINTI, 
DEi.ro W1SI PRŪSŲ LJETUWIAI ZALh EIllAI' 1ST0 
KIT Į LIETUVOS AP.MIJ . TEN CAU8ITE TINKAMAS 
WIETAS: k.UPO JAU MŪRYTI ŽALNIERIAI TURĖSI 
TE WISAS LIETUW0S KRASZTO PILIEČIŲ, TEISES 
GAUSITE GERĄ UŽMOKĖ J IM

4\
4i>l I l-«fhn Ut . 

34 W nth Jh . 
»’hn'(tn-. III

NU 41 L. * ||.a*1*U n 
V 33rM Nt . 

KrakP \A*nk--K*n. III 
karna* t.» I.**kiIi*L>iMti*rlt*n

4 *aiM«t i 
MmI**.-. H • *«**k« 1--. ktifeilnlM xt..
%p..!b.fit. 1.»*> H 1111 Halai. 4 N»

)1- !»-|..%. ■ Ntx»«k*i 1.1* N •»lli \t»
• ’H .•!.* III 

Martpikun. 4*hM «>••. •*’
.<« »kt. A \\ H h liti k U a.

ST1* p H .IM.-.I Nt
Xa»M ; . *. i.t. .k* III

ian Nk*uli4*. |h M l,..n4 x.ųr 
I J« tuĮt || *l«st 4 >i 

M Z>niiK.' a l'•« Itibum
Vl**ttw kr m »• uit *i-X4ri««it*.** 

JltrBin Ui* IU*.l7x< P Vtlti f***- kx 
*•* ’«t Ui.i'kn* mr* U lllll 1’1. 
I«*ttan lH'k'**itn •’♦<*•.*?•♦. III 
II • |Ir* pk ”b33 tl... tli* M 
Justus k »r» y. *ii-k;«a. «*hi«,*K**. III 
Ulk«>l.«* l!*i«1a* Murobliel.l Al
Stiliau* M.lin* . 1 W 1*1
f’i.t Jani, -unkv ''liR uo, III 
lt? >i lUrtku

Jviffu Ju» bt*Hie 
turto ttnvne* i»ra»it>v«»« 
h«k «!.<r galima |*t.s*«f.>ifnii * ■ 
N*E*Hhr* lAradtiny n.iu<lirvi,i tai 
roAyXil** tuojau* r* i k-*’.*» u Uis n. i 
t.m n it»Uin„-.» kn>nit • Knf 

4 « t*^** rt;«> t pilrfiti’
ikroiltittUA |t\K.\l

”*«I4I »>l »:• labUad FU* rb**a<r
""♦’ctuGKJ* H*.> marke*

DR. A. A. ROTU,
iuat* rrAj1<*j*e i* . rurga* 

«f»«ri)ahMa* M.Hr ,»k ,. Vyrlflm
Valku .» rtt.1 rhr**«il**v ''CM 

rt«a» 1?M .*** H. • 1 M
!Wwbt XII
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neteiks kraujų lieti ir 
Ii ii«*ti.

Tokie tai |Mrtini ir 
kuoja prez. TVilsoiių. 
ii .*' iieltirinic sutinsti, 
mis yra tėvas |«saitlio 
piis|Miii'tų tautų. M 
rime Luti pinui ir remti pn*/.. 
Wilsoiuj. Jeigu \Vilsuno pi**- 

,11111 nueis ant niekų, tni 
•:i karė Ihis už dvkų. tas 

■ pralietus kraujas ir tos 
litinėms, kūrins k«*utėjo

j rys ir vaikai Euro|ioj ir ki 
’ur bu> už dykų. Jei Tautų 

•Lyga grius, tai sovi«*tų lyga

ttž.llet* jt*b V*41tl It'l! .*• 
Uvitjr mitu l’< iio^ia.l.. ii tu«lii 
juu ne VViL'rtiu* diktuos |>:i- 
Mini; i. I t M-i,:iui» nt 'l'iiK-ki*. 
!,<•> ll»ll. pn- 'b- »*|ul ItlIM- 
14 ir lik vii-u. .‘.utlų i.rgn b- 
gali |McHUlj uu. •hiIAci ikiauui 
iAgidlh-li. Tnisti. lut. g. vn«. 
kum liriuigi > m liimnylii* ir 
l'ėvytn-. vikuu. ritfkiiin^ i kun- 
im. i: vikiui uri-ilui, u>* iiiiimi 
Itiim* vrn |mv<ijiij«*. laii gy. 
vui'jii tVil-imMe! luti a ii<> 
jn Titulų Iąshi! laii gi • u«*jn 1 
luievė vi-miH* jiuNiiihj.

J. Encliens.

Kaipo li**lmir. a» skaitau 
-au iiž |aur<*igiĮ ulriAuukti į lie
tuvių vioiiuiiMfu.-. 
jMilitiėkų pažiūrų. 
«varbiaiu rvilcak*. 
■dudeie yru; **ViM 
vJmi I.h*Iuvų 
.uuvid.iui ll» ' , e e
-4*1)111 Ani4M*ik4*n ir jn 
iM’kritikiiojtttil j«* imgAltis* 
nlii> ir iMa4*g4»i»ti>kii> pknuj* ir 
jMu’iiy T. Lygjj, iik>. lietuviai, 
turime uepruleiMi |it*<igo>«trutn 
pu Inilcit turinio • MiMiukti 
nm» iiiitiiigii 
kokiai 
•l<*j» 
\ W

turim**
Visose lietuvių 

Amerikoj ir Kana- 
kur lik riiu.lii'i lietuvių, 
privalome ntsiliinkvit i 
mitingus. iH-žiiiriit! Ino 

Iri i* s, tuužunis m pa 
<> labiausiai piliečiui 

Tuo 
pl IVliloltie išneš 
ktld kū'kv ielllts 

netik pritariu ir su 
tinka -u gtiiliingo prezidentu 
IV. M il~'ho itiigštni' idealui, 
ir Tautų Lyga. Is*t ošintu* |«ti- 
•iiengę *b'li i eile. už|Hiknlyj 
Vi tl'oiio it teikti jum morali* 
ką ptig**ltai. kovoti prieš šio- 
štdit. ir kitų šalin evoi'tits, 
jui'Vės. lino.vta's ii Ivgvliės 
itcpri'lrlius. kurie snkeldavo 
Vt-as kali s dėl savu g'ero, «■

t!H»>
♦IV*, 
kraipą, 
ir kareivini šio* šalie-.

•• iiiitinauo-r
ll i< znlill.ija- 
tltsilllllkę

hiisinieim
Žūties.

Žliuiuėlas ,le| pna-
Ih I. jei:

soiiui ir ,įo ph-nuiiis. lai ta kit-
S gnl •m- pii'kutin*-

karėlik krūvi

TIKI.Al GI.IMK UAIlGIMp 
l*.tr>i'4*«**4. |»« tiki it |m*;> x • tilt «u 

uju* UMieuea; 3 |*a>> t. niuiai po a kam* 
«*ari*:*. 3 t kai*il ariu*. • * B* 
a«j. «4» kirą «*u»i*4> n* •»»•• tr lutai* pa* 
raukutmiia. Vitui* raudaot •*l«*Er«> 
iM'iuutf ui*Kttnk*> nw.*lt ru** hata»» 
ta* A«Mk«ukH<* pa* A. GUIGA* dk O* 

t! H M. H-ilo4«d Ml
l‘A 11*1 l*1li|«A KhTt hll l'Ata VĖ
SIMI MI'IIIMlt MMA*

l>iuviei Mi-tvhnk*> mi<*ii nu** 
n>« i««. i:« ‘km )iu**k« ti !*)*«•>• ftk* • 

t. ui«4.* 'initii t«n*nl MitiinrtMa <!*•♦ 
|>ril»i«ti luti* knh*** lldUj jl»i*4.* Ji- 

AlntMliklIr |*a« A Ur na* A •
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• r« 4k|* •••»*‘k**H. hktlMn* 
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gt«rw elxir j y )•**>*« m ui u nuli u 
DM «•)•*• Iii.k*J» ttun U>4i >«’)*.*
M*4*«*ttktir Kit-ltal |m« * Lrtfci* A
S) H l> IUl*<-4 ••HH‘A«)i* IM.

l*ur»Mlu«Mio i •atitiki 4 tiiiilk >4«r t 
»«••<> x tat|M Iklutly. t -dttlil*
terr 13.Mi4*tM t*.etat*lu«Ml3 t* 
•turi**-* man" ii.atsakus
»<ius «Mit««Ms Ko i: k’ n»tnv*%%• 
• *laH*alB*' 11’

•*MI -k %l
Stenografes Merginos 

arba Va,Kino
uttp'tM Ij.tmt*k*» ir %nrhU.«* r* 
•irai E-t*’ ’t-t • m*4.««<:*

»u<x». nu*/** imk : t«.r|i4» Ar.*Ai<.*
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ItFJk MIM.V SVIMM.IMS 

l^i t n m ).«*ftt« Kt«»riuii !•■ rgtu • 
k4t * |**’l* * t»b • |r t «tMat| n
nu*. I*t«l*i i n |Mt*|«un «tirl’ii |«|«*k 
mu* k įt inti* U<*du blekin* n IuIms 
— *1'1'1 i iidtrl U %tn*ikl«ln «t«
g in ir Bttauliii!* I»kkitiiu« «t«rbua 

liurbiu* lieii ii Vi»4«*e 4).iJ>»* •*hi>
enir«r>o l»nrl* alhvkn uImLuSi *i tr 
*1u<M*ii r>»• K<'V» <•»>.!• xup»*
mm- r«*ikMltnK •*. hrfkpk’t*-*

IJlliiMMilon tl*M tUMdfcuc <•».. nml 
MmxI om-ImI %t**rt»*. 1% 3•••«
TH. < mini IMX

i:,->i..i ..s a..,!*..., »»><> p
■Iul.u..ll ».ii >s l.'M *•*'• l«.<.»«-.'
•nu ■ tw r«-4k..i*n<a* ■«!••» -
uMtrtrti B’ • • nu.’*’*
RUH ka**)!* •»'» ’ •)•*>**••

fUi-ku • •!•*.* *V
ant Milko
Xo 3 |\i« H 14. 4*1

Mrs. B PALUBINSKIENė;
iu i.i<- i iu <>i i !

SERGĖKITE SAVO AKIS.

M T
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ktuhlMMui* Ir vaUkraU.
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4»ur*du«jU t k.u4*«« !*r«o*ftntny iud-
rs». Tu*.>«iia «UuAaakHa. Mes
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Tikietu pardavinėjimas eina pilnu greitumu, 
kit, nes vėliau gali pritrukti.

Šitas vakaras bus vienas, kokio dar C’ricagoje nebuvo.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTE? PRANEŠIMAS

Šeštadienis kovo • d . -i 
imu l*'i i

S< ptiiitr.iiu m. Kov.i !• 
Pranciškui. BvnnctK

Pinnadv rd*, Km. l(l 
{O kankintų

<1

i!

ŽAIDIMAS SU REVOLVE 
RIU PA3IRAI0E TRA 

GĖDIJA

Pašauta?' v.ui.. pir naktį
Įėjo lauke

Tii'* !•* i-atie ii Ti.iief-. 
HVv. atl.-i'la *u-» iife. iai'.. 
N:.-. Karti ••n. J
• Iar tilta ia kderl.-t. |e vii' 
ln-*_ liet l l .J-"l- lllil .

N**lu i iii i ii - a-t diaii'-me-'
*ii kitu 12 ineiii vnil.ii Kinitk 
Paima. Almdn tanke 
Mar*li muki Ma.

Praeita trečiadieni
Ptillllll įtinki kinu llll-im-ae S 
vo tėvo remlleri. PjiIihI.'- 
vaikui Ki.rtelja. Pa-iluiisil* į 
liiuk-lu Valandom* altiniu i**’.m Į 
ir *u*itarė p.-i*ii’id; ti.

Paimti Aainbniui putni!;.- ,< 
luini Vaikui •-■llllnll -u klllipkr 
ir tn* *u-'iitil.u ant - uie-.-o. 
I'idiiui. p-u.i.il. - i- Ii.niel. 
palvu- Ia—leiilikiiiiili kia>ij-. 
laimelė ti'viii.iĮ i iaila-.->i , 
tn i. *

Ant lyiojau- ji* d-ii- iii 
|*-iliinuia nuėjo mukt kims, i,, 
|d'*:iiil:tri- litu įtinsiu p.-1 md 
tj *tilmo. lių. niel ji- taiv.i ai 
rn*ta*. din jame m. l-*i tm 
ptiėiuka* ssyi y I*—, liet n-ikiai 
milė.

Detfktivai tiuijuna pimlė*i 
įtaiki kinti, h 1111:11 tuojau* 
*tl*ekė, .u kilu pii-.ulh.-i> i* 
inkaru Imtu '-•.*•* •» lauky k 
Io*.

Paėmė įnikti l’alnui i. mu 
ky kili*. -Ii- P' fatp'i it.u pi i 
šaudymu ii ap-akė, '..up i 
vi*n trasrudija it y k*..

i.*JORAS NEPATENKIN 
. AS MOKYKLŲ TA 

RYBGS PASIEL
G IMU

. z...du t line reikale veikti. 
;■ i i <naujo bus įtrinktas
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Iki
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:<-li m
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šiol kun P. Budys lai 
kvdavo paskaitas Dievo Ap- 
k-iuIos mokykloje W 18-th 
str ir Unton avė. 5:30 po pir 
t n Ruvo žadėta paskaita tr| 
9 koto Kadangi j tų die 
na beveik visos lietuviu kolo 
bijos Chicagoje perkelia Tau 
tos Švente tai kun Bučio pa- 
-.knitoi tą dieną nebus Ji 
ivvks savaitė vėliaus, būtent

tarno

I. Ii ..|i.t i
• il|a-t Iii 

|Uižj|i|«\pi
10 kovo ir prasidės ankščiau
negu pirma prasidėdavo, bū
tent lygiai 4 valandą po pieta

i- hm
Mi. I'.m-

i i.anju Im u,a -rinklu- m.i ' - ------—
nu u. litu|.-in- pni.li -in- Viil'lj BRIGHTON PARKO IR A- 

I ' ' itiukyklii hiiiiiii ii linu
Ui -<i|a 1 llll. ih|i.||I;i pnišnlill 
-Ūl».

Mnjurna uuli In luulniyli. 
m-a ji- kirui .Inli tuiriii iii<* 

v ii4j|i, k i kiti Itirvluin.
--- -------------------

r,;i„L SAKE KRISIAS NEGYVAS

Teisėjas palaukė, bet tas ne
įvyko.
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Im ia- -ritikln- 
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VIRŠININKO PAGEL 

HIN’NKAS

u Miint 
II* | M •! II** 
■••'llll Ilk,t

n

NUŠAUTAS VYNO
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)iii'.'ftl<iiiiiikii \tib 
ptvežė iiAiikylu iiu 
|xĮu ...f \..ill ni
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'. tmjnii- t -Ii 1.111 •< 
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iif.i.i.i u i !<•
Illtijtltl* |I| ..'U 1 II*'.!' lt. • 1 . . 
ulnuiii ti k -JIVn lat-ii In vu|, .

Miarrštnv'i LHi« 
tuo-i* nr.muo-e gyvi*- 

anaffn*. tyėjmnn. jmr iŠ jų |,«. 
siąr viešina himgiiidi<i.

įkilto
•e •!!

Xn»,nt.
!*• tintu

viiiiin j.. 
•IZI’llIllla ii 
•nirė.
- įmiki* Im 
'•iinlymn i1

Aryan Grotto Temple Teatre
Prie Wabash «Ave. ir Sth St.

I
I

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

J

t

Didžiausia ValstIJine Batika už Vldurtnleačlo

5

Depozituokite Savo Pinigus

tenais. kur yra saugu 
kur galima atsiimti 
priėjus.

ir fenais 
reikaluiS

i
\i*lelilij. kol.. !M.. Apleiz 

du* I tiein imnipioj Tniito* 
(•'midu UI sky rinu- niiuin |ira- 
kuliui'. |iniiiinėjiiniit Tnlili 
III * šleltle*. *V. K:ixillllvro die 
llll*. Klllta'-a aleli*. sre|4i. kuli 
.1. .1. Jakaiti* i* \Varrv*ter. 
Ma**. Tintai visi yrn kvtaėitt- 
tni kiio*k:iitlinuiail*i:ii atsiimi 
kili i šia* svarbia* prakaltai*.

T. F. 31 Valdyba

I

PIELINKES LIETUVIŲ
DOMAI

Nelaukite ilgai, bet pasidėkit nuo kiek
vieno čekio po mažą sumą, o nusiste 
besite kaip greitai ji užaugs.

Mes mokame 3 čią nuošimtį ant jūsų 
taupumų, Jus galite pradėti taupyti 
nuo vieno dolerio.

PRANEŠIMAI.Briglitiiti Parko lietuviui 
amo Tautinę Aveiitę. Av. Ka- 
ziiiiieru dieną. iipvmkM-iio ne- 
di liuj. ku\o !• d. Nekalto Prn- 
•įėjimo Ai. P. M. lui/.nytinėj.. 
• vi’laiiiėje Apiaikšėiojiniab 

| Įiiaaidi'-* 7 iid vakare. Ibi* 
1 sražija pnigtmua*. *u*idi*lnn- 

t i- i* pt nkiillią. .leklemaeijų ir 
lie tn 

llll.' išnešto* rexolill«’ijo* prieš 
l.iehivu. ir ju* laisvė* prii**u*.

• .. . ' . .Aitu* Taillillėa SU Ilte* n tai 
dienai pritaikintą prakalta) 
nei 1 lemi* liet llll* llepriville- 
lų pt. lei*ii. Tm sti liiiirhlmi- 
p-u ki.i'itii it iš apielitikė*. rv- minėj, 
t -j vi-knrc. 
rinkime vi-i j liažnytita;
‘uiiię. Ino
i i 
bi; n jii' 
lilierą.

Kviečia Rengimo Komitetas.

|>u!li-iju- tini
• liiiią |uilieija kitokių |uiiiiiiririfiiiiių. 
Tmlur. kur*
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\\ mtkrumi'* 
tratini mm 
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I.lfl u
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• l'.-iil ' \i i .jnlu |uia|ikė.
į.. • į- l,i i-ii_i timjmi. nesi

. j--i tnip Imtu ĮKiaiel**. . 
o i Imlų natai >avu mulei i 

lutu .nui |in< - .ii limo ku 
: i'-'iiauaių ptinuliiuų. ta 
••••-'ja- jam |i.-i-:ik<'. jog ji- 
|ialmik-iųa 2*1 mitiuėiŲ ir iiurj» 
luimiily .i ju -ilkritimą.

I’iaėju pn-ki’-la* laiku*. IH 
’l.llluf ••m-llllll ”. I’u til IffM'. 
..i- ji M:tlmii.iė ‘Jti .lii-nų kalė 
jiii.rn.

N<»RTH slDE

Nurtk-Nnlėa Lietuvių kareivių 
Am. Kiirinm, šelpimu Sujungus 
kilai rink i nin* jvvka N.slėliiij. tanu 
H<l.. tuoj |mi pamaldų. ir. Mykolo 
Ark. tahiytiuėj avelninėj. IC.44 
VVataiiaia Avė. Aiuimii mvliiitie 
ji Mpti kareiiiita p raišti i ausi. 
rinkli. Vrn <|i«tiiai siurbiu reikalų 
u|iavar*tymai. I’idifgtaI

I
i L. II K. I*. I.lniiiiiinkti vinį) kuo
pų n|wkriėi<i auairinkitiiii* alailata 
\>-<|ėli<.j. tartu ?M.. &. m.. 2 viii. |ui

I |iteių. Dievu Alm-iiuii* pnr. aie- 
k*, s..

VMlftlMhlji' MlliU-
rl • 
kuip 

> mylim *«vn tėvynę ir p*r- 
l'žtarytoją Av. Kasi-

(atrodysi m.

I
Į 
j

SiiMriiikuua* lutai avnrliua. nui- 
tanėkit visu* kii<>|ma prisiųsti at- 
almu*, ariu. ku«|>ų vaidila* atai- 
In nk» Ii.

ia įtuiiMiEFdrm

,,OCELTUI PASKIRTA 15 
TUKST DOL. PA 

RANKA.

VAIKAS IŠGELBĖJO MO 
TINA

i

t i naritHH
| Ka». /.. II. h .Im. ISltu lp.

šiiniiiti primnra. kad muaų k uo
la* aiiairinkiiita. utailiu. Nrd . S d., 

'kirto pnpni.fuj aiieiriiikiinii avi* 
iniuėj. 2 vai |a« pietų. T««li-I mm- 
kinėkiir liai luiriai aiiairitikti. y- 
fine lie. kurie dar ucžiiiu. kad iiiii- 
aų kiiupn n-titfin lakazii. Viai na
riai pritajo punliieti ••rija*, ei 
įiepunint ii>n ji liuėa t išliek u*ai- 
nmkėti už •rijų t <M. 20r. To- 
■Iri iiirldžiti vt»u« j mtarinkimų. 

i liliiht .laitai alllktuim- p»M-kiniil- 
• reikia priduoti .1. Ital- B'“" " ..................*miii.l..tuiii. pn
T K

IA TOWN OF LAKE.

b’iiluiiu tm-ylujna
lti< j. • i ulini ji- |amrivlp'’

• i uim k,. Mr». Muimt'k. ir 
|ira.|<-ju ją rišti prie k<*l«—.

si,J.-litą nutriniu \mk:i*. 
uihI Murinėk, kur* Imvu 

• ■' Vaiku* |",v itž.|Mikiili
■ * iltai* ita'-go vidun n jut- 

l.iat.. ku* i.-ikiiial. TuoliK'l j'« 
pt-sriiela- uuu |H.n'ių lazdą ir 
pilnį, i vidun 'aiikdiiiiin*:

"l'.d. i-k luujaiip mulių imt
i a! Eik lauk ii ėiaU*

Vairiliu* ja-i aigumlo. Njirmlo 
laukan |«er Inuitinm 'tane ir 
l-il.tųtu.

Spėjama, nedorėli' norėjų a- 
pipk-šli namas.

Iš Tautos Fondo.
Piiu-nl praeitu susirinkimo 

niitariiiai iiiii*ii Tauto* Ponilo
*kyrimi* ljii*vė* Savaitė* 

rinkliava tini uSsilmigti *u ko-, 
m II d., i. m. Tnt jei randa
si dm pu* rinkėju* tai drau
gija* ritikliavu* km irutė*. Ini 
piidinaia Tautu* Totalui *kyr. 
tn* nuktia iki kuto II dieno 
Auka 
imti. T h". .■;•• *k. ižiliniiiktii, 
iMMi So. Pmilina St

V Stancikas.

T l‘ .'I? -I;. -ekieturiii'. k„v„ m 
K rižinua 

PIJA- I. lt K 
rinktinų. 

Nariui.
{viiH-ijiin.i 

kU liteli i

< llll \t.ll:< IAMS
NKŠIMAV
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I: J tLtfilit- pirm

Iš l<i\\\ <ip LAKE
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liat.'i tiiiail'aimi*. I»:d*-ju- 
ta -. dmissuiiui žirninių dnlmr 
mm - pirkti minui* ir lotu*. 
Tniui L*eriaii*in pirkti, linu *a- 
11) K tie liltn -letillitflllėių.

Pinui* .1. Mozeris vi*iem* 
tsi t'ii žiiHMim* k:ii|a> “l>raiiu<i* 
r<:'eti*:i« dalint »avu liil<i*ameį 
Inske u>aiitii:i Įiardaviiiėjiiuu 
namų ir lutų. Paterliiia reika
le kreipti* prie jo,

ant 4 pndapta. kar telpa p»r 
rarmntanui.• t I

ir im.i uitieji prie Suat 
priura^rli. t.-ik«itė* lai-

2 Irti. f H. pirtį) Ši. 
parapijos svetainėj. S. 
A ».’• k|< laikys ausi-

Kp. Vnl.lvlui

Ki elito Kazimieru Karalniėai !»• 
ja taiki' mėta-ain} anairiiiktinų N'* 
•h-liuj. kin<> ’M 2 vai. p<> |m4*'.

Kryžiaus parnji. avrtainėj 
Kovo H. | viii |«i pietų, kv. Kiy- 
žiaua (uirap svetainėj. virina Rtai 
viuiakai laikra

.U. AIŽOMA* A. KAJllt.At KNA*, SKNANMAl HMM*.
At laimi sirgau |».-r * mitu. aualab'OJųa pllvrila buvo. I naras- 

*0a. iirtinmmaa pilvelio, nuslslst-nma* Krauto. lakuų. Narvų Ir 
abolni. ap. k I aaatnJMMM «*•> kūno, ir buvau tiuau.jra vlltM*. k*4 
bnii.nai. V.aur utkojau mu luir>lb<m, aaatuaU.-Ma v iao.tr' A mari
kėj .r ui rule.ių. I.l n.vki.r aesaiau aavo avelbaiai luicrlboa.

liet kada pareikalavau Salutaraa valuty. Nutarto. Kraujo raino
je. N'm.ilotu. lakatų ir ICeuuialumo odom.e. tai po auvartojlmul 
min.lua ejduol.a pradėjo mano pUvaa atalcaui. aUprm. «erai dirbt. 
Kraujau itanaR. Nervai draė altoriai dirbti, lakatai alaicava Heu- 
tnallrniaa pranj ko. dirgliai Mbubedd po knrtlaa Vidurių rėžimai 
įtaiko po uZniuMinui i laų lirų IMųta Z itiėnemų UrerdavaS kaa aa- 
ralle po buteli Halutaraa. Uttarta. Ir po S mėu, aure pavmkMų sa
maniau toki akirt
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