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Amerikos lakūnai skrin TE1EGRAMA Iš NEWWINNIPEGE SIAUČIA Dl- 
DELI8 8TREIKA8.

Buvusieji ksreivisi ir darbi- kelia* džeaną miestą valdys 
baltoji {vardija

SUOMIŲ ARMIJĄ MARt’JO- 
JA ANT PETROGRADO.

K’ <1

METAI VOL. IV. No. 116

Nilitarinės Talkininką 
demonstracijos Smirnoje

Winnipege pakilo 
streikas

AMERIKOS LAKUMAI 
8KRINDA J AZORŲ 

SALA8.

0 DIDELET TALFININKŲ
DEMONSTRACIJOS

SMIRNOJE.

Dainavo ir L V. karta 
vai.

lai

Paryžius, gegužė* 17. — Tur
ki* uosta ir miestą Smirna 
oL'mė Graikija* kariuoiuc*-. 
Tad uo-te ir pakraišėiais va
kar įvyko diilrlė* talkininkų 
kari-s laivų įlemoastraeijo*.

‘•nglai ir prancūzai turėjo 
karė* laivynu su sausžemio 
kariuo.netM'. Graikai turėjo ru
nų did-'lj karės laivų ir penki* 
i antri nhiosia*. Italija —- pra-.

Winnipeg, Knnmln, geg. 17. 
— l'-ia |«ikilo gr-m-rali* airei- 
ka*. Sa*t reik nota i* prirlaa- 
knmo namų -tatymo ir metalo 
i*<lir4iy.*tė* <lnrt>ininkani*. kat
rie seniau buvo iSėję -treikan.

Kiumlie tad kuone vi*u* ma-- 
*t<> reikalu*, lygini pn-kylay ir 
indn*trijų kontroliuoja dnrlA- 
t-inkui ta-ndnii *u *ugryžu*ini* 
i* kari-* kareiviai*.

Kul ka- vi*ain mit-te ne-a 
nui jokių aiiiruėių.

Kiek |m*kiau mieste *it*- 
trrikavo ir t< lefonų tųa-rato- 
riai.

Kul ka* įlarldninkni dirb-i 
Ielektrų* ir ginto į*tnig<»*e.

lieiH-ndi* *tn-ika* iLlalie* 
j Mikei ta* <lar ir tiella. kad aa- 
lie* vyriausybė žmlėjo įsimai
šyti namų 
išdirtų'ste* 
tm><i visu* 
kininkti*.

Didžiuma ilnrbininkų tariau 
yra iM-ieėinga svrlimaalių dr- 
|a«rt arijai.

Manoma, kad tan rvikalan 
įsimaišys šalies' vyriausybė ir 
neteis darbininkams ir migry- 
žusirm* kareiviam- pr-niaug 
i-ibosaali.

kritini ra f moor—

f

Matymo ir metalo 
*trrikan ir dejmr- 
svetimšaliu* strei-

Puikiai užlaikomi S. Valstiją 
kareiviai

Copoūhajcn, geg. 17. 
Natiuuul Tideiide pram-a. 
kad Suomijos vyriausytn-* 
stipri armija (Isnvusiaji l-nl 
loji gvardija), kuriai vndoiau 
ja pats Siiotiiijii* v.-iblžiie gnl- 

|vn. gi-n. Mtititn rliciui. niatšuo- 
ja sint Peln-grmlo.

Stikom-i. knd už kelių dienu 
P~trr»gm«lu- krisiu*. Pntek-ię* 
j’» suomių mnkcsnn.

Andai buvo pranešta, j-ig 
uosian ri-nkn-i

I PAINDĖJĘS SVARUMAS 
AMERIKOS KAREMU.

DEDE SAMAS GERAI V AL 
GYDIMĄ SAVO KARI 

NINKŪ8

Duoda jiems labokos, saldai
nių ir kitko.

Uetavių Prekybos 
Bendrovė turėjo susuinkuuų. 
įtoliriniri— buvo ir Asnar. 
Lietuvių l^MMta B-vta ir 
Am. LioMtų Statymo B-vės 
atstovai. Betarta visai tris 
Bendrove* inįungti vienan 
kunaa ir pavadinti vienu var
du.

P na* Oegnulis sugryžo i* 
Paryžiau* nu polilikinėmis ir 
eknnnminteii apie Lietuvą ži 
niomii. Ji* vatinė* per lietuvių
Folionija* ųn prakalbami* ir tietaingforsu 
praneš liotavianu apie «tovi augių katė* 
Tėvynėje. iužpulti tvirtovę Kmnšlmltų.

Paminėte* Bendrovė* įkuria knd pn-kui pri-iti P. lrog*n-ln. 
informadjinj biurą, per kuri “ 
Amerikos Betuvizunt; bu* {al
ma »nritintai n savo {imuiė gnl tlnlmr padaryta 
mi* Lltaavtją Bmdr*vto tuo 
tikr’a veikiai 
rtevą Lili ne t* 
drenų šakų *a

Washin{ton, gi-g. 17.ii'i.'taire uiihirt
laivai »u tikslu 1 l"* '“ •’l*uij" ’'c,s

Tt - žinių- A n .-Ii j-1 vvri.-v 
*yl*-» nt-tovni n -užgyta-. Tad 

kukis 
nors Icomiunacija išmušti i' 

siunčia saro at- Pctrognuio ir apylinkių rusų 
ImUevikns.

Gal (Kllmgrės kiek it l.ielti 
vai, kuomet tadševikai mt-k- 
Petrograilo.

Kn

■ ■ ■* rt. •
liNijMUHl Hrėianiėių: alyvų, 
.įpriki-ų ir olmrditt UGjnftjMO 
1 b-*iiuti<’-ių: cukrau* :V*1.00(l,- 
itai -varų: kavų- 7o.isui.tmt) 
-varu: k«m!«ii»imtii pieno 2IMV 
iim.issi 1A *imų.

t ž. šilų maiidų užmokėta 
«7-’7.i»sU'it». Tatai vienam 
iiaiviviiii |*-r dienų i*b-i*ta a- 
ii|ii-- 4< rentai. <ii karė* metu 
-u 1-iKinija vienam kareivini 
dienoje buvo -kirinmn neviau- 
gian 4 rentų.

I'riei |iut anni-lieijų ameri- 
Imni-ki kari-iviai l’rancuaijo- 
i. |»-r t i--im -li- n.ą Mivnrtoda- 
■.ii niai-lit !Ua*U>*i svarų.

Taboka ir saldainiai.
’j Vvriau*yl«- lalaikų pripažš- 

(ta* r.-i L rs linrrtt ilntLlti L arvi t vi *

•paauga tokia, kokia tik gali
ma.

Hiandie po |Mi*iaunakėio nuo 
lakūnų gauta žinių, kad jie, 
jau praškridf apie pusę rišo* 
ton keiioarr.

Kkrinda sulig laivų nurodo
mų signalų-sviesų. m-s aid 
Atlantiko naktimi* gana tam 
►n.

Ii čia visi trys lak*lytuvai 
kita* parkui kitą )mkil<> oran 
ir (atsuko skersai Atlantiko 
inkare. Kiekvienam lakstytu- 
ve yra imi (i žmones. (imant ir 
patį Inkuon koltuindierių.

Kaip lakiniai. taip Inksty- 
tu vai aprūpinti visokiomis rei
kalingomis prietaisorais. lakū
nai turi nepermirkomn* ruhu*. 
Primojus reikalui lakstytu va i 
gali nusileisti nnt vnmlrn* ir 
pliudurtioti arka nelaimėje 
šauktie* pageliais artimiausių 
laivų.

Jei lakūnam* pavyks lai
mingai |>a*iekti Azorų sata-, 
bu* atliktu* didžiausiu* šioje 
gadynėje skrajojimo oru pro- 
gi-e-n*. Amerika pirmoji tinta 
tė tuo žvilgsniu pa-ižymėti.

1* Azorų milų nuilsėję Iii 
liūnai leisis į Portugaliją (*tt 
mylių), gi iš ten i Angliją 
(77."> mylios).

Suv. Valstijas rvprszcntaio 
j l.ari-* laivas Arizona ir keturi 
<le*t voveriai.

Be tų buvo daugeli* dar ir 
kitokių karė* laivų rųšių. ka

trie buvo užėmę dideliaosiu* 
' juri-sr plotus.

Smimon talkininkai iš Sa
lonikų sutraukė kariuomenę.

Kmimų savo globoje laikys 
m- ritei graikai. Prie to prisi
lies anglai ir prancūzai.

0RAIKŲ8PEK03US0DI 
MAMOS 8MIRM0N

Winr.ipeg, geg- 17. — Čin 
prie generalio M n-i ko pri*idė- 
jo ir laikraščių išleistuvių <iar- 
bininkni. Neina nei viena* 
laikraštis.

Streikininkų komitetas vie
toje visų laikraščių nusprendė 
išleidinėti vienų laikraštį įtar
tai Zinio-. l-aikraštis busiu- 
lei<Ižinmn* kasdien.

PAMĖTĖ 11300.

Ujo.

8mirua pavesta Graikijos 
priežiūrai.

ra
Pa

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 72 
RUSU NELATSVIŪ

AKUOTOMAI PAKELE SU 
IRUTIS AIRUGJK

Tad pragtfen* atsisakė 
Miša^ti.

geg- 16- -
kolei Anų- 

LAoyd George

ferrneijon Amerikos airių at
stovus, kuomet pirmiau buvo 

{pasižadėję* tų padaryti.
Tų parlamente |>ani*kin<> savotiškomis 

valdžios atrtoona Bonar La*. | 
la* sakė, jog pmnjern- 

buvęs manę* tuo* airių atsto
vu* sutikti kaipo amerikonu- 
ir išdėti savo pažiūras Airija* 
reikalo.

liet tie amerikonui nuvyko 
Airijon. tenai dalyvavo de- 
inon-tmeijose prie* Angliju ir 
►tikėlė šalyj įlar didesne* su
imto*.

I

Iii- šio- šalie* kan-iviui. da
lyvavusieji karėje, ntaln.-ii 
imant ts-ti-J« -varilm-i |*. 22 
siaiu Iii* l:iii-l<:i».

t.: |ierniai kuri- Įsitaii.i-j- 
:vii--rikoiiiškiem* kareiviniu-, 
Si uruliui- (imlidėjo 12 si-antį 
l.ii-kvirtmm. 'm» reikalingu įtaikiu kareivių

Tai |«im knu-s gen» kareivių: pvvsiimis. Sakoma, jog H7i nuo- 
.I. l..i!- M,,». kmua-riausioj.. jų ;illl-i.li Uan-iviu vartojo ir var 
• nlgyiltiuiim. s^-'kmiHi pnžiu ,„U4sę vi-*dcmn*i.> te-

'. ii-uj--.
Kari-* mrtu ka* mėnuo ame- 

rikoniškni armijai 1‘nincuzi- 
-•u buvo -iure iiimn 
cigarų ir 427«.<*SUS*> eigarrt^ 

Išpraalžių ka* us-auo bure 
■ iunėiama kareiviam* pa SM^ 

Z imu -vatų sabiaiaių. Pankui 
’iecm-iai* siuntimą* partitttnta' 
ligi 137-*tJini> svarų.

Karė* deparlmtii-nto buvo 
imri-dvtn. knd ki-4;i ienas ka- 
iiivi* |M-r m-ti-sį gautų p<M* 
*vnn> saklainių.

Zimlntinijus (ėiul|iamo*) ta-' 
l-iko* kas iiiėium buvo Kius- 
i iiiiiiu :;.iiii.issi (Mikelių.

l- iiiim. Ko |mna*att* ilm n-'-tvJ 
l..;ię *io* rtilie* ielnrijuje. .* ( 
bu kari- tlefinrlnmrnla*.

Kfi kareiviai suvartojo.

Kuri* metu ligi grnodži.i 1 
<1, 1H1N nu kareiviai *nvr.r- 
tojo:

Kejiaiao* tiH-t-o* NtkUlIlVSli 
i*vani: kumpio «ra
tų: miltų (dllolior) l.tKMl.iaai.. 
• «s> -v.-tni. -vii-»to I7/**i.<**> 
-•■■any; olinauirgnriim 1I.ISSI. 
IMI -vilių; |tu|«-lių l."ill.la«M«Sl 
►varų; kalvių 4H7jntH|jl««l sva
rų; *vogtini.i 4tM»m.<««i *v.; 
kuinų. pu|H-lių ir žirnių IMI. 
tasijaai li|- -imii-'ių: luiaeiėių

Berne, geg. 16. — Bavarų | 
i teolšomkai triteomrt sau pagel
tam laivo (mėmę rasti* kari-* 
nelaisviu*. .Ino* jie palinnsn- 
vo iš kari-.- stovyklos, opini-' 

uniformomis,
davė ginklus ir Kepė mu*lic« 
prieš valdžios kan-iviu*.

Bavarų bolsi-vikų lizih* M u 
niclie siinaikinta*. Husų m- 
laisvių skaitlinga* būry* iki 

I aislėjiė vieliniu miške. Andai 
valdžiie kariiioincnė Imlst-viką 
apl< i»tu* rusų ni-lai*viu* auė- 

■ mė.
Kel>* šimtu* iš jų |Ki-t;i1' 

kari* teisman. Ir tiismo nu- 
pr> iid-ti'U 72 le laisviil :u- 
dytn.

Tai ki'-k l*dL-vil:u siu! ę!

I PAŠELŲ8 VYRAS NUŽUDĖ 
KITA VYRA IR MER 

GINĄ.
PASIBAIGĖ PIENO IWE- 

ŽIOTOJĮĮ SIRENAS.
IŠVEŽIOTO J AI LAIMĖJO

S35.000.
Be to dar du sužeidė ir pabė 

go.
DENIKINO KAZOKAI SU 

MUŠĖ BOLŠEVIKUS
Andre* Christen-en. SIS 

No. Lramington avė., *avo 
dukterini Mis. Mary Linui 
davė 41.•ėsi. knd jinai lute 
pinigu* nuvežtų Lankoti vidu
tine*! y j.

M r*. Luml vežilama pinigu* 
Imnkon pakdiuj užėjo Mont- 
gomury Wnrd & t'o. krautu- 
vėn. Tenai pavaikščioju* apsi
žiūrėjo. knd neturinti 
kuriniu liuvu rudėti pinigui, 

graikų '
(•ranešiun.*

1

Paryžius, geg. 17. C Sulig 
talkininkų eutarinm taiko* 
konferencijoje. Turkijos mies
tą* ir uosta* Smirna Mažojoj 
Azijoj |inve*tn* globoti tirai- 
kijai.

Tatai Graikija ir užima tų 
n’w-*tų.

Miestan išsodinu, 
kariuomenė, nnot 
i* Atėnų.

Smirnos gyventoja:, kurių 
nidžiinnn yra graikai, i. niuo 
liovę (atsiliko *u d-iiunusill 
džiniig-mu ir krikštavii.-u.

Uoste susirinkę ilnug talki
ninkų karė* laivų.

Londonas, geg. 17. Ib- 
tovo ties Donu npylinki-c g--n. 
Dcnikino m-luini kazokai *■■ 
tmškino tadševikų kiiriiiou-i-iii- 
ir privertė bolševiku* ta-gti 
kur katram papuolė.

Ncw York. p-g. 17. Vi-tiu 
voko, diiiintsli* \Vorbl pnskella- ži 

nių i* \Viu-liingtono. knd pre- 
Pakėlė trūkimų. Pašauktu ziih-ntns \V i luotui* atsiaakųs i 

(Milicija. Ib-t tu* negelta'-jo. Pi- būt kunditlatn į prezidentu* 
nigui pražuvo. Ireėiųjam terminui.

PARDAVĖ KARES MEDŽIĄ 
GOS Ut 50 MILIJONŲ 

DOL.

Washin{ton. g«-g. IG, S. 
V. nrmi.in ir d.-r už .**• miiijo 
nų dii|i--rių imnlnvė nlliekn 
Hm* vi*okio* kari* medžiagų- 
i'-eko -lovukam-, nimmiam- ir 
lenkaiti'-.

Ia*nkai nupirkę nv -lžiagn 
iiž Iii milijonų d>d.

Port Vnshington. Wi«.. g* g. 
Ii. \ it-im. t liieagii* fitum- 
kel-mijiiuli* ugeiitu* S-liaurtz. 
-biznai rioiini Innkyilniiin*!- 
iei]Hižino *il vietine jauna 

uii-ięiim Ain--lin llnrry. Atva 
žiuvę- čia ji- vi-immt-t iipl.-itl 
L y iltį v«> ju- mimu-.

At-i-tdn* merginų I ’illuti-la 
v.i i-p-ive-ti. Ih-t toji l:::ž.ko 
d< I vi* n*H*jiMluvo.

Artų dienų ji* utk<-liuv<- 
n-r‘ i,. į tu- merginu* įminu*. 
Ir Ii-ii alni-lu |m* ja kitų jau 
nil i lt- UI dtu Ii-ii buvo mer 

.mum--ii-ji iii, ir dm 
kaliui na

■mttx
p r-|*-iiiiHi, 1

B*’ pieno kvortai reikia mo
kėti 14 centų.

.4

Pii-u-i išvežiiitojni Chii-ngoje 
liiiiimjo streikų. Pieno kompn- 
uijo* imi kelių dienų *treiko 
l>ngnlii"i* -t tiko išu-žiutojams 
iik.I .ti |hi *.'!•*> -avnitėje ir ea- 
.-iiitiniu* taiiiii-ii*. kaip ir pir

miniu.
Koni|mnijo* ta- didelio pasL 

piieėiiiimo -utiko. m-* užino- 
i»- Įuididiiiiinn- nejmlieėia 

ii; l -riin. Iž lai iil-ako vi
ii - --i.-'-. tie |inty« darbinin

I
TEISMAS NUBAUDĖ BOL 

SEVIKŲ VADŲ UŽMU 
ŠEJUS

GRAIKAI AREŠTUOJA VO
KIEČIŲ OFICIERIU8

GEGUŽES 17

P1TTSBURGE NEVAŽINE 
JA GATVEKARIAI

BIZNIERIAI GARSINKITES 
■DRAUGE"

I. imm> t l.nmĮ-anijo* *u- 
I.-- -.i t- -■ ud-. Iimjuu* |n- 
>■. kii-l fiii-no kvortai rvi- 
mokėti '..u lt ei-nlų. tli 
itin i-nl bu- dar lirtingiau. 

Mitinti- pidmyla vieneriem*

Berlyną*, geg. 17. i'in 
buvo teisiami try* žmonė* už 
nužudymų IJi-bkneebtu ir R<e- 
Luzctnl'ii ų vadi
Tei«nm« nubnud
knb'-jinin.

Knreiv 
tu kalėjit

Salomki, geg. 17. - Milil 
tini- Salonikų guta-nuitoriu- 

| |«i-k--ll*'-. knd sulig jo (Mllie 
pimo įv virtose are*

I tuiiiiinii <>fici<

30ET0N0 POLICIJA TUE 
KULKA SVAIDŽIUS

Pitt'burg. Pa
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^DRAUGAS”

Ito imnAa. . ųaoo

Ai nrio-vri’ir* te A t'orr

spyru.-ių draugijų, kurios lin-j 
kę ne tautos autoriteto klau
syti, liet kas tik užsimano jų* 
už nosies pavedžioti.

Auditorium salė kašluos 
ne vienų šimtų dolicrių. Vien 
runkpinigų reikėjo 150 dol. 
pakloti, l'ž koncerto surengi- 
111:1 žinoma* 
im reikalavo
šio *:il<-. kili seiniuotis ketina- 
ma. kainuos n<< vienų

I dnlieriii. Saku, viena.* rengi-jų I 
Į -iiinnnę* seimui varpų nulie-'

rlmi V«««|ib, xik<S

I I

i

•I

I

I

Kur Lietuvių Dienos
(Hutam tetotaj.

Praėjo daugutu wtp pertre- 
eių melų laiko nuo tos dienos, 
laila mes, Amerikos lietuvės, 
moterys, pmdėmnsio* prakil

I niauaiais Tėvynės meiles jaus
mais, džiaugėmės iš Suv. Vai- 

c'tiji) l'n-aiib-nto nuskirtos lie 
siuitų |UVį;iniS dienna ėjome ant 

gatvių su ih'-žutėmig rankose ir 
rinkome nuo praeivių, iš krau-

i£«i?

Puiki

pinigus Lietuvai, nes kitaip 
**Ml rita Antajos 
s—pins Ltotevu kraujo
X ratai"!

Ne politika, m išrokavimai 
kokie rupi. Me* vien reikalai:- 

kad muų surinkti pini
gai butų atiduoti tėvynei!

Savo draugijų mass-mitin- 
guose išnešime protestus ir re 
soliucijas, rinksime tukliau- 
Čita moterų parašų, siusime 
driagacijų j Baudotoji Kryžių 
ir visgi išgausime savo pini
gu! Ncs teisybė musų pusėje. 
Lietuvos gyventojų IIHTilėjiieų 
iš įtaiki, jos kankynes me* {Mi
nai atjaučiame ir jai jKųjdlių 
turime suteikti ir tai mmtide- 
liojaut!

Skaudu rašyti aštrina žrale- 
li-is IUU.-Ų “tumiiviaiiis," l><-t I 
širdys mu*ų laidau yra su- 
Į1 kaudurior matant l-ietuvo* 
i tragediją. Tml siųskite pinigus 
Lietuvai, nepriverakite mu«ų 

prnncprii- to, knd turėtume ju* vi
li 

' savo tauto* didžiausiu* neprie- 
telius netekusiu* net žmoniš
kumo jausmų!

Mes, motery* lietuvės, katnli-l 
kės, tarime užprotestuoti {iries 
pastangas tautos skriaudėjų 
suvartoti musų surinktu* pini
gu* savo nešvarios srovelės 
bizniui; iik--. moterys, tuo- pi
nigus rinkome Lietuvai ir Lic 
tuvai jie turi būti atiduoti.

Mu*ų Ekaekutyvis X L T.l”*

tuo, kad MR pinigai kuogrri- 
riausia butų suvartoti Uolu- , 
vos reikalams. Juk turi rastis , 
priemonės, juk yra via-gi kur , 
nora teisybė, su kurios pagel
tu galima privesti prie tvar
ko* ir su akmeninėmis širdi
mis vyru*, sėdinčiu* “Centra- 
Jiame Komitete"!

Gi tauta tar{m na-s, moterys, 
UidkiŪMe greitu ii* t y Apie 4i<* 
darbo atlikimą. Jeigu dar mu
sų vyreliai “peckosis" ir man
dagiai |irn*ys )>a» “tautinin
ku*."' mea ilginu ncbeleisime 
užgaulioti savęs ir mindžioti 
savo moteriško* gari*-* ir tei ,M-.M kalbėli, kad karę
*D. bet imsimės pačios mete- i Uiwė, AlijlllllBi. pirmiau 
rys prie to dartio. Num* už kallsslavo. kad karę laimės 
vi* arčiau* širdies yra IJetuva'- • - •- •- -------
ir varilan jo* reikalaujame, 
kad hutų nustumtoj nešvario: 
rankos, laikančios Lietuvių 
Dienos pinigus ir kad tie pint 
gal bot tuojau suvartoti nu
pirkimui maisto Lietuvai--

• mes Amerikos lietuvės ka'i’i-
• kės to reikalaujame ir nenutil 
' sime. kol tas reikalavimas ne 
1 bus išpildytas.

Amerikos Lietuvių Mo 
terų Atstovė A. L 

• Taryboje.

itadMta t W 
hm r

Neužteko reikalavimų per 
i*|uiu<lą. neužteko Visuotinojo 
Neimo Neur Yorke nutarimų ir 

. įsakymų, knd pinigai butų 
||H-nluoti Lietuvai. Mat musų 
luisvanianini su niekuo nesi- 
.- kaito, jie laisvi nuo sąžinės, 
nuo savygarbos ir net laisvi 
nuo |<aprado žmoniškumo; — 
kaipgi imiadinti šiandie tau- 

• to* nevidonų būrį, kuris tauto* 
kruviniausioje valsinloj--, nc- 
altduoda jai skirtų pinigų. 
Kaipgi jie drįsta vadinti save 
“tautininkais," kuomet jie 
{ilisidisln vien prie tos tunto* 
žudymo.* Ne, jie im- “tautinin-
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■... . _ . _____ jom*, km i<>* *<-iin<- daly vau* ir ; į*,,,; v,.bįįmU. |ui|ienč-* I* ut
|į raosia. Lietuvos mažyčių, re-

.!•-. Tauto* VH-nyl*-* *kal-• į|1HwiJVb ašara* nuo jų kanki- 
I r i:;<-*,

• teirčtai 
džiaugti* *avu įlarisi vaisiai*, 
ne* siirinkolne t:j dieną suvirs 
gOUas) Lh'tuvaiL. Knd 
tuo* musų moterų surinktu. 
(Maigus tinkamai sutvarkius ir 
taejaus pasiuntus Ltotavai, 
susitvėrė “t'entralis Komite
tas." Į tą komitetų inėjo “Iv. 
gini" atstovai nuo katalikų iri 
“tautininkų" (kodėl moterų 
tanu- “komitete“ nebuvo—ne
žinia. juk moterims kaip tik 
reikėjo žymiai ten atstovauti, 
ne* juk moterim* pavesta* bu
to didžiausia* <lnrba* nmlirbti 
—piaigni surinkti). Bet tiek 
to. I*ri|iralu*io* na** visu dirb
ti ir lytėti taigi nemvvršėme 
•ri į “koMntrtų." kuriame kai- 
kurb- asmenys ni-ra atstovai 
nuo katalikų. bH vėliau pa«i- 
rudė “špatais.“ kuriais šian
die kajuno* duobė* Liotuvu.

jaučiai. niekuo nekaltai, žiau- 
ri&uMo* karė* nuskriaustai, 
raust) tėvynei, lArtavni— Al. 
Minrfuune, kiek tuomet niii.it 
privargta ir visokių pažemini- 
nnt ir kolmjinių pritirta. IM 

i* lengvu buvo nukęsti, 
nes kiekviena jaut-vne, kati

• •

Skaitome laikraščių

b

j.lynui is-luta* durim- ir pini I„ių motinų akių- 
r. iknliaga*. Iž vienyta* | p,|,.j,*,„.

t kaldy tną bilų išinole-s tu* *C;d džiuugtis mivo dari* 
• lytini sumanytojai. Im-I »"• ne% nurinkome In «li<

l Šimu*. kad musų sostinės Lie- Į *ani pasauliui išduoti, kaipo

New Yorko Dr-jos 
prieš Chicagos 

Seimą.

*uinnnytojai. 
draugijos, kurio* jwi* tanu- ne 
leiiilnnie darta |mretn*.

I -- 1 L JI1

AUKCJA

l’rie sv. K.'izime-ro m-m-hi 
vi' iieolyno nu** tūlo laiko gn 
įima buvo |*i*li‘l*-ii |*i-bi|itin- 
gn< Vvikiliui*. Vienuotijo* imi 

Didžiojo New Yorko (N<u kin-*. *.*<ty*, t*> dalelį vie- 
Yorko. Brooklyuu, Mn*|s-llH>, inuolyno kiemų pnsklydę rtru- 
Blissvilh-* ir kilų npielinkių) 1 |,i„j tame lygino, plukė, žob; 
draugijos t'luengos nejgnlio *čj,ų kaip si-ršni* daržinin- 
tų asus-uų šuukiunuiiiK- Sei kam* ir dera. Suluitoiui*. kilo
me nedalyvaus. Katalikų ir!,,*.; mokykla atilsiui palei- 
tantiainkų draugijų teikiau 'Ūžiama, iš a|ūriiakės *u*iva- 
tysi* Komila-tn* išn.-šė roto- žinvę mokiniai kieme tik triu- 
liuriją. kad jų draugijos n. • *ė. tik dirbu, 
va tina* į šeinių, kūno m»m; f * 
kia Ekzi-kutyvi* Kumiteia* ir veiklumo 
Tarybos. I,

1 IfaMiiraii • tara..Jut.
prato, kad tautui. einnnč-inift>n. kuri U tolo kalt ura lama 
prie iH-priklniisouiyl*'/, užvis {skelbia, kml ėia Im* ilnlelis bu
lvikių vii-nyl* . *u.-ii.Inu*. :'o nuu-. pradedant gegužio 25 d., 
ir dišc-iplino*. Toji tauta, ku <• liiiginnl toržvlio I d.

Ir triūsia, ir rausiasi svete
lių priimti. Kh-uui* taip išly- 

susiorgunizuo ginta*, taip išglostyta* ir au
ti. mųirikluUMimyl*-* w i*!;> <iailinla-. kml kiaušinius rie- 

<b-nk ir tie džiaugsmingai rie- 
<iė«|ami kvatosi*, o nralti*. Ką 
jau '■"kn!l*-li apie lia>* inalo- 
i.iu* vaizdu*, kurie :it*il:inkiu- 
viiijų aki* sutik*!

Malonu ir gražu bus vienuo- 
l_.no luizarą atlankyti. Gi ir 
rengiasi *vii-t«lio (<-n keliauti. 
K<> n< Įinklnu*k. tas *ako. l.ail 
: 1 “liiu" |uiėiu(ilų. o ir lai 
i.i.iiio-. žinant, kad luizaro 
i-- d. imiiuii ir įiairyl*’-* netik 
1 ipi!»lr..ią dvu-ią. tat ir ser- 
- uiti t.iiu-i išgydys. Ju.

Delmr aiškėja nepa|«ra*to 
.........-t Įirniastyn- yicnao 

lyno ruošiamus! ..prie Imzaro. 
lMa_jIuL.rti |Ąl>te taiekvMa didiiulė iika- 

einanėin'

H (Mkrikii'iai veikiu. k'.rioj 
kiekvienu,, jaučiasi e*ąs g.-m- 
rotu.', nemoka

Vos. Ji jos ti'-bus Verta.
Susigalvojo keli tliicago* 

don liet ai ir vos mokantieji ar 
visai nemokantieji |invar,|c*
pasirašyti už-iimti |s>litika. 
imti vesti tautos diplomatijų, 
šaukti lietuviu- *cimn,i gn 
Ii susigalvoti ir kitų kolionijų 
tariamieji vadai lietiniu -a 
vai p pavnilžioli ir painiiipy ti. 
tiuli pri<-iti pri-' i„. 
Kestvill. - liet m <-l e- 
Ulonai nr M.-iIu.ih-..ve 
lės*" stalui- -ii-iii<:i-:y
šaukti, tauto- vardan •!■ I 
vo užsitiuiny n o kalbėti. Alė 
ku. knd tol.in- kelini- einant 
tautu pti<- viitiyls • Irepriei- 
kini pn-aidio viešpmijo net*, 
turi's ir m-k-žiiio- su I.ii-i rot 
kia Lietuvos klnu-iii ■ tarti* 
sii kuo d«-ryl<;i- v< 
va. taip lietui i..t - 
kalu- vedini 
liė* neiš! 
nels-žitv 
Joj neitu 
nvliė* n- 
rirnndn.

kud ir 
|“di’ 

**s.ni 
•■■im-'

■a

,• t

1

• v»

h< 
J
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•Ii. I.i< 
įtinto. 
’LIahmii 
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aat avrtlMMH* laiko liktai nu

FEDERAL 
ELECTR1C 
WASHER

tuvo* gatvėse voliojasi kūne
liai mažyčių mirusiųjų iš įm
iki... kad IJetuvojc tautos iš
matas ladšcvikai piešia |>asku- 
tinj kų*nj duonos iš jos nukan
kintų gyventojų. Akys pasriu- 
va ašaromis ir širdį perveria 
didis skausmas kiekvienai mo
terių—motinai įneinant minti
mis j padėjimų lielaimitigiijų 
Lietuvos moterų motinų ir 

i jų kūdikių— Duotuiuėm, rod*.
paskutinį dolierj, kad tik sa- 
šs-Iįhi* tuos neiaimiaguo-ius 
savo brolius ir sesutes, kad (ik 
nusiuntus jiems pošclpos ir 
maistų, kuriuos dalykus jau 
gaMau .siMtt Matavus, o čia 
kaip tik tariam MR aratarų 
surinktus pinigas Lietuvių 
Dienoje—kar-gi jie! Kodėl už 
juos tiesiunėšaaraa IJetuVai 
maudas ? AtauksaM auana, kad 
jie '‘sulaikyti,** kad juos “glo
boja“ pariisaatai iš “Cortra- 
I i n 10 Komiteto’'^ , ljabar mes, 
Amerikos lietuvės, katalikė*, 
moterys statome ju* “for eros* 
evamination" ir klausiame: 
“Vardan ko. ir ktno {galioti 
jus U “C. K.“ drjrtaU taikyti 
MUAŲ pinigus, karinas mes.

Km Jaaų pavoMja atbūti daa- 
nntės kųsaj na alkstančiųjų 
Lietuvos mažulėlių? Ar jas ži
note. kad tas darbas šaukia i 
dangų atkeršijimo? Ju netu
rite ■sUsurlne teista užlaiky
ti muų moterų surinktu pini
gu. Kelkataujame, kad tie pi
nigai tuojsui butų suvartoti' 

! nupirkimui maisto Lietuvai— 
mes moterys turime teisę rei- 

' katanti to iš juų ir liepti' 
jums tai padaryti, nes tie pi
nigai muų surinkti, musų 

i darbu, muų vargu! Siųskite,

I

«ht— Kiti gi musų katalikų a’- 
stovai pasirodė neištverniin- 
gal* ir negudriai* ištyžidtai*. 
neišlaikė savo pozicijų. užvylė 
i.m*ų v i-iKHis-m'-s jmsitikėiitii.) 
ir neatliko darbo, ura pasitiks 
jo “tautininkams.** lyg kad 
neužtektinai Imtų “tautinin
kų" praeities liurlini jutmoki 
n*.- ant*. knd norint su “tauti
ninkais** kalbėti reikia ak
meni kišeniuji- turėti”—

Ir tnip suri|iyaė tanu- “ko
mitete.** dalykas, kud laisva
maniai alias “tautininkai" 
(•a-igrii-bė į savo ranka- visus 
musų moterų surinktu pinigu 

ii lig šiai dienai jie tels-lai- 
Į komi čia Amerikoje, Kliudo 
| uojo Kryžiaus glotaje. Lietuva

D-rui K. Draugeliai Seiai reikale
P.iaivkuiuuas,

i !•• tl r•• l.ieluvo* 1 1 1 -me 
mini. Dr. K. Draugelis mėgina 
pėduoti ti.iionu-nvi |uuiiškiiii 
' 1m.iliui.ii t’liii-ngo-
S. u. . |; tii paaiškinimų ni»- Tik tatai *vimn* neguli vudin 
k< . kad Dr. Draugeliui landant 

r kok* s-inui* žndn 
• >,•• Imti. Kadangi n<-ži- 

■niiiža Idogyls-, 
it šiokia-tokia 
le. luntl' l.l'- bu 
daiktu suteikti

i

t.

t»<

ti* yni t« 
rtai* ir I
Nr. todėl»

Hk'il
Urang.dii

iK

l«ni remia. Visos lilieralų orgu- 
nimeijos nuo <li<lžiųjų iki ma
žųjų ir net lils-ralų Tautinė 

partijos suvažiavimas gali va- Tnrylm lulmi tų seimų remiu, 
dinties seimu? Tnip! Zinonin.. Z>hIžiii Niknnt. I>u* tui seimas 
Seilini* guli daryli netik pniii-1 visų Aus-riko- liet, laisvumą- 
jos (nor* ir menko*), liet ir.nių.
įuiii io- kitokio* orgnniaieijo*. Kokiu tikslu seimas yra šau

kiamas? Šeini,, tikrajai tik-ln- 
yni rtipriai smirgaiiiziioti 
laisvamanių partijų ir lai pa r 
tijai laisigriebli tauto- vado
vavimų.

Ar seimo rengėjai išreiškė 
viešai tų tikslų" N*<. Aini- la 
kai- butų tni ta gražu, -n:lim
ta. Ir t<sl<.| tn tik-ln- ttifs) 
pridengta* vi«u» musų tunto- 
tvikuuiip^ <•> .titiiiuit itutt pn 

. r»*iiLitniu kurtiiotiK’Ti*’*

tie. Amerikos Lietuvių Seimu, 
ne- jj šaukia ir n-ngin tik vie 
11:1 iš keturių lietuviški) |airti. 
jų.

Kns šaukia seimų?
Spurgi- ir 
iš-tnlyti "I 
skiltyse. Na 
mo šaukėja

.1 argi- 
.11 -si tiranHifotini. 
ietiivo*“ (N«. !(e>l 
<0. kad ii'- visi *<•!- 
1 vra **gnunotni.*‘

Amerikon Lietuviu Liberalų 
ii»vam*nių »cuuas Norint

tinai n«ikm f»w»k«*1i
Ar Jurgis Spurgu negalėjo 

pastatyti dar daugiau savo 
gramofonu, kud selino tauki 
mas dar garsiau Amerikoje 
priuiuiniDCbU. r*

tt.
Kas rengiu scimn?

Ijetuvoa didvyriai, užėmę 
frontų 200 mylių ilgumo, stu
mia priešų atgal su visa savo 
išgale. Kaip .ilgai jiems įtek
sią, tai nežinia, bet galime 
spręsti, kad jie reikalauja pa
ramos iš musų amerikvičių.

Lietuviai kareiviai, kurie 
buvo Praneuai jos laukuose, ga
li lengvai suprasti, kokių ver
tų turėtų lietarim kareiviai, 
nuvažiavę it Amerikos j Lie
tu vą.

Kuomet pasirodė keli pul
kai Amerikos kariuomenės 
Anglijoj ir Pranciicijoj. žino

-------------,---------------------------------
Kur bu seimu? Seimu- bu- 

ten kur yra didžiau-io* li'ra’ra- 
Ių jėg«s. ir kur dauginusia vra 
visokių {uitogunių ir malonu 
inų. Ciiieagoji’.

Kas dalyvaus seime. Seime 
gulė* dalyvmiti visi, kam pa
tik* laisvamanių vėliava ir jų 
ol>ul*iiii. Taigi ir lsii*M>j<i Su
sivienijimo at-lovai, ir samln 
rokai ir virt kiti laisvi |muk 
šeini. Ijiukinmi nuoširdžiai ii 
ta-anlėžtių parapijų atstovai -u 
“tautišku vy I lipu" Mieklliii 
priešakyje; butų ik-i-ti ir turi 
katalikiškų |iarnpijų nt-tovai. 
tik jų ne-itil im:i sulaukti, t' 
l«-nt iš tų {mrnpii 
šeiriininl.nuin ne L! >11

O K

vukierini, liet ka<la pinuas 
pulką* aiiH-rl koltų jmsirodė jų 
šalyje, tn<la ir kallios persi
mainė.

(ierbiainas skaitytojau gali 
gerai žinoti, kad amerikonų 
tnr)w l’rnnriuijojc radosi tuk- 
šiauriai Amerikos lietuvių. 
Tie lietuviai pogvlls’jo tų kn 
n- laimėti A Ii juntam*, nes ji< 
tikėjosi neužilgo matyti lais
vų ir liepiignlmingn l.'u-tuvų.

Jų narsumų pri)mžį-tn kiek
viena- Amerikos kareivis. A- 

—

nilų imrtijni 10111110 als-jotina. 
•Ji pn-irengusi arba vi*kų lai
mėti nrlm žilti. Tų de-Įs-nitiš- 
kų žing.-nį ii daro su dreliunčia 
iš laumės širdžia.

Tad kas ii to seimo pasinau 
dos? Tikroji nauda iš to sei- 
mo (ne- a|M*iiiopinmoji) teks 
geležinkelių k<iiii|mnijotiis i; 
< iiira-.-o- inie-tui. Mat šiaip 
nr tnip bv- išleista liont š*n 
.”,<i,lKri dole rių. Mažne visi tie 
pinigai bnvo sudėti li<4uvių 
diirbiiiinki) į lils-mlų biznio- 
riti kišene . Ihili tų pinigų nu
vok ir •?!•'• palys lietuviai 
darbininkai. \"r nn-kitų šimti
nę turbut prnsvilfn ir tie dur- 
relini lintnlil-id. kurio duotis

menkos spauda ligšiol ncprt- 
{sutino tų *li|>ruuią, kurį lie
tuviai parodė, kuomet jie bu
vo kares laukuose, tat Atsen
ku. karininkai, kurie karia
vo petys j petį su lietuviais, 
viski} matė savo akimis ir 
šiandie, grįžtant jiems ii Pran- 
euzijo*. atiduodama didžiau
sia garbė.

Dabar randasi dideli 
tų {uu-ių lirtnvių, kurie 
vi važiuoti j Lietuvą. Jų tar
pe ynu tąkių. kurie tara* s» 
tvirti Prancūzijoje ir kurie 
turėtų gauti ilgų poilsi, 
jie nežiūri |>oil*ių. ne* šiandie 
jtj broliui šaukiasi jų fugel- 
lars. •
LIETUVIAI IK LIETUVAI- 

TEK, K.J Jl!8 SAKOTE ANT 
TOKIO PATUUtITIZJIOJ To
kia dvasia raminsi TIK IK) 
LIETUVIO ŠIKDYJE.

SIŲSKIM MI SŲ DIDVY- 
ltll’S | LIETUVĄ, idant jie 
galėtų pngvlhėt mu*ų pavar
gusiame broliams, kurie {«- 
sekmiugai veja priešų -iš mu
šti žemelės. Aukokim kiek kas 
galėdami. Itnginkini visus pri
sidėti prie šio Tėvynės gyni
mu duris).

< trgiinizmijo*. draugijos, 
kuopos, rateliai visi prisidė
kit prie šio veikimo, llmgkit 
taliu*, teatrus, koncertu*, pra- 
kultui., ir tam tikru, vakarus, 
idant galėtumėt surinkt di- 
džiausią, sumas pinigų. VISI 
DIIIIIKIM IŠVIEN. DA- 
BAIl LIETUVA IIEIKALAU* 
JA P .MIELUOS NUO MU8Ų. 
TALKON. VISI TALKON!

VISI AIKOKIM | KA1I1- 
NINKU IŽDĄ;

Joną, E. Karosas, Ižd. 
■J42 IV. llrondutny.

So. Bo*)on. Mu**.
Vincas Vaikas, rali

71 IVnraiek St.. 
Nemirk. N. .L

t 9

CRAND P.APIDS. MICH 
LIETUVIAMS!

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos l'.il!* iii. “Krau
li j" ut tovauja p. J. NAUDE
LIS,

I • “Draugų” u 
‘pirkti |mm1uo

t

r

niii.it
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nemmiuu.
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-•Nukryžiuok’ nukrvžtnok!! 
Kadairi* rėkė žydai, norėdami 
pasmerkti nekalėiausį Jėzų, Je- 
razalė* mieste. Dabar-gi pa
skutiniai* laikas Broliškos 
Meilė* mieste—1‘hiladelphijoj, 
Pa., lietuviškoj Av. Jurgio pa
rapijoj panašų* pasmerkimo 
balsai, žinia, kitokiai* žodžiais, 
buvo dažnai girdžiami. Vieni 
išAų rėksnių buvo žmonės Uo- 

valio*—niekšai. Tokie,
>dp knd žydijaa didikai Jo
tam laikuose. Kiti-gi, ir tai di
džiuma, jiem* šokuodavo iš 
nežinojimo, iš nc«uprntimo da
lykų stovio. Ir kų-gi jie smer
ki? Ugi, amžinų atilaį takai 

I buaigų Mykolų Sed- 
vydj. ftv. Jurgio parapijos kle
binu. l’ž kų-gi jį smvrkėt Už 
jo prakilnumų. Už prakilnu
mui! Tr kas-gi smerkia žmogų 
už prakilnumų!! Niekšai ir ne- 
HiMpratėliai—nežinantieji įla
nkų stovio. Alai amžinų atilsį 
labai gerbiama* kunigas My- 
Kcla* fiedvydis prieš penkerius 

pietus užėmęs Ar. Jurgio para- 
ą^jų. rudo parapijoj didelius 

ergelius, didelius neratikimus, 
kilusiu* iš priežasties įsteigi
mo mokyklos per energingų 
kunigų Antanų Milukų.—Gi, 
kad nutildyt tų visų pragarų, 
ariyg patarimo patyrusių a*- 
aMų. gerbiama, km. M. M 
vydi* laikinai panaikino mo
kyklų. Tuomi, žinia, daugeli, 
tapo suerzinti. Bet kas čia kai-

keriu* metus savo kleboną vi- 
tau, gerbiama* kun. M. Aedvy- 

^i* niekaip negalėjo pertikrin- 
Ri parapijonų, kad reikalinga

pijonų suklaidinta per trumpa- 
-g*--. g’--*’*’ į -
rijo apie mokyklų. Girdi, turi
me bažnyčių, tai pakaktinai. 
Toliau.

Gerbiamas kun. M. Nedvydis 
■nvkriintę* tuomi, kad didžiu
ma parapijiečių priešinasi mo
kyklai, prie to-gi gyvenant 
drėgarim name ir apMinkė.i, 
dvokiančioj nuo aplinkinių 
dirbtuvių, tapo ligoniu. Bet— 

vienas Romos ciesorius, 
liet mirdama* liepė pa
varė ant kojų >r HiKyt

galvų, kad istorija ftrpasakytu. 
kad ji* pabūgo, pariilavč gilti
nei, gerbiama, kun. M. Aedvy- 
di* nejnsidnvė ligai, bet dirlio 
labui savo parapijų* ant kiek 
tik galėjo. Jo apalpimai, ar 
sunegnlėjimni laike Av. Mišių, 
pamokslų, ar taip jiauuddų. 
buvo blogų ar nežinančių aiš
kinami blogai.

8upr*ntarnn. ta* viskas pa
skubino jo persiskyrimo valan
dų su šiuo vargingu pasauliu. 
Itį štai pirmų sausio dienų. 

^919 metų, 5 valandų ryte A v. 
^ooaapo ligonbutyje kun. My
kolą* Aedvydi* apleido žemę, 
tų ašart) pakalnę. Buvo tai la
bai prakilnus darbininkas 
Viešpatie* vynyne. Jis Av. Jur
gio parapijų netik kad jmliuo- 
aavo nuo skolų, bet dar į jos 
iždų prikrovė npščiai skam
bančių... Jis negailėjo grašių 
išleist ant gerų knygų ir laik
raščių: <• į ui va r gėlių šelpimas 
tai buvo jo v|ialingn dora.

Gerbiama* kun. M. Aedvydis 
4rime Mosėdžiu parapijoj. Te! 

šgę apskrityj. į mokslų prali
jo eiti sykiu su broliu. Jnu iš 
pirmutinių dienų lavinimosi I 
metų 
n>ok 
pojt 
prai

»l<> 
je

Kklami prie ueprigulmybės 
turime stiprinti savo kultūrų. 
Muzika yra viena H augštes- 
niųjų ir gražesniųjų kultūros 
sakų. Kų bekalbėjus apskritais 
žodžiais, pažiūrėkim, kas da
rosi čia pat žale mus f Kas ke
lia augštyn lietuvių kultūrų 
Chicagojei

Čia turime daug chorų ir 
nevienų muziko* bei giesmių 
mokintojų. Tarp mus net vie
šai kilo kiauaimaa, kokia lie
tuvių t h arai Chicagoje yra ge
riausias.

Didžiausias choras yra be 
abejonės Vyčių Apskričio eito
ms. Jis turi daug ir kitų garų 
ypatybių. Bet nedrųsu butų jį 
pavadinti geriausiu. Gerumas 
priklauso ne nuo vieno narių 
skaitliu u*. Kartais net sunku 
būva angštai artistiškai išla
vinti didelį skaičių žmonių 
tiktai dalį savo laiko pašven
čiančių dainoms.

Choro gerumas taip-gi ne
priklauso nuo dalyvaujančių 
jame merginų jaunumo ir jų 
rūbų brangumo. Tėčiam Kta 
tiesa užmiršta kaikurie asme
nys. bandantieji parodyti ge
rinusių lietuvių chorų Cliiea- 
goje, nepriklausantį prie Vy-

Prie geriausio mų* choro, 

na mergina ir net viena mote
riškė. Lietuvių Vargonininkų 

kad susideda ii vienų vyrų. 
Bet nėra kito chore, kurie vi
ri nariai butų guvų taip rimtų 
ir nuolatų muzikali iiiavini-

aariai. Prie te jto tari ir pui
kių balsų. Nedaug yra tokių 
minkštų ir raiadingų tarnų 
kaip p. Kudirkos. Chicago. 
choruose diskantai ir kiti plo
numo įtaisai paprastai nustel
bia baritonus ir drutbalsiu*. 
Tiktai viename vargonininkų 
choro plonieji ir atermji balsai

neperfaulri*
A. Pocius yra vadas ir di

džiausio Chicagoje Vyčių Ap
skričio choro ir geriausiojo 
Vargonininkų choro. Kitaip 
sakant, p. Pocius užima labai 
garbingų vietų lietuvių kultū
ros darbe. Jo mokslas ir gabu
mai jam duoda pilnų teisų bū
ti toje vietoje. Prie garbės to
je vietoje yra taip-gi didelė ir 
ntsakororiM-. P. Pocius jų su
pranta.

Jo prigimtis, gabumai ir IŠ

lavinimas jį palenkė prie di
džiųjų pasalinės muziko* vei
kalų. Tų tobulybė suteikia 
klausantiems neapsakomai 
daug linksmybė*. Tai viena di 
dėlė jų nauda. Bet tat dar tė
viškas. Didieji pasaulio muzi
kos veikalai įtraukti j lietuvių 
gyvenimų auklėja gronančiu* 
mų* tautoje muzikos talentus.

Matomai Pocius suprato sa
vo uždavinį* Lietuvos muziko
je ir kultūroje. Jis Vyčių cho
rų išmokino Koraevilio Var
pų. Tai milžiniškas darhn*. 
Tai džiaugsminga* didelis 
žingsni,, pirmyn mų* kulturo- 
(ktainia. . nepa

Mų* vargonininkai neužsida
rė vien tik bažnytinės muzikos 
•rytyje. Bet jie padarė labai 
protingai ir nuodingai, kad tų 
pastatė pirmojnu vieton. Baž
nytinė muzika iškilo augščian 
už visas kitas muzikos rusi* 
tuomi, kad pasistatė sau užda
vinį išreikšti ir sužadinti |m- 
čius augščiansin* žmonių sie
los jausmus.

Ka* yra girdėjas mus vargo
nininkų chorų giedant palai
dojimo iškilmėse ir supratę* 
ta* pilna* majestotinio nubu
dimo bei ramio* vilties gies
mes, tas atjautė, kad vargoni
ninkų choras ir jaučia ir su
pranta kų gieda; ta* negali ap
siginti nuo jų balsų intekmės.

Beta* jų ginant* klausyda
ma* supranta kų jaučia, bet vi
ri tų gražiųjų intekmę išreiš
kia paprastais žodžiais: “Vai. 
kaip puikiai giedojo." Aitų in 
tėkmę žmonės pajunta net to- 
keje prisigrūdusioje ir neakns- 
tiikoje vietoje kaip lietuvių 
bažnytėlė Gary, Indiana, arba 
Av. Antano parapijos svetainė 
Cteora, U.

Dažniausiai tikrų nuopelnų 
pažymėjimas pagadina žino
ma. Brite ilgai nenorėjau 
skelbti lite stlaipsnio. Bet ant- 
gaio pasidrųsinau mintimi, 
kad mų* vargonininkai yra su
brendę vyrai; pagyrimas jiem* 
neužkenks. Pajutę, kad žmoni'-* 
mato ir brangina jų genimu*.

■rvinur* iwo pricwi 
varyti gerų darbų tolyn ir ge
ryn. Bilda*

Al At GALIŲ GAUTI*- 
ŽINOMA!

“Varpų" ir “Apžvalgų” ir 
dalindavosi ra draugai*.

Gerbiamas knn. M. Aedvvdia 
įšvęsta* i kunigus čia Ameri
koj, mieste Baltimore.

Jis buvo viena* pirmųjų 
“Motinėlės" uidėtojy. pagel
bėti beturčius moksleivius. Ar
ti 2t> mettj atgal, jis. trokšda
ma*. knd Amerikos lietuvių 
liaudis skatintųsi prie apšvie- 
•*»*, kalbino kun. J. Kaulakį, 
kun. A. Kaupų ir kun. žindžių 
įsteigti gerų, rimtų laikraštį. 
I'šmnnyma* buvo įvykintas; 
laikmetis vadinosi “Garsas." 
H*t jis neilgai teėjo—žlugo de
ki administratoriaus nesuma- 
mimo. Gerbiamas Kun. Nyko 
la* ftedvydi* remdavo ir tėvy 
no l.i>'tnvų savo skatikais. Net 
mirdamas jos nepamiršo.

Amžinų atilsį 
kun. M. 
nnt Av. 
mūšio 7

Reųuiescat in pace f

Kentėjimas 
ir Vargas

VISKĄ NAnmVA, SAKO
MUSŲ SENAS PRIE

BODIS.
Iti't yra priemoli-' ir 

žilis kiiilėjimanis.
Me* galime kęsti ano galvos 

skausmo keletu vnlnmlų. Is-t 
m- visų dienų. Ktioim-t mos 
nustojame apetitų, turime vi
siškų misilpn-'-jimą. umnodytų 
|ūlvų, užkietėjimų vidurių, l>ul 
tų apvilktų lidtavį ir po šir
die* skausmų. — mo* jaučia
mės sergančiai* ir »wtsn-n pri<- 
dariu*.

Panašus atsitikimai gali iž- 
verti iš kantrybė* kivkvicaų 
žmogų. Is-t visiems supranta
ma. knd visi |*anašii> atsitiki
mai n|*sireiškia rezultate nuo 
iįžniMsIylo jiilvo ir užnuodyto 
kraujo.

<1 nim visų tokių alsitikiinų 
suprantanti žmonės žino, kad 
n-ikia suvalgyti pinu gulsiant 
3 Kabinimus l’artolos. išvalo 
pilvų ir kraujų, kad ant ryto
jau* atsikėlus sveiku žmogu
mi.

I’artola reikalinga turėti 
kiekvii-mune name, ant gata
vo, ir gauti jų turit-- dabar iš 
anksto, knd ji visu<nm-t lau 
po ranka.

Didelė skrynntė 
kainuoja 41.(10; G 
tik 3 dolicriai.

DYKAI
Graži lluvana kiekvienam 

|trisinntusiam užsakymų ir pi- 
aigu* sykiu su šiuo angarsini- 
niu.

Miškus ir |>iaigu, adresui*-* 
kitę į:

APTEKA PAKTOBA. 
IM — Lad Arag, DagA L. A 

Ve* York.
(162)

REIKALAUJAMA MADra. 
RIŲ IR KROVĖJŲ.

G*rt ftAtetol *m gavu Vnp4««ito Ir 
*lrMn>« to»r**<*4tala: p|*l rupda. 6»d*- 
II darūs u rre* rnttykto 4>k*t. Kalima 
t* ik m ktrv«*n. klrtiil*-* lt ųtĄtart <to- 
ra* b am ha n* ir vairia nrvrduRtotna 
Jmnte* IMA

mntoA* dirln taAM4w>nA. 
t«rttn* aid “driff Ir ***kaft** m.-ttoAK 
•»l l’f !•’d<9 Iki S futlu r>nr1i«*

Mr*« (bemoka ut* tr an«fwtriA«*t)oa.
M*** luri»iw tikt f*rit i|tt* < itMtii r» rų 
%»rt| evruta 4.>H•<» ir rat«ntt»*** •%!>-• 
t ir ttii-n r«ft*trtm«* ttdtto* KU •••t
tu “OiM. k•’».»• Kari »ititk«*ii tt.tn-t»«>«to* i 
•‘l>L

l»**l (•lAtmatiB informacijų ats*iAa«- 
kitę Arba ra/vkitr:

Kew River Company.
v. va 

’ JT-’-Į- .■ ■■■■X- .-■■■

TARPE DARBININKŲ.
Vyrai ir tmderto j* tt

koriu* terobinarietoteato tw*tew toutoa 
RvdAratetteJe a«ri* 1X.6«4 ar dntarto« 
darton.tekv kurte dirl*a Artumu A <Vu 
Irirttetnj fhlcACi-t raun Ktai mokin
iu a’tcHlkna. Aitaa f*rft»*&ima» torv<*;

to«*a koiniunip*. ju* m* k r kad |.L,- i 
tini >r» .t-iu devuml ir knd ui k r Ir
ina aavaUMu jau taten abdtnto tam 
tlkvra nv-kikhm.

Nei P*kto mok*a«*to arbun ulrirt.t 
•ot dtrtotetoku vtiskAR l*ua dykai 
Tikt M r« ikrą rra-r« rrasktotto Kllaan* 
bus 4«-l nb*to 1y»’to kaip vyru talf* tr | 

Vnlamln* j 
kueimet ttlnždar* Į 
kare

(•un mt»- I 
t» *t tiro |

Į *ls rantu-ta. I ma rti H a 

l*~ turtai tr Mat ls*a*t» 
|( l-elai.Ja. ll.-ltslaatOr H.

Paned. geg. 19 Didelis Išpardavimas 

300 M°^čių Šilkinių Sijonų 
fiilie Sijonai tapo nupirkti specialiai ir parduodami už % 

ar 1Į rcgularės kainos.

kl 1IX BROS.
IIMsIIII A 2UIII Sly

l’artolos 
skrynutė*

tv KAZIMIKBO DR T±8
ShcboygM, Wto.

Valdyte Atolai:
Pirm. J • rito • SImtIcm. 

Xrw
Virr-pirm. Jnan< BaUiiri. 

So. lOth Ht. 
F’in. aekr. Joną* Kunij^MiiB, 
AlkUania

Prot. nrkr. Kazimiera* Kinai- 
d/imuto. 10!7 Sv. ift« Avr.

IM Antaitito ri/MUrkan. 
Nrtr York Avr.

K«mk td‘»k Ka ’itširniR IJtltnin 
ir J uito*

Mnruilkn Prarut« Dautnrtla.
. Ktltarinkimai nf-ibtivn k.t« mitrą

tni pTiiiitoino . nr«|. I.lirnj tttrYM4U«'.

Prohibicijos įstatai sukėlė 
trukšma tarjie žmonių, lk-t 
daugumu žino, knd jeigu 
jie nori gauti vaistu kuris pri 
duos jiems daugiau a|**tito 
tai Triners Amrrican Elizir nf , 
Bitter Kine 
raistas, štai ka vienas žmogus 
rašo: "Ar jiroliibicijo* klausi
mas palies ir šita vaisia! Ar 
aš galėsiu gauti ir iki Liepos 
l-mai dienai! Beals-jonė* kad 
gnlesi tai pat knip ir šiandie, 
užtat kad Trincr* American 
Elizir of Bitter Wine yra vais
tas kuri* buvo priimtas įlauge. 
Ii kartu per Inter. Revctiir- 
Dept. ir vėl jHinitrintns Gegu
žio 2. 1919. Ū’ashington D. C. 
Taip |>nt ir Triiu r* Angriic n 
Bitter Winc Tonikas kuri* 
tapo taip |miI priimtas nr 
esi np-ipažin--’ su šitais vai
tais! Jis subudavos tave ir 
priduos daugiau energijos juo 
••si stipresnis juo gerinu gali 
dirbti. Nelauk ilgui; už-i-akyi. 
tuojau* šita veista ir tun-k ]l 
savo namuose. Gautuunn- kiek 
vienoj vairtynyčinj. Jo-eph 

įTrincr Com. 1333-43 So. Ash
land Avė., Chicago. III.

(Apg.:

N14

1426

1117

ni*

Ktana mMtet* *tvi 
lii*tav>r«a savaM* t 
tdrtMa t. v. 3:34 vakar*.

Nr *toa k>«1 M* i»i»«to» 
klHATnl anrliAkran l*H tnip 

plačl-tl ItolMitoBtito kaip rill-Į 
♦»«n p.*t*«M*U lilrpri Gir* |»i1l*>’to 1
Tw» tėnoncR kurt* itrriAk a^ra pa*, 
ttol plIto/taH Irtia 4w«*«1ami parrlbck 
T»<-r *nn«t| !r«*u«) flięyrto katp pipwm* 
t-.to Ir antros paperą’

Aitas ivr4totas mokyklas Arntour 
<• Orastuapy plnntRj yra karta aa 
Cklras* AMMTtot*«to nf <**mn»*rr* tr 
Itoarri of ICriurattoa karto mari ir 
m**toa įvesti tokias tnakvklas kur 
tiktai rallms Chtearc Ttoard r-f >Mu- 
f-ntU-n p«-r to.tsi mokyklas pritrr* knd 
ateiviai kMp v>-ral t^ip ir fr».t*r.i i 
4«»»c rvo’/»au |A«-okMS Sflptlto**** ' 
kalbos rtecti vskartor*e mnkrklra* 
Armeur A Catnpamy tekias makyktnn 
Jaa turi sav* plautėj Omską Ir Jos 
Y'^nrreri. lakei pn sek m mrea

<Arr >

Silkiniai Sijonai po $3 39
Mariem tr Mrrcah'to tritonai 

rin tera*d«-l|«>- nt*4lH4l U tlkrw ratu- 
•it»rh*n«-i A ikmto H*-|4tn.*: *>u dirto- 
tirt!**. ari kn«dWbi« Vt*>*klu »| viltu ; 
fl*i*ri. fili t. T.tn.l t M- -

LOTAS 1 —$5 Sasųuehanni

LOTAS l-Mūriniai Sijonai 
Vertelio po $6 88.

|4»W t |t || >-L |( »l tntoėTM Iv
•mtRtR'lM **jM8toi; $*Tt*u*«s* tubM>», 
(•-Vu* *-4k«* k‘ e-tltte*: LsImI nnėsrtt*** 
j-..: U subtili* *|>.thl|. «I»4^JI» 33 aki 3* 
|«W J«h**4;i: *4r*Z*H*tl tt )u*4u ISnu *!•■ 
P*. «• *ę r*-» ui irt** Ir «•' tt» 4i*!M«*

$6.88
115.00 tilkinė* tlebėa dabar tiktai po... $10.81
$23 00 Oi'.kmė* fclebe* d.-bar tiktai po $14.97
$10.75 Moterų ir Mergaičių Keipti dabar po 17.41
315 00 Moterų ir Mergaičių Keipti dabar po............. $10.88
$30 00 ir $32.50 Moterų ir Margaičių Siutai po..........$23 75

LIETUVIŲ STATYMO 
BEHDB0VB8

rA«k«it«k l*r»4.'»i ir kn vM»
l.’kša IJrrimiB AžMažymci IWri4rra<. mi- 

IrtuVm filių «1u*«mi fteri*4rvrt* t«<»>*«a 
MMo į 4-irl«Q.

I) JVnri*' fintnua. Akr«riL
įMyterii ir VonngriirtUi, <»hl*.

2» l'Mrirfc* <• Uri»a Akre*.
<'M* kr pMijrt ariat>11 brsrim Ir 
lunkki IsitoyC lą.

SI AlhJsr. aktrlų mVn fU<4r*rir«« 
Ii tartom* A kalto 4m«rii tai
!!• W«m»^*r Ar». Akr«m. <»hto

4) Kha» rtcirltari X* 1 !A*ri«Vtw 
Htnlytn*’ Ibiriror.a ri.irbsiojari V. l’r* 
Iririia*. >13 MhHby >M.. 1" «rtifir*t ssatl.
Otata.

Turim* tM4B1*^t »r Im y
■ rrailtirB.

C) Htuntin*«im* tuniru*. liūs rcr»» 
te*-|nan LA t*irkrt* •
rui M*<m karito 12^ »• »»«uk .X«->risr« 
atoumdn maliau kal|* 4ta W-ral.

lAMvviB Rtat^fi** 1lw»4r«*v« yni to- 
k*<$>or««ria < štato ValMI>«J «tot Ii M.. 
>«♦• •• pn TaMItoa p r keti tiru. Ptolrsl 
yni atank«m«yla f Ir nrfca 4 •urriitnll

KtoilHe Im4tol Ir m aut* • | rilg- Ir 
n.rktt* Ijituvlu Mtatym** lUnrir***'* 
Lrtu. IJrriuviri W.*t% to* |lri»4r*«**’ •«- 
4‘ jtia kapitalu trumpy laiku k»l>ta | 
įgriuvų kur r**ik*a amatatikk*. krtnu- • 
čių. knu«'lu. plumberių Ir kt1<shia| M- 
4irtojq Ti.i*t vtol Itoa lik r)"*** «4o- 
Uit* | riarhri-

ItHkalaūkite* npliknHJu Ir p!r legalu 
infurtuur.jų n**>4-«tni nekito/tu »4rr- 
ata:

Lietuvių Statymo Bendrovė. 
(TIm- Isitlariaattoa Itolhltag <**r|» ).
6307 Superior Ava., N. E.. 

Cleveland. Ohio.
T'Mima* rttea*iu«aa 1431 1*.

Didelis Jekačių Išpardavimas
4 Dideliuose Lotuoee—4 Mažaa

Kainos

l-Si Gr.Sk.. tolti- J.-turt.-. |»

The Wiersema Statė Bank
11106 03 MICHIGAJf AVENUE

Beperi nt tie- rioee «»f burines*<m Mareli 4. 1919, a* mude to 
the Auditor of 1‘uhlic Arcoiuitr of tliv Stati- of Illinois

UAllIMTim

C. ,.<1,1 Sl.r-S 1-aM In * :«« •*<•* 
Pun-ltm l'un-l............ It.tHH
I milinis 4 Ir •■nu ...!•* issriUa.1.GIR.UB-4T

f n|» 14 ... <T.M
lito tu >4 f«*r T-sbriri... T.CC8.U

IlKMM-IMia*
Ūmo* >nd IteMTountn. . 
r r lu.n*1. r.B ‘1

<’• tlifn*;*!* n .....
Muni<i|*al «n4 <’«>,

|!on<|s .....................
>ift« ................

Fi*tur«a .....................
W«r ri-itinr* and 

llcvrtttė* i<trtni|*« .
C'.inll A l»Qe įtinka 3:

trt.tt:. i*

tM.M* st
II -•

l.*tr -I 
til.M

Siuskite Pinigus į Lietuvą
KrMag-Kltr ("tomt to* muutneiautrtu* tgmln. aHm* Ir IttateLtrito-.
Mr*» ttenm*' Mu. X rI«4. % Rtatfttane l« hIiom *tet-ti |4eiist*» | Ite-tRi* !*<• 

•Ud ir U-rak i Ja. L*ar J«-4» *4nritaė« Ir |*R>|-tomi >rw K-toklo4dr.
ta«-*to«4»it* frinigii Ir te*i»lrt.ll UutiaLurtty tH*iA*Uia»<’R «>•**• mu-*; 

l«l>KB« Ir gar ant t jn

T-.i-l i:<smh<m :■< T • i i ■i..in><-> .. i:.«w.:nu

JAKUARY 2 1918—DEPOSITS $1.112666.48
MARCH 4. 1919-DEPO8ITS.... 1,819,538.67

NETGAIN.................. S70C872.19
OFFICERS

Nž*4**-Aa» M. M l**r*>«tna. Cnrhtot 
l'rez^rtek J.U ma A--1 «.'a»h»*r

A«a U*rrw»«A«. |*r« .4«nt
4o«tarxr |*at< utu r>r. \|<1 l*r*'iilint

DIRECTORS AMD ADVISORY BOARD
C tiaa II l>V..B4t
II*»t - tt I. l» n.* •
Th. • -14.11 ur Ita hitild
OcMfrv l»rtkm«rc
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h. I.
(Art. Mtjr.

Vedėja*

II. K IVmmfci 
Vlrc-Pcrato 

•3*■»!<•»

gcrhininnj 
ftedvydi* |Milaidota< 
Kryžiau* kapinyno 

d. su gražiomis iškil

i
=

r. u «<tata
lUMtalteLaa

A. ("trirati"lt*«l IXatr tr
lt*. M*>r.
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A STATĖ E/NK
Tur«’kil« rttn 

liauti -«| l’ilMM 
teinu* r*te«l*p

Ąt-itomkiki
|atoų ui-šltk 
iRhbto l*tku

CFNTRAL MANUFACTUBING E3 AM 
. . . . . . . . . OISTRICr

h St, (3 blokai nuo Halrted) <

Turtas $5.000.000.00

=
=

A ŠTATE SAVINOS BANK

A*-» Vartoma
<‘«tt*|K itell.i.t* 
Ni<|ttX*n V \v>tr*rms 
Pr^la nefc J U t* fe* Ui A 

fhnn i: U«.«4t»<



LEGENDOS IR PASAKOJIMAI

KŪDIKĖLI JĖZŲ
(Tą-n-.

Kelionė l:«m tuirsinni vntk’ti išnslė lnl*.ii ilgu ir Iriu. nes 
jį niiolnlo- knit*:ni Ine kiuri- gieičinn išgii-ti kum- lud.-u-. 
linloĮi. jie pn-i.-kė J<.p|u>, lenui i»li|wi i? luivų ir Aluiied-iiiven 
Kirojc Mi-ijungė mi llišnnln. I.iialaa šiuli* -, nnnijn. Vilfrv- 
tlo troškimas greitai išsipikle. Kilai k<na tarp krikščionių ir 
mngnmrionų. Dumi ji laimi kruvina ir laiisi. Netikintieji, 
knip miško žvėrįs, mi Imi-inu-iu įniršimu pimlė ant kri'**’i<>- 
nių. šie luir.'ini gynėsi ir prė-š.-j kirbi. Vilfrydn- grntnėsi 
namini. Ik i štai la.ti*-ai knreiiių np-upii priešus ir jau išžu 
dvs. Vilfrydn- puola juo- gelbėti, Je- išgelbėti, ls-l pnt* 
pakliūva j m-luisvę.

Pritini nugala-mi jį toli nūn Abtuml niwnKirą į vieny 
gerai npdnitinln vielą. ii»lnm unkštame kntnloiri-lyje, kuria
me įnikti ir šviesto- ir gen—tiiu nm. Kun-ivi- ulna-Mlavn jnin 
iil'U lia k ll'.'lito, Ii' t JI jai b- ''I.. tie ;l|. J., Mal jVli. .Ii- Mlll- 
luui sirgo, visiškai netikėjo m..tyli kada imr- savo tėviškę ir 
savo tėvu*. Kasdien karšinis jis mel*l<-i, knip innlinn įprašė 
jį daryti. Uite. vidudi.-tiyje ir vakare šinlingiausi atsidūsė
jimai ėjo iš jo neknltos šinlies piia< Via-š|mtie<r Sosto. O knda 
jis ntsiniiml.ivaa, kad jn motina taipĮial už jį meldžiasi. jame 
aUinistlavu vilti.- Ii'-I.i ilty ja- ir ji- inalavu .'■Vajui i, kad ateis 
laimingoji diena, knda ji- apglėbs savo motiną. -|aau- ji) prie 
savo krutinės, klaup- draugą mažoje kuplvėelėjv ir dėka vos 
Dievui ir Ava-nė. Motinai, kaal -va-ikns sugrįžo namon.

Dieno- lėgo ir ji j:a- skaitė. Priskaitė ją na- vieną, o 
vilties pusiliuusuaiti neluivn da nei kibirkštėlės, Jaa nustojo 
svajojęs lipia- laimingą .-u-itikiiną -u savai tėvais. Ramiai ir 
net link-tu-.i |-u-mugė mirti, .lo k nulys dienu iš dienos ėjo 
smarkyn. Sunku jam laivu liesini stovėti. Kodėsi. kad jo 
kaulai išlys |a-r tūlą; taip Imi-iai jis liuvu sudžiūvę* ir euvar- 
«t*-

Vieną dieną, kinio ji- kambarėlio knm|n< atsiklaupęs knr 
štai prašė iit»idnvitu<> Dievu valiai ir ištvermės iki galui, atsi
dūrė durjs ii n- jsiz.į-tania- /.iiiugii- liejo >u mai-tu. Jis su 
akijo pus durį* ir žiurėjo j vaiką; jia-kui |s-rsižeg»oju ir ėmė 
valgyti.

Pu to priėjo visiškai urti vaiko ir prašnabždėjo: 
“Klausyk, vaikine, aš esu krikščionis. Aš praleidau tlaug 

laiko anglu siuvykloje, kai|ai nelaisvu*. T.-nai juižinau tikrą
ją religiją ir ją priėmiau. Ihdoir dvi Jėsana Kristaus tarties, 
ai tave noriu išgelbėti. Šią rinkt aš ateisiu ir |udei.-iu tave 
ir tu turėsi lėkti gerai, kad iki rytui buluiu jau daug mylią 
Mo čia.”

Jis priliko Vilfrydą vieną, kuomet išginto, kml viršinin
kai jj šaukia. Vargšas vnikinas manė sau, kad visa tai nueis 
niekais, kml Imi-tis kosulys ir neupsakmiuis sil|inumas alsiuos 
jam pasinaudoti proga. Al-iklan|ė ir uu-klėsi iki pačiam 
vakarui.

Neapsakomu viltis atsiraibi jaunutėje krūtim-je, kada ju 
^vaduotojas atėjo ir nuvedė jį žemyn laiptais prie durių j 
lauką. Čia grindėjas įsjuiutb'- VMfrydai į rankas šiek tiek pi
nigų ir įsakė nesigaih'-ti koją, knd tiktai pasisektą išgelbėti 
brangią gyvastį. Vnikinas |msiskuliinu. Jis melulamasis lei
dosi bėgti ton pusėn, kur nurodė jum jo gelk-tujas. Jis Is'-go 
ir jautė, knd kokiu tui tuilpiiguutiiu- jėga jį stiprina. Tris 
naktis ir tris dienus jis keliniu rytų pu-en. Ketvirtoje dieno
ja dasiekė (Mirtą, kuris laivu |irnnruxų kryžiuką rankom*. Apie 
du mėnesiu išgulėjo jis kurinmkutui- su mirtimi, Grovo Si
monu iš llo«*liefoii<*iin«s| luuunnse. Galop. Dievas išklausė jo 
maltlą: jis |uisvriko tiek, kud gulėjo sėsti į laivą, kuris veža* 
Praneuzijon sergančiu- ir sužeistu.- kareiviu*.

Astuoni mėnesiui prn-linko. kuip jis apleido tėvo nnnius. 
Dabar štni jau ji- vėl stovi prie pilie- vartą. Vartus jam ati
daro ir* jis ineina koplyčiuu. kaita tenai laikomos iškilmingus 
Av. Kalėdų mišios. I'o Mišių buvo sugiedota "Te llvum tau- 
dailius,*’ o tiiom tarpu Vilfrydas (atkabino savo skydą ir kar
dą prie Avėtu". Molino- altuiiuu-. .lis diiluir ka-kart lelijini 
stiprėjo ir iįiiitfo stipriu vyru. Ibius.' garbingą ir prakilnią 
darbi) ji- atliko pirmiau m-gn užmigo Vieš|nilyj*-. |mlikdnmas 
savo vaiką atminimui savo tariu; ir nieku nesuterštą vardą.

VOKIETIJA.
Koplyčios aut kalno varpa*.

(AMtnUlMMl

Gerb. Draugai.
A tikiu, kad jeigu žmo
gus ką sako tai turi ir 
priimrodvti savo <lnr

Imis. Zinute yru žmonių |mvyx- 
din nori ištirti genimą $20 
auk-inin. Be abejonės, knd jie 
< itin |ms tokį žmogų kuris jo 
vertę supranta.

Aš jums esu daug pri|msako. 
jęs npie WiJsoa & Co. Certi- 
6.-1 Kuiii|iius ir laišinius-e ir 
Iiš Ih- liiskį neabejoju, kad dau 
guma ju- jau išmėginote, jims 
ir žinote ją tikrą vertę bet aš 
norėjau pats prrsitikriatL

Aš nupirkau tVilson (’erlifitsl 
Kumpį ir paliepiau išvirti pie 
tiltu-. Aš užkvirriau keletą 
draugą ant |oe(ą žinoma jums 
nieko nesnniau, kml mes tari-- 
sime tVilson (Vrtificd Kumpį. 
Aš neklausiau kaip jiems jin 
tinka. Aš žinojau, kad ji gvrni 
išvirs. Aš jį gražini supjaus- 
einu. Tik laukiau ką sakys ma
no draugai.

Viena tautelė kuri yra seko*- 
lorėprie Nntionul Ilona* Gunrd 
of Nnlvntion Aimy sako mano 
dūktam: “ Eleanur. kur tu par
kui šilą kumpį! Ištikrąją tai 
gnnlžiausins kumpis ką ns esu 
kuomet valgiu*.**

Kitas svetys kuris yra sekreto- 
n u m prie Y. M. C. A.: “Tai 
ne]Mpmstos rt)šė-s kumpis! 
Tiesiai leidžiasi burnoj ir la
imi gardą-.**

Ir taip kn-kvH«as iš svečią tu
rėjo ką mirs tokio (igsakyti 
n|>ic šitą m-pnprastą kumpį ku
rio sknnunins ir njšis yra ne
sulyginami.

Ar jaa tavom, lud sa WilaiM k <"«. 
kumpiu galima pavalgydini i krlio- 
liką bnanią tarpe litą areną radn- 
ri am takių, kuria tarėja pana di- 
<Hj apetitą ir dar Imtų atlėkę 
.taurinu žmonių pavalgydinti ir 
dar |k. keletą kartų.

Ku.nm-1 ant gal., aš jiems Įmsa- 
kinu, kad jir valgė Wilaun A C* 
t'erfifird Kumpį, lo tart jir man 
■otka: "t'ttat me, m-i kiškutį litui- 
divijanv. kad tu su tuo mturiar- 
mu (lamkoji a|»ie šiiai fimsa iialir- 
Idniua. Jie pilnai atsako už savo 
sakiniu-.''

Jie .laug.lar manę-klausinėje apir 
paėią M'iUni k i'o. firmą ir j“ 
.larbininku- ir kaip maista, yra iš- 
.lirlian.ns tlaug jiems |un*ak»jau. 
t- l dn.igiau jir užsiinteresavo apie 
■iiiiljąjį <b-sl E.llousltip Kliūtų, 
kuri- tapo mn.rganiniotua neartini.

FATONIC

TIKRŲ ŽINIŲ U LIETUVOS.

.*! dolierių kelinės, tiktai..

P-N E. 6. MAKAB
MM BMnOJi

4515 So. VVood St.
I>u*«la !• ks-4|aa -L----- ‘Milu pld

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS For Saiads and Cooking

Čionai Yra Alyva Kuri Tarnauk 

ja DHmi Mytem
'irimu! Jn>pr> T/mlnl Jis pridnoda reri 

maistui skanumą ir raltinnmą, o ypačiai

SALAD5
COOKING

Vcribr«t Salad Alyva tari

Tarp augštą Vokietijų- kalną gyveno neturtinga našlė su 
vienatie savu dukterimi. kurios vardu- buvo Grifu. Jų na
melis buvo pu-iaukely je tarp stataus kalno ii|Mtėio- ią jo vir
šum--. Esi. • ir pušį-, tankiai siuitlgil-io-. ibtigė kalną tiplin 
kui. Taip jų tai vi- titir. tni kitur galima buvo matyli uis- 
lyėius, kūnų iuu nm. lyg sidabro siūlas, blizgidauuis narstė 
tarp akmenų ir kietų uotų, tai Įm-i-l*-jhIiiiiuis. tai vėl |ui-iro* 
dydiiniii'. Kitu- vėl ji- sutikęs kliūti-, nerasdama- suu liuo- 
so kelio žemyn, mi didžiu murmėjimu ir kutikuliavimu. |ui-i. 
sukęs snuirkilii aut ii. to-, leido- smulkutis kišais, lašeliais ir 
n-t dulkėiiii. I.ii-ti žemyn. Tai gružą- vnnd<*nkririai. Tni 
puiku- reginy*, kinį geimui sutikti tiktai kalnuose. Gi že
mai, prie kulno ap: >- . kur ujM-liii. vanduo raminu jau teku. 
Žaliuoju. . ’ iiii'.j.i. kaip I : lai užlllllty li pii io*. Ai kiek ten 
gražiau-m •_••!■ i u. k - k t. u >vitnbinnėių bitelių, kiek vabalėlių 
ir drugelių! Kaip Lietuvoje šiltame birželio inetm-yje.

T.-I I- . ■ I • | | • . . . ;,, i ll. I.„ l«-l Int-SI llt -kir.i. N:e
kn- teii ii dauginu n< gy veno. Ta nameli- buvo toli nuo nrti- 
niinii-i i k. in ... i - i. '.| ir du tolinu nuo iuii--telm Nai-

muzii Ame. i S'itg . *.| ' !• I-. Kilome' l.udavu g
lai Gritn atsllunkiilavo kinti k.eln ir i Tuo B

iH-rthu!. Ni<*k* » U-v ii. t«*n ii idilių.

XI RI4i|! II
1 ht/.ninu<-iai 

i» i* m i f >«• l<»j4ik\<hi\«i kuiliuu- ir vb*iui»

> tiHiiinn r <l.no l* ttivii i

\š daug priti rišu iš šit.. C.s-I l’el- 
londiip Kliuls. ir iš jų N.-w Vo<-k*. 
idiant'., kaip gražiai jie visi sutin
ka ir ką tas Idiultas jieuis geni at
neša ir kaip ji- pagerina visą Ina- 
«}■

The X. v. York Eelloasliip IJiul-i ■ 
kuip tik būvu ptaib-lns, jn- rinko
si valdybų. Jie iš-iriuko Gim-rulį 
Managi'rit; už savo Pirmininkų. 
N.-i jukina aristokralijoa tarpe jų 
nėra Trtiaia vid tame kliu!-* pri
guli kaip vyrvauirji taip ir papni- 
-ii dariu lunkai ir visi esą užaiga- 

I tiėdinę.

I
I s. o )>.‘l < mrkleM l.-rts, kad l Ke»r 

V«.rk<. lė -4 Prilos- Kilsi.-, atv—Ma- 
i.. u.t Virs l-imunmks. k-4 f.-uSul-
Ii-ii Ir Vernu nriaril d-trku* su

1 m kun mrskui Xe« Ver-

MS UE. MOKYKLA

M. I- MUMEUS

ntl I. Malated BU

»’d DR. J. KULIS
ui iiiim m

CMIKt ICUAk.

8n. Hsldnl M..
IIL

ktavAUma lig** lusHcrų

GALIMA PAIEŽKOTI LB- 
TVVOJ ODKOriŲ IR 

PARĮRTAMŲ.
Alantu dieiMHiiia gavome žinią 

nuo mio Uivakorvių luaiipanijia ia 
UolIer.UnMi kuri turi aulu airiu- 
vtu Fradjnj ir Liilurej apriėmę 
suirškoli gimine- ir pažįstamu*, 
fairikojimaa kalamu ąUML

Ne- užlikrinatne, kad atsakymą 
gnositr ir tamotoma praiiržirne. Ka- 
šykilr iMln-m.sl-lni ar ypnliškni 
a'rikitr į raštinę, u gnti-ilr patari
mą ir n-ikalinga- blankas.

ofisu* buUMd*** auu B r>ti ilii R vak.

JL S. Kulbickas,
6307 Superior A ve, N. B. 

Cleveland. Ohio.
Teklmul- PrUsMim (CI

Didelis Surmes

Jonas R. Karatas, Lietuvių 
Ikirbiuitiką Kąjungo- Sekn-tie 
rius Geguže- im-nesio |mbuigo- 
,ie išvažiuoja j Lietuvą. Jis 
-teltgei- užmegzti Hrlitlle-Mus. 
ryšiu- su krikšt-iunių tlt-mukru-, 
tų orgnniziit-ijumtM Lietuvoje.; 
Jį siuuėi* tenai Lietuvių Pre- 
kvlMis Bemlrovė. Atlikęs ibti- 
drevės tlurlui* ji- turės įniko 
(Kiieškoli žinią ir upie Lietu
vos žinom-.

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tni prisiąskite jų ndrv.-u- ir' 
viinlus p. Knrusui. knd jisai į 
juo- gulėtų sunirti. I*. Kares** 
išbuvę- Lietuvoje ]H*nkias mi- 
vaite- grįš i*.ten| ir parveš su 
-avim surinktus žiiiins.

Kad.nngi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikė- juivn-i 
žinoti į kuinui- ir mie-tu-, | 
kuriuos p. Kuni-n- kitaip ne- 
nt-ilnnkytų. tai pa-idniy- iš- 

i. I> I ]Kidengin:o tų iš-‘

ti dolierių kelinės, tiktai

MICHICAN avė

Bu «- IAI ■Ulsril.il rux« • ll 6

Korporacija Palatine •
11121114 Mi!waukee Avė.------kampas 47tos ir PaaUaa gatj
G<Mn> narių ---------- 500.000 Kapitalas^

i'n-kylios kursai visoj Amerikoj.
KALBAME LIETUVTBKAI

i

Kur Tamsta Perkate? Kodil ne pas mus?

VAN SIPMA BROS.
LAIKRODININKAI

M ir 01*11 h ll

Tegul Kvark* padabina Juaų 
namą, l’a" mtu galim* gauti 
visokią naminių rakandų k. Lt 
Rakandų, Pučių, Divoaų, Šio 
varnų Mašinų. Pumų. Grafono- 
lų. Viskas pas mtu gaunama. 
Kuomet jum prireikė* ko pti* 

namo knipkitė* prie

Paul Kvorka
1551 - i 553 Chkago Avė.
Arti Ashlaad Ava.. Chlaar*

%25e2%2596%25a0Ulsril.il


Lietuviai Amerikoje.

ir tt. *
I). V. Bendrovės valdyba:

A. Junča, pinu, 
P. Vatackaa, aekr.

R0VX Qn, I0WA. į" vilkus "-agentas kas kart pra-
------------- [dėjo smarkiau staugtelėt vilta 

Gegužio 4 d. fiv. Kalimiem'įtaisu. Katalikai, kurie išsvkio 
parapijos įvyko susirinkimas, 
kuriame buvo išduota atskaita 
iš trijų mėueaių. Susirinkimas 
tarėjo įvykti anksčiaus, bet 
4el netariu aplinkybių truputį 
■usivėlino. Susirinkimų atida
rė gerti, klebonas kun. M. J.
Kolvekas. 
Smitą ii

buvo a|s'-iupin«-ję ju viltus, |«- 
žino tikrai, jog ne "avis,” liet 
"vilkas” ir pradėjo juokitės 
sykiu su "vilku” iš tų, kurie 
jo nepažino. luitai bėgant 
ngeiitas-"viikas” pasisakė, 
*;ad jis esųs ir krikštytas ir 
> venlintas, užtai ir Itažnyčion 
pilis riti. Ir ateitlavo. Kiek 
palaukus išgirdau*r, knd jis 
jau ir | parapijos srkrvtorija- 
tn pateko. Bet šitame “tižia- 
b ” tekiau neilgai buvo. Anot 
ju. "visos avy* nususę, kų ten 
veiksi.”

1’įėjus adventams musų 
"vilkas” pamiršo nešiojus 
"avies" kailį ir pradėjo .’tau- 
g.i natnral.a vilko balsi. Kar
inis net ir dantis ėmė talenti.

lankiausia pakviĮio jatn A. L. 
Taryta, .lis visada pabėgėjus 
už miesto, į Vashingtono pu- 
rr atsisukęs, kiauras naktis iš- 
rtnugdavo.

"Auu, Auu. girdi, katalikai 
ten turi tokius jaunus vaiki
nus. Ar tai galimas daiktas.

N'

Pastai atiduota at
virų atliktų darbų, 
kad per taše tris 
paridarhavimu kk- 

boao, daug ka* nuveikta <b-1 
bažnyčion ir jmrapijo* lab>. 
Ir taip. Jrengti nauji vargo- 
ani, kurie lėšavo *2,400. Var- 
RMių fondu nematai rūpinosi 
vargonininkas, J. Prakalti*, 
bet ariu ir gerų parapijom) 
doosnumui, kurie nesigaib-jo 
didelių aukų. Jtaisyta dvi klau- 
rykli, kurios atsiėjo *270. Vie
nų paaukojo ilr-ja fiv. Ono . 
kitų įrengė parapijonys.

4 Vietos jaunimas, tari* susi
spietę* gražiai darbuojasi, iu-

• *ja svetainėje grindis, tai io».
' atsiėjo *300. neskaitant Intų 

mažesnių išlaidų. Apart to dar 
auvirš *1.200 skolos atmokė J1..-! tokie jauni vvrtikai IVnsh- 
ta. Angšėi.iu pažymėti niivei 
kimai gali liudyti, kad parapi 
ja auga, kaip ant mielių.

Apavaračiua visu reikalus. 
t Hebouas alsi minė apie reiks 

liaguaių naujo altoriaa*. Visi 
M tam pritarė. Paritui uBdausta. 

, B kur k-tas imti: ar iš para
pijos iždo, *r dėti aukas. V*m- 
balsiai nutarta dėti aukas. Da
bar viač. imrapijoaya gausiai 
aukoja įtaisymui naujo alto
rių, koris atsieis daugiau kaip 
takstaatia doL ir kuria iki 
Bakmiaių bu įtaisytas.

Vietos betainai katalikai ką 
Afanf , tų ir išpildoTl tokį 
fcražų darimvimųsi vietos lie
tuviai verti pagyrimo.

žinoma, kad vieuybėje-galy* 
bė ir tik vienybėje gabius dnng 
kų auveikti. lįsi parapiJony* 
i* tokio* vieajrbta džiaugiasi.

L f

a
g 
?

> 1 1 h- g
Dabar bendrovės direkto
riai, visi po kaucija, pardavi
nėja šėrus. Nežiūrint, kad pa
staruoju laiku Melraee ParttV 
darbai žymiai sumažėjo tečiau 
pardavinėjimas šėkui. Bėgyj 
vieno menesio tapo parduota 
šėrų už arti 4,000 dol.

Girdėti, tad kitų kolonijų lie
tuviai ir gi nori tverti jianašiasi 
bendrovės krantui. . liet neži
no kaip tų atlikti. Tai-gi Illi- 
nojam valstijos lietuviai, ku
rie norite pa* save atidaryti 
Bemlrnves valgomųjų driktų i 
krautuvę, atsišaukite į Mclrom-, 
Parko Darlrininkų Vartotojų 
Bendrovę šiuo adresu: 3003 
Lake Rt, • ji s* mielu noru 
atsiųs savo įgaliotiniu* ra 
įvairiomis informacijomis tn 
re reikale. Ib-ikia surengti lik j 
prakalbos, o įgaliotiniai vis- j 
kų išaiškins, taip vesti reiks- I 
lu*

=

x<

PRANEŠIMAS ROSELANDO 
VYČIAMS.

Viri Lietuvos Vyčių 8to^ kp. 
narini kviečiami susirinkti ne
dėlioję, gegužio 18 d-, 1 vaL po 
pietų bažnytiniu svetainė*. Iš 
ten eisime nusitraukti paveik
slų pn» p. Stascvičių.

Kviečiamo visus narius nl 
silankyti. Valdyba

Tunus ir Balius
Liet Vyčių 24ta Kuopa

Stato Scenoj

‘‘LINKSMOS DIENOS
2 velksmlų vaizdeli* au dainomis ir šokiai*

Nedalioj, Gegužio May 18, 1919 
Auros Vartų Parapijos Svet, 

2323 W. 23 Pfacc

PRADŽIA 0:30 V AL. VAKARE

ALEX. MASALSKIS

tocftm AitlN. 
toa Ttcctolac 
ia»4c<wvė« k*< 
RCtauMal Tt». 
Ha sava kart-| 
batas to a.ato- 
mablliae
Tatrai dtJm- 

a« d«l| rrablM 
W«>s tUrl-mim*

3307 AUBURN AVĖ

J*
». W. MTUUSUS

41

Ne viena* it<pnil< iškilę siu* į šį rengiamąjį
vakarų kur galėsite praleisti grašiai laikų.

I\» teatrui šokiai ir lietuviški žaislai.
Nuošir.liini kvvčia visu* Komitetą*.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TtitfoMri MrKItUay 4744 

UTIM> TVMNKLM UOAA 
•UT «oeth WrMrra fVnrirvoM 
Kasopaa W. 33-tca r»trte

K<

i įDr.M.Stupnidd
Į
j

i i

BALIUS
Rengiamas

BUAMCim PAtALP. BR4IES FAIĮĮ IR MOTERŲ 
Nedalioj, Gegužes 18 d., 1919 

šv. Jurgio ftirap. Svet., pri* 32-ro PL Ir Aataam Avė. 
PRADŽIA 6 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 25c YPATAI.

i-'i Pr. G. M. GLASF.R •
»*r»lctiru*>j» Ii r*t*i 

<*n^» tl4a Mo- Murraa HL 
Kovo* 11-VR M.. UA

4HDC1JAU3TAI 
KMorUts. Vyri PU u* UION

I1SV. 
omo talamimm. Mm • m*

, MO 11 SU S M NK NNO 4 
Ik. I valomSa* rokarv.

••• S Iki f m Stot.
TėHnu* T«rt* 4*1

4 
I
Ii-įjone ridėtų, o jis nntagas 

Įsi ų laikų >š kampo i kampų 
diastytua. Tesu girdi, galima 
em«*a susodinti, tokius kaip 
filfapra."

Staugė-, kaukė musų agen 
tas-"vilkas,” bet viskas ėjo 
įeitai. IVasiungtono jauni vy
rukai, mat, nepaiso "vilkų” 
Imbio, bet dirba paskirtų jiems 
įlarbų lietums naudai.

Išvažiavus iš Vasbingtono 
p. K. (Ventiliui, musų agrntas- 

vilkas" net žada užėmęs ieš
kojo. vis klausdamas: "Kur 
jis dingo, kad jo jm kaabiog- 
fone nėra.” Mat "vUkta” 
gal pakvipo (Vsnulio vieta.

Negavęs C'esuulio “praryti." 
ngentae-"vilkas” nutarė pa
virsti j lapę.

Dabar buvusį vilkų avies < 
kailyje nevrartiškiai pažįsta 
kaipo lapę.

Reikia pažymėti, kad jam 
("lape" būti geriau sekasi ne- 
ign "vilku.” Datar paplojęs 
.::vo liežiuvėlį. knd prndėila vi 

.lioti, visokias paskalas leisti 
[apie A. f* Tarybų, kun. žilių j 
|ir n pi* visų kntnlikų veikimą. , 
Itni tik klausyk. Kurtais "tele- | 
gnunonds” net Lietuvių sve- 1 
ti-in-V siena.* nuknbinn. j

Kartų buvo sušaukęs neirar- j 
d;i<. iu-. knd tie prisidėtų prie ■ 
liberalų šaukiamojo seimo 
Cliieagoje. Prakišę. Sušaukė 
"Z. Bnnko" šėrininkus, pra
nešdamas. buk kun. J. Žilius 
išvažiuojąs ir visu* pinigus 
Įs-rvedii* kntnlikų Is-ndrovei.

A g*nln*-“ Iii p"-" priklauso ir — 
prie T. E. skyrio. liet laimin-1 
gas T. F. skyrius butų, kad jis i 
prasišalintų. Gal ir "V. L.” Gavome naujai išleistų Lle 
negautų šmeižianėių T. F. Imą tnvol žemlapių (m*pų). Kiek- 
>kyriy k<»rr>|M»iKl«*tirijų. •• • •

Gal Krcitui vi>i jj |mxin> y0 gimtinę vietą, pamatyti 
l aipo vilkų avie* kaili je. Mnje:: Lietuvos riba*. 
Aiandi- ji* nu<hmda geni kn- žsmlapio didumas: 27 coliai * 

Įtnliku. I*i pragaištingų darini ploeio 37 Upo

KAINA—$1.00.

Turime taippat knygelių "In 
depcndence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai).

KAINA 50c

DVQUUn.FA.

“Draugo” 111 numery.) ko- 
irspondracijoj ii Itaųncsne. 
Pa. įribriovė klaida. Parašyta: 
aukų surinkta 28 dol. Turi bū
ti 2JBU0 doL viri.

Taipgi gegužio 1! A balny, 
tinėje svetainėje tapo nutverta 
draugija L R. K. ficlpėjų. Pir
mininku draugijos išrinktas 
kun. klebonas. K. K.

£<

I

Xiii*Mixlhm kviečia atsilankyti iwtik >av«i l>r-j«» im> 

rius Im4 ir kilu l>r-jy, netik čv. Jur>n<» |*ara|M>Ns l*H ir 
kimu Cliiragup k«*l«»nijų.

141 N-13 Ite.

Vienam ii draugų Duųuesne. 
Pa. Tamstos žinutė upi<- ren
giamąjį vakarų geg- 13 «L «•- 
■pikcij* pasiekė penėtai. todėl 
negalėjome |«lal|dnli.

I

siuiuinuiiiiiinuit! iimuMUiumum

Dr. S. Naikelis
ŪKTI VIII 

otmtcman ir uomi
M IiMbnI Av 

VMm tMwwr TM>
<Trcw Mfftrr: WIT W. S

Kiiini Ofrvm

ta’kkn kaailMiria ant Nnfth 
•»M* «rta ftrtrfetstai įtark r N«»r»i'» I 
t*|sMpyvmll f«<1r Nsa- '
*«• Kaa turite kamMn
mr|41i*f a tai S-* tikti arkaN^tų n4r»au: 

Mi- a. a.
MI3 R. MaHraiuuaM A*r. Ctoknro. M.

Kviečia KOMITETAS.

Kuims 10 NtBMIŲ
NAŠLAITIS 
lietuvių tėvų 

at idundanm* nuosavybė* 
lietuviškai šrinivnai. 

Atsišaukite Į«a* 
JANINĄ ŽYLINSKIENĘ, 

4816 So. Honore gatvė.
JOSEPH C. WOLON 
Ltenjvn AūYocaiM 
O. UA 4LU4JE mMB

C>-W»l«r»» TM. llvnaW44< •? 
▼akaraia fili W. tl-M 

TeJ RertviU <•»! 
CHSCACM*. 1UUKAREIVIAMS IRJURI

Vilkas aria* kailyje.
Porų turtų atgal čia a|>sigy -1

Venų garsus, niekelio nežino
mas ir nefiažistanias. "sveti
mais marškiniais” prisidengę* 
agentas, .lis buvo aut tiek gu<l 
rus, kad |Hiinatęs, jog Neįt
arta gyvena daugiau "avių" 
negu "vilkų,” ir pats įsivilko 
"avie*" kuiliu, gi savo ii 
giausius vilkiškus nagus įtrau
kė, o dantis ir staugiantį Įtai
sų sti|>riai lii|KHiii* užėiaufa-. 
tad ueįiulKiidyli nuo savęs 
“avių."

_ Nea.trki-kiiii. pamalę Neat
eita įiejiažįstamų "avutę," 
greit susipažino ir priėmė sa
vo tar|-ai l
Apsigt venų* ne]Mižįstnmiu "a- 

vutei "-gni siutu agentui-gud
resni neuarkieėiai tuojau įsi
stebėjo, ir praliejo "biiuuti.” 
knd. girdi, ntklydusioji. ne|>a- 
žjstaiiioji "vilku" atsiduiala. 
Kuikuiie pradėjo pa*ukoti, 
km! girdėjo nepnžj.'tnmųjų už 
miesto vilko IuiImi staugiant. 
B< i kas via nori* taip greit 
įtikėti. k:i<l paprasta avis vil
ko luil.u staugtų.

Gi tuo talpu "vilk 
tn* sukinėjosi kr 
ir 
ir

%

f
fu

tau M

NINKAMS.
Viii paHamuoti iš Dėdė* Ša

mo tarnyste* kareiviai ir juri
ninkai (toldier* and *ailors> 
kurie atei* į musų krautuve " •«” lr •' 
UKIFORMUOSE. gaus 10 
pigiau vi«a* preke*, kaip tai: 
riutu*. ieverytai, skrybėles Ir — 
visokiu* kitus drabužius.

THE BTAR 8TORE, 
I*. Nausėda. mviiiinkit*

MOS South Aihland Aveaue 
Chicago. IUinois. 

Telefonas Yard, 1077

—----------------------------------

-------------------

)It.W«m. I-uUums ••
DR. W. A. MAJOR 
avi*vr*man im

ctciih K<. Ita
Į ! <MHa» Itflt MUUmcm Asvt. •
I i A-Jyas* » • *kl • tfrv i* - 1 Iki

• 1 i >«< . C.ao iki 2:34 va Vara.
. | N<4«l»<Mr.o urna 13 tkl 1| Mryta

Lietuvių Susivienijimo Valgo
mų Daiktų Bendrovė, 313 

Kensingtau Are.
1‘ruitešaiue visiems šk-ri-

iiiukaiii* kurie turite šė-rus mi- 
llėtoj Is-IHlroVei ka<l Is-gije 
trijų nuneriu tni yra nuo 14 
gegužio iki 14 Augusto l!H!i 
tu. Kati |H*ruiaiuitumėte se- 

........... ............... am "<n nut naujų eertifikatų (šė- 
. ........ •" ■' ■ -m .ui-- |.u. -te. i u | priešingai nepildant ivji

■ u»i •> t • •; 4«ri«J >• .. . •• * • •
li nijoj, kur.. ’ puma ruv.rt III1 IKU> \ Ml>tl>»>. llU>-
t«i«sRlq: <*hkm»cv. Mt <

ha N*<>* kito l ikis* l.ign.u, r« r-.* 
<»rx« iMrt: m i p • '4«via-i» m*« nmk • 
rlaa i kHd !•*•» UattmtikHr

Kml J * mestu ■

AMT rvnUAUMG
l«i l**t w» ■ j<r. -t** įsai 

r» •»« t l*r|W«t«*. t»r1t laarry. h« 
litrui k**!**n*K*j. J*'»u n-'tl I ut 
I* utį tu* i ritku* iitnilanl > ii l«*3 ?
>'nr«hfif*M Are*., .irti Wuhan»'M A*t

I

GALIMA GAUT NUSIPIRKT

f«i ii.atni >i i -i «r ». i i

Pi'rstaliHnttf !• r U 4 L.fvHsftf)
i

•| »«IUs {
t.nta N»*tuui Ir !••♦ * 1 «h k -.n * *•> •
Ui •? :<••. AU - tikite: XM I*nHn .
A»r, 4*bln>|c«*. III.

m •<.»:« am

_____ 1

l*l«r*-l<laMnla rf M*i.a n<*t«.4H Tiltu ■
••f I-a L r nirt’H* i iew>* Ims*. »»»•• ir 1

’ ..1»»n >:tV4» verte* wn* |*» vir>ij 
J . _1« l. -.i...: i«Aa_! t

jriniiM* virus M*riiiitikuM 
lrn»k>li imt >u m rinkinio, 
ririnkhiuii ntsiliimn kii> 

|m» pinu**.* ki«*k

\nr<> katalikų tai |«-. Kol kai* | 
ilnr nesusipratę katalikai jam 
pilnai tiki.

Avinas.

MELPOSE PAPK. ILL

l><
h

UI iri
\ .

gvvuc 
) beini 
\ Nl£u||

viena* gali ant jo stuiruti <3.
K ’ • tu* . »He XVr trm A*a

t f r*r »•*?., ftlp<
IUM-1'I* IIO.r: liktai 4 tart'
ia «m viM»mi» *.,- i4«sru|. \irnj 

I t*H abu<1u f* 
| k nn« ir
I |MMC^a 
I fsr.linsuif 
j»»nu *<*ti 
Irsti tr d 
K r

I)
A

M<1r.

►‘lt

I-

Urvuakymų liųskite 

DRAUGAS PUB CO . 
1800 W 46th St.. Chicago. HL

r AMHA1 IMi*

F,XTRA'

l* % imi*

nprilruotatu laikui. I'žtai kvie- 
alsi-

Su 
antrų 
vieno 

IIH'ltėsio iktl Kelisillgtoli Avi .. 

7:.'j0 vai. vakare.
Su pngnrta.

Direktoriai.

Dr.M.T.Strikol'is
LIETUVIS

l.H»MUAh IK <'RIKI R<.5» 
(TAS W. 47th M-. <1»4r*cn. “• 
ITM M. IZtli M., <!•>«*»« III. 
6alavo “fa-io il'Mtbf fM ĮAO

a*. :

niuklBi 
trv!rx

K

<

F. P. BRADCHULIS
Liete vii Advokatą: 

Attorney at Law
in«i U U.mrm. for. Ctavk 
tV«»m J*!. — - — - -

tifv.; II If Hi». Ilalttol MlOvt 
Trlr-f man V Arda >?>u

M.
1- I «'ri*tr»l 330 
ll IJMGIn

k

u

f

ik f J

ii

• I

Mok?k M ■Irpum.t tr r* •4ffiatr>c 
VjH kv ir

M I-A 'iMfcr tr
A3« Jut KS9TX I

k!«* t«rtfw <c*įni tr 
» «a kirpti u. t.ff Ir_______
afeyritak ūwr MM MtMfeaUM B*nUltA* 
k. kuomet tV4 MeteyAM*
>'irk*r»r varomi.* ciuaų tia«
•įmok liūnui**

J v\ia * <•* įpiarkytl to
,-si.iatjt mat d rmkykų » ir laika — 
4M4M ir VBkarBte *r utį aractjalik. 
Iiaj keta*

4arorno« g^ra' Jumy mia- 
tt i ir *tai*<« art a 4*4n<>. ir M- 
w rta4>; kaygioa

M.Vll.Bl t>X>l<3W|U(J *m tlOOL 
J r <a*i.Irt** tofV<4Hwtto 

lA^aha Rt 
•7 N stata r»t«- . t. • jo Uka 

« luitus*it v.

M*l<

PAINTERIAI-MALIORIAI 14K
S. GOK DON. 
<»uth Ilr 1' *-cd S

uiiiniiiiiiuiuiiiiHtitiiiiuiiitiMiimiHiiii

1 • 1 ' 5 » • M l.:» < hliago
TcIvroSaa ||

OR.». A. ROTH
r uNni • ••• i

St. Cht 
M< Htah >

til
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DRAUGAS

1
•» v. • > «»-•

• s

j CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTAS NEŠ4 NAMO PIENĄ IR

Bsžtadieais, gegužės 17 d. ŽUVO.
Pn !:; li- Pmylokti*.

Sikiandlanis. geg.
fiv. Vtr.atjus, 

Pirmadienis, geg.
tv. Petrus Celcstinas.

-» IŠ GHJGAGOS UETUVąi 
KOLONU?.

FBOF KUN. FR BUMO
K0NFERENCIJC8.

1 Gr’hidatna savo vaikų pati pa- 
,: i kliuvo po gatvekariu.
,Į ' l’i' i*i i' vi >■•.tujai m pri-tn 

tu į mimu- pienu. Titu tarpu 
vaikam- ir kūdikiam* pieną* 
būtinai ri-il.nliugti*.

I’u num. 2*i4!* SbiTtlelil nve.
I,i"t'"j- givri.ti l*'*liim* i»*l
|l--ni:t .l-i ;.l .•*!*•■•. n.ilu. Ilvii 
jų melų vaikiukas ilga* lai
ka- verkė. pm*Įii!:iiiui* moti- 

,:»u- dindi jam v: l-.yti. Kuogi 
' |i-i-ri* t'-Iii.-i t-.t i v ai> a. n-i 
t . ‘ ' i|<u tn- pe n i.

•t pn-na- remi vežta* į nn 
mu*.

Tiel mulina pa tėmė vi-rk*- 
l' tuuili Vili’i-|l.ą ir klimbin t

.stotį. Ti-
Į • jusi-!• n aauli pi-nu.

.Į Ti*-- U'ullrnm gat. ir
■ Sb.-ifi.-l.l a-e. . imitit .'keršai
■ gatvė, staiga vaiko* |ia*lyiki 

ir i" tutikiilė Įia-prmlo i* mo
lino- rauko-. .Motini, np-isuko. 
žiuri, knd li -iog nnt jo* už- 
silikusio vaiko atūžia gatve

'kari*.
! Koko jinai gidln'-t' vaiką, 

•ilą. ii.-i. ..i Į-'ju tiurfmnti 
alin imu I. .ii. le-t giitvcka- 

ri* tiiėtuojaiis ją jiaguvo ir 
užmu*ė.

Išlipo i* gatvi-kario žinom'-*.
Pm'-mė uito gatvė* vaikų. Ji* 

\ yra* ilužaai darta užtruk-1 lengvai Intui |mžei*ta* nuo 
kritimu. kui-t<iet nelaimingu* 
iiiutim* ranka jį paMumėjo 
šalin, išgelln'-.laina jum gyvy- 
•*V-

Atvyko |«i|i<-ijn. Gatveka- 
riu iiH.tunntiiią suareštavo. Mo
teriškė* lavonų |«»iuutė tavo- 
niiu’-n. gi vaikų laikinai |iai'tm- 
iiuuvailuu.

Parėjo tumiu m-laimingonio* 
iiHiteri.'-ke* vyra*. Pram-št i 
jam apie tą nelaimę.

Vyra* ma’-ję* Invoninėn ap
siverkė. |m*kui |«isii'-mė navų 
vaikiukų iš p'Jicijn* nuova- 
ilu*.

I‘n*ir<*|č. jog S|mgnalo tok* 
Inslimi*. knd neturį* i* l;o c?i 
• avo muter* lavono pnla; 
|L Ii.

I’ulii-ijos nuovado* kapito
ną ■■ tai! .-uaiaiiė tu>|H- |iaėių 
piilii-ii'.iiiiu p.-ir nkti kiek au
ką. Surinkta k--!i d'ilii-riai.

Itruiin.
a *

n

V. ik'-lioje, gi-ęnž.iii IS 
\u‘io- Vartų bažnyčioje : 
V»

■

BRANGUS PRAGYVENI- 
NAS PASMAUGĖ KF 

TURIS VAIKUS

Tėvas parėjo U darbo ir at
rado juos negyvus

Maz.llkll..... tltllllelillii-e
num. "S'dlU Nu. Snemna-nto avė. Į Ik-I 
gyvena darbininku- ž'nmk ■ 
Kwini:ir>ki* *u savu itaderi- j 
mi.

Pinu |Hinis dii nų jirdu tu j tirlituiaii-ią pir,nt 
nėjo gražiu.-. Iiiik-inii<-iti- ke 
turi.- vaiki liti-: Amui. Mary. 
Kopkit- ii Ju-i-ph. Vi i bitui 
nu-.ži, įsi tėvam dziaug-ma-.

KviniarMci* mažai uždirlui.
\ ii-nuje Ginmlieje ji- yni taip 
rasta* ibirliininku*. Kaipi to
kiam ueilaug ir mokama.

liet šių dienų pmgyvenima* 
mu aririyriii naknlauja ,?-r» 
plttošio pinigu.

Kml i-liri-'i i.’ tą vargi) ir 
aiuip-tuip sudurti galu* mii ga
lai*, i-mė dtirtan eiti ir jo mo
terį*. \ vrn* tlirlolavu tln-no- 
mi*. gi 'int'i naktimi*.

d. 
2323 

!rd |>l. t hie.-ieoje tuoj |mi 
iiii:p<rii. I. y. :!:.'tti vai. prasi 
•lės visa eilė konferencijų. 
Pirmutinė lai* apie tiesų ir jo* 
pažinimų. Po konferencijai Im* 
:'<-ęiiž:itč. |i.im:ililo-, |m*kui 
ant m konferencija: Kn* tni 
yra buitis kokia yra ji ir ju* 
pradžia. IV to falniminima* 
Av. Kak ramentu.

PawJčh je, 7:311 vai. vakare 
bus trečioji konferencija: Ju
dėjimą* |a<*aulyjc ir to judėjL 
itm pradžia. Paskui vėl Im* 
gegužinių (inmaldų litanija ir 
iki ju. konferencija: Gamta ir 
■minti* ir jialaiiaiiiimas Kv. 

Sukru meniu.
Kaiifervti<-ijo* Im* kasdieną 

išskiriant 23 ir 30 d. gegužio. 
Baigsi* neilėlmje birželio I d.

OPERA — KORNEVIUO 
VARPAI RYTOJ SCE

NOJE.

a
■

“KORNEVIUO VARPAI
KOMIŠK A

Paskutln| ayk Chlcagaje stato scenoje

- Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras 
Nedelloj, Gegužio-May 18, 1919 

School Hali Svetainėje, prad^"^ “ tos ,r-
Vi

to

4

4

Vi»M« ktlrvAa

>ei

I
■

E. V. C. A. C.

kare, Av. Kryžiau* parapijos!; 1 
svetainėje.

Vincas lltinrikii, 
Tautu* Koralu 2ft 

Skyriau* oekr.
Nepaprastas Vakaras su Bumui

I

It BUDGEPOBTO.
••

Renčiamas

Labdaringos Sąjungos 1 mos Kuopos „

davo. INrtatavo viršlaikį. T;i«l 
jam dailini iėvaknrn ir «<•!. k- 
davo pasimatyti namie *a sa
vo neit.-rimi.
Tmij.ni* |m> šešių vnknre mo

tina visu* keturi* vaiku* su- 
guldydavo, juo, užmigilydavii. 
užkifirzlmo putnių *u kokia 
*riul>n ant guzo ir |uili išeitln 

— *» įtarta n.
Apie ašluonius |>tireiibivi 

nniuo vvm*. Ai* (mtaig-lnvri 
pradėtą gaminti 
pavalgvitavn ir .-i.lnvn gulti.

Anų valutrri, knip ir pnpra* 
tai motina augnblė vnik.liu*. 
l'žknitė putnią ir išėjw dar- 
tea.

Parėjo namo vyra* ir vidų 
jc atrado pilna gnao ir nm. jo 
užtroškusiu* vi*tt* savo vai
ku*. Pri<- pečiau* glito |mipu- 
tė buvo įtūžusi. 1’ž.legln* ga
ga* užg. *o ir priėjo jo pilna 
pirkia. taikai miegodami už- 
trušku.

žmogų* pakėlė trul.ėuia. 
rėksnių. Su*iM'-g» kaimynai 
Bet tie galėjo tik pati i.tinti 
faktą vi*,; kelerių vniludin 
įnirtį.

Viri jie. nu nekaltai* veide 
liai* gražiai gulėjo lovoje. 
Taip, kaip juos motina laivo' 
p:tg:l.ižii:*i ir (atlikusi.

tė-riau mirti*, kaip

■a

vakaram'

I

I
KOVA Už RŪKYMĄ GAT- 

VEKARIU PLATFOR- 
MOSE.

Lietuva* Vyčių Cliieago* Ap
skričiu cliura*. |hi vniluvyste 
p. A. Pociau*, antrų kart Matu 
*crnoj«i ofierų “Korneviho 
Varpai.” Ai* vritelaa yra pa
imta* i* aenų laikų ir pmtato 
*3tndvmų dienų Komeviliuj, 
Normandijoj, tvosima* eina ny
kiu nu įlainavimu ir pritariaut 
orkestrai.

Ix*iinaa ir, aolooaa yra 
įtraukto* Apskričio choro di
džiausio* apėkoa.

Vertėtų kirkvitnam ų operų 
pamatyti. Ji Matoma acenoa 
paskutinį karų.

Kkaitykit apgarsinimų 
Ktje.

Ryloj, ty. m- b-lioj, p-g. IR 
<1. Kv. Jurgio |mra|>ijo* svotai- 
ta jo yra rengiamo* į .rakai Im* 
I-a h. Sų jungo* reikalai*. I*ra- 
kaltas rengia Mb Sąj. 5 kuo
lui. Prasidės 1 vai. iki pietų. 
Knita* p. Juceviėiu*. Visus 
l*ri<lgf|H>rtieėiue kviečiame į 
šia* prakalbai Bu* indoouoo.

Valdyte.

k

Taigi viri lietuviai ir lietuvaitė* noiižmi rėkite ir atsilankykite į šį tazarą kur gra
žiai laikų praleisite ir našlaičiams pagrlhėMte. Nuoširdžiai kviečia visu* KoteMaa.

Pirmas Išvažiavimas
ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS

NEDELIOul, GEG.-MAY 18 D., 1819 
Polonis Grove, Jefferaon Park Pratik 11 Styti

Sveikumo komis:jonierius sto- 
vi prieš rūkymą.

Ateinantį ketvirlmlicnį mie
stu tnrylui Iar* galutinų anvo 
•*'j nr ptt’.eknrių plntfor- 
i ‘.'.aioiiim> gulima rul.yti.i 

_ kurdu .ji-, ir tolinu* turi Imt itždrau*-| 
T' '.ių atsitikimų yrn ėit'i ' 

t .1. liet lle Iillie visu* Irlikttd I 
<iai paulini,

Tok*ui stovi- iii Imt ii 
gui |mk-tiėii-iim*. |

- ------------------------- i ktlri
NEREIKALINGA ATVIRU.-

TI VANDENI

. Tad
ll'llt v t.

MANOTE NORVEGAI TURI 
TAUTOS ŠVENTE

tn.
Sveikumo koniisijonieriua 

l>r. ItuInTtson pricJiuari. Sa- 
i. t:.* rn-lei-tinti -veikntingu- 

žvilg-r.iit. Ib’t 
abler<i'nnai iė 

j tukinai. .Ilr 
tv'karyj žmogau* 
tiri I i tnlrti -ii rukimu.

. larCsi* . leikuino* 
■ ' ■■riUetu nariai, nldvr- 
<'•.*.• k. II....n ir Ar

• »t-.ti už ndtyraų.
tvnnak anko: "I /.IrnuUi 
n- rūkyti yra priešinga* pa- 
iitnuifii* milinių lui*ve< 
■tn i| •n*. N'- p. »itu žilio 
i !■ - Iii ptn -.i-ai nerūk} 

. tie!. Iniku-. kuomet vegv- 
r n n«, u» ptft-

nttl
kni

In 
saku.
m ■

Nekartų jau buvo rašyta ir 
kalbėta npie Arento Kacimie- 
m S-.erų Vienuolyno Pašarą, 
'tari* Imi* taikumą* Vienuoly- 
lr>. Prasi, lė* *11 gegužio 23 t., 
!!•!!•. ir tęvi* per aštuimia* 
dii-ans. Kiubingi |mi (Tiicngą ir 
ajacliukc* yrn duttg kuopų *u 

i įlarlišė'iomi* moterimi*, kurio 
divln visu* |iu*tanga*. kml sū
ri ngu* ir |mdaritt* šį liazarų 
tokiu, kukio dnr iki šiol t'lii- 
iiigujc tii-liiivu, tikimės, knd 
nei viena* m-prali-i* proga* jo 
lenitankę*. I5u* įvairia* pra
mogų*. I’u* daleli rinkiniai 
interesingų ratikilnrliitiių. |ia- 
ibtrylų Si-M-rų ir lutrių-rėmė- 
jų: Itiip |mt visokių imt kitu* 
suaukotų dalykų. Taip pat 
Im* galimu gnuti Seserų *kn- 
aini (atgamintų valgių. Tiks
lu* rengiamo llnaaro ym (iru 
kilnu*. Tiuli I 
silankę* turi-, 
ti Vii-tiuolynų 
kilnų darlių.

p

D R A

♦
I

Kmom

Narė rėmėjų.

kiekvienn* nt- 
progų pamaly 
ir |uirvinti |>m-

vir-

fili algai

IA DIEVO AFVEIZDOB 
PARAFUOS.

Išvažiavime dalyvis* viaon Northsidėo draugijos ia corporr. Bu* įvairių 
silinksminimų. žaislių, dainų ir užkandžių.

Maldiiame visu* parapijaaįa, patirtamus ir svečiu* atsilankyti į Ktų prai
Galima važiuoti visai* karai* iki Milraukee are., paskui Miluraukee ava. karais va

žiuoti j vakaru* iki galo, kaip karai surtos eiti j pietų* vienų Mokų, Hlggins gatve iki 
parkui. Pana-

IS TOWN OF LAKE.

T Fondo 39 skyriaus stovis.
Aną dien Skyriau* valdytai 

►uvislu* galutinų atskaitą ii 
IjlisVis Savaitės nilkų, |«t“irii 
įlė. kml pn* p. linini rninlasi 
vum dnr pinigų $L4til.l4. pn* 
M •*•.! • iuvėnų 4G91.13 

Idiuinku fc!.152.27.
tint tau M.4tlt>.aO. Viso 

įtrinkta lotisvės Savaitė- 
kiti.,\ i utiU LttS pAiluO- 
iti*!n- atskaita, kiek kn* 
< > ir 11

l*.‘r 
Pn

MU'

I « vai vti

Lietuvių Pil. BlaivluinUų 
kuopas nu'-nraini* aunrinkima* į- 
vyfca m-dėtaj. gegužio IR <L. A 
m., tuoj po pamaldų. Dievo Ap- 
vr-udra par. mokyklos ksaiboryj. 
Nariai kviečiami susirinkti.

l'aUgka.

IA TtriVN OF |..\KH
Av. Pranciškui Rymietė* Mote

rių mergaičių draugija, ouairin- 
kimia atšiltu* nedėlioję gegužiu 
IN d. 2 vai. |io pietų šv. Kryžiau* 
parapija, avetainėje.

foMgko.

IN gegužio 2 vai. po pietų Av. 
Kryžiau* parapija* nvct. Av. Jono 
Krikštytojau* de ją laiky* *aiu 
>u*i rinkimą

Dr jot Valdyba
Nedėlioję, gegužio 1* d. pir- 

euoiii* Av. Mimob bu* blaivininku 
21 kp. Visi nariai teiksite* nnt 
minėtų šv. mišią ateiti ir karštai 
puMitielsii prie Ikirvo ištvermė* 
Naivybėje iki galui.

Valdyba

IA II SII»E

Nublloj, gegužio I* d. P*PI 
m įvyk. S lt K. Alukideivių I.* 
te. kuopi* .mu rink ima*, ši. 
kėlu parapijinėj ovetainčj. 
Wali*n*ia avė Turinu- daug 
lu*i dalykų aptarti.

.Nunsirdhai kviečiame 
mekdr it ui. bei moksleive* 
lanki tk

My-
1<U1

■rar

Visli*

VMyf*

KKiailTON PARKO

You will never 
change from 

Carnation Milk 
from Centrnted CoWtu

ktiiHiii-t ju* vieną kurtą pamėgin- 
*'*• < .tri.;-ii..n 1*1.1,. Galima
\uri«iii leaipu ■rnt*lt*ii4 j Iuk^. nH»aiq 
arlan j kilu« dalyku*. Vi*u»»fm t 
Jia* .1-1 tf. riinu ir kitų dalykų (ffali 
nui vaiMlnia dafdlii). |>«| virime* rali- 
ma dnpilti vaiielrn*. knd pa<lanti 
•k t Mrmtiiu.

- kininii I jus kurtą iiatnigtusiti' pa- 
Purumu* kurie randa.! lartujinu-1 'ar 
tiatnm Pieno—Ju i įmonei galima tu- 
riti aut ranku* Galiniu užmušvti ti

kaip sužinmi ekonomijų turėjimo 
< amatiaii Pinto.

.Ii. uMlaiko per kelt tą dienų, knd 
ir ntūlarytm. Ym Mugu*.

l'nninti-m Pieną* ym ėvieiiaa. turi 
blai gerą ir gnrdą *koni. kaiUngi tu 
ri ravyje dnuc Madom*, (inlini* jį 
nuutaimli lUpilaiit liek vandono kiek 
reikia.

J.a* A'edili* Išpilkite In* kar
tu* tiek virto inink-n* į t'arnatnm 
I’k na 4*1 kūdikio; galima via mažiau 
pilti vumk-n* sulig didumo kūdikio. 
Ju«ii V'dytiija. tą |Mitį pataria l'ar- 
uution Pienu* Į m Mugu* ir mat«liriin.s

f

Camation Milk Products Corr.par.y
SMttU, CKkaa*. A.ls.. n.,
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