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Rusai šaukiasi caro Vokiečiai perspėja S. Valstijas
KOREONAI PASISKYRĖ VARGA8 IR BADAS PET- 

PREZTDENTĄ. ROGRADE.
ANGLIJOS MAINERIAI PA

KELIA KOVĄ PRIEŠ 
MILITARINJ BILIŲ.

Ir ve! kalbama apie pripa 
žinimą bolševikų

Filipinų saloms pažadama 

nepriklausomybe

RUSŲ ŽMONĖS EINA 
PRIEŠ LENINĄ

FILIPINŲ SALOS GAUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Atsidžiaugė socijalistiškąja 
laime.

Londonas. Imi. X 
jaliaiti vyrinito) la'-* 
bu v u-it-ji A nelijo* 
kai nirimui ltu*ijoje aprašo 
apie bolševikų valdžią laivu- 
►Htj rnrų šalyj.

It:ii*u* ten riovi*. Noriąją- 
ri vtaokia prekylta; ilirldnvė* 
uždaryto*. Itunetfca ap*krityj 
iė 4tSl anglių kabyklų va* >• 
po (ru|aitj dirhamą.

Vi*a šąli* -imnikinia. vi*nr 
liet verkė, žirninių gyvvla'- ne.

Tni t ra pažadėjęs pats 
Wilsonas.

Apie tą jau daug kartą buvo 
kalbama.

Londonas. Imi. — Pult Mali 
Gazrttr vakar (m*kelta'- iė Pa
ryžiau* žinią, jog talkininką 
duriamai ų riuvta neaišku- liti 
t* i jo* reikalui*. Nežinių kn* 
bu* padaryta *u llųta ji t ulei 
t.vjr.

Pa*klyik-* gandu*. kad n r 
tik im-Ihi- iė naujo |trmlėtn* 
kak* nirtiivima* *ti ni*ų Imi. 
ė<*vikni*. Miim kartu i* |m*iti- 
kimų vvr*inių yra žinių, kad 
ar tik tedm* pri|mžinln ladėt- 
vikų VHklžia.
9 I kilni r |m*akujaina. jog ta

g mr pri|mžinime ar lik nr*iitnr 
vmloviiujniiėio* rolė* Knv. Vai 
*tijo*.

Nvc*iuii Purjžiiin iė Mn- 
kva* atkeliavo aiiierikona* 
\Villiam C. Ilullitt. Ji* talki
ninkam* atvežė lwil*evikų at 
*iliepiuui. Ta* at*ilie|diiui* 
|mdimta nmerikoniėkai atriu- 
vylmi.

Sakoma, jog kaikurie Suv. 
Val*tijų atriuvai yrn |mlanką* 
pri|mžinti I/minti vnldžią.

Washington, l<al. X 
pinų -alų legi-hiliira 
at*iunlė *į*< ijalę m i-i ją. Va
kar mi*ija karė* 
’inker'iui in.lnvė 
•luuti -alum* pilną 
-otiiyhę.

Praiynni* tnrėju
tn- fiariaiii prvzid<-nt ui U'ilro- 
uiti, liet kmlangi jo m-luivo. 
uii*iją (iriėmė karė* -ekrrio- 
riu*.

Prez. \Vil*omi* žinojo apie 
mi-ijo- n)>*ilankynią. Tad 
prie* i*važiuo*iant Kampan 

I |ialiko mi-ijai raiti lai-ką.
Tą lai-ką karė* aekrrtariu- 

' priskaitė mi*ijai. Prezid<nta- 
i Wil*una* laiėke imžyiui. kad 
{ Filipinų -almu* Im* duota ne 
' priklatiMHiiyhė. X< • -alų gi- 
I v<-titajui tiek jau prilin-ndi.-. 
'kad |4ity* virai gali valdyti.-* 
ir tupintie* navai* n-iknlai*.

Fili|tinų gmerali* gulu-rtui- 
toriu* llurriiom |Mn'-mė (trezi- 
«i.-nio |Mižml<'-jimą.

Jau ir ėiandir Filipinų žirni
nė* gyvma kuipir neprikluu-o- 
uuii. X«* *ala* kmilraliuoja 
lik lietui* nmerikotiiėkn* 
m m Ii* gidiertuiloriu*.

Taippat sudaryta ir ministerių u* tai reikia padėkoti socijn- 
k«bineta‘ Italams.

San Francisco, Cal., Imi. X 
— Kttrettiių religijim'-* M*kto* ( 
vyrimt-ioji galva Korėjoj. Stm 
Pyung Iii. pa*kirta* laikiniai 
ju Karėjo* rt**pul>lika* prezi- 
dentu. Pmvizijtinalė Korėjų- 
valdžia -mlarytn M.-uieliiirijtt 
j"’-

Tokių ėia žinių gnvu«i 
realių um-ijotinlė *ąjimgn.

Sutverta* ir mini-terių 
Itineta* i* a*lminių narių.

Xr|menkumą, kokiam Mitu 
vlmrijo* mic*li ramln.-i tn pro 
lizijotuilė valdžia.

Kon-onų •'mirtie* Imlalijo- 
tui«” i* USi vyrų, gerai n|«*i- 
ginklnvii*ių. |a*rėju Ttimtin- 
kang u|m- ir inėjo Kūrena. Ita- 
lalijttiui* parakė, jog ji* *avu 
ėalyj taip ilgai veiksią*, kol 
*ali* neitu* |ialiim-m>in mm ja- 
|«>uų |iric*|«mitlo».

ko

ka

PAGYRĖ RAUDONĄJĄ 
VĖLIAVĄ.

Ui tą minta skandžiai 
užmokėjo.

in*-

NUSKENDO ITALUOS 
TRANSPORTAS 

UMBRIA.

Užplaukė ant minos; keliavo 
2,000 kareivių.

Vyriausybe pažada paltuo 
HMtt ••zažiainguoraus”.

Anglija stipriai stovi 
už Prancūzų reikalusGttaingfortas lud. X \ i.-t.i- 

| laikraėėim>-c viena umleri*. 
Igyi.-imnli Car-koje s-lu. |ia. 
• llHaia tokių žinių i* lllt*ijn* 
-o-tinė. Petrogrado;

šiandie P.-tne.-rii.lu kaipii 
n‘-rn. X<-* ji- (ath-ngin uyk.ta 
tum lindo. \na di.-ną man te
ko bąli tame mivrie. Mm-iatt 

.daugelį žnmnitt. I<e*l:inkiojnn 
Irių gatvėiiii* l.ni|*. .-i-M-lių. 
iHtlgeli- jų liegnl'ju ĮUleiti. 
Izttik-- gutii-knriit.

tinlveknriu tonažini inut- 
nt<x-in;i i iena- lubli-. Ijtintin- 
gu- ta*, katra* ank-ėiait (orimi 
gia įlarbą ir gauna li.-tą gm 
vekuryj. liet katra- -u-ivėltm- 
jn. la*ni (M-*ėia- tari (aiėkimti 
timim kadir keli- vrrriu*.

Xe* gnlvidcariai važinėja tik 
ligi ti.'isi vakitte. Xevnžin«'ja 
jie ir .M-kmmlienini*.

Nusilpnėję žmonės.
Vieną dieną man teku eiti i* . 

, ilgui Zagorudni Prurfa-kt. Pu 
mm-iau nuiteri -tuvinčia prie 
vienų namų raim*.ir abu-iti 
rankom į-ikilm-ią į vamieninę 
tyną.

Priėjti-i (ui., jo- ištyrinu, 
knd jinai kitoj mi<**tu dnlyj ii 
gu- valanda* dirtni*i ir dnr mi
ltu nevalgiu*!. <t ėia arliim-i 
vakaru*. Xegavn*i vn-tu* gat 
vt-kmyj ir ėjuri miitm. Taip 
mivaigu-i. kit-l va- |ui*t>ii imi. 

lakių dramų Petrograde (iii 
im. Jų -utiiikmiui kaip gttliė- 
•r. taip iutmiH.*e.

limaldos prato.
Pa-ilnikė eiti žinomu Xev».' 

kiu Pra-|a-ktii, Teko *u*tlikti 
*u M-tui. vu* |im-inanėin moteri
mi. Tni naėlė. ru*ų gru.*ralo 
nudurta, lėtie*.- ji runka- į 
iiuitn- lunlamti: **|)u<>|; imtu 
nor* ėmm'-itiką dtmno*". Jai 
nieko neilaviaii. ne. (nili nie 
ko neturėjau.

Xiek«i P.-ti.igrade negalima 
gauti pirkti. y|mė > kitur ap 
-ilaiiku.iem- žtimtn-tu*. Tni-i 
pulj imnino- -riulat- ir galą 
ilki’., galinai gauti ii.

i

i

Brisbane, Aii-lralija. Imi.
ViHtm darbiniuki-ka* įnik- 

mėli* pagyra ir išreiškė |m- 
gnrlią nimliitinji’i vėliavai, ko 
kiti rusai driimnri rautai aną 
dieną >š*kleit|ė.

I'ž tni laikmečiu lm-ta* tu
rėjo nukentėti. Zumtiių minia 
ux|nmlė laikraščio kurią. i.ki.- 
Iė vi*u» langu- ir apgriovė.

Mierir |mkil<i n<-|m|im*ta» 
trukšnia*. Uždaryta viri virš- 
įtariai nrapnbmdani laikui.

Nugryžurieji iš karė- karei
vini »u civiliai- (mtlan- aštrią 
rezoliuciją. kurių ja reikalauja 
timjrni- deportuoti iė A mira- 
lijo* virti* ru»ų Intlėrviku* ir 
jų šalininku*. Tariu- padarą- 
jų vm du Įmrliitmtitii at-tuvii.

Taip |mn*iknlnutn. kati prieš 
latlėevikiėku* gaivalu- nrliulų 
imvartiijmua jokia tolerancija.

• ••

Bolševikai sumušti
Archangelsko fronte

VOKIEČIAI GRŪMOJA. JEI 
GAUSIĄ AŠTRIAS 

SĄLYGAS

Sako, tuomet komunizmas pa 
tiesiąs ir Suv. Valstijas.

ANGLIJA STOVI UŽ PRAN
CŪZIJĄ.

Pasirengusi prie visokių pasi
šventimų.

Paryžių*. Imi. X Anglija 
gyvai (mt-emin \i*u* |>raneuzų 
tauto* reikalavimu*, kurie |m- 
lyti tlalmiline laiką.

Imikrnėli* l'etit Pnri*icn 
*kelliin Angliju* premjera 
George l.hi)<|ti liudijimą tuu 
reikalu. Premjera* užgina (at
keltu* kallm*. kml Imk tarpe 
Anglijo* ir Prate-uziju* |atki
lę ne*ii*ipralįnori :i|>*idrnudt- 
me mm vokieėių ateityje.

To afaridrandimii y|mė laimi 
imgeiilnuja Praneitzija. 
jo* nila-žini *u*ieiim *n 
kieti jo- rulmžiai*.

Anglijo* premjera- tn* 
Im* užgina. Sako, kati tarp a- 
liiejų ėtilių vy:iait*yldą nėra 
m i ėrėėliu m—ii-iĮtrulimų.

I.luyd tieorge imžymi. knd 
Pnim-tuijo* reikalų tipginimui 
Anglija, prireikti*, pu-irengu- 
ti atlikti luiują |m*i*ventimą. 
kml užtikrinti prancūzam* tai
ką ir m*priklau*amylię.

Londonas. Imt X Trml< - 
rtiiuti k.urjrc-n* čia Įiadurė 
retudiiii-iją. kuriąjn mm ėnlie* 
11 riau-iia-- ri-ikiilntijaioa: at 
-mikli Anglijo- kariimmetię i* 
l.u-iju*. ;it-iimti utilitarinį Iii 
lių t- |>ml.-im--nt<>. (Kirmikinti 
vi-ukią blokadą lt |«dim-u<U i 
i- kalėjimų ii-ii- tuo., katrie 
yra at-i*«ke tarnaiili karimi 

i im-uėj.-.
Mninerių imlu- llula-rt Smi 

llie. intri-imliinui* ri-z.ilim-iją
imžymėj... jog maiiH-rini |mkil 
-ią kaiuii prie* militaritiį lū • 
lių (naują k«ni*kri|iriją) ir,
blokadą. i Berlynas. |m|. X J vairiu-

Itil-tyl* - .iv|aii!mu.-ni.i ka- Vokietija* mok-lų draugija*, 
rė* reikalų M-kn-t.u iu- t'Imt Į kaip lai etike-. 1il..~.>riJ..-, 
eliill (uirlameitte praia-*.-. kml i.-ligijinė* ir kito-. |utg»mim> 

i j Suv. Val-tijų 
i prezidentą \Vil*«iiią. Al*ilir;a- 
nie v.ikie«'iui |*-r-|*-j:i taiki- 
ninku* ir Suv. Vai-t i ja-, kad 

•ju* danitil laiką -tipriri la;-t 
kytti*i prazid.-nt«i Wil*om> fa.- 
-kelnių taiko* principų. Kad 

'tie prim-i|uti m-lmlų |Mimtiim 
mi kilni*. X.— varva*, girdi.,‘ 
lui-ių* li.-am |>M*nuliui. kim- j, 
Ulei ant Vokieti jo- bu- Už 
krauto* it-tri.i- taiko- -ąlygo-. 

\!>iliepime *akoHui. kml 
j»-i Vokietija bu* |m*ta!ytr 
de*|M-ra<-ijott. timiie-t vokiečiai 
gn-iėimi |mi ir* ladėi-vikui*. iv 
gu vergai*.

Toliau- kalt imtini l.-akai ir 
čekai, kuri.- *nvo v-ikiinti Imi 
žm piizi.b-nto \Vil—am |u-itirl- 
|ui*. Tuo ti«r|»n lidkiniukai |ni- 
r.-mia kaip ličiui*, taip kitu*, 
t S.-t o j.- juo- |Uldraurii.

Voki.čiai reikalauja |mmri- 
kinti blokadą Vokiriijo- pa- 
kruėėiui*. Sako, jog toji blokt: 
• la vokiei-itm-.- auklėja lik 
u mirei ii-Ii m-, minti- ir fatžin- 
ra*.

Jei talkininkai ir tolinu- 
taip .-|iau- Vokielijiy. -akoma 
itl-ili.-piiue. iiioiiH-l. -ilpralilii 
ma. vi*u*e jo- val-li.Mi*.- iė- 
naujo i*-idirh- mililnrizuiti- ir 
ji. i-naujo -n*tipr>'-. I'ž tai 
nieku- kita- Iiebti- kalta*, kmp 
tik |mty- talkininkai, iėve 

' džinja vokiečiai.

1
kareiviavimo priešininkai. k«-lai*i|icpinią
Irta iėliu-.e kalėjime |mi du me
lu. Intaią inditm-mdi.

i

SENSBURGE KOVOTA PA
NAUDOJANT KULKA 

SVAIDŽIUS

Copenhagen, Imi. 4. - l/d>al
Anzei;*er l;nr>—|*tml<i.l.-t* •*

Kuraliiiiuiau* (Kauni?«lu«tgo| 
pranešė, kml mie-le Nm-liur 
ge. t 
einu 
va *n*irėmę *u 
rimam-tie.

Nmdrėfniim- 
kulka* vnidžiui* 
gmualtnni*. 
kelbta kare* -tuvi*, 
užiiiuėlų ir *užn-i*tų.

už <in mylių mm Karaimu 
i*. IndSevikai smarkiai

VfMžio. ks-

(ui-iiu.iėlot.-i 
ir ran’.-inėnii* 

l’almiguj* («»• 
l»ai;ve!i>

knl-

<
li<i!ėevikiAk«i>e virtuvėm*. IH 
tam tik-lui reikalinga turėti 
raštu* arini |mliwlyiiMu>.

Vivėoee valgykla*,- žamtiiit 
ne|mlmit:ti< ėriuką išvalgu ki 

-ilkių

BOLŠEVIKAI ĮVEIKTI 
ŠIAURINĖJ RU1UOJ.

Trockio kariuomenė atblokšta 
atgal toloką galą.

badu*. 
MM-ija

Arehangelsltas, lųd. X--Su
lig nnitjau*ių priim-ėiiuų i* ka
tė* rratitu. talkininką kariuo- 
įimtiė* |mi ilgo uiuėio |ittgidiau» 
įveikė ImiI*cX ikll- llir]ie IIoImi- 
je Ozeru ir < tdonerricaja.

Puiluti lit*tni*leli lai|*«>vikni 
l*a*akoja. knd lxd*evikai pa- 
iteū- luii-ini ilitleliu* nim*to- 

l'or*|>ėjamo* ir Suv. \ al-ti '•*•*. \ iena* roviny* vk*pli«>. 
j*>*. Siik.ium, kml loji *:di* „u duodama* iižiiiiim- 13 la.lrevi- 
tlnleliai* turtai* ir milijardui- ^ų.
■ lulietių |ui-ilikėjimo liii-iuuti Itulicvikų užimto* |Micirij<M 
naėi tlirvu komunizmui, jei lut- ir jų veikimu* falkininkum* m* 
leiria Įim'-ifij Vokietijoj prn*i juokai* grimmjo. liet gnlų gn- 
platinti hulėrviktanui. *'• |mvyko jv«*ikli |H*ieėininką.

Pažy miltui tad. kati liirtin Kito-e frontu <luly*c neįvyko 
gieji mm-iikomii turėtą vi*u didelė, ntnuiitm-. Talkininkai 
mi* i-gnlėmi* rmnti tautų -ą laukia |iugcllu»* prieė -knitlin- 
jimgą. t-«**niu- nimlonuo-iu*.

Tokių **pcr* |*-jiiuų"
“gr umujimų" 
daug nugink; 
šiandie 
vi*akiiiii*in* hmlii*. kml tik iė- 
Urėti kiek *leike*nj kailį pn 
ėio* karė* ir veikiau ir vėl at- 
eigmiG.

ti. Suvalgo ir pučiu* 
katik'liii*.

Vi-itr tik -l.unla* ir 
Pi tai reikia į nulėkui i
tiriam* lad-evikaiu*. Jie *iitl«’ 
ir žadėjo žmonėm* ••rujų". 
Itel dalė jiem* pnigtiią. Pa 
ty • gi kol-l;a- luimlojit-i g’’ 
i,ii*iai- taikai*.

— Mudru ta*. Imi. X—Bara 
o|M-ruajaiiut l*|mnijo* knpilta- 
nė. <>|M*mrijo pu vyk u-i. Kurą- 
lifnA pa-veik.-innti.Paryžius. Imi. X Italija- 

lrnn-|mrhi- l'mbria -ii 
kareivių ir ofirieriu plaukda
ma- i. Vettrriju* j Tri(a>lj už- 
pltuikė nnt mino* ir mmitenelo; 
anot de|M-*o- i; įtari. Italijoje.

Daugeli- knreivių žuvo ir 
apie IlKt -užri-ta.

»<*»♦ ”*

M. X

talkininkai New York. Imi. 4. — Iė 
nitu vokiečių. |Kura|Mi- ntkeliavu kitimmrt 

vukirt'-iai pra-inuino i Amerikoj lmv«-s Rit-ijo* nm- 
J<a*mh>riu* llo-cn. Ji-luila-go 
(tė lln-ij<i* praeitą imvanarj.

1
4 SKALDOS! BUDAPEŠTO 

BOLŠEVIKAI.

V terma. Imi. X — Tarpe l’n- 
gnrijo* holėrvikų pakilti dideli 
net>u»i|»ratiiimi. Ihilmrtinė kol-

SCRANTON ATVILKTA8 
UO8TAN.

Plaukiant jam Europon 
sugedo styras.

New York. Imi. X — <*ionm 
vakar karė* vilktai viai* atvil
kta garlaivi* Serantnn.

Gurtaivi* plaukė Eunųain. 
I'ž !*«i mylių mm Kandy liauk 
-ugiala ju rivra*. Plaukti to
linu negalėjų.
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“DRAUGAS”
Unt A-VLVi DAII.Y HUBMB 

Publl'Jwd iMil/ tomrH SuihU,- I>> 
orai g i? pvmjsiima <x>.. is. . 
IMS W. Mlh M.. < lllusS*.

TIJIMs OF si ilMItimiuM 
Oor Yesr.....................................  S.vou
S4x MMIti*................................................*&••
w,wr*a*,-- laii.si........................ <n

At Xl:ils.si VM«. »- A to|-v 
Adtrm-eic ratr. mi apeis *l.m

I iin.inniidoti Amerikos pavyz 

džiu. Kaip buvo daroma vyru* 
legi.triiujaiit kariuomenei, 
taip dnliar padarykime im-* 
i.ielitio. įieprigultuy !?’•* reika- 

i bim*.

KO KLAUSYTI.

ui.11 m nviii.iKi mi m; 1*1 ik

“DRAUGAS”
raiAi Manevru* haina:

Nc'lv ................................ SMB
f*rmUiliri-ttM utnk.iat IblsHlim. I.MI* 

MVž nuo im-ttm ri tu «u« n«>u n«
■no Nauju Niuiat |M«oMvn>tt
a4ri«u? %UM4a |aų ?n ir »-«n
adir-*.> r.niie»' i< " *«
kaut krNMsjs ar • .!*<■' M* u » f“
■rlM hhd.uil i t* filtruotu {
UiMta.

“DRAUGAS”’ PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chicayo. III.

Irfa-foMM-s M<BIH

Jau euai praėjo tie laikai* 
kada į vieno žmogau, galvų 
gah'slavo siitdpti visas fiasaii- 
Im niokslas.ltalmr nei savo visų 

. . * D J i reikalų žmogus negali apru-
LlctuvilĮ Kaudona- pinti be kitų Iinvellau-. Kn* 

sis Kryžius. moka |*iisi?iuli rulni*. ta? ur-
* lunku pasisiūti kuipių. lių*

kallsije žishs ilitilffli atsirado 
tni* laikai*, kada visu* nie 
dzm darbu* įlinkėdavo vienas 
asmuo. Ilalmr jau tašytojo, 
arini kar|H*ulerm, amatas vi- 
sni skiriasi nuo lygintoju, ar
ini šruim-rio stalmriau? linin
iu. Tie |mtys lygintojai jau 
yra |<a*idnlinę į kelias šakas. 
Vieni y ui }>ai kelmukai, mitu 
grimlžių grnž.ininm I 
rin>. kili raudono jo 
lygintojai, kiti kiloki, 
ir kibirmukai neturi 
Is-ndra su jais, tmr? 
yra medžiu išdirbiniu 
įlinkai.

Kaip 
Uūp y ra 
nmk-Iii*.
išėji-

Komitetų. no 
teisę- orgaui 

Kryžių Lietu-

lieiste- 
UKlIŽIo 
liūčiai 
uieko 

taipgi 
mnat-

Milijono parašų 
rinkimas.

knd (hi'Liii 
tų mbera

|m*irašyti

Čia |M<iii<Hiniu<- keletą mm 
ėių. galiiH'iy Imli naudingo 
mis sumanytoji milijonų |«nn« 

renkant.
Namliugiau? yra prie vai-lo 

ir pavardės pridėti savo ndre 
sų. bet jei kas y ra nepratę* ra 
riti ir dvi adreso galėtų ilgai 
užtrukti, tai guli adn-ra pra 
leisti. Ii<4 reikia, 
kita? raštininką* 
pridėtų.

Ki«*kviena? turi
už. save. Ku* nemoka tašyti, 
ta? turi padėti kryželį savu 
runka. <i kita- žumgn? tada 
prideda žodžiu?: ibis mink >■ 
of, |mi jų |girnšo vantų pava' 
dę ir adresų nemokančio ir 
prideda: I uillim*?. I’o lo ji? 
|Hit? Imi |Nisirnšyti ram |<a 
vardę. \ iena? mokantys ra.'-y 
ti gali pasirašyti uz daugelį 
nemokančių. Tik reikia, knd 
tų nemokančiųjų vardai. p-i 
Varde? ir adn*?ai Imtų aiškiui 
surašyti t’n* kiekvieno kryže
liu. IJadiniuku jmt virt muiui* 
gali Imti viena. Is-ndra* vi 
sinti* stirušy tiem • ant vieno 
laja*.

Rašyti* guli ir tur* vi*«: liti 
yra. vyiui. iimtery.* ir taikai. 
Nėra reikalo kml bu'n pili* 
eini.

I'u rara* gali Imti pliiuk'iia 
ffBaytu? uilui |*aiše|tu. I'iipr.;* 
tu?i? Įiaišeli* greit meiliniu, 
tielvl geriau yru vaiteli ly 
liiiųji. m•]it rimuliųjj |mišelf. 
Ibi jn ir *11111 gorimi yra |>ti 
s i rašyt i paprastu imidliu. ne 
gu |ia«ilikti !"• luii'ii'o.

I'iit- *v m luuu-ir- para*'* 
rinktina* turi įvykti *uiiat"j> 
ir ti<ilėlioj>-, In't gerai |mdu 
rys. ka* pn-ira-y* nnk-ėia

Tim. parašus galiniu rinkli 
visur. kur tik įsiutimai iv 
draudžia. Žinoma. Imtų gerinti 
mu |uid*uyti koki nėr* i?*|m|? 
ru.tų |mtrailkititų. ktld dau 
giuu sukintu- /.luomų n i vie
tų užmokesčio |<ti|»nriyti lik 
nurašo.

Patariame kiekvienoje kolo
nijoj** |m rinkt i tiek /.luomų, 
kiek yru lietuvių nr lietuvaičių 
luukanviij greit ir gerui t ašy Ii, 
Jie tegu |ia.i<laliua ra u savo 
kolonijų. ir kiekvienu* *no 

viafeja te*ul alkia

Lietuvių veikėjai, gyvenau 
tieji Mveieui įjoji-, senai ••lll< 
rūpintis, kad sudariu. Lietu- 
riškų Kmidouojo Kryžiau, 
draugijų. Mieiearijoje yra celi- 
Iraii- laipliiutiiiio Ibiudonuju 
Kryžiaus koiuilelas.

šleivaiijuje telvvi-ikia t'eii 
tiuli. I‘nšel|?i. Komitetą. Li 
tiuiinn. .lo pirmininką. A. Ste- 
|snuiiti. t'< in.-iitK'. I9I!> iii.. 
kivi|s--i į Taiptauliių Kando 
imjo Kryžiau? 
rėdaiiui. gauti 
zuoti Itauduiių
voje. Ta* tarptautini. It. K. 
Komitetas Xlv|sauiiėiui l.i 
vasario. 1919. atsakė, kml Lie 
tuvių Itaudoiiu.i. Kryžius iš
gali Imti iifivijulim pripažin 
ta. tol. kol Lieluvo. viršfmti 
jo. nept ignlmy I?' lets-ra m- 
pi ijNiziula. kol to. vu'.patijo* 
atstovam, mituli Imti leista 
pa.i tašyti nnl tai plautim'-., gv 
m-viškė. .iitartK-., nii.tuėiu- 
-ii'* Kaudoiiojo Kryžiaus tai 
-y Ule..

Prieš tam mų. vieš|iatijo. 
pri|Hižimiiiiii įvyksiant. Tarp 
tautinis Komitetas neatsisako 
Išlaikyti savu .antikių? su 
inufirijaliai į.ikurusiu lietu
višku liamloim Kryžium, tik 
nori, knd jis |»u.įtaikytų se- 
nųjį vardų* būtent komiteto 
šelpllinėiu karėje liukvlilėju- 
siiu- a.iiH'iii.. Tarptautinis 
Kamionojo Kryžiau. Komite
tu. net žada laideli duris- mų. 
komitetui, fiažyimslaiiui.. kad 
In sutarti. <lar m-r u pri|>užiiii- 
iuu« lietuviško Kaudouojo 
Kryžiaus.

Prie laiško yra pridėtu bro- 
M lllejė apie |>allUltllllU. VI- 

.>uii. tautom, vienokiu, ftau- 
donojo Kryžiau. įstatu.- Po 
laišku pasirašę? Paul d«* 
laoutie., gem-ruli. sekretorius.

šitas Tarptautinio Komite
to atsakymą, yra visai protin
ga.. ItaluiriiiteM- si)lygose, km 
mų. viešpatija tėra pri|«užiii- 
la liktai vokiečių ir kaikurių 
m-ul ralių šalių, kol nei viena 
talkininkų šąli? <lar mus ne- 
pripažino, tol turime upm-iti 
Is- vardu.

Ik i variia. nesvarbu. Pa<la- 
rykiim- pirmu urgnnizarijų iš
lavintų tm-rgaivių. inoktinėių 
pri..iureti sužeistu, ir sergan
čiu. kareivius. įtaisykime kil
ti 'jmnų iigonbm-ių .u visais 
reikmenimis ir .u reikalingu 
gydytojų skaičium. Kaip 
jmdnrytn svurinoji durlsi 
Ii*, tai vardas iuiivi. savo 
k u.

Kuudonii.i. Kryžių. Stepo, 
miieiui rašė l.*i vasario, j ki
liu. -uvnite. . |m> to Anglijo, 
ministrą, iš-itmė. jo« Lietu
va lap. priĮinžinla. Tut guli 
įvykti laimi greitu laiku. Ne
gražu butų. j«’i Lietuva nor. 
kokj laikų turėtų lik vardų 
Kaudouojo Kryžiau., o netu 
retų i?'i gydytojų, nei .luugy 
tojų nei reikmenų. Imliai butų 
geru, kad mergaitė? išėjusio, 
pilnų mokyklos kursų ir m»- 
tim'-io. Imti niiisėiui. (slaugy- 
tojoiui.-l praneštų -nv o var
du. .u adresais. Ta<iu guli
nu Imtų MHirgumzuoti jų nm- 
kiiiutių tuiii tikron- ligoniiM-se 
ir sudaryti taip reikalinga

, imt* negali zuit,* i«ugclbMi 
lypije.

Knd gydytoja* |>.-i*.**ta ir 
rengiasi savo uždirlitų turtų 
imlikti viiikiiiiis. ji* kviečiasi 
advokatų teisininkų, kad ge

trai surašytų lestuni' otų. I’nts 
j gydytoja? nežino teisių ir ne
išmano. k<?lel šaknims reiklu 
kreifili vienaip, o m* kilniji. Ji? 
tiki teisininkui.

Bnr daug įvairių pavyzdžių 
lengva surinkti prinnlnuL kad 
mokslui išaugu? ir išsišakoja? 
nieką? iii-gnli a|iseiti be įtikėji
mu kilai? žinmiėmi.-.

Ta* n*mm>. kutinami tiki
na*. vadinasi iiuim lietas. Ji? 
vieiinns' ilnigle gali Imti mito- 
ritėtu kilniu žmogui. «i kitmm* 
dnigte jis |Mit* turi 
*:iii autoiiU'to. Gydytoja? yra 

I autoritetas teisininkui ligoje, 
I teisininkas yni autoritetas gy
dytojui taksų mokėjimo reika
le. Profesorius Jituniini buvo 
jutoriteta? lietuvių gramati
kos klnttsiimiose. l?-t rūbų 

I liniugimsi dalyku"*'' siuvėjai 
Bartu? ar Gaižauskas būvu 
jam autoritetai.

|š rimini nihu tųjų |iavyz- 
dž.ų lengva matyti, kml nei 
įieua.* žmogų? imsaulyje nc- 

. apseiiin Im- autorilein. \‘ietii 
jmmii protingai imiaiojasi ži- 
m?inmi. kili tų <lara m'zim?ln-

USYKLŲ mum VIL
KINIO PERSERGĖJIMAS.

rankų darlio menu. 
IHi.idalinęs ir protu 
Vienu* jniinikaitis.

Želiillfliię II augštesllęjų 
jiuokyklų. stoja iiiuv<-i.itetaii 
mokyti, ligų gydymo mokslo. 
, k'tas uiokimisi teisių, liečia, 
tnolių siūlymo arim uuišiuų da 
rymo, ketvirta* niokiiuisi tiko, 
jinio dalykų penktas kalbų ir 
istorijos. Jie nei vienas neguli 
visko apimti. Keturi ar |u-nki 
metai trunka, kol kus gerai iš-imi ir neprotingai. Kas norėlų 

I nudistą vieiui šakų, jei norė
tų išmokti visa? (s'iikias. lai 
truktų dvidešimt ar dviilešiiul- 
l?-iiki metai, o pra<le<laiit pir
mųjų uudciiilis. jau reikia Imti 
gražiai |irasilavinusiaiu ir tu
rėti. mažilaug. JO uu-tų amžių. 
Kol žmogus |?*r«*itų |H-ukiiis 
universiteto šaka., jau laitų 4-’i 
metų sums. Jam indiktų kada 
dirlrti.

Autoriteto reikalai.

Tei-iau? iin-kam. nei moky
čiausiam. m-išleiika viemi. 
mokslo šakos visii-iii? jo gyv<*- 
iiiuni reikalam... l'iiii'er?iteto 
profesorius iv|msituiMi savo 
juigislu.io lnikr<Mk-lio. u neša 
jį (tu? auuitninku. Ta? aiuat- 
įlinka* |uisuko profesoriui, 
kas yra sugedę ir profesorius 
tiki. Mokiuėiausias teisininkas 
susirgę-? kviečiasi gydytojų. 
Tas į m rašo keletu visai nesu
prantamų Budžių. I'ž juo? lei- 
siuiuka? užmuka pinigų ir. 
pridėjęs <lar |iinigo. gauna 
vaistų, kuriuos geria susirau
kę?. nežiiHMiaiiuis kų geria, 
tik jaunlmiui? kartybę. Tu? 
leisiiiinka? tiki gydytojui. ia-s

bu* 
«ta
Im-

Prof. Valdemaro 
Telegrama.

Gavome dvi telegramos I*- 
■Likeijo. alddvi al?ių?ta? knisa 
|1 \Vii.liing1omi su vieno, die
no* skirtumu. Po<lav«-me pir
mų j.). Antroje redakrijoje yru 
uiinėio. trijų reikalaujamų 
.tviiogralisėių |hiiiiivI«*s: .tur- 
gelill’ė. Ulllllgi-liute. Siibdilll. 
•los visos iki šiol turimi o Imk 
rašėm "Tėvym*” reilakeijo- 
j‘-

Sunku sužimdi. ImdeI profe
soriui Valdemarui Imtinai rei
kalingo. y ra tus. m- kito, ste- 
imgrafislės. Ib-t tai ju daly
ką.,

Ale? tik jj paginame ui. .u 
mintingumų. Kv ies«liinuis |mi. 
.avė viem.. |>nrtij«>. (Iil?*ralų- 
tautininkų) žinom*. jis imta' 
reikalo telegrillliu* gule pri- 
tk'ju imumk.lų. knd \ns-riko. 
lietuviai dirbtų santaikoje.

Jeigu mų. diplomutai lygiui 
dalintų tautu? darbo nuakeav- 

tai tfe

pritrauktu Geni «m
v

aperiti Ia* nuloriteto. ta? tu
rėtų kaip Itobiaamuis Kritu?- 
rau viena? gyventi nnt tuščios 
salo?, ir vargti pasitenkinda
ma? laitai mažu kuomi.

Autoriteto rųžyg ir taauumot 
autoritetas.

I*asimimhijmias autoritetu, 
arlai įtikėjimas kilu žmogum, 
liula darosi protingas. ka<bi 
n|i?isaugojniiM* nuo tikėjimo 
neišiiutuanriais. arim tyčia me- 
luojaiH-iais a?ii?*iiiiui?.

Sodžiuose žirninės dirlm |?-r 
diena? ir neturi laiko tlaug 
mintyti. Ib*t skenlžiu?. būda
ma* pas knimiiH*. turėdama? 
daug pienmių |m> savo valdžia, 
lik žiuri, kad jie gerai |mvari
nėtų gyvulius, o |ml*. ruki du 
tims savo pypkę, turi ilnug 

i laiko mintyti. Susėjus kaimą 
vyranis j krūvų dėl kokiu nors 
staiiils-snio reikalu, visi kullm 
arapadatiję. e skenlžiu? iš
raiškia apsvarstytų nuomoi?;. 
Tislel mailiuje *tisidnni įtikė
jimu*. kad skenižius duug vi
su ko žirni. Skenižius tnuųm 
uutoritetiL

A|i»irgu? leam nors ir t?*£i- 
iiMiit ko gnlitų nelaimėje, so
džiau? žmonės ųtsiiiH'im. kad 

i skenlžiu* tkiug sykių yra pne 
tingai iiušis-k< jęs. taigi šau
kiasi jo įminime? lygoje. Jis 
tunto kilų ažsilikėjimų ir jmt? 
prn'b*<ln tikėli į snvo išmintį. 

.Jis drįsta pntnrli kų nors ser- 
gunėinin. n*>rs m-i pats is-ži- 

I nu. kils gali išeiti iš jo 
i Ulė?.

Toki? skenlžiu? yra 
ruletas savu kaime. I?*t 
rit jumni tik dėlto, knd jo kai
mynai yia 1nm*ų*. Tat yni 
tamsumo? autoritetas.

Tmu-iimo* autoritetu 
tapti ir laimi įimkiidu* 
gu*. jei jis inui kalinti 
tuo* dalykus, kurių neišmnno. 
•leigu nreluti-ktns imn kalbėti 
apie filomdijiĮ. arlm teisinin
kus apie liga gydimų, atlm 
iltiilydė apie iialtgiliiils. nrim 
kurpius aps. pyragų kepimų, 
tni niekas negali ji<*nis fu 
drnu*ti. liet kas jais. upi< tie 
Mini įlalyku- kallmm'-iui? tiki, 
ta* yra tnin-us* ih* misūlanr 
MMMUMw,vbi* aąbaribrių. Kaa]

ib» taa vmfiari

ritėta.

IVusbingtuu. 11. V. - Vidu
jinių Reikalų lte|mrUtmeiito. 
Kasyklų Biuru ilin-ktonu? 

I Vau. II. Mai.niug |s*rs<Tg*li 
kasyklų žiisine*. tmniuieriiis). 
knd Imtų atsargų* vartojant 
dirbtuvėse n kasyklose arini- 
jo? gnxine? m.-iskas, ne? tai la
imi gali Imli Įmvujingn gyvy- 
lai.

“Kadangi armijos garine* 
imiskos |m*ins|ė taip gi-n«s 
tam iviknliii. kuriniu jos buvo 
skiriamus.“ sako Mnnningu* 
«nvo |>rnn«-šins*. “tni žmonės 
išsitliiini nuoii.oiię. kad tos |m- 
ėiu? masku? gali imti |kim k- 

Įmingni inriojumu* visur. »et 
i' *koti jr yinuj nealsuojmiiame on*. ir 

kad galime apsieiti Is- ne|into 
gaus osygi-m* - alsavimo prie
taisu. Toji klaidingu nuomo
nė In-alM-jom* bus |iatvirtiiita 
milijonų siigrįžtaiK-iųjų karei
vių. kurie buvo išmokinti, knip 
tas liuiskti* vartoti ir. knd jus 
jiems suteikia pilnų npsnugi,- 
iiiio visų gazų. kokie tik gali 
liuli karėje vartojami. Tie vy-1 
nu nežino, jog atvirame karėsi 
lauke. Ule guzų nuošimtis Ule- 
kumiK't negali Imti taip dideli?, 
kaip uždari tnm«- dirluavė? 
Immlmryje. Ma?ka gnli su
teikti pilnų apsaugų lauke, liet 
jokios apsaugos neduoti Viliu
je, kaine guzas išsiveržiu iš ?u- 
sprogusiu imlu ir pripildo tirš
tai visų kiiuilmrį. Reikia taip- 
imt atsiminti, kml vartojami 
armijų? gitu maskose koštu
vai |?-rkošia nuodingu* guzus, 
vra tik prituikiuti karėje var- 
lujutiiienis guzuuis. ir laupius
iai neveikia prieš dažniausiai, 
ramiaiuiis dirlituvė*e gaziis., 
k. a. šviečiamojo, natūralia, 
ir p.

•• Armijos garų tiuiskus nega
li Imti vartojamu? kn*ykios<*. 
m* m-žiiimnn tikrai kiek gazų 
ore raudasi ir kiek gab Imti 
ovy geim. kuri? reikalinga? gy
vy l«-i Ja? vartojant kasyklų- 
ne (iiuiiiioM-) privestų prie ne
laimingų atsitikimų ir žudy
nių.

**Armijos guzų maskos nė- 
ru taip juu mųuiprasta apsigy - 
veuiiiHi prieiuoin*. kaip žmo
ni*, kml u ui m i. Jus ue*uteikia 
v i šuoli im? apsuupm prieš vi
su? gazu?. ir negalima drųsiai 
vartoti ore kame ramius uui 
žai ovy p-im. Jus iH-siiteikin 
ozvgemi ir tik tegali prašalinti 
mnžų ilnli tų gazų. kurie iu- 
kvėpimjami iš oro. Knip tik 
nuodingų gazų t mula* kiek 
duugiuu. tai jie kiaurai per 
.u::-kn |?-n*iuu ir uiatmdiua.

“Armijos nuiskos gali Imti 
tik luimliiigo* kiiikiiriose eite, 
miknių dirbtuvėse apie liejyk | 
in? kame randa* siera? dujų, ir 
iti'l merijoje, kurio? vartoja 
eliloriuų. Armijo* marku? tu
ri lietu? koštuvų, kuri? liepia- 
laidžia utiislingų dujų ir pra- 
šalin.: nbčėjiiMų, tai jo? imu- 
dingo* u'iit- In-jykln*. iš kur 
n-ikin prarilinti sieros, arsi'- 
nike duja*.
“Armijo* mti*ku it<-up*augoja 

nuo Itnrbmm nmnoksidu. Ti< ; 
yra lumdingivji guzai upe* lie- 
jyklit*. ir kitų guzų .dirbtu 
vėse ir kasyklose kartinau mo- 
linksniu gali Imti ir gaisru* 
Is-gesiniini. Ifc-tu viotMan* to 
kiuorn* utsilikuumiM- dažuun - 
«iai tnikstn uiygeim. ’inigi. 
knd linlunmii apsiginti reikia 
tureli ugyp-iio prietaisų kvė- 
{■arimai, o |m?it ikėjima? anai- 
M

"Hi Presi“ Cc

7ast7onger
Saveyoumaney

J
ŪSŲ draugai kurie nešioja Goodrich “Hi 
Pre«*** Cebatui gali du syk ar tris syk tiek 
nešioti kaip jus, kad su paprastais debatais— 
bet Goodrich “Hi Prcss” debatai nekainuoja 

daugiau.

Sekretas jų gerumo guli tame, kad jie gerai 
padaryti—užtat, kad Goodrich 

batai yrn SULIETI į VIENĄ 
DIDELĮ ŠMOTĄ. Užtat yra 
negalimas dalykas jiems pra
trukti ar nusilupti, roberis yra 
geras ir drūtas.
Jus galite persitikrinti paklau
siant savo draugų, kurie nešio
ja Goodrich “Hi-Press“ Geba- 
tus, turintieji “Raudonų Eilę’ 
ant viršaus.“
The B. F. Goodrich Rubber Oo.

EDDDRICH
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Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju
Turime gerų iiteklių žiu knygų:

I. Apie Katalikų Tikyboa Tikrybę ..................................................... «es.
Ž. ^rtaraMB žlatndon Iže.
J. hrik?ei<Aiv’Im* ir MiMaria ••••••••.••.*.•«••*•••••***.•.*•
4. Gyvrninuia Šr. Ktauidovo ....................    !
i. Girtuoklio Išpažinti? ............................................................................. I
C. Katra neišmanė! Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva auluoti
7. Marium? Antram? ••••«••••••••••*••...••••••••••••••• 
š. A ra y- ra Diuma 1 •••.••••.••••••**•*. IV »•••••••••••••<• 
B. Gimdau? tteuno

10. Koperuinksa ir Galilėjus ........................................................................
lt. Į aueijaliatų rojų
U Sucijalittų uorai ir darbai ...................................................................
13. U-.v-oiiurijisiicrių tarpe ........................................................................
14. Apie A|milėtų
15 Keturių Mitų A. L U. K. Federarijua veikimas.....................
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T e mykit!
Jau susivttiri ir pisikninfil riikia LiltiviSh 

tany Stalyno Mrovi,
su kuplia Iii (tntijMMMMl ir guvu valdiškų ėarterį Coluui- 
bu* mii-te, ttliio valstijoj, kuriu? tikslą* yra veikti vi
sose buvimytoM- V ui *t i jose ir Lietuvoje. Pelnai už įmo
kėtu? (už žėruti) pinigu oiiktai permatomu, nes vos lik 
ši Uendrovė .Usitvėiė. u užsakymų (<iarbų) jau turi UŽ 
600,000 doL ir tie užrakymai Im* |iei>tojinm pluukte-plau- 
kitu Valdylioj yra visi sprrijali-dai-žinovai ir geri lie- 
tuviai kutulikai. Pasukubinkit pirkti bėru, kurių kai
nu ’£• dol. už vieruj. Galima pirkti nmiuižinu kaip du šė
rių įniukaal !<» <bdį jų vertėj (Galimu užmokėti ir IJ- 
l? rty lkmdrai*>. Tuojau reikaluigi karpenteriai ir no
rintieji to amalu uiokuilie? lietuviai Visokiai* reikalais 
kraaititas:

bu*».
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MNNNMMMHNMIMMNMMNIUIHIIHtNMttM'KAREIVIO LAUKAS

su pančiakiniu apdaru

CHICAGO

Balandžio

Duona Kuri

Kviečiame

Išpardavimas visuose Krautuvės skyriuose arba 
departamentuose per visą savaitę.

Pirkite Vartotojų Draugijos Krautuvėje. 
Korporacija
PALATINE

Ih-i tikina* trtfiiai su- 
Nieko lokio vi Mitingo 

nišvti, nw nesenai ra-

laiikaM užsuka naro ėvi«*KQ 
ant visokių dulykii parodant 
vinių Hogiiitiini ir gerumui', 
karū randam. Publika yra 
luotui rišėju. Triurr** Aim-ri- 
i*an Elisir if Bitt'-r Kine per 
luodnitiniiiK trimlejimn im-tų 
tapo išmata daugeli kartų ii> 
mėginimui ir visuomet ta i*- 
iiH-giuimų iMaikė Trincrn A- 
iiieriran Elisir of Bitter Kine 
yra gtriau»ia>< vairia* visam 
IMunnlyj, Alai ką rako M r. 
■toliu Bencli, ltiTi So. East Str. 
Sayvli Peniui^ ravo laiške ra-

K
IEKVIENAS kumpis kuris yra tinkamas dėl Aminu r Star turi būti 

tu-iu. 1,1 . Mes atmetame tuos kumpius kurie yra mažesnės 
vertės ir tiktai išrenkamo tuos kurie yra geriausi dėl Armour Star. 
Po šito viso peržiūrėjimo visiems žinomi kumpiai yra išrūkyti ant tam tik

ros ugnies—su Pančiakiniu Apdaru
Pančiakinis apdaras kuris yra ant 
kumpių aptrauktos užlaiko sultis 
kuris paskanina kumpius ir pro
duktus geriausiais—A eui/oni l„'.i 
L"Li ji- 1*1 i Imli.
Užtat Armour Star Kumpis, gerai 
kepasi, verdasi. Jj gali gražiai ir ly- 
giai supjaustyti. Apdaras apsaugo 
ja jų kol jis atsiranda ant jūsų sta
lo. jis yra sultingas ir gardus iki

paskutinio trupinėlio. Pirkite rw>»» 
Star Kumpi, nes tai<L'mumi^k ». 
''*<»< l.n’.iKm, yra tos pačios rūšies 
su dideliu atsargumu parinkti tik
tai geriausi kaip ir Star Kumpiai ir 
tokios pačios didelės vertės, pirkite 
šiandien.

visų narių ir prietehų ateiti 
apžiūrėti šitą didžiausią ir pui-v 
kiaušiai įtaisytą Krautuvę 
Vartotojų Draugijos Chicagoje.

DOVANOS DIENOJE ATIDARYMO!

I 
yra gu*ilri diena. 

|NU*irnd«* npir d<-- 
1’1 dvirjų valandų 
1«*fw*>. rodos. už di- 

Haitis šiandien

L1hV
Rh i
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LEGENDOS IR PASAKOJIMU
APIE

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ

\

uikluuM* iMm> — ii i

(Žilink "Draugo” bU uuiu.).

Apie du kariu jau Petru niaiu- -umuiiiyIi kelių ir ke
liauti tiesiog j gražiųjų šulj. "ik-t m- — tarė ji* |«il- 
su u—daugiau bu* mini ginta-- atlikti dvi kelmui; ištikrųjų 
Karuliu- stvta**i* iš mano dn.i-umo ir duu- muii dide-nę už- 
iuokv.-ių, kaip tirui-, kurie atlieku ravu kelionę t iv-mg j Ju 
M-” .. . ..-*,*,**

"Bravo! relini! — Minko ka- ii<- ku.- ii luitu, kuru bu
vo iš už|mkiiiiu visiškai arti jo.

Petru.- atsigręžė, nustebęs. Mulo, keliūta sieksniui- nuo 
ju ninzojo luotelio, didelį laivų, kuimme yra viena* liktai 
žmogus. Laiva* luini puikiai išauksuota*. Jei IVIiu* butų 
geriau prisižiūrėjęs, ji* butų malę.-, kad tau puiiuk-avinui- 
tikini nuduodu auk-ų, o lutu grynus auk*a*. iš kuriu buvo 
laiveliui, kiiriuo.'i* Karuliu- vaikinu- padovanojo, Imi va* 
laivu | ta puošt u.-, puikiomis *|mlvomi* nupieštais {mukščiai- 
ir gėlėini*. Burės kinu m* grynai Imliu*, ta-i šviesini rau
dono*. Nebuvo kryžmu* imi .-lu-bų.

Pilt- Zluogil- il' t- ju išlejilų -Imk). Jo akj- sviete nuo 
žniuniu ir apgaulingumu, o _,o baisa*, iioi- ji- jį iupino*i 
luinkštyti, buto aštru* ir šiurkštų*.

Kukiu budu kinui mimo vaidų 
kur keliauji!”

"A* dažnai matydavau tave seniau — atsųkė /.mugu* - 
Žaidžiant *«n|e. ir imt juro* kniubi; dalau mariau, kaip pa- 
liuoNtvai *avo luotų ii l.-idai i link -tilo-. Aš nekartų ta
ve* tykojau.”

"II u; niekad luvę- iii-niaviiiu atrako Petrą* *u ne
pasitikėjimu. Ai v-i viena- i- Kuraliaus pa-iiintinių!"

"Ne, tu- a* atraki* ziuo.u-, pu-iun |ki*iv|mIuiuu*. — Ai 
pul- e*u karalių*. Ziur< k priduri- ji* iš*ilruukdiiliiu* iš {*■ 
savu drabužiu blizgant] vainikų netikro uuk.to ir judirblij 
braugnkmeinų lui mano vaniika-."

Petrų apjakino {atdirbta* blizgėjimą*, U-l lame pačia
me laike |kijiiIo -avyje tad-ų. {•ei.-js-junlį in-kiaii.-jli kitukio 
karaliau-, kuip likim To, kuri* pri*iunlė laiveliu* ir kvietė 
jai* save atkeliauti.

"Ar buvai katla noi- uiil limta'-* Šulo*. uxktau*ė ji* 
žmogau- (muk žingeidunia* pnuk-jo jmiu- vėl imli viržy). — 
Ir ar guli nuui |uuti*kiuli, kaip ji uliudu.* Ar verta krypti 
ii keliu ir rixikuoti jįj matyti .*

"Ar aš bumu teaai! nu*ijuoke žmogų*. — Aš |Nitn 
e*u lu* *alo* Mikli loja*. Mažai kn* imt Milus apleido luuiiu 
tarnystę. O nr verta iškrypti iš keliu, knd |HUuaėius, tai 
spręsk |mt*. Aš *akau, kml verta. Bet, gul būt, tau trūksta 
drųso* prieš busima iu* |hi\ojus.*'

"lštikriiju — atsakė Petras, išdidžiai, <b*l savo užgau
to* |Hiikyta'-s- nieką* le gali jmindiuli manę* bailiu. Jei vi
ny Murk j Ik- yra tiktai pavojuose, tui uesiliijuu. Kuly pa
nieksiu."

"(•erai — atsake neva karuliu* — aš turiu ru|,iuti* savo 
reikalais. Prumalnu. kad luio yjiatuje tun-siu jiusišvinįusį 
jiavnldim. \ vlijij tau g«-r*’.iisio pusist-aimo ir |utgelta'-siu tau 
tavu |Ki*i>leiigimiio-e išlipti mil *alor. Iki pUMiualynai. 
Lik sveiku*.”

"Lik sveiku- tarė Petrą*. *a*tudauia* prisižiūrėti, ka* 
alsitiku su jo laiveliu, ne* m-|mžj*tmiH.jo laivu ausi* palietė 
jį ir pnilare ilgy, malouiy plėtniy aut >vie*aus auksu.

"išrisiu ne]s-riulim gražini — tarė jiuts *nu vaiku* — 
bet aut sulų* gausiu kuo užtaisyti lui.”

Staiga juikilu liaisiuusin* vėjus. Baugus itaua*si, kuip 
|iušelusio*. Jų didunui* lyga* kaimini*. Vielurui* jus sukusi 
j ratų. Petru maža* laiveli* im-tuma* tai augšlyn, tai žemyn; 
tai sukinėjama* vi«*Mtlo* j visa* puse*. Petras nusigaudu. 
Jam Padėsi, kad jo mnžit* laiveli* lui* apgalėta* ir juisknn- 
dytu*. Jau laukė, kmla apsiimtųjų* jura įmini* jį j savo 
glėlų. Tada jis atsiminė, kad Karaliau* |iu*iuntiny* Imvo 
pasakę* šauktis pavujajr | m geli to* to Karaliau*, jis susi
ėmė runku* ir luil*iai šaukė *au laigellm*.

Tuojau* |iu*iruile gružu* vaikuti* Imliuose rūbuose, su 
arakėėiy vainiku imt gaivu*. *u sužeistomis raukomi* ir ko
jomis. Kvii«*u* spinduliui ėjų i* jo širdie*. Jo Veidas būvu 
lualotiiau-iii* ir pilniausias meilumo. Ji- atsistoju prie irklu 
ir, vuldydumu- laivelį kairiyju ranka, ji* ištiesė pirmyn sa
vu tiesiųjų raukų į Imagas ir jo* luojmi* nurimo.

"Muno vaikeli, inrė Ji*, kuomet lmi*u* vėju* nlsiuiui 
nė j švelnutį vėjnlį ir Imngo- miiloniui glaudėsi prie laive
lio laikykis kelio, kurį parodžiau. Kreipkis šulyn nuo 
kinidzio.iiiiHi. kuij luto iškiypil-i šildi* np-iiiliku. Iki lituo
ki.-, kml ]ni-iektum tų šalį, kuri yra taip graži, knd n*i aki* 
m-nuitė, nei tiu-i* negirdėjo, n.-i , širdį zmuguu- m-įėjo, ko
kiu garbė ir laime tavę- tenai tankia."

Ir meiliai pagkadę* vuiku guibiuiuidų galvelę. Ji* išny
ru ko uuksiie • šviežo* dels vje.
ir "Išliknjjų — tarė IMra-. nžsimystęs manau, kad ai 
r- turiu Uie-ti tmrta- Salų šalia ii keliauti tic*iog į gražiųjų

Ji* pi įžiūrėjo į juru la|uj ir iri* diena* keliavo ton pu
sėn. kurion |air«n|i gni/.u-i- \ nikeli*. Ji* jautėsi linksiiut- 
ir laimingu-. tik«-damn- gteilai |m*iek(i Karaliau* šalį.

Be vienoje dalioje, kuomet ji* pasilenkę*, |ier laivelio 
briaunų, tėmiju į žuvis, iiunbim'-ia- šen ir ten. išginto tailsų. 
jį šaukiantį. Pa-idairę- aplinkui. |mnuitė žmogų, gražiai nu 
teptame laivelyje. |m-kui kurį sekė laivrita su vaikinu.

O kas tai. Petrai. - tarė žmogus, o jo lml.-a* |m*irodė da 
šiurkšte-ni- ir b.įmin -ni-. kaip pirmiun—ta taip skubiniesi 
tolyn. O kuip bu* su t<arta'-s Nuln.'"

Petras |m|Ki*ukojo apie naktinius prn-likiu.-. apie 
šiųjų audrų, prideiliiuut-. kml ji- duluir su |uigelImi Iu 
keliauja tie-mg , KaiaiiaUs salį.

"O garai tiarls-s Sala liks! — klausim'-ju žmogus.
i garbes kokiy įgytum, jei jy pasiektum! Ar vi- 

ajjtvėja! Ar 
r*
IMraa — ta4

varpai
ATUIMCLVl VARTAI

M> M..i,IK |sn 1 .Hi.Hlr, lln. 
UaltUMn. M4. V. K A.
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Dabar rr» pslrirt alte tr tarto

PEARL OUEEH 
KONCERTINOS

Bita 
Puiki

ti r»

"Aš palinkau vi?a* į <.'nrbė« Salos pusę,- tarė kita* vai
kas. — Htai sala, ant kurios laukia garbė už |*Tgalėjiniy vi
sų kliūčių, yra čia jau. kone jni ranka, u šąli*, npie kurių kal
bi, kur yra! Taip toli, kad jos ir matyti neguli. Kas žino, 
ar perkeliausi tų pavojingų vandenų plat.vls-, kuri yra tarp 

I šios salos ir to* šalies! Ku- tau gali užtikrinti, knd pasieksi 
i tų tolimų krantų!”

"liet \'iiil.elis. kuris uuiii ĮHidėjo dnlmr. )mdė- vėlu pn 
vojiii atsitikus — atsakė Petras. — Išlikrųjų. jei Jis gali 

. vienu savo žodžiu nuraminti audrų, Jis gali dtivesti mane 
' ir į prieplaukų.

"Ib-t diileiskime, kad Jis neateis prie tavęs! — pajuok- 
iltinin- kalbėjo žmogus. Dalvisk, kad Jis bu* užimta* gel- 
hėjimu kito, ir neturės laiko nei pamųstyti apie tave! Arlm 
daleisk, knd Jis užmiršo tave!”

"Knrnliuus pasiuntiny** |m.-nkė, kml Jis |Midė* mum* vi
sokiame reikale, — atsakė Petras. — Ai paidtikiu Juo, nea 
Jis jau kartų mane išgelta'-jo. Aš negaliu Imti nedėkinga* 
ir ne|Mi-itikinli*, kad manyčiau, jog Jis leis uuin žūti.”

“Tegu ir taip bulų — atsakė žmogus — tai kodėl |mkc- j
liui neužsukti aut (tarta - fialos.* Taip tai ii-ii mažai iš ke ’»">« <Uueum«. 11*1*0*. a*o* «r* 
lio. Tmp lm •.nrbiiiga yra pudunlt. ku kiti m*|«njiege, Pn- dHo>irtM ka>liu „,1B.
galvok npte tat. kuip lu mikclmusi j tų tolimų šalį su |n*r-Į*ater,ia suvienytos v,ūmo** a- 
gal<- vainiku imt galvos!” "tartim. r*u>«« r»ru*mtt)

Petras svyravu. ••»««• tart* ten-
i. i ........................... .. .1 - • ■ . . 1 ll*l**l*oku* tuUloc* kun i>unaI ngiilvuk, l.nųt t.-*ižmję t* niio-tatat- /Hile* j tavo nt- *■-,-■* n,**i

l.elmv uitų t o-ite-tiili-. Aut litui ii tas baili- uuižn* Iniiieju-., g,* f)DCI 2 VIT1Y Mii^lP Pfl 
Nteta'-si- i* tavu liaurų vainiko, o tavo Raita- -kamta* vi-uusr vtUnbl CG I.IHA Ii.Uolu Uu. 
žemės kraštuose.” ”

"Kuip ilgiu truks lemu dakeliaiili! — -uniiiniėju Pet
rą*. ne- jautė savyje !«nl*ų. knd Magai daru, nlimiiiiyditmu- 
Itasirįžimų.

"Tiktai kelio. di«*tio* atsakė žiuogu*. ■ Kelio* die- Į*" 
no* ir jau tu tenai!”

"Eikš — tari- kita* vaika* — eikš su manim draugo. 
Darykime lenktynes. Kuri- pirmutinis pa*i<*k*ime salų, tas 
busime vertesni* garinta. Eikš! Vardan uimiu. garinta ir pru- 
garsėjinio!”

Poliu* svvrnvo. Žiurėjo į nmpų. Mušte apie gurltę, ku
rių įgytų iipl:inkydiimns tinrtata Salų, prisiminė Vaikelį su 
erškėčių vainiku. taip|wit Karaliaus |>nsiuntinio žodžius, ta-t 
galutinai atmainė savo kelių ir |nikry|n, link Garbės Salos.

N’ekurį laikų viską* ėjo gerai. Žmogų* -avo laivų laikė 
šalo Petro ir trumpino kelia. luiNikotlumas įvairiu* istorija* 
abiem vaikam, kuriuodu keliavo tuo pačiu keliu, su tuo {ot
riu tikslu. Sulyg jo žmlžių ant salo* viskas yra malonu ir 
smagu.

Audra užėjo ant jų; ln-t žmogų* nutepi mm* laive daina
vo. juokėsi, knlta'-jo n|iie snutmimu*. kokį-jų taukia taip, kad 
vaikui iteatkreųiė atydo* j š*'-lanėiu> lianga* ir daužančiu* 
vėjus.

<talu|i. jie {minutė medžius ir kalnu*, kurie buvo aid ra
tas. Vaikų širdį* pradėjo plukti greičiau. Italmr žnmgu* 
M *avu laivu juodu {mliko. Jis sakė turįs eiti į md rusint i ki
tu*. kurie kelionėje svyruoja.

Pasilmigi- vaikų priet«-lyslė. Almdu to tiktai ir geidė, 
kad vienas antrų uideiiktų. kud pirma- ratų |m*iektų. Žiu
rėjo į kita* kily *u pilnomis užvyib'-jimo akim. Visky pa
miršo. Italuir jiem rujs-ju tiktai |intgaraėjinuui.

Visi jauny*lė* |mtm»kynini. Karaliau* |m*iuttlinio »e
•Ižiui. neimitumų iitiiolų Iml-ai iš ilungmi-. visa tai ne|iakrri-1 
|n> į rave Petro atydo*. Jum vi<-na- dalyku* ni|n'-jo — tui 
gurln-.

Buvo juo arti -ulo* ir galėjo matyli gyvmiltiju* raudo, 
nuošė rubin»**'. *u liaurų vainikais ant galvos, kurių kiek
vienas lii|m* smarkiai blizgėjo saulė- šviesoje. Ib-t maža* 
laiveli* atsimušė į {niviiudinim** uolu* ir dauguma gry no auk
su ir gražių |mpm»imų nuo ju nusitrynė. Viena* seneli* su 
ilgu žilu Imradn {•nivnžiavo Itmte |>ru juo*. Jis us-lė ravu 
vainikų j jure* ir permainė savu purpurus drabužiu* uiit 
šiurkšluu* rudu ii|»*iri<dimu. Jo akį* buvo pilnu* ašarų. Jo 
lialra* buvo liūdna*, liet malonu-.

"Maan vaikdiai — šiikteb'-jo jis pnivažiuuilamas — ne- 
ii|t*iguukit<; tenai nėra laiimta. Eikite -u munim j tų šalį, 
kurioje tiktai vienoji* yra niekinta nesitaiiginnti laimė.

(Daugiau bus).

5Q Grindine 
Lempa 
DYKAI

l>nl csfartbuMtt laiko liktai M

FEDERAL
ELECTR1C 
WASKER

*|-ale*KV ink * ivs •mstel *• .kalllm* 

dlilM-

MOKĖSI TIKTAI $5 IsKALNO
IT ac|urtalM Ukkallrtaat »U Šilu l*KI«Klt.VI. VVASIIKK 1*1- 
rų mr* i.riaUtiMHio I jurų namu* Kinu m ki»t»lnm> k»« 
Kumraaur*. Aleikiu Ir apilurtklta.

V
4515 So. Wood St.

IHmmIm l'-Vij*. -L-tmlstailMM* |»U- 
iim |Mgal Mitatlf.

K

NAUJIENA!
I VklJCVS KIMMIIIMN O.VtVTt. (s-aMte k tinkle ^alru- la

imi -n 14*1 tetu-4a. ts-lu-rl* Ir M-M>l.-rte u.-ak*ži|). Tiktai Aliuj l.-ca> 
salima aaail. i;<-* itee.- iūferl-siua.

I'alji pal lurts*. pilote. prtuaun, muilą Ir rma krMJau> *al- 
teln-

Tr. kurk- m.|.lrk- no. am* atecra.’ailm* O'.Ainiuer
0aUe.rull-4.-H. Tkljupal laailemr prr |<a>i4-

RED CROWN PHARMACY 
4552 8. Aihtand Avė. Chicago. HLAMERIKOS L1E. MOK YKLA

Mak.aama: rnurtUko. ir uotuvtt- 
koo kolba, urllmsUMoa, kay<«v4>*- 
tt* .larąiatyr—- tysvsrllia*. e*rk- 
tyko*. teisei. Kur VaUluo MiurUte 
«**tte* MbrrUuR. ***«r*rii-«, psOU- 
kini* •kosomute |>>l>rl> •*.--*, teiUa- 
ra*yM.a.

Mu*>*Um valandas: «»\l ryte Ik. 
k po pieta: vakare >im ■ :•* iki »:M
SIM Su. Ual-tcd M. CMcacn. IU

5 .M-
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tiru
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SERGĖKITE SAVO AUS.

I«i- 
hl|MI

.Kr

taikyti.

LeisureGmūdorCasdl joaaty tilte!

ARAS GALINGAS

u*. |Hi|*ru*t< lutrtiiii žino- 
Iii rime MllikUi rtirl.li r H

Kar Tusti taktu? toei u m
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STIPRUS 

GYVENO 

LIUOSAI 

ANT 

AUGSTŲ 

OLŲ.

JO PUIKI 
SVEIKATA.

JAM NE

REIKIA 

PARTOLOS.

<1
IMI 
kųMiio iluiteM: laukiui Kimu* 
galių sKuiioa tiiritiic gahiMukJ. 
Idogų iiH- jaiH-iutaė- Mlpimi. - 
•■ii* lai ilvlto kad virškinimu* 
lu-gi-ru*.

lu-riatisiu* violai tukiUMT atailikimiMai- tai žinomi vilam »vietui 
Mililauiiai PAKTOl.A. katrie gn-iiai apvalu kraujų ir viduriu* Jų 
išradėja* ir vaninlėli* |ai«aiiiinl*>ja* X. K. PAUTUS Mimčii jim» 
diiirlėva- ik-iuli-M- už vienų ilolrrj *su pefriualima). I ž U •k'-iulr* lik
tai Kas nori geli iuMnii4.i1 i lanJumisnn luotu ji* atneša kiuii-
tinį. PAUT<*M*S Miblaiiiuii rrikaliugi kalu, i.uuar uaumi**- ir kiek
vienoje žrimyunjr.

Vimm UiĮtam_ir abmlrjma* i

AFTKKA PAVTOBA.
New Ymt, K. Y. DepL L 4,

Paul Kvorka
153 1-1553 Chloro Avė.

Avė.. Cfclcac*

NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0
Musų krautuvė—viena 11 didžiausių Chicafoje
Purduodanie už žramamių Įminu, kur kitur taip netauri. 

Mašinėbų laiškam* dralraoti ir ufiao darbam* yra naujan- 
aiM tiaidte. l'žlnikoui viauinua laiknsliiua, žiedui, riiubi- 
mui ir deimaul iuiua; arainafouui lietuviškai* rekordais ir 
koncertinių arriaurių, armunikų raaiikų ir pruriikų išdir- 
by-ėių. Italalaikų. gitarų ir arnuikų, kokių tik reikia. Dir- 
biia: viaukiua ženki ui draugyitėnui. taiaooie laikrodžiui ir 
munkaliikui initraiueutui ataakanrmL Karia priaiųs trijų
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Lietuviai Amerikoje.

HARKISON KEARNEY IRI 
NEWARK, N. J. LIETU- 

VIAI, ATBUSKIME 
U MIEGO.

■*

WESTVILLE, ILL

Ne

/

Kn* tikrai myli Lietuvą, imi 
mindykite pi lii-tuviAku vėliu 

Į vn. Livluvu* vyrai! Spie*ki- 
im'-* į buriu* pu lit-luviAkn vė 

^iuva ir eikime ginti l.i«*1uv.i 
mm užpuolikų. jt*i tik Ani<-ri

• ko* valdžia tiuun h-itiiiiui n 
jmraiiių. t ii kol l«u* gniiln* 
1ei*liitin*. reiktilitiga daryti 
pri*in*ttgiuuii. rinkti liim*m* 
riai ir tt. Vi-i kartinai, tai* 
iuivii*ii-ji Ik-tk-* Sumų armija 
je ir vi*i kili vyrai, kurie lik 
rai mylite l.ii-tutų. dnlutr yra 
laika*. ka*bi turime rinkli.* • 
buria* |m virau Aim-riku* ko 
Imiija* ir tartie* kaip ravu te*

. vi*kę npgniu*. Kml *iiž.iimju* 
kiek turim tikrų l.ietnvo* ap 
U.vnėjų. imtų gerai, kml vi-

• vyrai • kareivini ir n«-kuii-i 
vini. kurie nori *toli į lieti; 
tn. k.o iimii- m. |*ii*in*tų VUI 
du* žemiau pmlnolii a<ire*a. 
Su*ira*iu* geram bareliui, da- 
rysime žing*uitt* toliau. (inv«. 
i* val’lžio* leidimų, ilnrhų pra 
«i<'**im<*. Broliai. vi*i i*vh-it 
Mokime j l.iet m o* npgym-jit* 
ir vi*i lygiui |m*i>v*«dtilm'. 
jei jauėiamra lietuviai*.
|aukiim- |uikol ku* mum* kar
veliu* i*k<-|>* ir biitimn plė.--. 
Tu neitu*. Jei me* |iaty* lai* 
vra nei*k<»vo*ina-. kitų malė 
nė* nebiukinie. Ne ktnUtiai*'. 
liet tbirltni* tėvynę i*liuo*ue

1 *iim*.

lankai kallrn. kml ji* 
*X4«timų kraitų m-mtri. lu-t Lo 
tuvu* reikabiujn. m** ji jų <* 
rauti. I**nkai m-t ik kuliai it 
ra*o n|ti<- Lietuvą. kui|a> ravi 
kra*tų. 1m-i ir *knitliugiy ka 
riutuiieio- nu*iuntė kml lietu 
viu*. ar jie nori, nr m- |atver 
gu*. Lietuviai, m- juokai*, m 
kalbami* *inmlieii va<ltiokim 
ravu tautą. In-t jiegn. įvirtu 
|m*iiįximu! Jei |dė*iluti Ii 
pu mum* nul *pntmlo. jei ne 
laltųjų gnnjo* mindžioja i.

užia* inimlžot* mu*ų žtim-lę. 
----- > ilgiau btukti ir tlanti* *n 
kaml«- tyk'-ti negalino*. Stoki 
me tlarbait! Kpirakhnė* į* 
Liet a vu* vėliava, o Vytaut«». 
< iedimimt ilvaaia mum* vadu 
vau*.

I*ri*ių*ki(e vaidu* ir mlre- 
*u* oiuu udre*u:

J. Bnuriiraiti*.
|mii Neu Vork Ave„ 

' N< u ark. N. J.

'I'uip-gi ju* notlt-ry* ir luer 
gimt*! Atjau*kit<- ravo lirų 
liu*. M**t*ri*. gt-nti* ir |mžj*tn* 

fnm*. kurie kem-iu žaltį. Itmlą 
g ir 11. Nei viena* i* ititi-ų itn*- 

lių ir *t*M-n/ Lietuvoje neturi 
*ilto upri*Into. I.em-iti žaltį ir 
mninimi i* niekur |utge|l<u>. 
kml *u*ildytų. Jų l*al*n* Mo
kia į mu*. u no*.* m**ti*ipraMln 
110- jo-lll* |tugell*-ti. Ši|lll«li*-ll 
laika* <bt m-vėlu*. tiktai grei

ti iIuiImi. *tiorgu- 
Uiimlonttjti Kry- 

ekyrių ir pnalėkim*- gu- 
*illu* niliu*. kml galė- 
|Hi*ių*ti Lietuvttn tiem*. 
*ullį kem-ui. ir tiem*

•VMIIIZ

tai Kri<-IAiiii<i 
nixu<ikiiiM- 
žiiui*. 
minti 
tlIUH- 
kur>4*

4iiut/.ii in>. vi«ik«-li:iiiiK kuriy h'** 
vai krito kan> lauki*. Tat vi- 
m** moli*ry« ir iih-iriimi**. raJy* 
kiti'-* į l.irtiivo* Itiiii'linii.u) 
Kryžiau* akyriv.

Viaan iiifoniiiu-ijiir pilitr* 
gauti augliau |WKlw»ta adai*-

\'a*ario 27 di<-nų. 1919 iii.. 
įieiin vratvilielė lietuvė užėjo 
;*a* ravo pažj*tanių kitų v<-*t 
viliotę ir rado |uu* ją *v<*ėią.

Vn-ėiiiii klauM- *einiiuiiike* 
ku* tu* žiiKigu*. o Aeiminiiiki 
nmidavė negirdint.

I'tt treeiuiu kluu*imui nt*i- 
lieĮtė |mt* *veėia*: “Ar ger- 
tiaimiji iH-|*ažj*ti Itambisų k:i- 
Ugu!” \ ie*nia ulrakė:

Kaip a* |mz.i*iu. kad per 
įu-iikeriu* meiliu *-ia kelio* 
•ilė* |H*n-jo. Man neteko u**i 
iei**t Mitikti. Gerai, kad |*at* 

-.lutuda pri«i|aižitmi e*qy* tu.m 
■ixą kunigą*.

— Tai |Bi*ižm-kė*im. lar«-

Itisa*. Me* vi*i ėia e*auiv kata
likai, tik tu viena* Itamliiza*. 
Mum* m-n-ik tavę*.

— Ar jau tu mane virai u< 
laikai nei kunigu.'

— Nelaikau ir pykstu imt 
tavę* ir viro* ju*. kiiuigužny. 
eilių*, už ką ilrįmit al*il*i*iyii 
ėin į Vratvilę ir mulkinti g- 
I II* Žlliolie*.

Muiliji, kad . :p n* aiva 
žiavau, — pri*i|mžiim ji*. Jug 
muile ėvcntiiio. Turėjau i* 
kaiulmrio iėeili ir i* trijų l*>*. 
kurių už)tyiė nuin ant galv-**. 
ir kiekviena lamkult'- buvo *it 
|taražu.

— O ka* dauginu būvu: 
užklaiiM- noiterižkė.

Kiti luivu*ieji prie to gnu'** 
ėim- juoki i*. Bauibrai* pi 
raiidmuivo ir nieko mratkė. Tn 
da nmlerižkė pridėjo.

— Viri jm*kia* i* 
įžveiitiiiinm. <■ tu *11

;i>.
Gerai. ,|ta*i*m*k<-*iui. <• 

«?*l-l «ave vtulini kunigu. 

•jin iM-H-gi pravardžiuoji tunu 
-tisai*, .lug pat* e*i Itambiza*. 

kunigy*tė* neturi, nepndera 
b*.* m-i ravimi* nei kunigiškų 
tlb-j nevalia lami*1ni alėvėli. 
I'aip kallo-jo moterižkė. Bambi 
4t* jai tarė;

Ar til manę* m-pri|utži* 
i kunigu!

\’epripažj*tu. at*»»v<
ii*

lt*-t žiihiiii'-* niuiiv myli. 
— tvirtiiHi iMiitliixu>.

— 11 llii-vun tave nr myli. 
tx kų *A<-iitvnKi*kai mimiih-m 
uiuiu)>tę. kurion Bažuyvia tau 
ii*<lav<*. už. kn >lar laltiau imli- 
ūui ir taip mažai iNiuuum- 
'-iu* žmoiH-*.’

Itamliiy.ui |m>i<bir<- m-jaukii. 
-a«k: ju* <'-iia- *m*k«-li |trit> kn- 
nliki.. kuiiiru*. nakytluiiui*:

— Ku* i* tų AvMitųjų bradą, 
ik apgnmlim-ja mimuk-** <> 
uoh-ri* al*uk<-:

— Kunigui ž.imuiių iu-ap- 
xniKlim'-ja. ji<- tarnauja xiih>- 
i<-m*. .1i«- m- lirudni. o m-aakdi* 
■liukai t* tolo orit* jų Avaruun* 
.<-pi iž.ilui. X<- «|i-| *v<-ntųjų. 
i -I llii-vo kunigui tnioaiijn 
-.: - iiH-mn. Ka<! tmmbiza* ku- 
niuirkai up*ituiiM** *-ina prit* ii* 
9tuiu. tai
žimtin-* ir |mtį 
1aiiii*ta drįnti 
*vtiit va/ry*h-!

N<*xal<-žiiiiika»
prakaitų iiik* kaktų*: iiiikrio- 
iluuia* ImimK- *ura*li atnaky* 
imi. Turimi, kml m-n-iki-tų taip 
-.-n-it ji ilimli. muali-žiiiiiku* 
«u4u- pru- Ituliko* ir. pdpjdpi 
Icglim'-M j *1ikl<-lį. p-n- *au 

VMtia*. Tų uiatyibiuia i*M*1<-ri*. 
Im- salti*:

— <in*i<'iuii Imigk p*rii. dn 
turini |u<*i*iH-k<'-ti.

I*n*i*lipriu<-* lialtaki- m-xn- 
n-ž.iiiiikii* tari-;

— tti-rltiaiiKiji. **-*ki*. Tn 
-i iriiiinliiigii UH>t<-i'i*k<'-.

A* iii už *mlj. tari- ji. l*-t 
■*nMtk>k. k*«l*-l Iii negali liuli 
tikru kunigu*

<tiil*ėiuii. atraki* ji*, ko 
m*.’

Kol ka* vi*-gi lirai juo- 
u l*-t-gi drįnti niulkiiiiti-

tavu 
lokiu 

žvimtylo- ėin h-mii |ui* mų* ir 
mulkini žiiMim-*. I'arakyk m*i* 
liek, ka* liuvu |tara*yln aut tų 
Itoiikuėių.*

— Negalėjau i**k:iityii. 
atrakę m*xaležiiinkų im*iuiiū» 
ja*.

— Tni n* )m*uky*ai. tnr*- 
>mt|t*ri*kė. ’l'eii buvo v*-lmt> 

j valdžia, o m- kunigy*iė 
i žveiitenylH-.

—■ Eik hiu. *u mivo žveli- 
1intni*iai* brmlui*. a* n*-*iot iu 
jų nei paž.iiiti. ouriku m-unlei 
•tinka*.

— Nenori nei pažinti.
Įtarė nmlerižkė. <* rariairai j.i 
ruliu* nu*i<iio*li lyg vietai* :« 
ją ir lokiu laoiu mulkini xtm>- 
m**. Ei žimtgeli. žnotp-li. |ur-

|iiitmwiiiH-ja ir 
lipinį. kaip 
daryti ;«4ciy

tik įtrauks-

-I** f

III*, 
ėiuje *Mi-iitvngi*kni k»*ti Mi- 
*in* ir kilni |Minml*lti». .lug 
uu-kti įieuiipmnli ką eknilni 
i* tų lotĮiiiėkii kntgų.

tierliiniuuji. du n--i*»*i- 
ry*ėi.i*. k-ui taip kinimi iiim- 
nę*.

Ku* tni yra ••iH*i»*i»yr- 
ėiii**’*.‘ kinu**- iuuu-ri*ki-. 
T i*-k motų pt*rxy vi-uau ir nu
imti m-gink-jnu tuklu* ėm*ko* 
i* lutlidikų kunigo Imnrn*. 
Uambiza* rai, Imuiliiitiikiii ir

PAINTERIS— MALIORIUS 
atlieka rtacikunCtaM ir rt.*iiMi ir |mo %»• 
Mta duh» rhiCA*ea unrlu

J. S. Raniacioms.
2C11 W. 44th St Chicago. IU

Tvl-hma, MrKlnh » 374.

Kas Geriau?
r*»n<lų VlMada ir tlH&O 
t’irHl imv«» forti i i»r. iy

I*** i ulinei tMut u. i .-k. kini ivtua- Į 
w.» lalal.a tavo ahihiul >ra Ii. *. 
Nli’. I*nh*lina i .. *<<iiiakunoi.1 
Mivir*kmlm<x ■ |a* trinkta, kati m-1 
kla |<am> ainu iki |-.nlu»«l*iua J 

l**« vUua *|*Uoli«»r*m

|-.*r*l.: ...l« X U,t iMni| n*kan*l.i 
crvil Ir hUMU: tUclKl » h.iMUI k»i|* 
««rt**n. • >.*<44* i-..<|i*iiho miMMh
I. . .-•>« *..>*» ) 1 I , n

J. K.
t 4S» *•*. 4»4I< 4*|.

At m*-!,* U 
nrtufrllT Ar 
niritn. Kurio |s*io U rond-i |Uiu>nli**>.

l-at*ulu***l, VIMI MUM* l-iurinto 
i*»iiii>* H.»li« Putinti nonų J** t*a-4o- 
Vo l-abiulavuti; S-Jv au(Mv l*<* V <11* 
dcliuo katutanua. >u "Nūn 1*arlor*,** 
mi rloKtrlka. K»u. hailoma alakoma 

I ir uinumm-Mia. »u hmm au«M»* m*
*.** -t *ir> ii**.Hs •« u*ut*>. imk.uii Ir »u 
•■ •I- u rl**'iu l**iu 34*134 |--4*a Na- 

j*. IntaU tricsu* U nbMiu i-u.iii ir 
-1-nl.iii u|miI-u*I (<>-■* i-ulluaia na- 

• M.- t:.in*U**i Uui*- liHuviu guria*
U*.-j> i*u'.k*u» Mum rimtai atH4a<il*i- 
ir ir m>l*i* nui-irko e**tai ir uliok., 
Ii»» iumU*< junm. o linu iu» rutulo* *4* 
muk*-*.

LIBERTY LAND A INVEST 
MENT CO.,

X3BI S. IUMe*l M. ehuacn, UI.
Klauskite J. Sinkaus.

• III.

UI Jto \l.|\<.|Mirtw«-n- mi
1-«1«ni ptM' MtrU. la.ilimra to»* 

tuarvll ilntto: |«RHuų. kl*OS4RkM<’
IHt W 4. IM lt 4H.

iMMt H . IMI« M. danam* -III.

PttlAtiiiMi* U>kai

Dr. A. R. Blumenthal D.D.
VJVI v»

«ef|iM4 w.4» tRaRra li’it* !♦ »« t>1«» »k»<
> %mI. saiuim Nf'i»iRRiižb > Uii ii’ 
4«l« H. AUiUimI Ur. M»m|« IT M j

T« IrlsHHit* VutU** 431T .
T«44'<»4R.a iM'UitA.irel •

ALEX. MASALSKIS

i«latuvi> g. r- 
bortu*. A|!»• 
k-Kliokia* 
la>du|uv»-w ku> 
|»*rtRW(Ui. Tu
no Nivn Un 
biMlua ir Huto* 
MHlUiltU1'
Tmi|<i U-4i p* 

to*. «Sral« kjmLiu 
U»t Iranu

___ ......... ---------------- 11

V.W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Vi<ta lliUu V»uoaa T* j*nuo«a
< *taaa ItMltnieaUJ: 

et «. VVVSHINGTitVi * TRUKT 
Kimiu-* <a>

Tri Centrai M»1 
i*n»> *>m iui*1r*4-orto 

am **t. -i-mi.vs kiriii.t
T*-l. Ynt-I 73» 

U/nmlML *13 VV. Mrd M.
Tt I V *r*b «*•!

3307 AUBURN AVĖ.
l-bua* Itrm-.r «u>

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TetaTuaM Mi-KmU-y S’M 

OTBO VtMiKlAH UOM 
MM MmiU «.*4<-n> Umtlrvata 

| Kana*** vv. &&-i**» 

i----------------------------------------------------------------

■K

nm <-ik jgyk i* kunigų tikrą 
-mokslą. pa*kui gauk tikru* 
I žVelti III1IUH*. lad.l - d* I ku 

jiiigifkai pn*ii-*-*iy u ii valo 
raut i žliHiiiėni*.

A* virai mintini *u
' i -ii t.-i* *-vetiii-'!ij*iai*. *u- 
Žuko luiiiiliiiui* vj*a* |*4ihalęi-.

Būvimieji pu*- iu žimrnra 
Į*ii*lt*-jn*i į ji. Tada ii**leri*k<
Inu-:

Vai tu Imi.......i ii, liamlti
i Ai-li. km tnvo pi**la*.

Itambiža* li’ikė raukojt 
, iiėkiažtį. kurį m-kuulltni im-1ė 
i aid

r^ia-Mk.ia auvo Av««tfcrt>a Ju«um|*«4 
ksnikuaaa |m« i* Kiiuw |thI> .
Imio'iiim h* Arktim* H iitrtM 
• J»a*l« i*»h. kati rtta'RM Nvaa V««r3MK Tu- 
tiM MUii marta? ra įkala MtldJUu al« 
»»««uk(l Mdmnt'iu udrraa:

JttR.tu \ultt«kUM,
4&4I Ko W«u«| r. Cbtai0Gt Ht

1!
P. J. O’REILLY & 

A. N. MASULIS 
i III VL — I M VTI — l.o.VKl 

— IV*t lt VMV
•Vr l>- . it* i >. nu i:..........  »i»*

I’l r. U. Ii.i ITcio U CtlUIll 
!*...>«« <1*1 imi*I«< .**»•*,

Mui-k*- i. mu l-iin *u- 1-i*’..lmn. 
•3 <****l K*-*lr*- Vte. K. U. CM* 

te-r ilim.n**, III.

*tab*. ltu*iniu.-i*:

M;t penio irt*-*kn * vidum. 
\n *u-ii*-v. ImtiiintuMi. tn- 

m-il*-i i*kė. V p-1; aut mn

u--.............. - t

iDr.M.Stupnicki
3109 So. Morgan Slrect 

< lll< Vt.tf. HJJgUis 
Ta-tHama, Varai, M3S

Valra4*-*1 iki 11 U f|t«*r 
<•»• ll-l % N**l* l***-

: ui <**ki-r*

T

l
I
I 
i

Dr. G. M. GLASCR

—

III

4

F. P. BRADCHUUS

M.

i

u'iuuttuHPKHii munnuatuuiuM

Dr. S. Naikelii
uvunmiai* tn ctcint hum 

UIS K* A Uitam: .V, r. 
l*b-«< l'bnrr :a<3

Clr oro oflieo
0*47 U. IIU> M.
ITuN-e <-«*rro S.

»"a‘‘ **’
riMtNUiuniniiumiiMcnnffltitnuam

T»l <tr***-*r 7441

Z>r. C. Z. Vezelit 
UKTCVM ItKSTtNTAK 

V»l«»Uui. aut- * ritu Iki » »uX- 
No44Uotnlr t**'*- i utarlma 

1711 UI. V*til.AXU AMKVva 
arti «><•*.

* — .'■. L

M.......................... ...
Totai otų'< l*ulluu<a «•

DR. W. A. MAJOR tauniM u* iu
1111111 iu.u*

IMl-a. Ilsia M4H*UtM .trr.
A4>t»*a S'.M iki » Išryta — 1 UU 
: 1 ■ ■ v : • Ui : rakamu
Xv4-li-a • au*> *1.1 II i*ryia

................d

JOSEPH C. VVOLON 
Lietuvis Advokatas 

m *• t. t. v *vui: mtuor
*.- t .n l.u- *r*4 UuinlK.itt •• 

V«.K*r*-** ,.-tl U .3-iM Mrc-t 
T.* l;..k*dl «>»> 

<-|||*-JU*>. IIJ.

IU«M. »S3 3U, .VarUnU Bh <10.10.. 1 

T<|ti«4ia»> llu/tnurk« < ?-<<

08. A. A. ROlti,
I.ui^ii m********** •• *l*-*ut;..'«

*.*•• I-lolu* M-.OII.4.Ų. V>t*4»i. |
Vm**9 ir 44-lf Iloutiollt llfig

>*riMi»i 7--i »*.. uaiatra h. <*iuuia* 
T<l<r*-*** I*r«*-r »*»3

VAI..VM*At<: !• 11 nu* : 11—
t»Hi< «• > v**t. N‘*<l-I—I*.l. la i: .1 

4 
r

DR. LEOAWOT1N
<-><1)11*1**. OunircBK

II*.'** *<>. II*I*4*U SU, < liNefO. 
kuvn t,..*....i, tniHtkai 

ir .nr* -•!
Vn-atulo- t —I? r,-.,; •- • 
♦r.Iuu*. L«.-w. «»«!

----------------—------------------ ---------------- ---*11

i
r<-

' ”*.’**
į Ai*i*ve.kimi* .ii i*ėjo. Ką

|<lan- Immbiza* toliau, iie/.itna.
Korespondentas.

DIDELI S KONCERTAS
Chicagos Vargonininkų

KETVERGE. BALANDŽIO (APRIL) 10D. 1919 M.
Dievo Apveiados Parapijos Svet.,

IR.lira Ir I RtoiR %*••. 

Pradžia 8 vai. vakare 
A|raf* rtu<«s ketti* mumpU^I* i* k uutk'i

|t*fAi lt •■•lltMl* R
|M*1» Ihmi prAlRAlM S'44iau.

1*. «f .Ha»

III Vl«m.

I

K

LIETUVOS VYČIŲ 5 KUOPA
Stalu reeuoje i*luri*ką Veikalų

H GENOVAITĘ”
Nedelioj, Balandžio 6,1919

•V. MYKOLO PARA? SVET
16M W*bansia Avenue

rI

Dr.M.T.Strikol'is 
lietu v; s 

aVDTTtUAt IU <111411 KGA*.
17S. vr. 47U> tu . m
C*fl*»- Tr1e**u:a* |l<-> J-*, - r-• 1*4 

tam. TH. ftarfc r 4r"

ratą* »|i«M»*t* Jmam-H* l:
l |m tyrai >1 nlll • -t h R*
U hniitHM Rul«. Te Imu K*l. Vara r i 
aula la««. |**HA Um*w tn****!** l«Htm«J 
Kttonr lua aMaRMiN i»k L *
kte»l» v..j |r)W*tln. M» i dalai
H.11 !•« H r luta m>M> •’» .Al»«4e». yal-RlH* 
Kit* ’Hun tiRiiiinu ai L^ knato «b't*R«< 
KA. Mn fniMm r«wiw tor»»* •*
ir aa»4f|/> l»ttrw yru j«x hku |ruuIU*

X(«r>M i:«ittifR*.
Sūtil Mt_ «*bUMK««. II’

DR. J. KULIS
I.H.TI Ils I.Hlll'lIV.

IMIUt IM. V*.

37.’HI Im. Mal*"*l I,
liti*asu. IH.

I.>*Im ItaoKlaa litu*. ntMurif 
lt aaMuk

l-rHaniUM. MataiM***: nu** M r>tu 
Iki tg; 3 iki ». MnaiOmnla: 
aiui t Iki ; po |*h<m; nuo * 
r. iki k r.

»
►

SPECIALU PER tĮ • 
MRNESJ PA8IULUIMAS.
M*a <lu<«Uti>r virau karvę, dvi 

kiaule* ir 12 vintą kirki H-iuttii ku
ri* |*irk* mimui »» mu*ij IM* ar 
h*O akrų funuit**. llubilų, bulvių 
ir ežerų apu-linkėj, Vilu* CuUMty. 
\Viw*.tH>in. Kaina riO.UU už aktų 
Mlll Iclitfl ų ižlu*<k<*«ėių. Kuijkili- 
UI

f

REIKALINGA8 
SAVININKAMS 

l^vt.vM kMrtr»lt->tr.m. Im-m.v vm»»- 
klaa |H>v>*tuiiu rUj#*u ir t*>* *i r*. 
au* l*r*lu ra*a **.pa . aului l4<Xi 
atu« kant'tiu *4( -Im Iuu.
— 4 h ui. i-4irl-u 4.^*k.u» .to

•iMtUiua uM.t im a.rbu* 
luiruua tU'.iuv *..o« 4*i>»* < ui- 

caav*. l*aria »tl«ku tu.ut **. a 
4<«o4u ffvanun.j.. K*u tuk.- ta*o 
Cua rr.k*l.i-K*a. ktrlpkltr.

laiMtuuaau ma it>.>r*nc <«*, *»*t 
Moti uolai M*>rk-. Siu* M. Slib kU 
TH. t anai 4k«X

atva >m4*i tr.

G. F. SANBORN
būt minką*.

CHAS. GODLESKI.
I. <tMit*k*» K<*lo<iij<a> llm-kiouu* 
MM IVoph . liu* Bidg..

< hirago. III

t rkrt-aor Nlatrr pairk tuau^aa. 
■aua..ra at*a>x <«na Flnirkor taa- 
< uta. Javka Ir k'U trankia turi luti 
pnMuvti t<M*;ava ui rr>->*aau>« kai* 
u*. Tuofau. ataitnukila. Mat turima 
eitai a 1» riavklo* < arortkaaaa ak urna.

K. KAPLAN & SONS, 
4T.03 So. Ashland Avė..

Chicago, Illinois.
Toh-ftihaR Vai4* S44H.

1 1 '• ....... .. jum

wy. ----
Dr. D J. BAGOCIUS

Idrlaai- lorftloM* ir 
< laararKa-

• •fp. ta>a>e H*. M.< I U .M Aao. 
•-•* I !• • f* M*'I.ik^r A*.

It ^ Uml. III.
T*faf«4UMi raau4«*iu <>•«> tr ub' O 

l'ullmaM ?<3

• Li 4; « 4.4 > inkare. N««t • 
» Uii IX

•X

I

ImaĮteh
M'rKyki* IkUvhrm* ir Im •ikrim* 
l tr trr* 4*1*

Mu*-V SUt-lCUrM ir >|mIaA1umi 
n»M« (MaJtHljtua JMR AiASrVlj I 
UuM-

M** lurnitr diUiUuraUa Ir 
ibu« LirpimR di-Mim.iM: tr

i A*yriu*, kur uh« mUHIsmINMI |«raklU« 
j k *4 t«Mi>riui<a. kutrtiRt t uiLratt/e
I l.ltMftA «MI«Hll<ra. bu ,BU. hU«
l tItUOil

JV* <*|»Ul*k>U tr
I tuo m ntukiLlą l.*k •e.tky —

*1»*>M ir Ytokaral* ir tobuli Ųslll 
1‘žA^S kata^j.

i'RMRRmm UaUtateMM tU^

motum* 

UuuiH

• uvMMI

ih*

III M U

■



i

Jeigu nematei, tai ateik Į

riM.\EslMAs SAKĖMS.

I
3

*j<- t mėtoj*
z

I

CHICAGOJE
I

KATALIKIŠKOS SVKNTtS

Pulil o $25,000 lunkoje

I

VAKARAS.LABDARIŲ

I
I

I
ridtt

I

!

PASPRŪDO KALINYS
Iš VEST slfiEs

Bet veikiai buvo suimtas.

Jš ••*i\v\ Hf LAKE

t

IS KORTU 8IDES

l'illtlųht.

Prisidek tuojaūs gausi 100% PelnoPLĖŠIKAI PAĖMĖ $€00

!
Už S100 gausi

t
I

♦KMIOO 
. įmuro 
. IIMKMI

>
<

ji* turį* iiž.tikrintn virtę 
verieiii* metam*. Ir t**l**| 
ko iŠ to in-dnrą.-.

to šėrą /• •<€ m./. j<< iM'fta 7 'our. j n’*-tu* 
to i*rų IZ IriKA......................
n. Oriifik.tif t'Ž l*V K A.............................

III**

Al
ne

PRANEŠIMAI.

*. tH.pq

V«4.. ’

PAVOGĖ $10,000 VERTĖS 
DRABUŽIU

,<pnd>-i-kib 
•t ' l
7 :.■>» t < 

Girdėjęs.

. \*.-*l . ••• ■ riu ir lin reu •’.*i

dmu*.*ija *:*i!s»» -••wi aidriiik'iii* 
lytoj. IuiIuii.Ižm. fi d.. 2 lai. |h> pa*- 

tu, ši. Kryžiau* t*arn|*iė*i * Vitai- 

m'-je.

I.-Intid. •«. u .1. t iu*. ,*o |**-ią 

l.il.uol. |r nipijoi melnbnj 
še. luttOHi dniiteiic l*llė« >i|»|. 

•tiikhii*.

!

> kii.'i

ee.lll. I

• *tti: <*t:trrimK itai tu* *i.ik\-ai«" un< 
k. >i.|MnlM* *>■-. K***<*i*.<nij*a> ■•iirvall- ata-
m r.-n- ir |*-». |u.M*.l> im-u4. ii alio.ii.i-o . irr i**-ri!- 
UKm-u. al*r |uiU...«..u- M« i>u-«'.>. T.4.lt| t*Mta laliG-
ir.au- aoiMur'M- etlnal aota.ioi il-a- HMaa-
ia'-vM «M-ia ar aaktr-laa ir alw-JI -ėral — l*r*<ni.-4 
< M.MSgerta.) Ir < .ganai 14.- V* UVK> ir art at- 
il*t.a.lw-.

i'iiKt-KiiitMi ličiui viii mitui* Miiitntt:- 
mt'4 ugi •.... li«m.|«ialju* o*rt«-. -u-ti.-art.. an- 

" ll<-«a M«UJ* <• ll*r;i) l'l.*"«.n»O). errlurr. 
■■4 »-••> i...- u. i. .. t.k i- <ii>*.uaa. T.-irt ir.-niu... 
• • |..n < ..I 1 kame, nO« a l*r. r.-.r.-n Pra- yra |*l- 
n.., ai» ei-.ai. ura k«a.w«M*e tarta- <t. .iaat| karta 
<fi.l.M<. argu tatttgal -crral.aini H |mr4.->vln*<. Mų 
f-'ra. kurta .-tau minrklmai ti.-kunv nauluuot; Uta- 

’ r ... .............. u
<t.*riuH. I*l.<.laa>n- Uu- i..awt*a**il*«- t*rrt. io4 M-ra- 
|Htl>i l*lruM Uer.e<-rta. kurt- Iru -aaglaa-la- la- 
o-Ota-tita-.

■alvt* ir P:t<-k«*r- 
per tKul-ni "iimn purve 
itžvnž.invo nnt 

kerMti

ti, talnmiri**. 
.. S..iue*:..- * 
•ta imiką ii* 
’*i*> tairapij*** 
• \rtlmn. Ai •

Šeštadienis, Balandis 5 d.
Vili--, t.’ | . it. t p >1.

Sekliu d.i ais. Balandis G ii 
t '••le* i imi .i. < • l-t* .

Pirmadienis Balandis 7 d.
Ilrnunmi- Jl|ox:ipri-. I*'lli*ilui .

MILĖ BAISIAI AP£KU 
RUSI.

I

CHICAGūSirt A?i ĮLINKĖS 
MOTERIŲ IP MERGAI 

CIŲ DOMĄ T

DRAUGAS
kun*- -ii-iprrtrt > . prt 
lite prie l.-dkl. šnj. ii l

* rmtkilnu ilo.oi. kn 
• i i.*ini! ’iid gid< <ui'** m 
lyti t*li--liillda 

Irti* ki-
l ei* n

amoni*. Balandi* *>. 1919

PIRMIEJI KOVOS ŽINGS 
NIAI

Sulaikytas mokyklų superin 
Undenlui čekis.

Mie.-lo mujmo kovu -u 
kyklą tarylui jnu ėiu |mt. 
gą išmokėjimu ofisus |s-r 
aprtxiiirėjim:i Ituvo ini-iuiti- 
$74S,.*iil čekį mokyklą -up-tin 
trmlrtilui t'lmd-ey. I‘a-kui 
kontrolierių- Pike tą *"-ekį -«i 
lail.ė ir pažymėjo. knd naujam 
sii|M*rinlend>*hliii imliu- moka- 
ma alga. kmlaiigi ji- mdegu 
Iii* i išrinkta- -u|M*riul*-udenlii. 
Nelegaliai l**d> I. I nd jį l-ritl 
ko Mimji mokyklą tarytai, vn 
dovaiidntiio-i -**m>mi- pi i vii** 
gijomis.

Mokyklą taryta imi tn e> 
kj. It*t regali gimti pinigu. 
Tnip|uil to «'—I. i*. n-lioii "tą 
ž.inii iltie.to kontrolieriui.

Tuo tarpu nauji.- mokyklą 
Mt|s-rinl’-lid<-titi<- dirta -aVn 
nTiim. Ji- -ako. jog už -u v** 
darini visvi**n gim-ią- užim k.' 
ti kndir kiek vėliau. Sako-i, 

kel 
•iie

n 
MUNICIPALIO TEISMO.

TEATRAS! ‘tST TEATRAS!
RENGIA T.TETUVTSKAS TEATRALIŠKAS KLIUBAS "LIETUVA”

ir
CHORAS tVF.NTOS CECILIJOS” CTED0RIŲ DRAUGIJOS

Stato scenoje du gražiausius Veikalus

ŠVENTA AGNIETE I 3-ių veiksmu ir “ŠVENTA CECILIJA”, 4*iu veiksmų
Nedelioj, Balandžio-April 6, 1919
School Hali Svetainėje, 48-ta ir Honore gatv.

Svetainė atsidarys G vai. vakare. Perstatymas prasidės 7:30 vai. vakare.
Gerimimuji .. ............. nė: Kiekviena* e-aim* -knitę gyvenimą "Sv. Agnietė*“ ir

"šv. • *i-ilij*»-.“ la-l neužtenku tiktai |«.i-i-knityti. Ihilmr-gi l_ T. K. K ir šv. <’. 
i . I*i. *in**dii piu-.-ą ii-u»m* nei. I;:ii| (iiiiiiiilytę ją giiviiimą gyini p*-i-inlaiit ir tik
ru- at-itikimii*. Tai gi g>-i-l>iiiin<(ji vMtuuii-nė ii**pralei-kit** šio- progos ir visi nt.-i- 
1:ml.yl.il*- i š* vakaru. Nim-iidžini kiin'-in vi-us. Rengėjai ir Komitetai.

im.-lm 
ipili-i . j* 
įeil.iii g«* 

ilėjimo.
S B'tauta*.

■ iipinli- 
•«■ kn- t-i i

Į Vic.uucly.ic (prie G7 ir Rotk ‘i< m«- t*‘’y*.
Įwcll gutvią;, atsibus Sv. Ka- ,»*• -•'•i ’f im*'1
; simicro Akademijos Rėmėją I
draugijos susirinkimas. Tame,

t-i rinkime bus tir.kim.i VISUOMENIŠKI KURSAI, 
tamlatinė.: valdytai ir priimi 
.uos drr.*i<ijo.: idatu. taipgi 
aptarimą* kitokiu reikalą.

Motery
či; »K3ox Lu prakilniai jvtaigni. | toj. .
ira kviečiamos tttatiUingtii tat 
variuoti.

N< d* Iio), tat •ud/m G«!., 4 va 
landę >» pivtą. Sv. Kuiniiero. 
Viuiuoh.ic (prie C7 ir Rock jn-

I l>i<*n***«je *ildzi..i lip I »n li
uli •.•yv*-tm ii miri* .‘durie Iz-r 

vili. iš. melu įimteri-.dilini gy
venu |mi Iiiiiii. Ji.-**' U• nlumtli 
m*-. Mnitiim-i tik mai-lu Ii* 
kiiiK.iui-. laikui- -u-irii.kd.i>■• 
iš trntvniėią.

•tni mini- įui.-ii-L* j'«. kad l.i 
IlK.im-l jiuni Imi*. i*;*l-i t lii*-n 
•*«j** lealm J-ne zd*'- ir Lui.. 
ž’ln.it t l.id|«i M;.t - le* ■

*i'.iip|Mil |*nai-l-- •**. L.-i.l jinai 
vieimj lt.*iiil.*»j |tfililm ė-**«iaiii.

Klaii-imn- la*l. I <hI>-| )■*. :■ 
taip >kiir*lž.iai "yn-m* ii mirėt 
i i-ą npi*-i'lii .*

I tą klmi-imą in-lengva at 
įkyli. Tni Imi** j-, (gi lupti-.j 

Tą |m-lnplt mi-iii*--*'' *:i -mi 
liti kilnu gyvehimnlt.

Pnlikit sieną iteii-.-ii-i.i dili 
lerį iž<t».i<>:<. Ii! n i.-j. lunkui! 
pinigui liirė- te! H *|i|kt*-i'ltii.Į

Iš miiniri|mlio lei-imi Im-lo 
vidiimie-tyj mėgino |m-prą-li 
kaliny* Hmim-t Luliy, 17 m. 
amžinu-, kaltiuamm* už. vogi 
mą aiittiiiHiliilią. Ji- išliml** 
k rot itij langę ir už.**intngė nnt 
lui-1 o rtoeo.

Tuojau- |mkeltn Irukštua*. 
I’al- IrtM-ja- Trmle -u n*iol 
vrriu dtmiė ant rlogu. Temti 
vagiliu* buvo priv«*r>tn- |m ' 
MtlmH i.

Aną mikli vagy* puikiai ap
kramtė Sėliu itxm-r t'lutliiiig 
C«i. krautuvę |hi num. IMįh 
Illue l-l>«tial uve. Alvn/.iui-u »•• 
dideliu sunkiu niilotiioLiliu. 
susikrovė fHl.ttm vertes lira 
btižiu ir niivaž.mvo.

Keturi np-igiiil.lnię plėšikui 
Užpuolė Kn iv l'*i. **li-ą. I*'--’* 
Nu. (1ii<tie<» av**.

lliiliadžvrį Muipliy ii du j*» 
n-i-tetilu uždari- ux|mkidiiimiu 
luiuitaryj. 1‘ttėięė* V’mmi it *1»m 
vertė- lui-vė- l*iu*l-n.

I‘lt »ikni liUVlt Im- nil1*>ltl**l*i* 
linu.-. Buto nliužiuvę unti*-l.a 
nu.

liet ir |inl*ėgli ji**m- |«iiiyk<».

MIEGAMOJI LIGA.

PRANEŠIMAS 
I ZIIHll.ėkile tuSU- 

KIMBARK STATĖ BANKF. 
Sitb Štai ioii tounli Ti ••••i-ii r*-r 

lOStli ir Michigan Avė. 
ž (uitnimii iiitn nžniol.i ėjo 

n* im.-iiiie.

VIENAS 
TA IR

Tie- m 
JI Vt«.
ih

giih

ŽMOGUS UZMUs 
DU SUŽEISTA

|tra 
I-

Minkau- nulomobilinu-. 
kuriam Imto keli įlarbiniiikni. 

I žmiiltn- IViIliam l*etxm*t 
Žilu Mo-|«rall gal. Pet**r liti 
voolalrli. JI ir M«*rvnn gnt.. 
nupjauta koja. Ntnidey Kloty. 
koW-ky. JA’7 W. ::7 PL šiaip 
|«tvojingai -iix«*i-tii*.

Vi i jie Intui lu.lr.it- 
ihike t'o. dnrl.inihkid.

štoferi-. All'Vnmlel Tie.iup 
:oii. kažkaip išlik*. •' -*ika-.

SUSIPEŽĖ UZ MAJORO 
PAVEIKSLA.

Kataliką Vi«*ti'l" - j-leigli
i i-u*.m*-niški km ai Sui- ir to-

i t i< .,;a:trs, usjatt Į| . i di..... . i.nuta uiok.v
Kiir-i-tai ir km-i-tė*

ii i l.vi**'-miiii vėl l.-inkyli kur- 
-ii-. Kur-ni l.u 
i e-i**j** ir *li«-iioi*

RaMininkas.

BRIGHTON PARKO l.TE 
TUVIU DOMAI.

SF

I
I 
f

Xe«|ėliot. i. d. Icdamlžio im*-'• 
yni p*, prielaidą lame I i.d.) 

-auk.uiiui- Irodt *- llrigi 
Parko lietiniu -u-iiiak: < 

lųižuy tiiiėu švelniu ••• ' 
\V. 44 ii rnirfi'J-l z. .

. *-11-11 niki:.-e t«u- iojit'lu. , 
l.iidu Bri-ditoii 
gulė- Miiinktii 
pini-*: p* p*- ■

i ra ■ 

| toli 
ima- 
Į ■ pri- 
! I III I. 
pienai, kokiu 
i'atko lietuviui 
km«i:iut:uiu>ui 
ti iįn. feikidiiiiji'iiėi:i I.n4uv>*i 
n* pr'giilmy I*'*--.

Kn- ' k myli lėiim- u kam 
Lrnugi y i-ii j**- lni»vė. itl-il.n. 
Lykite Inu -ii-irinkimeH.

Kvieta Laikinoji Komisija

L VYČIU 36 KUOPOS 
NARIAMS

Teisėjas davė laiko pasitaisyti. 
•‘Vltje. koka liti iklillla |U>- 

•.1-ik-ln-!'* turi* Mr*. Fiovtmee 
Aule*. ±JU IVi-ron-in md.. 
jiirm k<*b*lo» dieną tatimdiiHu. 
Illln rlIVO Vyto lleHimlHi llin 
joro Tlmmfiaomi kntupnuitą 
t ui veikalą.

•• Ihiilu-**. |Ki-nkė* jo- vy 
nt*. "Me- ji išknbiii-ime front 
tnimio lange“.
"Ne. tm*> jj pnknbin-inie vir 
‘uvėji*. kur nš jį vi.-iiom**t gn 
t.-iii mntyli“. tarė jo mot.-ri-.

"l-’ronti uiiiiio Inns**“. atkil
to vyra*.

"Virtinėje“. lutMtkė u..t. 
ii- it |*lll-ii|ėjo |a-š|yttė-.

Pi*-* kmėje jiuni ji -uur.'-tn 
i.i. \liodll ilt- įo te:-i<uitt.

"Ji- mniii- uniizė“. -kur 
ilė-i Iii-. Anie- tei-. iui.

"Jiuni num ndvą n|alnnž •“ 
|ui*:iktijo jo- vyra-.

T* l-ėjlt- tll*n*lll pili. i*l<*. I 

v** m**tn* Inikit |i’i-ilni-y*i.

UŽMOKĖJO BAUSME 
DAR PASIRASĖ.

tink Parke įniko- tei-ėjp. 
I MfKet* du -alititiiniiiku nu-

Šveikui ingiimo *l<*tmitniiH*n , 
to ufi-iin iinineštn upė* keli- 
nauju- *H*irgimu* miegnmęjn lvtudė |** kelioliku .lolierią ii 

lign.
Inriuenxii ir pln’iėiu ligų- 

sirgimui mažėja.
-n l

PRANEŠIMAS
I žmokėkile ltlXI|.« 

KIMBARK STATĖ BANKE 
Štili Sta!hm t'ouniy Tn*n»ur**r 

138U1 ir Midnr.AU Avė. 
ptitarmivimu užim>ke*ifttt 

tl'-ilIHlllH'.

Ii . mtiji* .l...iii> M rt i ii X
I !••• l*<.iM<l«'jhiio Al. Mnrijn- 

, Pji-'-'. f*rir |Mta|*< I..- ŠI. J*in* 
tirėti--purtei riu i-tM/inlė* -iit.r- 
t«*j *1. iMilmi.tžė*. Itipi tn.. <> m-. 
d*'li<>j. t. d. Imlnmlzio «m "iu ror 

” |.ih- šv. Kmriuujo*.

V««» iu«-r» |»rivnl.. priimti Į |q<. 

>apij»* •' etninę 7 lai išryta.

VobbflM.

• .i'*tn»4— ..•■<« Si.jmiv*** 
;..‘l . -.l-e itil i*ių UnlrHoj. G *l
Imtlafl.lŽM*. tlioju’IM |*O t|li'.|Mt-1| Auš 
*e Vartą |*iimpij.i» -i.-tici iėji-. 

Vi*4 luirini ir* krieėitilili buiiimi 
ni-ik'l'Liii \ *-;i dilti" yvarhtu 
n skiliu.

N* ' -’i -,*. I* *•• l*nl *-t ‘i**. 
ui. ryto tt-i !:uo|*- irt t.u 
•r ••-. <•*.: o<>e,.** io ., m K*>

■ uiaij***. \'t*i moini i* vrkite.* 
t* • ntiikti išpiliin'i: nnt ryta • 
’-iu 7<>i mi. .yt*i .-u-itiukti 
b*tži yiim'-u >v**tiiiii*’ii. i- ur 
»i.*- ei .imt* i luiž.uyėin.

Valdyba.

N.il.lioj. Inmlžin Ii •!.. 
i.ioj p*i ĮKimid.lą. ii y k- m.'-ni* 
.'iii- -ii-iih.k-iuin. IjiInI. S.i

• iu:ne ii '.p., ši. \|ykolo \ i k. 
|Utin;ū.io- -vetaiuėj*. \ ' -i lUi
• tai t-itle l.i i*-.-m!,-* km-ėnit 
l'tigm.i-ittl i.’-ttanl.y ti Inu -n

imnn. ne. turimi- *!r;t;: 
iniblu n*il. tą aptarti. Taip 
i tie. kuli'* t:ė«i ut*inio!.ėię

• .ėiH.-ini*! umke-ėią. nsnlon* 
■ii.* iiž-ioioi • i i. I. viiėtn'.ii* 
taipgi i’-u- li< ii*i *it. ir Ii 
-••l.«’‘ėa. knd pii-.il.*•*.* tltln'*» 
| iii* ludaL Sęjimi'o-. knhie

uepi ii luii-'de. ' i-i btt

LIETUVIAMS KAREI. 
VTAMS IR LIUO8NO 
EIAMS ŽINOTINA.

I.K tinhl lutviviu ir lim—iH.riu 
liiuilro boiii*ni'-’« aidim- ih-JA. 
|į..j, . .1. i.« ■■ «L 2 lui |*.>|<aii|
\« k. Pi -. P |*u<n|*ij«*- .|ar>e 
l'ritfht.Hi l‘nrt. ■ \ ini l.un it'ui |.r». 
M.-PI l.i'Ljl *<|oli. t***M«f&4.

0 AR MATEI “ČIGONUS” 9
Scliool Hali, 48ta ir Honore gatv

Tt»WN <H-' LAKE

Subatoj, Bal.-April 5, 1919
Rengia Liet. Muz. ■ m ■ ■ A SS

Draugija D | I U l C
l’itbl-! ai rt ikiilniijtint. “Birutė” nt kurtu- antru kartu naują St. Nimknu* mu- 

rikę tragediją "čigonai“. I%i |M*r*taty uiiii "llirutė*“ t'lmni-. ėigutini- np-iriih-. su
dailino- daug viMtkią lininę. |«* vmluvy-t** SI. Mitukam*. Pradžia S vai. inkare.

Kviečia “Birutė

Jeigu nori, kad tavo pinigai atneitu dideli pelną tai TU0JAU8 prisidėk prie

Colorado Consolidated Minės and Power Co.
KAPITALAS $1000.000.00

Illinois valstija ištyrė šitą kompaniją ir išdavė 
leidimą parduoti šėrus .

rita n! ....

2tl Jėęę l*c»hrrnl. jie mša 7 Inai i tnclu*..............................
»i i wtą r *. **• i’**. * I Z 11: K A

I erti i it. »!ą l'Z llVKA

ą-MMi.iNi

ąžro.oo
Siauro
•Joo.oo

nuuruiMU 
L'žmvltėkite tašu*

tmlnikymą mivo oiliunmtue 
taimldvryrtė*.

Stiliniiininkiii n<* lik už-imo- 
kėjo k-iu-m*--. liet dar |ui-ira- 
m- |mi |Mi-ižmlėjiniu. kad jie 
pnin<*šią teirt-jui. jei kur kitur 
painaty*ię gatuMrry rtę.

Vadiani. ir jfe* prtodėje 
prie kovo* prie* gamMrry Mę. 
nnr* |iirm kelią dieną patyrė 
j« palaikė.

Ur. S500 gausi į

(lau*) rim u’,....

.'41 -ėrą /%•«/* rr< d, Jir ln <i 7 nu*" j m*-ltt«................................

.*• — m i nttt n t z 11 \ ty a
• In I ertilil -ilą l'Ž HVKA..................................................................

Už $200 gausi

SKAITYKITE 
“DRAUOA •

• «

................. HOMMIft 

.................... jk.VNI.IMI

... .VMl.lMI 

....VNI.INI 

rtaa a!......................ąi.VėilMi

PERKANTIEJI iki 20 d. Balandžio Ap ril gaus Ore Certifikatus DOVANAI. Vėliau 
perkantieji Ore Certifikatu nebegaus. Todėl prisidėkite tuo jaus, o pelnysite 100',.
Šėtą imli pirkti ti<-ti>iJinu kaip už ątiMi ir įminu gigu kaip už $.'••*MI. <;a|i pirkti: vyrai, materyv 
ir mt-nriiuM. Arnri (•nmblimiU tik už “Indi*’.lbi pibiai tikime, kad prUdedaati prie liną 
l.*ntip;:mj<e alatar nulniik* dėleliiui Itu1u« ateity je. ih. šnm luNnfMnijaa turlnn ir ištiriama* yra 
aui«i>4m«m> ir Įilaiatfiitatiaf riafmr itaumlaif?

Midnr.AU
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