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4- Pešasi Bavarijos bolševikai -Tosenovei Vokiečiai statosi

Taikos sutartis bus i 
dvi savaiti

Bolševildzmui bus padarytas

KITA REVOLIUCIJA 
MUNICHE.

Siunčiama ten kariuomenė
Berlyno.

Copenhagen, Imi. 12. — Nu- 
mnliergu laikrašti* Frankcni- 
ache Tagc*po*t pran<*ša. knd 
Municlie pakelta nauja revo
liucija. Iki šiol Munirhų val
tie nuolaitieraių liaudie* bol
ševikų noviela*. Bet įlalmr 
tų *ovictų prašalino *u*iorga- 
nizavę* kita* eovirla*. *n*i- 
dedų* iš tikrų akiplėšų.

Nuoiaide*nių bolševikų ra- 
važšavima* ra t vėrė eratralinį 
nevirtų, kuria iuėjo 5 darbi
ninkai ir i kareiviai ra mn- 
riainku K tat z kaifio preziden
tą.

Tuo nc|M*itcnkino komunis
tų vada* l**vin. Naktį ji* ra 
nariškiai* užpuolė centralinę 
policijo* nuovatlų. išgiaklavo 
policijų ir jo* vyresniiio*iu* 
įmėmė kaipo už*tovu*.

Po šito tarpe bolševikų pa
kilo dar ditlerai nesutikimai. 
Aitrieji tcėiau* paliko priešą- 
ky>-

Maaiebe įateigta rvroeiji- 
niai teiamai. Prakirta į a- 
ana* 28 teigėjai. Tie dienomi* 
ir naktimi* teisia pristatyta* 
bolševikų anka*.

VW laikraščiai paimti mn- 
nicipaJėn kontrolėn be jokio 
atlyginimo jų Matininkam*.

nsoene pi su naši revoiiuaj*.

I* Bavarijos revoliucija jau 
perminėta j Badenu. Tenai 
plačiai veikia bolševikų agita
toriai. Norima Badene pas
kelbti sovietų respublikų.

Berlyno ix>kal Anzeiger 
praneša, jog liolševikų sukili
mų Ihiesseldurffe valdžia* ka
riuomenė numalšino *u kulka 
*vai<lžini*.

25 bolševikai krito ir 2-*> 
žm n*'** siižeistn.

Siunčiant kariuomenė.

Berlyne paskelbta, jog Mu- 
aicbsn ]m*ių*ta valdžios ka
riuomenė, kurio* tikslą* panai
kinti ten Imlševikų uzurpato- 

ĮL «ių valdžių.
Nu Municbu taip Imi*, kaip 

.• W buvo ra Magikhurgn. Ai
tų miestų be didelių sunkeny
bių užėmė valdžios kariuome
nė. Tuojau* pranyko bolšeri- 
kų sovietą*.

TAIKOS SUTARTIS JAU 
KAIPIR PAGAMINTA.

George Lloyd sekretorius apie 
tų praneša.

k<H>frniwijr»M

nepadėta ja- 
reikalavimai.

Paryžių, Imi. 11 — Tuntų 
sujungus komisija vakar pil
nam *u*irinkime pnlmigė visus 
darbu*. surišiu* *u *ųjunga. 
Suformuluota galutinai kon
stitucija bu* paduota peržiūrė
ti vyriau*iųjai taiko* konfe
rencijos tarybai. Gi šita pan
kui tai |mve* patvirtinti |de- 
nariam taiko* 
susirinkimui.

Komditurijoje 
|Mmų ir prancūzų
Bet kaipo tie ir kiti. komi*i jo* 
nariai. *avo reikalavimu* nu
tarė padnoli tieeiog plenariniu 
*u*irinkimui.

Kuomet bu kviečiami 
vokiečiai.

Anglijo* premjera* IJovd 
George <lar neiškeliavo lxm- 
<lonan. Ji* iškaliau*, kuomet 
bu* nu*tatyta* laika* pakvir*- 
ti koafereneijaa vokiečių at- 
Mara*.

Ameriko* at*tovai Movi al
tai. kad vokiečiai a t Morai bu
tų pakvieeti Hile dienų tarpe 
halandžio 26 <1. ir gegužč-* I 
dieno*.

Bet nežinia kų mano kitų 
šalių at*tovai.

Pati taiko* Mitartia, po ku- 
riųja turė* pa*irašyti pakvir*- 
ti vokiečių at*ovai. jau paga
minta. Sutarta galutinai rei
kalai* atlyginimo, Vokietijų* 
ililiežių nn-tatyma ir kiti avar
ingieji kluuaimai išrišti.

Taip pranešė premjero 
l.lovd George *ekrvtoriu*.

.Muže-nė- *varl>o* klau*inmi 
Im* išrišti lomi* dienomi*.

Grorge'o aekretorin* Mikė, 
kad kuomet taiko* nutarti* Im* 
imtvirtinta. tuomet turi** imti 
galu* ir liolševikiznių.

Klausia, kokiais tiktais ameri
konai atsidūrė Rusijon.

Washington, Imi. 12. Km* 
nict gauta žinių i* Arcliangvl 
.-ko. knd tenai viena ameriko
nų kareivių konųmnija buvo 
atsisakiusi riti mūšių frontnn. 
antknrt pakilo visi prezidentu 
tVilsoiio priešininkai.

Kongreso atstovai linijini* 
prezidentui |m*iuntė ktildegra 
mų apie kareivių sukilimų ir 
imreiknlavo dindi atsagymų i 
klausimu*:

Kam knrrivini buvo siunčia- 
mi Rusijon!

Kn* juo* |Mi*iun1ė!
Kn* jiem* ten vadovauja.’
Pagaliau* kongreso nariui 

užsipuola prieit karė* (b-[>ar1a- 
im-ntų. kam ši* kaldcgramų n- 
pic sukilimų taip ilgai laikė 
l>a*k-pę* nuo visuomenė*. Ir 
paskelbė ištrauka* tik tuomet, 
kuomet apie tai pnulėjo rašyti 
laikraščiai.

Smarkiausia prie* šalie* ad
ministracijų veikia Californi- 
jo* senatorių* Jolmson. Ji* ki- 
tuomet laivo rrikalnvę* k ne
veikiau* atšaukti kareiviu* ii 
Kurija*.

Kragrrani nvarlm dar ir tac. 
kad tenai amerikonam* karei
viam* vndorauja ne nnn*riko- 
nai. liet anglai.

NEBUS PALIESTA MON 
EOE DOKTRINA.

Paryšiu. Imi. 12. — Tautų 
sųjungo* reikalų komisija *ų- 
jungo* kanai it arijoje padėjo 
naujų poemų. sulig kurio tautų 
sųjuuga negalė* paliesti Moa- 
roe doktrinos.

Tų poemų pagamino puikia. 
Ifoase.

Komisija dar aptar* japonų 
nmradmratų *ųjungo* kons
titucijoje apie žmonių rasių 
lygybę. Nežinia ka* įvyk* ra 
tuo amendmentu.

Bartjnua, Imi. 12. - Muni- 
cho bolševikų oovieta* nu
sprendė kuoveikiau* palino-. 
rasti vira* karė* netauriu*

PAKELIAMAS BALSAS 
PRIEŠ LAIŠKU CEN 

ZURAV1MA.

Blokada panaikinta, bet su 
laiškais — tikras vargas.

Paryžiui. Irai. 12. Kmam-i 
blokndn pri*-* visa* priešinin
kų šalis. išeinu- Vokietijų ir 
iMilšeiikiškų llu-ijų. formaliai 
|*anaikinta. susinėsimai te 
čiaits vi- <lnr varžomi mi I-vii 
kijo. K-tonija. Lietuva ir ki
tomis rytinėmis ir pietrytinė- 
mi- Kuriųsis šalimi-. I'om-iio- 
vei cciiziiriiojaina į ta.- šalis 
siunčiami laiškai ir t*-l*-iira- 
lllos. Visoks bizni- užbbiklio- 
ta.- knip ir karė* metu.

Amerikos atstovai taikos 
konferencijoje ragina tarptau
tine ekonominę tnrylrn panai
kinti nrlrn sumažinti tų cenzu- 
rų. Ne* tuo bildu gyveniniai 
paliekami via gih-raėj n**žiny*- 
tėj ir tas kenkiu nltelniem* 
žmonijos reikalam-.

Cenzūros suvaržymai nelei
džia naujai atgimusiom- ša- 
liniH pratlėti kakim* nors nau
dingo* luzniu*. atnaujinti gy- 
veninių ir pagerinti aliclmii 
Milių stovį.

Ne viri siunčiamieji Iniškni 
j tau i*alu> aišmši tia pasiekia 
adresatų ranka*. Gi katrie lai
škai ir pristatomi. tui laimi 
cenzūros mi vėlini i.

Teorijoje šiandie -u tomis 
Miliuli* negyvuoju. rodo*. jo
kie *11 varžymu i. Bet praktikoje 
nelengva susinešti mi totui* ša
limis. Ir la* didžiai apsunki- 
na tų šalių gyvavimų.

ANGLIJOS DARBO PARTI
JA VETKTA

Reikalauja taikos sulig prezid. 
Wilsono principu

Londuiias, Imi. 12. Anglijo* 
darlsi |mr!ijo- naci įoiiali* pil-i 
iloma-is komitetą* *uf«»rmu I 
l.ivo (Militikinį reikalavimų ii 
anų tuojau- |Ki*iiinlė taiko-{ 
konferencijai.

Reikalavime |nižyiiiiiiui. kad 
laiko- konferencijos nt-tuvni 
mestų šalin |m riluą įvairių r*-i 
kalų di-kii-avimų ir kuovei- 
kiaus dari tų laikų. |ian-iii1ų 
prezidento B ilsollo paskelb
tai* taiko- |>rim-i|mi*. kurie 
sutraukti į 14 |M>sinų.

Ihirlio |inrtija lnip|mt rei
kalauja. kad Anglijo.- vyriau 
šylu'- atsiimlų i* |mrlnment<i 
kunskriprijos bilių. |M*r1nuiktų 
utilitarinį veikimų Rusijoj*- ir
iš tra atšauktų savo kuriuo-Į 
iiH-nę.

prieš Talkininkus

Socijalistai atsisakė socijalizuoti 

Vokietiją . ,

VOKIEČIAI PRIPAŽIN8IA 
TIK PREZ WILSONO 

PRINCIPUS

KALBAMA API1 ATNAU
JINIMĄ PREKYBO8 

SU LIETUVA.

Nekalbėsią nieko nei apie atly- 
ginimus

I GELEŽINKELIEČIAMS IR 
VĖL PADIDINTA Ut 

MOK ESTU.

Berlyną*. Imi. 12. V«ikietijo* 
užsienių reikalų ministeri*. 
grafu* llns-kdurfl' RantxMii, 
kalls'-dama- nacijonalinm susi
rinkime. mieste tVcimar. |uimi- 
kė. jog Vokietija ne|mtvirtin* 

įtaiko* sutartie*, jei toji bu* 

I iškreipta iš pr*-zidcnto Wil*o- 
'no kituomet (mskclbtų taiko* 
principų, žinomų 14 posmų.

Toliau* |Mi*akė. jog vokie
čiai vienodai žiuri-* į talkinin
kų finansiniu* reikalavimu*.' 
knip ir į ntsavinimų vokiečių 
nuo jiesn* |«rigulinėių teritori
jų. Sakė, jog talkininkai vie
ni. Im- vokiečių ekspertų, jo-

I kiuo IhmIii is-gnli nustatyti jo
kių sau finansinių reikalavi
mų. Tų gali atlikti tik ra pa
čiai* vokiečiai*.
“Mu-u oponentai negali su

skaidyt i ir siipnraližiuoti Vo
kietijos ir tuo |iačiu laiku iš
reikalauti sau nepaprastai di-

i

TikJte^vMmjęanados pra-

Mesinai. Kanada. Imi. 12.— 
; Quel»ec jirovineijoje įvyko vi
suotina* gyventojų Imlsavi- 
ma* svaigalų proliibicijos rei
kale. Didelė didžiuma gjvra 
tojų pa-ipriršino proliibirijai.

Quebeeo provincija tad bū
vi *o j Kanadoj viena provin
cija. kur bu- leidžiami gaminti 
ir |uir«iavinėti svaigalai.

Europoje ekonominis stovis 
šiandie gana apleistas.

Paryžius, Imi. 12. Vyrian- 
-ioji ekonominė tnrylrn įniko* 
konferencijoje anų dienų |ui*la- 
vė talkininkų vyrinti*yhė* nt- 
-toviim* rezoliucijų apie ganų 
rimtų ekonominį atovį visoj 
Kumpoj. Apie tai vakar ofici- 
jnliai buvo pa-kelian iš taiku 
konferencijo-.

Tnrylrn |k> to di*ku*avo apt* 
panaikinimų Idokndo* aplink 
Vokietijų ir Au*trijų; apie at
naujinimų prrkyho* nuryti^ SĖ 
E*tonija, 1-atvija ir LietavC 
apie imnnikinimų uždraudUĮa 
prekybų* *n Izmkija; ir pagg- 'Į 
linu* n pi v atidarymų preKk- 
ho* reikalam* upė* Ritine. —;

Taiko* kunferraeijai taafa 
svarbiųjų klausimų palMŽB'5 
išrišti Ačeč ino anglių 
ap*krieio 1*1*■»»«»»**« Tais 
kai* nepa*idalina čekai-ato* 
kai *u lenkai*. Ir virai ir kH ‘ 
tai *avina*i. Gi taiko* koafr 
reneijo* prielankumą* yra vie
noda- kaip tiem*, taip nniram

M

— > « •

Wuhingtim. Imi. 12. Gele. 
žinkelių darbininkam* 
|m<lidinta 
melu- (m milijonai *b*l. dnu- dėlių pinigų ramų”. |m*akč 
ginu.

Per Iri* 
jie yru Ittimėįę duttgimi algų 
41.21 itl.IMNI.IKMI.

Iš t<>* rauni* *X<<UNH>.tNMi 
koiiųmnij*** Itilti ir 1917 me
tai* Ihivo |mdiditui*io*. gi 
perniai ir šįmet pHItUNMI.tMNI 
jiem* |»ri<k-jo vyriau*ylM*. kuri 
<laluir kontroliuja geležinke
liu*.

ir vėl
užmokesti* per

Ottaera, Imi. Iii. — Finansų 
mini*t*-ri* riioma* tVIiite Kn- 
mulo* |uirluiii«*iitiii pranešė, 
kad šaliai kari- atsiėjo ligi 
prarito vasario U1™’5.(»9K.122.

M'misteris |mreiknlavo dar

ministeri*.

SusirinkiBM pasiliks Vei
mare.

Iš naci jonai io vokiečių su
sirinkimu pranešta, jog val
džia atmetusi ra manymų su
sirinkimo sesijų perkelti Ber
lynan. Tam tikslui Berlyne 
nėra tinkamos vietos.

Boarę reichstago romai re
voliucijos metu dikčiai sunai
kinti. Revoliueijonieriai tuose 
rūmuose buvo įsisteigę savo 
kazarme*.

Kad tuo* minu* atnaujinti, 
reikia tam tikslui apie pus
antro šimto milijono dolierių 
ir kokių keturių mėnesių lai
ko.

Iškriko sodjaliMcijos komi
sija.

Vokiečių valdžios į___ ____
racijaiizacijo* komisija |mkri- "blnrvtaa Ritz viešlmtyj. 

ko nieko gera neatlikus!. Pir-|?---------------------------- ~
miaii buvo kalbama apie to* 
komisijos suirimų. Gi dulmr 
laMii faktas oficijaliai pas
kelbta*.

PatMii žinoma* vokiečių 
MM-ijalistų viola* Kautzky pri- 
pažino, kad negalima, jokiuo 
budu sii-ocijnlizuoti Vokieti
jos. Jei taip, tad ir pati komi
sija nereikalinga.

Laukiamas geležinkeliečių
streikas.

Valdžia pramato, kad gele
žinkeliečiai visoj Vokietijoj 
sukelsiu streikų, kuomet Iraku 
kariuomenė.

bolševikų valdžia 
žymiausiu* uagaru* 
barusiu* kiluamet šalie* 
ninku*.

Tarpe snarvštnotų Bndapem 
te yra buię* prekybos minio- 
teri* Joseph Rteprrayi: buvęo 
maisto ministeri* von Krar- 
may; garsu* kituomet finan- 
•istas lx>o l-anezy; hnvęa teia- 
clarystė* ministeri* haraano 
Ha-zai ir daugeli* kitų aenM 
imperijos didikų.

Ercgercoga* Joseph Fran
ci*. kur* Budapešte * t «t«vn tl- 

jm-kirta,J“ imperatorių Karolį.
■ a -a . I . a • t * . - I š ■ * T 1 . a * a

siunčiama
Pra neuzi jo* 1 mk i joa,

f įjf - 
k

J Jj
•.• n■ ETIZ ESSSOMa ■ <-3

< n® i '

t i jų. Ib-t geležinkeliečiai gro-_ 
moja streiku. Pakilę* streikas 
ant geležinkelių |mnršin* sto
vį viM.j Vokietijoj.

Berlynas padalintas J juostas.

Kad apsisaugoti bolševikų ir 
streikininkų demonstracijų, 
valdžia Berlynu padalino j ka
lia- juostas, j kurias nežino
miem* žmonėms be policijos • 
leidimo nebus galima ūsaiti. * 

l'ž tuo* prasižengimus pno> 
kelhto* aštrios hauianėa.

Sovietų kongresas čia vis V 
dar nepasibaigia. Ji* išairpg|tž 
į tikrųjį parlamentų.
<iun*i FusiKrTTa
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lyrn lygij* žmogžudžiai. Teis- 
Įino uždaviny s yiu kovoti su 
visai* žmogžudžiais. Kada tei
smu svarstyklės uclygiai sve
riu, tada civilizacija griuvo, 
šitai ve kur yra boševikiziuu 
šaltinis it stiprybė!

Pustcht i'tijanizuuis 
dzin paveliju vyrams nepildy
ti šv iu J.-akymu; paskui ji* 
leido (Militikitm* 
tunų 
prie

iApra*

Ii aus.

-DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St.. Chicago. lll. 

1< l< hmn* M" Klišio Al II

užgriebti -te
turiu; toiiuUN jis priėjo 
|wditiškų žiuogžui lysvių 

Hiteisinimo. .Imi ihiu kų kal
is u apie politiškojo melu oi 
ganizavijų. Tu taip pinti kaip 
pasaulis.

Ziifiim in* atsižadejusieius 
Kii-taus gal ir džiaug-ma- y- 
ra. kad Dievo įsakymai ne- 
pildomi, kad aelšra davatkys
tė- |w*litil.i<j*. kaip nesenai i» 
s:tniė vienas ii<-tmių sorija 
lįstų laikraštis. Bet nesidžiau 
gia tie, kiiiivuis tupi žmonių 
ętv ils- 11 Imtu**.

Lietuvių Partijv 
Nesutikimas.

kml

Žmogžudyste yra 
žmogžudyste.

l’ie * piu.-id<-ilant šilai kai - 1 
rruucuujoje MH-Ijull'lų Valius 
bu\u JoliUs JuUlvs (skaityk 
Zoįvr). Jin Iiuio luitui i.-kal 
bus, intikniiiigus ir likim ti 
kėjv j nik įjahzmų. Tuda suci- 
jaltzuuu dar skelbė, kud kanų 
neturi būti.

Kaip lik karė užsidegė Eu
ropoje kausiu kokis Kaoul 
Viliai* užmušė Jaute*'ų tisui 
be priežasties. I zmošėjas tn 
po suimta*. Per t isų karę uie 
ku nebuvo girdeli apie jį. Da
bar, karei imsibaigus, jvjku 
h-iiMuan. Užmušėja* tupu iš
teisintas.

Tiesa, kad Jaurėa buvo |iu- 
vojingm-, kad jis gulėjų begalo 
užkenkti l'iuncuzijni. statyda
mas saio MH-ijuitstiškiis jauiu 
ras augšėiuu už Prancūzijos 
politikų jsilikiiiinuj. liet tiesu 
yra taipgi, kud Jautės dar 
nebuvo (aidui ęa nieko blogu. 
Taip put lieea yra, kad Vil- 
lniM nebūtų turėjęs teisė** už- 
mušti žmogų. Moro ta. butų 
padaręs kų Uoga jmlitikujc. 

! Tai-gi į Viliamų reikia žiūrė
ti, kaip į žmogžudį.

Tėčiam* l'rancuxijos teismas 
j tų dalyki) pažiurėju kitaip. 
Jis išteisino Villaiu'ų dėlto, 
kad tas Jaurvs'ų užmušt- iš 

‘pairijotizmo. Tai-gi duliur iš
eina, kud privalu asmuo, kaip 
Viliam, guli užmušti kilų pri
vati asineiiį jei tik vadavau- 
jasi patrijotizmu. Krikšėm 
mes sužino visu širdies skaus
mu ir visomis salo jiegutui* 
protestuoju prieš tui.

Juu kelis kartu* rašėme, kad 
pasaulyje jsdiliskos žmogžtt- 
dyatės dauginasi. Progos 
mums taip rašyti buvo davę 
unurchistai. Dūliai turime at
kartoti šutu jHisakyiuų, kud 
ne vien uiiiiklustui yru kalu 
už jiuliliškuN žtnugžu'lysies. 
Rimui Vilium Itiip gi kaltus. 
Ku* jį ištei-ina, tu- jaidrųsi- 
na iHihtiškiif žmogžudy sies, t) 
politiškų žmogžudy s<-ių iluilgė
jimas jiurodo. kad mus civi
lizacija greitui smunku temyn.

Mes nebūt mile prisidėję 
prie socijulistų procesijos, 
kun protcsluvo prieš Vilionių 
pateisinimų Paryžiuje, liet 
<uuins liūdna, kad teismus Eu
ropoje atMŽvdgia į politikų. 
-Xr Cottin. kuria šovų j mi

Daugeli- skundžiasi, 
šiandien lietuvių )mrtijos m*, 
sutana. Tuose nusiskundi 
tliuose išeinu: “Mes geri, tik 
ūme nenaudėliai." Kada ne 
naud' hai ateina pas getuo.-ius, 
aiba adventui, tai. žiūrėk, ge
rieji (irislato ji* iii- reikalnvi- 

imu atsisakyti ••nenaudų” |m- 
ziuių. o pi įimti “gėrusius”.' 
Bet neimud<-liai nenori to |>a- 
daryti de| dviejų priežasčių. 
I'imliausiai, jie mintija, kad 
jų nelaimiosios |iužiums nėra 
,iei kiek blogesnė* už gcranias. 
Autra-gi m*nusib*idinio prie
žastis yra ta, kad nenaudėliai 
tiki, jog Lietuvoje turi Imti 
{iažiutų laisvė, ir kad į tų lai
svę sutilptų viso* nekniuiim- 
lės nuomonės.

Jei, skaitytojau, m**uprau- 
Ji šitos gal neaiškios kalima, 
tai iuisiuN* imvyzdį. Lietuvoje 
y ra tik v iena gera |iartija. Ji 
užtatai suu vienai pri|«žįsta 
teisi; vadintis lautininlpris. An- 
lin jo* yni dvi nenaudos jiar- 
iijos: pilniuiine neiutudclė va
dinusi kl< rikultiis. Ji yru ar
šiausia už visus, lies ji nesigai
li Lietuvai uei žmonių, nei pi
nigų in-i dariai. I'rieg tam ji 
drįtda retkarčiais mintyti ne- 
taip kaip tautiirukų vadai 
liepia. Kn<iu tie {amai Im*im1- 
ram puuėdžiai paakina laikų, 
kiKNuet Idierikalai negali be 
didžių nuostolių atsitraukti uuo 
seniau* prižadėtų susėjimų. ta
da tie klerikalai turi imtis ai- 
aakoniybę už ardymų la*udrų 
darbų.

Yru dar ir antra nenauda 
(ntrlija. Tai socijalistaL Jie 
mintiju, kud visu pasaulio val
džių ir turtas ir laisvė turi 
tekti vienai kiršiai, kad lovy- 
nė* meilė yra buržujų prasi- 
lininy iiuis kenksmingas prole- 
tarijului. Kita |>nrtija susideda 
*11 Lietuvos prispaudėjai* Ru
sijos Imlšcvikais ir nenori nei 
girdėti apie jokį dariu) su kt- 
toim* (Mirtijomis. Bet ji nėra 
taip blogu, knip klerikalui, ties 
negulimu norėti, knd ji atsi
žadėtų savo nusistovėjusių, 
nor klaidingų, |Mižiurų.

Tai-gi tėra tiktai vienu vi
sai gera partija, kuri pripa
žįsta, ka<l reikia pagerbti nu- 
aiatovėjusin* racijalistų klai
das, nors jie ir |>o to pager
bimo nenori dirlrti su kitais, 
u m-gerbin nekuomel nusisto
vėjusia* klerikalų pažiūras ir I 
urpripaAįsta jiem* tiesos tu
rėti tokių (uižiurų.

Kitose šalyse yra kitokių 
pažiūrų į partijų vertę, bet 
Lietuvoje jos tokios kaip &a ii ’

\ i*o pasauliu akys dabar akyvos praneuzmus. Mus buk 
žiuri į Paryžių, visos ausys rašėiuoae jo* jau senai po kelis 
klauso, ka* girdit iš ten. Mes syk buvo garsintos.
neturime sutvarkinių riste-' j Paryžių taipgi atėjo tek 

I malinių piane imu iš to m.e*- .mj Prosų Lietuvių užreiški- 
lo. Ir abidvi nių* Tart bos ir' '
laikraščiui l>p;i'iiio<iu lik tru-j 
pimus žinių.

I .ii y žiu ji- lietuviai jaučia, js-nkio* priežasty*. 
kud vietine *|Hiuda ima apie 
juo* daugiau ir 
kableli uz lutai t* — *'•* UUII- JMM»V •••••••••••*
dėkingi. Bet dm taukiai |ui*i- iį lietuviai turėjo sudėti, kad 
................malonių klaidų. Kini . m-j tikėjimo m*davė mokyti 

kad teis- 
busirinki- 

I* lietuvių. I vasario vi* gi 'muose draudė kalbėti lictuviš- 
išsitnrė; “Lietin ių M*|mra Į kai.
tiz.im- (i. y. noras skirti* nuo’ 
lenkų i. yra laluti ue.M-uni at-' 

-įrudę*. Jau priitslvin yra, 
kad ji sukėlė vukiei'iai.** |*u 
tai* žodžiais imrirašė I krai- 
mėli*. Im-i s|H jamn. kad jis 
y ra lenką*.

Tokių |iaėią mintį apie lie. 
tuvių susijungimų su lenkais 
ištari- ir prancūzas generolas 
Fouvillc laikraštyje “L’Arin 
m t oluniale” (Kolonijų Kn 
tllloineiie) III sausiu. Lietu- 

Į v įai, ypatingai p. Cervus c- 
iiergingni protestuoja prieš 
tokias (laziurn*.

Lietuvių delegacija įsikūrė 
J savu vuldvielę mime 24 prie 

iue Bayanl, bet žiuunes, atei- 
nam'ius su reikalais, priima 
tiktai uuo II iki 12 ir nuo 4 
iki (i. Tat sU'iaro tris valan
da* dienoje. Mat mus delega
cija visa* savu Įuistaiigas 
kreipia į darbų *u svetimų 
viešpatijų atstovais, dėlto ma
žai priiminėja svečių. Kuu. 
Kastantiua* Alšauskas dar 
builama* Lietuvių Delegacijos 
piripiuiuku 10 v*sar^ 1919, j- 
trike {miiui Ulcmcuceau mcnio- 
r i jalų, kad (iri pažintų 1-u-tu vos 
m*l>rigulmy-bę. Po kelių įžan
gos žodžių tame inemorijalc 
trunijiai paminėta Lietuvos is
torija, (taškui ekonuminis tuųs 
tėvynė* stovi*, jo* santikiai su 
Rusija ir Vokietija ir jo* kovų 
su bolševikais.

Pabaigoje lietuvių delegaci
ja išreiškia norų, kad talki- 
niukų^šalys suteiktų Lietuvai 
materijalę ir moralę (togcllių. 
Materijalė pagdba reiškia jmi- 
skolinuiių ginklų, šūvių ir ufi- 
nerių-iastruktorių, taip pat ir 
piniginę paskolų. Moralė pa- 
gelha yra pripažinimas įsikū
rusio* neprigulmingos lietuviš
kus viešpatijos, kad nių* ka
reiviai. kovodami su bolševi
kais žinotų, už kų kovoja. — 
Pu nstuorijalu yra jiasiraM,* 
Alšauskas ir Daujotas.

Kun. Viliuiavičiu* Iuįmi pri- 
skaity tas prie keturiolikos na
rių naujoje 
vijoje, kurio* 
ji. Klimą*.

Paryžiajv

KLAUSIMAI IR ATSA 
RYMAI.

P. K. B. Aleknai, apie kv. 
Raitą.

Ii k IfiH'Htitt't. Kas ir kniln 
iihi, |*aaiškinanėi<>, kode! jiel|mra < pinui) n antrų kandių 
nedalyvavo rinkimuose į Wei- nusidavimų kny.ų! 
nuiro seimų. Paminėto* yra 

Kad vo
kiečiai laužė lietuvių teises, 

teisingiau kad jų kuilių išvarė iš luokyk- 
Jie jai laimi |ų, nors piuigu* joms užlaiky-

tuiko nemalonių klaidų. Kini įnej

ta* dienrašti* /.<■ 7hh/<s. ku- vaikus lietuviškai, 
ii.* gaudavo daug informacijų1 nuošė ir viešuose

Uuluvių delega- 
(lirmininku yrn

M birželio. I9IS 
nt. buvo socijolistų susirinkt- 
nui*. Tame nuvirinkime vienu* 
atstovas rusa* išdėjo taipgi 
lenkų reikalavimu*. J tuo* rei
kalavimu. |addiuvo ir Lietu
va. Ku.y reikalų apgulėjo* va
rini. kad Kurija turėtų pilnu 
eonu prieiti prie Baltosios Ju
ro*. Jei ne, lai Kurija |mke|. 
nauji; kun*. l’ricš tuos reikalu- 
vilnų. pakyls kun. A. Vilium- 
virius luikraulyje “Revue llal- 
tk|ue”, kurio paskutinis nume
riu išėjo kovo mėoeayjr. Ji. 
teisingai rako, kad Lietuva ne
gali būti tikini medžiaga Ku 
sijos viešpatijų* tikslam*. kad 
ir iner turime teisę gyventi 
laisvėja.

Lietuvių s|aiadM organisa- 
rijn.'iuuivadinttsi La Conva-

Rekolekcijos
Auiros Vartų Bažnyčioje

west-Sideje.

Prūsų Lietuvių užreiški-| 
nui- tapo apgiu.-intii.s 17 vu- 
*aiio 191!) m. Paryžiuje.

(iul nevisi lietuviui Pary- 
Luje, Im-i i*oi s k..ikl|tle lalrri 
iiitekmiugi laikosi tos |iažiu- 
nis, kad Lietuva su Iatlvija 
butų viena virš|iat i ja. Dėlto ir 
telegramų pranešimuose taip 
taukiai painiojami dviejų tau
tų vnrdai.

/.* 14 kovo pranešė,
kud latvių <b ’i gncijn, pinui- 
iiiiiknujnnt p. I linnu.-. Igitvijos 
ministrų pirmininkai, atva- 

( invo ; Knuuų 12 kovę sutarti 
mi lietuviai*, idant nlii-jų tau
tų kariuomenė* ir ekonominė.* 
*|H-kus butų suvienytos kovai 
šit liolševikai*.

| Paryžių atvažiavo vienas 
oficicris iš didžiojo Lietuvos 
stalai. Tas oficicris pranešė, 
kad bolšrvikai apie Vilnių turi 
tiU anuotų ir 3(10 kulkasvy- 
džių. lietuviai tokių ginklų 
negavo uei iš vokiečių uei iš 
kitų. Kartais net šautuvų pri- 
trukstame. Trėiau* lietuvių kn 
riutaiieiH* yra tik 20 vidrstų 
nuo Vilniaus. Jei ji uorės jį 
|iaimti, tai suprantama, kad 
priaeia pakloti daug savo 
žmonių.

Taikos Konferencijoje dalis 
Komisijos, kuri turi skirstyti 
ribas tarp tautų, užbaigė savo 
darbų prie nutiesimo ribos I 
taip VokiHijos ir Lietuvos. 
Bet nea|>gursiuta viešai, kur 
manoma padaryti tų ribų. Tik
tai komisijos nariai gavo tūlo
ti nustatytųjų linijų. Į Taikos 
Konferencijų ta linija tajx> j. 
nešta 14 kovo. 1919. Kas toliau 
liasidarė, nežiuome.

Galima tikėtis, kad Pary
žiaus Konferencija paskirs 
lietuviams gana naudingų ri
bų tarp IJetuvoa ir Vokieti
jos. Visai negalima tikėtis 
kad lygiai naudingu mum* bu
tų rilat tarp IJetuvos ir Len
kijos. Dų-nmšti* L* Infor- 
niatiun 15 kova, 1919 m. rašo, 
kad Taiko* Konferencija turi 
rupiutis L'iikijor reikalais 
k uodu ilgiausiai. .

Ainil.iihiti.-. Veikalas, kurį 
lainista vadini A<1111/17 m<-i. 
<Iih iihiį žydų kai-'
la»jv vadinasi lhbn lhtijunu.ii. 
lai yrn. .ItntiknuiĮ X<Hižttit. 
Grekų ir lotynų kalliose tas 
veikalas vmliiinsi lhirali|Kiuic- 
iioii; tat reiškia ,wi/H/J«mias. 
Kitame veikale yra minėti ut- 
sitikmuii. , •alebtlivji karalių 
kiiycusi. ir t:i|»o prnl*-isti tie 
laktai, kum* lenai minėti.

Zriin, kini It-itil.'uiit nilia 
Pnrali|Mimeuų veikalas, sii.-i. 
deviantis iš dviejų dūlių. tn|M> 

liuirašylus žydam.* sugrįžti* iš 
Babilono nelaisvės, nes jame 
yra pniiiinėta* Kyraus edik
tas. kuriiioini ta nelaisvė už
sibaigė. suteikiant žydam* tei- 
-v grįžti į tėvynę. Tame vei- 
l.nlv taip gi yra minėtas Z<> 
1 olinls-lio siinaiis sūnūs. Tas 
gina* tėvynėje nelaisvei pasi-

1 baigus.
r*s l*aridi|M'*meiių veikalas 

tti|H> |>aiiišyias pirma negu už
ėjo S<*l< ukydų vieš|<atiiv imas, 
ne* veikalų rašant žmonėse 
vaikščiojo Darijaus pinigas. 
Seleukyvlų laikais tas pinigas 
laivo išnykęs. Tame veikale ir 
Imžnyčia |iavadmta |M*rsišku 
varliu birnlt. Pen*jus Nebeini. 
jo Inikams niekai jos nevadi
no tuo vardu.

Ii to viso matyti, kad abid
vi l*arali|Mnueiių. ariat Met
raščių, arlia Atsitikimų kny
gos, yra rašytos tnini|uii |h> 
žydų sugrįžimo iš Babilonu 
nelaisvi**.

Nėra tikrus žinios, kas tų 
veikalų rašė. Rvdai spėju, kad 
jį parašę* Ezra. Tat labai 
gali bu'i, nes yra daug liend- 

(Tųsu nnt pusi.).

Ii WE8T RIDĖS.

Eztra pranešimas parašų 
rinkėjams.

Peticijų blanko* iš WmJi- 
inglono jau guutos. Ju* guli- 
Inu gauti pa* A. Dūdų. 2U39 
W. 22-nd St. \ įsi rinkėjai, ku
rie <-*ate išrinkti eiti jw*r šlu
bu*. iiudoiiekitc gavę bhiukus 
pradėti dailių.

Pu* kuriuos neatsilankv*• • 
rinkėjai, tie auli ateiti ir )*i- 
sirašyti šiom- vietos**: J. Bag- 
diiuna* Su. (lakley Ave^ 
A. Zalutori*. 2.122 Ko. tx«vitt 
St.. J. Mickevičius, 2342 80. 
I<eavitt St.. J. K rot k u*. 2454 
So. (lakley Avc^ M. Palionis, 
2323 So. Leavitt 8tM The Lith- 
uanian Printiag Hooae, 2214 
W. 23 PI

Rekolekcijos prasideda Balandžio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, baigiasi Didžiojo Kctvergo vakare. Mišios 9 vai. 
ryte, pamokslai tuojaus po Mišių ir vakarais 7:30 vai. 
Komunija bus dalina .na 5 vai. ryte ir Mišiose.

Kam rupi gerai pažint Kristaus mokslas žmogau* 
laimės ir išganymo reikale, pasinaudok *^***1’ Rekolek
cijomis ir neapleisk nei vieno pamokslo. Visokiuose abe
jojimuose gali kreiptis prie Rekolekcijų Vedėjo.

i

raminsi in'n.ji- ir norniulėjc sveikatojr. kaip kiekviena* tina.
Gera sveikuta reikalauja sveiku ir normaliu nervų stmio. O 

kuiauet <-*i nenuirta, kud lav» nervui nuirę, tai iH-privalninv tu 
upleisti, <■ pmdrupiliti apie tai tuoj.

i

Garsus nervų elixiras

PARTOGLORY
sustiprina ir ainiam jonų nervų M*1em* ir padaro ii jus naujų 
Žmogų. Itouka 1‘artotrlorv kaštuoja $1.(10. Arimą IuiiIuk kultuoju 
lik *5.00. t'ŽKakykile raUMut iiamlie.: Aplėk* Partiniu. 160 — 
2-nd uve. Ilcp. L. 4. NcW Vork. • (G. 5)

LAIME

Sew Tart, Imi. 12.—Davę* 
rusų amhasadorias Amerikoje, 
baroną* Roman Roscn. ištrn- 
ko ii Imlševikų nagų ir atke
liavo čionai

Rašykitės ir kalbinkite kitus raiy 
ties po peticija.

Z A PET1T1ON FOR IJTHUANTAN INDEPENDENTE

Čia dedame žodžiu* to* peti
cijos, ant kurio* turi paali v * 
rašyti kkkvienas lietuvi* 
lietuvių nepripuimybei prijan- 
čiantis žtaugu*. M 
tam tikras blanki 
ingtnoa, ražykitte 
kų. Kurie jų m 
kirpkita ik laikraščio šitų ra*- J 
tų, padėkite savo parašas ne-

^ ištrinamuoju jiaišellu artia ra- ri 
kalu ir siųskite j Kashiugtont ” 
šituo adresu: fe
TJthoaotan MatteUOl OUUMfl vi • 

7W nflMuth str. M. W.
/ Ws teUgtis, D. a

............. ..................—
r

\\IIERh.\S, l.illniniuii wh» for agni an iiidc|H-mlenl Stato, s lioso inhabitanta, 
diBtinct gioup. Iiave nevrr rviiouneed their rigbl to imk |m*iuleiicv;

\VHEI!EAS, tli<* vstablishmvnt of an indcpcuiiciit Lithuanion Stato uuuld udd 
iiiuterially to tbe future pcaci* of 11h* vrorld.

TI1EREFORE WE, tls* undersigned. a»k for the |M*opi> of Litliuania tlio»c 
rigiits of solf-dctvniiiiiatiuii tluit an* tlu* ilcclured uar ainis of the ITiitcd Statės, uud 
tiuit have Imtu gruntui to the oppresMsI | m-u plės of otln-r countries.

Wv res|M«ifully nipicst the I'REKIDENT OF TtlE UNITE!) STATĖS aml tbe 
HEt'KETARY OF STATĖ to i.\ti*ud to the Litbiuimau Govcrnment formai rvcogrn- 
tion. Iitised imt mily 011 t bene grouisls of juatice. Imt t Imt tl.iom^i thi% tbey may be 

better idile to a i t listnnd iIh* attempt* of the preaent regime of Rusais or “"y 
uthcr nlien governiuent to im|a»*e a foreigti rulc u|h>ii tintu.
Name Address

/

<-

X
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, KLAUSIMAI IR ATSA Igyr 

RYMAI.

/ 
v

iLietuviu Statymo Bendrove
JAU PRADĖJO STATYMĄ NAMŲ, IS KURIU 

BUS NEMAŽAS PELNAS.
Lietuvių Statymo Bendrovė ntpudo pinigų bmJnls>i 

d>'dn Ii-ii. kur atn< -a didi-lį ,« lu.j. I.ė-tuviii Statymo Itendruvė 
laukia kitotm t gaus l.i«-tuvn liuo-yl*- ir |mrcikalnu< nut-u l'.vn 
drovę. kad pastatyta namu-. m<-. < -aw tam pii um-..- ir vi 
Minmrl Lietuvo' hnl*ą i'klnu-yti. \L— laii|mm<- pini' ii- l.ietll 
vai. tn<-s vim <l<-daiii<* pinigus pirkdami m-i iih. knd iimim Lietu
vą pagi-lls ti, m<-s M-rininkų pinigu* visuoim-t tutini ant raukų 
ir ėia Amerikoje budavnjiiua* namų nesulaiko pinigus p>-tdavi- 
niui Lietuvai. Me* tuos pinigus galim gauti visuomet, liet jia- 
kol Lietuvai bu* reikalingi, is-pudoin lutukose, liet su jais daro, 
me biznį. Tie šėrai kils j nngštesne* kainas ir kas dar neturit 
šėrų nusipirkil. Sėt ų kaino 25 dol duodame aut išnsikėjiaM ga
li po 5 dol. mokėti kas mėnuo.

Tai lietuvi nelaukdamas nieko esi lurlinga* nr biednas, 
pirk Lietuvių Statymo Bendrovė* šėrns, pagvlltėsi sau ir Lie
tuvai.

Lietuvių Statymo Bendrovė* yra ingalioli šie agentai: L 
K. J. Gervilis, Detroit. Mieli. 2. j. Ruzas. Clevelnnd. ftliio. 3. 
J. Buika. Akron. tildo. 4. J. Aešiokns. <’l. v•-Intid. tildo. 5. 
Stiipinkevičia. Strutlier*. tildo II. V. Glugndn. Cb-vi-land. 
(Ibio. “. .l-'.DnlM-ikas, 8. J. Kntmver*kis. •). A. Dobilą.-. Itl. 
Baltrušaiti*. Vist Clevelaml. tildo.

lietuvių Statymo Bendrovė reikalauja agnitų po visų A- 
nerikų. Taip pat reikalauja karpei>derių prie darlm statymo 
namų ir ntokinimuisi. Pirkdami mom-y onh-r ir supdami pi
nigus arlm klausdami, kas neaišku visuomet užrašyki! šį ad-

R«4kaltnira« prvfvrc* 1. 

%l- lumUtėja- |wr %0*a Lnn* 

m%r. %»•«« *« grrw wi-

m<4.r*4*iN. i«njan«

KLEIN BROS.
imsim a 20111 sis.

Velykiniai Gatavi Drabužiai
Didelis Išpardavimas pas Klein Bros.

»

$10
Vaiku Gražios Ranka 

Dirbtos Skrybėlės 
K gero Bikinio tumpinio 
aprėdyti* nu grorgitlr

Lithuanian Bndding Co.
CMI7 Snperior Av<-. Cleraland. (ihio.

Ml Ji.s \| |> k|\l s
SkMV|tll.r*.

Milam, malto*** Ir
IhiCm' laTBld -k r S Im*I«*». 
m^imk ra*ad««aao*. m- 

pilko-n»do> ir 
: aprv**J t lo*

FaieMiAU iv® tawbo fMra T*ut-
iA Kaimu iTMto. Mtauiiypaežį

• m-fcįį M. erepe kvietkomi* •« AE
.. >7JO $5.00 ir kuopiniai* dJlJJ

■ V*t>. II I

laikrodininkai
AIKMHIMKAJ Ir Of

paskutinio trupinėlio. Pirkite visų 
Star Kumpį, aaa tai rlowonušl-MM*. 
A'/ar Lnirarat yra to* pačios rųlies 

parinkti tik- 
spiaiir 

» a »« - pinate

(Tąsa nito 2 pini.

rų y j m t vbių šitame Parnll|M» 
menų veikale ir Ettro knygoje.

IS Klau'iuias. Kas ir kokiu 
laiku parašė Er.ro knygą ? .

Atsakymas. Ežio knygą p.n 
rašė žmogus, kuri* turėjo var
dų Erta artai Exdrn. Keturi 
šimtai ]H-iikin.*dešimt devintais 
metais prieš Kristui užgiin- 
siant ji* iš Babilonijos jiarke- 
>i^'° i žydų žemę su dideliu 

buriu. Pirmasis bu- 
parkeliavę* 51G me-

tai* drauge *n Zorohabeliu. 
Sugrįžę* j tėvynę E«dra* į- 
statė teismus, 'paskyrė apskri
čių viršininkus, sutvarkė pa
maldas Jerozolimos bažny
čioje.
"ij's it aprašė žydų tautos at 

sitikimus, įvykusius per Stt mo
tų. kuriuose jis ]iats gyveno. 
Kadangi (oje knygoje, kalliant 

apie Ez.rą ir jos darbu*. viet<>. 
mis sakoma oš, o vietomis ji*. 
tai kaikurie mokslininkai niiit- 
ti.io. buk knygų parašė kas ki
tas, tiktai įtraukdamas į savo 

-Mfcikalų kaikurias Ezro raštų 
dalis. Bet tas *|>eliojiinas nė
ra užtektinai tvirtas. Žydai, 
rašydami veikalus, gnun tan
kini mainydavo išsitarimu*, 
kartai* apie savo sakyikunt 
“aš“, kartais apie save kalbė
dami lyg apie svetima ir dė
dami žodį jis. Taip darė ir 
Ezras.

11 Klau.-ima*. Ar Neemaėiu* 
pat* raš«'* savo knygų!

Ątsakįfmtu. Paskutini* di- 
V^4ys'" žydų būry* iš Babilono 
jJBbalaisvė-s į tėvynę parėjo veda- 

ma* kunigo Nehemijo. kurį lie-
* žaviai st-niau* iš lenkiško va- 
t- dindavo Kermošium. Ta* pa

rėjima* įvyko 445 metai* prieš 
Kristui nžgnuant. N’amieje Ne 
banija* darhavosi išvn-n su 
E*ru, kad sustiprintų sav« 
tautą. Nehemija* savo knygoje 
aprašė, ką jis padarė- per dvy
liką nn-tų. tai yra nuo 445 iki 
483 prieš Kristų.

Nėra svarbia* priežastie* 
alsuoti apie tą tinau, kad pat* 

^įehetnija* |iarašė ravo kny- 
g|Į nor* ta knyga labai daž- | 
nai'vadinasi ne jo vardu, tik ( 
Antrąja Karo knyga. Ta* 
Maldinga* randa* jai teko dei 

pašalinė* priežaa-

Moterų ii- Mergai' ių Xatij*iiM Simai, geriau 
mo vilnoniu |H>|>)iiio nr »-rgv. Imx kolas; la
imi gražiai poniuto*. V1Q 7C
rėdyto* mii arnikai*........................ V I vii3

Moterų ir Mergaičių Gražiausi Reipai. 
Geriausio* miies vilnonio poplmo ku dirže
liu. platu* ir gružu*: didžio dėl • * K Q£ 
ipoli-rų. merginu ir niergniėių.... ^ 13l33 

*m aj sa*.

Madnios klebės Gero ftilko.
t i'Ii.iiimim, mailo* laimi g. r<>* satinu*, meska
line ir latida. mi gražiais rtindinai* kalniv- 
riais ir tiinie*. aprėdytos ka*pi *1Q TE 
fiinis. Juodi*., mėlyno* ir spalvų ^13ll3 

KM Iki asx

Madnų* Dolman Kotai.
“fk-l moterų ir mergairių; padirbti i* geru 

vilimum nergr ir poplitio. naiijaUMiM- *pal 
voar su kiaisiiais ir gurikai* pni 7E

aprėdyti ...................................... *Z4*f3
KM IM sas.

MILINIAI MJIIVM Iii si.so. 
Taurei*.. |w*u <1«- ir cmsan- <IH- 
oouti Mkmni naia^arlnhi nuolo. -n .lir 
ė-tl*|. M, Lio-nial. 1^7 OTt
o tulikai- *'

I k
tfc*. Sutraukdami Dievo Įkvėp- 
tųsiaa knygas j vien# Avent- 

. tuštį. lydai norėjo, kad tų 
. knygų skaičius butų vienokia

M raidžių skaičiumi, žydų 
kalboje. Tų raidžių buvo 22 ir 
negalima laivo padaryti dau
giau. Todėl prisėjo atskira* 
knyga* suplakti j vienų, pa
dedant po viena raide. Taip 
apdaryta ir ra Nehemijo vei- 

^Jtalu. Ji* tapo prikergta* prie 
TEzto veikalo ir skaitėsi viena*

*u juomi. Bet tai buvo tiktai 
tvarkintojų priemonė. lėti mu
gi Baro, veikalą* yra rašyta* 
Etro o N vii wni jo knyga yra 
Nrbeniijo veikalą*. Nora tuo
du didžiavyriai dirbo darbų iš
vien gražiai sutardami, bet 
veikalu* juodu rašė skyrium.

14 Klausima*. Ka* parašė 
Esteros knvgą ir kokiame lai
ke!

Atsakymą*. Nėra tikro* ii- 
icm, ka* parašė tų knygų, 

rijo* Klemensas, A- 
į ir kaikurie, kiti spė

ja, kad t# padarę* Ksteroa 
dėdė Mardokėjua, nea pačioje 
knygoje yra pasakyta: “Ta

I

gyveno daug vėliau už Manio-1 
i kėjų, Imlvl nor* la užbaiga tu
ri būti no Mardokėjan* raėyla. ■ 
$1 io.*a, ji ir išrodo kaip pri | 
dėėka* prie veikalo.

Tos knygos aprašytieji atri-! 
likimai įvyko Persuose vieš- 

i pataujani Kserksni I. tai vrn 
tarp 485 ir 4t»5 motų prieš 
Krislų. Jei Mardokėju* Imtų 
tų knygų rašę*, tni jos atsira
dimo laikas butu npie 4<i5 me
tus. Nenltejolina* kati ta kny
ga lapo parašyta prieš tni 
kaip Aleksandra* Didysis su- 
giovė persų galybę .'KM) mo
tai* prieš Kristų, nes to* kny
gos antorins dar visai nesiti
kėjo, kati tokia nelaimė guli 
įvykti. Ji* rašė, kuomet Persų 
•’nlvlti’ buvo pariojo stipru- 1 
moję.

11 Klausima*. Kas rašė 
.lobu knygą ir kokiu laiku?

AtsaLuuias. Nėra nei mažiau
sios žinios apie tai kas jiara- 
šė Jobo knyga. Sunku įspėti 
ir parašymo laika. Tiktai iš 
kalltos gražumo iitimamt. kati 
tn knyga turėjo būti parašyta'ratų. 
Saliamono laikais. Visa ta 
knyga parašyta eilėmis. Jos 
autorių* buvo puikus jiovtas, 
ln-t ji* |MH>tišku dramatiškumu 
aprašė tikrai buvusį atsitikt
inų. .lobas gyveno vėlinu už 
Abraomą ir. turbūt, ankščiau 
.Moib'-s. nrlia Mnižiešiaus lai
kų, t. y. tarp 2.000 ir tarp 1,500 
metu prieš Kristui gimsiant.

16 Klausimas. Ar visa* Do
vydo psalmės yra jo paties 
rašytos!

AtMdĮfmaa. N<" viso*. Psal
mių arba giesmių knyga va- 
<linasi Dovydo delta, kad Do
vydą* tų gir*mių parašė la
imi daug, bet jų rašo ir kiti. 
Ant kaikurių psalmių paminė
ta ka* jų sustatė, ant kitų ne. 
Yra senesnių ir nanjesnių 
Dvylika psalmių snstatė Ara
las, Dovydo laikais, vicnnolikų 
psalmių sustatė Kori-* vaikai, 
Emmana* ir E*tana* sustatė 
po vienų psalmę. Viena yra 
turtint Možė* sustatyta. Ta, 
turbut, seniausia. Yra psalmių 
sustatytų tik dviem šimtai* 
metų prie* Kristų. To* yra 
jauniausio*.

Aydų kalboje psalmė* vadi
nam Tehilim. lietuviškai tat 
reiškia farbraūnų. Grnkai ja* vadiname tiktai IS 
pavadino (Mafatet, delta, kad' antrankių Av. Rai 
paarėta jų kalboje reiškia. psalmių knygų. Bet 
kaakies akambiati. Jie giedo
davo Psalmes skambindami 
styga*. LietuviMcai galima bu
tų išversti tiesiog

t

I

A

r lustui nu v rn.tvi mauk 
ti.-iiij** ilvieių racvvenin.y murinu , 

| nuliui, lietimu M-lr-link-j». pun.ntrn ' 
1 i.mlin nuo catvvkarlų: tumiau **S‘I- 
<lomr**: nu mnu. elektra, tnntulin,'- 
t tla Ir kitai* parankamai*, tunai >□- 
Matrta* ant didelis dut»ltavo Inta 
SSiltt; rullm* lulkrtl k»r»t. riktu Ir 

! t.•stanginti dartnel*. fr.k.-
^įteikta imek.il si.sm. likusiu* *nt 
lęilenrru m.-nemnlu įtakok, timu

I kaukite pa*

0. A. <;niG ak s ra.
. Uit Sn. H.l.led Kt.. CMrt

NAUJOS VELYKINES SKRYBĖLĖS GATAVOS'
i. - i *1 n i.. |.» V, b. hom* gaunamo* dideliame paairiukimr. sprinyta* ra 
leteni*. nk-HiiU. kvivtkomi* ir luitai gražini* kaupiniai*, ypačiai ~ ~
di'b Iv* *1.' irniliininm *ų pltink*ii<>iiii* .................

i.tti/Ki* ii t vKivr*
M VtMIS.

Perini,t„mo* Mahne ir Alau, 
din.-*, aprirtvii* *u kalniniai* 
Ir crnOiiini* ItriMkotM*; tai* 
l**1 »nn-dvt<«i >u r.-orrriir 
'■evo*; nau lanfone m.
•»«•<-. duot, hrnnn. 
rutavn* ir rudu* ..

VAIKŲ VELYKINIAI SIUTAI.
Vaikų Vilnoniai Mėlyno ScrgeSiutai gi ni 
■palvų: grafams audimo; siūlė per juostų 
nu dirMiau ir be; mi kmmiaia; kelinė-* 
extr* kirpto*: didžio iki IN metų.

Gero S<-rgv iki $12.50. *15 ir *1*.

MERGAITĖMS VELYKINES 
ŽLEBES

M< rr»ib-m» laitai gražins balto* Bebrą, la
bai graliai siutui «u trijų rcervių rankovė
mis. oijuoėlia platus ir kaapiniaia VIII 
•pir jnuUų: didiki H—1C metų: po VI ®

Irk 
SJB

F**.* Papib-a parap. IkrHtlin aoAaa. 
Jia praaštoiim* UI Manių toadandiio I d. 
vakare Ir n«rattffrjfc> Neliaaa ar Jii 
tfyvaa. ar pai kokia nelaime* f*a1lkc 
Mddkime <*r kaa apšr jj
11 n otų. lai alallaultia ut ka buviu 4A. 
tuagaa.

KasimS ra* T.iMfhna,
>*:< Ko. ItuUr Ht. C*biraA.», <M

Vaikų Gražų* Statai ra Eztra Tdiažra 
įminti gražius* spalvose. gražuli* stibius; 
gerai |iadirbti. dvi puri kelinių knieker* 
mi kiekvienu aiutu; diilžio iki IR *1 f| AC 
metų. aperialUi po f IUfW

bet ir mų* kallmje jau į atgyve
no grekų žodi* psalmės. Juomi 

tiktai

ir danginu giesmių, nevadina
mų paabnėmi* ir neįtrauktų j 
psalmių knygų.

K«*l Pr. BaOya.

Pavasariniam Pirkimui
Vartotoją Bendrove* 

Krautuvę
Town of Lake Apielink^e

Išpardavimas
Visuose Skyriuose

Per vtaų sąraitą (išimant Pelnyčių) Knurtavė 
bu atdara kas vakaru iki 10 valandai vakare.

Korporacija Palatine

^rmours STAR
Kumpis kurie yra” si pandakinia apdaro

K
IEKVIENAS kumpi* kuri* yra tinkamai dėl Armour Star turi būti 
augiausios rifiies. Mes atmetame tuos kumpius kuria yra mi įranta 
vųrtea ir tiktai ižrenkame tuos kurie yra geriausi dėl Armour Star. 
Po lito viso peržiūrėjimo visiems žinomi kumpiai yra išrūkyti aut tam tik

ros ugnies—su Pan&akiniu Apdaru.
Pančiakini* apdaras kuris yra ant 
kumpių aptrauktas uflaUco sultis 
kuris pasfraofna kumpius ir pro
duktas goriausiais—Kumpiai toki 
kuki jie turi būti.
Užtat Armour Star Kumpis, gerai 
kepasi, verdasi. Jį gali gražiai ir ly
giai supjaustyti. Apdaras

to, jis yra i

ARMOUR

•ate Ar-

imek.il


LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
API1

KŪDIKĖLI JĖZŲ

I vyix», kad be nuovokos krito ant kelio Ir žmogus nuo iJpnol- 

' to laivo atėjo ir nusigabeno jį j tamsią Malį begalinių kanėių. 
kurioje gyvenu žmunes Dievu umžinai atmesti.r

IV.
Ireniejaus, Mykolo ir N urano prietikiai.

In-nicju* prisikalbinu savu draugus eiti .*u juo į netur
tingiausių miesto <liilį, kur gatvė* buvo taip suiuro* ir pur
vinu*, knd Nurnrui* norėjo grįžti algul, ir m-t mažu* Myko
lu* pradėjo sirgti ir alpti.

liet Ircnicju* jviislu (uidrąsino eiti tolinu, kolei pasiekė 
pusiau suvargusį namą ir tokį bjaurų, kud švurcsnė kiaulė 
jame uždaryta nebūtą jautusi g<*rui.

Įėjo jie vidun. Tenai ant pliką grindų rado mažus ne
turtėliu* vaiku* - viena* ją buvo šliiluis, antras neregys, o 
trečia* a pi i | m;* raU|uti*.

šį juiskiičiaiisiąjį Itenivjus ėmė su savim kelionėn, My
kolas vedė iicmatiintį. o Nuromis, prašant lrciii<*jui, pakėlė 
šlubąjį (įnėinė j glėbį nešti ant juros kranto.

Daug žmonių siisisfiietė u|dink juos aut gatvių, klausi- 
m'sliuni. kur jie mano keliauti. Nekurie jimkavojo iš jų. 
Kiti l<nn<lė atkalbinėti juo* nuo kelionės. O da kiti bandė 
juo* sulaikyti, liet In-nieju*, Įsidrąsindama- savo draugus. 
•Irusiai praėjo nepnstcliėtas. Nei vienas iš ją nesustojo ėję* j 
ir liula kailu Žodžiui ir riksmui viltu mūšiai . <> ukiuvn* ii i 
put vai būvu metami ant ją.

Lipimą* ant kalnu, kaip jie pramatė, buvo labai sunku.-. Į 
I žčj<> dairi bni*i audra *11 p«*rkunijomis. Žaibui ir lietus pu- ' 
sinti apjnkino juo.*, šlapia žemė li|s> prie jų kojų ir slidu. 
Iiu<**i akmeny* nebuvo tvirtu |uiramn ją kojoms. Nežiūrint 
•«». jie ėjo augštyn. Kartai* nušlysdavo keliu* žingsniu* že
myn. kartais (mrkrimlavo nnt kelių.

“Ireniejau suriko Nuranii* aš jau negaliu eiti to
liau.’’ Ireiiii-ju* |iraticsė savo liuusąją ranką ir gelbėjo jum. 
knip galėdamas.

Mažasis Mykolą* nicktfr nenusiminė. Ji- drąsini sekė In- 
piejų. Ji* niiolato- žiurėjo į Ircnicju. kaip į vadą ir jautėsi 
link-ma- net -linky l«-*v ir varguose, kml gauna sekti Ireiii.- 

-avu draugų.
(;alu|i. audra nurimo, ir saulė praih*jo švi«**1i. Kuonlct 
|e-rvermnlt -pindulitii užkrito nnt jų m-ptidcnglų galvą, 

\ KTI<>k galui i- 
nni jie (<ii*iekė kailio viršūnę. Nilo ėiu nesunku būvą žolėta 
įkalni- nusileisti iki juros kranto.

“Eikite šen tari-' irenieju* — eisimo j sodą ir prisi- 
skinsime gi-lių Įmpuošti savo laivelius.”

Smki vartuose sutiko juos Karaliaus pasiuntinys. Savo 
rankoje jis laikė tris erškėčių vainikus ir tris gėlių.

“Išsirinkite — tari* jis. — Erškėčių vainikas yra. kurį 
Ją* Karalių* |mts nešiojo, kuomet jis keliavo per šią šalį.”

“Duok man. ką mano Karalių* m*šiojo“ — tari* įrenk*, 
jus. insiaiiut* eršk<V*ių vainikų ir s|Miuitdaiiins jį ant savu 
gaivus.

(■i Mykolą* išsirinka Imliai un'*l*vų vo-ilkų vainikų, u 
N uranu* rnmloiią uguonų.

Sode Ireniejua (irisirinko lelijų (uipuoėti savu laivelius, 
Mykolą* vonilfcų, o N uranas aguonų. Susėdo į savo laive
lius. gailindamiesi, kad apleidžia tų grąžųjį sodų, kuriame 
jie žaidi*-, maži bmlami ir savo draugu* ir gimines, kurių ne
sitikėjo niekada įlaugiau matyti.

“In-nn-jau. tu laikysiesi prie manę-*, ar m* taip! tari* 
mažasis Mykolas mnldaujanč-iu ludsu. — Aš žinau, oš tuo
jau žuėiuu. jei tiktai vienas pasilikčiau.”

“Tai|i. InikysiiiH**. kiek tiktai gnlriliiiiii daikte, — at
sakė In-nicju*; — na*s imilrųsysina* kitu* kitų.”

Jura buvo nerami. Vėjas siūlaivo tsiugas. N<*|Mižį*tu- 
mos laiidyklė* rodėsi iš ]iu laingų. Ju* lamdė apversti lai
veliui. *markiai* judėjimais. Erškėčių vainiko dygliai su
lindo giliui į lrcuiejuus galvą ir pailnri- daug skaudžių 
žaizilų.

“Mc*k šalin tą vainikų — tarė N u runas — vistiek ne
iškęsi liaisių skausmų.“

”Kų manu Karalius nešiojo, nešiosiu taippat ir aš”, at
sakė Įrenk*ju*. Net kuomet jis kalbėjo nuo jo kaktos kri
to lašai krauju. Bet čia nepaprastumas — lašai virto pui
kiomis raudonomis rožėmis, kurios buvo taip gražios, kad 
vaikai nk*kada tokių nebuvo malę, net gražiausiame aoda 
ant juros kranto.

Praslinko keliu* dieno*. Vaikai juu buvo toli nuu kran
to, jurus viduryje. Atai. mato jie, artinasi prie jų laivas. 
Tuu tarpu (inkilo vėjas ir išsklaidė jų hivrliua. Buvo pa- 
vukuri*. (in-itai sutemų visiškai. Jie negulėjo matyti kitas 
kitu.

Juodi dcts**y> artinusi iš tūlo. Pavojaus valiusiu būvu 
netoli. Ircnicju* nt*iklau|M* savo laivelyje ir pradėjo melstis 

i m* tiktai už save, bet ir už savu ilrkugu*. Priešas prisiar- 
į lino ir (■ajuokdama* garsiai suriko.

“Aa, Nuranai, ar matai tų debesį nnt (mėčiusio* juros f 
Ar girdi vėjo kaukimų? Ar <la tu vis tikiesi pasiekti tą to
limą šalį, kuri yra taip toli, kud. žiūrėk, juu keliu* dienu* 
plaukę*, p da m*i įžiūrėti ju* neguli.* Ne, ne. Nurunui. Tu 
jo* iieilusieksi. Eik *u manim. Aš Inu |mdėaiu ir duvesiu 
tavi* iki Turtų. Smuguiuą ir Garbė* salų. | ten jura yru 
vi*i*kui rami ir deliesy* iki tenai nesiekiu, o šių* šalie* ištik- 

1 rują milasieksi!"
“Ne, ne, Nurunui, neklausyk, mik *u juu — turi* raiša- 

*i* vuiku*. - Ji* yru mų* priešas, žiūrėk, jis neturi kry- 
žiuu* nnt laivu stiebų, jo burės m* luito*, jo laivas ne gryno 
auksu.“

“Nėra kryžiuu* — sucypė bjaurins nepažįstamasis. — 
Ar tu manai, kad tave kryžių* išgcHs-s? Ne, ne, kvailiai, 
neleiskite save taip lengvai sukvailinti. Dirstelkite į juro* 
ln(>ą. pamatysite, kad jų* <la nei pusė* kilio nepuria rėti* nuo 
jų* *odu iki Karaliaus šalie*. Du nei pusėn — ar girdite, 
nei pusėa jmvujų ue praleidote.’’

N uratu*, nebesant Ireniejau*. kuri* jį padrųaintų, pu
si rįžo eiti paskui priešą ir' pu*uku nuu tikrojo kelio, kad 

i tiktai greičiau išvengtų audros ir pavojų.
Ilaišasi* (šlulmsi*) maža* vaikas užsipyrė m-iti paskui 

priešą. Negalėilama* atkalbinti Nurano. j'ui vertėsi ii laive
lio j jurų, prašydama* Karaliaus, kad ataiųotų 
tinius jį gelbėti. Ir štai du aniolu atėjo ir MB 
linaų šalį ir padėjo jį prie Karaiiaaa hekaj

(Tąsa).
Vienų dieną, kada jis ėjo gatve, nekuria žmogus ištarė 

aut jo bjaurų. žeminantį jj zislj. Kili tą žodį pagink- ir (at
liepdami ir (uijuokchuiii jį. ėjo paskui net iki (mėtą jo įm
ini], dainuodami nešvariau m- dainuškas.

“Dabar jau viskas p.i-iisnr- pagalvojo Petras. Ne
tekau tiktosios laimes; |<uiii<*ėitiu tikėjimą; dalmr turiu mir
ti. Didysis Karalių* tikrai manęs nepriims, nes aš (tanicki- 
imu visus jo |M’t -įs jiiuiis. Manu laivelis ir suraukytas ir su
daužytas, netekę? savu gtaz.it] -palvų.' Burės suteptos krau
ju karaliaus, kurto mirties buvau prn /ji.-tiiui. Kryžius nuo 
stiebų pradingu, nežinia kur. Aš pražudžiau savo gyveni
mą.’’

Jis nuėjo prie spintos, išsitraukė iš linai Itunkelę su ko- 
kiu tai tamsiu skystimu, pridėjo prie savo burnos ir ištuš
tino iki ]iaskutinio lašo. Puikiojo laivo žmogus atėjęs rado 
Petrą gulintį ant žemės uitgšlininkų ir jau negyvą. Su ]>ašic- 
pianėiu juoku jis mi-igals.no Petrą į savo nelaimingą šalį, 
kurioje vi<-jialutija tunisuiim, verk-um- ii dantį] griežinius.

I

Nei 
Jis 
kis

III.

Kaip Gcncstalis keliavo ant Smagumų Salos.
tienestulis buvo ietlgl ap< >ils, tingaus bildu. Vos JIS įsė

do į savo laivelį, dauginu Ji- nemąstė m-t npie (oMuntinį, n*-i 
apie pamėgimą Karaliui.

Jis žilindamas j Petro laivelį, kuris lėkė vandenyno pa
viršium greitai, lig kregždė, ir jau jį jialiko toli užjmkalyje, 
tik nusišypsojo ir tarė:

“Koks tas Petras visuomet skubus. Aš savo tikslą at
rieksiu ir palengva.“

Audros nevargino jo kelionę. Neužpuolė jo nei priešai, 
gi'iiii-iiiiinm-i-. liet vilti.-, m i luiiinė neardo jo ramumo, i ją. *. 

net |mt ncuž.siilavė sau darini apie ką nors mąstyti. Ko- <
tai išsvajotas |hi-įlenkinimas laike j) n | rėmęs. į jos ,
Kelkiu buvo ne|iapiastai rami. Jis net motelio, ka- jie ).■ ntėjo -Ittlsiir dauginu kaip |x*r audrą, 

da pamatė, kad jo laivelis jau plunkia taip aiti sulos. Jokią 
sunkybių neatsitiko, kada ji* (tasiekė krantą. t olos n <-ap
daužė ir nesubraižė jo lui velto. Jis jį ištraukė ant kranto. 
C’iu jį linksmai sutiko vaikinai ir merginos, kurie žuidė ant 
kranto.

Visi akiuenelini, lukšteliai ir gyvcninuii buvo šviesios 
spalvų*: mėlyni, raudoni, žali, geltoni ir rausvi. Vidau iš 
vaiku (uinigiiio jį |Kiimti ką nors bunioiL Jis taip |m<iarė. 
Pajuto savo burnoje gardžiausių ImiIkmio ir pieniniu ėvku- 
ladu skonį. Smiltį* įmetus buvo saldžiausias cukrus. to
li*, kyšančio* ant kranto, buvo tikri vintuvią saldainiai. Ge
ra.** ta i I* stebėjusi, knip jos du Uesugnillžtos.

“O, nr žinai- ture viena* iš vaiką—tie gardumynai jau 
niuiu* nušiltojo. Žinome, kad na* ją galina* imti, kada tik
tai nurimę, tat ir nenorime ją imti, liet eikime tolyn, |mru- 
dy*iu tau <lu į*tal«-saią daiktą.“

ISala laivu |>ilnu uuksu ir sidabro rūmą, kuriuoae buvo 
toki gružą* Imhlai, kokią ir įsivaiadiati sunku, (iiriose me
džiui davė gardžiausią vaisią, o riešutai laivu tiktai žaisti.

Keletą savaičių tiem-stnlis nieko neveikė, jis tiktai valgi*, 
gėrė ir miegojo. Vieną dieną, |aubuvu* gunu ilgą laiką unt 
salo*, ntėjo jum mintis nueiti {mžiuivti, kaip jo laiveliu at
rodo. Jis nuėjo imt jurus krantu. Dideli šliaužai slankiųjų 
aplinkui, u tokią bjaurią gyvūnų (ivnestalis kaip gyvas ne
buvo uuilęs. Kuomet jie šliaužė, (aiskui save (adikilavo ilgą 
ženklą dumblą, kurią jokiu budu nuu laiveliu negalima bū
vu nušiuruoti, nuo ti<*m*sluli* tni darė. Visokios rųšies mus
mirių priaugu prie laiveliu, u kudu tiem-stalis juos utplėši*, 
Iiku tuj vietoj bjaurus piciniu*.

Unitai jum uusilimlu salo* smagumai, kurią, kad gautų, 
turėjo tiktai rauką pratiesti ir nieko įlaugiau. Jis jau norė
jo apleisti salą, liet laivelyje m-railo nut|ius. Jis taipjau už
miršo visa, ką tiktai Karaliaus |uu-iuntinys jam buvo sakęs. 
Mažai priaimim* ir džiaugsmu*, kurie laukė jį ir jo draugus 
tolimoji* šalyje.

Paliku ji* savu laivelį šliaužiuiu* ir miismiriams ir nuėjo 
atgal į savu runiu*. Tenai ji* leidu ištisu* diena* nieką ne
veikdama-. tiktai viilgyihmui*. geribmui* ir luiegoilama*, m** 
kasdien darėsi vis didesnis tinginys. Jis turi*jo tarnu*, ku
rie jam turtui v o. u tuip|mt— gražiu* mergaite* ir vaikus— 
kurie tėmijo kiekvieną jo judėjimą, ir buvo |ui-irengę iš|ul- 
dyti mnžiuusią jo norą, m-leidii* jum žodžiu pratarti.

Ji* buvo laimi žiauru* *u *avu tarnu i*, nors jie jum tur- 
nuvu ištikinmi. Ji* mušdavo juo*, jei tiktai netingėjo už-, 
tektinui ]m*ikelti. Dnluir ji* virto tokiu tinginiu, kud nebe-! 
prisirengi'* m*t *uvo draugą atkinkyti. Ji* užmiršo skaityti 
ir žui*lui jo taip|uil m-džiugino. Kaip kada lamui jam dni- 
BUodavu, a r Iki grieždavo ant instrumentą muziką. Ji* tn|>u 
nubaii ta už avo goduliu]. Ji* *iuuikiui ėjo riebyn ii rie
byn. Tai ji lulmi -lėgė ir vargino. Ji* pnulėjo juu-li daug 
kančią, <jo liudnyn. gyvenimu* darė.i jum bjuuru* ir m-|m- 
kelianui-. Ji < iii vartoti daug visokio* rųšie* svaigalą, ti- 
kėduimisi nur* lrimi|uu v įdundi Iri viską pamiršti.

Kartą ji - siipmivo. Jum rodėsi, kad ji* žaidžiu -ode su 
Petru. Ireniejum ir Mykolu. Ant vieno krūmu migo raudo
nu* uogų-, saldžio* ir limbinio* skoniui, lygiui, kaip buvo 
gružių- pažiūrėti. Ji* ii .Mykolu* skynė ją* pilnomis ranko
mis ir valgė, 'lik štai staigu (la-irislo uniolu*. Ji* polyti 
krūmą, ii ji* vysta ir niidžiusln . t ogo* susitraukė ir nu
krito uiil žemi-. Ji- suriko iš piktumu. Is*t iiniula* |m*akė 
jam. kad uoga* yru nuodingo*, 'indu Irenicjus |m*kaitė šį 
tą iš knygų- apie nekurį >tcla*tiną medį, vcdnntį dvyliką rą- 
Šią vaisią ir išdiaslanlj vaisią ka* mėnun. ik t tu* medi* yra 
Luluii tolimoje šalyje, iš kur joki* keleivi* niekndu nesugrįžo.

tii-ii'-tidi* ĮMibudo. vieiM'k ji* ue|uisiru|iino tuoju u* mąs
tyti lipiu tą tolimą šalį, (.iiilribuiias luniMiknm kuinliaryjc, jis 
mąsli* ryto pradėti kelionę į tulimą šalį pa* Didįjį Karalių.

Bet rytmetyje, kuomet atėjo taniu i ir (takėlė langų už
liesimu-. u saulei; spinduliai plykstelėjo |M*r langus, tuomet 
jis panaite, ar guli Imti dar gražesnė šalis už šiųjų. Nvuigalai 

. ir vynas, kurio ji* daug geri* nutrynė nuu atmintie* visa* sap-

Jeigu nori kad tavo pinigai ctaeftą dideli pelną Ui TUOJAVS priridtt prie

Colorado Consolidated Minas and Power Co.
KAPITALAS $1.000,000.00

Illinois valstija ištyrė šitą kompaniją ir išdavė 
leidimą parduoti šėrus

|||;E '’MtTII IK VTAI YUA -UKK’Alf ant 
kont|«Anij«Mi iirmlukrib** Krn<»«li« ma-

ir pi. r aUNalU U <
fih.ilua «lar |M»bslKi*j' ■ >’) i"rN r<»kht lm«la kirk* 
11*-via* Hti«*l«»rlu* (Minai n'Eauiu Mnn ptni<u*
Im-cIm w<v ar ankivuMi Ir abi-JI mtuI — Pn-frtriil 
( Mnrtffvrta*) Ir loauMua--Uk« lt DYK) ir mc* <U- 
% kh viliu*.

rilKKKhlCKIa AftllAI YIIA M KM AK MOllTUE* 
ant viro Alna koiiipnni)<u» turto. aarktaB^iu 

vtr* Ikru# IK4« m, 11 l .OOt.OOt •• 1 iTmfrrr-
r«l Ik rų bun lA vien tik ui t !•«.<»••. TndM irorttao* 
tl fintml t **«• |krrfcrrM Bėrua )T» pil
nai ura kimtfUMilJ'** tartam «kvUaM| karta
d idealu a m <u |dnt<al. aurvnkaml 11 pardavimo Alų 
Aru. kurto nu aupirklmul nekuriu naujausių ma* 
kinu It.inmoi rt. )tr..B t.. iirrm ir praktini visam 
darbai l’lrkiUima* *(m kiaapMtJm ht<tm4 Wfw* 
pirki Vtnni kuri* yra •nitciauUa* in*

iiIaa.

B rk*lra ir Iftpuo-

PREFERRED SERAI NESĄ 7 
NUOŠIMTĮ Į METUS

II<CHI kritu melu k<*<»|*.>ni>a *uui»» vl»u. I*r«. 
irtr. J - IU* ir ulmZ.'- <hu- Inv-UK.IU- |>lnl<u. .u 
Į.roc nlu ir dar |il tauil.i** * ”
lanti dirMend.

I*a*i.lrta |u«r<limu Ilk l*rrfcrred Ury.
ludelč dūli. Jau parduoto Todėl aorinll paku 
•lakuMakll* u*alra*yll. e .

CiiMM<>X Mral Mos knmraalSa. UklOM. Hka , 
hrulutuual Ir nuiMal eaklla kalooja l»t>ar karkta- I I 
Uejl l*r*ferred **ru ra ima CnoiKoe **rua DavaaaL 
Nekurs- Umarai Ir r»r*o" luUaiarial. kuria aplioreja 
Ir mrr* M«a kompaaljna dideli tarta W uimaarmy 
irirtlna. kad «e <kM«M Urul aw l»k«U f 
■Aa. naiku. «r »<*U <11* Ua» <■'!<**<■»■ per n- 
Kiau-m- m»-tii-. Ommion ^eat |<n-IIIV. rlaada f*a* 
luo-lunų.

10 Šerą 1‘rtftrntl. ju neša 7 tušė. j metu*
10 šen) Cummon 1'2 I1YKA...............

< Oi* 1 erl ifikulą I 2 III K A................Ui $100 gausi

Prisidek tuojaūs gausi 100%
f

<1

Pelno

VI***

•Jd mtii l*n ft rnd, jie n<*a 7 mum j uirtua....... <
*jll Ml’Ų C’uuHnun 12 DYKA....................................
itre Ccrtifikntą 12 DYKA ....................................

f

Į
L

Ui $200 gausi

Už $500 gausi

■

t

i

(tifttJM r$M> w

.*■(» <ni l*rt f9 rttil, jie m£a 7 nu«»*. j turtu*.................
,’dl Cttt.umiH I Ž |l\ KA............................................
Un < <rtifiluiU| l£ !>YKA............................................

$1(10.00 
.100.00 
. 100.00

$300(10

$200.00
3R0.00

. 200.001

ItGonoo
. $.'KM>.U(I I 

. . . .'<00.00

.. 500.00

(iau*i vi»o ui............$i,5UO.(IO

PERKANTIEJI iki 20 d. Balandžio A p ril gaus Ore Certifikatus DOVANAI. Vėliau 
perkantieji Ore Certifikatų nebegaus. Todėl prisidėkite tuojau, o pelnysite 100* ;.
Šu-nj itali pirkti iK-mužiau kaip už $100 ir radau giaU kaip už $5.000. Gali pirkti: /yrai, moterys 
ir racrgitie*. šėrai paraiiluoda tik už •‘Caah"Nra pilnai likime, kad prMdcdanti prie aku 
kompanijos dalnr auluuka didelius turtus ateity je, nca šios kbm]<anij<s> turtas ir isdirbimaa yra 
MHąraussrr ir jtrininaMttrinr viiuimr pasaslyje?

PEOPLE3 INVESTMENT CO.
(Inknrpanute Dliaoto vaMjaj) 

tam 1433 OH1CAOO.
(Nedėliumi* ofisas atdaras n no 12 iki 4 po pietą).

M-M.

220 1. STATI STm
TeL Barrison 2034.
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AMERKOSUE MOKYKLA

Vyti..

Darbininku.

BOIGBAMTON, V. T. •x

1919

Lietuvis Aptiekorius, Pirko
APTIEKĄ

uuo Uolniito aut ir <*unul|iorl Avė.. Chicugojs ti*—

bu- dul*.u gauti visokių žolut. gyduolių ir bu* du*s luini
CICERO, ILL.

A. YOMArriS>u |*uKurhu

lĮIUBUyUUUIHĮĮĮilIlKĮIIim A5TEO 5Y5
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Edeluci-- t'oiu|Hiny |x> No. 534 W. IStli St. kur gulimu
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K. KAPLAK A BOKI, 
4608 So. Ashland Ava,

Chicago, Illinois.
l ard* *4*4.

Smslons. gseu prtuikii>l' akintai 
bus palrn«> miniu d. Juaų aklų. 
KvomM tu kanu nuo gulaoa aka u* 
drllmo. kuomet rsKUs linkiai ) kru
ti*. kuomet akaltai ar mūri ar ra- 
kai tai tuomet yra teskina, kad 
reikia Junta akiai* Mano 11 metu 
patyrimas priduos J ūma goriausia 
pataraarims ui prieinam* kaln* 
net taip lomai net Iki 11 44

JOHN SMETANA 
Akių SpccijalisUa 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
liesam inaa ■uteikiamaB dykai 

Kampa* lito* ratv6» 
3-^ioe lubua vtrA l'latt'n aptirto*

Kam barta 14. IS. 14. 17 ir lt 
*1 *inrktta j n-ano p*>raku.

Valandų* nuo > ui įkrito Iltį • 
vai. vakar*. NcdilioJ nuo B *aJ 
rvte Hr« iv vslaMM ri»aaa

Dr.M.T.Strikol'is
LIETUVIS

aTcrroiM nt tunun<>*« 
IfM W. IT* ■«, nt
iMtae TeOefana* IlotUnened t»*

I
IMIIItl 'h 1 p. 
.Mitykr i n 

anai I

•HT

• >1MI 1«»AMh 
įsvi i: i

apie juo* žinote. praneAk .te 
adresu:
Junona llla*rvi<*tuw.
\A nod Mt <whw«4TP. III

Telefoną* IboVeT llli

uiiinmimtuiiiui nimunn

Dr. S. Naikelis
uvi>viuja« m euiainaaa 

4713 *«>. A4il»l Aen. 
rtmne llrov.-r 1PM

<'<<-ero otflr.
4*4* W. 14* m.
rtKta

tkraMiuuO*

M<*k>ki» Kirpimo ir D* 
Vjrtkku ir Mu4«vtiAu A

M u* y atataruo ir )pati.*ka* 
L.aa palodytus Jus i.aovy | 
laikt.

Mos turimo didiiAUMus ir 
a u* kirpiw d<-lira a< ir 
skyrimų kur įsas sulot kaimo 
ku pal>mn». kuomet J»*a 
Kloki ros varomos nioAtsos 
vimsii akrriuooa.

J U* sosto tuk* Katami a. 
pamatyti musy mokykis Mte 
durna ir vakarais ir

r^isAkau savo draugu |lol«ab*v«» 
llulkatiako ir Jnh" VaM-»ok«4*io Jie 
paeina iA l'aKOV* •» .n AA i-aii ka ”k 
■ugr)J<-a |A Praari’.m Ir labai meldhu 
kad kaa 
ackanflu

i 3307 AUBURN AVĖ
i'»*i nr 1 »r«A -

. ė i . .*->• viv-1 
i ir Lra«tų

• m pirklnto. 
s. U . < o.

Ur. A. K. RUTKAUSKAS
-1 >*H

<.*Im> VISOKIAS I.IG.UI
S4&7 MHttii V’-i'ri. IUmiD tarai 
Kilių <» V. «rf-l<**i * tt%«>

DR. J. KULlTl
ULT4tlb UimTlM.U UI ■

< MHU IU.AK,

SSM M*. HalMial 
tkhMu. IM- 

lUukiM li*i*« ia>u4crv U 

ir Tuiliij.
Vm1mu4«m: nu«« > r>lu R 

liu i:; J iki •* Xe*4h«Mi*' M 
•tM» > iki s Hutu; • ■
v. Mm • v.

Ikuacrl*
IV.*U h*>. llfiUli-d M*« < 3CU. 

Kuli* b«tut« b.4 . IbLU«Aa!
IT rua'Mk*!

V n Uodo* 1? n 9 S
••ka-« 4&41

Dr. A. R. Blumenthn! D.D 
vau *rt tid \t ivr

P-ilariliM- I Kkal
lifl'vt T,«UtPl«e»* n»«i > 
i % -I t .L .m N» -l i -t.
ILIU *» i litaiol L->ui|* I*

Tclcloiuir Yardr 43i* 
Telefoną* Isoukiatd 44* •

liesai. »:> S^. Aarisnii lllf <'lou,( 
Teleftriu** lla> tuurket 3 3 44 

M.A.AROTH, 
liuaa gydytoja* ir iktrurg*** 

kpc«ijMlulAB M«4rnnhu. Vyruku 
%utku ir *A»U ibruuUku lutu 

ofiMMi: S>M Ko Maletud Ht« Chi<n«<> 
Te le f iraus >4 >4

VALAMDAK: lt II r>U t 3 |**> • 
piety T— t tak Ncd« liūtui* lt 13 d

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS

Na uja madiniai, daryti ant ut* 
uktmo Mulai ir ovcrknla*. *»• 
t*n nuu |39 iki «1»t-ar |-nr
■įduoda po SlB. Ir 371

N*immi <iar)ti gatavi nuo III 
Ik *34 mutai ir urerkutBL t»uu 
I. . n . i

IMnaa paniruikniBa 
pamuiiy nverkutų.

Vimii mirai varterit 
ovrrkotal vert* a nu-t 
|Za l»a)«ar Ir aug^’iru >»• 
*.m« • nuo |i bO iki |4 (-• Vaiku 
■lutai nuo >3 po iki 1: L4. 
liana Ir kupomi.

ATDARA RANDIKNA 
M ■Adliui b tr aakarata

S. GORDON,
•«u o. n*iM-q m

DRAUGU

Lietuviai Amerikoje
AM8TERDAM, N. Y.

Kovo 30 d. musų gerbiama* 
klebonas kun. žydintivičiu*. 
sujudino parapijonų jausmus, 
trumpai nupiepdama* inusų 
brolių ir seselių vargingų į»h- 
dėjinių tėvynėj. Matyt, kad 
jo gyvi žodžiai prigijo kiek
vieno klausytojo širdyje ir ti
kimės, kad ii to turėsim, ge
ras pasekmes. Amstcrdamic- 
ėiai smarkiai sukruto organi- 
■uoti Lietuviškų Raudonųjį 
Kryžių kuria bus musų tėvy
nės. Lietuvos širdis ir teik* 
(Higellių ueluimiiigieius musų 
broliams ir Marlėms, nuo luti- 
sjos karės nukentėjusiems.

Raudonasis Kryžius yra be- 
partyviška organizacija ir 
toks darbas turi kiekvienam 
rūpėti, o ypač mums katali
kams. nes tas dariais yra m iš
laši rd i nga> ir. prisidėdami 
prie jo: nuogus pridengsime, 
alkanus papenėsime. Taigi, 
r-lakime kiek ir kuo kas gail 
iumi tų taip reikalingų uręr. 
nizaeijų.

Iš laikraščių matosi, kad 
musų tėvynė Lietuva gyvena 
pervcrsiuė* gadynėje, nes kas
dien vis aiškiau jmsirudo ne- 
prigulinybės aušra.

Anglija stovi už Lietuvos 
Dcprigulmylię ir jeigu musų 
tautos veikėjai pasidarbavo 
tiek jau, kad didelės tautos 
prad<*da daugiau* dotuos at
kreipti į musų tėvynę, tad ti
kėkim. kad dabar tas pradė
ta* darbas dar daugiau nau
dos atneš. Tik padėkim savo 
reikėjams pasekmingai varyt 
pradėtų darbų pirmyn.

slėniame tuo tarpu dar- 
epergeriausiai eina. Dir- 
po dvi-tri* dieuas, o pra- 

gyvenimas po senovėj bran
gus. Daugelis pradeda išve 
linėt, |Mijutę kur geriau dar- 
Lai eina.

I
krikši-ionylM- nėra teorija, liet 
tvnliškas daigias, kuri* yra nu 
veikęs daug naudingi) darbų 
dėl žmonijos.Tatai įht krikščm 
nvlię tiktai galės žmonės įgy
ti rojų ne tik |h> mirties, Im-I 
ir laimingų gyvenimų ant šio 
|*usaulio.

Taigi mes 
Dievui, kad 
prisipažįsta,
griuvu. Todėl ir išsipildo *e- 
na iMtarlė: “Kur nėra doros, 
ten nėra nei valstybės”.

Di*kui(jo>.
\ aka re. tų |>ačių dienų,

ko taipgi Lietuvių svetainėje 
viešos diskusijos, kurios buvo 
surengtos vietinės Lietuvos 
Vyčių 31 kp. Tema Imvo: 
“Ar gali žmogų* Imti dura* In- 
tikėjimo’’.

Žmonių nemažai susirinko. 
Atsilankė taipgi ir socijalistų. 
Diskusijose buvo rimtų įlaro- 
dinėjimų. knd žmogus turi ti
kėti j gyvenimų jm> mirties, 
idant butų dorus. Socijalistai, 
žinotini, priešinosi. Sako, kad 
negulėtų savęs nusižudyti, jei
gu Imtų dora.-, negalėtų vogti 
ir negalėtų pildyti visokių bai
senybių. jeigu gyventų dorai, 

i Žinoma, kad jie nenori Imti 
dorais, nes jiems nebūtų “ro
jaus” ant žemės. Ib-t jie čia 
klysta; neatsimena, kad šis 
“žemiškas rojus” yra trum
pas, bet gyvenimas po mirties 
yra amžinas.

Rimtai pasikalbėjo ir išreiš
kė savo nuomones susirinku
sieji žmonės. laibai pagirti
nas dalykas, kad Vyriai pasi
stengė surengti Jokį naudingų 
vakarų. Daugiau* tokių va
karų.

Nedėlioję, 30 d. kovo 
■L, po pietų. Lietuvių svetai
nėj* įvyko prakalboa, kurias 
mireagė vietinė Lietuvių Dur- 
bininlrų LHeraturoa draugija. 
Kalbėjo pc Grigaiti*.

Kalba buvo gana aiški ir 
auprantam*. Nebuvo užmėti- 
ttėjimų ir gražiai nupiešė dar
bininkų stovį. Aiškinu, kad 
llarkaas sakęs, jogei reikia vi
siems darbininkam* vienyti* 
ir todėl ji* liepė socijalistams 
vienytis, bet ne skirstyti*.

Iš jo kalbos aiškiai matoma, 
jog jisai |ieniiatu, kad novija- 
listams ir liolševikams jau pri
ėjo galas, o tų galų )>Ats soči-1 
jaliuiuis privedė. Jau dHbsr. 
saku, kud visi darbininkai Iš
skirtumo tikėjimo, |mžvnlgų 
arini |Mirtijų turi vienytis lb-l 
kodėl jisai neatsižiuri į soci
jalistų kovų pri<-š tikėjimų? 
Dntiar muto. kad iš ištvirkė
lių nieku negali |mdaryti.

Po prakall*ų bolševikai p. 
Grigaitį išvadino |iar*idavėliu 
*r buržuaiu. Vienas net pasa
kė, kad gatava* nušauti tokį 
parsidavėlį kaip ji*(Grigaiti*). 
Mat dabar net ir pats vadas 
negali suairokuoti ra tais, kū
rino* jis išauklėjo.

a* ir sorijulio- 
naišriš darbini*-

Musų |mdangėje atsilankė 
*u prakalbomis karšta* tėvy
nainis, kun. J. Jonaitis išbu
vęs apie & mėnesius Prancūzi
joj mūšių laukuose, pirmose 
eilč-sc. Kalliėjo apie tai. kų 
|Mds matė ir prityrė, nrt tri
jose vietose, o žmonių kaip per 
Velykas buvo prisigrūdę. Gy
va kalba, tai M raštą*, o ji* 
kalba labai uti—fiai, prieg- 
tam išvados nukreiptos į mu
sų nuteriotų tėvynę, IJetuvų. 
|i*darė, kad visur gausiai py
lėsi aukos Tautos Fondo ištian. 
Dabar važiuoja Hiieagon; la
bai pravartu butų, kad Cliica- 
gojr ir visose musų kolonijose 
tėvynės labui musų vadai jo 
gabumus išnaudotų.

P. K Kua. Jonaičio udre- 
Cliicagoje:

3832 Fulton Ht.. 
Cliicagu, III.

(Ansamininift*)

Gerb. Draugai.
Darbininkas kurį aš patikau 
daugiau kuomet luivau alsi 
lankęs \\ il*ou A Co. plantoj. 
t'ibcagi’j. tai buvo Dienini* 
Šurga* (tvatcliman). I.nl>ai pui 

I ku* inteligentiška* it link*n u
Ii* žmogeli*. At ju* žinot*- ku 

j<lel ji* vi*uuiuet buvo link
-ma*? AŠ jum* fuiMtkysi t.

’ ty* metai rtgaliu* »il., |*as 
žmogeli* į *aw žiurvdat'i kaip 
į |Hipra*tn mašinų. Ji* j.-«it« -i 
kad užima paprastų vieta, to 
dėl kad *u juo |mpra*tai buvo 
:*p-ieiiianm. Nieką* nemanė, 
luid jis kam verta*. Kiekviena 
diena buvo jam tokia |*ati. 
Darba* buvo labai namotoni* 
ka*. uivkas jo m-užiateresavu. 
Jis buvo laitui nulindęs taip 
kaip daugumu* darbininkų, 
kurie negalimi reikalingo* 
užuojautų* ir tu gero žodžio.

Dėl trys metai atgalio* šį mė- 
m-*j jau nauja* gyvenimą* at
sidarė. ir vien tiktHi dėl mažo- 
užuojautos kuri buvo jam su
teikiama jo ilnrislavio. štai iiš 
jum* |Mi*aky*iu. kų ta* |uds 
žmogų* mali jmsakojo.
'Tų dl«-Bn kuviurt l'ofuia \\ llnottua 
Ii«Jm iumB ullliitl Altu Vielų, Atnl kių Jin | 
pndar^. Ji* atijo pa» tnattc | tuanu . 
šMn<V ir |»aMnirlkipo au ninRim ir bb- 
ko. "Jonui mA Durtu, kad t u m<| Virtų 
uN'nir* JaiiBtuinrin taip kut|« knd dir
bi dvi «avrB ir kad tūliai nu ataat- 
gtimu % imkų |*riAiur«-tuiiiri AA ,»nt 1a- 

|*aatrrmiu U* lailtail |*a*tllkiu kad 
tu iuva darbu atlikai alankaaCiai ir 
■u dideliu imMAveatiMiu. Jeigu tu tn- 
di-el dnufflau Airdlc* I antru daria* ta
vu darbaa bua nuverkiun, «> u* tai an 
tau buriu labai drkmcaa. Kue dabar 
tu buai pirMiuji runka Atlamc iriuiy • 
Je. AA reikalauju tavo fuurvlboa kud 
padaryti Aitu Maaj pnaekminru. 
IMiaitlklu. kad mr* liuaime m 
draugai. Ką tu aukai ant tu? 
abejom • aA jam p a an k iau:

Su mielu noru padt-siu ki<-k 
tiktai galėsiu aš negaliu atidė- 
karoti, kad Tamsta teip apie 
mane uiauaiNuo to laiko 
viskas atsūuaiiH- ir aš |>alikau 
<laug linksmesni* ir laimi dnl- 
žiavaasi iš aavn virio* kuria aš 
užimu Wil*<m Kompanijoj. 
Tai teip |wnas \ViImhi |>a*i< l- 
g«a su visais savo darbininkai* 
ir už tat kiti darbininkai teip 
kaip aš laimi y ra užsiinten-sa- 
vę savo dariai ir jį atlieka at
sakančiai ir puikiai. Daltat 
aš jaučiuosi, kud aš ištikrųjų 
užimu reikalingų vietų ir esu 
skaitomas už reikalingų darbi
ninkų, ne* |sma» Wilson daž
nai atsilanko ir su ilmuiiu |m- 
Uknlta.'i

Sekmadienyje. Imi. ti d., ftv. 
A n t mik) |mr. svetainė prisi- 
rinku pilnu (daug būvu norin
čių) lietuvių reikale rinkinio 
|Mira>ų |x> peticija. n-i kala u- 
jančia IJriuvai ncprigulmy- 
be*. Sus i rinkusių u|iaa Imvu di 
dėl i s. Viki pilni energijų*, 
tėmijo kiekvienų mintį, Zo- 
dilu sakant. rodė pilnų tautiš
kų susipratimų. liet u va, tu
rėdama tokius aunu* ir dukte
ris Šitokia negali būti kaip 
neprigulininga valstija.

VARGONININKA8
l'sii-Skau visto,; balinime ir |>a- 

saaliat t*al>stu įsrsi l*arl..
Jlus livru mavtaiu balsu Malaarkllr 
siailaukti "THau**. ‘ a-ltnmislrarijon. 

Il»« W Uth St. <-|orac<ų UI i II

PRANEŠIMAS
Ataakr ntl Arliui na L’n nrturt 

ku. nnr.rių priimti u* mu r ju ’ 
IlKtKMHr- VIII*1 Milę AtMAaukltr la 

J«»lin hn*lau*k* 
a *»t < tu* ac*» III

\|ril*-krt.

Ant |a->r«laiimv 
dnnl.a. AlaUnuk.i. tu 
U3t X.. M.irahrifld At

434 k Po

1 Vai- 
tnrltl

WŠSĮ
VMITED STATU* J 

GOVERNMENT k 
o *9

V R. I. DRAUGELIS
DENTISTAS

3261 S. Halsted St.,
PU.a. Ite.hrar* *.’»» CHH.AU->

VARPAI
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Mi*h,nnr tu-ll l‘<H<n<lrv Co. 
Ilalilmorr. M.I.. V. K A.
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F. P. BRADCHULIS
Lietuvi* Advokatai 

Attorney at Law 
Mrtltrir, t tark

•n*. Ti-t t'mtrnl 
•<l< Atp*. II 1.INOIB
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i ibl< n«<> X ar-1- 2.1M»

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATE

Hlau Twi*oiLuaa
.na* SMdMMNrtrf: 
lMlhM<»> nTRUCT

P. J. 0'REILLY 4 
A. N. MASUUS 
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t dr'leo awotin į
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I

1
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JrtKU mauni plritll uk?. tui 
apatiniai} k ar tavo jarMi pmUnu 
tau Ukrta avit Hnu<b>a. Tiktai lt« - 
Imlu Urru tu t urvai rcr#. pul
ku Ir tinkamų KTveoluia. K ai R 
*ir4H tai uktaiMikal >r> ial- 
uilaffl ura Jie neturi Urau. ju 
Kyvmimaa yra ukUkrintan ir ka
ita nori ta*la dirtaa. Mk*bl«am* 
IšrtuvUil uklMItbkal laimi Kratini 
M|*aia> vcfię. juu turi apie kelia 
šunitun am v o tartu, turi parapijų- 
kali*** UrauayMce ir * lankiu* pa- 
oiiiBkaauMiliiiua Cl*maia trec- 
Aantiejl analai Mule muma utv 
fnrmaa ant pardavimu, taigi tie 
kurie norite pirkti faraiaa muatj 
fcv. Antano limu*tja turi nu*4i>- 
riun arcrlalial narius kurk junae 
ku«<M laiinla patnmaUK

Tie kurie pirkaite farmaa |mt 
Ihr. Antano l*raUKlJu 1‘Uatte ut. 
tran'-dlnii. t»re Kausite geru j ir 
trtiunnu patarnavtenu i* JnMne 
akrtaudna. 4'tudrr >n» tiktai lt 
tujiiu nuo l.u«linnt«*n. u 3 tu>- 
lloe nu«* Mi’MtviIle. Norint dx< il
siau 1 ti f oriu ari j u, kretpkiUe se
kančiu adreau:

KAZ DAUNORA.
•v. Antano Draugijos 

Adminutratoriu,

Jouas ir aš labai gražiai nuli- 
kome |a-r visų tuauo bu* imu 
\Vilson k (’o. plantoj npie lau
kes savaite*. Mes turėjome 
laimi draugišku* |MU>ikalla-ji- 
mu*. Jis iuam- suiadumlinu su 
įlaugyla- darlHiiiukų su kuriais 
man tripgi teko kalls-ti kų jie 
mano apie savo darislavį ir vi- 
*ų jo bisnį. Aitas žmogi-lis yra 
aprirėiię* su mėlyna uniforma 
ir jis teip stovi tenai* su tokiu 
|ia*i<lidžiavimu rodos, lemi Imtų 
Admiras Kuvienytų Valstijų 
laiviuo. Tokia dvasia tni daro 
bir.nį Įiusekmingu.

Vlrnu Jauni* lorrnmn tuuti |>4Mkoj<i: 
•’Kiiuim d a Haiti i t* k 9 nmt^ kuomet <•<»- 
rua Wi<M*aan nu'jo ihsmIvi ri kinti nu I 
lituu jr a tek manu, ir |«ae turiu* tarhi- • 
tokia, nre uim tHotiid pamali , kad ap I 
ninku* luotnri ufw« tuojau* kilu ki- 
ėjo *>ut«ua kuria Ullkryju v-p liuli 
badu kitoj dideli j art ui jo J d*. .4titnkų 
IH« Jia daHrintnku* auptanl t Ir via! 
tuomet ai nu jo. kud jau Irisai* prudm 
eiti kitaip Nuo Indu mre eini jaut^- 
n.» - did« L- lt 4.rl.«.
dldchn iMtaaAventiiiiu ir pilni enenti- 
joa. kurta > ra taip reikalinga kuriat 
kiani padarjU luimkiiiingu Ibakuti
vHiaua l'onaa Wilnuaaa taipgi Ir mua 
atlankė. Ji* au naro tokiu drauritku- 
mu pat muk. t tau ktrdta prie v< rcmiiu 
Carini »r prie ukašinlarvauiimu dč-

WP

f

»

•SAIftSlVl

Tegul Kvark* padabina Ju*ų 
namų Paa mu* galima gauti 
vilkiu naminių rakandų k. L:



AR MATEI

stačias rami

DESENUNO MERGELE
IA RRIGHTON PARKO,

GALIMA GAUTI PIRKTI

Morgan

žinio* H piktadarių 
veikimo.

mot oria 
prie* už

plikai išėjo į Ro-

Su nužudyta moterimi atrauta 
negyvas kūdiki*.

14 DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS

Jeigu turi tuščią lotą, pagerink ji 
pastatydamas namą. 

Neabejok jeigu neturi pinigų.
TWttl yn amt! VBMMS MUM 

Mes pukolinmme Jums pinigus. 
Mes duodame speciales kainas 

ant ngmų statymo paskolų

Nėdclioj, Imi. 13 d. I* Vyrių 
('Ii i c* gos Apskritys laikys su
sirinkimų Nori h Kidčj, Ar. 
Mykolo |mra|Hjox sratainčje, 
1(H4 Wahaaria Aw. 2 vai. po 
pietų. Kuopų delegatu* kvic- 
’iniiie įnikti suvažiuoti.

Valdyba.

ai atsilankyti. saa turim daag 
svarbių reikalų aptarti.

Apart to dar esate kviečia
mi visi tie. kurie su ko jo t ne
maišau kaip |10 Imirvėn Sa
vaitėje. nes bus dalijami dip
lomai. kurie jau yra prisiųsti 
Taute* Pundo skyriau* sekre
toriui, J. Poškai, 4432 8outh 
Fairfield Are.

riam, karia* priaimM j ftv. Ka- 
rimirra Akademija* Rėmėjų draa- 
rih. kad trinkima. įvyk. p.nr 
.lėlio vakare 14 A tn! 7-*W Vi 
mm narte širdingai yra kviečia
mo* atsilankyti į susirinkimu. 
Taipgi ir toa viada. kurios norėti) 
temti lų draugijų, kviečiamos at
silankyti. Susirinkimas Ima baž
nytinėje svetainėje.

Aut. rait. JT. Jfašmlė.

R. I.. D. K A. 1G0 kp.. laikyti 
extra stisirinkimų. nnlėlinj. balan
džio 13 d.. 1!»in ui . N l’ M. P 
parapijinėj svetainėj tuoj po pa
maldi). Visi nariai prašomi atai- 
lankyti stiairiiikunan ir nepamirš
kit atsiust naujų narių, norinčių 
(■risi rašyt i prie suaivienijmo. Ku
rie atsilikę su mokesčiai, malonėki
te užsimokėti.

ieštadienis, Balandžio 12 d.
Julius. Viktoras. Konstantinas. 

Sekmadienis, balandžio 13 <1.
VERBOS lli-rnn -negildns. 

Pirmadienis, balandžio K d
Septyni šv. I*. .M. Sopuliui.

Chieagr* gatvekarių unijos 
vMaičlai pasiuntė laiškųatsi- 
Itopūnų gubernatoriui lxnr- 

majorui Tbompson ir 
____, DtiUtie* komisijai. Pa- 

'*ina toks pat laiškas pa- 
j&Mb ir pačiai galvekarių

Gaila tik, kad publika* ma
tai atsilankė, ypač neaimatė 
fhieagiečių intelirentų. Prie
žastie bene bna tn. knd prieš 
Velykas žmanė* yra šiuo tuo 
užsiėmę, o ypač Vakarai* baž
nyčiom- luina pamaldos, todėl 
kožnas mažai damos kreipia » 
vn knru h-koncertu-.

Draugija Šv. Kazimiero Kara
laičio laikys savo brrtaiainj ausi- 
rinkimų nedėlinj. I i d. bal., 2 vai. 
popiety. ši. Kryžiau* parapijos 
svetainėj, naujame kambaryje, le
mai. Todėl visus narius kviečiame 
pribūti, nek bus daug svarbių nu
tarimų. 1'aMgba.

Mr-. Mary \Viskopf nnt ket 
' virtojo nugšlo namuose j*> 
mini. 31.7.1 IVtdiare gat. vnknr 
ryte ntrustn nužudyta. fial<- 
jo.- .tlrnsln jos pusantrų įim
tų amžiaus negyva mergaitė. 
Pastaroji nutrašku nuo paleis
to gazn.

Jauna moteris, ne* tik 1 
melų, nužudyta su plaktuku. 
Visa galva sutraškinta. Visas 
kūnas npdrn«kvtn«. Piktndn 
ris, nužudęs moterį, atsuko ke
liolika gnzo ragelių ir išėjo. 
Nuo guzo žnvu tad ir kūdikis.

policijos kapitonas Gallcry 
su deli-ktivų buriu įsilaužė 
flatnn ir viduje atrado pilna 
gazn, nužudytų moterį ir negy
vų kūdikį. Namuose visi daik
tai išversti. Matyt, 
desperatiškai gynėtu 
puolikų.

Nužudyto- vyras 
riniisylM-s tarnylnijc mieste Sa- 
vannuh. (ia.

Apačioj gyvenantieji žmonės 
jokio tnikšma nei išvakaro, 
nei nakčia negirdėjo. Tik vie
na Mr*. liuntley apie 1 W nak
čia buvo nugirdusi kaipir 
šauksmų. Paskui girdėjam bė
gantį trapai* žemyn žmogų.

Bet į tų neaikraipuai domia. 
Mr*. Huntley antrytojau* pa
jaučiu*! gaao krapaaį. Pažyra
nt, kad gaaa* iMaa ii Mr*. 
Vhkopf pigyvraimi Tad ir

“Birute” stato naujo St. Šimkaus muzikaliSką trage
diją “ČIGONAI". Po perstatymui "Birutes" Choras čigo
nais apsirėdę sudainuos daug visokiu dainų po vad. St. 
Šimkaus. Kviečia “Birute".

“ČIGONUS?”

M r ♦ - • -
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