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Bavarijos sostinę Muni 
chą valdo anarchistai * _ _ _

DANZIGA8 BUS TARPTAU-I
TINI8___

Lenkai gaus karilionų j jūres 
prieiti.

PERGALB8 PASKOLOS 
KAMPANIJA

ANTROJI LAIDA

se-

SKERDYKLŲ SAVININKAI 
TARSIS SU DARBI 

NINKAIS.

SECOND EDlTION

KFTAI VCL TV

Vitus Gerbiamuosius Skaityto jus. Bendradarbius, 
Platintojus ir Pricidius sveikina su VELIKU ŠVENTE 

“DRAUGO" REDAKCIJA. ADMINISTRACIJA 
IR SPAUSTUVĖ.

Danzigo uostas bus 

sutarptautintas
RYGOJE SIAUOIA BAI8I vyru*. moleri* ir vaiku* gu- 

ANARCHIJA. iHiili į Milų lliiM-nliolm. Rygos I
Hilu joje.

Ta »nln vrn *u kelini. Iru- 
In-inis. Imt litemtiškai pliku. 
Tenai nėrii nei jokio imiisto. 

Žino.linkninos Įmslogi'*.
Taigi Ik.I* -vikni dnr ir šian- 

šiamlie ,on salon iš Rygos galu*. 
|tui žmones ir ten jmlii ka juos 
ilutdii mirti.
I t ii |KI*ilikllsieji Rygoje Imi! 
šovikai per llaiignvų tiltus 
apisatė kulka-vaidžiai*. Tni* 
tiltui* jukino Inidii Inlvių kn- 

i rilKillleliė neguli |a*reili. T, 
Įgalėtų imdnrvti lik |uigt'lle- 
jliut talkininkams, jei šilu* 
į k nuveik imis |Misių*tų ten keli* 
įkalės Inivu*.

Už žiurkę mokama 83.

Pirm ĮHiro* .*av:iiėi:i Rygoje 
|už vienų žiurkę liuvti įiMtkiiliiii 
nuo Ii 
Ir lo 
pirkti 
runa*.

Vii na * įtarimo vnn der Rup 
|l«i liruli* tarnauja miglų kn- 
riuomeiiėje. Ir jis šiandie y- 
ta vienoje talkininkų misijoje, 
veikiančioje Eiini|a>je,

MUNICHA VALDO ANAR
CHISTAI.

Tas viskas veikiama bolicvl 
kų priežiūroje.

Berlynas, Imi. 19. 
nut* *v:irl>iiiii’in* l'aliultijo* 
iniota* Ryga, kuri* i__.....
skaito niMlnngiaii 2.iiUŽMi gy.t 
veiitojų. ėinndie ap*inu*t:i*! 
luii’iaitMo* liolėovikiėko* nnar 
cliijo*. liolėevikni n|iginklnvu 
visokio* rtiėii* kriininitlislu*. 
kurių tarp- yra daug ir mote
rių. ir liini* iuivihIū iui<-*tiĮ ir] 
jo visli* gyventojus. Tie kol- 
ėevikiėki kriniinaĮi*ląi ėųiinlie 
grintijn miestų ir žudo gyven
toju*. Aitindie Rygoj* ir to 
niiesto upylinkė-e 
tikru* pragaras.

Apie tai pmneėn 
keliavęs IJelnvo* 
tarytao nary* liaroiia* nm .|er 
1lop|i.

Barono pasakojimas

Mtai kų iMirmin* Rupp |mxa- 
kojų:

Pinu kelių suvaiėiiy, kuomet1 
latvių ir ••Balta'" kurnmnien*'; 
|iaėtuė Miiilnujų. ntsiraiiduii ' 
ėin ia*|M*rloliaii*iii nuo Duugii 
vo*. prie kurio* kitoj pusėj 
stovi llygu. iHilševikni laivo 
privei-’ti Įmuidvoti apie Ry . 
go* npleiditiią. Prieš tni ntlik- 
’iiint. pirmiausia jie ėmė ■* 
miesto varyti visu* vyru., iš 
ėmus savo šalininku*.

Tam tikslui jie npgitikliivu 
prtdelnrijtilų. kuriniu svarbių 
role lošia ir motery*. Pas Ih>I 
ėeviku* pndetarijnta« yra vi
sokie žmonijos išlindo*, ir kn 
iniludistai.

šitie tad Rvgų Įm-uie -m-o 
priež.itiron ir pradėjo savotiš
kai ••evakuoti’" miestų. Pra
sidėjo baisiausio* gnlvaž.mly* 
tė» ir visokio* pikludnrylH^.

Žmonės palikti be maisto

Bolševikai *tt savo šaliniu- 
kai* kriminalistais, sulig |m 
sakojitiių. atėmė nuo žtnontų 
|ai’kutinį maistų. Ėjo jie imt 
natinis ir vi>kų plėšė. I'ž 
kiekvienų |m’iprit-štninu) jie 
tuojau* žmones mignlnliimta 
vo.

Kokia tai tatisenyhė, |m*n 
kojų Imnma*. Bolševikam* ta 
ėiau* to neužteko. Kuntiisl j 
jiems pakarto klausyti žino 
nių dejavimų ir kitokių Imi 
senyluų, tuomet jie pradėjo]

Paryžius. ImiI. 19. Vokie
čių lenkų rnlH-ž.iii’ galutinai 
aptarė laiku’ kttnfereiieijos l.a 
ryl«i {didžiulių valstybių at 
•tnvnij. Savo nii’prundiiiiu 
visgi t**|Kiske|bė vietai. Ta- 
lni> (ttižymėln įnikti* •litai 
tvji..

Vi 
kai 
Tu- 
ta*, 
mi* 
karidorių aiba 
Puvi’liii. kml jiem* luitų 
linui prieiti prie jūrių.

Tni lai’ vienai in»i lenkam* 
priėjimas prie jūrių.

Tai|ųml tarytai |Kidiirė svar
biu* nutarimu* imlų ir jugu- 
slavių ruta-žių n-iknlai-.

Ateinanti pirmadieni balan 
džio 21 dienų. prasidėt Perga
lės Paskolas kampanija Kaip 
lietuviai pilnai rėmė pirmiau

Atstovų konferencija įvyks at
einanti* savaitę.

ėiuiiai nl 
( tauliK ligi S mldių ($.“-$4). 

neitum gnliuui ginai 
ŽIIKlIlėlIl*. Įllls.lklijll l'll-

-gi viii žinoinn. tml Ietį 
llanzigo *nv:i.iin negali*, 
uostas Im*
tii linkai 

ligi niinėlo

siilarptautin- 
imu savo L-- 

llll’to IRIU’ 
žemė* juostą

PLENUOJAMA KAIZERĮ 
PAIMTI SALON.

Tinkamiausia butų tv Elenos 
sala.

Kariuomenė apsiaučia sostinę 
vi-ais tonais.

Berlynas. Imi. 19. Sulig 
naujausių ir |ui’kinusių ž.iniu 
iš Bavarija*, miesto Mtmiebu 
vi'ldymų savo rttnkosnit |mė- 
luė ininri'lii’tni. Jie išpru 
•fžių Imvo susirieję *11 luilševi 
kiti*. Bei tuojau* iKi’tiirno 
siu- apvylė it visų valdžių ųž 
grol*'.

Itavurijo* valdžia prie* Mu- 
nielio aimreltidn* pa-iunlė ka 
riuoiiii'iię.

I ne vi*ai
Atkirto jį tino viso 
Muiudie U Mllllii'llll ........... .
jau -ti’inešli nei grlefciuke. 
liais, nei telegrafai* ir telefo 
nai*.

Pastaroji 
mii'stų

Washir.gton, M. 1!». Mei 
buvusiai iioe ialies Laisvės
Paikolai, taip dabar jie pa .n Imki ieėiniiii t'liieagu* gi 
rems ir turi paremti Pergalės, miių skudyklų kmaimiiiji 
Paskolų. t.isliivtii *u tų skerdyklų dar

Viri lietuviai privalo įsigyti l'j.inkų ui •luini-, 
žios Paskolos bondsus Nes tai '< oileieneijoii dnrta 
paskutinė visuomenižka karės uimtu*. 
Paskola. t 
utuimiiNUMUiutumuuiuiiiuiiuiiiiuii. 

BELGIJA REIKALAUJA 7' 
MILIJARDŲ DOLIERIŲ. .

K \ iis-ia 
d"|iarta

Iviilin.’i.

Vokiečiai užėmė Liepoją
I

Tiek belgams nuostolių pida 
rė vokiečiai.

Į 
i 
i

Parytius, Imi. 19. Ka 
daugi ’iuiMiiynui*. kad knix>-- 
rį tri’ių le'lgai. eiitiko taiku, 
konfif'tieiioje pa’ipra ėininiu.' 
tad dabar galiojninn apie ki 
tokią InilIelIM; liUVIIeimil kai-| 
zeriui. Ph-iiiiojnma kaip ji. 
taip ir jo lilivueiii* .’iarliuiu-j 
*iit* iKilydiivii’ Miinili ir i*ga-| 
Itetlti Ntlon. Tiltu tikellli lill-l 
tų linkaiiiiaii’ia Av. Eletio. *a 
Iu. kur *::vo gyietiimų |uiIhiI 
gė gur*u* Nii|ad'Hlui’.

Kn*i. tų ptii’izeligėlių lel*. 
mui dar liii- Mnlnryla- tarp
tautini* triliiinidii’. <*. m*i. 
Iiiivtt’i. kaižerie *u *nvo miI! 
įlinkai* iė’i’iik* linileniė*. Ne* 
jie vi’i jnu ir tnip ėinndie ge 
111 i llllInill’lL Netekę Valdu H 
Vii tautoje. Netekę liei lėvy 
nė*, tad linkmuo- piieglmt- 
• lo*.

Bruselis, luti. 19. Belgija 
imgaliati* «p*kaitė visti, kan-' 
nuostuliu*. kokiu* jai |K.d:iiė 
vokiečiai. Tie nuotoliai »ii*kia ' 
.'**■ milijardus frankų arki 7 
milijmdii’ dolierių ameriko- 
iliškiii* pinigai*. Tiek atlygi- 
■limo iiii<t vokiečių reikalauja 
lielgni.

Niio’tidių apskaitymu kutui 
totas .iitiailnuln* inislžiagu* 
kainų skyrė prieškarinę. Tad 
ir pri’idarė ne)*'ri|iileli:iii*iii 

, stiliui, šiandie In suimikinln 
iiii-lžiiigii ii visokie daiktai 

- yni brnnge’iti.
i Teeinu ta igai neiilsižimi į 
šių dienų biungeiiylię. Jie rei

Įkalu uja. *nd vokiečių lėšunii* 
Belgijoje luitų ’iigrųžitlta* 
Ipiieši.rirriė* *tovi*. koks Itnvt 
pirm rugpjin’io 1914 m.

I'ž vnldyliine Imlgų nuii’a- 
vyta;, kaip lai už geležini." 
litis, telegrafu* ir kitokiu* 
daikltb teikidmijaiua 5 inili 
jardui -'-l'i milijonai frankų.

Iiel'jii ';aiė. išlaidom* *ki 
rinitui Ki.!!** milijonų fiauUu; 
]«tiiiitu* iš provineijų kuiilri 
Inieijo. 2."<*l iiiiiijoluii i'iiih 
kų: k'iniiitiiu >ju- it k'tii’inii 
linu gyventojų lai"’!im-e it 
lliieslelit|e-i' I.IMitl Itlilijo 
tilt f t rinkit.

Ilidit-lriju* niio-toliai n|" 
kaityta stiviri ** milijardų 
fra lik it.

Vi-a tai Vukiiitija lutė, ai 
i Ii ginti.

K<uu|Kinijii gnlm* 
kad kmil|mnijo* ■liirliiiiiiiktiiii- 
u -uali mokėti —ktinčiai.’ me 
t:.i* tokiu tingėtų lllgų. ku 
kih* jaiskyiė karė- dariai tu 
ry

ISiirliiiiinkii iil’itiVtii tiH-iuii 
pižynii. kad iliirliiuinkiiiii’ ui 
gi*.- mimėtų b,u 'iniirintiiiHi’. 
iwt dili- iliditimilos.

Ta.l la-žinin kokiu* ]ta>ek 
•iii - dilti* tu l.olilelvneijn. 
'h i.tii buvo ktillciuia. kad 
I •’iu|it'iiij:i !ii-|>;it-iikiiita >1:1- 
kiitiniu .’luviii. Ir ieško lik 

' pnigit.. k.ad kaip imr> Minia 
.Aitui diirbiiiitilum:* alga*.

IMA NAGAN PARSAMDO 
MŲ NAMŲ SAVI

NINKUS.

ti 
di 
iu:

jnu leno 
ap-iniiti'. 
|ui-nulio. 
negnlimn

PARLAMENTA8 PRIPAZI 
NO 8 VALANDŲ DAR 

BĄ DIENOJE

Paryžius. Imi. 19. Pralieti 
>.ų parlauH ut'. žemesnysis Im
ta* prnv.ile dailiitiinknlli- *• 
vitlniidų duriu) dienoje.

Ta» Idliu’ liiojmis pravertu 
I*, to. kuomet |mrlain<<nlu> bu
vo įtriitiM-* bilių. kad darlsla- 

*ni jukino budu nemažintų 
dttrl.i udiindii >ii tik’iu *ii 
-buiiinli užiaoke’tį •liiibiniu 
tam*.

14 AMERIKONŲ ŽUVO.
25 SUŽEISTA

U

APLEISLĄS KABINĖTA SE 
KRETORIUS REDFIELD

Waihmgton. Imi. 19. <>fi-
rijalė*e sfero-r ktillmuia. kad 
velkini iė kabineto |«*itniuk. 
•iųs ptvkyho. --kretiirin* Red- 

! riebi. Matyt. wkrrturiu» kmi 
tior- nepatenkintas.

EGIPTE NE8ILIAUJA 
KILIMAI

su

Londoną*. Imi. 19. 
žinių, Egipte .iikilinmi 
liauta ir laiikiiuna jų daugi 
Anglija į l'-n pn-innėin 
ginu kariuomenė*.

Almi
WM-

nu.
Inu

PIRKITE KARES TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (W W

ir nuvertė Latvių 
valdžią

)

Egipto gyventojai šaukia 
europiečius apleisti šalį

VOKIEČIAI PAĖMĖ LIE 
POJĄ.

Pr.naikir.o valdžia, nuginklavo 
latvius.

IMI

Albany. N. Y.. Imi. 19.
N* ii Vitrkn legi’laltirii tį»ta 

(tymu leidimu litiitt* t priėmė 
i-lilitt. nuii>rixil<i.ianti niie-ia
■mskirli kum;*ij:i’. kurit— 
riitėtų ir prižiūrėtų randų 
iiitiliai tlž icir-auidi'iiiii-

i 'iiu*.
Sulig prave-tn projektu,

mų mh iltiniai mi iT'tidiiiui’. 
inu'.iiiiu'ii- už m*imis. neguli 
gauti dnieiiun |**hto. kaip Iii. 
Iu minė.

Ni-pal.ltl-liieji " luti, liet dili"" 
imi luti Imtidžirniii |uli|i:.du 
mi*. nrk< imi jų tumių ii.di- 
dumi me Ii : -••sme’ilai.

Toksai ••liiiiilluiilų’" |«d 
vaikinui* luitų reikalinga* it 
l,'liiu*e di-*i-mi'””* lnii-»t»•••«•.

PAMAINĖ PAVARDE IR 
APSIVEDĖ.

r
plati

Paryžius Imt. I •*. 
morikotių kntt-ivių ii ii 
i'inuii žavu. knunu’l ek-|tre»i 
ni* tumi ui- tirti )•*• Man- m 
klir llžlik" Uiti pltMlIilItų U ■ 
gtų siuvinėto tnirtkitiio.

ll.- iu 25 nmrriknmii it 22 
|*i :ma-tixaii Mlži-iata.

Venice, Italija. Imi. 19. lai 
kuttn’ raikytųjų* (in’lruklo 
riu-j Ardr«-w t’nrri *U muki 
nin Ernui. Zylndta •'••» • 
•lytinu Įutkilo 2,ism 
Mugėtum m. laik-tytui
giilu ir krito žemyn kaip 
i nm. Žuvo alnidii Inkiuiu.

pikių

EIKITE U EGIPTO! —4 
SAUKIA EGIPTRNAI.

Laukiami ten svarbus naoti- 
kini.

CoĮienhagtn, l«d. 19. V» 
kiiėių kaiiiioiiivliė. lieteliui 
veikdama mi Pakaltiju.’ vukie- 
ėiiti*. tižpimlė ir įmėniT- l.ie- 
pojt.i. kiiiiiije luikiiuii Inivu 
lifi’igyvi nti’i Ijltviju* pruvi- 
xij»ntilė laidžia. hihU praneii 

•• lieto* latvių ’imndii’ liill
• •• PtiėliH; l.ie|*iją. Viikieritli 
tiiujnii’ ir |itun;, latvių itildž.ią 
.I.IVertė.

^•tvių nlMirgu* kuiiimiiu-ia; 
l.ietMiH»je ’tipii vukieėių kn 
liuinmi vi*ui netikėtai prm-itiĮ 
••’kidienj užpuolė, nuginklavo
• I ililei'iuiiu. Pu’kiail lukie. 
i'iai •lutrejt'iiu latviu iiž..'i<-iiių 
ivil.alų iu:iii*t>'ii ii keli* kilu* 
iiddiiiinl.it>.

Vokiečiai patroliuoja mieste.

\n«l žinių, netikėtu* voLie 
•-■n iižpnuliimi- l'tlVu "nliiiia*.
<•-. luti... luuiimiih-iii- ita|Yra 6kandidatai į presidentns 
pu-ių-lti kur. * fiotilitli pm-> 
lnd»evii.U’. kad lim tarpu Pu 
Imlliju’ vukiėėių l,niiimii*-nė 
•ngiyžu l.ie|»ijon.

Sinti. Iii- l.ie|l<i,i»J'' 
liimjn niki'i-i.ii.

I’l.-llij* lf I lltnali plllte-tu 
lo pii«-» lokį n**dmų loku-'-ių 
;*i’ii*lųiei;, pi.il.-tu* laiduota.

>l!z. kllli-
S.II.U

iru ••
Ih- jo

Paryžius. Imi. 19. — Vietos 
'aiiiriiėėuii pium-Mi daugeli | 
•varliių žinių apie -lovį Egip- 
b. Nerimavimai tenai nuolat 
• lidėjil.

Niikmiin. viNiiit Egipte pa- 
'„i-Uanin* narijunali* gyventojų ’ 
i -ikima* prie* anglu*.

Viii de|H'*ų. jog nulietai ne- 
’iliaiijn mii’-ttto’i' t’nira, A- 
levamlria ii Puri Said.

Sukilėlių taleriai ėankia, 
knd i* Egipto k ramdyt ura, 
kaip anglai, taip kili europė- 
imi valdininkui. Jie -ako, jog 
Egipte turi Imt įkurta tnutml- 
iu: nų iiiiĮH-rija -u kalifu mic- 
•te (‘niro.

4
I
I

CAERANZA DAUGIAU NE- 
KANDIDUOSIĄS

i

Wankegun, II!.. I«l. I*. 
Pirui |»»ri*- melų ••iu iniri
• lui.le* 1*ii||i-bs'l. Palikti I lt 
•iie.-a GJ melų mušimi' (utėlė.

Pinu keli" uu ue-ių :it*irn 
•!•• jai jmmiki-. t’lmide Itnta. 
25 imtų. Našlį *»!•-»• m* a|i«i 
vi—ti. I»-I iieiiuri'jo |wiiiiiiii<y t< 
•;tvn pumile* Tutuiiet jautu 
!.i- leiMii" •.•!»•• (tumulę Itale* 
lnd-a'it* |M“'art|t 1L>l.<-t<»-k u
• II ttn»l*’ Up-ivede.

ERZCERCOCAS APLEIDO 
VIENNA

|Ult

Geneva Imi. 19 An-trijo* 
eri-gel.eigli’ Eii’leiilul’ iiplei 
■lo Vii*niut. Ji - nlkiltntija Avei 
rarijon.

Jam dmugnttjn keli nncb 
ofivierni. ^’i • rzgernign \ u-n 
nij nplealo ir dmigvli- multij 
nrietokrntib

uit *l«'t <
% Ilki* •’•).»»»»•, 
In* ■
t«* n*1iLtn

/I
••telu>'r:i’ I Hm

•ku iipUiilt.titi loki* 
kud ji» ap-utikilui loti ūmi 
••■ valiiz.iioli kaiitionu n. |>ne 
l«)l*eviku..

Liepojos uoste yra angiai

l.ie|Hl,iu* llu-te ’lul | allgll 
laivui. Tuno* taivuo^ 

.nu pijmlinuli) prvmji’i’n' 
n n kiti k

U |i».

Washington. Imi. 19.—Airi- 
lininiui’ metui* Meksikoje į. 
vyk- pnuideiitn rinkiniui. Sa
kmių'. •liiUniiiii.*' prezidentas 
imnii.zti at’isikn- toliau* 
kandiju* iii.

Kandidatu i |>rvx>d>-ntn* y- 
m tu t >• Ktiikurie kaiulidatai 
viri nuimtu itmtitl žirninė*.

|*r>'zi<i< uio imkiituii Meknir 
l.itje yru didžiai •variui* įlaik- 
’u-. X- mm jų prigulė* Mvk- 
’ik«*« tileiit*.

I laku tini* pr.-.i<l<.|ita* ne*i- 
Kipiiin '.nlie- gėrovą*. Žiuri 
•av«> ntiil>irij»*, Tad i'-imi ir 

: ••įnirki tiluiteliijn. kuriu ji* ra- 
«ll•vallja Viliu n kiti calvain- 
•Iž.ini.

>

S'llll-* 

t 1 !■>•*■ II 11)1111*1

T.
tniiiiu. k

|in 
£iiii ttb'liH 
Qri4tt< diiuu

V"kiiėi;a n-ikaiuujn, kad 
u ' it,1 mini’ti'rių .ų.Ialuje 'rtl- 
ų Iteėiluli* vokiečių a t .tarų* 
H-t ne vieni laivini,

Itifi, anglui tnn r.-ikalan j. 
•luai’V* it |<iig>'llH-* latviam* 
•riitalinti iė iuie«t«i užpuoli-

I

ti

Visi Rašykites po Lietuvos Nepriklausomybes Peticija!

iiddiiiinl.it
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“DRAUGAS”

URCVIV UAT.UJUV ItllAKA.TU 

“DRAUGAS” 
Dm kAMltraų lakini, OTfa Mt, mIuk 

PRENI MKKATUN ILUM.%:

MrtW........................................U W
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1 uthai mažai tepadmeuie I 
darbo rengdami lietuvių ka- , 
rinoan-uę, ta-t tadšrvikni uusi- ( 
gando ir įtoė smarkiai veikti. I 
kad utųs sumanymas nejiasi- 
sektų. Iš tu Kupraskiim-. kad 
lietuvių kariuomenė Atueriku 
je ir naudinga ir h-ikalinga. 
Imkime dirbti da daugiau.

Susipratimas taip viešoj** 
lietuvių V'-ikins* ir tarp Su 
vienytų Valstijų vyriausybės , 
kas kart didėja. VVasluiiglinm 
pulitik*** vedėjai kasdien a:š 
kiau mato, kad ueimorainų 
gaivalas tarti lietuvių mažas. 
Tus lietuviškų tautiškų |unti- 
jų sutarties su Amerikos Vy- 
riausyta- laimi bijosi mus kin 
štutiniai sm-ijidi-tai subirusie
ji su t tisų tailševikais pnv*-rg- 
ti Lietuvų |s* rusai-.

Neja-rsi-mii rašėme, kai) 
••Naujienų" -Įmusluves |ui"n 
mintas 234 Sm-ijalistų ku**|H*s 
šlamštus piktu gtidlii šaukia, 
prieš lietui iii .u nujos rengimų. 
Saukdami- j-- meliiiiju |n*t 
akis, buk nrmija ri-ngiumn 
Lietuvos 4vatp**in:ili|s imt 

uiamlos.
\ D.-ilmr tm*s turim*- runk****- 
lubų tai«j. Tų ats|*auxlitui aš 

itnsis Lk-iuiiii S*« ijnli«tų 
Sujungus Itajomis. Tušai l*an- 
do šauktis Kristaus, kml lik 
tai lietuimi liau>ųsi gmę«i uu<> 
bolševiki.i. Bet lietuviai taip 
greit liepi įgalinami. .I>* žilu*, 
knd Sorijalistil ‘»:ijnh*n ii*—i 
šauk- K rislnu- ta-I ii<-tiiiij>>. 
na pradėję rengti .--.imlj--,

Taigi tyrai, nesnauskime. 
Drų.-iui stokim* < lietuvių kitu 
ninku eile-. T- i yu* v* įkilti bii- 
liuosn. M it- vynm* . gal ii* i u*-- 
pns*-i> kllliniltt. Sietinu ln-li- 
donai išl**l** mat y- mų- jn*gų 
ir neužAiibiu- mų- uždurta*!.•
Ant siti** ž*-ir.*-s siu** lni-i< p* 
ramiai dirtalnmi npam-nm* -n- 
vn d'iitai mm v«*l,taiti -vėlimų 
plėšikų.

for Vacalioual Eduration. Iae 
tuviškai tat reiškia Amatų 
Mokinimo Federalė Valdyba. 
Jos adresas yra: 200 Ncw Jer- 
sey avi*. N. \V. tVasliingtoii, I). 
C.

Tu įstaiga dovanai |>aru|>ina 
buvusiems kareiviams dirbti
nių runku, nr kojų, jei jie jų 
yru netekę. Svarbiausias daig
ia-. kml tu Valdylm nurisiu 
kur ir kuip galima išmokti to
kio amalu, kokis tinka ir ne- 
tekilsimu vienu ur antro *ų- 
nulio žmogui. Mokslus nėra 
priverstinas. Is-t iš liuusos va
lios. Kas nori mokintis ir mo- 
kinas! ištikrųjų. tam netvi*:m 
m i kokių išlaidų. Visas lėšas 
dumia minėtoji Valdytai.

'd -c.-lu Imi ,, tokiam .-Ūglį - 
siaut, ta-t sųuniio iielekusinin 
kineli iui. išmokimui alga sulig 
to, . :<-k jis turėjo gauti iš ku
re* Nelnii iių A|alruudinsi 
lllžl IJi*k lii*uinne*-|. nema
žiau įsi dili, i lllellesį. jei jis 
gyvena Valdytais įstaigose ii 
nemažinu 75 dol, jei gyvenu 
|hi> gimine*.

Iv>l kaleni- •nokiiiasi anui 
to, io| jo giminės gauna liek 
|Hil pašal|*m* iš vy riausyta-s. 
kmk jn- guminio jam tela-saiil 
kariuomenėje. Ih-l jei jo sužei
dimas buvo Inkis, kml ir ta- 
iiiokininiosi m-liukdė grįžti 
prie M-itojo durta*, tai Vnldy- 
tai norintį mokina dovanai, 
ta-t pašo||a*» giminėm* teduo
da. ues jis mokinu*! iš noru, 
o m- iš didžiu reikalo.

Nereikia m-i pasakoti, kaip 
naudinga y ra šita įstaiga. 
Mes iš savu pusės patartum*- 
visiems sužeistiems lietuviams 
fiasiiiaudoti ja.

Netik jiems tas išeis aut 
mi m los. Im-i ir v isianm-uė lutės 
daugiau gerai išlavintų atimt 
įlinkų.

U TOWN OF LAKE.

tl

KRISTUS KALĖSI It NUMIRUSIU

ALELIUJA!
•X

Šeštadienis. Balandžio 19, t»19

VELYKOS.
Ii Egipto, išeinautieuut žy- 

daine I Herai davė numauyti, 
kad ateityje Jo Sutinu, krau
jai išvaduos iinoiHi ii vergi
jos iM-tata-sls-s ui egiptiškąjų. 
Dėlto žydai Velykų avinėlio 
krauju tepė duria, jo m*-są ke
lk- aut dviejų kryžiavai atidėti) 
medžio tutgalių ir rūpinosi 
nesužeisti kaulų. Visa tat reiš
kė busiančius iš Kristaus gy- 
veifltno atsitikimus.

Tas ateities apreiškimu* 
praeito ir toliau negu siekė 
žydų tauta. Žmogaus širdies 
prijautimas, sutinkantis su 
gamtos įtaisu ir su Dievo ap
reiškimu palengvino tą pra
eitinių, liet ir sugadino jj.

Mventn Kryžinus pampijoje 
susiurganiziivo šiv. Kuximiero 
Akaii<-nuj*» Rėmėjų druugijos 
skyrius. Bnluudžm !• *1. laikė 
susirinkimų. Susirinkimas 
buvo nor* neskaitlingas, ta-t 
gyvas. Išlinkiu valdytai Mo
kanti. Pirmininkė p lė M. 
Ibeiiziiilė, yice piniiiliiliki* 
p I*'- J. Vii-iliauskuitė. nutari
mų raštininkė p lė M. Mik 
šaitė finansų raštininkė 
piinia S. Daukšienė, išdiiiink*'- 

P I*- M. Bnjm iiiniiitė. iž*l*i 
gbiliėjus; p.|.'.. v. Gulll.-litė. ir 
Mng. Ita-tiiitė. Iš priežn-tie. 
milnug n1-ilaiil.iii-ių narių ši
kanti- Mtsirinkinui- nnlurtn- 
laikyti II <|. tailandžiti. Tame 
sUsirilikinie taipgi I:i|h> Įgaliu. 
I**- •••l.nia'ios y|u*l***. kaii|»i 
delegatė,., kurios ei- |a-r na
mus rinkdamos įtaikiu* taiza 
• m: M. Ilieu-gilt*-. S. Dniik 
-i*-ii*'. t Inu Brazauskaitė. M. 
Mikšaitė. M. Bajiiiiamiit*. D. 
Jargiituit*'-. k. r.uimiii*-. t>. 
Trnkšdnitė. Matyt, kad mn*ų 
motery* if mergaitė* m-signi 
Ii įnik** nei ji*-vrų d*-l ptnkiln** 
tiksi**. N<*l* tie-emii silsi- 
tveri- k mum. ta*l tuirių skui 
tini- m laužu* P.K imlių, 
pdiuii tižsiiimki-jiisių už vė 
m*-l n*.

IK ii žirni- |Miiipiji*.i<- m-l*ii 
Ivii-ni** moteries 
Įl-mi m-rem

m*.

.luti švinta ĮKuIntigė rytiiuM-. 
Nuo žemės naktis nyksta, dyla. 
Džiaugsmingi gursai ein... Iš Inkštų 
Varjmi Aleliuja prabylu.

Stebuklas! Mini Krislus pris"k* lė. 
Linksniai var|mi gainlž* AUeliiijn. 
11 pragaru drūtai gnlyta’-. 
sti'-lono v orgijų Jis gaju.

Linksniai variuti g audž* Ah-lipja. 
Apbinku (Mistugr kiekvienu 
Ir skelbiu |Hi.-auliui stebuklų. 
Jog Kri-tlis pri-'kėlė šian<lii*nų.

Ir eina los garsas taip tūli 
Per kalnus, miškus kur lik guli 
Ir neša visur. Aleliuja.
Ir garbina mų- Visagalį.

Ir m*- 'rmn. Kuris mus atpirko 
Nuo pragaru, garis- atduokiin.
Sulaukę link-niiųjų Velykų 
Visi Aleliuja giidokim!

J

Arai.

PRISIKĖLĖ

'rikltiH*.*. kii’l uiti 
u* i 

ir iiHM«rtnl”» 
1<»* prukilniit

Prisikėlė iš numirusių nu 
kryžiuotus |>a>auli<> lšgniiy- 
lojusi! Prisikėlė Jis taikai, 
žimiiiijm* laimei.

Gi t*n toli. Eiu<*|H>je, ntgi- 
tliė jnu llltlsų Tėiyilė. liept i 
kiaušiniui Lii-luvu. Atgimė ji 
I*** l*ai<-iniisių nrmotų griaus
mų. į*** šalies suiiiiikiiiimu. |«» 
didelių tuksiančių žmonių mi
gli ir sielvartų.

Abliiijn!
Kuštu-, niuudylns bjnii 

i iiiusmniis iš*hii ikiškuuris 
priemonėmis. pn>ik*-l>- iš nu
mirusių...

Imi it *inii*lii- ima nišų 
skni-lii- mu>ų likėjim** pa 
|*nrty- Keliasi iš numirusių 
teisi ta-, plečiasi luisaull** tau 
tų laisvė.

Li*-1llln 
n Imi m-* 
mii i didžiul*" 
kraujui

vai buvo reiknlmga m-prikluu- 
miiu.vIm*. Ir Lietuva tų m-prl- 
klniiMUiiita.- algavu.

šiandie Lietuva yru r*-»pub- 
liku. nepiįklnii-uiiui. turi savo 
Į*ri-zi* lentų.

Mums, išeiimms. yra ne- 
apsakoma* džiaugsmas. Nesi
džiaugiu tik tautos išgamos, 
kurie kaip kurmiui rausia iš- 
lullljii nmliitaimų it niiti.-sin- 
l.ių tuntus dirvų. Tiem* iš- 
sausuos yni taiisii* Kristaus 
iš įmini i ilsių pi isikėlinm šveti- 
l— pmiiils'-jiiiim*. Taip 
luiistis įtaikiu- ir musų 
nes atgimimu*.

šiandie lililsų šventu
■i>tm>- atgituu-ių Tėvy nę Viso
mis jėgomis ii-iiiti. kn* ku<* ir 
kuip išsigali. I.igšiol ji/ rėmė 
it reiuiu katalikiškoji lietui ių 
i isii**m*-i«'-. Remiu m- žialztai*, 

i ta-t dnrliui*. B*-1 kita įlali- lie. 
luini visa* liuku* tik šukavę 

■ ir šūkauju. Ju darbų m-sitiut' 
i tu. T*-gu *hibi*i ir ta dalis lie. 

tuvių stisinmi 'n ir stoju ta u 
ilrnii dnriiuh.

K rialus, skelbdaniaa žmo
nėms eav*i mokslą, keletą kar
tų taip kalta-jo apie mirtį, kad 
išrodė, jog jie jų penaikyaiąa. 
Jis mirusią Jayro dukterį ir 
palaidotą mrliašiiiiikų ix>xorių 
vadino nm-gaiu-iais. Tokiu bil
du V. .Irzus pažymėjo, knd 
įnirtis ih-Im-Ihi* amžinas supu
vimas. o lik laikinas gyvybė* 
jiegų nutirpintas, nes įm* jo bus 
liukstiM.* ir garbingas ii nu- 
miiusių atsikėlimas.

Ta saro mokslų Išganytojas 
patvirtino itarlmis. Jis lapu 
prikaltas prie Kryžiaus Jiėt- 
nyčioje 14 dietų mėnesio Ni
kiui. •• lt! dienų t'* imties im'-m- 
siu atsiki-lė iš numirusių.

Tat laivo |rinuuliuis iurva»a- Stabmeldžiai jautė žiemos na
rio pilnatis. Gamta per žieurą liūdimą ir pavasario džiaugs- 
apsidengia sniegą**, netenka ’ta). Jie Imvo girdėję, kad trie

ilių metų pavasaryje turi atei
ti iš dangaus žmonėms didelė 
lutgcllia. Džiaugdamiesi tuomi 
vieni stabmeldžiai vienaip, ki
ti kitaip išreiškė savo džiaug- 
snų; vieni vivuiems prauiany- 
1ru.it.Lini, aiM.i. 

1 gomis dėkojo, kiti kitiems kito
kiais taniais. Todėl daugelyje 
stabmeldiškų klaidingų religi
jų buvu didelių |iavasario švm 
čių. Stalimeklijoji- jos buvo 
neaiškios ir klaidingus, kaip 
pati stabmeldį ja. 

Tiktai krikščiunijuje 
kų šventė spindi visu gamtos, 
IMrcities, tikėjimo ir laimi-s 
gražumu.

I Lietuva ilgai vargo svetimų 
i tautų veliama, kartais spau

džiama. Ypač paskutinis širnt- 
j mėtis buvo tamsus ir skaudus. 
, Dal*or jau žila laisvės aušra. 

Yni ]uiiiiatų tikėti, kad mus 
, tautos ncprigulmyliė taps pri- 

pažiuta visame imsauly je apie 
šį pavasarį. Tai-gi trokštame, 
ir tikimės, kad šįmetiaė-s mų* 
Velykos liūs netiktai tikėji
mo ir gamtų* šventė, ta-t tai|i- 
gi ir tėvynės atgimimo diena. 

Visiems savu skaitytojams ir 
rėmėjams, visiems lietuviams 
tautiečiams išreiškiame kuo
ka ršėiausitu ir kuogeriausius 
linkėjimus, kad kiekvieno lie
tuvio gerieji mirsi įvyktų, ksd 
jo liurlini butų |nisiM-kiinu 
vaisingi, knd mus tėvynė bu
tų amžinai laisva ir su kilo
mi* tautomis uatidingni dirbtų 
visų brolių-žmonių nnudai.

jK-ni. 
Tėiy

|»l i«*

pasiųsta pu 5 kvitas.
6) Nutarta, kad aat kvitų 

visuomet butų žymė vietinės 
kuopos arba parapijos aat- ( 
spaudų.

Pinu, jirudėsiant viešą rink
liavų. kuopų atstovai pasiža
dėjo išgarsinti tarpe visuome
nė. per surengtas prakalbas 
nrlia per laikraščius.

7» Menui metanu išrinkti 
nauji Centraliai I-atida ringu- 
sio» Sujungus agitatoriai j ku
riuos |iat<-ko: 8. Jucevičia ir J. 
IMraitis. * t

S) 11. Sekleekis praneša, 
kad dėžutės jau yra dirba
mos.

!•) Buvo (takeltas klausimas, 
kų darysime su žeme, prigu
linčia Ijibdnringni Saįnnrai.

Nutarta šiai vusarai įsives
ti Seserinis Kaaituierietėms. 
Apie tai, vienuolyno perdėti- 
nei pasižaih’-jo pranešti p-nia 
Žilvitienė.

10) B. Sekleekis praneša, 
kad koncerto vakaras jau ar
tinasi ir yra reikalingi darbi
ninkai.

Darbininkai į koncertų iš
rinkti sekantieji : prie parda- 
viltu- tikietų — Kazimiera Va
ranavičienė, prie atėmimo — 
Jonas Petraitis ir Bernardas 
Nevanlonis. raštininkė — E- 

, milija Dargaitė, prie kasos — 
, Jnakiuue- .Mm-ijauskas, prie 

gėrimo — K»l vardas N irius.
11) Antros kuo|a»s, iš Uose

liui* lo. atsiuvai pranešė, kad
’ untra kuo|m | m tanui* Garbės 

nare. įmokėdama į Centru ka
sų lito doL

12) Konst. Zaruiuskis, narys 
K-tos kuopos, aukojo 10 dol. 
I.abdaryl>ės naudai ir Ant 
Mozeris, narys 4 kuoitoe, au
kojo žiedą vertės 15 ilol.

Susirinkimų uždarė pinu. 
Ant. Nausėda su malda.

Jonas Purtokaa,
L. S. Centru rast.

4437 8. Eairfield Av, 
Chicago, III.

žalių lapų, neveda vaisių. Tar
tum apmiršta žemė žiemos me
tu. lk-l ta» apuii urnas yra tik 
laikinas, ne amžinas. Po žie
mai prasiih-da |mvasario 
džiaugsmai ir vėl visa gyvybė 
veikiu gražiai bei naudingai, /''-uis dievams vieuomia apei- 

Kristaus atsikėlimas iš nu- 8on,'|t‘lėkujo, kiti kitiems kito- 
utiruių pasilaikė tuumi pačiu ' 
taiku, kilia gamta atgija. Kai 1 
kam tat gali atrodyti netikė- i 
tas įv virimų susibėgimas. KitaK 1 
gali matyti tame susils-gimu 1 
Dievu Apveizi los surengtų tik
slų.

Žmonės ant žemės- vargstu 
tk-l nelaimių, ligų ir ne|msise- 
kimų. Vargu našta skaudžiai 
slėgiu visus ypač dėlto, kad 
mirtis savo sunkumu užgulusi 
laiku pasaulį. Nekartų žmo
nėms įlelto galėtų pasidaryti 
l*erkartus gy vcuiums ant Jtc- 
Ulės.

Bet pavasario atgijimas su
kelia vilties jausmus. Prie tų 
prisiusią džiuginantis Kria- 
tnus mokslas, imtvirtiutas 
taktais, kud įsi mirties yra 
atsikėlimas iš numirusių, kud 
gyvvniiiuis m-siliaigiu juo*la 
mirtimi, čia Kristaus apreikš
tojo tikėjimu Iml-us susitinka 
r u gamtos Imlsu ir patvirtina 
ta-i su<tiprina jį. Vra dar ir 
daugiau |mvyzdžių. rodančių 
gnintus ir tikrojo apreiškimo 
sutikinu). Tas |>at* Dievas ir 
gamtų sutvėrė ir apreiškimų 
žiiKiis'-uis davė.

Velykų šventėje sutaria gam
ta su tikėjimu ir ubudii su 
linksmais istorijos atmini- 
inai-. Prieš Kristui pratiesiant 
•keltai atgimimo ir atgijimo 
mokslų, žydų tauta jau šventė 
Velykas. Ta tauta buvo turė
jusi šaltų ir tamsių dienų smvo 
praeityje. P*-r keturis šimtus 
metų žyilui vargu Egiptu ver
gijoje. Kn*i egiptiečiai žydus 
kankino ne|iakeliamais dur
imis. kn I buvo įsakę visus 
geiiuiiičiu* žydų ta-iiini-'-iii** žu
dyti. kad vartojo ir kitų luti 
sinusui istiiutiiiiiuo priemo
nių. štai prašvito |*aiasuris— 

žydus iš Egipto, 
laisvę.
|s-nkis 
šventė metų šu

niu* los lnimiiig*isios

Velv

PAVASARIS JAV ČIA.

PROTOKOLAS,
Lietuviu Rviim, — Katalikų 

Amer. laitai. Sujungus Centro 
bertaininio susirinkimo. kuri, 
būvu laikytu. senaloje. kovo 

191!* iii. S vai. vakare. 
|Mirn|>ij<» 
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pino.

"Puvasaris jau čia, lujmi 
pradėjo sprogti žolė žaliuoti", 
kaip kad Lurd Tennyson apra
šo Įiavasarį vienoj savo poe
moj. Bet pirmos savaitės pa
vasariu. yra dra darganotos ir 
šlapios. Hius savaitės galima 
laimi lengvai perleisti jeigu jū
sų fiziškus jiegus yra stiprius, 
jus galite dalaikyti prieš ligų. 
Geriausias vaistas tai yra var
tojimas Triners Atie-rican E- 
lixir ur Itilter \Vim-. kuris gra
žiai išvalo vidurius ir juos už 
luiko geram stovy j. Jūsų vi
duriui geri, tuomet jus jau- 
rintes daug geriau, jūsų val
gis yra sugromuliuejauuis ge
rai ir priduotla jutus gerų ape- 
tilų. Jeigu esate varginami 
-u n-uiimlirjiiu. arlut neuralgi
ja. bmilmgii, iisisukiiuu, ge
riausia pamėginti Triners Li- 
niim-iilų kutis netari sau ly
gaus. Gaunama pus visus 
vaisliiiinkus. Joseph Ttinrr 
(Vunpany. 1333-43 S. Asbland 
Avi-.. Chicago, III. Apg.)

26 d..
Apleizdo* Dievo 
svetainėje priu L'liion 
galvių. Ciningoje.

Susirinkimų uti* tari- 
A. Nausėda su malda.

1) Protokolus iš praėjusiu 
-usirinkimo būvu priimtus.

2) Ila|sir1us komisijos nuu 
Kapinių Dieno-. P-nia Žilvi, 
tiem- praneša. ku*l ženkleliai 
y ru dirluntii ir nemilžti* skali 
litis juu luiguniiutiis.

3) Buvo imkellna klausioms, 
ur visos kuo|si* prituriu vie
šai rinkliavai.

Kuopų ui-tėvui i teiilialsiai 
užgiri- viešų rinkliavų našiui- 
ėių prieglaudai ir. kaip greit 
lm» gultum, tuojau* pradėti 
■ tartų.

4) Buvu pti-iiiuntu, kad ii Įpioėio ir 37 imliai ilgio,
loliim-imm* i**-.*— I — . .......
gi butų |M* 
knygų! 
pti-idė
Ali

"iiittup

NUO ADMINISTRACIJOS
GALIMA GAUT NUSIPIRKT

Gavome naujai iileiftų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek 
vienai gali ant jo suairaiti ta
vo gimtinę vietą, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas.

temlapio didumai: 27 coliu

Mozė išvedė 
iš vergijos į

Tuksiantį 
kartų žyiltii 
kakluves
dieni**. kieta jų tauta pirmų 
kartų išėjo iš vergijos kapu. 
Kaip tik toje linksmojo metų 
-ukakt uveje Žydų tautoje at 
-įtiko, kad Kristus iš mirties 
sugrįžo j gyvyls-, visai gamtai 
ntgijant ]m> žiemos tiuliudi-

iiigmi-iii... Kitaip 
^ll*. V*-- ptlibll** JI 

tauta* sali* 
it žaix*l**mi*. vaikelių 

»U.stingiisiti 
udikl

i*

i: E D ATSAKYMAI

įlinkėti k 
šinli*

M M

Sužeiitiemt Karei
viame.

k u* *| sni i* taip. I 
Justu* kvitus ariiu 

'. kurio*, ta- nhejutlė-. 
taip gi prie rinkliavos I 

>444iy i f H*i;U4t/iMM.
11

KAINA—4100

Turime tui p pat knygelių "In 
dependencc for the Lithuaaiaa 
Natlon" (angiižkaD

KAINA 50c.
V»K!okyYn| iiųilutC

DRAUGAS PUB. 00 .
1800 W 404h 8t. Chicago. UI

i
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LINUOS PAS uuiy 
BUDELIS YRA.

Ar 
fi
lio

Lab, vakarą, vyrtn'mi! 
jas žinote el-lko Mnnšis 
vakar |eėsėi.vs, purvinas, 
pypkės ir In* kepnrėn |ia»< jus
atėjo? — Tegul jam |uisika- 
ria. Aš daugiau nevažiuosiu j 
Linkite linų ir sėmenų pirkti.

4* gražini sau važiavau iš 
<3«>tlyl>iškių i Joniškiu*. Nu, 
man reikėjo įtink) važiuoti 
per Gliką girią. Jus. vyručiai, 
tinote tą kelią. Tegul mano 
■eprietelius važiuoja tenai Aš 
važiavnu )mr giria. Tik staiga 
Žmogžudžiui suriko: .“Mauši, 
aa*tok!“ Aš sakau: “Vyru
čiai, kam jus mane gąsdinai. 
Jus galite gražiai su manim 
pašne-kėti. Duokit ma švėbelin 
(degtuką); pvyikes nžsintkv- 
aim.”

O jie. tie razliainilikai, kad 
jie pastiptum, sako man: 
‘Tlupužv. lipk lauk iš veži
mo.” — Vyrue’-iai! jus matot, 
«d aš ne rupulė. Aš esu Mau- 
ib Epštein iš Šakių, javą 
kuprius, visą žmonių pažįsta
ma*. Sudergo, Šlaviko ir Kai
melio parapijos ūkininkai iš 
mano kišenio visit* pinigu* 
turi. Tni nš ne ninužė. O jie 
ma šankia - “Rnnnže. duok š;j 
pinigus.” Vienas nutvėrė ku
mele už naradžio. o kitas ir 
trečia* išoko i vežimą ir no
rėki mano nusmaugti.

Aš sakau: “Vvntfial. nevr.- 
. rinokit moko. Aš šiandien bis- 
dū eergu. Pinigu aš neturiu. 
B»rižtn « ftskins. atidavė* žmo
nėm* rankninigius už sėmenis. 
K*in in* mane gwa matot!”

Jie. tie rnrliaininkai. išmetė 
mano iš vežimo, surišo ran
ka*: išvertė I 
prnkr. iškratė 
tuV-in. Vienas nuvažiavo 
mano vežimėliu, o kitudn 
ko: “Eeisim pas Rauką 
rią vogti." ,

Aš sakau: “Eikit, vyručiai, 
•u ponu Dievu”, o misliiu 
“Tegul jus šimtą velnią.” 
mu rupi, kad tik mane pa- 
leistą. “■ J '

Jie mano neleidžia. “Mauši. 
turi eit dranse.” Aš sakau: 
“Vvmčini. a« nemoku suriu 
vogti. Aš nerMižistu kur suris, 
kur romėnu rikė.” Jie rako: 
“Mos iSmokvsim.” Vien** iš
siėmė peili ir sak’o “šia”. 
‘Aš rakau. “Vvmčini. eisiu. 
Tik mane išmokvkit.”

Nuėjom. Tnmsu. Vienas 
raaliainiiikas užn-rė šunis gry
bai*. šuiK-s pagaišo. Kitas 
iš po užlaido atsinešė kopėčias 
ir jna liepė nešti. Nunešė, pa- 
r1-*. !—*■*
Apk ant augšto.

Kų darysi! Užlipau. Už- liėgtų. 
čiuopiau |iakabiiita leidiny su 
sūriai*. Kaip galėjau garsiai 
iš viso pilvo surikau: “Vyru
čiai. kokių sūrių norit, ar 
minkštą nr kietų*” Girdžiu 
Rauku- rabždi. rnbždi. kelia 
iš lovos. Ji* pasėmė karabinų 
ir puf. iššovė. Aš kone nu
miriau iš Imiinė*. Gerai, kun 
jis mane nenušovė Razliai- 
ninkni (Mils-go. Raukus atsi-

-Kur aš vargdienis žydelis 
<ffl>nr dingsiu f Prašvis. Ban
kus mnne ras. Rakya: “Tai 
tu. Metiši. paukšti*-. Dieną tu 
kurčius, nakti vagia.” Atsi
guliau i palėpe, knd mnne ne
rastą ir rūpinuosi, kn čia da
ryti.

I'o valandebdi girdžiu Ban
kus knarkia, knd sienos bral 
ka. Al sakau “Gut Gi

.Prieinu

L. 1 ' '-t

Ketinau pareiti j Aakin* prieš 
švintant. Bet iš sodo išeit ne
galiu. Pinučiai angšti. Tam
soje spragos nerandu. 

Išgirdau žmonių ateinant. 
Aš gn-itai j tuščią avilį. 

Jlindau. pliauską nžsistnčian ir 
guliu.

()-gi ateina žmogžudžiai. 
Jie sako: “Rauknus lučių 
gabius meilus. Imsim, vyrai, 
meilaus sn aviliu”. Vieną avi
lį )iakėlė: lengvas. Tą paliko. 
Kitą pakėlė: lengvos. Sako: 
“tuščias.” ir paliko,
prie manę*. Pakėlė ir sako: 
“O o, šita* kupinas 
Imkim vyrai!”

Paėmė nuneši- j girią, pa- j 
guldė nnt kelmo, apstojo ap- , 
linkui ir ėmė durnu* leisti, kad j 
bitė* išlėktą. Aš nukosėjau. , 
Jie atidarė avili ir rado Manšį.

— Toi tn čia. Mauši! — 
sako. — Tai Iii taip padėjai 
sūrių vogti. Vyrai, ką mes iln- 1 
rysime Ataušini!

Viena* sako: “Manšį pn- 1 
pjauti.” Kita* sako: ‘"Manšį 
pakart,“ trečias sako: “Mauš- 1 
į gyvą sudeginti.” Buvo 1 
dvylika raztaininką. Visi sa- i 
kė Maušiui galą padaryti. 
Taa vyriausias razbaininkas ( 
sako: Manšį j silkinę užkalt 
ir palikt”.

Mn goriau, knd nžknla, negu. ■ 
kad gyvą sudegina. Da pra- , 
šiau, kad jie silkinėje akylą , 
paliktą, kad aš galėčiau ilgiau ( 
matyti per skylę savo gera
darį

Jie pasijuokė ir užkalė ma- ' 
ne silkinėje. Išpradžių nie- ‘ 
ko, o paskui angšta. Tupiu 
silkinėje ir mintiju: “Reikė* ' 
Maušiui lietupint numirti“ 
Plėšikai nuėjo sau. Atbėgo 
zuikis, nsus pakraus- ir pra
bėgo pro šalį Atbėgo stirna, 
subliovė ir prabėgo pro šalį.

Atbėgo lapė ir uostė. Pri- 
' kišo sunkį prie s|>uuU>*. No

rėtų mane suėsti, bet nepriei
na. Apiliėgo kelisyk apie sil
kinę, barškino uodega iš visą 
pusių. Paskui bekiša uodegą 

. I vidų.
i Aš čiupt lapei už uodegos. 
' lapė bėgti. Aš laikausi įsika

binęs. Silkinė daužosi į me- 
' džius, kelmus ir šaknis. Ma 

skauda visus šonus ir galvą, 
ale laikausi. Taip ėmė visą 
skaudėti, kad ketinau paleisti 
uodegą. Tik pokšt, silkinės 
hnkas nutruko, visi šulai pa
biro Paleidau uodegą, lapė 
nubėgo, aš likau sveikas.

Išėjau į pagirį, žiuriu, Balt- 
kojų kaimas. Ežiomis a* grei- 
•iauriai nuėjau į vieškelį. Jb-va. 
žiuoja kontralmiidninkai. Jie 
vežė spirito statinę iš Prūsų j 
Sakius. Volė atsisukusi, spiri
tas liėga. Pilna grabe pribėgo 

statė prie klėties gulo ir sako spirito. “Vyručiai, užsikimš- 
. . kitę vole, kad skystimėli* neiš-

'' Vyrai užsuko volę, su. 
plakė arklius ir mane nei ne- 
Iui vėžino už gerą žodį. Turėjau 
eiti pįsėtas,
Ziuiiu dvi gervė* prip-ni*ii>* 

■pirito iš graliės, voliojasi gir
tos *ah- kelio. Aš gerve* už 
kakli). Pasikišau vienos gal
vą |*i juosta iš vieno* pum'-s. 
kito* iš kitos pusė* ir einu. Ei- 
danu, mintiju, knd Sorė 
džiaugsis, jog pampinau Įauk 
šieno* šabui. Gervės strapi. 
tė-datno* velkasi. Jau buvau 

per Duobiškius, kad 
išsi|iagiriojo. Jiedvi 

purpt ir jinkilo lėkti. Iškėlė 
mane aukščiau girią, iki de
besį). Ką tik neatsininšiau su 
galva j dangau* apačią.

medau.*.

kišenins. atėmė 
vi«kn ir rado

Ml

**-
su-

< Ahftr«lflims«) 

Gerb. Draugai 
šį savaitė iš visų savaičių 

šio meto mus visus priverčia 
apsidailiuti, knd galėtumo tu
rėti ženklą -“ŠVARUMAS” 

šis nėra tiktai privaliukuo
se namuo<<-. I»'t taipĮiai ii biz- 
uije.

Aš manau, knd kiekvienas 
iš imta jau ilnliar peruintoino, 
knd biznis nėra Įialiuosnotns 
nuo Morališkų Įstatymų.

Turi taip pat nešti vėliavą 
“Švarumo” jeigu nori žmonių 
sitiiĮuiliją užsitarnauti. Aš no
riu jūsų atyilą atkreipti, knd 
žodis “Puritv" nrlrn švaru- 
tnns turi šošin* raidos ir tinka 
j tą ratą ant kurio stovi vi
sas organizacijos veikimas.

Aš noriy jnms jinnškiuti ko- 
kia įtekmę turi p-ras veiki
mas \Vilson organizacijoj ir kn 
tas taip didelis žodis “švaru- 
mas" jiems visiems reiškia.

Viresnh-ji ir 25.ntsi darbiniu
kt) žino ir atjaučia kokia svar-
lk) turi “švarninns” išdirbinio 
valgių.

Išdirbant GRYNUS VAI.. 
GIl’S yra tai įlalvkns IVilson 
Konąmnjos ir jos visi darbi
ninkai tikrai žino pilną reik
šmę ir ištikrųjįi nėra artimos-, 
uit) ryšių larjie jokio liianni ir 
žmonijos, kai|>. knd išdirbius- 
GRYNO MAISTO.

The IVilson & l'o.. organi
zacija yra pilnai tam pasinio-. 
'*■ ir išdirbą GRYNUS VAI. 
G1US tiktai užtat, knd tarpe į 
darbininką ir darlslavią yra 
pasitikėjimas, sutikimas ir dir-l 
bintas visų iš vieno jie vieną 
dalyką prie savo turi, o tąsi 
Ui yra ŠVARUMAS.

Jie didžiuojasi savo darlsla- 
vinis ir savo Įmdirbm darini, 
nes žino, kad jia yra pilnai 
atsakantis.

“GRYNUMAS" yra taip marinis 
maisto išdirbine kaip kad "<IRY. 
NUMAH" Is-i švarumas visame gy
venime pa balinai rrikalinraa.

Ar mes visi m«ijunir*inic mintyse 
apie GRYNA MAISTĄ ir ŠVARU 
MAISTĄ kurį ketiname Valgyli 
Velykų rylų kaip lai gardžiu. įs
ikibta su kiaušiniam.

Vienas ii didžiausių papročių tai 
yra gerai prisivalgyti kiaušinių 
Velykų ryte. Is-t nikis ir neuž
miršti suvilgyti ganių iniotelj la
šinių ar kumpio. <> Iienuet dane 
geriau jausiesi.

Ar nealiisMnale kuomet buvote 
maži vaikai ir mergaitės. knd gy. 

, leiidamiunit akės ieikodavnte kiau- 
, ainių ir juos korodavote iki Vely. 
! kų kad butų galima numarginti.

B<-l dauguma iš Jus esate teikiam 
|eadėjinn- šiandien. kad m-gnlite 

1 jum pasirinkit kaip seniau.
• JUS TURITE JUtm PIRKTI.

Jus liealeeli.nėe nuee-tum.4 boti muk- 
rlKloaka, kad pirkdami KMUtU*n<< 
|M^lua kaip k»4 |***>tnkrta* u<r ant
uk«» ryveMantl

A* Jum* lutijaiM paAakyaiu Itnr jtaa 
Kaliu įtiktum kiautiniu* pirklį Nu«ik 
(■aa mvo kraufttvninki ir |mpraA* k 
<*14-:AKHIUMIK IMKUl kuria yra t*»r 
duodami prr WtlauB a <*<*, )u Vatt9*«> 
>*mkh» >ra THK MIlJMiS I.4HI I.
I I - .Tl . TM KM I- Tk|!| |

Jm- l*Ua Juma tokie koki* kilt >wa pa*. 
vaMuhiudr, ir kuklu kuu»š«nn)

aKt Valyki* iNT'lk

l*a|»raAyk to krautuvamkr*. k«d
diMdu juma <*»:XT|Pli:i» IIAM tr HA* 
<N»X kurta imaenlai lafm Udirtdi t«a 

k<NU|«aj|l)M
J piku nori puodeli reto* Karoa tai 
paklauak aaiu krautu*Minko Wi!x«*a 
<*KhTU*iri» nu’i: ijuiki. Hi.K3tn. 
T»i kukuti kurą

Buri <*LKAItmt«M»K KIAt'M* 
Xlt*M kepti, rarivll M'itarm A <*•*■ 
MAJKrTI'* TAUKI’A 
Ir Kodėl •<
Co ('IJlAllfl

<

>:

>:
>;

riTTH M •*•*

Gudri

K«>Me4ka,

l>«i r*r-

>v

i* M»k i r«t<. 
irntka k Vai* 
Irri'/m” kinr»

I

♦i

Vairia ir MfM 
4La l*r \ Ku.

ii> nu M Vii K VII >11 Tl 
Mlplll%l) '

'm ant paictkalavimo siunčia- 
i siuntimą nieko neroknojama.

V

Geras vidurių 
veikimas pa
taiso žmogaus 
nervus

Kniriina* žiimisins nervų 
imt* savaimi ie-rn labui svar
bu*. Is-t Įiavoju-. luina kuoiii'-t 
žmogus pami-1n aĮs-tilą. negali 
ueiai miegoti, vi-idn lilčdiiiiliin 
ir turi galvos skmlėjimą.

Kaltinti dėlto uiskn negali
ma. Is-t n-ikia Įinsinslyii su
gerui jaučiančiu žmogum. Jist 
jum* vismlos rekomenduoja' 
garsins saldainius.

I
Geriausi Lietuviški Rekordai

i: 3249

•: !TM

ikutri«. greitu įnikti |intai*y» 
Ijii* ir |<nįt’*ll*'s. m* *al 
dainiui išvalo uikii ėjusius vi 

t durtus, padu iln njietitą ir dn 
I to čy«tą kraujų.

Jb-žutė lėšuoja ’iktai 1 
dėžulė* ut 5 dol.

VELTUI
G

purę imtiai s
kią nuėstas ti augštumo* iši 
<lė lvg karvės plinka* ant pi

Ke-
i buvau jiametę*. Ra-

•Utį.

li»

APT*.KA FaBTOSA.
160 Second Ava..

K*w York, M. Y. Dep. L. 4.

Žirniaus surašyti rekordai patiks kiek 
vienam ir tikrai manysite kada just? na 
muosc dainuoja p. M. Petrauskas, p ai Ol
šauskai, p. S. Rimkus, Dr. Vincas Kudirka 
ir kiti tymus artistai.

Kiekvienas rekordus grajina ant abieju 
pusi t?, ty. dvi dainis. Kaina S5c vienas.

Maliau kaip šeši rekordai kitur nesiun 
ėiama.
Gramofonu Kainos nuo $10 00 iki $250 00 

Parsiduoda ant lengvu išmokė čiu.
lIlUVMO HUU. III JliNV.

ItS M •». SI.
|I>M* M<» Mik t*» 

tl \OK IK
Muilini* Virt**. V.«!«$>• <14 
O|wr«* “*>» *ui*iul»~ t
Ih rf*na« ll Nearti f<4t**K. 1.1*1 M 
IIMIUAI tu*».>K$«l(*

Moki
K»»» « .. I«u
IIku. iltfu lunn sht K*i«’«.i 
M «n» H Ii. •»<*.*• Vairini 
Jau hi.4 A4 A tiru <. ►n 
iw «*♦ h i*.
A*tt kalnu Kmktąl Xi*il*a- 

i«*. •*<* XaM» h |»'Y Salti' I.
• •* h* XH>4»*rh VM. 
.4 • l*>*U»M 
l.iHm** T*b*f»» •
T,k» .l Saiv.uk ha M l 
t»«t l«ri«nb *i Mat; 
r ilk* (kilia 
yotki lu.iim f Minia 
*»•• liuillf Mailihil

j. rekordu, gramafoną. nukuain daiktu 
į t-ivora nrmunčjinie

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILLINO1S

Saiv.uk
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UNKUOS PAS BAUKŲ 

BUDELI8 YRA!

(Puliaig.l nuo 3 puri.)

Gervės pralėkė pio nti> -«•» tt 
pasuko atgal į Pru-ii*. Tik 
pukši mano juosta ir nuli uku. 
Šnekt, nukritau j Aug-ti'.-io- 
plynę ir iiukliin|*nii iki nii-ų 
Kojų neištraukiu i- diimhl". 
rankom nieko tu |*a»hkiu. 
Aaukt negaliu: vanduo bėga | 
burną.

Atplauk* vai!''. Ink-t'l' j" i 
norį, Itandė lipti ant kai. iu*. 
Ih-I llllspl'ildo ir li'ipltniki -au 
tolyn, sakydama ••kuiup.-". 
“kumpu”. Atplaukė laukinė 
ant ir. .tai |iasirudė. knd nui 
im raliu t.t I.'iį.-i-' - \ i t
uz.lt|xi imtu ant gaivi-, p a n-p 
sėjo, pnkvark«'iHi u- pradėjo 
rakti* atsitūpus. Iš manu 
plauku nuli- pu-idi'i" -au liz.'ią 
ir padėjo kiaušinį.

Perėjo diena, ai-j<i vakura . 
Bulviui', šiai p< i plynę Iii"*, 
eiliodama* nuo kup-lo aid 
kuprį", iiilf gu vilką-. •!*■ -u 
ėdė anties kiaušini ir apri-u 
ko bvgtt atgnlm.-. A.- čiupt už 
uodegos. Ji* nurignti'lo n 
ko bėgt. Aš laikiausi. Ji* i- 
vilko mane aut krauli', skystai 
paleido ir išputos uodegą |ms 
tipo. Nuailupnu kaili ii juir 
daviau burliokui Vo-ilijevui 
Juk ;į pazj-lalv tą siuirdiiil; 
girtuoklį.

Dabar aš užėjau pas jus |"-. 
nakvoti.

O ką. ar netiesa. kad Liti 
kuosv pas linuką liiid'li* yra.*

Vyručiai, duokite pypkę: no 
riu rūkyti.

.Viiturla r* •■•'V'Minii už tnitutri bi|V" sknillingns. 
kvietiniu*, j rengiamą ,wkniką 
n juo- išsiuntinėti draugi 
.i' lūs įs i kuopiiu*. I'ikniku- 
at-ibns vgužio 25 d.. Ilvrg 
mali- darže.

Nuliniu taipgi siiieiigli va 
karų *ii |.-r*lntyiii*i ru-urio 
lle ll'-y.i. ItlJH Iii.

I';i-!.iii liuvti |h i-kuilylu' 
•I-i-aol.iina sv. Kaznniei" 

Akmieniiju* li' im'jų di jo-, 
kad I.. D. S. 2** kuiųiii pri-i 
•I'tll pi I*, rcllgillllllljo gl'fttlž.'* 

•i'*'iii--\j Kizai'ii, Kuopa šilo 
"i-i.-ailkill'ii neiitlilelė, Ka 

HlUg i !..|.>)Wf- ĮZ'lll. 11*1)1 |S'I 

daug iiutiiig.i-. t.il nutarta i* 
'/•!" iii'iiuii. 1“ t padaryti ko 
' k' • lt -i| II k'l.te. Si- -l|-i

l <l\" le -I "tlillg.i ■ 

-*iiiiil.lu tiki.>i Ii d»l.
Pu I dol.: A. įkiš- 

Mažeika. A. Nnil-ė- 
Katn-aii-kn-. I\. Ibd 
I*. Mlllelka.

-ii-ii ink imas uždu-

linini '■
Aukojo, 
ly . M.
<1’1. .1 

ėiilna

Po -ibi 
ry ta*.

A. Nausėda.

IS BRIDCEPORTO

S’i'-loj, | > įverpi* ir Į* luy
"... lai \ia liidaiulz.iii: !*. 1*1 i* 

II d. l*ii<|g-|Hirt*’ buvo sveti
mų I.unitu, kuri*' klmi-ė i*|ui 
žilitb ., K • -1;i ietią v d.arą bu 
v> pdiii'k-la-. I.mi.lo- -n 
kunigu- vcėiii-. Žirninių | 
-trinkdavo pilna Imžnyėia.

nu- 
liti-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

U NORTH SIDES.

Labdariai.

N'sletioj, ludniiilžiu 13 
Mibibt; iiigo.-b** Sąjungos 5 
Lii"[*'i. įnik* mėnesinį susirin
kimą. Stisirinkiiiiii* Imvo ki
liui iie-knillingu*. Huto iš
duotas raportu* mm forų, iš 
kurio |Ki;tiškėj<i. jog (a'lim Ii 
ko 4110.51. Niilui'la suvilgti 
vnk.irų. Taipgi illlttirla prisi 
dėti prie Katalikų Vieiiyln's.

Nvdėlioj. imi. Iii d. I.. I>. 
2tl kp. laikė *ii*irinkiiiią ši. 
Mykolu Įuir. svetainėje, ši 
tume susirinkime daug kiii>|a>- 
reikalų |ivrl«cg1a *vit.-1yiuai-.

Ih'lcgidai iš Apskriėiii *u i 
rinkini" išdav- rn|Ktrlą l.. i i* 
dėstė siiiviegtą uiiilšruilli | I' 
tuj. iš kinio |Kisirode, kad 
Norll* *idė* Dnibiniiikų Sų 
jungo* kii"|mi pripuola gogu 
žiu 2 d. Taigi nutarta v i*u 
lui* jiegomi* rengtis prie pni 
kalbų, kad iilie—tų "etą 
vaisių.

S. Darbininkai.

IbirliiniiiliiĮ 2!* I iioĮiii irgi 
miga. Siisiriiikiiiui-. kuris j 
vyko tnslėlioj, balandžio 13 d.. 
niitarv j-leigti krautuvę. Tnip- 
gi rengiu i (iri. maršrutu. ku
li* <’i:t lot* apvaikščiojamu* 
gi. ,1/in I d.. J. m.

MUdimu, B*Wi»
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________________ OHIOGjS _____________
iiinit bknilliimns. \’u Į (Aaaartaima*>.

tnrtn pii>idv1i prie Katalikų I DrClUįQi,
Dabar yra tai svarbiatuuu 

laikas viltoj bistorijoj NVilmm 
4. t.‘o., viltoj m ganitacijuj įdek- 
vienus su atyda žiuri ir di
džiuojasi.

Dabar yru tai laikas kuomet 
tVilson A Co., praneša, kad jie 
iMtirbiiiėja t'vitificd Kumpius 
ir laišiuiub. Visoj šalyj deda 
šilimu pranešimus į savo lan
gus. Aš tikiu, kad krautuv- 
nink'ii, kurie |M-rka \Vilsou 
iirmluktus su tuo |>aėiu pasidi
džiavimu į juos žiuri kaip ir 
dnrliiiiiiikai, kurių ramlasi 25, 
uu) vi.-uosc skyriuose.

Visi šitie tVilson vyrai ir 
iiielerys y ra iissiguiieibuę už
tat. kail jie jau senai žiliu, kad 
m'-ti Certifnsl Kuin|*ius. Jie 
žino su kokiu tu|s*sriu yra ši

lti" dalykai išdiltam iir tas Wi- 
■<iii (,'eilifieil Intai vaistaženk- 
lie yra tai įlar iiagvriiiiinaslų 
lie y ra tai dnr paitrriiiiliuis tų 
produktą prie kurių dar šitie 
prisideda.

Vardasir GarlM- \Vilsoii & 
t'o., t'crtifiml produktų užau
go |ier paskutinius du įlietus. 
Ji prasidėjo nuo to laiku kaip 
pradėjo pirkti kaiiuotus truk
iu*. daržoves ir kitus stalo spe- 
einliškiunus pridmlant prie jų 
vardą ••Certified” ir uždedant 
nu* jų augši'iausią gvarais^iją 
kokia ucgaliuui gauti.

Jų rūkyti ‘'Majestie” kum- 
piai yra geriausius rūšies ku
kius galima gauti ir tiktai ant 
Biriausių kumpių tas yra deda- 
nu:. I*oua> \Vilson (aunatė 
kaip |Hipulianški yra dalykai 
kurie turi gvaraia-iją “Certfi- 
ed“ lai|ų kad jis (atsakė:

"Nes nirime turėti tVrlificd Kum- 
pins ir Irtrtiiiu* IU-1 ar rara Kalini'- 
juon padaryti kad jie alalulą lą 
gvuraurijif f”

"ŽilK'lna kad lli'-s guliiiKl’* buvo 
truiiipak ulnakyma*.

Tai uialirte ČKMUia y ra lru|iuti* ia- 
Inrij'a* l'ienaM neliuvu žiūrima 
rieti lik j išruky-mii bet j 1reruiiu| 
kumpių, bišiuių: taip kad jie pil
nai galėl'i iilatoti naiu giaraie-iji) 
kuri y ra am jų uždi'la.

čia nikiu lekią žmonių, kurie nu 
ulyda viską žiūrėtų, kad kumpi*** 
ir lašiniai ukrai butų itcriauaun* 
rąšiea. im-s luuou-i jų gtarancija 
yra aut nieko, jeigu ji negali at- 
kloti jų itcruina. Aš eau kaip šitie 
kumpiai ir lašiniai yra |»arenkami. 
|invy žiliu lašiniai m-tndi liuli liet 
I>er rabiik. ihkuIi luri-ti perdaug 
raumens, turi Imti labai nutaikyti, 
kumpiai vi turi Imti gerai išrūky
ti, liukus i>> ru dirlutua su greitu
mu. ridai* yru dirtaima pamaži ir 
»u diikliu iilyula. I'žlat kmun-l yra 
jau gutnii turi iwpapi»di) skoni ir 
ki'-kvieua* juoa Kuli valgrli.
X- i'u 91I-4*** kd*T n«*iik IkiMnHel ir 
ld<ini,ti lAUaU imaltriMi l*»
H LBV-ktttMii* ralM8l«ll« kuri*
Hh Ik \Vitaa4i lArttta. Ir
(•litrui t ininnl ImI biritat* U Kirtau 
* i Utiik'i biati nlKiniiM tr gerui vo
ki in iMuiti tavo v^rtUe «v-
••*8T t'rtdln*

u. « |*arantim e* i i*n •
» •• • k»kiM «J*aš*b« iri

UI n a t ■ fUatvj tr 4>«l4*r ku • 
mii I. *«. pr aniAltHtfk t»i»iv -
*. * Wil««a Hitif*ią »r foliniu 4«r* 
Idhittlioi »i.'i |ifont»j tiktai t ureni di- 
444Un>n>l ir ttoi liakMtiiiK fo*l JI 
k*.itt|i iR*m tižti įteki ttcrit »-rdą

♦••• kb H • ju M'i’UIH. remiamų kaB«l 
tei jti buitį pnvatiMuin Mani* tr rieto*. 
I tf| jw * priaulHu f|»ir himne 41- 
aj>h* aeitnetira ir kti4 Jie te grr* der
ki MlikH tr ti»M/>« Mite ib*h»<’
ir od'tkitin arrevatų tn'v*j tr kitu 

l*.u> timuliUM dalyk y.

f r i».trf, k ii |«ap ju4»» rart<la«*<i «H> 
«Ml <m* o ta *er» dvaiMM Ji<
Adlį i .ltikit tr Arfun'inHi ktta. Trr. 
tlfta t kwnir*ua ir Ukmiu# »u arta ir 
alMirh* <riur«*ictja k**ku IM -»< JU

Vi> nyIr », -uiverlti skyrių.

Choru.

•'Kanklių” 
griežinį smuiką 

l'rbiulei, vurgonuo- 
.hinušaii.-kiii. puikiai 
tinkamas šiam laikui 

Ibavi •'Kiuiklių*'

Viliui iiiil>'li<ij. 
ele-tll*. 
(KUil'lei 
jnut p. 
giedu io 
gil'SIIleS. 
e boras.

Susirinkimai.

S i'd'ij, balandžio 1*1 
m.. I.. Vyčių Uita kimpii įni
kę siiririnkimą. Susirinkimas 
buvo laimi *kaitlingiu*. I*. M. 
Ziiju- |m-nkė prakalbą; pra- 
t.e!* i tint' l-il'.-ii iiJiiit'-ri'-m' 
juuii. SiiMdvj'i ji i- įvairią, 
kuriuo* |mlyrė liilikydautas j- 
vairiu- kolonija*. Ituvo kai 
Im ti, npie l_ Vyčių organini 
lijo- dieną. I'a.-innlė, jogj 
i< ilgima- valoma.- piniiyn.

<1..

Mažieji Bridgeporto vyčiai.
Ketverge, bnliindž.io II <1.. 

*. iii.. Mažąją l~ Vyčių mer
gaičių -kyriaii- atsibuvo *u*i- 
rinkimą-. Sii-irinkiman buvo 
atsilankę* gerti, klelumas. kun. 
M. Krušas ir kutu J. Svirs- 
kas. I'o susi rinkinio buvo ir 
pntgrnuiėlis. kuris susidėjo iš 
eilių. pa*knilų ir dainelių, 
liraju. kad uuiž.ieji I- \ yėiai 
taip e|gi:i*j ir kml dvasiškų 
vadovų taip yra naikinami.▼.

<1.
ta

POINTERIAI - MAUORIAI
' atlieku alaakuiH Ud ir craKas Ir ***
•4* «Ulia t’hHJEuu tU»caC<a

J. S. RamaCionis,
2G11 W. 44th St.. Chicago, Iii.

T.4- r.*a> Mekmie, SM.

Susivienijimas.
Ni|pi\iitiijiliiu luti! Islln|i«l 

IiIIĮi .'I, IIM-llJ llllVIIM

ui ilnlir p uit h ••Iii
i- ihl.ihinli. Sii-irinlinin*

X-

K-

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu

Grabam

Jeigu jus hnotumėl kiek darbo ir rupesnio mes įdedame 
—padirbime ir kepime Crispo Oraham Crackers, 
—tai jus suprastumėt, kode! jie visuomet yra 
—tokie gardus, trapus ir turi ta nepaprastąskonį,

—ir jus nekuomet nebūtumėt be ją.

tlURRKITEE Į VARD<-REIKALAU
KITE CRISPO GRANAM CRACKERS

Tuppat Crispo crackers. biscuits, cooides, 
guodies, tidbite ir kitokios rųiies pyragė
liai—gersi sutaiiyti. gerai iikepti, gerai 
supakuoti geriausioj pasaulio kepykloj.

Jeigu jūsų knutuvninkas neturi, 
prisiųskite mums jo vardą arba 
telefonuokite Hajmaritet 5100.

Sawyer Bucui! Company
Chicago New York

P-lė E. G. MAKAR
PIANO MOKYTOJA

4515 So. Wood St.
I tararai* k-kttjM- -kMMhiMHMu 
IH4 |«ct£*l MS<Mrt|.

PEARl 0UEEN 
KONCERTINOS

Dvi Bendroves Sankrovi

t«1 I
l<»<

imuuiiuiiiiiiiiimmiiiiiuiiiiiiiiiii t:ani

ČEVERYKA

The Wiersema Statė Bank
11106-08 M1CHIGAN AVRNUE

K''|M'lt Iii tlie ehi*e of burine.-* ull Mnn-b 4. IPltk u* nutik to 
tlie Auditur of l'iiblic Acruunli* of tlie Statė of lllinoi*

matoi'itera*
|^Msn> *h«l ln»"Minf».. >3
I H. Ik-n<l» «n«l

• ’s'tHlMMtr* ................
3lun*«ip>«l t«n4 «’«sn*-

lKnrr4rwfta .......................
ruUireo ...........................
U nr

lie-bs-yiuo* «...
t'jsh* Itur IfeHn l^sltk*

i.e*:.:i
3£».**3.13

UIAUIIJT1I> |

l’n|,i"f him-I. rm4 la I
>*wr|*lu:. I't»n«l.............  10.CM M
I Mll»l*Wsi I'msIHa ... IT.m.H
iM-imeMta ......................... l.tlt.MMf

t tt|Mi4 ... 47.M
Itraertml f«ir T*tRę»... :.44l.33

T«*l •• 1. PMItlH- tT.i.i iK-ertoi. . ;<

JANUARY 2. 1913—DEP081IS .. .$1,112.666.48
MARCH 4. 1913-DEPOSITS.... 1,819338.67

. .$706.872.19

l**4«s>Unt

3»«»o luti**** fvMuiuiHi Kuihittuii ir 

ji* ImIii it »t|*hftiiuii ir d»i«t» SI.15
..... t tli»l,H^41M kullil* t........ AAllt ••Ibllllt * llkleil j~».................. I

AniT|kl|A| ClinMAI > K priMrtiikttiii jViio

Ar AURIAI dlJUNAI - nh ku biu ku
• *«.- • ' «Ht4.tl* UmJ./U fiėtlfUtU. SI.07 
iiii-li Mirtis m- ....................................... I

VIRŠUTINIAI SIJONAI1

Korporacija Palatine
ikcv Avė. 1701-17(13 W. 17th St

likai

i

4

I«

Ir >k

i

nitu nmitiimiiimuiuuuiiHuiuiiuiuunJ

.Imi
4o4«rs< 4labi*t* r*. \ >*^ *>*n -tdriil t mtrok J.Ult r i —. At

DIRECT0R8 AND ADVI80RY BOARD 
l'luin II llrsn-ll 
tlrrisvsn l4 llmfur* 4’utfllM* !*eHsissn
Tbrvl'M'tr* ItuiM X»rlMsl<4» W Hiermnu

I ulcn*< f g m h J. K tetatma
• *I»a« l:<udiii<

A STATĖ 8AV1N08 BANK

...................................    miliniI

APTIEKĄ
Hilu įkilti tuo aut IMur ir lllluilpoil Are.. Cliicagujc tie

VAN SIPMA BROS.
LAIKRODININKAI 
II k'IMSh U ir ortlk M 

riiaaamr i-a-mnkint. Iaiknid< 
Ital. forUrvelAiai ir auk«*> 

'Ui 'U Ik ta i

11110 MICHIGAN AVĖ 
!.%%!» 114.

tlMskia |«atairiUMU jut>

AMERIKOS LIE MOKYMĄ
niehARf** |f litritrUb 

BrtituBliAua.
l/R, PirW-
lyVe*. UUsm. Kwv. i«U*U**k
AbaiRut* UI'flM. t»«.F»L|ėt, pollU 
Ik1n«* RUsMlGrutjM |IMJCA>M44a 4aAUa- 
r**j •»**

3t>4tarno raianfe< aom • r*>
t »m* vakar* 7 M OU i II
>IM im lUl.te4 hu (feae. tH 

PIRKITE KARES TAUPY 
MO IENKLEUUB (WAX).

Ed'lv.ei < ompuny |«> No. 534 W 181h 8t. kur galinio

paturi

A Y O HAITIS.

bu- didair guuti vt-okią xolių. gyduolių ir bu* dumlaiui

taip ir tmrfrrim?.
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Balandžio 19,1919 DRIOBII

Lietuviai Amerikoje.
ciano, ill.

Tarp labiausiai neapketiėia- va 
mų žmonių yra Šmeižikai ir' 
nei kiek netoleruojamo* tarpi 
apšviestų žmonių yra tu* prie
monė*. kurianti* platinama vi- 
i-okie imeižtai. Bet aėių lie
tuvių fiakantai, išlalicr ir že
mam a)Mvieto* etoviui. šmeiž
tai, ir ka* eu tai *uriėtu, yra 
jiiluai j*ivyrnv<-. Na, tai. kad 
ir paėmu* tų Cliieagoje lei
džiamų liberalų • laievamanių 
denmėtį, |>a*iva<liiiu*į tokiu 
gražiu vardu ••Lietuva”, 
kuri* girinei, kad yra rimtu- 
ir tt. •• Draugo” ritėtame nu
meryje turi*jau jj )iavadint i 
“Cicero* žineižikų organu”, 
klane |iric tokio jinviidinimo 
privedė tri*yl>ė. Peištaėiau 
tą ilienrnėtį jo tikroje švie
sije.

Po kiek laiko nt*ira<bi kok* 
tai “Cicerieti*” ir ravo orgo 
ne. toje ••Lietuvoj.'”. 71 nn-j 
•neryje di.leliu gvoltu šaukia. | 
atkartodama* vi*ą kąašlaiie-, 
“Draugo” 56-tame numeryje 
buvau rašę* apie •'Ijetuvą". 
kad aš |mrmlyšian kuriam* 
numeryje ją laikraštyje tie 
imeižtai til|ai. Kaltu |>atui 
darni kaip “Draugui” biznį 
varyti ir kiek pajudina p-rb. 
klelionų.

Ik- priežaeti.** ia-i giriu. ia-i 
peikiu. Vieuooiet *avo <iar- 
bam* turiu* pamatą. Tai turiu 
prirodymų, kad “ Lietuva" v- 
ra tuomi kuomi išvadinau: 
“Cicero* ėiiM'ižikų organu”. 
Užtek* prirodymui Lietuva* 
nuiflerio 37. vaeariu 13 d. Ten 
rašoma: *'Nrarl«iaii*i<i* rice- 
rievių |metang<» yni dalair *u- 
-piešto* ant tu. kad yiaeirta- 
lyti *au -avo lomų, tinkamą 
*vetainv- Tuomi ypatingai ra 
piiui*i vietinė* draugija* ir 
jau nėra tokiu* draugijų*, kur 
nebūtų kaliai* apie Cicero ldė
tuvių Svetainę.” Ncgitriėjau. 
kad kokia katalikiška draugi
ja apie tų evriainę butų *var*- 
čiu»i. <1 jų yra virš dvide
šimt* penkio*. Tiktai Katali
kų Vienyla-e 11 ekyriii*. prie 
kuriu prikluiišu tlidžiuinu vie
tinių kalulikiškų draugijų. *a- 
vo šUširinkiiiH- kovo* 30 d. 
kiek |>a*var*tė apie ją ir |m*- 
merkė tą dnrlią. Sakė, kad 
dnbnrtinė* evi-tainė* užlenkti. 
Viro* katalikiško* draugijų* 
tokio* niammnė* laiko*i ir ne
mato reikalo gailyti laiku a|>- 
*var*lyiiiui.

Tolimi* tuną' l.ieluvo* nu
meryje rašoma: “Išpradžių 
šiom reikalui buvo priešinga* 
vietini* klelama* ir ju (nirti- 
ja. bet dnbnr. kaip girdėti, ir 
ji* mivo nuomonę permainę* 
ir. šakiniui, žadą* *ykiu *u mi 
viskiai* pirkti duugiuu*iui m- 
rų”. Tai yra gryniuuMa me 
lagy*tė. Jeigu *i» šmeižiko* 
butų gera* kataliku* ir nt*i- 
Innkę* luižiiyėiiai kotu* .'to d., 
butų išgirdę* ką gerb. kielių- 
na*, kilti. II. J. Vaičiumi*. |m 
sakė apie šį upMiM-ižiiuą ju. 
Kiekviena- gera* kataliku* ži
no. knd kbdaiiin* • yra tokio* 
|mt nuomonė- kaip ir Katuli 
kų Vienybė* II *kyrin*. Ib-I 
kratei p. Antanu. (In* “Lie- 
tuvo**’ kore-Įšimlenta- taip 
Mive |«*ivrulino) n<*min*'jo 
kbdanm tardo. įhimiiiI*’** ’ tini 
ėin rauda*! kuk* Immbiuir. 
kuri* klebonu tmlinn*i. la-l 
me* jo nežilu

Toli 
drntn*

butų laimi luotui užganėdinti. 
; ura viggi yra dikta kru- 

i pinigų, kuriuo- ne viriein* 
'yru lengva nurinkti.” Nori-- 
Įeiuti |Hikluu>ti, kų In-ndro tu- 
:ii Įuirapijonų nitlurinuii -u 
l.ltlMHiu.* Č*iu irgi u|>šilenklii 
mi triayln*. Parapija nutarė 
mokėti |m> tiTi.tin kad iėiimkė- 
t i -kolų, 
::nlrų aiigėtn mokyklai, 
muki-štiš nėra 
)>iini|>ijii-'iuiiis.
l-tioNi auka tų. kurie jauria.i. 
I'iul gali mokėti.

K:k tnip dane kurtų prmd 
lenkiu MI lle-a. kllš Ių Ui-lieeų 
krri|iia aut m*garl>ėe žummiiiš. 
ta- yra Srariiiltau. “Iteriuva’" 
tukimui duoda virto- ir tum- 
im jų organu.

Žemes Dulkė.

BARGENAS'
1'diii • |iaalulUit'>as aup.iks • »*a- 

KJVBIIMŲ B-.lito M«BiB Mbl.Hl»..«i P*, 
num. *!ll-4!!te IV. -•Ith l*ta*T M’*t« 
gugr I4.ŠGB.BB: ntttd.ot actoų I23BB.O. 
ItaMnBk ir:

•«tHt*jmi A t.lITH.
Ik htt. Ui-MiTB Avr. C'hk’.lgn, III.

Antinis Linkauskas

t

I

užtrauktą etatunt
Ta 

piiveoliun 
ate tat yra

36 metų unnaus mirė balan
džio 1S d., 1919 m., 5 vai. va 
kare.

Velionis paėjo ii Kauno gub., 
tiaulių pav., Triikių parap., 
Pabalių kaimo. Amerike ilgy 
veao 9 metus.

Laidotuvės atsibus panedė- 
lyj, balandžio 21 d.. 8:30 ryte 
iš tv. Kryžiaus bažnyčios j tv.

Velionio kitau randasi po 
num. 4548 Wentworth Avė.

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido 
tuvėae.

Naliud, broliai
Kasimiems ir Prancičkus

Linkauskai.

I-Mtstltl <«>l l-ll.lll Ilt'AtlK 
Bai'.'iis dviejų p». p ri*.»irt»
tatmust lietuviu alų* ana. t- . r. 
I. «to*> nu<> gatvebun* lurų t i r*,**-' 
ilii'n .*: «u g-iteta • l« kiru. m. tol ••* 
t .1 tat.’1* p®r*B5 ••• .rito; B. s K 
•taltl'v mM slbtel*' riti. H .< Mm 
<bv1»A. ).•>< ma U I ii k-rtį, t. 1 ir 
u aiaurmli sterUtoin |*r, k. H.*V* 
reikia |i>t«to«U Sl.lM. liktrMiite PEl 
h-n«v« p.* r**mnlų itai«to, jtm-i. .t.

i ta M k lt* pLD
l. (ilCHi IS A <l»,

lalll šil IIM-KM M. <1ahaa<L III.
I’

I M.Muši Liti: KIIIIMs IMMHIM 
1*nrMdit.Mia MC**1 Nttn* *»1M %*<•«•• 

pvgyvrniteiu fusma-. «u Biatohlte. ra
sa. elektra te kilai* t.s?vnkHWto«N, tie- 
ledi itetn gtelvetatrit;;
Itblai t3M, likU*4U H I

I Ai«etaukit'- p.ia:
l. Ulllta.lb A

3111 Mk MaMrd M..
I

ROSRLAMD, ILL.

\'erbų uedėliop* lirol. Stru 
milų švetuinėj Nortli Sidė- 
Vvėini Iom' •■(leiiovuitę” mu- 
-ų |K.rupijo> naudai. I.uėimae 
: uvo gera-: aktoriai gerai ii- 
i:oj<> -avo rob'š. žmonėm* įm
irko. Tik vaikai «larė užimą 
svetainėje, nešiiviildomi lake- 
lydiimi įniko Įš-r-tatynio. l'ž 
tat toliau M-lėju-ieji žnumė.- 
i.<-galėjo vieko aiėkiai ginlėli. 
IM tai ne aktorių kaltė. Ak
toriai mivo iižaluotį atliko gra
žini. Ariu jiem* už pa-nbtr- 
! avimą dėl Vl-ų Šventų |<n 
rapijuš.

Žmonių buvo piltu. Strumilų 
evetaiuė. tiryia. |m-Iihi liko 
rt.BI.7l.

Reporteris.

CICMO, ILL.

i

BUK SAVO BOSU.
Tilt.k vte-na to it*b«v |». »• wr |cb 

I*, v faruMut kur -iua* rvA/ų* doMtal. 
bnlvcB ir km «lal)lial. kitiem* nn<- 
mu) l.akr tpu Imta f*. Vitaa «'.»uni>.

.ritme.; ..m |« BK\ų .mii.torte ii*
Kte.n.i II.. W iki fliB.BB tu .iksų 
ra»h hBI fiirim* <• akių dhlzio: tiut 
r.i.lt 
»n1 »

K

*• a k r h; IiUishim

ALEX. MASALSKIS
GRAUORIIS

Metu* ta tm • 
t-erltto Ali k- 
ka vlaeklas 
lakkduv«a ku
pleto u-to l Tu
rtu ctevo kars- 
bonus ir aulu- 
NMMMta
Tatrai d>do»- 

nt dal| ar abi v 
pat) a dirbamo.

3307 AUBURN AVĖ.
Vteonv I tover 4131

I

K*
♦ 1*1 Sltllol » ll fl'M I rilMKl.'U |«ll.l 

•tM-te* n*i;i. srieni'Ml < nt tt«ed*iu Ka*
rnijuj.

5ll*|<\*k MBNsItaM.
likt kilt rij*t* 1,1 s1u*»l *UI«» k*i 1*1 *« • 

i. I ■ Tltint * U h. I., (Kte v,.k. l.|. .1)0 
'• • * •- ••* |«u* «;. I* Kinto.m n*u*ų

♦ ’tii".- « *t ii’, nt.i, -.ev lVu|,|ra
1.. r ll-itoltn^. 11 su >n«, k«l»- su
tari. m risi likf*ri>tMtoil<- W a tais h lif? 
•l«l tvAervai ij'to.

CNAS GODLESKI. 
K.toteilp.* Uita l.|.,|iu*.

MAXlw«fi.X «N»MI*AKr.
|tav 3. Knate Itlver. UiM-.rii»tri
------- ■! JRri. .'tai.------! L U. -y 

ir.i;ini(iMHiiiiif;!miBinHiiHiiwijiimHmmiwimiimr.

Velykų Išpardavimas

rrtols ||M.>h.4| 
b Ilk Vii 1t«» TH--

I ■ j* t • !

ttiknam. Ilk 1

■S

*

1

Dr.M.T.Strikolii 
LIETUVIS 

tnuntkiAK in chiri ko*w 
I1U W. «:ih tlaMBro. in. 
OOm Talefknas KouJavar*) 141

r

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
T*l,loau nekinta, ITM 

c.vno viMiauut ugm 
»«i7 Mwlb Motera IMMk-.arS 
Kamei* tf. l.-ioa e»irl»

P. J. (TRE1LLY & 
A. N. MASULIS 

KKAL — KMTAT1Ū — ŪSAM 
— INM RAKI S

Ar norele a>veviii araitoao vto- 
Im. Mc» tuma l’igty ir graM* 
nuini; dvi pardtet .met.

M-*t?ke mumis Pirmiau* pirkiotos 
•1 aiMi Noislr .Ivr. X. W.

nrr tlm-ugo. IILi

VISI ATEIKITE ARI SO. HALSTED GATVĖS
Krtpki

CLlr^Ku. II!
I

REIKALINGAS
SAVININKAMS

Iketinto kua’ra.toriua ltoag.u tum* 
kiųa iK.ptfta.m stojua tr t n įsu u oa 
ava. Jiedu rato p<Jpas dirba btoki* 
a.ar kum i a u*, deda blakines lubas — 
— %-enu .odkiu lAdtti.u varinu* »u» 
<"-• ir VlMuktun bietCIlUMS darbus.

I Urbus uėtma tLriiaa da>yse <T»1- 
M*n li~n»» sibaku atatekeni’ial n 
iiiodu <vsr«toiu<*. h-m ta b to ftsab 
aus reiteaJiacUK kreipk it t •

14'tmaniaa Ibtel tartias teari
-di-H metai W«U IK* W -«Ut M. 
t.L (anai 4MJ2.

Itooddcemta;—*kx r t-i tr biat-r*. 
■«*rn)e IriMiiui virtoje. įsūnis todirMs*. 
tauri umtrtM teisilteaku nematai. Mavt. 
Birikai Buri rili » kilų 
t* e> Mbu adrr»d: 
3b j į Mu. Kt-dai. Ai*.»

ir imp>rk*t«* -mo niergaib m* Haline šlela-e ir Skrylmlee. 
Vaikų rimiiiuinue -iilue ir K- |>uri .* šHįh-iiu-. <'< \ery- 
kiie ir ptllcriuie.

l^ateMtan 34tk*ri«» Ailriknn. imnri 
nuo AitoiMiea. iu, Gumbeihų kaimo, 
Kaunu gulu rn..*«ro. l*AWVrkt«* 
1*13 m. > iMatsaln | Altini. Ma».. 
lte-1 nuo tu taiku niek., nuu ju n**s>r> 
d*jMu Tulppat fMKdkau mi\w dr.m~.u 
dt.NaRu 1‘temktn; | metai a .ate 
ji» rrvevv- ltri<lr*puci. C«4Mi Kas 
luste Atuoa Ai..•tore Atonlų. MOid^iu |.la* 
n<*U noMan tu adreou:

Geu. Ikur-a. 
:•» :th Avr.. M«. Mien«ap'>hA. N.nr.

VARGONININKAS
PtetoMuia vtataa: bala rime ir pa

saulin? muši k v pakalu gerai Itorb- 
Muk Cm tMavtota bala* MalearkHe 
■ t Si Ate ūkti •Ihiuce" admlnialrarijon 
IBM W. 4<th Nt.. Cblcaga. IN. J.D.

RKIKALINGA8 ZECERIS
nartais prie latonuMto ~VanamM 

Turi mito* Ii sava Minate bėrai. 
*> kito:

A. N. Kali.»« k• *. 
•St? Mupcruri- Ave4 X. E-.

<Tatr*'tand. i»hm

AKT rutu li IMU.
Kttail mi n.ksiBdiAl. rrirJteMts |wr- 

4.«v Iim.i. mA turtu 4»t ftesvHkafM TA- 
aumU ant tumių. McMDs alMtauktir

ANT PARDAVIMO
3:š3 Normai Are. uiti 3 lubų mut inį- 
rai.ius mi arsM-ern*. •..** «->«wb; likti* 
mus teiti l.natų u m Kum.

] IS.3*e tto; Verta# s^.eueeo Turi būt.
Į p.rdmdu*. AlMauutalt krautuvo.

Didelis

D:im.uitu. žiedu 
aukso ir paauk- 
siuntų Laikrodė
lių, Lenciūgėliu, 
Špilkų, kolomkų
La Vallierų ir visokių sidabrinių 
dalykų.

Mu-, kmutun |.rt|rikl%<« Mnpn-Ms me- 
latiN-ub Ir |«n*k«*» ptot-Hvė* kaip kitur.

P. K. BRUCHAS 
3321 S. Halsted St.. Chicago, (lt

Dr.M.Stupnickij

3109 So. Morgan Strect
rni< 1<ŠO, ll.l.lktrl*

T> Irt.man lar«S
Vatandus: - h iki II to n te; 
& l*u |»hIų iki k tuk. Nvd* lie 
niie nuo t iki 4 vai- ttekarv.

. APSAUGOK SAVO AKIS
Duok jas U agzeminuoti dy-

Dr. G. M. GLASER

Dr. S. Naikelis
aVDYTtMjUl IR aURLMM 

4T11 Ha. Ava
n—■ Drever TBU

Clcece offtca
4B4T W. IMA M. 
riMMe CMv N

UM W. Mtfl

kaipo

PET12R A. & G. M1LLER
r iTi nt orna ii

Krefv.-* nL\« Ratataemoe w r akiaioe 
l*>h-1 Aiikmam Itolykų * 

I 4tr.*n* diDiMC'H t;var.entie««janiaa.
ŽI3I Slea ttolir. <-feii-Ma>, Rito ii-.

TtoSm v rastai
Mk)rtw«; ItOC V. luurtcnilt Mnri. Ckrra, lllteurio.

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

S, MI. Ut š.UXi: hTKUteCT 
<a> vr TH. HuntbuMB ti

VakATtL.e ZBU w. SS-M
TH. ltocbwaU «»M 

CHICAGO. I Lt

Nttlėliujr. birželio K> d. tu- 
|m> »iu>rpiniz.uotu» -byriu-. Av. 
Kazimieru Akmlemiju- llėmė. 
ju. 1--yk |iri>iniM' arti «lvi- 
tkviiul- tiuriij. Vtiblylm iš
rinkta-ritanti: pinu. A. .Iu 1 
ki'it«\ |uig. — I’. Kulguitė. mM.

S. Ijiiiriimitienė. iki. — M. 
Klimieuė. ižd. glob. — O. Sint- 
kietu- ir M. .la-ieiiė, marialkii

K. <.ri<*ait<*.
Sa-kiinli» Muririnkiiiuu atši

ltu- birželiu 24 d. ftv. Antauo 
l-arapijoš »vet.

Tikime, jog cin-ririė*. kaip 
ir višiMNm-l. imrady- -avo -u- 
šiprtilinity ir parpiu- taip pra
kilnų) dnuigi.ii,.

FATONIC

SERGĖKITE SAVO AKIS.

414.

e auta/tatto

n.

j KAI! 
klr 
lutai
nu*

DR. L DRINGELIS
DENTI8TAS 

3261 S. Halsted St.,

l*až*44to«la:* I |teiK>kv<l;ttsu l-uibil 
tolinate BuiH4.it. IhImI i><«toi. AImAbu 
kilt; 33K M,«. ItaliCrd N( . i*1»H•!»?»•. III

niiUirta

Marė.

■ -j

Negailu 
J iMXap<>

*b»*uid<«> imi pri t telkiau akiniai 
Lua palaagtii.imu dėl Jnaų akių 
Kuuoiet ta kenti nue gaJeuv akaw* 

kuumei m>d's liejaa-1 km* 
vi. kuixir< įkaitai ar eaųvt ar ra
kai tai luuiuet yra *'Dkls«. kad 
reikia Jutu.- sh mų Maau || tnelų 
1>*1 įrituos priduos Jum, ■•riaušių 
pal-iuaetuto tu pr>s.Min« baitas 
n*< taip lautoJ aat ibi SI M

JOHN 8METANA 
Akių Specialistas 

1801 8. Ashland Av. Chicaco 
CgSBSunao r*rttabiem«a drhai- 

Kampan lB«ats» getąAa 
1*/>M8 iutato »ir« >*tatt's ap<Ma«a 

anmtrttia 14. IK IK lt ir St 
T+utybita j Bena v peraseg

ValaaNaa. aae t vai- tania tai • 
Nedrkuj aaa • vta.

1

Specialiai šia savaitę AFTA1
12c, 15c ir 25c

verti du ryk tiek

3442 S. Halsted St

DR. J. KULIS
MKtl llM GlMVItUlB III

I HIIII ItGlB.

Bitet Imi. Itetalrd K« 
(Ubagu, |N.

Gj.l*. t tauki* bgu luutvr',' 
ir vaiky
|*r><m.ln.u Vutat-dm* hh«. b l)tw 
Ibi IJ; 3 ibi P N«d*'lt« nu 
Bu.- > tol S pu pietų; a »u a 
v tol b v.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENA8

Na u Ja it.d4 tetai. d-ryti aai
nsktrno m.iVm' r *•«•< kolai. «M* 
U* nuo |J» i«> • *.•. *isb«r |<r 
•įdunda i»o III ir Iii.

Naajai Oaf)*' bim ||i
iki Ut aiuiai ir etertvU', au« 
•T.BB Ibi Ui

!*jifta» MBrir akiBaM ba.i trių 
VeunuUų <tr»/teariu

Tie*! maksi rartrril oirtaj u 
Bv«ca«Mai vešlia Birt H- iki 
• leabar I. ir a u g*/tau Ka* 

hih> |l !• tkt lt *• Vaik-i 
M 41*' B*M» |: H IRI IT.il, 
liaus ir bų>nr*i.

ATŠAKA RAMM*«A
Netoli, uote ir vata

S. GORDON

PIRKITE KARES TAUPY
MO tENKLELIOT (W.8S)

p.ilih.lu m.iiėkio’U- x- it Uįinliiiiil-.
.Ii- nu i Centrai Mig. District Btuuiess Mea*s Atso- 
cialion.

MES DUODAME STEMPAS

•x

!

Ttltl-rit— 4ta>it«uikii .

OR A, * ™Tl’
fUDuta gydytoj ate ir ciorur^teS 

Npn jebtet.a Miri«n*kų. V>li*bų 
VaAid ir u te ii r»n. *te lis* 

<*?!•■• : 3?tel bo lluitetad >t. «*b agu 
Tt-lcfuaute Irruvtr ></3

VAI.ANIMM: lt II r>ta 3 I h 
pietų 7 b «ab Ne*i-1.ūmia it

I.IUiHUIHItto

hmwi| »Tvnai
^•e.se»»r • MMIi

T v aru-tas Ptfeger pateli mali neg, g>- 
t to uoto m vu»vyx viena Ficiabar aa- 
I.BS. jaska ir k.11 ’paebiai turi tarti 
parduoti turjBua ui prtoiaaaM kaP 
a«. Tuojiia atatoaubita. M va tarime 
l'Uaa atlB Vtovltae tererrkatoe NiNb

K. KAPLAN b SONI, 
♦608 So Ashland Ava, 

Chicago, Illinoii
HH

I.llal i: A-- tkl II *tM IM* »«%sb 11 fteitolste ltl« k•>, IMltes ta* 
Imsi gnettei risni-to. u tu -ui« r-us .irsIh.arų. I iktol -«<••> legn*
Ltel.ioite Kr'ili u* • , BsMU- i-Utitamn.

Isi«|**:«si i-irtui* c<i4.u-to* |*rfuuis-. roeuita ir seveu krepu* *tol. 
itales* •

Ite.L tea.|url MH, nsM f*4«> ttetatiBNi 14*8*14. MtetoįruiatM’ 
f«>l«a4rtel.-4* >. lulp jtol -mite IteUH |ao*f |aD«-ld.

RED CR0WN PHARMACY
4552 S. A hiand Avė. Chicago. III.

NAUJIENA!
PAIEŠKOME

Kur Tamsia Peikale? Kodai ne pas mus?
Tegul Kvorka jm-labi"* J u* y 
tirtenų. Pa* mu* galimo gauti 
'.Kukių luiiniiiių rakandų k. t: 
Rakandų, Feaų. Dtvonų, 8iu- 
varnų Mašinų Pianų, Grafono 
Ių. Vislus pus mu gauoizu 

jum prireikė* ko pri. 
u kreipkite, pri.

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVE 

6307 Supenor Are., 
ClcveUnd. Ohio

Paul Kvorka
153 i -1533 Chicago Avė
Arti Aablaad Ava.. Citata

|*«al Jum I 
I «1mUI«K tf

BuiH4.it


B UII08IS fteštsdimi*. Balandžio 19.1919

'ė

r

Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskričio Choro

Nedelioj, Balandžio 27, ’19
AMERICM-BOHEMIIN SVETAINĖJE, 1440 W, 181h M

: CHICAGOJF-■'!Į:,E'rl"
KATALIKIŠKOS 9YENTE8. adi

a/
Sežtadienis, Balandis 19 c .

tv. Hermogcnas.
Sekmadienis, Balandžio 20 d

VELYKOS. Ten! imu*.
Piratadimis. Balandžio 21 d.

Anselnm*.

KOLONIJŲ.
PABAIGKIME DARBĄ?

■— . .1.

MIESTE PLATINASI 
PIKTADARYBES.

Policijos viršininką-, reika
lauja daugiau poUcmonų.

I(hicugii* Įmlii-ijo* liišiiiiu 1 
kas reiknlniijn ne liktai dtin 1 
ginu |mlie|ilotiii iniit*|ui. imi 
nštre. niu lei-mų veikimu prieš 
nuarešiiiiitii- pikliidtiriiiii.

Xe* jei šiandie «iiiiiuinii ku 
km pikladiirini ir |in* juo* 
m-iilnimlntii.’i jokių ginklu, 
dnž.ninu*i.’i lei-im.i |inlinu.*im 
jtuiii. Kad iim fnrpu rtunitiu 
uiti.* pili. li* už uinkių nešiu 
jiliui-i *ii iil..*ln iip*igiuli mm 
piki m Im i ų. k liuli *11 m u *in i
baudžiama*.

Pcnuaža policijos.

i'ilii’iįii- viršininką* 
kt>! didžiuliui pilitadni'ių e-n 
iilė'.uitii iš kilu Itiiflų. .Iie ėia 
ii*, n iiiit.in žiiitultniii, 

tutižtii yra
Į’ii.ln.lui iu imlii'ijni -e 

ti l’ iikMi lui.m* *i

Piktadariai veisiasi.

i’ii-h.l.-ii-itii* brikui* lieži 
nin nei iškur piktiulnrini ve: 
mani. Neganu. kini jie km litu 
ve* ir žinoiif* gntvė.*e užpili 
dinėjn ir upiplė*in rylai* ii 
Vakarui*. Iiel ,hir ir dieiionri*.

C’ktn,litriniu- ry lineėmi* y 
|Kiė puiku* dniktu- užpuldinė 
ii ’m. n-*. N,- žiburini atilv.’ >• 
nnl; i; iuv” iiuoiii. Ei n,-, ir 
imk'li tini lutu ži’mimlii* liktu* 
vargu*. Eini žmogu* pnt.-mi*,' 
j” ii n žiliui imt ko i’/.’i*i. n' 
inilit *i p.’i*t.iitmi vielini iei 
Lę kuilį ir paeiti gyvn-tį.

Mirtinai paiautas vaistinio 
kas.

I
piet i. vietm 
volv

1-
it-
I-

l.nd p’ i ' 
l«.P. iį.i-, didžiuliui ’ 

omini. * „p.
I l'.ld ti”l”IIKta lui.III* Miutllldy 1 „K , 
: ii i
I I

Tiktai I.Hsi imliciimnn kn į 
,iii. n -tiilgiijti pilit-ėii) cyvn-li* 
i ir mimtiĮ. Vi>i I-iii |.dieiu<i 
i luti, npie ".<«n ju. prieki ii 
tp’ie *i*.ikiii *;mrijidiij puri 
• tų ’eldynm.
| Sll ti”1. pllieij... He”iilinui 
piktintu* ’ij |Miiti*kiiili. jim* iš 
gundyti.

< bieti’.tii leil.l’lillvt’ di’l 1 
ti” j| i ||;-1.,|..... imli, u.-.lui
• I •'•.•Uiti, lt” •■’ l.”ti'i s”’bt|tn
• :i ilvnrl ui.

Knip pili.-ij-. I”ki’i’bii. t ’ip 
Iniklti-ėilii pilniui lik viii 
li”*niilii*iit> npipl'i imu*.

liet l.ti'dii'li |«f il.-.ikti ui 
P’ii’limtii prtieivin. Itaii’j-’li*
1 • lllėjii-iii ;'■! 1’i’i'm liti |HI

i’i’.u liepi.•-n. I’i’t,,.. i
i‘ i'' -.il.o; liu ' • velt* -.

u • Kur’ |ui*il,:tigė *11 ■ii>l<’le |e*r* 
šim ,’.’i.l” Amerikai. KuritivmJo* 
imli p ie*|tiiiim* tiuliui jnu lininiu 

| *aui reilnilii* tvarkyti užtik- 
•ilni | riiHliitiiu* pti*.-iiiliui ilginu-ių 
i nu Į inel ą įnikti ir laimę žmonėm*, 
pi j i.’ i’i’t -mmlitn Jum ir \m<- 

tikti. Tinki,mum pdiniin'm
.tulikų u baigimui \merikn 

kol reiki’Inilj’l lėliu bilijonų ihtlie 
iriu, kuriuo* ji rengia*! »il 

i |ki j rinkti nitu >nvo piliečiu. T'im 
int.’i. "I 'kt liko»i -urenglii Įmuktoji 
Itin ' •* ' '••’■* l,.n*kitlii l*ersnlė.< 
n ve. I’-'’ Kuln.
i-riu.l l.ie'uvimu* pnži*lnmi.* I.itm 
i’tiij y k • |,:i*l.o!i’*. Keturi* kur

iu betlivi-ii pirkti l.iim-i Im’’* 
Vu’kolit.* Ib,0’1*11* ir *uly» 
-l.iellimi- ętinti d.UI g |«tl*itltir 

■ako.. p..,išpirko. Jie viršiju 
e.iii.- •ktiiliilup’MH’* tuntą*. 
p.Ki.’iry liiti.i ••ui puikų tauti
ni r. t uI’.Iįi, Ką lietuviui pu- 
du. y- 'i..|, l'eri::’l''* l‘ii.*ku

t.i.i;, ji” p:i*irmlv-. žino 
p •i’.l.m-’i mm -n-iuiL’tt

• .r vil'i”. Ttoi’i lėiuikiie!

Knd ir .'iiimiii kartu |Midn- 
• riii’ inra 
'pu iryžtt imti’* 

p>i !•:' 
iki” ‘-"t. I.urii’jv 
pm*it'”dn. 

iii. JI d.
• etninėj 

elt’.tę ir 
. I nr

NUŽUDĖ MERGINĄ

rekordą, lietuviui 
i>z. derini mm 
tlit-im*. Iiuliiu* 

• 111* fllll'llll*

Taigi. jtniii.lrlyji’. 
šv. Jurgi,, |mriip. 
šniikiiiliiil pirtim* 

kn t-t-.ti; ir veikėjų *ii*irinki- 
..r -. t ■r\,Hit- I..I iš>| --tylu 

i i limbui. Am |,»
tintu • joti Im* pultum ftHai 
nė*. |tni tilt'ii pb'kiitėli.ii >n 
*i<it:iiiift • infiH iii;i<*ij»inii*.

!■' ...... |ti>• iiim.i- pt.-t
t.ullmiu* ir ti. I*ii*iliekn pn- 
•i.-P ;• n’*-.iii: l.i IlM-iitjii* ir

Imti i’lckntiii* g:ir*imiitiii 
iu ..nt!■■■. t.tiriu* tini prn»i,lė 
;i r,•tbi.it’. Itt’tll ut’litt**’ vii* 
lt.* • t 'liiengoj.

If.limt -fit* *L,it*i vy-tynm* 
jm-iirnly* vėlinu. Ihiluir Mo
kiu’” vi*i eilėn ’t pabaikime 
el’irl’lj!
Lietuvių Skyriaus Komitetas.

i
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GEIDllAMIEJI:
ši iriiiktė Immi-ku <l|* m Konu viliu Vuqiui p.r*tn1o -eplynioliklii nmžio laiku*. 

Kuni*’vili„ kitimą. Nonimndijuj. samdymų tli-mj.
Opera Kolte viliu Viii'imi pilnu; »y!:į

džiu. 1"77 metilo-,.. tiri’ilil lnil.lt lupti išversit!
IIUI.

I.it tuviu llllllgl lą o|*-t.i Įiilllill vi ’lllltl 
Chorą-. •

Chorą* ir -oli-ini bu* |m..iri'iigi’ko.-iinmni-,
Kvieėinmo tat višll* lieluviit*. knip iš < ’liimus,*. tnip ir i* npie) ink i ų į šį koncertą. uos to

kiu tlnr niekas niekur nebuvo Mtrengęn.

l»nv«i |m*lalyl:i mmioj** Puryiiujp 19 d. Imlnn- 
į kalini ir >inii«li«( ji yri plnrini xin«»

r»’iinp' l.iduvit VyMtj (’liii’tirn

kuki” buvo vartojami nnuo*e laikuose.

Tikietai yra pardavinėjami po visa Chicaga pilnu erei tumu. Pasistengkit U anksto nu
sipirkti. Tikietus galima gauti pas visu vyti p kuopti valdybas ir Bethoveno Konserveto 
rijoje, 3359 So. Halated Str. '-o*

Pradžia lygiai 7 vai. vakaro.
LIET CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS.

Dievų klnii*nn1 tekiou- bmn-Į 
giu*e dieno.-e bliiiznijinin. I'et 
knip gi nebijo Dievo bnu.*mė.* 
ta*, kuri* tokiu* blevizirurms. 
į*ib idzin |h» *tivt, -tugii.

Ten buvęs. •

tt NORTH SIDES.

I*n*idarlitiviiiiii n. n. T. An- 
driiiškeviėiulėa, šioje kolonijų- 
.!•• MiMi.rgnuizjivo kuopelė Šv.' 
Kiiniinieni Akmlemijo* "Rėmė 
>.’•

I*irmn -nvo *ii*iriiikitiin lai
kė tH’.|.'lioj. Imlnmlžin lt, d., 
šv. Mykolu |iara|i. ^velninėje.

Su*iriiikinui* noru buvo ne-
*knitlingii*. liet gana gyva*. 
Išrinkta kuo|WM valdylm, ku
rion |«teko: pirm. - E. Nau- 
Dilienė, ništ. — D. Tumaitė. 
Išrinkta kolektorė*. kurio* 
ei* per *1u>ia* rinkdamo* dnik- 
lu* husarui, taip-gi to* pa
čiu- bu* ir atidavė* į šv. Kas. 
Ak. Ilėm. draugiją.

.Mii-ų kuopelė nor* ncskail. 
lingu. t«’l |Kt*ižjidėjo įtarimo, 
tie*, kad pailarvti Imante 
|.l*«l dol. |*ehm *avo būdoj.

Nur’lt-idittėiiii vi*ada imliai 
r-etiin pnikditiii- *umaiiyniu*. 
Tikime*, kad ir *j pareiti*, no* 
lim |,ri*iik<* prie |»laikyiuo I 
lnip loiknlingo* ir naudingo* 
iim-ii tiuliui į*lnigo*. knip šv. 
Knziniiero Akademija.

GERAŠIRDŽIAI. AT8I 
LIEPKITE.

I

“BIRUTE” rengia

“PABAIGĄ SVIETO”
HEOtlKKI. UUNB1I0 H, 1111 į C. S. P. S. SKtlINUE.

Lygiai 8 vai. vakare. g H26 WEST 18th ST.

Vadovauja p-s ST. RIMKUS

T.ų.. Vnuui-l ’-ralMln s,irt,.:- iik «<*,n*imM>li,-. T« ■ l*»h.K« Mirt*- «.+»,. 1,4.-«im - kaip 
)a- MumM. »* a l«- italu.*.,, u M4.MI.. (.„Hute MM,* c»tai. ••Wn,lle.*»l.-

Itat.*. Ki-uu HiėaoaMt-. U*«l i*, -t-aiMtKai *iHn" ta,- tim «,-m amUkaie .tau-. K*,|. mi: «tae<»i. I.i»r. 
l’-im. Ule- ”’l”. ir lt. lUrul.**' w.,.n< >.m M *h-o- 1*0,1 |o.tami*>- lUo miijh eraou U*mu.

VKOVur »m.—rs. l«<,tal. HU<*’ta -Mltl-TV--

LIGHTHOUSE WASHING POWDER
Palengvina Naminius Rūpesčius

L ' * '\!.”ib*wl* l’ovileri* | m Ietį g vi na dnrlią skalbimo dienoj. Gryna
•“•P * 11 gražiai i*p|!1|,l|i, j,, išvalo ėv*tai. tni kini nereikia vartoti Imrnv nr 

UMih’t ju.* plaunate dniiinžiii* *a UglillmiiM* \Vu*biiig l’oudeiiu ju* 
gn i e m i tikri kad ju.-ų drabužini yni ;t|i*ang«ijaini. fžlat knd jame rnnda*i tik-

-nlinr dietų,- metu, 
plėšiku* *it 

iii iie jti X; i-tili.'i 
|l«i| U,-I 71 ”ul.

!*••• ik.’iliiv,, ji* v:ii>tilli|ik» 
Ei,iii i. /..h'i titi’bmli pini 
g U*. Vni lilitlii.ti- pn-intieu 
Im.

l'll.llįtinti* vni-limnką imt llh.l
litini p"l*’lV. it pilt.e‘,1. hlt*i % t t i n i*i‘ti' l**i;*i. Tusti

Kninuyiuii snlvažutli vijo*! ii*.* tmi<•<•** tt |<;il.»iilii
P’t te Ii’ l.lul. .1- gili V uit*'liu*. 1 • pi H Imi- I’i'l ’ |t
liet m vi m i'ii-i v• ii' liml.nii U vo.

\K ‘ !. t-t |aailt« iįi nlllMlrt W

Apiplėšt bankos pas-untinf tirtln. U
t \

n« ti |H*r t
1’9 |mi ių dieną prie* pietų* 

J sii.*i Si,it,, kiliku* SUIMTOS DVI MERCAITNf
litiv- liucgnn v,i, IS DFTROITO

lniikmi ėiH.is.' pim

ag»*
••Li’.i ir lu.nd.iii’.
Ii* aut ir l*,«e nve

i: K iti’ilu. Mielu tTiienęon
1

J? •**' i-inkli niltmimldliniiii IP lirų
iu ,|v i inergmit *; tie 
- . 17. ii \ loli’l Mimt

ii II ntėiii’ v ulei. Pru ivt. b; įlietų. Abidvi Įeit"*”
iuvo i ||f|a* 4'*šJ**l*l. X» • ifi|i» b • u ••.vi tn” |«mutyti.

Try•s piktadariai suimti.
mtthltm. vi.-nn

Tir» Vau itiiien ir l’u u litu,
•PMf <1afeVfivMl sn’-itifui •«!

n ražiuojanėiu* tris pik-
PhIh* 

i rvit&n*
Uit NitHlVI crr.hnn IM*

U ^0NW OF LAKE

Negeros prakalbos

Kili. I.llllll blivilll Eliju. 
linu* •i,liiifi”i”. visuti'- gir 
J. ei L-ii;>- n ii.iii.biig.i* pru 
LnlKi*. šiatt'lb’li. di’lžiųjtmie 
iiiiirniul.’. išgirdę*, kad Im* 
pmkiillm-. |ui-i*kiibinmi į E 
liiušįnii- ■*.etninę, l«’1 kaipgi 
liu-iimnitiil i-giidę* kvniln*. 
pikliiuiiiėin- prnknllin*. ko 
kiu ten bildi-tu, kuri* npi” bi
bliją tmū-ii tni nišliiru,. m- ir

1.1 tilWkė. buk dušln- 
e • L. d |***li*- ir Jungini* 
gil t li-ni nenikin ir kart

Mie*lo prieglaudoj, arba1 
viidiiuiii’imie l’imr llou*o. Į 
rundn-i keturi mišlaiėiui 
luiėaiiek’itkai. kurių tėvai y 
m ti.ire. Tn* tuo* vnikuėiu- 
ti.’išlniėiii* *iiliko paimti auklė. I 
jiitmi: vieną p. V. Xnu*ė . 
du. kitą p. Tueevn. tretį 
krikštu umtinn. kurio* juivnr ; 
dė* iie*’lžiiioj:iu. gi ketvirtą' 
mergaitė vardu Cecilija 
dui lieku. Kadangi tie keturi 
mišl.’iieini vni vienu tėvų ir 
•ievini ketini lieka paimti nu !

.i į privatine* ranka*, tai 
vi Idžia neišduoda nei tų tri
jų. kuriuo* iiiigščiau išvardin
ti geraširdžiai sutiko imimii 
auklėjimui.

Todėl lietuviai - katalikui! 
\i iie.iiii* mu-ų tnr|M’ dm 

< ietio geraširdžio, kuri* |mim 
lų ii prieglaudų* nnšl.iitę ("e 
eili.ią u iml.lėių kaip, *avo 
dukterį.

Ai*ili<’t įkilo!
|*l.i*’*, , * žinia* galiiim gnu ; 

•i pi* p. V. NuummIu arba pa-: 
šv. Mykolo Ark. |Kirapijo*l 
klelntną.

S B

I* T‘t\VX <>P LAKE

f Ir j.« šv JtMtn Krikšlvlnje mė-' 
*t,kinm* mImikir Im 

lantbio 21 4 1>1t m 7J0 'ui 
a m tart* KpaHiur punapijm
•Vftuiikrjr Vim miiirlOR «1rauip> 
JdVb IkUFlAl •ttMiflIsktl
turim dntiff h»‘ era Hmm aptarti 
Sint rinkine* |*rrWlt4a ii nrdilkMi 
| pmnIMj H priržtotisi šv. Vėty
ki,. riw 1

tui gryno.* -tiilėtinės dalį*. Jiian 
dralitižiai |udik* Iie ]Jėtmų ir neeu- 
gadinli.

TEGI’L I.IGimiol SE 
1VASII1NG IVDVDEHIK 
NEMAŽINA JEMS .11*- 
Nl NAMINI DVItllA.

Užsisakykite iiandie 
na nuo savo kritu- 

tuvninko.

Vnrtojnimiii tnipK* dėl plovinio in
dų. laimi lengvai tntikii* išima 
l.iglitlmn-e 1Va>liin? I,o«deri*.

Ib-t l.iglitlmuM* Wn»1iing l’nwdrri» 
taip |mt guli Imti vartojama* dėl 
daugy b'** naminių dalykų. Kur tik
tai yni reikalinga* geni* lannilry 
muilą* tenai* geriausia vartoti 
l.ightliou*e M’nJiing l’oaderi*. Ji* 
y m gryna* lutiila* tiktai |*i«derio 
fonnoj. ji* Mitnnpy* jum* pinigu.*, 
tu** jo gulima vii įloti tiktai liek 
kiek nori, nieku* nenueina už nie
ką. Ji* reikalauja daug mažiau 
dnrlio nuo jll*tl.

ARMOUR^COMPANY
CHICAGO

A*. AtMULSM A KAK-VLAI *MAk. KUBA SIU Al KAAAU.
At lakei »ur*u r*r 1 ■*<•••- aurfebRsųta pihrelf bwra. I»ia»s> 

•uja. h«Dnniuw» |mt a-jiniaa Kraujo, iak»t»j Narvu ir 
abrlRaa spkų aaetisjiabaa *im kua*. ir bu*av m*h4«*4<« vitiroa, k»4 
beobreaiu b «*ur iau aaaKaiU >a rtanja A man
kau ir «tt r m be Ji M. 1*1 ris bar »•<**■« aveikatai |»<*itm«i

IH4 Aa4a i^ranhaUvaa Ma! irta ras vsunų. lUUerta. KrauJ* ra!rW< 
Hk Km*1 ima. lahMu •» lleumailama tai |m» ew»ar1nMRMrt
Dsiaito* r)dun]«« frAsU/a autais fMlvaa atatfaul. tarai
Kraiuaa UmtbIv Nartai aaia rtineuM tftiMi lakatai a t *<•*• ll»a*
esaitatvsaa •svanvk*. tnrliai p« krutina Vtdarlv rOUuaa
iMirke ra utrnuiimui »iau Ii«m U*<iw > manaasf iMardavau n«a aa* 
Tart. K huUli M^lainraa- Brttaria. ir I tna-n mm pa*» ^«U M- 
magiau taki ak irtum* katy L* r r dieam ir Baktiaa liabar Jau/iaa* 
•auųrtai ir a«u lekausaa lt IH9 aok>«| Iškala fU-iutaraa mrlt«M ee- 
T»4,JUI ir Imk t u »i*auna ara triųtanu krtt|(i« juta Malataraa

lnil.lt
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