
DRAUGAS
LITHUANIAN DAILY FRIEND

F*

i

-r

KAINA O CENTAI
PRICE “ CENTS

OHIOAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS BALANDŽIO (APRIL) 21 D. 1919 M
tniMiMi aa ar.conit-r'i.AMi mstti:ii M.vmn si, isis. *t iiikaimi, ii.ijmms iviiih tui: a«t oi mmiiii s, i»:».

Naujas Lietuvos 
ministerių kabinetas

Pakilo nesutikimai uosto
Fiume reikale

Rusų bolševikai nugalėti 
Rytuose ••

Lietuvių Pildomasis Komitetas telegrafu iš Washingtono 
praneša apie sekanti šiandie Lietuvos miuisterių kabineto 
sųstatų:

Dovydaitis, krikščionis demokratas, ministerių pirminin
kas (premjeras).

Valdemaras, pašangysis, ušrubešinių reikalų ministeris. 
Rosenbaam, šydas, ušrubešiiuų reikalų vice ministeris. 
M. Yčas, pašantysis, išdo ministeris. 
Petrulis, veikiantysis išdo ministeris.
Merios, veikiantysis apsaugos (karės) ministeris. 
Stnlginakis, krikšč. demokratas, vidujinių reikalų 

nisteris.
Jonas Yčas, bepartyvis. apšvietus ministeris.
Noreika Liud.. pašangysis, justicijos ministeris. 
SimoJiunaa, bepart.. krasos ir telegrafų administratorius

mi.

BOLŠEVIKŲ KARIUOME 
Nt NYKSTA LYGIAI 
SNIEGAS PAVAKARĮ

bnr kiekv-ienmii pulke jų ne
liko dnitgiuii, kaip po kokiu- 
■H u t vyrų.

Om-kii nruiijn gnlviitruk* 
eini- veju-i niigidėln- niinl** 
iiuuMM-. Tani tik-lui iKivnrt* 
jnmn vi-okio- koiminik:e-iji>« 
imtini-.. IY*-tininkiti i«'-ti 
imu.-lieja, |H-r dienų liaviduiiii 
|mi ki-turia-tle-iait- mylių. I'n. 
vasario alui)viii ia leidžiu |m 
vartoti vežimų, ka- ėilokitnee 
at-ilikiniiHiM* yni n-ikalinea.

Artinasi galo pabaiga.

Visa* vargas |n*rgiilė1ojnm*. 
kad ii|*’-ji- Volgoje |Kib-idžitl 
iiuis leda-. Ta- guli kiek -ii 
trukdyti veikimų ir ėjimų pir 
myli |m.-kiii Itėgnnėiii- Ih>Im* 
viku-.

čia tiesiog tvirtinama, kad 
iMilševikų valdžia |ai -ito tit
re* grittli. Taiptmt mainai-1 
liiaujaiiui. kad į |h>hi savaiėt*Į 
Kolčako armija |Ki-i**k-imiti 
Mnskvų.

Ta- vi-al galima- daiktas. 
Xe» <hu-ku valdžia turi -lip- 
rių knriiKMia-n*'- n t-argų, kun 
dar nc|m-ių-tii inu-ių lankau. 
Turi pilnai ginklų ir amuni
cija*. Vi-a tai į-igijo nuo tal
kininkų.

Ita-i. trumpu laiku IhiIm-vi- 
kam* nereikė- girtii— prima: 
nytmiii- -ava |a*rgub'*iui-.

Paskolos Kampanija
v'

■■■
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• Paryčius. Imi. 21. I*, r kr-
lin» iliclui* |m**ililii keturių di
džiulių vnl-tybių nt-bivai tai
ko- konferencijoje tnrė-i mirta 
Filiui*' reikale. Turi*-i jie ir 
vakar. ly. Velykų dienų, liet 
nieko galutina neuutartn.

I'o-tn- Fiume ym Ihdmali- 
joje. prie Adrintiko- jūrių. Tų 
utinių Imtinai nori gauti Itali 
Ja. Ik*1 tnipimt jį Imtinai nori 
|m*ilaikvti ir Jiigo-luvija.

Kadangi nauju Jiigii-lnvijii* 
val-tyliė yni tuk svarbi. kiek 
Italija Eun>|H» lyg-viiruje. Imi 
taiko- koiifereia-ijii negali iš
galvoti. kaip piiletikinli vieną 
ir kilų.

X<*r*iuii Italija |Kigriiiuoj<i 
išėjimu i* įniko- k*mf**n*iieijo*.. 
jei ncgmi-ianti Fiume. Ir. tur
imi. duluir tino -iivu grunto 
jiiim- i-pildy*.

Ne- kuomet konferencija 
nenutinka kaip čia |nutnryti mi 
tuo uotu. Italija- pr**iiij*-iii- 
dtrlando i-keliauja luimo. kad 
tenai pranešti ravo žjnenėn:- 
apie vi-ų -lovį ir gauti naujų 
in-triikeijų.

Suv. Vnlntijo- vi-ų -avo kn 
riiioaien*- ištraukia i- Italija* 
Kai ka- -|«-jn. ar kartui- ta- 
kariiKiiiH-nė- i-1 rankinio- ur- 
Imi- -uriita- -u Fintu*' reika 
lai-.

Xer jei Italijon nl-lovni i-vi- 
i- taiko- konferencija-. tarpe 
jo* ir S. Vnl-lijų bu- pakilų 
ne-utikiumi.

Itnlijo- iš-tojimn< dar bib 
jau- Mitrakdytų laikų. I- to 
l«w>kmė* gali būt viankia*.

PašangitKl^ Omsko valdžios 
kariuomenė

BALANDŽIO 21. 1919 M

Cliieago. — šiandie ir rytoj 
rašų- ora»: rytoj šilčiau.

Omskas, |n|. ji. — Om-ko 
ini. I žiu- kariuinnenė limii- 
<li<iUHiii- prii- tailėrviku* pra
dėjo ofen-yvų ir |m/lnnin-iu- 
vi-u frontu taip -utiiu-ė. kad 
jų burini iniit-ižiunilaini Ia*. 
gu tino t ralo llu-ijmi. Ibiu 
geliui bolm-vikų ntkir-ln ke
lia- |>ihėgli. Ihingetia imiuiln 
nelni-vėn. Apie Iii tiik-lnnėių 
žuvo.

Ibil-.-vikų kutiuonu-iiė -ūda 
tyla daugiatt-in i- kinų, iiia-j 
gijarų ir Inliių. šitie vivtoiui- 
-bdiAi prie- ru-u- -u vi-u pn- 
-ėlimii. Ji** šitai, knd nėra 
jiem- jokio- nuilonė-. kaip ne
turi ii jie to-.

Komisarai bėga savais keliais

Kolėnko v.ildžio- imkelta 
of**n-yvn. matyt. lMil-*-viku- 
vi-ai ptnpiilily-. X**- -niro )«- 
juo- ir pa-kntinė -imu fronte 
pnhiikoiiiii -i*.kin lokiu tvarkn.

Sovietų komi-arai up-augo- 
ja -avo kuiliu-. * l’miuitę ka* 
ritminėm'-- iio|in<*i-ckiiiiii-. -ilų 
tuojau- apleido. Xudume -a 
vai- kelini-. Gi knrilIiMiieiiė- 
vir-ininkiii įledit vi-a- |in-taii 
gie-. kad -u kariiunnetie- be- 
k.-inotni* kaip mir- paniekti 
1'nvolgj ir lenai -u«l>*li. kml 
|m-iptic»inti vejam'iai 
armijai.

Panešė milžiniškus nuostolius

IMarvikiti pranoki ilr-imti* 
tuk-tanrių mivo inumių ui- 
luu-lai- ir nelni-vėn |>nini1ai-. 
Xi*teko dide*m'*i< ilnlie- nritmtų 
ir kitokių ginklų.

šiam fronte išvim boileri- 
kų buvo apie pulkai. Dn-

Varšuva, Imi. 21. čia gnu- 
Iii žinių. knd vokiečiai vrn 
|nidaiv *luptą -iilartį mi m-ų 
luil-evikili- kiti kilu- remti. 
Sutartyje Ih- kitko |mžyiaėlu. 
knd vokiečiui -u talkininkais 
neturė-in jokių n’iknlų p-r 2*” 
įlietų.

ltol-*-vik:ii. Milių -uhirtii—. 
vokiii'-iani- kontrolėii |mv<*dii 
indu-trijų ir geležinkeliui*. Vo 
kiečiai Imi-evikų knriumuenei ■ 
dtiodn instruktorius. I

D1RBDIN8 POŽEMINIUS 
GELEŽINKELIUS

(liicag*i- adiuini-tracija 
i;*ia-i jau tikrai darbuotiem 
reikale |**ž<*ininių geležilike- 
*iii. Tam tik-lui netruk- pini i 
gų. Tik vi«n* vargu- -u tuo.
kad ilnr tikrai nenu-tnlyta PIRKITE KARES 
vinto-, kur ei- tie liuu-liai. NO ŽENKT.ELIU8

Šiandie ii ryto prasidė 
jo Pergalės Paskolos 
bondsu pardavinėjimas 
Kampanija tesis tris sa 
vaitos.

Kaip praeitas visas 
paskolas, taip ir šita lie
tuviai turi remti Turi 
pirkti bondsus Nes tai gc 
nausias pinigu taupymas 
ir apdraudimas

Pergalės Paskolos bonrt 
sai pribry po keturių 
metu. Jie duos savinin
kams gera nuošimtį.

Dėdei Saraui reikalin 
gi pinigai kareivių parga 
benimui namo laimėjus 
karę. Vyriausybė kiek tik 
reikia pinigu gautų ban 
koše. Bet ji duoda progos 
plačiai visuomenei pasi 
naudoti, išreikšti savo pa 
trijotizmų.

šiandie visokie speku
liantai nupirktus Paskolų 
bondsus pigina. Bet po 
karės bondsai bus bran 
gesni Tad kiekvieno prie
dermė dėl menkos pne- 
šasties neparduoti bondsu. 
Laukti jų pribrendimo. 
Arba pašaukti kuomet jie 
bus brangini

Visas Mikas lietuviai 
buvo pikiai ištikimi šaliai. 
Tad ir dabar turi jie pa 
sirodyti tokie. Turi pirkti 
bondsus

Tuo labjau. nes Dėdė 
Šamas yra stipriausias 
Lietuvos nepriklausomy
bės ir musų tautos laisvės 
perėmėjas

o 
o

!

Bus įsteigtos jiems aiškinot 
mokyklos

Sacramento. Cal.. Imk 21
• uli «ši«uj<» 
ve>K* Idliii. kilnumui iiždran 

'džiniiiii japonų vaikinu- lauky
ii pradine- iii*>kyklii». .Ia|a- 
luti Imi Imvli al-kiri:i.- ni
ky kln-. •

šiandie -*aitni- p.i-auly i 
ui**uii*iiIi>-. Sali**- vyiinii-Į* t*<- 
vii-iiiinkiii Įmliir*- b'gi-l.'iliirni 
lokiu- r**ikalu» pink li šilin. 
fmk'iiikli. ueerziiiti jii|*>lių. lt* ' 
iiopuklnii-ylii |mtnrilli<i.

• *

COO SUAREŠTUOTA MI 
LANF*.

Milane 
lendi- alntbiliilikų 
liuil.iiiiiikii- knr-lo 

•■M'ijnli-liii ii

Rymas. Imi. 21 
-**k*t i 
-I reika-. 
prie Mikiliiiln
iiiui relii-lai.

Aną dienų -i’iulė didelė* 
rinnb-. Iliaii.'-iii uu-lii -nare- 
įlieta 'itši žmonių.

BOLŠEVIKAI VEIKIA 
VIENNOJE

Maršalas Foch apie
Vokietijos pavojin

• . •

t

gumą ateityje*
Prez. Wilsonas Paryžių aplei

siu gegužės 15 d.
FOCH TVIRTINA. KAD VO 

KIETIJA SUSTIPRĖS

Tuomet išnaujo pulsis 
prancūzus

prie*

PREZ WILSONAS LAUK 
SIĄS VOKIEČIŲ PASI

RAŠYMO PO SU 
TARTIMI

i

BE SUSTOJIMO NUSKRIDO 
727 MYLIAS.

l’y 
vnkiit* via i*
S. V. annij««!» Inkiitin*. kupliu 
na* IVIiitš*. VLm kiJišiiiš*. 727 
myliu* nllik«« į ih pilnut 7 va 

ilamta* Im*

Tšimi* ji»*
2ial«» .\|«|m-ii\i piUšHiiihcia* 

;linini-, iltain mi M*im>tu« 
įuiri’ turi*nii. I /, ritmu* •luv«* 
Ijtim <i* kmiut* tillyeitiiiiMi.

) riiitiu*» Ih»i«i*\:
! kirki «lat ••iiiiiikm.

Vienna, Imi. 21. Vietino- 
■nie-tiĮ pradėjo valdyti kalei 
vių -otieln-. Mie-le tiėrn -l< 
iručių. I.ei -oviela- kiminui 
xuoja žiimum nuo-nvyl<e«.

Iln-i. valdžion vardu- na*bii- 
|mki-i-tn«. liet laidžioj** Im- 
ladnevikai.

Vieta- iHilb-vikni turi 
knriiioiiK-tič-.

Mmeola. N. Y.. Imi. 21.

GRAFAS IŠMESTA S 
GATVtN.

Berne. l«d. 21. lindai*—t-
I I ngai ij**j* I lad-<-vikni n 

i .ilia jų: —ijiib 
muaru uri-to 

►liui- ii.c-ii-. >t»—.

I
■ grabinėja 
jzlKlj.ll ' l-U

I I.IIIIU u* |U‘i*

I• i, i , Im»I, I*4

Londonas. Imi. 2". 
Mnil kol*—p*H*l*-iila- i- 
žinu- pniui' 
kallH-jinių « 
M.-ir-alu- «: 
taikli 
laiku. I« i ih* nugalėtųjų.

" M*- įmina. |ui-ilikli l'a
• viny j”. I.iill**'-j*i imu-ala.-. 
■‘I*a-nk»k apie lai -avo tėvy 
įminima-. Intikitik juo*, j**:* 
tai yru vieiuilini- ap-i*li'aioii- 
iiiii- ateityje. Itiiriii užruktų 
na- tuiiiiM- ilvigilhni pndidin- 
Ii."

Rusija išgelbėjo talkininkus.

•• \!-iiniiil. Itun-la". kalbėjo 
lli:il-i,l:i- i kole-pilldelllų" 
Im*- e-pl* uia—l«--im1* i.iilir<iui 
vai.i*** ią. Lm i-* limdatu* aiiiiu- 
giiinio-. Tai iiiiuzę ii kurinei 
žui**ii*'-. .Iii |*obudi- ii--:iliiiiai 
m*. I r |-*-liku*-*l* šilai- UM't l 
jie bll- tol.l*-. I *i!.ie III* - llll
• Ii*-. Vegidim.’ i. ■ p-i-i”1.* •*."

Toliau* u..ii-idri- di-*,ii*:<v* 
k:t— kur* • galiiiiaiim. J;- pi 
|*a>*n**. kad J,ar<- pradžiai** 
t:i". u.-III.U- ■*-.■•■11** j** llll *|a

Ncpadarvs daugmn klaidų

**N**kalit' liri'ių* •*’*iii**ld.. 
viiki*ėiai iH*|sui'ii i • t-lai
• I***". *id.* imu-nli- I **<-l . 
•■Ji* i-iLimi- tię-ii.iti -;;.uii 
u* u 1‘itiiK-uzi.ąm. likim- iinsli- 
k*> kalini** u«**t*i- i* 
IMildt— v*‘lkiiaą pn*-'

••šui*> l.tirlii im t— 
n*-- i*m 
iii*l<iiliil- 
\ngli> . 
i.*-b*n ii 
pleilll-.

••Gal luaiiiu. 
Ii-lilt*-* •.•ild.lil 
pU'dioilii’ \'uLl 
G. Su lėil.U JI*’ 
gyli ii |iM-lgut 
tlloll>*-t Inlllll* I

Hali) 
l’.-uv 

’-:i lipi*- -aro |n-i 
II Inai šilu FacITlI. 

ako. jog talkininkų 
turi Imt |M*rga|ėlojii

Iškeliausiu* gcpižts 15 diena.

Paryčius. Imi. 2». - lė tik- 
rii^-rdtiiiii.i -iixiii<mui. kad )*rv- 
zidctilii- Wil-<ma- l’nrvr.ių 
aplei-ių- gegužė.- I.'i d. Ligi to 
įnik** vokiečių al-tovai |>a-i- 
r.-iSv- |» laiko- -utnrtinii. Gi
10 |miiiiiielin<> it -varlinu- mo. 
m* iii** pn*M*leiita- in-nori ap- 
l<-i-li.

Yla žinių, jog vokiečiai nc- 
|«T<lailg |m-ipri<*iii*ių |«l-ira- 
-yti |«» -utartiuii. Jų viaaa 
tik-k-i- k neveikiau-in fantarv.
11 laikų. Xe* dalmrtini- •to
li- Vokietijai *laug kenk-min* 
va-.

PRANCŪZIJOS DARBININ
KAI GRŪMOJA STREIKU 

Jie stato aštrius reika
lavimus

Paryžius. Imi. I!'. Gene. 
irti*’— dn’l** IimI* <jteij*i- kinui- 

m*--i:- darbi ii i likti* dėle- 
I* u luiillif*—taclj**li gegužė* I 
•l<* lu; ir -Irvikiin.

Imi'iiiidiil.'ii kuiip*.- kilotu* 
l.i—*ii* u t **i -uvi* -u-irinki- 
► • Ii- rip'.itin nv<* -lovį ir 
• *u*;,.. i*-ii.d<|.

lt..* bitiii Iii i
l.iu- r'*ikn1»viiiii|-: 
i.il'iitd*** dilti**. *lit-ti**j* 
iiiiiti*—tija 
p<ii.|?--tię. 
Itll-i.l*' 
M.km .
tmgnbrii'
*-i im*

Tni 
|e.| lll

-luto tini ko- 
a-ltuniio* 

: piiua 
visiem- |w>litik<iji'

linui-. ta—mmi-yti t 
r *-<l .du-. ĮU'iinikiuti vi 
nz.oią n kati- -lovį ii 

-'įgudinti k«n-tiln-
■intmiGj.i ir Ini-vę.

m l ti tieikn-. jei tie 
iimiu iK-iiti- i-pildyli.

• |ll||t»

l- l-iint 
liudiji*.

. i-ml \liali
ju* *. Kuomet 
*’•*, v**l,i* • -.>i»

• •,l

ĮSAKE OFICIERA PAIMTI 
KALEJIMAN

BUS AUGSTESNeS mokės

Garlaiviu LevUthan. kuriuo parvtaami amerikonai kareivų:

Santa Anau, Cnl. Imi. 2H.
* \ km*— lai* Hm lelletinula* 
Guldau *in laiko- lei-ėjo utį 
Imii-Iii. d-muiui dienų kili* 
tina* u/ p-rt: teitą ntlliitimhi- 

VAžiiaV imu.
l-'Or nntil** vvri—tiv-i- ofi 

i-iu<-n*|ė. kml rivilė 
iii lliti te!.*- Imli—ti

idiirė pa- 
retortų 

pmneiė, kad 
turi iuim- 
idinuii.

- Prasidėjo Pergales Paskolos Kampanija. Pirkite Bondsus! -
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“DRAUGAS”
UMUABIAJI DAILT fRIKJID 

r»blWM4 Dallj Kxt^p« Mamlaja bj
MAI GAM IM HIJMIIMl (Mk. 
IM* W. 4«lh M.. « 1 cafiu.

Mauta <»• m r. cHiniuN
Oee Tear.............................................

...........................................Sami
.............. •«.»»•

Al M.U> M \M»S ėV A < 
Ad t r rti «um: r*vi« • «<a alina

lute esame. Tiuli. ul*imsime 
savu pinigu- ir džiaugsime*, 
kad iu gulėjimą' jų išleisti bu 
dumi jaiui.-slii. turi-dami pro
ga l.'iiLitii uždirbti.

Viešpatija ir Vai' 
«tija.

B —

BUDAS.

Ul.tllli kuiliu l>lIMtA*lla

“DRAUGAS”
I ka««l»>»w •!.»«« htd> MiiMws 

IMI F M MI k \l\
.................................. >-.«>«•

MOV........................................
jį*rcnwrii'it* •!, < . t I. eliMt, 

ktu »«M«lU«ea I♦ • .• • «t Ii fH
** V ml

k. i. d .
ad(ų>*<'. r’Mip II t:, t- ŪMU •* i »•
tani kr«u»«jr i'M'***'-' >!•••••> ••r*|rr** 
ari* plvU.-tit » ttj;**iiu»*<^
•bul*.
“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 461h SU Chiuyo. lll.

THetima. M.Km*-> tilt

|Hf

I.ii-'iimii kolba išliko gyva 
tikint žemdirbių bl|io*v. dėlto 
n iidžini yrii;ni*i:ii pritaikin
ti tiktai rode-vių r> įkalniu*. 
|b-t .lalsu jau atM'Hin lietuvi*- 
kai kall*'li apie |iavius augr- 
vimirin.* ir ĮKiėiu* didžiausiu* 
dnirIii*, kurių *eni<-ji žiiiimė* 

■j Vi Mii< 
|H llkia.*i|e*uiltIv* 

kad yrn |iru*ų 
Markolija ir Im

»

Nuo Redakcijos.

ui-.11111 kaileli apie 
i* ilu- 

-kirtin- 
|Mli'illje

Į

Hiandii'ii niil-ų lėiiakeljii* 
kury* |ui*ulauųiii:i ličiui ž.y 
uriu dniimiinkii ir pinčiai A 
rikrije ž.illiiuill li'IHimvnėr lei 
keju Įl. Julium Kaupu.

Ji* jmi yra dili** **|>rail 
gu" redlikvijioi- pirm keleto 
Įlietų. I*tl*kui ji- p:i-i/.y mėjti 
katalikirko* jvtmimmvm** OI 
ganixai-ijum-, litivo vn-mt i* 
Itouniv.-- • lul'-im i.-li-i-jėjų. 
I*n*kllliiiuu» mi lai* ji* m-|i 
lietuvirkųi* .-kyiui Anivriko* 

'~luf<uiuni-ipi* itiiire.
Sirikindnim nauja 

1audnidiiibi. m,- tikimi
ji* le-tiŲiii n.-tai pri-i>l<- 
pri<- di.-iii.i*, m imiidu Kairy 
la'-* ir •iriiiinuiiiiiit. I*i taip gi 
t'liic 
drlošiii

-avit 
kml

i Pergales Bondsai.
1
I 
i

ii
9 Ii

i

9

I •

I

p
I

II

lumiuji
tų. I s
Iii........
I e 1

I liti
1 m

1*1 llIII'.- 
>1 l< ■difi

Altniii, » pirui 
milų žinuj'i. 
stiiiiiy -t. l*-i
Ve gana.

I IiiImii
dniig daugiiiii įvairių 
In - tumulių i: dali.-- 
*.*i| <iai'.-tii, štai toj.- 
Ain<'iliujti. kur U dmhhi vnl 
• Izi.-i sė-kui. jau ui-guli sakyti, 
kad im kandy *fė. u<-. ,-iu ka
raimu....... va. tik roiiknmiisis
|irezi.|rnl:i*.

Tai zi diilsir klatt-ima*. kn 
ki* gal.-In Imti viriui* ž.sli*. 
kuris liktu ir Amerikai ir Ang
lijai ii Vokietijai ir kitokiai 
šalini, turinčiai nilgščiausių, 
nuo tin-kumi iieprikl:iu*nnčių 
imt z.-tiii'-* valdžių!

Km kuri*- sako, kad tokių 
šalį reikia vadinti valstija. 
Taip ir iHtilarė. kad l.ieluvn- 
įe ĮKiviulnni. "Valstijų* Tūry- 
Im" ir "Valstijų* Kmifeti'ii- 
••ijn".

liet štai Amerikiiji* I Ilinojų* 
yni valstija, U'isrousin'as taip 
si valstija. Ti-k*ai. Arizimn. 
A laimimi. Unrylniabl*. I'eiisil- 
venija ir kilus lokio* yra val- 
-lijo*. Kadmi gi jus susivieni
jo. ife-llo ir Viidiiuist Suviiuiy- 
to* \a|-tiio*. Aut raštu jo* ir 
šiandien yru ne|iriguliningi**. 
t* t ištii-*ii j,,, ym valdžia 
*avo siiliirlu-*. Kaip Atlieti- 
ka 'iiMileiki iš mažesnių aut 
nisio liepi isulmingų ilnlių. 
Iai|i p“t n Šveicarija -iisid*-- 
•l.i i- kmituuų. Ku'kv i.-iuis kali 
lomi- i.-ntii *kmio*i savu n-s 

Ipilblikli. .lėliu yra Benio res
publika. Geni-vu* i-1-spiildika, 
I ii.iti m.- ii-*mili|ika ir tai|i 
tolimi. T... ■■-.pitldiku-
Hl-’o yi;, Ol-pl Igllltlllllgll
’ir-ų Inu klausyti

-I-mi.-ijii* vadoi.niHi• ni.*ii*uii 
|n- K|yji|ii":i. Taip |ml ii Vii 
,i-'i...j. pu,.; |,ni> tuno trys 

-lillbllko*, ilvuh'-illit dvi tuo 
miu'i.. )o. i* viriui užkili Hiato, 
r mi' Vilt ni*tu JU* -kaltė- 
-i h.'|iiizuliniliuii*. Ih>i išln—ų 
'i|ti-|o l.l:i,|..tl Kaizerio.

Šia liikal.n- atskirti U i sinti
............ylų Valstijų,

I •' e • t ■ i..|u *•>■ u m i|o._ Suk 

l" \ ukli'lijo*. Todėl 
II V u I-o zmlzl.1 v zil-.ll 

ia >|vu-.ių, M. ii tini 
•«l i i v icsp.itijn iri

i. d, 
Iu

l
>

I

Iv

• I

I

•i

i.

I' 
aut 
Im-1 
avo

ZiiKtgau* vertė ir lanur pa- do ta- feuometiaUk utvksla* ne- 
rviua nuo jo budo. Tų tieaų i 
|irir<sl<i senų ir naujų amžių 
pi itylinui*, iš kurio |tuiiusiiue , 
lik Iri* pavy tulžiu*. I

Kunigu* KaumienAi Jnu- < 
imi* tuK-jii nva|t*ukumai daug i 
gilinimų n buvo lapę* itcpap-
■ ilsiu timkslininku. Jam mi- i
■ II* l'etvrlHirgU universitete I 
susitinku *ulygmniini*i<>* knl 
Istty r<>* draugija. Nalmšniu- I 
kn- buitį prigulėję* prie ju*. 
Tame susirinkime didelę pra- 
knllui |m*ukė p. Joną* Itaudo- I 
■iii- d*- t ‘mirti-nnt». stllysilui- 
■lluslo* kallsitylo* plotesiillU* 
Iniih- iMčiaiue l’eterliurgo uni
versiteto, Profesorių* tvirtino, 
jog apie malmšninkų n<-gaiiu 
yni sakyti, kad buvo genijali* 
nnik-liiiiukn*. <■ reikia saky
ti, kud ji* litivo feiiuiiM-nali* 
mokslininkas. Iknidoiiin d<- 
t'oiiitenay žinojo kų knlls-jo. 
ne* būvu profesorium to* |Hi 
ėjo* mokslo šako*. kurių ty
rinėjo kun. Jauniu*.

Jeigu iw* Peterburgu pro
fesoriau* žodžiu* atkartotume 
kokiam nors anglui, pram-unui 
ur iiiin-rikivriui sulyginamu- 
*io* kalinti yru* ptof<-*ot iui. 
tai tie lit-tikėlų. Ju- žilio ilsu* 
savo šake* stamliesniųjų 
nniksliiiinkų veikalu*, o jie nė
ra skaitę kun. Jauniau* raš
tų. Mokslininko vertę jie imi 
žįsta iš jo veikalų. Kun. Jau- 
iiiii* tų veikalų arba nepara
šė. nrlin tieužliaip-. arini nesu
tvarkė. Ihitidouin dr Cuarte- 
nav* Jauniaus didįjį mokslų 
nuitė sUM-idonui* ir kalinsiu- 
ma* su juomi. Ka* m-susi'-jo. 
in-kiilln'-jo. tas liko to mokslu 
in-imitę*.

Kmlel-gi Jauniu* mųtarašė 
savu mokslo į veikalu*! <ly- 
vi-ndnina* lino jo tik |»-r vie- 
ii,-i sienų, aš gerui mačiau m-- 

' imrašyiini priežastį: Jauniu* 
neturėjo liūdo, nmkanriu pri
teisti *atc prie nuolnnluu* lū
šy imt. Pats tintksla* niekam 

’ iM**ilii*ja i* galvos aut |m|n*ro* 
In- imulnidMU* darini. Jauniu* 
in-INri-įo ipriniu priversti save■ piieglaudu išgclla-ju jų iš rei 
piu- uilolaHlnti* ilgo darini. Jis kulo elgetauti, 
dirlhlato Iš gulu ibmg. l*-t tik-

* lui tų ka* m-liuvu iiuolsslu.
Di-ito vieno trukumo .Inu

.uaii* lindo visu* feiniiiu’iialir lltudo.
lietuvio mokslu* nuėjo Ih 

' luiudos jum |Hii*iuiit ir jo tė
vynei ii |Hi*aiilitii. Jiiiliiiiiur 
.iiiiiiiitikn* *|taiisdiniiuu* už- 
kliiim ir liko ne|tiiltnigtii* dėl- 
;o. kml įmini iu* |*-r k>-li* nu'* 
iii-*iu* liepii*irengt- {Mitaisyti 
piii-ia*:i Menu piislnpiu tipu 
rieji-. Tui aišku* priiinlyiiuis, 
knd Ih- užtektinai išdirirtit lui

a tinka naudos.
Tiesa ir teisybė ivikaiauja , 

pridėti. kad a. a. kun. Jauniau* 
liirln* uv visuomet laivu toki*. 
<> lik |ia*kuliniai* keliolika 
melų. Sugėdinus jutu |m*i<Ui 
n* i* ligi**, perMtgt"* Karu 
liiuje. Jeigu būdas butų turėjęs 
minėtų trukumų iš jaunystės, 
ta la*i feiKMuelialių galiūnių m* 
butų užtekę fciiolileliallUUl 
mokslui įgyti.

Yra matyta pasrua*ių artis
čių. Virtais veidan buvo riaukė- 
lėta* ir plaukai žili. Ji rudė- 
*i upie <*• ar iu iu* tų. l*tiv*ų 
gi ji <lar in-buvu įmigusi 35 
metų. Ji gyveno ir laukė mir
tie* senų draraatiškii veikėjų 
prieglaudoje. Ju* lol*n* buvo 
kaip sumušto pu.*ki baršku- 
jiniaa. Ji pati m-jiilo kaita ir 
kaip ji jo tu-ti-ko.

I’iriu ib-ėiliitie* metų prie* 
lai ji laivo visų Euiiųni* *«•* 
tapilių |uigirta dainininke. | 
jo* kmierrlu* iiuot*** grusda
vo*!. l'urtiugvNiii-ji laukėdavo 
po 15 rublių už įvigų j vienų 
jo* koncertų, o neturtingi 
studentai nuo 5 vai. ryto ži<*- 
iiui *alda\ii |ai* tiulio dūri*, 
laukdami, kad 2 vai. i*i pietų 
ut*iuary* ka*u* languti*, ir 
kad tada prieiuaiiti<-m* i* ri
lio* bu* daliiuuui ruldmiai į- 
ilgu* ženkleliai, bvl in- vi- 
rii-iu*. u tik vieuaiu i* dauge
lio. I*u keli* lukatauėiu* rub
lių ta dsiuiniukė pelnydavo 

1*j kelia* 
rublių i 

i* teatru

LEONUOS IRPASAKOJnU
KUDKELI JĖZŲ

(Tųsa).
I*rie*n* prigundė Nuranų išlipti ant Turtų Sukta, 

nai ji* prisirinko laimi daug nuk*o. — nr* vi»i akmenukai 
buvo auksiniai — ir, už*irakinę* irinuviau*iamc kambaryje, 
pradėjo jį skaityti, iii kndn ji* norėjo išeiti, ji* negalėjo ati
daryti durų. Nieku* liežiimju. kur ji* yra. ne* ji* ne|nisiru- 
pino rauti *au draugų. Ji* norėjo vi*ų auksų *au vienom 
pa*ilikti. Ji* mirė i* liūdo ant auk*u kruvo*. Turtas nc- 
atmšė jam luinu-*.

Tuointaniu Ireuieju* ir Mykolą*, nežiūrint visų priešo 
užpuolimų. pa*iliko tvirti, nepajudinami. Atulro* kibi po 
audrų, u jie drų*iai plaukė tolyn. Kartai* kelionė rodėsi 
labai ilga ir *uaki- bet jie nepametė pasitikėjimo j Karaliau* 
prižadjiiuu*. ir žinojo, kad vingi galutinai jie panieka tų šalį.

Vėl niėjo vienu tarpu priešinga* veja* ir perakyrė juo*. 
Irvuiejll* duuy.dnma*i*. kur jo mužu*i* draugu*, jmiimlv to- 
lumuji aiškių švie*ų. Ju širdi* ėmė mušti greičiau, ne* ji* 
suprato, kad tenai yra pažadėtoji šąli*. Priei jį lyg, rodo*, 
iš žemės išaugo augšta šviesi siena, kurio* pamatas buvo 
padaryta* i* įvairiu* rųšie* brangių akmenų. Per perlų var
tus ji* liūtie miesto gatvė*, kur viską* žėrėjo nuo aukso ir 
Miagėjo nuo Dievu ir Avinėlio garbė*.

Staiga aplink jį |*i*iroilė bjauriausio* baidyklė*, su pik
čiausiomis akimi* ir ilgai* nagai*. Viskas aptemo. Kaip 
ir koki* *vaiginui* apėmė jį. Itaidykb'** siūbavo jo laivelį 
augštyn ir žemyn *u Imisiu stiutrkumu. Viskas jau žuvo, 
uiėjo jam minti*. Ji* pažinrejo į raupiiutųjj vaikutį, kurį ji* 
maloniai slaugiau kelionėje, kuriam davė geriausių vietų lai
velyje. kuriam |a**išt<-ulė su visu ru|M-*tiugumu; la-t jo jau 
nebuvo. Ircniejus {msiliko vienas tamsybėse. '

Greitai ji* išginki halsus, kaip didelių vandenių ūžimų, 
halsu*, kaip perkūnijų trenksmu*, kalbančių: “Alleliuja!, 
Visagalinčiam Viešpačiui Dievai." Ji* gink-jo didžio* mi
niu* halsu* ir skambėjimų kaip skambinamų arfų.

Čia vėl išginki kitokiu* įtaisu*, kurie jį apkurtino. Jam 
šaukė į |uiėia* ausi*: "Kaliu jį! Pagriebt jį; l'askutidyi! 
Neleist jam tenai eiti!"

Bet ji* atsiklaupi'-, im-lik'-si ir pasitikėjo Dievui. Ji* 
šaukė visu l«l*u, kada |iavoju* rodėsi baisiausia* ir gTųsė 
jam pražūti*. Aplink visur vi* da laivo tamsu. Mažųjį lai
velį suko ir suko į ratų. Vamien* prasivėrė ir apačioje jis 

i pamatė žiauria*, išalkusias liepsnas, kjlančias augštyn. kaip 
ir norinčia* pastverti jį. priešais jo norų. Jis girdėjo bai
siu* dejavimus ir riksmu*. Bjaurų*, tiršti durnai, su neap
sakomu smarve, vertėsi iš la-dugnė*. <» ji* vi* mekk'-si. pa
sitikėdamas Karaliumi ir kalbėdama*: "Viešpatie! gelbėk 

’ mane! aš žų*tu."
Staiga. *u šauksmai* ir kaakimmai*. velniai išsisklaidė. 

' Orą* puaidari- grynas ir švaru*. Irrniejus buvo prie pučių 
‘ miesto vartų.
i Pertų vartai atsidarė ir jo laivelis |irk'-jo |»ie kranto. Te- 
■ nai. tarp nesuskaitomų eilių atliulu ir šventųjų stovėjo Ka- 
, raliu*. Ji* tk'-vėjo ant gaivu* eršk.vių vainikų, kuri* švietė 
. tokia šviesa, kurio* jokiu žmogau* vaidrtduvė nc|iajiegtų 

*uu į*ivuizdinti. Jo rauko*, kuria* ji* pratiesė, laivo |>er- 
durtos. Jis šypsojosi laitui nuiloniai. Jo l«l*a* malonesni* 
UŽ įtaisų ryto Žvaigždį lių. kurio* visu* drauge gieda Dievui 
gari*- už HUtvėrbaų. Čia Jis paėmė Ireniejų, prispaudė prie 
»avo krūtim-*. I* Ju širdie* išėjo meilė ir perėjo į vaiku dū
šių. o tbmgiškojo dvaro chorai užgiedojo garis'-* ir tlžiaug*-

• iihi giesmę, kuomet Jis turi-: "Pašauktasis ir išrinktasis, ir 
ištikima*!*, įeik į tavo Viešpatie* linksmybę.'*

Dultar. *u visa didžia minia baltai apsirėdžiusių šventų
jų. tarp kurių lrrnirju*'|iažino savu raupuotųjj vaikutį ir My
kolų, ji* įėjo į tų gražiųjų aulį. kad giedotų amžinai Visaga
liam Viešjn^iui gari*.- ir sektų Avinėlį, kur tiktai Ji* eina.

įtekėti, kad tas kuuduktorius 
yra iš augštos giminės.

Patyrinėjus ( poauudė, kad 
jis yra grafas. Tėvas augda
ma* jaut paliku dvarų ir pi
nigų 7 milijonų rublių vertės. 
| purų melų |iu vestuvių jau- 
nan* grafa* susipyko *u jiučia , 
ir |H-r*i*kyri-. Į šeši* metu* | 
įhi tėvo mirtie* grafa* jau m* | 
turėjo nieko. Dar kokį laikų < 

‘ ji* gyveno *kolomis. |>u*kui, 1 
' gavę* atkentėti didelį |iažemi- I 

iiinui. iicturisltuiia* nei skali- 1 
* ko. tn-moki'ilamas ir neiniritla- 

ma* suukcsiuo dariu, pristojo 
' konduktorium tramvajuje di- 
' įletiame mieste, liet neilgai 
‘ nei tn vietų tnri-jo. Jį atstatė 

uz. nuolatini m-prilmt imu j 
taukų.

Ta* atsitikimas parodo, kad 
nei diilrli tėvų |ialikti pinigai 
inii|i*uug<>jti žmogų nuo m-lai- 
n*-*, jei ji* neturi išlavinto 
lindo.

Visi try* čia minėti pavys- 
diiai lutrodo, kad nei s»uh-- 
aini* kumlidžiausia* muksią*, 
nei įgimta* tn-|Mprn*ta* ta
lentas. m-i tėvų imlikti didieji 
turtai nedaro nautiu*. jei 
juo tH-snvartoja gerai sutvar- 
kinta* budo*.

Tai-gi svarbu yra žinoti, ka* 
lai yra būda*.*

Žmogau* budus *u*idi*lu iš 
jo įpročių. Keinį budi- yra 
■laug gerų ir mažai blogų į- 
irurių. to buiia* yra gera*. 
Keno Imdc yra daug blogų ir 
mažai gerų įpročių tu būda* 
yra Išuga*. Sulig vienų ir ki
tų įpročių skaitliam* susidaru 
ir budo geruma* arba blo
guma*.

įpročiai susidaro iš veiks
mų. Ka* vicnųkart pasigėrė, 
tas indari- vn-nų Idogų veiks
mų. Ka* du-tris kartu* laivo 
girta*, la* du-tris 
veiksmu* atkartojo, 
sakyti. |m> kieky sykių atkarto
ta* viksmas tnniĮni įpročių, 
m-* m-vi*ų žmonių lygi prigim
tis, l»-t iH-alH-jotinn yra tiesa, 
kini įpročiai sušniuro iš atkar
totų veiksmų.

Kiekva-im* Keiksmą* |NWi- 
loiigia. bet neišnyksta, o šir- 
įlyje |uilieka ženklų. Kuudau- 
giuu tų ženklų, luu slipivrlit* 
būva įprotis.

Kartais įprotis tumpu stip
resni* už žmogau* valių. Žmo
gų* pri|iužį*ta kukiu uur* dur
iai blogumų ir ln-veik nori jo 
nedaryti, bet vis gi padaro. To 
ki* stiprcMiis už plutų ir va
lių įprotis vudinusi pajunki- 
niu.

Trys |nijuiikiuuii liuz.niuu- 
šiai |ia*iluiku žmoin'-*e: ly
tiškų kūno geidulių iiuildy- 
uuis. girtybė ir tabako rūky
mu*. Pastaru*!* yru nepro
tingas ir iii-miudingu* bet ji* 
kenkiu tiktai kultui ir lai. *u- 
lygmuiil su kilai* |mjunki 
nūn*, garnį mažai. Ji* yru t uo
liu is-gera*. kud {karulio proto 
ir valiu* vergijų |a< jausmais.

\i'u|i*ukuuuii
ir bjuuru* yru girtybės pu- 
juiikmui*. Ji* uliniu nuo žus* 
gnu* (•aėių 
Ina ligony I*- 
tie- kibirkštėlę, ly. protų. Ta* 
luijunknuii* |iuibiti> žnaigui ir 
jo giuiim m* dauginu nehnmių, 
negu guli lų jų pridirbti uedu- 
riuiisiu* vagi*.

Ibii-esui* už abudu yru trr-1 
,'in*i* |«ujuuknna*. Kas ju ur I 
Į*ui.ildo. tu gražieji jnUMiuiiĮ 
i*dyln. tninty- iipklimp-ta piu 

| viMiM-.-uktyls- ir šmnmian api- 
Ima širdį, luitiai tin-kiui joj*-Į 

nu* žiuutu I

i

už vienų vakarų, 
dešimti* tūkstančių 
melu* ji gaudavo 
nuululus* algiM.

Neisime artistei, kad buvo ji 
m-iurėju budo, mukiu.'iu Mugu 
ti uždirbtu* puugu* ir juo* 
uždirbantį ludsų. Ju* baisa* liu 
vu jai tekęs i* pngimlics. Ji 
jį išlavino tėvų verriuiua.Trvų 
neteku*. ravu būdu neturėda
ma, įtufckeudu smagumuose ir 
|uu<kaudiuu *avu liepuprastų 
labuty. Ju i*'tekusi, u smagu
mų iM-|ndiaudaiua Mituti, vei
kiai neteku ir tartu. Vii-šoji

Tai {uivyKdi*. kad ir dideli* 
talentą* iH |Miduru žmogui lui- 
tnė*. jei jin m-turi sutvarkytu

Diik'liuose Eurujio* mies- 
lui.se kartai* |«t*ilaiko moty 
Ii iH-|uipruHi<>* išvaizdos kon
duktorių tmiiivnjujr. Iš a|»ė 
jiiim ir iš akių, ypatingai. i 
km kurni išsitniiiuų ginče *u 
žmom'-mis .leauriin'iai* uiiiio- 
kėti |H*nkiiik<> už važiu vilių, 
kokių ICiisijuje |ui*itaikydavo 
suun įlaug. lengva būvu |ui*

t

«
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PORTUGALIJA.

ur lietuviška*, 
tiška* jm ei-iivam*.

Viešpatija lietuti nieko beu- 
dia *11 anglišku i/<-»i>h.<»«, lies 
tu* žodi* Įuitcii-u nuo lotyniš
ko i/mnoniiHi. kuris i'-i.-kia 
nuosin yhę. m bu dingtų pu 
klausantį |n>nui. nrlm įhiiio tei- 
-ę naiiduli* ibiigtii. Lietuvių 
ži»lis »ii'*|uiiijii uekuona't m-, 
lutėje to* te'kšm* s.

Zi“ii- tul-tija yru iit-aaiškiu.- 
IhI ji» yra lietuvių 

-. Il< ikmut turėti du m- 
* reikšme* z.islz.iu* it 
Ml*ė|uitijų *u Mll*llju. 
kykim nliudu. Vn-š|>aii- 
iiidmkime tisai iH-pn

\ ciklini lu tu- l» ru valstija. l«a|r| \\iscoiisi- 
*mi» ar I'ciimEi-iiiju yni valuti- 
j<>*. I'žlul Lietuva turi vadin
ti* viešpatija. kad ji nuo nie* 
ketui mpi ikliiu-y*. Dėlto turi 
būti \ h-*|mi1ij*i* Taryba ir 
Vii**|ai|iju* Konferencija ir 
t. t.

Mirtie* nasruose.
Al rudu* Amerikų, | nušalėjo josio* užkariavimas. Daug 

žmonių keliavo tudn ton pu*ėu. Ne visų buvo vienodu* tiks
lu*. Vieni važiavo su gerui* siektai*. kiti *11 niekam never
tai*.' Misijonorini. keliavo gursinti Evangelijų tarp laukinių 
žmonių. kud privestų prie (mžinimu vieno Dievo, kad a|i*vir- 
*tų *vuriaau*iuu*<- dalykuom-. mokslininkai keltuvo ištirti ka
lį. žmones. jų |Hipruėiu* ir tt. ir tai aprūkyti kitiem*; rusė
jai. {metai lankėsi. knd gautų daugiau į-pmlžių, dvusius 

(Tusi imi tt pusi.)
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NUO ADMINISTRACIJOS
didžiausių jo
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GALIMA GAUT NUSIPIRKT

Gavome naujai išleistų Lie 
tavos šemUptų (mapų) Kiek 
rimas gali ant jo suirasti n 
vo gimtinę vietų, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas.

Zciulapio didumas: 27 coliai 
pločiu tr 37 coliai ilgio

KAINA—91.00.

Tuną*, taipput knygelių "to- 
dependence for the Uthiiatuan i 
Nation" (angliškai).

KAINA 50c
Ušmsakymų siųskite
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“Marijos Menuo”

Nusipirk Naują Knygą

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 

MARUOS GYVENIMĄ. DORYBES IR GARBĘ.

Surinko kun. M. 1. D—a*.

Kaina tiktai 50 centų
Užsakymu* mi pinigai* udrv.uokite:

8ACRED HEART B BOTO R Y,

% P. O. Box 73.

STVER CRMK. PA.
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Piraiadumi*. Balandi* 21,1919

(T<m nuo 2 pusi) 
įkvėpimo. Pirkliai plaukė Amerikon vieni hu prekybo* rei
kalai!, kiti, kad daugiau prisiplėšuu tarty. Karininkai vyk
davo, kad atkariautų duug vietos, kad įgytų garbė*.

Tame laike Portugalijoje ant juros kranto gyveno vie
nas turtingas pirklys, vardu Vasco di ban Estevano. Ne- 
žiūrint turtų, jis buvo (uumildu* ir gailestingas; nes jis pri- 
pažino, kud visas jo turtas priguli Visagaliam Dievui, o jin 
yra tik lai globėjas jo. Jo meduolis sunaudoti turtų Dievu 
garbei ir neturtėlių ir nelaimingųjų naudai.

Apie jo dorybių įtuslaptį mieste žinom-* kalbėjo šiaip: ju 
tėvas, kuomet Vasco da buvo mažas, priėmė į savo namus ir 
meilingai vaišino tų didvyrį, neturtėlių Tėvų, Bv. Jonų iš Die
vo. Tas šventasis buvo gerbiamas skersai ir išilgai Išpeni- 
jos ir Portugalijos. Jis atsižymėjo didžiu šventumu ir ga
lybe daryti stebuklus. Jis palaimino mažutį Vasco ir pasakė, 
kad kada jis užaugs. Ims turtingas, jis visuomet trečių savo 
turtų dalį suvartos neturtėlių reikalams. Taippat, kad kas 
Kalėdų šventė jis pavaišins ir apledys šiltais drabužiais sep-' 
tynis mAurtingus vaikelius, dėl Kūdikėlio Jetaus garls-s ir 
(ėptynių Jo Motinos Sopulių, kad Ji regėjo savo kenčiant]

>.<••*>*
Vasco di Sau Eetenano tų (atsakymų šventai pildė. Jis 

da daugiau dalė. Jis pratinu ir suvo vaikus sekti jo (atvyt- 
dį. Kas Kalėdos jis paiimluvo dvidešimts vienų vaikutį pus 
save. Juos visu, jis vaišindavo, šiltai aprūdydavo ir apdo
vanodavo. Tai darydavo vardan savęs, savo sunaus ir duk- 
<«*• —.<»*

Kuomet Vasco išgirdo api< naujai rastų šalių turtu-, 
apie brangius akmenis, auksų, u|iie nepaprastos vertės mi
neralus ir medžius, jis (msirįžo luippal lenai laimės ieškoti. 
Tai dari* ne dėlto, kad daugiau surinktų turtų savo sunui ir 
dnkterei, bet kad turėtų daugiau kuo aprūpinti savo šalies 

'neturtėlius.
Jo pati ir vaikai dėjo visas (uudangas, kad atkalbintų 

jį nuo to sumanymo. Jis girdėjo, kad toje naujoje šalyje yra 
visai kiloki, tamsaus veido ir budo žmonės, kurie, lyg lau
kiniai žvėry* kariauja, kad save uĮisiginlą uuo atkeliaujančių 
iš kitur, ir, išlikrųjų, jie žinojo nevienų šeimynų, kuri lau
kė aavo tėvo, ar sunaus pargrįžtant su turtais, o sulaukė ži
nios, kad jie palydėjo gyvastį savo svetimoje aaiyųe. Jie žu
vo nežinomi, Ia* globos, gal laukinių žmanių kankynėse, be 
draugo, kuris butų galėjęs kiek nors gelbėti.

Vasco buvo pasirįžęs keliauti. Tuo labjau jis veržėsi į 
kelionę, kad norėjo pasimatyti su savo broliu, kunigu, kurį 
jo perdėtiniai pasiuntė tenai misijonoriauti.

“Galop, ai turiu nmrirauti Jurgį — tarė jis. — Jau ilga* 
laikas kaip nuo jo neturiu žinių. Man rupi, ar jis da gyvas, 
nes laukiniai žinom-* piruuamu* užpuola aat misijoourių. O 
jug jis amno vienatimi brolis. “

tfatvnrkė jis savu namų Parašė testamentų ir davė, 
prieš išvažiuosiant daug nurodymų savo pečiai ir vaikam.

“Kad ir viekų jus užminuumeiė, — kartojo, jis po ke
lius kartus, — bet neužmirškite Kalėdų dienoje pavalgydinti 
ir aprėdinti dvidešimts vienų m turtingų vaikeli. Prašyki-
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Metiniame siisiriukime Ih-u-
dnivė* šėriniiikų nuturiu įsi
gyti nuosavą luiiik-j. kud sveti
miems runduu mokėti nereik
lų.

Lietuvių .-iii raminsi nema
žai. Daugelis juu turi iiiipirkę
lu-lldnivės šėt-ą ir dnr žadu
piikti už keletu šimtų dolii-riu.
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Lietimu Amerikoje.

Nedėlioj, 13 d. balandžio, š. 
iii., vielos lietuVią bažnyčioj, 
ntsibiivo naują vargulių |mi | 
šveiitiuiiiai iškilmė*. Pušveii 
tinimo a|n-igm> atliko kuti. M. 
Kruša* iš Cbicagu*. Jam n 
sistavu kun. B. l'rlm ir kun. 
V. Varukmiiski. Kun. J. Pas
kališka* iš Wv*t Pullmiin. III. 
|M*akė tai iškilmei pritaikiii 
tų gražų pamokslą. '

Pl> pašventinimui atsibuvo 
I koncertas. Ant vargulių gni- 
JIJll |HIIH-|l- M. tjUIIIII. I'*- K u-l 
ir viHiais vargonininkas A. 
Stanšausku*. Pam-b'- Druni* 
lava l'rliiutė gicikiju solo 
“Avė Mūrija“ akimųmnuojanl parapijų.

Mitalui- niii-.-l-ly j daiku ; e 
mi einu. Yrn t įsukių dirbtu | 
mii. Is-I didžiausios lai guliu 
arlm rids-rio dilbiui ės. Kuip 
vyrai, tnip ir niergiim* gerui 
užribiui ir iš kiliu nlvužinvę 
t nujau dailia gauna. Hondos 
via brangesnė* knip kituose 
mii-siiiiiM-. Is-i pn<gy veniums 
itai toks puls. < .-.i;-, knd Iu 
tuvuiėiu mažai yra.gi mažai ją 
ir atvažiuoja.

Nesenai lietuviai suiiigaui 
, .__ . •• 'laiuliv jau

panelei Jarivigai I rbiutei ant|lurj įr Metama. kūrimui via 
smuikus ir (mitelei M. Quinn kuil. K. Juinišas, kuris
ant vnigiiiiŲ. | laimi vm-rging;ii dartnatjusi

l*uni-k- .luslimi f—: :
.olo “S-|il. Ji-mius 
aut Kryžiau***. Vietinis šv. 
l'«-ilijus choras sugiedojo “A j 
teik Dvasia švenčiausia** it 
“Skulunk |irie Kryžiaus“.

Visas prugranuis gerai bu
vo išpildytas.

t'bicagu llviglit* I 
diduir džiaugiasi įsitaisė saro 
liažiiyėiuj gražius vargulius.

lietuviai • katalikai via 
saus- kaine |tn>gresimja. 
rūpinasi, kad butą gražiai |ai- 
puošlas Dievo namas ir kud 
tėvynė. Lietuva butų laisvu. 
Parašų rinkli visi sukruto, 
kaip luti-s. Vieui eina |ier ua 
mus. kiti dirbtuvėse renka |ia- 
rašus taqH- svetimtaučių. 
Duug jau surinkta. Valio t'lii- 
eagu Jlvigbl.s lietuviai!

l'žlat viouaitiuiaius holuevi- 
kame nutinka toks kataliką 
veikimas. Jie kaip vėžiai |trieš 
viekų eina. ApMpilę akis ru-

ku Im* iKinlimta Šėtą už virš 
l<> lukstaiu-ių dulierių. Bėgy 
j«- trijų savaičių ln|m (nuduo
tu šorų už keli- liik.-tiiuėiii* 
dol. Juu sausio mėnesy j šė. 
uis luivo vertas *22.-’iti. Is-I dar 
imrdimibmui |m> ųimnt. Taigi 
lietuviai, prisidėkite prn- vie. 
iivIh-. Namui vieta Ims |<u
iild.li: Kl !'• ir BucidecV
įsigijus IM-Iidluvė liautą IM-lik 
užlaikys huernię ir gnuu-rhę. 
Iu-! įtaisys ir visokių kitokių 
daiktų krautuvę. Taigi. |ki 
siskuliiiikite dalini* 
iM-mhi.vė* šėrą.

F. M. Valuckav,
Direkcijos x-kr.

I

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
M<KMl«r ItM 
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Ar aaorata menti rrar^es__
Vmum u amt*

a ----------- « j T------------ ----------U -r ’ • —
te jų, kari (Msimelstų už luom. nes aš jų maldų busiu labui tižiu Imi arielka ncžiimjo nei 
reikalingas.” j^ bukas buvo. P * ‘kok* laika* buvo. Suimtoj. Į,

Jo pati ir vaikai ujo-ikabiim jį ir. gailiai verkdami, pra- |,rieš V<-rl«ą. jie sun-agė gir- 
šė atidėti kelionę. Jei ne broli*, ji* gal butų atsisakęs galu- j (auklių Imlią. Kadangi gene 
tinai nuo tof kr-lionr *. bu ašaiumis akyee, jis maloniai aavo | |M.j molerv* gavė.
mylimuoju* atstatė nuo savęs, kalindamas: ij |M|;Uh< ui

“Kada mirė manu motum, muilu pruižadėjova kitaa ki-1 uįpą.p.u,, |(-tvirkiisią. 
tų my-h-ti. kaip ji mudu mylėjo. O ar ji nebūtų keliavus, kad. . |w|Srt lkai („„-.j,,
ir | pasaulm krmd, jaukui jj! . hJu|((||> 1M |( I

dar neužteko. Išsikaušę |ier 1 
duug rudžiu ir arielkos pra
dėjo bolševikiškai vienas ki 
tum ihim- lyginti. Mat taip 
sucijalistą • liolševikų tuoks
iu* reikalauju. Kart lygti*, 
tai lygyla- ir nnt uo*ių. NS-pn 
kem'-in musą Ha-ijuli*<ai - I--I 
ševikai ir vietinių kataliką 
veikėją ir lankiai savo šlimd 
luosr- juo* a|>šmeižiu.

Teko |Mltėmyli “Keli-iiyje*-, 
jug tūlu* Ibdnkią Kb-ivi* pri
melavo IH-Iiiilą daiktą. I* j<, 
u|iraŠMiiu ir iiž.-i|Hibliiiejiiuo 
ant jum ne|ailinkumą asmenų 
aiškiai audusi, kad j<> e*amn 
šleivu plota, ileltii vietoj, kud 
|ia*inišyti “Batakių Ab-ivi*’’., 
geriau* reikėjo |ai*irašyli 
“Knnkiikei- Šleivi*”, m- kiel.į 
žirniu, lui Batakiuose uėra Iu- 
prašių mimą, o Kankiiki-e yra.

Girdėjau, kml ftv. <Iih>> 
draugija migiu gružą vakarė 
lį. neilėlioj 27 d. ludntldžio Vii 
kuliškio salėje. Xe|aililirškile 
nlsibiukyti.

ir į pasaulio kraštų paskui jį?”
Taip kalbėdamas jis įlipo į bartų, kuris turėjo privežti 

prie laivo. Jis pubko savu pačią ir vaikiu aut, kranto, skęs
tančius ašarose.

iškarto puti, u|muiIu nerimm-livs, norėjo šokli paskui jį 
į jurų, kad liktai jis grįžtų atgal. Ją suslalulė Dievo Ap- 
vi-iados ranku. Jis atsisuku prie savo nubudusių vaikų ir 
stengėsi juos suraminti viltimi, kud jų mylima* tėvelis su- 
grįž laimingai utgal.

Pu to aplankę Mv. Marijų* koplyčią, jie sugrįžo uuiuun. 
Nanm-je vėl meldėsi karšiui, kuris iškeliavo, kuip jie sau mu- 
m-, į mirties imsiu*. Kolei jo la-iiuvu munieje, jie ištikitniuu- 
šiai pildė ju visus nurodymus. Atėjus Kab'iloms jie iškėlė 
puotų (icttkiMiis dešimtiem* vaiką, kurių kiekvienu* guyu 
taifipat šiltą drabužių eilę. Tuos drabužiu* |mrengė savu 
raukomi* Vascu (aiti ir ju gražioji mažutė duktė. Magnetu, 
per ilgu* žiliuos vakaru*. Juui dirbant, rimu* Mykolą* skai
tė arentųjų gyvuiiiuu*. kml mistuuitų jum liūdim* mintis.

Tuumlurpu Vasco keliavo. Keliom- būvu m*blugiuu*iii. 
Greitai jis |«siek<- žieminius Pietų Amerikos krautu*, t'ia 
rado daugy I*.- prietikių ieškotoją iš visų Europos kraštą. 
Visu* juo* čia sutrauki- gur*a- apie mupsukumu* turtu*, ku
rie surastu naujume |>usuulyje. Pirklys, kuriuos tiktai su
tiko, visų teiravosi, ar neimu ką nor* apie jo brolį. Galup, 
sutiko vieną i«|ianą. kuri* guria |ibw'-ini naująją šalį apkelia
vo. Nuo jo Vum-u sužinuju, kad dūlis miaijonurią darbuojasi 
tarp čiagimią žmonių vakarinėje šios šalies pusėje, vietoji-, 
kurių vietiniai vadinu C'aluvrrn. o i*|iauui Knnt* Jugo di 
llm-suva. I*|«ims aprušė, kaip uusijonieriai atrodo, iš to pir
kly* suprato, kad lenui tarp ją turėtų liuli ir jo brolis. Tut 
jis |uisti|žo keliauti į Sunt* Jugo. lb-t tai buvo nelengvas 
dnrlui-. Auti* jum buvo visiškai m-žiiiouiii. Ir atsiliko, kad 
tame laike neatsirado, kuris ton pu*i-n butų keliavę*. Vuscu 
turėjo keliauti viena* *u *avo ištikimu taniu. Jum-, kuri* 
draugavo jum iš (uit ruimą. Ispano* davė visu* nurodymus, 
kokiu* tiktai žinojo. Perspėjo nuo diiugyla-* pavojų, ko
kiu* guli sutikti kellom-p-. Pu-itik<-<liiniu* Dievo Apvvutdu 
ptud-gi *uvo kelionę į vukum* su l.uiii|«u»u ir «-mlupiu ran
kose.

Tat buvo luliai -imki k>*liuii*. kuip )M*ake i*|Mnu-. Pir
miausia, nikėjo pereiti (irr n<-a|r*ukomai tnnkia* girias, luip 
priaugusias im-dšių, krūmą ii augsią, stambių žolių, kad *u 
vargu galima buvo lenai pralysti Vi*nur. kitur teko su
tiktai plėšrių žvėrių, mm kurių reikėjo gelbėti*. Ii|aint į 
medžiu*. Nekurtą UUorlingu* gyvate* |iakil<lavu hevnik iš |io 
pat koją.

|Kigi<-<lujo kaip bažnyčios, taip ir tautos 
■ žiutžini falini. Nors lietuviai savu Imž 

uyčios <lar lietini, liet su kle 
laimi |Higelba tikisi šią vusu- 
rą |>rad<-ti stalyti.

Aistri katalikų čia yra iri P“ |"'ii«iju. reikalaujančia l.i«- 
niiidonųjų gaivalu, kurie įvai luini m-priguliiiylė-s, Mclraso 

Iriomis (iriemoiiėiiiii* įsūnio Parko lietuviai InJševikai pins 
. Jie u1s|miizdim> 

ls dolo* ki-lio. Bet v i-o* ją -laiu-lų. kiliuli— lll-tu visli! 
isi-tnugiis einu imt vėją. Gii kur lik gailiui progos, u kala- 
vėmios įnikę jie buvo surengę ^likams.veikėjaius (msiuilli- 
Iii Imliu su šokiais. Manė.'grūmojančius laiškus, 
ka-l visa* Akruiiu jaiiuiiiui- mirti*, jeigu iie|ui)iiiu*it rinkti 
«uei*. Ib-t apmguvo. Suėjo tik imrašią. kurie, aut ją. lailšcvi- 
tai tie. kurie yra atmetę Die-ikiuiis smūgį žada. Bet uolai 
vii ir jo įsakymu*. Ib-t ją buvoįtm*. kini |si* litus tą lau-oviką 
lik keli. Gi katalikiško jauni iiiikiug. Via keli. Ih t ir tie 
imi nebuvo. tamsą*.

Besidiirbn-ij.-i ii katalikniii- Kataliką veikėjai m-nuleižia 
jau praiiuitoiiu,. t.ad rnmbmą ranką. Galiiiui sakyti, ją dar 
jų Imtševiką |mnl -jo* lieteli ] Im* atlb'š didelę imiidą tėvy- 
ka jiegų ir gal neužilgo jie į imi. 
liks visai lu-jiegiai*. Katuli į 

1 kai jau ilnlmr visų veikimą ■ 
turi |Kiėiia« i savo runku*.

1 ra (ui* mus ir nelabų ui 
įsitikimų. \ i-iuis a-iuuo pri 
giliojo prie katalikų ii du Imvo 
sekretorium vinių* orttnniži' 
etjtis. Ib-I į; h— oi giinizaeijo- 
pnipimb- l;.-lioliką dulu-rią. <• 
M-kn-loriti* »u *v«-liiiiu (siči.-^ 
išdiiiuė ku* žili kili.

IšlH-gim,, (iriežiislis buvo tu. 
kad tuibiri jo -antikini *11 
svetimu |siėia iM-j.i nik-tėii. 

j To* |mrio- vyra* indo jai su 1 
į vadžiotoji, ibivaimlli- kaili 
litu*. I ž lutai ji išdaužė suvo 
iiniuą Inngii- ir par-’-ju-mm i- 
dnrlm vyrui -upjaii-tė luirnų 
(H-iliu. Vyra* ištruko, np-kun 
-I-'- |s-iieijai. Ta tin-štnvu |<ab'i 
siuvę ii jo. imjpdbiliiuką Imi 
•liugb-ri. Kiti uz. ją užstalė 
kinieijų, ln-t ji s,, anuo v-i-l 
mnitiiii |Hil--i-luviu. kini- i* 
sim-M- i^L2*si. Tie Imvo m* j-- 
vu-iio, Ih-i i, h, |su-iu* uždiibti, 
Toji didsn lil.u ls renio.

M Tul.ib.1

M. S.
BAROENAS1

l*i(iu*« i*aM**lij*t*i4* HMi*irk» a |m 
K>lVMWfl9 *4(114 MkIMII Ael«|*«MlmK 
hmm Kss-bsv w mii« ri.<* 
it. *• f*..:.»••*: r«(M*l«** n* m Iz.^aa.at 
.Vt»u«*ukti«;

II«HIIJC1N A I M TM
Im Mm. M(--4«’r*i <***-****«. III.

WESTV1LLE. ILL

Lietuviai katalikui luti »;i 
vo llyiisi Kutulikii bažnyčių, 
kuri gražini gyvuoja. I.ivt u- 
v ui. atsimetę imu katnlikysV-s. 
turi -Olų llalllbiuiyi'lą. kuti 
(atsturisijti liuku, kaili sakoma. 
|inub*ju smukti tino koto,

Jkriaudii<» 15 d. turėjime- 
iini-»ti> gn«|HMhnių rinkimu* 
l*n«idėk<ijaii! Iri 
kuuauu. ųiiedo

HtiiliiM ><4yj4< uLijfi jfi
•ii*i»»t -.ntiiZ4iMi-i hithi 

liitikn \ iitbdujlj Kiiintiii'-.

l*iztii< 
•Irir ijtii«bi'i 

kml •••?« 
pilimi. Im’I 

•m, |m«ittNlii. kii’l 
ihiiui IhiIii ir |n 
••lyti. 1’irmuiii Iu 
luaiuttriui <Lh ui

* 'jy mi lM*nthtA«v 
I |NUUMh . ku’l Ih* 
Uti. Kiti kailio

iMtaŲ pUi«l« Jtt IM* 
*i|» | h ruimu, kini
• IrmulUA* i 
hrlffih. Ji jurui 
i it Aitui, kml |«3i

Vili lt

Kraid;
I Mitri IH*«|inn|m zii m »t i ii/ ji 
mimbiti |>ini>tiškiifii- 
rimu*. Nm. 
žlmitiiii. I.i,t 
arini Ii-ii y ni 
tėjii- iš ai> i 
m-. Tinti ~,i 
vyzdžių |«ih 
Ii privuliški 
Ir koukllien 
krautuv 
gub— 11 

si laikyti 
laikėsi, 
įlėks n 
(tiekių I

k*

/

i

I dM**k<
f | . «a il.» ak t4 » ( I

• •« »• MMI Mi...... !•» ' t ■ •h«h
• d*i* Mnt ia «*kl 7Š
.'i*t *•***• m

e ■«•«•* >ra |*r**£«.
I*«m»* 1 1« «L*lyk« M

!-*•»*• |.-><1 iė*liiira *l.«lanr -Ii
I
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A *111. Mukite

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVE 

6307 Supcnor Are, 
ClcveUad. Ohio.

M«A,Li* Min*4*'*** •» l»<J<tatag 
ljrul*v U MoUrtakv AfcMmA*

bą •••ta**** ir >p4*>lta*M IMbtUMl 
|s*ru4>tu» Jus AiBvvų j Uuiapg
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CHICAGOJE.

■X

KATALIKIŠKOS tVENTES.

Pirmadienis Balandžio 21 d 
\llZ<llllll-.

Antradniu-, Balandi : 22 d 
St. Soti TU-

......................................-.......... u 
PERGALES PASKOLOS

KAMPANIJA.

Iš CHIGAGOS LIETIMŲ 
KOLONIJŲ.

i
BPJDGKPORT.

UŽ SVETIMOS MOTERS 
PASISAVINIMĄ OA 

VO KALĖJIMĄ

Svarbu; kuikuricins bunlin 
periamu perspėjimas.

Ii lii-luviii liir|»* (si-iini! •• ‘ la-t 
V-II-IM*!t « l»!lt>
tlllų kuliu *u v.< b i
m- tik iiM-ilimjasi. Ih-I karint- rijotai. 
n<-l išdumbi i kilu- mi'-lii- ir 
P.' veliu Is- Šlilllsi. 
iH-piitlin-.ri -ulv'-iiliini.

Tokiu- žl••••ll•■ diiziiinii-i 
ir įkiIs llieia. niilKiiidžiii •lai 
šiaun- uy leiiitne. Gi žinoti- 
tokiu- laito .lidžiau litui pi. 
niekinime.

Atsiminkime viena atsitikima.

Anui* melai- musų -|Koi>|oj*- 
buvo pranešta, l*:*i|* du biol--i 
biirdingieriii prisiviliojo vil
nų lietuvę šeilllillillke, 

lh-1 Ių mslop-lill p-ilo-'i 
trris ir molina palil..* -in.> 
namu-, vyru ir vaiku- ii i- 
l«'-go su jais i nngleka*y I.I11-. 
Tenai abudu bndiil -ii tn mo 
terimi |«ileisluvingiii isyvi-no. 
Aplinkiniai lietuviai laivo nia 
nę- jog la moterį* - u vienu it 
anų buvo vedusi.

T<-riau* m-il-.-ni |ui'blžiaii'."’- 
tuo šlykščių gyveniniu. Vi>-ii.i 
dienų abudu bmliu nuėjo 
svklon diliui ir Ietį *luiga 
Vo užmušiu. Dievas jumlll 
luilldė.

Po šilo luojnii* ĮKuiiškėjo. 
Io»d UMiteris luivo ::>-vii*iii lik 
sugulovė. Kainu imi pradėjo J 
ją |iiršlai> nulyti. Moteri*. |«i 
likusi l>< užlaiky mo. liu>-> 
pliv<-i*la grizli įui- vyrų ii 
šilo nt-ipniš* ii it.1 .......  j-'*
klydimu*.

Tokių atsilikimu via ir 
dauginu.

Gavo metus sunkaus darbo

Tiimis dienonii* tei—-ja- Ka 
vniiagli |>aėmė *iivo įtini •—u: 
ktiž.ktiki ■••s.i-.-e lb-yerin, --I 
im-lų.

Ib-yerilt pinu Liti. laito 
\’evv loti,.- t«i; J itbii.o litu 
vyto luoteli, l.ųrio imario-** 
bUivliiigieimvo. u nlvtižinv* 
iTlieieioll. l iotml ji- u la -ve 
įima iiioleriiui kolte ,.p-i ■ 
ir prade ui ęvveiiti tmp. kaip 
nieko blogų m-|md:ir< -.

Nu klinn-la-i- vyt;. Im-' 
dar 'liek ištekliau- it mi- 
pK-t.-'ė billinai m.-.-ii |-'-- 
gUslll .1,1111 lle-tlllll Ll»V*» •'■•• 
1er» lh-1 jllhf I llp !•• -ųrn 1 
linu j buidinųb l ių it m 
I; : •' *i| (e -mo p.iye|l-.-i,

Stitudo ii - 
t 'hieagot--. '1 m. . 
v<». Tt-i-im t •! 
I.thl I .|| .velllll .

Kazimiero Akademijos 
Rėmėju susirinkimas

Sinoini pranešame, kad Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė 
jų svarbus susirinkimas j- 
vyks utarninke. 22 d. balan 
džio mėnesio. 7 30 vai. vaka 
re. Si. Jurgio para p. salėje.

Vi:;os narės rėmėjos prašo 
mos yra atsilankyti i ši su
sirinkimą, taipgi atsi veskit 
drauges ir pažįstamas.

Si.; susirinkimas bus vienas 
is ..v.nbi.tu ių susirinkimų. už- 

___ , Ui visos šv. Jurgio parapijos 
Pergalės Paskola vra pas moterys >r mergino* kviečia 

knip l oki • 'kuiįKį sjttr glifas tos rūšies,mos ateiti. ne* Vienuolyno 
paskola Tad visiems reikia k-izan.s. berods, prasidės jau 
Paskolas bondsus pirkti ir ki C“Eu*<"i reikalas
tus paraginti prie pirkimo

K a n-s metu mes ri-inėmc šia 
laisva sali, kurioje i adome 
vicsninga prieglauda. __
remkime jn ir įk> karės, kuo 
mot salis laimėjo kare, kuo 
met Vokietija sutruskinta ir 
kuomet Lietuva atgimsta.

Visi lig vieno paremkime 
vyriausybę, pirkime Pergalės 
Pa kolos lior.dsus!

ka 
l>u 
■m

lt |ih«b-itir*

■ mot. riu

iP< rp.dės Paskolos kampa 
ni)j Chica|o>|«- prasidėjo su 
dideliu arinotu šaudymais, la 
kurni skrajojimai)!. ĮiarodaVi 
mais, dirbtuvių švilpimais <r 
kitomis priemonėmis. kad 
žmonėše sukelti didesni patri 
jotiatną.

Tai geras daiktas. Nes yra 
žmonių pamigti ,ių šalies rei 
kabiose. Tie žmonės yra geri, 

jiems reik pažndinim*: ! 
Pradirti, jie piritiieii palieki 
aid n-s K uil iai u lUpnis pat

Pergalės Paskola vra pas

VYRAS NORĖJO PALYSTI 
PO TRAUKINIU.

Policmonns ji išgelbėjo.

: m

i! ’i

Av

j minu visoms pasitarti, idant 
Vienuoly no baaare butų gra 

’ ziai i cprezentuojama musu pa 
Tad rap,jM-

Kitos kolonijos labai dirba, 
taigi stengkimės ir me* pasi
darbuoti.* kad nepasiliktumėm 
užpakalyj kitu mažesnių ko
lonijų.

Kurios turi dovanų husarui, 
ar vra jas gavė nuo krautuv- 

; ninku, teiksis jas jau priduo
ti Maine susirinkime, tik kvie
čiame visas atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai. Nors jau ke
liasdešimtį narių rėmėjų ta
rime musų kolonijoj, bet ant 
susirinkimų jų nematyti. Tai
gi teiksitės neapleisti bent šio 
taip svarbaus susirinkimo.

A. R. Dr jos Narė.
__________

CHICAGOS IR APIEUNKES 
MOKSLEIVIŲ DOMAI!

ti. r.i-kni p. F1. RaTi.-ka« pa- 
gririė ant Mnnikoe, jam pija
mi |rilarė p-lė t*. Pilipavičių- 
tė. Pae Soviebs- pnblikų M- 
eb-binn -avn gabumu muziko- 
j<-. Pankui laimi gražiai ir 

.jaiiMiiintmi pmk-kl-mavo p-lė 
i Elena Kialirkitllė. Tolina eekė 
I.iiIIki p. I*r. .|:<kniėi<i. ftl- 

11 alk-lojiK daug -j'-rii dalykų 
■ i>.-i-.'iiLė. Pu jo IpilliO'. -ok«- du

• ln* pi jutai, kini išpildė |»b-* 
A. .Iiinušauakaih- ir F. Jcn-e- 
kaitė, ftioa dvi jtiiiiaa* n»rr- 
įmilėe laimi pali nki imi publikų 
imrinklu ėinoli-liu. Monala. 
mi "l,«uaiti>” t-iiižini atliko 
p iuis I*. Suviekas. Ji* ne 

' mažai prijuokia., imldikų hi 
tuo umnobigii. Paskui dai
navo «»lo |i k- r. l-'ili|invii'iii 
lė. ši juunn dainininkė tikrai 
žuvele žavėjo publikų, aavo 
švelniu, ir gerai išlavinta bal
su. Jni iindairuiviie aekė kat- 
lin. kurių imuakė ii. J. Mačiu 
lis. Jis savu kalboje ragino 
žuhhios laviuties laši mokyties 
krikščioniškoji* dvasiojo. Ant 
imlu prisiminė tuše reikalin 
gilina l.ieluvių Kolegija* ln-i 
jo.* svarbumų Amerikoje, l’rn- 
grmntis tižliaiglas Lietuvos 
liiiiinn. Vakaro Vi*i|ėjuni liuvo 
p. J. P. Poška.

Žmonių j vakaru ntsilnnkė 
nemažai, t Salima sakyti, kad 
moksleivių vaknmi nudarkė. 

I Geistina Imlų. k:i-l moksleiviai 
surengtų dnugimi vakarų, nes 
mums jie yra laimi nuodingi 
bei |iamokinanli. o kuriems 
iš musų nereikia pamokinimų, 
yi*aė šimme laikuo**-?

Į darbų moksleiviai bei 
įimksleivi-a, aurriigiiite mums 
•langiau rinitų bei fiamokinan- 
•’-ių vakarų! •

Moksleiviai ir moksleive*'
I- ntln'-gnii* Dabar turime
.1 t. ...kioiulj ;J,O

Italundžūi f* st Imk Sųj C 
kuofm laikė im'-urainj MUiiria- 
kimą. NifirinkiuMn al*ilankė

m-t. fl

i|

|o| t 
•litui

im
Iri

••f ii 
hiU •M

Pirmadienis. Balandi* 21. ltl»
■■ ' ,Fr'11
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BAUDŽIAMI PERGREITA: 
VAŽIUOJANTIEJI 

AUTOMOBILISTAI

flllf* 

i Mitlidi 
1.l» Iii

i*. .

k I
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.t

t I1'
i i

>* I
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L |

Imk 1 
hK» b

Ir »l

Iii

va-
Knrjjv*. F. sidzrhookime nori
J.iek dcl savo Susivienijimo! ‘Iit'ig narių. Indei dinų* nvar- 
labo. Nors mes darbuojamės f’ikalų lii|«» aiiinrtii. Iš 
d»l tėvynės labo, dėl jos ne- *viiriu-»nių vy-rti (a^.yiaėjimo 
p.igulmybės. bct.tuoml pačiu jm ►*••• Nutarta naėrlpti Ker

nus- 
tik-

Ųuku neužmirškime ir mto I minčių* lietuvius, kurie 
organizacijos. '••"d Auk ligoninėj. J«n

Clticrgos ir apielinkės mok- “*ui kuofm iš iž<ki inuukojo 
slcivių apskričio valdyba, ta-j’1 !*••• •'• p-nia K. Ali
ndama svarbių reikalų, su- -Iriuškevieienė apsiėmė 

>aue saukti Chicago* ir apie-
I kės moksleivių «mirinirimu ti tniii* ligoniniu*, kaipo Ve- 

igc trinkima* įvyk* balandžio 
į 23 d.. 3 vai. po pietų. Aušros
Vartų parapijos svetainėje.
ant 23 PI. po numeriu: 23231 Itrinvių ligoniu niekas m-lnn- 
W. 23rd PI.. Chicago, III

Cerbiami moksleiviai ir
moksleivės, malonėkite kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į 
si suMnnkimų. ne* turime |IA AM. RAUD. KRYŽIAUS, 
daug labai svarbių dalykų dėl •———
apsvarstymo.

Virtu širdingai kviečia.
Valdyba.

■*• dol. Ik i to p-nia K. Au- 
-Iriiiški-viėii-nė «priėin<- pa
rinkti diiiigiuii aukų ir auvvt-

ly kų dnvntn-lę. I*i|ųri *u p. A. 
Niiiim'-iIu u|i*ii-nw- nprupinli 

Į juo* Inikniščiuiu, kndnagi Ių

ko ir nii-kn* niekuo tl<*<l|irnpi- 
nn.

S. B.

I

I

Iš WF.ST SIDES.

Moksleivių vakaras.

I*.*d;i|i«'/io l’i d,, š. m,, Kn-
• ė.il \|..f,.|. iv iu X mo i:: ir 

•'•i l.ii,.|.... buvo -nreiigę vn ' 
!.-•:• u puikiu prograluilj 

pirapijie *v< (l>i‘-t«> Vnrtii 
ttliin je-, 

t|-»1.-bis iai 
l aip v i-iioiiK't, 
tu. it'->»>ifiėdilt» 
puikiu U-l Im i iti-.-ii programa.' 

l’t
L<>. I 
I. lot 
kili

< lin-agn* nlcyrius. Amerikon
Ituudmioyi Kri/iaaa . Ibom 511. 

1 ■’>’* Kimi VVciKhiugtmi Kl.. turi laiš- 
ką. rašytų i hi<-jgieoiaiim. kurių 

(l.ruM neMinuida:
Mr Krauli Anloa. J_ >|r. 

k’rrfik <1 t ui  Xr.. 2 Šilti lai. 
niirr Avi-

Privati- Kniim-1! rody. Mm. Ma
ry U'anlinid.'- 4<ėi!l So. Hiate XI.

Erai Hali. Mn. »«•. 002,1 So
Morcan St.

Itr. Mary ILyniotid. tTiiragi*

liJirtn'įai aafiritaaiaa rtfiira T«r- 
XStų >r Egip/tMę ruem

patnitfį.

100% Grynai 
Turkiškas 
Lengviausias ir 
Gryninusias Taba
kas dėl ^Cigare tu

III
Xun j.. Mih.ui>. IM Iltynanid. 

•’•• L. 'dili Ihumtry. A I'. u 
777 Amrrtaui K. F.

11 Mr» Mary JaoolmiMi. IUG 
Irtin# Avė.. 1 hienų". III., teik- 

iaia ateiti <1h.a«CTi Raudonąjį 
•Lniiibiiuitit pijanu I Kryžių. T.-n hm Jai sutrikta b 

Filipuvičitib-i. Rn»- 
» j<> t i«-li:n. Lh-Umn*. j 

'idirkit. I uiluii ura- 
• vargingų lietuvių 

uv vi’iiitnti įmūri- 
kalba si.irtu, pati- 
Luti. Kiiditku* kai- 
-'Klintim n A. .Ink II-

l"-i IIH1I;-li-i Vi—, 
taip ir ši kur- 
lutbliką -nvn

r.’ittin* Atn^ri*Į«i«
'liiittin,

t’,

r. k
i titt]>ipš 

b*t‘ <> III

i|ii

Uiti apie j->» «Ut>U.
tMvalr Arslior T. šeliurll. 

It’iunpam A. ’-'Ttli Infnniry, A- 
OH-nran K. F.

Mr llrnry |t<«r. Ir Mm lleirnr 
RehiMnr llngr l*2t N. I'mirnl 
Purk Avė.

Jan tlanat.kri. M4 N. C’alib-r- 
nia Avė.

Mr» tmefa Itųra 1222 flenver 
fu

Jeigu nori gauti DAUGIAUSIA 
Cigaretų už savo pinigą—tai NE
PIRK Helmar.

Nes Helmar nėra tokios rųšies.

Helmar yra perkamas dėl pasilinksmini* 
mo-nes padarytas iš geriausio Turkish tabako

Mt- Mitini IJtert. 23tri W
^uality - Superb
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