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MILŽINIŠKOS DEMONSTRACIJOS KAUNE
Vokietija pabūgo Tai 

kininkų grūmojimų
Sevastopolį valdo revoliucį 

j mis komitetas.

t
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GAMINAMAS MARŠALUI 
FOCHUI KARDAS.

Tai bus Jėzuitų kolegijų 
dovana.

Kolčako armija traškina 
raudonuosius

Londonas, luti. 22. IJ Oni* 
kn. Silierijoje. pranešama. jog 
admirolo Kolčiako knriinnnr- 
nė pirlunM- nuo Sterili- Aliui k 
muniekinu tadL-v iku*.

IIhIm-i ikni prarado 
kareivių užmuštai* ir 
tni*. Kuu tadševikų

KAUNE PALAIDOTA VOKIEČIŲ SIAURUMO AUKA.

linui: 
*užei*. 
nt imta 

daugeli* kulka*vaidžių ir l<< 
nutiktųjų nninitų.

Daug tadševikų |miiutn 
lai*vėn. Tiiiįh- anų yni ir 
Ii vyn**nieji. »

Anui pranešimo, didėja liet 
Varkė tadševikų tarpi*. *“ 
tadševikų divisijo* atrirakė 
0111*1 ir*. Prie* juo* |mkilo taip- I 
put val*tieč-ini.

Talkininkai nepriims 
paprastų vokiečių 

pasiuntiniųWashington Imi. 22. fine“ 
tiiun univer*ile|e *užiit<>ta. 
jog nutriniu* l-'iieli į Suv. Vnt 
*lij:i* nlkelinil'ių* birželiu 
mėti.. J. iii.

T:iip|ml |mlirla. knd galui 
minui* jnin urii*1ini* brangti* 
kimiu* jau l*-v* ik liaiginiua*.

Tn* kimiu* Im* dovanu nitu 
raini mm vi*n šio* šalie.* 
Ivaliado* Jėzuitų kolegijų.

LondaMa, Imi. 22. K rimo 
valdžia a|>h-i<|o S<-va*tu|Hi1i - 
ir iJkdiavo. turimi. Į Kun* 
taiitin<i|Milį. Turki.ėm. Seva* 
to|Hi|i* (atlikta* n'Vidiik'ijiuio 
kimiilehi nuiko-e.

l"taiH-*iiiH- dar |atžytiiinin. 
kad lenai Inlkiiiiukni |mdarę 
annė-tivijų *u ImlJovikai*.

Ibllaiidžio pradžioje lailJe 
vikni biiiYi (mėmę K rimu Pe- 
rnko|ią ir He*kaillinmi įniki-. 
niūkų kariiuiiiH-nė tarėju*! ai I 
*iiue*li aid S--v:i«t<i|Hi1io.

Gal. 17 d. gi laivo pnineJl;t.
.1r'|i'kml ImlJevikni Krime (mžan- 

giiiują. einą anl Kritau *<i*ti 
nė* Nimfena|M>li<i.

10,000 bolševikų kareivių 
atsimetė nuo bolševikų

it

m*. 
kr- TAI BENT ŽMOGŽUDt

VOKIEČIAI TAIKOS SU 
TARTĮ NORI PASIIMTI 

BERLYNAN

KAREIVIAI ATSIMETA 
NUO BOLŠEVIKŲ.

UKRAINAI PAĖMĖ VISA 
BOLŠEVIKŲ ARMIJĄ.

prieš Vr

Amerikos pašelpinė administracija paklausė musu ir Lie 
lovon pasiunčia laivus su maistu ir vaistais ii Copenhageno 
sandelių ui likusius pinigus, surinktus Lietuvių Dienoje.

Kaunas yra talkininkų atstovų sėdyba. Lietuvos nepri- 
Haaramybės klaa«i«M «labjuas aiškėja. Nm trumpu laiku 
taikos konferencija aptars Pabaltijos šalių, kaip tai la-teui- 
joa, Latvijos, Lietuvos, ateitį.

Lenkai yra pasUtetiną pripažinti Lietuvos nepriklauso 
mybą ir padaryti sa lietuviais sutarti ra tikslu įsteigti mili 
tarinį a piginimo frontą Mes nujaučiame nesutikimus ra len 
kais dėl nustatymo rūbelių tarpe Lietuvos ir Lenkijos.

Mm tikime, kad atsižvelgus j rusų pavojingumą ir jų 
imperijalistinM aspiracijas, lankai bus priversti susitaikyti ra 
musų reikalavimais.

Musų didvyriška armija pasekmingai veikią prieš bol 
ševilnu. Į Lietuvą ima atkreipti domą visas pasaulis Tal
kininkai Lietuvon siunčia misiją ištirti tą nežinomą jiems ža
lį, kuri už pasaulio laisvą pašventė savo jaunimą.

Vinikas. Bielskis.

8a armija paimta daug ir
- - ęrooio

Londonas, Imi. 22.- Vkrai- 
nų *|«mlo* biurą* |>rnne*a. 
kml ukrninam* |m*i<lavė vi*a . . ..
tad^vjkų vuku*i ll«-
mėlio n|iylink<**e. iJilgni 
|H*I u|«-».

Su anuijii ukraiiuim* 
ir <|iileli* grubi*. l.igJiul. 
imtirta. iikminai |mėmė 2U.. 
IMKI Jautuvtj, 31 anuotų ir 2i«* 
kulka*vai<lžių. Sukimui, ibir 
m*vi*ka*.

AMERIKONŲ NŪ08T0LIAI 
ŠIAURINĖJ RUSIJOJ

Daug kareivių mirė nuo ligų.

ArchaagaHus, Imi. 22. Nuo 
1<i laiko. kuomet Jin frontai) 
atkeliavo ąiiM-rikoniJka kr 
riuomenė. ligJiol ji |aiiH*Jė 1<>

St Louis. Mo. Imt. 22.
Gliti turini* rudenį 1’rMllei 
ltr<*leriek nužudė mivo tėvų. 
Teirme jinai *akė*i. knd tų (m* 
darinei apgindama mivo milti
nų.

Užvakar In pati l‘r*id<- nu
jovė ir nužudė mivo (nitėvį 
\V<M*ll<n-k. Halui r jinai *ak<«*i, 
kml (Kllėvi* ją užpuolė*.

t'i-Mile v ra lik l.'l uieių. <> 
jau |Kigar*ėju*i žmogžudė.

I'ž tėvu nužudymų tei*nuis 
ja imliniiMivo. Ib-t nežinia kn* 
bu* daluir.

Talkininkai, sako, neduos 
jiems taip daryti.

Bolševikams visur pradeda 
nesisekti.

VOKIEČIAI PABŪGO TAL
KININKŲ ULTIMA

TUMO.

Siunčia pilną atstovybę taikos 
konferencijon.

Paryžius. Im). 22.— Vakar 
vokieėių vuldžin talkininkam* 
prnnejė. kml ji iJpildanli tal
kininkų n-iknlnvinm* ir Ver 
Miille* kongreMin «iiiiiėinnli. 
pilim mivo ntatovylię. Ih-I ne 
|mprn*tn* įmeiunliniu* I*' įun- 
liojiuio (mlvirlinli taiko* *ti 
tartį.

Vokiečiai |mdnvė *ekanėius 
kuikiiriiio- mivo *varbiuu«iil» 
nt*tovii*:

l'žeionių reikalų mini*teri* 
grafa* von Brm-kdorff Iltini 
xau: hkrlbimų *ekndoriu*
laind-lierg: Dr. T. Melrliior i* 
\Vnrbtirg įmuko*: pru*ų *elll»» 
ir Mivirlų kottgrr'*a (liriniiiin 
kn* le-iurri: pultų ir telegra
fų niipi’lrri* Gei*lterg.

Vokiečių nl*tovyliė* |«rtija

Im* i* kokių 75 žmonių. Pinu 
tailniidžio 2* dienon n1«lnv,liū
neliu* Ver*aille*‘e.

Apie tų vi*n ėin ofieijnlini 
|m*kelbin. Tn* talkininku* 
|mlenkin<> ir Intikinmn gerų |>a 
*eklllių.

GVARANTUOJA TIKEJI 
MUI LAISVĘ

Nepaliesią nei balnyčių, 
bažnytinių triobų

nei

Budapeštas, Imi. 22. I 
rijo* ludJevikų mok*lo komiui- 
rijatn* j*nkė dvn*i*kijai |» r 
tii* (meilini -ekmadieuiii* i* 
|miiH>k*linyi'-ių |in*kelb11. kml 
suvirta* vi*iviu* gyvento- 
jnin* gvarnntuojn tikėjimo lai* 
»vę. Nei Iminyėios. nei kilu* 
Imžnytinč** trinta.* neimsiu už- 
gmliinuHi*. ir knd Mivleta* ne 
atnuiiny*ių* dnlmrtinių unite- 
ry*te> į*talvuių. nei nekalu imi- 
xuu*ių* moterių.

njin •

1^7 Nau ligų mirė ir luueiuoM* 
žuvo fl ofii-iemi ir |K7 karei 
viai. Xužei*ta 12 urieierų ir 
:I2» knivisia.

BALANDŽIO 22. 1919 M.

trko 
kirk '

BUVO ORLAIVIS SU
TA.

Du žmogų užmušta; 
sužeistas

vienai

Paryžius. Imi. 22. Taikiniu 
kų laiko* koiib-ii-m-ijo* nl*tu 
viii, kaip žinoma, imkvielė 
knllfei-1 Iieijoli Vokietijų* ai 
*1i»vii*. \ uki*4ijo* ul*l*>vų
|irii*leniiė alkeliaiili į Ver*ail- 
le* (Jale l'ar>žiliu*), lenai iki 
ilnli (Kiviiiuitilą įniko* -iilnrli. 
jii *ii .il*idėjiiiui |»-r-k:iilĮ Ii ir 
mivo (aiinJai* |aitvir1ilili.

It<-| kuomet vokiečių valdžia 
guvu |mk liet imą |Ki*ių*li ai 
•t«.\ii* taiko* kintfervnrjjiMk >: 
iui*|>ieiidč ne*ių*1i *111.1 įgaliu 
tillių. ly. |>le||i|*>l> lllų, liet lie 
loję air-.i į Vei-nitle* |m*ių.|i 

’l.e|..|ą |mpra*lų |m*iuiiliiiią. 
Sal -i. 1‘ gil lie |m*iiiulilii;>i va! 

Idžiin |mrv«-z.-i laiko* *n:arti*-* 
I niioraJą. Valdžia turinį n|ilur- 
•iiinli ir tuomet tik |Ki*kir*iaie 

Iii koureretieijoli MIVO p!<*ui|in 
tentu*.

*,* • • ar s rr- i • Vokiečių vabižia tn.l .tau im
Chicagoie, Noru SidejCi*1^ •••i<'*'"t.iiii'<i- n a...

* * i:>i praiiejė talkininkam*
Utarninkc, balandžio 22 d.

1919 m.. S v. Mykolo Arti, po 
bažnytinėj svetainėj atsibus 
extra prakalbos bei susirinki 
mas. Ka’.jėtoja* yra užkvies 
tas gerb. kapelionas kun J. 
Jonaitis ir kiti žymus kalbė 
tojai, kurie išaiškins dabartį 
niu Vieton' Loan bondsų ver 

i tą bei paskolos išmokėjimą. 
-Kviečiame visut kuotkaillin

Vienna. Imi. 22.— 1tii*ijne ir 
rkrauio. tailJeviknin* |utgn- 
liuli* arliiui'i gidu |mlmiga. 
dieni* ima w*i*ek1i.

I klIlilHije (ilie* lioljeviknv 
veikia, t. v.. val*liei'-ių karino- 
ini-tiė. kuriai vadovniija knž- 
kuk* Petlurn.

(■auta žinių, kad vai* liečiu 
kariiiuim-nė (uiėinė imu ImiIm*- 
vil;ų Ziloinirį ir l'rn»kiirovų. 
Tninpui |u.isni ludM-vikų ka
reivių vi*ai iH-kulliiuamų jm- 
iiH-’y l*d*evikii* ir turėjo vai- 

-liečiu knrimiHimėe pnuMu 
l'krailių val*ti>*'ių karino- 

iintiė liki*i friiiii|>ii laiku at- 
kit-li vi*u* bultevikii*. vr-i 
kianėiu* l*-*ar:ibijuj ir(hb**o.* 
Jotie.

V:d-:i>*'-ių l.iii iiionietiė 1iki*i 
nuo talkininkų *ii*ilnuktl (m- 
•_-.ll..*.

Ih>l*evik.*nii* Imi nevyk*ta 
l i*!lo*e |'loutll*i*i-.

Paryžius. Imi. 22. Praneli 
z.ų Myriui* orlaivi*. kurie ve
žiojo (Kištų tarpe Stm»ta>uig<»

RUSŲ ADMIROLAS GRY2
TA NAMON.

Philadelphia. Pa.. Imi. 22.- 
Itevoliurijo* metu Amerikon
nikeliavo ru*ų admirolu* Imi m .ir Paryžiun*, anų < lietui *kriti- 
tui* llirliler. kitiiomei buvę* Idniil iiž*ili>-|>*iinjo ir nukrito 
komeiidaiitn* ru*ų karė* lai tie* St. hidier. 
vyno ginti Pelrogiadų. Ibi žniugil i* jauto* iiž*iniu

Amerikoje buvę* admirolu* - Jė. Viena* lmi*iai *iiž*-i*1n«. 
laibų New Verku Sliip 

įstaigoje, ('iiiiuhti. N.
unv<» ii

buildinc
.1.

Ihdmr
valdžių*
Kalenk prnneSė. jog ji* yni n«i ("•in atplaukė garlaivi* George!ginusiai atsilankyti ir prakal 
kalingu* ltii*ijni. Ilieliter Ind \Va*biiigi»n. kuri andai |m - bu paklausyti, 
kvieėimiui* miniu. Jaukė (ireimleiilii* \Vil*oim*. | Komitetas

jam žinoma* <hu*ko 
virJitiiiika* ndiiiirula*1

GEORGE WA8HINCT0N
BRESTE

Bre»t, I ’nita-iizija. Imi. 22.

Bet kas ta mate
Itrl talkininkui tiiojm*

- -kelta-. įn-- ,lir lokiu lupi

BOLŠEVIKAI UtGROBt 
BRANGIUOSIUS DAIK

TUS

Sako viską pavesi? valstybės 
reikalams

I

Belgijos karaliai ra karaliene aplanko Suv Valstijų generolą Prrshinga Clisumonte, 
Prancūzijoje Tenai yra vyriausioji amerikoniškos armijos stovvkla

f •• sK<A • 3 r ’a |
**1id

1 Ek »-*
1
M'. —

*V v"*, T

Londoną*. Imi. 22. (tauta 
■ •Uiti. <-•- I ligniljo* ImlJevikų 
labili. l*mlu|M-*|e atidarė 
I Ilgai IJO* tllgeiuenie Kredll 
linuku* ueleziiiiii kambariu* ir 
i* |e|i Įmėii,> daugeli brnlige 
inlėii, p' igiil* iii-iu eivgerrO 
uiti .Io*--p1i llnb*biirg ir ji 
•eilei tuo

l’ioii 'n -liuiv dijnuofuų. ka 
l.l:i:,-u. •P-ėn-n'i.i ir kitokių 
biaii-.-o .-d.iueiieliii Vertė* 4 mi 
lil'-int ; *»t.fti-<.

PASIBAIGĖ STREIKAS

Vokiečių issisukincjiiuai. 
\ ui, ieėin g 

kiuėji.imi n>m ribų, 
fett-tieiju- 
•IIUIUUIIIU 
iii«1 įniki 
11irliuli

Ik i ii<

lįl'k llilbl

ii linini ii 1**1* I 
>1 L-.l, 
• •• Ih' 
diUrn

B<>- ton. M.tm , l«i,l. 22.
Naiil..... i Vitalijuj (m-iliaig''-
leb ...| ■>|*'ial>llill lllelgiim 

•lr«-ikn*

Iltį

tiž

.ii

iu T'
I"

1 i>kiv< ini tn it pa- 
jie lni|i prnvo-

I

- Prasidėjo Pergales Paskolos Kampanija. Pirkite Bondsus! -

Vlll.lt
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2 DRAUGU

i

i

“DRAUGAS”
uaavaaua aan< rantau

MtAtuaa n auMiiNu cu, 
•M. *. H. M, lluraoM UlloMv

rwuu or si i- <mrnoa
^vaa tc .. ,••••■••••••••••
■lt NoaUr.......................................... »!.*
Tbar^U)-. I4U*>..........................•»«

Al UrtS-tTOHS #•- .V lOVV 
Mlrni-Hc r»H- no ■!•!•>•' tlmo

bijo Miliuli žudžius įsilrru 
vu-iu- j mų* kalioj i» alavų 
pusė-, ih-s nežino, kad tie žo
džiui yni svetimi.

Visų .-iiiiuniii mes ilua'ugia- 
na-s lietuviu liuteronų įnik- 
m m" iu. .Ii? y m liuti-iunam* 
i.iktdingtis ir jiem- naudingas.

uun t iv ■ mauk v imi.mi.mtio 

“DRAUGAS” 
laaaa l»a-«i»»-iui mnff Mm hiuk

•mum mi u u mm v
m<-umi ........................................ «»
r«tx4 m«i«........................

A*TMiuui*'MM |N*>lita«a i kultem, I-aj- 
kart MuUtuft. bliu te-<ut.< >UIU tjicrtim 
nuo Na*tjf N«w«nt |»* r u u
(kire*o Iim-Ii nrkiw tw.«>ii«li tr rorflM* 
Idria-o (-• MA it*l<l »' ll i !*••••
kaili !*•*> • a .W»>1l • i
ari m >4<.«Utit pnMi.ua i r«K*Attuu«Ą 
Imaka.
“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chicago. III.

TrHaMv M'knik) «lt<

Lietuvi v Vakaras
Paryžiuje.

Pasiuntinystės 
Paslas.

ŠW|

sakė.

Esant žymiam lietimų bule 
nmų sknieiiii. pridera Imli ir 
Iniknišėiiii. gvibkuum'-iam ių 
tikėjimo n-ik.-diis. Toki* ir y ra 
ItesilUIliliy-rfė* 1*11*111-. išeitią* 
iš KriMiklyiHi. N.V. ka* uo-ie-sį. 
Rmteklorimn yra liuteronų 
kunigą* Jurgi* Mnlxati*. ., 
gausiausia- l*-thlradai-lii* kun. 
J. J. D. ISazoka* iš Chieugo-.

Prudžuije N. - šių im-tų vra 
jn išverstu iš svetimu- kallar- 

—giesmelė: “Velykų džiaug
iaus." Kiekviena* krikšėioni- 
gnli ir turi pribirti ten išimk 
štii-tu- jnii-m.-im- >r luinliui*.

Taip pi kilniai ir kril.šeio 
niškai y m nurašyti du *1raip- 
lieliai n l..i pa-klu kilų: 
“Gražu* ir -Mirtai* Velykų 
apmųstymas" I" i “Viešpatie. 
Knygų ir jo* n-p>o-ti-liui." 
I'ona- J. K. M paduodu sitnui 
nynui išle- ti pnizm-. iu.ixa* .i 
laimikiu* ludi-imių -.-i<--iuių 
knyga*. Tam t<k-li,i ji- kvie 
čia sii-ii i- ny Ii vi-a* Aiih-ii 
ko* Ii. tuviu liiileroiiu |*arapi 
ja*. Tol'llll- 1i» t’ollbisl llle* 
lietuviu i-ioiTju

\ i.i įi iiuii.|ui • niip-iu-h*
pi te* kal.-dd.ii -. |*a-:ikiijiiiiti*. 
kaip liHi/ii liiilemo. i. -,n|. 
*ug! -lino ka-abl.u *■■ .«>< . 
»trni|i*iu-li» yni inm-mta* kl.u 
dingą iiiliuiioi-e. I- o k įtulikui 
draiidžiai Įai-iiilli" . iiihii. m* 
•kaityti mv. lin-i., M.- 
traiti-i'i b '•• pyk-1-u -• 
•|’a luuiiuy -n Ca-lo. 
imti piii'«i.iti. • ui 
vaikui n'-Mi'1 1
luiz.l.y> i’< pana-!-h 
11 UU tldp ' •“ •• 
tulikam- i" p1 bieu> 
plille.lolll! |‘ll! -••l.-l

|*o lu d., ''a i

i

i

f,

Ji

«»||l

II

I*.

Anu i iko*. Ku-ijo* ar 
I-Ulljos lllle.-lllo.M- lietuvių VU- 
kinai iiviiuiiji'-ua. l*-t 1‘ary- 
iiuje, ka- žiu. ai lik ih pirinil- 
liui* pyko -J kovo šių metų.

Giii-I*-* šeiiny įlinkai tume 
Mikai' -kaitė-i iiiinistrai 
tllgll-tlll.l- \ llldi'lulillis su 
Mailyuu V'-u u p. Tumas 
Voru*, nrb Naruševičius, ku
li- keletu mėlie.-ių gyveno čio
nai Aim-rikoje.

I /kvietiniu l:i|H-li
knd viiknrų ortra'iimvri Ado
niu* \\ illllilovilrli. S|h-joiik-. 

Į knd lai laivo žiismuis kuu. A.
Viliotai įeiti* n t Im Vilium*. 
Aiiliiioju vaknio orgnuigato- 
nuin luivaduitn* |i. Itruyes. 
A|iu-l;ili*kojo Centru prexi- 
rlenia*. Tik iš užkvo-inmi kur 
lėlė* |uiiy ri-iue. kad yra Apaš
tališka* Centrą,. Ka* ji* ir 
koki- ji- yru. nies nieku neži
nome. Jo \ard:i- imliu* išiihI" 
galia keistai.

I’iograiiui* *ll*i<h-ju iš Lietu- 
viško Tumo* iiimo iš |i. I.u 
biez Milošui | ui-km t o* prniicu 
xų kallaije apie Nepnguliiiingų 
l.ieįuių. I’u tos luiskuilo* pran 
ruz<- artistė iš garsiojo Sarali 
Iteriiburdl testini Įiuiielė Alai- 

n-e Cnliuuie deklniuavo p. lai- 
bie* Milo-zo prniH-ur.iška* ei- 
les.

Koio-vi-liui* vakaro skyrius 
*u*i<lėjo iš seplymų p. S. Šim
kau* iiiHH'ltizuolij «Uiiuų.dviejų 
religijiiiių giesmių ir dviejų 
C. Sasnausko koiiijuigiirijų.

Tilo', dalyku*, išskiriant 
elmni liuli*, išfiihlė pnmnutai 

Įp uiii Muliiory Mnrseillac ir 
: p.ims M.-iuriee Ttemldny. ši. 
1 Imu gierlmit smuiku pritarė 
■ |uiue|ė. m-m>rėju*i imgarsinti 

savo lunurdė*. Kitose* kotm-r- 
tiiiio proseniu” dalysi- pijanų 
skambino gH-siimiiiikanis pri- 

1 lardaiiia |. lė lietinei.
Tu* vakirni* įvyko to-ogra 

lijo- -ulėje l*i| Ihiiilevnrd St. 
tierniiim. Ji vi-uoiia-l įtuiluniai 
•liu-k'i i i<-lo* iiuizai žiiniiiių i.-iii 
Ui kooe- rtiiiii*. kad l’nryžirni*

• publika lengvai n- vaizdingai
• galėtų luidnuuinti -ava žinia* 

ap - metikui ištirtu- aitui u-tu
‘ I.rl-llllll- Zellt. • ii jų žilume*.'

RED ATSAKYMAI

l»i*«i
• ki<t|«|llkl|

• l:ni-iii. 
. . ka.l ku

LLiiimi..

•kl
I”, 
fili

P nui F A DruKteiniui 
Dclroit. Mich. Kol ku- vyliau I 
yl» tepimu tik tiek, kad 

jau b-i-tn -u-iiiiHili -ii Lietu- 
i... la-t dol IMTipgnl-imi to 
iidžioi'iiiiio lai-y kliu. Kaip 

llt .Ui- -.-llll-llet, liiojiill- pili 
lu-iloe RiiIh-1 iklim* III-I rjau- 
ton! daugeli- iluly kų liiikilu-i 

|il :mu oi-gii reikėtų. Tarp tų 
llli-llllll- -II l.ietlIMl.

‘ PtM
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REIKAL1NGIJPROCIAI 
'žmogus turi b«U greitea į I abidvi itertet rųM.

Ko* yra įgijęs įlarlištutno 
,į|iroti dvasiu* srytyje. ta*, jei 
tik nori ir suprantu, lengvai 
gali pripratyti *ave prie tūrb- 

; šunini kurni srytyje. IH ku* 
yra įlarlištus vien kimo *ryty- 
je. tas ir siipramiaiiius ir m* 
rėdome* dažniaunini negali |- 
gyti .kriviūmo proto srityje. 
I'ratinio durlvtumo įproti* v- 
ra įgijome* tiktai jaunuoM- 
įlietuose nuo o iki 20 metų. Vė
lesniuose metuose tik laitai 
we|m|ira*ti aronrays gali per
laužti >avu prigimt) taip, kad 
igytų pnitinoi įlarlrštiimo į- 
piiitj. kuriu nebuvo turėję pir
miau. Tai-gi pati gamta verčia 
kosti raikąs iš mažėti- į maka
lus ir .larlvtumų pra. Irt i įgy
ti mm protinė- jo rūšie*. Karte 
žmojrnii- jiego* *ustipri-ja. ka
ita jis jau gali dirliti. rankų 
darbu- imsekmingai. t. y. nuo 

| šešioliktų ns-lų amžinu*, tai ta 
ilnrhštumo rtetybė jnu yra ja
me ir <laro nra|t*akomai daug 
luiudo*.

Durlištumos yra trys ypaty- 
į bite: kirkviraų ilnrlių atlikti 
gerai, greitai ir gražiai.

Knip m-žinin katra koja 
žmogui reikalingesnė, ar dr- 

! šine ar kairi-ji. taip nežinia ar 
jdariištumas ar teisingumas 
yra raikai i ngr*ai* k irk virau 
gerai išauklėto žmogau* lai
dui.

Vagis, sukriu*, ajigavika* 
lyra nririsiagi. Vžtraka pa- 
miMėjus tuo* Iria vardu*, kad 
butų aišku, jog išlavinta* 
žmogų* turi būti teisingas. 

•Teriaus priežodi* Nikof'Kiek- 
' virau |iirštai yra ant *avę* 
i linkę.“ Tat raiškia, kad kiek- 
virau žiimgaa* prigimtyje yni 
imlinkinm sau griebti |«togu- 
mus. o kitiem* palikti *unku- 
imi*. m-prisilųikunt vienų tai
syklių sau ir'kitiem*.

Teisinimas savę*. kaltinimas 
kilų. pri|mžiniums teisių ir tie 
mm sau. m-pri|Mžiaimas jų ki
tiem* yra diih-li* ariei*yhių 
šaltini*. ||inrti* gerai mintyti 
apie save ir blogai apie kitus 
yra proto įjiroti*. Iš nelygių 
minčių apie save ir apie kitu* 
išeina nelygus ir ajMėjima*. 
Tas vadinasi m-triay-hė. Jei ji* 
trinkiai atsikartoja, tai Mata
ro iH'teisingunio įprotį.

Ka- nori Imti teisingu*. 1a« 
laimi turi prižiuri-ti savu pro
tų. kud vienaip mintytų npi<- 
kitu- ir npie savę.

Tik guli kili i klausimas, ko- 
, dėl protas nevi.-nnip mintiju 

apie savo asilaitį ir apie sveti
nių.* Atsakymas galui liiigvas. 
knd ln-vvik visu- žmonių pro
tu* kurtui* valdo šinli*. kar
ini- valiu. Proto neprigiilmy-

Nesenai šilųjr vietoje buvo 
rašyta apie burių ir apie kai- 
kiiriim* jj gmlinanėius įpnr- 
ėiu- tampanėin* blogai- |ai- 
juokiomis. Dalmr reikia išpil
dyti. ka* buvo žadėta n tuo i e- *. 
strai|«*nyji* ir parašyti apie g*., 
rausius įpns'-iu*. Tie vadinasi 
thiry liėmi*.

Doryla** žirninė- skirsto j 
dvi rusi. Vieno- yra laimi su
sirišusius -u žmogau* prigim
timi. kitų-gi nauda ir reika
las matylis i* krikšėlonijo* 
iiiok-lo. Nor- ir šito* antro-io- 
tnip ai yru luitai imiidiiigo.- 
prigimėiai. bet ta- jų liaudim 
gimuis netaip greitai ir m*- 
taip aiškiai matyti |rratui. 
kaip piranijų reikaliiigtmms. 
Pirmų gerųjų įpim'-ių rų*j 
žmonė* vndina gamtinėmis, 
antrųjų antgamtinėmis. Ik-t 
šitų vantų skirtumu*, nors yra 
aiškus, m-visai yra mokslingus, 
ne* ir pirmosios <loryla'*s gali 
tapti ir tlažniii taiii|m untgam- 
tinėmi*. jei tik žmogus jas. 
stiprina savyje m- tiri žemiškų; 
priežasčių, o dėl Dievo. Totlel' 
lirvrik geriau* yra pirma.* ia.«' 
Įiavadinli rimigiškomis ilory- 
ln*mi*. antnisin* krikšėio 
niškomi*. t*-- pirmųjų n-ikulų 
iiuiIihih- kai|m žmonės, O ant
rųjų naudų imžį-taim* kai|ro 
krikščiony*.

Jei kalia- imr* butų viso*. 
žmogiškosios iluryhė*. o nebū
tų krikšt'-iimiškųjų. lai ta* a*- • 
mmr luitų gera* žmogus, hrt 
neimtų krikščioni*, kitaip Mo
kant. neturėtų to* tobulyla-s. 
kurių žmogiškai Įirigimėiai 
irrėluoda krikšėianija. Ih* ant-; 
gamtinių krikaširmiškų dury- • 
bių negalinta yra amžinoji lai- . 
na- įlaagujr.

Kiek vieno geru Inaki pama
tė turi Imli įproti* dirbti. 
Dariui* yra turto, laisvė* ir 
laimė* šaltini*. Tinginy*, pri- 
|iratę* nedirbti, turi gyventi 
iš kilų užilarbio ir ih-lto yra 
tiktai sunkenybė kiliem*. 
Ilarlištuiim reikia naikinti* t* 
mažens. Žaidimo ir uit ko m*- 
veikitmi atūži* žmoguje vrn 
nuo užgimimo iki imlmigiatd 
iR-nklu- įlietu*.

šeštu* metu* užstoję* žmo
gų* dnr neturi jiegų kurni iter 
Imi. liet jnu guli ir prii-do 
mokinti*. Mokyklos tvarku, 
kii-ilieiiitiių. mu* uuižų. ųžila- 
viuių išpildymu* pratina vaikų 
prie iliirlistiiuio. ši-šiolikos 
metų žmogų* jau yni siibreti- 
ilę*. Iki tiuii laikui įlarhėlumu 
įpioli* jniiie jau turi Imti pil
imi ii visiškai įgytas.

IjiIkii dližlUli siibrelldilIHi 
melui- nesilutlgiii žimignu* 
niok-lu-. Ia*t butų Inluii tilo

NUO ADMINISTRACIJOS
GALIMA GAUT NUSIPIRKT

Gavome naujai išleistų Lie- 
luvus žeiuUpių (niapų). Kiek 
vienos gali ant jo susirasti sa
vo protinę vieta, pamatyti 

ĮnaujAs Lietuvos ribas.
Zeml-ipio diduma.-: 27 eolui 

]doviu ir 37 coliui ilgio
KAINA—S100 

Turtino tatppsi knygeliu "ln 
dt|KTidcn« tor tbo Litliuaniau 
Nuliun ' inogiukiui.

KAINA 50c
11>*t*akvmi Aiutk le

I

JAS PUB CO 
ih S'. Cliieart

lito metų dar neturėtų pilnai 
stiprio* darlištumo iloryliė*.

Knip vi-i kili įpročiai, taip 
ir dntlišiiinia- yra jgijama- 
darbo veik-mų nlknrtojimt*. 
Ihitlui- gi tona diepi|ai-: ku
iliui* u dvasini*. Mokslu- taip 
gi yru durhu-. ii dagi *uu 
ki-iu- už kiiniti). liet ji- j vai 
ginu lik iImi-io- jiegu*. Ka* 
priprantu prie ilvusio- darbi., 
in- M-ikiui įgiju ir kūninį 
dnrlėiiiiiu/. -ulig n-ikiito. Im-I 

lis- ii-iiiiiuel tul būva -uvni

yru ln-gulo K-tu- daigiu*.
Tai-gi norint įgyli leisingii- 

iiio doryl*-. nuolulai reikia ru 
pinti* himi valių ir protų |m 
litio-uoti iš )>*• hivo jau-iiių ir 
imių lergijit*.

Tat piulanrliiu. plniiimislui. 
muėirdum įsigilinimu į uug* 
tusia- teisingumo liiisyklv- 
"Ni-vogk”. “Ka* ni-lniu ne
imk." "Nedaryk kitiem* ko 
lu-nuri. kud Inu tbirylų" ir t. 
t. I's-i viena* plotini* ertų lui 
*y ktių u|iėmiiiiu- dar nrsndato 
tvi-ingurno jpruėfa. Prie to| 
ti ikiu. kud žmogau* širdį* te
kiltu perdaug prisirišusi prie 
save*. Ib-lto riiiolului reiklu

Žmogau* širdis — ar yra ki
ta- koki.- įteikta* taip nesu
prantama* ! AiMis ne|*fiau- 
jii plaku*. Ar žinome, kad 
ji taip-gi be |mIk»vo* veikia 
imgšte-iK-je prasmėje ir knd 
jo* veikliomis a|>*irviškin tai 
įmina-, tai linksmybe, lui nu
liūdimų .’

I*a*auli* *u visai* turtai* 
•rpatrakina žmogau* širdie*, 
ne* matymas nepasotina a- 
kių. nei irirdėjiimi* — ausų. 
Visa ka* yra gražu ir bran
gu sutvertuose daigiuose, gali 
-■■judinti širdį. hrt uekiroural 
jo- pilnai lii-|Hi-oliliii. Šio pa 
šaulio įtaigiai guli |mtraukli 
jautulius l«1 negali duoti šir
džiai tikru* ramyla-*. m-s šir
die* vertybė ir troškimas yra 
taip didi, kini tiktai |>a!*iu 
Ite-va* gali jn pilnai |ui*otiuti.

Hirdi* yra nerami tol, iki 
neatsilsi Dievuje. Žmogau* 
širdis, tarp visokių |m*aulai 
gerybių, Im* imliuvo* trokšta da 
geresnių daigių ir veltui ji 
ieško poilsio ant iena'-*. ne* jį 
ai ramia tik Dievuje.

Girtai* mala, ka* jotu* lai
vu duota ir jei tarp akmenų 
nėra grudų, tni jo- nu-idėvi tu- 
lokio- įminti*. Taip yra ir 
su žmogau* širdimi. Ji nepa
liauja veiku*, nekmlos nesil
si. visuomet mintija, trokšta, 
riekta; jo* veikiama* nustoja 
lik mirštant.

“širdie* gy venimas yra mei
lė. Im- jo* širdi* negali gy ven
ti". saku šventa* Augustina*. 
Da-vo išmintie* pilna*. Bažny
čios daktaru*, šventas Tie 
■na* Akviuieti* mokina: 
Kaip liepsna kyla iš ugnie*, 
taip širdi* lirjiraoja meile. Šir
dį-. norinti gyventi, išgali bū
ti I*- nnih'-*.

Širdį tokių Dievas laidare 
žmonėm*. kud į jų tilptų imti 
neaprulH-žiuota Dievo dalyta'-. 
Dėlto meili** ir iš tnų* Ji* rei
kalauju sau. duodama* mum* 
tų didį įsakymų: “Mylėk Dir
vų visų širdimi". Mu*ų visų 
širdi Ji* nori pasisavinti ir 
tų Jo norų mr* tik tada gali
na' išpildyti. kuomet Jum duo- 
linine pilimi visų savo un-ilę.

Dievą* nekuomet la.tah-i* 
mum* mylėti tėvų ar imitiiių. 
jaunikį ar brolį, namų ur ie
na;. uiik-ų ar turtu* visu šir
dimi. visu dušin. -Ii* visliu- 
met protestuos giliausiame 
lllllsų esime*).

Vienų kartų iini-ų \’ie*|Hits 
tūlė Milu sužieduotinei. šven
tai Meklildei: “Niek* taip 
limm- ladžiugiiui. kaip žmonių 
širdy*. Ik-! knip retai jie ju* 
man duudu! Turiu pervirš 
visko. I*-I žlnoliių širdžių lie
tui iu iki gimti. Knip taukini 
jo* yra mm manę* nt it raukiu 
■uo* P* Itel-gi kaip lengva at
rasti Dieta*! Atsidanėjinm* 
nor* yra mažus, l«-i ir jo už
tenku. kud [iiitiaukti Dievų 
prie žlimguu* ir įvesti Šutvė- 
rėjų, sutvėrimo sielon.

Viena sykį, lu pnii švviltoji 
kuršiui utnidiiML-jo prie Vie*|m- 
lie*. Tuojau- iiiu-ų Išgany
toja* inrilingni pnsik-nk'- prie 
jo- ir tari-: “Pasakyk man. 
my lituoji, ko nori.’ Žinok, 
kad kiek kartų atsidusti prie 
nutilę*. tiek kartu imtiuuki

mane prie savy*. Daug leiig- 
viM gali įgyti Mane, negu kų1 
kitų. Nieko negalima, net nei 
■ola patrankti prie savųa vie
na tik nėra, o Mane žmogų* 
gali imsisavinti vienu atsidū
sėjimu”. ,

Žmogų*, suvaldų* savo šinl| 
ir užsilaikų* pagul Dievo įsa
kymų. yra tikra* vakiytoja*. 
karalių*. Ziimgii- negali dau
giau* padaryti, kaip sugrų- 
tinti savu širdį Tam, Kuris jų 
paiiarė.

Negnl Imti garbingesnio 
daigiu, kaip atiduoti šinlj 
Tam. Kurio širdi* laivo per
durta ant kryžiau* dėl mnsų 
meilė*. Dievai pn*kirta širdis 
yra kaipo hažnyėia, kai imi 
Dievo sostinė. Gera širdis, ku
rioje Dievo imdlė turi savo 
sostų, yra lyg daagu*. kuria- 
are Krintu* gyvena. I 
augštinta. kaip prakilni, kaip 
dieviška yni žmogau* šinli*. 
kurioje Viešinti* turi |uM*ta- 
tę* malonė* ir nirih'-* sostinę. 
Musų širdy* turi Imti lyg al
torius. nuo kurio ih-ganėio* 
liep-no* mu*ų im*ib'*s kylu 
prie Dievo. Šinlie* nejialiau- 
jauti* troškimas, jiadidinli 
Dieio meilę yra lyg ib*gauėio- 
ji medžiaga, kuri neliauja 
lie|t*aujus ir ji suteikia šir
džiai pailsį ir ramvlię.

REJHiOtvi

kartų amvai aa(ų4ų.
Net rtilt* in*<w jaitėiaoi Mu

rai ka<U iHŠiaintieaa. O ypatia- 
r«i kaiU nriMniirra. O ypatin- 
ŽUHHira.

Nenrikuiua* šiais laikai* laba 
l>r*M|4aliiię*. Tuksiančiai žun> 
nių turi silpnu- suirusius urrvua, 

• u dclla rali labai daug nrauiugu- 
orų. Nrn-Uki žmonės labai aaaier- 
xinę: kirkviraaa <tely krite kukrie- 
na* mažmažM py kiną ju* mvo 
rastumu jie atstumia nuo rovęs ro
tu draugiu ir pažįstamus.

Jei inirilr suslipriuti uemu, 
vartokite žiaunų gėrimų Partagte 
•y* kuria sugrųžiaa MriuaUkų pu- 
.tėjima jurai nervų inatratai. Bana
li« žimmių žino, jog grriauaio* 
vaistas nuo omiteunns—lai l*ar- 

Kaip iš- '««*«*?•
Jeigu -jus M-ntalc uervate lai 

orainkdiukitr ilgam laikui, nca H 
lis limo gali liuli nrmolanių pa- 
■Jotui). Ciaiaakykite vienų butelį 

1 Partagtoiy- ui t dolerį.

V raut laiškus adrvMiokite taip:

APTEKA PARTOSA, 
1« M Ara, Dept. L 4, 

Be* Yort
Jeigu jūsų viduriai sugedę, tai 

imkite viaom avinui finamua rot- 
dainius l*artuia. Didelė dėžutė 
kainuoja »1.00 (G. 2)

Į
t

ŠALIN SKAUSMAS!

nhrrobk «■

Nusipirk Naują Knygą

Marijos Menuo
arba

PETER A. & G. MILLER
r.VTVKl. orrULAI 

Krano. ak,* aatsloMsaa Kr aklai*
1-11 a* «ll.- Aukaial, l«l>«ų 

1'lKaaMtanaaa Clrąraalaojioai 
tita W«* ura ase. c-kuaan,

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MENESIO DIENAI 

apie

MARUOS GYVENIMĄ. DORYBES IR GARBĘ.

mileli v tu*

SACRED HEART RECTORY.

I •»<*% ij trik 
dvan

im* »u piuipiii a<Jr»»iK>kito:

Surinko kun. M. L D—a.*.

Kaina tiktai 50 centų

P. O. Bos 73.

SIVER CREEK PA..

■
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lactuvu* Vyrių 25-ta kuo|m 
iškilmingai rengiasi prie |m- < 
Btinėjimo Vyčių Dieno*, ku
ri atsibus halnmUio 24 d, t. 1 
y. ketvergu vakare, tiomlricb 1 

-Hou*e. 14211 E, 31 St. Pragra- 1 
Tuo pradžių 7SMI vai. vak. Va- ■ 
karo programas bu* svarba*. ' 
Susidės iš prakalbų, dainų ir ' 
paskaitų. Kalbės energingi tė
vynainiai: gerb, kun. V. Vil- 
kutalti*. visto* šv. .Tnrgio 
par. kietumu*, gvrli. kun. dū
mina iš Akruo, Ohio ir p. V. 
A. Greičius, Vyčių cltovu mo
kytojas. Tai|egi skaitlinga* 
Vyrių clmras puldikų | m vai
sins dainuoti*.

Virtiniai lietuviai turčių 
atkreipti atydų j šio vakaro 
svarbų, ypač jauninui* turėtų 

p pasinamioli proga, nes gerti, 
kalbėtojai nupieš svariu jau
nimo urgnnintciju*. kuri yra 
stipru* tautos |mniatn*.

Be to Ihi* plačiai išaiškinta 
svarita rėtuituu gerus katali
kiško* *|mu<io*. kalbingi lietu- 
viai-katalikai tankini |s-r ko
kį laisvumanių ugentų lieku 
platintojai* ir rėmėjais jų li
teratūros, kuri skandina lietu
viškų dvasių ir temdo skaity
tojų- |>rotų. Kad tu a|tsi*au 

ir nesidavu* save *u- 
vedžiuti. reikia žinoti kaip tu
rime nuo nelAoųjų saugoti**'. 
Gi šiauš- vakare ir bu* tas iš
aiškint* ir kiekviena* įgys 
pilnų supratimų. Tmk-l-gi 
mum* garbė, jei gnumiim- |ini- 
gų te pasimokinti. Tat ir iš- 
naudokim progų.

(■HMRr. Mi myli r, 
vų kalbų, myli veikti dėl lie
tuvių labo, rašykis prie daili-* 
Uiylėtojų juutlitno—Lietuvos 
Vyrių 25 kp. ir veik, ir veik 
neauil*tuučisi.

Balandėlii.

šus po peticijai b) kad drau
gija, samdydama uiuaikantus, 
tievaišytų jų svaiginančiais 
gėralais ir taip tutinu. ,

Ta pačia dn-mt prie diaugi- 
jo* prisirašė du nu uja nariu.

Lietuvos Mylėtojų draugija 
taip šalinasi irau bažnyčių*, 
knd ir surinkiinus laiko vei
kiau karėiainoje negu |«ra;ii- 
jo* svetainėje, cidiuua išvien 
Nunrise, kurio* |>akrai|Hi ku- 
tulikams livrą priclauki.

80. CKTOAOO, ILL

!*■» KUM Verbų sriutiadicuy- 
je. 13 d. balandžiu, vakare baž
nyčios kiinia- būvu rudmui kra
tantieji |utirik»|ni apie kančių 
Viešpatie* Jėsaus. Klebunas, 
kini. Petraiti*, |mi sumos pri
minė žmonėms. kati susirinktų 
vnkan- į liažiiyriiis kiemų kute 
skaitlingiausiai ir (Malke. jog 
įėjimas visė-ms Iras dykai, ne* 
tokie dalykai, kaip rodymą* 
(Kiveikulų • M|ne kančių V. Je- 
cauK, sakė, daug brangesni už. 
pinigu*. Vakaras ]iasitaikė ta 
Imi šiltas ir gražus. užtari ir 
prisirinku m-mažni žmonių, ne
tiktai iš Nu. Cl'icngo*. liet daug 
būvu žmonių ir iš kitų aplinki
nių niiintriių. Prie sun-ugimo 
šita, vakaro ir sutraukimo daug 
žmonių turime tarti širdingų 
ačiū musų geriiianmin kh-lio- 
nui. kun. Petraiėiui, kurs, ne- 
žiurittanias aut ravi, tmvargi- 
iimi. ligi |mt vėlybu* naktie.

■ pat* rodė paveikslu*.
K. Vaayiiaa.

SUUmUĮUttM.
rf Maa.fc rinte

keturių šimtų moksleiviui, rei
kalaujame Laisvė* lėi'gari. : 
Lietuvi.

Bedieviai, socijalistai ir lai- 1 
svainaniai |iamany*, kad musų 
įranki* yra menka*. nestiprus. 
Bet m>. Xlu*ų įranki* yra— 
|dieno plunksna. kuri šiandie- 1 
nų pergalėjo utilitarumų.

Neimi reikėjo minu* |m*iro- 
dyti viešai, l*-l tiri,; vėlu dar 
ir šiandie |iarudyti ir prakal
bėti į pasaulį, kad ir tuc* no
rime Krikščionišku* Demokra
tijų*. Kų |ia*aky* musų laisva
maniai, Marksas II ir J. Kim
inus kurie norėjo |nulnryti vi
su* moksleiviu* ir darbininkių 
In-dicviaia. Liet graudžias aša
ra*, kada pamatys, jog me* 

lesaus- eilėm- Krikščionių Ik- 
niukintų.

Musų idealas, uiasų tikslas 
kovoti.ui laisvų IJetuvų. Ka
talikiškų Ibnsikralijų ir n-ika 
le kraujų pralieti. l*-t ginti jų 
iiini ta-dievy *tė*.

Tikras lietuvi*. Lietuvos su 
mi* ir duktė, išginlf* uiu*ų žo 
tižiu* nudžiugs, liet atsiras ir 
priešų, kurie kumštį rūdys.

Čitai, km gyvas, ka* tik gn 
Ii vedžioti plunksnų |ki po 
|»-rų. rašykime, informuokime 
svetimtaučius jų *|muthije apie 
l.ietuvų. reikalaukime taiko* 
kongreso, knd greičiau duotų 
mum* laisvę.

Broliai. H-.-iiiė*. moksleiviui 
ir moksleives! laii plukti musų 
širdy* prie laisvi-* tėvynei. 
Jeigu imriiue savo tėvynei lai
svės, parėję iš mokyklos ir įm
ik- ję knygas mds-gkim tuojau 
aut gatvių. ta-t imkim plunk
snų ir rašyki m. tiekiui savo 
minti* aut inųieros.

Eikime kovoti *u priešu, ku
ri* nori |«vergti tomų burių 
leme.

šalių priešui iš niiihi tėvy
nės! Me*. Amerikos ir Lietu 
vu* lietuviai, esante tavo *u 
nai*! T. J. Bubogalietii.

ka 
tai

* ih-darlnams, mažai dirlaui- 
tiems ir in-daug uždirlauitieuis 
lietuviams katalikam* pram-- 
aanu-. kud. l-iet. Darii. Sų-go* 
64 kp. suteigė iiifoniiaeijos lau
rų. likt \ViHister avė, Aknm. 
O. ir pranešam visų kolonijų 
lietuviam* kutaliknm*. kud 
Akronc. O. įvairiose dirbtuvė- 
*r reikalingi darbininkai prie 
gerų durim, su gera inoki-*ti- 
tni. Kreipkitės į viršniii*-tų 
biurų laišku ariat atvažiuokite, 
o tlarlm* bu* imrapiiita*.

J. Buika, pirm,
K. Ataupa*,

k
«

dJKetverge, gegužio 
Springfivbl, UI.

Pvtnyvioj, gegužio 
CAalsvillv, III.

Nuhatoj. gegužio 17 d., 
Israis IU-

Panedėly-j, gi gttž'm IU <l„ O. 
■imlia, Nebr.

Surviloj, gegužio 21 
Citv, lown.

Pėtnyv'mj. gegužio 
Knliktikan*. III.

Suimtoj, gegužio 
llovkilah-. III.

NedeŲoj. gegužio 
tlary. Imi.

I'nnniėlyj. gegužiu 2ti d.. In 
diana, llnriuir. lud. f

Taigi, maždaug tokį smlari- 
iim- maršrutui pienų. Kum m-- 
ra imtogi paskirtu diena, ina- 
|ll||ė!,į|. plllll, ii ,-lllillll |M 

dtnilni» ndrusai*. Prašytume, 
kad I. D. K. kiHipi*. arlm kur 
dar nėra kmųoi. |mvieniai as
meny*. užjaučiamieji L 1>. 
Sųjuiigni. kiek galėdmui Įiasi-Į 
įlarbtioių. Kalla'-tojn* lanky
si* net iš Rytų. Taigi prie to 
turime jau rmgli*. Jeigu ge. 
rai prisireiigsitii. tai sulauk 
siin gerų vaisių.

Su visokiais reikalai* reikia! 
kn-i|>ti. šiais a<lii-*ai*: M. Mn-I 
žeika. hš‘>S U'idmusia Av<-„ 
Cbieagu, III, N. An*t ynas. 
.’!2.’i5 So. I'nion Avė, Cbicagn. 
III, V. Balanda. :t!5S No. C- 
nion Avė, t'liir,-igi>, III.

L D. S. Chicagos Aps.
Komisija.

BAROKUS!
rUTitan |*a»iulUimav Bu|>itli« B b** 

K) Genint n-UM# M j m u AfHuman 
AURI. B13.BB1 W. Sltll Ture. AloTt* 
K-re Iv. -tB.BB: raaAea neką 
AUMa ūkite:

RtiUkKTK A LUTM.
1A Ha. MrMrva CMra«n» III.

l<- ■ ■ ■ ' VT . t » M

l*a»e*kau M«k«4n rak* Ik va. tuiriaa 
au« tMUuiKan'H*. (iumbelUv ka<"-*k

«l.. S|tiX • Kauna K**l*cnuj<«m. 1*ah«t» au» |«a¥Ma
i l*>i tn. ju Uvatiava i Athi*!. Ma«-». 

m i n d* in laiko mrko nua ju nrcir* 
i|„ ‘••mi Taipfnt |ulr*i,«u ou dunrn 

*'2>u. ia»« Hnarrfclo; I muitai at<->*>oe 
jin r>v*nn įu »•!«.• t»<t. «*«tna Kaa 
«t»te Itnaatamnea unetM. mel4-iuf»<®- 
n<Mi Bakam iu akranu:

Gen. Itegtv.
3B> .tte Avė.. Ho. Mmerai>o!ui. Mm*

l*Ar>Mmmla>—cr«mr«D« lt Dt».«-»ti- 
rrtvtfr htgniut tlrfttfr |k rntn ttalIrMnv. 
h**4um«-iiu nUIlnnliM tmitaskal. Mari* 
uoikiH n«-vi ų-iti i Ima lonai Krrt«ki- 
i.< AiKM M*lrr»u:
MU Ha. KckMe A ve.. Vkicaro. III

15

16

•r»

24

25

<L,

Nt.

<1..

d.

i

I*ir i—inla:—< pairnmim'' (Httlim 
*M«r—m |L(I*IM% Ubai frtKtai. AImK»»»* 
kili : imu Il.ilad* III

V. W. RUTKAUSKAS

1
Dr. A. K. RUTKAUSKAS 

Talctvau arKtalw 1TM 
GTlw> MMiaiAM iru am 
(UI kmU> W.*treu lbo«k ..H 
K«n,|.u* W. s».l«x Ratrr.

P. J. O’RE’UY &
A. N. M ASU U S

imu* — »TATK — BAAAJM
— IMMMMKTt

Ar n<-rete kjm-hIi grali—8 rie
timą. Miu turim PiKm IT <— 
Bmuiv ik)
Nuiki* muK'iN |*irioian« |« irklam. 

«S and koUlr Am . M. W. <*• 
m-r fteanK* IU.

FARMOS! FARUOS!
JrlfiU HUaR..I |*I»MI U) f. I»i 

«UM|t:tk4yk ar ta»w iar*t» r»a4K*» 
ta« t*r»n ant Tiktai IM*«
llrtltJ t»n* IMO* rvTM.
Iv M ir hak»diM» KyveaiUM Kttlp 
prdil tai ukiaųaMai >ra lai- 
nunst m* jir MHarl >«••«>. j« 
K)A-*fiim*ji yra uMikrittlan ir ki* 
d a Brart t»«ta dttlm* MlehiRatta 
Iteriuvuil uklBtRltal Uhal KTmAUI 
uimtKAVrtK. Jmu lun *Ht keli* 
Aoutva tari*, tari |^ra|»4M* 
kritau ArdMKVKr* ir * i*4i»u* |«a* 
ailiakMutaifitUN. «**tvna«a
BaaDrji aMtlai rialo manta aava 
faratna rmr^aviato, tie
kure msrtut pirkti taranas muaų 

.Ar. Antua<» 1»ra«KlJa tart naaky*
Dtt« of-ea-falini narius kurie jums 
k u-•Kertate'! m |«rtlaramMa.

Tw kurte f^rkuttr f p ritina j»rr 
Ar, A n ta am Itnuhm Dumta ai- 
r*mVitali, nes rausite fer# ir 
ti.Marų pnlunt^titnų De Joktem 
akrtaud.ML <*m4ce >ra t Alai 11 
m> li« Bita i,u4ta«i«B. u 3 my 
Iha RUA HMtvlIle Neriai Ana* 
K Ui u lttf«<ma<*ljy. krcikteHt'a ae- 
kaaiu ndrvau

KAZ DAUKOKA.
•v. Aataaų DnmgljM

AdininistTatoriu,

Box 7, Outer, Mieži.

<

I*

DR. l£0 AWOIW

Dr.M.Stapnicki!
3109 So. Morgai Strcet 

lUJMDb
T'-le(<maa Tania -B31 

Vslamlua: — B iki 11 U r>ta: 
S ra riete Iki b *ak. Nrd- lkr* 

ana i iki 1 vai. vakare

,4-

Dr. S. Naikelis

VEŠA PADĖKAVONĖ
Nuoširdžiai lurimiie ariu 

gi-rli. kb-lsinui kun. A, Briškat 
už .in gražų |mtiinmvinųi laike 
laiikttuvių Agolo* Itni-tušni 
tė* |«i vyru Mnžeikienė*. ku 
riuo atsibuvo 1'- ,1. Imlnmlžio iš i 
Nukaliu Pra*. ši. Marijos Imž- 
uy-šbis. vnrguaiiiiiik.ii Nt. Zi 
lim už sukvietimų viirgoniniu 
kų ir gražų gi—lojiuu).

Taip|m1 ntMŠmlžiai dėkoju 
ne- giminėms, pažį'tamiem* ir 
visiems <lnly vai tįsiem* laido 
tllvėse.

Pii*ili< kimu- didribimr tiuliu 
dina-:

F. P. BRADCHUUS

Dr. G. M. GLASER j
PnktfetMB «f wui

^npMti m.

WKCl JAUKTAM
M«<«rUku. VyrlAkn. tai|>d cbm- 

•MM ’M- 
<>rUk> VAUVNlMtM: Nm. • ryt* 
Al II. BM II Al I HM. « 

Ui i • vaAaad*) vakar*
M«4*lK4Wla BtM • IU J B* 

TM«<«eaa Tardė ••T

I
|

i

U-
JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatu

MI. U MKIJCT
UpVMMM* T*!. Huu»b«44l M 

9911 W. 92-M «Mt 
Ta* !toctw«n l»H

CHICA<X\ IIX*

SVABBV CHKICAOOS APS 
krjcio nt apiklim- 

KIŲKDKKVO- * 
PONE.

Ikiliartiniauii- utmis-tile, 
du viso* tautos kuvuja už 
sv\. ir mes, jauna karta, 
kelkime plienu plunksnų atsi- 
liiųsiaiui viešai, kad ir mes. 
•įsiksk-iviai. trokšt aus- laisvės 
savo tėvym-i. Lietuvai.

Musų inteligentai ir darbi
ninkai dilini ir kuvoja už IJe- 
tuvo* laisvę. l«-t me*. moksh-i- 
visi. kas-žiu ko nusiminę. |ia- 
Imlę. išldiškę. užsiimystę Inukiu- 
tis-: mu*ų širdys, rods, norė
tų j |Hi*uulį piukslls-ti. Is-t ku* 
žiu kn* lyg už gerklė* įniko ir 
vėl ine* nalindę. suairapin? ty- 
liuiv.

Tu-*a. inii*ų trieili* gnli liuli 
dveįo|M' linksma ir liūdim.

I* vienus pu**’-* MM-ijalixum* 
*u lils-rnlixmu trina di-biu*. 
Im* im-*. jaunu kaita, stueiiis- 
į jų pttsf- l"'l antroji pu*-'-. I. 
y. Krikščioniškoji Di-imikn-.fi- 
jn it nori į mu* prabilti, fa-t 
isslrįsta. Po kuriu pu*<- me* 
stosime!

Diirbiiiinkni kiekvienų dienų 
tėiiiija laikrašč-iuoM- ir tankia 
luiisii alsiliefiiiisi. l*-t iki šiol 
nieko negalėjo sulaukti ir žino- 
Ii apie mu*.

Ticra, gražų* išsireiškimui, 
g>-ri pmyzilžini ntin-ša didelę 
iiuuiių. ypač, ktubi |iuiiuitu ki
lo* tauto* riuitits ir naudingu* 
Kalalikų D-us-kriilų durim*. 

I Nor* nm*ų tauta nėra taip ga- 
Ilitlgu, la-i kurtui* ir timžesni- 
Į skaitlius nuteikia dalcMiiu* 
į durim*, jeigu jie išvieno dirbti.

Brangus draugai ir drm
I'

Ketverge. Imbtudžio 3 d, š. 
m, I, D. N. Chicagus Apskri
čiu maršruto ri-ngimu komisi
ja laikė susirinkimų. Nu*irin- 
kiiia-, |*i ilgu a]»varstymu, li
ko siulary ta* šitoks murštratui : 
|dena*:

Suimtoj, lailatalžio 26 d., Su. 
Engleamal.

,X<-< lėlio j lad. 27 d, IluM-laud 
ir IVest l’ullinati.

I'imedely j. lud. 2S„ \Ve*t 
Nide. Aušrų* Vartų |mr.

I'tarniuke, Imi. 29 d, Ap- 
veiado* Dievo |Hiiap.

Suimtoj. Imi. 3tt <1, llrighton 
Parke, Nek. Pra-. I'an. kv. 
|mr.
Ketverge, gegužio I d, Brid 

g,-|*,rle. Av. Jurgio |*irap.
Pėluyėioj. gegužio 2 d, šv. 

Mykolo Alk. |iul, Noitb Side.:
Suimtoj, gegužiu .’> <1, Mel- 

IO-e Parke. III.
Nedėliuj. gegužio 4 d. Au

rora, III ir Nl. Cbiirle*. III.
Pancdėlyj. gegužiu 3 d. Ci

ceru, III, šv. Aulnno į m r.
I tnniiuki-. gegužio ti d. 

To* n of laike, šv. Kryžiaus 
|«irapi>>j.

Sereduj, gegužio 7 <1, Nli'-- 
Imy guli, \V i*.

Ketverge, gegužio ** d, Mil 
rrallkce, IVi*.

1%-ltiyėioj. gegužiu !* 
eit*-, U is.

i suimtoj, gegužio 
| nosim. W <»-

deltoj, i 
Legali. III 

leis I.

v<

i KO LIETUVIAMS DAU 
GIAUSIAI TRŪKSTA?

ERNEST WEINER
DRY GOOD5

1800 W. 47th kamp. Wood Sta.
M«a 4<m*U!»« aoavia* *M<a«* 

I IZ«t,*rc*ia Ir huHUs*
l>iil«ll»i« MMMkON aasauil. 

Via*(ir m*im,*Ui. *■!(»■» (rasa- 
mu. m*Im u- jaksi*

M-

rait.

CICERO. ILL

PAIESKOME6
l-«

Auk-

esu. T

S«i.« Haltadr 
».»<•ka Mift *

u.ri

nu lino s

ir ItrKf

D- I» J BAGOcIUS

H S T0MFKIK5
IX I Hilu M

KtnatMO'a U
%»rtoi»« Ir A|«rMa*^

*•*« | UutbM

Laisvunuitimi sudarė 
rikuje Liet u vu* Mylėtojų drau
gijų. To |mtic* vardo draugi
ja yra ir Cicero III. Tik prie 
šito* priguli itaug ir katalikų. 
N<<dėliuje. I:: bldtlhdž.io tu 
draugijų turėjo savu susti tu
kimų.

Ta* sustriukitua* Įmrodė, 
kad draugija yra laisvamanių 
gnuttofona*. Kokį rekordų į 
jų |ki*u Clueago* lita-ratai- 
tautininkui. tok| ji ir karkina. 
Tai, turkui, iiaupism* v aid y 
Im* nuoprlnai.Tui ui Vėrini m 
dėlioję ji atkurkiu!' “‘IJeta- 
vu*"ir kitų lik

KELIAI I LIETUVA JAU
ATSIOARO.

Lietuvos Atatatyuio B< n 
dreve (32G- 5th Avė. N 
Y ) įirtcigė •'Foreign Ex 
rlutngt" (urrubctiuio bix 
tuo) skvnų tr tuoj prade.-, 
pnimincti pinigu* nunti 
niui i Lic-tuvų Ir t kitas 

tkynuje bu*
Uit piU

ptrcuocUmr»i Uivakoru. 
ir

rcienUlūii <lokmwrnt.ii ir

_rlBksnos

BUK SAVO BOSU.

11,^4 >31 *u A ri .!.■! Il!» 
TrKJ«-n.*» I hu»» Lct

DR. A
Kum* f)Uyi>^aji ir cbHUifna

Va.teų tr Aidi iferonisky lifj
t tfu**: 9SM Htu <'teima*

T*lrfc*«w» lėtvver
VALANIiAF: !•- 11 T>U> 2 2 po

| A •- l kak. h**4* I >>u*i

M.hittIIIIIIHMIlIlIlIlIlIlHtIltl

K'IflAflI
V *• g

: Tart<rfH« t.as** M1'A mauna, •»- 
*utMiua aAvvyj. •»••• Ftataber

I Mm. Jacte ir teiti ! ra akiai tari baC 

perduoti tuvjam u* rrkatMoa kai- 
t.ų Tut>J*<ir aUilauiUta Mm turim* 
p.(B* A.lt riaoideB ftv*ryk*-'Muk«r«a

K. KAPLAN & BONU, 
4608 So. A&hlaad Ava.

Čiaudo. lUinoia.
I.lrt-.M VMU. MM

<•
%»’*•
% II-• 

k M l»

• aMatkų*. 
««• AUlia.

• 
ii*»Im-k« į,
»•

dMttao; |:<an 
b mKiii; liKuNiųo

M«t Mjtt

CHAS' G0DLESK1.
Im*-W!*s.- torrKtaOM- 

rAJiSoUS iliMI-aNY

■ u x.k

■Pl'rtl iHln-e
A<lrrau«akt|«.

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVE

6307 Supcnor Avė.,
Clrvcknd. Ohio
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CHICAGOJE. I

KATALIKIŠKOS AVENTtS

Antradienis, Balandis 22 d , 
Sv. Soteras.

Trečiadienis, kalandho 23 d. 
Jurgi*. I alit tilrdln’tlti*.

SUŽEISTA DU LIETUVIU 
VAIKU.

Griūvant namams jntrt priilė 
gė griuvėsiai.

TA BRIGHTON PARKO

Brifditnn Parko ir Apielinkėn 
lietuviu durnai

PASKOLOS KAMPANIJA 
PRASIDĖJO SV 

MANIFESTACIJOMIS

Aiudyniat it annotų, paroda vi 
■tai.

Pergnlė. |*n*kolo* kniiiĮKiui 
.iii t'liie.ian.*’ pni*i.lėjo vidų 
Imkėill puoš pililiudietų. T-e 
jau* |«> dvylikai Milanui*- imt 
ziniškn anuota Griint |uirk<-. 
Ant rprrijaliai |mdirlolinlu 
Imkštai ten |Kit *tnign •iddizi-u 
tailijutmi *|mlvu<dų eli-ktio* 
leni|Hh-iii. la-šilnlĮ* tilk-tuii 
• ių žiioHiiii tuo melu iš volu 
lnie«ėio prmlėjo Veržtu-* |<u. 
knn. I'iii*i<lėjo |«irm|miiiuii. 
umnife*taeijo>. At-ili.-i*- mie 
Mo dirlitiiviiĮ švilpym*. Ir 
Itiojnn* imlu |Hivdnvinėii ir 
pirkti tandmi.

Daugeli* mu*ii žiiamių pta 
miegojo tn 'Varliia valandą. 
Xea •laf .M*šl:idii*tii buvo prr. 
nerta, kad kam|«illija pra*idi 
rianti n<- vidunakėin. tai pii 
mmiien'm ryto. Tnip|«.-il bmo 
rakama, knd pirm.-idi<imi ryte 
Mitanleinnti ir tam lik*lnij 
pagaminta diilžiulė anuota.

Ik t ]oi to |m*k<dm knin|in- j 
nijit* programa *faiga almai , 
nyta. Buvo vėlu |«-r "Itanii Į 
gų” imnešti upė- tą atmainą, i 
Tad dnngeli* lietuvių nei no 
|m!yrė apie kaiii|uinijo* pra 
•Irių.

Ik- kitų imlmmJiin kam|m 
nijo* Itnulžioji- it lakiniai |ia*i 
jjrmėjn. Jų keli linkt j |iakil» 
oran ir imnlė liim-nii*.*.- lyg 
kokie *iaiilmnai.

Taip. 1% ręalė* l’a.kolo- 
kaiii|uinijn jau '••kn. įteikia 
|m*kolą |mremti. įteikia pilkit jį, 
i*m<l*n už liek, už kiek kn. 
išgali. įteikia |uir>-m1i mii*ii 
vyriau*yl";. •

l’er nepilna* Iri* -avnttė* 
Chieagoji* turi Imt .iiritikla 

Tnm tik.lui tnd 
reikia juidirlk-ti ii ne*igailėl> 
pinigu.

Prneitoini* 1aii*vė* latako-i 
tani* (liioago |Hi*iž.yim'-j<>. Tn*! 
|«it lm* ir šitoji* knnt|mtiij*ije. |

KAD TAIP BUTŲ LIETU 
VISKO J BAŽNYČIOJ

i

tatojas 31. Znjm mkesi run* 
laimi daug merižiago*. tat ka* 
dangi Intai mažai žmonių ausi 
tinta, tm prakalu* tapo tm- 
irum|Miiio* ir nelinkta aukos. 
Priežarfia imdHelm Jcaitlinu* 
žmonių U-ik- ta* ta. kad mažai 
imvo garsinta. ■■ antra, kad 
m n* gražu* bum. lai žinom'-* 
velijo gm vėtai- pavaikščioti 
nnt tyro oro.

Savaitiniame taupi* Mt«irili 
kime liko ištlnoin* t sportas iš 
virštniiiėtii praknlhn. Iln|wirta* 
tH’luivii tuk*, kokiam reikėjo 
lui'i. 1*1 pilim* užmrtiiH-jinm. 
thiilgiau.-in lekn kon-*|mmlew- 
imu.*. Imk jų kaltė, kad aeui- 
tektiuai itgaraino laikraščiuo- 
M*.

Il.-il.tndžio 21 dietin Vy’-ių 
Dienų, bu* Mtri iiglo* vėl pra
kalta* Anšroa Vartų pavapi- 
jo *v<-tainėje. mi įvairiu pro 
gramu. įėjima* Ima dvtai. 

i<i'oibimiH>ji viaumiH-nė, kviečia- 
iiue :d*ilmikyti į ta* pvarltin*

Lu.' 1,,'”l;nltaH.
• į Tr><ėią uotlėlią pu Velyki,; 

Itikron dii-iHi* dar ne.iižimiln 
tint* luigarninta lnikra*1yjr vė- 

I linu I. inii*ii kimiM rengia va
ikant toj |iačioj M-efninėj. Ta
lin- vakare Ima vadinta “l.ink- 
»nm* Dieno*.” pirmų karta 
\V<‘*I Sidėj. Tnigi. kaa nori 
jausli* linkiniais ateikit į šį 
vnknrn. n fuimatę tn veikalą 
*nky*it: "Tni tavo linkinio* 
•lii-min.”

I

Dabar Laikas Statyti
Jeigu turi tuščią lotą, pagerink ji 

pastatydamas namą. 
Neabejok jeigu neturi pinigų.

Hbr YVKTAS yn mirt VIEHUOLIMS IOLUM| 
Mes paskolinsime Jums pinigus. 
Mes duodame speciales kainas 

ant namų statymo paskolų 

Atsineškite savo pienus ir propozicijas.
MOYSI« BANKAS ANT KAMPO

PeoplesBank
• H DMtiaiMtas Vatetljlnla Ban-

iS^ kas IMmus l>ldmlest| 

r* Luspas 47tssir Ashland Avė.
Atdara Ketverto ir Subatos vakaraii

nuo 7 iki 9 vai vakare

DIDELES CEVERYKU 
KLAIDOS GAU-Bimi l.ielmte* \ y«*i«| dii-lm ji ui 

:«ui ĮMle I. >. 24 d..
< iii. I.ivhiv««- \ yri ii k|ij 
f»‘h!»in*i |<ii«* |Kii*iilH*.iiiii<» 1«»< 
ilit’ine ii «|«>hi \ i«ji'iib'lnnvji*. 

Ii* % i-kri- |civyk1il.
i Kft\«’ivd» v:«knr«*. I. v. ImI. 
•JI d. rnioiih-jiiiHB |in
į ni|»ijiti«j ^vHjiiih j. |»iiv Fnir ' 
;•*•• ••! ir kniiiitfi* II Ln:fv«*<. vrn 
i«*li**i:i«iiii t: I :<!:•*. V:il;:i|t* 
pl«< l.»lll««li lll»'IIUt I.JiIImi*. t|ai 
ih»*. •I«*kl<*iiui<'iji*- ir kih»l«K« 
|«;iiii:ii*uiiitiimi. hiiiiim* \nknn* 
|»hi«*i:ii l«n« i.«nt>kiiii:i L. \’>«'-iil

• Miviiit /jit i.bt- lil*»ln» ir
IniiH* Vuk.'iiv l»n* |tiiiinnini ii 

|n:n:ji nnrini.
IV«»vrnfiitii |ci'ik*ii*!ii' 

’h’liH ž.*ii«l«*^. viii jniini 
•in*. |n« i*n liti'. Iiirv* |ii«»*^n 

|«h •ilitil.'iiiinfi. I/j m vii \i>HMii< 
\«*1liii. lai«»uiniiM> pind/.ui 7:Z9ii 
Vnl.

Iw Vv'iij .’Ui k|». n*fiKinini

l'l.-u-iLi • 'Imliem ii-.-iibl-u
• :ii m•dlllim tumuli |*> tm 

UH-liu .*>2Vl \*ol IIUlI live. ’I',,! 
Lipvlinkėj svvetm ir liilitviii.
\'e!:iitm ilnvi. I.ud gtitidnmi 
mi'iuii pti-lėgš įr du lietuviu 
va I n. I.iu»*bi u kitai* dviem 

iv.-.-kni* lumlė tini* ruime*.
Xiiketil,'jo keliui vaikai:
J..... pli l.iul.iiiaii, 12

• Ui u Xu| l ,.bl u . IMI 
nnt vielų*.

r.niuo Samuli , 12.
I*m'tudl iiv>-.. iš: iiiiiI.i.-i* 
-tiiivė-ią u mil.iii'lii I. 

įl.ilai* -iižbulimai .
k'irmk Žiliu*, ’.l. :u.2I 

imat .i,,., išimu,, t- |m 
1 •. iu Ibtii ūti -už.-; ta.,

Ibb.b-plt t l'l tibfUbelI, 12 
H’aiin-ll nve„ l.u-nitui 
L.

i Sugtiuvi* miin.-im-a|bvlinl<* 
,■ |b,-bkeltn Imi-i:ui*ia* trukš 
m.-.*. Alpyškėjn v;ii*ritiinkai. j vilkinai vakarėliai Imna italo 
keli |Milieijo- Vežimai. Aplin Imu 
l.ui -ii-ii* -o miniu* žiimniu.

Seetiuvb n iiii.u u-nni Imvu 
m-sipęv vetiti, ;ipli'i*1i. Apv 
litikė* vnik.-ii ten litn'-lavii 
ŽJii-mitivii-lę. |*n.*kui jie tuo- 
tumiu* i'itiė griauti. Alplėšitn- 
jo lentgaliu* ir vilko*! nnmo.

Valiui *.iv itiinl.a* išprnilžių 
Imvo |Ki*lnlę* *nrgą li»-* W:i

:wji
i?

\s4«* 
fl iii

I

ir .-il*ilankti*ii-ji vi*mlo* 
I|š-iii. š:i geni* i'plldžill*. tiuli, 
nu -akyti, l.:t.| ir šio vnknni 
pnipraina* ir Ž4ii*lė* vi*u* nl-i* 
1nnkiii«in* Įirib-nkin*.

Komisija.

r

SUMAŽINTOS

Telefonu
YAP.DS 7460

»x

i
i
i

L- ■

1 Parkui bmo |«ive*ta neva |*' 
lieijo* priežiurai. kiol šita nl 
vaikytų vaiku* mm tumių.

Pn.lnniiiii- du-moni* tumių'lai. gi kitą mamim.-i pirkti, jau| l>k* neiš*iųid«wų'*r™lel *t<mgui 
teeinu tii-l.o- iH--.-iu-.mpi. t m ig.-ilavtd įtai-ytą. jei tik *utik*į1ė-Mtgrųžjnli. lllnnka* M'gtų- 
kui |uiim<laiiti h-nl.-i |*i bitt<-
* 
ir |iaig>dinu. tie turėjo .imiiiž

' gėli.
\ -l.iii.i-' iiH-iii

l.-o Imli |i>iiiiim-li.-iii-
liiin laikam*. Ximi.-d
■lami juo* ir nutvėrė.

U BRIDGEPORTO

I'uil. !•♦ <1. I.. |>. Sujungus

VyttK

IS WW1 01X11*.

Pranetimu panti; rinkėjams. 
Kurie turėjote |M<-mę Man-

aini-. I>n>l bm vaikų. vielinė kuopa turėjo e\1rn nu ka* rinkimo Įmrnšų. mulo-
Mrinkimn r-ikale K-ųn-rativių m-*kite ,Ugrųfcm1i nmiv.'-limla 
K ■nuiuviii. T"—* *------•.....“• - -___ —. •••• »*••••»<•»« |«mi»»«nii rritven, n<l- 

i vieta jau |*aimln (|*trviHlavu-: rie ae*ugrųxmi<.tii Mnnkų. |ua- 
l:«J. vi imnimmisn uirkti. uttsllekm na *i imi msd om **rfasL*l dtaurt.*!

>. tni i "alavui įlai-vtn. jei lik nutik* |1ė* 
lt •• 11 • • - lt ImiI'.I.. e.'. .ai . I • t. .. .|bM

K niuiiiviii. \ ienai krautuvei Iži-minu fmdttoln adremt. Kn-

ii iMirdnvėjn. X<’ ttlikii* 
.*u*il|ittiiwi n.'iitm iinimiln* |>ntdnvėįii. tiibijau imimtiij*1 

l|bnrelidll>itejt vieloj lm* nti 
‘dmyta uzeisn *n tnii>k*1ni* gė 

i iltini-* it kiloki.ii* dniklnt*. 
Kti-l ek niitro* krnitlitvė*. tni 
k.e>|bn inro-i prie *tuinryutu 

{kapitalo. I’umA'uh’* Inluii ge.i 
iro-. SeLmil-* kUbbObb* *il*iraibti. 1

|b.i*iLuk<
Lel ti 
•••iu

SVOGŪNAI IŠMETAMI 
LAUKAN.

u Mukite .1. Itngdžiuno leinkon. 
2X?4 Kn. Ihikley Avė.

Tastsa Faado Valdyta.

Labai Svarbu! Perskaitykite iki galui
Mautu ura tualuuu /n't ui ui i Tautului /taij rrlianuj ututlrlj utuxų įitiiaauiuf grojantmt 

atauiunu IJTHCAMA. lAaal n pl-tti u oi i Ha I.ITIir.lKI.1 ntafaaaltĮ, reikia finlrti įau 
puilu. fii ftuą. Ktraftą ir titrą baluti. «t tik fą<.ąl kirkrii ua* tutHktt aut ta, kart pra tai pi- 
ttiauKtau iuulilulau ntą pipią prrk'į . •

šv. I.nl.il e|ii«kii|uiiii uuildn.-i 
luyj. Evmi-toiie. ka* metai Ve 
Ivką dienoj,- įlainnta koL Lla 
ir kn* metai >iiritikniitn |n, ki
li* Itikntanėiu* ikilieriii,

Šina-t. .'litui nn-.-liškų įnikta* 
•■tų. Mirinkta aukų dauginu ii 
luk*tunėių dol.

Bet iiidiiniinii*i:i In*. knd ku* 
Įlietai nežiiioitut* žmogų* dėžll 
tėti inideilii 1iik*l;itilitie. Ir *si 
kiniui, knd Ilgšiui iii įkiIirta, 
kn* |iet* šienu* ta- ■ |ii-kii|ial'i 
getndėjll*.

IL-pig* Lutų. knd it imi* hm 
tni* |«ni|*ij»*e til*irn*tu lukle 
geradariai. I*mti pijum- Imtu 
kn p.’l'idžia ’l-.-l L te III. I 1el*b 
tlalll* nereiktų V.ilgintie* *11 
|<titn|iijn .kilimui*.

<Tii<tig>i* npy linkė.i* ilgu* 
laiku* "(.įėjo daugeli* gide 
žitik* lių vnguuų. prikrautu 
•Vogimai*. Svogūnai tieprižiti- 
rimt Migiilo.

Prnm-šntiui. klld dabar t* 
vngonų išiiii'-la liiuknu km , 
Vi-* *VOgUliU.

Tilo tarpti lllie*1e *V«.gltW" 
tie-iog t*-i|*-rkauii. Svarui r«-i 
l*ia mokėti |K-n1,i* i-.-nlii* ai 
i įmiginu.

\1*iknrtnjn .-irt M-nieji Ta
kai. Mai*la> naikinama*, tad i 
jo maž.iait butų, iii kuom< t 
nuižitui yra. limim-l (uio-kmiti 
gūlll gldilIUl piešti /lllolle*.

šį vakarų, taiandžm 21 
į ru*. Sekanti* k<m|M<* *u*iriuki-1" gili vnl. vaknrr. Itavo Ap 
ui.-i- !<•■..iH in. i j... reikale įvyk* veinta- parapija* *vetain--j.. 
?-■ d. Lai.. 7:.-gt vnl.. šv. Jurgio l.ietmii* Vyčių 4-ta kiio|m just- 
imk. katuli, imt !! lubų. Vnriai-1 tumim-uei n-ugia puikia* ir pa 
Iru Liniukui ir pritarėjai kvė- ' umkinnnėia- —■—•*-— *-•-•• • 

■mi nt*ilniikvti.
Valdyta.t

H NORTH SIDE

'•‘■k kelio* dieno* liko iki i 
••••mintim l„ Vyėių .*ito» ktu> | 
|hi* te.i t,i, kuri* jvik* gb-g. 
I d. 'I’tit. kn* tikintų ikit ne
ini i. b-ik*t1ė. mi-įpirkti, tu-*

MILŽINIŠKOS FRA 
KALBOS!

prakalta*. Kall*- 
liuilė’ino* Miidettla*. p. -Intuir 

' Poška. vi*ietn» gerai Hinotnn* 
ktdlM’lojn*. ir kiti. Apart krll-ų 
5i.|* dnr ir gružų, pnigmti’ėli* 

drkletiiarijo* ir dnitni*. ku
tui* dainuo* žyinio* roliaji**.

Tai-gi vi*i. jauni ir m ui, di
deli ir innži. tegul rmkn*i i 
•fu vo Apveizdo* juimpijo* *»•<• 
litinę, kur lutė* progų •lgir»1i

AI'IIAiiY.VAK.

Siiiurlr — Mabnui au UĮtUuti-

pta.........................

IHJuiaau- ; rvlitraaįfiria, IS 

raliu ffįitt, ts raliu plučin.

Sulniuuįi Iralrlr tu raitą. 

M‘įtarau — S'aajai papriiulau.

I'ujū fiiui/ai l.ilb liauta tuo- 

Iii tau.

Mita lu pt u/auia utauitra parrltunlriiHi uul HmuIi'titru nrtaaėmm* iHffįtgm; Tuk uin- 
iittttu Mm tiįnjui. Itrikia jutnki'li kfn.ua it ta* ;«« «».» uiuh'ti fintai: rlulrriu. JritfU pri. 
rin<lnuirlr rimu i:miiin> ii Laitui, lui alirlutuluuie lu uiai-uu u! papiffittbf kaina Hitui 

fffui

Mnluuikilr ĮuiAt'uu'li. kari lui učtu pif/i utniiun, lai aurplttu mitru iartrumralaii la
bui Irma Luina. /'art tufu ti kuitti uiln*ijaua Tarautai įutrtali Htu tfttijauia uiuiiua l.TTII- 
l'AKIA: u pautalpuilr. Luti bunilr ulfptuMiuli rituliu at ir Upiniu it prirtutpuilr mautu dari- 
pianu naro tlraupą lui iki'.h-Ikui luitmli atimtą utaiitui.

1‘iaiftUu uitiuiilf fuu'/u Unui'ti lliibt Ulba ti ųiuli Uuluutr laiiir, lutukuilai uluaL'f
mo.

--■!• piitrnkli. Ii |*-rknnt ptie* g, tinu*ių iš tnų* lirtuvių i.-<i|mi 
Tikit Iii* k-dlM-tojų ir dainų, kuriu* už- 

bl-iinim* gi-rni JitKituo* «oli-!ė* 
i* Dievo Apveizblo* |uini|.-ju*.

Pastaba. Kurini* prakalta* 
rengiauKM* jnu«,uomenoi, vie
nok lui* Intai indomin* ir *v 
ni< m*.

I■likę ••neit piginu. 
galiinn tututi |m* kaupo* nn 
• i'.t* Ii ’i f’eftb. Mllleiko* kinu 
•tl'ėj. IT’ut tVntan*in Avė.

I‘ii>;’r:iinn Upildy* I.. Vyrių 
Hiiengo* Aii'kriėiu 1'liora*. 
vidnnut. p. A. d*>H-iuu*. Iii vie- 
lu kotteerlo vrn Srlwo*fdioftųi'. 
*'••!.. pii-« Mduaiiki-e ir Aidi* 
Inml \ie*.

Tnd -.m*i iu*prnlei*kilr pro- 
ų*>* Įuitiii'li ii *i gružų koiovi 
'a. ne* lieill.iltuikę gnilė*llėr. 

I !’•• l.ntieetto bu bikini ir žili* 
II* *. kiltie tę*i* iki leliliiuii.

\ -n* koto.'rto |*-lnn* *ki 
uniit*i* luitapijn* nniulni.

Korespondentas.

SU AREŠTUOTA DAUGELIS 
PIKTADARIŲ

SUSI PESE RUSAI VIENAS 
SUAREsTUOTAS

Totai* dii’tiiiini* * iio*i>"ii|e , 
l*i!irijn imki !■• •il’rtt-yvų pri- • 
pikmdnriil* Ligi vnknr 
limo • niifb-štiibilii np’ie M"* • 
vniiio* tti.ii - pikinbkif iii.
iHiu-imi pnkelln tuojnn- |»i 

to. i.ttoiiH*l iiiie-tb' |ai-idnngiii" 
pil Ind.’it? !*•*. ku’iui.'l gtilvn 
žiolžini • nn- iie.liioti tiitiiyl* • 

v. tdiijnln*.

1S WEST SIDES

PRANEŠIMAI
iš ititiGiiToy i*ai:k<>

S. P. TANIS
1233 WEST lllth PLACE CHICAGO. 1LUNOLS

Ui

Xlelb.il.! lindi
Kahi.ky. nihlhlll
VieUtlo** IUIIIHI*1
24VI ciyln 1

Velyl.ų • 11**110
ginėytie*. I Indjs.
tinkamo inniniih
Kidu*kv 'o K-irlI
rųjrnn *nn
nitx- |tai]<ti

•tl

llliutl 
liet tiri 
litu l

M
a i’im

iiiii

tli*

IU

irt vnl*,iil

• •»

• II.

t

lo |«

Iš L Vyčiu 24 tos kuopos. 
V -k lmj. luti. C 

’-iai 21 kp. «hrettg> 
A .i*t.~ Vaitų |mi

Kaili D JH
Vy.io” ...lakto! 

inibilMii iwuii«»kiiio

d. L Vv. 
I'ttiknllvi* 

ipij<» «ve 
M. Zuja*. 
UIS kUIIn

|, |i K .*b7l» kihi|*i laiky. , ,ė 
lib.-nj MiMrinkiiMų šiaiulien 1. t. 
liniandHo 22 d 1919 m . 7 :*t vai 
•uleiv. |«iru|"jtiH-jr nvrtainėj. 
K.iaėiiune lema nariu, atailankyti. 
nu kin’.im lianų mrarliių tv-knlų 
aptarti, k. i pi i*irvnati prie tta*š- 
mto. ne. tHumf kalorijai yra |*»- 
.! ,*ta wmla. !■ lundlio tM* ii.

Tni<i m pult'”4kit stalvruti ir 
iianjų narių Vrlihfltt.

TiiWS u? I.AKE

Praneiimu L. Vyčių 13 Kp.
St bHhi« murinkime* L Vyėtn 

| ! t-l* įvik* •mrdojr, talatulta 
St d. A f atkilę vid nariai ir airr* 
kili uivii ilrmum* pridraiali Ne 
patai rnk it*. Anr<<|i

6
|IEWm» ĮM'JTIrt filItliUt

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje
Panluodani* ui trmiau.it kainų, kur kitur laip nruauai. 

Mašinėlių latakam, drukuati ir nfian ilbrkra yra naujau- 
•in. nunkn. l'Hatkutn vimAtua hikrudiiiM, tieilua, Mtuln- 
niua ir drtmantiuiua; enunafuuua lietui ūkai, rekmdaia ir 
konerrtimų ųeriauMų. armonikų ru.i*kų ir prūsiškų išdir* 
byarių. Balalaikų, ritarų ir muikų. InAių tik reikia. Dir
bame viaokiu. IrtAlu. drttuey.lėtu.. laimime hikredhua ir 
murtkališku. matramnitin aiaakanėial Karte primų* trijų 
erntų krataienklj »au. kataliou veltui

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO. ILL.

Ttbdimaa: DKOVKR 7309

I.nl.il
kfn.ua
Xlelb.il
trmiau.it
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