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>11 įniki— -litnrtic. |mlt irtini 
litu V<iki< lijn llelgi.ūii luujatt* 
titušų 4'«l utilijtaių ilolieritt. 
kni|m tiulį atlyginimo.

Sakom*, apautai vaikiai 
tvėrių, bombinmkui

AIRIJOJ VAKAR BUVO 
BEDARBĖ

Saugoja imo’-es nuo Nniu
Oloneco

UNGARAI BĖGA NUO 
■ RUMUNŲ.

Kariuomenė kardais kapojo Kai kur radikalai susirėmė su 
naužiniakui 1 kariuomene

BO Lt E VIRAI EVAKUOJA 
PETROGRAD?

PASVEIKIMO ANGLIJOJE U KAIE8 T AR 
VOKTMTU8 ATSTOVUS NYBOS PALTUOSUO 

TA DAUG ŽMONIŲ.

400
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licv, York, 1. \’.tka>
••ilt vniuit-niu įlri-ta nauja- 
didžitui-iit- >ui. Vul-1 jų k.. 
r.- l.-iivn* T-nnc—iv.
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SECOND EDITIO

METAI VOL IV.

Milžiniškos Riaušes Paryžiuje Pagaminta vieta pa 
tvirtinti taikos sutartiNerimavimai Raudonų 

jų Amerikoje

DIDELES DEMONBTRACI 
JOS PARYŽIUJE

Paryžius, g,-.. |. — Ainndie 
••imuii įvyko tlitlelt'— —trijuli-. 
tu -iiklniilintų tlartiininkų tie- 
i.urindnM'ijte.

**pot ryto tlarltininkų miiiiu 
* it inktt į Placr Matlcleine. 't 
p. -kili i* tiii. -u’nv/r.-io- ka
reiviu korilciut. piu.le.: i 1% 
ve tie l:i Coneortlia. n t> • m 
į litu- lluynlr.

Daitnriia <kdi žnumių -u p - 
•• *u*niky1i ir rugini: i |M*siii- 

tu-, antve-.
”t. i isi-iekt 

,l.i« vieta*.

Paryžius, geg. 2. — Vakar I Vnkar. geguži - I d„ >nlig 
pirm pietų ėia mbnvn jokiu gnutų ielegrataų. >*>cijali*tai 
darbininkų <lem<m*traeijų. liet daugeli riau-ių buvo |«ik<4t- ir i.uMį,. buvo 
P° l“r,V mierte jiakilti kai- Amerikoje. Teėian- jiem* nie _
-ian>io- rianuė*. kuomet žino-' kur iwp:ivyko |anvc>ti *avo •...

mėgino pa-iekti grmtmjiiira- —

Bolševikai, sakoma, kraustosi 
iš Petrogrado

1M AMONIŲ SUŽEISTA RAUDONŲJŲ VEIKIMAS 
PARYŽIUJE AMERIKOJE

l______
VersaiO**. geg. 2.

Mivažinvn|vi»i loku.'-ių nt-1o 
vai, put&ifli taiko- konfcnn 
cijon. 1*11*11111'1111.- vokitn'-ių bu 
ry» -u i*winu-iui- ul-lovui- 
atkeliavo užvakar. Tame lui 
’ryje laive t r vukierių iiž-ieniti 
reikalų l>ninh>tcri* 
llrtM-k.lorf^- Uantsau.

Aitų pojūtinį alulovų bu r; 
|te.-uieiixų ryTian-yht- vaidu 
pritiiu- ir Oh' 
luirtamenta 
lien-.

Viena* vaukini* *u vok’ 
įėiai* pMValantlį -n-ivėlino 
•įvažiuoti ■ Vaiirrc*Mm -tolį, 

raucinio nt1*-gimn -1«t

II--1 keli titk-1an-1
nr. ž -liti JKIII-.Ilė

■ ■■

vHnci darbas. 1 
I

\ aknr Poni -t • |*-r 24 v:-. IVie* trai
eiiiuit.y'a- ii*t<‘ t,.J. __ T ..

tlrrlji*. vi-oka: kteimnik.-u-i-i lien- ir tanvmni
n*4-X*lVJy midi- t “

Londonas, •n-r. 2. Itarim 
miiii-lfti- Stovni-ob I|n1ti>- 
ki.IlMHlnitut- imrlniiH ui.- |mž\ 
įnėju, j<ie Aut'lijni teikiu iltį 
tir- prietiitruii). kini kukiui’ 
1IOI> Itllrlll -UllUlŽtllt i tH>i.*(l i'lll 

eknitliil.
.Ii> Mikė, jog iiriui-tii'iju' 

inetii ii kure- ir civili- tumy 
lm> i *rintt>yl<ė |utlinoMivo u 
pie I toili.ionu> zinoniti. I> tu 

iHVcikinu Scinc tie . itpie vintu- niilijtmn- luular 
|trefckin> Cli.tr ičnitjii. su'tui tiž-lėiiiiniii.

Kinija nepatenkinta taikos 
konferencijos nutarimais

KINIJOS PARLAMENTAS 
PROTESTUOJA.

PACAMiNTA KONFEREN 
CIJAI VIETA

Neunom*. kad* taikos sutar 
tis bus patvirtinu

>.k> lyje vokiečių lankė M. l itui
i> v<m Im-:*iui.

„ vokieėių ufc ui n -. kur- buvo
■u gegnže- 1 H;nįtj i,,.,.,, |Hiver*ti |u-*li ei ntkoliavr* ?»ti |iinMe*nini* v»-

I

Antai žlovriaod* riaušių t 
melu agk.KMi toumh) MŽuša-į 
ta, vieoa* užsiraka* ir 11 po 
liettumų |niauta. Pilldic *kvi
rė npie 2<uaai radikalų buvo; 
»u*irinkę. Prie* juo- parariu-1 
tn armijų* lanku.-.

Ikutlone 3 |udi<iiumai ir vie
na* civili* iMtėauln. viena* |*>- 
lietiumn* jmvojtngni uohuily. 
ta*, liet ir tlangeli* rudiknlų 
upkidtn. Itovbury di*trikte "112 
žinonil) »uiire*ttu»<n.

Xrw Vorkc pakiln-in* nuli-;

vjr buvo tlar itfm- 
ių rejnirtvrii}. 

tatai, idicie. 
tuojau, inėjti 

buvo už-
oirteri. ixml l

Buk, 2. I- Bti.ltiĮMtt. 
Iii ofirijaliai |iraiH-Nii'iu. jog 
tingiu ii Imln-vikų km im.iit-ii.'- 
at.ina-lė ii>n linija mut K**|^. 
nutilk, už < mylit; raiti Bu.ln 
|w->tn. Negali nt.ilnikyti prieš 
.liprc-ia- pirmyn einančią 
iiiiiiin knrimmii-nę.

•pie'
(*t radikalų uuareAtuota.

Iiiilžinii-itH. riaiiM- įvyki.'
Ilaor tie la Coueonlia. ii knr 

miniu* Mėgino I«i>ickti |ter- 
iMdroto iMatg.

Prie) ja> parieta raiteliai.
Tie mėgino gražumu miniai 
eulaikyti. liet kuomet ii mi
nioti |Hi>igirtl<i Šoriai, raiteliai 
>u plikais kartini* puolė* i 
prie* žlIHtUc*.

Daugeli* žitamių tuižritla ir įkalu* apmaliiiMt kareiviai *u| 
numindžiotu. ! jnriiiiuktii*.

Kit<f>c lictoM* *iH'ijuli-tii >ti- iMruilc *iilaikyiu nuo |ut 
kiir*tvti žilume* tlaug |uilici ' rmlnvinui keli luk*1aneuii rnii 
juntu Hiižcitlė uiėlytluini j jlu»l<|onųjtL 
rknunimi*. plylmui- ir kitu Kitur iiclci-tn turėti roriju 
kini* įtaikiai*. lininiu* |uirt*lnviimii ir »u*i

Kilų -ulių tlipltniuitų linu linkihuii.
*«•* m-|ialicle Jie laivu >1 i | iria i. Nora nieko ypatingo gegužė* 

I dienų neįvyko. In-t nilku. 
l.atl raudonieji ėia ncrintiiiija.

| Ditldi* litikn- įlarluninku* 
at-kirli nuo *ocijali-1ų. Ne- 

Sienų ir kitų -kirtingi rr-iku 
lai. Ihirbiiiiiikii' kuvtijn u>. 

',a’ tliii Ihi žiiiuuių lait ui Įingcriui- 
inų. Gi rarijuliidai -- novu 
Įuiitijo- reikalui*.

DAUGIAU BOMBŲ 
SIŲSTA PER 

PASTA.

Ncw York, geg. 2. Vakar 
patirta. jog ii čiotmi į kitur la- 
-tiM-ktų dar dauginu U tiulio 
|ui*ių>ta.

Vi-ų Nuv. Vnl-tijų imitoM* 
•linpiiii iH-ržiuriiui siuntiniai. 
Fetlemlini agentai. tukimui, 
jau .urntlę lHiiiiliiiiiiil.ii ĮHtl-n 
kine. Tie piktadariai veikiai 
nt.idtir. valdžia- rnnko-nn.

Ihiugflie tiiioiiiotiinujn. kini 
l».iailt<j > ■ titi t i n.'-ji imi - liii-lę- 
nr tik tu* kažkokia lu-prOt'iu 
ilnrtui.-. Ne. •veiku proto žino 
gu- to n-.lnritn.

•rii

iuon.1 ritei jom*.

Viymi* įtaru, geoerali* 4rei-|ra* « 
ka* laivu im.kcllila dil *ių i 
prictapHų: H vataodų 1
dienoje; viMBttaae I nrurkdorfT-tamtauu. Partara-
ina; v<-ike*uė* <hin»bilixiieijo*' .i. tuojau- išėjo Inuknn. 
ir tikni* taiko* ir šalių išgin-1 , _
l-laviiiai. t'lmrlien- ir tarp kitko |m«ukė:

Dnngtdi* žmonių Įmkent- jo “Knijut Seine pn-fektn* ir 
ilt-t .toko* autirta. JCeu kran-1 vyrta«*yta* rodo .minku'ein 
Imt-. ItuMi uždarytu*. Nei duo vokiečių phmipoteutų mi.ijų 
tiri nebuvo ganiiiuuiin.

Oelsingforsas. geg. 2. U 
iA1:kiinų veretnių gailia žinia, 
į >g l*tl*evikai evakuoja l*el 
‘•i_nuby. Daugeli, gyvimtoję 
ii Ietį iė«iitnėianm l»tl*t-vil:iž 
ko- llit.ijo- giliinitin.

tlltmece yra amtank'r- n.n’ 
ė-imli* ti-ų .teitrmifin.i. mi- 

1 iriu) i m*. Bolėevi*;;.' itna«1 
nėtriiui-hi prieuumių a|*nngu- 
’ii nu. valdonui- žinoti'— nuo 
j arcinnnėin i- IHitlpni tikrų 
žinių.

| fi'lliTiHi ii kili. Tm tnrė» nllik 
ii ju k!«*rki»- nilm tnnmi. Gi 
Aiii<* yru žlurbiniitkiiL

( lt I kiti ėiikii, jus; i'in yru 
giliui riiguK 4»tn> >iif»knll»i« 

«ili»* t\urkn. Kak* kvni 
litu neimli * |i«iniiiiiiiti tirk<» 
ImhiiIiii ir taip tik«*htigni.

Ac« tity in<il?i<»kh* pnilvigu 
iiinln. K >4*k t M*ii4i rudikiil«>

OECUZeS 2 D. 1919 M

i

BELGAI REIKALAUJA
MILIJONŲ DOL

Kinai nepatenkinti taikos kM- 
fereneijM nutarimais.

Pekiną:, geg. - Taiko* 
kf<hlfi.'ti.-ij.>j.- luilnHn, kad 
SliiiiUuiiuti pu.vilnija. kuris 
pirui kiti.-- kiruiruliavii Vokie
tija. Įuvnlaiiia Jii|*mijo* prie- 
žiūrim.

Nutartu, kati vokieri, (m. 
li-tt biiviuio* triMK pitntf 
|ui' .hIiiiih>- ju|tonniii«.
Kini>» Į* rimt urate tad prM 

tokį niituribis luikflta >niar- 
ku> protinta*.

Kinui -ūko lunitirinli ten tn- 
;rūli jokio* >vrtiinu>

i*. jidcU •vrliuio junga. EM

Vrrrrillet. -.-eg. 2. Trio- 
•ia>n lloiel'yj t rdviaii-inji -ui-'
|uv;it :iv..n li.ik.t *.migt,-o »■■ 
-ij-iii.-. kiliu—- dūly vuu- ir n. 
kilčių atrlovni.

i Palai*yia vi-n eilė -Intų, ap- 
Inuiklit žalia ir nutiloiui g* 
li.ad—. I 
■'ink - ir 
bailiui tų 
kiečium*
• marti*.

I’irnt—it* *c*ijo* du-iut .lar
n--|t.i*k:tlu. Ntiriiun lų atlikti
kuoveikiau*ia. Tik varga*. kod jj,-, _ ___
|«ti teiktu- -utnrti* .Inr pilnai kMrt' į; ^JaaraŪT^iB^ 

Imvu iMiniMti, 1^*1 AMMM
Kita *varW kltatie, - tai U;, tMri l(ll1 M ,fĮį^m 
•45^. U!ki,,“\ •'’*'** ‘Kmij-i. '

Jafamija ton tar|in i^ižidla, 
jog ateityje tų |rrovinrtjiĮ ji- 

.-ucniž.in-mnti Kinijai.

I ------
PAKARTAS

KAS LEITENANTAS.

Tiuli -ii.irink. talki 
vttkit'ėiu ai-tavai. !%• 

į furiiialiėkumų vi.
> bu- inti ikta laiko-

T

3

>ii talkininkų ut-lovui*. diitlo- 
nndni. ir Lor>-*|.miti>ntni..

Tnr,«- .-tl-tnvų yni ir vi.-nn. 
d i lektoriui. Gciiiu.ii l.luy.l įTr 
laivių libijio lleiia-km.

Vi.i ni-iovni >n miiimi |t> 
r-’jtt ninkiuiiif liagnžti Ir ii
•;t
i>

___ ______ nkų ir kurio* žygini 
<tm tikrai t-žiitoini.

I*u*kirtų dienų |inniin<-ttm 
-:tl< n bu- pakvit-li vokiiėir 
.il-t-iiui ir uuu jų la.> Įuiiiula 
oficijalini įg.iliojiiuai.

Vokiečių ul-tovui tilo tur
ui yni i. imti *vuritini. |m*i- 
tirt'iuii-. |M»ftcliė.ini» u kilo- 
Iii- .ini'l«ii». -uiirtni- -u lai
ka.

Turt e t 
lib-t-t. nt . 
c'i’i ir t i ibi -« n ir ten lokit.'-ių 
.'■'. li' Įc.lydosai i| (ki-iiintl 
i-'ni.

\ .ii..u .lobai lui -jo 
•• 'ei' II •„•l-.-Ilžit*- 

l:aiija. lt-• lietu- ti.-|ei.|<. 
I*it lary ti.

i i o- 1 it—ltlH-ių. kll-Į
■ irtiiję itil.iičini. tik '

Paryžius, geg. I. — Kava* 
<lt |tt->ojr i> Dijon >ak<Httn. jog 
arti to mic.lclio niiivrikonii- 

,ki'> iiiililnritii- t.-i-ma. |am- 
uu-rkė i<akmti mneriktmi&na 
a tai i jo- l.-iti-tutnlą.

Tn- leilnuiultt* kriuiiniilie- 
klii- lik-lni- įtinti užpuolę* 
j'i'iiui iiioivi lt. Nuo to merge- 
!■'■ Initu-i.

!

įi > kis

ir turiu garbe ja pneveikinli. 
“Cta .tai Jirratalau jum- 

pulkininką Henry. pnuieiixų 
utilitarinė* niiriju* i ii>iuiukų. 
kuri. lai. tar|aiiitika. larfa- 

ii vokuotų nl-tovyhė. ir ptmicn 
xų it—publikif* ir jo. taikiniu 
kn”.

Vokietis nusiėmė skrybėle

Vokiečių nž*ienių reikalų 
mini-|cri- nii-iėinė -kryl.-lt- 
knlltanl pt.inenz.iii pri-b-kltti. 
| |in-ft-klo kalini niaukė 
gnlvo* linkterėjimu.

I'o to tuojau* vagonu, 
leido kiti vokiečiai ir vi.i 
.-iikn į jn laukiančiu* nuhuim 
bilin*.

I ž.-ii-tliu teiknlli inilii-terin 
M-kn-tnrin- iludigvr laikraščių 
n iNirleriiiiii- tik liek ju-akė;

••Neturiu žodžių ap-nkyti 
mivo jiiii-nui. man pmvnžinu 
j.int |m-i .-tuiikiutu- np-l.ri 
•’-iil». A. pi-itikin. jog tai'.n. 
kokių padaryti ėin iitvažii.io 
nu-. |Bitrfil.'.n. vi-n» tinitn-. 
tiuly vniu-ui- karėje”.

\ IMI- llld II- lijo i, IfU'o M-l 
ta. Ik-t tiiu.init. jie I ui 
vežti į pu-kirtii* jie 

Atkeliavo ir garlaivių kompa 
mios didikas

ITALIJAI PASKOLINTA 
MILIJONŲ.

50'

BUS PAGAMINTI RŪMAI 
TAUTŲ SĄJUNGOS 

OFISAMS.

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 60 
AMERIKONU.

GEI.8INGFORSAS. gtg — 

Shenkunko apylinkėse, <i*u 
rinėj Rusijoj, bolševikai visai 
netikėtai užpuolė bun amen 
komiku kareiviu ir 60 iš jn pa 
ėmė nelaisvėn

Londt.'ias 2 V.-ika 

id' — litui*-.' liliju* am— Iii*.— 
buvo -it-lo.it- li-ol;i*- durluii

\ it luini- ii.-l«-ginėįo trauki 
niu' t.t-i’lt-: ui 1nikni»-i'ii. ui 

Įtluryln knuituvė*. tlirlduiė. ir 
II.— • i-okite į-1uigo>.
T. t vudiite-i vųiui 

' -tn- ’ i. dt-l gt-rv-it t|
dieni*- 
-ttlvsn

«i "u UL

i |
1

Warhmgton. «.*v- 2.
Ii« % t r’tsti •%!»•’• ir «ltir 
ltJ*«H'l

Šll 
liti

Arot žinių, paimtuosius 
laisvėn tuojau: nužudė 
kapodami jiems galvas.

Tasai netikėtas prieš imt ( 
rikonu* užpuolimas, sakoma. . 
btts kokių tai šnipų darbas.

v i* r

cm t
Kai 11

ne
n

utį

Pisi išvien paremkite “Victory Loan”. Pir kitę

Gene va. geg. 2. I‘n kelta
-illiuilll IIUI* |*l|4t* |||4lj \ i4-t<)j
!»••• 11 liMijau* ydin-
t t ulini 141 ui i! rrfi-

I trnl’4 n«» 4»H»HHI*.
X» * Let|4*i|| l»ll* Uitihl M$- 

juitgs** Mitino’.

• UI 
llnltjai. 

Tio- piuigni- llalija tizinol ė. 
Ai t-iiiio'. už. įtuii-lų it kito 
kili- jtti pii-talytn- preke-.

I'i.it-it Italijai yni
.tinto *U'-7|..'*»i.'»*l.

t,, ii- . latkiniiikiiiii-

UėRF.KCEDUOTA DIDELIS 
ŽEMĖS DRERĖJIMAS

AVashingtou.
-..rgeti.n n iiniiffitfht

DAUGIAU PUSES KAREI
VIU PALIUOSUOTA

Wp*hin£ton. 2. I<a-

L. i. »•«•».’ • Sin. Vuktiji) ar- 
i' !>»• jjill «iuilL*lllll |?h-
n*i' t it |kiI»im»*ii«»!i«.

1.369,400 TONU MAISTO PA 
SIŲSTA EUROPON

V

Per pir- 
t uri- mė- 
-unaikin-
r.ut o| *tn

Paskolos Bondsus!
t

A

k



ku tautos valių. I'ri-iei- at 
stovu* rinktu Tokion dalyku* 
iškalno apkalbėti reikėtų. 

Atnerikoa parkeliauju A. L 
T. įmonės i- Prancūzijos ir 
Lietuvos. Jie nurodymų ir 
uiškiniliių |Mirveš. Keliaus per 
kolionija* ir žinirMiiis dūlinsi*. 
Prakalbų |ui-is<-kiiiui- reika- 

I linija |wi-tangų. Xėr ata jonė-. 
! knd l.iehivo- llaildoliųjaln Į 

,UFTi vtt k vr vi tai MKMi.všTta: Kiys.iiii ir kitokiem- reikti j 
linus bu- renkamo- aukos. Itin 
kitavo* pa-isekiimi' reikalin
gu- pririmšinmojo durtai.

Tokiem* it tolygiem. r<-i 
kulnui- nplurti pruviirtu kuliu 
mjų draugijomis orgauizaeijų 
kii<>|smis ir -k.vriam- ant vis
to- gn it" laiku susižinoti, pn 
.*aiiti atstovu ir valdybų su 
-iiinkimiis. Ameriku- Lietuvių 
Tiirylsi kur ka- našiau gale- 
veikti, jei -u ju einanėais drau 
gijos Im* Įaisin-ni'ę reikalin 
gno-iti- dnibii- "nitui ir nu 
šini atlikti.

Į tni atkreipiame ■baun vi-ų 
koliotiijų veikėjų, kurie šilini*- 
niknle privalėtų būti inieija 
turtai*.

“DRAUGAS"

Į “DRAUGAS"
Uu **«1.. na ,l.|kin>. ..si-M. olua.

' riUAl Ml.ll VTOs IVIVA:
Mclaao.................................................. *'• K

i i

i
Mulkinimai

[ Grįžta Amerikon

l« als-jo. 
alsižiimjo ii 

A meriko*

IuIų laiko 
tunj«» vi-

I

I
I

Iš privu< ių suiiiniiĮ utsižiU" 
kad gegužio im-ne-yj Anie- 

1 iš Kuriųai. grįžtu įui. lt. 
anskas ir K. <\i*nuli*. Ji< 
tami 1‘aryžiuji-.

dalykų
hnlonm žinių 

rianis (airneš.
r-as Ma-tau-ka- 

oje Aveicatijoj. 
eilę konfen-tvijų *u ul-to
J* IJetav'ue. Ilgesni taikų 

lo Paryiinji-. Im-ntar
* su Lietuvos misija 

(ram-uzih'J'1. prie Taiko-
ij<is. I’-ns -uoli* 

f3ų laikų -u atstovai* iš Lie- 
Uw<>- veikė ir. nėr ata-jouė 
Mbinžui žings-idžių dulykii at 
laSinojo.
•jTaipgi atsižiuiHiir. kad (i. 
■ Pakštu- iš Aveieariju* I.i<-- 
tifo" nuvykę*. Lietuvoj pu 
lįįli tiuinė kokia* 2-3 savaite*. 
<□*. (»> vyl:li ikon it n|»:i- 
lęjii liftia »Mhi- k«»kiy «lahkn 

nvoj laidė. -I..J girdėjai, j 
K. I’iikštiis liki-i Aineri 

CA |MisieI.li irgi gegužiu liū tie 
«e.
Italei trys. .V|u-iė pp. l’. -litdi- I 
-u Pukšiu, mano didžimu.' | 
Aimiii-o- lietuvių l.<ilionijųį 
atlii kvli ir žiniutiii. |ui-id;. 
Iii'i. I. ui' iame ių . lį.'innt

‘Ka* reiktų atlikti.
-AtlM'l-lko- I.ietuvui Tnryl 

tfknrtol iiini yra .kclb;i-i 
vnr.i., n o’incijoi'ii*. kad gali 
iBlil' iieitm-Utn* 'r nikais- nt 
t(Q V'-e.ą.tinj- Vmi-rikia* Italu
viu šeinių šiuikli nr lai kilu.l 
•ai-n.- dnrl*am* 
tpistaiiir. Tnd
■»r*i
i-Jtro I i' t

buli |*i-ir.-n
Irnugijom* ir
l.uu.- A....
I’u ils. luitai

I

VILNIUS

IAtsižinome, kud tadševikai 
Amciikoj rvngvtami žirnines 
Į pri» “revuiillrijo-**. mindo- 

pi štai kokiu* ■ilud-iu*.
Lietuvių ImiIš< vikai -avim- ir 

viešuos -u-irilikiiimos du r ne
senai -kilta-, kad Amerikoj 
revoliucija tikrai įvyksianti 
gegužio I dii-uų. Esą. įlahur 
nėr ko dirlzti ir '*ka)>itnlidiš- 
kųjį jungų” toltaus nešti. 
I,rnn*-uzij>i- ntmotiudinė revo
liucija lodei m-jaisisekusi. kad 
revoliiK'ijmm-riai įninku ir pi
nigų j savus raukas nc|ia>i- 
grirta-. Kapitalu rvvuliifeijo- 
nieriam- neturint, o priešam. 
•■unirit turtingi«ns. reraiiaci- 
ja Imvo prašalinta iJi.'.ktT’.ai 
Jrfdrėsai. Esą. vi-ųpirma l’i 
kta užgrobti Itankn*. iSpbėff 
tiitiig'i*. Xi*nu:' imniiiilii-ms 

•i *.n -in- ir įkal’i.'. kud kuip 
Ignitai revoliucijų prasidės, 
teikia fnojaus (Hilti. įlankas 
plėšti. Timne-t |anigo lai*, 
kaip šieno. Ilevidtucijn j- 
vyk.-innti m-t nikus, tad ko čia 
iH-|>rl>!i! Nu rrvoliurijn nt*i 
ra* ii pinigo.

I Nitkoiiui. atsirado tokių lum- 
i-ių žiiumių. kurie revoliu«-ijo- 
Į ta-lituktanl iis'lė darbu, ir kų 
' iiiiiiiiini buvo uždirl*' t1 •
Iridi.

* l'ri ui lino gegužio 
JJ|ili'-mi. <• ti-voliueijo- 

u* -iu ui". Gyvenimu, •■imi M<
Vngn. 'vtiijs vy,-*. Bolševikai 

|tmuiHl liaują .-liekų tlžveiF. 
E-ą. revoiiiu-iju gtųružio ui' 
i"--yj g; l ir nejvyk-iiinli. B*-t

■ d vi.vien tikrai tat- pti«* li"- 
|.<- k'• viriuj:.' di>-tilt. Keikiu 

'dm l.ė-k piiliiiikli. E*ų. išmin 
a . I .i.i'-.-.

' m-1 irt**.
\'.-l-_-i piešta lokiu* vaizdu*. 

I'evoliiicijiii ui''.iu*. prnsidė 
• i.-'tii tikra gerovė. Itatiaa- 
n . . pinigo «laibi įlinkai

I

U».
I

•1 H1

I

Ii aljitaukiaarių žinių atro-:
•lo. kad lenkų kariuomenė Išakija, pasiryžus)
Vilnių. IJetura* sostinę, ūžė- Į 
nm. Is-nkai prie Vilniau, vrr , 
žėsi. ne. jie prie Lietuvos »■>• 
-tiii'-s pretenzijų turi.

Daugeli, stalo I ‘ 
ką gi veikė lietuvių karinome 
tn-m'-. knd leido tankinti* l.ielii- 
vo. širdį užimti! Atsakymui 
reikta ii-škuti įiu* bolševiku*! 
ir Lietuvos |mr<tav ikų Kupsti 1 
kų Mtakevičių.

Ka|*-nka. ir bolševikai | 
matė, knd Vilnių* iš jų tat* ' |«di*tnnti. inima ir Vilnių su 
atimta*. Lietuvių Izarinomenė*1 l.itni« Lietuvi^* plotui*. 
|itisl*ektauii aiškini tą Ilsta. | ....................
Jie žinojo, kad IJetuva už va nepakęs. Ji redzatati. ir ko- 
\'ilnių <lė* visa* lauJanga*. vo* už sava* leritnrija* ir su
yra |m*iryžus kraujo pralieti, vu sostinę. Ji rrikatau* ir rri- 
Lieluvo. im-langie ir kov»«*
Imvo išimtinai (•rie* Itolševi Įnė |i*.įtrauktų iš Vilniau* ir 
ku*. m- jie Vilnių užėmę- tai-Į užleistų jį lietuviam*, lietuvių 
kė. Ibilševikai ir nu.premta i nnuijui okii|>imli. Sykį užėmę. 
Lietuvos rnstyhr tino -avęs j tankai gertaijii nesitrauk, ir 
aut ko kilu uukn-ipli. Maly-* Miniau, lietuviam, neiairi- 
■tatui. knd Vilniau* prieš Ita-' nžtai.ti. Lietuvių |m*iryžimo 
tuviu, iieiitluiky*. jie pastalė; aky vaizduje. taukai turėtų jį 
visas *|s-kii* prieš lietuviu*.
Imi tautu kintami tankam. 
Vilnių užimti. J ta žinojo, kad 
tuo žygiu jie |m*tuiiM- k«ivon 
Iii tuviu* u lenkai*. ■■ kur <hi,kn- 

;pvša*. lt u
Bolševikai

Tieuogini kora.

Ta* pat ir an beturiu tahta. 
Ji dabar kovoja ui aavn tiara 
ži»tawa<iji Jafcn ji nuauta
me sau prirlanktran diptaana- 

| tijos srytyje, tuomet jai rri- 
kė* tai t i* joj išgalėj esamų 
jtiuinių. tiesiogini- kovo*. Ttue 
met reiki-* itamonstluoti tau 
to* valių. I.ietttvii* Tarytai da
rys užreiškiiinis, šauksis žiui. 
nių, šauk- S-iuių. Tui'iml rv 
kė« visiem. In-titviaiu* tautos .1 
valių deiiion.tnioti. Tisinei j 
neikė* ir Amerikos lietuvių 
seimu, knd tautos valia butų 
l>iliiv*nė. I

Tokio nioiiieiit'i tankia A- 
moril-o* Lietuvių Taryba ir 

lokio dalykų stovio Lietu- „u ein.nu'10,11 lietuvių vi- 
►zrammė. Tie. kurie nuo semi 
varosi už greitą Amerikos lie-' 
tuvių setam kankinių, dalair! 
iš na ujo gavo progos už grei
tų seimo šaukimą argumen
tuoti. Mum* n.bu. kad jie

Mana valstybe ir -u ja. kaipo 
' -11 tokia, -antikine užmegzti.

Xv« liejo jame. kad dal«r. kuo- 
met tankai Vilnių tūrinė, jie 

nė. pripu
ltai! Lietuvos vatatyl-; — ta> 

, Vilnimi.. Tuomet pasidaro dip- 
Į liiiiuitinė situacija: l.irliiva 
i palieka ruta-žiuo-e, kukiu, da
bar valdu ir kokiu, dnr galės 

i atkovoti uuo l-olievikų ir v u- 
I kiečių. I išakija gi, Lietuvą pri

klausimą: ,|Br ar,.i,-.inl| |in.ktl|„-

tn-ėta. naudoja', 
įnami, kad lietu- 

vtarn* -u lenkam, už Vilnių 
susikovus ije altu greičiau gu
lė. snvmrai raakuMui |m.i- 
gauti. Tokia tai ladševikų tak
tika. Ka|>-iika-. o m* IJetuvo. 
armija. Vilnią taukam, atida
vė.

baigiu

pirma
mii.i

lieka vagiliai, pb'-šikai. Itolše- 
vikai tik nori plėšikų barį 
|aMlaugi«ti.

Ir prieš kų ėia revoliucija, 
kebui Mali* yra itaraokratigė 
ir joj žmmn's balsuoja ir dt 
ro, kaip išminti* ir -aniinė rv- 
<ki. Nejnugi rrvaliueijų prieš 
visu* žilame-, prieš žiiamių 
tvarkų sukelti gulima! Žino 
nė* apiakio ir baudžia pus
tymai- vagiliu- ir plėšiku-, nu- 
luiu- ir tadšrviku*. jeigu jie 
vagystėmis pra<k-* užsiiniiitati.

Jeigu iitsirnmln tokių tam
sių žmonių, kurie tailševiknlii. 
jmtiki. m-lirlm. Inukdami re
voliucijos, jie susilauk- vargo 
ir skurikv Tinginių niekn. už 
dykų ue|a-ni ir diiotu** veltui 
jiem* IK-Inlilin.

kaluiija. kad lenkų karinome-

lietuviam- utnlutai. Jeigu lie
tuviai bn* |irivm<i tankų už- 
-i-pyriniu ginklo prirairaši 
ituli*. iš kovų |uu>innuihr- m- 

kitu*, kaip bolševikai. 
Lietuvių ii lenkų ITunta* prieš 
bolševiku* susilpaėtų. o ta- a 
biein nieko geru arleiiiiu.

Joki išmintinga valstija gin
klo uc-igriehia. pirma ntųia- 
Minkiju* ramių, diptamalinių 
Įirirmoaių. lumigtii nurody
mo sckilaiua. IJctalvo* valdžia 
ir |irr*talė Taikau Konferen
cijai <talykų uit—rijų- '» j“"' 
teisingo mm*p««Bdžio raiką- 
tamtamą. Toji daainija dalmr 
fvniiuojatua. Jrigu ji lietu- 
vtatitM letMyurM mkmiimku* <m- 
lykų veltų, tnuunt lietuviam. 
Im-I irk a viena* keliaa — kova.

Kiek* kovo* nepradėta, kol 
dar yra priemonių kitokiu ke
liu klausimų rišti. Italai de- 
iiain-t racijų, savų mani lesia 
rijų nepradėjo, kol. jų nuomo
ne. jiem* skriuudo* darančio, 
ištarmė* mųuntaryta. I'ratai- 
mėję kovų diplomą t i jo* lau
kuose. jie pradėjo ik-iimnstra- 
rija*, šaukė imtlnmentų. kud 
imlirti ir pu-auliui paroAyti 
tauto* valių. I'urlamentu* ir 
italų įvairios niaaifestacijos 
(atrodė, kad tauta remiu savų- 
jų diplonintijų.

MALDA.
X< tni |iamoki>liiiiiiko vaiz

duos*-. m- tm vnidi-ntiivėji- ma
čiau reginiu-.

Tolintuose Arabijos -milty 
mioM- saulė l.-ka. Saiinas. knip 
A labi jo- plotui, ta-dnimi*. pra- 
skleid-.-s sėtm už'laitgnln. išei
nu. llešinns nuizji kaurų, tie
sia imt smilčių, klunpin* ir nt- 
gręžtu veidu į šventąjį miestų. 
\b kką, '-kėlimui- 
linkčioja: 
kita! X. t 
Dievo. ■•

1 pranašu*. 
, II* Idz.lll*.

Miliau dm 
Įdiet| į kalnų 

1 kulno v 11 -imi

■

raukomi. 
“Niitanin. šuliniui! 
Dievu, lipui I TuVę-s 
Mnliometn. Tavo 
Aliu. Aliu!” Jis

Pražudyta*
Girtuoldo Kpažintii

žila knyfeM vta tik itajo B 
rovė, laida Turi 5» puslapio*

Kaina tik ................
“PrafadyaM GyvmiiM.'* tinka musų knygynam*. Ban

delį jų unantiema nuleidžiamai žymu, nuošimti*
“FraMjrtaa Oy'mlnn" etaną B •ražtaazžų apraaką. 

Paimta U aoomių gyvcaviuo. Km kartą ją pradeda (kaityti, 
nepames nepertaaitųa Ugi pabaigė* Taip yra užinmati. Ap
rašyta tok. vaiiJaa. kun dainai aotinkamn ir tarp beturiu 
palinknaią prie puvimo, gi 
mvo klaidinau gyventai*

R'ikalankite tnnjina. Nra «bribact*» akaitlina z'ipznz- 
dinta.

pirma ir dalmr >tar m-tav-erti t<w pasiskubina, kad kita Ito-’ KDUIItt K7M TATAI 
nn N-inai reikšme*, aeat*)* j kin kobaiija. iš netyčių. neiti- KMraMtal KA^LINlN 
ja ju pra*iiH-s. J ir protauju' bėgtų (r nesutvertų skyrių, kaipl Partatautą duoda grciiuoo* n 
kralvl Sr’nuis, rvikuliu- L...1 _ ____ ___ __________ __ ___tcnlvl dtdcir Seimu* reikalin
ga-. kad jie tuip manu ir taip 
nori. Jie mano |ia< taryti tą. ką 
joki |Mn>tinga tauta nedaro.

Tokiuose Is-galinė. -vartai. 
laikuoM- laluii lengva užsikar- 
-eilioti. I'žsiknršėiavii* galima 
netaiku *11 Neimu j-i-okli. liet 
tauto- vertumą (ungiuli. .prer 
<Uia ne ii ,įu» užsikarsi' tav 1 
mų. bet iš riminnro ir nuueek- 
lumn. Malto proto ir išmintie* 
lietuviam- šiuo taiku uivi- 
reikta. kuomet į juo. ir jų pa- 
sielgimus pasaulis akta atkrei- 
pęa taiko. Kounliniarkiii.ė- ir 
rimtai veikime, kati ravo dėl 
karščio išsišokimai, btauta. 
nejnutarytumr sun ir visam 
liežuvių reikalui.

kad Aušros Vartų (uirapija 
(nutarė, ir kad nepaliktų 
llri<lge|Hirto su Tonu of laiku 
la-linkty niaujant Ka* nenori , 
palikti užpakalyj, turi ueaaaa- 
•ti. Jau kon*titu<-ijo* atspnuz- 
dititns. Gal dabar ir veikimnst 
lauiidės.

Ijgšiol ilnr Katalikų Vieny
ta-- turime tiktai Irta skyrius: 
Dievo Apveiziios |mr.. l-tua-. 
Av. Antanu parap. (derva, 
11L). II-ra- ir A niro- Vartų 
|mr. IlI-ėiaa. Girdėti, kad di
deli. bruzdėjimas eina Nv. 
Jurgio imrapijoj. Ka.-žiu. ar 
jie iie-utver. tik skyrių pinu 
Av. Kryžiau- imrapijo*.' Zim>- 
■na. ka. |iirm<*.ni.. ta* man- 
■Iresni*. Tok- lenktyniaviman 
iiiiisi; vtauomeiK-i eina ant 
sveikatos. Av. Jurgio imrapija

-ty |«'iojnitt ir kodkiu* šau- 
kiant. kartojant. Jie iueldkta*i.

Nventailieni*. Itažnyėių var-. 
|mm* -kaniliiiinnt. traukiu 
krikščiunių minios į nuddiui- 
miu*. Tenai imt kelių imrpini- 
lę j krūtim-* mušas, nuodėmių 
atleidimo šaukia*, tai augelio 
akis | ui kėlė meldžia Allgšėiaii 
-ioje tvirtybė*, išmintie* Du-- 
10 keliniu* pnzioli. kud žemė* 
kelionėje Dieviškųjų žmogau- 
IMi-iuiitinyls.- ntliku*. Jie im i 
■Ižias.

Kuip įuisiiuI.s pintus, kui 
vaidentuvėje ne»kieiidii, linui 
visur susiduriu -u nuildo- 
Vainiui*. Xrsi-tebiu. Melsti- 
yrn žmmn-ku Nėra žinomi u-, 

i-simelstų. su- į 
■e. kamio.r-l 
>id luitų žmo

kiifi* kum 

\«i pi«4o»

t

Ateinarėtaiue mėnesiniame 
smuntikime, gegužio 13 d. Die
vo Ainvimlue svi-tainėjc. tiki 
mė*. kad atvyks ir pirma, or
ganizatorių*, gvrli. kun. F. Ke
mėšis. Taa susirinkimą pada
rys <tang indomesniu.

Katalikų Vtauylta* Ccutro 
Kll>411 ulkAtUttlMM' UaUmI |NŲ(Vl- 
dalijama, kad .byrių, draugijų 
atsiuvai, ailm kutaiti jų veikė-

ea.ro katamija* 
ifviejnoae sūri
■taryta. Kiek tai liana )mi>ium- 
kiiiiimi, kiek iiidoiuuiuo ir km 
kin iš to n. m ta. sunku ir pa- 
sakyti. Gal kuuua-t plačiau. 
Inu galima apie muirinkimų 
į.pmUutu parašyti.
Katalikų Vienybė, taktinė. 

1447 So. sath Auk, *

Ciraro. m.

SKAITYKIT!
“DKAU04”

šąli kalimui: “ Esu toks, kokį1 
aš |mt» suve padariau. Mažai 
ka. man gyvenime gvlls-ju; 
daugiau man klastas įtarė. Aš 
kovojau. Kų laimėjau. tai sa
vo *|a-komis. l’rieš nieky aš 
gnl vo. netenkinu ir nulenksiu.

; Gy venimą. kova, u liūtim iš
mintyje ir niukuue slipryta*- ir 
jiv mano ginklai. Nilptiyla-ius 
prietaram, aš ištikiu. Malda: 
Ha! Tui kvailybė.” Bet ji- 
meldžias Tai- žodžiais ji* 
meldžias, -avė nug-tiiia ir gnr- 
liiun. \ ietuj Sutvertojo, ji. iš 
saVę* -udaięs stalui guriniui, 
j ii tiki ir jalu meldžia*.

Matau kily vyrą, tikėjimu 
netekusį. parpuolusi aut keliui 
prieš motei i-k-.-: “Aš tav<- mv 
liu. ' 
laimi'.

i Ii Iruti luaktai Įiaaiškinima*. 
mokslininkus nu.telsi: “Mal- 

i<lai išuiškniiiuas! Jo nėra!" 
Kodėl žmogų* nn-blžias taip

vri
!• ik 
ilM* ii

.iu tmnm dievai!*' 
•laimiu visų -m

I Vietoj Dievo, ji* garbina mir
tinų žemė* rutvėriinų.

Klausau trečio iM'tikinėiojo 
šneko*: “O. aš luzmenu*. Aš 
užimtas. Kn* nori, tas tegu išaiškinimo nėra, kuip kmlcl 
meldžia*. A* MMMprieštau. Mal- i žmogus alsuoja, kulrl jui vai- 

i'tas, tai moterų dalykas. Ašjgu ir geria. Xrln-nt tik tok*. 
Iiirturiu m- laiko, ne noro. Aš 
užimta* savo bizniu, savo rei
kalui*. Mnn seka* dėlto, kud 
n* 

IAŠ 
k** 

įnų
jum dūsauja.

.Matau m-tikinriua ■tailtain-Į verčia maldo* n|-'igų nt.iža- 
kils. Jie visu al*i<lavimu gar
iniai dailės fornuts. įtarumui 
jų. kiltuniii ir groži-. eavyb>-j< 
gera* dalyku*. Jie vaidentuvė 
je į gružė* enlvc* |iakdę- ir 
vnid'-iituvėje dievtmmiu* su- 
tvėrę- garbina itailė* tvarinius, 
gružes stabu*, išminti 
ktelHIlIo dievukus. Ji 
-• viską npiiiuinlį Dli-vt

kud žmogus gyvenu, 
y ta žmogų*.

Vetikiu. kud nuihlų 
savo reikalų neapleėliiu. k-tų |aniaikinli. Tegu 
IHitenkintu*.'' Ji* nušilot-! ševikai. tai-viuuaniai. 
su u aukso veršį, jį per die ir visa m-tikiis'-iųjų 
diena* garbina, jam dirlui. prrnrkiojiiiiai*.

kad jin

ka- gu- 
tie) bul
ate! štai 
galy W'

pasityčioji
mai* niekinimais tikinčiuosius

•/ik*

ir iii 
uhiiir

■lėti, tegu oricijaliai tikėjimų ir 
Inžiiyėių |uimiikiiiit. Tegu vie
ton tikrojo Dievo n-voliueijo*. 
••-•ijalių reformų, tikėjimo tte-

> apykantos -tatai* pn*tato ir 
Įjuos garbina. Jie maldo- neiš- 

nnikim>. ne. negali. Taip ne- 
gnli žmogau- krutinėję uinldo. 
itblaryli. kaip jie ne|«jiog>i 
uždaryti vulkanų iš. i veržimų. 
/*'iii>. vėtau* tfiilyl-** kulnų 
•Hardy*, jei bu* ugnckaltii*
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1 LEGENDOS KPASAKOJIMAi 
KUOKELĮ JĖZŲ

DNKUIKt

(Tąsa).
RUSVA.

Tuomet J|» NnnljtaokA Jtv>ku taip gtlItM. kad net pati
Itetna i** Jna karK'in |aa«44at4 Ajllea*^. Nn« paliakanlt) laky 
jiedu kva P iri. !«•). FTeilAl nraMkAl*' Ir Miliai? tek*jlma« fvui- 
Itumavo.

Vieną popietį kunigaikštytė (Hga Istrogolov žaidė ra 
aavo mažu broliuku vaikų kambaryje. Buvo žiema. Snie
gas storai deng*'- žemę. Salti* Kpirgino. Isslinė* žvakutė* 
kabojo nno stogą ir uiedžią šaką. Vėjas staugė pro namų 
kampus ir draskė, šaldė kiekvieną, ka* drįso jam pakliūti. 
Vaikam uždrausta Ihivo išriti laukan.

rėjua per langą į kiemą, — ana, ar Mautai taaa maža*, varg
šą* nbagučiu*."

“Tžveizda dnos jiems *Mt tiek pinigu — tarė Joną* — 
mą* tėvo* įsakė ne varvi i nuo durų m-i vienu jiavargėiio, nie
ke jmn nadavua.”

“Aš neri čia u lipti šranya parikalbėti *a jai* tari Ol
ga—mes nieko gero da nepadarime vargšams, o. Žinai, mus 
mamos mama baro arlyma giminaitė vengrų karalienės Elz
bietos, kari buvo iravargėliams taip gera, kad net stebuk
lu dari.” x

“Gerai — atsakė kunigaikščiaka* — aš toriu gerą su
manymą savo galvoje ir jei man prižadėsi nepaposakoti auk
lei, kaip tu paprastai darai, tai aš lan jį papasakosiu.”

“O taip. Jonai, aš prižadu trinčių tvirčiausia. Ir nie
kada nepasakojau tų tavo sekretą, kurią nepasakoti priža
dėjau.”

“Tad eikš čia j kampą,—tarė Jaus, tempdama* sesrrį 
už ruko*. — Ar girdėjai nedėliaje tėvo Silveetro pmaekalą! 
fttai ką ji* pasakė: Ką tiktai gera podar|tp vienam M tą ma 
žiaa*ią brdlią. Man tai paderite! Taip, turiva šią žiemą, ką 
nors gera vargšams padaryti.”

“Bet ką mudu padarysiva? Mudviem vieniem uždraus
ta kur nors išeiti.”

“Mudu išeiaiva Kurioje, kada viri būva bažnyčioje ir 
Kateriu palieka čia mudu du viena. Į tą laiką tn pariąri 
ŽHc tmk drabužių pavargėlią raižau--, vietoje ta, ką beeia- 
vi juoa «avo lėlėm*. Gaurimr nno virėjo kiek nėr* maisto ir 
pariimrime su savim rira* rubliu*, knrinoa gavome nuo mo
čiutė* per mų« šeimynine* švente*.”

Taip, gerai — tari Otga Unkmnai, nors ji kairiai ne
mėgo siūti.—Is-t Imiso, Jonai, žinai tada tamsu labui, o vil
kai! Pernai per Kalėda* aš girdėjau ją atauginu, guiėdamh 
tr.Tnn.4m •• lovoje.

“Gerai, jei jau ta tokia bailė, aš eisiu viena* — atsakė 
Jonu drąatai. — Tn taip daug riauorort prikalbi apie pa- 
vargžttaa, tai ai maniau, kad pu tave dėl ją ir drąsos kiek 
■oro ateina. ” 
riHbta^.*al^’r ,̂«Z^Mwrbro»rių<ri"taMet— ir 

ryte pradėsiu rinti.“
Inėjo K atariau paguldyti "vaiką. Tėvai to nedarė, ne* 

dešimtame auižyje nebuvo U* mados. Vaiku* tada auklėjo 
labai aštriai. Jie buvo Imudžiatni už mažiausį nusikaltimą.

Mažutė kunigaikštytė skubini siuvo rubu* neturtingiem* 
va tiktai kada rids^Tl^ti Tui  ̂pemakąTtaJa 

vo m Kateriu pasivaikščioti arte ant rognčią peaivažinėti.
Prisiartinu* Kalėdom*, tėvai Iatrogolov išvažiavo roata- 

pylin. tenai praleisti švento*.
Olga ir Jou* buvo Iiuoi ir lengviau galėjo išpildyti *a- 

vo *uman*-mą. ne* Kateriu mažai jai* rūpindavosi, kuomet 
kunigaikštienės nebodavo namieje.

Kurioje, ištiktąją, juodu buvo visiškai vieni ir iinosi. 
Apsirėdė šiltais kailinukais, prikrovė pilną pintinę drabužių, 
kunigaikštytės (nsiųtų. ir valgią, kurią nno virėjo susigrie
bė. Namieje nieko nebuvo, m-s viri buvo išėję bažnyčion iš
pažinti**. Tad jumlu nusinešė ža-inyn pintin*-. ntsiiLirė duris 
ir pažiurėjo laukan.

Buvo labai šalta naktis. Sniego buvo giliai. Kelionė 
buvo nelengva ir šaltis laikėsi jau nno kelią dienų. Mėnuo 
švietė ir danga* buvo kaip prisėta* mirgančių žvaigždučių.

“U-n.” pasipurtė (Hga. kada juodu pasijuto už durių.
“Ka* tai! Ar tai dalmr pradėsi Vėl bijotis!" tarė aš

triai Jonas.

tol

*

“Su utuum taippat — atsakė Jonas. — Kaa h®*, jei 
mudviejų ranka* prišals prie pintinė®, ją* tariu atkirsti t**

Olga da garsias audėjavo, o Jone oet ašara* per bri
dau ėmė ristis. Juodu šaltis taip ralm»'-, kad visa judrieji 
drąsa pranyko.

" Melski vo* prie Kūdikėlio JtaoM—padavė sumanymą 
Olga — gal Jis nedalei. mudviem sužalti. dėlto, kad mudu 
dėl Jo šį darių atlieknva ir vargi, ksnčlavn.”

Juodu mklaupč ir pradėjo abu mel-tis:
“Jeuan. ninbiniansis Kūdikėli. užgimęs tvartelyje, nu

kryžiuota* aut kieto medžio kryžiaus, buk nui-ų ivitrellm Mur
kiame padėjime." Tni buvo trumputė uuiblelė. kurią kai- 
hėti išmokino juodu molina. Prie jos (Hga tino savęs da pri
dėję:

“Tr apsaugok. brangus Jenų, kad mudviejų rankos ne
prišaltų prie pintinė*.”

Pu to juo* i u ėmė urėti pintinę, o ji pasirodė tokia leng
va. kad juodu iė nusistebėjimo m-t suriko.

“Tn, Oig®, ką nors iė paatmėa išmetei” — tarė Jonas.
“Ne, pintinė pilna iki pat briaunų, kaip pradžioje, Ka

rėk, viri daiktai yra savo vietoje — atsakė Olga, pakelda 
ma vilko kailį. kuriuo juodu pridengė savo turtą.

“ir kas via — tari* Olga man visai šilta, n sniegas 
omui natos lyg lankia kailis šiltas ir minkštas, ir rankos lyg 
šildomos vi, labjau karšia."

“Ir man (innašiai tlarosi — šaukė link-mai Jonas. — Tai 
Jezns atsilygina už mudrieji, maldą. Klnii|ikivn ir pmlėkn- 
vokiva Jam iš |>aėios mn< širdies gilumos."

Juodu ateikb*U|»ė ant sniego, kuria *lavė šilumą pana
šų ugnies šilumai. ir dėkavnjo Dievui už stebėtiną |iap-llią, 
suteiktu jiedviem "sunkioje valandoje.“

Jiedviem berileulžiant žemyti sniegas ridėsi šiltesnis ir 
pintinė lengvesnė.

Galop, juodu pnsiekv kaimą: Pirmuč-ianMoje grinč-ioj,- 
juodu ra<lo M-nn moterį lovoje. Ji buvo taip laitai, laimi se
na, kad visa drebėjo nuo šalčio, nors pri-- kakalio ugnis ku- 
rvooai. Juodu pridengė ją šiltu užaiktajinui. kurį Olga buvo 
numezgus. Moteris tuojau* nustojo drebėjus; ji net suriko, 
kaj jai pasidarė m Įtaprn-1ni šilta. Dantys nustojo harškėję. 
o jos sustingusieji (tirštai visiškai sušilo ir imsidarė miklus ir 
sn valdomi.

fijo juodu toliau |s*r kaimą ir kur tikini rrukt ką nors, 
reikalaujantį pageltu*, tuojau* iš sava jantinės davė. Ne
sirado nei vieno, korimu neimtų radę kų nors tinkamo pin
tinėje.

Galop, juodo inėjo j vieną I akutę, kurioje rado vaiką, 
nevaldantį kojų. Jis devyni turtai, kaip guli augštinin- 
kn* Ievoje.' kitaip niekaip negalėdamas. Išviso jis turė
jo tiktai dešimt* metą. (Hga sukrovė jam iš pintinės visą, 
ką skaniausia laivo turėjus iš virtą ir keptą daiktą. Po to 
ji jj apsikabino ir meilingai iš pasigailėjimo pabnrtavo. li
gonis tuojau* pajuto, kad iš jo nyksta drausmei, jis pasijuto 
užtektinai tvirta* šokli iš savo lomu* ir bėgti pasitikti savoj 
motiną, kari grįžo po Mišią ir Av. Koamnijoe, bar ji karštai 
meldėsi prie Kūdikėlio Jėzaus, pralytam* saro vaikeliui 
sveikatos.
Jeną^bOl^'iš«hri^i^£"lųlri į"jų*ranmik~Joodu D* 

dėjo žmonės ra žitemtavai*. Džiaugiouingiems klykavimam* 
nebuvo galo.

Ir iki šini dienai Kočioję tėvai ir motinos |>a*akoja sa
vo vaikant* njiie mažiulius kunigaikštį ir kunigaikštytę, ku
riuodu Kuėioje atkeliavo į kuimą su didele pintine, pilna 
įvairią daiktą..ir kaip juoda dri garbės Kūdikėlio Jėzau* 
apdovanojo daugybę neturtėlių, ir kaip ją dievotumą ir pa
sišventimą Jėzų* stebuklu n|idovanojo. i*gydy<lams* raišą 
vaikutį; ne* kur Jėzus nuaišypro "pati žiema eina šiltyn."

Polit&a v Lietuviai.

rĮSĮJO^^
litini ttrrlt tk, 
t 'i I >.«i »* ir r»«

Pas lietuvius yru įsigyvenu
si nuomone, kad politika alpi
nai yra niekai darbas. Politi
ka purvina, joj ns-bi ir suk- 
tvls* raugas.

Tokiai nuiHuonei esant, di
džiuma li<-luvių. Anivrikn- pi 
liečiu, šalies |*>lilikoli be ne
sikiša. Atėjo linkiniai lie
tuviai jais dang nesiinten-sno- 
ja. “E, visi |*>litikieriai me- 
Ingiai,“ išgirsi sakant. "Vim 
jie gražini kallia, Is-t iš jų 
luiibk** niekalu nėra, lik jiem. 
patiraM. Ko ria maa kištis.“

Tni nuranonri stoksanl, di- 
ilžinma <lorų žmonių ir vertų 
piliečių ntisloja šnlies roika 
lai* ir politika rūpintis. Tuo 
mrt politiko® pradeda skverb
tis tie žmon*'*, kurie politiko* 
"pun-intuno” taurę pariryžę 
iki galui gerti. Dnluir |s*lili- 
k<*n iš lietuvių lik tie žmoni'-, 
eina, kurie a-meniško. nau
dos ieško. Toks a|>sin-iškinias 
šiai šaliai gero neneša ir li«-- 
tuviams kredito n*-|*a<lar<K.

Ijiikns butų Ans-rikos |sili- 
tikon eiti ir tiem* žmonėms, 
kurie vardan i*rirwi|*o ir idėjų 
koVotų. o ne už šiltas vieta* 
ir pelną. Iš angštos akinis pi
liečių n|n-ileialitno naualoja.i 
karjeristai. Tieji politiką sau 
..|lliioli>i|Hiliuivę. kraštui ii<- 
alaug ga ro ir gari.'-* alam. Ha- 
Imimari* nn<i politikos narna u 
don išeina ir puriai politikai 
ir tiems, kurie šalinasi. Jia- 
erti dažnai nuskriausti ir iš. 
natalaijaiiii. Na-stebėtina. kaal 
po to išridirba unomnor. ja»g 
politika — purvinas daiktas.
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Negu Kiti

"Ne — tnrv Olga. bet jo* lialsa* buvo drebantis.
Augštai švietė aišku* mėnulis, sniegą* blizgėjo lyg bri- 

lijanlų prisėtas, b*-t šakoti im-džiai mėtė apliiikui šešėlius, 
kurie atrodė, lyg kokios raganos nagai išleisti, kad |Mi- 
griebtų ką. Baimė apėmė kunigaikštytę. Kasti n. kas ten 
toje šešėlių tamsumoje slepiasi. Ar nepagrieba kaa, knita 
reikės eiti pro šalį.

“Eikš — tari- kunigaikščiukas, kada juodu i jo per tan
kiai suaugusius mnlžius - ^klibėkime; o ne. tai prrfebės Kn- 
larina. kad išėjovn ir tuojau* pasiirti mudu vytis.

Tt-isylię sakant, ne tiktai Olga buvo Imimės apimta. Is-t 
ir jis n<*mnžinu bijojosi, tiktai jokiu budu neturi-jo drąsos 
pasirodyti bailiu savo seserei.

“Kaip-gi eisi greičiau *11 tokia sunkia pintine,—atsa
kė Olga. — Surimainykiva rankas. Jonai.” Jos rankos jau 
visiškai pradėjo stirti.

Ėjo juodu ki-lius v>nr-tu< ir. galop, pasijuto ant kokio 
tni kalnelio viršūnė*, prie kuriu apačioje buvo kaimas. Jau 1 
jiedviem buvo girdėti Kali.lų varpų skambėjimas ir buvoi 
matyti švie*r>- žibintuvą, kuriuo* žmonės einanti į bažnyčią 
n*:n«i fsnk-ee.

"Na tari- Jonas linksmai, kada juodu tmsidėjo pinti | 
ne, kad valandžiukę pasilsėtą-- jau mudu ntlikovn dauginu, i 
kaip pu*ę kelio.”

Ibi nelengva
km pintine ru 
vo keliu* Ii m

llUVil 
*, Ik

myn nuo kalnelio 
iliai slidu. Kartai* 
rosi dažniausia
Ū. M •» M i MUK šutu

u •un

DANUA.
Danijos Vaikai, arta Sudužėli. tarp lodo kalną.

l-Us.rMa VMe*<rx • Ji* ss- 
telks t.M levo tinlie. staUM. IV. St. t.

Kėniai, labui jau n-nini Danijoje. Ni-murako kaime, gyve
no nvkuri. žvejys (žuvininką*), kuri* vadinosi Kri*ta|io* Kris- 
tensena*. Ji* Imvo laimi neturtinga*. Sunku jam buvo mai
tinti save, Įiaėią ir dešimtį vaikų. Žinia, kati Danijoje žiemos 
šaltos, ypač pajūriai*. Vargšai Kristen-eno vnikni Imvo men
kai aprėdyti ir silpnai |mvalgydinti iė jų kentėjimai Imvo ne
lengvi. Tuomet sunku Ihivo vaiku* pristatyti prie kitokių už- 
•iėt.iinią. kaip tėvą. Ypač neturtėliam* tai sunku buvo ką 
nor» padaryti. Nebuvo tada geležinkelių, o menkni apgyven
tose Danijos vielose neturi-jo žinom’-* net nei vidinių, nei arklių.

Nismurako kaimo gyventojai liereik visi laivo žvejai. Ji* 
buvo toli nuo kokio not* įniršto. Žvejai turėdavo keletą my
lių kelianti pėkšti, kolei |m-o-kdavo miestų. Tenai jie finrduo- 
■lavo sugautu* žuvis. Iš to turėdavo ne|M-rdidŽinu*ią pelną. 
Atėjus žiemai, kuomet gaudymas nenu-isekdavo, ištisa* sa
vaites jiems prisieidavo pasitenkinti vien juodos duonos ga
lui lėliu.

Kri*tn|ia* buvo neblogiau. ia> žmogų-. Ji* Imvo geros šir 
dils, liet I artai- nuovargi* ir neturtą.* taip jam ilnėsdavo. knd 
ji* |iasidar«<liivii savo vaikinu* :s-|mprn*tai aštrus ir wt nttož 
mu*. Tokiame iii*- Inbjatisin ji- neki~«Livo savo trečiojo *n- ■ 
tinus liiiko. Ji* buvo mažutis ir sumenkę* ir turėjo tiktai j 
apie <k-širuts metų, kada prasidėjo ju gyvenimo m-pnprn-hi 
istorija. Erika* buvo laimi gera, ir mandagu* vaikas. Nega
lima suprasti už ką Kristalui- ant jo Imvo taip e-mnlmiu*. 
Erika- tai buvo vienatinis iš dešimtie* vaiką, kuri* iiivkadii 
ncriginėydovo ir niekada nepakėlė savo rankos nei nnt r imo 
iš brolių, nr m-s-hj. Jis buvo, siilyg savo metų, silpnuti* ir di
di--nę mivo laiko dalį ji* prasėdėdavo nnt juros kranto, liiikv- 
■Iniiui. nni *avo rankų mažų runžinti-ią i* vaikų. Sėdėdama- - 

kranto ji* svajodavo anie savo busiantį gyvenimą.[ 
vildamasi* ir nerimaudamas. kada gnlutinni iš- 
•o širdie* troškimu*. Tų troškinių ji* nekuonml j 

|ui-i|«i*aknti. m-t *avo vvresniąjai Mmereil 
rriėju ir buvo jam rimtimi. Ji dažnai np-1

nnt 
nnt juros 
spėliodami, 
pildy* ji. * 
neišdrįso k 
Magrietni. 
gindavo Er

Alll I 
kuri

TOMŲ ŽINIŲ U LIETUVOS

Irirlėninkų Kąjungo. Nrkreto. 
riu* Gegužės nH-m-siu |mlmigie 
ji- išvažiuoja j Lietuvą. Ji* 
*teng*is užmegzti artimesnių- 
ryšiu* *ii krikščionių demokni i 
tų orgiinizacijiHiiis Lietuvoje. I 
Jį siunčia t*-tuii Luduvių l*re 
kylui* Bendrovė. Attikę. Iti-n 
droh'-s darbu* ji. turi-, laiko 
Išieškoti žinių ir apie Lietu 
vos žmones.

Jeigu norite žinių apie tavo’"' 
palįrtamus ir genti* Lietuvoje, 
tai prisių-kite jų adresus ir 
vardu* |I. Karosui, lutd jisai! 
juos galėtų surasti. I*. Knro*a-, 
išbuvę. IJetuvoje penkias sa
vaites grįš atgal ir jmrveš mi 
savim surinkta* žinia*.

Kadangi prie siiii-škojiiuo1 
žmonių Lietuvoj*- reikė, pnva 1 
žinoti į kailinis ir niie.tu., i 
kiuiuo- p. Karosas kitaip n>- 
i'i-ilnnl.ylų. tni |in.idnry* iš 
kašėi.-ii. Dėl |ui<lengiin<i tų ii 
kulč-iii už kiekvieną |niiešku)l 
iną nustatėiis* kainą ėl.oi. 
Jeigu p. Kniosn. negalės gauti 
jokiie žinios apie yjintą. kurią 
Tamsta norėtumei (mieškoli, 
♦ I i«i lm. .iigrąžinln-.

Norėdami, kad p. Knro-a* 
imieškotij Tam*4os giminių 
IJetuvoje tuojau* pri-ių.kit 
ih ir n<lrv*t*un knrtn »ii

Kodėl* Užtat, kad Geodrich Oebatal nėra dir
bami po vieną tmoteli—bet yra sulieti į Vieną 
Didelį Šmotą.
Užtat yra negalimas daiktas jiem* pratrukti, 
nusilupti arba permirkti per juos jo padai 
taip nežiojazi kaip plienas.

lle-dk*taukiž* <MM*>lfta4« "llž.rrvm*“ 
•u “Itantlerma IJI*-** asu ttrwM*.

fra nite* otami |»- r ta.umti kraiitrai- 
•UMktf.

THE B. P. GOODRICH 
RUBBER COMPANY 

Akavo. <Hu»

Juzą debatų bito* penikirt 
per puse. Jeigu nešioji tai 
oežiok geriausius—jie nekai 
nuoja daugiau, o nešiojasi 
daug ilgiau

GOOORICH
• HĮ-PRESS " 

RUBBER FOOTVVEAR
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Kur Tamsta Perkate? KūdeI ne pas mus?
Tegul Kvorka paalabina Jūsų 
namą I n tini., galima gauti 
visol ių naminių rakandų k. L: 
Užkandų Periu Divonų, Sic 
rarrc Mažiną. Pianų. Orafono 
Ių Viskas pas tnn< gaantuna
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Kazimiero sssnę 
▼mruoLYinn.

f bti.isi 
IlSI.IS 
fitUN*

Vartų Parapijoj. Chi 
cago, IUinois nuo 2 iki 
15 kovo 1919 m. Aukojo: 

1
IJoims 1. llntt’Uiun.i-
J<>nas Kiotkus . . 

llMraa Muū-ika ...
IStanu<l<iiiis ir Antanina 
I Ainikui t' iiii ..............
I Ona Taumšaitč
■ Petronėlė Xkinki<-li<- .. 
lAatMU ir Ab-kxaieira 
Į Dorintai ..................
Ona Ganbiitė ..............
Zigmantu- ltti|ė>l...

.Jonas Matiu-vičiiui ...
ĮJuefa Kudulii-nė ....
Mnocapaz Raanora .... 
'Antanas Bin-a*............
Justinas ir Viktorija

StankrVK-iui..............
Adelė Maroznitė..........
Adomas Zalatorius
Jonas ir Biirluun

Motiejaiėini ..............
K lemt tisas Vi-nlnnuin* 
Mykolą* Ki'lii . . 
Julijonas ir Berimni

Jakutavičiai .............
Kazimieras ir Rozalija

Pociai ........................
Htanisloias Siaėkunn

Po $3.<xi aukojo: J.
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Uaėiuliiiiė, P. Rnnkriaitė, I’. 
Paliokaitė, K Ainbmėa' nHetiė, 
o. (laimutė, I*. Xiaurii>nė, !«. 
šliogrrus A. AMrauiJuus J. 
Čiliiifkis F. PalieniM, K. Bcr- 
fališki*. A. Avedicn’', II. Xta- 
liuuiukė, F. Vai<-n-kiri*kii-iiė, 
E. Šallutė. M. Itin-h-in*, A. Mn 
m, ,.i|ė. U. fJ|ik< iiėii-nė, K 
K'inkf! iit> . V. SiiiM.tun i. i. nė.

S. ~i.iut< i ... V. Iii h i< ri<\ \ 
\ Hku*. K. Kullii*. X. Imiiiui 
lis. X, |*nur>.za>. .1. Illislikns. 
A. Vilkutis. M. Kiliu,'.--. K. 
Ki<U. lt. liūliu II-. X. R:|i|z> 
\i<‘it itf. U. Mm-kaitf. M. <V|u> 
ui*. A. I’i'luviriiu. \. I. Xln 
k«-lintuisV.ltiiiH-ikn, J. AMtna, 
Ii. .lun-viriii*. K. Zn.mu*kH-iH-. 
|. Marieti*. E. N'nrbuliiiič, I*. 
Iliikii' iiit*'. <1 Bii.liukn-. I ’. Xi 
lutai K Ult<-, M Savickaitė, X. 
Savickaitė. M. Ix-ki<m-, J. 
Gabrėnu*. V. .Iiiz>-vičhiiė. Ka 
t:iil-Ui<-i«-. <1. MniMfVH-ieiu-. 
šit'ik’is, T. .I:irki<uė. .1. Ihun
lir:-u*kn». <*. linkaėnkniH-. K. j 
I ipiurkn*. A. Mn*k»liui<ns. M. j

„ J 

. Ilauiaiitiiiskiriic. | 
l*;<l<liuiui*. I

i
I

i

KUU 
Bilu 
!<».*»•

7.1*1

li.UI

Mitui 
žurauakiulf. M. Fra-

O. Savickui U-. M. \n 
J. Petraitis. M. Kūle 

Z. VuiiuMkleUe, M. 
itiein-, U. Ucikauskit-iu'-,

Lipmduuiė, M. Matulaitė. 
Kazlauskaitė, O. Matuti* 
E. Giavstaitf, K. Nauux>- 

B. IhariunaiM-. M. 
iraė. K. ir E. U 

P. Jets-viėius. K. 
i, J. Staukevičiua, 

Dobruvit-skis, A. Varini- 
A. HUnkeviėieaė, IL 

r»ciu», M. I'aliuuis, M. 
Pafioiiin, M. Jasinauskns, C. 
PHipaviėiutė, A. Matutis. J. 
Matuarviėiu*. M. Siaury*, f. 
Vaicickauskieiie. M. Lipnii-kiu 

įta, B. Jtaaeviėb-uė, K. Renki- 
jlaitė, M. A. Mi-Marfa.

Po 93.00 aukojo: A. Vcpstas. 
K. ir J. liinlrcckaitč*, .1. Rūta 
tauakis, F. Mažz-ikn. M. Ihm 
girdit-nė. A. Kaminskas.

Po >2.00 aukojo: .1. limfa*. 
' M. Jurevičius, K. Bagilžiiuiii- 
nė, T. Zaum, A. Niinkits. A. 
Pi-trutaite. A. Vingili*. A. Itu 
<la. F. Ki'ljišas, A. Krutknitė. 
H. lt. K.. M. .Iii/, nti*. .1. Kml 
pas, K. R ličiu*, E. .\i|:<šiimi<. 
nė, J. Griiniliuiui*. s. liiimiy 
kas, J. AnJru'kt-viė.u*. V. 
\aitki-vii'ius. A. L-iiunmiii-k:i*. 
A. Firnviėft rn-. I*. .Iar.s*ki«*'tė. 
A. Bagdonu*. M. Tniiiktilinii*. 
A. Acmcžy*. K. Mnžiiki*. X. 
KaziuUakieiH-. X. I .• I a i.-iu*. 
O. Sknt*į*tti» . I. 'I .'u.' . it.. 
A. Pučiu . A /.. I.!.«'ki-. .1. Fi 
lipevn-iiis. \. Kaulai i>. I’ 
Krnujnli*. X. Marlisauski*. J. 
Alekna.

$l."*l aiil.i j-. Atimtu.. Ruzu*.
ŽIjOTi aukojo 1: 

ka».
I'o *| .1*1 aukojo: 

Its. X. V.tutins. J 
ta., T. Žanro X. fi|.^| 

ltieln. A. Ilulnlntb.. / 
braukta*. Iv 
t fttiiitltmi 1
t .

ivi./aimiil

Ali
1

Vilkaitė, l>. I.nditvii i< nė 
l.olilitinn*. E. Motuzienė 
Knimitė, .1
S. Im*. I'. Puliliunas. I.. Gn* . 
tli'.itf. K. Sauiiorius. V. įlojo j 

■ta*. A. llarozuitė. I*. Matule .
iėieitė. J. Tarvidas. A. Rut | 
>s. A. Narbutas. J. I'rmn-ke , 
lėtu-. \. Ilnnilutlns. M. Fui 
•t.i. I. Ktik: iiiknittt-nė. Z.

Iz'linunilė, F.. Griskioi*’*. ,1. 
Itainltinuskn*. I*. Ilnk-tunas. lt. 
Kins-a. N. Patilta. K. Janomis, 
I*. Mfuivičius, M. Juzaitis. V. 
skis Iii us, K. Karia, <>. Raz 
nauskit is'-. A. Kregnla, B. Jan- 
keviriua, V. Vaišvila, M. Mio- 
krviėteni-. I. iKiėiula. A. Bie 
lazaras, (t. Zaštauticoe, M. Ma 
zi-itis, O. Kudakieuė, J. Gab
rys, J. skua-tulskis, F. Ra
kauskas, A. Ailiw>, A. Vaiėra- 
tuis, .1. K1 tūzas, V. Ileluiia, U. 
Mazi-uielle, M. Rauge'iėlelH-, 
P. Žukas, i*. Pi-tnrtis, A. fa 
niulimu-, M. Savickas, M. Ka
minskas, J. Grizlis, M. Sruo
gienė, E. XI., .1. Maifa vičie- 
uė, (I. Gislutieiiė, ,1. Petrai- 
lis, J. Vyšniauskas, A. Pelki
nis, J. Pervinis, J. Tautkus, 
V. Iz-knvičė-ui'-, A. 1 ai u riliai- 
lis, i*. Barliniitkas. tt. Juške- 
t iėict.e. K Ih rvinieitė, .1. Ku
lt*. A. Pocienė, X. Zaurus, P.

Gudaii<iu*. K. Nnlluuskas. M 
Stasiūnas, A. Liukus, I. Nor
manas. A. I'ereilura. K. I'rei- 
<lis. A. I'etrii/iievičius. V. Bur- 
tašiiis, I. ISmln-ekienė. M. Pas 
laritokietiė. A hitiuniskieiiė.
T. Zaura, I . Itielai lėn-tiė, tt. 
Ihlleiene. II. Ko|tusti.-in'-, I’. 
Mikolnjiinn*. A. Vilkas. F. 
Ibigteii*. M. Mn*iokns. tt. .Iii 
žemei... V. Tautkus. I'. Skir , 
inuiitas, F. Var«lnn*kienė. V. I 
Murkimas. I*. Kiuopi*. A. Ra ‘ 
In-ont*. ,1. Vilrauakis. I . Pati 
kaitė. K. Alek'iiiiviėiiiz. B. Fi
ipm i>'i>i-, A. Tuntas. ••. Juš 
km i. .... ’l. Zajeniki.il>. \ 
l.nin-. .). Vy.’u įaustas. -I. .In • 
tęvi) iii*. .1. Ibu-imtas, T. I’el 
ke> o ll liė. E. Rlelzi-v |ė|> tie. K. 
K> ilut. I- Ib i žiliški*. I*. .luta*.

Smulkių 533.H".
I* 11-0 ku to. Vartą pina 

pijoji -urtfikta sl.tk'tJJrj.
Keti. Kudirkienė, l'lti
■a”o. III. . \)n. I». |i.u.i • .’t.lSi 
Ik-irlsita Vaške' t.-iule

X< ««ik. N. .1.............. lo.'st

Ii

f

I.’i.IM)

ls DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

I 11 ..I.-, Imlutul/I.i 21 <1

Dede Šamas Turi Pagelbeti 
Nuo Kares Nukentėjusią Europą

Javai ir ntaa, drabuMai ir atatymo mterijaiai tari tarti rtcnCiand didattaoaa 
laivuose, kad sušelpti juoa ir dapildyti trukumą nuo karta nukentejuaiuoae Ku- 
ropos mieatuoM kaip tik greit galima. Milijonai dolierių tari tarti paakolinti 
tautoms.
audarovimą ^Putin^aa^^Ta^'vtaampaZulyj. Bet DM* Šulu aagalta 

pagolbtai kitoms tautoms jeigu jus nepageibtaite jam.
Jus tinote ii pasekmių pereitų Laisvės Paskolų, kad Dėdė Šamas daugybes pi
nigų paskolino tenykitėms tautoms, kurioms pinigai buvo reikalingi Dabar 
didelės sumos pinigų yra reikalingos dėl sutalpimo kitų nuo karta nukentėju
sių žmonių ir jiems suteikti maistą, pasukti juos ant kelio taikos ir gerbūvio.
Kaip gi Dėdė Šamas galės pavalgydinti, apdengti ir padėti jiems uimlrM tų 
baisią karę? Taip jis galės jiems pagelbeti ii pinigų iios paskutinės Pergalės 
Laisvės Paskolas.
Kuomet kiekvienas is musų mažą sumą paskolins, tuomet Dėdė Šamas galės pa
skolinti daug daugiaus. Toliaus, jeigu iita Pergalės Laisvės Paskola bus pa
sekminga, tuomet ir čionais bisnis bus daug pasekmingesnis. Mes tuomi ušlai- 
kyšime augstas algas. Mes patys save pasigelbesime.
Mes (tauta) neatsisakysime ant iio paskutinio taukimo Dedas Šamo pagalbos. 
Mes žinome, kad paskolinti jam pinigai bus mums atmokėti kiekvienas dolicrie 
j keturis metus dar su dideliu nuoėimėhi—4%.
Valdžios plienas mokėjimo ut Pergalės Laisvės Paskolą—težiuose mokėjimuo- 
se, paskutinis mokesni 1 užsibaigia Lapkričio 11 d., 1919 m. Bankos dalinis mo 
kejimo pliauas, mokant du kart i menesį, paskutinis mokestis užsibaigia Vasa 
rio menesyi, 1990.
Pirk Biandienąl Nežiok Ženklelį!

icloni Libcrly Loun
Lthe w.orld:s beisi lnvjestmkhj

■■ vikiim*. ti. - Liii-kurii- n. z.i saiiiza* ij»». ik tn orcauiziK'i 
li'jn iiii-..<|.'ti n tuu'.jn i- iii jn yra vii-na 1* z> riauną jutl 
laukan. Ii.lė.lė tai|ųti, Uu<l iuiim> iirųniultacijų, kmlnng- 
zmofiil*. n>>i 1 ■ linini - luiiuiiigui \H ilu syii-un T,mlai ir Ba.:

SU ŠIANDIE PRASIDEDA
NAUJI M0KE8C1AI.

VVulnngton. gcg. 1. Aitui- 
ili<> visoj šalyj inui teikti rinu 
ji karv* iiMjkr*ėini rulig kun- 
aniso nti*|ir>-m1itiM>.

Muko*čiai iiuaiu 1 ui pa/ailc- 
rimu? aiiliiiiiubiliii*, vinukiua 
miukštm»iu. sčiyuuu. paU-a.

■■■■■■»■■■
Busite užrašyti Lietuviais

Jeigu pirksite Victory Bondsus

Draugo Ofise 
iki 8 vai. vakaro kasdieną 
išskyrus Nedėldienius.

Zajeniki.il
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CDkraf*, Itl. 
:hs

Tuojau* aiMl’auklta. Mm 1Wą 
M «:Ję v-»"kioe v ary kar*g ak an*

K KAPLAN & SOMB, 
<608 So. AahUad Ava, 

Ohicago, Tllinoi*

itl.: ti \\ih
Hk

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Talriona® McKimIm IT44 

cvno rvoilAM UQ«a 
BUY baeOi WMm IkMth-varf 
Kam p .a W. 1X«Im <*<▼*•

T«it' k k IMM i 
akru turlija kur ai

a...................................... -
Trt*r«ou l »ltm»* M

DR. W. A. MAJOR 
OriUTiUO IM

<111111 IU.A* 
rMI-*. litu MK-M*** Ar*.

A-b*!-* ei* Iki » l»<;to — 1 Iki 
• |m> p e*d - < :• iki S .l* nkarų
Nrd> iu>iuta nuo 10 iki XI t*ryt«

* i

|*MKu«^ ImHUUIA •>■«>
uLitr . -

ALEX. MASALSKIS

6 rara

CICERO ILL

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvi* Advokatas 
a ua imji oti 

OyvnJaH Tat. Mi»bold 
Vakarai 1»X1 W. II-M

T«l. norkv^l 
CUI'MGO. IU*

Dr. S. Naikelis
IJKTt %*»

QWYT(MAd> IM vMAAl MOdU 
4YI9 JkMk
“ bno««v

»rw: Mdl W. 1 
<tre«e *M|

rakcukau im««* krtUMU*it» KakAiitM** 
m tr » J.-LMm Jt*» puauna ia
Kaunu K u t*, Tr'fcu |mV.. Ilukiv 
Jraftlvtu jau U***a lulkan luti p
■ t >!• ra>'p; n«*ru aiiuųraM** t*
Mvhluu Ju M* «U. r M*

. i*ra*«4ktt» »- •**« .u ■4rc*a: 
r«tr«4u'^ VaMUaa*

I?(4 1«. t u..m> Ar* Iii
-1 ■ " .

^Auuy Al IDAI.
f *prta«M Mtųrar K’r> <naA«Ba«,

I riauMAėr Btvoj. •'«•< Fil *Lm ox- 
I AiBB. Jacks ir kiti jraakial tari bmi

t>«r4*JM4 tvojau* ui priklBam* kaA- 
į m

M

Dr. A. R. Clumcnthal D.D •nu;>v.i-i. iu-u -. -i.hi.i urano^
į uut *r»» u.ujut.s* ; ą 
|| rraararn. torai < i
} OflM *a)Mt4te«. t U r>«- •* į ’J
J • vai va k* r* Nvl-tMimta b Iki 11! * 
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Balandžiu 24 ik 1-. Vyčių 23 
kp. Įiamim-jo "Vyčių Dienų." 
Vakaru* įvyko Ooodrieii 
Hou*e. Programa* *u*nlėjo i* 
prakalbų, parkaito* ir pijami 
aulų.

Kalbėjo gerta kun. Jauuša* 
tAkron. Ūkio. Savu gražioje 

llmje nupiešė Vyčių organi

H veikėju* ir veikėja*. Taigi 
ir eiuarkiai veikia Hta darbi
ninkų kuo|«. Savo reikalų «p- 
tnrimui net ir nejiapiaetu* *11 
*irinkimu* turi laikyti.

Penktadieiiyji-. Imluudžio 23 
.1. laikė nv|iapra*tų *u*irinki- 
mų. Daug buko paėventė *var- 
-tymui ka.dink Dnrliitiiukų 
l'žeigo*. kuri randa*! po uuiii. 
144“ Ra. otuli A ve.

|*iraėė kuo|*iii <lar viena* 
kvluuijun veikėjau, p. Buu. Pu
ntuką. Reta* Munrinimna* bo
ta. kari m į*imko kno|KWi vie 

na* nrim du nariu. Mat dnrlu- 
iiiukų eueipratima* lųlu.

Aiek tirit avamtr ir apie 
kivopo* Imlių, karia yra rengia- 
ma* *ckmadi<tiyje, gegužiu 4 
■I.. Av. Antanu ]mra|i. avetai- 
lo’-jr. Tanu- Imliuj vlarininakai 
ir įlarlMninkė* raibi |mti*kti 
dr.itg imlmtiybių.

Primminta ir apie I.. D.*N. 
'hieago* Ap*kriėi<i n-igianin 

-iinkailių marerutų. šiai kol<* 
nijai yra |m*kirta diena- pir 
uadieni*. gegužio 3 <L Prakal- 
'na Ima šv. Antano |mrap. aw- 
niiiėjc. Kallič* p. Julin* Kau- 
’Kl*.

Ilgokai avaratėir nutari- tik
rai turėti lakalho* latviui.no
ki Kutelį. Pirui* aummikimų 
Kiteli* ture* antradienyje, ge- 
gnžūv • d_ še. Antanu parap. 
-vetainėje. Tikimaai, kad na
riai ir kolonijų* reikėjai j| 
tanky* ir tarė* ii jo naudų. 
Butų radę dar ir <k*agiou 
•varalymų^ bet kadangi jau 
Imvo včlua laika*, tai viri iė- 
riakirrtė j narna*.

patiM neartų ir ragine jrne 
■ioaų raiytka taa urgannari- 
jon. Nurodė taipgi svarbų 
akaitymo ir platininio kutai' 
kiškų* *|mu<lua, kuri auklėja 

lap ragino remti naujų juoki) 
laikraštį “Vanagų." kuri* ne 
užilgo žavia pamkririi. Sakė, 
kad "Vauagaa" Imi* laimi rrt 
kalinga* viriems todėl patarė 
kaip ieimyiKim*. taip ir pa- 
vieniam* užaiiaakyti. Iština 
kalba buvo užimanti. I tania |ia 
rakė juokų ir prilyginimų, 
kaip *|>*i*augoli mm raudonų, 
jų. Su |Hiblika junkeri m-t ir 
pety* rauvlouieji.

Kun. Vilkutaiti* ant pijami 
paakambimi gražių ištrauki) i* 
<>|wro* “l.m-ija." Pidilikni liv 
Imi patiko. Buvo išrauktu* net

■tari. Antra *yk parkam- 
kitų i'rautėlį.
akai p. V. X Greičiu* 

itė paakaitų “Apie dailę." 
kaita buvo indotni ir vi
gą iratikm Po partartoa kal

bėjo perig kun. Vilkutaiti*.
a- gražioje kalkėje, gerk 
ėtojaa, impaeakoju kaip 
MB» turėtų būti auklėja-

raiytieo L. Vyčių orgaui 
jau. Be tu, ragino vietų*

Mųa; ragina kamnrt lėtai į 

angšte*ii| raokelų Vienų iš ga 
brantų lieniiukų ar mergaičių. 
Pat* kleboną* rara lėšomia ža
dėjo leinti vienų vaikų į aug 
ABmmm aaritana, kad tekio 
bodu greitoje ateitijr eleve- 
inadieeiai eaailauktų intiligen- 
tiju*. kurio* dabar tlcrelniMb- 
nėra ir kuri laimi reikalinga.

develaudicčiai y|mč turėtų 
2leipti domų j šiuo* pa*ku- 

u* kun. Vilkutaiėiu žodžiu*. 
Lietuviai aitrinai negyvena di
deliame )*-rtekliuj<-. o jų tarpr 
ramlari tokių, kurie trokšta 
parlėkti kokių nor* prufrrijų: 
gydvAojo, advokato ir tt. t'le. 
Velaiide-gi kaip ryki* ir rto- 
kuoja tokių profvrijonalų Ii* 
tuvių tar|ie.

I,rakall*niir |m*il>nigu*.
V. X Gren-iui jiijauu rkauilu- 
nant. viri mirtoje augimlojo *įu. ne* aš jų negirdėjau. Gir- 
lietuvių tautinį himnų. atėjau lik kaip viena* reiuito-

|riu« didelį trukšiiių kėlė už 
į. Vyčių 25 kp atuinnkimav i.u-tiivo* liuimybę, <> mimo* 

!. ib Inu plojimą* ir *uuk:-nu>* 
ūžė, renatoriau* k*ižiu* |m- 
Ivirtiiulami.

A* dnlyvavail tarp dniiiinin- 
kų. kurie buvo *ukimšti unt 

- ue|M-rdideho •‘rtviėiuu*." o 
dainininkų Imvo lipu- 3*>. ku 
nuo* gerli. Jonu* Būni* tvar- 
k- prie įlaiiiavimu. Daliui. 

|kmp tn nnUim*koji |iar<*la ta- 
>l*> rureiigtu ir tok* *knitlingu* 
įlaiuinkų choru* riiraukta*.

“Tcb-foiių pnKMin“ 
lio, kad I- V!
n piu

prnd»'-jo i virau krnriu- rk*m- 
kuli apie paimlų, kvie*da- 
Ma ton parodon. Vieni tik 
klebonai Velykų ryte gavę Ai
ni* apie paradų. kuriinm būro 
telefonai* pranešta, ii rakyklų 
pagaraiuo, o ne't<4efonair.

Sumanyta parudavime turė
ti milžiniški) i-luirų. N«-žiuia. 
nr gerk, .1. Baniui telefonu hu
to užrakti* -mlnri
t. Kaliniai etanų ir .lainiiiiiikur 
■atrinkti. ar kitaip, l.-t žimui. 
kad -I. liauta dainiuiiikun ir 
choru* *u*aiikė teh-fonni*. Ik 
nata pirma* it-hTutm *igmilii* 
atskninta'-jo iiim* gerti. J. II. |wi* 
1‘ntrrMHi. N. J. I_ Vyčių cho 
tų. pakanti* kogrričiatnda va- 
Guoli Į Brouklyti. X. V. į re
peticija ir praiH-ėnnti* apii 
lutrudų. Antru* telcloiui* im 
rkanda-ju i Nvuark, X. J. prie 
L Vyčių 2JM<v< kuu|»» choro, 
kiti kitur ir tt.

Daimiiiiikai-rintrtaai. išgirdę 
raukiantį tais) ir žinodami 
kpe juo* Jaukia, dūmė uirirn 
nelaukdami, ne ne*iklau*inėda- 
iiu kame dalyku*. Ir tai|ų pa- 
►ėb-kujaut gerb. J. Baniui. jo 
įtekmei ir dainininkam*. Neu 
Vorfcn iMrmloje. luilnn-lžio £1 
>L milžim-kn* rhnra*. *u>uta- 
danti* i* apie 311 dainininkų, 
kurių pneė buvo • Ininininkię, 
|Mi*i|mošu*ių tautiniai* rukai*, 
•u žolynų vainikai* imt gnlvų. 
Movėję uul |uigi imlų |n ė-ė d* 
Jimt tnkrtaiilinę. ar dauginu, 
žmonių minių ir dainavo lietu
vių liauduv daineie*. Puhiiku* 
ant to piečiau*, eakoma, įlip
ate apie laJMJU.

Dainininkam* tru|mtį kenkė 
rėja*, kuria pina r mark tai ret- 
karėiai* |mtė ir tai nuo |iub 
likti*, o antra, tai—|*-rank*ta 
vieta laivu <b-l liek dainininkų, 
liet aioeiikuuai ir lietuviai, 
kurie girdėju, gerėjam iš tokio 
gražau* daiuavintu. Nuo eavee 
gerk A. Baniai vetyvra tan
kiau* tokia* dainininkų ekakur 
rija* daryti.

Parodoje dalyvavę*.

ORKUOKI= . ____ l

SUMAŽINK IŠLAIDAS
HRKDAUSCEYai

STANtSL MERflUUNAS
55 metų aataaaa, mirė gegužio 
1 d- 7 vai. iiryto. Pavieto li
goninėje.

j Vclioci* paėjo it Kauno gub, 
Ra.sinių pav.. VHonio* parap 
Aiuerikč -gyveno 36 metas; 
vedų* *3 n»uL Paliko dideliu 
ma nuIitidjM žmonų ir 4 vai 
ima; visus *unn* karuoraenėj. 

VeLonis prigulėjo prie Cath- 
dic Fci eilers.

Vriienio kūnas i-andasi po 
uan. 3733 80. OarramMe avo.

Dr.M.T.Strikol'is
LIETUVt & 

uvnntuv* tn 'ViiKiNtiv- 
iim w «;u> m_ t.unnau ni 
ot»* vi»«*-«i* i-Ceio i* 

*■*—■ VM -»

“Draugo” kAytyne galime 
gauti ptveikslų cr 1-ctuvttka’* 
paraiais apačioje ’^TMOSIOS 
KOMUTUOS •7XTinMUI 
ir D132IAVOIT]:0 ATJOKI 
M UI KLIKA Vk.

■ •. Hmm' -’mtutemi.-m tmenumom

ERNEST WEINEJRI 
mrv uooo<

LMO W. <7U karnų. Woad Su
Mm 4vo4em< 4vl<ul*«« »*Mi>a

Krcrrrma Ir
1»4»*ibi «• <«uBMa

ttMlr’e ma»wt>UL vedamo MK 
« ibi PrtAa tr >Ur »w*

nifa&M
55c

nikuos

Dr. G. M. GLASER
rvokuauM* lt mouu 

an*A« aiM* m.
M ra Bt^ Ohacn IK 
rriorij Ai.tFT am 

Vkr*>Ak«. -*•*
•t*»4 Imto* 

urtMi VA1.AMtKWI: Hu-» • r»i 
Ort 14. BGO 11 Mi 1 r* H*L ww- 

tki B raJaadAi rakate 
Krd<bMMia r.uo • ik: Y »•*

—■ -........... ........ ..................-—1

Dr. M. Stupnicki, 
I 3108 Sa Morgu Stroot 

(nicųxi. luiboiA ;
Tiifgii YbmM :x«3

Va.taB4M - 1 Ik. 11 U ryt*. I 
B r® ai * vak XM
!tdt Cim* a tkl B vai. vakar*.

Ibdandžio 23 <L didžiųjaiAc 
Xvw Voricr atuilmvo “Lietuvių 
Dona" ir au ja milžiniška* 
New Yorko ir apieliukvo lietu
vių parodavinma.

Kokį įapodi taa lietuvių pa- 
roibr- iiua* padarė aut Xc«yur- 
kirčių gyventojų ir kaip Įiaro- 
>la Imvo puošni, ii<-a)o>iiiiiu |m- 
r.-ikyti. m-r iKirėilaniar vienu 
;mri*lų |mdulinti |mt* joje 
nmrravau. Mariau tik. kad vi- 
ričių* |mr<*luiiikani* auriritt- 
kuA aplamai vpreudžiant. bu
vo apie Imu Simu lietuvių; 
■ laugyl*- lietuviškų ir niiH-ri- 
koiiirkų vėliavų ph-vimavu. 
1'iukullior buvo rūkomo* dnil- 
ginii*in angliškai, tik trumpai, 
kai štai* žodžiai*, liet mirkai

p. prabilo kun. J. Kiliu*.
Kall*-tojų programų—apl<-i-

,g Geguuo 7 <L, ty. M-rvdu* in
kai*, 7 ill vaL I* Vyčių 2-*i 
kp. įvyk* audrinkime* Pu vi 

latirko evetaiuėje. 2432 St. 
CTair Avė.

Jaunimu*, norinti* darbiu 
tie* nykiu *u vyčiui*, kviečia- 
Imu- yni >iiinn- *u*irinkiu»- 
pn.irušiti prie ku«|*».

Ateinančiame rudenyj kum 
imi rengm*i prie diib-hų vilku 
rų-koncertų. Stati* M*-noje: 
“Giriu Kiliuliu-." 'lum-.i t-i- 
ffia*i ir pr ie 
kt-ikm <Jm>k*1

Čia vidta* verda, konkuliuo 
ja. Negali ra»ti neužimto* va- 
landėlė*. Tų eneiriiikimų, va
karėlių. Italių imi keb-tų ant 
ryk. Per dauginiui ir veikimui 
keukia._ Tutlt-I ir paM-kmčė 
veikimo lama nekokiu*. Kaltė 
gul. kad cicerieriai |H-r<liiug 
v ra Miinaniiigi. Sumanymų 
dnugyl*-. Vienų tialykų ju- 
*|H-jo Mimaiiyli. jau mųrln mm 
kitų. Vienų ne»|M-jo nuveik
ti. žiūrėk, jau kitų diliui. To 
kiu budu jiego* i 'idnluiii ii 
nei vieno <iarl«> m-galuua *n 
l>n*ckmėnii* nuveikti. Kurtui* 
■ Urbu* ir h-*u »*-|Kideugia. « 
apie etiudų i.< i m-*iajok. Tai 
tiktai v<4tui Iri.m* eikvojama* 
ir vi*k:t:. ibi m- M.-, turime 
prieiti prie l<>. Ii.-I |ii-.-.i kų 
*umauėinr. tai jau prie to 
ktldt'mte. kilkn į *alį atideda 
mi. Tudn ta* durim* alm-* vai 
«ių. Po to kilikinie v i*i prie kito 
durim. Pamnly*ini tada, kiek 
gružių duriu; Im nuveiktu: 
orgnmr.iieijo* iūi tutintu-, 
linmli* iip-vi«-*tii ir i>m . 
pikimno. Tų gal luietų K. 
likit \ iriiyl*-* lira* rkvrin 
aptarti ir Kitokį nrlm kito! 
tuidų i*ru«li. ked v<

pabbiduoda
Ltrma X4 airei B. ■■ BBBO 
mžMlte. Kama »!.*•<. ,|«Mkai rraiitMt 
|AM. ltkualuo ant 1rB«VW Mu.h4v. • t v 

SB okrriB lac Bm'nf B«ra«bt*L Ba-UaU 
iMtovera BkM Kerim Hšlvramtų MM*, 
-.rr.phtl** ari.ABMU »4r«n.t.

Juta J c vfkh.
• L b 34*. >.4Kir lltbar. U »•

i-vit-im <m»v
B«.uf)kl4 4|l.r<>' Muttvi I attirti, I 

.»•<>»• «»»’•» -J kartoj ruB4 I
i -. ItctuAiM r |*jrnp.<i tr k * i
'•*k«V IrtkB.iL «» rhittf-kla tfk »ta«aj 
»r l‘t •La*lt» |* • ‘L***l Mt|. * 
nTn*."** l'tnittBJ-4 ' t*llB IP**-*» tta-j 
Arktį* »/’*•• »paltekmd ataUaiBk) Lite į

B. į BltMUtn.
IX* Krauta'r t«c. 

Aluuaa. <>!*»•*.

fMK'llM 4>|» V
l»«r M n t • • •• Vi n <• vilti

uumų iMiittiia •* 'iaa tivn** omiM 
• •«««l<nga <aažtuw |Mall akjrtuiu. mu4> 
i*bu4«f lu.lt V

»trt-J.
Bloką

Ūmi. i:ui.
m**>« u i-

<T*n«C«* !•'

! - — —

EXTRA-NAUJIENA

BUK SAVO BOSU.
"W--

'.MA5TEQ5Y5TBlJ

M>>kjkU Kirjdi.Mi Ir !>• -Uu-ta* 
V prieky tr Mot«-Pliky Aptavlaiy 

a •«»* u m o k lai
bi-• jua tonty | trumpy

r r-r i...

IrtkB.iL


K-

CHICAGOJE. Ii CHICMOS UETVViy 
UUNUį.

Penktadieni*, gegužio 2 d.
Atnnuzijii.. t'b-stina*.

Rcttariicni*, gegužio 3 d A>‘.
I-.i /i.*u alni-liiim*.

Mergaitei bus surast* virt* 
pi i vatiniuose namuose.

SURINKTA KETVIRTOJI 
DALIS PASKOLOS.

Tuo terpti kompanijai 
tik S dienos.

paliko

(Vadi ingi-nei |<mm*^nmn. 
ligi gegužė. I diena* vi

Pl.-k*-l— .11

K
kad
*oj šalyj Pergalė
i ilil.lii ? I .li.ii.Kiūmsi,

Taigi vos tik ketvirtoji ta 
lis. Tim lnqm (araėjo jau įhi-č 
kampanijų, laiku.

Vadina-i. ligi gegužė* I <1. 
turėjo Imt surinkta ilnugiau 
poro* milijardų d-l. It»-t tn- 
nonlsiektn.

iš visų mi<'.|ų gerinusia sto
vi St. Ijiui*. Tenai .iirinkln 
•T2 nmė. iš jum paskirto* .ii 
im*..

t liicagoje -inilikla STi nuo*. 
Nevi Yorki- lik I' uu-iš. Gi dū
lins. Tęva-, vos Iė muš

< l-’« ngo l ėlreijud -u Vergu- 
lės l*a*kola. ii-»r* šio ir gana 
daug visokių pmunigų ren 
girniui.

tliiearoje vieši IMė Isdgų 
mižristi ofieierni ir kareiviai 
iš Inbjaii.in pgsižymėjitta ir 
nukentėjusio karėje pulko. Jie 
ėin |Kin-ngin |iarodaviniii< 
Paskolos reikale.

Cirkai slovakai Cbieagojr už 
ima pirmąja vietų Itumlsų pir
kime. Lietuviai baigia Ml tuk 
etnuėių.

Pergalės Paskolų, veta-jri 
atsiliepiu į visus piliectas ir 
svetimšalius uoliau remti l*a 
skolų. Nes laikas bėga.

|aa varta

Ital- vi I l- i-l- ruiiii lindai n* 
-ivislė teismini savo |nslukrę 
('hiirlolti-, 12 metų, ir |mrei- 
kal.-ivii. kad mergaitė Imtų pa 
■limta Irokioii tmrs prnglau 

■ don. N--, jis nenorį, jo. užtai- 
Įkyli, |s-idaii^ turįs mvo n-i 
kaili.

Išklaustu, visų aidinkySiu. 
lei-.-ja. mi-pr -ii-h- pu upini i 
m--i..iil>'i M-tą i.iii noi> pti 
vai imliose namtmsr.

(Iinrioltės tikroji
Imvo Kvnlinr Ituilenls-rg.

K iioiii*-I mirė jo- tėvus, mo 
tina :ip»iv«sh- »il kitu. Patėvi* 
veikiai iiiiri- ir im-ignilė sus). 
laukė liauju indėlio. |»,, |al mi 
ri-jo- niofiiiit ir ta- antra- |«. 
tevis n|«-ivedė.

Italuir us rgnite turėjo ant
ai |«dėvį ir |ia<iio1ę.

Ki«-k |-iiliiiit.il- mirė vėl jki- 
motė ir mergaitė susilaukė 
antru* |mnwtės. Dabar anhn- 
»is (Kitėvi* ir antroji |mmotė 
atsisuko mergaite rit|>iiitie-. 

I Itrikntas ui -idurė teisumu.
Merguilė gyvena (uis savo 

l--tų. IU teta atsisako ilgiau 
taikyti, m-s |ia(ėvis su |m- 
ilsite nieką mslmsla jos uuai- 
kynmi.

PIGE8NIS PRAGYVENIMAS

ĮSAKOMAS SERGĄS KA
KRIVIS.

Amerikos Ilamlumrju Kry 
iians t'bicagini* skyrius |» 
ieško buvusio kareivio Kle
menso Klimu. kuris serga* 
džiova ir kuriam žada duoti 
n-ikiamą | tugrikų llamkmaei« 
Kryžius.

Ituvilsinm kareiviui Klimui 
vyriansviiė prisiuntė čekį. IU 
ji- m-*ur:ttidiimr.-.

tliarle. i'raver moteris po
traukė savo vyrų teisman nž 
nešlavimą jai užtaikymo.

Teisme paaiėkėjn, kad Pra
yra yra namų ramių mokėji
mu priešininką*.

Pastaraisiais imtais jis prr- 
•ikrauslė net |ier 4t> suvirtum 
ruimų. Ir nei vienoms* namuo
se ilgina nefuigyveno kaip 
tiH-nesį ariau du. n>-iimkritania* 
rambi*.

Takiausias luoiei taip <taru. 
Prayra teisėjui atsakė, kml 
tok. įlažau* |«*rsikrauslyimi. 
pigiau atsieina, kaip ramių 
mokėjimu*.

KOMUNUKA VIRTGVt 
EVAN8TONE.

PAL1UCSUOTAS I« TARNY 
p0S POLICIJOS OY 

DYTOJA8

l'idicij-i- gydytom- Snmiu*l 
J. įtark nenorėjo įdirginti vi
nilui groo-niinkui itž fmimt.i 
kiaulinėje nini-lų. (ifoH-rnin 
ki- Iii-I imsiskumlė |mlieijos 
< i'ifiinknm..

Pidirijinš piritai prašaliu-* 
ytojų iš Įsilicijus turnylu--. 

I ueioj isliiivn tli-vyneris uu- 
t ils.

PRE7ID3NTUI KABLE 
GRAMA

•t

I

) ŠEIMYNŲ
KRAUSTĖ

PERSI

Minmlb*
•h-

Ii

Evnti-lom- gyvenu daugelis 
turtingų žmonių. Didžiuma jn 
tr*g-ili »nvii mimam* gauti nei 
Inriuiiėių. n-i virėjų, 
turtui it ė* ir virėjo* tiesiog
iii iciiiam* *. Ih-il.aliiiija jo- 

‘paprastų -tilygų.

ITn-l turtingųjų moterys 
įminė įsteigti miestelyj 
giminiškų virtuvę. Toje vi 

, vėjo prie jo. prigulim-imu* 
iinytioin* |ui-kii'tii įnikti Im*

ir

NUŠAUTA DAR VIENAS 
POLICMONAS

TAI BENT UŽDARBIS

L. R. Kataliku Vienybė* Cen 
ti u mėnesini*, labai įvirtas, 
susirinkimas atsibus antradie 
nyje, jeyutio 13 d.. Dievo Ap 
veistas pnr. svetainėje. Sky
riai ir drMgijM skaitlingai 
prisiuskite delegatus. Katali 
kai veikėjai. *uvaliuokite Yra 
daug svarbių reikalų.

Valdyba.

L. VYČIŲ CHKUOOS AM- 
KRICIO CHORO MA

RIŲ DOMAI

I. Vyčių Chicago* Aptacr. 
Choro n-Įietieija įvyks šiandie, 
I. y. gegužiu 2 <L Pradžia 7 :.TH 
vai. vnkan*.

Visi daiuiiiinkni esate kvie
čiami Imtinai suvažiuoti. Itns 
.vnrlii ir Įmskutinė re|s-ticija 
pri«-š . koncertą. til.ilui.innlj 
lusklioj. gegužio 4 d. N'orth 
Šulėj.

Ni-utsiinnkę. is-gau* įžangos 
tikinu. Churu Valdyk*.

MOTERIŲ SĄJUNGOS CHI 
OAOOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMAS

Panetalyj. grg. S <L. 7*J0 vai. 
vakare Av. Jurgio parapija* 
svetainėje Moterių Sąjungos 
(IiiragOK Apskričio įvyks >n- 
ei rinkimą..

įmuktame skaitlinga «b*4c- 
em'-ią suvažiavimo.

lf *----- ,A1 — **M. MMCUK, ruK.

IjilMUriapM* 
kuopoM.mrM^miu Mu«n»kt 
jvyka radritaj. geg* 4 <L. taa- 
jaa po fmmaldų Antena Var
tų imrapijoa svetainėje. Kvie
čiame skaitlingai susirinkti 
nnrius. nes susirinkimas Imu 
svarbus. Artinasi Kapinių 
diraa. Keikės aukas rinkit 
Tmlrl kviečiame lan susirin
kimam ir mergaites, kurio, 
linoraoriai u|>siimtų rinkti 
aukas Kapinių dienoje.

Valdyba.

ir gerųjų pusių ieškoti.
Taigi. (Mausta* taiva p. J. 

Balsis. Jta rainoje gyvas Ir 
ueldogn kaina ns via aka*. P ala 
<k Purėm* Imt tikrai p. Balsį 
pralenkusi, jei m* mažutė ne
laimė; Įirie gero dainų atliki
mo ir gyvumo .tokojo virto- 
mi. rolės žiebiu žinojimo 
Pniivi- vnidiainui |uv*igerėji 
luo nedidinti. Ib-I jai tas nie 
kis - «*nojo ib-l tokio maž 
možio nesivaržė.

P-a* J. Kudirka turi švel
nų ir ninkmų Imlsų. Tik kažko 
melnm-boliškns buvo. Kitiem* 
jo scemijr užsilaikymas laimi 
tiku, l'-lė U. šudekailė sąra 
gerai atlik*. Jai nežinotum ne 
kų pridėti, m* kų atimti.

Kiti mažesne, roles pildė ir 
juos su ehoru maišyti tiara.

(.'borui rrik kreditų atidao. 
Ii ir galvų įlenkti. Merginų, 
vyrų ir maišyto, italuos degė, 
knip iš iirpkita. P-ų A. Poėių. 
chorvedį, reikta pasveikinti su 
taip gerai jn ištavintu daini
ninkų buriu.

Nemaža pagellm luivo gera 
|k J. Jakaičio orchestra.

Viską suėmus noriai ei- 
čiau dar sykį pasižiūrėti 
“Kornevilio Varjaj*'. Turimi 
ir teks, nes jie Ųus statomi 
tliieagojr dar kelius sykius. 
Itatraukimas Imi dolesnis. kml 
sviirls-sniųsiąs roles kiti vai 
dintojai žinia Jiaiiiili.

Lauksiu.
Jta.

tirvtio prino nuo vakaro, 
nnoraa, Wr> arti 300 doL

r.*

Nauja* Misteriu.
Slaniskivas Knno|uiski« 

-eliai užsidėjo grosenn*. 
numeriu: UUti W. (ii St. Gro
-ernėje vi*kas švarini užtai 
koma ir sąžiningai |n*ntavinė 
jam*.

Pa* SI. Kannpgskis yra ge
ras kntalika*. priktatisn prie 
vietos Av. StaniJovd ir Av. 
Vincento dr jų. Patartina lod- 
minam* savo tauiieiį n*iutg

18 TOWN OF LAKE

Nedelioj, Gegužio-May 4, 1619 
DievnApo-iailo* Itara|i. Sv<-taim'-j, l'nioii ir IRtos galt, 
/’rirdžm C r. ink. /!o*.ąn t.lc ifpntoi, r*ika*» ine

Puikus Balius
— iiarengtas — -

SI SIV1KNV.IIM<» L R. K. AM. I-Mo* Kl'riPos

NEDEUOJE, GEGURIO (MAY) 4 D., 1919 M.
Av. Jurgio Pamik Svi-taim'-j. prie 32rw IT ir Autam Avc. 

PrnJiM U ml. rnknrr. Įūtuif t3r •i/mtni

Me Šv. P.H Ritucavos Pmirlleteni

Visi ka* tik gyva* atsilankykite į musų tmikinnsį 
imsiliiiksmiiuimi vnknrą. m-s Imis vienas iš puikiausių va
karu. ir kurie m-atsilanky* gaib'-sta.

l(t metų nėrinė pašal|«o* ligoj iš draugija* 
N«-|iamirškite dienų ir vietą.

Kvi-'-ta visu.* KOMITETAS.

IJeL Vyčių I.Ttne kp. Dra
matiškas Skyrių* taikė savo 
mėnesinį susirinkimą balan
džio 7 d., š. m., Av. Kryžiau* 
parap. svetainėje.

Sn<irinkimą athtarr Ir vedė 
p. Straš«-virin*.

Aptarta m-|Mihai3i n-ikalai. 
Komisija išitavė ra|mrtns.

Nutarta greitu laiku ;m*ta- 
lyti sceimje tris istoriškus vei- 
kalu*, t. y. “Pilėnų Kunigaik
štį.’* **lšgriovimų Kauno Pi- 
lie*“ ir dar vieną, kurio var
ta m*niim**in.

įnešta, kad BmmntišLns 
Skyrius nusitrauktų |mveik- 
įdu* ir patalp.utų į laikraščiu*, 
įnešimas priimta*.

Ižrara. Skyr. pnsirašė dn 
nariu: p-lė J, Gedminaitė ir 
M. Panavas.

Sekanti* susirinkimas įvyk* 
pannbMyj. gegužio j d, š. nu 
Av. Krvžiati* |mr. svetainėje.

K M.

Iš T<tWN <»P LAKE.

■

Virina Tatitea Pondn raairtaki-1
■uaa jryka tir*lėli<>je. rnružio 4 d., i 

vai, l-e pietų. Šv. Kryžiau. |ui-1 
rapijm avriainėje.

XX ųrin i-nM-Jm

DRAUGAS NELAIMĖJE!
>BMM. ■ųųRuiSil. !■*■>! feMra k stara 

AarMrairaAai. Britu vžAraJ te žmA*. yw 4

PAIN-EIPEUER

šv. AlilalHi draagij* Isikyn m- | 
v* anai rinkimą, uedrtiujc. gegužs- 
4 <L. I vai. |a> ptalų. nr. Kry žiaas 
fiampijo* avriatarje.

I’-■/</-d-i, I

I

iŲB MljV

Steponas P. Kazlawski
ASHLAND AVĖ. CHICAGO. ILL

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 

iUac už ur taip nrcnu«i.
t m nsajaU" 
lui. Utubi*

Moterių ItlnngM Vakana.
Itaiandžia M <L Sctand Hali 

*v«-Uin<->, Rotorių Sujungus 
21 kpi rangu* vakarų

prnkvriksrnės 
manytė." 
tarėja pdė 

knri ravo ni
to; dar-fli pir- 
t tarp JMžių- 
- tašė p-nta U 

Vcnckr-vjčienė. Ji tarėjo daug 
janamo parodyti ir parodė. 
Rolę atliko gerai. Anarapė* 
ratų tarėjo J. Vitaliau*- 
kaitė. Bulė ir rauki, te- 
riau atliko gerai ir nieko ne
galima baro ntraeati. Močiu
tė* Anriė*—Virauolijos virši
ninkė* rolėjo baro p-nia M. 
Anlienė. kari pnaėtinai jų atli
ko. Kitos turėjo mažesne* ro- 
les. bet viso* lošė gyvai ir 
jausmingai. Mažesnėse rolėm- 
Imvo pjė*: M. Mikšnilė. l’r. 
Pocnitė, K. Alapaviėaitė. N. 
Račkauskaitė. J. iaekaviraitė, 
Z. Jasnitė, O. Augškalnnitė. 
P. Kelpšaitė. K. Ven-laitė. V. 
Vaičikausksitė, Z. Navickaitė. 
Z. I*ukelailr, Z. Bajorinaitė, 
A. Gečaitė ir Norhutaitė; 
p-tiio*: M. Petrošrričienė. I). 
Klimicnė ir A. Baltutienė.

Perstatymo paluiigoj<- solo 
padaimivii p Ir M. Norkeviėiu 
Iė. Pijami a komponavo |Uė K 
M a k* r ’iutė. Perstatymui (iasi-1 
įmigus vakaro vedėja, p-lė M. 
Krmuilė, pranešė, kud km>- 
įmis narė* pardnvinėjiim- tiku*, 
tų lenktitiiimi. laiiniėjiisiiun* 

Jeliktynė-e buvo | ui-k iri o- k-- 
Itūrio* diiv.im-s. Pirmą dovinių 
laimėjo p im* A. Baltutienė, 

.nutrų -p Iė (I. Trakšelaitr. trr- 
'■'-ių—p-lė ,1. Vasiluiu-kiiitė ir 
ketvirtą- p-lė N. Sokmtė. Vi
sos išknlnn tikietų buvo |iard:i- 

' vnsio* už
R-'ikin Įiažiim ti. kml tai bu 

v<> pirm-i. Moterių Sąjungos - 
; 21 kp. taip Įiavykęs vaknra*.

Prrslatiuin* išėjo gražiai. 
Artirtė- buvo atsakančiai išta-

Iš lUUIMIEPttRTO.

Taasaa Ižmda 32-ro rttyr. fvyfca 
auairinkimaa p*"c>HyJ. geg- 
■L. 7-JM vai. vakare, šv. Jurgio 
mokyklai kamliaryje. ant 3-čių lu
te). Vita nariai kicėiami atailan-
kyli. Taip gi ima. karta arai p*- 
lapti T. F. nariai*, prataura žla- 
taokjli. ItaMųte.

kornevilio varpal

Nuėjau |nisižiiiri-ti ir Imsi- 
ktaiisyti l.ictiivn* Vyčių (1d- 
engti- A|ekriėio Choro |u-rei- 
tų mslėlių statiuiMi* svs-rain 
o-s retės “Kornevilio Vrirp-ii." 
I -o. Nemnninii daug svė-tm 
lio m«iąs Amerii-an Itabeininn 
salėje. č‘in lietus, n čia m*1o- 
lies ••Birutė** MM*non statė 
“Kvielo Palinigą**. Ik-I sviete 

i lio Imvo gnnn. t*ž|uikaly ir ant 
gitlerijo* mntėsi tuščių sėdy
nių. Ileiškiu. galėjo Indi dau
ginu.

Pusižiuri-jiis ir |>usiktaiisius. 
' |st vaidinimo publika .usiim- 
jlė i įnirtu* į*pudž.iui* dalintis.
Kliui-ia |Hirį.1iiniidi*. knip 
I mtikii.

Nelnimė *u manim ta. kml 
• -u linkę, trukumu. *kui* 
limrii. I'iii-l-'jiiii. Itažįstamuli- 
u/<iau|s-.

••S-<-iioj<- laivo kuiiiiiis'-iiii ir 
ji* uis deni klaidelių daryti. 
Žiliui, kuomet kuimieėio kai
liu inletidu iiianeruotas artis
tu-. išeina nenntiiraliai. Ihi- 
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X<*dHh»Jr. jrnruiio 4 «l.. 2 vnl * 
|mi Mv. Kvn-ftMSa *
KVrtitirjr mv. tiirilrrii) mrr- 1
ffAdčtii iltmitfijn laiky« <nin mi»>. | 
linkini).

Dr-jtu rsMyfa.
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