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taikos konferenciją Rtyrinis orlaiviu įkrito į jūres
Nori jie pasimatyti su tv. 

Tėvu.

I

I

Karės laivų reikalauja ir ten- j 
kai.

I ANOLUA REIKALAUJA
VOKIEČIŲ LAIVŲ CHICAGOJE

Rusų bolševikai neteko
Samares

Lenkai negaus vokiečių 
karės laivų

St. Jota, M. T, geg. 18. — 
Ijiknnų ekrttlimae .kerrai At- 
tantiko vie ntidiitamn*. Xee 
«kri*ti neleidžia nelinknnia* 
orn* ir įlindai einHrinin-itis 
ant raadrttyaa vi-ralo* ir 
■ tam vamtaiynr tai*ianirio* 
audra*.

Tre.pa**ey Italėje yrn du 
mnerikonižku Inkelytuvu. lui- 
kiirmi kn* vatandn |m*in-rgę 
leieliee lon nr|ua|>m*1on 
littiu'-n — j Asorų raiti*, 
vi* taukia |>rtig<<*.

Be Inketytnvų prie to*
lionė- laivo mėginę* |iri*idėti 
ir vinui* milžinižkn* S. V. 
kan'-* laivyim Myriai* orlaivi*.

Ji* vnknr |m*ilri<lo tau 
ptaukti i* Montnuk. X. Y- j 
rionni. Bei kelionėje jį |Kigavo 
vėtra. uunežė tūli j jun-* ir 
Im trenkė j vandenį kaip ko- 
ki inaiką.

Orlaivio įgulą iėgrtlu-jn ame 
rikonižki karė* laivai.

kr-
Iki

I:

Nepasitenkina teritorijų pa
dalinimu. Paryžius, geg. IR. — Tnlki- 

I; I’n-(ninku iižeiciiių reikalų mini*- 
jog iki torių tnryta alim-lė lenkų n-i- 
turkui. I.ntavimą. knd Iznkijai luitų 

duota nor* keli vokiečių ka
iti vai. kuriuo* turi paė-

Ryma, gvųr. 18. — Čia at- 
kelinvo lrj-» Amerikon pralc*- 
tnntų e|>ii>kii|mlų vy*kil(mi. 

|Vnlikniie juo* priėmė kardinė
ta* Cem-tti, tie(in|ini*tų n-ikn-j 
Iii Vatikane Oekretoriu*.

I'n<te*taatai iėrvinkė norą 
|«*ituatyti mi Avi-nlanju T-- 
vu. Xori jie |to|*-žiiii i*d«’-ti nu
manymą įntrigli vim |n*nulio 
krik*ėionių tažnyėių nąjungą. 

Tuo liknltt pnilentnnlų epi*. 
ko|Milų vy*kn|ui jnu a|ilankę 
lirnikiją. Ke^*tanlino|iolį. Bnl- 
gnrijų. Ituiuunijn ir Sertają. 
Jie a|>*akė kardinolui Cem-lti 
ravo įgytus į*|iudžiu* tažnv-, 
ėių nąjungon reikale.

1'ojM-žinn juo* priima midi 
jeneijon ir i*klnu>y* jų numa
nytu* projektu*. Iltini. Ini Im* 
atlikto pmdžin prote*1nntn ai 
ni vertimui.

Paryžius, p-g. lik — Angli
jo* gintarai atnnujino |»-tnn 
gn*. kad gauti *nu danginu

1 veki<*‘-iu gurtaiviu In tu. kul.i- 
. kori* metu liiivu internuoti 
1 talkininkų nuMuom- ir Amen 
■ knje.
I Anglija *tovi už Ini, knd 
lino* vi«ll* laivu- (cididiliti 
lalkiitinknm* pnųmn-ijoiuilini 
*ulig (sinvitn niiu*lulių jun’-**-. 

Kndnnzi Anglija kuri-* me- 
,tu neteko dmigiaii*:n laivų, 
tad jai ir turėtų Imt |inv<-*ln

- žymiaimtan rknitlin* vokiečių 
i laivų.

Itar nežinoma Ino žvilgnnin 
talkininkų nuomonė.

Iz-nkii nlnlovai reiktilnujn. 
kml lenkam* Imlų |4iv<-*la 
kė-k vokiičių knrč* laivų, ki
kili* talkininkui tini iciėmę.

Nežinia ką lenkai manu da
lyti *n tai* karė* tai vai*.

Gencva. p-g. Ki. — 
ivžinu* prant-žamn, 
taiko* kimferrnrijn*. 
i*ei* llumunijo* aMorai.

Virto* rumunų .pundo* Mn- ita
ra* (iraneža. jog taiko* kan- mf tnlkininkai. 
ferenrija al*i*ako pripažinti' l.-nkni Imvo reikalavę ka- 
Uumenijai rtaų Banaiti pro- ■ ta* laivių rakytlami. kad tn* 
viacijų. Jų (indąliną purinu.! n-iknllngu žnlie* n|igiaiiiiiii. 
Vieną dalį akina rumunam*. I Bet pmdradė. kad lenkai n*- 
kitą — nertam*. turi virto* karė* laivam*. X-*

Jei lluniunijo* trockiniai ne i K iuri niMMivių jūrių |nkrn:- 
Inta (mtenkinti. tnomi t neriu-Į ėių.

premjera* Braljano jm, Ta pati miairtreių tarytai ------ ^^^Itmlatanud mani Iž Kantaro

Silnrijini ir Paimliij<>* pmvin- 
i'tjų (pniium-imlų tm tai- 
koiuii* vi-n* eenlmlių žalią 
i.nta* n<-lo:*viua.
Karė* ni-tai«viii* turi palių*’- 

•moti ir m*ni tadževtkai. B--1 
kol-ta* mi aitai* žiamlie ne
gulima nei *u*ikalla-ti. nei au- 
aitarti.

Vukiičini at.tovai Veraail- 
lene tatai itatlg vtaikių notų 
minėta talkitiinknni*.

Talkininkai tad įžiūri, jog 
tni žinoimi (mpru-tii vokiečių 
pn>fngr.ndn. Joa tikėta* *tt ' 
klr.idinli talkininku*, kml gau
ti imletlgviniiiiiia tniko* *ų1v-1 
x«**<*.

Todėl j kai-knriaa vokiečių 
td.lovų notn* talkininkai nei 
ntankyti neutrino.

ataoralHHa' IS konfe 
tvari jo*.

KOLCAKO KARIUOMENE ! 
PAĖMĖ SAMARA-

Berne, geg. Ui. — Vieto* 
ukrriiiu *|Kmdo* taura* guvu ’ 
žinių, jog Niherijo* vnktžta 
kariuomenė, kuri lauka įminė- 
vikii* ir lirinujaM nnl Mn*k- 
vo*. nuo ImlM-vikų pnėmė Sn- 

g innru* niie*tą.

HAIG SKIRIAMAS J INDI 
JĄ KOMENDANTU.

Londonas, geg. 10. — Vv- 
riminiu* niūrių nrmijų vndti* 
l*nilK-llx.ijoje. rieldmntniilii* 
llaig. nnkonm. nkirinma* vy- 
rinuMuoju armijų vadu Ang
lijo* Indijoje.

Anglijoje la* n-i*kta didelį 
ntžymėjimn už*ilnmn\ tinimu 
vyrui.

JAPONAI PERŽIŪRI KORĖ
JOS VALDYMĄ.

Tokyo. geg. 1G. — Kamlin- 
koji Japonijos taryta, pirmi 
ninkaiijant |iariani ini|n>rnto- 
riui, vakar tarėjo nunirinkiuią 
mi tik*lii |M-ržiurėti Karėjo* 
valdymo ninletnn. Xorinin fi-vi 
valdymų nutvarkyti taip, kad 
kori-oiumin nvMnorvtų 
nepriktaunomylHn.

Londonas, geg. IG. - Kar
ei r: ž*o*1rr. amrrikonitko* kni 
mr* ių |«twik*lų kompaniju* 
tMi-rid*nta>. ikkHiauja i* Im- 
ni;iu* Ann-rikoa garmi vin O- 

i Ii nųiia. Ji* vo* i**igava iž Vo
kieti jo* nii<-*to llu**<*l«l<>i-fGi. 
kur vokiečiai grumėjo jį *u- 
■tildyti.
li'amu l-"<i*t*r (m Vukieli 

.«> .krajojo lnk*tytuvu litavio 
reikidni- **i anglų anii-j<.x l--i 
tcnauln Ink anų ,M*Kaffeeky.

Jė*ta n|>lnnkę am.-iikimi*- 
•tr.* karė* Movykln* Vokndi- 
joje. MMlianė .kri.li į |le;*-ii<i* 
mii-Iri Anlvi-rjienn. Skritidnn! 

I ;* r uiie.tų l>il*-*-ldoi ff. *tni- 
ga *up*>lo luk'tytiivo inži- 
tui-. Tml jiedu ėmė ir nu-ilei. 

I.lo len nnt kareivių |utn>d:ivi 
nei lauko, kur Imvo daugeli**
v

- •

Visona. geg- Nž — l’ngari ! 
jo* Imlževikai užgrota- (mo* 
nią |wineo Tatai* |ii!į. kur • 
tavo patirta dideli'-* verti-* vi-1 
*okių daiktų.

Bolžerikal pilį pakeičia į 
aaaatoriją.

le-

APSIGINKLAVĘ AIRIAI 
NU2UDE POLICMONA.

t

jokio-

PANAIKINTI SUVAR2Y 
MAI GAZOLINUI

PREZIDENTAS NORĖJĘS
IŠKELIAUTI NAMO PER

ANTVERPENĄ.

Bet pasirodė, kad uostas per
matau.

Paryžiui, geg. l(i. — l’rer.i- 
-li-utn* IVil-oiui- IrmuĮ-u tai 
ku n|ilmiky* Belgiją. Bu* ji* 
ir Bru*-'-lyj.

I’o Itelgijo* 
ridi nin* l-livu 
l’r.im-iizijoii. 
Belgija* li<i*to 
limili įminu.

Bet |m*irmlė. kn-l Anfver- 
|» n<i iio*tn> n<-|M-r<l.iuginu*iu 
gilu-. Tmi uii-tim yra |unejin 
sn įp 
knm g 
ge IVi,

Mut 
l|nrtr* 
Xetan 
(tulike

aplankymo pri
tutini- n.-gryžli 
IH lie»iog i* 
Alll V.-l |lelHl kr

I\ u 
ttarfiel I

Washinglon. -.-g, IG
ru ndt*iini*lra1iuiii*
vnknr |»niiiiiktn<> viM.kilia kn
n** in« m Kvvnvu*iu< >iivnt7.y
imt- ivnir’m* njAh ** silii'jinintvi 1
žiknhii« tniiri ir pnuibtitii.

GKCUttS 16. 1919 M

< inlit* ir rytc»i |

lūkimu miltini* 
iiii, koke yru Ginr 
Itin.

hi

!•
lM lob'tit

Lt*

APITLESTA D0LT0N0 , Bet tnil itiiiikų ly.lrriai
BANKĄ | atrakę, tad ariat £ki arba

Plėšikai paėmė $60,000 bond l""*"-

sr.is ir pinigais.

\ntar keli plėžikai ripiplė 
l*ė liolione i-’ir.t Katamai i 
tanką. I'iiine’- Mirusiu l*m<l 
*ai*. eertifikatni* ir |iiiiiz:i'-. 
Ptirtarųjų tik apie lf|IU>^•,. 
•nip tv ii linu to* luinku* k:- 
.ierill* Boram Uoline*. Srik<

• jog liauka |Ktlikti*i kai|iir pu* 
tildė.
1'lė.ikai |udu'-go niiluiiiiiliiliii.
Itnlli-n viri -aaža- uiie-ėiu-

Im- l'almiii-l a|i*l.rityj. už ki
lių mylių imu Smili tliiea 

Ig**. vakaruo*e nuo I Imunini. 
•U. . .. .

Itulhuiii (eilii-tja Itmjnii* -u 
••rg:i:iiz.-ivii piločių luirį vv 
ii. - (diėikil-. Virai* i- Itlieeli • rinij la* vii-ln*. 

i Ii* i-iiuim'iiii keliai* (mdtdy-( ninku ih .-iiniiula. 
in rargyta. kuinm-l praneėtr 
r.jūe tauku* ti|Hfdt’-ėimą.

I žpuulimn* 
. iti.sst ryte, 
lapo ka.ii-rinu*
.-ii Hutrrafi. Atariu jii.lu iiž myno*. Irtriai-nm 
■taryta liaM-mmtaii.

Nieku* IH-gnli tikra; (m :• 
l ylL kiek liiivo {dėjikų. Ji’- 
iždiniu- dideliu pilku įminimi- 

11-itiu.

Ktrmpanijo* pti*iu1e nrlti- 
ti i-i.fn; lii-,i:i. B--' -tn-iki- 
ni-tkiu ir *u tilo Ui-Miliko.

’riie-te įateigta tlnup-lia pie- 
i.> .torių. Į tn* dali* kom|*- 
ii'jn |iri*1nlii pieną -n unijos 
h'ė.imii. B tų *li*'ių lipi nkL 
uirt gi ventiliui gali |ri»>im-ž1i 

' 11- no.
Bet driiigel vieto** i.|litik 

tn- .luti* -li.-ikiii*likai ii.-pul- 
■liie-ja le-ram'-iii. pieną žmonen. 
?. i* žniuniiu* ui. • <i in-dnru, 
l*-t luileliii* *u (lii-u i -u-laužo 
ir iatį |iiinn .unaikimu

Supnmtniiui. *'n ikia'alcai 
elgiii.i |uie* aavo vilkaičių mi
tą. Bet l,ą jiem- gali ĮMutaryti.

I‘n-'miiėinnm j«dieija į įm
iki .liviki-

I

Knacklong. Airija, p-g. IR 
- Vieto* Molyje minia n|«*i- 
gint:bvn*iii airių užpuolė ke
turi* lingių* pulii-monu*. ku
rie tavu »u:ii-<-ilavę vieną 
►inn-feinerj ir tuno norėję gr. 
k-iimkrliu jį nugobiu i į mie*- 
In Cork.

Minin |ielimi*MV<i *u:ire*lm.. 
tąjį. įieiia |*>li<-uien.i nuž.ud--. 

gi I re
čiu* piliei-Hinu* tH-ž-iiiin kur 
pražuvo.

taaduui geg. IG. — Ako. 
lijo* Av. Andriejau* nniverM- 
ti-tu valdyta pii|iazin<i trieili kilt; pavuįitigtii *i-ž.i id- 
doktorato diplomą Suv. Vai* 
tijų generolui l'erdiuigui.

I

Sutartis užtrauks badą
sako Rantzau

l'ragyvimimn* ir pm*imaiti- 
iiiiiui* ln-gidu liningn*. Bėdi- 

į' vko npie ne*ni žinnnės Imvo ((.įtenkinti 
Itankoj tuo itH-la >"•<' pie>-*ni-i pi><nu.

:i*i*1eidn* ii iii tintai- tu-i lu nėra, ft-i- 
vnikų. Iitri 

varvu* m ėli. Ir tiem* vargam* 
t.-iinalo ratu.

ATRASTA NEGYVA MO
TERIS

Vnknr |n> Įlietų keli pli ti 
km užimi I- Eitipiie t.niee-v 
t *«l. utį ą. V, I ILm.lululi II 
X,utli Mut-t.in sal.

i'n.-m- ę-.tssi ir |adi*-i;u.

ii PIENO ISVE2I0T0JŲ 
STREIKO.

kilčių kareivių.

Kareiviai juoda apmušė.
N'ii.ileidu.tii ant žemė* vu 

kilčiai knreivini timjaii. ap 
»pitn ir ri|Himu-, |*n*kui užriti 
r* kalėjimam kur i.'lmv ■ že 
1*111- vnliindn*. kol pakaiti * ■ 
(■rtež koiiH-ndnntų lui.ilei-iidi.

Knmendimta*. ižktau*ę* jų
dviejų (Hirakojimų. pranežė, 
knd jii.lti Imi Imt *u*nudvtu. 
m- pi-ržellgi’ nruii.tieiją.

Tnd ž'o.ti-r |mkė|ė grunm.ii- 
mu*. Ji* |ia*akė. knd jei (imlu 
lui* .iižaudytu. nmerikonižkn 

.armija, kini tu-|M-rliiltaiiMii *!■■ 
I vi. už Ini taieini atkerki*.

Palydėtas j Cologn*
fialų gule kiinieiidanlii* -ti 

liko l-'ioterį |Kdiii<>*ii<iti. fra 
l:ė kareivių rargylmi ji indy 
• lėti j l’idogiii- ir li ti pn!'*’*li

Tarp ir įvyko, 
i* t nngta* hikutite 

<a Anglų armijo* 
I swara.iL A •

Į«l><
ii* ii

r.iiitu*

I 
»L‘<m 
tbl'll

IH- ui i
f««r

t<»\
3.1 llll

11 ll

Utį

VOKIEČIAI ATSTOVAI VIS 
DAUGIAU KALBA.

Vokietija nesanti agrarinė
ialls

Berlynas, geg. Iii. 
ėių ntatovyliė* Vi r*nille-e pir
mininku*. grnfn* Broekdnrff 
lli<ntxmi. nndni talkininkų tm 
ko* konri-ri-ni'ijo* pirmininkui 
< 'leiueiiei-nil iinlnvė net kelia* 
nota*.

\ ienoje notoje vokiečių nt 
Movai praii'-ra talkininkam* 
liiAių intaką pili padaryt- 
Vokietijoje įniko* Mitnrii* •• 
kononiiniu žv ligoniu.

Sakoma, .mg Vokietija 
Ii-*nini jau m ra agrarinė vai 
rlyliė ir negalinti ižmailitili 
dnuginu. kaip tik Jo milijonų 
žmonių.

Tniko* Mitartyji* okunomi 
tu-* »ųlygo* -u įtaikini* mi 
varžymai* ir kitokiai fakto 
rni» reižkin In. vokii-ėiu noto 
;e -ikiiiun. jog dnugeliui mi 
lijmių gyventojų Vokieti ji >ii' 
grūmojo tada* ir *kurdn*. Tim 
l.il'gut, knd mm įnik minki; 
Idiikadu* jau ir žtandie itaug 
inikenti-je* žriH.niu -vetkumn-.

\‘<ik ii-

Bu,

Toliai 
fukiel

indnstnjalinc kalis

VIII

tiių giiitknrti iž agrarinė
lie. (a r-ikei* iiiditarijiitin-'
kaltini.

Kįlipi ikdalii”
•i* gali
žmonių.

, uuii.lo
1 žmonių.

Pinu
kiečių pragyvenimu* (iriguTi jo Sako jis nėra tiek verias, kiek 

Į mm .vėlimo. i.dirby*tė*. nmil 
I-Vėlimų --dili ž;di«i*i*i* tui-ilži.i
I go».
Į Tnd dutaltin-*-* taiko- *ų|t

g<>*. Mikuliui notoj.-, vi.ai -n
, iK-rr'.iiz.'io i-kanutuitii' i* lir
Į liy.tę, m tm- durtai ii Iru.i-ti.
, i'iilijoiuo.i- žmonių. Ir lutai 

jiem- (h i--i-i. nrta emierooti 
•irta iktiy!.!*. Tauta -ii-ilmil. • 
pingnižtitigų laikų.

Sunkiau kaip kire.

Taiko* *.•)!(gu*. rako tolinu.1
: vrn dmig kurtų -utiki - * u'

I tllė* 'Iv
. v i-n* žn

Til. n
. *1 *1 III 11

Grnfn

pndiMrti
lin* . nt
l.« •-til.

■a

li g ra ri nė žn 
i*tuailiti’i 4<> milijuti 
B--’ (niekui pri*ii-i 
gimti Ii” milijuiuim-

km* » 15 lllilijullll Ui

lik:

f

lo;

TEISMAS NEPRIIMA 
HONDSO

jamc pažymėta.

I Pu minu MIS Cn-inat |dnre 
namiMio* nnt natmjn nngžlo 
ntra-tn nu.i*Kln Mr*. .Matai 
.tune*, k-liati.i -tfi -n ngi-uto mo
terį*. ,

.1.1 i-.i*>»Iii mU.iidjtn |(tit* vy-*
• -. puri i-ii;.m ., ruimo |«i nt-; 
tiktų reiknlų kilnu** mieidno-

Vurti-iita lutvii* pirm ke
lte di«-uii.

Viduj titni-ta dnugeli* iž
ui-litu l;i *ku imu kareivių.

A|Hii'iuj gyvertimiieji žino
ti-- (KiMikujn. .iog jie nieko 
iii-žiiin ir ti- -ų girdi j<- jokių 
tink-fiiu nitiinjam limitų nug- 
-t*.

I,<i|i'ij:i iiitmiii |Kilį jo*
• y m. .\. - |Ki-lnrtii*tai* luikni* 
i- *n nužudytu ni-*ugyver>e*.

8ommrnrilte. Mass. geg. Iii 
Ii.. t" i*ll|e IiuImiU*I|I» 

|udu<iidn Jolm II. Ilnrrifi”lon. 
r-ita* imtaiil-lni |m*iulr 
tai*v-* taind*n.

Iki l< i«rjn. ir pi i. iih*. |*ii) 
e.rdrUH.t-. kml taitid-ri* U-ta 
ta '. U , I.' . I >rĮ. j;...... |,H>>"
pni.l Ulrl.-I.

\ul-ait-tn-i- Iturjai prie 
l-iud.,, pridėti dnr 
te lil.ti >tailingll lei-nilli.

kad

HULINCIAVO IR SUDFGI 
NO JUODUKĄ

Vick.-.targ, Misi 
• i. !•<!%«• i m X|i

(

PASPOP.TAI DUODAMI KA
REIVIŲ MOTINOMS 

IR PAČIOMS.

Turistai nepageidaujami Eu
ropoje.

Washington. g> g. Iii. Suv. 
Vrd-lijų vyrinu-yle- mi*prrn- 
• -itžielninti kiek ti»-k |m* 
l«fiin iutavimo -uvaržymn. 
Brt tik knn-ivių |«iėi<im* ir 
lliutlliultl*. kiltie lieti kelianti 
Eiiiojiuii ir tenai užtrukti tnn- 
žinii-ia nor* ii iiiėin-iii*.

X<- trump-niu taiku jų 
gt v• iK-Kri.iinn*. Vyriau- 
•»l«i n-iknlingi Ini vai vržli na
mo km i.leuiel*-. l-i-t 
rių pulk

N'.-gei 
t ttri*liu

tli- mote

i ii<
lc

litui
Šk 0-

I*

Iinn-

swara.iL
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“DRAUGAS"

X DRAUGAS Penkiadieni*, gegužė* 16, 1910

■■n uy KATjuaav nuorašam
“DRAUGAS”

Kftaa bs»4i H UMtjrva Brafaldfa alus, 
mm MI KATtks KAINA:

...............................................
roti N<-«v....................................

PreaumcrAi* uokaM IlKaIbo. IuM*
M Atilos ntie UDinAyno «l>«u<u M i 
•w Nauju N««y Norint permainyti | 

. vtaaAa rrihia *riaiM»H ir * •»»»
ia l*mb<ai geriavaui išj*er-

kaal kra*nj« *.p eaprrmu ■ *<«'> • •r4c*- i 
•rba H*Sa»t |Mmgu« | r*g«truota 
MUK*.

NWAIlCACh PuausHibG nn 
M00 W. 46th SL, Chicago, «- 

num* ui amu į an«

Nemuno sutarptau 
tinimas.

Itaug li.-nuilonių i>\n<lziiiji 
mų ir *|n'-li.ijimų n-ik .biryti 
iė (Mskrll'iino. knd X.-iiiiuiro- 
iki tinivliiiui lieka -ularplau- 
tiliaituu.

Neiimim- iėiitiiiuai l.i.-lu 
VW> Upė, at.'vnu, tni. kad iino 
laiku jo* iėtaka tebėra Vo- 
uietijo* kunlmlinojaHM. Kaip 
Visa* Vukh-lijui. alidžiurio. 
up<- iiitenui.-i.imiliriiojaiiHi*. 
taip lygiai ir N.omna-, lyti 
kad ji.. Imlų Vokietijoj. I’inua 
buvo hkelbtn. knd tokiam žy
giui rrikėn -ulikiuni tautų, 
kurio* jį valdy*. Maname, kad 

■ia*duliar dar reiki-* Lietuum 
MitikiliHi. pilniu negu jo* ių*- 
I-O* atdara vienui* Inutoi-,-. 
Jeigu jnu virti ė.-dių U|r- '•-i*ų 
tarjUautiiiuiiiii* — neatri'ikl 1 
m- l.'n-iiivn. Itet kuiHie-t kitie- 
bnly* ii|** laiko »av.i iėimli 
noj žinylaij ir kontrolėj. Xe 
nuimi -iilnrplutiliiiiiiiti- l.i<-lu 
vai lygybė* tv-ntidii.ala.

l'Įiin Mitiirirfaulininui- ne- 
b<iuiiiji«-ii:i. Nor* ••l.ietuvn" 
rako, knd upių laiplaiilininui- 
yra rio- karė, iėrndimn-. l«-t 
ji* ir reninu buvo l.:indoiii:i-. 
Taip !S|."t melai*. Vieno- 
Koitgn-o-. kuri* turi daug |ui- 
luiėyliių į diik-irliiiiųjų Taiko- 
Konferencijų. Dunojų- Imvo 
Mllnrplmitinta-. Ib-iiio u|*- il
gi mvii įnikti liirė.Hi tarpiau 
tinę komi-ijn. jo- luniuuvijų 
priž.iiirinėin. I'riiktiėknm.- dar 
Ih- to- I.01111-1 j.. dj-ll J'>. .111 i. ' I 
kėlu.- rimuu.. jo iki m l.nv iiu«. ( 
Itiip-nio. I’rnkl i-k. |«i*l. 
lln'-re Mituipliuitiiniiiii- ii.-p:i į 
■darkė.

Kų riitaiplmi 
kinf .*1 .|;,i-.i-i . 
I.omi-ijn; atmin
ti n,*-.- nvbė'tl 
rija, o ii<- v ;.-no- 
i*<lirlm I. i.yll- 
u|*- nmidojiuvi-i. 
niiitdo'i-. vieton 
prie vidd/10 . I*

I.-!

mimo Mitarptautininie yra to 
kis.

Kuotm-J viėna Įiati valstija 
upę savo žinylvj laiko, ji sve
timiem*, lo-gei.-liiioins kumjHi 
nijutus gali uždrausti garlai
vių linija- steigti ir tokiu l»u- 
tlu nuo svetimųjų išnaudojimo 
ir intako* a|>*i**ugoti. Prie 
Mitarplautintos upė* valstija 

1 to Įtmlaryli neguli. Viskas tu
ri eiti jmr tautų sudaromų 

| Lomi-i ja. Jeigu komisijos iii 
Itlžiiima vra šalini prielanki, 
ji gali j:,' mm negei-linųjų np 
-iiiieoli. lt. I gu|^lmti ir atbu 

|lni. Tumiai aeniakufumai Inu- 
Įkin. Vi-ku- Įiiikliuiso nuo tu, 
tu- kmuisijų -mliiro ur mu 

' u pi ielelbii. ar iimin* le-piic 
liiakii* atstovai.1

Jeigu Nciuuuas Imtų tšiudi- 
noj Lietuvos jurisdikrijnįv. 
I.i'*1tiva galėtų uždrausti »«- 
tlteiem- ęnrltiit ių Itnijn- > 
rengti. Dabar to wgiili. Steigs 
lietiniai -ava garlaivių lini
jas. valė* Nemunų savais lai 
vai- iki m lot i ir lenkai, ir kitos 

p.mlte. I:urio> išrokavimo ir 
imto turėtų. Ta- lietuviams 

'iKitikti negali. Lietuviai turė- 
Ių -nu tei«ę išlatvoli. kati jie 
galėtų reikale užprotestmdi.

I*inoe-m> upių -utnr|>tuiiti 
iiiiiia- niekuis nuėjo, kati iii*- 
iuler.-įlotieji -įtini, laivai* ją 
užĮtluktlė ir kitimu* nel«4mv«» 
išrėktu imu ten lirti. l.ietii- 
vianis, amini Nemunų savo 
ranko*e išlaikyti, pri-iei- tiek 
laivų pri*1ntyti. kud kitiem* 

iti’lo- le is Imtų.
I j<s sulaiĮdaiitiliiiuas tari

fo k'.iUsaiH* nelhs'ia. ličiu, 
kati N'-'iiunas tar|4aut’tii-. 
pi. kio l.a-tuvon nieką* 
|ė* už dykų vežti, jeigu to 
lietuviui m-jtaiittrės.

Nemuną* Irnip luito, taip 
kils Lieluitt* Upe. Jo iš l«ė- 
luvo* IK-iškels. Jo stltallHMIl- 
t>nima* tik tlueiLt |>rog>a* sve- 
liuiHtu* iaetuvujr intako* i* 
ridirhti. Ta* tai'ir bloga. Kol 
Lietuvos kUiusinuts neišrišta*, 
lot ir Ntmiuim klausima* nc- 
itai.'las. Ji* guli |mg<*rėti.

Lietuvoje.

Revoliucijos Pamoka.
Liberalai kelia revoliucijų, |vtwtl. Mea jų ueapšvietėute, 

nt-upgyaeiiH' nuo iaievunuuiių 
intekmėa ir <ta*U jie dabar 
klaidžioja ir dnoda-i išnaudo
ti. Panašių draugijų yra nr- 
laaia ir kitara mu«ų koknrijo 
*e ir jonii* *varln«u*ia ir imi 
ritiki inunų liberalai, keblaini 
savo revoliucijų.

šuukia savu Iširti jo* atimu da
bar delta, kad tari viMi tų ro- 
voliueijų laimėti ir vieša ypu 
Migriauti viaa* katalikų puOi 
oijoa, hęta* jų tauto* ir poli 
tikos veikime. Jeigu tai jiem- 
nu-isck*—tada, žinomi, jie 
hu- ne kaltininkų rolėje už 
pikelių revoliucijų, Irt rolėje

)RŪU1£K1O- 
LI8CUA.

l-tii,i;.. 
prie 
“Li.-ti 
l-čtlair

ipt

uulnn
Xrtt
M*?:.

UL

ti

tl

Kaip tbtlykui stovi Lietuvo
je. sunku *Įteveli. Iš bolševi
ku ntliiKi-iKstane- |4ole vyki- 
minui tvarka, orgunizmijniiui 
■ .iiic- miiiiiiiishiK-ijn. |i!i*-miiui 
| a’-'o veikimas, tvarkomu ku 
iii.iriikneija. Ttnrko- ir laisvė, 
m-.uiti lietuvių kariuotiHTė 
n> >enni vėlu Įiasistiunėjo į ry
tu*. Kaip toli ji nužygiavo, 
■••■ti ko ulsižinuli. Pasiekiu 
'nu. žinios, kati lietuvių uiti 
i.-. * ii krapšto įlinkiui Itoitovi* 
ku- iš Trakų, gi lietuvių or
laiviai miobilo. -kranio allt 
\ tniiiii ii lt itiiju. ka- ten <le- 

lt m-i.

Kun. Doluiži- i* Hveiciirijtt- 
praneša, kml k ilnių užėmė Icn- j 
Lai Isdėevikni. gi ceguliurv 
It-'tL't linui ja |m-ieku*i Gardi 
Irt. kirmiu. k.»l 1—almi dvn-

-i-- in-i< Lukų kai luome 
i, Itiiv.t žiii'ii. kad rusai ur 
guiiizavu lenku Isdševikiškii* 
Imliu* la-nkijon Iriinuti*. 
Jielll- nepn>i-ekt-. .Icigll l.llll. 
Ihtbiiž.Ht Įtrani-šium* tikra-, tni 
L ukai Ltl-t-vfkni -ii-ii*—- -ii 

Ltlšt'V ikui-. -u-iuinėiję 
iltimi!*.
Ko negird ti m 
:į Lariuoiiit-l*-.
■ ne -ykį skelbt 
11 Itulkiii *ulri 
il -ei *11 ii Liif iiio

t

npi" Imi: 
la>i„li>li 

kml <>nl* 
lėkiu.,- m 

•• I-. niu 
lui l.-ltl.lli

cavaitę ir Louieville. Kv.. ka- Clcvelandn. Indiana, Indiana- 
nn- lig šiol darbininkų trukdą- poli* m 3JNM bedarbių «var- 
vo, tlnliur inudrodo 1J500 per- biauaia vairi i jo* bedarbių vie- 
tlaug. Svat4*-»nieji l**larliių 
*iiu:.;žtjutui i Imvo Merideu, 
Cpun. 1.1*10; New Havru, 2,- 
000; Intlianapoli*, 1,001) ir Puri 
lautl. On-gun, IJ9U0.

Naujoji Anglija, liritynt* 
Cimneelicut Vubttijų, praėju- 
rit» i-availt'-M pernešimai |mro- 
do. kml darbininkų trukumu- Virginijoje, Nortli Carolinoje, 
ir (ervirši* |mgeri-jo. Connec- Georgijuje, Floridoje, Aluba- 
lii-ul vtilriijojt- Ih-tlurbiii -kai- nmje. Mi**i*rippi, Tcnncs*<-e, 
i iu.- ti-lmmiuti.-c luit-rium-c rie-1 l.oui.-iantije, Mi*K>uri, Arkan- 
k>a BUMU o vienų ravaitų pir- - *as Tezaa, Oklahoma, ir rioutli 
mum. luo.-t- |mt mivrinene bu- Į Cn tolino ja, pradeda trukti tlar- 
vo 2‘..l'it>. Tn* .-umnžėjimn- Idninkų ant ūkių. Columbu*, 
L-lnrliin yra duugiiiu-iui Jie- S. Cnroliim trukria tUrliinfn- 
lideiie ir Ncw llavt-ne. ku- 
rieo.-c .-iimažėjo po 3.000 be
darbių. Ilctlaridų randa* Bri- Į 
ilgvporte. 7^JD>: New Havrt*-.
thlNMt; Merkiene.
v ii-ii.
tui»l, -Mat; ir Xew

tu. industrijos matikiai geri. 
Keiitucky; Louisvilk Išdarbių 
1A». Indnatrijoa matikiai ai
trus, Uukida kiek darbininkų 
aat ūkių.

Pietai ir PUtrydtal Durbi- 
ninkų iudu»trijm tlalyne kaip 
lik užtenka Marylande, Weat

Didžiųjų Nvw Yurku Lietu
vių Draugijų Veikiantysis Ko
mitetas,. atstovaujantis kaip 
katalikų, taip ir tautininkų vi- 
sn-t tlnin*rijn*, kuopa* ir kim
bu*. gegužio 11 <L 1919, Ap- 
it-iėkimo l’nn. Av. parapijos 
sv-dainėjc. uruoklyne, išnešė

Stiprio* iMiiitiAk"* tirgiiiiiy.ii WMi|iut*iji| 1...____ ,________ _  ________
kaltintojų. Jie tada tautui pa rijo, m-turim* čia Amerikoje 

nei mes, krikščiony* dt-mok ra 
tai. m-i jie. lilieralai. Jir |>u 
skutiniais įnikai* Inlmi suska
to (ypač Cbicagojc) plėtoti 
savo Įsditiškų orgnnizncijų- 
Saniluių. Mes Imtume |M-nluug 
up-ilt-idę jei n< -iikrustuiih- 
viri ka* gyva* dėti* | Katalikų 
Frderaeijų. kuri ir lai* musų 
tlitliiau-ia |mlitiška galybė,* 
|vint-šrnti į |mliti*ktĮ ;«irtiją I 
ant kiek čia. Amerikoje, me* 
galime partijų nadarytL 

Amerikos lietuvių Taryba- 
yra laikina įstaiga. Ji buvo 

Isteigiauui iškovoti Lietuvai 
luisvę; laivo skiriama išpra- 
tižių vimniis srovėms. Kada 
Lietuva laisvę gnu*—ir Tary- 
l«a gal lm* nebereikalinga. Bet 
Federacija v isuoun-t bu* rei
kalinga ir ji turės būti stipri 
lezerva krikščioniškai Lietu- 

{vai ir y|«»ė Krikščionių-Demo
kratų (tart i jai Lietuvoje.

Tad ir imsirupinkimc, kati, 
11 trumpu laiku prie Federaci
jų- prigulėtų vimos iniistj Įnira ]

i

-aky*, kati jie tų revoliucijų 
įkėlė tik tlel tauto* labo. I'ei- 
guk-tojų Įmpni-tai m*lci*ianin. 
o kalta* vi*uomet lieka |*-rga- 
K-tari*. Žinomu, šaukdami ibi- 
l«ir vieni *avo -eimų. Iil*-ralai 
kairiai rizikuoja: jie ant vie 
no* korto* rialo vi*o» *av<> 
partijo* likimų. Su jai*, matyt, 
kurigyveno m i ai i*, kad jie j 
tauto* tlnrldninku* netinka, 
kati ui iiu vadovui jie. urlm. jei
gu ae -lai jų vimi nereikta ir 
gali jie m-t ir žūti. Iš Iii ėau- 
*ų devyni yra. kad jie prakiš, 
kml jų runko* m-jia-ick* u<-i 
Aut Liet. Tūry Imi* nei Tauto- ] 
Fondu ir kad už *avo ncprakil- 
nų dnrlią jie guu* prideramų 
tauto* |ui-iii<-rkiiiiii.

liet ku.- jiem* priduotla vil
tie* laimėli, šaukiant m-iiiuj 
dakir ir vieniem*.* Jie vi* pt- 
ritiki daugelio katalikų fano-; 
mų iH-*u*ipratimu ir vienybė*! 
Moka.

Jie mato, kuip jų pa*ekč- 
jniii- lengvu yra tlu*iguuli į . , .

Ikatalikišku- |mšelpiue* drau- l’<K»* ir viro* katalikų pašelpi I 
gija* ir nrt vatiovauti jo*c; jiej*** Draugi jo* (Kari. adr. IMII 
janrm. kad *vieliškių katalikų •'<»«»« Ava, Cicero. Ilk). 
i.tehgmtų, kūne apmugrtų M«m, emtralmė. orgmi^e^ n).io|ikw
Lol.KlriM-..^ J——_’ Liti Mana i«rw« PMl«<rnnwM nn. •

(liirago.-. lietuvių 
M-itiių, ėaukinii:.; 
IH ir 11 <li.-n<w. 
vienui l.i«-tuvią 

Turyimi. pripitži

I

I

1) Kml 
draugijų 
birželiu 9. 
pritariant 
Tautinei 
ta jairtyvin. ne vi*m>tinu.

2) Kml Didžiojo N--vv Ver
ku Lietuvių Draugijų Vei- 
kiantyri* Koiailrta* Ameri
ka* Lietuvių Seimui pritars, 
kaita Amrriko* Lietuvių Ta- 

jiylui *u Aiuriikirt Lietuvių 
Tautine Taryba seimo klausi
me susitars ir gnu* jtritarimų 
Kxekutyviu Komitrto Warii- 
ingtone.

.'!) Kati kopijos šio* re»>- 
|linrijo* Imtų (uiriųsto* Kze- 
Ikiityviam Komitetui. Tarybų 
ništim'-m* ir lietuvių laikini-j kiek reikia. 1* Pbrtland, Me 
ėių rvtinkeijtmi*.

J. Tumuonis,
iluštin.

katalikiška* mūrų draugija* j-,u vi«u* prie Federaeijo* pri
tino lai-vamanių inleknn-* vi* *u't-
<bir yru mnža; jie žino, kad 
įlaitgeliH kunigų mųirieina prie 
vi*ų mu*ų vi*uou>etiė* reikalų; 
vieni ueiairi. kiti Neguli. «• dau- ^ne* kntnlikiškaa organinei ja*, 
giau-ia m-ptengia dėl laiko kaip |Mi*cl|iine* taip idėjine*, 
riulm*; maža U, jie žiao, kad 
kartai* ir pačių kunigų tarpe 
nėra reikiamo* vienybė*. Jie 
paikiai žino vi*a* tuo* nm*ų 
vi-uonH-m-, *il|«nuniu* ir neda- 
lekliu* ir i* jų naudojam. O |

|Chicagoje jie kelia revoliucijų No. 30tb Ave^ Cicero. III ir 
duliiauein dėlto, kad tenai ji<- d.iikytic* vienybė* *u c.-n t ne 
guli |m-iremli aurivienijiniu ,*n l-ctleroeija. Oiicago* “Ka- 
arti l<<> imšeljainių draugijų. - tulikų Vienybė*“ kociatitucija 
kuria* gudriai veda naro ir be-1 luikoma tokiom* apietiakėm*. 
mok d i.. hrt gabu* liaudie* de- ikur yra bent kelio* |iarapijo* 
inngiiga* ir lni*vumunių uolu* prie virto* k. a. (Iiicugoje. 
įrauki*. Tų draugijų narių «li- ; brimklyne. Borione. Bet ne- 
delė didžiuma vrn geri lietu-' ninku Imlų priritaikinli ir 
viai ir katalikai. Jie non-lų - kiekvienai mūzų kolonijai, kur 
Imti naudingai*. Tik vi*a l«--|lik yra vienu |mrapijn. Kvar- 
da. kad jie nei dešimto* dalie* l>u tik kad liktų ta* |>at* tik- 
nrturi tiek kntalikiško *u*i- '*ln* ir (uiiuišio* priemonė* tik- 
pratiiiio. kiek jie turi Ijetuvo-!-In riekti, f t |mtie* uuritvarky- 
im-i|ė*. ir dėlto liy kok* gini imi tlulvka* yni antraeili*. 
ie-iii.- iimiiuo vurtluu tuuto- Liberalai metė pirštinę kn 
n-ikalų bv kur juo* galt-* nn-jtulikų vi-mmit-nt-i. Priimkime

2) l*o kolonijas, uiuaų para
pijom- visur suriškime j krū
vų. į bendrų darbų visas virti-

ku* atsiranda “Katalikų Vie
nybė.“ Ton vianu Katalikų 
Vienybė* organizacijos tuntų 
laikytU vienodo* koastiturijo* 
(krrifdirit į Pr. Zdaniai. Rd>

BURTININKE
I TL • V •
1 teko *U-lpllZllltl 
sionule burlininkc. 
niekinimu, kurie 
naktimi* luiidyklc*
to. i.- d. -tymų pri. taiingii-iu* 
apie jų ž.Miigžtle*. i* Įuituriluų 
iic|irakti*kiviii» ir netlni»icm*. 
ko jie gyviiiiiiH- turi sekti, kų 
nešinti, iš laimė* kortomis lm 
rimo, kin u į tokiu* tiuly kils 
tikėti lutu, ji -uu pragyveni 
nu; io>K. Bui1 įmukę, kuomet 
ji biznį įkiro, yra viena* sut
vėrimu*. gi kuomet į Įtaziiit) 
*11 jll -ll-u-ille tie oficijalill 
l'lltlll. 1
V 1-411 kl

*ii prttfv- xrn/.kull»y*t«; tuokei n. n«*htiv<». 
I* *4l|Hllj.o u£ ėin vėlu j buriu* llt*lill 

|MTMVulgV 
MipiH* itin-

1

'I* 
<>k

n>
nu draugiškai

l.ę- tikėti, o dnr mažinu kum 
iižtbirbj veltui tluoli.

— Kuip gaila, — praliejo 
Mipaiimjoj užėitMlaimi. kml 
Iii likai* išpruvardžiliotu. Tu 
vo vnnla- vi-ui n--iticritui. 
m—iirikliin-ti .11 tavo vit|*'-ji 
imii*. Ji* pin-lui -kmiiltu. ne- 
umlununiti -ult-ikin. ji- tok- 
iintngtmi-tiškii. ji*. tiv*q 
tariant, yra vi*ų t.ivo neini- 
inių ir nuliūdimų priežarcia!

Nuliūdimų! - Mišukuii. 
Iki tnm luiktii muliiuii -av 
t .mi vieni- lu-iuiiigiau-ių ta'p 

N. Imvo 
ė ncbll

!l« *11141

tll

1

K S. V. SAMDYMO BUTO
Pagal Suv. Valstijų Naimlv. 

IIIII Milini sulinktas skaitli
ne*. tlarliiiiiuikų p-ivirši* ir 
trukumns 34 valstijose Įuuudo.

miestuose laivo 82J*ll> dariu- 
ninku (n-rdaug. pvnkių vnl*. 
liję šešimisc ntiestuom 2,43h 
tlnrldninku Imvo pmnnža, <> 
keturiolikoje valstijų. Jlt mies
tų tlarldainkų buvo tiek, kirk 
reikėją.

Sulyginaat ta* ricaitlnrai* 
ra vieno* pirmesnė* rarattėa, 
luriroda, kad padėjimas šiek 
liek |«tgert-j<-s. tni išaiškinama 

11 IKI, kml Pietuose pradėjo nu
li* darbų imt ūkių.

i* 38 miestų pranešama. 2S 
arlui 48*; turi )*-nbiug; ie*i 
arl»a 8.7'; |*-rmaža ir 2u mies
tų arita 43J<; tiek kiek rei
kia. Siuiilmetiys yra itart-mto* 
nnt Nanidynm Idurui 0.447 iii 
dėsnių firmų telegrafu pram-- 
šimų.

Ihiugiau-iui Insbirldų Imvo 
Vouitg*1own. Oiiio. i::.i»«i. t. 
y. jų skaičių* užaugu l.tKri p-r

.in. | iššaukiiiių atsakykime uo
liu' |ui-i<l.'irli:ix imu Katnlikiš 
ko* I -ieiuvo* mindai. Miiiu-ji- 
inn. turės Imti inu-ų. Uosi?.

- Tavu kbiu-n. — tę-ė ji. 
tiuliai šauk-lim lie n< j.a-tc1s-. 
.luitui. — užgintos tų vardų 
dndui. kuip iėgųx>|inta» kiški*, 
ir virsta |h-l<-iiiniiii pilku.

Nn. ką jau ra iM-knlIiė- 
mėginau pratesi ūmi. 
vardu* man kaip tik 
Ji* tikru*. lietuviška*, 

nereikia m- tu* liimlu- 
vi*iu lenkų 

.-gint a* 
reikia, 

žino l.ietuvo- istorijų pa 
knd mano vardu vienu, 

buvo ir >«*■ 
kovėsi.

»> ir ii*

Ii. — 
Mnno 
liuku. 
Man 1 
wkti. -ulyg kurio* 
ir lli-iĮ lictiivinm- pri- 
iiotlegaile tiuka|*>li 

sal.v 
lietuvių knrvetly 
iiovtj- -u kryžiokais 
Savo vnrtlu didžiuoju' 

u tinka.
- Ji

tn.

t

žirni tavo gyvumų. 
oliau. nutilo išvn

I

kų ŪDŲ, Cliariestovne 50(1, 
lai didžiausia* dat'buliukų tru-

Padfika Pakramta. Sųly-
4.ttt*t: Nor- .,,0. pradeda čia gerėti. I* Port

Iji'io; Derby. 7tMI; Stati- lantto (Orvgon) pranešamu, 
lamtkme. jt, 1,301 L virtoje M00 

IMI. Indturtrijos Matikiai ge- bedarbių, kaip kad praėjumų 
ri. išskyrus Nc«' lluvmų. mvaHę buvo. San Francisro 

4,001 L vietoje 4/>00 praėjusių 
navaitę. Iš Ouklamlo prane
šama. jog tik užtenkamai dar
bininkų. o lxu Angele* ŠUO 
Išsiurbiu Įuisiilaiigino ir tlaliar 
ten esama 7/»0U, Iš kk'aahing- 
toU'i pranešama, jog perdaug 
tlnrbininkų industrijų* darbuo
se. sąlygos netiiisistuvėjusios 
ir trūksta darbininkų ant jū
rių ir giriose.

ri.
'kaine pranešama. jog dalykai 
nenu»istovėję. Stafford
KĮtriiigs, Tarington ir W. Wil- 
limatic darbininkų tik tiek.

1 Įiinliešama (lerviršia StUI vie
loje I.IMD už pinnesniųjų *n- 
vaitę. tai yra svarbiausias l*e- 
ibirm'-* mic*lu* toje villstijte 
je. žali ltiver. Ma**.. ligšiol 
Itmb.vo bedarbių. ilid>ar |m- 
neša, jog dnritininkų peniui- 
ža. Neve IIiiinĮishin*. Itlealf 
l-iiiml ir Vcnuont tlurltiiiin- 
kų kaip tik užtenka.

Ccatrulėz VažMĮjo* Trūks
tant tikrų skaitmenų iš Net*' 
Turku miestu, 
ligšiol Itutlavo 
ėjus bedarbių, 
sias valstijų* 
Iras, iš kurio pranešama 8/1OII 
iMtlaritių. Itorbesteryj esamn 
3e'<<D l'ticoje, a^ĮUU beda ibių. 
Binghanttone, Yooker* ir 
Gkm* FųR* praneša, jųg dar
bininkų tik užtenka. Iuduatri- 
.ialini nantikiai geri, išskyrus 
Tloeliestcrj. kame pranešama, 
jog esantį* intenipti; o NeU 
k urV’o miesto ncnttidntovėję.

Šiaurvakariai. Illinoi*. Clii- 
engti. Kast St. lx,uis, Juliui ir 
IttM-kfurda* praneša ĮtervirSų; 
Ititek l-lnnd tik užtenkamai. 
Imlu-triju* suntikiai geri viso
je valstijoje, išskyrus Kliudė 
l-biiiil. kuino sanlikiai ginui 
aštrus. Nebrit-kn. kk'i*con*in. 
Mitmesotn. Nortli ir Noiith Da- 
kotn. Įframončjt* darbininkų 
užtenka, t r tik-ta aut ūkių.

Centro Vakarai. Yoiuigstovrn. 
Dilio, cMiinn IJJItNt Istbirbių. 
žmlu-trijos sanlikiai neliūsi* BlggTKRTAT rtlMnnrtTtl 
tovėįę. Nėra pranešimų i* | ‘‘DRAUGE**

Buffato, kame 
nemaža* *kai- 
yra svarbiau- 
bctlarbių era-

įspūdį aitdaro. Su pavarde į«« 
naujai Į>nžj>tmuų tavo pa veik
slas aliiiiiilyjc dirbosi. O čia 
tok* neatsakanti* vnrtlas. Jis 
tavo išsivystymo, augimo ra
tu- stilisto, Inu ii-pasisekiuių 
gyvenime lemia. Gal apie tni 
nei tiemųštai, bet kaip tik šioj! 
viibiiult.j„.

Nedaviau įmigti.
Gyvumas. Nu žmonėmis 

susitikimui!—pašokęs riktelė- 
jau.—Jeigu n* galėčiau tave 
į'ikiuti, ku>l a* gerai jaučiuos 
ir ži'imu-s. *11 kuriui* susitinku, 
luano vunlu...

I* -t ji neklausė ir mnno įsi-' 
k:it š, lin iniu neužsikrėtė. Me.

Iišku tonu ji savo kailių 
yg nuimt nei te'butų.

k. kokios ate-
Bus
im- I

t

I'
|*nin

II

I.

t r
*411

IU
Li IV

SUSINĖSIMAS ORU SU 
CLEVELANDU.

Vakar Chicagoje pradėta 
iiiuit om mi mmoDs 

Ch-v<4an<la. Tarpe šitų miestu 
hm. vežiojama |«šta lakrty- 
tavais. lėpra.lžių tam tikrini 
hu» Įmnantlota 13 parink tiaiaa 
šių lakrivtuvų.

Uii
3i>' -;a*e

Nekartų Jų* aava balaaia 
rprpiite, kokia turė< būti Lie
tuvi ateityje. Kad gerai nu- 
*pr\-*tumėte, kviečiame ingyti 
knygų

“RftffflETf
parašė Kun. l’rof. Pr. Bučya. 
Kaina 25e. (

Kreipkiti-a šiuo adresu:

DUUIUI PUB. 00. 
ISOO Waat 4Mi Stroat,

Ohica<v, UL

-• 
Ik

— A* tau euraaiu kurių noro 
dienų, kaip U|n- buriu.

— liet kaip?—uuriati-bėjime 
vėl klaupiau.

— Nagi, muzikaliai akordai, 
rpnlvo*. Tavo kiauro* muzika- 
lmiin*. tavo akių, plaukų rpal- 
vo», tavo metų, mėnerių, dienų 
skaitliu*, tavųjų žvaigždžių aų- 
rtntn ir pozicija. J dnug. daug 
dalykų ni r įžvelgti reikėtų, kad 
vnrdij tinkamai parinku*. Bet 
nė >-‘U tikra, knd ji* butų tnip 
malonu*, janėinmni muzikalia, 
kur tai tokio ii.-np'iuiipiniiio, 
p: t niūkiančio, džiiiiig-iiiiiigo...

X'eliek1nii*i:iu. Ka* čia: uvei- 
kum ligų įkalbėti nori. ISėję* 
už dm ų |cirtov.'jnu ir patiių*- 
ėiau.

I'žridėk. knd nori, ru įnirti- 
idnki-iiii*. |knlln-> tokių daly
kų. kokių in-nori. Nejaugi įmi
nė, kad ir i* niaiięii biznį [>n- 
■Inrya. Miniulkin*? Mulkiu nc- 
iiiitiu Imti. Žilinki*. I’n* jų

4

G

♦

Pužas
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI

•»*,

APIE

KUOKELĮ JĖZŲ
IŠALIN SKAUSMAS!

BHmmi avrUiBe darbe r»U BtursaiAe 
■rysi—si Uly» ta« darbe* balą.

rytto-
Vihdam ar

taaah
Usttm 
taytta!

ir bal

(fcinrėk ‘‘Draugo” uum. 110).
Kaip Anglijoje buvo g*’’’"’ karžygin-plėėilcn*.

Hood, taip Vengrijoje- pragarm-jo savo baidais dari ui i h Stra- 
novika*. Ji* niokojo daug kalbų: ir nieką* neiinojn, i* ko- 
kioa Malio* ji* atsirado. Ji* buvo atigvto ūgio, n<'|ia)>rn*1ni 
tvirto sudėjimo. Jo žvilgėsi* buvo aštrus perveriami*. j<> 
akį* Tėjo, kaip degančios atudjs. Maži vaikai, kuriems tek
davo jj matyti, taip peraigąsdavo. kad per daug nt- tn jį at
mindavo ir a|He jj sapnuodavo.

Stranovika* įgijo <taucyl>ę priešą savo inslorai' darinis. 
Iš visų priešų jo lahjnnsia nekenti- kunigaikšti* Veitslava* 
Norviteka. Ai* buvo didžiai galinga*. Jis laikė nuolatos prie 
Mvę* skaitlingą l*urį samdytu karžygių. Su jai* jis pastvėrė 
ndeuriuos Stranoviko draugus ir liutaudė juo* mirtimi. Nors 
pačiam SUamvikni iki kalei pasisekė pasprukti iš kunigą*- 
NSo rankų, bot jis numanė, kad kada nors paklius ir kad tada 
neišvengs ir pat* mirties hanstm-s. ypač kad nužudė daug ko- 
loivin. n tarp tą ir kitnimikščio hmli. Savo buveinę ji« įsitaisė 
uolose, prie UaisiosAnlnnės, tnrp kalną. Iš tenai jis kariavo 
prieš kunigaikšti ir tenai granai nuo jo. Inėjimas pa* Slra- 
aoyiką buvo tiesiog negalimas, taip ji* buvo savo ado* pilyje 
susitaisę*. Kunigaikšti* paskelbė, kati duos ditieL- ilovaną 
tam. kas pristatys jam gyvą nr užmušta “mdos pilies kara
lių,” Stranoviką. Aiam Imto tlalmr aišku, kad jam ar ank
sčiau. ar vėliau, prisieis stoti j tikrąją kovą su kuniraikščiu 
Venslavn ir arba ji*. Hi-šikas Karalins. avim kunignikšti* 
Venslava* turės palydėti savo gyvastį.

Kunigaikšti* Venslava* buvo prakilnu* žmogų*. Sulyg 
savo laikų mados, papročių, reikalų ir aplinkybių ji* buvo ka
reiviu, ji* dang laiko praleisdavo karės laukuose, bet, nežiū
rint, kariško gyvenimo, ji* laivo nepaprastai gero* šinlie*. 
nepraleisdavo dieno*, nesušelpę* kokią pavargėlių, ts-apru- 
piuf* neturtėlių. Jia buvo pamaMu*. Jei tiktai laika* ir rei
kalai leisdavo, kasdien Hausydar o šventą Mišių. Jo moteris 
kunigaikštienė, buvo lygiai maloni ir gailertinga. kaip jo* 
vyra*. Ją maži vaikučiai Margarita ir Mdislovas Imvo auk
lėjami pačios motinos. Ji juodu išmokino sekti Jėgų Krislą, 
kuomet ta* buvo mažu vaikeliu.

Atsitiko vieną žiemą, kad kunigaikšti* ir kunigaikštie
nė turėjo nekuriam laikui apleisti savo pilį ir prabūti kara- 
iau* runmoae. 8avo vaiku* juodu paliko seno* auklė-* ir 

. atntoa tarnaitė* globoje. Tarnaitė buvo kaip tarnaitė, sam
dininkė. Saro priederme* pildė teisingai, kolei šeimininką 
akį* matė, o be to ėjo navai* keliai*. Ji buvo prie tam jauna, 
tnščiagnlrė ir be susipratimo. Prie ju* prisigerins rimas ii 
Stranoviko draugą ir juodu laitai sumilo. Ji* nudavė yjmč 
labai, neapsakomai ją mylį*.

Plėšiką*, jo* mylimasis, įkalbėjo jai. kad išritu »u juo 
susitikti ir gerai pasitarti, kada ji išsires kunigaikščiu vaikus 
pMiraarMirti Ji sutiko. Nėjo U sodo linkui girios. Ko ja 
ėjo sasiss Ladialova* ir Margarita. Prisiartino jtb-šika*. 
Pradėjo kalbėtis su tarnaite. Pasakoja jai. kaip ji* baisiai
•yĮL kaip be jos gyventi negali, sapnuoja ją per miegu*. Merg
šė išsižioju* klausė, Jos galvoje ir atminti* ir protas prano
ko. Kaldliežnvavinta* jai visiško i gnlvą susuko. Ji net ne. 
pasteltėjo, kaip toli nuo namą nuėjo. Ji |ateko į girią ant 
tokių takų, kuriuos, ji inąminena. ar kada nors motė, ar jais 
vaikščiojo. Staiga ji atsipeikėjo Yjm-'- nustebo, kad vaikai 
nepaprastai ramų*, kad ją įminą visiškai iM-gink'-ti. Atsigręžė. 
Nuarto. Kiuri visiškai nepažįstamą rietą girioje, o vaiką 
netnatyti. Nuožmu* plėšikas nudarė taippat nu*i«tebėjimn. 
kaip ir Kliša. Ji* šaukė vaikus, bėgiojo aplink kaip ir jų 
MMama*. Galop, ramino mergiščią, knd jutsltt negali Imti 
laitai toli kur. o gree'-iausia juodu sugrižo namon. Kliša |«a 
*ilei<l<> Is-gti namon, verkdama, rnnkn* laužy<lnnin ir kone 
alpdama iš nusiminimo ir Imins-s. K«<ln ji lano jau ginta 
toli nuo saro myiimnžio, tas nusijuokė pašiepiančiu jookn.

"Vargšė, visiškai kvaila metgšė—rrtė ji«—ar tai tu ma
nai. kad man rupi tavo vrtla* ir gerai ratukini veidai ’ Likk 
sveika. Kliša, pasiieškok sau kilų myliuutji, nes jau tu man 
daugiuu nereikalinga.”

Jis sprariais žingsninis nuėjo i šalį ir prisijungi'- prie kito 
žmogau*, kuri* vedė du vaikučiu, suimtu ir surištu. JiumIii 
graudžiai verkė, bet nuožmų* žmonės iš to tikini juokus sau 
darė, nes jnu išsipildė- jų seniai npgnlvotns sumanymas, ne
šiltai buvo apsvaigę i» <lžiaug*m<>. ne* žinojo, knd nuo savo 
vado gnu* gerą užmokėsią, knoiiu-t pristatys jam jo didžinu- 
šio priešo vaikus. Taip, ją troškinu* išsipildė. Gavo bran
gia* dovana*. Bet Ktraimvikas <k-l nekuriu priežasčių neliepė 
vaiką užmušti tuojau* ir jų Iranu* |m*>ą*ti į pilį.

"Ne—tarė jis—palaikysime juo* litą* lindynėje kokią vie. 
ž'ime ją galva* kunigaikščiui 

kaipo Kalėdų dovaną su savo linkėjimai*. Ji*, kuri* yra taip 
duusnu* pavargėliam* Knėią dienoje, tiara gaus pat* neap- 
vertinamą dovaną."

Plėšikai gardžiai juokėsi girilėdami tuos nuožmiu* žo
džiu* \ aikueiai stovėjo išbalę h e drolte, d teis-jo iš linini*'-* 
ir nedrįso nei pasijudinti.

\ nikai buvo |mlikti vieni sau žaisti ir vaik-tiiH-li apie 
lindynę, ties, kaip |>at* Plėšikas Karalių- įuis.iI,.. 
Imdii nepajieg* nusileisti Ardonė* sietui, o kito it 
nėra. Nekurie plėš-kni patari- surakinti vaikus t et. 
Btranovika* ištari- ne ir tnip turėjo Imti. Jis j 
manęs žudyti, jei ne piktyliė nnt jų tėvo.

Praėjo dvi ar trį* dieno*. Raikai veikė ištisa 
.na*. Juodu bijojo net kalbėli vienai 
I ne-knda pašnabždomis, kruln jnutė, 
I nesaiiguja. Ka la prisiartindnv.i k> 
Ijnu* |>aliaudavo kalls'-je. amu) darni, 
nukirs.

Tuom talpu pili j, 
I Kunigaikštis -u Ki.nigt 
grįžta į pili, o ėja dar m 

i rinkL' *u«’!ii*' fnitinib I-

Robin
r.leMi.u teolle Jumsso 

rae4*a».Sn iš Numikų irvb, 
v«* na v., GrtkksbudAio ha ra p. MrAka* 
Uu«lftša kilme. Jisai nata ar kas (mo
le |>raBMkite tekančiu adrrwu: 

Aataaas Tunaiti*.
4>2 Rt.idiuin Nt. (Khrrldam Ule). 

rittablircK !•>

amt rwnMiM«»
narna* ir «iu lotai n«ki«at*raM.vi i«r- 
K r fm« dėl llrdstlo. srll La irt t v is <a ha
liniu koRmlhij. Jrlr» »»«t linsafi. tai 
būtinai rs'iki.i ntutlankytt: 1«33 N. 
MamhfteM Alfe. arti WabMMMa Avė.

Kais Marile tur.fl reta <yvenifn*. 
ntšsuprikiic ėu* Mtudij^ aru* pikCernę. 
v.liaurkm modos įtaisymai*: geroj ko
lonijoj. kurioj ryve-nu nuvir* t 
Ajuubiv; netoli kuo Cbtcafoa, «U 4 
MyH Xdra kna tokie totania; ertas 
eras. meinsUa aar4«v1mo aavtniakau 
siu I kitę kimi JUašAauklta luoJatM 

Kas. JšmoatM.
ITtt Ro If-tl-t. d rtdoaro. m

Osšrtsas pvteAortaa vra aa«fM *>• • Ii ra T*o«i Uhi » v-o»»\»Aaat

Patsai jaučiau, jog pirmu 
karta, mano balsas drebėjo ir 
boro silpnoku. Dievas žino 
kas man pasidarė, akymirk-

kas Ha, kas man, tarsi, suspau
dė geridę... Gal tai gražus ap- 
Mgų Jspudls, kuomet prisiki

8tuirinkuiiųjų pamaldom*

av. KAznmuto dr-tes 
Sheboygan. Wia.

Valdybos Adresai:
l'irm. J«nm Slauekas, 1414 

Nc«r York.
Vicr-pirni. Juoxa* Ilnlmi*. 142C, 

Sn. lot h St.
Fin. *rkr. Joną* Kmiigtaii*. 1117 
Alala.au Avė.

1‘not. >«4cr. Kazimiera. Sanai- 
lUiuns*. 1017 Suifls Avė.

IM. Anlanaa Cižauekaa. 1.UR 
N<« York Avė.

Ka.« glol>. Kauimirraa Lukai, 

ir J<au< Joną.
Maraalka Pranas Dauginta 
Satmnnkimai stuburą kas antrai 

nodrldimį mėtomo.

Pražudytas Gyvenimas
arba

Girtuoklo Išpažintis
Šita knyitdė v« tik Krjo it apauJoa. '■Draugo" Bend

rovė* laida Turi 59 puidapiua
Kaina tik ...................................... 90c.

■‘I'raiu'lyaaa Gyvruimaa" tinka mn»q knygynams. Ban
delį jų inantiema nuleidžiamas žymu, nuiaumtia.

"Pražudyta. Gyvenimai" viena i» gražiaurią apytakų. 
Paistu iš suomiy gyvenimo. Kas kartą ją pradeda akaityti, 
Kepame nepenkaitęa liri pabaiga*. Taip yra užimanti. Ap
rašyta tolu vtiz<laa, kurą dažnai autinkamaa ir tarp lietuvių 
palmkuait) prie grUvimo, gi pankui nuaprvndžiuaių pataigjrti 
sava klaidingą gyvenimą.

Bite kaygclė ypač rekomenduojama musų gert, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo.

Reikalaukite tuojau*. Ne* abnbuotaa akaitliu* atapauz- 
drnta.

Adreaookit*:

"DBAUGA8" PUBU8HING 00
UM ĮVEST ŠAth 8TREET,

CKI0A00 ILL.

LIETUVIU 8TATTM0
BENDROVES

paskaityk Ur«4av ir IMMIJ- ka Yri- 
kta IaKuvšv Ats<at>*ąwa» IUWr»*v. M«- 
UukfM Mitą lleaUrtrt. iMjuiti

I Aartfe
II fraMiJa atatitl Barnus. Akro*, 

(karta* ir Ya*ab**a**. <»bfca
n I iF‘rka 41 U><u- Akrogą.

OhU ir pcaA^Ja atotp-U **mw ir Lte- 
tue-šikB hateyčlą

11 AU4ar» s^>ti« ram lla*4r*rt-’« 
kurtame 4arVu*«Jaai A taha4s*««ša. 
I3» Ava.. Akru*. «»kt«*

41 Klt«*a skiriu* N*< 1 IoHmvIii
iMmiimm* |u-a4r«o. n. durtai<s>*sš V (’r- 
laoeioa. >11 Nh«'lt»> Mt .. VoturM»« R, 
• šhl**.
Ll Tariate tulpfvtai ir Uiiakors'ių 

a*« atur>.
4) 0šMrtš*<aiu»r MrUraa Iloa **raa 

|wl*aa M viaUUv išMarirts Pirktu At
riša A-m kal*a 121•< riraua Nr*ar> 
•Mua4a loaAšnu kaip du 4* esi

IAKvtIm malime llr*dr«o. >ra la- 
kvr|M*rmrta Ohio lataNIJoj aat

{•<• Valdišaa |vrW Bara PirMNai 
)n* atJMkta*i> lM ) it i»« Aa 4 nu*«Ai»m1j.

Klokite brsdšal ir ere«rt»e j eilę »r 
leirkMe lAHltvtM Malimu lUadruV.n 
Otrus. IAKUTIS 9*at>M»a |le-ndrwv. a««- 
4>jua ka|t|(alg trumpu laiku k r! ola | 
lArluvą kur r*-ik» • amaiamku. fcriaa* 
41 M. Aum'iti. pluiutortu ir kRukm |A- 
dirUJu Taicl imu ki»a tik nVas id**- 
Įšėlo j dari*.

Itvikml.iukitr aplikacijų ir put* •niu 
šrtf'»riaMtrij«| rūkydami M-kugP'šu mdre- ]

Lietuvių Statymo Bendrovė. 
<T1~- luhuaua ItulkUas <«)<>.

6307 Supenor Avė., N. E..
Cleveland. Ohio.

T' i<'<*«a- PrtmdssM IdSI W.

Reikalaukite^ 
Goodrich Čebatu

Jie turi “Bau 
dona Eilę" ant 
virtaus. Jų rei
kalaukite užtat 
kad juos galima ii 
giausia nešioti, o tuo 
mi galima sutaupyti 
pinigus.

inni* Vi eipati siunčia a paltį Sniinnkuiiųjų pamaldom* "Ne—tarė jis—pamucystine
hrai žmones, be jokio skirtumo UMnMgJg tarpe, bau dardete- "» po to |Mi«ią
. ^1 .... ................................UaH'vjiv m TalUalM VI UftlDO Kalteli] UoVniUl >11 lit<tautą ir kalbos. be jokio «tai- P- Z*bielo», kitan-
rtaao kokios tai "POL8KOS *• “ cropogando* tr mano JuROB kaip kad paskui, -M" Barbora., Klierikas Za- 

unMų bėgyje, LENKŲ APAA biel*
TALAI yra musų Lietuvoje WP «**H pradėta byri- 

ti išgirdus čionai savo prigim-
Dang prisidėjo, kad mane ‘♦i* k*tt»' • m*no dar

sugraudinti, ir aplinkybė, jog v*k*re ***** De
štai, žiandien. toli nuo suvar šinau kelintą kartą, kad jinai 
gintos tėvynės, svetimoj šaly- Pat-^ nežinanti, kas jai pasida- 
je, ašen pirmutinis Romos baž 
uyčioje viešai paleidau savo 
senovės tėvų-protėvių prigim 
tąj| kalbą kuri čionai ir Ro 
mos galybės laikais, ir nūnai 
dar. ačiū musų buvusių POLI 
TIKOS BROLIŲ intrigoms, 
buvo laikoma, kaipo nctikuM 
BARBARŲ laukinė kalba, tin 
kasti vos virtuvei ir tvartui, 
kaip kad savo apjokime, prieš 
10-15 metų skelbė, Vilniaus rė
dyto* dvarponis Ipolitus Kor * 
viii Milevskis norėjęs sakiai '

nė, kuomet šiandien j šeštus 
metus, potam kaip Lietuvą ap 
leido, jinai pirmą kart išgirdo 
bažnyčioje Evangeliją., lietu 
nikai. Nesuprardama kas j r 
daugiau apėmė ar verksmas ar 
džiaugsmas, jinai dar po po 
ro: dienų kartojo norą, kad ir 
pas mus Lietuvoje kuomet 
rors įvesti šita taip gražia ap 
eiga.

Tai ne nuo manės priguli, 
mano miela. Tai Lietuvių vy 
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Goodrich "Hi Presu" debatai yra padaryti 
geresniu budu jie nepratruks nei nusilups, 
tulad, kad jie yra SULIETI Ik VIENO ŠMO
TO. Jų padus nekuomet nereikia taisyti, ne
šiojasi kaip geležis.

Dešimts tūkstančių miinicrių šioj šalyj juos 
nešioja ir būtinai leikalauja Goodrich "Hi 
Prcrs.” Jie nekainuoja daugiau negu kiti 
debatai. 40.000 krautuvninkų juos parduoda.
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l'žsakyinus ra pinigai* adnNrtokita:
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SENOJI ANGLIJA.
Krytiokn.

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI ^*TE 
KŪDIKĖLĮ JĖZŲ.

■■ j - luill. u. I*uo|ė- kitu* kiltim į 
t*,. i|ė-s ir baime*. Dalmr pnsiarti- 
I..-*u>iovn- ut-ingiai nulenio vietų; 

>• tvirtu nl«i*t*>jmią ir tada juiėniė- 
.. .ii.ili-irt<. Tnip prnd* jo juodu

DRAUGAS

x-T,

GO ADMINISTRACIJA

CHICAGO. ILL

Turime ger^ iiteklię faę layn:

1- Ap»r KaiUik’j Tik>U« Tikrybę
2. I'tetarme* Moterimi .........
X hrik»* itjji\!m ir Moimi
4. <*>venhnas ftv. Staniaiovu
6. tSiriuukbu ltopaJUnti* ....
b. Katra t* ’ *am ? bt kn>ga pratarti teatrų la&t'*jami. Lo- 

llHffVU puluall 
su* Antram* 
yra l>«vi 
anų Bra

*..u*. Juodu jnu buvo per toli, kad galėtų Įmgriebti, tat jis 
nieko nelauk<laiiuu< pradėjo leistu |«skui vaiku*, matiyda- 
tnas, kad jai tai gali ria taip padaryti du silpnu vaikučiu, tai 
jam nėra nei ka*. Bet atsitiko kitaip. Ji* |«idarė keli* žing
sniu* žemyn, o į*> to gn-itni neteko |m kojomis paramos, 
sprudu ir su nerituųsUes ir piktybė* šauksmu pradėjo lėkti 
žemyn. Greitai ji* pranyko. Vaikai nei išginti negalėjo, 
karia ji.* pasiekė Arduos-* dugnų b nutilko į guhalu.* aat kie
ty, aštrių akmenų.

Vaikai buvo persigandę ir drebėjo.
“O Jėmu—sunko Margarita—jau mudu esava žuvę, jei 

Tu m-|Mulėai. Geriausia* VMvpalie, mudu Tave myliva, mu
du esava Tavo vaikeiai. Gelbėk mua.”

“ Margarita—tarė Ladislova*—ai jaučiu, knd kaip kn* 
maloniai prilaiko mano rankas ir koja*.”

“Ir iri taip|mt jaučiu atsakė nmžjtė ik .rgnitė liet ein 
nieko gvvo nėra. Turinti, Dievo aniolai g. il>i tumiu, kuriuo* 
Dievą* čia prisiuntė.’*

Taip juodu lekiosi žemyn, surasdami -kvbm ir brimuui*. 
kur statė savo koja* ir tvirtai labiliom rankomis. Sunki ir 
pavojinga buvo toji kelionė, lx-t laimingai jmslu |«siekė a į m 
ėię.

Dalmr juodu negaišiau laiko, la-t skubini Is-gn į tėvų pilį. 
Pasiekė ję apie autrę valandę naktyje. Kanigaikšti* ir Ku- 
iiigaikštnm- jau hotvo |mriadiavę. Kunigaikšti* tuojau* aa- 
šaukė savo knreivin* ir gteitai rengėsi verti jno» prb-š plėšikų 
karalių. Tumu tarpu prie pili.-s vnrtų pasigirdo m-papra.-tn* 
viii įsi Kkaiuls-jima*. Karžygiai |m*itvėrę ginklus, |>akvlė juos 
jiasirengę į kovę. Viny akį* nukrypo j vartus; ura visi |m- 
nięrtė, kad 1‘lėšiky Karalių* atėjo kariauti prieš kunigaikštį, 
arlta reikalauti nuo jo išpirkinm už vaiku*.

Sargtlia atidarė pilies vartus ir juos.- Įmsinslė du mažu 
vnikeliii. Itžiniigsiiiingi klyksmai pakibi iš visų pusių. Ku
nigaikštienė, kuri tai pastebėjo |«rr bokštelio langą, npnlpo 
iš susijudinimo, o kunigaikštis, knip buvo kariškai apsirėdęs, 
tai|i, pastvėrę* savo mylimus, ntsit adusiu* vaikelius, spaudė 
prie plienu :i|*l<-tos krutinės, kad mažučiai net garsiu Imlsu 
pradėjo šaukti nuo sknusnio.

Taip ibilnr lainiingai praleido dėkavonė* Kalėdų dieną, 
l'aikai ĮsiĮHisakojo visę savo istorijų ir vėl dėknvojo Dievui, 
knd Ji* atsiuntė savo nniolus, kurie nuvedė jmslu laimingai 
uolos briauna žemyn ir parv.slė į tėvų namu*. Dievas yra 
Visagali*; kn* Juo |«sitiki ir Jo )«g*-lls>* šaukiasi, neims 
užg.-dinta*.

(Tąsa nuo o pll*l.).

kad |mti išsiaiškintų kimignikš'iaiu- iš viso neap*ižiuiėjimo. 
Kiekvienu* pilies skylė, kiekve-iuu* k*m;*4i* buvo ais-ita* ir 
išieškota*. Irikotojai dieną ir naktį 'larliavosi, išiakstę į vi- 
aas |>U*e*. Jau Kak'sių Vigilija laivu via jau, u nebūvu da 
jokio* viltie* rasti vaikus.

Tunui tarpu Kurioje vaikai |>alįs vieni parsirailo. Juaniu 
paklausė iš šalies plėšikų luditus ir <hu-iiinojo, kad neužilgo 
jiedviem reikės mirti. Ateinantį rylų—taip ateinantį rytų
jų galvos turi Imti nukirsto* ir pasiųsto* jų tėvams, kad ka
da juodu išryto sugrįž |*> Mišių, tusių savo mylimųjų vaike
lių galva- ant laiptų į pilie* nuims; kml tokiu biriu |sitirtų. 
koki* bai li- yra I .|.| Anlonfe K.iiidnin- fcrritM, V: • d.- 
lią prieš Kilė-in* jii<>Iii buvo vi i-k.-ii vn-imdu sau paliktu, lies 
plėšikai tą dieną turėjo užpunliliią ant vieno ir nrtynu.'iusių 
kaimų. Visi; dieną jmslu karštai ne įdėsi ir kiek galėjo vie
nas antrų iiiliiino ii stiprino. Ar iie|Ul*idtąsinus kartai* leis
ti* žemyn Aidunė* briauna.

“let ne tarė- l.:idi*lovn* atsigulęs imt briaunos ir žiu- 
tėibiiiui* žemyn mudviem pn-i<-i* juu čia likti ir Imti už- 
muštai*, m-* n imi u ė-ia iH-kmsnel is-|utj>-gsime uasileisti.”

“<> Igidislovui.—sudejavo us-rgaiėiukė- na tiktai |mlatn- 
dykiva. Me|*kiv>>* prie savo ; molu, kurie saugoja tnu* viie- 

, lią ii imki ..u mp i. ii* ji. u.iidv i. ui. < >, l>v> . o iiitiiiui, imi- 
mu; o Jė-zau biiinpmiisia*. kuri* ]ml* Imvai kitmlos nutžais 
vaikelis, «b-l im-ilė* *i,vo mieliausio* Motinos, gvlhė-k mus!”

“Ar lamdysime”.' tarė- Iuoli-lovas, vnlatab'-lę mrMęsis. 
“Taip, taip -Mi’uko .Margarita luimlykiva. Kaip bus 

taip, vi* gerinu kaip duoti *i.v» galva* nukirsti.”
“Tat pirmiau alsiklaupkiva tari- l-i«li*l<iva* ir kulbė- 

kiva savo tnahlii*. Po tu a' l< i.-iuo-i pirma* ir |mdė*iu tau. 
brangi sesutė-, kaip gulėdamas.

At-iklniip< gu la ii im-ld< *i. Sukidls jo abu sykiu “Tė-ve 
mii-ų" ii įsi t<> viltie* rpimluly* švystelėjo jiems. Jų šir- 
dysa-atsirado is žinoma jii-dviem iki tolei drąsa.

1J« i kada jmslu |aikilot i-.-iidu užpakalyje savęs Udsii*. 
Atsigręži-, žiuri i* lindynė* eina plėšikai. Jie apsikrovę įvai
riu grobui. Jie apiplėšė vieno pirklio vyno sandėlį. Dalmr 
tiek daug vyno ir spirito vilku namon, kml visam im'-m-siui 
Tolo* Karaimu* gaujai b ugvni galėju užtekti. Vaikai, juos 
|iamatę. *prmlu i tamsų kampelį. Baisiai juodu nusignndu. 
m * m-kiioits-i nebuvo malę tų zmmuų taip girių ir taip pa 
mišią į laukiniu* žvėris, kaip jie Imvo toje vulnndoje. Ji<- 
buvo nusigėrę visiškai. R.-kė. šaukė, <lainavo, keikė- ir m-t 
šoko, kaip Įsišelę. Vaikai užlimlo už krūmo, liet jau neturėjo 
vilta-* Įials-gti.

Jmslu Ht*iklnu|H-, vienas antrų apsiktibiim, m-tanbutii nei 
žodžio, im-ldė.-i tylomis, knip juodu išmokino daryti jų moti- ' 
na |tnvojan* valatsloj... Jų vaidentuve siiple.-aleuo lyg jiauk- , 
šti* *|siniai* ir jmslu įsivniziliim, kaip m-beužilgo b'k* į <lan- 

rojų ir stos prie Augšėiausiojo sosto. Išgirdo, kad 
tie žmonė-* ginčijasi kalinsianti apie junta. S'idturir geidė | 
išteui|di jtoodu iš jų slapynės ir užmušti šią naktį; kiti kai- 
bt-j<s kad reikia Mukti dnnus ir tumuct juoda žudyti, kad prie ( 
saulė* švieao* juirižitirė-li, kaip trio'-* jų kraajaa. Kiti pagei
davo, kad galėtų jm«lu užmušti |»čių tė-vų akyse ir taip at
keršyti jiem*. Is-t pats jų karalių* įsakė- jiem* tylėti ir laukti 
rytojau*, luula ji* išdumi įsakymą, ka* reikė* daryti su ma
žai* lielaisviais. Ir taip jie tęsė toliau savo puotą, i’o va- 
lamlos kitos daugyIa'- jų gulėjo ant ž<-itiė* sugriuvę. Ia* nuo
voku*. o ri ta* kuri* da šiaip taip laikėsi imt kojų.

Kas imki du plėšiku laikydavo saigylią. susikūrę ugnį. 
Tai darė- viena deltų, kml |minitu vaiku nepnls'-gtų. o mitra 
|aidėtų luinais saviškių, kuriuos, išsiųsdavo ką nors a|n;derti 
arba ufanušti. Ki naktis laivu ne|Mprasiai šalta, taigi sargai 
susikūrė Imisię ugnį, kuri viską aplinkui nušvietė. Ku>la visi 
plėšikai, išskyrų* sargu*. umig«. vaikai išlindo iš savo užsi- 
slėpimo ir apsnbiiri- aplinkui. Abu sargi* buvo laitui nusigėrę. 
JuimIii IkiisV- kallsti* taip s ae.-. Is-t vienas antro negalėjo 
suprasti. Kitur visur knarkė Is- mielašiidystės. Knd m- ta 
luiisi tamsuma butų galima lamdyti l«’-gli. mąrtė- sau vaikai. 
Is-t įlalair Ijidislovas Įiažiurė-ję-s nuo uolos žz-iiiyu. ni**ko ne
matė kaip tiktai tamsumų.

“Ką •ttib.-ir miniu dury «ive.* pririmibždėjo lai<li*lovns 
savo mažai *e*utei, kuri visa «ii< Is-ju mm šalčio.

*‘M«-I*kivo* prie Itraoginiisiojo Kmlikėlio Jėzau*. Jis pil
nas lualoniimo. o miniu e*ava Jam pašvęsti. <*. brangu* lai- 
dislovai. iiK'lskivo* ii Inimlykivn; nors paliimdykivn. Jei mu 
du ė-n |ui*ibk-ivti. likta* tie kii-ų-. I* -mlzini žmonės mus už
muš, l*-t j* i mudviem pasisektų i.u*il*-i*ti su Dievo |iug< llia. 
mudu iBibėgtiiva.”

"Eikš- ii tada u i. fgidi-lovus -u iv u tu iiasirįziuiu, l»-t 
su luušatieia smarkiai šird*mi. Da vieną "T<-ve musų ’ pir
miausia. Ai. Marginta, m* l-l.i-. tu • -i Jėzui iiuilonesiiė. nes į i,'.,,, 
til esi daug getesn u tiltui*. *

“l.eif1.. mi* l i- broli, t:r.•• p;,t*>ietu**li. turi* mažute Mar
garita. gal tai p;.-!.utii„. k.iii.i-. gal lui |ut»kulini» sudiev, 
gul daugiau niurni tui p savęs m-sikall* siva. Ai brangu* ma
nu brol<-li.”

Daugitni 
gi. Iii. al|*bin 
m* prie Arde 
l.ojn, im-kui 
Margaritą ii 
|4Uimž.|i. nt-

Vatiuoliktamr amžiuje 1'alerttM* au Jeruzale ir kitorui* 
šveutmni* vn-t.nuis galutinai Įuddinvo j rankas niapnia-tonų. 
Jie išni.-kino krikšramim* brangia* virta*. Kuukiuo jų lanky
mų. Tndn susknnila'-jo visoje krikšėkmijoji- Petro Atsiskyrė
lio (PustelniiAo) Imisas. Ji* |*siekė Anglijo* plačiai i*M- 
ilrnikiu.'ia* ūke*, Italijos saulėta* įkalnes, l’ram-uzijo* ir Is- 
|«nij»* vyaytMS ir Vakė-tijua tankiai* tuiškais apaugusius 
kalnynu*. Ji* šaukė į karę prieš netikinčius |*liu<nun>ti 
Hveiitęję Zeuię. Didžiūnai ir kaimiečiai, karaliai ir tarnai

Žinote kaip Uisarda* Uato Širdis |i*Midarė baisu* mago- 
.uetoiuuiis. Jie salo vaikus gęadiao juu. O jis ir narsus. 
PraiM-uzijo* karalius, IJudvika* laikė už niek visokio* rųšic* 
vargus, neprirtekliu* ir suukybe*, kad liktai išliuosuotų iš 
krikščionijos priešų nagų vietas, |mšvęsta* Kristaus buvimu 
ir kentėjimais.

Karaliaujant llišanlui IJuto Airdžiai, gyveno savo pilyje 
li'-knuotoje Vorkširo šalyje laimi galinga* lordą*, llols-rlns 
Keuelsloua*. Ji* valdė pteėta* irutes na* U'grUi iki Urver 
l’olų. Karė* laike po aava vėliava ji* galėjo pastatvti j pen
kių* tukstan<-iu» ginklnotų vyrų. Ka«la karalius ltišanla* |m- 
drengė keliauti į karę už šventųjų Zenitų ji* išreiškė |>asiti- 
kvjiinų. kad jį pen-uis visi jo vieš|uitijo* dnlžiiiuni ir pras
tuoliai. Ji* neapsiriko. Visi uoliai ir prakilniai davė jam 
savo |iagellsp Isinln* llol*-rtus Keis-tstotia* tada sunkiai 
sirgo tr is-|*ijieg|. m-t nuo savo lovos |>.-i*ikriti. Vaikų-sunų 
suaugusių, kurie butų galėję jį užstoti. <la neturi-jo. Vyriau
sia* jo sūnūs Villryilas turėjo tiktai dvylikę metų ir buvo 
baltai silpno sudėjimo.

Ką ėin daryti.’ Jei Robertas Kem-tstonas nebūtų sergan
tys, tni uesirnstų tinkamesnio vyro vesti jo kareiviui į karę 
iu Ji-znii* Krirtnus ir krikščionijos guri*;, liet jis |m*iju<iinti 
negali, o Vilfrydns kentėjo mm lmi*iiu< kosulio, kuris, rislė- 
*i. jį i* šio |>n*aulio išvarys. Hubertas nerimavo, kariais net 
luiplUMkivo. Jo moteris. Mngrietn. ns-ldėsi dieną ir naktį, 
liet liga nemaži'-jo, greičiau didėjo ir aišku buvo, kad du ne 
vieną dieną palaiky* ligonį lovoje.

Galop, Vilfrvilas |mdarė prižadi;, knd jis eis už savo tė
vą. Xors iiuitiiia verkė ir klupščia prašė to neibtryli, nors 

pajuokė jį. ludinilamas niergiš<-in. ji* laikėsi savo imsi- 
rįžiino. Ir tėvas, knda pamatė, knd vnika* visa Ini daro ko- 
tiniėmiisi.'i. sutiko jį leisti.

Sunku, labai sunku buvo jam skirtis su savo veikiauria 
motina, klebi atėjo paskutinė, tlienn. Vienok jis laikėsi vy riš
kai. Išdidžiai užsitraukė, ant savęs šarvus, užsidė-jo ant gal
io* šalmą, j rnukn* |>astėriiė- skydą su išrašytu ant jo* Kenel- 
: tolių giminė* olmlriu ”1-tikimus iki gului.”

“Ziurik. garbi motina” tarė ji-, vesdamosi* ją i mažą 
pilie* koplyė-ėlę-—ėin |>alaibiiisiii. kieki -ugrįšiu. mnie įlydą 
ir niiitio šalmą garis i Kūdikėlio J. ahii- ir Jo Motino-, kurių 
kareivi* aš esmi.”

“Čionai, mano šunim, kn-dien ateisiu melstis už tave. 
<* iiiiino siinnu. knd aš galėčiau eiti >u lavini drauge ir Imti 
tnvo skydą didžiuose |mvojuose( mirti už tavo, jei tni butų 
įeikalinga.”

“Ne. iiiieliuu*ioji usrtina—tarė- indas—nesiduok 
|e| tavęs neverto stinnu>. Jei Viešpačiui imiik

l’« nktadicnis, gegužė* 16,1919

ATKREIPKITE ATYDft!
“Draugo" knygyne galima gauti pirkti paveikslų 

Pirmosios Komunijos Atmintis po 1So 
Dirm&vones Atmintis po 15o

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
1800 W. 46th St. Chicago, III

PDOGUTADPIN- 
TOJAS V Nusipirk Naują Knygą

Marijos Menuo”
aite

GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai graži, ir nesunki sukuti

Trijų veikmę drama
KAIMA Eta.

DRAUGO" ADau-

ERNEST WEINER 
DRY OOODS

mn w. <mt rm*. a*. į 
Mm Cs*a*ri* <um*w '

K*mr*u* ir Ml«i«ai>.
ll^OUms *s*irt*k.«* *sa**<sl.

Vt-skls mairrljoui. Tluai dm*, 
įsu. v Al.ts

Albus

PLUNKSNOS
luimmmmuaimminmiuini*

Kur myli Kražių*, krikščioniškus veikalu* statyti 
ant *<•< nos, telundo imti “Druronaan .Mergelę.” Kas ma. 
<>* tą Vei kaly suloštą. noriu ir antrų kartę matyti. Nau
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| Lietuviai Amerikoje.

* OUVKLAMD, OKIO.

Nodėlioj, gre-11 d. Lietinių 
Teatralu choras buvo parėti- 
gųa vakarų Gerinama Turi. 
Svetainėje. Programas susida
rė iš muziko*, lošimo penkių 
veiksmų veikalo “Eglė—žalčių 
karalienė,” prakalbų ir dainų.

Lošimas |>avyko vidutiniš
kai. Aktų tarpuose p. K. Sai- 
■tona* kalln-jo apie Salės lieti- 
ffruvę, ntgimbiinas vietos l'e-

laužiu kur dingu ir lietuviškas 
jauninta pamatu pradėjo at- 
atkvėpti nuo vizų tų liūdesių, 
kuriuo. prisekltvo perkurti.

Pasekmė* viso to buvo to
kios, kad tnusų skaiačius lie
tuvaitės susipažino su svetim
taučiai*; kaikurios su jais ir 
usi|Mirav>. o vienu lietuvaitė, 

draugavus su italu ir atsisii- 
kiną ant toliau, draugauti, ta
po pakauta.

Berods ]x-r kokius metus lai-
tuviu* pirkti mtiis ka<! fl«4ciu ko t«4ciy liotuvifikŲ-ituli.4u)-žy-
bodu Clcvelaislo lietuviai įsi
gytų nuosavų svetainę.

P. Baraaamtau atliko mo
nologų—Jaunyntėo atimini
ma*. Monologą ntliko silpno
kai.

Lošimui {lasitaaigvis, iki m- 
oitvarkys už ■ceno# choras bu
vo perstatyta* pakallM-ti apie 
muzikų ir dailę p. S. Kimutis. 
Altas, vietoj kalbėti apie dai
lę, pranešė, kml pradžioje Iš r 1 
helio Clevelamlan atvažiuoja )■ 
Ainikn* duoti koncertą, ragiu 
daili" jį paremti. P-uo Kilnu 
šio kaliui laivo ne vietoj, l’-vi 
Šimkui koncertų rengia libeni 
tiška* Sandaros “Varpo" et*. _ _
raa, kuris kataliku* šmeižia ifLpgnndnimų nma-ta, lai 
visokiais budais barnio pakeli ■- • »■- .—■— ■ --
Irti jų darbuose.

tlcvelamlo liberališko San 
daru* “Varpo*’ choro liludai 
yra žinomi. Metai ar daugiau 
atgal tas puta choras buvo su

Jis man* 
“Varpo" 
patraukti

Tn»pM Žheleft.
Gardner, Mza*. Nuo senai 

tame miestelyje gyvuoja ka 
1 talikiika draugija Av. IVtra 
1 ir Povylo. Bet kadangi j tų 

draugijų įaiakvertiė keteta* 
■ laisvamanių, tai dėl lruin|».M 

mokios, kurių atkalba prieš 
ir |*» susirinkimo, daro truks 
mų ir suirutę. Alai kaip lais
vamaniai moka imgvrbti «le. 
mokratizmo principus, o kata
likam* gera* pnmokiniuuis. 
kad laisvauuuiių ir kitokių ti
kėjimą priešų į savo draugi
jas nepriimti ir su jais nesusi- 
dėti.

Newark. N. J. T ūme niiesl''l 
moterys ncsmimlžin; štai du 
l>ar amvėrė draugijų, kurių 
|mva<lino Avinė. Trejybė* var
du. šio* draugijos siekiu yra 
į .airiai* lindai* *1* nuties mm 
jų Imžnyėių užluigti *tatyli.

Tarp vietinio lietuvių jau
nimo nėra sutikimo. Štai lai
vo čia įsteigtas Liet. Jaunu- 

įi-nts'.- K. P. Kliuhas. Tarp 

‘ tautiečių, katalikų įsimaišė 
jkeleta* sorijųĮistų, kurie pra
dėjo anlyti tą draugiją ir 
dn<-ita iki tu, kad pasidavė i 
teismų, kuris dalykų ištyrimui 
paskyrė prižiūrėtoją ir du ad
vokatu, ne* socijalistai po 
prisiegu tvirtina, kad jų <-aa- 
ma toje draugijoje dauguma. 
Atsibuvo susirinkimas lia- 
landžiu 2S <|„ kuriame pnsiro- 
lė, kad tatitininkų-kataiikų

•ii'J’.ij balių ncturi'jouic. Bet 
l-lopu dar u«-išuyka.

Alai gegužio 10 d. “Lietuvių 
šviipulni” Idiuhas ir vėl su- 
t.ilgė pnnnšų Imlių, kuriu ]>:i- 
sikvietė lietuvaičių ir visokių 
žydeliu, italijomkų. ir vėl. 
vieloj doro pasilinksruiiiiiiHi. 
privirta košės. Prie “Lietuvių 
Švilpukų” kliuln priklauso 
vien čia gimę vaikinai ir <lar 

Kini. Argi tėvai tų jrmnyklię 
jin negali uždrausti rengti 
■'■našius Imlius!

Jeigu jau uiusų jauni kliams 
taip imtiuka su svetimtaučiai- 
'•nlimoti, Ini tuos Imlius reti- 

t* i.i kur kitur ir lai lietuviškų 
i nc- 

kviceia jaunimą į tas pražū
ti ngn* banga*. Linksinn tik. 
I mi šia gimusio* lietuvaitės i t], 

j lokių klaidų nmlara ir berods. vrjl ;w „ WK.ijn|istu 22.
|ki«-k aš jas pažįstu, tai viaos Tame susirinkime tapo išrink- 
laimi linkę prie lietuviškų va- la valdyha ii tautininkų. (O 

kur dingo katalikai!). Tokiu 
l«udu aorijalistai prakišo, ir 
>lahor visais Innlnis keršija.

Stebėtis* reškia, driko ka
talikai is-siileda prie kala 
Ūkiškos jaunutiK-m-* draugijoi- 
“ Vyčių”!

be lankydama ■ lietuvių koiio-

karų.
Taigi Nru-arko lietuvaitės 

lai bu na )>avyadis musų čia gi- 
iiiusK-tu* jauny bliaus.

Baliaja dalyvavę*.

Ukrėoti irgi ipoaų. 
■■daryli Impartyvj 
dairų, ypač norėjo 
■Mrgaiteo (nea boro tik vienų 
vyrų) l*- panūkvirsti kokį tai 
teoMpoz-torių. EinaoM. iškarto 
gal butų buvę* ir brpartvvi*. 
bot po kia laiko butų Itaada- 
raa dvMŽoJ paaiasręi mm pa- 
4ų Bū virihgdvio. Katalikiš- 
!■■ |MdMa, oMkpidęe prie 
L. Vyčių kuopo*. pasistatė 
prieš liberalu* ir tie nieko ne
pešė.

Maty t, kad uiiidnri«-čiai. p*> mi ’ęs pilną Imžnvčių durnų, 
pinuo nepasisekimo, vėl gami- ,1*-; u nran.-šti klebonui. Pašau 
uaai prie ufensyvua, bet— Jau , k u* gaisrininkus klel*ouu* var- 
M tie laikai, kad katalikišką gaiš negalai* <larigavo į alto- 
jaamui, butų galinu suvedžio- rių ir išnešė Av. Sukraim-ntų. 
ti. Panašiai tų pačią dienų, i Kuris nunešta* airių lmžuy 

čion.
N|s‘-ta išnešti tiktai Av. <•■ 

int* draugijos vėliava ir kai-

į
Gegužio 9 <L 9JO vakare, nijas apsilankė Ir Keūoohoje. 

viriou lietuvių bažnyčioje iš- Gegužio 4 d. NebuHao avėtai 
tiko gaisras. Gaisrų )«ajuto p. nėję davė koncertų; žmonių 

susirinko m-Įs-nlaugiausiai.£’-v:isuusktui. gyvenantis
loįžnyči.**, kuri* nuls-gęs ir , X,Liolių gn| ir neturėjo. U-

prie

laike įvairių pranešimų Imžiiv- 
eioje |iaatelaėjo ir musų gerti, 
kk-lsmas. kun. Vilkutaitis.

Antra atveju p. S. Kiiuuti* kurie ImJbivtiuiat rul«ni, Miaip nuliudinn*.
■ Hm', m* ’T.-.'.ia'ii ■ o- 1 . • i t <• • • ■ ■

|*-lno irgi nebuvo.
Balnndžio 2b <L čia buvo ris- 

___ i MI l<bęęuu«i« |M0ekl<iė- 
nii*. ne* viena* rislika*. M. 
Jrlenevski*. krisdama*, nusi
laužė sprandą ir į tri'čią dieną 
numirė. |nlik<buna> motiną ir 
Iris brolius tik ką iš karino 
menė* ]iagrįžu*ius <li<l<-liam<

kalbėjo apie muzikų. Tačiau ir 
ta kaliui m-lnivo indomi.

Guliau* Teat ralis choras su
dainavo keturias dailias: trys ( 
—maišytas choras ir vienų—| p 

riust-MH ItanisM* ■ 
“Pavasario dailia" ir “A|»- 
leidžiant tėvynę” išėjo silpno 
kai. gi “Paukštužėli skrajūnė
li” ir “Vakuriin* daiiui” kiek 
geriau. Programų užimi p- tau
tiniu himnu. Muziką puti«-kė 
L. Simų lu-nus.

Vienų tiuly ką Įuisti-li ; • t.

i viskas su<k*gė. Rpėjamo, kad
| ugnį |>agim<lė elektra.I

Tokios nelaimės juiliesti «li-
džiai nuliūdo kh-hunas. kun. .jį *uširinko apie 40 gegužio 

, ... ,Petraitis, ir visi panipijony r. L, jj,.
neuų merginų rnora*. I h...... .  ............ i,,.. i„, • .7 ... ,.... i . ■'•‘•ir p.im.il*lo im- airių tni- ut-i-riikti ist si>nudn •

Rocherter. M. Y. Vietini* 
Tautan* Komio 24-ta* »kyrius 
turi apie 3Ht narių. Ia*l j įmisč.

žuvėjoje.
K 0.
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
ToUTomo McKlnler IT44 

OTHO VlMNUAB UGAI
MM Noolk lkxUrvw4
Kam pa o W. IJ-tco gatvUo

Thtras ir Balius
Liet Vyčių 24ta Kuopa

Stato Scenoj

“LINKSMOS DIENOS
2 velkamių vaizdelis su dainomis Ir šoktais
------------— - - -- ■ - -i—

Nedčlioj, Gegužio May 18, 1919 
Asiro* Vartų Parapijos Svet 

2323 W. 23 l’lace

Ne viena- ivųinilciskite šios pragos j šj rvngtainąji 
vakarų kur pilė.-ile praleisti gražiai laikų.

I‘o teatrui i«*kini ir lietuviški žni-lni.
Nuoširdžiai kv«ėiu vi-u* Komitetas.į ____

S*jj. 5-ta kuopa. Kalbėjo J. GERKITE IR
GYVENKITE!

Burdos Arbata išvalymui ]m 
prastai veikia aut organizme 
virškinimo ir valo kraujų. Tni 
vrn |MiM-kiniuga- švelnu- ir 
malonu- valymo būda-’ (irei 
lai prašalina vislu, užkielėji- 
lįsi atsitikimus, a|»-uiikiaimu> 
k<-|*-nų. dis|n-n*ijų, rūgštis vi- 
diiriui»s<-. triukšmų ir gaivus 
-iikimų-i ir plHmu- nuo veido. |

Burdos Arbata yra laimi 
brangintinu vaistu, gydymui 
|M-ršaliia*i. kosulio, karščio ar

Kann-a* #tv. Ju»xa|<<> |uir. sve
tainėje apie darbuiiukų reika
lus. Antrus atributo prie 4S 
lin-n *t. -v*-t. I'mkallias nt:-! 
darė Vyčių 7 kuo|n>* eborns 
mi Lietuvos himnu, vadovau-1 
jaut p. J. V. Kovui, viet. var
gonininkui. Aįki.I to dar sudni- 
navo: ""Aš lietuvaitė” ir **lš- 
nttšo rytas”. Pa-ktii tas ]»at- 
kalliėtojas kalbėjo apie Lietu
vą ir jos ateitj. Taip ,mt aiš 
kilio apie Lietuvių Prekylne* 
P -m’ruvę* ir jmnbivė šėrų ar
ti tuksiančio dol. Gedi, kalbė
tojas laimi gražiai nu|»i<-šč Im vidurių kataru.
Lietuvos padėjimą. Zmoaių Kniua 2oe už vienų |mk*4į. 
buvo ae|M-r>laugiau-iiii. m* at t.aiinia gauti viuier aptirkom* 
šilus orui įlauguina nukelia
vo į miškus.

Kaik.rb-iui* ma. 'un-stu šutu- 
diniaitni katalikams nepatin
ka lietuvių 6v. Juozą|*o haž- 
nyėioa tvarka, tūlei išmrinko 
komitetų, kuria į draugijas |«- 
riuntė laiškus, kad išrinktų 
d<4eg»tu*. G*-remiės katali
kiško* draugijos nerinko dele
gatų. I* t kitos išrinku. Pada
rė susirinkimą ne |mra|*ijos 
svetainėje. Is-t salėje unl >a- 
liūno. Komiteto nariui yra |>a- 
sakę, kad |<i*-š klebonų nieko kylme Ib-mlrov

arini tirniai per krn*ą iš

bubda dbug oo..
1363 North Aihlind Avenue,

Chicago, UI

DR. M. F. BOZINCH
LIETUVIS

loerkrle' t^im ««(>■■* |A *1^ Milo 
krr avr. kur Muto r :< t.»rtun 
(Ml«ar Gfl ei mltvt *» ) ra >itukk' 
>«• JU4IU%XI» AVĖKI i;
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Dr. G. M. GLASER
rrwktUiv«M H

CMMb HM M. Mama m. 
ll-r« KU ML
FTKTI JA ŪKTAM

MourlAkų. VrrtMci. totf>n cBr» 
bb-kų

OTttK' VAU\XI»HM: Nim » rM*- 
Iki !•. fcuc. 12 iki : F© Hrl. • 

iki • valMkal rak«r*
Maiilumia I Md 1 m ptoc
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Dr. S. Naikelis
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Dr.C.Z Vezelit 
izvrcvis taicimaraa 
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TUOtŲ BINTŲ It LIETUVOS
Jonas B. Karaaaa, Lietuvių 

Darbininkų Kąjungo* Nekn-to- 
rius Gegužės mėnesio į a Imi go
ję išvažiuoja j Lietuvą. Jis 
stengsis užmegzti nrtinir-tilu* 
ryšiu- su krikščionių demokra 
tų organizacijomis l.irtuvoje. 
Jį siunčia tenai lietuvių Ply

nė. Atlikę* lk«- 
iM-turj. tat tiktai tvarka neg.- dn.vės .lorlni- ji* turės laiko 
ra esanti. Tuo tarpu netiktai 
prieš kh-tamą veikia. taj prieš 
vyskupų ir Bažnyčios įstaty
mui*. Kalta’-jo. kini reikia Imž- 
nvėita vanln šv. Juozajai 
permainyti ir pavadinti kor
poracija (<’or|M>ratiun). ne- 
kitnip. Imk Vy«ku|ms guli at
imti nuo lietuvių taižnyčją ir 
luirdtioli svet imtaučiums, Ma
tytu* nežino. kad vy>ku|>a- 
yra globėju tie tikini lietuviu 
bažnyčių. I* t ir viso,. vysk u 
|*ij*M* galvn, U- kurio mgnli 
mn vadinti** Kyino-katnlikai*. 
I*ti<- ko prieina katalikai, kuo- 
m*-t klauso Bažnyčios priešų.

i 
j

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas 

t» M a. LV UllUK srllKKT 
G»v»n;»o Tol llu’nbvltft 9T 

VsMAraio S»U W. M-M »»
TW 4B4I

CMICAOO. ILL
imirškoti žinių ir a|*ic I jei ti
lo* žmones.

Jeigu norite žinių apie tavo 
patirtamus ir geniu Lietuvoje, 
tni prisių*kite jų udn*u* ir 
vardus p. Knro-ui. kad jisai 
juo* galėtų surasti. P. Knn»*a- 
išbuvę* l.ietiiKij*' |<onkiu* sa
vaites grįš atgal ir |<arv<š su 
savim surinktas žinias.

Klubinei prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikė* |«nvn- 
žiuoti į kaimu- ir mie»*u». i 
kuriuo* p. Knro-n* kitaip n*'- 
at-ilnnkytų, Ini pn-idnry* iš 
kulšiai. I)*'l |*u<l*'iigim<> tų iš 
kosėtų už ki<kvi*-»ią |mieškoji- 
mn im-tiitėiis' kuiną ♦I.OU. 
•I.-iv.: p. Knro-u* negalė* gimt’ 
jokio, '-.iiiie- lipi*1 y|uitą. kurią 
Tamsta norėtumei |*ni<-šku|i. j 
fl.tai Im* sugrąžinto*.

Norėdami, kad p. Kiiro-n- 
|mieškotų Tnm-to- giminią 
l.i« tnv..i.- tUOjflUS Iiri-iii-l.il' 
jų vinilu- ir mln-ii- kartu su 
rijm -ekunėiu ndre-u: 
Lietuviu Prekybos Bendrovė.

24<B Bro.vhvay, 
So Boston, Mass

X* DR. G. F. YATES 1

CITHTTtMAM ir < H1ICI BUi.lft I 
|*ra»cdM. k m* jin ntiGar* mvo oti>« | 

|m* n*»t
4731 M>l 1.. .

Cltanin. IU.
Val«a4<«: 9 itr>1o Iki t Vaknm I 
N«*G' h«*iuta lt tirytn Iki ! |»o piritu • 1! tarėsi at-išnnkti |s-r s|«iudų į 

musų gri'liiauiii* teikėjus 
Tauto* dirvoje. T rys asna-nys 
sudarė n-zidiia-ijų. reikaloujau 
ėių visuotino seimo ir 3KI žmo
nių vardu |m*iuntč luikras 
šiam*. Busiančiam seimui ro- 
<-li<-1eri<čiai |*-rš:i lloeh* -terj.

▲nsonia, Coan. Bulumlžio !>| 
<1. pražuvo lietuvis Litui. 
Jancitis. Jis buvo atra-tas pri 
gėręs prmle luilmnlžio 2S d. 
Kalbama vrn. kini jam guboje 
|Kisi<lnrė negerai ir pats misi 
sl:aii*iiiio. Prieš išėjimų sakė
si. einąs savo žadinantį 
knalį skaudinti, m* jis 
dumiu jam miegoti. Kaip 

|kė. tuip ir luidmė.

V.'ilui-niiikus buvo 35 m,. |*i 
mori-rį ir du vaiku IJvtu 

. Birlm ji- lira-- tonui

wSt^5Y5T^
Mnkfkte Kirptu ir t>ų tffg 
TyrUk* ir Aprilblt

•!«*•*>• Ir )PG*'lkaa mokiai- 
m<o 4«.r<»drtMr MM iiGovy j Uucnp% 
•’kv

M I r ...» 4(4.tų«ia.u« ir r*r«»- 
a. At kilptUžta >3*ai<U.U# ir plUViBBG 
*k>rlfeK kwf •uleAatuj* ž»f*kt»i-
h) patyrimu, buorurt jrrokyattta 
nektrtm var*<uM mautu* a«i*w 
3njtb ikjtiuud

J'jn rtatG tffavlG'iAi 1 a} lankyti ir 
t >ria*yli pMikjrkU t-Ha laiku •—

ir Ir ai* MUM*
kai B..r<4 ka*B4

l’virritua dnr>*a.<ta p *al Jura 
tų — V .••*«' *• nrt4 4)4iJn. ir ki« 
•« kltjgm

MisilK 1*1 .MGYlNt. M 'IK M M.
J I . KamiI -ka I* r k ttal-

1 • ».* *1 Ii H« N I..Xatin m.
I N ►•-•1» I* * U* !j>k«
rafVto 4 !■.>«•

Dr. M.T.Strikolu
LIKTUVia

<AVI»n<MAto IM CHAKI HUAB 
W. 4?Ua M. (ana, m 

f’fiAo Tolo*t BM H'rutooortf 
■im* y,». r

t.'<-guž.io 17 d. tiiHsIrich 
llotlse svetainėje. I42H E. įlįst 
v:. I_ A. Bendrovė* 12 sk. y iii

Ikaai teatraliniam*. chore nėra n-ngiumos prakaltai*. Kaliais
geru susiklausymo. Knda cho
rui rei|tėjo dainuoti, kelios mer
gaitės nenorėjo eiti dniiiuoti. 
Kum*' pi ii-ŽJistis— nežinių. Gal 
tai buvo |uisi-kiiiės p. Kimuėio^ 
“karštos” kalbos.

Vėjo vaikas.

O. Mihelich-Zvingcliutė. J. 
Biillrukoniutė. Itr. J. Seiuoliu- 
mis ir J. Gedminas.

LIET. VYČIŲ PITTSBURGH 
APSKRIČIO SVARBUS 

SUSIVAŽIAVIMAS.

NEWARK N J.
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PRANEŠIMA S Ii KEN3INC 
TON ILL.

Lietuvių Surivienijitoo Valgo 
mų Daiktų Bendrovė. 313 

Ketuington Avė.
l*riu»'šuiiH‘ visiems ftėri- 

įlinkoms kuii>' turite š- ru- mi 
lietoj bendrovei kiši le-gije 
trijų iiHi>"-iu tai yra nuo II 
gegužio iki 14 Augusto 1919 
m. Kad |*'iiiiainitum< le se
nus nnt naujų eertifikalų (sū
ru) prū-šiligai li<-pil*ltiiiti>‘ i 
sulig llliiiojaus Valstijos, nu. 
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CHICAGOJE.
KATAUKiaKOR tVSMTER PAIMTI KA NVO PAMOS 

— NĖRA VOGDUB.
I --------
Trip 'prendžia taikov teisėjai 

Lewis.

P«kt»dierit, rrjužės 1® d. 
B*mifK-:.'. I*n< iKiaiijti**.

S'sšiadicnis. gegužės 17 d. 
I’r. k. Ii Iv pilu •. I'.i lino.

:—...----------------

CCRSŲMEP.S CO. PAKELIA 
LEDO KAINĄ.

fcfcict ledas budęs brangn;. 
nis 25 nuod.

Vt’illi.itrų Stoddrirtų. 16 I..-1 
k> gnt., <>uk Pinke, imtraukė 
prieš laikos teisėjų latuis mo
teris Agm-s.

Moteris vyra kultino. I:ad 
ji. n i-> jos pinogi-- .$."<0 ver 

i lės Imm Imi ir pakeitęs jį pitii-
I.i-.ki «<>ir|< ii-jti C-iii-iiiihT'

Cra |u.<ke|l»', kad šįnmt l”ln* gy-lę vyras butų nutaustas. 
D-t taikos t<-isėjax pa.-iro 

dė kitokio' nuonuaės.
ij J' p'i'ri!;,', !.':td vyra nurij 

1111 trr neguli nieko Vogti, Is't 
lik imituli.

Tad Kluddard ls«<lxų ne pa 
io~ė, Ist liktai |iai*-inė.

Ir jomnikino -kundų.

biiNŲ- Imngvsnis 25 rii’išini- 
»i«t*.

b I■»:n** •!■• nraui itu 
nuuj<<- lolui kuinu-.

Kiviji laivo p-t-ki:ii ir 
kils eįovt.

I'eriiui iiž giitavu- iiiiugu- 
BU<> I 'iliiĮiniiiju.* impitl.l:* Lu 
poni kiiĮin-l,'. |o|uį /ll••’l"•"<' 
als-š-jr-i 42 iii.tii. l,i šįu',*l !<• 
ki«i |ku ktiyyel,'- jnu .Ve-.

Tii*k l'iivo nii-l.n'i-ii u* 
svartj.

Ik* knygelė. |M-rk.itit 
Bilo koUųuU'-iJl'S už ii*l 
bu to mošamn 4N-. špiiel 
andi'-ti <’• eiratit.

.Mh įnirtu iš|mnl:o iiiie 
tnii<-|ut |uibrt.nyinani:<'-

IVniui už kiekvienų 
svury lituo iiuaiuu 25

l.nip

|l XI

I.-!:.
'.arų 
reik.

ledas

lįsi 
ren

ta. < ii Aįm -t bus imama •«— 
ftž rantu

Ihekui šilų l.<«iiji-inijt? >* 7.n 
ir kitas b*b» kouųauij*”*- D 
to.-; |mk«*lia bdtti Luinas, nati 
dojjHi proga.

pnnijos nii-i-krtndžin. 
kad |mo-ilų žirnių laimi mažai 
jsieigoininta natūralia l,il'». 
h'v|«-r>liiag raita ži.ma buvu*. 
Trt«l Iralų jrisieit jęnimn’i 
prirttaaiiirai ir todėl j’:1 
jįjMpka< hraBgraata.

Ib«al iijnnin, jm; |a'l'ur*,"‘ 
»S<l<l<’-- firmos, ypač gy viuių 
almalykitj. m: l<iio L.>iij'i','*j' j 
įdėtini iirattie tm-iu jiioianr ' 
sic.* I.ititiakl.. I.,!, pfl l*lj J 
uuu»:-. ir » r..v.- mažai i--<:i-' . 
kėjasas.

Trigi Inla !:i>>npnii'j»f Pn'K’ [ 
ša rto didins ir šilini. n>,r* :i 
rinkti mio vi-uottH*aė<.

AHTLtftt KRAUTUVIŲ 
VĖSĖJUS.

Tr; jauni pli 'ii ai sH •kib
liu pilku : ut- ii:-iL.I.ii 
n, 11 :ip'|'lė* p i- ili.I. lių Lr.-I'i 
tuvių n-t-'-ji|x. Luti-' išv«'žioja 
žiiom-ei i iinniii •- ii- aLylr.r. 
rirl»s iki pilkius iš brau’ •*' 
iltill:.

N > Mur-ltall l*H-1-l ,r ( ”• 
v-ž.i d.lia V.u'pl atimta 
?I2 Nių, Aitria l’tiivrer. kito 
tva |<ari« krautuvėj vežėjo, 
inisitn 4’1.

N , < i|ų*-r 1 ('•ipp-'f f*r 
m . v, •' u p i-i itn f|ii ir $-*W) 
vertė.' pri'kin.

Nuo I?. I -’iil.' A t'--
.i• •• i I' ' 1 - y i'-

..*•*> Vi lt, I,r,! i t

IftTEISINO MOKYTOJĄ.

Pm>-ilų metų , m Imi goję Kur- 
rison Terlitiienl lligli Sehool 
tm.kyl.l«>j«' rusp-ndiKitn mo- 
I ylojn Mrs. Anlonk- R. \Vor- 
di n.

Jinai l*uvn intnriaaia buk 
prii-lnnl.inu u.nti vokiečiams, 
•'•-ikuluti į-įmaišė fedcralė val
džių. Pradėjo tardymu*.

Bet nieko 
mokytojų 
litHl-IIVO.

liet jinai 
<n mm to 
tarytajr.

Totui* dienomis mokyklų 
tary4wrt> komisija ištyrė visų 
reikalų ir mokytojų išteisino.

Komisija trinkio, kad jinai 
nekaltai inlnriama. Ir todėl 
įsukė jų išnaujo priimti mo
kytojauti pamioitajr mokyk
loje.

yiuriingo prieš 
ts-susekus. ją pa

tv-tavo foliuo-iuo 
i nt a rimu mokyklų

DŪMŲ INSPEKTORIAUS 
NUSISKUNDIMAI.

praneroiar.

CHICAGOS LAISVAHA 
NŲ SEIMININKŲ PRA

KALBŲ.

at-

<lllOK 
. Bu-

Akademijos Rėmėjų
Valdyta.

t§ chicagos įmy 
rijimu^

PireLbuarinia ertra raiirin- 
kimai dv. Kasimiaro A kada- 
nujos Rėmėjų draugijos įvyks 
gegužio 18 A, (nedėlioja), ti 
vai. po pietų, 8v. Kasimiero 
Vienuolyne, 2601 W. Mar 
ųnette Rd.

Kviečiame visas kuopų at
stoves pribūti į šį susirinkimų 
su galutinais raportais apie 
baaarui nuveikta darbų. Taip
gi kviečiame ir draugijų at- 

ro.

genhima* imti. Kažkml-'l ere 
5:veniu, knd vi'-nnolyno ’-rasn- 
11.x, kuris promiles gv .užio Je 
«L l»u» . nepaprasta*. Apie jį 
įausti j žiaavai <bug šneka <r 
visi vienu baisa sprendžia, 
kml bus gražu.-. Sako, kas į ra- 
b-is progų nllunkyti vienų iš 
šumnintisių luitu ų. tn* ilik- 
ėiai nagu* kramtys ir nervini 
ris.

Jeigu jau taip žinovai lo 
min, tai kur via žmogus su
silaikysi nuo indotnavimo. Pa- 
sisakysiu jum* ir sekretų: Im- 
znni pradžios m- juokais lauk
ti prndrdu. Na. o kaip jus? 
Taip? Slinko liands!

Nepaprastas Vakaras su Nazaru
Rengta mo

.. Labdaringos Sąjungos lmos Kuopos

Gegužio-May 18, 20,22 ir 24 d., 1919
J. J. Elias Svetainėje, 46ta ir Wood gatvės

ĮRANGA NEBRANGI. PRAUSIA < V AL. VAKARE.

Taigi visi lietuviui ir lietuvnitės neužmirškite ir atsilankykite j šį Imantų kur gra
žini laiku praleisite ir nnšlaiviiitns p:ige|l*-*ite. Nuoširdžiai kviečia virtis Komitataa.

Prakalbos.
Aiatulie. t. y. grg. Ifi «L Av. 

Mykolo Ark. |iarapijos svitai- 
nėję vielos talslaringosios Su
jungus kuo|« rengia |>rakalhas 
našlaičių šelpimo reikalais, 
liti- garsus kalls'-tojai. kurių 
tarju- ir gerti, kun. Ig. Altavi- 
ėius. Dievo Apveialos parapi
jos klebetui*.

Visi nnrtlisidieviai neapleis
kite šitų svarbių prakalbų. 
Pradžia S vai. vakari*.

Aiandie, 8 vai. vakare, Da- 
via Squarr parko salėje. prie 
45-tus ir Paulina gatvių, Ame
rikos Lietuvių Tarybos nariai 
aiškink apie įlatar Chicagttn 
šaukiamų jį seimų. Visų Toura 
of l-ake interesuotų šiame 
klausime lietuvių prašoma 
ūlankyti.

Lietuvių ILK. Pilnųjų Blai
vininkų CiiicngUk Apskričio la
bai f vartam anai rinkimaa įvyks 
nedėtaj, gegužio 18 <L, A. nu. 
Dievo Apvcėadns tutrapijo* 
inukykko* katnliaryj, 3 vai. pi 
|»ietų.

Visos kuopos inakim-kit pri
siųsti ikdegatu., nrtm kuopų 
valdvtas atsilankvkit.

Valdyba.

Pirmas Išvažiavimas
ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS

NEDELIOJ, GEG.-MAY 18 0., 1919 
Polonis Grove, Jtfferson Park Pratik 11 išryto

Išvažiavime dalyvaus visus Northridės draugijos in eorĮstn-. Bu« įvairių smagių pa
silinksminimų, žaislių. ilninų ir užkandžių.

Meldžiame visu.- |sirapijonįs. pažįstamus ir uvėrius atsilankyti į šitų pramogų, 
tialimu važiuoti visais karais iki Milwauk<e nve„ |Mskui Milaauker arę. karais va

žiuoti į vakaras iki galo, kaip karai snsbi* eiti į pietus vienų blokų. Iliggins gatve iki 
imrkui. Rengia Pairau.

Hianw momente jiasaulis su
judo, snbrucdo. Visi siekia 
prie laisvės, gerbiiviu. Kii-k- 
vietia jmvergta tauta lenkt i- 
niauja ir stengiasi numesti ne
laisvės retežius. Tame sūku
ryje yra ir musų tauta, kurios 
veikėjai išsijuosę darbuojasi, 
kad tik jų ištraukus iš vergi
jos nasrų, ir, lemhejo, jųjų 
dariau nenueis niekais. Nūnai 
jau aiškiai pramatuma. kad 
ima švisti ant mus tėvynės 
laisvės spinduliai ir kurie ne- 
UXJ!|[XJ lUuUBTV pilnoje Kai o 
grožėje.

Ui mes, suaųs ir dukterys, 
štame tėrynfti.jVlItia, prirafe- 
uk- taipgi sykiu keltis iš tani- 
syteės miego ir atvert ies svei
ko, doro makalo—apšvii-tos, 
kad gab'-tuiiM-m ateityje tajsti 
naudingais dėl savęs ir būti 
patrijatais sava tėvynės, Lie
tuvos, savo tautos mylėtojai*.

f*. Vvėių 13 kp.. matydama 
štokų įlauginu apėvieto* ir pa
žinimo iš augėlesnio mokslo, 
paėmė inieijatyvų vykdinti vi- 
suomeniškus kursu*, kuriuose 
visi suaugusieji ir auganėiuji; 
karta galės semti naudingų ir Į 
tyrų mokslų. I'amoko- prnsidė*, 
pabaigoje gegužio mėnesio. Į 
Pinniansia pamokas < 
gerti, profesorius kun. I’r. 
rys iš n|K>log<-tikos.

Toliau bus užkviesta ir 
žymus mokytojai, kurie 
kiną soeijologijų. gnt 
mokslų. ekoiHiiuijų ir tt.

Datar tiktai Is-liko susior
ganizuoti į būrį nuolatinių 
klausytojų ir lankyti paskir
tais vakarais kursus.

Tat. gerbiamieji, Toiru of 
Tudce lietuviai ir lietuvaitės! 
Stokite kursų lankytojų eilėn. 
I’nnedėly j. gegužio 19 d.. S vai.' 
vakare, Av. Kryžiaus pampi- 
jo« svetainėje yra šaukiamas • 
tam tikslui susirinkimas, kaine' 
bus išaiškinta steigiamų kursų 
nauda. Tislel šaukianinn susi- į 
rinkiman sknitlingni ntsilanky-' 
kit ir prisirašyki! prie nuola 
tintų kursų lankytojų.

Kviečia visus. In- skirtumo. 
L VvčiųJ3 kuopa.

I jetuvtm Vyrių Cbieagua Ap
skriejo Veikiančiosios Komisi
jos susirinkimas įvyks suimtoj, 
geg. 17 <L S vai. vakare Dievo 
Apveizilos parapijos mokyklos

j

i

Į
l.lie |«>-<-novei larlojanėias kambaryj. Kuopų išrinktieji 
J ..—..M—..-t.— nartai ■ VaatlriataAin ta lb<ka>ttait>

i

I
I
I
I

I

I
I

SUIMTA DVI JAUNOS MER
OAITES.

Dilti.ų imųs-ktoriuji Chicn- 
m»j<- (luuntars nusiskumlžia, 
k n I dirbtuvės ir firmos šian-

prasčiausio* rųžies anglis, 
nors valdžia jau «enni neva r 
<o anglių panluvinėjimu ir 
pirkimo.

Ve Italei, jis sako, tliiea- 
goję šiandie pi-nlaug tų durnų 
ir ; ikhIž.'u išprodukuojatna ir 
miest** nešvarybės palaikomos.

luspt kiurius pataria fir- 
m<-m- ir dirbtuvėm* pirklį ge- 
r nė. pušies anglis. Tuomet' 
sumažės dūmai ir suodžiai. į

nariai į Vi-ikiate-iųjų Komisijų 
teiksis suvažiuoti. Kurios kuo 
(mis <lnr neturi išrinkę, tų kuo- 
pų pimiiniukai maloaės atvyk
ti.

>usi rinkime bus išilalinti 
Apskriėio pikniko tikietai.

L K Sakalausku.
L. V. Oh. Apakr. pirm.

u

Jot 'įdavė visa ęaują
M-

plėši-

I
I
t

Andni plėšikui įsilaužė Me
lui Sjieritilties (‘o. ofisam XN 
No. Kedzie avė. Tenai jie pri-į 
metė poros merginų adresų. 
Poli-dja |«gnl nurodyto mfte 
ro stmii-štavo dvi jaunas tner 
-"•tie-. Bose i, Aliee Kireb.

l'žviikar vakare nuvykau 
tVingi-liaiisko svetainėn pasi- 
klausyti (Tiicngm> laisvamanių 
seimiuinkų prakalbų. Dži. 
Knip gyvas dar nebuvau gir
dėjęs tokių prakalbų. Jeigu vi

loj Cbicngos laisvamanių sei
mų sudarys tokie “kalbėtis 
jai." tai good nijriit. Dabar 
jau nesistebiu, kad tokiems ir 

j seimas reikalingas. Itslonramo 
ulelei prakalbų turinį jmiluo-

tšiti.. turėjo ryšiu- -u gal siu kitame numeryj.

GERAS !SMALDINTNKAS 1 vtižud.u; is pli'šikai* ir juos Rcp

T— C \ ■ n;.n |..l|di Wt- ji) «!:inr<4j NEIASISUK8I
t •LIKI I .1,-i'tab- Ta>jipal tm-rgnilės pasakė.

išu :,| 'į i tikus, ap pi- šikai dinamitų ir ui- Ar dar neturite Vienuolyno
.rLh. k-t. 1 t. :,-, ji- pi- . trogliierinų pirkdavo nuo vie- 1 nzartin tikieto! Jei n<turite.

Niric lį Ino inii-to darbininko, dirLnn- kid-'kite pirkti, nes mane
šio i" - 'iiieriniaiii iui- -tu di par- nu to sykį mokyklų vnikvi

o.ti <r n.iln- hlr. r nietgnitės buvo npspite. ti-
I.i 'tu- 'iulijant. Su jai* a-gu

KIRE SENYVA MOTERIS eie.rai ni-'ko negellisti

!'. SliviltyvilJe, III., prnne- -įtrkn'i. Dabar ramus. Kain *u
V.f R.a ! • ’•? ftų bni! ♦ė’t’.'ti išiintni 1(>i prnrndn Foro |m«n atsiginu

r n t«:r .'ir P rlisv Ann mažųjų uiklupimo. Parodau ir

l Futuititoa rukiti«i 1:ibo

i . f»to>. Ne:š'i.*uk«it • n.- 
b s.

'•likau .i*gi ne tam. kml

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
Pirmiausia ir Didžiausia Liet Korporacija New Yorke 
LIETUVOS ATSTATYMU BENDROVE piur tai ingai vyl:,l« šių reikalų atlikimų:
1) ATSTATYTI I.IKTI'VĄ rlcononiiniai. *uda>iu>1 «li<Hj kapitalų pramauža tišdirbyslrs) ir 

pirklyl** < liizuio) varymui Lietitioj*-.
2) PADARYTI LIETI’V.) \HI*lllGt |..\li A nuo aietimų išnauilolojų. imimaul viltų šalies 

pitkljltų ir praasmų į lu-lutių lauku*.
3) i'AKKLTt IdETt'VtUE AIIEIA.) GKtt<’VŲ rii-igiant fabrikus, dirbtuves, laivų kompa
nija' ir II.
4.1'AtiEIJIXTI LIETI VII' tiYVEMM.j orgair/uojanl j<u«j pirklylaa draugijas, suramlaat 

ip ru* uždarbius, palriigviuuul 'gijimų ūkė* įrrnkių. nuomų, gyvulių, javų ir tl.
LIETI V<IS ATSTATYMO Itl'MilPiYf: rūpina i Milinių gt-rtrrr Amerikoje:
1 STEIGIA LIETI VII/ l:AXIi.\ *ii t . nls-že-iu 11- o.jIii > Fiueigti Eaehatige) Skyriumi pi

nigų Ina.iii mm. siuiitiii* jiuiui. laivakorrių parilatujiuiui ir tl.
2 itlPiAM/l <i.l \ KI.I.EIt lt XAMA npnipmituui k--liuuj.iuėių į l.i.tmų ir j kitan šalia

PADARO II,' l'Al.ll DIJA I1E-IEVI AI.P S In*KIMEX 1*1 s. pirkinu*|<ard<iviom aktus, 
■bliu liniktijimu*. ienliojiaiua idiįviertiastisi. išgnuna <1 Atiinoitus bmauliu paliudijiinua 
ir tt.

LIETI vos ATSTATYMO HENDRoVĖ mk„r poruota 
tvirtinto ėartetio ir po vablžioa prieMura. It< mlnrvė 
•Minsią nemažiau penkių šėrų virtiniu fimon'i I. 
•a-u.s ė-rminkiitu,. t* ko via gera* imIiui* I. w Ii* mus

I f •V

nul >1 (UlO.nnO. veikia siilig vablžim už- 
M-rai mk-'jiei knšttnija |*» Uiti ir por- 
A lt, minios f' llin* išdidinniiiu* vi- 

■ ’ i iiiilėtų plmgų. Prie L A lUn. 
nlruvė rtrigis *<ivo Skyrių* i i«uuv di-

<
KŪDIKIS 10 MENESIŲ

NAŠLAITIS 

lietuvių tėvų 
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Ičelkalaukltc paaiškirt mų šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 - 5th Avė., Ncvv York, N. Y.
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