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DESPERATIŠKA* RUSŲ
BOLŠEVIKŲ STOVIS

Vokiečiai ginkluojasi rytuose
Amerikoniška armija Pareinyj 

laukia įsakymų

ĮMONIŲ MINIOS SUKAUJA PAREINYJ SULAIKOMA A- 
MERKONUKA KA

RIUOMENE.

Ir.temptas stovis taikos reiks 
le

BERLYNE.

Jonu vadovauja socijalistai 
bolševikai.

Londonas, geg. 24. — “.Mi- 
norime duona*. m> kulųikų'', 
“Patvirtinkite taiko* nutar
ti“, “Aulta Kberta*”. ir kito
kie prieš vnldžią ėuuk-mni 
girdi*i šiandie Vokidijo* Mie

linėje Berlyne.
Praeitą trečiadienį gatvė-mi- 

atlikta milžiniški minių paru
davimai. Pankui *ekė- ikmon*- 
treeijo*. kaliai*. Kalliėjo kol- 
šėrikų (ncprigulmingyjų »o-J 
ei>lirtų frakcija*) rodai. Jie’ 
pažymėjo, jog taiko* nutarti* I 
turi W patvirtiats Nu tikj

MMS pn.|lllf|l lllHliljlll
ųertmi* rytojo*. 1 , . .. ...

. ............ Jn ami'rikonaiiH pri*i<-i-
Kalbama, knd d.dzmmn vn- 1|wrf)l(rfi ^ni|vf)

kiečių *ton už talką. Jie rl-- . wn,. dllug, ,į Mlnkrtn 
ja*i |r.e lailš-ukų. \ee *Hh 1(iŲ |>rW vn,

Cobleni. geg. 24. — Pirm įm>- 
rn* Nivaičių Imvo parėdyta 
dvi auieįikouižki di tiži ji at
kaukti iš oku|«rijoN a|i*kriė-ių.

Ib-t ilnlmr tanai parėdymą- 
atšaukta*. Neaiškumai taiko* 
Mitartie* reikale nutaiko anv- 
likonišką knriuomenę. Ji čia 
Im* reikalingo, jei kartai* vo
kiečiai atrinakv* jm tvirtinti 

| taikų.
Amerikoniško* armija* da

ly* paruošto* taip, kad Iie jo- 
marėuoti pir-

tvirtinimo. Bolievikai moka 
pataikanti miniosn*.

Tų pačią dieną valdžia* a- 
grntai mėgino nušauki i *uta- 
rinkimą. atkreiptą pritš tai- 

^(o* Futartį.
Bet *u*irinkima* ncjni'vk'i. 

Matai h.Hin.Ų *u*irinko. Pa
dainuota tad *ocijali*tiškų dai
nuškų ir iš»i*kir*tyta.

kaivuota. uratai titaut.nų ir

VOKIEČIAI GINKLUOJASI 
RYTŲ FRONTE

Apginkluojami šautuvais net 
nepriaufliai.

rti kelią.
Arlitnii>ti*ia* <lid‘-*ni* inie- 

tn* Ca**rl yni už rimto myliu.
Prnnctizų ir anglą armija* 

prie* *nve turi dideliu* inir*- 
l«*. Teritorijo* apnipinto* pui
kiai* vieškeliai*.

Kai-kurie prnncuzų Inikrn- 
čini išreiškia nuomonę. kn-l 
vokiečių valdžia yra Įniešiie.-.i 
Įsitviilinti įniko* *i;liirtj.

Bet didžiuma gyventojų į>:> 
geidauja taiko*. To* didžiu
liui* tadnai nu*ver* valdžią ii 
•ntarti* pagalinti* bu* |iu t vir
tu.

. Ii BALMŲ DARYS PEILIUS1
IR SAUKBTUS.

f tiri

vai-
gy-

Paryžiui, geg. 24. — „y tų 
Prerijoj ir Sileaijoj *ekn ge- 
neralė- mobilisacijn. anot gnu 
tų čia žinių.

Sulig taiko* autnrtn**. tų 
provincijų žvmio* daly* 
būt imveKta lenkam*.

Tam priešina*! Berlyno 
džin ir pūty* provincijų
rudajai. X> t daugeli* j-igyv. 
nurių ten Ii nką priešina*! at- 
»inie«ti mm Vokietija*.

Skleidžiami tarp žmonių nt 
atliepimui nejtn.-idiioli !• n 
kam*. Vi-i ku* gyva- Niūkta 
mi initie* ginklų ir ginti mivo 
kraštą nuo lenkų iiii|*-rijnli 
tinią |*n-ike*inittių.

Vienur ir kitur vrn jau -u 
mobilizuotu ir prnlnvitlln apie 
125.111) kareivių. Tai arini’ i 
vadovauja goti, votį llofi-n, 
PUNiknjiiinn. knd lipginklu<- 

jam i net 14 ir 15 metų nvpti 
augliai.

— Wa*hington. 
Zctn- anyta* kvng 
prav. dė liiliit. Ii

Londonas, gvg. 24. Kal 
inėtu anglam* teko žirnini tu 
k-tam'-ią vokiečių kareivių vi 
Nikio* rųšie* plieninių -almą.

Anglijo* vyriau.-vta‘- nu* 
prendė- tuo* šalinu- Miurinti 
ir pridirlitinti Įudliu*. šakute- 
ir šaukštu*.

VERŽIASI UONEKALNIS 
STRCMBOLI

I
Ryme.:, gi-gj 24. 

«doje Stromlml! 
■‘murktai veržtų* 
Stromlioli. Prane 
Li-ntėjiiNii- žnmi

Sicilija, 
pradėjo 

ilgnek-dni* 
atnn lipi" nu

AMERIKONAS KAREIVIS 
NUŠOVĖ VOKIETĮ

Cob!<rx. 4 I

BudapesUs, geg. 24. — l’ngn- 
rijo* Ramkinojo Kryžiau* or- 
ganicneijn buvo pn*inntti*i 
llu-ijon nivo atrtovą M. .lemi 
angarų nelatavių reikalai*. 
Didiar ta* nt-tovn* *ugryžn. 
Štai *:*-ta* i* jo nu|m«nkoji- 
mų n|ii<- l*d*<-viki*kn lln-ijų.

Itu-ija. ĮKi-akojn ji*, kuo 
toltan. vi- ta h ja u ir itaugtau 
grim-tn <k-*Į*-nwijon. Teko 
man |iagyvi-nti pi,*k<-1 virto 
ie<'-n<>-iu Mn*kviije. Teku ap
lankyti Kijevą, ilurijon nuke
liavę* atradau lik vienų bet
varkę, *nirn*į žmonių gyveni
mų. ltaluir tai vi*a dar tabjau* 
įmkI idėja.

Aitri bolierikų disciplina.

IlolL-vikni turi grnitMijimai* 
di-cipliniM>lą armijų. Xe» !*■ 
di*ci|ilino*. be nuolatinių gru- 
ntojiinų ir tatirtnin jie tuojau* 
netektų nei vieno kareiviu.

Bolėeviką armijoje nėra ki
tokio* kaurtuė*, kaip lik mir
ti*. kareivių galaldnima*. l'ž 

visi enJtamioMii. t‘l menkiau- 
rių nn-ižrngimų. knip tni tm- 
Ngėrimn- -vrigului-. kareiviai 
Midumi nevn kokian 1<-n kn- I 
lė- teienuui ir UNIOIIIet iėue- 
Jtaiuaų mirtie* bau*mč* nuo*, 
pretiili*.

.'.ru-ijai v.a<lovniij:i ižlnvinti 
olieieriaL Kai-kurie kareivių 
r>-giiretit:;i |«vadinti tarfitau 
linini-. Xe- jie Mnlaryti i* į- 
vairių tautų žirninių.

I1.4L vikų karimum-nėj.- y. 
ra duugeii* ir kinų. Aitie tni 
lik-i ž.ėrt-. Su vi*u ĮuiMdiiiiu 
piaiin.-i prii* prireininką.

Kni-kuriiioM- turptautiuiuo. 
m- rvgiinentlHHie tadL-vikai mil
to vi-n nivo viltį.

le-t kaikurie ėtandie |a«ror- 
ganietiojaini. Xe> lailėevikni 
Įaityrė. kad rvetimėaltai karei
vini laimi ne|mtcnkinti jų žiuii- 
rimini* ir tn vi-n kare, i* ka
rio* jiem* m-priimnioiiiii jo- 
kin nutilta.

Tikrai neteko -užimili. I*-| 
iniNikojanui. knd ImiIm vikni vi- 
<okio plauko kareivių turi n- 
pie keli- rimtu* tuketnnėių.

Tik bo)i?vik:žki liikruMiai 
eina.

Ik-lteviki-koj ILl-i.ioj nei* 
"iii.-i jokie kiti taikmėčini. 

nip tik Imi*, vikiėki. M:.-kvo 
je tad-evikiii turi tri* nvo 
laikmečiu*: Izvie-lijn ofiei- 
jali* organu*: l’rm<ln I •• 
•lino t*-i-’onidi» organu-: Km*

Iksu nepripažįsta ant *avę* jo-’ 
‘ j kio* valdžios. Kiek nori, tiek 

diria. Bet ulav>k<-*nį pnimn 
ui pilną taikų Itarbiaiakam* | 
ten tikrai “dsiųm*'*.

Tik vi*a« rarga*. knd nėra 
ko valgyti. Svarbintldn- *i.-m 
dic gyventojų iu.-ii.-ia-. lai ko- 
įrantai ir miežių kruopo*.

Kitokie maitai, |m*luktai. 
ki.kiii* kur bolševikai *tlgri«* 
bta. alidiimtaini armijai. Xc* ir 
ta liaitauja. Pinigų (žimamųi 

j I bolševikiškų) pa- vi»n* knipl 
-ii-no. Bet nė-ra mni-lo.

Duonos svarai 940.|
Mn-kvoje ir kitur gyvuoja 

|ihi kaino* innitani: vi<-n.i 
vablžio*, kita — tikroji kaina. 
I*ataaroji kur-kn. augšte*ra'-.

DiHimi* -varai. *nlig vai- 
tižia* kaino*, yni 1 nib. ĮSI 
kn|i.: gi tikroji kniiui 4<l rub
lių.

Avalai. vakUia* kaina. 23H 
rublių; tikroji — I.OIMI raldių 
ir daugiau.

Stiklą* pieaa, vablžia* kai
na. 2 nik: tikroji kaina 12 
nik Ir taip toliau.

Maekvoje vi*o» krautuvė-: 
uždaryto*. Tuo naudoja*! pa-1 
tv» bolševikai. Jie niekam Ii-1 
ku-iu*. liet žmofii-m- reikalin
gu*, įtaikiu* pardaotta augšlo- 
:ni* kaiaumi* ir pdnijn-i bol
ševikišku* rojuje.

Tarp gi'veatojų aianria rtao- 
kiautai*, užkreriamotao* lip». 

Į Ir jo* ptaiinata. Ypnč platina*! 
I<li4 *kur,bi ir nešvannuo. Ibd I

i
Londonas, gv«r. 24. — Kabe

lini* Inivn* l'aimtay ra|*ir 
tuoju, jog iracilų pirmadkm) 
ank*ti ryte Inivn įgula tano 
mačinri Įui<langė*o nimbimi 
takrfytuvo žiburį. Tni buvo Ir- 
veik pu*i.iukeli* 1nq*- Xew- 
fotindtando ir Anglijo*. Ir 
knip knrtn* miidonn* žibury* 
ori" buvo Įta-tebėla* 1o-e vi"- 
tn*e. |«-r kuria* -kridu Airi 
jon žuvę* Inkimn- llnuker.

Daily Mail duoda dovanų.

Ijiikru.-ti* Daily Mail |m.į-
keli**, jog ji* i&irių* $tat.<K«i!

I įhi žtnu-io Inklllia ll.'iukerio 
liku-ini nažlei ir žinu-iu In 
kinui tiiieve nrtiiiii-iiirioiii- 

i giminėm*. Tni itavann už di-l 
i vyriškų |ia*i*vvn1imą.

Seninu jmskelbtn* prizą* 
AMI.tlri už ]MT*kridinuĮ Atlan- 

įtikri dar ntovi. luiukta ji* lai- 
mi'-tojo. tini Jitn jirizų laimė** 
tiroeri kūnai.

I

VOKIEČIAI BANKININKAI 
PRIEŠINASI TAIKOS 

SUTARČIAI.

Poteriai, geg. 24. — čia pau
tą informacijų. knd įniko* *u- 
tarčiai tabjau*ia už kito* pri •- 
*ina*i vokiečiai linnkininkni. 
Jiem* a|w*ina fi’inn-iiiė- tail:>>* 
*ąlygo». Sako, knd jei to* -ą 
lygia-, kaip jo* italu: r podiuy 
1-i*. Iki* priimto*, tuomet \o 

t* uždaryto* vi. 
’•* in

••II* l'l 11III

žev.kai pinigu- dirbo. IM «pi<-. kiwiiu> |B.|iku ______
muilo gaminimų nepagalvoja. u. n,lnn.in,-.

Zinctvai t viri iaa. kad pu £ui 
vumiiv ImlirvikUlm 

tuivp |miii^l i «*li4»l«*m 
b»k> Im i-u* itin ra*.

I'ilė-ioje Ma*kvoje
Įter Muknlynu* ir inė-*lu* neg:.. 
įima m-t praeiti. Bolševikiški 
duibiniiikiii turi pinigų, indu
liai nori valyti gatvių. I'ru- 
galvių vidyiim verčinmi tairžti 
jai. Bet Šitie valydami ne-u- 
Milo vi*ko knip reikiant. Ibd 

nor* tuo.
• valdyti

virtimi

*• vikni ĮKilenkinti i 
kud jie gali -iandie 
buržuju*.

Daugeli* linvurių 
žirninių Imdmirtauja.

Antai gen. Itavidov. 
Iim-1 buvę* ĮMirinktinn- 
vi*. neturi jokio 
T. l neturi ir ku valgyti. I'n 
tarni*mi* laikai*, *akomn, ji* 
priimta* mokytojauti militnri- 
tlėj tailL-vikų mokykloj.

Kiti biivu.-ieji generolui it 
' valdininkui elgetauja gatvė •-.

Kareiviai gerai apmokami.

Ihilrevik't lareivinin* į* 
mėli,-j kiek vieliniu mok.irt.'

fui

im
r

k>l

Iii
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Vilnius-lenkų užimtas, 
pranešama iš Paryžiaus

LENKAI BRUTALIAI APSIEINA SU NELENKAI8 
ŽMONĖMIS.

(Lietuvių Infnnnncijo. Biuro pranešima*).
NEW YORK. prg 24 — Amerikos Lietuvių Taryba tta 

nuo ravo atstovų Paryžiuje favo sekančių žinių:
Paryžiuje apturėta žinios, kad aplink Vilnių sutraukiamos 

didelės bolievikų spėkos. Jie bo.abarduoja mietų ir gclchnke- 
. ii o stotį. Lenkų kariuomenė brutaliai apsieina su nelenkais Vil- 
' niaus gyventojais, ypač su apiviestesmais lietuviai*. Lenkų ka- 
.reiviai gatvėse uuo žmonių plčia pinigus ir atima braagoo- 
nius daiktus, žmonės, neturintieji lenkų paaportų. suimami ir 
tų kišcr.iai ižtnžtinami Ypač teip apsieinama su lietuviais.

Vilniuje leidžiamas laikraštis “Nepriklausomoji Lietuva“ 
išvardina žymiu- asmenis, ant karių lenkai yra užkrovę mokes
čius. Mokcstimis apkrauta ir Lietuvių Poliklinika. Csrdine 
lenkai pribloškė vierų lietuvį oficierų ir pametė pusiau mirš
tantį.

Lenkų ntimtose apšrebioe gyventojai n prievarta rer- 
Ciami tr*!**^** tankiikai. Lietuviu autoritetai Kaune, sulig tal
kininkų nore, pasiūlė lenkams prisidėti prie veikimo prieš M- 
ševikus. Lenkai nesutiko. Lenkų spėkos Vilniuje atliko skarAy- 
nes žydų. Sulig gauto žydų komitetui pranešimo. Ugi gegužis 
5 d. tenai užmušta ir sužeista 1X00 žydų. Lenkų padaryti aaa- 
1įtoiiai siekia 60 milijonu franku

Lenkų viršininkai žymesniuosius Vilniau žydu mėgina 
priversti pasirąžyti po deklaracija, kad lenkai užėmę Vikrių 
nieko bloga nedarų žydams gy>. entojams. Bet daugelis žydų 
ataisakė padėti nvo parašu.

Lenkai yra nusprendę pastsaristi ne tik šiandie ošintas 
t er. tori jai. bet ir visų Lietuvą.

Lietuvos vyriausybė nusprendė tankams pasipriešinti 
tomis galimomis spėkomis. Bolševikų veikimas yra pevotiB- 
goa.
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PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.SS).'

žymiu

kilui! 
karei- 

llžtaėmini’i.

BOLŠEVIKIŠKI “NAUJI 
METAI.”

Gchingforsoii, flrg. 24. K • 
•n hnlM'vikni
itijo* rlimfH i j:t
dtK b h lM4H*vilctFlci ••tmiiii

tr TVII

liolševikišką

'imi SMl tailėevikiėkų niblių. 
Jei tie pinigui Imlų geri. i*«-i- 
lų iipie 442-*i |- t m -i'e-i. Tat 
t-ni Imlų knndiškn nlgn!

Be to* nlgu* karei*tam* d.i: 
K-liiii duodama- naii-tn*. dm 
' luižiui ir si*ok- knreivi-kn- 
i-ieugiiiut*.

I *-niiui* I*'
niblių limo -lininiu,** *|kiuz 
dinli ir Ait*lrijo- korimą*. B. t 
i* tu neprnmntė --m jokio pet 
no ir 1i*lel metė- šalin tą dm 
lią.

l.-iitim- didžiai iie|g;ti-uk;ti 
ta* Trockio |m*ir|giiiui. N« - 
1n*ai nm-liit trnnko-i knrė 
Iroiituu-e ir vi-ką veikia • 
«nilinkini. iie-ikl:iirz<tai- i* I 
liilio. IL-t tu ir-|>n-tte|d ini....
I. tiin-i- tn-išri-l-iJn * ie*i'i.

Laisvoji meilė praveria.

Bolšev iki
d< - tikrai iirakltkiiojaiiu 
voji m, :|ė. I

I* r-kyr 
Ini valdi

• »j laii iH»j Ait.t. 
lui 

•«»ni Ftijun^fm*

B-t I.

ini

r

I

BOLŠEVIKAI PLIEKIAMI 
ŠIAURINĖJ RUSIJOJ.

BUS KARSTA BOLŠEVI
KAMS

Jie neteko kelių miestelių; be
C*

Londonas, geg. 24.
:jo* ta-vieliu telegrnfil Įimti 

••dūli, kad tadrevikni :<i-b-i-l- 
, ii,-tą Volo-ovo. n1-tt.:n-tan,į 
1-"» l’elrognu! V-:mi -1 
kvlii’. už i-iylin į pivlMikii 
I U* ll ’lo t Illteillo-.
Tuo tu pu tnlkiniitkų t urine 
iei<ė -Initrim'-j Ru-ijoj pn-> • 
'>:gai vurori pirmyn ir Iru- 
.im ten tailnevikų 
■>!L-\ik;ii privelėtam; ti 
-, vi- tumi- l»"1 • tiri ' 

Įlietu-.
ILdL-s il id |ų-m-t i dideliu- 

i io*toliu-. Talkininkui im-1 - 
t'iio jų kili, mie.-teliu*. pnėmė 
noIni-viiĮ.

Varoma?! ant Petrogrado. 
I!o!*evil>nm* Iruk-tn -|ei.

-•įtaikyti pii*'*iuiuku* mm I rio 
siniori nnt l'etrugrmlo. 
inių kariuomenė, anot
'iiiformarljų. yru jnu tik 
Jti.ylių u’iu |h trogreilo.

* :;i už .**• m* liu.

i; įtu

t

i::-, 
u!.

Siiu 
gautų 
už 4.' 
r i

U 
k-ul 
l-.l.

I

m .nr-
’•! f:.ip pi 
:t| s!

*1ni,

t» i

,1

GRAFAS RANTZAU VĖL 
IŠKELIAVO J SPA

r>

War>;ngton, g, g. 24. -Re. 
•iriu* Kili-.- i* l'l.di vnluti-

•* pilim L-. kad ji- imduorią* 
nulių, rezoliuciją. i,tani <lar- 

l -i dep uintin-ntn* iš Amerikon 
d-|*>rtimtų ra-ų tadšcvil-ą r- 

litą Mari, n-"ų ir kitu* *ve- 
ui-aliu*. -•ui’l'i- -tt lwi|*rvi- 
•i tauru N- V >rke.
S-nuiluriii- pažymi, kn-l 
-ai biuru* yra užtaikomo* 
i-ą tadševikų pinigai*.

l

DIDELI POTVINIAI JA 
MAICOJ.

Pražuvo daugeli? žmonių.

K:r.gston .limutirn -uiti. geg. 
22. l'it-lnroiiii* <i ienomis 
vi-oj *:doj -markini lijo. Nuo 
• i lietau- patvino iii*-* ir van
duo užliejo <!id* liu* fcurfa

i* Į-rovin-ij h 
' nių. knd tm»e 

rn Žuvę •Inir.'eli
•. daugeli* m-t- 

•r mauto*.

pareini via 
jei I vini lloio 
. monių. B * 
o pa-togėa

b.ii L.it.

ORAS
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^RAUGAS”

or <».;

Lai* Uotuvon at*ita.-<'iu», lie
tuviai tarnautojai prašalina
mi, delta, kad jie yra lietu
viai, o jų vn tom* uiiniti par
traukiama iš Rusijos gilumui 
burliokai. Po talšcvizmo prie- 
<huiga Lietuvo* kraštą* bur
liokai* apsodinama*, kaip kad 
ir caro laikai*, Bankų darbi
ninkai, dirbtuvių ir kontorų o 
fisai Vilnių talševikatu* vai 
daut vėla ru.-kuii* užpildyti. 
Lietuviu* (Kišto tarnautoju* 
prašalinama. <> traukiami ni
šai iš Isdševikiško* Rusija- 
gilumo*. Tu* Įuit <h-dasi ir geli 
kelių tarnautojai*. Kapsuku- 
-u l*d*evikni* tęsia caro pra
dėtų tlarlių — IJetuvus rusi
fikacijų. Tai ketvirta jo ne
dorybė.

P-o A.J. Kareivos teisinimasi

UKTTV1V UAT.UJKV mi:XK-l‘Tl*

“DRAUGAS”

reni M<m.....................................
Frw«mer*t« molinai Mkaltao. Lai• 

tM »kaito«i awo uiatranym* «l•<*«>• 
BM Naujų Metu Kuriat |*m*AJA)U 
•treat vma4a r»Ui*a >CM«vau ir 
•fevEM. rmicBi rviAMia atw* »ww- 

ItraMjA ar «&>€••• Urncy «»r4W 
•vta Mr4aal »n>urua | rvru>trwo<a 
IkMkų

“DRAUGAS” PUBLISHING CU. j-neišn-u-ji Li. uivon l*.l 
M00 W. AMl SU Chicaoo.IIL M-vikai. Kap-ukni raltakaat, 

ltn*ij»n mai*tų ir vi.-mkj IJe- 
tv.vo* turtų gnl*iia. Branginu- 
-icii tauto.- turini ir gerybė- 

Į iš Lietuva* žmonių išplėšiami. 
;latd atiduoti Rusijai, knd ten 
l*-niiia.s TrtM-ki* ir vi*n lutlšt 
rikiškų vabbuių gauja ilginu* 
lėliauti ir valdyti gulėtų. Tai 
orgenizuotn vagystė ir plėši 
mn*. Knita- čia Kiip-ukn* ii 
tie Itolševikai, kurie nedora.- 
jo žygiu- remia.

Galima butų šnekėti npi< 
daugelį kitų Knp-iiku ir bolše
vikų Lietuvon atnešiu n-do 
lybių *|siudo* lai*v<-.- |>u. 
naikinimų. alpludu*į ištvirki
mų ir Liauria- *u Istlševikai* 
atnešta* Lietuvon liga*. Bet 
l.a* i*>knitliuota. užtenka, kad 
lietuvį pastaėiu* prieš ludše- 
vikit-. knd ji* npmatidoje -įvel
tu*! kovo- ir ginklo *avu tei
sėms ir lai-vei ginti.
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ORAŪCKt

VISI DEKIMES Į
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES B-VE

KnpMika*, už-iman-. - *avi-- 
kų valdžių Lietuvoj užve-ti 
prie* žmonių norų, luivo pri 
versta* ginkluoto* |mran*>* 
ieškoti*. Demokratingrij šaly
je, kaip IJeluva. labilių n-i
kia rt-mti aut žaismių valio*. 
Phty* žmotu'* [<a-irenka *au' 
tvarko* forma*, liet katiangi 
lietuvių valia buvo ir yra pra
dėti savitų gyvenimų, ik-įh-i 
klausomai tvarkyti* ir tni 
taip, kaip jiem* pruln* ir -ų- 
itaė liepia, o nr kaip Kapra- 
ka* ir jo draugai isdirvikai no- 
rėttįjam ir pri»iėjo eiti prieš 
Bnsata'ralių. Ji* atvėstai tų 
pačių autokratinių priemonių, 
kų Ilusiju* carai Į*-r ilgu* 
šimlnu-iu- |,n*ckiiiingai vur 
tojo. Kapsuko* savųjį rėžinių 
(taremė ginkluota spėka. Tai 
pirmoji Ku|i*uko ir iiolM-vikų 
■edorvl*-.

Ncractlnnii lietuviuose pri 
tarimo. Kapsukui ir l*>l*»-vi- 
kam* |>ri*iėjo ginkluoto* j,'- 
go* ieškoti kitur, m-gu |Kt.‘ 
lietuvius. Jie Lietuvai valdy
ti ir *u Lietuvo- Žukui -mi. ko
voti parsikvietė ru*u* ir m-t 
kiniiėiii-. Kita šis-k a Imt u, 
jeigu ne burliokai ir kiniečiai 
Lietuvo- laidyti eitų. Iri 
ty*K lietuviui. Kokie ji<- i,. l»ii 
tų. visgi *nvi. liet kimine! 
svetima- Lietuvos gyv.-uti* 
jam* ginklu aut sprando judi 
nėjo, ta* taip lygini u-dora, 
kaip ii<*io;u Imtu lu-kių caro 
ginkluota prii -paii-la. Knp.-u 
kn* *u Imt*, vikai* antrųjų Ru 
sija* vilių lii-Joryl*- jciveld- i>>.

Kn- Kap-ukni jo pr; -tdin 
guli* L ctuvui italu-- Inll -un 
kntija! Bolševikų r.i-ų rambi 
noji armija. Lietuvai niiiiju- 
vcrjtijn* patiriu* ih •atitt. Mi'* 
ifc-dii ili.i. l.uvu-ii

Meldžiu man paaiškinti.

mo Liet

•i iiizmn 
ilalmr. < 
irnriiti I 
■ ji:<>. |J<

lt i«*i\

ar 
varjia* badaujančiai IJctuvai 
reikalinga*, m-* a* to nc*u- 
(■rantu. Laisvamanių aš nieką-j 
do* m-pamekimiavau: kaip ka-: 
da |ia*k:iilydav;iu ir jų laik
raštį nu*i|Hricę*: buvau m-t pa- 
liukę* ir prie Seimo, knd man 
f*a*iulijo Imti delegatu nuo vie
no* draugi jo*, tai ir visai su 
noru .|*nnori-jnu sciimmti. tat 
dabar jau atšalau prie Neima 
ir prie liiisvauuinių. nes |ia- 
■imčiau jų nesųnionę. Tik kų 
sužinojau, kad S<-imo genero
lai ieškojo kur pirkti* varpo 
ir siųsti kni|s> dovanų į Lie
tuvą. la-nkai, mat. išsiuntė j 
savo tč-vynę tani tri* laivus 
maisto, drabužių ir vaistų, o 
mtt-’t gnlv<H-ini susirinko ir 
tip-Ko kil<» m-išgulvojo. kaip lik 
siusti badaujančiai tėvym-i 
var(m. Sako; laii gi niusų se
sutė* ir broliukai pnsknmbin* 
mr* vitrp-.i. knd tada* jiem* 
luti i m-ikirėių. Aeiti Dievui, 
'.;<-l dar -mo užmanymo m- 
•vyl-l.'-. ie-.» jeigu seimų ji: 
šauk*, tai gal nuėję mu*ų dar
bininkai fmaiškins tiems gal- 
meintn« jų n<**ųmnnc*. Jeigu 
nori l.n-tiivn gelk’-ti. tai lai 
-iunėin <lii«no.>. o ne varpu*.

A V.

ka
di:

Zeuuau talpiname p. A. J. 
Kareivos “žodis in Viaoasi- 
nia.” Talpiname taip, kaip jis 
uiuiu* prisiuntė, uotaisydaiui 
nieko.

Žodis in Visominia.

No A. J. Karcivo*. Ka
dangi Jau gana plaėci raši. 
ta ir *akila apci mano jpa- 
to* jntariinu* būtent aš štai 
SuCnbrikavia* kuki tai miala 
aut Chicago* Gerk Kunigu. 
Kailaugv dėlei tokio liieln- 
gingo Sufalirikavimo, lajuiii 
pa**nerkta Aki*ia Visumi
nes, ir perstatita* kur ka* 
lmi*ia*iiiu negu koki* žmttg- 
audn. Titdelci I*. Petras 
Martišių* kuri* mau a|*-i ta 
lautakoju, <H matnlama* kati 
liutnia teip hei*iu intarimjn 
l*> prisegu lunlaro dokunmu 
ln ka ir no ko Jisai i ra ger- 
ib-jns ir ka man ira sakia* 
Tmlelei nn-ldžiu Ju.«o laiik- 
raštija patnl|untH* šita kai|si
dokumentą (inn*lanti visit-1 
minei ant kiek a* tainia e*-Į'.: 
miu kalta*. ,

Anton J. Kareiva.
Toliau* seka I*. P. Marti

šiaus |iaaiškcnimai.
STATĖ <»K II.I.INOIS 
t ol NTY <»E C<H»K

Petras Marti*zius fir*t Ik-- 
ing dūly *uor* un hi* uath d<-- 
!***•* uttd *ay■ litai be n-sides 
ai 4.'44 S. U'uud Street, C'hi- 
cagn, lUinoia. Affiaut furtln-r 
<|e|*t*o* ot*l *ays thnt ln- con- 
•lurt* a *boe rvpair *bop at 
11*- alstve tb-serik-d tiuml*-r 
for many yvara. Affiaut fur- 
tl*-t <b-|M,*e* aird *ays that be 
i* n uiduver aml fifty-fuur 
yrant of agv. » bo ha* thrrc 
auna aml two daughters. Af- 
£t*ut further dtųiose* aud aay* 
tliat be is a Roman Catholie 
at*l a membrr of St. Johii’* 
ti*- ltnpti*t Litliuanian Roman 
Cnlltolic Soeiety al*<> tliat lie 

Ii* n memln-r of tln* liūly 

Cnt** Litliminiuii Įlomiui Culli- 
olie Parink, ta Tuun of laike. 
Cliieagn, lllinoi*. Affiaut fur- 
tlier <b-Į*,*c* nnd aay* tluit Ih- 
ha* Itecn a meinhcr of thc
—-

uinbiilan-iiH- ligoninę. Lietuvai 
butų mntonui nnu<in. Varpų 
pertoj Lietuvoj užtektinai dar 
yra. tik jiem* reikia ten nuii- 
s to ir daktariško* pagelta*. A- 
pii- |ui*turuo*iu* dalyku* ir 
reikėtų rūpinti*, u ne apie var
pu*. kurio neinkųsi.

Vai pu* ir tolygiu* |Mimargi- 
niinu* Lietuvai bu* galinta do 
vanoti, kuomet ji nnt kojų at- 
*i*l«*. lik* laisva. Dabar gi 
rūpinti jai reikia maisto, dra
bužių ir vai*1ų.
——■ --------------------

I

įsaid parišk aaž a stasmeh sup- 
porter for tha past atae yeara, 

;«bcre be alaaj* U*
>Ea»ter dūlias and paid hi* 
'iluca to tbe ehurch regularly. I

Affiaut further dc|>o*e» aud 
rays tliat on tbe 'Jth or teiilh'I • 
of April, 19B), almut mnc 
o'cliM-lk A. M. onc M r. Viuccnt

'Stancikas a distributing ll 
‘iv-’i-iit and reporter of tlu- j 
I” Draugas” Daily Publishing I, 

< 'omjniiiy, cauie iu to hi* nlioe 
|re|iair sliop aa u.-uaL deliver-j] 
.mg to hiia a aopy of tbe naul ji 
I**Daily Dranga*” and affiaut 
fnrther statės that be nskcd l| 
Mr. Vim- nt Stancikas tvbnl d 
kimi of a conienlioii and I 
gatberiug tbę Prie* t s had a 
lirrviou* day in tbe office* of I 
tbe Dranga* Publishing Com- 
jkiiiv at D*M W. 4<ilh SL, Chi- | 
■■ago, III. Affiaut furtlicr say* I 
that M r. Vincrnt Stancikas

ian*wering him *nid: that the j 
Litliuanian Chiengo Clcrgy- 
iih-ii aie afraid of ils- iathiin- i 

Įiiiiiii nationalist*. "ho are 
uion- educatcd aud are wi*er 
tu lead tbe natioiiality tliaii 
tlie churrh mciul*-r* aud if 
thi-y wcre givcn a chaiice to 
etile l.it įmania. CutliolictMii 
nnd religion trould suffer nnd 
tiu-y uould aboli.-h churche* 
uihI religion aud |s-rhap* Ihd- 
-hevikism «'oobl rule. Tlierr- 
forr. the prtaata have decided 
tu lel the Polcs have aupervi- 
*ioii aml ta guardian* of i jth- 
■tania « bere tlie religion a iii 
ta n|*kept and t ta Catholie 
rulc sustaiued. Tbe affiaut 
further de|M>ae« and aay* tliat 
ta na* very uiuch iMiqiri<*-d 
at tta viskas ot tbe Lithua- 
nian Catholie Oergy aud that 
ta ha* said tta ijthuaniiiii- 
have tara «uĄn the Russiaa 
Caar’a rule vho are of differ- 
eut religion. būt thcy nrvrr 
left tta faith of Chtbolieisni.Klniu-.dj.it ir šv. Kryžiau* p.-i 1 
Thrrcfore. will not losi--1 tai r 
n-ligion if thev were givcn nu 
ilid<-pcudeuce to rule Italu- 
sclvea.

AfHaut furltar d<-|>u*e* aml 
say* t Imt lu- itumcdialcly veirt 
to scr Mr. Anton Kareiva, 
ubo is au arti ve vorker 
uimmg I.itįmaniau* uud told 
him aliai lie ha* beard airiui 
tlie aetion of tta ljtliuanian 
l'hieago Priesta aml nlsiut tlie 
Klatciiient u liieli Im* Ik-cii 
iiunle by .Mr. VilKM-nt Siauri-, 
ka* a* alnive rpecifiisl.

Affiaut furtlicr say* imt. ‘ 
i t Seid) Iii*

Petru* + Martisziu*'
mark

\Vilues* to the mark: Autou J. 
Kareiva. J. Bitlkcuicz.

I

Listuvoi Amerikos Pramonės Bendrovė yra VI8U0MENI8KA ĮSTAIGA, l 
ganmieta dca.okratiėkai* pamatais. Visi jos iėrininkal turi lygų balsų sulyg 
pirktų ičnt .• kaitl.aus.

I ką Bendrovę uteina ŽYMIAUSI AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKĖJAI 
uėj su prityrimu ir net ekspertai kaikuriuooe industrijoa takam.

Bendrovės Ufclu vra SUMOBILIZUOTI AM JRIKOS LIETUVIŲ KAPITALĄ, 
SIŲSTUS AMERIKOS LIETUVON REIKALINGA LIETUVOS ATSTATYMUI 
MEDEOA. MAŠINERIJA- ĮRANKIUS. MAISTĄ ir U-

Lietuvai reikia milMniiko kapitalą kad atitartai ižgriaataa

MES, Amerikiertai tam GALIME PAGELBSTI. DEDAMI KAPITALĄ KRU
TO'- ir gnberdaml Lietuvon reikmenis. Kas bus it Lietuvos iivežanui, iistatysime 
aut įuarketų kitose šalyse, 
gtausiuš daiktus, a'<wj U 
jai kapitalų, gi mums, Mm

Žios Bendrovės tarai yra po 110.00... Galima pirkti, kiek 
ir po vienų tarų. Užmokesniui priimami ir Liberty Bondsai ui pilnų vertų. Noria- 
tiems parduodama ir ant iimokesnio po 10 'į į mėnesį.

Dabartinė valdyba: J. 8. Vasiliauskus, praa.; J. E. Karosas ir ln— J. Petraitis, 
vice-pres.; P. Molis (Mulevičius), sekr.; kun. J. J. Kaulakis, iždin.

Užsirašykime, kiek kurio kišenė išneša, dabar ir siųskime taktas, aamwy erta 
ritu ir laiškus žino adresu:

Litliuanian American Trading Company
112 H. Greene SU,

Sutacrita-d aml šauni to | P-a* V. Siauriira* tvirtina, 
tafure me thi* lGlh day of kml ji* tokių dalykų m-pa*aJco- 
May. 1919. jv*, kad čia etų prasimany-

J.'JmkmI U'ilAoMsšt luta*.
Notary PuUir.' \'iMipinna kunigų konvenri- 
versti ištisai >*« “1 o

-buvo tik “Draugo” direkto
rių susi rinkimą*, kaip »victiš- 
kių, taip ir kunigų. “Draugo” 
<1 i rektoriai yra šie kunigai, ku
rie sttMriukuue buvo: kunigai 
(g. Albarirtua, M. Krušas, 
prof. Pr. Bučy* ir F. Kudirka. 
Knita tų dienų ėjo ne apie po

litikų. Is-t u|>ie hiw Lmotype 
ant naujo išmainymų. Nutari
mai užrašų knygoje suverti.

NusirinktaM buvo laikoma* 
ant antrojo augtto, gi p. V. 
Stanciką* nebuvo ten net už
ėję*. Ji* nėra direktorium, tik 
agentu, taigi direktorių *u*i- 
rinkiinų niekad nelanko ir apie 
k!» ‘1^-k‘oriai tariam, ji* neži
no. Nebuvę* direktorių posė
dyje. kaip jis galėjo žinoti, 
npie ka ten kalta ėjo! Čia kur 
nors melas susivėlę* yra ir jj 
Irai ra* teismas. Ne mum* tei
sti. kur ir kn* imdnvo. Tai ra
ra* teismas. Be to a|>*ieiti ne. 
galima, nca melagiam* reikia 
gi kada mirs parodyti, kad jei 
esi jinsiryžę* meluoti, buk |m- 
siryžę* už melų, kitu* skriau
džiantį. teisingų tatishię |M- 

: nešti.

Neimrėtlami versti ištisai -Į“* 
Petro Martisziau* (kam taip 
lenkiškų rašybų vartoja!) pa- 
aiskiuimų, jj atpasakojome.

Vi*ų|Hiiiui P. Martisziu* pu- 
sisako enna šia tai as, kur ji* 
gyvena Ir kaip‘JI* 'getu‘kata*- 
lit.u raus: priklauso vienai

rupijai.
Taip užeir-'komeiidnvę.*, ji* 

at(MUiuko<ia *uvu pa»'itail'ėjiutų 
su p. V. NtaTciku. Pastarasis 
Imk pasakoję*, kaip “Ižrnugo” 
name sn-irinkę kunigai kalia*. 
jo npie savo baimę dėl tauti
ninkų išminties ir apsišvieti-

jie įsigalėtų LMavoje. katali- 
ikyhei grėstų pavoju*. Taigi 
gerinu e*ų—ir tnip knnigni nu
sprendę- kml lenkai Lietuvą 
prižiūrėtų.

Tokių dalykų išgirdę* p. P. 
Mnrtiszius tuojau* nukakę* 
|m* p. A. .1. Kareiva, kuriniu 
ir nt|ia-'ukoję*. ki ji* girdėja.

Keik |»a«tel*-ti. kn-l p. P. 
Marti«xiu* rašyti nemoka. 
.Tam kn* kita* rastą sutaisė ir 
imdavę kryželi padėti.

J

Ats.il'y:nsx. X. U-liel i 
■kinti, kuof.r-i l;lnn>ikn* 

n p ' ui nušvietė.
Mi.) Eurui. -un I nion. 1*

BALTIMORE, MO.

Ihionk.piai vi* dar strei
kuoja. liet streikas paliečia tik 
didžiule* duonkcpyklaa. Ml- 
že*nė* duonkepyklo* susitai
kiusio* ra tartitatalraie

Kepyklų Karininkai rtreiki- 
ninkamu pasiūlė arbitraeijų. 
Ik t uni.tai atmetė pasiūly
tu*.

Svarbiausieji _ streikininku 
reikalavimai: Truni|a**nt« dur
ta vaiamio*. dide—ė užmokės- 
ti* ir nedirbti naktimi*.

PALIU08U0TA8 JVMLO- 
KIAUS SUKUS.

i Teismas paliuosavo jubilie- 
riau* Ilyman llolsman sūnų 
George, kur* buvo suareštuo
ta* už grumojimu* savo tė
vui.

Teinėjn* jaunųjain Holsma- 
nui išrėdė karrių |mni»kinimų 
ir potaido Im* jokio tausmė*.

Soči jale Rekonstrukcija
I

Vrrtv M-a.
ABELNA PROBLEMOS PEK 
ŽVALGA IR KAIP JĄ RISTI

4

Įžanga
Didžil

prisiartino rainy I*’-. Ih-t ratny 
ta teužtikririn lik sueijali* tei 
ritiginna* ir žmonių pa*it> nki 
mina . Didi-ai judėjimo*. Lu 
> ■ i., |. aiftial ir plnėini gir 
tižiam: - i«i vi*n •vi-tų gr»*i

a

A

Socijalė

Piler J. Muldoou.
pirnisėdi:

R-,.-klonio vy -kitp.i-. 
Jcsrpb Schren ui, 
T ■! k* s y šimpa . 
Patnck J. Haycs, 
Ta.gate* vyskupą*.
William T Ruisell, 
l h-1Iretono vy • kūpa-

rckor.Trnkciia

u-"- n-l;ut: uk< įja yru rvil.n- 
!.;;g.i: k-*!- ta.-, l:u-'i labmu*i«,i 
nikulingn bu* ištikrųjų pra
dėtu vykdinli; ir kokio* prio
ri -nė* ir ki liui tam darbui ge
riausiai tinka. Itad ntsielrti tn 
n-l;oii*tri:k< ijų. kuri jnu diilmr 
taip laimi reikalingu ir kuru/

IK-Žiul'llt. Il'bti.
]H-ržiiir.’ti ditr 

[ilų *varta*nj tilt
; «rio
- * n

ir soeijnlio gyvenimo. mu*ų 
ekonomiško* ki*temo*. moraiy- 
Im-s ir tikėjimo (mulatai nuo
dugniai tyrinėjama. Ir tai da
ro ne keletu* rašytojų n r kal
bėtojų. Iri dideli* skaičius 
jvnirio* kle->,.< žmonių, ypatin
gi:! darbininkų.”

Kardinolo ypatinga* darbi
ninkų veikimo paminėjimas 
l.. idiejom'-s kilo iš tlnlair gerai 
žiliu:: > Brito Durį-o (turlijo* 
“Sorijulė* Kekon-t nikei jo*

!<>k uinenta* 
ta* ir virarti

Ta 
padu

priversti (uilsio, sveikatingu* 
tuo, afiivietoa ir pragyvenimo 
minimumą.

2, |v<-*ii demokratiškų in- 
įdustrijos kontrolę; t. y. naci- 
| jonaiizacijų visų mono|>oliškų- 
jų pramonių, o ateityje ir vi- 
m>* pnimunės. jei toks darbo* 
jmsirodytų reikalingu.

». Jvesti |M-rmainu* tauto* 
riuan*ne.e; t. y. įvesti taksų 
sistemų, kurioje kapitula* iš
mokėtų karės išlaidu*, nelie
čiant daugumo* gyventojų ge
rovė* minimumo.
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VU moksleiviai ir tnokslei- 
ta, Ml didžiausiu nekantrumu 

Baltė žinios, kuri praneš, kur 
^met bus moksleivių seimas. 
Aių motų seimui buvo paduo
tos dvi rieti, būtent: viena 
Cbtoagoje, o kita Ne* Torte. VW moksleiviai ir moksleivė* 
*n*piaasi, kad Seimas hutų po- 
sekajugas i* visų atžvilgių. IfaA, kad seimas butų pa-

praeityje. Per visus Moksle! 
vių Chieagojn taikyta* Barama 
bei Seimo vakaran viasMsaaal 
badavo pilnai aignaėdiata. 
Boa ji ir lįmrt ažganMiuta, 
jeigu tik mea iikalno pradėti
na rragtiea prie Seimo ir 
prie vakarų.

J darbų visi moksleiviai ir 
moksleives! Rengkimės prie 
Seimo!

Chicago* ir Apielinkė* M 
8ttririnkiniAi

Chicago* ir apielinkė* mok
sleivių susirinkimas įvyk* ra- 
hatoje, gegužio JI <L, i ul, 
Aušra* Vartų parapijos sve
tainėje, S vaL pa pintų. Vtai 
---- a a a_*_t -----a_ a *_.s _ n 
mOKRlCl vis i, ItnOCMTtvfeS Ir 

alumnai. kuriems rupi savos 
organizacijos reikalai, tautos 
reikalai ir pa&na musų tevy- 
nė* reikalai, atailankyki te j šį 
susirinkimų, ne* ji* 
boa.

mr-

sideda, išskyrus prakilnių Av. 
Onos draugijų (pošelp,), kuri 
šioje kolonijoje didžiausia ir 
prakilniausia, ir tvirtai stovi 
po katalikų vėliava.

Gražiai prie baiaro priside
da ir Nekalto Prasidėjimo P. 
Av. jaunų mergaičių draugija, 
nes visa draugija pasižadėjo 
dirbti batarui, nežiūrint viso
kių pastangų U pusės laisva
manių. Mergaičių draugija ir į 
dentiatų "8eimą” neina, nei 
jos susipratę lietuvaitės ir lai
kosi tautos tvarkos. Garbė 
joms už tųl

Mot. Sų-gos 1-ma kp. irgi 
priatdeda prie baaaro, taipgi ir 
▼jrtta 16-toa krapo* Oi urasų 
idėjinių organicaeijų kuopų 
tni nei pats Jurgis Spurgis su 
visais savo gramofonais į “ra-

- - ..----- —* 99 —■motVMvc^ Retmą BrarMi

Girdėti. kad bridgrportiečiai 
ra savo klebonu skaitlingai ža
du važiuoti j batarų ir taip 
žada ten "birai” daryti, kad 
mano pralenkti visas parapi
jas CTiicagoj.

Valio tad Bridgeportas!

___ į iiiamii na ravaBuo* Mok 
ateiviai U visų pusių ir jie at
važiuodami atsiveža įvairių 
minčių. Tos minty* pasirodo 
ošimuose. Delegatai jomis da- 
Itaaas. Kasmet įvairių minčių 
<Mgiaa, tasmri yra labiau U 
ba pasirinkti. Užtai visų mok 
ateivių yra didžiausia užduoti* 
mąstyti ir saro mintis išreik- 
žtLseimuose, nežiūrint ar jos 
ba* jfiimto* ar atmestos.

Tat, moksleiviai ir mokalei- 
rta, visi šaukite susirinkimus. 
Švaistykite savo organizacijos 
bei organo “Moksleivio” rei
kalu* ir gnminkite įnešimus 
Moksleivių seimui.

CH. IX APIELINKtS MOK 
ELKTVIŲ SUSLBINKIMJLS

Alumnai Veikia.
Gegužio 19 d. Istorijos Ty- 

, rinėtojų draugijėlė laikė susi
rinkimų. Tuojau buvo išduoti 

I įvairus raportai Pasirodė, kad 
konstitucija yra rengiama ir 

. netolimoje ateityje bus galuti- 
i imi sutvarkyta.

Sekė raportai ir kcslink pa- 
, keitimo draajo/ė'ė* vnrda. 
i Iš komisijos prnnežnuų paaiš

kėja, kad visi Ttarn of Lake 
moksleiviai vienijas j didėtų 
ai uranų draugijų, ra keturiais 
laipsniais.

Suprasdami, kad gyvenant 
vienybėje g* liana daug darbų 
nuveikti, visi nutarė prisijung
ti prie didelės alunraų draugi
jos, kurios narių skaitlius sie
kia virt 90.

Pirmo laipsnio atamnai bus 
auklėtiniai, esantieji rtyriaje 
parapijinis mokyklos, su vil
timi jų užbaigti.

Prie antro laipsnio priklau
sys tie, kurie užbaigs parapi
jinę mokvklą, bet, ii priežas
ties nekuriu spllskyblų, nega
lė* eiti f angžtesmų mokyklų 
(High 8A00I).

Trečio laipsnio alumnai bus 
lankantieji augštesnes mokyk
las.

Ketvirto lsipsnio alumnai 
bes lankantieji arba baigusie
ji universitetų.

Kadangi musų draugijėlės 
(Istorijos Tyrinėtojų) nariai 
yra beveik visi einantieji aug
ėlesnes mokyklas, tai mes, pri- 
•įjungdami prie Alumnų drau
gijos. liekamo priskaityti prie 
trečio laipsnio.

Valio musų draugijėle! 
Darbuokimės, kad patektume į 
ketvirtų, t y. augžčiausią 
Alumnų laipsnį.

Narė.

U BBIDGEPOBTO.

daly- 
busi-

mok

Ckieagoa ir apielinkė* mok- 
dairių Apskrity*, gavęs iš 
Centro valdybos pranešimą, 
kad moksleivių Seimas įvyks 
ChiHgoje, šaukia nepaprastą 
*£ų kuopų ir pavienių narių 
•■ririnkimą. Susirinkimas bu* 
•varbus. Apart kitokių 
kų, bu* svarstoma apie 
mojo Seimo reikalu*.

Chicagos ir apielinkė*
slciviai norėjo, kati šįmet Sei 
mas butą Chicagoje. Jų 
troškimai išsipildė! Beimąs 
Chicagoje! Užtai milžiniška* 
darbas stovi prieš mus! Su- 
kruskime ir pradėkime veikti 
iš kalno! Turime surengti Šri- 
mui rakant*, programų* ir tai 
nė bile kokius programų*. Tu 
rinA surengti tokius progra
mų*. kokių ebieagiečiai dnr 
nėra matę. Chicago* ir apie-, 
linkės žmonių aky s ir mintys 
bus nukreiptos j Moksleivių 
Seimą. į jo trukšmingu* vaka
ru*. Visuomenė iš moksleivių

nukreipi

I

Akadaarijoa Baorijų Draugi]*.
Av. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Bridgeporto skyrius 
darbuojasi Vienuolyno baza- 
rui. Narės ir prijaučiančios 
draugijai moterys ir merginos 
gražių dovanėlių surinko ir 
luičios dovanojo savo rankų iš
dirbinių.

Pinigais lmzarui aukojo se
kančios:

Ona Staskonienė 92.00. 
I‘<> 1 dol.: M. Aleliunicnė ir E. 
Stankevičienė.

Po .Vlr darė: V. Pankaus- 
kienė. O. Jurevičienė, V. Da- 
liašinskienč, E. Trumpienė. 
Kolektorė Klžbietn l’rbaič-itrtč 
surinko dar 97.70. taigi Išviso 
pinigais susidėjo 913.70, ku
rie perduoti Av. Kazimiero
V

1*0*
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Gerb. Draugai
JUO arviau aA au I

darbininkais Wilwin 4c Co. 
orintnixncij<ks juo tlnugiad 

v>ii uy.>itikrim;s knd >><• 
<lnr1»ininkni pilnai pasitiki >n* 
v«i pintiininkui |M»nui \VilM>nui 
ir t įlomi l»ixni* goriau cinu.

AA jum* |ui;ii*kin*iu kokiu bu
du jiv pri>i«h*nla prie )iap‘rini- 
mo ir jminnftinimo muxr*niųjtj 
darini *av«» dnri»dnvinfn* taip, 
kml Pomi* Wil*4»nn* ir kiti ofi- 
rijaliai pairtų dūk Miiaia «lur- 
Imiji u/.*iimti.

Jie tari KOMTTR-
TĄ IA 31. kuriame ramiam vyrai 
ir mnirric kurie priaklrvla prir pa-1 
iCvriiihuH tlarlNi mmi 4,\ it-į
m*

KirkvirnaA i£ iuti, Kmaitrtų kirk- 
vicoamr dcyrittjr aanna micrMijjiv! 
nu<> wivo dnititfų ir drauoių kaip 
|ui«vriiiu« Imisii jv ir kad |Mt1a'miu« 
iimiM tmkuntUM kurie liktai aūiju 
plaulojr nndipu. šie komitetai lu«»- 
niot Miaitvnka ir prratalo dalyku* 
ir pilnai jin* aj**“\arM»» ir Nuravi* 
jmm ir prnetato tinanct vyrvmiir- 

šilai viiai aud«ju« j krū
vų ir |*adariuK ia jų tat ra u kaa ko
mi! H ai *avn tarpt* tmanrl balsuoja 
kuri i* jų raminai geriauria. Darbi 
ninkai ii<mmx*t na uiramMinti. 
imw ji«* iinn. k.nl Mlir ^.inon«*M diriai 
dėl jų grn«vrc

Man buvo pavelyta Imti ant vk-nn 
ii iilų 32 Ivmiitctų auxirinkimo 
Teko man ffirdrli kaip vyrai taip 
ir motrria kurie randari iiamr ko
mitete airiam jo ir paaakr ticaiai 
kokiai iufw.iija« ir patarimui jn* 
aavn iiup darliininkų aro įkyriu- 
jr ir kų jir mano apie jum. Ii Ių 
|*a«laryt<>a iitrauhai ir Irakui hal- 
anota.
r»A«l Jie mater paalhM+V’. ka4 Jlon« 
toakaltesVUa kaa maaa laba* pra4M«- 

K a4a n ai aor^Jaa penia •€- 
reikšti nUaal k, manai a|rte jy oeru- 
nuaritr jų t«*M ava>« tvarkytnaal 
taf*a aavfa. Jta ąaatraif. Ma4 tašomi 
Jie 4aas pririied* |>ria pareriaima Ir 
(uunaiinlma darba aavw ryrmalrma. 

!*«• malte* |ir.iluill*jii *4t|e koaUlHal 
------- v w_w—„ .. __  _  „y prrfaldo |w-r lml>u«, kad matH- Pnnk« 
RafatyVinAja V^lTį mH«« a anrtn A **e «<r>*i«isari-

ja*- nA tų Uitai uurMal Mala*.

Kokia >ra rranluiaa ta *taa U'iinrtl 
Km..rraaU;*| U UaaMAa žvllgaai-?

Pirma* rraultataa Ir visa ntrbtau- 
ataa-yra tai. kad taa Kmnltrtaa pa- 
talka ku<>K«'taiia.<io r>Uua darbininką 
Ir dnHtdMria |*m> jura >r* pilnaa pa- 
amkt jiniaa.

A alma multataa-taipfmt ar arini a 
Tai Irtu* k imi Otria a |A C lamelių nu- 
aldedantia daro t akla a rrkomrtodarl* 
>»a k url«» ,rn rrikalinana ir prrtH- 
d Aza ui i prg- balnus tiktai prrdomta 

| d-olidavtaiun nnt a|ra« ar*4>m<*.

Tr« * Me rmtlatna balpp.it avnrl-us 
“ J*** tli-tal t**kiaa *«4t*rtna-B4i<M*iian da- I 
tu kneiaa p* linu, knd p ag- rtna baa-| 

Į ni«. Mtrt j tr tu«* |*aa*iu karta ntinA 
1 jutttrma d..rbifiitik *tua

100,000
ta, viri tai 
hgi tvirti- 
brangesnė

už pinigu*, m* tr ui pinigui 
sveikatos nepirksi.

Yra tokių žmonių, knd ne
paiso sveikatos ir jeigu, |mdė. 
kilile, sngemla vidurini, tni jie 
mnno, kad tai nieki*: esą ir 
taip praeis.

Tuo tarpu labjau prityrę ir 
išmintingi žmonės žino, knd 
sugedus viduriams, kraujai 
)m*idaro nešvarus, skauda gal
vą. žmogus ima žaksėti, nori 
vemti, arturi apetite ir jaučia
si silpnas.

Tokiuose atsitikimno-e. rei
kia ĮKiiniti 3 saldainiu* Purto. 
Ia einant bulti. o ant rytojau* 
atsikelsite sveiki Tie saklai- 
niai veikia itkrai. lengvai ir 
greitai. Visa dėžutė saldainių 
Partola kaštuoja 1 dolieris, <! 
dėžutes siunčiame už 7> doL

Mes gauname išvisur daugy
bę laiškų sn pa<k'-kavwne. Pa
mėginkite ir Jus, tn tnippnt 
jausite tuo* saldainius kaip ir 
kiti.

Partola saldainiu* reikia 
turėti visur, kad prireikus tuo
jau* galima butų pasinamloti. 
Dėlto užsisakykite jų išanksto.

Kiekvienuose naniuo-e rei
kia turėti tų saldainių.

Užsakymu* *u pinigai* siųs
kite šitaip:

APTKKA PAKTOSA.
M» — M Aua. Dapl L. A 
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JUDAM PA VEKSUI
D karte

bal ir

A. T. BAČIUKAS, 
įaSMAaSaOeSt, Chfcago,in.

Paned. gegužes 26 pas Klein Bros. 
BUS PAPIOINTI MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ 

Keipai, Siutai Kotai ir Stebės
Me* "numušėme" kaina* ant kiekvieno drabužio kari* tik
tai randasi musų rtocke. Visokie keipai, riutai, žiebta ir 

kotai yra dabar išstatomi už labai žemų kalnų
Motūij ir nn-rgničių g«Jlti Kotui |m...........................tl.’i.S9
Moterų ir iiivrgničių 927.311 KutnTpo ~~ ~~ ~
Moterų ir mergaičių 923.77! Kotai dahar numušti po 924.73 
Moterų ir inrrgniėių $22.7*t Kilkim- Alėta* po.......... 91411?

■Moterų ir mergaičių $Ct2.7iO šilkinės šlel«-.« |k>

Nataeii Slehs 4d faMpi
bdmi gražios šlekė* šilko ir satino* nau

jo stiliau, ir sjialvų; su Itinirs, taltamai* 
ir gražiomis kišvm'mi*: didžio N iki 16 me
tų. Tai)ųmt

BALTO NET SLEBtS
Imliu šilko net nrim orgnndy šlebė* nan- 
jausiu nuslelių; gražiai a|irėdyto* su Iri- 
cnis ir aflais ir knspiniai*; didžio S iki 16 
metų. I*n>intiknnii [m

$15.75

.$2u.<IQ

¥

Septyni jauni plėšikai api- 
plėšė da aaliana, 1147 Centcr 
gat ir 1900 Oakdale avė.

Ii abiejų saliunų pelnė n- 
pie porų šimtų dolierių ir jm- 
•lėmė daugelį degtinės.

Kuone pusė pinigų atimta 
nuo saliunų kostumcrių.

NEB KO NUSIGĄSTI

Mse gerai suprantame kokį 
išgąstį turi tie žmonės kuriuo- 
vargina vidurių ligos kaip tni 
nežlebčiojiuMs, n<gnimtilioji- 
ttuis ir galvos skiiuilėjimns, 
nerviškumas ir tt. jie yra pil
nai įsitikinę į Triners Arneri- 
ean Elizir of Bitter M'ine. Nė- 
ra ko nusigąsti, kad neini,, ga
lima gauti j»o Lie|ais pirmai. 
Kadangi šis vaistas ir Triner- 
Bitter Angelicn Tonikas abu
du ta|Mj priimtais gegužio 2 <1.. 
1919 m. |»-r C. S. Internet 
venue Dept., ^Vll'bing1on•• ir 
tuos vaistus bus galimu gnnti 
kitkvienoj vai-tinyčioj knip ir 
rlaluir. Gerinusia- vni-tn- ir ji- 
turėtų rastis ju-ų muituose. 
Ilev. Skonėk iš Jarrel. Tev 
savo laiške rašytame Imlandžn 
.UI d., sako, knd: 'Triner- An 
geliea Bitter Tonika* jmg.-lls' 
jo jam atsigaivinti nuo iiiDu 

>*. iEnoma šitokiuose nl-iell
tiki

vr

inuo' 
lygi 
|>ar<

«

TIKBŲ EINIŲ 19 LIETUVOS.

Jonai E. Karo***, Lietuvių 
Darbininkų Sąjungoj Sekreto
rių* Gegužės mėnesiu pulciigo-, 
j<* išvažiuoja į Lietuvų. Ji-: 

i steugsis užmegzti artimesniu* | 
ryšiu* su krikščionių demokrn. 
tų organizacijomis Lietuvoje. 
Jį siutK'in tenni Lietuvių Prv-Į >r*-t.** t—4«rr« .mi<« >»•
kylio* Bendrovė. Atlikę* Ben 1 
ilrovės <lnrliu> jis turto laiko 
paieškoti žinių ir npie Lietu
vos žmonos.

Jeigu norite žinių apie savo 11 -bl* '■••••— oihm |.,i« ku,*- 
pažįztamu* ir gentis Lietuvoje.i'..........  ....... . ........- ’ ' '
tai prisiųskite jų mlresu* ir i,........ j.,,., „ |
vardu* p. Karosui, kad jisai -rjm- <tiri.. ir .u k<.s.u d><R. j 
juos galėtų surasti. P. Karosu- ....n- i «*- <-■'
išbuvę* Lietuvoje (lenkias sa- ir<4 tl 
vaitos grįš ntgnl ir jiarveš *u s..i i 
savim surinkta* žilti::-.

Kadangi prie suieškojimo k 
žmonių Lietuvoje reikės )mvn J 
žinoti į kainui* ir miestus, ) ' 
kuriuos p. Karosas kitaip n<- '• 
at-ilnnkytų. tai |m-i.!^ry- iš 1 
kaščini. Ib i |m<1<-n'.'inio tų iš 

Ikašėių ttž kiekvieną |mieškoji-1 •<» 
ntą nustatėme kniną 91.nrl. 

I Jeigu j,. Karosas negalė* gnnti ’ 
litą, kurtą | c.r. 
|>aicškoti. |1 '

ir* tinimo Insatss ir laAptvt r» t« a«i>>»«*. 
Mpristiuiss ir M>MKM».«iintin** tnr|M 
<1.ir1>tntnkv Ir <!sarl*davi^.

ru.ins** K«*nirt*-<v Minirinklusr )|«a?l*i 
«t*«n ta»M>*vi* (ur*j«i 4nH« |K*|s.»ask.».

>nt kurių jrm uid«-dama Cadti- 
'■•■td Jta aabn kalboje patar*-. 
rktlHtaa »k)nu« Aura d»4« !• •- 
•*><a »u fokkl dtdt l|U Ibdtdutnt* 

»•«! JiHfll | aah*i iMirMiia 4a>r» 
„n. knd • «ixl*r. ’a riklia p.Inai Mailių 
t*nik-tl “Tti*. Atlanto |.*UI l*r«d*«ta

L

Ii >4 ll I L

PRANEŠIMAS ŠERININKAMS!
šiuutui pnUM-ėiumc Mi'-rininkams IJrtuvių Matymo 

Bendrovė* knd tbiugunins kurie <-*ų iš|>iriie šėrua iš lie
tuvių Statymu Bendrovės nnt lengvu išilgu ne|>ri>i«a- 
čia kns menirn savo mokesčius. Yra |wgi-idnujama kad 
kiekvienu menėsi prisių-tu didį sumos taip kuip suligta 
ariat jeigu gulimu prisiųsti vi-:t suma. Taigi viri pasi- 
stcngkile Broliui ir Sesutės ir visi stokite la-ndrai j 
dariau

Aitrai* dienomis Lietuvių Statymo Bendrovė užpir
ko 45 lotus Akrott t Ibio iš kuriu turėsime dideli |>elna 
juistiite tumiu- lotai npieliiikej lietuvišku Bažnyčia rei
ktu pinigų, pirkit šėru*.

Lietuvių Statymu Bendrove rupinn-i apie prekyba 
IJeluvoj yimėini apie atstatymą namelių lati.-io* karės 
runaikytil ir ten pinigo reikia. Pirkite šėrus sudedami 
kapitalą 9ltal,t««M*l. Liet. Slntyiim Bendrovė pradėjo 
daryli sentikius »u kitomis v-ais’ioini- lietuviškomis Ben
drutėmis ant |uikvietim<> kad bendrai dirbtu Lietuvos 
labui, pirkite šėrtt* šiandiena šėmi kainuoja 927».<*t vie
na* mažinu kuip du šėru* už Ą'iti.isi tH-|>anliiodiinir. 
Bendrovė inkorporuotu (ibio Valstijoj su kapitalu p*- 
matiniu g|tl<U*ltl.<MI už sėrti moku 4‘. dividentu.

Vi»i šėrni |>nr>-inu “eomiiioti stock” ir yru j*» val
džių. piiež.iiira taip kad įd •tn. cetilns yra einitgiuj vie- 
toj *r užtikrintas. Lietuviai ir Lietuvaitė* pirkite M- 
ru* šūtndienu, jeigu turite |jiisv<> Paskula* nrlm stam- 
|ui. me* priiinaiiie už ju pilim verte.

Norint pliit>-.niu žinių kreipkite, sekančiu ndn**u: 
LITHUANIAN BUILDINO COBPOBATION. 

(Lietuvių Statymo Bendrovė),
6307 Supcrior Avė.. N. E , Cleveland, Ohio.

Kur Tamsta Perkate? Kodai na pas mus?

p. Knro-n

jokios Ž1IIHM npM* y;
Tnm-1 a

j*l.t»l bi i* MigtyKinli
Kortdliirtii. I;nd j

Į Lietlivu.įr tuojaui

.9I.(*I ari

1 Lietuvių Preky bos
44B Broadi
o. Boiton. K
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Tegu! Kvorka padabina Jūsų 
namų. Pa* mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. L: 
Eakandų, Pečių. Divonų, Siu 
ramu Mašinų. Pianų. Grafono- 
lų. Viskas pas mu* gaunama. 
Kuomet jum prireikė* ko prie 

namo kreipkite* prie

Paul Kvorka
I SS 1-1553 Chicago Avė. 
Arti Athland Ar*-. CbScaf*I«n4 Aw.,

balpp.it


Lietuviai Amerikoje.

SHKBOTOAK, WTB. I
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CHICAGO HEIGHT8. ILL.
1

Kusi-

nimuasii i iETuns» kmutuvi cuickime

| ino- 
nmks 
.Litini |>n 

mu* 
vci-

lieju* svetainėn matės, kad "••no'i tikiu* ka-
Rjuogiet.-s rupume. (uroda, Į,a*U? užlaikymui
kad ji kukliam pultų į aki*. 'r ,M,r*

daikteli* kuri* ««>

3-m* mene-

♦

N

I kaip žinoma,-neturi parapiji
nė* mokyklos ir nėra ka* lie
tuvių vaikus šiek-tick pamo
kintų lietuviškai rašyti, skai
tyti ir t.t.

K. ('.. pinčiai šį dalykų np 
svarstę', nutari- butiniu šių

Nedėlioj, gegužio 18 dM po! 
pietų. (Kilmžnylinėj svi-tnilr-j 
buvo surengta A. U IL K. M'-t. 
Sųjuiigoa II kuo]*)* rankų i" 
diridiiių (uiriHln. Tai pirmų 
kartų šio* kolonijos lietuvės vasarų atidaryti vasarinę nio- 
moterys |m*ivudė viešai, kad kvklų kokiems 
jos moka gražini nerti ir ne- šiam*. Išrinkta mokyklos ko- 
(iraM-iiiu siuviia-ti. ] misija iš 7 narių, kurini pa-

Ir ištikėti kiekvii-mi* r 
j suv.- žiūrėtojo aki; haitk’-- 
traukė.

Nora įžanga laivo veltui, bet 
publikos atsilankė nrdangian- 
ria. Priežastis nežinoma. Tų 
patį vakarų buvo išpildy tas ir 
prograniėli*. Sulošta du veika- 
liuku. Alai gražini išėjo. Per
traukose kalbėjo gvtli. LI.Ihi- 
nas, kun. A. Maliauskis, npie 
moterių ri-iknlu*. Ragimi mo
teris v ieuyties ir rūšy lies Mo
terių S.-ijuiigou, kuri stovi aut 
augštų duros (Miiiuittg prie ku
rio* prigulėdaum* turės sau 
nauda ir visuomenei |>a*itar- 
liaus. Girdėjau, kad daug mo
terių luri-'i į'irašyli '»;>-mi 
gon. Vienu aslžiu sakant, su
jungusiu rankų išdirbiuių pa
roda pavyko.

Tų )«ėių dienų laivo *un-n- 
ge prakallm* nitui, geriau sa 
kant, Idevyzga* su šokiai* lie
tuviški liolševikai. via žinomam 
•aliune.

Mat ir jie rakusi apšvietę I 
platinų, o čia vargšai m-raato 
■avu aklybe*. Ne tik jie *L<-ii 
da vargų klanan, bet dar ir ki
tai traukia. Teėiau musų kol., 
nijoa InHuviai jau ant tii-k su
sipratę. kad į mulkinančias jų 
prakallm* ir rengininu* Imliu* 
nei žiūrėti nežiūri, išskyrus tik 
žiiKMuu* girtuoklius ir apie |x> 
rų abi-jutina* doro* mergaičių.

ShelMygaDO tvaikas.

Nerišlioj. gegužio |Sd.. *. m.. 
Ajmštnlystė* Maldo* draugija 
laivu įsirengusi vakarėlį mo 
kyklo* svetainėje.

Programa* buvo nor* Iruin 
|ia*. liet pamokinantis. Visų 
programa išpilai*- šv. Kazimie
ro mokyklos vaikai.

Girdėjau, žada Imti daug 
piknikų ateinančių vasaros se 
zonų. šv. Kazimiero |*arapiji>* 
piknikas atsibus ni-dėlioj, ge. 
gūžio 23 d., l'.-tuė.-ko darže,
1- i-lo* gatvė* ir t'i-nter Avė. 
Yra kviečiami ir Sli-gvrio l*-i 
llnrvey- lietuviai ntsilnnkyti j 
minėtų piknikų.

Taipgi t* l.o ciidėti, knd 
rengiamu* yru did>-li> l«i»-iru* 
parapijos naudai (iiiliiiigoj.- 

'li.-ĮH.,- m--ii., (mrapijo* kieiiH-. 
Visos draugijos jau rengiasi 
prie t<> d.d.-l > luiriiri..

I’o Velykų ir vestuvių prr- 
il. -ln ra»tis. N<*J. lioj. p. toižin
2- ’i d. žadu buri V.-stUV.'* Jono

Vi*oeki<> *1 Volt.-raitc.
< n.-rginga 

su Auta

kinti.
Svarstant mokyklos klausi

nių, visų atstovų u|mh buvo 
laimi pakilu* taip, kad pra
džiai daugelis at-tovų įnikto
jo |h. |h> $I(UM ir t.l.
Nni.-iui* iš atstovų ii. įuimuIv 
ir m-davė mažiau 
kytuju* nutarta kviesti 
įeit iu*, noriiH-iu* luu 
užsiimti laike vakari jų.

Galinui tikėti, knd visi nmr- 
<:rki<*riai in-surinę mokyklą 
nuin ir jon Ma savo vaiku
čiu*.

Tame imčiamo susirinkimo 
šv. Juozai** draugija, ajiarl 
atstovų. buvo atsiuntus spėri, 
jalę komisijų, ieikul;iu<imiui. 
kad K. C. būtinai kištųsi j 
(terapijos reikalu* ir “jiadary- 
tų tvarkų.**

Brangi jų atstovai, plačiai 
a|»var*tę. nutari-, kad K. (* 
j fiorapijo* n-i kai u* nesi k iš, 
m-s ji* ir savo konstitucijos 
viename pnrngrafe yra pažy
mėję*. jog “j |iani|ujo* reika
lu* K. C. nesikiša.”

IJrpue Ibėių d. K. C. rengia 
didelį piknikų, kur viaoa dr- 
jo* ir kuopos nutari- dalyvauti 
“iu cvrpore.”

Tokiu |>ikniko, kur viso* ka
talikiško* dr-jo* 'ir kuojos 
ima daly vinilų. Nevarke dar 
nebin.i. |*elua» skiriama* pu 
• ių dr jų naudai (gal apšvndo* 
reikalam*).

Gegužio 13 d. Nru-arice įvy
ko Ih tuvių kareivių rekrutą- 
vilnas arini, tnip sakant, pra 
dz.m organizavimo Liet uvo* 
Sargų būreliu. Žmonių *u*i- 
i iliko tH-|M-rilaugiiiiisini. 
rinkimų utidarė ir vedė p. V. 
\ askn* kareivi*.

Kadangi I- Vyčių choru* 
l-ti.-rgo vakarai* laiko (lui
nų re|>etirija». tni |ia|irn*yta. 
kad nteiių ir sudainuotų Ame- 
rik<<* ir Lietuvos himnu*. Pra
šymų >h»tn. išpildė. Ki.-k ti
ko girdėti, (irad/ioj susirašė a- 
pi*- 2(1 jaunuolių, norinčių va
žiuoti ir ginti nuo priešų savo 
tėvynę Lietuvą. IM lai tik 
pradžia. Galima tikėti*. knd 
Niauri.. '.išira* tikrų tėvynė* 
Ii lo.iiotojų ne jn, l«-l keli 
šimtui, y |uiė daliur. kiniu pra
dedu (uisirodyti žinutės i* 
l.ieluvo*. kaip Lietuvos kari- 
uinltni (ci'iry/ę kariauti už 
. m guli.iitigų l.ietiivų. ik: 
paskutiniu laso kraujo ir »n 
vi-- ■ . 11.- lik uori-lų l.i.-tuvų 
(aivi-igti. Kaip nudžiugtų Lie
tum. karininkai sulaukę lietu
vių i* Amerikos. Jie ir kiau

ri: “Ar gieit t.ril.u- Aiueri-

"RAMYBE JUMS"
Kainos

Nauja nepaprasta Maldaknygėj Aries^iu^pTar SoS
Morocco min' šti kaina $3.59

Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

Kleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 7*Sy

Maldaknygė turi net 958 puslapius, | 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros. y Fažpmi'ktte už kokią kainą norite gauti

Užsakymus siuskite šitų adresu:
"Draugas” Publ. Co. 1800 W. 48th

l rutultos vakare, gegužio 10 d.
Mokslo vyras, kua. Maliau* 

kas, pirmų vakarų, atidaryda
ma* konferencija*, paaiAkiao, 
kad kam ha* neaišku, kiekvie
nas gali iš laiko prisirengti ir 
duoti ant rašto užklausimus ir 
jeigu kas prirūdys, kad ji* ne
tiesų kallm, tas gaus tūkstantį 
dolierių. Ant užklausimų atsa
kymams [uiskyri- du vakaru: 
m ridų, gegužio 7 d. ir suimtų, 
gegužio 10 d. 2adeju ant kiek
vieno rimto užklausimo atsa
kyti rimtai, o ant pnšie|Hančių 
taipgi |iašiepiaiičiai ir atsaky
ti. Kas prižadėta—išpildyta.

' atrak
Atėjo* paskirtiem* vaka- Jifviai Ir *orijali*tai labui su- 

ram-. I. y. atsakymams nnt už- drupiao Ir per tų laikų neenau- 
klnusimų. kurių |uisirodė diiii-i**,'i 
gyla- ir risokių. Puvo rimtų, | 
kuriu* gerk, konfercnta* atra
kinėjo rimtai, ka* sveikųjai 
lietuvių visuomenei buvo di
deliu |>nniokinimu. IM kokie 
užklausimai (msirode iž velnių 
kti|iėiaus Mia-kaus mokinių, 
m-kuomet nesitikėjau išgirsti. 
O, sviete tu baltus! Jt-igil 
mula* ar jauti* mokėtų kulbė- 
ti. tikras e*mi. kad tokių šlyk
štumų neimtų išdrįsę ištarti, 
kukius ta* žmogelis išdrįso 
apie Arvlianiolų Gabrielių, 
npie Av. Elžbietą ir Av. P. Ma
rijų. (sivaiadink skaitytojau 
į>i:t ! Ta* žmogeli* tvirtino 
taip rmlęs |Kirašyin Biblijoje. 
Kaita koafervala* būtinai pri
vertė žmogelį parodyti kokioj 
vietoj Biblijoje taip yra para
šyta. tai tas žmogeli* atsinešė 
liuterių Bibliją. a(iie valamlų 
laiko ieškojo ir nesuradę* vie
šai atsiprašė, kad jis girdėję* 
lokį aiškinimų.

Kitas “Ibslicvių Karalių*’* 
užklauM-: *p*arady-k. kur bedie
viai ir socijalistai skerdė žmo
nes!” Gerk, koafrrvalas, ro
dydama* ilokuiuentu*, keletu 
kartų atkartodama* šaukė 
“Bedievių Karalių” viešai ap
ginti savo klausiau}, bet “Be
dievių Karalius” ii In žiurkė. 
Įuimačius katinų majestotiškai 
*u visu savo štabu, šmakšt po 
grindų ir nepasirodė daugiau.

Kita* bernioką*, |m*i*tatę* 
auve laimi protingu mokytu; 
mokslų įmigę* vienoj smuklėje, 
dirbdama* už Imro ir iš Moc
kau* tribūno* lekcijų kiaušy- 
durnas, narsiai gyta- Morkaus 
mokslo neklaidingumų, ne* 
Mockus, rakė, turį* storų kny
gų. nors ji* tos knygos neskai
tė nei raidės nematė ir p-rk 
konft rentų išvadino išnieki
nančiai* žodžiais.

Ihmg buvo (Kinašių storžie
viškų klausinių, su i-js-litu pa- 
šiepti tikėjimų, o labiausiai 
konfrrvntų. liet konfi-rcntu* j 
tokius klausimu* davė tinka
mu* utsakymus. Juokų buvo 
tiek, kad net šonai pradėjo 
skaudėti, o raudonukui, nki* 
iiub-idę. stovėjo ir murmėjo *,,. ■»-«—« *<_
nose. Matyt šselilnkuprio vnr-.-s—------ —
dus. kuri įlomi mėgduvo pra 
vanižiuoti kataliku*, jiems ne
patiko. ne* gerk konfen-ntas 
prirndė, kad ta* vardu* tinka' 
•oeijali'tum-. »e< jų kuniguži- 

I Mockų*, kuprų pastatę*, gavol 
I (MŠvciitinima mm moterių, j 
purvinomi- šluotomis ir supu- 
tusiai* kiaušiniais Nevienam 

■ ir socijalistui panašu* pašvcn-Į 
Itirna* teko nuo guzikuotų

ų lazdų.
\'mi i

•lė, kad kaip nors savuosius ir 
nesu*ipratė|iua utitrauku* nuo 
tų jiem* neapkenčiamų konfe
rencijų, nes vi* dar jiem* neai- 
nori pertraukti giminystę *n 
savu močiute Is-zdžionc.

Mortte pnkankti kanfa- 
rc&cijoou.

Alėjų* konfcn-ncijų 
skirtai ravnitei, pasirodė 
ų bedievių ir aocijalistų 

kima*. I*asklvdo trvjopi plaka
tai: vieni “Naudingos indo- 
mio* aorijalistų (irakalbo*. 
Kali M-t o jas uždraudė klausyti 
konfcn-ncijų, kad nenusidėti 
prieš savo principu*. “Kiti] 
(dukatai: “Atvažiuoja p. S. 
Aimkus; puiku* koncertą*, pra
kalbo* ir holios su šokiais.“ 
.Stebėtina, kad p. Aimku* rida 
tnas tokiais keliai* nori rasti 
prijautimų lietuvių visuome
nėj. Gal p. Arnikų* apie tai 
nežinojo, bet gerai žinojo 
apie konferencija* ta* kotui- 
teta*, kuri* rengė tų vakarų ir 
samdė švelninę. Treti plakatai 
"Puiku* teatras; tragedija i* 
gyvenimo knn. Macubo. ren
gia aomjalistų kuopa.” Mat 
mnsų raudonieji pripratę y ia 
džiaugti** įvairiomis nėkšystė- 
tnis. Jiem* tai didžiausia gar- 
l>ė persistatyti sau kokio iš
tvirkėlio gyvenimų, kad au- 
*ti|iriuu* aavo su(>uvu*ių dva-

Xor« kliūty* daryto*, teėiau 
j konferencija* ka* vakaras 
susirinkdavo skaitlingai klau
sytojų ir visi buvo užganėdin
ti, išskyrus bedieviu*, kuriem* 
kartu* yra tiesos žodis. Bedie
vių ir soeijalistų uoliausiųjų 
lyderių nesimatė konferencijo
se, bijojo, kad kartai* neaptu
rėtų *armato*.

Raeino Žvalgu*.
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI

(T»a-.
Grita iinojo tuo* pavoju*, bet ji buvo girdėjusi, kad turi 

vo Aniolę Sargę, kuriam pasitikėjo.
“Jis prisakė savo aniobinus kad saugotų tave ant visų 

tavo kelių, kml tave nešiotų nnl savo tankų, kad neužsigau
tam į akmenį savo kojos.”

Ji pažvelgi- j mažų “ku-ku” laikrodėli. Tuomi tarpu at
idarė mažos laikrodžio dureb's ir tenai pasirodžiusi gegutė iš
garsino dešimtį kartų “ku-ku.” Kiekvienas kuku Grifai 
■kambėjo “Eik.”

“Taip, aš eisiu”—sušuko mergaitė. Ji pataisė motinai 
vį, gal paskutinį kaitų, kaip ji sau tnnnė, jiabučiavo at-

Vųs AUtoaj, koki tarėjo rūbų ir leidosi kelionėn
Kuomet ji prasidarė ilnris. jos širdis pradėjo alpti, 

jautėsi kaip ir serganti. Drebulys ir baimė pradėjo jų krėsti. 
Sniegas krito stambiais gabalai*, vėjas staugė tarp kalnų ir 
MĮpi per kranas. O tenai toli girdėti kankinas ar tai 
vėjo? Oi ne! Ir vėl girdėti! Taip, tenai «w vėjas staugiu, o 
tikrai vilkai. Turbut, persike jie tari būti šioje šaltoje-nak
tyje.

“Geras Ganytojas nebėga šabu, kuomet vilkai ateina.” 
Grita apsidairė aplink. Jai pasirodė, kad kaa tai prakalbėjo; 
bet nieko nebuvo matyti. Ji daliar uždarė duris ir pradėjo 
žingsniuoti viena tokioje baisioje naktyje. Po taisės valan
dos jau ji buvo gana toli nuo mvo namelio. Bet dabar ji 
pajuto, kad yra permirkus jierdėm. Jos drabužiai taip su- 
sunko ir sniego taip daug krito, kad ji vos-vos ėjo. Kiek
viena# žingsni# augštyn buvu jai nauja sunkyliė ir reikala
vo jėgų intempimo. Oje, ji pajuto, kad amuaka žemyn—

“Ai. motinėlė!”—suriko ji; jai pasirodė-, knd puola j ar- 
dunų—ka* rūpinsi* daluir tnviuil

Bet ne. Nebuvo tenai rrdouė. o tikini didelio pusnyno 
briauna, nuo kurios ji nusmuko giliai j minkštų šalo esantį 
sniegų Ilgai vartėsi po sniegų, kolei su dideliu vargu išsi
krapštė iš jo. Ji vėl pradėjo lipti augštyn. Vienų kartų 
ji atsisuko pažiūrėti ar mat yti |iakalnėje šviesos, ne# tuom tar
pa buvo šiek tiek sumažėję* enigirnaa.

Ai, Dieve, kas t<n per <lo dvi šviesos, kurios ka# sekun
dų vis eina artyn ir artyn? Tai vilkas. Jau ji girdi jo 
brinkimų Jau po viskam. Jau aš neižtruksiu. Sudiev moti
nėle, sudiev visiems. Dieve neapleisk manęs." Ji nesijuto, 
kaip psr|Kiolė ant kelių.

“Dieve Aniole, mano *ar ge!”
dtai jaa vilkas prie jos. Jo akį# žėruoja, nasrai išsižio

jo, jau, jau taojaus griebs aavo aukų. Mergaitė užmerkė akis. 
Hudu ada s km ra s beveik čia po ja, ir viskas staiga nutilsią. 
Ji jaučia, kad jos niekas m griebia. Atidaro akis. Jaa žė- 
rin&ų akių daugiau nėra. Ji tuojana suprato, kas pasidarė. 
Vilkas nukrito j ardoaę. Ji imtiesia savo rankų ir baimingai 
stengiasi užčiuopti, kur ji yra. Oje, vienas žingsnis, mažutis 
žingsnis ir ji butų nudundėjus tin. kur daliar vilkas buvo. 
Kad ji nežengi-, o puolė ant kilių, tai jų išgelbėjo nuo mir
ties.

iš giknaes širdie# išsivertė per jos lupas padį-kavom.- 
Dievus, kuris paliepė aavo aaiolauo, kad sergėtų Jo vaike
lius. Dabar ji vėl pradėjo žengti augštyn. Ji pradėjo jaus
tis taip suvargusi ir nuilsusi, kud ėmė netikti vilties ftariekti 
kalno viršun^. Ji girdėjo, kaip laikrodis mušė vienuolika, o 
ji jautė, kad jai da laimi toli iki ko|tlyeiaL Juo arčiau vir
šūnės, tuo kelionė darėsi sunkesnė. Mergaitė nekartų tai puo
lė, tai nuslydo sieksnį antrų žemyn, tai rėplomis kabinosi aug
štyn. Baisiausia suvargo, sušalo ir visiškai uuilso.

Pasivarginus taip beveik visų valandų, galop ji pasiekė 
viršūnę. K*ip tiktai laikrodis pakalnėje pradėjo mušti dvylik
tų, j' jau buvo prie koplyčios durių. Jnu galvojo, kur čia iml
iojo skambučio virvė? Tris, keturis—ji turi lipti laiptais j Į 
bokštelį. Penkių*, šešių*. ;ai<lari- tu. Iri* žingsniu# ir nuslin '» 
ko *u siipuvusinis laipteliui* žemyn. Septynių*, nštuoniu*. d<--, * 
vynius. jnu visas mano vargas nuėjo niekai*! Ji negalėjo pri- *

ADVOKATAI

Ingaholiniai agentai pas kn 
riuos galimr. pirkti Sėtus 
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LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVES
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X. Siti pinke tiria. Slruthrm. Ohio. 

■ I.. <‘liArlaml. <kilio.
I .1. KniMivvnJiiM. < Irvi’laiitl. iiliio.

IhiliieknK. Clcvdand, Ohio.
J. AeAluka*. Itayltrti, Ohio. 

X. ;ji|tuo4ii. < itAviasfed. Ohiov
A. Ribinakda. (Icvvlami, Okio.*
K. (IrrvilK IMroit, Nirh.
1 ^.tlia«hmnk. Akmti. Oh’m. 
I. Kilikai, Aknm. <>hi««.
V. Uaiimaailia. < Veriami. Ohia,
V. ( HKrnaa. Y«infrt<nm. Ohio. 
R. Žitkų*. (Veriami. Ohio.
W. Anirijnu«ka». (Vtriand. Ohio. 
4. I*. l>iėiinMijt%. (VtriiimL Ohio.
X. Šlrgvrm. 4-uki Su. U'uuJ iii..

ChiraRo. III.
Lh*iuvok Amerikos l*ramuiM*M lh it* 

tlnieė. 112 N. lirrenr S|.. Raiti- 
luurr. 1!J. 

A. Kii»i»tfi>ki*, (Veriami. Ohio. 
V. durtai*. < Veriu n d, Ohio. 
4. k ura*. ( Veriami, Ubm.
F. IkkMua. < Vtriaml. Ohm

K. dalia irji yra arrininka* Lie
tuvių Statomu IVmlruerik l*a< jį 
Malina Vms pirkti L. S. B Stad. 
K. šalia ir tlathtb*. Bmltimi li«tu
viai It-Mpu/juo mi juo. AUrvaaa; 
•L’rfi l’aiirr Su llualuu. Bumk

Grafas Imni lietuvių Slat.Muu 
IVndrovva į<alodinių. I'rukam* vi- 
•ų kad paMdarbuutųmrt iki birže
lio I <1^ 1919 m. NtaudKti patarti
nom vardus o triiaua |>agardiiM- 
mr ir vardus kurie daugiau parda
vė iėrų ir kit-k: Stokim j «hrlių 
mhihIm-ii. Tėvynė lUt'luva laukia 
pugrilios nm» musų, kml mr« |m* 
dėtuiiM* |uikdli pmmouijų tartie 
lirUtvių ėia Amerikoj ir Lietuvoj.

Viri j «bHią prie sudėjimo ka
pitalu ^|(MJ.(MMl.(n. Artai po <25.(11. 
mažiau nrftarriduuda kaip |mi 
herų ui <50.00.

—

Dr. R. McGUIRE 
srttt'l.USM’A* 
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VAN SIPMA BROS. 1
LAIKBODINIMKAI

JOSEPHC.W0LM 
Lietuvis AdvokgtM

Ttl. ''rtrtral «3M
7-a4

btai, įiMTgaitė girdi augiciau savęs grafų, lyg au tart i uos mu- 
liko, *luuiilK'jiiiu|. Žiuri augityn, i* kur čia tau gražu* rkani- 
bėjimas eina. ) lq aykj ]mky»t luėuulia ii |k> debeaų. Vinim* 
nušvinta nailonui šviesa. Ir mergaitė >u dideliu liUMMebėjiiiiu1 
uuitu, kaip uuižuti, varpeli# put* juda ir gražiai rkunilui.

“Čia Dievu#” aušuku mergaitė; Ji# judina varpeli! Ai, 
Dieve, aš myliu Tave ir prižadu būti viaf mano gyveniugj 
Tavo ištikimu vaikeliu.”

Daliar ji leidoai nuo kulno ž-myn. Džinug.inni*, kuri* pri
pildė jo* širdį, upkiailino ji;. Ji lėkė žemyn lyg »|iaruuotmi 
paukšteli*. Bet vnrgšė nenp*i*kait<'- #u *itv<> jėgotni* Ji jtj 
daug padėjo, h|*lninu augštyu, gi dabar akubtuua* jui atėmė 
beveik kvajaj. Ji a|>al|M> ir krito ant Kiiiegij kiuvo*.

Kodu ji ataigavo, ji pamatė, knd guli ant lovo*. arti ug
nie#, aavu motino# grintelėje. Ji nenorėjo tikėti #avo akim. 
Jo# motina trynė jai ranka# ir koja-, o Joną# tie#*- imt #talo 
balčiau*iij užtieaing) ir dėjo ant jo kavtj. piragt) ir #vie#to. Jo
no dideli* šuo miegojo prieš ugnį.

“Motinėlė, mano brangioji mantytė—šaukė (įritu tu bu 
vai taip btu»iai nipnn. kada nš iš«-jt dubai
•veika?”

“Tai, mieloji. Dievą# telaimina tat
Bet pirminu.in vai

tautinu

Į
F. P. BRADCHULIS

Lietami Advokatas 
AHomey at La^i

U M , < ur. < *»rn
JVT. T<4. < «wtral

< Hf**A«a<l. H LtNOl*

I I
•*A

Dr. 0. VAITUSH. b. 0.

I
PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

>• tki k arytv -- 1 IM 
r'7 C 54 Iki 1:14 fkSSM 
mou* sdj lt MM 11 lEryts

atlieku *t». L ii

(mimiįmins ir v.rtv- 
Hmm htluviy. kurni yra
J'Ja kuMran .n« ir sumUaJ i ckomat. 
lut’M'ua ka po c #nfeuai« k'-f>*«lis« 
i-adaryva SoVMMyt<«M Vib'-l-.-M A 

M«m Balii** ja* pamv.n? 
f»mu Iobo.

3. S. P..jni4ionis,
2ūll W. 4ith St. C'nicago, t!. 

llkflrfM* M* Kilsi- J »7b.

k it* k«t*‘.c<#i kari Mstt 
avi* q>kat
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KOLONUU.
TIK VAŽIUOKIT!

CHICAGOJE.

I

DIDELIS!

i

2olė.

PRANEŠIMAI
1A TOWN OF LAKE.

teftadlrala. gegute* M, m*

težtadienii. gegužė* 24 d.
Ar. Mat. KrikiCion. Gelbėtoj*, 

ltfrmilienii. gtgubtt 25 d. 
•t. Orcjontu VII. pop. ūrbon.

Pirmadienis, gegute, 26 d, 
•r. Pilypas N«r.

Ii♦
KOVA Ut RŪKYMĄ OAT 

VEKARIŲ PLATFOR
MOSE

■ne (irisuMi.
Skyriau valdyba.

PAAIC AMINKITE ANGLIŲ 
ATEINANČIAI ŽIEMAI

Rūkymui pncžinasi motorma 
nai.

Cigarų ir lahakos išdirfcėjų 
irgi litui diihi (m.tangns. kml 
:-.itveknriii plt.lfurmo.e išmie 
ju Lulų l**i-t.*i žir.uu*m- niky 
ti. I'ždruiidinui. Imvo |irave- 
tns influena s vftidrmijns na
tų.

Nveikunm kumi.ijonicriu* 
llr. Ilols*rt»on teeinu aštrini 
priešinasi. I’rie ju pri.ulcik'i ir 
i.iguniuinai. kurn-ms m*|m 
tinka ir lmi*iai m-veikn per 
ilii-aų-dienn** mirkti durnuose.

Kova alsidnrs miesto tary
bų*. Ir mm šito, prigulė* tu- 
v i <as reiksią..

tratenus.

r Atrodo kai|iir mųmprn-t.v* 
Įteikta.. Vos tik sjiėjo |»rn**iiil 
telčmi ir dar m*.|s*ju atšilti, 
gi čia ibdmr raginami žmum * 
prisiruošti |»rie aleiaaacio. 
Meino*, raginami pirkti angii- 
■teinančiai ii* nmi.

Bet tasai (■raginimą** turi 
■vo pamatu.-. Kaip visi kiti 
vyriausyln** |«raginimai nels-- 
-mftuiu aketMami. taip ir šita*.

Aalies kuro administratoriui* 
Dr. Garficld užvnknr (irnvn- 
žiavo per Cliicagn. Pirmieji j*> 
foilžiai ir Iravo taigi Įuiragini | 
ma. žmonių pirkties <lal*ar 
Mgbų ateiaaačiai žiemai. Xes 
paskiau guli anglių pritrukti 
ir gali būt jie brangų*.

Administratorius tvirtino, 
kad šįmet nnglių liu. (mgr 
minta mažiau apie -IS.isiųssi 
tonų. Ateinančią vasarą ang
lių kasimui |>ri Iru k. darlii 
ninku.

Vyrinusyls* turi žinią, ka li 
kuoiii<*t Eurmsije jiyk- Inika.', —— -„-j.

, . i.,,. . APDECL IR MIKE KŪDIKISangleka.ykl*i- ii -l*l.- daugeli**, 
darliininkų. Tų daritininkų di I 
džiiltini yra svetimšaliai. .Ii**l 
nu*, čia darbu, ir kidinii- į -a 
vn šalis, atgnvn-in. Ini-v*,* ii 
nepri k laiisomy I s,*.

Jtalmr nngli*ka.yklow* įlar 
ha* sjurciai varomas. B**t gal 
už |stros n iėn< - i ų daugel ka
sykla- - durimi turi*. *ii»t*>ti. 
N*, ncbii, darbininkų.

Tuomet bu- mažai imgli*-. 
ir toji n*-||**-r!mini.

Ta. paraginimą, pirkti ang
lie vrn gera.. Tik ta- neguli 
(mldiiu.Įli to luirnvinimo. kn-, 
šiandie m turi ištekliau, u 
mokėti už angli*. ’t'utinlieji gi 
kiek išt.-klilli:- pliiill** *li Imi 
pirkti tiliL'li-. p'iialo |*:i- 
miuti anglių uieiiumėini 
įtini.

Krank J. Farn-ll. rliieagū- 
tie. kiliminei Imvo nuvažiavęs 
į Si. Isutis. lenai p.-t-iilm**. 
rrmij**. knp*1<.nu ir išmainę- 
(**rą suklastiadų čekių.

I'ž t, ji. ištrauktas Iri.- 
man. Iš Nt. I.Hii“ l*uvo atva
žiavęs «M«*ktivn. |m-iimti Per 
relių. IM nu<» |mti>*. gilbertui 
turimi. |mrėjo į-.-ikynm- jo ii*- 
išduoti Is* jo. guls-riiatarinu*. 
leidinio.

Fnrrcll yra žinoma* <1iica 
gus |silitikierill .fenisr.

Itfitlt

UŽDIRBO $100 000.

Ih ll

l«l! 1.1-

Iu 
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PIRKITE KARrS TAUPY
MO ŽENKLE! IUS (WSS.)

sr«crų
Byloj

Na, šv. Kazimiero 
liazanui jau jirinioAla*. 
jis tik svečių laukia.

Bildu., kaip guli*’*.,
mirguliuoja. Visokių ir Įvairių 
jų esama: mėlynais, rnmhmai* 
ir kitokiais dryžais. Jvairim 
jos iš lauko pusės. Bet ĮHl- 
.’.vflgk į vidų - nusislrliė-i 
baigtų Įvairybe ir gružylic. 
Įtaigių gražyls-i konkuruoja 
pirkliautojo, savo maloniai* 
Įui tarnavimais.

ir kokių tik daiktų Imzaras 
i ėra pilna«! fSn gėlynas, puo
šnus ir kvėpiu, gėlėmis, <-ia 
brangių daiktų sankrova, čia 
mezginiai, čia siuviniai, čia 
Įvairybių MMdėlis. čia valgo
mųjų daiktų krautuvė, kur 
dešras, sūriai, kam|iiai taip 
ir šypsos. Anakur nuošaliau
sia liudn. IM nemanyk, ka<l 
prasčiausio. Budoj tik juda: 
vištos, žųsvs. antys galvas kai
šioja, lyg stebėdamos, koks jtj 
likimas laukia: paršelis kriul: 
.i, 
rūpindama. — žino, šelmi«, 
kud kuriam nur» geradariui 
ant (oriidkns turės patekti; 
net avis, ir toji trepsi ant vn*. 
tie. Va. ten šaldinys jmrdiivi-

'■janins o anakur ineige į Bus ir kitokių pamarginimų. 
ir staurarijų. Visų įvairyliiųj 
Imi neiš.kaitliuosi. 
Į Viena. ruiM-Miis 
vargino ka. bus su 
t Iiieago. orai.. Kol..
n-.diutii. n-ngėjom.

Mr.. Is-nn tionroski. 1S27 
,l.:lke-ii|e nl.-.. tt'IIIUĮų.ill laikui 
li.-ejo |K(. detili t.-i. A'.iiiiie |m 
Iliko miegantį ls iitėmuiu ku

• tikį. Kiliui* paliko Is'žnidžiim 
ieiu kitu du vaiku, ."i ir :> melu. 
• Motinai išėjit*. šitimln iis'-ju
i idiui ir užkuri'* |.* iu j«i|»*r 
galini., Išlmdit.į kūdikį iškėlė 
• X lovutė*. Aitas pti'-jo prie 
|s*ėimi. ir tini ju ii>.«idegė dra
bužėliai,

Sugryžu.i moliiin atrtubi Imi 
-•t trukšmi}. Ap*lege. kūdiki- 
paimtu* ligunilt'-H. kur leikini 
ii mirė.iI — ■ — —
KARES ŽENKLELIŲ PAR 

DAVINEJIMO KAMPA
NIJA

< _-**!•• r* te ta***.- 
ijn |mrdavir.

i <li.|.t 
•Ii karė

fili
ib

Pamslėlyjc, gegužio 19 d., 
Av. Kryžiaus parapijos svetai
nėje Įvyko prakalist*. kuriose 
liuvo aiškinama steigiamų kur
sų namln. Žmonių prisiriuko 
pilna svetainė. Iš visako maty
ti. kad šiais steigiamais kur
sai. žmonės laimi užinteresno- 
li ir laukia pirmųjų lekcijų.
Iš karto prisirašė arti t1* anuMmmnuimmtMmMimanmran 
ypatų, kurie pasižadėjo būti I — -----------------------
nuolatiniai, kiaasvtojai*. <lu vakaru. Viena* vakare, bte

I>i*lžinma musų kolonijos '* “ ln *kita* i1”*****- 
lietuvi, supranta narni, įkas vakarėlis ra tnimpu prog- 
giamų kursų ir spiečiasi j bu-!ra,ntt- AgitatyvtJteo vakaro 3-

I AIa L..-.,-* ,, .4—e* *
* •• *aur«*j*«a ir- |»* ama i •

j ties negavimo kalbėtojų. Bet i 
! pa.idarliavus keliom, narėm* J 
ir ačiū gerbiamiems kunigams 
tos parapijos, gauta aide dvi
dešimt* naujų narių. Tai-gi 
šrimiuiška* vakare* ir buvo 
rengta* dėl pagerbimo tų nau
jų narių. Vakarėb* puikiai pa
vyko. Rvefių buvo arti pnaaa- 
tro šimto. Vakarienė buvo pui
ki, m-s visus beveik valgiu* pa-1 
gamino pačios sąjungietės. Į 
Malonu turėti tokia* darbščias, 
►ąjuiigietc*, kuria* tiek daug 
širdie. Įdeda, bet ir oerehm. 
ne* mat norėta parodyti dide
li draugiškumą naujom* na-

. rems.
Vr.karo vedėja Imvo kuopos 

ir. Kryž. A..|1mj,!,’inni'‘iW,Ui-
I \ ardu &čios kuopos, tariu 
ačiū visiem* progreine daly
vavusiems. o y|Mitingai nuošir
džiu i ncin šeimininkėms. Knd 
ir dniiginu tokių vakarėlių Im
tų.

"BIRUTES“ KONCERTAS
NEDELIOJ, GEGUŽIO-MAY 25 D., 1919 
IIM8UIIU115 E. <Mm Bulaiti kiam Vitali ta MmMjj 

Pradžia lygiai 8 vai. vakare. TIIIEHI p 51.00 (Ha nnnntn

I 

t 
ri"m<Jat“in^ klaTytojį ' IV į f” tw,>* Z**".1**, 1? !

tartina visiems Tovrn of I^ke 
lietuviam* spieaties prie susi
dariusio būrio ir laukti prasi- 
dislnnt kursų.

-4

i*

▼.
BRIGHTON FAKSO.

t.
vakaras miginma. panedėlyj. 
gegužio 26 <1.. A m., su praknl-

It. Kryžiam* Šelpėjų

Htlliuir lilllltill* |>nip4 II* NiiiTi. • r* fu’****” **•« “• • •*.« »•»* i'iiimil-

i. -avo likimu is* kirk nesi-Įliomis. deklcmaeijomis. įlaino-
mis ir kitokiai* pamargini- 
litais. Kalis* garsų* kalbėto- 
jai. U Vyčių 36 kp. chorą., 
po vadovyste p. Kilio. stulai- 
uims keletą lietuviškų dainelių.

PUIKUS!

PIKNIKAS
DR-STES ŽV. ONOS llmM, lž 
NEOMI, KGUZES MAY 25D., 1919 

OARONER'S PARK
123rd KL ir Michigan Avr. Chicago, IU.

Gerinami r ji Lietuviai ir Ltatnvaitėa:
Nuoširdžiai užkriectame tamsta* dalyvauti ant inncų 

Pikniko, ra iškilmingu apvaikščiojimu. d<*šimčtai metų 
sukaktuvių, gyvavimo šio* llr-stės. augšėiaus nurodyta 
dieną ir vi«*tą.

Ltainuo* ('boras Visų Av. Parapijos, mažų vaikučių 
cliora* ir Av. (hms choras įsi vadovyste p. V. N'lCKAl’K. 

į rtl. pa pietų ii Btliįtinri Rrttaiirt^ IMM 
8». rabarib Arr„ Noarfa^. Itt. ItAKOA Me YPATAI.

. j Tikslas šio vakaro yra. kad 
■ užumg.ti I

rengėja, skyrių. Kitnnar miestuose jau 
prabai* yra tveriami tokie skyriai, 
ten on!.* (’l.icngoj mes. Iirightonparkic. 
ru|H**uį eini. c*aiiu* pirmutiniai. Taigi 

r-'ikin prašalinti ir vi.ii-itH rukruskinie ir imrodykini ki 
važiuo'i į.lulmu. Imzttro |m- t(ims kolonijoms savo darbus. 
s;žiuri'*ii.

N'i'f t:**i | :*|lse . kad važiuo
n.e. Ku* malė, kad oras ca- 

lėti;, nuosprendi |mk*nkti. X>** 
-plauktų.

T* .Iri visi j vakarą!

Vakaras rengiamas parapi
ja. svetainėje, prir 44-tn* ir 

8
Jis.

PRANEŠIMAS.
Moterį! Kij.gos Chicago* Aji 

tkriėio susirinkimas Įvyks jai-, 
ncdėlyj, gegužio 2<i d.. 7 šJO 
vai. valu Av. Antano juirap. 
svet.. Cicero. III.

I•elegntė.. kurio* * kily vau. 
Ap.. .užrinkime, -u.irinkite * 
re vėliaus kaip 7:36 val« nes 
daug dalykų tinime apsvnrsty-1 
ti.

Fairfield gatvių. Pradžia 
vai. vakare. Įžanga veltui.

Komitetas.

It TOWN OF LAKE

M Jocaitė, ražt.

IS BRIDGEPORTO

Gegužio 26 <1.. š. m.. Katnli- 
i Vienil... vietinio skyriau, 
yfcs -u.irinkimn*. Kviečiame 

nugijų 
mrapi- 
« vnl.

t

Jurtrio p 
knmbarj. 1 
likuti ■ liti* 

valdyha. 
ėr. . Reik, 
įtinus 1»-ei

k

DIDELI PIKNIKĄ
Nedčlio, B:rželio>June 1 D., 1919

MlvrrmMr. Itt.
IU1K1. nr.

tJ«-<uviDl ir llctuv«lt<«. Aj kari# ai vykt | pik niki) piMlinl tntR«Hr |*U|. 
kl»u n«|u kM«tu i'itmlau m«u g>kritime

lUs ■■rdžiŲ u ik u adfJv ir |*ttikUurii r*riMR Va 1*1 u* 
leriaiuiŲ kukarkv Cbkaguje

Tutpri •»»>• U-«k<r««* l>«k1kBe« lalmOualrfl *mu« puikiam d«*rnaa.
KvIKla KOMITETU

Neis ( Seimą tv. Petro ir Po 
vylo Draugija.

!>raugij< * susirinkime gegu
žiu II <1. nutnrtn Chicago* 
Seime nedalivanti. dėlto, kml 
.rimas 'nekiainns ne visuoti
na*. o lieti lik Inisvainnnių 
pnrtiioi. tni i tokį *< imą mums 
nėra jokio reikalo eiti.

Kai. Bidtikauskis, 
l’rnt. rnštininkn*.

Red pnentias: Girdėjome 
tnipimt. kml ir dvi kitos drau
gi io. iš Ti.uti uf Igikc. būtent 
••ftvie.io. Zinigždi’-s” ir ,,l.ni- 
tnės Dangiškus*’ irgi nutarė 
šilaiin . imi- tirdnlvvmiti.

Mhlariiir<K Si/jnnros 1-mo* 
I ii*>|i>« Moirinkiin*. įvyk* n*dėlio-| 
j* , arružio 25-lą <li<-ną. 3-č:, vai. i 
|» pietų, šv. Kryžiau* parspiji-. 
nėję sirlairėjc. Nariai yni nuo-j 
linUiai prašumi laiku «iiairinkli. Į 
i luritne duug avarltių reikalų' 
•vatsli mui.

K-pM

Iš T«»WN OF LAKU
Nedėlioj* i**-i." 2.'i d,. 2 va! p* 

pieiv šv Kryžiau* parapijų* .'*■ 
I aiiM-jr. Šv. Elzbieta* »n*ii*-rių 
niergaiėių dr-jn laikys miu> «il*i 
rinkini:* Vi**« tuiris Irikdlė* *11 

■it i.
I>r !»>

II;*

t lai
IS DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS.

Tm> tikšta b L

The Wiersema Statė Bank 
11106-08 MICHIGAN AVENUE

Itcport at tbe eloee of kušinę.. <m Mnrcli 4. 1919, a. nuide to 
the Auditor of Public Aceounts of the Statė <>f lllinois 

iiksovuces ijauiijtik*
I^Ntra *n>1 1»tw-<»unt8 .. IIS9.S17 9J
U. M !*«»••!• •Bi 

<’rr tiflrr.tr■ .................
NuntripaJ dir! Cotf

IL.oda ............................
Ihrfdtnfli ............................
Fibiure* ............................
War Kurine*

llrvcnur ;lAni|>« .. 
(’aohA l»ue fr«>m 1 Lanka

.m
«&?.»£• •<

14 M

t.eiT j« 
1IT.U1 &1

<’• -pital R«»rk r«»4 m 
Purpiu* l*un«l..............
I f'ruflta
l»r|MwU<n ..................
I»ir.4<-n.|s l'opnj ... 
Il< fvr Tilte...

t**»i u.i.iiiiM ii.sse.rw mTūtai lte*ourrr« . . 11,9 LB, 194 -•

JANUARY 2 1918—DEPOSITS $1.112 MC 48
MARCH 4, 1919—DEPOSITS 1.819.583.67

NET GAIN................

OFFICERS 
Am Us-rmia. IT.-l-lesl Xk«»4a- U
<eo*rr»- l»akitl**-n*. X l’rm»4*iut I ntbrivi J M Irr «-1M 4<

DIRECT0RS AND ADVISORY BOARD 
■ Asą VlMNM
■m i. t'ntrUM* ttellAAR

$706 872 19 4

vį 
n 
TI

•Offf

A STATĖ SAVTNGS BANK
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