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Bombininkų suokalbis
Suv. Valstijose

Tart, grg. I. — Aršiu- 
lika nulių siuntinių atrasti, 
virta* peštoje. Tai Imvo lw.m- 
lutos skiriamos žymesnietu.- 
Aioa šalto-* vyram*, v|mr ia- 
dnMrijalistų ir sorijalistų ne

Rhatmin-homU, vakar ris 
eoaekė peštoje varna* jauna* 
klerką*. Ir tuojau* visa* su
taikė.

Siaatiaiai barniui* hutu 
nuariamo* kaĮMtalistam*.
kaip tai Morganui. Ibtekefri 
Ima ir kitiem*. PaUtni tamė- 
jam*, proknrnram*, nnmtgra- 
rijos vakliaiakam*. kurie yra

tadmdrijalistų Įirirftišnairai
Be tų sulaikytų peštoje 

Imantai šešios jau l.uvo išsiųs- 
to* ir |**ickė sau skiriama* 
vieta* — (liieagą. San Fran- 
fM*o, NeatUr ir kita* aliotu*.

Lenkai laikinai ineję Lietuvon
—------------------------------------ ;--------------- ----------------------------

I MISAS SU 
JARPUUIINTAS?

r 
M -11*.

W*ihln<toa. gvg. 1. --Ta* 
1 tarojnj |ilmarėj įniko* koufe 
, iitto-ijo* M>ijoj Paryžiuje I* I 
'tautų sąjungos reikalų pri 
' imta dar ir durim reikale tarp 
I tautini* suturima*.
i Apie tai valstybė* ih-parta- 
UMUitas gavo žinių ir |m*kvlliė.

Pn-akyla. kad tautų sąjun-i 
1 R»je |>rigulinėios šaly* |<ripn- 
žįsta įlarliui lahai di<h4ę svar-1 

*lią kaip latvienių šalių, taip 
'liiridautiuinm gyieniim-. Ir| 
tmlel kiekviena šąli* turėtu

taippat bus ra- 
jei nt ta* ratilu

Penkios neutrales šalys 
atsisakė priimti 

Leniną ir Trockį
Paryiin», gvg. |. I'ngnri 

įjos lutlševikų vada- Ik-ln Kuli 
tyra nrmbrtininm -u-ira-šim.- ra 
;pi*n Isdooikų violai- ir *u 
Miinielm l-il-etikni*.

| Tri* |Kiliriiiinn iš jų |tnėių 
uk |a-*ų. -illllėiiiliiil l*-t i.Jiu te 
legrafu kitų kiliem*.

X<**-mii Itejn Kuri |in*iunle 
imturimų Municlm Mivielui. 
kaip ji* tari orgnninmli vai 
dž.ią.

I*ri*kui rtt»ų ladševikų komi 
-aru- t’iėerin Įu.l lnu-.- I'ncar* 
jo* lailša-vikų:

Ar užgrobėte vira- dralut- 
žin-. |rr«.k<-. dirbtuve*. Imn- 
ks*. jsipeii.. išteklius ir *|mn- 
»tuv<**?

Ar jv«lr'4e šešių valandų 
• Uirluj diinoje! Ar Įraėmėie 
Istržuju* kai|si tižsluvn* ir- Paryžius, gr-g. I.

ūngarijos bolševikai šiitu 
žmonių laiko kalėjimuose

Vi*o*i- įkiši ase įsakyta vi
sus siuntiniu* atsargiai |icr- 
žinrinėti.

Siunčiamosios launlais yra 
suvyniolo* |M>pcrinėM* įlėži-L-si. 
apie 10 colių ilgio ir 3 coliu 
dijamrtrr. Vaiuje imiėta me
din.- d m lėlė ra dinamitu, sa
le jie nuiža* Imlelinka* «n
rukšlimi. Taip viskas imtai- rupiniie* atskiria! ir iH-mirai 
syta, luul siuntinį atėlarant iš dariai reikalai*, 
buteliuko Imtinai turi išsilieti 
ricystima*. Mta* Įadiečia gy- rnpšti tautų 
rojo saiahro ka)i*iulį ir mm 
ta seka dinamito plyšima*.

Vi»i siuntiniai n|>ru|>inli 
siautėjų adresu: lliinhcl Brn ' 
įkers. .12-nd SI.. Ilnmdvay, I 
Xl-nl Kt« Ne» Verk <My. Gil 
aĮiašiojc dar |tažrmė1a ••Xo- 
velty". -

Visų dalesnių miedų pašta
is* šiaailie su atfigama per
žiūrinėjami Visokie sinntinini.

Kaip šiandie daugel milž
tuose soeijnlistai būva |wtsi- 
ketinę turėti ĮMnabivimu*.

rijalistų tarptautinė Kmrtė.
Bei k tame visur tie jų ren

gianti |mn«lavimai ut< Irau* t a. 
Kni-kur uždrau*ta Ms-ijali* 
tams ir imlnstrijnlistam* šian
die turėti ir milingu*.

Soeijnlistai kaip partalavi- 
mus. tai ji mitingus rengia vi* 
darbininkų vanta. Snka. ge- 
gnžė* 1 d ii na — tai įlarliittin- 
kų šventė.

Jie taip Įiasiclgiiami klaidi
na darbininku*. Xe* Ameriko* 
darbininkai turi -avu šventę 
•'Ijdair Bay" — Dariai Die
ną. Taigi gegužė* I diena yra 
taiyitautinio MH-ijalinno even-i 
tė. Įtotrlijine šventė, neturinti aprūpinta 490,000 atlyginimo buvusioji kurališ-
nieko liemlra *u dnrliininkai*. •MMJHM4-

Teisėja* Landi* gavo bombą. W«»hington. g».g. I.
Ir teisėju. Undts. Cltieagn- s,"'‘«'‘ij«* >u.< ijomdi* steigi.

I

Nrvr Yorko valdininkai pa-! 
eitmkine mtr* tuo. kad toli, i 
Itsruni* Imniltų aiuntima* buvo 
tmarktn* ir esilaikytn*. 
/ Pnaiiki. kad etoj ėalyj ra
dikaliai gaivalai nemiega. Jie i 
•liesMMiii* ir naktimi* ibtrltmi- 
jn*i |Mtgn>hli knlie* linnkn* ir 
dirlituve* ir |aive>1i vi*ttr lud 
ėevikigtuą.

Tuo tik*lu viai Mittuinynmi 
IKieinn ne i* kur kitur, kaip 
tik i* llu*iju* ir Vokietijų*, j

Federaliai agentai potyrė. I 
kad *io« ėalie* *oeijali»tni lio|- 
Aevikai. in<lu«trijali*tai ir kiti 
radikaliai gaivalai buvo nu*-1 
prrttolę rakelti revoliuciją iii 
dtlftrijm eeiilriio*e. Tani tik-1 

• alui |Hinaiidiita ImhiiImt*. Su 
bundiutui* tauria sukelti ralyje 
rairut/-* ir tuntui pn*inaudoti.

1* 22 siunčiamų lamibų tik 
viena ĮMi.irkė |ik*ln ir ply*<i. 
Tni įvyko amini buvuaio fmle- 
ralio -etintorinu- llnrd*ickn 
naniiUMte, Atlanta. <>u.

Teisėjam- Imlu -iiuiėilllllll- 
ImhiiImi*. ne* tie karė* metu 
radikaliu* gaivalu* aštrini lutu 
dė ir dulmr dar juo* l»*udxin.

Paskelbta abelnas perspėji 
mus.

K Wn»bington<i vvrinusylu 
|m*k«*ll*'. |*-i-|*'.jiiiuj gyventu 
jam*, kati jie luitų til-arg 
bomltinini* siuntiniai*, 
gautu* ir intarinmu- *i 
nin- kitmetkinii* |une-lų 
to* inspektoriam*.

:ų* *n 
Kad 

iunti- 
t l«:-

Bariui klan*ūna* ypnė turi 
«gj«mgai. Ir eita 

‘tad nutaria durim reikale pri- 
■dbiikyti teminu nurmlomo 
patvarkymo.

1. Ilarha* neturi btit niekur 
tole-niai |ia*ktiitnma* kaipo 
kak* |ai|ira*ta* |>ct*lnkta« ar
iat |trvkyha* daiktu*.

2. Vmaar *aly*r darbinio-
kam* turi Imt leb Itin irta vi»o- 
kiai* tikėtai* organianotie*., 
bi tik ta* ne*iprie*inl«j gyvme 
jnnėtai tvarkai. . - I_________ _______

X Itnrl.ininknm* nfanoke*-1 Vi*a* kamluiry* apanlyta. 
Ii* turi luit |irilaikoma prie 
pmgyv.'iiiiiio 
*o*.- Aaly*e 
kai*.

4. Hienoje 
ha valaralo* arba 4R valantka* 
-avnitėje *u viena <li< na liūn
ui *avaitėje. Ta litseoa di.-na 
vrn M-kitinditni*. kaip vi*ur 
jau *emti praktikuojama.

X \'i*ur turi hut |tanaikin- 
ta* itariia* vaikam*.
ii. Motery* ir vyrai ibirliinin 

kui ut vienotb, durl«n turi 
gauti vientulį} atlyginimų.

I

I

I
I. . ............................ .......... ..................
Ma,n ’r*J j dttoulale jiem* maliau mai*lo
namu* i* X'ew Vorko prr pa*- 
tų at*ių-ta kak* tai eiunlinv*. 
Kiaunei tarnaitė uu-gino *iua 
tini iėvyniull, ta*ai |tlyin. Tai 
hutą uxtai*ytn» Immlut*.

Tarnaitei gutraukta rankm. 
Į ?bmatariami Amaną apdeginta. 
' Visai* Lninluirv* aiMnlvta.

■birliininkam*.* Ar pri- 
vertėte buržujus pavesti jų 
auMtu .larhininksm* ir pndvi- 
gulsmite. nr patrigubtaole ibir 
liininkam- užmokestį?

aplinkybių vi
lt įvairiais lai-

Ft*k-niliai agentai ieško pik- 
tailnriii, ImmiiImh* pasiunlėjų.

tliieego. Aiatsli.- išryto 
lietu*. apsiniaukę: ryloj nepa
stovu* orą*. ,

Sako, inėję Lietuvon kad ap 
saugoti Lenkiją.

ATMUtTA BOLŠEVIKŲ 
ATAKA

Archangelskas. ; 
tiK-tikotių ir anglų k:iriii<im<-u< 
KurguUUUK-. Mlll «|ešlllH«ju U-| 

|tės I Kiton 
M-kmadienį
Isitsevikų ataka.

Paėmė ttelai-vėn I" 
ku kareivių.

krantai 
atmušė

7. Kiekviena šalis atskirtai 
|ai*igaiiiiiia >i*temą. reikalin
gu tlarltininkų n p-a agni. iii* i 
dramini ir ekonmitiniani dar 
l.ininkų stoviui.

Čeko-Slovakijoj padalinamos 
žmonėms žemės

■ . . .. ». .- . , .tua*i* susirinkimas nutarė *a->•. lakui i* Ae« liuko Imt u, 
prisiųsta Komiui. Ibtvo atneš 
ta jo ofisirn. Teisėja* ttm me
lu buvo išvailavę* iš l'hiva- 
gus. Jo sekretorė m-ntidifrė 
siimliniii. Kiek |uilniiku- fiile- 
raliui deleklivtii |N.r*|*'-jo tei 
««’-jo sekretorę nejudinti sinti 
linio.

Fiik-ralini nęeiilni kaip X’e« n|*lirl>nmo- žemė
Vorke. tnip t i-oj šalt j sii*knto t aki ų žs-mė* *u miškai*. Taju 
ieškoti simkiilliininkų. Su Ini | leme, kaip np-kaitytn. bu- np 
kn. rn*i. jie bu* ir su-ak ii. 
Tuomet gaus jie užtarnautą 
užmokestį.
Keikia |ui*idžinugti. kad šioj 

«nlyj Imlšmikam* ir kiliem* 
radikalam- netyk*tn -uokal 
liinnti. Ir m-pntyks. Ne» m- 
vieta ėin piktmlnrinm* platin 
Ii piktadnrvhe*.

koji šeimyna. tnip|M.1 n<-lega. 
liai įsigijusieji dalei i u* žemė* 
plotu-. Negau- jokiu atlygini- 
ino nei tie, katrie yra alrnsti

'•i ■ i ■ i .- i-i kalti išdaviki-kitose prasižm-
va salvj eksproprijuoti dūle- .... 1 .

••1.- . . , . . . guiiuoM- prieš •■••kų-skivak.iItu* žrnirs plotu- ir juo* Įiada- 1 ' '
tinti la-žemiam*.

Apie tų gavo žinią čia ('<•■
l.<> Slovakija- rižpuliliko* ko 
mi-ijonietiii- Pvrgler.

Sulig pniVi-.-tu įstatymo,
valdžia įmini* 3^.*.'t(i.<ltai akrų

ir 7>»Ut"'>

tautų.

Kitokios tinios

*\

praeitų 

sti|irią

BELGIJAI TU0JAU8 BEI. 
KALINGI PINIGAI

Vokietija turėtų pirmiausia 
atlyginimo duoti belgams.

bu* 
tą, 

uk 
2S0

nt *a

Sulig koii-tititcijotuilio k., 
inileto |uiluriim> tuirijonali* 
*n*iritikiiun* nuloriravo t'. l.o 
Nlovukijo* r.-publik.i- prvzi 
lentų *kirti it ftaniainyti liti- 

ni*tegiu*. tinto- ir |mlvirtimi 
Inrptniititie. .utnrti*. pinui 
niiiknuti tnini-t.-rių |ui*ėdiiito 
*c ir duoti *nvrt |intntiuių it 
-urnntiyuių nnri jotui litini 
rinkimui rali.

Mni*to «tui 
lle.pilldik.e l 
ui kelių tie-n 
-aljj gyventu 
mali n vagon.

šalyje t

m.

lt- i

Parytius. geg. I. Atlygini 
tini ir frnnn-iia- taiko* kutife 
ri tiei jos komieija *n belgu ui 
«4ovai* ri*a kluii-iiiui. kt.kiuo 
liūdit l*.|g:ii turėtų iėjgitlti 
kiek pinigti tilto vi.kieėių.

Belgijoje rinan*ini* *tovi- 
taip Itloga*. kad tų rali lutė* 
gelbėti tnlkininkiii. jei kuo 
veikiau* ii. bu* gauta ttor* da 
tie* utlygiiiiiuo tino vokicriii.

Ir *ttkotiui. jog ludgai nt-t.i 
vai ti.-ulik-ių |uiK iriiiiti tai 
k<>- *iitar1ie*. kol pirmiau tie 
gatt-tn ttm. r..kt*ėiu ki.-k pi 
U'sų u' -. Iio* iimiiLitiin a.

NUVERSTAS MUNICHO
SOVIETAS.

COPENHAOTN. gtg
Ii Berlvno pranešama jog B., 
varijos sostine* Manicho sovie 
tas pagalinu.* nuverstai

Daugelis bolievtktt vadu nu 
galtibinla Dargrlis ju paliego 
Kai Irane ii ju pa-prūdo lak 
(tytavaia, nes nuėsta buvo ap

i

va

l*-nkų 1 
kai nuaiH-H.-. Uuiį |anlim>*avo| 
Vilnių nuo lu.lėi-vikii. marina 
jn -ii 1 liin-ko. nn»t pratupi 
nu. W. U a-ik-u'-kHi. Imvu*i«i. 
I<vikų uiriil* linių n-ikalų mi-| 
ni*terio.

I*nkų vrikinui* Ijelusoje., 
nn..t h-nkų odmo pn*k<*H>iHm. 
yra tik n|*uingojiuia* gyven 
tojų tina l*Jb-iikų j.ivertitno 
l*-ukij..ti,

l'.-'liiKetnimu- nuo Ih.Im-vi 
kų IIiitlruMj.** ir laeiava*. *n- ■ 
k.. U'a*iten*ki. Įuulnrv* galą* 
ludravikų id.-nnni- ux|ailti| 
Iz-nkijų |wr tu. t.-ritoriji.».

tautiški srnrbea 
bolševikų vai- 
Itusąjuje suskai-

BUDAPEŠTO BOLŠEVIKAI 
SUĖMĖ flOO AMONIŲ

Tai vis ut tai. kad neparemia 
ju vaidilos.

šilą 
l«,l-«-vikų 

tikruoju prn 
užibirvtn tu

Budapesta*. - g. I. 
I ngni ijo- *o*t uie 
valdžin Įu.l.i-itė 
guru. Suimta ir
lėjiiiutn <■<*> iniouių.

Tat vi* rinnn*i»tiii, Inikmė- 
ėi-t l.-idi jiii, tubiklot ini. nau
jai. (itbriknntni ir būvimieji 
t>uiii-1er lai.

Bauginti kaip Jtt r**l:il,t«uiij. 
t..-.i.-.iy ii įnikrab’-iit re|uu1e 
rių parauktu iaidyniuu-iui. 
kndntivi tie nl-i>ak» remti >*d 
*evikhcmą.

Kulėjine. lai p kitu tiuida-i 
grafie \|l. it \p|mnyi. Imte 
|tt.*ii'įera*; grafa* lla.lik, lai 
vi-* tiuii*1«i 
l.lli- llullalli 
•langeli* kitų 
Ii..- veikėjų.

Kai kūrime 
teiemni jau nu

W*ihingtoa. grg. 1. — I* 
neutralių v.-r*mių vyrianaybė 
puvo ofi.-ijalių žinių. jog raųj 
bolševikų vadai. Is-ninas ir 
Trorki*. ieško jau pi ii flangus 
kilo-e šalyse. kuomet bolševi
kiška labilia lui* nu vemta ir 
kuomet jiem* notai* vjetgE 
llll*ijojc.

Sulig to 
lakta*, kad 
džius dieno*
lyto*. Tad vadai iškalate mė
gina ra*ira*4i a|>lraa*tų pato- 
gbtmlą. kad ten ps*|>rąsti.

Tai|ųml pranešama. jog 
Išmina* -u Trorki u jau heėeik 

|nl*irvngę apleisti Rusiją.

Tik v i-a* varsa*, kad jieun 
ligėiol visur al-ak.aiui j>rie. 
gini* in.

šiedija. Ihiuija ir Norvegi. 
ja. pn<ti<*im<- sakoma. iit*l-a- 
I.- priimti |u<* save Is-niuą ir 
Tr.»-kį.

Vokietija 1:ii|.|uit pa-:ikiu*i. 
’.lld jų tr-|Kli:*'idalljll.

Iii Avt-ienrijn ir l-|Kinija se
niau laivo pranešiota*. kad ju 
ril».M. nėra vado* nei Is-niuui, 
nei Troekiui.

POPAI VADOVAUJA BUŠŲ 
KARIUOMENEI

L’tjifn* 

iiiiiit-lctis*. latiHtlui* 

*il /.f i n »tin: it
z\iiis’-niiiju mi

NUSKENDO DU LAKUNU

Archangelskas, geg. 1.—1L4- 
-<-i iku laikrašti* Maskovskija 
ir.V 11J.-I pluta ša. jog Šile
li*.. valdžių* karituma-itėje » 
ra pulku pnndititų “Kri- 
tau* pulkais”.

Tuose imlkuoM’ kareiviniu* 
vadovauju tu«ų pravoslavų 
Įsipili. Ji*- kartuvių* veda mn- 
«iuo*na prieš I«.l*.-vikii* ir 
|wi-ižtmi n>*|«ipra*tu didvy

Cnpc Muy. N Y, 
Vi. t.* <ūlnj..tt .<■ I . k,i.l Ma-k 

niti— iėbudn. 
i, t.i lĮ.lnnk 
aut riih. Nef

įnikti 

, Via* i 

. utį 

ai f lt
<•
rv-
v

Se^a “J/idory Loan” Kampanija. Pirkite Paskolos Bondsus!
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“Marijos Menuo

APMĄSTYMAI KIKKVOMAI MAMUTO DUBAI

pa* liet n vi n* pakėlė lietuvių 
darų viriui ™»ų, ji irai trinu“DRAUGAS”

UKTI'VIV MATAI J* V MtMVUTB 

“DRAUGAS” 
■tea betatioą •r4ėMte«tea.

HLLKIMLRATO* KAI* A t
................................... >xee 

**» »<•.............................. oxee
Prvourorrata mokų n lAAmla*. Lai. 

bM skaitliai au« lUMtatyt** drenos m

Moterų Nacionali
zavimas Rusijoje.

I

f

Valdvletgs ir Vagyste.
Kta^i^^^raMyb^pata-lltaaija naaUikrtdy* ir ranka

ė* turtų eikvoti Ir jį; tataM- Kurija. Uetavo* *aaži-

Tokia* visaauMuiška* Kurijų* gnHMtai nuostoli** -il|jrj i^kliu*, ta ku-
- ------------ i.. 1-----lUs.ta.1 .sVlufcfao. I rių x>WyW „^Jj |,U( 

sveika, yra kur-kas didesnis, 
negu |*>* rusu*. Tas yra vai* 
tyln’-s diilžiu kreditu.

Ne Im- tu, kud ir pa* lietu- 
'viu* neapsireikštų m-sanži- 
ningų žmonių. Jų kiekvienoj 
tautoj atsiranda. Kaip Netu- 

t voj bu* žiūrima, kad į valdvie-Į 
te* )mtcktų liktai aligštos do- 

Ina taanė*. knd prie virau 
raraė* turto tartų prileidžiami 
tik ištandyti asmray*. Miavi- 
mo ir praturtėjimo piigiin 
donų- nt-pasidiMdaalirji. taip 
ir eta turime žiūrėti, kad ma
nų orgaaizaeijoee. atsakomai* 
virtose stovėtų žmonė*. kurie 
<kuą ir prinei|ią augščiau do- 
licrio stato.

Ngšiol amerikiečiai l'ielu- 
viai savo rekordu pashlidžitai- 
ti gali — jų organizacijose, 
prie drangijų ir įstaigų turto 
stovintieji ii<-|iad*rė musų tau
tai gėdos. Turėjo skandalų 
lenkai, turėjo jų ru«ai ir ki
ta* ta utis*, bet žymių suktybių 
pn» lietuvius neapsireiškė.

Lietuvių sanžitiingunią pra 
<l*sla Amerikoj iia-tels'-ti. Žiū
rėkime. kad sanžininguma* 
|«* mus nesumažėtų tat aug- , 
tų. u lietuviam* tek* dar gar- , 
taagų rolę Amerikos gvvrai- 
me suvaidinti

Kaina tiktai 50 centų

dar lailraom ir da
linai dabar gyvetrafhe gausiai* 
sumanymais kuriais stebuklin
gu* ir praktiškuoju žvilgsniu 
neįtikėtinu* durim* atlikti 
ki-tinona-. Suiiutni niuosc-prv- 
jcktuo'c Imdavo tu ls’*la,*kud 
stiiuiinytojni reales tikrenybė* 
ir žiuoiiių išgalių ueįvertia- 
<lavu. Stiiiuinys knsnors 
nors na. ir tokius išvadžioji- 
uiiis daro, nals kad nuo tu su 
manymu (lykiniuiu visa tau
to* ateiti* priklaUMi. kad ju 
wįvykdžiu« vidum tarė* ža
li. Tai hndovn ui'ikaršėiuoto 
I* nb'-jiitio laikai.

I'alilika linini- l.uliiiiis A 

uu-riku* Piuiuma* Ih-ndruvi- 
-luimaytujų užreiškima*. kurį 
jie daru savo ivikimo tikslu* 
dė-lanl. Bendrovė *u*iorgani- 
xiuo kovo Jll <1.. 1919. nes. 
kaip steigėjai sako, "nou se. 
tini jautėm *|Miihlžiama* rei
kalą*. knd Aim-riko- lietuviai 
org:inixiiotų lokių l«tnlix>ve. 
kuri. Iurėdiiiiui užuojautos ir 
|ai*ilikėjiiiai i i-uoiiKia-je. ga
lėtų IJetuvai daug kana- |ai- 
gelbėti.’* Ne ku kito Lietuvai 
ir teikia, kaip pageltas*. Kiek- 
viena šąli* trisųpirnm |>ati tu
ri atsistatyti ir išaugti. Taip 
ir -u l.ii-luva. Ji pati iš savęs 
išbujos Reikalinga tik jai |M- 
grlba, kad greičiau ant kojų 
atsistoti gabių, tlerai motu- 
nytojai -ako. kad jie net* Ne- 
tuvon. kail ten savaip šeimi
ninkavus ar (s-nbuig ir nepro
tingu* naialo* iš ju* traukus 
bet savo dailių |ą-r>unk* |ia- 
geliai* dvasia.

Vėla, sumanytojai štai kų 
sako:

“Hio* Bendrovės |auatali 
niai tikslai nėra remiami aat 
teorijų, svajonių ar išvad
žiojimų. l*-t ant realaus gy- 
utiinsi. Butų neišmintinga 
sakyti, knd ši Ib-ndruvė mi 
liauk* visų žmonių kupitalų 
ir užvaldys visų Net u vo* 
praiuuoę. Viena, lai nega 
įima* įlaigta* ir viena Ben
drinė tu neįstengs padary
ti. « nntra. tokiam n tonoj <o- 
lyj šalis ekonominiui neg* 
lėtų iš*ivy*lyli.„ Me* nesa
kome. knd Ib-inlruve užsiini* 
tuo. ko negalė.- atlikti, ar
ini žade* tai. ko negalė* iš
laidyti”.

t i-u lui gražio* bixnio Tor- 
nuliu*. Jo- patraukia «avę|< 
uiii-ų siiii|ndijų. Nini|uitingni 
užsin-koiuemlaviis tikime, kn-li 
ji ii*iioin*-n<-je in» to* niuo • 
jauto* ir (inrumo*. kurių n-i I 
knliiigumii slinuitiylojai mga- 
iiianvimo pradžioj jautė.

Ib-j<*. Ib-mlnivė ketina už- 
siiuti pirklylw. Lietuvoj pra 
li><»». kelti lt l-ngi-lls-li l.ietu 
viii -u Amerika išdu luinai* n | 
produktai* a|i-ik< i*ti. Ji kvic 
••in lietuviu* dėti*, išleistu* Še
ru- pirktis kurių ietie !<• 
• lai. viena.-. Jo* iidn—n* toki-: 
l.itlimiuinn \un-ticnn Tnidingj 
< ■-iniKini. 
įšaliįtuorv. Md. 
j<«- |>iez.i<j< nlu. p. J. S. \ n-i 
liūtiško.

kurie palilkMa valttyht-ri-

«B|U.
-ukėin* Amerikoj vadina 'nešė. Juos tiesiant, suktybėm* 
“grafteriais.” Niekur “graf-:g*b> nebuvo. Nutir-u*. gelžkr- 
tas” ir suktybė* taip netarei li'J tarnai kišimi imdavo ir be 
įsigalėję, kaip Rusijoj. Visi i»kio atlyginimo |m*ažierius 
Itasijo* gyventojai žirni, kaip dapta ir viešai ųvžiodavo. 
giliai valstyliinio turto vagys-' Kiekviena* valsčiau* plen
te buvo įsišaknėjusl rėli*, kiekviena* valdininkas

_ _ _. _ nuo iingšėiailsiu iki žrmiaUMo,
Vngyiuu Ruujoj. -^.tučuik." Visa Buri-

Rusai karę su Japonija ju* sislstna buvo |iarcuit* ant 
anuomet pralaimi-jo dd ataa-, kištų ir suktybė* be Muku, 
komųjų vaklininkų vagyrtės.1 Ne kitokiu padėjimas Basi- 
•lel jų imlinkimo |>riiminė(i ki- joj ir šiandie, nraajai ten sis- 
sius, vnl-tyle-s gerą pnnlimli temai -utrritivti*. Vnry*t<~ 
asnamiškam praturtėjimui. <*<■- *,-*i revoliucijai užėjus tęaiit- 
<la tatva galiagnjai Rusijai 
pi altam'jus karę daug rilp- 
iH-sie-i JaĮsmijai. Rusijos vai- 
styln-s vyrai žinojo karės pra 
laimėjimo priežastį. Jie pasi
ryžo -uktyrbę ištirti ir kalti
ninku* pavyadingai nubausti. 
Skylė senatorių Gariną revizi
jai ir imvedc kaltininku* su
rasti.

Garina* ištyrimo darlių pra 
įlėju auo Ma«kvos intendantū
ros Kelio* tnMM-Mus |mtyrinė- 
jns *uM*kta tiek vagystė* Mas
kvoje. kud tiesiog neiatiki'-ti- 
nu nslėsi. Ihtr dauginu. Ne 
vi.-n Muskio* valdininkuose 
suktybė i*igah'-jusi buvu. Ji 
būvu t-iaoj Kurijoj. Kad suk
tybių šaknis pamekua. priri- 
ėju skirti visų reviaorių eilę. 
Jie laive paskirti ir tyrinėji- 
mus praib-ju |io viaų Rusiją.

I*ajatu valdininkai, kad ne
geruoju kvefiia, kad jų nie
kingi įtartini Im* viešaimna iš
traukti ir jie susilauk* Imu- 
du*, t'abugu. Suskato gelbėti*, 
naudojant tų |«ėių prienHMę. 
kuria jie |*4nijo*i. Papirkinė- 

revizurių kiše*-* pradėjo tin
ti. o jų raportuose, ant popr- 
rr». suktybė* mažėjo, tyrinėji- 
iną vedantieji pamatė, kart jų 
siųstieji rrviaariai pa F* ritimo 
auka krito. Anų laikų ministr- 
ri* Htolypiaai. tyrinėjimų ne- 
(tasekmę pramatydamas skyrė 
ir įlelegav* vienų slaptą nevi, 
noriam* revizorių. Bet ir *u 
tuoju viršiau-iu revizorių at
sitiko ta* pat. ką ir *u kilai*. 
Apie jį sužinota ir jis savu ke
liu imiarkta* buvo.

Tyrinėjimą* niekai* nuėjo. 
Rusija |m* save ne*uni<k> la
kelių sanžiningų vyrų. Dauge
li* įsitikino, kini nuo suklvls-*

SACRED HEART REOTORY,

ri ja* ir dabar. buiševikaam 
vieėpalaajaat. Kaip seniau tai- 
<l*xxi galima Kurijoj iš tad***- 
iš-ipirkli. taip galinai ir šian
die. Trockis, Leniną* ir visa 
Isdševikiškų komisarų eilė 
|*-i tekliiije gyvena, automobi
liai* ir >|tecijaiiai* traukintai* 
važinėja pu darbininkiško*, 
vahlžtae skraiste. Bolševikų 
valdininkai, raudomargiai ir 
kitokie atsukamose viet.ee 
fc amė* kišia* aefirasčtau pri
iminėti moka, negu caru vai- 
tlininkai. Rusijos žinota- liko 
tie patv*. Vakar jie rėmė ra
tą. šiandie bolševiku*. Rusi
jos visa tauta turėjo nuūa 
saažiaingų vyrų. kurie papir 
kimu pagundai arpaaiduUų. 
Ilolševiama* ataiga žmonių ne
pakeitė. ne* jis apie *aažima- 
guuių atsakramee virtose ta 

neturi.

galima Imtų surinkti daugv- 
ls-s, ne* beveik kiekvienoj 
stulaij jų randasi. Atsirastų 
taipjau ir krautuvių, kurios 
lauiukotų ir suvis naujų dra
bužių. audimų, arba taip va- 
dinaiaų “iš madoa išėjetaų". 
Be to, tartų galima surinkti 
nenuižai ir valgomųjų (taiklų, 
einant |*t įvairins valgomų 
■ įniktų krautuve*. Y|iaė butų - 
galiui* gauti miltų, cukrau*, 
druskos, džiovinto* mėnaa, de
šrų. kiekinėse uždarytų valgių 
ir tt.

Toks darbas turėtų būti va- ‘ 
loma* visur maž-daug tuo 
lakiu taika, ir Mriakti daiktai. 
turėtų tarti suvežti vienon vic-, 
tuo. iš kur vėliau, nusamdžiu* i 
eprcijalj laivų, |atrių*li juo*. 
Netuvaa br

Tai tok*
Mum* rudi

Z Amerikoj, civilizuoto* žirni
nių ojaaijoe imbugę. sorijali*- 
iai bandė užgtaėyti. kxl da- 
Jmrtinėj sorijalistiškoj Ru-ijoj 
jnotery* nėra nacionalizuoja 
juo*. Iš*-! Rusijoj moteris yra 
’Meionalizuotg. virto vieša uuo- 
jmvybv. lyginai kaip koks tlai 
Jrta*. Apie tai |>ram-ša ncata-- 
įotino* žinio*. Apie tai žinios 
pasiekia ir |mt atkeliavusiu* 
5* surijai ištiško rojau* žitam*-. 
Z P-ui M. Viuikui teko su

Ii su virau iš bulševikijo* 
«tkcliavu*iu rusų oficierimn. 
JJžklausu* n|H<- moterų nncio- 
nalizavimą. ši* |mt virtinę*, 
kad tai tikra tiesa, tr netik 
tai. E*ą. ladšev il.ni už jokį ki
tą principą' tnip uekovo*. kaip 
MŽ moterį) -uvisnomeniniiuą. 
Tok* bolševikų |mri*ly uuo ir 
jam ir tadšrvikam* dikčiai |«n 
liukų-. Dalykai taip <•>:, (airė 
dyti.

• Kn* menuo *ii moterim teik 
lumlraktą |m- Imlšcvikų komi- 
sąrą atnaujinti. Kn* mėnuo 
|m« ių galima mainyti. .\’<-|mti- 
ko rinki* kitų. Praktikoj 
*-*ų <lnr ir taip: :i|«irt *ugyn- 
liuuio- molei* iHil.M-iikui t ui f 
<l*r kokį dešimti ”|mėių". 
.Miilrr* irgi guli i- |<M*ali<- 
tiek "lynj" turėti, kiek jom* 
jmlinkii- ir kish-l m- lipi-- 
vaiku* nėr ko rupinio—. Dol 
ševikų vublžia juo* savitu gin
timi piiiiim ir l>olševiki*ką km 
4ų augiiui.

Toku-lli* |Ulr <-dy tulttlo »-.-lllil. 
Iiv-iuiku įsivaizdinti lo |sdiii 
kimo Ihip-nį. l-ok- |<*i- IhiIšc 
viktl* up-ireišl;ui. Bu-ui uls-l 
riiu nebuvo uug’-P.- durt**. Vir 
tu- iMiIšcvikrd*. Dievo ir pri 
gimti*— įstatymu- užmiršus, 
gvvidi-kuiiiiii ts-r ubu. t.iiu
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A beina* Kurijoj doro* nu*- 

s‘ju* bažnyčia dama kėlimu 
trafariėmė. Ji laivo liakuri 
puošnia* iškilme* rengti. brt 
nesirūpina ir prirašo* i ų n*ieš 
koja žmonėse doro* gilinti.

I.ietuviq doringumu* tano 
ir yra kurdui* našesni* ui ru
sų. Rusijos valdžios- Lietuvoj 
sodinami “pomtaMi** baro 
žymiu kontrastu. “Poeelmcų" 
ImgaJini* palinkima* vagišiau- 
ti pa- lietuviu* padarė lui. 
kad burlioko vania* laivo to
lygu* vagie* vardui.

h-ėkant priežasčių. kodėl 
tuk* didi* skirtumą* tarp lie
tuvių ir ru*ų. niek* nejiajėg* 
užginčyti. kad pa* lietuviu* 
i-u-ireiškė išganinga katalikų 
Bn.nyėio* intaku. Dažniem

I*rn*ų Uet avių Chirago* 
Komitetą* pmirutiaianii rara 
posėdyje, svarstydama* Iždo- 
vau reikalu* ir ja* padėjimų, 
išnešė sekantį sumanymų.

Me* žinome, kad Neturoje 
viešpatauja skunlas ir laula*. 
Nctuvo* žmonėms reikalinga 
Jiagelba. Ir tai ūmi jmgvllm. 
Jiem* reikia visko: inaisTo. 
drabužių ir fan^rbT. kitokių 
daiktų. Todėl mes. Amerikos 
lietaviai. turime stmgtiee. kad 
jiem* šiuo-tuu imgellM-ju*. <1 
tai laularyti. niu*ų nuomone, 
butų galima taip.

Kiekviena draugija, kliulai* 
ir parapija turėtų išsirinkti 
tani tikru* komitetu*, kurie 
eitų )*r *tuha* ir rinktų įvai
riu* n|idėvėtii* drabužiu*, u- 
valvue* ir lt. Tokių drabužių

broliam* ir seserims Lietuvoj*; 
ir pūty* nieku nenustotuiue. O 
tokiu* daiktus rinkti yra daug 
lengviau m-gu pinigu*.

A|iie reikalingumu šio daly
ko nėra reikalo daug aiškinti 
Tikime, kad rims ma*ų orgą- 
nizaeijo*. supras ja svarbų ir 
imsis ui darbo.

Pranų Mat. ūk. Kam

Nuv. Valstijų Nveikatos Biu- i 
ra* apskaitliuoja. kad viršum 
*e)rtyaių milijonų Kur. Vai' 
gyventojų yni užsikrMę dru- ■ 
gio liga.

IŠPAŽINTIS.
Ituvan aną mėnesį |ui*ižiu- “slapukių". kurio* irgi daug 

rėti dikčiai garsinamo* arti*. | kankinasi. sielvartauja. Viena 

tė» llcrlli Kaileli Veikale ‘’Tlie 
Itiildlį- tVoiiinii."

Veikai* piešiama šcimy n*»» 
»y teaiiiui*. Moteli*, prieš iš. 
tekant, turėjo meilė* Matikių 
-u kitu vyru. Ji užslėpė tuo* 
-antikių* nuo -am vyro. Jo* 
pirma*!* meiluti* pasirodė do

Į rot neturį*. Grąsino nioterri 
atidengsią- jo. vyrui |ni*lap 

|tį, gi už tylėjimą didelio -u 
linų reikalavo. Bijodama, kad 
įvyra. ne*iižinolų. ji nuo tyro 
jiiliojo pinigų, ji apgaudinėjo. 
•Ii jinitė. kml negerai elgėsi. 
Ji kankinu 
pirmojo t 
ku*. kutie 
i lellalitlill

uui

KK SAVO BOSO.

Kud utciiidi iš 
din *uvn laiš 
■n jo- santikių 
lietimu ir ku

z.

ijų net ir nusižudo, kančių ir 
1 Imimės n*-ls'|>nkę*<lniiui.

I’risižinrėjiiu veikalui. Ding- 
stfli yo minliti. kad veikalo tu- 

i riny* savo aiilgulriui neutsu- 
, ko. kad šių si enų moteriškė 
. n*-m joki “mįslis”. kokia no 
vėlu ją iš tą emocijų t tarinio 
|uidaryti. Al sakymu* lui Ino 
trriškei. t i-om* knnkiniiiHi- 
*e«-ni*m- yra išpaz.inti* Ibi 
tų ji pndi)*u*i vyrui ne vien 
lik **Vo gerą-ių* puse*, savo 
geruu-iu* darbu* atverti, tai 
ir *mu *il|>nyta*. jiudiiryta* 
klaida* išpu'.inli. liuo-i« ji bu 
tų nuo kunkininio* -eonų, 
liun-u ji butų butu, nuo kp 
guud’n-.|im<>. melo. riiui**ui

i
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įiena* slėpimu* kitą iššaukia. 
Juo toliau, juo iluugiuu melu. 
Asmens visa* gyieninia* me
lui*. apgauli- ir piktadėjyetė- 
mi* užripibio. Gyvenimą* virs
ta melu, nuužiuru. įmina-, kad 
lik |ui-uuli* apie jo luiloių imi- 
.teigimą m-užiliotų. Kliukina 
už ncduryls-* aaniiuė iš vi
dau*, kankina ulidciigimu bai
mė. Kančia. o ne gyvenimu*. 
Kailiai dainai neišlaiko — nu
sižudo.

Prisiminė vidutini* žeme* 
*y venloja- ž.inogn-. Kaip ji* 
žmonėm* geru, doru ir kone 
šventu |m*irudy(i stengtas! 
Ant veido Šyp-a. aut lupų žo- 
tižiai, kurie save legarbimt; 
apie *u vo doryln-*. geni* dar
bu* a-men* liežuvis kalliėti Ir- 
) ailitilię*. 
Imi*, in-ti 
lonuiln*.

rrikitt! K

K«»k“ 

lik 111 ii 

UKMlirl 

H-llirlU
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It* di

1 kaip gudriai jis už savo ge- 
i n-*nių ibirbų (atpildyta* prieš 
i Ibvvą ir žmones nuodėme* ale- 
! piu. Ir kiek fui* jj liuimė*. nuo- 
Haline* baimė*, kiek kančios 
; mintyje, kad va. va |msuulis 
I ir žiuonė* sužino* visa* ur 
'tior* vieną ju netlorvbių!

Hnžino |w*uuli* žuuiguu* 
pupikiylų iiuudė'iuę. (Midarytų 
klaidų, netiesų žingsnį. Koks 

Į vėtą iš jo sukta* snvę* advo- 
kida*-ginėjii*! Kur reikia ji* 
užginčijimų punnudo*. kitur 
teisinsi*, aiškinsi*, trečiur me- 

jluo-. nekaltų avinėlį umlno*. 
o kur išejinio nebėr, ten nusi
žemins artimų lamignilčjimų 
-teng»i* iššaukti, savo fonu, 
niškiiiiliiairiai* ir j kitų tosio 
ryhe* 
imi l> lu ii- 

ii'iuniški
t ijuli*lui
imi- i ra

nu rūdynui!* 
-. Neveltui 

-plikai, 
iiukia. kud

jithddiiuu 

iifkrik? 

iiijdr* 
% i rm*

1-pHŽIIlti 
įtinti*! J

•J

-*i|aižiuti! Išpažink jų*, jei e*i 
*lrų*u** Atverk savų nuode- 

Indų, klaidų ir *il|>uybių ata
ką. ką taip gudriai metai* ir 
išsisukinėjimais nuo paamdia 
slėpri. Liauki* save ir panau- 
lį ii|iguudinėti. Eik čia ir pri- 
sipnžink. kad nėši žemiška* 

į dievaiti*. Is-I kad esi silpna* —
žemė* sutvėrimą*, dažnai pa
baltinta* graha*. Išdrįsk, jei 
nori būti teisingas. .Nuleak 
*avo išdidų dėl melagysčių 
sprandų ir prisipažink prie

i kaltė*.
Išpažinti*. Tave Krislu* į 

-iikrMin'-nluz pakėlė, savu niie. 
, laširdyls-jc |m*aulj nuo kalkių 
grllMsIauut*. Bėda, nelaimė ir 
kančių* tuo* gyvenime laukia. 
I.ą nuo tojo Dieviškojo fui- 
lengvinimo šaltinio traukiu*, 
meluose ir veidmainy l«-je iš-

I ieško. 
:iu netiksliu » 
prtmkstaviiną.

-veninio dratnn 
jo ni'iMUiiokino, ji* 
o ucišskailė. Nsim 
in- mano silpni uxiž 
iK'isinokino gvvrm

kaptilk • 
Tegul 

>* ir na 
jo-
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kiūtinu, parėmė darių ašėkų ir 
nutilo.

Dabar ta* pata jaunimas 
■engia teatrų ir koim-rtų. Sta
tys scenoje "Naitutė." Vaka
ras atsibus gegužiu 18 d., di
džiausiojo svetaiuėje (U|>era 
Hoaaa). Jaunimai uoliai repe
ticijai lanko. Tikimasi pasise
kimo. Girdėti, kad ir svetini 
taariai indotuauja lietuviškais 
teatrais. Iš apieliukės jauni
mui patartina atailankvti ir 
į ii il j11 šį - **-»} *ri|į» pa
rtekėti, kaip GirardriUėe jau- 
niurni moka gražiai veikti, tė
vynės ir lužnyčios lubui.

Nedėlioj, bal 27 d. vietos 
Tautoa Puodo 72 skyrius buvo 
surengęs prakalbas Lietuvos 
laisvi-s reikalais. Kalbėtoju™ 
buvo p. 1. Sakalauskas, 
"Draugo" redakcijų* nary* ir 
kua. Taškoaaų iš Rockfondo, 
11L, kuria tų nerišlių čia pa
maldas laikė.

Visųpinaa šešios niilvau 
kae* tašui mergaitei padainavo

Irai kiekviena padeklmavo 
gražias eiles. Dvejai* atvejais 
gražiai |iadvklemavo eiles |k 
P. W*ir*ai fta AiMimiUų 
trarapų, bat juamaingų prabai- 
kėlų paaakė Iran. Taškuaas. 
Paskui kalbėjo I. Sakalausks-. 
kuris apipasakojo kiek Lietu
va iakratėjo per ilgai melus 
nuo spaudimo rusų biurokra
tų. kaip Amerikos lietuviai 
aelpe ir šelpia aavo brolius, au 
kentėjusius nuo karės, kaip 
karei pasibaigus Amerikos lie- 
tuviai gausiai aukoja iaetu- 

mkaiams. Prabai
ha buvo initami.' Pertraukoje 
bavo renkamo* aukos. Nors 
žmonių nedaug susirinko, liet 
gružių uukų radėjo aut Uetu 
vai laisvės aukuro. L y. 122 
daL «5c. Keikia pažymėti, lead 
Miivaakee Itatavių kolmaja 
■tau dideli. Prie to dar raa- 
dmi ir bolševikų, kurie gyra 
■a paty* nežinodami kam.

Metanttaji aukojo laike pra
kalbų:

V. Rakšty, 30 «taL
1*0 10 dol.: J. Kadivila. P.

Aramai , F. Trriais, Pr. Mar

• Po 3 dol.: J. Jauaikoais.
Po 3 dek: A. Maritva. P.

Afikšlie. X Perilaitta, J. M1 
kriis. P. Kvirskas.

I*o 1 dol.: M. Eablauskas. J. 
Beaikietis, J. Kasparaitis. A. 
Gencauskienė. A. Sveikata. St. 
MUtofiais J. Admmdtta, r 
Karpis, M. Mikolaiats, J. Xra- 
Ita, U Htapšys, J. Eriniais. J. 
Pariulis. J. Petrauskas. O. Xe- 
umviricač, J. Bušnianskas. 
L«moaas. J. Du-kunskis, 
Kartūnas, A. Pa|dauskns. 
Jočius, P. Vilbiševskik. 
Oenėauskas. J. Jreuilavičius. 
P. Virbickui, K Monkevičius. 
J. Norikas. U. Taškunas. V. 
fleakvvirius, I*. Morkūnas.

J. Kas|iaraitis |iažadėjo 4 
dol.

Prie Tuntus Eumbi įkyriu 
priklauso skaitlingas būrelis 
■orių, kurie moka mėnesinrs 
amkestis. Skyrių valdyba yra 
labai veikli. Kuvu mėaeayj su
rinko ir imsiunlė T. F. Cen- 
tran 2IM dol.

Po prakailių prisirašė keta- 
ta« naujų narių prie Tautos 
Fondo skyrių. Visiems auko
jusiems Lietuvos reikalam- 
Tautos Fondo skyrio vaklylm 
taria šiirtingų ašių.

Bijūnėlis.

L. TTMV OL KVD-
PŲ KKMUrnrKŲ 

DOMAI.

Suimtoj, gegužio 3 d.. 7:30 
vaL vakare, Dievo Apveiadus 
|iara|>. mokyklos kamltaryj yrn 
šaukiama* L. Vyčių Chicagus 
Apskričio kuopų pirmininkų 
susirinkimai ateinančio aeao- 
im vakarų rengimo reikalais.

Kuopų. priklausančių prie L 
Vyrių Chicagus Apskričio. pir- 
_ " UUkUrato

L. Vyttų Ch. Apricr. pina.

U MORTH UDBŠ.

Vietinio Meta, kun. Valaičio, 
dėka tapo sutverta nauja jau
nimo draugija. Prisirašė gana 
ricaitliagaa bareli* prakilnaus 
jaunimo ir žada pradėti tuo- 
jnus teikti. laiiiuiupt |tasise- 
kirno naujai draugijai.

Parašai p* policija.
Kuinntasi labai įtrujiiai. 

Jamunma vaikščiojo po įtubai 
ir surinko nemažai, nea daug 
svetimtaučių pasirašė. Bolše
vikai raukas kratė, mat jie bai
liui. kaip zuikiai. Suko: "Pa
kui gali mokcitiiui ajArauti, j 
ienų konttų nuvaryti, kalėji- 
maa patupdyti, tinai, kų ka- 
nigni gali padaryti.'* Trim jų 
sakymai grtiram tėvynainiama 
nepakenkė. Jie pasirodė tik-

mėtiaia. Tai. kars nežino kur 
jo tėvynė, kur jo tikrieji na
mai—yra lauianža. Kad raky- 
ttai |k> petirijn. bijojo, lai ari 
ai-aaiatilm tam. kąra aapraa- 
ta jų kvailumų, hri kad jta ir 
|s> savu prtieija bijo rašvti*. 
tai tik juokinga ir rtebrtraa.

Pastaruoju laiku aorijaliatai 
mitingavu. kas)ink kalėjiman 
uždarytu socijalistų vado. 
Debeo. ir kitų. Nutarta rinkti 
imrašus. "llašikunrs draugu- 

* Jtai, kad te- tmM jim 11 mm teks 
pamatyti.” vienaa karštagal
vis rėkia, “rašykimės visi, 

vienai
K. 
Al.
K 
V.

•4

ura!" "Xa. pradėk." 
►ako. "Ne, tu pradėk." autrae 
atsaku. B»-ragindami 
antrų ir išeisiu ritė. Ir tas. ku
ris nei kalėjimo nebijojo <k4to 
nrpmiirašč. Tas (amalo kukic 
nirijnliatai laibai. Eiliniui, jei 
i-ors kiek luimokyti lutų, 
visgi, man ru<li». in-butų 
kiniu.

vivua*

lai 
tu-

t

Vakaras.
Dar eina žinutė. kad ir vai

kučiai rmgin vakarų, kuris at
siims gegužio 4 d., bažnytinė
je svetainėje. Programas nusi
ties iš dialogų, trumpų veika- 
Inkų, dainų, ib-kb nuieijų. far
sų ir tt. 
susilaukti 
kės.

įžanga pigu Zivlu 
nerių ir ii apieliii-

šv.Pėtayčiojr. geg. 2 d. 
Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų 
draugijos skyrio įvyks susi- 
nok ima s Mv. Mykolo Ark. pa- 
raitijos svetainėje, TJO vaL 
vakare.

• - f. . .1 įsas nares n-nn-jas. taųegi 
ir norinčias pririrašylL kvta 
č-ianie susirinkti į šį svarltų 
susirinkimų.

Susirinkimas lui« svarbus 
tuo. kad jau tik kelius aivai- 
tės Iteliko iki rengiamojo Vie
nuolyno naudai luzaru. l'žtat 
iiioteiis ir mergaitės iš šv. 
Mykolo lauupijos yra kvtaria- 
mos į šį susirinkimų, kuriaiue 
bus svarstomi hazara reikalai 
ta kad aarthsidtatė* ra savo 
būda nepasiliktų ažpakalyj.

Kas aukojo jau kokius daik
tus <ld Itazaru, a rita jeigu na
rei kų aukos, 'prašomos yra 
atnešti tan susirinkiman.

Tat moterys ir mergaitės. 
ae|Mumrškite atsilaakili susi- 
rtakimmu X R4arth' M*.

Mailių.
Pas mus taip atšalo oras, 

kud kaip kurių stilbų langai 
upsikvietkavo bilais. Nekurta 
aimanuoju. Turbut jau turi kų 
lašėję, ar kaip.

ADVOKATAS

Dubu

.

i

DR.I£BAWm

Busite užrašyti Lietuviais 
Jeigu pirkaite Vktory Bandėtu 

“Draugo” Ofise
iki 8 vai. vakaro kasdieną 
išskyrus Nedėldienius.

denio—J. laris-žiiiskas. Duruvo 
Aut. S. Valūnas, Veronikos 

ir Teresė*, Latvių dainininkių 
—M. I mbrriiuu- ir Ona Am- 

ai i Si ■! * VlOM*. A **—— -JI.Ir! vJmSKvv mimv -.!. ■ •*-

Komrdijėšė {atvyto. Vaidin 
lojai m-mažai prijuokino pult 
likų. i*o to 1*. Sriulms {nutek- 
leuaavo ritau “Močiutė"; A. 
BsKrviėtart—" Virar gerai, bet 
I-ietuvoj geriausia.''

Paskui Ant. Mun-ika |«a iš
kilto apie ėyvių darbus, kaip 
jie diria ir lt Autgabi J. Kar- 
likuuskas pakalls-pt Pergalės 
laisvės Pask«l<e reikale ir 
prašė, kad kuinus (urbtų IhmhI- 
sus prr lietuvių skyrių. Dirb
tuvėse |N-rkaiit reikia |iasira
šyt i l.ithuanian.

šiame vakare iš mažųjų vy
čių kuopos persikėlė prie di- 

(Tųsa ant 4 pusi.).

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES KAMPELIS.

Dr. M. T .Strikol'u
LIETUVI*

GY>YY<MJMl IH CH.1KI UtoA*

Dr. A. R- Blumenlhal D.DJ,
AK1V bTKCMALtkTAM

Nurthaidirriai riakiute pa
rašų |s> prtieija gražiai pasi
darbavo. Surinkta ir išsiųsta 
kVashingtuuan ."M 116 |tarašai.

Z<*niiau Įmsirašusieji komi 
lėto nariui dėkoju visiem* pa
talų rinkėjams, taipgi ir tiem 
kurie namuose arka krautuvė
se leido įsteigti stotis.

Nesmagu tiktai |aižymėti a- 
pie Vivšųjį Knygynų ir jo lai
dyk*. kuri neatkreipė ilomos į 
bolševikų užpuolimų aut ko
miteto |Mrašų rinkimo dieno
jo. kurie naikino prticijas ir 
Uoliojo nešvariausiais im- 
džinis. Idilini stcls-tinn. kini 
vadinuniume Viršpua- knygy
ne keli bolševikai taip guli 
sauvaliauti.

Purušų rinkimo komisija:
D. Butautas,

J. Kar1<lr*w<lf**

K. Ragis.

u*

l*at*Mui« m»v« gldatMmta'l* Kasi m to
ro Ir felrmtoh* JakAo. J to |m»<ti* iA 
k u u* u gub. Telk* Mav_ llahi* |mr.. 
J c d tetų ►*!* Ja* U*m» laika* kaip 
malsim*: amu auBtraAaaHi
NcIUAam JM !••« > >. ar ka* u pi e juos U« 
aate. |rt*a»*Ait« ark**' tu «dra*u: 

l‘<lr.HMla VaUlcn*-.
174d M. C*io* A*<. C‘tok>*u. III.

I ?

It MORTH SIDES

.
I

LMwvw AtMatb *b« aUk •
k* Ūktai dgsarapi Uftu'al tr
kc«*iM 4i4el|: uMcdm pinaųuji krtiua < 
tarpe lsMriw«u« Ir t»Mra»uh«« »u- I
tcfkkM istlMain* |ra**lu* įgriuvai ir Lt I 
lua Mieteliu* darbu* MtllkU >r* W*4* ' 
rt«4UK

ViM—raa apte Uatavra Ak 
Matymo Bradriv; ir jo ko-
qu | nuliu Dtnarovei.

Veldrm rea gAcriMię* kumėird>u«i«u* 
■I* |mii|* k* ui |M*evrlki*im< Mi*1u*i»a 
AtM<t>mu ll-Vfu |tfalhri««iM ■MMtMtta 
žImui tirti*u rako.

-Idrtma **0* krMI^aep- * BleMdieFr • 
■ tsiLn-iput | Ajwi«<* ir l «U*« I Ar
tu**** Aiiftymu ILbr* (tartu«> |*r**>« 
iUim Jo kad ciMNUMMA'kai
atlrtMUtirtl M«rt(M4-Mll|."

Prie darbo!
lA*tu«*«* atleudutojlniui rt*k»lMU|i 

l»«*i*al tr tumiau KaM* didele »ut«a.
lacluvua A tatai} u.m lk r*«|fu*< *«»i

MkefU lu«'ta»<t *F**4 MMUytm* tkdu'rtu 
m 11< upui di |«m1u*u*

yitukltė ' 1^1 tiriu* Atatatyiu" lieti- 
dr«e«’

tū tai SI* irt i !•*(UuiMrtiiia »u »..* • 
*4rtU. kaip 1'iuM L-irtl (rtUai >•*«! " | 
1 • f*tBt*UK Uiuiušštau I d*M*aoi«M« X« i 
A|*aM*e hu-riikrMi»Mm.

Krvipkiti-a A«i>*> a U i c* u

LITHUANIAN DEVELOPMENT 
CORPORATION.

((Arimo* Aa<4*O»m> >,
320Fiflh Avc.. Ncw York. N.Y.1

e
■ '■

EXTRA—NAUJIENA'
S«m» |>irni<*> lįtrnn 

i* k* rimui u**4li

m.
llsuaa -S»r. Irt. l-slal »X

CH1 »• ~ ’ 1

orv.i SHi ū«imu i
Trl Imi Taste na 1 I

F. P. BRADCHUUS!
Uataris Advokatai 

Attoney at L* w 
IM W Mnasar, C«r. CteM

AMOtfAItOAL

į , —---------------- --------- M
litrM* ir Arklį TH Mm*(M 

Dr H 8 TOMPKINS
»tl - %M <•% l»% l«M %’**! Hlltl »!<• t* 
IMASI Mm (»*£*« %»rw < lik *»«». III.
\.■.»d 73 :z . . • . : i l
liM-ty; * -* «uk««. Xc*l*

ruaa • 12 ir pult* autArimu.

Praeitų ketii-igų. Imluu>l/.i 
24 <L. atsilMivo I 
kp. agilat yriškos prakullius. 
Žmonių susirinko n«-|>crduu- 
giatisini. Gal stoka buvo išgar
sinimo.

Prieš aštuntų miltinių inka
ru K-ib-jas, kuu|i»< pirminiu- 
kas. A. Muteiku. atidarė vaka
rų. paaiškindamas piuknlbų 
tikslų li-i prnlmdniun- k<-lelų 
žodžių apie L. Vyčių orgamui 
rijų.

Paskui kalis-jo Ir, 
unnrisitcto studentą* 
P. Gurenas. npie juui 
l<*|*i-akojo apie jauniu 
tuioji

Vyčių ,’rtos
■x

r.in'tncoti.v.
M h ui y Ii U < Haftar hbofvi lietuvių 

«|*r»in! Gllljuj kurtrvj 1«n4^ni 
m|«m ;**•> Itrtuvi* tr !••«nepija tr h»« 
l<4uų hia*l*. m akuOkl* Iri. b įrita į 
>ra ITtė^magia |»*r<|atlNto |mi4 Į 
«|ttlka« j kilu Ift'«*a4« lUt* |
b>kit<* ■rtam atm4tu*hųk>tc

b.
I3t> W4M»*4«r A b r.

.liūnu. < Mitai. <MA5TE0 5Y

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

ir i*n*a- 
siMia* 

M b r *lt lito 
mokymtd* 

m*.

OIRARDVILLE, PA.

Dr R McGUIRE 
I M J*T \*
ir «»erkil.

Av. Vintmto pu rupijos sto
ras surengė Italių, kur jauni 
■ua- ir suaugę linksmai liukų 
praleido. Irtbjnueiai man |<n 
tiko lietuviškos žuislės. I'unu 
šios tr,įsiės jaunimui ivikalm- 
gite, lies jose gludi Lietui ns 
ypatybe. O ja suprasti, ypnr 
čia nugusietus. yra evailnt- 
Tad pajpilina. kad rimtas ne 
pamiršta sm« įtarctaos. Žais

Streikas
Gatvekuiių koui|Miiijos dar

bininkai sustreikavo suimtoje 
prieš Velykas ir dar negirdė
ti laimėjimo, it žmonės turi 
nukentėti, nes reikia pėk- 
-tiems riti, kad ir toli. Girdėt. 
l.ad knninaniui ža<la ii

t

rut <>i> |
l»* Kvrj MMUb niNtal %ii «n* d* »• •>

>nlian «**tgk4<t
titfrimia Ujlllta. ;• rk e 1 , • - .
Mtaudu kultų I tgtaL lirltriKi •«» •
to-ntnj %MA«t, AtMha*kite |«m* (raki-
nifltart

lx»u«- Ufl
J*-> U |ii nr.

< teku*£«* IU.

__.ją-.------- -------------- į 1 į t y

Rcp—Songatl and Co. 
IMI WrK»s<>« Avi

■ ir
!••!* Itok* —
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Jausti*.

It BRIDGEPORTO.
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I"*

vmlėja.

MOTINA UEJO TEATRANt

j-

a|i*ukruiuo

I

PRANEŠIMAI
Ii T<i"A tip LAKI!

v

1

Ii T<<WX <»P LAKE

»n«
Akn

Kr

I
DRAUGA”

UŽDRAUSTA SOCIJALIS 
TAMS PARODAVIMAS

GAL VEIKIAI PASIBAIGS 
DUONKEPIŲ STREIKAS

jirnmšimo. 
gimusieji

i

I ir* va žino
stivnžfhė

S. 
ir

I 
rraini

pri-irnšė; 
Snvifkitilf

tiV. 
rinkiiaii*

•Vrt«b»r*Jr 

maldų

Ui vaikai 
išeiti gai

li DIEVO APVEIZDOS
PARAFUOS

Pankštnžėli skrajūnėli“] ■■ 
I

I-

Užsnūdo parke, iibudo polici
jos nuovadoje

SKAITYKIT K

Neteko girtiM, ui kiek par
duota Pergalės laisvės Pa 
sk<4os Ismdsu. Spjnma. kad 
už kokia* *.MN) <k4.

*a- 
lleOUIII.' 

litu

Italnmlžio 24 d. I*. Vyčių 
kp. paminėjo Vyrių

SL1MTA8 JAUNAS VACĮ 
LIG?

leė’t

Orilijsn ^ti'Mitiniiikt) mim 
ji.’ik* 2 gr
š\ Krxh»u« pampi 

tWoj p«» pn

deja*. J. Kar 
pratarė kelti

K«
r**uv

KATALIKItKOS • VENTEI

Ketvirtadieni* gegužio 1 d. 
Pilypą* ir Joknlui*. nj».

Penktadienis, gegužio 2 d 
Atannaiju-. tie tinn*.

KASDIEN REIKIA SURINK
TI PO 12 MILIJONŲ

DOL

Nelengvas Chicagai uždavinys.

(Tiiragn v<4noja*i -uriakti 
Pergalė- Pn«koki* jnm *kir1ų 
didį. Rmonė*. Iml.iil. i*|>i:.d/iii 
lllivjo |*-id:illg |*i-ilikėjiino 

*avimi.
Knomrl |irn*i<k-jo l*n*k<4..- 

kumpenija. gnti-ini |>irktn 
bnmlNii. Pirmųjų k*ni|innijo- 
di.-iių surinkta l«-n«- 17 milijo 
nii. Paskui hontl-ų |drkima* 
ataušo. Slinislif- |«in>j<- lw-u 
tv-nkniiin iu-i 7i luilijotių.

Tuo talpu kalu|mnijo* lui 
kas st-tikn. Jei tliirago tu-not i 
turėti jiniėiuiliiiiHi ir |ui*kir1n 
laiku nori surinkti skirtų siu 
dalį, kasflii-n turi |uikloli ■*: 
12 milijuut) <|ol. Ir taip kas- 
dirn ligi knmjmnijn* jaihaigo*. 
Kitaip gi upturė* lik gėdų.

Perdaug pramogų vidumies 
Vi

Paskola- reikalai* vi.liiuiH- 
tyj kasdien rengiama pmlaug 
visokių jrmtnogi). Žilienė* mv- 
Ii jniklansyli sknnlžių kaliu), 
myli jn-ižiuri-li j laikunų 
rkrniilžiojimtt- ir |«in*lavi- 
nu*. lb-l ri-uili P«*k<dų nevi- 
ri jMrruiin.

Pvniniig tų visokių pramogų 
vidaaiieslyj. Kiairl jų įlalie* 
■rbutų galima jw-rke||i į kita* 
miesto itali*. kur gyii-na <lar- 
Mniakni. kurie uoliai fanerai* 

* ftnėolų. iIikmU Itėilei Namui 
pinigų.

Darbininkai visi lig vieno 
ja-rka Paskolos liond*ii*. Ib i 
ji«*n* neb-tnta pniniit.vti kml 
ir tokių lakūnų 
are.

Lietuviai perka

Sulig ofii-ijalio 
Cliicngoje svetur
žriHinė- ir svetimšaliai žymiai 
perka liondsu*.

Pirmoje vietoji- stovi č-<4to. 
slovakai.

I.ietuviiii jau yru nupirkę 
Im>iuI*ii flaiiginu kaip iiž 
tūkstančių. Žinomu, tu* m- 
ilniic. lb-1 jie ir lotinu* |*-rkn 
ir Jiirk*. P:i-itil.iiu:i. kml t'lii 
rago- lietuviai kuiii|ialiijo* |w 
Imigoje pasirofly- su kelini* 
šimtai- tūkstančių.

Ligi luilandžio Chieagoje 
svetur gimu-ii-ji žmonė* Dėdei 
Namui jau buvo *u-kolinę nr 
ti |*ir<>* milijonų dolierin. Jie 
suskolin* dar keli* milijonu*.

Lii'litvini privalo pirkti Per
galė* Paskolos bondsii*. Pri 
valo remti šalį, kurioje turi 
sau Itii-vų gyvenimų ir piliety 
I*-. t.iM—. Tni lietui, \n1ni 
vi-i tini atminti, kml lw>nd-u 
|.il Linui* tai gel inll-ili* pi 
tiigų taupymu*, saugu* ir ne 
šų. Ritų |>-lllų,

\l*-lmii inuitil. -ii siiindi-- 
l'liiengo Imi Jindvigilbinli *n 
vo uolumų, kad Iiejni-ilikti už 
jmknlyj.

Visiem* teikiu pirkti 1*md

( 

t

I

Į

Į

f

F RA 8N AUDIMAS ATSIEJO 
SUS.

Juliii .1. Pinta. *aliunininka-. 
7*417 \Ve*t 22 guta antį ryt
metį niitmiHibiliu vužiikmIu 
mu* |*-r Ihnigla* |*irkų vi 
diirvj kelio *ii*tojo ir *aulė 
kniloje gardžiui pri-mulo.

Per dvi v.'ilumli piavir-iuo 
pintieji nulfimolHliai furėpi 
h-nklie* vifliirąj kelio stovia 
šio- mašinų*, kurioj Nildžmi 
mt« gojo -iiliiihimiil.ii-.

.Vieku* lu-dry-o jo jitižti 
slinti. |Mi1raiikti jum -nUlu- 
-n|mn-.

IL-jii, tim keliu |>ii-i-iiko 
lirmon.i- *it niutorvikliu.

Unndngini ji* |<nžadimi 
liimiiiiiikų. Ib-I ta-ni
l.l.iti-yti imžmlinimo. Tm' 
jn <- ir *ii mašina buio pri- -a 
Ivta* |s>lieijo- miovatkm.

.'nt rytojau* tei*«'-jn.- jam 
nžkorkino ąt-Vi |mb.im!f*- i> 
■ ei-l|MI lėšų.

‘"Kas mu- galėjo tnm-tų 
jo,trenkti. <»i Imsite! vi*ni m- 
I- lllllll išbmlę*”. JSINlItė tei-ė- 
ja- jut ištnrmė*.

Mr*. Jo*ej4i lV«-in, 9tH E. 
•Vi gaU larimt neknomet ,1*11- 
ginu nelnnky* teatrų.

Alui vakari) jinai išėjo ten- 
Iiau. gi namie pa- vyrų |mlik<> 
S melų vaikink* .ir G metų 
tm-rgaile.

Vyra* vakar* buvo užimt** 
savu krautuvėlėj, 
gavo Įtrogo* vieni 
Vf’tl.

Kiek imlnukn* 
jauti* niitiiiiinltiliii- 
jo Is-riuiitį.

Parėjusi nuliai im>liiui ėmė 

aljdL

ATNAUJINTA KOVA PT-IE-j 
•UNUI

Su ĮuivtiNii'iii visokie (Ulini- 
tli aline* išniniju ima užpilei:- 
u.-ti ir kandžioti žinom--.

Keli vaikui jau sukru lzi< ti.
Polieijo* viršininku* Gin i i 

I j-nkė |H>liriiii>niiiii* prižlli 
i'-!i. kad visi sutiy* Hitų tip
ui -nli nn1*ni«!>*:<is. Vi-jmklu* 
l.i .ii Šimų *nv i-:k:r 'ui- |<i 
įmukti a*iiion nt-akouiy t»-n.

Ii CHICAOOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

(Tąsa nuo R’paid.). 

diiijjų erzantieji nariai 
Amlirožintė. O. Ainliroiiiitė, A, 
S. Valūnas. M. Aii<lni*kf-vi- 
ėiu*. I’. AndruMn-viėiu*. 
Kiivi.-kn* ir P. .1. Pnliuli*.

Prb- kitoj*!*
IIiiikI. Iiiiii.-i*. K.
A. Snvieku*.

Ketverge. Imlamlžio 24 f|„ š. 
rn„ Av. Jurgio imrajuju* sve
tainėj įvyko prakalbos K Vy
rių Itilus kiM»|«f. Knllsjo knn. 
prof. Ilm’y*. kuriu knllm aliai 
rinkusiems laitai |ialik<i. I*« 
kalbos Itavn programas, karį 
išjtiMė* Kanklių* choras. P-lė* 
M. Gurinsknitė ir V«4t><raitė 
smlaiiiavu keletą <laim4ių. plė 
Nausėdaitė |iaskamluno
nui pianu, pl<- l'rtoulė |m 
smuikavo. Visko* pnl4ikai In 
Imi imlikn. Ant gnlu Inivn nl»-l 
un* |tn«iliiikKininimas.

Sertshij. luilandžio 23 iL. *. 
tita Av. Jurgio linžuyvHij lutvo 
apvaikščiojama metinė šventė. 
Kaip rytą, taip ir vntairr bu
vo pamaldos, iškilmingi tnišpn- 
rai. Kun. Kulikauskas jiasakė 
jmnmksln apie Av. Jurgį. Žmo
nių havo Juliui bažnyčia. Puvo 
ir svetimų kunigų. T«if»gi ir 
išjmžinfi* buvo klanaoma.

V.

I ulifijii •iu’-ii- tl |t,<-lu <T ar 
h- laitu. I2<l|5 l'rairie avi-., 
km* *ii kilnia savo -.-lirai* np- 
ingi- vienų kni i'iive.

Suimta* Viliu;:, mindė tie. 
t*!. ivu* j ••p'r-ikt. dili. *-“ 
i ;. iijo-e ir litini p'roL l.m

Knlbnmn. jog kaip šiandie, 
'iiibiit, |ut-ilinig*ių* tltioitke 
pių *tieiku*.

Ntreikati įsimaišė vyriuu-y 
<• nt-tovni ir mėginu ‘litai 
l iti dlltbiuillku* rll dat I-Iii 
ini*.
Nt reik iltini

i-ikn dirbti 
»!*•** 1:ii “!t

Ralandžio 22 d. Ar. Mykolą j 
jutrap. svetainėje įvyko labai , 
Inikšmingos ir pa Iri jot iškis* , 
jirakalhn*. |

Amonių prakatliosna suririn- < 
kn daug, mat jan buvo fsatėmi- | 
ję laikraštyje, kad kalkė* ka- , 
jielion**. knn. Jonaitis, near- , 
imi juigrjlęa iš Pranrnr.ij<>*. | 
Prakali*) jmklnnsvti atsilnnkė 
ir keletas ltolševikų, tvarkos 
ardytojų.

Prieš aštuntą valandą praai- , 
dėjo programas. Vietinis v«r- < 
gnnininka*. B. lauraitis, pa- 
kambino pi ja n n Amerikos ir , 

I ietuvo* himnus.
Po tn vakaro vedėjas. J. 

Karlikanskaa. pasakė įžangine 
prokalbei? ir priminė prakal
bų tikslų. Jis pasakė, jog 
norlhsidii-eiai gražiai atsižy
mėjo per pirmąsias ketverins 
Ijiisvės Paskolas ir sakė, tnrj 
viltį, kml ir ilnbnr northsidie- 
eini parodys *avo |>ntrijotismn.

Jani palmigus. išėjo kalbėti 
gerh. kapelionas, knn. Jonaitis. 
Knlls-tnjn* priminė, kaip kiek
vienas lietuvis Lietuvoje buvo 

■ prislėgtas po euro jungu ir 
knip Amerika su džiaugsmu1 
priėmė ir davė dailių; davė 
laisvę, žodžiu sukant, davė vis
kų. kits tik buvo reikalinga 
vnrgdionini. Tuomet Dėdė Na
mas šelpė mus. kuomet bnvo 
r-ikalas šelpti. Dnluir. kada 
atėjo svarbus reiknln* ir kuo-1 
inet Dėdė Šamas prašo pasko
linti pinigu, m-at-isakykim mm 
tu. Bolševikam* nostnngn Im 
vo. kuomet priminė jn prie»- 
vnbliškii* dnibns.

I*o jo kalinis, knlls-jo <lur 
Chicngos lietuvių įgaliotas 
kalls'-tojns, kun. E. Serafinu-. 
K.-illietojas gražini nušvietė 
iiaiulų ir kiek gero piulnrė pir- 

Į mosto* Imisvės Paskolos. Pri- 
įsiminė ir njm- pnr**lų, kuri Im- 
Ivo rengiama jiraeitų nmlėlią.

Palmigus k
Lėti, prakali

su
Lietuvos Vyčių 5-ta Kp. SCHOENHOFEN SVETAINĖJE

kampai Mihraikee ir AsMaml Avės.
Pradžia 6 valandą vakare

Fnm UetmtlVyeii OacaįM Apskričio Chm p ni LS. h
Gcriiianmji vi-nomenė:—Nepraleiskite jirogo* pnnmtyti šį gražų koncertų. Jan nekartų I- V. C. A. C. nnste- 

biim |>ul4ikų -avu gražiu išsilavinimu ir mabmiouiU daiis-b-mi*. Taigi tiri kas tik turite kiek laiko stcttgkitės 
rtsilaokytL bhjansiai parapijeaai, ara visas jw4aa* skiriama* parapijos analai.

Kviečia don* Liotnraa Yyttą MaKa^M-

4
Vakare tapo atliktas 
jirngrainas.

Vi-ų pirma vaknrtt
jslė lt. Alinitnailė. jmaiškino 
vakaro tikšlų. Po to buvo su- į 
fiainuota “Tbe fitar Spaagied 
Banner.” Pastoti chorą* pa
dainavo keletą Kražių dmaėbą. 
Solo A. Augustinai padaina- 
ra “Dn broliukai kunigai” ir 
"Audronis siaučiant.” Pijanul 
akompanavo p-U A. IMkiutė. 
Kvartetas, susidedanti* iš jvlių 
D. Aalekaitės, V. Vnlteraitė*. 
P|i. J. Kudirkos ir A. Augusti
no juulainavo: “Neverkit pa* L 
kapą“ ir “Vri—lĮžlės,“ “Kol 
vėjai pučia“ ir “Brangioji ti-l 
kėk“ imU jmdaiaavo j». J. Kn- | 
dirba. “Na man$ rakalėliai"į 
solo juulainavo j»-lė D. Anie-1 
kaitė.

Paskui ta Vyčių 13 k|i. nu-r- 
gailė* |mšok<i •‘George \Va*li- 
iugtoo Dunee." Po to dar solo 
js-lė Bereekaitė padainavo; 
"PlatAė sau laivetis." Knn. 
Ig. Allmvičins programų pa
gražino gražia ir turininga 
kaliui. Ant, gabi choras |>a<lai- 
tinvo“!
ir “Sužadink jausmus.” Prog
rama* užbaigta* Vyčių himnu. 
Pasibaigus jirogramni Imvo 
šokiai.

Vnknra* visai* atžvilgiui* 
nusisekė kmtpuikiausiai. 4'im- 
re vedėjam yra jaunas ir ga 
Ini* vnrgoiiiiiitikns. J. Kudir
ka. kuris m-|>nil*taii<-iai dar- 
Imojasi. kml tik rengiami L 
Vyčių 4 kuojuts vakarai gerai 
I atvyktų.

Geistina, knd knodanginnsiai 
jnmiiiiio rašytųsi prie choro iri 

llnvintųsi giedojime l*-i daina 
vinte.

Padėka lai luina ir visiems, 
kurio prisidėjo prie jiagraži- 
iiinm to vakaro. Lauruti*

■KAITYKITE 
"DEAUOA*

Chieagn, IIL, 
llnlandžio 29 d_, 1919 m.

Ar jn* norite teisingo |ia rėdymu.’

Dr ahejonėn, kad kiekviena* nori. Ir kiekviena* t* 
ntuj*.

Ar tn tari tmrą Oaatt kitiems teisangą lum-dytną.
Ar tu tikiesi dal «*vąn tci*ingn |mn-dymo jeigu ju ki

tiem* nenori dindi ?

Tu žinai, kml negalima. Ir nei vienu negali tikėtis to 
iš kilo ko ji* pats nenori duoti kitiem*. Tai yra teisingų |wi rėdymą.

Ku yra teisiniu parėdymu?

YKA TAI DAVIMAI KUKVIKM AM PROGOM
Ar tu priaidedi prie |«grl>M-jiiiHi linini* sutvarkyti dalyku* 

ir jau pagerinti dei •*▼?»? Jus neesate girdėję musų pusę. * 

AU TAI TKININOAN PASIELGIMAS? Ju* visai n irki.neti
note, ant kurių vienų tiktai pili atsakntnvbė ir ka mr* jum* tu
rime. Ar tas Mriag»? Ar ta* protine*?

Ka* ju* piinlo nekalbėti *tt mumis f Ir koilrl jie neleidžiu 
Tuma knlhėti* *u mumis? Ko jie liijtiai! Ar guli Imti kokia 
blėdė jum* *ti niurni* |ui*ikall>ėtiIr *it*itvnrkvti taq*- nivo 
n-pn-zr-iitantų kurio ir toliau au mumis kalbėsi* apie dalykų sto
vį ir visa tvarką?

Koki* yra tikalu* tų kurie priešinasi jn*ų grįžimo į darių ir 
užsidirbimo savo gyvenimo ir amdntymo gerranė* tvarko* negu 
lig riol buvo { Ar jie dirba dėl jūsų gerovės?

Ar jie gerai elgiasi tnip jum* patardami, ir atitolindami ju* 
nito to ko jus norėtumėt gauti; tai yrn |mdnnmt suturi j *u kom- 
panij.-i kuriai ju* dirbate ir savo reprezentantais'

Jau seniai me* šitų pliauą turėjome omenyje kų šiandien;) 
jum* siūlome. Me* praleidome laiko ir pinigų ant jo. Ta* laivo 
reikalinga norint atlikti atsakančiai.

AB ME8 GAUNAME TEISINGA PARĖDYMĄ IS JU3 
Už TĄ?

Jus turėjote palaukti ir išgirsti KĄ MES JUMS SIŪLOME 
Jus galėjote palaukti ir išgirsti nuo MUSŲ PAČIŲ ką mes keti 
name JUMS duoti.

Ar tai teisingai JUS ELGIATĖS tiktai spręsdami ką KITI 
jums sako apie musu nuomones įmones kurie neinteresuojasi 
nei jusu nei musu gerove, jiems rupi visai kas kitas?

Jeigu norite teisingo parėdymo, PAMĄSTYKITE GERAI 
Ar teisingai elgiatės dabar?
Sugrįžkite į darba ir sustabdykite ta PAIKA NESUTIKI 

MA UŽ NIEKNIEKIU8.

B. KIIPPENHEIMER & CO
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