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Yrasmfttrr. grg. a. — Gau
ta žinių. j»e Portugalijoje įvy
kę* naujai- mjalietų Mikilima* 
»u tik*lu eugrųžinli inonarrlii. 
M-

IH nukalima* veikiai nutilai 
tinta*. Bangeli* etikilėlių nu
imta.

Londoną*, geg. .'i. — I* Vien- 
nte prnmvtn. knd Sii**akv 
prniM-uzai *u*irėioę »u italai*.

Miestų Ruaaak turi *avo 
rnnkoM* prancūzui. Anų die
nų italų kariuomenė mėgino 
|wrv:t: tiltu ir užimti niierlų.

|t-l M-rlaai pariprieėino. Pan
kui M-rhnau* pngvllion atėjo 
pmia-iinii. lėtiko miarkua ap- 
■Miuiljrmaa.

Italai atnimrtė otgnl nuo til
to n--*dnini Iri* *užei*ftmeiu* 
►avo kareiviu*.

BOLŠEVIKAS GAVO K A Lt 
JIMA

Gatvių kertė** Imvo itiipin- 
ti mutloni Mnrzo ir lamino 
]ia veikalai.

BoIm-viltai aocijalialų ivea- 
H p am W ja per dienų. per 
naktį ir net aatrytojaun. Mini
te atlikta haieiauaio* orgijos*.

Ta* rinka* ataiejo staugiau 
12 milijonų markių.

Nubaustojo brolis pažada ji 
•pagydyti".

SUOMIAI PAŽMR PETRO 
ORADĄ

Berlyno, geg. 5. — Vokie
čių spauda rato apie talkinin
kų alidovybni ir iėreiakia ne- 
pasitenkinimų. Rako, taiko* 
konferencijoje talkininkai ne. 
tnrj nei vieno afntovo, kum re
prezentuotų tlarliininku*.

Ypač vokiečiai nejmtenkin- 
Ii tuo, kad taiko* koafenmei- 
joje neaama nei vieno atriovo. 
reprezentuojančio «ocijali*tu*. 
Gi vokiečiai noeijalintų ainio- 
vų turį ir perdaug.

Himlenlnirga*. tolinu* Salini 
nereikalingu*.

S|*-jiima. jog von llimhti 
Imrgo vieton liu*ių* |«t*kirtn*,

BAVARIJOS BOLŠEVIKAI 
SUNAIKINO TRAU 

KINJ

rankovių. Tai 
mos juostelės, 
los, kokias ne 
osuoti ii karei

Washingten geg. 5. — Gia 
,nuirta. jog prezidento* Wil- 
i-oiia* *uėiiuk*ių* kongn-*ų 
*]ieeijulėn *e*ijon birželio 1 d. 
ariau kaip tik Mgrytių* i* Ku- 

I roĮio-.

WASHINGTON. geg 5. — Amerikos Pageltos Admim, 
tracija mum; prsneiė. jog jinai pasius tuojau* Lietuvon bile 
kokias pinigu sumas nuo musu organizari)u Pinigai bus pa 
siųsti Hoover'ui. kur;* pampins reikiamų kiekybę maisto Lic 
tavai, tn maistų ten parduos ir gautus pinigus sugražins musų 
nurodytai lietuvių organizacijai arba pavieniui asmeniui. Pa* 
kui už tuos pinigus atkartotinai bus danginu maisto parūpi 
narna

Mažos pinigu sumos nuo pavienių pavieniams žmonėm". 
Lietuvoje rtir negali būt ii Amerikos siunčiamos

Pildomasis Lietuviu Komitetas darbuojasi kuoveikiaus ir 
gauti leidimų susinežti su Lietuva ir tikisi veikiai gauti nuo 
lankų nuosprendi

Londonas, geg. : 
M’iliiebn lininių I* 
■ilniėino Imiltini, k

Paryžius, geg. 4. — f'onai 
taiku* kimb-rencijon nike*-avo 
'okiečiii Aif-trije* atstovą*.

Vnkii-t i j*- |M-rk.-iit* iv-I, 
turimi. Im* |*nvi**ta* t nr,<1 liu
li nei kontrolei.

Pisi išvien paremkite “Viclory Loan”. Pirkite Paskolos Bondsus!
ų
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“DRAUGAS”

DRAUGAI

I

Išrinktoji komisija ataikrri- 
pė j Tėvu* Marijonu*, prašy-

priešininkų, bet lietuvių, prie
šingų Lietuvos ne|riklau.MHuy- 
l«-i, netikinąs kad Imlų, tam 
sūnų įieskaitant. I*anorėju sei
mo -urašytoji litanija — te- 
.M'iuiuojn, Atlik- kų gero — |nt 
gir-ine*. I*tie <tulmrtitiių .-nuly- 
gų. m* ■■Draugą-**, nor- kvie

I. in’iia-. seime nedalyvaus, 
I..-IIĮ! ml.t-lina tiulyvauli duu 
gelis ;«tnigvj.

\ n uo tiuly ko pi i-Htijoiiiv; 
■šeimas gali kokį nor- nekul
tūringų aklų Įmpildyli. ar ta* 
I ..l-i neįtiktų |md:iryli d*-l u. 
-ik,iišėiavinio ar kukių kilu 
pro-za-ėiti. Xuo to. b.uni*-- 
kažkish-t aname Ii uosi. Bet 
turime ir viltie*, knd kvies 
linms ir šeimininkam- vmlo 
vau- i.minti- o g»-ii launi. I* . 
tie pagelta- galimų klaidų i* 
vengti, nor. nuinmis*. kml 
kviesliai įsipilti.' -tanikių klai 
■lų srimo šaukimų į sava, nin 
ka* imdami, o nelaukdami, 
km*ns I Seittuiu sukvta* musų 
politinė* ir uiilmitelingos or 
ganixa"ijte. Tumui jie suska1- 
<Ur lietuvių vi. avite šilime kllfll 
siim*.

Tik>'-iim-. luul tolinu muk*~ 
nuosekliau tautos vienyls* iu- 
vt-ttinti ir umkė* lietuvių nuo- 
m’ines. -u jų ue.utinkunėui.. 
luigerliti.

Ltiimitigos klotiest

Tėvai 
mielu noru sutiko ir priža
dėjo, kiek galėdami, pajai kė 

Ii. Pradžiai Tėvai Marijonai 
užleidžia namų, kuriame jie '• 
pinniau gyveno. Komisija a|ž*ą 
žiurėjo tų namų ir. atrado, 
knd tas namas yra 

tnai. Atsiradus 
imliam buleliui, (tune tumiu

i Amerikos ĮHlbliko*. 
: knjti ir arttatiškuju

Mažėjų Aukos. I

I

I

I

w m*.

literatu 
luuai/'o 
vis didi

ŽYDAS.

KAS VEIKIAMA.

X>*)šve|>gtl„ai
».. u|slri> 

kolitu.
. knl

LLVT1 M< K. VI .114*1 ML.Ml.VIta 

“DRAUGAS" 
kalite*# mVilbahM.

Fttl M MI ItlVi* MIMl
MtGmb........................................
P«-l4 M<4«........................................ U «*

l*r«a«ia»c<atA i -k«Inu. 1-al-
tat akartMl kMrrinmt 4m«m m 
■M Naujų MHų Nertai p*rmamrU 
•Dreaą vie»«ta reikia pet««v»u ir m-au 
alf.i--- PiMgai artriauM* *wtt i>pvr- 
Va u t kr.■ *j>.rt*l**< ai*i. >•• H r** 
arta |ait<Ma J t«£u»iruutą

•DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
U00W.46th SU Chicago, IH.

TfGH—a Nikatry «ll«

teigti, Imt ir aukų jin .lak ti.

11
tiuliai I

11 t uu

Šaukia Seimą.
l'iT-kiiitč-me ••Lietuvoj” 

pėtuyėim* iiumeryj atsišauki 
“ta* kviečiantį lietuviu.-. >11 i 
važiuoti M-iiima į ilitaagn i*ir 
žrim H, 10 ir 11 d. Kva**tiu ko 
nrsijnii, kurio. ištisa litanijų, 
tarini! per aeupsižiurėj-mę 
pateku n-uietiys ir |msirašyti 
musikantieji ir asmenys. ku 
ritmu ,»*r Metanu, sugaudyta 
ir kuri.* m-noiumis savo tur 
du< skrilrfi davė.

Atsišaukdami. kviesliai sta 
Ju eilę ktau-imų. vi* ktuusdr 
mi ar tM-sadrulai lietuvio Si r 
di*. nr neužvenla ju kraują.* 
tįstose dėl vienai nr kilo |au>i-it 
lyj nuolikio. Viehnui- |al;:i 
ko. Kaip •1*1 Vilniau. nži*m'u*< 
ltikiii>. Itkrallta'uvį :i|hii,iii j 
ima ir šinli* ramybėje su,ln- 
l*a. IV.-t kn šia seiliui* gelbės,’ 
! teito, kini t'bieiigun -iivnžim*- 
karšta kalbini. lenkai iš Vii 
ninii ti<-|M<lr->_'.. Iz-iikų km imi 
menę i.-vary- arki laikiniu 
l.ni. Iii tuvių dildomaiijni 
sĮuiidžinul. ar.lūetuvo. ka 
ritnniieitė. A'ejaugi seimu kvie 
•diai laike-i -au Lietuvi*- «t'|i 
lolIUltlją ll:i-i.|ivihli .* Atrisi*,. 
I*ad miiiiii -aukian'ieji i*--l • * 
Įia-iliki Lis ’uva.s v.ilil. i< - ui 
Movai. Paryžiuj*. <> įimti** r.*i 
I iilą į am- ranka- |<aiiiil’i.

Kviestini prižada slaitg •! •
Ivku jiudiiryti: •l|«Hi!
Lietuvių llauduiiųji K’y.i;.
►Utvi-rti armiją . Įstrigti i’.u
v *> ' - lolidų '< L |*
K: de! londtu j į tikrai į-l-i
Ii -tdi. l’ageidll|l|1uill**u *1' |
jiem- pavyktų 1 .. .1!. : .1. .

Aiikh.** | k* ’ n.
Kr- <i«*| Kiy

fUii. ir Al Ii riju-, .-stlll.lun 
it, i, ivitžii l»ii

r ■ p- . Irizz kuly vi K*<
Jie 1 J tll-ižimiję. km
luti • tl jn V*» IHtlil»-
dvku m niv.1 . Mm..

Ateityje, tie musų veikėjų 
ir v isinatteat-s darbininkų, ku
rie marių, kati kas jutas bran
ginti! atiiiinimimse. ik*kingv>- 
nt*> dirvos taškos įsi- mažuo
sius. Mn-ų visuottH-'iinikni n*a- 
ža tenimta putvėriauriu pri-iri 
'itiHi. Iiranginliniunai. np-irriš 
kidtų'io atminties ĮutiiiukluoM-. 
)m* tųjų vismaitem.*. kuriai jie 
-avu šinlį. išmintį ir sveikatų 
paėvralė. Ji juos užmiršta 
llyškiattsiu iki v.vadžių Ims a. a. 
kun. A. Kiiiiįsi atminimo*.

Ib-an Įei-iei- seniams imt* 
imvygtlį i* mažųjų, knip rei
kia savu* germtarius brangin
ti. Aesetau -keltair atskaita i* 
mokyklų vaikų rinkliavos pa
minklam* a. a. kun. A. Sla- 
nitikynui ir seseriai Kuz-imie 
l ietui EI,-mii risiu, kud jaunų 
jų itnMiuiis rtiĮiiiiasi lietus sa
vo gerintai imtis gražų atmin* 
uut ĮKiduryti.

.tų |iiiin<iji rinkliava, slidė 
til iekin veik šešių* šimtų 
*loli**rių. Daugiau-ia. veik du 
m'mi’*tw, sulinis Irei'-iluliu. šlub
io uv. Kaximtant mokykite. 
1*1.Indei,iliijo.įe. litui.iltini, ti:*' 
bnl dūliu, kud jie arčiausia 
tl. ... -4-sets Klelats geiadmy I“; 
prityrė.

Kitų kobuitijų tmtkinių nu
1- n*u- netaip gmi-ius.

> llll di lelė- kitokiu llt/.vil 
*. i* taip \lt. < min* I mokykla 
. i.' dnv* i-lltitilini. kų vai 
J t -nluuitę buvo. .Ii** •• levų 
r.llf.ti- neprašė. Jie ją dltvė iš 

tvėnitiji alsižatlėtla 
li-aglirių ir .mngiMi'i. | 

ei*<itą.
Is-ndtun

SKM prt.

I'o teisyls-i. nuo |atl šio. ka
tes piatlzitts. hh-s, kaip Kuto- 
fntje, taip ir ėin Aiimrikoje e 
šame prmlejt- varyti tarp sve- 
I imta orių lietuviškų pnųuigan 
tių. Viskas, kas yra uittsų »ve 
limtauėių knllmje parašyta ar 
išleista, y ni išleista pnųmgan- 
.lai. Palys sveliiiitaiiėini. kuri*' 
imu* ĮKiziii.t. pi ijiažį-ta. keti 
mes esatis- nuveikę laike ku-l 
rė> šioje srytyje milžiniškų 
tlarlių.

IH t luitu r, liesinrtinant ga
lui šios karės dramos, kiula 
likimas tautų yra galutinai 
spremlžiamas. tų |trufautatalų 
mes turime vpūė pėdidiati. 
Tų yra su|>ratę Kurtus* lietu
viui. Hveirnrijoje ir l‘ran.-i.::i- 
juje ji eina ant <ii<Jek'*« skalės. 
Paryžiaus liKuvių misijos mi
ras Ituvo. kml ir Amerikoje 
uie» jj laolidinlium*. Jiems su
gestijų imitavus, mnsų l'ikfo- 
įtutsis Komitetas. Tarylamts 
pritarus, pušim'* ik llvmr. kaip 
los pttųmguiHlos plėtimo Vetle-

Knip visur, taip ir ėin. nm- 
žesaieuts ir sil|mesaiem> «ra 
sunkiau, prasimušti, neg dūle- 
lietn- ir galingiems. Ik.tautn 
viii visos |Kistuligo>. kml pro-* 
Įtagamta Imtų |msekmingn. 
Žiūrint iš šalies, gul sunkiau, 
yni nudyli tos |iro|Ktgiiislo- 
|Ki-ekmt s, Is-t ištiesų. arrintt 
Itridžiurėjus. jau tlalmr liudyt 
jos didelė ilflt-khlt*. Xi*v ien *'ų 

lis infor tauri jo. Iiiitio straip- 
iiini tlnlinr jutl *-ilui vienas Įsi 

Įkilo, knip niitomobilini iš 
l-'i.rtlo dirbtuvė.. I
t. u*.

ir taip |sditikierių. 
tutsi.

.\les ttalvar durtam- >ist.*ii*: - 
šių. urgunisuutų amerikietiš
ku buriu prupiignmlų. Tokius 
pro|Kigandus mulas reikia ir 
šiandie. In* jo- jau negalime 
lt|>* įeiti.

Vi.-iia- dalykas: tieutsiilėki 
nu* vien ant pro|Higamtas ko
miteto. bet kiekvienas Tory- 
Ims narys, kiekvienas laikraš
tis, kiekvienas inteligentiška 
sis lietuvis stokime j eilę ir. 
kaipo likri lartuvos kareivini, 
vary kiliu* v ūmius jėguiūs ka
rę už luetavas nej>riklam<oiuv ■ 
k-

Amerika pradeda pajausti 
liuvimų ant Bailiko |iakrnnėių 
IJrtuvos reųablikoe. kuri da
bar reikalauji ram jm pripa 
žininui už Ištarų ir m-prigid 
mingų valstijų, remiantis tais 
prinei|mi.. kuriuos karės im
lu Suv. Valstijos ir alijnnlai 
viešai Įniskelltė.

Ana riko atbunda! Ji at
bunda nrileltu. kad ji natūra 
liai nujau-t ų kilos re|>ub|il:o. 
Iiuvimų. I»*t dėlto, kml tusi- 
liaibiaijaid Tarybų kouiile'ui. 
ji |mi<leita išb-ngvn siiprnsli 
siekiu, ir .l.nitnunis niiitjosės 
įleniokratijie ir išleugvn ji 
pradeda jausli jai <lraugi*-ku- 
mų ir užuojautų.

Tai visa in-utsitiku Is* įkiši- 
dmIniviiiui. Lietuvių Tniylius 

................... e,jau Įudejo daug ttarl>u Is-or- 
Ih-I ir kito- |giinir.u'shinio- suĮtnžiialiniiuo 

rųši*-- p'o|Kiguiid:i tur|>Į konipniii.ių ir tinkiiiiu'. Į\ie-

e- 11 -l

tisines skelbimo ir viešumos 
taus* amerikiečių. Tarybos da
bar naudoja tas pačias prie- 
mora-s, kuriomis įvairios tau
tiškos ir tarptautiškos |*ro>> 
letiMt- bitilavo pcrstatuiiKr- 
prieš Amerikos žmones. Var
tojama tos* (atėios priemonė-, 
kuriomis veku-slovakai bri ja- 
gu-slavai savo visuomenės xu- 
irnžimlinitMo kanųmnijoM- var 
t< jo. kad |N*rwtalyti savo prul* 
b-ttins. Tas paėji*, kuricenii' 
m-t l*rattetixijos ir Anglijos vy- 
riau>yta'*s stengės stųiaiiudinli 
Amerikos gyventoju* sa savo 
karės tikslais ir veikimais.

Savo InToraaneijaa Diuiv, 
kuri Tarybos užtaiko New Yor 
kr, kaupo centrų to viso darbu, 
jos turi jaaamdę ekspertas 
publicistas, rašytojas, ukriki
mi ekspertus, stenugrafus. 
tyinstus, raštininkus ir su jų 

ėiaiaa ' jimtatyti Lietuvos 
mintis, jus dabartinius rrika- 
lūs ir tikvųji padėjianų Kad 
tai pasiekti, paveiksią*, italai 
infurtitacijų st milteniai yra 
kas savaitę siunčiami WMI svar
biausiųjų šalies laikraščių. Tie 
strai|isiiiai nušviečia įvairius 
Lieta vos reikalus apie jus ra
dusi rijos išsivysi imu, litera
tūrų. ttailę. mitologijų, žaacnių 
literatūrų, senų ir garbinga 
istorijų ir tt.

Tie >tnū|N*uiai yra >|«usdi- 
liauti įvauiuuer ar.lies laik- 
rašriuose ir sukelta žingeidu
mų tai užintr-rasuuja tuja 
jiems visai negintatu šalimi, 
•lie tuip-Įiut iššaukia įvairių 
taikraėėių nitaktorių |aista- 
lau*. kurios Įtrisiikita prie su- 
itarytiio vii*šo,ios opinijos.

(T.-t u unt !! mi .)

po korespondesmija H Clrica- 
gne Moksleivių Apskričio su- 
sirinkimo. Iš tos korvspcndeu- Įttama, kad jie padėtų parupin- 
rijos matyli, kml Chieagieriai | ti moksleiviams gyvenimui 
mokslui viai pradeda judinti iri vietų. Tėvui Marijonai su 
gvildenti labui svarbų ir nau
dingų klausimų, būtent apie 
neturtingų moksleivių namų 
Chicagoje. Ištikro, šis.klausi- 
mus yra lahui svarbus, nes ji
sai netiktai ftalicčia mokslei
vių vargingų gyvenimų, bet 
pnUeAn *r paNų tautas 
druidų.

Dnutselb moksleivių nori pa-' 
siekti augėlesnį usikslų, bet

1---A- * - a a t K>_a_ >,t—» _»

aivupktati netarta bri nedek- 
tukliais, o trokšdami pasiekti 
muksiu, ieško |>rieinamcsni*j

kyklos tankiai 
nės, t. v. ar jose yra mokslą- 
ženasais arba jos nėra vai-, 
tižios pripažintos.

Neturtingi moksleiviai pa
prastai tanko minėtas mokyk
las; tųnkiai paritaikn, kad jie 
ir tų mokyklų negali užtaffgti 
tlel neturto bei kitokių prie- 
žusėių ir išeina į pasaulį nei 
mokyti, ari uvmokyli; žodžiu 
sukant, tokiu muksiu apsun
kina savo gyv

Mofcriririai. 
tt-raia, (nuauti 
sti naudingi 1 
vo tautai k 
tat tankiai pa 
kie moksleivū 
kai esti blėdia
SUUMM1M-L

Moksleiviai! Ar uk*. lietuviai.

*»*L 
galės lankyti tokias mokyklas, 
kokias norės; apart to, jie gy- 

aamemtes mta|w«4aari krūvoje gakta tarpe 
būna prasto savęs mokyt taf. Kambaria ta

me nanu* bu* k irk vienam mok
sleiviui; už kamlvarj nieko ne
reikė* mokėti: padengimai na- 1 
uw lėšų bus rengiami vakarai 
ir LL

TW-gi, mekaleivtai, kario 
trokštate mokytiem ir piaatakti 
augštesnj, geresnį mokslų, at
sišaukite Įtrie išrinktus komi
sijos, o tn komisija jums visa
me stengsis pagelln-ti.

gaudyti ir mušti milijonai 
vidurvaaary.

dingi, ar knd 
gi! Ar rara 
kelti apšvMų, ar kad grianti 
jų! Ar rara mokiaarata, kad 
tapti gerais profesi juaniais, ar 
kati tik aĮie'unkiati savo gy
venimų u<*|ialiaig1ų ir iškrai- 
pvtų, uejunuituota mokslu! 

! Jeigu mes mirime įgyti tikrų 
1 ir gerų mokslų, ieškokime gU- 
’ rų mokyklų ir steagkimės mo- 
kylius kutai užbaigsiua* savo 

. Įiarinktų mokslo šakų
Cbicagoje yra užtektinai gu- 

Į rų mokyklų: yra ii ko net ir 
pusirinktL tiktai reikia su 

I jomis susipažinti. Įkištai Chi- 
engtu- ir apielinkės neturtingi 
moksleiviai negulėjo lankyli 
geresnių mokyklų, ties jų ne
turtas Imi kitokios aplinkybės 
ne|utvelijo jiems, liet daliu r tos

džiu JU dtauoa 1915 ta. •‘Drau
gų ’' atstovauja p. J. ILAJUUį* t 
LIS, M Myrtle ata. W 

l'aa jį galite “Draugų” ai- 
airašinėti, uaaipirkti. paAunti 
j jj pajieškojimua ir. pagarai- 
nimiu. Galite gauti ir knygų.

Aiuoini atšaukiame įgalioji- 
mus kukiam nors kitam Grun
da Bapids, Midi. “Draugu” 
agentai. u 4

Lietuvių t.-ilgins teatrus. 
Vaidinimui. Setuos iii.gi-.mi* 
\ teitus ktns itlgebini rolę u' 
lieku* gi didžiuma vaidintojų 
la-kuip role* moka: ĮM-rumža 
t'iid'ii it;e>. iu*1ėjimo. n. *laiig ir 
-kailio. I*iildiku iiiioIhhIiiiijn; 
pti-liul-iai vit-n- kitam iš vai 
dintnjų |uitemijimii* dnm.

l'it-ilvalo -c-ii.m Lietuvos 
iv tiulio lt|ia-. 
Ikitzslttln- |h-i.iii
k> -. kriitpy ta Ilt im tų 
Imi* timuose.

ju<*kii nnl liųtų, ln*t giltai šir
dyje su piigarim, jų šalntsus. 
košėtus. iiiiK-UM. Mu>ų žmoni
jos |mž.iiiojiiiH* žydu* užima, 
žymių ir ypatingų vitdų, nors 
m* lokių, kokių jis tikreuylM-je 
užimti privalėtų. Jei us*a žv- 
iby rins'iuu Įiatyrim-tuiiK*. tik* 
1,-iiyls-je iK-tiek įlies jaut |ut 
juoko* sk'rtuun* ir netaip grei
tai ji Įmniektii Iriiitilliie.

Vmgu koki kita Įuisnulyje 
tautu piily-tų žydų taulm 
giijumui. aky viii zz loj>- |tauie* 
ko**. |s t M-k.ojimų. I*er ilgus 
Mintim• -iu* loji tautu buvo Ini 
k* - zti- .t 1* alnutln. Žydui 

liės teisės. .Imu 
un ingyti 
nvnt žv tu-

|j<*tuvi» n-ligijinį žemlaĮiį, 
Io.uiiu> išskiriant. l'ai'-ua,** mie
stelius, virš fitll gyventojų. ir 
miestus. jin šiaip ir taip tiuly* 
k u. kreipė. o Lietuvos žemiu 
pis knip žydiškas, taip žydiš
kas išeina! Zernlapio jin nepie
šė. persitikrinęs, kad Lietuvoj 
žydai rūtinio skaitlingų gaiva
lų. kurį Jonam Įiaiiiiti reikia.

Žydų m-isnykinui*. Imt at- 
|s*iu'* skaitliam* ir galės išaugi
mu.. gulėtų liuli kiekvienai 
tautai ištvermes. diržingiinm 
ir valius gyventi pavyzdi*. .lie 
norėjo gyventi, lygiai knip ki
ti laisvė* troško ir už j»» ko
voti m**k*-jo. Ginkluota* žydų 
-uktlmuis prie Keiti*** impera
toriaus 'liti. baigęsis Til Ine-

Jaru

ma. ti-vynė* netekusi tauta ap- 
ireiikė vnJių išlikti. Kavų tėvų 
: ĮMtlikitur, savo tikėjime išgany- 
’tuo ieškojo. Daugelis tautų ly- 
11 iiiėtujų irnsaky s, kati žytlų 
tauta todėl gyva telsru ir ga

ilėjo auga, kati ji Mages indik
tų įstatymų laikėsi. Negalėda- 
iiin ginklo galybe savo ateitį 
užtikrinti, savo laisvi** troški
niu*. savitumų širdyje užvėrė 
ir kmiėimui* gerennėe tolimos 
nteitie* viltį augino, 'žydų ir 
airių Įtavyttdžius |uiėiuę, jų ap
eiti iicguleilnmi, visuuiueiiiniu- 

'l.ni ir tvirtimi. knd tikėjimas 
tautai yra ta tvirtybe, kuri 
tautų |«*r«unkusi. jn gyva iš 
laiko. Ir liėtla tautui, kuri ti
kėjimu netenka! Ji iš vidau* 

' supuva.
Ir žinojo žyilai. kaip išlikti! 

Tradicijų, savų ypatybių lai

1 nesveiki patvirkiuiau paliuku- 
šiųjų išvadžiojimai. Dejuoja 
šių dienų išlepinti tėvai: neka
sių kuo vaikų maitinti, vargas 
taukius, tiiikumu išauklėjimu 
daugeliui vaikų ueišsitekeių. 
l'aguinios, silpuyln'-s ir marą- 
tikybos šnekos! Teiti* pas pa
niekintų žydų Įiasimokinti. Jis 
ne|mlygiuMnuti mšesm’-m šau
ly guse stovėjo. Imt prisižiū
rėk! S'i-ttaug yra tautų, kurios 
su žydų apšvietė sulygtų. Mes 
ir pasaulis būgštauja, kud žy
liui savo turtais valstijų ir |«- 
saulj galėsiu užvaldyti! Skail- 
liuni ir galybe jie auga, nežiū
rint. kud ištaulėjimo, nuo tikė
jimo atitolimu lign juu> skina- 
Vaisingumo |tervirši* juos up 
Miugo.

Auklulnmi. stiprimlaun va* 
lių išlikti, mes turėtume iš žy
do lekcijos naudotis, l’asljuok- 

jti ypatybių, lygiai
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žnumijos veikimu*. Tuubc da-
Informacijų* Iliura*I y kuone

ir veikia.
Xca Yorke pienuojama su

rengti duita paro-
iUiibių

ir kitas jiaroda*.
Prie to reikia lietuviško* vi-
-iKMisih-* |«raioo*. Čia t u ritu
kiekviena* Amerikos lietuvi-
jausti, kad jis gali šį tų padėti
Lietuvai te apvnpn-
tarinmia. ir darbu. tai|i kml
trui:i|ni laiku, kiekviena* ame
rikieti*. kuomet žodis “įjotu-
va” ta* |auniiM-ta*. galėtų *uu

tavo pavartotas, kad atkreip
ti amerikiečių j įdėtu-
vų. Irta.! var-

plačiai pa vut fal|.

Kadatfcreip-
j lietuvių

reikalus, tavu lietuvių !Se-
na, kuri tavu apvaikščiojama
diiLianu- New Yorke sanrišy-
įf »u Vidury Liberty Lima ir 

peticija <M Lietavua

Tų dienų visas Nrw Yorka*
žinojo apie tas iškilme* iš di

te *ank| rietimas po petiei- 
jaaia, kurios buvo leaiuatinė- 
toa j visas lietuvių koliouijas 
Amerikoje ir kurio* bu* siun
čiamo* Preaidentui Wil*onui į 
Taiku* Konferencijų, prašant 
jiripaiiuti Lietuvu* nepiikluu- 
tumybę. Siunčiant peticija* 
pasirašyti, buvo siunčiant^ at 
viruėių su trumpu paaiškini
mu ir žemlapiu, kuri* kiekvie
nam amerikiečiui aiškiai nu
rodytų, kur nauja respublika 

nURbrija. tarpai 
Marė ta ii tarnai ktek- 

mieste ir privertė 
laikraščiu* apie tui pipliiHi ir 
editarijalua rašyti.

Biuras yra pa
gaminęs straipmių aut 'i*ų 
f ašių Lietuvos industrijos 
svarbimi^a Nrw Yarko tai- 
krasčiam* ir sindikatam*, ku
lia suteikia žinias v,mi* šalta* 
iaikraščiaum. la tų, praėju*i> 
sukatų New Yorko E'v anų* 
Port, labai intekniiagas dien
raštis atajiausdino tris: vienų 
ipta lietuvių prai nūn r tau- 
vyriymų, antrų apie Velykų 
papročiu* ir trečių kaygu*. 
aiškinančio* lietuvių klausimų 
m-i-nzijų. Kvening Mait, Eve- 
ning Sun, ir dauguma kilų 
Nuv Yurico laikraščių praėju- 
aių savaitę atkreipė savo akai- 
ėytajų damų, kad ne rimu, tai 
Bita dalyba ir netik skaityte 
j'„ tart ir vtaoe šalie* iv Ink-

Vartojami ir pareikštai. Pre-

Dimn
Geistina butų, kml kiekvie-

Nnv Yortto HaraH, Pki- •«* betavi* neatsisakytų nuo 
pirkinio Bėrų. Reikia atminti, 
kad kuomet me> rasiorgani- 
auunim ir pdgysim diiHę krau
tuvę, tmla privatteki bixnm- 
riai negalė* niu*ų taip išnau
doti.

Bendrovė* Valdyta: 
A. Junča, pirm.. 
J. Kimdcis, ; ~g„ 
P. M. Valuckas, sek r. 
Ud.: J. Jaatalte. K. M. 
Eaakevica. Direktoriai: 
J. Urbelis, D. Kimia, 
A. Podhukas.
A. Skodiiua

, Kai kurie jaikrasčiai. yjia

tedolpida Ladger, Madiaon 
CaU te kM svarbus tunmtei 
spanadtaa tais reikalais ndl- 
torijalus ir tuo kreipia itanų 
visų senatorių ir kongresmonų 
IVadiingtonc, kml jie tai|epai 
|iuniatylų, kaip viešoji opinija 
pritaria Lietuvos pri|mliui- 
niui.

Karma* naujai išrinktas *c 
natoriva Capprr, kalbėdama* 
itak-liamc Ne* Vorko Perga
lės Keliu nusirinkime, drųsiai 
išsireiškė už Lietuvos prijMiži 
ainių ir prižadėjo senate tai 
pildyti.

Utrrary Digest, laikraMi*. 
kuri* pasiekia daugiau kaiti 
milijonų namų, luivesdamn* 
vį*ų lajuj laetuvai aiškiai uu-

aepiroeijna, kaip vyraaas taip 
ir moterims, po visų Atnerikij, 
ir tų laikraštį paseks kiekvie
na* laikrašti*.

Knygutės, aiškinančio* Ije- 
tuvn* klausimų, bu* siunčia
mo* visiems Žymesaicm* Anie- 
rikiu piliečiams. Vartojamo- 
viso* priemonė*, kad supažin
dinti Amcrikm- žmone* *u gy- 
vnisiais IJctavos reikalais, liet 
tai noteagvas darbas, ne* 
kaip' mr* visi žinosue. ameri
kiečiai turi savas namine* pro- 
bl<-ina*. Jiems jau Kumpo* |mi 
uiavo* iukirėjo ir jų užuojau
ta užmirštiem* lietuviam* tu
ri tarti išjudinta, kol jie kų 
nor* aiškaus pradės veikli.

▼tat privalo gulbė*
Sujiažindiniiiiu dgrta* nesi- 

baigta spausdintu Budžiu. Jis 
Vedama* per lAetavos dailę, 
apdarus, muzikų ir visus kitu*

Į ta

i

anearaamte NBKUna, nJ-
Balandžio 2? <L ftv. (tais 

■Irnurija surengė vaknrn. Nors 
tą dienų lijo, Ih-1 vakaru* gi
rai nusisekė; prinu draugijai 
liko netnažai. Av. Onos dr-ja 
taria širdingų avių gerk var- 
gumninltui, A. Stniišauskui. 
kuris ĮiaįvniriiHi musų vakarų 
su mažųjų vaikų choru; taip 
gi ačiū p-uiai P. Mikuieuci už 
juokingų monologii: taipgi 
moteriiua ir mergaitėms už ki
šimų ir dekbinacijas. Visii-ms. 
kas kuo prisidėjo prie to va
karo programo—ariu. Bei di- 
drįsusia fiadėtca prigult gi-rh. 
klrioNiui. kun. A. Baltučiui. 
Jis mokino lo*«'-jus ir tavo ve
dėjas tu vakaro. Jau uepirmą 
kartą jis mums patarnauju. 
Ačiū laimi jam už tai.

Prie progos reikia paminėti, 
kati 6v. Ouus draugija yra la
bai reiklL Bėgyje metų štai 
ką ji nuveikė: surengė keturis 
vaknrus ir vienų juknikų: su- 
te»ju BttUD Av. Kacimiere Vie- 
nuolynni; nupirko gralių Vieš. 
Jėzaus Velykų iškilmei, už ku

Piikti tokia- lininius prade
dant pientaiiiluiuti buvo krim
tę valstijose liandjta su gero
mis pa tatel ii*, tinorna, ui 
vertina tide imAėti nereikia 
kaiji už anuu karves ir di-l Ii. 
gų mažiau tėrn baimės. Siaut i- 
nėjimaa daug h<agve*nia. Ver
šius galima siųsti cX|ni-*u, 
kiioiii<-t jie via dviejų ar ke
turių savaičių si-iiiiiiio. žiūrint 
i keliem** taluuių ir jei jie ge
rai ajikalti, jokių m*geruiiių ne
jutai taiko.

Perkant, siniliu yra pirkti 
lii-siai iš piviiiuiukų. Nepirk 
nuo tų, kurie |a-rka veršius 
skerdyktatu t-Korit yanls) ir 
putam pardu<«ia ūkininkams, 
m-s iw vimdo* galima veršį 
pnžinlt. kokio* ji* yrn veislė* 
ir galima uu.-ipirkti veršių, ku
rie viani etežuuu netikę.

Vicnur-kitar siuučiama su 
apimkėjimų siuntinį |iriiuumt 
(t*, t J. I*.), tai ten pirkėja* 
veršiu* gali ajuiureti jirieš už- 
timkėjiiuų pinigų. Tie, kurie 
tnip veršius pnrdmsla. |iapras 
tai labiau st -ilgias jiateiikiiiti 
:4ivo pirkėjų- l-riido, jug laimi 
|iag*-idaujanui, kad daugiau 
Imtų at«ižiuritiiua kaip jirista- 
lyti ūkininkam* ptaiiuinky- 
aiva reriuua, vjiatingni tai pa
geidaujama trini apgyventose 
apiclink<*sc.

Nuimant viską krūvon, štai 
hsb-l reiktų pradėti |Meiiiiiin- 
kauti perkant veršius:

Jie jagiau letašluuja.
Jie yra genum'-s veistai.
Jie yra aveiki-snh
Atsitikus nelaimei—mažesni 

uBostriiai.
Augiaaat veršiu* žmogus

Imh
klebonas Bv. Karimiero parap., 
Oary, Ind.. mirė geguiio 1 d., 
1919 m., 3 vai. po pietų.

Pėtnyčios vakarų nabainin 
kas tapo nulydėtas į Bv. Ka 
simtero balnyčių.

Pamaldos bus panedėlyj, ge- 
gutio 5 d., 10 vai. ryte Oary. 
Ind. hainyčioje. • po pietų tų 
pačių dienų lydės į Detroiu

mrodaja, M vaL ifayėa. 
palaidotas Detroito kaptai

Nuoširdžiai kviečiame amo 
am kaminiUiaciaateai daly-

rį užiiKAėjo 25 dol.: įsirteigr- juo* geriau imuu-grta ir |s>tatn
vėliavą, už karių užmokėjo Km jirns eeriaa pi i-tari.

keturias šv. ud- Gereami* galvijus galima
šias, iš Ių vienas už žuvusius
karėje; du kartu “iu curjiore.M

rreiėiaa iėauginti, negu prade- 
«laut paprastomis karvėmis ir

t> prie patar- itamrva tik tf jų tarpo ttaka-
nauja kitom* draugijutn* ir re
mia kiekvienų naudingų suma
nymą: išmoka |uišcl|ių ir po
mirtine greitai ir li-isingiii.
Vienu žodžiu, draugija vra la
imi pavyniinga. Vertėtų todri
kiekvii-tiai tuulerei prigulėti
prie ši<(?: draugijos. įstojimas
|ė gus.

ntcsiH-s pasireoiuint.
T

tVKNTO JUOZAPO DR-JOB
VALDYBOS ANTRASAI:

Sheboygan, Wta.

Pina. A. Orebav 1117 Krata
rky. Are.

Vice-pirm. J.

< ;r«<terrn*

MII

AKT r.VKIIVVtMO.
tr ItHtekių J»|»-

g)tr«tiij «w*t*aj; Isiglai MUtekst* te
v^Aauoju imt fariNsa*. AtMėmukltr !**«»-

A^JZ M. t*teMltoa M..

džių New Yorko laikrašėiuo 
se pranešimų, kurie til|m svar- 
blausiuose laikraščiuose. Ti- 
me*. Tribūne, Worid. Ereaiug 
Port. Evening Nūn, ir kM taip- 
pat iš aiškiom- vietose nuli]* 
dytų 5JJIN) didelių trimis sįmiI- 
vurni* sieninių |Mu-kelliimų. ku
rie pranešė jog šį vra “IJth- 
uaniiiri Dav” (Lietuvių Die 
**) ir jug laukiama, kad ame
rikiečiai rašytųs už Lietuvos 
nejirigulniybę, o Amerikos lie
tuviai rašos pergaU-s Isindsu*. 
Tie a|s<kelbimai |m*ilik> per 
kelia* savaite* ir rody* žmo
nėm* lietuvių reikalavimu*.

Jie tuip |ud bus aprašyti 
mažesniuose šalies laikraš
čiuose ir kreiĮs* domų provin- 
rijo* gyventojų, kų Nes Yor- 
kieėiai veikia, kud padėti sa
vo draugam* jiiliečiaam lietu
viams. kud jaiilėti savo tėvy
nei išgauti |»ri|uižiiiimu jo- m- 
lirigulniyla-s.

Didelė jHirorlu. susidedanti 
iš dešimtie* tūkstančių Auk*- 
riko* lietuvių. *ii vėliniuiiii. ir 
papuošalai* maršam Nvu Ym 
ko didžiausiųjų Penktųjų gat 
ve ir tuo jie prisidėjo pri*' 
pildi mo ph’tiy »ii|m/.in<iiiili A 
HM*rik<i» gyi'riitojur n u Lietu* 

n ikniavinud.**.

penJatatyti netik laiavės ieš
kančius. žmones, liet ir aiškių 
ir pilnų ciriliMcijaa ir kultu
vo* paveikslų tų žmonių IJe- 
tUVuje. kurie d* Imi r ieško ne- 
|irigulinyls** ir laisvė*.

L. B.

Lietuviai 
Amerikoje.

Kataliki-s moterys kv irsiu Ncv York Are.
8Utukaa, 1414

j»risira*yti prie .... 
draugijos.

▼. Jteetbirai. pirm.

Av. Gmis

It AGRIKULTURO8 DE 
PARTAMEMTO

Pala.ta Pradėti PienuunkauU 
Bu Veršiais.

-iituiii veršiai iš gerų pimi 
uių karvių Intai tinku pradėti 
pi<*iiiiiinkyslę. tnip mano Suv. 
Valstijų Ziiieiuln.il-* Dejmr- 
tameuta*. I'utuiuiiuu pradėti 
*u |Kipme!ii|iii* karvėmis su 
lynu vi-islė* bubu, liet tu* liur
lins lizinui litiuu metų kimi mu* 

i|w>ir>iikiiiiu ir vetMiim—4mr 
kaųi kaulu laimi trukdo <-uer- 
uiiii'u jiii-iiiiiiiikn Veikimų. ’l'ok- 
■lattar dažnai priverčia ūki
ni.įku*. kurie imli greitui uui 
ivii pn*< kimų, savo galvijų 
jviiili-* mainyti.

I’iikli karves, kuriu.- liūtų 
Vei)o-. Imtu g**To i --i-l' . ii

.Inu penki metai. kaip Mat
rose Parke gyvuoja Darbi
ninkų Vartotojų Bendrovė, ku
ri turi įsteigus valgomų dulk
tų krautuvę. Bendrovei seka
si tu blogiausia. Praeitais mi
lui- M-riiiitikiiiii- buvo išmokė 
tu ilividviiiiui. šįmet, ii' -i-mi
įvykę* -u.iriukiliui-, tnip pat j 
nutarė išmokėti, tik šįmet du butų liukmiso laikvti, nepigiai 
Ii. jm-Iiio |Hiliekumu, kadangi iii*u-iii’i. 
Bendrove nutarė )-igyti nuo i , iii- - 
ių namų. Dntairtini Bendre ’l ak..... . i
vė* turtus išneša upė- ll.isi įjus. m-p 
dol. Vienu* tūnai, 
linio iiprokavitiio. 
22 ilol. 'si1,, tat ibi 
sllllllti* tf/ 1(1 tini L

\ imtiniai 
hipi 
tkn galvi

r i Ih

Rast. A. Bruaaka, 824 lligb
Avė.

2 JUšt. B. Sapiega. 1715 Supę- 
rioe Avė. .

JždiuiiiL*, T. Grigaliūnas. 1437 
ta 11-th Si.

tire. IL* Ig. Ennala. 1717 
Eric Avė.

Marialka M. Dsauora.
Dažiurilojai iždo: J. Rėklaiti*, 

J. Rutkauskus.
klititigai staibau* ta-kueuų aš- 

iss| pu pirmai tų nulėlių.

GALIMA GAUT MU8IPIMT

Oavonu naujai išleistu Lie
tuvos temUpių (tnapų). Kiek 
vienas gali ant jo susirasti sa 
vo gimtinę rietu, pamatyti 
naujas Lietuvoo ribas.

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio.

KAINA—*1.00.
Turime taippal knygelių "In- 
dcpcndencc for the Lithuaniau 
Ntiliou" (angliškai).

KAINA 50c.
Užzčakvmų iiųskitc 

DRAUCAS PUB CO 
1800 W 46tli St, Chicago, IU.

8p^uda interesuojasi 
Dalimi to. taiupuuiju* 
lai, kad svarta-suiųjų

X-

n* A D Dlitrrmnfh'd H H t

——

t 
I

DDBlumenthalA. R.Dr. j

asuv artotuAUsTSk
Ojlsl
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u
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Ttalcfuteaa Ha y markei Xū44

DB. A. A. BOTU
Crdylajaa Ir ctetriara«a

MMerUku. VyrtAkv
Valkti ir rUų throriiMiv li<v

OfMo: 1J-4 M«>. Halaud Nt.. CJuca<<*
Telrfc’teaa l»rov«r >4*t

I I r>iv 1 p*VAIJUCHAJI. !•
putu •— 1 vat* >4©<N barnia 14—11 d

—

Dr. D. J. BAGOČIUS

ALEX. MASALSKIS

Dr.M.T.Strikolu
LIETUVIO

aVUTTOJ.U. IK Cit IKI IU.1B

Dr.G.M.GUSa
ommm šita a». >t»w m i į , 

*«Mt m-*. M. a««* ia j1 ’ 
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tmtJO PAS GYDYTOJĄ 
IK BUAREATUOTAS.

SUAREŠTAVO PINIGU 
KLASTUOTOJA

DUONKEPIAI VIS DAR 
STREIKUOJA.

VYRA 8 MOTERJ ĮPRATINO 
GIRTUOKLIAUTI.

NESTREIKUOS PIENO
VE2I0T0JAI

Rrikalanja $25,000 ui neteisin
gų arežtavimų.

Pirmadieni*, gegužė* 8 d. 
Piju* V.. |«<p. Angelus, knnk.

Antra dienu, gegužės 6 d. 
Jon<> n p. aliejuje vii ininui-.

Ii mažu pinigu jis dirbo dide
lius.
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KATALIKIAKO8 ĄVEMTAS.. KAREIVI8 SKUNDUA DE 
' TEKTIVŲ VTRAININK4.

Eeih-iiiliiii agentai iižIJiiįh. 
namu, ant kanųsi tiilpin pln 
ve irl.uniu* g<«t. ir l< ii muuv.'. 
tavo pinigų kla.tnotiijn, pr.ei 
vadinusį (1o»nwe. (’aleiizzi nlin- 
Joc Nnr»h> ntin- Itrunii ir kitu 
kiui. vinilui..

Agentai naiiiine.- surinki vi- 
šokia. prMaisas penliriMie-ti 
liankiHitu. — I <kil. į tu do 
li'-rių ir 2 'lol. į 2U dolietių.

Pn.liirii'iju Inikn iš iu namų 
išleista daugeli, tokių kiu. 
luotų luinknotų.

Pirm Iširo, tnėie—ių t'ale-rz 
r.i buvo nuėji;. fisliTnlili im- 
tnn pamainyti savo keturi, 
ibilieriniu* sugianirytn. k-ink- 
nolu. naujai* Imnknotni..

Karininkas pastebėję*, kml 
jo atnešti pamainyti Imnkno- 
tai yra buvę pavartoti kokimu 
tui procesui, tad jį mi luinkno 
tnis pa-imilė- į *22 kamlntr: 
kur yrn .Inplo. tarnylae. ofi 
sa*.
Ten jam pinigai buvo panai- 

arti naujai* lianknotnis. l*-t 
tnojau* paskui ji |«i.ių.ta dr 
ib-tekl ivu. knriodii Įmtyrė. kur 
Cnlenari gyvena. Nuo to laiko 
■iclektivki visur jį M-kiojo. Ir 
pagaliau, sučiupo.

Policija suareštavo Jose) Ji 
Kovvrick ir Anton Snrimn. A- 
bihlu atrasta stovinčiu tie* 
Jnckson lioiilv. ir tireen gal.

I'nklitii-tu. kn jo-dii (••n vi 
kin. atsakė norinčiu .akyti 
bolševikiška* prakaitui*.

IMinja 1*1 jauniu ir | mėlis- 
kalėpiaan.

Stanley Brušėyiiski alin. 
Krank Tbumn* užėjo įhi. gy 
dytoją |m> num. 4<i22 Prairie 
avi. .Imu buvo sužri-ta k»jn 
*il revolverio kulipku.

tiydytoja. davė- žinių |n>lici 
jai. Delektivui atvykę miuivš 
lavo imcijentų. Pašinai'-, kad 
ji* jau keli* kurtu* buvę* pir 
aiiail nn-ėtuota* už vagy .to ii 
kitokia* piktadaryl-i’-.. Tnd ir 
daluir jo |ai*auln kojų turi luil 
*uri*tn mi kokhio nor- mųaip 
ra.t u nuotikiii.

>*lž.*-i-tn-i- kol l.n- gilu, 
jiuko-i i. livlioį kiliuliu, 
pirkę* nrniijo* overkotį. T-, 
Iiverkia-io l.iM-niilj buvę* p 
likta* rendn-ri . Tu- m-likė 
tai i-oię- jam np ivelkntil o 
vi rkis-iu.

N. ai |*ilieija tik- tokiom 

lt. I'ollin- kandžio 
tlooll'-Į 
nni iu-.

Tbomii 
d> li'ktivų iii -iiiiiil.il 
ii kitu- keli. |*'liciji 
lt,iknlnujti *-’‘.t*si.

t'ollin* y m kareivi*. Ji* ne- 
•nai siigiiži.* iš Prnnengi 

.i..*. Vienu .imiiui nmteri* jum 
no d.nu ■ dviiii..|<lim šie 

dų ir bninginlimi -pilkute. Tu 
moli ri. jam rakiu-i kml žie
dų ir .pilkutę jinai radri-i.

Kareivi* dovanų priėmę*, 
lt * !<: t ll t, it ' -’!v i .(mile 
|Kiiešt,ojim:i žiedu ir -pilku 
ti-*. Nurodytu mlresn ji* nuė
ję* mi |«i-ike|iniimi ntolimti.

liet čia tiHijmi* ji* luivo mi 
ureriin t:. Pu kiii į* r k'-tu 
riu- i|".|<a ir linkti- buvo lai 
kuliui- kiitėjin*- ir valgydina 
mn. t i’; viena dimun ir van
deniu.

liauni epini *tn-ikimjn. Ihion 
kepyklm- gaminama duona. 
B-1 ir t«l. nelengva gauti. IJ 
i-ooioit<i nemiistų duonų- 
is i-vežiojn. gi -tieikiiiinkiii 
atkalbinėja seimininke* pirkti 
duoną tiesiog iš kepyklų.

Abi sali mėgino sutaikinti 
'biriai de]mrtnua-nto atstovas. 
Il"t nefuivyka. Streikininkai 
nl-i-nko dirliti naktimi*.

t Ii visuomenė tnri vilkti di- 
džiausią tos .unk'-nyla-. didį.

(liicngo* miesto taryba lig 
Jiol kn* savaitė karti; turi 
*u*irinkimii*. liet dnlmr |m 
kritu Mimniiymn* n-irinkiniii- 
prnrriinti turėti vienų mi 
-iriukinių j dvi salai t i.

Ktd kurie ubleniuinai tvi ti
na. kad |*-riiažnų* *u*irinl * 
mni niie*tiii padaro daugelį i: 
blblu.

Už Ui dabar turi atkentėti
Krank lleitzluiinincr savo 

moterį. 4 vaikų motiną, li<.pė 
-iiiin-štuoti už jo. girtaviiiui.

Tvi.inv piiii'škėju. kad ji. 
pnt*. vyra*. įpratino jų gir 
tuoklinuti.

Teisėjas paklausė suarė* 
įimtos moters:

•*K.’da pinuu <artu Įmvitr 
tojai svaigalų. Mr*. ilcitzliaui 
nier.’"

"I*, r mano vedave***, nt 
sikė limteri*.

"K.-i.-gi lamstai davė .vai 
galų.’"

**Miiihi vyra*. Ji* lumnid tu 
rėju saliun:i. Naiiiim.il buvo 
p In-. t iiti-liii su visokio* rų- 

uiiiinltii*. I’n kui jis man 
davinėi i rvuigulų. Ir 

kini
:al'u l-nu-ti mot,-r*, ku 
‘imti iprnt'im vyra* h 

Ji. pirmu kartu davė 
vestuvių metu". 

, “Kiek gali duoti 
■rei ir

k chicagos lietuvių
lūLONUy.

Neperaeoai po* mus buvo 
surengtos prakallio*. Kalla'-jo 
geri*. kalbėtojai: Kun. J. Jo 
naitis, S. V. kariuomenės kn- 
Į. limi.-i* ir profesorius kun. 
Pr. ISuėy*. wio< prakalbos taip 
žmonėm* ĮMfiko. knd dar ir pu 
Jin* di<-tuii daugumu ja* mini.

Kui-kurir sako. kad. n«lo*. 
klnusytum ir klausytum nor* 
ir |*-r nnktį. Ar nebūtų ge
rai. ka<l kita kokia draugija 
vėl surengtų panašia* prnknl- 
l<a» ir |mk\n-*lų luuda kalbė
toju I

Brigkton Parko lietuvių ko- 
Imiijn tingu ir kįln. Ilnugi-li* 
lietuvių, kaip |uivienių, tnip ir 
šeimynų. ii<inin-ibtmi gyventi 
didelinnm .il-ikimšime, persi
kelia ir apsigyvenu toji' ko
lonijoj.

Piivnsnriui luekštant čia 
link-mn ir smagu. Vasaros 
laiku nėra taip tvanku, m-* na
mui n-tai sustatyli ir gatvė* 
npialintu* medeliai*.

Parapija ir draugijų veikimo*

Lietuvių purnpijn ėin snor- 
gnniaavo daliartinis kleltoiiu*. 
kun. A. Ilriškn. Jo jiastaago- 
mi* tapo pradėta statyti ir 
bažnyčia, kuri dar nėra «ž- 
Imigta. Pabuclavota liktai pir
ma* augšta*. kuriame, apart 
Imžavries, įlar randasi para
pijinė mokykla ir klebonija.

Augant kobmijni. parirado, 
kad bažnyčia, o ypač mokyk
la. jau prrmnža. todėl šįmet 
manoma pradėti statyti antrų 
augsią, nes <Mri atakos vis
to* mokykbije įlaugeli* lietu
vių savu vaikučius leidžia 
mokyti* Av. Kazimiero Rrserų 
l'ntimdynan.

Ktilt Imžnyėios, pietvakarių 
pusėje, yrn didelis Įmrapija. 
ilnržas. kuriame vasaros laiku 
rengiau*!* įvairios (tramugu*. 
Nuo parapijos kouūtrių girdė
jau. kad šįmet tame darže bu* 
i rengt n platfonnn *u m-mažu 
teiėium. kur ir vasaros laiku 

g įima bu. rengti vaidinimu* 
l*-i koncertu*. Tni naudinga- 
ir |*-lningn* |uirnpijai suma
nymas.

Kaip kito«e lietuvių kolom 
jose Cliicagoje, tnip ir llrigb- 
ton Parke guvuoja visų kata
likiškų orguuizacijų kuo|x>*, 
-kvriai bei šiaip paielpinč* 
draugijos. Vienų veikimas di- 

| dėsnis, kitų mažesnis. I>et vi- 
iis veikia, ilnrbuojasi Itažuy- 
ėm* labili ir įimto, gerovei.

Kallmnt
neprosalj bu* pažymėli, knd 
pastaruoju laiku, kaip ir 
“Drauge" tenka patėmyli. y 
pilė veikiu I. Vyčių .'Mi kuo- 
pa. Narių turi nepenlaugiau- 

I *iai — apie <NI. hrt visi, kaip 
vaikinai, taip ir merginos pil

iai noro ir energijos dnrbim 
1: te* sulig vyčių oludsin ir 
įtraukti savo turtinti jaunimų, 
į kul i* dar blogu keliu eina. Ik- 
veik kiekviename susirinkime 
prisirašo pu vienų nr dauginu 
naujų narių. Tokiu budo kuo
pa nuga ir stiprėja.

U Vyčių Iki kp. sudaro luiž 
nvtinį chorų, kuris, veilamn- 
janno ir vargonininko,
St Žilio. idieniui-

Įiiigii >in,

| vyčiais, ypač ra vytrinis, drau
gauja. Imt ansi-iikę šalin ry- 
!< iu. dergia ir varo negražia, 
kuopai ant •maudos, agitaci
ją Kuopa tuntų atkreipti j 
tai atydų Ir išbėgti kalių to 
gaivalo nrihrariai agitacijai.

Literatai tr radJUMaL

Vienas džiuginant ii faktas, 
kad centre Briglilon Parko 
nėrn lils-rnlų-lni-vninanių ir 
M*-ijnli*1ų-liolb-i ikų. Jie lai
kosi ten, kur raminsi dau
ginu Jlupuiuu. Kmtangi llrigb- 
lon Parko cm t v “lietuviško 
JlaputiHi" kaipii nėra, tai visa* 
ta. gnivnlas m-ispii-tę* laiko
si apie Kedaie avė.

Kuomet kitose kolonijom' 
ramus įlenda į ka&- 
drangija* ir tuojau 

trink Jniun kelti,
prie liii.vatnanybė. 

tai Brigldoa Parke

tie mm 
likHkaa 
pradeda 
draugijų 
kn-i|>ti,
to urgirdrtL Niekas Begirdė
jo, kad kukiu katalikiška 
draugija Imtų šokus taip, kaip 
griežia laisvamaniai. Katali
kiško* draagijo- čia veikia 
liiekeiHi netrukdomos, o jeigu 
ir atsiremia kok- laisvamanė- 
lis nr liolševikėli*, tai tok* 
tuojau šluojama- lauk. Lais
vamaniai apie Kedzie Avė. ir
gi vieni “veikia". Jie tenai 
šiokiomis ir žn-ntomi* dieno
mis saliunų svetainėse rragta 
Italių*, prisigeria, susipeša ir 
visa* dnlvka* už*ilmigia šal
tojoj.

Kitą syk daugiau apie šį- 
tų pabrėžiu.

rižkos tarnyba* * pri gyriau 
Cbieagoje. po nam. MR IV. IK 
th 8L, bet vėlina persikėle ne
žinia kur. Saka, jam yra svar
iu;* pranešimai i* Wa*hingto- 
no. D. C. 

Balandžio 21 4. Ar. Jurgio 
par. avet. įvyko aasirinkima* 
Av. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jo* skyriaus.

l-aluii gaila, kad į susirinki
mu* mažai teatailanko narių.

Ais susirinkimas nor* baro 
mažas, bet aptarta daug svar
inu reikalų.

Ihipihlytn vnklylui. J sky
riaus gari** pirmininku* iš
rinkta* p'rli. klebonas, kun. 
Kružas, kur* yra didelis prįe- 
tcliu* ir rėmėjas Vienuolyno.

Nkyrbiu* pirmininke vien- 
Imlsiai išrinkta p. Agnietė Gi
liem'-. vieno iš niu*ų kolonijos 
dariišviausių moterų ir pasižy
mėjusi draugijom1 veikėja. 
Džuiitgiamė* surilaukę veikliu* 
vnldvlios ir |ia*itikinie, kad da
bar liainr galėsime pasidarbuo
ti Vienuolyno naudai.

P-lė H. Jovaišaitė, vice-pirm. 
Nekulto Prus. Av. M. P. mer
gaičių draugijos, išilnvi- rn|*ir 
tų. knd draugija žada priridė'- 
ti prie luiznio tnip dnrlm. knip 
ir dovanomis.

Av. Ono* draugija y pat ingai 
gerai nuino pasirodyti; išrin
ko i* savo narių net 10 darbi
ninkių bnznriii ir visa draugi 
ja žadn duoti dovanų. Suau
kotu* daiktu* nutnrta sunešti 

\. Nnu*i-dienę. kuri per- 
Vienuoly nui.
r* llit'1* km

ja draugijoje susipratę ir ge
ro. šinlies motery* ir mergi
nos.

iiaianram* moterų (pa- 
Šri p.) draugija irgi, manome, 
supras tų raikai* ir prisidės 
taipgi ar tai anka ii tesąs ar 
kitokiomis dovanomis.

tankinote paramos ir ii kitų 
draugijų musų kolonijoje.

Kolektori* musų kolonijoje 
Jauniai darbuojasi. Darltšeio* 
mergaitė*—p-lė* D. Adoniai- 
čiutė ir E. l.’rbaiėiutė. Užtat, 
kuomet jos atsilankys ar pus 
biznierių* ar paa privatinius 
žmones, prašom* jų tuščiomis 
rankomis neišleisti. Imt duoti, 
pagal išgalės, kad bavaras 
pavyktų. Kitaip butų sarmata 
ir Chicagos teto«ijoaM ir vi- 
aonm moterims, merginctna.

Sekanti* A. It. D. skyriau* 
susirinkimas įvyks gegužiu 1G 
d, 7 JO vai vakare, Av. Jur
gis parap- avet, ant S-čių la
bų.

Kviečiame j šią draugiją ra
šytina knoskaitlingiausiai. 
Taipgi prašome visų narių 
lankyti* j snuirinkimn*. Vie- 
nuolyno reikalai turi rūpėti 
mums visiems. Tik dirbkim? 
ir laikykimės gražioj vienybėj.

FARMOS! FIRMOS!
manai pirkti uk<* UM 

apaituudjk ar Uto jnaMJ plauni 
U u .MU ant naudo*. TlUal !»♦- 
tuvių tarpa to turėti varų, pul- 
kų ir tinkamų ųvvaniiuų. Kaip 
<ir4H tai ūkininkai yra lai
minei Bra j ta neturi bo«w. Jų 
rrvrnlnvua yra užtikrintaa Ir ka
da nori tada dlrtaa M irk Irano 
lietuviai ūkininkai laitai tralini 
ai’auryvmr. jau turi a p K kelia 
Aitnlua aavo tarpe, turi parapijų, 
ketina di tiifftntra Ir VHmhlunpa- 
Mltnkn-tiininiua f*i4*naio rrra- 
nantiejt analai Mulo mums aavo 
farinaa ant pardavimo. tai*l tio 
kūno norite pirkti fartnaa mūrų 
•v. Antano Imupija turi auaky- 
rlu* aperialial narius kurta Jums 
kusureriauata patamnua.

Tie knrie pirkaite fartnaa |>er 
šv Antano l*rau*ijp Luaite ni- 
r>n<-dtnli. n o rausite rrr< Ir 
teiainra pulamavtmų l* Jok 
akrtMudraa t’untrr Ifl liktai 
BtkllU DitO

KAZ DAUNORA, 
Sv. Antano Draugijos 

Administratorius,

Box 7, Custer, Mich.

Busite užrašyti Lietuviais 
Jiigu pirksit VUUry 

iki 8 val^ vakaro kaodieną
išskyrus NsdUdisnius.

Nusipirk Naują Knygą

“Marijos Menuo

M centu

■X<<<kX'XXXXX<>OOOC

Dirttįai ir * atstojai 

Elektriškų, 
Tubular- 
PneumaUikų 
ir Mechaniškų

VARGONŲ

BižRyčiq,TMtrąirRBzidincij|
Taip-«i tikta, 
derina m tr per- 
d.rbam varronua 
l*edam elektras 
motorua ir viaokj 
darM t«ubnn 
p r l • varrunų 
iHrtstuvA apm> 

a naajauaie- 
ir rertaueio- 
maAisomia ir 

tjaliataia dar- 
irin>nkaka I te aus 
ir et*erinkarijas

n 
Ė
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