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Dublinas, geg. 23. - Xcpri- 
gulmingo* Airija* valdžia, 
-innfeineriai. nu*Į>muk'- nemo
kėti jokių nuo įplaukų mok**- 
ėių. kokia* už*|ėjo Anglijo* 
vyriu ur-yltė.

Tuo Inulii rinnfeinerini mė- 
gin- priverkti Angliją 
į ui rodyt i *avo Įmziciją. 
užimą Airija* reikale.

Xc* šiandie Anglija,
vinnfeinerini. vien- airių vei- 
kimu*. vi«u* jų tlarlia* neĮtri- 
klmiMiniyhėn reikalai* tiesiog 
ignoruoja.

Airiai Įtarkell*- Airija* ne- 
priklniiMiiiiyltę. pn»i*kyrė vnl- 
dž.ią. turėjo seimą. liet Angli
ja j vien tą neatkreipia .laimi*. 
I*o*enovei vnltki ir tvarko Ai- 
nis-

Ungarų bolševikai skandina 
moteris DunojujeTalkininkų

armijos paruoštos
Artinasi

• •

nepatvirtins sutar
TIES, TURĖS KARĘ

Gyventojai nujaučia karės

ATŠAUKIAMI S. V. GENE 
ROLAI.

OebtaM, Vokietija, geg. 23. 
— S. Vai *t i jų okuĮmcijinė* ar
mija* komentlenla*, p-n. leite
nantą* llunter IJgrtt, >r trr-' 
ėiojo koqtu*o kutnemlanta*.' 
gelt. maj. liin.-*, buvo k.diavu- 
*iu la.ntkman, kur buvo rvn 
glniiHt* dūlei.'-* ičkilmė*.

Teėjau tlaltar abudu ntgni. 
atrankiu <1*1 galimo jmkilti' 
krizių laiko* reikale, jei v.i-.

MauaMa. Vokietija, geg. 
2X — Oia tarpe Vok iečių gy. 
ventojų Įuirklydo gamta*, kati 
vokiečiai aMorai arpotvirtia- 
►ią laiko* *utartie* ir t<*kl 
talkininkai pirm'iauria už- 
im*ią ritą mie*tą.

Gamia* gyventojų tarpe Įsi
kėlė ncaĮirak.iuią pariaulią. 
Sntonė* Įiuob'-ri prie munieųm- 
lt* taupymo luudut* ir kiįfc-1 kiuriai sietuvai at*i*ukytų įm- 
viena* pareikalavo pinigų. ; tvirtinti rutartį.

Daugeli, žmonių gnlvatrak-| '•««' *unkiųjų automobilių ižl 
riai* lu-gn Vokitdljti* gilumon. vakarinio upė* llliim- rooo imi- '

Kiti žimm.-* atlaiko *u*i- *ių*tu į aiigžtumų |dotn*. Tie1 
rinkimu* ir taria*i. ka* jiem- . automobiliai t* tini Ihi* iii* 
reik pra.lėti. kir*tyti įvairiom* ainrrikoni*

IA Berlyno pranrėto. kml ko* anaijo* <lalim*. Vi*ka* 
Mto ntierto gyventojai nu*i- tikrlingai |<arnu*inma. ka.l į«i 
ramintų. X<* taiku, .uturiie* *kui neimtų jokių *ntnil:.|y- 
ĮUlt virtinitiMi klaurima* dr.r ri- 
miiium. Todėl i.kalmt i* gali 
ma *pr»-»ti nieko ypatingo.

Z
NESVEIKA TALKININKŲ 

POLITIKA.

Vienus, geg. 23. — Itidrli 
tanėiai arka rytinėj Galicijoj 
lenkų -u Ukraina'*, kur lenksi 
mėgins užgrobti via .langiau 
žemė* pl«>t ų. * i

mėnesių gy «imo Maskvoje 
ėia *ugryia ragu ra* pruft-M* 
rin* I-sditej Ru U*.

Ji* Įtasak n. jog l*-niiui- 
nenorį* joki * taiko*. Ji- no
rį* karianti 
ii-*ti kiršių
riai. kol via m |ia*aulyj nmiž.- 
viešpatai

la-ninaa ] tiku presitlentų 
Wil*oną. *a n Įirof. Itmla*. 
Girdi, prrzi pnla* ne|tnžį*1ą* 
*ių laikų tiu nių idealų.

I**nina* lt rtina. kml *inn- 
die pa*aulio lieka* negali nu
raminti. Nic a» negalį* i*ri*ti> 
efcoMatiaėų r politikinių pro-1 
Menų. Nea i *am pa*au1yj ap- 
sirri*kn*i re alinei ja.

tiinli. tik _____________
galėaią i*ri* i ta* problema*. DIDELIS GAISRAS MIESTE 
kuomet pad iry*ių gajų kapi- 
taliamuL

Kapitalim 
reikaliaga d
Tad tavimi 
dyti žmonių 
jo roarro,
R«t. .

Tik.lNm^Sai gali |unuan.v-1

virai ladM-vikai

Cedar Raptds, la* g.-g. 23. 
Krąknmbt dirbtuvėje Ihmgiii- 
Standi kVorit* vakar vakate 
iėtikn lmi*u* -Įirugiuut*.

Kiek |ui1irl-i. žinoti'- ui 
milžta ir keliolika .*užei*1n. K-- 
Ii darbininkai lirai m-iiran 
.Intui.

Xuo*t..|ių padaryta apie .!' 
milijonai tlolierių.

KINAI KRAUJU PASIRASC ' 
PRIEŠ SUTARTĮ.

Tokyo, geg. 23. — Vado* • _____
kinų -lud.titų vatini ĮKi-k.-ll*- BOLŠEVIKAI SŪDO MOTE 

1 al*iliepimą. kml kinai -tud.-i- RIS
ta:. kuriu vrn apie l.t**1. kuo _ . .. , . ..Dv.notnu!: vanduo tsplukdina Miki-iu- giyztų Kinijoii ginti * 
*ave *ąlį pri.* Jii|*4iij»* už. 
grobimu*, ką leidžia jai .biryti 
taiko* Mitarti*.

Daugeli* *tmlentn pn tuo 
nl-ileątitnii yra pnriraSę »avo 
krauju.

lavonus

MOBILE

TALKININKŲ KARIU OME 
NR PRIRENGTA.

Colojne, geg. 2X — Talki 
niūkų iinnijo* vi *..*.- okuĮmei- 
ju* vieton- vm prirengto* ka- 
viilnin Iii 
giluiiion. 
vokiečiai 
taiką.

Anglų

ninrniMati Vokietijo
je! Im- reikalu-. jei 
al*i*aky* patvirtinti

■i pate ryt i galo 
Kg žmonių aukų, 
ir nerignilį. til- 
Xe* to* Žlldyn*"-*. 
būtinai rvikalin-

_ . -J— -o ■ - — - 7T1K tM—i gjui |uihuxn\-Vnlmn? t t,Jlmi*TWwiMtt tj |;ji| J(„.
Ibdidenvicz .U-l t<» į čionai te
legrafuoju:

tiku, *n kurtąja Įiarvmiami | 
lenkai, vm ntMikmiui už. virta I PDULiTE KARES TAUPY - 
dabartinį stovį". ;M0 ŽENKLELIUS (WSS ).

prave-tn Įtą-uulyj žmonių bro
lybė. <*i taip liūtini ir |imkti

.v..ik„ talkininkų |«di udM-vikai.

mų. kuoiiH-t voki.-ėiui Įm*ipric 
Jin*.

Tnipjnt fronte -ulaikyla vi- 
kariuomenė. kuri laivo *ki- 

rinitui kelinuli I^mkIoiuiu ii 
ten tiuly vniiti *urcnsium<>- 
angių ikkilmylu'-M.

BERLYNE ATLAIKOMI SU 
SIRINKIMAI

Yra

NORI TURĖTI BUVUSĮ 
KAIZERĮ VOKIETIJOJE.

Tuo tikslu padaryta peticija.

Berlynas, geg. 23. — \'ok»e- 
jčių naeijttnalt- liamiie* partija 
nacijunaliam *u*irinkinrai 

' \Vt iiuare imlavė |M-ticiją M 
tuk*tanėiai* Įinm*lĮ.

Peticijoje ta partija prašo 
. -u-iriilkiloo |ei*ti ItuviMOM 

kniz.-riui i* <tl.-tn-lij<<* -ugryžti 
Vokietijon ir ėia a|>*agyveNlL 

ll.- lo. Įtartija tuiiič- t.-b-gra- 
olą Įirezitleiitui Elu-rtm. kad 
ji* Įcireii-tii tą prašymų.

Vienna, geg. 23. — Gauta ži
nių i* DutlaĮM-eto. kad ungant 
ItolM-vikai. lygiai knip ir ru*ai 
liolėevikai. žinia *au nepatin
kamu* ž.i'.om* kimiai* ir tuk* 

|tauriai*. Ka* tik eina pri.-* 
Iml*'-vtl;n-. kn* til: prie* nn.-i 

'jų piktadaryl«-m- ir <.•*'• |>ik-
- i* U-n-Imt*- 

ja. t:i*ai buiituti turi žūti, 
j l'ngarų lml*cvikni žmom— 
*-iii I.. Įtąil.iiiH-nto kienn- di--į 
!.<>.- metu. Kili galii'.itiatid i 
naktini.* vie’-..*i««* mokyt!.. 

J.’.ąit". tie- M.'-kv-tni—•.
Ikiiigrli- ai:u*tr-ii".;o t. -■ 

mo iii.'b rių ir mergaiėii} n i 
. žody Pi už. tni. I.n-I jo* dirlm i 
.,-itr- /..-ukli'liu* l.ontrnAolim-i 

!,mncazij.i* jmiieriam*. Iv. ti'-m*. katrie 
kovoja prie* Itolėeviku*.

Ilidž.iut-a nuderiu mi-lialt 
.liula IIlinojuj.-, lt:.luti i' u ite 
i*pbd’d*> tų lu-btimingų nm 
lll’ olll. .

Tok*ąi yni 
I*iIm i i!.ų • • ■ j' 
••ąiu-.i lii’ti.

Taipl*'t platu 
t n--.. j.— žymi 
i., ri.imt-.-b-- i.! 
*m*tą lt- -.- rnl-i

1.500 žmonių retoko pastogės indrryb.—- *■■ jai-

Mėtote, geg. 2X — 1‘nki- 
'•> g»i*rn- ėia -unaikitai rer.i- 
tlt-m-ijalf mi.-ilo dali. Xuo»- 
toliai riekiu arti milijono tlol. 
Sunaikinta n|.ie 2»»l gyv.-na 
mų niuun. IJW žmonių wt< 
ko Įetrlog.’-*,

Antverpeną*. įteigi ja. ge-«. 
23. IJg*i"l S. Vulrlijų knrė- 
laivų bazė laivo 
mete llre»t. Ihiltnr tu linzė- 
jit-i keliama čionai.

MlttYT m
TURKUį.- - - - -

PAKILO NESUTIKIMAI 
TARP GRAIKUOS IR 

ITALUOS.

Graikai p-.otestnoja prtai I 
lu vertimasi M. Afijon

i

Pantius. geg. 23. Taikoa 
imfeien. ir'.*- ĮMikilo nauji 

ta—Plikimai. Minu kartu tuod 
m-utiki'au- Įuikėlė Graikija, 
kilti ''-iiiė pr<>t.--1 imt i. kokiui* 
t-k-lii'* Italija i**«Hlitm *avo 
• ..rim-im-i:.- Mnž.ttjoj Azijoj.

Tie le -iiGl.iii-ai Įtądiiri- tą. 
kad >. Vnl-tijų. Anglijint ir 
l,ram-..>.-j..- vy ri:ui*irji nt*to- 
»ri Įt-ireikaliiK* liuli.*** |*i*i- 
ąikkiuti.

į l’remi- rii- Orbindo ,ui*iniS- 
l.intt. I- -t tik tipb-i.lii- |*t*<'-dj 
i.i.iikijo- |tr--mj'-rui V.-nizc- 
bt>.

Vežimą knip |t.-i-ibiitg* tie 
t»'-iilikinuii.

I ž I ų ji.- liktai Įtukil.i, 
galima |si-akyti.

Atidai graikai užėmė- Stnijr-
V tioi Axiį.q. I*a-kui bū

vu |tn<iie-ln, kml italai i**o- 
■ iiii.t g. r imti .• iie už. JUS mylių 
nu . Si-irtu.- Ik- tu. itnlų ka-

\ Ii
- lijt’j.

M.tiyl. Graikija n<tri užimti 
it |*.->-i-aviul• - i U M, \<ij"- 
|Ki*nėėiii>. /

Iš PROKURORO OFISO 
PARĖGO PIKTADA- 

RIS.

I

ATEINANČIĄ SAVAITĘ C1A
EUS DIDELE ŠVENTE

bątnlijo

Imtnlija

I

visokių nuomonių laiko., 
reikale.

__ kariuomenė* vada* Berlynas, geg. 23. — I 
užimtih.**- Vokietijų* plotuo- lietui Įiulilikinė Įnrtijn 
*<•. g’-n. Iloltert*on. aną dieną 
ap*ilnnkė atm rikotii*koj karė. 
Ktovykloj Uoltletize.

V0UE01AI STOVI PRIEŠ 
TAIKOS SUTARTI.

Silezijos gvventoiai rengiasi 
puiprieti.niman.

Londonas, geg. 23. I*ti 
antro milijono aiig-tulinė- S'. 
Irzijo* gy ventųjų vokiečių į*. 
*ireiig>- |Ki*i|irie*inti lenkam*, 
kuriem*. *ulig -utiirtie-. pin
dami.- In*iii krn*tu*.

Silkeliui, jie lo kraite tl' pn 
duo*ią lenkam- I*- krauto pra 
liejinio. Gi |tu*t kim'-je I. ii |. n 
kam* Įuilik-ią tik vienu- griu 
vė*tn* ir numlegtiliu*. kuomet 
mnty-ią. kad jiem* al-iliiikyti 
n<-gnlinui> .įnikta

Vokieti j..* va I

Ti*mu t

Vira 33 divizija mariuos gat
vėmis.

HKvhaiif

Berlynas, geg. 21L — Ki.-k 

i:n*dien turi *nvy at-kiru- *.t 
-irinkinm- laiko- -utiirtie* r.-i 
kale. I*ėinu* »pnrlnkn* |l<ol*«- 
viku*|, viro* partijų* prir.~in-.i- 
*i taiko* -ulnri-iai.

Vai Iž.io- nariai. *u Seln-ide 
i.uinnu prier.-iky je. i-n-ižkii 
viltį. j«.g >ii talkininkai-, r.i-i. 
bu* dnr gulimu »u*ii;nll*’-li it 
*n*ilnrti. Vt.ki.'ėių nt-tovyl*- 
Vet*aill'—.' įtaigia gaminti -n 
ve ki.nlr p.i*iuly itin- laikiniu 
kum* j taiko- *ut:irti.— -nli 
gu*.

Šakuma, gal talkininkai 
Siek tiek mi-il. i*. Gi k't ip m

- žinia ka- gnli įvy kti.
Kilu* Įmitijo- tie-io tvir 

tina, kad ii'-Įvitviiiinli ulii. 
tie., tr-ž.iiirinl |«i-<-km’.ų.

Tik vieni ImiI-ov ikni -lovi u.’-

Ateinančią *nvaitę Clti.-ągo 
tlllė* didele- irkillllll*—. I* 
l'ram-uzijo* Įinrkeliiiujii vi*a 
t'liiengo* ir lllinoi* kareivių 
33 ėia divizija. Jon iit.-ina Im 
vu-ioji *iti>. val*tijo* nn.-ijo 
ui'lė gvardija. I*vi*o bu* *n 
vii* UI tuk*liii*-ių kareivių.

Ti<- knt.-ii iąt *iiiii.li<- ir ry
loj laivai- oarkeliniiją i* kn 
r - laukų Ei-.it.;*.j«-. Ji.- vi*i 

lal.-ituintį pirmini -ui ir ntilni 
dienį i: Velku (Ti.-ag.in
bu- Įia-ių-'i traukiniai*.

Ti tn*|H.ri.-'-ij.-* g.-l.-žink- 
I I" l- ofi -.1 • XeVl Vol'.e ofiei 

ud'mi |«i-k*-ll>>'-. kud t'liirag.. 
ir lllinojau-

i- Iii 
l'ltiu

CHICAGO LAUKIA SAVO S
iui*.

I2H ĮHilka*.
130 pulką*.

122 kull.ą-vnidžių 
na*.

l'ury* imi 'mobilių 
kų.

Iliirv* geli-ž.inkelių dnrbinin 
kų.

Toliau* *-kn artilerijų- pid 
kili, inžinieriai ir kiti.

I* tų vi*ų .lalių I.iivo *u.|u 
ryta kurt-- lauko 33 divizija.

Gubernntoruos pasidarbavi
mas.

i

•iw 
-ii) to 
i ntil

|ti.l<»t
. i-ioii*
g.m

Itnieivių
I.:.- p.-

piruiiulb-ni

|iaru

D \ d.ilr

Kuri-* de|mrtam<-nt<> Įtarė 
<limu lo* vi*o* kareivių nl- 
kirio* .luti-, kaip ju* ul-ki 
riai laivui* Įiarkelimijn. taip 
nl-kiriui Ititėjo Imt .ituiėia 
i t j linini -tmyl.la. i* kilt 
kareiviai turėjo Imt ir Įudei 
tlžiiimi. Iml>:o jie l'ltiengo 
lik dalinu- |utri*luolt prain 
žinojant per mie*t;u

liet (įlieti".!* ŽlIMItl- tilo Ue 
|*n*it<nkin-i. .In- pradijo imi 

lioti api* i-i.'lniinvii -ni.i i 
Ireivių pri.' 
litui karšia
toriu* l*o

Giil*-rn:i 
-uivėrė k* 

liūno \Va- 
i*nipino. t 
t ini t ’liien

imą. Tą 
l«rėn

i-ii.
r>U-

>li;

tin 
Kiti 
tfl. Ir

l

Ci

r

h

i

•r c-

M-komii dž.itiu-:*mu laukit. *:t 
vo ktir<-iviit. X<-* knre'vių Im 
I*' yni rliieagieeių -imu*, bro 
lini. vyrai, giminė* ir dniurni. 
Turi*- Įtari:, liaujitiiėii.' kore
lių viii ir lietuvių.

Kur -ivių p: i- m m.. to
tą* Įmkvi.-eia m.e-l-t ■•yv.n-.. 
ju- »u utį inr.*'111 nlit-.-a u-u 
Įtapmėti i. Ii t*.< i t 
kii-i- įmeijotudiai- ž--r<kla-- 
iianitt*. gnli.-*. krnutiivi* i: 
•'i-okin- i-taiga*.
Tuo tnrĮiii Graiil Įnirk.- ditb 

Idinami vi*okie |at lotai, km 
ĮKiriiiklimt publika ir valdi 
įlinkai *ii-iiiitk- it žiuri* t 
kareivių įuii.«I;iv imą.

; lle to. G raiti Įiatl.e Įiagnilli 
t namu viela kar iiių -ton!, 
lai. \'e- pirmi.-iii nt! .-lini • i.. 
.Inly- liir»'-. prilaukti jui-kinu 
illkelią.linli' ir .tolių.

t'ia vi-.
Į -ivi.-tty 
|M.i|-i- •
gatve.

K.'iieil ili'i.- eąiil'tmml’ v t • 
litu -imt.riz.ų. iiniriii pii-mi 
nm ii vniiių.

Ch oi.-o turi pa-lrodvti.

\ . .. . ..

• kai vii ių .Iri*. - 
volam .Iii i.-t.i'-u 
t.ir-m-t i M -I*-•

••i

t

4

MK*ijn!i ti»kt' 
" l--:i. I.ur ji.-

BOLŠEVIKAI GAMINASI 
GIMT! PETROGRADĄ.

Saukia vyrus; rekvizuoja ark 
liūs ir ginklus.

Tr

p.

it. t
-U-U

|u, !.. II 
Ilgi I"

pa 
kml

iii 1
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^RAUGAS”

UKTVVIV KAT.USKV tM»g«KA«T»

“DRAUGAS”
NEIMTI*

taN ........ ......................................Fmumerata mrAaal Hktlno. Ūki- j feM akaitoN nv« MJMraAyma dn noa
N’aujd Metų. Kuriat |wrma«a>ii 

•4rua* vtmtU tr ar—
atmm. Mai—I —rU—ta M—r-hM kramy* kt tiprvro "Mocm y < «rW at —a««o i rr«>atr«MM
“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 

Chicago, IH.
MiUmIi, m i*

knoim-t kunigų veik kiekvie
na* gali parodyti. Nepeikiaun- 
laisvamanių už nuojs-lnų što
kų — iš nykštukų daug ko 
tikėtis negalima. Bet kam jie 
nuolatos kitus a|uneluoja, ne- 
tvisylię daro! Ar nemalonė
je- išsiaiškinti f

Turimo savus s|H-li<>jimus. 
IjiisviimanylH-jo melai pra- 
<lžių turi ir hii-viiiiinnyls-s di
*li -n- i gnrliei jie tarnauja, lik 

j ik- teisylu-i ir lunloruiiiui.

£

I

DE3TR0Y3 ANY

j PRANEŠIMAS ŠERININKAMS!
Miliumi pnuivMiiiiii* Mčriniiikuiii^ LirtuviŲ Stutyniu

p. Viskontis aprūpina savo 
■aliune. Kiauaėja* parijuto 
įžeista, tomui, kad tapo pami
nėta jo pramonė. Kun. Bnčya, 
turbut, turėjo augštesnę nuo
monę apie aaliunininko menų 
negu pats užklausikas.

Pp. Mikužis ir Stancikas.

Ant rytojaus “Draugo” n- 
dtikeijon atėjo p. Stanislova- 
Mikužis, kuri- gyvena vienuu 
so luiniuoM' su |>. 1*. Marti
šium. I’. Mikužis prie p4ių 
(iurinsknitės, Avarliutės ir ki
tų liudijo, kad girdėję* pp. 

Iseaiškinant klausimus užai- j Martišiaus ir Stanciko šnekų 
minta apie p. Kaiei' os pasa
kymų, ištartų viešai U’oodma 
no svetainė e, kad hmiro* »*r 
<hvė kokams IJetuvų. Ta<ia p 
Kareiva imriprašė ludso ir po 
įžaugus, kurioje jis save pri
lygino prie žmogžudžio, nuga
labijusio motinų. |<adavė ang
liškai |Mirašytų afi<hvitų. Tų 
afiilavitų viešai Įs-rskaitė ir 
lietuviškai išvertė p. Kaupas.

Afiilavite buvo parašyta, 
kati p. Petras Martišius lialan- 
<lžio 9 d. kalbėjęs savo sankro- 

|Vnj<* su |». V. Stanciku ir klau
sęs. kokis liuvo kunigų susirin
kimas “Draugu" namuose dic- 
*ių |H-ieš tai. Stais-ikaa, "Drau
gu" agentas ir korespondentas 
šm-kėjęs Martišiui, kad jeigu 
lils-ralai užimtų Lietuvos val
džių. tni jm-iaikintų bažnyčias, 
įlellu kunigai suturę leisti len
kams prižiūrėti ir sergėti Lie
tu vų. kad tikėjimas neišnyktų 
ir katalikų valdžia turėtų pu
rumų. Surirupiaęs tuusni kuni
gų noru |>. Martišius nuėjęs

Kai-kurie A. L. T. Nariai 
ir Seimas.

ŠALIN SKAUSMAS!
SSatSifiSJtscj'

Triukšuindnriai sakėsi nemoka 
rašyti. Tada vedėjas apgarsi
no: “kas turi parašytų klausi

(Mrigk).

Wwt Ud*.

S.induj**, gegužio 14 a. ro m,, tegu pakelia vienų rankų, 
kios |>at prakaliau! buvo Auš ‘krisi galima laitų |«iimti iš jo 
ros Vartų svetainėje. Čia kai kortelę. Kas nemoka rašyti, o 
liejo netiktai “Draugu ' re įnori klausimų duoti, tegu pa
dakloruu, bet ir p-ia N suse j k,.|įa ah, ranki. kml galėtini*! «' 
•lienč. Ji laimi karštai ir iš- i*m d.mli sekretorių. *'įniil *Luiti sėkret*iriip

Lietuvos Pardavimai.
kalbingai išdėstė lietuvių mo- 
torų m*)iasit<’iikiiiiiiių tąja |>ar- 
tija. kuri dalair nori visus lie
tuviu' prilenkti pri<* savu |k<- 

' žiūrų.
Aušriu Vartų svetainėje ne 

Ihivo Svirs’ šalininkų. Prakal- 
Isis ijo visai romiai ir užst- 

' Inigė ankstokai.

Tavu «f f ak*.
Triukšmingiausias ir ekait 

Imgiaurias sii-irinkimas buvo 
Dovis Spiare svetainėje "f. 
Kryžiaus |>aarpijoj<* |a-tnyčio- 
j<-. gegužio Ki <1. Kalbėtojai 
buvo t.k du- kun. I*r. Būvy* 
ir p. J. Kaupas. Kaikurie* 
kinu-y lijiii i- liberalų Įtarti jos] 
buvo benori neprileisti p. Kau
lai prie lutlso. u siūlėsi i*atys 
kalbėti kaip tik kun. Būrys pa
lange* Jis* kaipo vakaro vedė- 
jas. suprato, kml lils-ralni ša
lin ardyti vakarų ir kml tam 
tikslui jo* iki vartos triukšmų 
kaipu ginklų- 

l*-ui Kaupui |ial>aigus kai 
Imti ihugvlis veržėsi kalbėti ir 
praib'pi rėkauti pirma negu 
inkaro vedėjas davė jiems 
luilsų. lą |iamatę* kum llučys 
|>n prašė liuvusį svetainėje po- 
Ik-ijantų, kad prilaikytų tvar- 
uų..

Vakaro vylėjas apgarsino, 
kad esant svKainėje žmonių 
krlianrin triukšmų, klausimus 
galima duoti tiktai raštu, 

tn a|iliakybė. jog Amerikoje 
knisa yra atskiri* nuo t<4e. 
giafo.

Norint prašalinti geležinkc- 
lių brniigiiiiiiĮ ir kranus ne|m- 
t au gumų. n-du-tų padaryti 
>hug |n*niiaiuų. Pirmiausiai 
‘i*ik«*lų. kml gidvžinkvliai. te- 
l<-crafai kraea ir ekspresai lai
tų sujungti į vieną orgnn:zn- 
riją. knd jos savininkė hutų 
vn*š|mt'ja. ir knd jos v.ibli- 
tiiukni butų |aiskiriami nežiū
rint prie kokių |s<litiškų |«ir 
Iii1.* jie priklauso.

Vi'iioimnė užtvktin.ii gali 
prižiūrėti tuos vnldiuinkus. jei 
tik yra teisi* juos Įiatraukti 
teisumu už kiekvienų ueteisėtų 
iipsiėjitiių. Kita priežiūros prie 
įminė butų ta. jei uiigšėiausius 
km«iĮ. telegrnfų ir geležink*- 
lių valilininkiis turėtų išduoti 
P'lnų npy -kiiitų kongnsiii iš 
viso kn- darosi |mi jo valdžia. Kun. llučys atsakė: dėlto, knd

Prezidento Raitas 
Kongresui.

lauktašriai juu irancė*-, 
kml Pn**i*k'nt«« \Vil-ona.-s su- 
-mikdnm.-i- Suvienytų Vaisti
ni ai t*at!i bubt ir -i-milji. nt 
- mite abiem -ai,, pranešimą. 
Ta- |iruti*-šiuia-. tiren, neilgas, 
liet turinio jame laimi daug. 
I'iiziili-ltlns |m judino. le-ne. 
visu- daly I u- Inliinusini m 
Įsju-iU' šios 

l'rerideutii lieVeik Vi'lellls 
ku. jis kaliui 
ilgiausiai. Itel 
ii'-i turtuolių, 
tia -upia-li.

įkilti ih labiausiai 
kares metu, 

turbūt, įtik. 
, Apie d.-irbitim 

pirmiausiai ir 
jis neĮMimiršla 

Als-jieius puta 
kml kova tarp 

ik-ipitalo ir datlsi kenkiu n 
Ibietn. šilas U'ilsomi išsitari- 
Imas n<-|Mitiks soeijali status, 
iii-s užgina |u<lį jų |smmtų.

riiii-.-ms ianis |mlik-. kad 
. pi**xi<l< litu- kviečia mažinti 
i visas taksas, išskiriant n*-- 
į tiesiogines, kml žada m-t t uk- 
•luili imrslnv inejiuuf alaus ir 
tyrai, kad ketina grąžinti 
kom|KinijiHII- geležinkeliu-. (e- 

! b-fiiniis ir telegrafus.
Moterims atsišaukimas turi 

icilikti ili-ltu, kml kVilsonas 
I pri|mz.in*i jom- teisę dalyvauti 
! Iml-nvimimM*.

Amerikos į uit ri jutai gali 
džiaugtis. kml pn Kalentas ru
piausi šios šalies npgynimu 
mm svetinių viešjmtijų. kurios 
gali bandyti 
kenkti Aim-rikus 
ariat pirklylmi.

Norėdamas lo- 
•►•prigulmylh’s- jr 
l:itw< i'rezid* uta- i...... —.

| laikymų elniu i jo- dirbtuvių. 
. už liuesų įleidimų Amerikon 

žalius iiiislžingiis. už m-liovimų 
stalyti luitų.

Me. tisiinmvl Įuiluikydavis 
ns- ir Įsil.iikome l*ii*zid*-nt<i |u»- 

lietas! iii ikų įlellu. kml ji yra protin
ai ga ir naudinga Suvienytoms

I

f

Kodėl taip yra.
Koks n**liilKi-i' tautiniu- 

kaine |Kišnal>ž*|ėjo lartoti n- 
grasiu- Įsdilin*- koto** pro 
mo«a*s.* Kislel jie taip užeis 
pyrė n*- savo minties lietu 
vius imdagingai kaltinti |«<n-i- 
davime lenkų interesams.' Iš 
davy ►te bukam- tautininkai 
švaisto į ilcšiuę, kairę ir ti-a- 
puses, ts-te-.it-iži*-l-.*<limii te
kų jie įkiro, nė kam tek*. 
Vargina mus tie klausimai, ir 
niekaip tautiškųjų lai-tnum 
uių pasielgimų |s-rpra-ti m- 
galiuu-.

Baugiausia tenka kunigam-, j 
kodėl jiems? Te|«tyrinėja kas 
Tn4uvių atgimimo laiku-. Lie 
tuvystės lianga |dtalo dan
ginusia |a-r luiuiyčiae. Kova -u 1 
lenkai- ir jų •‘kultūra" pro i 
dėjo tažiiyeioM*. T* |s*ržiuri ■ 
kas rekordu- Lietuvos |iorupi 
jų atgimimo laikais. Ibi- ten 
kovas už lietuvių kailių. To* 
kovo-c vadovavo ir dauginu
sia kentėjo lietuviui kunigai. 
Ka- nežino lokių kunigu, kaip 
Prapuoleni-. Alšait-kn-. Tu 
nui. ir daugyl«-. kitą! I 
kuris lietuvi- kunigas 
Seinų, Žemaičių ir Viluiatli-* Vnl-iij*>m-. I»*-I viename daly 
vy-kupijų iK-.-iil-tų {«irodvti 
skriaudų. p*-r-el iuiimų kovoje 
už li*-tuvy»lę. X l.uaip ir čia 
Amerikoje. Ir ėiu su lenkai- 
kova piii-id-jo lietuvių para 
pijąs orgunixm>jatn. Ir čia ku 
nigai lietuvyste aikštėn r 
Inu* ir čia jie dėl -avo 
Vyste- kentėjimų ret.o-ila įsi 
rodyti galt, lo m-žiiuiut. lai- 
vaninnini d<i-t * ii u- 
li nky -tę priim-tim t i.

laii-iaituiiiiai u*;;.. . u,
tuo- r>-kor*lu-. .1- i-.-u tai 
žino, tai pii* . ;i-iė.|a,,.i |, *, 
ly-tę. ji*- . iti*i. I...-I *i u« tuo 
jll. Ne-i t- l-i . I t|*| Jį,. t<„ 
luojn. u* - m* Ii 
ji*- m-laik*!. Mi 
jie meluoja!
('iu ti n- _.i 

Ii. Liti tni tio> 
r* kimią i.u-tell 
kalimui-. <•

%

tiktai

m 
lietu

pi. I

m

savo įstatais 
pniimmijai

pnuniinijo- 
darbininkų 

stovi uz. jai-

ke iim-ų niiomotii-s skiriasi 
3«i uni***Ji? Miku. 

. I.:n! u* l' /.iiik« liu'. ir
h-IfL'i.iriH rų’ikiai pcr^Ainti

S u sumoj lino priemonių vieša 
nuosavybė.

i «vl«*/.iiik4'li;ii. t< l«‘?nifni ir 
..•h‘f«»imi turi huli tino- 
ui«U*. Tnip |miI ir kr.iMi.

X< I M*pul«ltk<<nii <li«*imtM*nii 
p? tĮ .i/Į-l.t. I..ti| iki •!»•! \ni<*ri 
l.t»- ^t<|«*/.iiik«lii| ir
• lultim* Įmiki >l:iiiihiti nrgt‘i»- 
liity dniulii. -U«*. • innijM- kur 
l, lotinu . I•% k iiiui:t« 
I • Itlp'^li. k«il *.*• !«-<iiik* tini 
:»titni:iu«i.:i nipinli»« kml 

. Klimkai i*fji!••*•!»I. •» !»<•

h

ir priilėjo, knd Stancikas ne- 
sakę* nieko ajoe kunigų neišti
kimybę TJetuvai. P-nas Miku
ži- imniškiim. kml p. Martišius < 
nemokąs rašy ti ir įiesuprantųs. 
angliškai.

“Draugo” Bendrovės direk
toriai pripažino, kad fa Miku
žio pasakymas užt<*ktin>ii nu
teisinu p. Stnm-ikų l*«*mlii>vvs 
akyse.

| 
Geriausia priemonė suardyti 

seimą.

Jeigu kas butų ieškojęs |ia- 
čios geriausio* priemonės ku
nigams ir katalikams atgrąsiu 
ti nuo svirnu, lai nebūtų galė
jęs išgalvoti geresnės, kaip 
prasimanymas Imk jie l.i<*luvn 
|>anlnvv lenkams ir tat |uidn- 
rė •• Draugo“ direktorių posė
dyje, kuris ištiest) kalis-jo api<* 
įgijimą nauju linotypo vii toje 
senu sug<*dusio. Nei kokis ben
dra* darbas nėra galima* su 
žmonėmis, kurie iš |i*sikalls-- 
jimo apie spaustuvė* reiknlii’

pa* p. Kareivų, kaipo lietuvį padaro tėvym-s |>ardaviu>ą 
veikėjų. j svetimiem*.

Pabaigus afidavita skaitymų1 BUakaa.
gavo balsy p. Kareiva, kuri*1------------------------------

UETIHUI R PERGALĖS 
naudojęs pp. Stanciko ir Mar
tišiaus pranešimu. Po Kareivos 
kalbėjo -SUnčiluii. Ta* buvo 
m-a]M>ak.orai aujud* ►, *r t* : 
vienų sakinį atkartojo, kad jis 
m-kuomež lumašių upkaltini- 
luų aut kunigų nesakęs. Kun. 
Buėys, inkaru vedėjas, pasakė 
kad minėtoje diaaaje, L y. ba
landžio 8 d. “Ihaugo” naamo- 
se buvo paprastas mėnesinis1 
•"Draugo" bendrovės susirin
kimas. Jis įvyksta luis antrų 
utarninkų kiekvieno mėnesio. 
Jo uždavinys |ieržiurėti 
“Draugu“ iiu-igas ir išlaidas. 
Jo protokolas yra surašytas 
knygose. Jame įlalyvavo ne 
vien kunigai. Is-t ir advokatas 
llutkaiiskns.

Kiti kiauliniai.
Klausimų tą vakarą 

gana <laug. Paskutinis 
paduotas p. Viskanto, 
norėjų žinoti, kodėl kunigai 
nesirūpina tikėjimo reikalais.

te -n* i rovės kari daugumas kurie esu išpirko Šeru, iš Lie
tuvių Matymo Bendrovės ant lengvu iMign nepririun- 
ėia kas menuo savo mokesčius. Yra pagenia ujama kad 
kiekviena mem’-si jirisiųstu dalį sumos taip kaip suligta 
urtm jeigu galima prisiųsti visa suma. Taigi visi paai- 
►lengkilc Broliai ir Sesutės ir viri stokite bendrai į 
darbo.

Kiliulis dienomis Lietuvių Statymo Bendrovė atpir
ko 4f> lotus A k n.n <Hiio iš kuriu turėsime dideli (įeina 
|Hi-tute namu, luini apiejinkej lietuviška Bažnyčia rei
kia pinigų, pirkit Šerus.

Lietuvių Statymo Bendrove rupinasi apie |«n*kyb* 
Lietuvoj .ypačiai apie atstatymų namelių liaisios karė, 
sunaikytu ir ten pinigu reikia. l*irkite Šerus sudedami 
kapitalų fKltŲMlltttL IjeL Statymo Bendrovė pradėjo 
įlaryti santikius su kitomis esančioniis lietuviškomis Ben- 
dnivėmis imt pnkvii-tiimi kml la-ndrai dirbtu Irietuvo. 
I.ibui. Pirkite Sėnts šinndietui šėnii kainuoju $2.'i.t*t vie
nus amžiau kaip du Setus už $.’><iji<i nv]iardu<slamv. 
Bendrovė inkur]H>ruuta tlhio Valstijoj su kapitalu pa* 
matiniu tltttt.tNHLtM už šėnt moka 4% divnlentu.

* Visi Šėtai |*rvin* “eummon riock“ ir yra ja» val
džios priežiūra taip kad įdėta, erotas yra idaugiuj vie
toj ‘r užtikrintas, lietuviai ir Lietuvaitė* pirkite šo
rų.- šmndiena, jeigu turite Laisvės Paskolas aria: stam- 
]uis mes priimame už ju pilna verte.

Norint |datesaiu žinių kreiidrite, sekančiu mlrero: 
UTHUAMUM BUnJHVO OOtFOBATUMT, 

(Uatnvta Btatvmo ■^rovšl
«307 •upnrior Aro., M. t, CtorolnM, OMn.

x

PASIŪLA. litue. gi dar didžiaujunueri nė* nepaisė nei Ūuiienytų 
t a. vi—: o. v I,r'*i‘fcjC *<*1 prddlntl Valstijų reikalo, mž Lietam*
Amenko* tbnnnytų \ aisti- IM.S ėjome kariaut! vi- naudo* kenkdami “Draagui,”

' satino* liuosybė* principų, dc- tuomi pačiu lietuviam* ir Su- 
mokratijo* principų, žmonis-, vienytoms Valstijom*. Vienas

j i “ ~ "_L2
! jų gyventojai suskliila, kuone, 
iš visonnsauliuių rusiu ir tau-

■ • . , J.— . ..VIII teina , K.UJUUJS. > irus.

‘ .r.,W. T*' ZMM>’ kūmo principų ajigintų ftioje dienrašti* iš pripratimo, pra-
is-s. is įvairių vn-sputijų. yOi kari-j«. nevienas mūsiškių pa ]diu|>o šmeižtai*. Tai gan* 

gulilė galvų begindama, fltme- dilemai nftroM rttgnlfa b*»- 
Kiti ds( pardavimai.
— i Tiesa, kad nepaiaant intri- 

--------- gų t'liicngos lietuviai išpirko 
Kurie karėn m-kliuvo ur lui ' bombų už 3tG,7OU dolierių. U 

Į iš ni-svcikatos. ar dėl s-no am- tos skaitlinės “Draugas” par-

buvo 
buvo 
kuria

I

yelmviM priegl.Jndtu. Ameri . [;-
Imi ntvygus.e.1 •»«P*igaro.l,ųrtpUli knn> ;lubi w luoįi
Jm rad*. p ivyzihngų Iroroylif. „ n|u£t.,;
imtogesnį pnigyveninHi lnuln. ,
na. o prie išmintingo tvnrkv- J-- . *

, • I •” v iiMaivr, a^-»*w aasaa-

n. «, nemaža sut.upymo pro-ar j-u (W k<,ki<w kjlM 

priežasties, tokie st<*ngėsi sa-
Tniitų tar|H', sudarančių Su vo „fatavžnį piklvti Liuosvh-s 

vienytų Valstijų gyroiitujui. |M„K|>1IX pirk.Umi. 
nemažinusią migi silpninurin yiaŲ bond<us gnnn
vn-ių užimu lietuviui. Ti .knitIiltglli pi,k« lietuviai. I’n- 
tm- m inimi skaitlingi, m, tik^t^jj. t v. pcrBai,.x

;,{,r <uvni kuolnbinusini reiki, tve

riančios jėgos, o čia atsiranda 
imvyduulių. šmeižtai* ariančių 
sutartį, trukdančių darbų. 
___ ______ Tėmijautis, 
raucm KARTS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WAA).

‘tave gana d ulelę dalį. būtent 1 
24.KO dolierių vertė.. Oi galit 
ma buvo tris, gal keturi. syk 
<hugi.ii vaidila* reikalam, pa
sitarnauti. j*-i ne ta. nelemta- 
-ai šmeižimo įprotis.

Dnhartiniame momente Lie-

Šv. Kryžiaus Par. Atlaidai.

m
mokyklų mokyto
• vienuole*. Vii-

Karini 
lės. Pi

viškų visliom- m;, už uešelpimų 
vienuolynų |msišv*-nt ilsiomis 
kandiilatėmis.

Dauguma I hieagos lietuvių 
liailiyėių yra tik laikinai |*a- 
■tatytų. sujungtų -u mokyklo
mis (eomliituition btiddiugsl. 
Kelios-' virto ■ • raml.-'-i l»:iž- ly 
ėin. mokykla, svetainė it kle 
lumija |«i v nu stogu. Vien 
tik llftžiivrio* raminsi keturiose

musų ėia teairnnda. vienok IK*, 
dės Suimt reikaluose sulig iJ. 
gnlę n*-pr-i*«'iaii-i.ii krutame.

A.e. rikai kariu įs-ojųs mes 
<ln vėlia- Suv. Valstijoms 
apie i’t.ttut kareivių. N*—igni-

Tnip Is-nt išrmlė mirs (’biengos 
provincijoje. "Draugas” ėmė
si visomis jėgomis už. Imndsų 
pirkimų agituoti. Ir jau liur
lins buvo pilnai lieįsilinguojųs. 
Tiktai deja, kud kaikurie žmo-
_ «

kelurilešimties atlaiduose k c. 
Kryžiaus bažnyčioje. Tie prn- 
kilnus atlaidai šjinetų įvyko 
gegužio II. 12 ir 13 dienoM*. 
Išklausiau visus pamokslus. 
Iškalbingi sūky tojui lidiui 
graudino mane, 
dėlios 
finas, luineilėlyj |s> ► 
.1. Svirskus, iianedi !i<< vakar 
kun. M. Vitkų . utni imike
•mini kim. E. M-:kau ka , 

utnniiuko vakaro kun. Dr. 
Mnlmuskis.

►tl- 
Kalls-jo: no. 

vakarų kun. E. Ik Serą- 
utiini ktm.

■e 
po 
gi 
A.

Kun. Dr. Malmusku* nurodė, 
kud unitui bedieviškuosius 
laikraščius vien tik doriškai 
nupuolę teskaito. Antruosius 
žmones lie-knit vilniui greit ti
kėjimo netenku. Vieną laikraš
tį redaguoja žmogus viešai 
pi i.-ipažiiięs netikintys į Die
vų. Tų laikraštį skaitąs žmo
gus nei iie|Kisijuutn kaip ne. 
t nk.-i tikėjimo. Kitu. Mntinus- 
ki- aiškini pri pu rodė, kud gali, 
jiuuu* buk kam nekenkia 
luišų laikraščių skaitymas 
IK teisingas. U.MIS prie

o

vrn

draugijų m-t šventųjų vardai. 
ne|ia<hru jų kataliluškoaua. 
Jokioje Evangelijoje, nei ap
skritai Kristaus moksle nepa
sakyta. knd pašelpinės draugi
jos turi valdyti Kristaus Itaž- 
nyėin. Gi aiškiausiai nurodyta, 
kad kas Kristaus Bažnyčios 
neklauso, 
Kristaus.

Skaitymas la-i ]*lut iiiirima 
netikusių laikraščių veda prie 
tikėjimo nustojimo. Lygiai pri- 
gulėjimns į prieėtikėjimiška* 
draugija, atitraukia nuo tikė
jimo. Netekimu, tikro Kristau.

na nelaimę, atu-

neklauso paties

u.i

t ii

A
vinį pa

X;

J



it im

naujas Dievo supratimas 
mums reikalingas?

"Ma*. T***, km ra «*.- 
S.H Trbuu toraftasuo ta
ve oHo; teateina ura ka- 
ralU*l letenta tavo valia, 
kai* .Įtaruje Ir tetar).

"kur* kr—Jealor duim*. 
duok mum* kandleaa: Iv at- 
leltk mum, mu*u kalte*, nea 
Ir me* au«*<Uiame aavo kai- 
tlninkanit; ir aev.-k mu* | 
*a<uatf«. bet reib-k am* 
auo pikto. Amen.”

*v Mate* VI »-U

Aitas yra puikiausia* išsi- 
reiškimas tikėjimo j Dievą, 
galutinas, tobula* žodis; žodis 
gmyliės tikėjimo, aiškumo, 

feMihaa, ir gilia—iua rasilės: 
^"lftoą Tėve, kurs eai dan-

Jėzus, mokindama* minią, 
kuri nokė paskui Jį, užėję* ant 
didelio kalno kalbėjo jiem, n- 
pie palaimintu*. skurdžius 
dvasioje, tuo*, kurie apgailes
tauja, apie tuo*. kurie yra ro
mų*. gailestingi, tyrų* širdyje 
ir taikytojai.

Ir tadn Ji* mokino žmones 
kaip melstis, tluodauuis, tik
tai kebuose žodžiuose, vienin- 

^ėle tobulą maldą.

“Kmta Centurijomis 
^knrie buvo sykiu su 

dabojo Jėzų. (aunate 
drebėjimą ir tuo* dalyku*. ku
rie buvo padaryti, jie didžiai 
bijojosi, sakydami. 'Is tikro. 
Ris buvo Dievo Sūnūs”’.

Jie genaus galėjo sakyti, 
kada išgirdo žodžiu* to* gia- 
fio* ■aidne, kad Jia, kuri* pa
rutė ją, buvo Dievo Šonu.-, 
Dol ištvirkimo ir pažeidimo, 
eriniai, | kuriuo* jie įtikėjo, 
galėjo jvykdinti žemė* dre
bėjimu* ir kapas atidaryti, ir 
prikelti “daug kūnų žventų- 

b jų, kurie ten miega".
» Bet tiktai Vienas, tikrai pn 

vridėjaat'i* Dievo dvasią, ga
lėjo parašyti šitą nepuošnią, 
gražią maldą.

ir tie. 
jno ir 
žemė*

Praėjo daug tūkstančių ir 
dešimt-tukstančių metų “gar
binimo" pakol žmonės kilo 
taip augvtai. knd žiurėjo į Die- 
•R tara y-

Pirma* Dievo supratimas, 
kaip ir |M*kutini*. susitvėru- 
aia žmogau* prote, yra pama
tuota* ant žmogau* |m*tangos 

9B^|kinti tą. kuri* guli Imti 
išalkintas tiktai per tikybų.

Herbe rt Kpeneer*i« sako: 
“Tikėjimą* yra išaiškinamn* 
kaipo teorija pradmeniško pa
darymo". Ji* Įierstnto žmo
gau* |M*lnngą išaiškinti da
lykų priežastį.

“Žeminusio Inip-nio lauki
niai žmonės", sako Spcncer'is, 
“neklausia knip dalykai prn- 
aidėjo, liet tiktai gamtos veik
snių ir išaiškinimo nepapras
tų apsireiškimų".

Laukiniui įmonės norėjo ži 
nq|i ka* pagimdė žaibą. per 
f* sapnus apie šmėklas, ku
rio* baugino juo*.

žmogų* šiandieną lino kn* 
pagimdė perkūną. kns duoda 
pradžią žaibui. Ji* jau prikin
kė žaibą ir vartoja jj vežti gat 
vėžiniu* ir siiiviamoms maši
nom*. Ji* žilio, kud vė-ulo> 
staugia todėl, knd orą* neti
kėtai sušildytas išsikelia nug 
štvn. kur ir |uidnn> vieta, ku 
rią šaltas orn* užima.

Žmogų* dabar klnusin ižai- 
kiniam *pėko<, kuri užlaiko 
šio* ž--mė- lyg-enrą. gulėdama 
n^t nieko, kaip ji sukasi ap 
link saule ir keliauja pro erd 
vę su *nule rimty milijoną my
lit) kiekvienai* imtai* — nir

Ui
čią vietą.

I ’

degoe trupinėli* pasaulyje pri
traukia kiekvieną kitą trupi
nėli. Jis DOr* žinoti kokia ga
lybė prilaiko didele* saule* ir 

, planetas, jų keliuose, ir pri
laiko visatą nuo pražūties į 

i netvarką.
Yra penkiolika Įimtą mili

jonų žmogiškų sutvėrimų šia
me pasaulyje. Visi jie turi ko- 

1 kį nor* supratimą apie Dievą. 
Visi mąsto ir kalba apie Jj. 
Viri stebisi, ii kur ir kaip ta

Ir viri stebisi, dauguma* ją m* 
baime, ką Ji* darys su mumis, 
kada musų trumpa gyvybė čia

Pri* kiekvieno iamuijos 
laipsnio kėlimo, supratimą* a- 
pie Dievą yra persimainęs. Ir 
kiekviename ypatų kėlimo, 
žingsnyje, taipgi, kada yra 
progresas, supratimas apie 
Dievą mainosi ir žengia augi- 
tyn.

Kaip yra panašumas, keis
tas bet matomas, tarp augš- 
čiauaiai išsitobulinusios ir že
miausio* žmogystės, taip yra 
panašumas keistaus budo tar
pe augšėiausio ir žemiausio 
tikėjimo.
Herbert Spemevr'is, kuris ne

priėmė nieko koi nebuvo pil
aai prirodyta, sako:

“Mes galime būti užtikrin
tais, kad tikėjimai, nor* po ir 
ae visi butų tikrai teisingai*, 
visgi jie viri yra teisybės at- 
vaisdliaia".

Jo kritiška* protas atiduo
da tikėjimai dar ir kitą duok
lę:

“Tikėjimas, visur esanti* 
kaipo metmenys bėganti* pro 
audinį žmoaijo* istorijos, iš
reiškia kokią nor* amžiną bai
li

Jis sako toliau* (mea pri
silaikome musų ištraukose 
prie llrrbert Apeneer'io, kuris 
gerai perstoto mokslo moky
klą):

“Bedieviška toari> yra ne 
tik virai amaąrimn*. bet, ir 
kur galima pamąstyti, nebūtų 
išrišimas".

Nėra buvę moksliško “at- 
beisto" (bedievio), ne* mok
slo žmogus, nepaisant kaip ji* 
užgina apreikštą religiją, at
stumia j šalį kaip neišmanėlį 
tą "atheistą." kuris stengiasi 
išaiškinti pradžią viso ka* 
randasi, sakydamas “nėra 
priežasties".

Puolę* kniu|>šėas, žemiausia* 
laukinis žmogus meldė savo 
įtaisau* dievaičio, “neužmušk 
mane, tai aš užmušiu tavo 
priešus".

Nusižeminęs prieš žmogžu
dystė* dievaitį. nugštesni* 
laukinis žmogus aukojo tam 
dievaičiui «gyvu* vaikus, jau
nu* vyrus ir jaunas mergaiG-s, 
kaipo auka*.

Ant kelių, su iškeltomis 
rankomis. Ii u ritinu ii j tikėji
mą ir )iaklusnų* (tolybei vir
šuje, žmonės, js-r kelius šimt
mečius tikini, yra atkartoję ( 
mnliią, išmokytą jiem* dėvi- 1 
nioliką šimtų Inetą atgal.

lh-t dar žmonės pirkliauja ( 
su savo sąžine ir jie tiki, knd 
Visogaiinga Sp-kn. valdnuti | 
pasaulį, yra atvira turgui ir 
gali Imti |M-rknlls'-tn apšnekėti^ 
dalyku*.

Iširti Asliley, 
narsiai >u paskuline 
Pirmojo kariuomenė* 
|ui. ištari- šitą maldą:

•‘Dieve, Tu žilini ki 
aš turiu daryti šinn*.l 
gu oš užmirši u Tat

rnuMlnmn>iM 
Karolio 
nuof ru

ki
Ir

a ’ * * vk I
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šaulyje, parodo Henriką Penk
tąjį, kuria derėjosi au Dievu, 
sakydamas, ką ji* yra padaręs 
prižndėdamaa ką ji* padarys 
kaip vienas karalius galėtą d«š 
rėti* su kitu.

Tarp meldžiasi Anglijo* ka
ralius, prašydamas Dievo, kati 
Ji* tlaleistų jo' kareivinius 
muštis p-rai:

“Pluek tlieir hearts froin 
tliem, Not to-dny, O lz>rd, 

O, not to-day, think upon 
the fault

My fatlier matle in eom;»as- 
sing the crown:

I, Riehard's hodv have in- 
terrer new;

And ua it have beetoved 
■nore eontrite tears

Titan from it issned foreetl 
drops of blood:

Five bundred poor I have in 
yeauty pay,

Who tsrive a day their vrit- 
lier'd luintls bol<l up

Tosanl lieaven, to ftanlon 
blood; antį I have built

Tso chantries, where the 
sad antį solemn priests

Sing štili for llicliard’s 
aoul. More-vili I do".

Taip, maža* karalius ant že
mė* meldėsi Karaliui Viršuje, 
riulija mokėti kasmet “pen
kiems šimtams biednų" kai|to 
išsiteisinimu dėl žmogžudys
tės.

Ar mums reikalinga* naujas 
supratimo* apie Dievą! LorJ 
Aridey reikalavo vieno. Ang
lijo* karaliau* reikalavo kito, 
laukini* žmogų* su savo veidu 
prie žemės, sakydamas, “ne
užmušk mane”, reikalauja 
dar kity ko

Amerikos pinigų karalius, 
kuri* taipgi duoti* dešimt 
tūkstančių saro tauto* lalsla- 
ryhei ir pavagia dešimt mili- 
joaų nuo tėvynė* ibio, reika
lauja naujo supratimo apie 
Dievą.

Bet ta* nėra nauja* tikėji
mas, arba nauja* Dievas, ką 
pasaulis reikalauja, liet nau
jų RUONIU, naujo nią-dymo. 
naujos pagnrlio* tlel (tolybės, 
kuri elgiasi su niurni* teisin
gai, duoda mums progą, nu
baudžia mus per mus |*ėiu*. 
ir nuolat ai veda mu* augštyn.

Kaip žinom-* dalatr supranta 
karalių, kuris išgązdina juo*, 
taip, vieną dieną, jie galė* su
prasti teisingiau K|s'-ką, kuri 
valdo juo*. Bet tuekaikn- ne
bus rtginys pilnai, m - žmo
gus. turį* galą, neguli supras
ti Dievą. Begalinį. Emogu* 
turi pasiduoti, daryti koge 
riausiai, ir visados tobulinusia 
malda bus:
“Musų Tėve, kurs e*i dan- 

Kuje".
Iš angliško vertė Tyrimas.

Badakcijoa prierašas. Aito* 
strai|isni* yru žmogaus turin
čio ougštą sielą ir kilnią jaus
mų, bet neperėjusio ištisai 
pilną ir sutvarkiutą teologijos 
kursą, tai yra, mokslą apie 
Dievą.

ATVIRAS LAUKAS LIKT.
R. K. FRDBRACU AI.

Gerh. Centro Vnblvltn:
Žinoti- gerai, kad visi lietu- 

vių-katalikų laikruščini mųtn 
taria draugijoms tiuly vauti 
šaukiamame birželiu *>. 1(1 ir 
II d.. l<»!) m. Chierez..- tauti 
ninką liln-ralų seime.

Negirdėti, kati l«-nt vit-nri' 
lietuvių kunigų pritartų tam 
Seimui.

Katalikų kallietoj.-ii ir veikė- 
jai yra priešingi «lal>nr šaukia
mam Seimui.

Viso* lictuvių-kal.-iliką jstai- 
gaa, sn Araeriiraa lietuvių Ta
ryba piešakyje, ignoruoja šį 
Seimą.

Tnut iiiinkni-lila-riilui mum* 
Miko, kad tai yru nekuriu 
“klerikalų" ožaiapyrimas. Tad 
mums, lietuviam* katalikams 
reikia išgirsti pilnai autorite
tingą žodį.

Tuo autoritetu lietuviam* 
katalikams gyvenanti<-m* A- 
menkoje, yni Lietuvių R.-K. 
Federacija. I’ric ju* priklauso 
viso* centrnlinės organizacijos, 
kurios turi išrinkusios atsto
vu* | Amerikos IJeluviu Tory- 
H-

Iš vėliausio Fed<-racijo* raš
tinės raporto pasirislo. knd 
iki gegužio 1 d.. 1919 m., prie 
Lietuvių Rymo Kataliką F«lc. 
racijos Centro priklauso išviso 
54S draugijos, knopo* ir įvai
rios organizacijos su 4(1.634 
nariais ir taipgi prie Federa
cijos priguli 39 parapijos, ku
rio* nėra priskaitytos prie 
viršminėto. skaitlinė* su mini- 
mum 60.000 gerą parapijom;.

Kadangi prie Federacijos 
priimamos ne bite kokio* dr- 
jas, * gali prignlėti tik tos. 
kurios yra tikrai lietuviškos 
neabejotinai katalikiškos

Kadangi Liet. R^K. Federa
cija yra didžiausia iiet'ivin 
organizacija pasaulyje. Tad 
Federacija yra didžiausia* nu- 
toritetas li< tu vii; katalikų A- 
menkoje, kuri stovi nnt sar
gybas netiktai lieto vystės Is-t 
ir katalikybės

Didžiuma Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenė* pilnai imi- i 
sitiki Liet. ll.-K. Fetk-rucija ir 1 
gerbia jo* autoritetą.

Tad koiM Fcderarija tyli 
šiame klausime! Geistina liū
tų. knd Federacijos Centrą* 
galutinai *avo nuo*pn-ndj l.uo 
greičiausiai duotą, nes nuimi 
draugijos, prigulinčios prie j 
Fitleracijo*. nežino kaip ori- 
jentuoties. Tuomi ir Amerikos' 
Lietuvių Tnryliai aiškiausiai 
parodytą, kokio* |Mtziciju* 
tvirtai laikytics

Su tikra imrnrba.
Pr. Zdankus

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

ir tikrai tirtai jiatno yra tie Rekariai.
lO inch 85c.

_ t '** kaimo karietai skRliatn.
E 3840 'į *4* tuklrk |*T atalek.

I h i namaiti tUuti Hi.iluiiHm «Uin<m, ku*
rw*« apr«Mi aurirn aut kaliui jauno vaiki* 
ii«» mi iiM-rriim ir loji Mioitrn tni yra t ikrui 
Mnliitffn 
rauakaM 
t«VM»niM.
on*h«Mrni nkom|Minu«»jaiit.

viriui* kilo meilė. Mikna |Vt* 
pmi žiiMituaM Murma ličiui um t« 
m i im*< mm abidvi «hiiuta <UitiWnja

E (0*0 nn-fst*. «,*• m-sh-u-cm.
[ Jaaatatė, atmtaMHsl. M-loto***.

HiaHM- jutAtiicans- tii.Mi. Juozą*
PlH-niuiuM. jauiut* tyras, paverėia juodil- 
nyėia. iiušIukIo ju-shlą *u **to išminė 
*kc|M-lnil<-. apverčia arluito* puoduką, 
imt rauki* nuo M*l«* siultH-sę ir prakaituo
tą snvn vi'hIiį misiklmsito m t* turane — 
Ją* turilmis-t tai išgirst. Ant antrai 
pusės Plii-ninna* knllut apie tutaii.

Miksa
K37m| ItrnmtoU----------

M l-erssakss tranrss

M rrlr.u.kas

Jut taipgi daug nustosit jeigu neišgirsit šių Rekordų
r 1‘rinatai w^ą| jaraiMai-v.

— Mnra J r«-<riito*kisR. IrMKan.
| Krar miMKiMK. Mikao
L l’vlfJuMiaa,

jj f F< Aimkua rh«<RM
| (M taa ramiai (U raMK<«tot A. Antika* «*RTML

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTIMtS INSTRUMKNTALtS MUKIKOB
Kiekviena* Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutik* |<ngrajint 
Jum* bite vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimai Ji* tluo? Jum* ka- 
tnliogą Columbia Lietuvišką Rekordų. Paprašyk pa* jį.

Pirkite Suv. Vnl. 
Tnapymo nuirki**.

Pirk Gramafoną pas mus!
-iit- pa-irinkimn* vi-nl.ii; grniitnfoiią. Kožna* granui foną* yra gvnrantuo- 
la» ant 10 mėty. Me* p:il'dm«l:iine daug 
piginu knip kiti. Kaime nuo |l<U*t iki 
ų;:.'*i.(*i. Parduodame nnt lengvų išmo
kėsią.

I'žbiikoiue didžiausią grnmufoną ir re
kordu krautuvo t'liieavo.ie. 1<«i<-l ateikite 
ulba rėžykite.

Kiekvienam pnn-iknlavu* l:iita'io-.-u* pn 
siusime veltui.

Priimam Lil»-ity ltoudsu* už pilių; prekę.

Ii NORTH 8IDE

Av. Mykolo |mrap. eltorn* i 
nuo semti gyvuoja ir gražini 
darbuojasi. Kuomet Amerika 
stojo kuri-n, visus geriau.iu-, 
choristus Dėdė Sumas |Kišnukė' 
tarnystei!. Karei |>a*ibaigu-. 
pradėjo grįžti į įminus. Tir;«- 
kitų sugrįžo ir i*. Kišonas, 
tlaug darbavosi* choro namini Į 
ir p. A. Rugienius, taipgi' 
veiklu* nary*. Tikimės, kad 
tumiu nariu, knip ir pirmiau, 
darbuosis < bore. Jaunutis.

RED ATSAKYMAI

Vasiulius
Tnm*1n |m»

•:ijo

i: m;i

i: »:i>

Nauji Lietuviški Gražiausi Rekordai:
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BUDRI KO KRAUTUVE
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Skaitykite ir Platinkite “Draugą”.
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Amerikoje.
Je, kylantis žmonėse susi

pratimas musų tautiškiem* 
“kunigužiam*” didžiausiasGegužio 13 d. įvyko Ne«- 

arko katalikiškų dr-jų ir kuo- smūgis. Jie jo bijo, kaip žydaa 
pų vuduuunu Katalikų Centlo “ 
ausiriukiuMM. Aiu Katalikų 
Centro gyvavimas ir veikimą* 
šiuo kaitų y ta labai sulai ti 
mis ir |aivyxdiliga*. į atstovu* 
visos Netvarkų katalikišku*

Vilką MxU»K ryžio.

NEWARK, N. J.

diatao.
Verta pt įminti taipgi, kad 

kuopa, apart mėnramių raai- 
rinkimų, laiko kiekvieną toet- 
vergo vakarų auairiakimaa, 
laidžia ir link«miaaw Tokie 
Mini rinkimai prigelbati pa
traukti daugiau jaunimo prie 
Vyčių. V4Ųo g*vų».

CICERO, ILL.

kvaily.” loiimc 
Petras—J. Banio, 

Abromaitukė,

Ncuarkicčiai su A. L. Taryba.

Gal ir neuždykų mano kai- 
dr-jos ir kuojios Kai. Ceiilro kurie neuarkieviui, sakydumi, 

kad k.i* nerašo apie Netvarko 
lietui ių katalikų veikimų, tas 
prn*ikal*la. Kų-m- kų, liet js>- 
hliškame ve A ims, bėrutis,
Neaarko katalikai dar nėra 
įnirai suklydę, nei didelių klai
du padarę.

Daugel kaitų jau buvo tokių 
atsitikimų, kad musų gerb. 
••tautininkai’' ar Imlševikai su 
kukiai* mivo naujai iškeltai* 
pragaištingais ubulsiais kai- 
kuouac lietuvių koluuijtiM- sa
vu puirius šposus iškrėtė ir 
gardžiai nu*iju<Aė, kad tas |ia-

turi išrinkusios rimčiausius 
žmuiies.

Tarpe kitų svarstymų, ja-r- 
skaitytas musų “i—■' 
laiškas taip-gi “tautiško” sei
mo reikalais. Atstovai l ienlml 
šiai pripuž.inu Cbieagus “tau 
tiuinkų” šaukiamų m-iuiu tuo 
tarjiu nereikalingu, bri anli- 
mui Amerikos lietuvių vniii- 
bčs. Todėl N<-«iirk<i katalikiš
kų dr-jų ir kuopų atstovai |at- 
brėžė, kml būti prie srirno |<i. 
•drengusiems ir jei Amerikos 
Lietuvių Taryba par Pildomų- 
jį Komitetų seimų šauks, visus vyko, ir jų kitrojo trikso nie- 
dr-joa ir kuo|ios ta<ia siųs sa- km m-Įiastela-jo. Tada jie, drų- 
ll t tkžs.V-Sfl^- B ® . 1 .. 1 . .. *■ ... . —. . ■ - . I - - ■ . . 1 . ■ — .   . - _ ** . — —I . M

Geg. 11 d. Lietuvos Mylėto
jų Draugija laikė mėnesinį su
sirinkimų p. Tomoliuno svet. 
I*o svarstymų priėjo prie Clii- 
eagos dentistų seimo klausi
niu. Apsvarsčius juisirudė, 
ku<l jį šaukia ne Tarybos ir 
■r Pildomasis Komitetas 
tVasbingtnne, dėlto ji* nėra vi- 
*notinn* seimas, todėl nei de 
legalu m-riiiku, nei prie išlaidų 
|iadeiigiiu» neprisidėjo. IJuos- 
norių. kurie savo Iriomis gale- 
tų įlalyvauli Seime, tai ir-gi 
nesirado. Su tuo viskas ir |»a- 
sibnigė. Pašalietis.

S5S**’
“Gudrui 

dalyvavo: 
Magdė—Agnė
Jurgiu kvalya—M. Abromaitu
kė, Rolė, senmergė—O. Kiz- 
laitienė, lėkiui—P. Kamantau
ske*, 8orė-0. Alegaitė, urėd 
ninkan—J. Taruta.

Ta. Pato.

ŠPROTO VALLEY, ILL.

vo autuvu*,
Pypkę parūksti gali kužuaa 
namie imu. Škic.

WE3TVILLE,ILL.

l*-t ne dabar. *••* įgavę, leisdavo* j Neitarkų, 
bei čia kaip imt nelaimės visa
da uustnukdavo.

I'nmišiai jiems klojasi ir da
ira r.

_ - - - Keli ebicagieėių "tautiškimenesiai praėjo ... • . .
sillm sumanė saukti seimų.

Na. cliieagiečių “šulai” su-1 
manė seimuuti, lai *eimuoja,| 
ni«4c<i sltda-lino. Strla-tina tik 
tas. kad Cbicagna "tautiški 
šulai” sumala- seimų, o musų 
(taipgi tautiški) Maišiukai 
prie ėjo kai-kurieuis laiškus 
siuntinėti, kviesdami i<<-iman 
m-t į Chieago, 1IL “Bet kų tie 
laiškai—irasakė vienas iš tau
tiškos kiiuųiaiiijos—varykime 
agiterijų žodžiu.” "Varyti- 
m*-!”—|i*lvirtino beveik visas 
tutinas ir garsiai pajdujo ran
komis.

Gegužiu 13 <L įvyko Av. My
kolo dr-jo* ns-iH-sinis susirin
kimą* (šita dr-ja tik iš vardo 
yra katalikiška, la-t joje nema
žai pt įklauso "tautiečių”). 
•‘Tautiečiai" misiriuko beveik 
visi ir visas jų tikslas buvo 
in-rvaryti, kad minėta dr-ja 
siųstų savu atstovų cliicagiiiin 
M-inuni.

Kaip ta* atstovo rinkimas, 
piršinui* ir kokie “tautiečių” 
prirodymai buvo, butų galima 
keliu* puslapius jimkų prirašy
ti. Is-t kadangi ta* kon<e|Kin- 
>l< m-ijoj netinka ir daug vietos 
užimtų, tni apleisiu, lik pabrėž- 
šiu. kad "tautii-čiauis" nepa
vyko ir Av. Mykolo dr-ja nuta
rė atstovo seimnui nesiųsti.

Pu to "tautiečiai,” lyg musę 
prariję, visi

Teko patemiti “Lietuvoj,“ 
kail tūla* “Susirinkime daly, 
invęs.“ aprašydamas "tautie
čių” m-piisisekimų sako. kml. 
giidi, jeigu draugija nesutiko 
dek-gato i

Vos keli 
kaip j IVcstviUę alitūiavo 
kun. L. lirigmanas, o jau lie
kas kitaip išrodo. Nužils'-jo 
spindulėli* į Av. Petro ir Po- 
vylo irarapiją. nes kun. Brig- 
manas įsnuilstattėini darbut* 
jasi. Malonų įspūdį daro, kuo 
met noriai hažayčion. Geguži- 
m*s pamahbi* vakarais yrn 
įspūdingos ir žmonės skaitlin
gai jas lanko.

< boras, pu vadovyste vargo- 
nmiako, p. Bražaiėio gražiai 
bažnyčioje giesmes ir pareng
iau** vakaruose tautines dai
neles pagieda.

P-as Brazaitis taip-gi dar
buojasi jaunimo tarp- su vy
riais. Pirmiau* vyčių k ii* *| ui 
buvo u|Hnirus. Is-t atvykus 
kun. L Brigmanui atgijo. Gir
dėjau, kad birželio mėnesio I 
d. rengia vakarą su lošimu.

Moterys ir nealsilirka. Ita- 
žancavo* draugija irgi rengia 
pramogų.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos kuo|ra. susitvėiusi praei
tai* metais gruodžio m*m*-ij. 
ibiug ko m-gnlč-jo nuveikti. Is-t 
skaitlius narių nuga ir tikimės 
gražio* ateitie*. Nesmagu lik
tai. ka<l pastaruoju Iniku dur
imi sumažėjo. Neišdirlra nei 
puri- laiko. Tni žmonės pin*b* 
da išvažinėti į kiti* mie-tu- 
durlsi ieškotis.

Turime ir priešų: Imlševikų 
ir šiaip įvairių luunbiz'-lių. ku
rie stengiasi vi-akam< pid. -li
kti. Is-t turėdami duriėtų I lu
botų visa* jų |ni-tniiru* |s-r 
galim. Ai. Petro ir 1‘ovy'o pi 
rupija bujoja. Gari.; dari .’.'.ai.l 
Melionui.

Prie progos pn’ymėti veria. 
ka<l mu*ų lietai* •ri'il.ni. nrb.i 
taip vadintum Irambizinini. 
krinka, lyg i.-ig.i bitė-, yna*- 
tankiui muit*o*i Įti “kunigu 

;*i*<- Vi'-tltl* 
i* t**ll pi ibll- j 
kalint, buk 

gi.žili. ” l.n« ' 
u, l»-t tikrų! 

il/dgu t*al| 
įų ••kunigu I 
... I, tiriu-1

\

Atėjus pavuariui gamta vi
liote vilioja jauninu) j lauku*, 
miškus. Kad kn dabar veikti 
užsidanu* svetainė jc, reikia 
pasiaukojimo.

Kitų kolonijų jaunimas dai
nai pasigarsina laikrašėiuoac, 
k.*) jis veikia. Miis jaunimas 

jir-gi nesnaudžia. O jeigu butų 
daugiau* inteligentų, tai mū
siškiai dar daugiau šį-tą nu
veiktų.

Gegužio 11 d_ L bl, L Vy
čių 23 kp. laikė rusiriukimą. 
Svarstė ir tarė daug dalyki). 
N atarė surengti vakarų M 
programų. Rengiamasi. vaka
ras įvyks gegužio 25 d. Prog
ramas Ims įvairus. Sulos net 
kelius veikalėlius; bus ir kito
kių paįvairinimų.

Nutarė oarragti Mmimn; 

ką. Onai Juodsnnkutri atsisa
kius nuo raštininkystės, išrin
ko f*. Grigą laite, gabių vylę.

Dėl mdnivimo kam valdyti 
l>ei prižiūrėti maltuosius vy- 
ries, jie buvo prisidėję prie 
didžiųjų, bet dabar vėl jie lai
kys savo susirinkimus atskirai.

Didžiuma jaunimo yra čia 
augę. bet atjaučia Metu vos 
reikalus; rūpinasi tautybe, 
ypač dalia r, kuorui-t Lietuva 
atgija, ir musų jaunimas drą
sinus pradeda veikti. Yra vil
tis. kml visas Kpring Valiny 
jaunimas prisidės prie K Vy
čių ir sujungtomis spėkomis 
nuveiks daugiau tautos ir Baž
nyčios labui.

Kp. korespondentas.

ORAND RAPIDB, MICH

L. R.-K. Mot. K. A. 42 kp. 
tikrai pasižymi savo darbui*. 
J Kalėdinį Tnutos Fomlų au
kojo pusę savo turto—$32.34.

.ių*ti, tai prisidės T“'l** -T d. buvo
prie padi'iiguuo geimo lėšų. Jc. 'įrengus 'nknn-lj su |*-rwtaty-

■Tegul Inisviinuinmi Inukia. 
Draugija jau įniko atkišus šilu 

.tillę.

GRAND RAPIDS, MICH

L. Vyčių 43 kp. atlieka sa-i 
v** pi - !*-im- ir veikia. Aušta-1 
diliuj, gegužio 24 d. visi at-' 
liks d|*až.iutj. o nudėlioju "in 

Av. Komu 
tu,, vakare, 
kll riti*V

K

mu "Katriutės gintarai” ir 
"Gudru* kvailys.” Abu veika- 
luku gerai išėjo. Publika, nm- 

Skic :*'*•- buvo užganėdinta. Gryno 
I pelno liko 30 dol. Visų tų pcl- 
jnų paaukojo Tauto. Fondui.
1 Pinigai tapo pasiųsti j Cen
trų per 41 *k. iždininkų.

Sųjungietės veikdamos 
tėvynės nenuleidžia rankų: 
pamiršta imsidatbuoti ir Bnž 
nyrins labui. Jo* rengiasi prie 
jmrodris, kuri įvyk* birželio 1.
2 ir 3 dienomis Av. Petro ir 
Povilo dr-Jos svetainėj. Pelnų 
skirta Av. Petro ir Povylo pa

įpijai. Gar
*

"Katrit 
•• dali v

•Iri

nr

.lur-

uv
y

V

Gii
: G
A1<V

loti

M 
auk

veikliausių kolonijų, tai Wor- 
cesteria. Alai, gegužio 4 d. L. 
D. K kaopa surragė prakal
tum pobažaytiaėje avHaiaėje. 
Kalliėja I*. Guda* apie darbi
ninkų reikalus. Paskui aakė 
iiMiksliikų prakalbų su barni) 
maia.

Kun. J. Čaplikas kalbėjo 
apie Rauriunojo Kryžiau* vei
kimų. Prie to dar buvo dainų *, 
dekletnarijo* ir tt. Vakarų ve- 
<lė J. Vaitkus.

Tų pačių dienų, po pietų 
Rialto teatro name buvo ir-gi 
prakalbo* Pergalės Paskolos 
reikalais. Kalbėjo amerikonas 
i dvokata*. I'. Guda* ir ntneri 
luina* leiti-uantas, Prancuxij-> 
rrmijoa.

Vakare įvyko beno koncer
tas, kuria publikos susirink* 
npi<- 300.

Vietini* klebonas, kun. Ja
kaitis, su dainininkų būreliu 
buvo išvažiavę* į Norvoodų j 
iškilmę pašventininm vargonų. 

“ mgriK? 1 d. T. F. U4u ak. 

taikė umFri skini Jasuaa 8aa- 
oora paaukojo $300jt)0. Be to 

f5M vieko* T. F. skyriui, kad 
l-utų tam tikru budu sunaudo
ta. Garbė jam už tokių gausių 
aukų.

Cleveiand. Ohio.
<ia yra snaštvėcuM Msterių 

Kųjungo* M kuopa. Prie jos 
prisirašė visos veikleraė* mo- 
Uty* ir mergino*. Jų dari lėtu
mu buvo surengta keletas va
karų su įvairiais pamargini- 
mala. Sųjnngietė* taipgi remia 
Tautos Fondo veikimų, sten
gusi prisidėti prie įsteigimu 
Lietuvių llnmlunojo Kryžiaus 
ski rio.

fl ‘agi rimo vertos.

Htrtford, Ootm.
Parašų rinkimu* įk> peticija 

buvo smarkiai vai omo*. Su
rinkta 7,430 jiarašų. Daugiau
sia surinko Juozas Aonta. nes 
Pavarė iki 530. Žinom'-* įvairių 
tautų ir visokio luomo noriai 
ruė«-si jio peticija, išskyrus bol
ševiku*.

Lynu. Masi
Aiume mieste gyvuoja Mari

jos vaikelių draugija, kuri ža
da mokytis* dainų, lietuvių 
kalia** ir tt. Dainų mokytoju- 
mi pn- itiė p. D. Antanavičių iš 
Ko. Bostono. lt*-|H*tieij<>, bu* 
laikomos l’kėsų Kliulm švelni 
n* . 23 Camdcn et. Lietuvių 
l:;:|l«* mokys p. K. Stočkii*. 
Kaukiu tiktai jauraginti. kad 
vi*i b* tuvių laikui |m*inaiido- 
t ii proga. Gero |ia*i*eki 
mu!

100'.
GRYNAI 
TUBKIAKO 
TABAKO

Kiekinis šaukštukas kainuoja mažiau » 
negu sidabrinis šaukštukas. f

“Pakelis” cigaretų kainuoja mažiau negu 
Helmar 100% grynai Tu r kiškas--Lengviausias 
ir geriausias tabakas dėl cigaretų.
Jeigu jums nepatiks Helmar sugražink pakeli 
o pinigus gausi atgaL
Mes norime kad jus užmokėję pinigus būtumėt 
užganėdinti - užtat mes norime jusu atydaat- 
kreipti j Helmar.

,, 4
t.,šiol* /*‘u*« Turlušę tr

K Cė/unr.. hmm paMirfyj.
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"RAMYBE JUMS” j
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos i Kainos:

Nauja nepaprasta Maldaknygei
Išleisti Kun. Jono Jakaičio Iššomia

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros.

Seniai

Morocco minkšti kaina $3.50

I

<r

LEGENDOS IRPASAK0JIMA1
KŪDIKĖLĮ JĖZŲ

<T»«-
Po pietų pradėjo kilti ir mina km tai kaukti kalnų vėją*. 

Apie ketvirtų valamlų i4amhu- sniego šmotai ėmė kristi ir 
ūmai viską* aplinkui priridragč Moru *nicgo *luogxniu. Jau
na moteri* neramiai žiurėjo j laukų, laukdama savo vyro. Daž
nai, pnumiariu* duriu, vėrė ravo akimi* ka*kart labjau augan
čių tamsą. Bet nieko nebuvo matyti. Galop. *niegu tiek jiri- 
krito, kad uždengė jo* grintejė* langu* ir dūri*. Nebuvo ga
lima net į orų išeiti.

Galop, visiškai *utemo. Vyro da nėra namieje. Pasipylė 
motino* ašarų*, kada ji pnaiėjo siūbuoti mažų kūdikio vvgvlę 
ir bandė dainuoti.

Ištisą naktį ji nesumerkė akių. Ji aėdėjo prie ugnie*, gi«s 
dojo, supo, mrldėri ir klamė ar negirdėti šing*aių. Bet viską* 
buvo po aenovei. Vėją* staugė, sniegą* krito. Staiga, ant 
rytojau*, sniegu*, kuris užv« rtė langus, nuėjo šalin ir kasžin 
ka» dunkstek-jo į langų. Ji pasiskubino atidaryti duris. Jos 
širdis smarkiai plakė. Atidaro dūri*. Žiuri. Stovi, liet ne 
jo* vyrus, tiktai Tėvas Bruno ir du kaimiečiu, kurie at
kasė takų į grintelę ir atnešė šiek tiek maisto.

Tėvą* Bruno ramino ją. kaip galėdama*, o kiti paaišadėjo 
ieiiceti jo* vttp m kalatBhi Ibm|.

Praėjo kelios dieno*, bet taip pamaži, taip sunkiai, kad 
sunku apsakyti. Per Kalėda*. |M*iėmn* aavo mažutę, ji nu
sileido į pakalnę, ne* saulė aiškiai švietė ir sniegas greitai 
nyka. IU Mišių Tėvas Bruno išėjo iš koplyčios paskui jų ir, 
prirengę* jų gerai savo žodžiai* prie baisio* naujienos, galu
tinai praneši jai, kad jos vyras atrastas, bet negyvas, sušalęs. 
— Iš kart* jo* širdis vos neplyšo, bet gi greitai pergalėjo sa
ve, pažiurėju* j aavo mažutę mergaitę, dd kurio* ji dabar 
tari gynėtai. Greitai ramumu ašriižpatara Mt jas veido ir 
Jb nnšvita, lyg sanlė išfindu* U po debesų.

Orita Mga. Ji bara laimi maloni, graši mergaitė. Jos

raikai ir mergaitės, *u kuriai* ji Muieidavo,
visi jų mylėjo. Iš visų labiausia jų mylėjo, malūnininko au
nu*, Jonas. Ji* buvo irgi gražu* vaikinas. Ji* buvo da tik
tai penkiolikos, liet taip gerai įaugę*, kad tarp vaikų atrodė, 
kaip tikra* vyra*.

prastai jai kalbėdavo, kada 1 ukodara pirmųjų pavasario 
kalninių rožių kvietkų, arba vasaros žemuogių pintinę, kurių 
ji* pat* pasitarė.

"Bet tu esi jau per reiia*. Jonai."—atsakė uicrgaitė, 
kukliai žiūrėdama j jį.

"Tiktai js-ukiai* metai* senesnis už tave. Aš galiu lauk
ti, tau užaugant Aš tave myliu, kaip kregždi- myli vasarų. 

' Jį vejasi vasarų net į toiiuuu šalis, aš teksiu paskui tave, 
kad ir po visų jmsaulį."

"Bet tu neturi s|mrnų. Jonai.” atsakydavo jum juoknii- 
danui mergaitė. Kuro dvasioje ji tikėjo Jonui ir mylėjo jį 
širdingai. Jonas tai numanė.

Vienų žiemų, kuomet G rita turėjo jau dvyliką metų, lm- 
vo nepaprastai daug suiegu ir baisio* pusnį*. Buvo tada la
bai imvojingn kulnuose. Sniegn* užvertė taku* ir kelelius; 
klastingų! pridengė giliu* plyšiu* ir akuieiiuutu* ardom**. 
Kr vienoji1 vietoje Įailaidojo ir kalnuose |ia*tntytu* nameliu*.

Prieš Kalėda* G rito* motina S|Mrgo. Gavo didelį karš
tį ir galros ataodėjiiiių. Ji atgulė į lovų, o daktaro* para
kė, kad ji nnsišaldžimi. Greitu laiku ji iš karščio neteko 
nuovokos ir Britą turėjo jų valgydinti, kaip mažų kūdikį ko- 
fale ir pienu.

Zieiiui nemažėju. Snigo vis uuugiuu; ir tiek jau priaugo 
visur sniegu, kad u rita bijojo nusileisti žemyn | kauną- pa
prašyti kų nors, kad ateitų ir |>adėtų jai prižiūrėti sergančių 
motinų, kuri, rodėsi, eitai vi* menkyn. Ji davinėjo jai vaistų 
ir valgydino sriuliu. kaip daktaru* jui liuvo Mikę*. Vienok li
gom- m-jų geryn. Mergnitė iėsigąmlo. Ji jau ėmė nlicjoti. 
ar nemirs jo* mylima inuiun. Ji ulsiklau)>ė ir karštai im l<l<-- 
s-i prie Kūdikėlio Jėzaus, knd jos muph'istų. Ji meldėsi. 
Aėaro* riedėjo |u-r jo* skaisčiu* veidus, širdis greitai plakė 
nuo liauni-* ir susirupiiiiiim, ne* jau beveik negirdėjo moti
nos kvė|iaviiuo. Ji prisilenkė visiškai prie ligom** veido, bet 
nejautė kvėjiaviino

Kuomet ji dn vi* tis>ld<*«i. 
kios tai bažnyčios varpn. Net 
ftelėjo |s*r jo» galvų.

Ant kaliu, viršūnė* buvo | 
švęsta Kūdikėlio Jėzau* garis 
liktniui* šuiitiuvtvjv vieno imti 

nkm. ligo
api gardi 
kalno į k.

išgijo tš su

Visoje 
užeina ant 
ra liu lygia

ui* Kimių link 
tt imi (Minriu

tf

it irų

f

2^ o R MPilt ,

reikalaujama maimie
RIŲ U KROVĖJŲ.

Oart šamai m aura 
•btakLraa bvfeauat la; pi<i 
H darkai, ftara EMVkla 
Ulkytl harraa ktaaUa Ir 
raa kambaryj Ir valgia atavud 
Įmotėm*

Muau mataaa dirba kaadlaas. Maa 
turima »N "d riti- ir -akafT maiaaa. 
Mi 14 p«dų Iki 1 |WdM anglly

Mm iRtnnlumr tranMMtrtarlJfta 
| Mm turime 4lak< prtvibojtmui Etna 

darbo ir o tratino naly- 
r»ws tr nxa a«n*ttmv t.»klm kimo* 

' lin«4itų, karia n*»ri m«A« tt iraar|»orta* 
rtW.

I*vl rl.ilmnių luformariJs RUbkau* 
ktte arba mAykiic:

Ncw Rivcr Oompany.
M M'lMiNAl.n. W. VA.

5
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Užsakymus siuskite šitų adresu: 
”Drautns” Publ. Co. 1800 W 46th 

Fažęmtkite už koJaq kainq norite gauti knpgq.. 
■■■■■■■■■■■■■aiBEBIUKKHIHS

i
KrdkaMaoaa Ja*'•*»«■ raAca be vai

ku !•«« t MOrSM-t •> aamm. 1'1 dar- 
bq baa duodama i kmnbarta randi 
mu«Mt>kl«. . hi.tr. .
Kvmm* MntbankH rir. K’- urt

I

»

akuti npmMutu raut*. Mitrių 
tūli 4n aa ašutų.

1415 South Halited Street

Al-l*ni <»l»r*S* *U • ,*L

S. GORDOM, 
1415 South Halried Street

krtaMth
Antai

dlia *1'
čr>tA karv'u bHattavba nei-

S. GORDOM,

RAMUMO MAUJI

JUDAMI PAVEIKSLAI
Iš karės lauko, bolševikų dar 

bai ir iMurtruotoa džino* 1

riKIHOM r.ut'l) Mlltl IfcM U*
A*T ŠAMO.

Nuri Eautl Barnų Tu*n «4 ld»k«- k«*.
l«H«ijajta Jou fariiiu yra WlarMMttM» 
valftijojta. ltkakių. !?• akrų 4šrka« 
man ta«MH'ųL lUU— i»iiMlm» ir v»a>klMta-

P'anMta> rra i: kbIvIJu. 1 arkliu, 
tibu* IiidtaUa tnubu*. cerota maA»a«*a 
Ir akru jraaklal.

Kavtamk* Eyrtr.u tarmuje :«
turtu* AtzmAauklt* |ma

Mr. Ktaal*» kupartka.
<SM X MaraKšgi AV*« Cktaacn, III.

Blazis Ko Valeikas 
mirė gagnžfo 17 d , • vai raka 
re. Velionis * ž jo iš Vilniau 

; *▼, BotalH

TIKBŲ ±IHIŲ Ii LIETUVOS

Jonas E. Karosas, Lietuvių 
Durbuuukų bųjuugo* Sekreto
rių* Gegužė* mėnesio pabaigo
je išvažiuoja | laetavų. Jis 
stengsis užmegzti artimesniu* 
ryšiu* su krikščionių demokra
tų orgunizacijomis Lietuvoje. 
J| siunčia tenai Lietuvių Pre- 
kylm* Bendrovė. Atlikęs lkn- 
druvės .birbus jis turės laiko 
Išieškoti žinių ir apie Lietu
vos žilume*.

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje., 
tai prisiųskite jų adresus it 
vardus p. Karosui, knd jisai1 
juos gulėtų surasti. 1*. Kurosa- 
ishuvęs JJetuvoje penkias sa
vaites grįš ntgnl ir jmrveš su 
■avint surinkta* žinias.

Kadangi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikė. imi va 
žiuoti j kilimus ir miestu.. į ! 
kūrinos p. Knro*a* kitaip n* , 
atsilankytų, tai |msi<uiry* iš i 
kašėiai. IM |iadengimo tų i* ' 
kaičių už kiekvienų |<aie*koji- Į 
mij nustatėme kainų 
Jeigu p. Knio-as negalė., gauti 
jokio* žinios apie y Imtų. kuru; 
Tniusta norėtumei juiieškoti, 
ųi.tst Ims ■ ugrąžintn-.

Norėiliimi. kad p. Karo-a- 
paieškotų Tniu*to- giminių' 
Lietuvoje tuojaus prisių-kit- 
jų vardus ir adresus kurtu su 
ėl.Ot sekančiu ndre-u:

nUibuvn utarnin 
SO k H ntaų 171 
SL, KianriH. WH- 

į •▼. Petro Bažnyčių ii tėtuti 
j katalikiškas kapines.

A. a. velionis tapo aprupin- 
tas arentais Sakramentais. Pa
lik* padų V dn važinėtas Lta 
tavoje. Amerika išgyveno S 
raeUu; dirbo akriagio liejyklo 
je iš kur jgavųs plaučių ligų 
susirgo. Ve'ionis ilgai sirgo 
todėl mirdamas tiktai paliko 
$29.60. Muoširdžiai tariame 
ačiū drungni J. Vaitkui ir vi
siems kitiems geradėjams Ke 
noahiečiams kurie sudėjo aukų 
$59.70. Kita* išlaidas padengė 
brolis Kajetonas.

Dar karta tariame ačiū au 
karusiems

Liekamos su nubudimu

Brolis Kajetonai ir bro
lienė Domicėlė Kovalčikai.

A. t A.

Uraurv- takatiMuM y*-»Ku ka*
Ainutta 1-raarAktte apie Ju puaarta-rr*
Emtltjų tr UHbvIc Mv«rckanaa
tdrmiaM o*vta«»« Warr«tat*r. Mara Jm
>ru duMUrtn Adomu Mpttrrki* nar«-

•<

Dr.M.Slupnicb
* 3KB u. Mm ans

CHK WC». rtA.INCJa

Lietuvių Prekybos Bendrove. 
244B Broadvay. . 
So. Boston, Mass

lU
SJffKCS SrCiPS 

issueo rr tks 
VMITTD STATĖ* 
OOVERNMENT

šanitu U Kavnu Eub. VilkmerMvų 
e«v, Mtšlaadtawa parap. I*akrt*iw kai* 
m®. Jy nvrautaaa palikta viaaa taip- 
pat ir H Wtarat yra cjrvi AtatfAšAMe 
ankaai’ia adr««u

A a ta B r-epia.
Kr»c*fanr« f««n*f»4alaa Krlta»^*»r lla- 

r m k co Kaprio ». I* l'vlMarar.
I ta n ui ar k

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja t! »na*a. 

Ofia^ si u Murr«« m
Km> X9-m Cbtragu !n

JAUSTA? 
Mf»t*r4ų. taipfl cArg.

• Akų ’<d- 
OHHO TAULXI»Oi • rvrv
M lt. B4M» XI iki 2 K pitaL »bO t 

iki t aaUadai vaaara.
W«4J4Mweto ■«• t iki f ptat

T^*4«eaa Y arda «»»

I

J •t

■■ ■ (T.

Dr. D. J. BAGOČIU8 j 
LOMU* <»sm«f ■ •

AMT
m tiria i* m*i*v-a. s au«Mv ant C pa ET* 
rtnituv <•* " 1Mb R turtui ui 4t> 
d**l| aucMų latlral g«ram«> »<*•*>>•• 
<k<a !•€«•*<« AltuArtuktl* pas aaviaink.

<k«>r«e r. ItteL
!• M. LaMalte R . 4'hiraKo. III.

TrirfulUi Mala SMi.

r«r~*<l«a>*>t,i iMtsVrti* ir arome-ra*, 
kurtu ir Hunu*. du autssnHdHlut <la- 
Umm pirklį atakirai mHsu NaainyTI im- 
tuf pfl kitu Atatkaukitr m kan*
/tu udftuti:

K*r J a m<«ti ta n.
1?1» K.* Hah4<4 R. <-kWM|ro. |H

i

i

Marijona Kunnauskienė
(po tt.aii Tutlaite)

mirė gegužio 16 d.. 1919 m. 
Oak Forcst ligoninėj, 25 metų 
amžiaur

Paėjo iš Knuno gub , Rase; 
nių pav., Sartininkų parap.

Laidotuvė atsibus petnyčio . 
gegužio 23 d iš Sv Kryžmus 
bažnyčios j Sv. Kazimiero ka 
pine*.

Veliones
J Eudeiki

K*

JOSEPH C. W0L0N
Uttuvh Mvdote 

n ari. I.» *JU44C liuat 
k .u.žf s:4 T* I 1’eOtCBl «>M 

b aka rara ?»I1 W 22 »4 RJMBB <
Tol ltctakar’1

CtitCAOCk ILL.

DR. G. F. YATES
GVIHTiMla ir < lllltl Ittlka 

praaria, kua pa atidaro nava of>> 
pa auntrriu

CSS MžlTII Attiki I.
l-IUtAgo. III.

Valnad*-*: * l^r»To iki b vaknrv 
K»d< I !»•••• •- •*

x

Dr. M.T.Strikolu
LIETUVIS

OTI»TT<MAb IIC ('MIK! ILGV* 
ars* w. aitu M.. (Uan. »” 
ITM M 17114 M.. <1akMK«* III.
•••

?J1A5TER 5Y5TEM
M>sbrtai« htrpiiiM ir l>« *dcu*M« 
TjnAv ir Muk niky Aprėdai*

M . st*k. tp * na*išb«* «w*b»e4-
T- tharrOU* Jur tltacrm I ITMWt

MtE turrur didi nųaiuB ir ivna»«
• k..*A>.t<»«»d*r.O M tr r.OVlEBt
*k>r . kur r tas e j*r;k*tiM praktlA 
h pblyrlm*. ku '! Jyn i...>ky«lUB 

rktr««* vagota e ir<_»tt.ua atuty 
vltuGb akynuttaa

J . Mtata Lįsti *K«B1 Aplankyti X
• * laika —

1*144 IT «akar>..* u f utį apaciJaliA* 
kaj kam*

patrvb'ia 4ui«.i- <« pagal Ju»w ml» 
r« l.i's t* ■ arl>« tilta, tr

k •>•<>•
MArII.IC tlUbia^KO M >l<MKa

J I . IttaHa t*ri l«<Mta 
l*< lis N LaJUlIa BL

>1 aa l^akaX
4

kūnas randasi pa» 
4505 So. Hcrmitage

J. S. Ramačioms,
2C11 W. 44th St.. Ciucago, Iii.

1 «-fa-f*ma» M kušli} 3* E.

PAINTERIAI - MAUORIAI
Athrhu AtAAkAn/u.1 ir rrulšat ir |*o 
•M dalia <?> ■ ar«* ICttaAta

hIHililIUIIUIHIIhlll'flIllitHlllihlllllMm

CONROY

lili.fiiiimihiiiiiiiiuiiiithiurihiuiiiM *

ERNEST WEINER
ORY (iOUDS

1800 W. 4"th Lsmp, Wood Su

_%25c2%25bbtt.ua


LilePrasidės Ned., 25 d. geg. ir tęsis iki 1 d. birželio ’19
ų

įvyks Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne
67ta ir Rockwell gatvės

™A BAZARAS
DAKARAS bus kitokiu, negu kur matei. Atai keli dalytai, kuriais užaiindmnausi: 

Raišių ImmIos. Budo* su gružiah dalykais. Japoniška arbatinė, knr vaišinama 
ir “ebop suey.“ “Burtininkai“, svvėiams ateitį praeitį ir laimę išburiantieji. Arklių lenkty
nės. Restauracija, kur liežuvis juoksis, skanių valgių ir gėrimų paragavęs.

Kilų nelsinini-simc. Atvažiuokite— pamatysite. Nori tyro oro! Miesto durnai jkirėjo! At
važiuok į BAX.\R.Įt kasdien, Nca|isivilsi ir apsimokės.

Nori gera darių r'likti! Važiuok pas mus į BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis Vie- 
tmolym) namini. Knd ir |>elna nednosi—ačiū už atsilankymų. Mos visus gražini priimsime. 

Na. jei nenori šv. Kazimiero Seserį) Vienuolyno pirmųjį BAZARĄ atlankyti—visvien at
važiuok. I*asi]iažinsiine.

Prašome!
Be rara s atsidarys kiekvienų nedėklienį ir šventėse (Aeštinin ir Decoration Dnv) nuo 

2 vnl. |H> |>ietų. Aiokiomis ilienomis nuo 6 vai. vakaro.

Visus kviečia nuoširdžiai AV. KAZIMIERO SKSKRYS
IR

. BARAKO RENGIMO KOMISIJA.

I CHICAGOJE.
KATALIKI8K0S ŠVENTAS

Penktadienis, gegulės 23 d. 
Jonas de Rotai. Deziderijui.

tdudienis gegulės 24 d., 
tv. Mar. Kriktčion Gelbėtoja

---------------------- ..............................................................

ŽYDŲ SUSIRINKIMAS 
CHICAGOJE

Protestuoja prieč akerdyncs 
žydų Europoje.

ME8A YRA PIGESNE.

Tn faktų -kelkiu angliški 
laikraščiai. Sako. knd šiandie 
krautuviaiakam* |«-rkanl mė. 
«r atpigiola. Tad krauluvi- 
niakai mėsų turėtų |Hgian par- 
<!•(• s« žmi-nėm-. it-1 krauliui- 
tarkai Naktini jk- už ue-n vi- 
dar Imngiai moka. Ir liuli-! 
aagštn kuinu inininn mm im
si* suvartotųjų.

I'žvnkar tliieagos Amlito- 
riume Imvo milžiniškas žydų 
-ii-irinkima- -u tikslu |uakel1i į 
aštrų |>n>l) tų prieš skenly-1 
nes žydu Rusijoj. I.<tikij>>.i., 
IkilkitnuoM- ir kitur.

Buvo susirinkę žymiausieji 
žydų veikėjai. Pasakyta <lnii 
gelis kailių.

Tų dienų !>,, |u<-lų žyilų <lir 
blnvėse. krautuvėse ir kito-e 
į-taigoM- laivo pertraukti visu 
kie darbui, kad kmebiugian- 
riai žydų turėtų Įirogu- pri-i 
•b'-ti prie |trrdes1n.

Susirinkime (atskaityta žv

K CIUCAGOS UETUViy 
IOLONUII.

18 TOWN OF LAKE

Pranešimas.
Aiandie. gegužio 23 d.. R vnl. 

vakare Av. Krvžians parapijos 
'svetainėje tversiu Katalikų 
Vn-nyl«- skyrių-. Draugijų, 
-iitiku-ių prietoti prie Katali
kų Vi<-nyl«— ,,.-:i!ii>ti įleb-i-nlni, 
malonės laiku priimti.

Centro K,t Vienybės
Įgaliotinis.

NEBUS L. D. 8. SUSI
RINKIMO.

Faktai- prinakiuin. jog šį dų |>rish*gn m-all-ddž.iai užtar 
UU'Uesj galvijai |ngesni kuip li ir kovoti prieš visokiu- |«-r 
praėjusį nwn<—į. Tad yra ku-' sekiojimus žydų Kurupaje. Tų 
toksai, kurs tuo nnmlojn-i.' prisiegų lial-iui utkalla-jo vi 
Rars įdi'-žin žiuom-s.

Bet kas tokiai laifi daro.! 
niekas neguli pasakyti, m-i iš 1 
aiškinti. Tni tikra misterija1 
im'-sos I rusto.

TURI TRIS PAČIAS

Į.sn» mi -irinkimii-.
Tam tikslui 1m>j.-iu< įtinti 

-mkln kt-li tiik-l.itn'-iiii tiuli)- 
iii) aukų. Žydai atikujn lniev<- 
ImhhI-us. imi -iniii- Inikrmli- 
line. ž.itilu- ir |>inigus.

Tokie žydi) .-iisirinkimai 
vii N<-» Vorkt- ir kitur.

Ini

K>-iisiiigt>>m> |K>lirij<K mm 
vadoje užilarytne .Ikm-įiIi F.d 
vardą. Aus-rii-un llailuay Ia 
pves* tu. darbininku-.

Jir |Mtdavė |mli<-ij;ii Iri* :> 
Vii ti-iiiii) adresu*. m-s turi Iri-
(taria-. Ji- per mėnesį uždirbo' 
$!<*•. Ir tu pinigų jum už.tvn 
kn aprūpinti visa* Iri*.

Su vii-iui moterimi ji- np-i 
vedė 1910 melai-. -u kitu 
liti” m., gi -*i tn-ėin l!t|S
įimtai -. Ir i i-o* Iri- gi'v<-n*i. 
Cliieagoje.

I>vi purios Eduard-ų 
lankė kalėjom-. I ieėi.-- imi 
pasirodo.

ARMOURO SKERDYKLŲ 
ĮSTAIGOS ATIDAEY 

TOS LANKYTO
JAM8.

I
u/šlnrt hų litui |

t"5*
i lė-t .Intuir tasai -įtvnržy 
inii- |iaimikintns. Pašaliniai 
žnionė. išnanjo guli .tn- Inu 
kyli. I’rie vinių n<—tuvi įtai
gai.

Kūrė, metu Artintum 
t 'Itmai-iijr bu Vii 

|irHiliiiii)

skel
si, lai 
žiu-'

K II. S. Chieagns Aps. susi
- rinkimas neįvj ks m-ilėlioj, ge
gužio 25 d. svariau priežasčių 
■h-b-i.

Su kelių kuopų vaM.vbnmis 
1<4m susieiti ir visi reikalavo, 

i kad susirinkimai Imtų perimi- 
tas į kitų iln-tui.

Sasirinkimaa įvyta sabutaja. 
gegužio SI d.. 7 JO vai. vaka
ru. Ataroa r- * " ‘
•vetatoėj. Prašau kuopų įritė- j 

unyti. Su-iriiikimas Ims svnr- 
bus.

Taipgi primenu, knd nedė
lioja. i—gūžio 2-’> <1. yra ren
giamas I.. D. S. 21) kuopai 

pakaitai), Bergmoa** darže, i 
UKversėle. III. Paremkite tų 
|>il:nikn. nes ) 
L. D. S. Namo Fondui.

i ■ -tipgi prešnn Vyčius ir Nj- 
ii:-:gi<-t<-s m-|<at.tiršti atšilau- 
I i Ii į lii šiuiuėtų jūktiiki), kur 
g.tlėsim la-mlrai imžnisti tyra
me ore ir iki nulies jo prikvė. 
pu<>ti. Tikiu, kad L. D. S. 311 
kji. piknikų visi širdingai |st- 
rėnis. Apskr. Pirmininkai.

in-dinimas esli lik tuoiiH-l..logų. |>ianu skambinimų, aolų namo 
kuomet visi pajautimai daly-'ir lošimo. Viskas atlikta anglų 
vauja: patenkinus gomurį, kaliai ir viskas išėjo gerai, 
uoslę ir akį, lieka dar ausis, l’žlv.igiant programų sielai- 
Čia tai imsituriinuli ketina nuot.-i Anu-rikos ir lartuvu* 
vienuolyno mokinės: jos kasi himnui. V.
vakaras svečiam.- teiks muzi- -----------
kalius pmgramii- rvstauraei- 
joj.

Aišku, kaip iln-na. kad laike 
Imiuihi namie valgyti neupai- 
nmka dumk į vienuolyno 
liaiuirn. o ten netik gomurį. 
Imt ir akis ir ausis |M>sotinri. 
Tų gali (Mnlaryli visa šeimy
na. Taigi šeimininkėms ir va
kari jos.

Kas iš jų vakaeijų turėti 
nori, tr kaip vyrui spėja ii 
<larbo namo sugrįžti, tesivrža Masiulis, H. 
hnsarau. • tra gaus toki, va
karienę. kuri gėilos nrpodary- 
tų m-i Ijetuvo- ministrams, 
nei |inčiam jos prezidentui.

Tai kokie dalykai su bara 
ra ilvdas! Jta.

It BRIGHTON PARK.

nepatenkiuti ir net per linksmybė išspjaudytoj* 
zpjaudė. svetainėje, dmunone ir betono-

Važioodanr.-namnL’ L V. 24 «■•»*- «ko- ir Uhai
kuopos vakaro, susitikau tris į k"d k V- 2*“*

... . . |Kuopus vakaro: trn iHitumvm
jauniu, vmkmus kūne per
laimę papuolė j raudonoji) |inknninę .. 
brigfatonparkieėių vakar, Mel-1 *
dano avrt. Tie jaunvkliai no-1 ... . a
galėjo atsibjaurėti nešvarumu Paniin,JUJ‘ -P* k V. 24tm 
ir betvarke, kokia viešpatavo kuoPw nnln> ,UI> programo.

It BRIGHTON PARK

«l* 
n>

REIKALAUJA $50.000 AT 
LYGINIMO

APVOGĖ PRIVATINI 
CONA

VA

Dti vagiliu piviko suimti.

l’rni tų k«>u> m< m->i Slivn.mn 
ii<-šbiilyj litiv>> up-i-ti>i>•• liet 
l*-it II. I'ioii »u -nvo žinotm.

Vienų ti.il tį viešlmėi.i <l<-te!' 
*ix:»« jį mi žmona prižadinto ir 

i pradėjo jii<M|u iškiliuinėli. ar
< < . .. i.. T. •

%j t
r.il„

SUAEEsTUOTAS
DIS

2MOCŽU

IM

i Tautos Fondo GI) idtyr. su
rinktos aukos |m> namus laike .. ------------ - ---------- -------- ,--------- -

I Imisvės Savaitės, kurios laivo raudonųjų brigbtonparkieėių Antro ’lnlį programo sudarė 
immirštos pagarsinti. Aukas 
surinko Z. Jonikienė ir Ik
Stankaitė.

Aukojo: J. Diaksius $10.00; ««* Mrti. tai kaip gyvuliai 
K. Karvelienė $5.50. J. Kilrnr- Mumtlosi. gatavi ne tik ant ko- 

jų. bet ir ant galvos viens ki-
p tam užsilipti.“ Toliau tęoė: 
j i“kaip tos mergaitės gali riti ir 

IRX X A *tinKBJViiniieR ioa.iuOMe wmw*vi-

j .kų nešvariuose vakaruose! Nu- 
važaivom. sako, pasilinksmin- 

r ti. pašokti, bet negalėjom: kas
S. i '

Grieus. T. Marka. F. Galmtas.
K. Marratis, V. Baltikauskis,
A. Vaisins, V. Raškauskis.

Smulkių aukų $3X10.
Viso Ubo $46.00.
J. I'aškausko surinktos. 
Aukojo šios ypatos Po 1 

doL: K. Brasas, A. 
virs. K. Retas. B. 
A. II. Noruuiuht.
$5.00.

vakare. Nako: “visur po are- 2-jų veiksmų vaiitb-lu “Liuk- 
tainę prispjaudyta, prirūkyta: 
baisus nešvarumas. o kaip iš-

t

Į tas $5.<M).

IM $2.00: P. Pakštas.
Gutauskis

Bebultz.
Po $1.00: K. Markus, 

Rsrkan-ka*. <>. Airvaitienė. 
Petrulis, P. Paėkaaakaa, J. 
Baplonas, K. Zi-rumskis,

smos dienos“ su dainomis ir 
šokiais. M imtos kuopoj lošė
jai bei lošėjos taip gerai išpil
dė savo užduotis, kad beveik 
m ra ko pridėti, nei n<imtL 
Garbė jiems už taL Matyt p. 

IA. Valonis, kuopos reziaerius 
ir pirmininkas, nemažai paai- 
da rituoja aktorių lavinime, kad 
jiems taip gerai visuomet pa
vyksta.

Brigbtoa Parko lietuvių kolo
nija nors «lar jauna ir nrper-Vartų naraaUoi' 1 ** “ Jh**“-""* brtJka nuo kitų amų ir didelių 

įCl.ii-ngos kolonijų. ilar-gi kai- 
! kame pirmiau eina.
i Alai ĮM-n-ilų riedėldienj. t. v. 

^gegužio IS d. virtinis Tautos 
ž'omio GU skyrius laikė mėne
siu) susi rinkimų. Kkyrio ra**-, 

■pelnn7'sk7rim.»Z >*• A«J’"**- “*•
kų nuo Tautos Komio Centro.

Ijliškv laivo raginama orga- 
uinoti L lt. Kryžiaus skyrius 
visose lietuvių kolonijose, ren
gti U II. Kryžio savaites, riuk- 
ti valgomus daiktus ir rubus 
sušelpianti brolių ir is-sm'-ių 
l.i<-tUVoje. 
striukiams vienbalsiai nutarė 
trim tikslui surengti vakarų su 
prakalbomis, diddemaei jomis, 
dainomis ir kitokiais |iamargi- 
ninulis. Vakaras įvyks bažny
tinėj svetainėj, 44tb ir Fair- 

Įlieti nv<-.. |>.iiHalėlyj. gegužio 
2G d. Pradžia 7 :.T0 vakare. 
Svetninė Ims atdara nuo G^'Mt 
vnl. Ten Buvęs.

Tai-gi minėtas su-

SEIMININKAMS
V AKACIJOS

Kiekvienas tlnrl«n« vargina 
ir perlai iukirus. Visi dirlnin- 
lieji tad ieško progos nuo 
diirltu tūbini laikui atsiliuo- 
-uoli. |si-iimti ini.ai-ijii. taip 
-akant.

Vi.-i gauna vnkacijų. tik 
vii-noms š« iminiiikėms jų nė- 
m: virk ir virk valgius. Prie 
'i-ų gi-ijliių šv. Knzimivro ae 
M-m Imzarn-. pmeidi’-iųs 25 

• tižio dienų, dar vi*>i.-) pa 
l.iiuių ntm ša vakui-ijas švi- 
niiiiiiikėiiis, j-i jo- tik pilim 
rė*.

Dalikli- taip -u-idė-tn. B:1 
imi,, -t-serys 
furijų 
neimli 
jai du 
li.lm-,

PIRMAS PAVASARINIS
PIKNIKAS.

-Ii 
Pr.

Rengiu Lietuvių Dnrliininkų 
Šri g<x 20 kuopa, nnlėlioje. 
gegužio 25 >1. 191!) m.. Berg- 
mnn’s dar' Riversūle. III. 
I'rnilžin l'i lai. ryte. Ais pik
nikas bu< gražus ir linksmas. 
Kiieėiiime visus lietuvius ir 
lietuvaite- tni|>gi ir kitas L. D. 
S. knopn- nt-ilankyti į tų pik 
nikų, kur gal. sim praleisti lai 
kų ty rami- 
Taip gi

luivnsnrm ore. 
•šame. kml vi-i 
nitų Imtu- pikui-' 

Kvietia Komitetas

18 TOWN OF LAKE

V

J. Mirko- 
Rulinskis, 
Vitui laito

iL V. M-tos kuopos rakins. 
| Si-knuulimyje. gegužio 18 d., 
K m., K V. 24ta kuopa buvo 
nurengusi vakarų su programų 
Aušros Vartų parapijos ave- 
tniiM-je. Vakaro programas su
sidėjo iš dviejų dalių. Pirmų 
■lalį programa išpildė vietinis > 
kli-lmuas. gvrb. kun. J. Kudir-I 

i kn. imMikyiInmas gražių, turi-1 
įiiingų ir pamokinančią prakal
ti:) apie Lietuvos Vyčių orga- 
uiuM-ijų. jos tiks), ir liaudy 

Į Aluti gvrb. kalbėtojo žodžių: 
"Vyčių organisaeija sudaro 
imtnnti) prieš ištautėjimų, ne- 
dorylm ir Imilicvystę. Be to, 
I.. V. surengia puikins pasi- 
liiikMuininitis, su {išmokinan
čiais programai, ir mokina 
liauilį. kaip turi užsilaikyti 
teatruose ir kaip juos apkai- 
nunti. ir jais pasigerėti.” Iš
tikto. kas atsilanko j L. Vy
čių. o ypatingai j L V. 24 
kim|H>s. vnkaius. tas ursigaili.

Alai pavyadėlis. Gegužio 18 
d. L V. 24 kuopa surengė va
karų Aušros Vartų parap. 
svetainėje, n koks ten raudon
kaklių kliiihas iš Brighton 
Parku tų pučių dii-nų surengi- 
vakarų M. 
jv. ^monė< 
vienų ir į 
važiavo j
trim-, iiuum 
įnikus. in-N.
gi 
kuri-

Goodrich “Hi-Preu”

TUK B.

Jie turi “Bau 
doną Eilę“ ant 
virkaus. Jų rei
kalaukite užtat
kad juos galima il
giausia sekioti, o tuo 
mi galima sutaupyti 
pinigus.

Cebatai yra padaryti 
geresniu traukta-jie nepratruta nei nusilupę, 
uktad, kad jie yra SULIETI XS VIENO AMO 
TO. Jų padus nekuomet nereikia taisyti, ne
šiojasi kaip ge'ežia.

Dešimta tukitanėių mainieriy kioj šalyj juos 
nešioja ir būtinai reikalauja Goodrich “Hi 
Presą.“ 
debatai.

Jie nekainuoju daugiau negu kiti 
40,000 krautuvninky jucs parduoda.

M.-kiužio svrtainė- 
> ėjo, važiavo ir j 
kitų vakarų. Kurie 

M. Mi-lilažio svv- 
turėti g. rv-i ‘i-s

girdi, ten svetainė 
jerestu-. Iw-I iši-jo kitaip. Tie. 

ir atsilankė j L. V. 24 kuo- 
vakarų grįžo namon pilnai 

kliedinti, gi tie, kurie nu-

GOODRICH "HI-PRESS * «•

RUBBER FOOTWEAR
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