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Nusileidimas Vokietijai 
reiškia revotiudją 

Prancūzijoje

HRIMSYK SUGIUŽI 
NO lONPANUOMS

□ĮDOMUS vokiečių su
manymas.

SECOND EDIT1ON
s

ANTROJI LAIDA I

THS

Voloe&i atstovas bu imtos 
atsakymas birželio 9

A ’l

tyje ginklavimai* apribuoja- 
ma*. , i

Tai buvo tom* tautam* di
delis smūgis. Ne* ateityje jo* 
nebūtų galėjusios npsa u got i 
savo nilu-žių.

Taiko* konferencijos tary
boj tuo žvilgsniu anų dieno 
sekė aštrios diskusijos.

(itl,-ssk mažosios tauto* 
laimėjo. Taryba panaikino 
ginklavimosi aprihavimų.

stori y- 
Bar. Valsti- 
I*rancttxijo* 
sumanymui 
palengvini-

! B visako matyti, jog vokie
čiai jokių sau palengvinimų ne 
laimėsiu nuo talkininkų.

Yra žinių, kad atlyginiana 
klarabna* >a atranda*. Vo
kietija pasiūlė ramaimti at-

Tam pasi priešino Clemen- 
era*. Pagalima* kito* viešpa
tijos turi-jo sutikti.

Zurich, Šveicarija, biri. 5.— 
Vakar praeidėjo čia byla 28 
provokUkų agratų, M kurių 
24 yra anarchistai.

Kaliniai, kurių tarpe yra 2 
indusu. kaltinami suokalbinvi- 
tnc pakeiti revoliucijų Aveirn- 
rijoje ir Italijoje, nužmlyli 
buvusį italų premjerų Salan- 
drų ir užsienių minieterį Son- 
nino. susprogdinti Įninka* Ry
me ir Milane ir sunaikinti tu
neliu* Simplon ir kitu*.

Teisme keli rialai nukrauti 
bombomis, granatomis ir revo
lveriai*. Vi* Ui 'vokiečiu 
darbo. Taippat ant etalų pa
lieta kelio* stiklinės triuhelė* 
*u bakterijomis ir nuodai*.

Čionai gemevaiio vokiečių 
koa*ulio namuose buvo atma
ta. kaip pri rodoma, 300 gra
natų. 100 revolverių ir tūks
tančiai patronų.

Viena* imlu* tarnavo kaipo 
finansinis agentas. Ji* į Ko
ri clių pririatydovo dalele* na
rna* pinigų.

Byla veilama italų kalboje.

ta.

WaaUggtaa, biri. G. — Va
kar giniraha pa*4ma*teri* 
Burieson paskelbė parėdymų, 
jogvi privatinėm* kompani
jom* vyriausybė sugrųžinn vi
en* telegrafu* ir telefonu*.

šiandie tad vyriausybė jau 
tų vielų sistemų danginu ne
kontroliuoja.

Iė to pakilo nepasitenkini- 
mai darbininkų taq«-. I‘ra*i- 
deila visur streikai. Ne* pri
vatinė* kompanijų* sakosi ko
vosiančia* prieš savo darbi
ninkų unija*, taigi ir prieš 
didesnę užmokesnj.

DU UHKMOOS FOUCMO

Ta* įvyko saliunc po nu
meriu 44M 8n Wood gat. Ha 
liūne buvo du policmonu i* 
New City policijos nuovado* 
Miebael Mulroyan ir Jolin 
Dougberiy. Kaliunan inėjo Mi
rime! Konradą. 5533 Ko. (ta- 
kley gat .

Beriynaa, birt. G. — Vokie
tijos finansų uiiiiisteri.*, Dr.. 
Ik-rnliard Ih-ralHirg. jaikėh- 
sumanymų, kokino laidu vo-'KOVA 
kiršių vaklžia |a-r metu* ga
lvių ladniti 7 milijanln* mar
kių j|daukų.

Ih-rnlairga* tvirtina, kad 
kiekviena* vokė-lis darbinin
kas kasdien tuin tikslui tegu 
|Kišvenėia viemi darlm valan- 
<lų.

Visose dirbtuvėse ir dirbtu
vėlėse dnrbininkni kasdien tu
rėtų dirbti pu vienų eztra va- 
lamlų. 1'1 tų cztra valandų dar 
bininknm* už dnrlių turėtų Imt 
mokama viena markė rztra 
užmokėsi ir*. Toji markė nuo 
kiekvieno ilnrbininko turėtų 
būt skiriama vaklžios iždan.

Darbininkai su cztra darlm 
valamla nieko neprarastų. Ne* 
gautų paprastų užmokesnį. 
Bet iš tų cxtra markių per 
metus pasidarytų milijardai, 
kokie šiandie laimi rciknlingi 
Vokietijai.

Aitas sumanymas s va rims. 
Gal jį aptars nacijonalis susi
rinktam*.

METAI VOL. IV. No. IM

Visoj šalyj gaudomi teroristai,
Žuvo 60 darbininkų j

anglekasyklose

Nuo panko sprogimo tavo M 
mainierių.

i Wilkes Barre, Pa, biri. G.

Wtuhinfton. biri. G. Ne- tilt angickasių užmušta ir 40 
allaidi kova prn*uk-jo prie*,kitų sukrista Baltimorc No. 2 
tsiiubininkii* visose Suv. Vai*- tunelyj, netoli šia. Ta* tunc- 
tijose. Inlarinmil ji raudonieji Ii* yra Deluaare & lludson Co. 
gaivalai suimami ir ištunlomi. nngk-knsyklose. Nelaimė įvyk* 
Vyriausybei yra svarbus įlaik- i vakar ryte.

Visame miestuose suimami 
raudonieji gaivalai I

4
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KITĄ LAITĄ.

PETROGRADAS DAR
PAIMTAI.

NE

N«w York, biri. 5. — Iš čia 
Eurofu) išplaukė liuvęs vo-

paė Anglijo* ir 
jų atstovai. Tik 
atstovai tam 
priešinasi. Ypač

Neteereikalo ji* tų daro. Nes 
čia pasigirsta grūmojančių 
balsų. Kokonui, kad jei Pran
cūzija nusileisiant i ir sutik
sianti |ialcngvinti Vokii-tijai 
taiko* nųlygas, tuomet neiš- 
vengtina revoliucija Prancūzi
joje. Tuomet prieš vyriausvlię 
pakiltų oe tik pntneuzų įlar- 
bininkui. liet ir buržujai.

Jnu šiandie Prancūzijoje pa
kilę* platus gyventojų neri- 
nkavima*. Pragyvenimas neap
sakomai itabrangv*. Visur ple
čiasi streikai.

Pačiam Paryžiuj streikuoja 
tūkstančiai įlarbininkų. Rei
kalauja gen-snių durim sųly 
gų. Visur pirmoje vietoje liur
biai aka i stato finansiniu* rei
kalavimu*.

Gyventojui tikisi, kad po 
taiko* šąli* finansiniu žvilgs
niu kiek Įiakilsiiinti. kuomet 
Vokietija duos skiriamų atly 
ginimų.
Nusileidimas Vokietijai reik 

šių didelį smūgį prancūzams.
Ve kodėl premjera* ('limcn- 

ceuu su kitai* xivo kolegomis 
nesutinka nuomonėmis, knd 
vokiečiam* butų duota taiku* 
sųlygose palengvinimai.

Mažosios Austrijos tautos.

Aust rijos-Vngnrijus imperi
ja *u>kilo į dali*. Mnžosiit- 
tauto* |ui*iiliilini> žeim-s.

Taiko* sutartyje, kuri Im- 
VO lifMHt’lti uuaIiuii*“ ntNto* 
vnm*. buvo |inxikyta. knd 
tom* visom* atskirtam* tau

Copenhagen. biri. G. — Am.t 
erių mįmuiIo* luiiro pranešima, 
viso* žinio* afue l'etrograilo 
puolimų yra “perankriyvo*." 

1* erių vyriausio* kari-* 
stovyklos praeitų antradienį 
pranešta, jog Gairino* apylin
kėse bolžerikai smarkiai koutr 
atakuoja estu*. Ik-t i-riai at
muša ta* kontratakas.

Edams tuo tarpu nieko ne- 
žinoma, kad suomių kariuo
menė iš šiaurių šono eitų ant 
l’etrograiio.

PMrytuose nuo Rygos estai 
varosi pirmyn nnt Kreilzbur- 
KO.

i 
kirvių milžiniėka* garlaivi* 
Impvrnior.

VI kokių 300 mylių nuo 
Samly Hook ji* *u*idaužė *a 
garlaiviu Agvridale, plau
kiančiu j ėia i* IlottenlanKt.

I‘a*tara*i* pareikalavo po 
geibo*. Gi Imperator nuplau- 

Ikė savo kelia.

buvo ui latro ir vieką matė.
IM pulicmunu ginasi- Ma> 

kusi anų viena* tik |>n«tnmė. 
ję» Koramin. Gi ealiunan jiedu 
užėjusiu šunie* “Inisnių" rei
kalai*.

I'olirijo* viršininkn* nbmlu 
į* įlietiem u *ii*|s-n<bivu ir ]*nli-

prse 
tiara" Imta labai
karštai argumentuoti.

Korandn pagalinus taręs 
liolicinonain:
“Esti moki-sėių mokėtojas. 

Kodėl jų* neinate lauk iš sa- 
limm k wi>ildo»e savo prie- ko arešte, kol viskas išsiaiš- 
• • kin*.dermių."

Pidietmrtiu įsižeidė ir viena* 
iš anų parbloškė Ki.ramlų. Ai
tam įlaužta galva ir už. kelių 
valandų ji* mirė.

Taip liudija *alinnininkė* 
duktė, kuri atsitikima metu

I
SIEKELIO «, 1919 M.

(Iiirago ir apylinkė*. — 
Aiamlie išilnlie* np.ininuke: 
rytoj giedra: maža atmaina 
temperatūroje.

NEPRIKLAUSOMYBES
FAKTUA LAIMĖJO

FILIPINUOSE

Manila, birt G. — Filipinų 
salose įvyki, valdininkų rinki
niui. Igiimėjo nepriklaiiM.iiM.- 
ji luirtija.

Jleiškia. kud žmonė* para 
inia savo salų nepriklatisomy-

JAPONAI PASLAPČIA TA
RIASI SU PRIEŠI-

NINKU.
GALI JIE PADARYTI SĄ 

JUNGA PAIKA TAL
KININKUS.

Dėl to talkininkuose pakyla 
nerimavimai.

Farytin*, itirž. G. —Angliji** I 
ir Amerikos diplumulni yra 
gnvę informacijų, kml vokiečių į 
ir jti|smų i'iiiisunii šinndic tu I 
ri konferencija* įvairiose iivu-1 
tndi-M- vietose. Šaknimi, ta* 
y|uu- atliekama Skaudinai ijo* 
šalyse ir Šveicarijoj.

Kaip anglai, taip ameriko-' 
nai atstovai taikos konferen
cijoje tame tiv|Kiprastniu ap

ATMESTAS "ROME RULE 'I reiškime pramato juivojų ut
■ ityje kaip 
taip |>asaiilii> 

Ne* ir gali
su

BILIUS

Springfield, III., biri. 
Za-im-tivsi* l<-gi*latun>. 
didžiuma lml»ų atmetė 
vi. Uimli ** pagamintų 
apie 
tlllll

Wnnl<

im nih
tl>h

Ii
butą* Ja|Mmijii
atrio- jungtų. Jn|smija 
bilir 
mie*

(suvytai

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WS8)

I 
Talkininkai nepripažino ja|s> 
nų reikalaiimo rasių lygyls- 
reikale. Japunai įsitikimo, 
kad talkininkai vis dnr augs- ri |s-r pirštu 
einu stato nvu rusę UŽ. jll|s> 
nų rasę.

Rasių lygybė* n<-pri|mž.iiii- 
ma* — tai aišku* talkininkų 
smūgi*- atkreipta* į ja|s>nu*. 
neminint jau |nti<-* panieki
nimo jn|s>iių.

Slinnt ungti provincijų ja|s>-i 
nni nuo talkininkų išreikalavo | 
tik grūmojimais ir griežtais' 
IKisistatynuiis.

Ta* ir turi-jo |ui*tuim'-1i ja-j 
|M>mi* susieiti konfen-nrijon «u 
vokiečiais, jei ta* yra tiesa.

Suprantama, toksai ja|snių 
|Misielgiiiui* yra didžiai n<-d<> 
ra*. Ib-i iK-iigaiil,, vagy-ti je 
ir neturint aiškių pririsi)mų. 
m-galinm (miadinti vagiliu.

Koks japonu vokiečių su man y
maa.

'Angliju. I'ranciizijų ir Ame- 
' tiku.

.In|*>iuii j tautų sąjungų žiu 
Ne* ta *ų.iun 

ga iient*aki> jie- ndknliiiii*. 
Si)jungi>n talkininkai at*i*:iko 
priimti ir Vokietijų. Ilu*ija 
■u gali *ųjungim ineiti. m-> ne 
*u*it va ritinei.

Taigi eito* try* 
laiku gali finiinryli 
eųjungų, priešingų

tautų sųjungni. 
rnmyls-i.
būt pav.iju*, jei 
Vokietija *u»i 

šiamlic yra
stipri >av<i utilitarizmu. Ji ga
lėtų veikiai atgaivinti ir v<* 
kiečių militarizuia.

Japonų nepavitenkinumu

Ti

ėiily* *ii 
nui naivių 
pirmajai, 

.b-i lu* įvyktų, lui.un-t pa*ail-
li* |M.*idulintų j dvi kilu kitui 
prii-ėingi dūli.

liekanti karė bus baisesnė.
Sluptn* ja|M>nų veikimu 

prie* talkininku* neleidžiu 
Anglijai iepildjti *ut.u>nymi> 
eiimiikinli vi»u- inimlmeiii- 
vi.kieėių kure, luitu*.

Angliji*. ••k-|»-rt:ii pnim-ėė. 
kad Anglijai tie laitui Im* 
reikalingi. Ne. *ekni.ėii>ji ka 
re bu* >u .la|H.nija ir Vokieti 
jn. Tnd Anglijai vokiški kare, 
laivai toliai I 
šiandie tuo* 
tiepnlnrinmii.

Taigi M-kan kur
mr

Vvriansyhei yra svarbus įlaik- i 
ta* susekti Isunbininkų suo
kalbį. Pirmiausia svarbu su
rasti siūlų. I’o to neblls XIII 
ku rasti kamuolį.

Nuo prezidento Wil*ono 
gauta įsakymas imties visokių 
|>ri<HKaaių |«rirš m-ouoranuis ir 
sutvarkyti įkaitusia* galvas.

Paskirta* nauja* viriininkas

Kova pru-ė teroristus šiarnli.- 
viliama priežiūroje Francis P. 
Garvan.
kūnini asirii-nto. Invedigarijų'„biriųjų užtniško nuo para. 
biuro viršininku Įatskirta* ^
IViIliam J. Flynn. I Tuneli, apgriauta*. Noa p*

Pariararis iš New \ork<> sprogimo pakilo gaisra*.
tuojau* atkeliavo čionai iri U ilkes-Hagv ir ap:*^MDĮ’ 
užėmė mu naujai pa-lcirtų o-'spridragė geduhrtar. Jfetv "tb 
linų. ; vakaro buvo daug linksmM*-

"Turi Imt pndnrvta* gabi* si priimant gryž.tančiu* iš ka- 
nnnn-liijni Nuv. Valstijose'*.) 
Tai pirmiausia* g>-in-ralio pm- 
kiirom PalnH-rio įsakynui*. 
duota* iavi-stigarijų Išuni nan 
jam viršininkui Plyna.

Flvnn nulorizindas veikti 
taip, kuip jam |>ut inkiima. ir 
kuip yra n-iknliiign. Ji* lodei 
>ii*ijungė *u utilitariniu detek 
litų biuru ir šiandie visi diib-s- 
nieji Suv. Valstijų miestui jau 
apjuosti di-ti-ktivų tinklai*, iš 
kurių teroristui m-gnlė* iki.-- 
prųsti.

Policijos ekspi-itiii šiandie 
teikiu t'liieagiije. Ne« Vorke. 
I'ldludelpldjoj. Pittsburgbe ir 
kitur. Visur taudiniieji suima
mi ir kurnantinėjami.

Bausme ir deportavimas.

Ausekli siioknlbininkni už 
savo teniririinius darinis tu 
rė* *mikiai atkentėti. Vienu* 
iš jų liuikin kalėjimas, kitu* 
di'|sn tat imu*.

Ir istilim. kairiem* n -inititi
ri

li jii 
keliauja ten. kur liki-i tu 
gen’snc. *atl »ųlyga*. Te 

|M*r*ikelin tokion šalin, 
li-rntiziiui* ne lik neiiigi 

natiui«. |a.| dnr ir 
tikiiojiima*.

Geram žmogui 
gi rili gyvinti. <'*ia 
dolies pilnųjų Iii 
didvvnuti tsilitiki

I

vietas tun<- 
keli vagonai. Vi<-na* vngaaiaa 
bux o prikrauta* jmslojo para
ko. Kilnote — radėjo įlarki 
ninkai.

Bevažiuojant vielų «ir^ 
traukianti vagonus, truko. Noų 
trūkimo įšoko kibirkštis. Ta 
uždegė f taniki) ir akimirkoj it- 
liko pmCTi*tinrra«giiK<i prašai*'mini* pyiiramN 

Knikurie darbininkai M* 
U nauji, gem-ralii. pro- draskvti į šmotus. Daugrih 
_ —i.. ___si—1 -

kn šalie* tvarku, tni kok* 
Iii* čia juos laiko. T 
sau 
rili
gll 
kur

pilnai pu. k

ri-s kareiviu*.

Brarielu, biri. A — Birželio 
Iii <1. ein atkėliau* prezidentą* 
U'iImiiiu*. Dunkirkc jį pasitik* 
karalių* Alls-rtns.

REZIGNUOJA PORTUOALL
JOS PREZIDENTAI.

Lisbona, biri. <1. — Anų
dienų kongresui savo rezigna- 
rijų pridavė Portugalijos pre
zidentu* t'ido v t'nslro.

i
UEMUETA 3,100 ŽMONIŲ.

Ha«ue, birt. G. Ksdiri ap*- 
' kričių, .lavoje, gcncrali* gu- 
, Is-riiiitoriu* čia prnn<-šė. jog 
■iii-tnrųjam tenai Mnė* dn>- 
lėjiiii>- žuvę 5,l*»l žmonių.

AIRUA SUSILAUKSIANTI
REFORMŲ

i Londonas, biri. K. Vietos 
Baily Ne« * pniiie*a. jog 
tr.mi|*>j ateityje Air lijo, vy- 

vh \ i’ i.r-i- i-r ' -cniti 
žymia* refi.min* ir tuomi |ia- 
tenkin*ių airiu*.

SVARBI ŽINIA CHICAGOS 
LIETUVIAMS,

li t
1 ini

t>ru

♦ ll

I

KARES TAUPY

Cavonir rimų, kad apie bir
želio 22 d Chicagon atvažiuos 
pp Martatukas tr Cesnulia, 
buvusieji Amerikos lietuvių at 
stovai Europoje Lietuvos rai
ką lai*.

Jiedu gyvu rodau pautai 
chicagicėiamr ka yra nuveikę 
Lietuvos reikliau būdama Pa

Li
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Į kurie žudė ponu*, ar ponai,

“DRAUGAS” kuri“ buvo n-tcisingai apsčję
Mm-AMIAM

NMUM Mt
muduab mm

UKTVVIV KVT1I.IM IHKMLVtn*

“DRAUGAS”
LBbmš lutibt u* ». Mr«o t**vk Si»< uitu*-.

FRi^l Mui IKM KU>A:
JMzm*  ................................... x?.<m*

Mrtv.................................... paimi
rrvautn* rvta in«4uuti tAKalBn. Mi

ką* akut t «>tej nūn UJ*lri>:> i' > *li* •«.« »*• 
••• hidtUJY M* t V- .\«sf.hl H llM.oUyli 
a4r<w» Tk*v»«L* rtikt-i |sr*»tija4i ir mua 
adr«»u*. rm>r ii fiftaiMa mumi i|ar-

•u žuiunėuu*. Šiandien ginčas 
liaujasi, ne* žinia, jog revo
liucijų kelia ka* skriaudžia 
visuomenę.

Alus dienų revoliucija vadi 
naši Imlšcvikizmu. Jo neauš
ta Myri ari įstatai* draudžian
čiais knlta-ti Trockio šalinin
kams nei penėjimu darbinin
kų. Rolševikizmą išgydo vie
nas vaisia* - teisingas np.«ė- 
jimos su visai*. Teisingas ap- 
sėjinms moka teisingas algas 
diiibiiiinknms, diltaln jiems ir 
kitų žmonėms priklausančių 
teisių.

t
ŪR»U(*£

LIETUVOJE.
P-as J, Kaujm* gavo ii p. į nei Belgijoje, ari niekur pa- 

K. Pakito, uuvykusio Lietu
von, du laišku ii Kauno. Vie
na* rašytas balandžio 15 «L, o 
kitas—gegužio 8 d. Paduoda
me tų laiškų indumeatK-s vie
tas.

Kaimus, balandžio Iii, 1919

Brangu* Juliau!

Jau ir IJetuvojr. Buvoti pa* 
pirmą nesenai išrinktą Lietu-

šaulyje 1
A i ame didži>*ni*mo skurde 

išdygo musų jauna liuoonorių 
kariuomenė. Kaune pilna jau
nų kareivių, kurie čia lavinasi 
ir rengiasi šventon Ii uo*ybės 
karėn. Jų kariško* dilino* tan
kini skninlm Knurn- gatvėse. 
Daug liuosnorių visai jaunų 
melų: iiuo 14 iki 18. Kariško- 
j<- lietuvių mokykloje yra IX

vos pn zidi ntą, p. A. Šmoto-!kn,|,"b karinėje avia-
ną, imis vyskupą, pas minis'- 
rius ir šiaip žymesnius veikė
ju*. Aplankiau keletą volsty-

DRAUGAS” PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St. Cliicago. III-

II <4

Prezidentas IVilsonns 
gegužio pasakė Amerikos 
neriami l'rnneuzijoje ant ka- 
P9. kad Tautų .Sąjunga j- 
vyks, kad slapėioji diplomati
ja jau baigiasi, ir kad ik-Ik-Iiu* 
Murodingų karių. Demokratų 
partijo* valdyt* tuo lau'iu lai
ka atkartojo tai pačia* min
ti*, auaitardania |*mnti Tau
tų Sąjungą Amerikos Kongre-

!» 
ka

PU matyt, kad ir Prezi- 
Aetftf it demokratų partija, 
i* kario* jis iškilo, palaiko 
gražiąją dvasią Amerikos po
litikoje. Tuomtarpu kaikurie 
anglų kaltais ili-nruM-ini sjkiuz 
dina visai priešingu turini') 
straip*niu<.

Buvo skaudu, nur* n-buvo 
nrtikėta, kad repuldikonų 
“Tribūne” rašė, jauiickimla 
ma Airiju* norą tūpti nepri- 
gulminga. ir sakė neteisingi) 
žodžių apie kitų (atvergtų tau-1 
tų paliuosaviiną. Tcėiuu* susi
lauk ėmė, ko nebuvome tikėjęsi, 
kad ir demokratų dienrušli* 
“Chicago llcrald & Exnmi- 
uit" ima lygiai žiauriai nie
kinti tautas, neturinčias dide
lių kariškų jiegų. n-galinčiu* 
pridirbti kaimynam* dnue 
skriaudos, o tik vargusius ii 
gui ir sunkini. Ta dieuruščių 
politiku yra visai priešinga 
pn-ziik-nto \Vil*uno mintini*. 
Jis taiiidoiiv aiuliau* pieluo- 
ac teisingai |ui*akė, knd aiigš- 
tesiiieji doro* dalykui daluir 
yru taip stipti..* pasilikje. j ._ 
tici vicmiiu uėia protinga luu 
žyli juos.

Kapitalai* priudroję divu- 
raščiai než.iiiri dores. Jiem* 
rodosi, kad |>n*nul'<i liaudį* 
yra lyg slėnias, d: I Iė ir gn 
linga, Ih I h ilgiai apgnunatnn. 
Užtenka > -1 luirodyli lantanų 
ir kitokių lai-ių, tni *l»niai

I

ir >u« įtui t ti* Im -ię. lodil ta-
<li**nrnMi« ir >inlo pakelti dar
bininktitii*
jinm* pr<«il!nl«it lininių ir ji*
titri<nk\>in lnixv»'

I

TUK H. E. <XM)DR1CB RURBKR CO.
AKBON. omo

Sutaupyk tuos
Pus-padžių pinigus!

m..*....' ■ _ 
ttuanhiilr m«v ėdalų bila* 

"lli-pnm” Criatm. 

<Uu| baliai*
iM* t*t» kata niira

Penktadienis,

ŠALIN SKAUSMAS! 
S&iStJSirtcTRMoMą K*yg«tt skiriama 

jauauotneoei. Sartoko kun. A. 
Suniukynaa; ii naujo spaodon 

' prirengė kun. Pr. Bočys. 1920 
I m. 6v. Kaži miero Seserų lėšo

mis 2601 W. Marųuctte Hd. 
Chicago, III.

1 Ne ką įlaugiau metų truko 
kaip tapo pirmą kart Ameri
koje nlspnii.tii šilu •'Maldų 
Knygelė,” o p-nki tūkstančiai 
egzempliorių tapo išparduoti 

.Todėl Se.icry* Kazimierietė* 
'pasirūpino išleisti tą knygutę 
dar kartą.

Jo* turinio naudingumą 
galima matyti ii to, kad imo- 

•' aė* greit Uperka. Jog ta kny- 
: gulė jau seniau buvo atspaus
ta l.ir-tuvojv ir tapo išparduo
tu. Sičiu Amerikoje į du metu 
pasirodė dvi didelė* laida* 

įžeidėjo* pasirūpino taip at
spausdinti tą knygutę, kad jo* 
turiny*, liktų nei kiek nema
žesnis kaip buvusiame leidi
me, o kad knygelė bet gi ma
žiau svertų ir užimtų mažiau 
vietos. Tat atsiekta vartojant 
brangesnę bet plonesnę pojs- 
rą. mažę* nes, bet lygiai aiškias 
raide*.

Turiny* tapo pagerinta* la
biausiai toje dalyje, kur išdė
dama* tikėjimo mokria*. 
Maldos liko to* pačios, tiktai 
tapo ištaisyta* *i>audu* klai
dos.

lJctuviai protestantai ren
giasi sudaryti ka<la nor* atei
tyje giesmių knygą lengvai 
įdedamą į mažą kišeaėlį. lies 
katalikai tokią maldaknygę 
jan turime. Tai yra “Maldų 
K*--- - ii •• KT--- amt ------SB* J®® pUBr 
šyla yra. kad ji pirmiausiai 
skiriama jaunoosneaei, tečiaa* 
ta “Maldų Knygelė” turi vi
sa kas reikalinga bažnyčioje 
ir užaugusiam žmogui.

Pirklybca knygelė rian dv«s 
jupos rųšic* apdarai*. Vieni 
ypatingai pritaikinti Pirmo
sios Komunijos dovanom* ir 
atminčiai, kiti veikiau prak
tiškiems tikslam*, kad butų 
prieinami ir neturtingiems.

torių mokykloje mokinasi apie 
40 lakūnų-skrajotoju. Sodžių. 
Lietuva rengiasi ilgint karėn 
* * * i laakša, kada Amerikos 
lietuvių legijonai ateis jai rim
tim fMigellMm. Tuom reikalu ir 
kariška Lietuvos misijų Ame- 

•koii važiuos.
| P-aa Gabrys buvo Kaune, 
bet užgirdei), kad valdžia ren- 

nes greit stoju Armijom. Misi- cj"*’ ji areštuoti, vėl kaž kur 
ja iš Lietuvos išvažiuos jm 2 — i
3 savaičių ir susidės iš 3 ns-1 Xa* W"> visiem* dran-
menų. gnms ir sudiev! Gale gegužio

, .. ,, _ luu-iiimtysim.Ibiltar Kaune yra ]*rnncu»- ' -. .! ........ ■ ( Jūsų A<i;v* Aiž-da*.jos uiiittare imsijn i* IJ olicu--' T
rių ir kareivių. Anglijo* diplu- ■ Antrųjame laiške už gegužio 
matinė misija ir šiandie čia X d. randasi tokių priibiUinv- 
priliuvo Avi^lijus 3 oGcieria'-' jų žinių, 
bpeeijalistai. I'ž kelių dienų 
čia bus ir Amerikos uiilitarėJuH,ul 
misija. j tjnr rcigiu,,, Amerikon.

Karė su Imlši-vikais truputį Ne nuo manęs kariškieji daly- 
pa*unkėjo, nes jiems pugi-lbou kai priguli, t<xb-l ir savo ieva- 
pribuvo latviai -bolševikai, dau- ,žia vilną negaliu pagreitinti, 
ginu išlavinti už rusus, tartu- ■! artu vos kariškoji misija Ainr- 
vių t rimtas laimi ilgas: apie. rikun susidės U pulkininko 
.TiO kilometrų; tęsiasi nuo Galvydžio, karininko Natke- 
Kuršo per Panevėžį, Ukmergę vičiaus ir manęs. Galvydis yra 
Kaišcdorį, Variną iki Gardi- befiartyvia katidiksa, o Natke- 
nui. Genu išlavintos karime vičius—socijalistas. Jie nrmo- 
mrm'-a pas lietuviu* maža; ka angliškai, todėl reiks per
tai p-gi trūksta artilerijos; ac- .......... * ' *...............  *
roplatių irgi nedaug. Abelnai. 
jaučiama dėlelė stoka rinki** 
njšica ginklų ir amunicijos. 
Diduma kareivių tie nnifor- 
mn«: vien tik kareivišką kepu
rę teturi. Nėra mesb-go* iš ko 
drnlHižin* ir luitu* siūti. Jsi- 
vaizdinkit. jog viena Įnirn ka
reiviškų Imtų čia kainuoja Štili 
markių! Neapsakomai snukio.
*e apystovoae musų kariuome
nė sodarvta! Dar sunkesnėse 
apvstovose ji kariauja. Čia at
važiavę prancūzai, anglai ir 
švedai musų kariuomenė* dnr- 
lrn skaito stebuklu, vien lietu
viams tegalimu. Tik pamisly- 
kit! Ligonliuėiuosc guli ligo
niai ir vaistų neturi! Gydyto
jam* trūksta chirurgijos 
instrumentų. Vispnsiška* nu- 

ir ibiislnėjimas neturi |ialyginimn Į

bė* įstaigų, pamačiau daug Jr la'"' 
imlnmių dalykų. Pmlariau Val
stybė* Tnrvlmi pranešimą apie 
Amerikos lietuvių ligi jonus. 
M misterių kabinetas nuaprea- 
dč Amerikon siųsti karišką 
misiją, kurion ir aš ineisin.

Kaip p. K. Pakštas iš Kau
nu piuneša, Lietuvoj emaliui 
kruvinais ir skurlio keliai* 
prie ncpriklnit«mnylx'-* ir lav- 
tuvna laisvės. Kariuomenė Be
turi avalinių, ligmiLučiai b- 
reikalingųjų in*tiumenlų.

Taip dalykam* stovint, kas
•p pas mų* daroma!

Jnu keli mėnesiai tūlų drau
gijų ut-tuiau U'uudtiuino kur 
ėetiMij kas savaitė ar dažniau

I mitingnuja ir į kitas šnekas 
| nesileidžia, kaip apie seimą. 
Pradėję agitaciją visuomenė
je ir joa li-tvarką m-šdalni, 
sukėlė opoziciją. Jau |*-r ke
liu* mėn-sitis n-gidima varyti 
Lietuvai r ikalingojo darlxi. 
ginčam* už ir prieš mimą už
ėjus. Veltui seimo šalinin
kam* nurodinėjome. kad jie 
vieton seimo užsiimtų ligoni
nių ir medikxmentų rupiniam 
Lietuvni. Jie npic nieką dau
ginu nešnekėjo, kaip apie ar- 
mą ir riksmu*.

Matant, kad su jai* nesūri- 
šnekėsi, |mty* vieni katalikai 
prailėjo orgunizuoti Lietuvos 
Ituudonąjani Kryžiui |uraiiuy 
Tieji patys seimo šaliaiakai 
užriko, kad lues varome ]ier- 
tyi-ųjį, negerą dariią. Pa* juo* 
tik K-inias, seimo* ir daugiau 
nieko. Nebuvo galima rimtai 
n-i UuriuohH-nės reikalais už

siimti, im s s<*iuio šalininkai n- 
pie nieką kitą nešnekėjo, kaip 
apie seimą.

Ateina neima*. Ir ką-gi jis 
Lietuvai žadu duoti! llezo- 
liueijas, vaqią ir išlaidas, tiir- 
dėjoniv, vai'|ius M-imininkaiie 
suėmė rjiHJ dol. Vyrai, nr ne
geriau butiunėtc pailurę, kud 
vieton rezoliucijų.,variui ir už 
tni. ką seimui išeikvojote, bū
tumėte Lietuvai vaistų |mru- 
piiię.' Nesiilžiaugs Lietuva da- 
bnr jūsų n-zidiuci jomis 
virpu. Jai reikia ku kilo.

latuksime tojo nelaimingojo 
s-ii'iu lū.luiigu*. Seimui pia> 
jus. gnl bus gulima su jui* 
*u»ik:dbėli ir į naudingą Lie. 

| lutai ilarl>ą prikalbinti. Jeigu 
n<- • te*ižinic >u savo re
zoliucijomis ir varpui*. Pro
tingoji visuomenė varys. jų|vitis 
trukdymų n- nirint. Lietuvai uls-liuii 

Iganymo darbą.

I

I

Kauna*, gegužiu 8,1919.

kalbėtojo. Apie birželio 10 d 
tikimėa Imti Amerikoj.

Nesenai Kaaaaa atvažiavo 
Amerikos kariškoji misija, ku
rioje yra Jnėzas Aaliunas, 
kai|>o perkalbėtojo*. Ai misija 
vakar iši*ažiavo Vilniau* ap
lankyti. Nor* lenkai ir pagro- 
lx- \*ilnių, Is-t, r<xlo*. turės at
gal lietuviam* sugrąžinti, jei
gu Alijantai prispirs.

Pastarąją savaitę lietuvių 
kariuomenė išmušė bolševiku* 
iš Ukmergės ir Ramvgalo*. 
Lietuvių orlaiviai tankiai nu
gąsdina laukinius bolševikus.

Nežiūrint didžio skurdo ir 
nuovargio. Uotu va rengiasi il- 
gon karėn. Išmokyta kariuo
menė eina į frontą, o naujokų 
pilna* Kauna*. Nuo jų dainų 
kasdien skamba Kauno sienos, 

i Tik sugrįžę* Amerikon pa-

I

pasakosiu, per kokį vargų Lie
tuva Inisvėn žengia. O dabar 
—sudiev!

Jūsų Ka:yt l’akštnx.

Soči jale Rekonstrukcija.
Vertė M —U.

(Tąsa.)
Be luipiginimo pragyvenimo, 

i kixi|x-rulĮ vės kriiutun-s išla- 
musų durtai žinutie* ir 

i iirtotojii* liiiiplinio. 
ut-uiguiuu |x-tkaid, piaiiHdiia- 
gurno |uipi'<x*ių ir sugelu'-jitno 

E kuo|x'moti. Kūninei durlunin- 
i kų Uii-h * išnuiks kaip |Ki*iau- 
Imti ir laikyti* reikalingu kim
ininio. kokio n ikiu inldniit ir 
leilunl k'HijH'iatyie. krantu 
ve*, jie gulė* nuveikti tlaug

X •' dubų 11 smmmimu. l.im-
sprę.'ilc, kukiu ture* būti Lie-it unitui bu* naudingi npielinkei 
Ima at'ityje. Kad gerai nu

te, kvicčiuiiic ingyti
Ietį * organizacė 

mali* |ht- 
Ilt'|»Ht| IflV

(imsi riek febai ai yra padaryti
VIEŠAME IMDEUAME «MOTE-jie negali 

prakiurti, praplyšti arba pruaartnti vandens. Jie 

tiks just/ kojai—jie labai aauigua nešioti.

tėaalneh ėdalai tari Kai 
tai jų vaiAaMdfa ir jų

Pardaodmai ptr tO/MO

GOODRICH ' HI-PRESS
draugijų* žmonių kooperaci
jos.

Minimalės algos įstatymai.

Balųir einant nuo tų pinigų 
u įsiūlymų, kurie teikė laike 
šios kūrės prie abelnųjų duriu 
įsiūlymų ir ptublemų klausi
mo. mum* yni tiuilonu |uitė- 
•nyti. jog jnu dabar bešalių 
žmonių m ra tikro priešingu
mo prieš minimalės algos įsta
tymus. Kuikuriose valstijose
turi Imti sudaryti įstatymai. dirtai. turi ji aprūpinti vi*u 
pasirūpinant. kad butų -strig- 

nigiisieti s vyram* tokio* 
kokių užtektų padoriai

yti šelmyt-ų. ir tok

vęs ir savo šeimynos nuo ligos, 
nelaimingų ulsitikinių, įvairių 
negalių ir M-natvė*.

Sodjalė apsauga.

I'ukul taip augšla minimnlė 
alga bu* atsiekta, darbininkui 
reikia upsaugos. Valstija turi 
išleisti plačiai aprupiruita'-iu* 
įstatymu* ujumugai nuo ligos, 
negulės, ta-darta'-* ir senatvės. 
Aut tiek kiek galima, npsau- 
gos randas turi Imti surinktus, 
uždedant mokesnius ant indu
strijos, kaip dnlmr yra dari* 
ma, atlyginant už xu*ižei linui. 
Industrija, kurioje žmogus

RUBBER FOOTVVEAP
saugu* adininistracij-i turėtų tų būti palaikoma, ant kiek Ji 
būti toki, kuri mažiausiai tesi- 
kišlų j darbininku ir j» šeimy. 
no* asiiH'ii* laisvę. Kiekvienas 
t paaugo* prugranu..* ai ha 
kiekviena ailiiiibistralĮVė 
priemonė, kuri Inimlitų .pa
skirstyti dnrhiniiikus į skir
tingą ir nuo ko nor* priklau
sančią klasę, kuri prasikuta 
prieš namų privalyta,- ir nepri- 
gulmylię, arini kuri gtętdų n«- stir yra pri|atžint:i laimi svnr- 
iiiviiiiiini savi*tovyla*i' ir gnr-1 * ;u ir naudingu. Mnnicipalės 
ta-i, neturėtų būti |mlaikoma.I klinikos, kame lddinc.*nės kla- 
'luri Imti einama prie sąlygų. I 
kuriose durliininkni |a<lį* pu*i- 
iuitą ifu-igu* ir ats 
itjisinipinnnt visai* mhu 
ritino ivikitlni*. kaip *» :

luip ir uteities.

apeina karininku*. Tcčiac la
imi ašiejotina begu priėjo lai
ku*, kuomet viešoji opinija lei
stų išjih'sti olx-lną vuldžioz gy- 
vytoė* *j*augo« *i»t«ną ant 
visų visuomenė* klasių.

įsteiginuis ir užlaikymas mn- 
niri|mlė« sveikatos priežiūros 
visose mokyklom-, kaip viešo
se, taip ir privalė** tialmr vl-

*

• ės galėtų naudoti* oprcijalivtą 
gydymo patogumai* prieinamu 

i'koiny'-'. mokesniu tnip pnt išrodo. jog 
jnu pu-idnrė Imtinai reikalin- 
gu. Lnbai duug Is-reiknlingų 
ligų ir kentėjimų randa»i tarpe 
taslinų ir 
dėlto. I.nd

ll

»• I ’lnlo 

rr įniki

<r imi

lllitllllmb
Pr. Bučį

pne iiĮiMiu: 
niMiio

žcmesniųjų klasių 
jie negali naudo!'* 

luu už In. kuri
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a. kun. Pranciškus Rusis.

4

>•

duobės griaudu pamokslų pa
sakė kun. Psšk* indras. Po to ce. 
Icbranta*. kun. F. Kemėšis, at
skaitė paskutine* maldas ir,

mes ir “ Aniolas Dievu,” kars
tas likosi nuleista* j vietų am
žino atilsio.

k Ketverge, gegužio 1 (L, 3 
® vai. po pietį) Mielašinlystės li- 

gnnlmtyj mirė kun. l’ranciš- 
* kn* Rusi*. Gary, Imt lietuvių 

Bv. Kazimiero parapijos kle
boną*. Pėtnyeio* vakare velio
nio kana* laivo iškilmingai nu- 
lydėta* hnžnyvion, kur ir pra
sidėjo gitluliiigoK ]>nuuildos, 
suvažiavus 10 kunigų ir 2 var
gonininkam. Griaudu tam pri
taikintų pamokslų pasakė gerk 
km. M. Kruša*. Atiyfiat baL 
nyAon visos draugijos 44ia 
corpore” ir minio* žmonių ėjo 
aatikti net iki Bromhray.

Bažnyčioje velionio Iranas 
k Ubuvo iki panedėbo, gegužio

S d. Per visa* ta* diena* buvo

Saja ir kiteee Gary bahiySo 
■b. RAKunns Dnonoų ncutinni 

fia visuomet buvo artipilnė 
lankančių karstų, kad paaimrl- 
du* itž jojo dūšių.

Ant galo, panedėlyje prasi
dėjo paskutinė* pamaklos. Su- 

vyakapa* II J. Alesding, ku
rio diocezijoje darlmrosi ir 

g prigulėjo a. a. kun. Pr. Rusi*.
4k-<lu!iu pamaldos prasidėjo S 
Vai. ryte ir tęsėsi iki 12 vaL 

\ Iškilmingąsias šv. mišias lai
kė Imn. M. Krušas. Pamokslų 
sakė kun prof. Rnčys. Muzika
lų dalį išpildė 10 vargotiiiiiukų 
iš Cliicagn*.

4 vai. po |>ie1ų velionio Ira
nas iš liažtiyrioe liko išlydėtas 
ant stoties. Lydėjo visos drnu- 
gijos su vėliavomis ir liklar- 
nėtnis. tai|igi minios žmonii 
lietuvių ir svetimtaučių. Iš čia 
traukiny* karstų atvežė į Det
roitu.

R Detroite gedulingosios pa-
l mnlilos Av. Jurgio lietuvių prigloiiė jj pp. Perminsi, ap

kali tyčioje prasidėjo vakare, mokėdami visa* mokslo lėša*. 
Itegužio (i d. Pamokslų pasakė Taip sakant, pastatė ant kojų, 
vietini* kildamas, kun. F. Ke- Nelik pastatė ant kojų, bet 
OM-šis. Žmonės budėjo per gloliojo kaip savo tikrų sūnų, 
kiaurų naktį ir skaitlingai rin- visokiuose atsitikimuose: 
kosi liažnyčion. 10 vyrų net iš lai ligoje ar nubudime.
Gnry atvažiavo sykiu į Dėt-1 Perminu ru(»esniu ir velionio 
roit. knd atiduoti paskutinę kūnas likosi pargabentas iš 
(Mirnrie) savo buvusiam kleba- Gary ir palaidotas Detroito 
nui. kapinėse su tokiomis iškibnė-

Ant rytojau* pamaldos pra-1 ,”’**
ridėjo S vai. ir tęsėsi iki 121 A. a. kun. Pranciškus Rusis 

- vai. F .gzi-kvijas giedojo 10 kn kaipo moksleivis ir 
» nigų ir vargonininkų ebora* i* 

b (’hirngos. I*i vn<lovy*te p no 
Aleksio, iškilmingąsias mišią* 
eelcbravo kun. Jonscn, asistuo
jant kunigam*: 
dijakonti, 
nu Git*l< 
ra*. Patu 
Kruša*.

1 vai | 
i Al Kr

Vyčių 82 kuopų, Tauto* Fon
do skyrių, S. L. R.-K. kuopų, 
Druaaatiškųjį ratelį, Vyčių 
chorų ir tt. Pp. Permensi įtai
sė naujai Gary bažnyčiai didį
jį altorių, auksiniu* indu* ir 
bažnytinių drabužių. Vis tai 
per kun. Pranciškų.

A. a kun. Pranciškus, kaipo 
žmogus, pasižymėjo savo ne
paprastu atvirumu ir tiesiog 
visu* patraukiais'-iu prie savęs 
lipšnumu ir švelnumu, l'žtat 
visų, ka* tik jį pažinojo ir kam 
teko ra juomi susieiti, laivo 
mylimas ir gerbiamas. Tų 
parodo toks skaitlinga* svieto 
raplaukimas laidotuvėse. Nora

Idai* reikalais tvarkant para
pijų ir statant bažnyčių kuni 
gns, vienok nepaleido mokslo 
ir toliau studijavo, rrngilama- 
ate dri angiteanių teologijos 
•tndijų valiuoti Ryma* j Ar. 
Grigaliaus universitetų.

Oionaigi, kad negaišiau* lai
ko, lankė Chicago* oaivrraitc 
te aneijologijo* fakultetų. Nuo 
birželio 1 <L, šių metų, buvo 
sutikęs darbuoties naudai Av. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno, 
Nor* pats būdama* tik kų įsi- 
šventę* ir sėdėdama* mažoje 
parapijoje a. a. Pranciškų* ne- 
užmiršo šelpti neturtingesnių 
už save moksleivių. Kiekvie
nas moksleivis turėdavo pas jį 
užeigų ir nebūdavo išleidžia
mas “tuščiomis.” Kasmet per 
vakarijaa paimdavo vienų mok 
sleivį, o kartai* ir du. kuriems 
badais* tikra nuoširdžia drau
gu; tų paliudija visi tie, kurie 
turėjo laimę jojo klebonijoje 
pabuvoti. Tų parodė ir verk
smas žmonių netekus taip my
lim* kunigo, kurs per visų 
sava trumpų gyvenimų sten
gėsi kiekvienų paguosti ir **-

Lai Augščiaraia. prigšab jo-

‘ j ■ B.

žodis j mokilkivius.

tfegnžė

Pnškauska* 
Kiitskas. subdijako- 

vargoiiininkų cho- 
Ių pasakė kun. M.i

I

Kapitalas%000,000.oo
Perkant *ėni.* priimam Ijdsvės Rond-u* ui pilni} jų vertę.

f:

Lietuvių Prekybos Bendrovė
244 W. BR0ADWAY, 30 B0ST0N, MASS.

LIETUVA SAUKIA PAGELB0S.

Gegužės 23 <1. gavome knblegrnmų i’ Knuno nuo A. Stulgiu 
sko. agrikultūros ininbterin. kuri* praneša, kml >.itmlirliy*1i'-« 
įrankių laimi dang teikia l.b-tnvnje. Ji* pmln. kml Lietuvių 
Prakybos Bendrovė .-itidmytų *amb'4in* l.i« tuvo.š-. K to* kalde 
gramo* matyti, kml l.ė-lnvo* valdžia žino, jog lieti tik Lietu 
vių Prekybos Bendrovė tegali atlikti tokį milžiniškų durim, 
kaip (mrgnlienimų visokių reikalingų Invorų į l.ieluvn. Nor* 
ši Bradrvvė Mamai susitvėrė, bet IJrtavns valdžin sęavmlžia. 
kati ji bos <lidži*u*i.i. (mH-ktiiingi«u*ia ir |«-lnin?inii*ia.

MU8U ATSTOVAS

Jonas E. Karosas jau nnl jūrių. Po ilgo (irisin-ngimo išvažia
vo ant laivo Fnslerick VIII j IJetuvų. Su savim ji* išsive
žė suvirš tūkstantį |mieškojimų, tai|vgi ibius katalogų ir 
••sampk-*” Lietuvai reikalingų tavorų. Mes turime (imlar; 
sutarti* su 30 finuoiui*. kurio* turi ir nori tnvoni* ;«< Lieta 
vių Pi akylio* Bendrovę *ių*ti į l.n-ltivų. J<utn* Knro*.i« Li<- 
tavoje atidarys Riihlmvės ofisu* ir |msntmly * priiųdauka* ir 
sandeliu*, kml kme-ivičinii-in gulėtume prmlėti *in*ti tavo- 
rus į Imduvų.

UtEIETAL
□r

Lietuvių Prekybos Remlrovei pradėjus darbuoti* ir mar
kiai veikti, kitų bendrovių šalininkai, negalėdami rimtų kon
kurencijų išlnkyti, prmlėjo pavydėti ir šmeižti IJetnvių Pro- 
kybos Ib-ndrovę. Visokių neteisybių pasipylė gaivi*-*, buk 
Lietuvių IVrkybo* Rcmlrovė nėra l<*gališka įstaiga, buk pini
gai* pn-iifalinę Karo-n* su Romanu, buk Karosas e*ųs siunčia
ma* kaipo atstovas nuo visų Ri-ndrovių ir tt. Kiti vėl nori 
per prievartų, kml me* susivii-nytmne su jų Bendrove. Bot 
kaip im » gal'im* |iavi-ti šėrininkų pinigu* tiems, kurie supran
tu apie liiznio vmlinių tiek, kiek ožka apie perėjimų viščiukų. 
Me* ant tų šmeižtų neturime nei noro nei laiko atsakinėti. 
Mes visuomenę tik penpėjame, kad šmeižikų randasi. O apie 
Lietuvių Prvkylm* Bendrovės vertę, tai pati visuomenė galės 
savo išvada* (mdaryti iš nnisų nuveiktų darini. IJeluvių 
l*rvkybo* Ib-mlrovė didžiiioja*i darlini*. o ne ži*lžinis.

PAIEŠKOJIMAI.
Kurie suvėlavote prisiųdi Jonui Knro*ui ]inie*kojimus gi

minių Lietuvoje. tni dnr ratile juo* Bendrovei priduoti, o 
Bendrovė pasiųs juo* p. Karosui per musų ofi*p Danijoje, l’ž 
kiekvienų paieškojimų kaip ir pirmiau imame |m ųi.tHi.

LIKTUV IŲ PREKYBOS BKMDROVt

jau nuo gvgnžio 12 <1. liko legnliškai inkorporuota ant dvieju 
milijonu dolierių ir gavo teise išleisti savo Imndsii* ant 
<UTtt,(*»l. ’

BENDROVES PININGAI

yra padėti Natianal Shavmnf Rankoj RnstimV. kuri turi su- 
virš 214 milijonų <bil. turto. Rankos vedėjai žino pl«-nns šio* 
Reatdmvės ir juos užgiris. Nei vintas svarbesni* žinr*ni* nė
ra imama* be Rankos pritarimo. Tas n|»*nng»>jii Retvlrovi-* 
turtų.

BENDROVES VALDYBA
susitlcda iš sekančiu ypatų: larmininka* Pranu* Guda*, viro, 
pirmininkas Antanas F. Kneiži*. kameras Praną* Virakns, 
raštininkas ir vedėjas J. J. Roman.

BENDRO VR8 TIKSLAS
varyti biznį si*tcmatiškni pagal geriausiu nmerikoniškų bintu, 
kad uždirbu* šėrininknm* gene* divid«-mlu« ir pakėlus IJetu- 
vo* gerbūvi.

Moksleivių išrinktoji ben
drabučio komisija deda visas 

įsteigtų namų' moksleiviams 

gyventi.
Dabar mes, moksleiviai, esa

me iškrikę ir išsimėtę, tartum, 
nepatyrę orgaaizarijoa svar
bumo. Mbai gerai tiems, Ira
ne tari čia savo tėvelius arba 
brolius, seserys bei gimines, 
bet ar daug tokių ramlarif Ne
manau, kad jų skaitliu* galėtų 
perviršyti tuos vargšus, kurie 
neturi kur atėjus vasarinėm* 
atostogom* galvos savo tinka
mai prigiausti.

Jeigu kurie ir turi panašių 
virš minėtoms vietų, tai ir jos 
nelabai tinka mokinimosi rei
kalams. Ne* įvairų* triukšmai 
ardo ramylię. Nnoboda yra 
mokintis kuomet iš lanko gir
disi žaidžiančiųjų vaikų rik
smas ir gatvekarių bildėsis.

Bendrabuti* yra rengiama* 
tiems moksleiviam*, kurie lan
ko įvairias Chicago* mokyk
las. neskiriant nei universiteto.

Jau keletas moksleiviu atsi
šaukė į komisijų ir ji jati pa- sunku ir knd nėra namie-. Jie 
rengė jiems vietų šiom* voko-J maudosi savu pral . 
rijoms. Kuomet moksleivių (linėjn vnrgu«*e, 
pasidaugins, tuomet komisija 
rūpinsis gauti dii|r*nį liendra- 

paskuijbutį. knd visiems ištektų vie 
kni(Hi kunigas {atsižymėjo sa- tos. 
vo energija, ištvertai' ir gabu Bendrabutyje gyventi siu 
mu organizuoti žmones, liažny- d<-ntanis pirmutinė nniidn yra 
čia* ir visuomeniniam veiki-Itn, knd atsieina piginu, 
iiiui. Atėjęs į Garv rado vieto šiaip kur miesto nnmuos 
je liažnyčios tik nplužusių siu- prirengtuose mokslo reiki 
l>ų ir smilčių kalnų. Pasiilar- Bar didesnė nandn yra 
liavcs pora metų pastatė nan-lkad pradmlantieji gali 
jų liažnvėių ir klebonijų. Suor- klausti drnu 
gauiravo jmmjiijų ir sutvėrė ginu negu j 
ki'L'tn nnihlifieu slrniiriiu: !*.l Km kurie

Atvažiavę* Amerikon a. *. 
Pranciška* m-Įsunctė savo 

‘pradėtojo mokslo ir neišsiža- 
Jdėjo savo pašaukimo kunigy- 
• stės luotimn. Nežiūrint vargo, 
.kurį reikėjo {tekelti, varėsi 
prie sau pasirinkto tikslo. Ne- 
turėdamas daug nei turtingų 
čia giminių, tiktai pusbrolį ir 
pusseserę, turėjo nemažai var
go pakelti. Paskui, matydami 
jojo varpų ir jojo ištvermę.

ur
Pp-

I

PASKKLBIMAL
Nematydami mn-n paskelbimų laikm» ino»e. nemanykite 

knd nn-- nieko neveik inme. M.-* nefalpiname )*> reikalo np- 
gar*iniuių. lies už tai reikia gerai užmokėti. Mes gaminamės 
tiktai tada, kml ym svariais reikalas. Taip elgdamiesi. men 
saugojome šėriainkų |>inign«. Žemiau paduodame sąrašų tų, 
kurie |*t pereitas dvi savaiti pri-ūb’-jo prie Bendrovės.

•
8o. Btntou, Maaa. Vaa Voorhia, Pa.:

Vincą* Jankauskas........ 50.1*1' Romi joną* linkaitis ....100.00
Ona Jankauskienė.......... 50.1011 C9iica<0, Tn •
Igną* Tnrutis ...................50.00 Jnn-f Ginlžittna*............... 50.00
Elžbieta Taruti* •••
Rom. Antanavičių .
Juozą* R«-ržan*kis .
Jotui* ls*mnna* ...
Kolrina Petrnilė ...
Julė lh-ringnitė ....
<tnn Atikštikalniutė 
Praną* Zar>m*kis ..
N. N..........................
N. N..........................

. ..5tl.t*)į

.. .541.1*1 ,|nxef Ginlžiunas 

...5(l.tN)i

..!<*>(»>

.. .5n.l«l

...50.1*1

...50.1MI

.. 100.1*1

.. .50.00

.. .25.i*i
5,000.00
5,<««l.(M>

APIE VIENYBĘ

Thuig grr-ndėju norėti). kad Lietuvių Prekyba* Bendrovė 
susidėtų *■ kitomis Bendrovėmis. Mes su tuo prim-i|>u su
tinkame. bet |»kol me* galėsime tų į vyki liuli, reikės daug <lar- 
bo. Mes nuskriaust ūme savo š-'-rininkn*. jeigu mes jirislolu- 
me prie kitų Ib-ndrovių. Mr* kitas Ib-mlrovc* galimi- priimti 
tik su tokiom!* išlyginai*, kurio* neskriaus musų M-rininkų. 
Vienybė ym gražu* dalykas. liet biznyje m-liui* ym nilglčinit 
laikoma* už vknylię. Lietuvių Pn-kyisi* Ik-mlrovė nėra įstei
gta suvesti lietuvius į vienyls-. I*-I įsteigta ir ji įlarbuojasi. 
kad (aiimli lietuvo* |irekyl>ų ir pramonę į savo ranka* ir už
dirbti šėrinink.-ini* |*-lnų.

DAR YBA PROGA
praktiškiem*. np*iikrii-m* ir *iiinaningicni* lietuviam* prisi 
tirti prie šio* didžiausio* lietuviško* Bendrovė*. H- rai |mr*i- 
diusla pi *5.1*1: jų galinu pirkti mm 5 iki 1000. Mum* kaln
inio m-trnksla. liet ine* norime kiiiMlniiginii*ini vartoti lietu 
vii) kapitalu*. knd tn* |*-ln.-i*. kuri mes uždiiluum- eitų lietu
viams, o ne kam kitam. Greitu laiku Bendrovė turės pasiųsti 
už milijonų dolierių žemdirbyste* įrankių i Lietuva. Kviečia 
nn- Tamstų prisidėti ibilmr. Kn* ant rytojau, atideda išpil
dymų naudingo sumanymu, rytojau* nesulaukia. Pri-ių-k *.i- 
vo ntliekaina kapitulų šiandien. liet jei kn* m-:ii-kii. lai pra
šyk platesnių informacijų.

IMvos Pb-škas............... Itzi.oo
Andriu* t'falą vinis ....HSi.00

. PiUsbergb, Pa.:
Juozą* Ihiilvdn............... KKt.OO

Brighton, Maaa.:
Anicents* Raužinska* ...MM

Maw Verte, W. Y.:
Petronė Zuikiutč.............50.00

BeeunerviBe, Mae*:
Joną* Kumeliauskn* ...11*1,00

Petras Zalecka*................5.00
BortiMir. K. Y.:

I*rana* Katkus................50.00
Diduoa City, Pa.:

Antrinu* M.-itiih-vičiu* ..15(1.00
Melrose Park. III.:

Mm'f*lovn. Kym:iii*kis.. |(NU*(
Waterbury, Conn.:I

Jonas Norkų* ................
Blažiejus Zicniu* ..........
K. M. Ibulaitis ..............
Juozas Kuračka ............

l M. Bu<ln-ikn ..................
IJotui* J. Žemaiti*........

BridgeporL Conn.: 
.luini- Jakštu*................

Cleveland, Ohio: 
Karoliu* Knmbli-vičiu* . 
Jurgi* tiriidin-ka* .... 
Marijona Tartaičiulė .. 
Marijona Gaiileliutė ... 

i Vincą* Ciucki*..............
ttna l'siunailė................

Poųuonock. Conn.: 
I tumi ninku- Grakauskas 
Jutui* Kriaučiumi*........
Jmias I*. Crunuuski .... 

Maspeth N. L, V. Y.: 
Antanas J. Valantieju* t<*i.(i) 

Rumford, Me.: 
Zigiminln- Nalmliauskn 
Antaną- Nvir*kn»........

. 25.<*> 
I5tu«t 
2t«t.t«l

.5ti.t»i 

.25.1*1

rsusi

.fttfin 
K *1.1*1 
l<*t.<»»
.25,t*> 
.25.1*1
,5ti.t*i

Hartfcrd, Oaa*.:
Paulina to-h-žiutė ........... 25.00
Jonas Moncun*^ns ...... 50.00 
Vincą* II. Varkala.......... 50.00
Jicva Rutroaaitė...........50.00
Kastantas P. Tamošiūnas 50.00 
Antanas Jiešmonta* ....50.00 
Marijona Ji<-šmontii-nė . .50.00 
Antanas Davmi...............200.00
L-ona* Ra rišiką*.............50.00
Petras Alijošius...............50.00
l’etra* Jiešmonta*...........50.00

Antanas Gurskis...............50.00
Knrimiera* Kvieeeii* ..100.00 
Karoli* Žukauskas ....lOūjOO 
Antanas Simonaiti* ....50JM 
J uotas Ralyta...................StLOO

Aleksandra Venciuna* . .50X10 
Vladislovas Aleksais ....SOM 
Mik«*IRlJ,Jikm>

Slaaiskivas Ailomaviėia 50.00 
Jonas Vinickas ............... 50.00

(pirmiau* $150.00)
Marijona Avytriutė ....50.00 
ttaa Januškytė.............
Juozas Jacukeviė ....
Marė Ktraviaskiutė ... 
Antanas Kmnsrviėius . 
Jonas Zuka*.................
Otui Stulgniėintė.........
Juozapa* t'žkuri* .... 
Augusto* Poviliūnas ..

Atimi. Maaa.:
IMroaėlė llaėiaskaitė . 
Pnulina Gurliuzaitė ...
Julė Maleikiulė...........
Antanas Vaicirknuskas 
Rtirlsira Morkiutė ....
Kazy* Kadolska* ........ .
Kilti. Aug. Petraiti* ..

soja

..I5j00 
.25.00 
..25.00 
. .00.00
..10.00
..50.00
.50.00 

.100.00 
..15.00 
. .50.00 
.. 5.00 
.. 10.00

I Jonas Gailiuna*........
Alfon-n- Petruli* ....

.Vi.mi i-l,,|lu* Jusin-kas........
31*1.1*1 -liioza* Gčikns ...........

1 Antanina Klipienė ... 
Oroage. Maaa.

Ona Budrimiitė ............... Kt.tMI
WorcMter, Maas.:

>mr) alontiM 5t).«i>

.linkiai uždu litu skatiku, su 
didele valio* jėga, dailini Į m 
tenka j kolegijas, mažai Irsti 
praadnmi anglų kalbų. Keli 
nedarni utie ko pradėti. ima 
ant syk visko mokintis ir vei 
kini pajunta, kad tn* laimi

II miumu-i savu |imi kl'IUI

Kuomet moksleivių pinėja varguose, klaidžioja 
... i-----(ntn*yl*'sc ir t . randa išėjimo.

i Dienos liepa žuoliais viena 
||in*kii' kitų. Pabaigoje m>4ų 
studentu* pajunta, kad išbido 
sunkiai *utnii|>in1ų skatikų, o 
mokslo gavo tik truputį: kar
tai* visai nieki 

Tankini pa* 
ls-t.nj.-gin nugi 

'mokyklų.
' Rcmlrnl.tti 
sluilentai rami 

.nesnių ir laimi 
Rcmlrabočio

ko. kad no. 
i rudenyje į

U

prnd.

1 •

|iasako. kaip pasidalinti mok
slų. ko imties pirmiau, ko pas
kiau. knd našta m-taptų |*er- 
sunki ir nesulaužytų jauno* 
*(H-k«s su*y k.

Ib-ndrabuėin komisija |>aru- 
p im ilnnig.ini* gerų progų, tik 
reikia pasinaudoti jųja.

Petras P. Gurėna*.

DĖL KARES APSAUGOS

vy n 
tuok

I M n

laiko duodamu, kml tų prie
dermę atlikti, l'žrilmigiis <je- 

' vynia>*lešiinti* dienų |mrijodui 
apsauga bus sulaikyta už m 
užsimokėjimų.

Jei |hi atleidimui iš karino 
meni’-* ntlei-tn*:ii užsimoka lai
ke pirmųjų trijų mėnesių, jo 
nfn>auga niųiettrnukinina ir jo 
paties |m*i*akyin*s, kml ji* 
yrn tokioje (uit sveikatoje, 
kaip kml buvo laike atleidimo, 
bus priimta* kaip ir mediką- 
lieki kvotimui.

1'a tų trijų U 
yrn stilnikomn 
Is-t dmslnmi *« 
i n

OV. KAZIMIERO DATAS 
Sheboygan, Wi*. 

Valdybos Adresai:

1414I'inn. Janą* Strim-kas.
Si s York.

Ve*- pirm. Juucas liūtini*. 
|Ha. Kn h Si.
Fm ««-kr. Jotis* Kunigonis.

! ALiIkuiui Avė.

Pn»t wkr. Knritnieni* Smai« 
į d/niLRA. 1<>17 Avr.

1426

1117

ti ii

unt
totu* ir

pSilUiZIJI 
M*rintiM atti

IM 
Nrw Y

Antanai 
ik Ai«

l’lMIlrkas. 131*

Ku
J<j

1L

J.

SKAITYKITE 
‘■DRAUOA’’



Atsakymu Vietiniui ir draugi-

WIS.

1

Tūla* Vietinis iš Ki-nuslm*. 
panaudodamas laisvamanių 
taktikų, bando įtikrinti pin
čiai visuomenei, buk Ki-nuslin* 
katalikai, nepaisant nieko, re
mia liberalų užmanytus sie
kius ir eina su jais išvien.

Ir štai Lietuvos 124 tam nu- 
meryj tas Vietinis, paėmęs tiek 
dvasios lig durnaropių butų 
UŽgrii-lięs, šaukia visa gerkle: 
“klerikalai! klerikalai! jiems 
kenkia."

Ir taip pradėjęs kranksėti 
apie lila-rulų laisvamanių nn 
giaM avimų, ant gabi nu 
kranksėjo nei šį. m-i tą. IU 
kaip ten nebūtų. į jo tuos vai 
kirkus ple|HlhlS IIK-gilI 

era atsakyti ir parodyti pla
čiai visuomenei Kenoslms libe
ralų begėdišku* ibiriuis

Pirmiausiai Vietinis rašo, 
kad musų kolonijoje smarkiai 
rengiasi Įirie sr-imo. Pažymėjo 
ir nekuriu draugijų delegatus. 
Taipgi |Kižymi. kud vi.-i yni 
tikri tėvynainiai, mn- kitoj 
vietoj tie |mtys pavadinti kle
rikalais.

Narsiausiai mestasi aut 
Vyčių 38-1<m knofass, nes 
pastato pirmoje vietoje ir 
ko, kad įlek-gntns l>uk važiuo
ju savo lėšomis. Kadangi esu 
K Vyčių kp. pirmininkas, tni 
čia visų nuturimų ir [lodi-du 
Bodis j žodį.

Pažymėtina, kad Kcaoeboe 
L. Vyrių kiausi yra dartišti ir 
kad ji kiekvieną ilnlykų lemi 
ja, apsvarsto ir prisirengia 
iikalao. Taip ir čia buvo.

Gegužio 7 d. laikė susirinki 
■ų, • tas seimas dar tik laivo 
pradėtas rengti. Buvo jau |ia- 
skleista, knd tai bus visuotina.* 
mamas. Negalėdami išbalau 

^prųat, kas išeis, vyriai sutarė 
ankančiai: prisirengti ir Išmy
li iki sekančiam susirinkimui, 
kuris įvyks liiržrlio 4 d. Jei 
tas seimas bus visuotinas ir 
jam pritars abi Tarytu, tada 
mes dalyvausime, o jei ne. tai 
ne. Išrinktas deb-gatas, K. Iln- 
M—drau, koris ištarė, jog jis 
važiuos, darydamas mažesnes 
lėšas kuo|ui, ne kaip kitos 
draugijos, u Vietinis jau rašo, 
kad ir dar savu lėšomis. Mat 
tuo musų laisvamaniai tikisi 
apdumti akis pločiai visuome
nėj, buk čia didžiausias eutuzi- 
jauna,, prieš katalikiškus va
dovus, kml m-t Vyriai atsimeta 
nuo jų. (č'in Vyčiai svarbiau
sių rolę lošia tar|s- visuome
nės). Aitas ĮMinslo. knd dėlto 
ir kuofNije randn>i šnipų, kaip 
ir kitose draugijose, .lie iiiė. 
gina įkąsti, liet ant to drąsiai 
sakau, knd ari nelmndykile vy
ručiai, nes čia jums vielos nė
ra. Jus (MTsilpni esate, kml 
laisvamany-tę pasėti.

Kaip vyčiai n-n-.-ė-i j seimą, 
taip |Kirašiai ir kito- draugi
jos. Pamatysime žeminus kaip 
ir kitos draugijos rengėsi.

Toliau Vietinis šoksią į kitą 
pu-ę. t nors kilio ilz-įbrėžę- 1 
kalbėti apie neimą t. Vargšas, 
ncla-žiuodama* kaip meluoti, 
užšoksią ant lilpu-io- "Drau
go" liti tume numeryje kores- 
]M>n<lem-ijo.-, |m> kilnu buvo pu 
sirašes Kenusbos Sargus, buk 
ten nusiskundžiama. I ud tau 
tininkai masinio si 
lailoiauli nedavė. .1 
visiem* duria į ukip 
pri*ir«dititi kaltui*.' 
tinis ir ne gili 
kraipyti, l-t 
to, kud 
tautinin! 
žinub l-<

L
W

ra-

usirinkimo 
e. Tei-y Is-1 

. ir verčia 
Tmb I Vie j 
• Zliillti* t*- 1

bt

DĮįBGAS
ti lictuviSkaU i 
spaudoje ir pasiųsti 
liet kml to jie neatliko, tai 
Vietini* nei neprisimena. Ne* 
jis žino, kml turėtų rausti kuip 
vėžys i; gėdos. Neskaudėtų 
širdį. kad Moru tykių taip dar- 
blKHlainie.i,

Tolinu <lur sakių l>uk katali
kai pyksta aut jų ir stengiasi 
užkenkti jų “prakilniam" dnr 
Imi. Jeigu lils-mlai tnip kar
šini darbuojasi. tni kodėl ne

ir nneiiSko.ie tartu kurlink seimo visų dr-jų|Kms 
|*ti v Idžioms. susirinkimuose. Ai-šlų draugijų *WyB UBUI luVyB

atstovai pranešė, kad jos ren
gėsi tik į tokį seimą, jei jį bn- 

i tų šaukę abi Tarybi ir !*iklo- 
ma-i* Komitetas, bet ne j eld- 
cagūėių. Kada pamatė, kad 
seimų šaukia keli Chicagns 
karštuoliai, atsisakė jame da- ■ 
lyvauti ir atstovus siųsti. Tai 
gyvi žįslžiai šešių draugijų at
stovų. Gi “Birutės" draugi- 

(jos ats.ivni, kur susispietę dar
- atliko viršniint''tų dailių, kurie I įnikusi liberališki elementai. 
I buvo už vlj, svarbiausi! Ar Į štai ką pranešė.
! di lio, kad |Kinslžiii* visuome- Gegužio IS d. laikytame su
1 is-i, kaip jiems rupi tėvynė, m 'sirinki ne, kuriu, iš priežasta-s 

kml ntką-t dalį jėgos, kovo 
i jimėio,. už Lietuvos laisvę! Jei 

taijų lai kaip visuomenė turėtų 
žiuri-ti į tokius veikėjus! Ka
talikai nepyksta ir nr-i’.mornn 
i > veiki'hi-
ii jut- išvien, kovoja už IJe- 

tnm* laisvę* atlnikyilami Ino* 
lils-ralų laisvamaniškus šmeiž
tus.

Tolinus Vietini - nukraplioja 
j savo laisvamanišką gilsią. Sa 
ko: “Ariu išgarsinimui Imž.uy 
i'-ioji-. S. K A. kuoĮui nuga.” 
Gerai, knd prisiminė, m-s ir šia 
"gražus" lils-ialų laisvamanių 
•brk-liai. Ir juos verta |mžy 1 
mėti, iš kurių |mnintysiiii Ke- 
nosiio.* lils-ralų darbštumą.

Totą* laikas atgnl X. K A. 
virtim'- kuo|m susidėjus su 
IsilŠi-vikais |«rsik virte laisva 
manių kunigą Morkų ir laikė 
jį Is-iil 3 ar 4 dienas. Kada 
.\l<«-kus spjamlė aut tiy, kurk- 
kovoja už Lietuvos laisvę, o 
iailševikus girė, tai musu 
“tautininkai" |«ijnto negerai 
[nubirę ir raukėsi tiktai kam- 
[>unsc. Tat ko |iykti. knd kimi-Į 
gnu kartais pavadina mocki- 
niais 1

Dnuųijų Vienybė.

Keuoshos lietuviam,, katali
kams jau nereikia aiškinti li
beralų agentų darbus. Jie sa- 
[gauta. Nors saku, kad katali
kai lu-turi inti-kmė* visuous-- 
is-j. l’nžiuri-sim. kokią intrkmr 
pnnslys Draugijų Vii-nyls'-, ku
ri čia nesenti; susitvėrė ir prie 
kurios priklaus*) visus kutuli- 
kiškos draugijos, siųsdamos į 
susirinkimus savo atstovu*. 
1‘ainutysim. knip ta Draugijų 
Vienyls'- žiuri j Imis laisvama
nių lils-ralų darbus ir į šau
kiamą seimą.

Kenosbos Katalikiškų Dran- 
gijų Vienyls- gegužio 211 d.. 8 
vai. vakare. Av. 1‘etro [mrapi- 
jos svetainėje laikė |ūrmą su
sirinkimą. Susirinkimą atida
rė J. Trakseli-. [umiškindiinins' 
tikslą ir patarė forminusiai iš
rinkti valdybą, l’aldyloi išrin
kta iš sekančių v|ialų: pirm. 
J. Trakselis. rast. X. Gudel
ius, ižilimnkus X. I'inigis.

įdėmu- valdyluii vieta*, iš
šauktu atstovai. Atstotai atsi
lankė iš sekančių draugijų ls-i 
organizai-ijų.

Iš X. U A. K. K. 22 k|i. P. 
.Iii i*. .1. Druktein.-, iš L Vy 
ė:ų .■> kp. < t. Avi liiiutė. K. 
Mikėną-, iš IjiImI. Xti gos P. 
Siįvii-kaifė, 1'. Balinti'-, iš Av. 
I'etru dr jo X. Zeli-ekis. lt. 
Btdiiiuskas, iš Av. Betu-diklo 
d r j*>- .1. KeMrnii-l.ii*, J. Vil
ku . iš Daili. Xą go* X. Ga 
■ ė d . .1. Trak eti*. iš Biruti' 
D. D. dr jos J. Nnulis, X. Pi- 
liigi*.

l-šnuku* atstovu*. -• kė svar
sty mui, liis'iiirili virš minėtn- 
•Ir .
11'0

šilto oro, atsilankė vos apie 2.'ij 
iia- ini, ir, iic|misan1 ar kas nori. 
ar ne. jie patya aave persistatė l 
ir išsirinko visai m-h-gališkai. Į 
15 narių pritariant, tris Jele-' 

ptiišinmi, dirba * •-•:it ii*. <> na -, -nko. ir mn- di 
džinntn virai tam priešinga. 
Ziurs-siim-, sakių kaip tas vis- ( 
kas išeis ir kų draugija | tai 
jm-akys.

Prie užbaigos

Manau, kad iš tų matai išva
džiojimų visiems bus aišku 
musų lils-ralų užsipuldim'-ji- 

i mui, jųjų gur-iiuiiiaiji intvkum. 
ir veikimus netik čia. Kelto- 
alioję, ls-t ir kilusi- kolonijose, i 
Galima Įiatiinyt iš laikraščių, 
kati tik j kokių nors katalikiš
ką draugiją įlemla koks lais
vamanis, o dar į vnldylių įsi
skverbiu. na, tai šįmisu prikre
čia tiek, o tiek. Paskui garsi
nu, knd. girdi, tum |>rilaria ir 
katalikai, tik klerikalai prie
šingi. O kada katalikai, paju
tę apviltais, pakaria juos ša
lin, tai ir tie gauna klerikalo 
vanlų.

Kaip ten neimtų, aš to ne
paisau. Myliu tėvynę ir už Ją 
esu pasirengęs galvų guldyti, 
mirs ir šiandie. Jei matau ku
ris stengiasi griaut vii-uyhp 
griauti tas įstaigas, kurios 
darbuojasi išgavimui I Jot u vai 
nrf>rigulmylM-s; kurios sten
giasi visokiais budais susiie-š

lt

It ‘III
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Partoglory
Pasidaryii, 

"kaip seniau bu 
vęi" stipru, uolu 

pria darbo, dm Par- 
tORiori lustipriai tavo 
■m» Br Iridi iii 

aMMaL Butini virau da- 
lierį riunčia Aptieki Putota.

Iškirp iš biikrašėiu šilų ku
isiau ir atrių-k tuojaus savo
orilerj sykiu s u idnignis į

APTKKA PARTOSA.
160 Second aveM Dept L. A, 
New T«r, N. Y„ už kelių dienu 
gauti puikių dovanų dykai.

<«•«»>
■■-T.------- - - - -

ERNEST WE1NER
DRY 00003

lMV.mbaų.V«rilb

K»< rentai* ir SuhatuniiA
| I».d«llaa« puriaklru* nouml 

▼tM>a*« matrrljvsHU nilfi dnia 
UM, Uebu Ir

SUSUKITE MttJįnjEssunis
ti sa Ui. aavargamnis, nukau-!

ki litais musų broliais ir tiesia; t»«m<i •«« “st
jetIM [NlgellKis rankų, tų nudv-l ionl*»lmul askaaMiM aa-

■lunuis negaliu tylėti. Tikiu. ***“ u “* 
knd ir kiekvieno niy'iuėio tė-I Paniduod* paikus muro 

vyne širdis, to nepakęs. Nesą' MMlu
karštuolis gim-uoae ir visai jų m «»•». ir iuum
nemėgstu. Imt teisybė manyje
pirmoj vietoj stovi ir už ju ko-,imi.ii. įsisuki iihh aa»- 

... ., ’ . Mss SS lito | silesssivošiu, kiek mano sjs-ko: nes;'
m-duosiu šmeižt viso to. kas Panidnoda dviejų pa<yvenimų 
man yra brangu. Manau, kud •*«••* rm<s es4v>un« v «e- 
ir kiekvienas taip turėtų elg- twTt, .« n.ian-rt-
ties. S. A. Oadeikil. •'»•*» »•-»•»* it*u i.».<.-u

NAUJI VEIKALAI!!
Naujenybės ir Įvairumai

Musų scenos nauji, gra
žų. ir lengvi perstatymai.

Komedijos, Farsos, Gy
venimo vaizdai, Dialogai, 
Monologui ir tt.

Iteikaluukite kutnliogu 
rašant .-ekunėiu udti-su:

J. V. KOVAS,
21 CongTess Are., 

WaUrbury, Conn.

maitinti lot n n t MIM> nr ke» kllkn, 
|*f>d•Mirtie- mum mm jura h»rdu<aiiiH 

Ina m s ar l.«l tMnaihyMnw ivim tMal
•ahta Mlr apleBtulf R

vim.1 r- .Balai ataiUaMiUle
t n uju r f t • knnftv ••<»*» i

A. GRIGAS & 00.
1114 S. H.dsiod St. Chicago.

I

.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Lietuviai llridge|M>rti<-i'ini ir kiti vi-i. kurie atsilankysite 

ant Bi idg* |«>rtu neužmiršk it v užeiti j

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 West 33rd St.
‘I* imi gali -n< dienraštį “Drangą” į i.kaityti, paduoti į 

i it...... . pu- ■ kojinil •.. .. | D1..1 .
•tuv i puirių darbų, kaip: plakatų. tikielų it kitokiu* .Ūdytu

9s»iBBii»BiBai»RiRimiaiaiM

Klausykite, žmones—
Kiekvienas išdirbejas eiga retų pripažįsta grynai Turkiš
ką tabaką Lengviausiu ir Geriausiu dėl cigaretų.

Kodėl, kitokios rūšies tabakas yra vartojamas? 
Kad papiginus kaštą.

Užtat “pakelis” cigaretų skaitosi tiktai Daugu- 
me-bet “skiriasi”Gerume.

Helmaryra 100%
Nesuligynama.

grynai Turkiškas-** ir Rūšis

/s/irlujsi Js9»< 'O‘“‘ liuittt Turkliai v 
Ciįtrtllt iiiiiM [Misslyj.
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Lietuviai Amerikoje.

MILWAUKEE, WI8.

NedėUoj, birželio 1 d. sve
timtaučių pobažnvtinėje sve
tainėje, prie 40-tos ir Superior 
gatvių buvo surengtas indo- 
mus vnkaras--prakalbos.

Vakarų-prakalbas atidarė 
virios klebonas, gvrb. kun. Vil- 
kutaitia, ir savo trumpa pra- 

talbi-lc pabrėžė vakaro tikslą, 
būtent, kad vakaras surengtas 
L. R. Krvžisus naudai Para

i visus patepti L. R. 
ielpėjų nariais be:

įsigyti ženklelių.
Pabaigęs savo kailių per

statė kalbėti p. K. Čcsnulį, ku 
, tie laimi daug papasakojo iš 

•avu patyrimų Paryžiuje. Pla
čiai išilėstė visus liberalų 
Imeižtus ant lietuvių katalikų 
atstovų, būtent adv. Mastaus- 
ku, kun. Doluižio ir K. Pak
ito, kurie darbavosi dėl lJetu- 
vos neprigulmybės. Rakė, kad 
nors liberalai per savo laik
raščius šmeižė minėtus atsto 
rus, tečiau apdumti visuome
nei akių tais šmeižtais jiems 
aepavyko. Kaipo faktų, kad 
liberalų šmeižtais buvo niekuo 
nepamatuoti, perskaitė laišką 
nuo p. M. Yčo, kuriame nušvie 
čiama pasiilarhavimas minėtų
jų atstovų Lh tavos labui. Ant 
galo p. Cemralh ragino lietu
vis* prie aukojūno, nes dabar- 
tteiu laiku jos ypač yru reiks-

Itabaigus p. Oesauiiui kailių, 
dvi BMTgaiti, mokiai Av. Jur- 
*io parapijinės mokyidos, gra 
iiai atliko dialogų. Solo ant 

p-lė žitke 
lapoto žit 
uotį attiko

Gegužio 30 d. čionai Račiū
nas rodė judamuosius paveik
slus. Jį čia kvietė Tautos Fon
do <2 skyrius. Pelno tečiau 
Tautos Fondui mažai liko. Pa
veikslai p. Račiūno gražus.

liepos 4 d. Tautos Fondo 
72 skyrius rengia didelį pikni
kų. Milvraukeečiai lietuviai tu
rės progos jmsilinksminti ir 
pakvėpuoti tyru laukų oru.

Ąsomis diesKNnia prie vieti
nio T. F. akyrio susitvėrė L. 
R. Kryžiaus šclfiėjų kuopelė. 
Prisirašė tuojau 13 narių.

Milsrankee'es lietuviai kata 
likai darliuojasi tėvynės, Lie
tuvos labui. Nors turi žale sa
vęs ir priešų, kurie įvairiais 
budais bando pakenkti, bet jie 
įiepiiso. Tikiuos, kad ir toliau 
darbuosis Lietuvos labui.

J. Jasteteričtaa, 
T. F. Tl sk. mžt

jas, “Vyčio” redaktoriau. Vy
čiai surengė jam prakaltas, iv. 
Jurgio dr-jo* svetainėje. Kal
bėtojas nurodė kokių galybę 
tari apaoda ir kiek jaunimas 
—Vyčiai prisideda prie jos. 
Toliau nupiešė lietuvių kan
trybę ir kokios jų buvo kar
dys baudžiavos laikais, taip gi 
ir ibitartinčjc karėje. Pagalios 
kalbėjo apie orgnuLsvimų lie- 
tuvių kariuomenes Amerikoje 
ir ragino progai pasitaikius 
keliauti tėvynei pageliam. Kal
iui visiems jiotiko.

Ihililikos buvo pilna svetai
nė. Visa ramiai užsilaikė.

L Vyčiai ir lietuviai katali
kai yra dėtasgi p. 1L Zojai.

dva. Laika* buvo gana trnm- 
pns, todėl rengties pradėta 
visu skubumu. U karto pasiro
dė viskas graliai, bet tik ii 
karto.

Reikia pripažinti, kad nors

PRANEŠIMAS.
Itaaė Sana Urtavm Na l ta

rė. «»vo priri posmeliai Mariaki- 
nu) biršriin 7 <L, R vai. vakare. 
|>a prastoj svetainėj. 4512 Ha ll er

A. MASALSKIS
UBTUVUI GRAB0RIU8

MELRCSE P ARK, ILL.

AMSTERDAM, N. Y.

i

lai'
Jonaitis, buvęs ofi 

ir kapelionas Suv. Vai. 
kariuomenėje. Kun. Jonaičio 
kalba buvo begalo indouii, net 
daug iiappvakojo iš savo paty- 
rimų. Prie te rodė dar ir įvai
riu* karės pa bukinu, kurie bū
va vartojami šioje karėje. Ant 
galo kun. Jonaitis ragino jau 
nuolius stoti rviigiamon Lie 
Ihivių kariuomenėn ir eiti j pa- 
geibų tėvynei, IJetuvai.

Jani pabaigus kalbėti L. Vy- 
čių 25 kp. choras padainavo 
dvi daina. P-nia K. Grcičicnė 
padainavo solo ir dnetą p-nia 
Oreičienė su p-le Vilkutaičiutc 
P-lė Baltrušaičiutė padekla
mavo eiles, už ką gavo bukie
tų gėlių. P-lė Baltrušaičiutė 
yra pasižymėjus dcklematorė.

Po to buvo perstatytas kal
bėti p. J. 8. Vasiliauskas, S. 
L. R.-K. A. prezidentas. Jis 
savo kalboje ragino clevelan- 

% diečius pirkti Lietuvių Pramo
nės Bendrovės šėru* ir |ui)ui- 
aaluijo ką lu Bendrovė žada 
Lietuvai. Knita nebuvo ilga, 
nes jau buvo vėlus laikns.

Kn aukomis tame vnkare 
cievelaiidieviai irgi pasižymė
jo. Paraginus p. Pesnulini prie 
aukojimo, pasipylė aukos ir 
suaukota virš tūkstančio do- 
lierių. P-as K. fttaupns vienas 
paklojo Liberty bond’są.

Choristės merginus ir kitos 
tame vakare buvo ptiriredrin-1 
•ios Raudonoji Kryžiaus ru 
bais.

Tūlas seimininkas ‘'Lietu
voje” ragina ruoities j chica- 
giečių seimą ir ftodraug duo
da papeikimą draugijoms. Sa
ko: “devynios draugijos yra, 
bet nei nesirūpina apie •ri
mų.” Nors esu užimtas kito
kiais reikalais, lėčiau kaipo už 
pareigų turiu pranešti, knd 
Melrose Parko lietuviai nei 
nesapnuoja apie pavienių as
menų šaukiamų seimų.

Antai draugija Av. Jono 
Krikštytojo savo laikytame su
sirinkime. Imlandžio I <L svar
stė apie seimui r išrinko at
stovų, A. Jončą, kuris ta] o 
įgaliotas važiuoti tik j tokį 
seimų, karį šauks Eksrkutyvis 
Komitetas per jį remiančias
Tarybos, Bet į Chicago. li S»pm»ta yru. 

l»-ralų šaukiamą arimų draugi
ja, suprantama, atstovo nerių..

Kito* draugijos irgi pana
šiai elgiasi, nes jo* eina su A.
L. Tarytai ir Ekzckutyviu Ko
mitetu.

Tariu, kad nei viena* karš
tuoli*, užsidegę* pavienių as-

M acuž-
kur* me!ro*eparkicčių.

Nevarko vyčiai visimnieača di- j n,i,n*- Dm*ai oataMta at- 
džiumoje turi didelę užunjau-1 •“'•'••uiinai-
ti?* liet turi nemauti ir prioinj "u *"”7* . .
.... .1 J. Sziuti, roiM.
kurio, jei sunuitntų. taip ra

ikant, šaukšte vandens paskuti I 

i'Ž ,,ri" I MES TURIME FARMU
Taigi tie vyčių priešais, iš

gintų, kad vyčiai tuos šokius 
n-ngin ir dar nemažai knuei- 
>* turi ubiatatę, sutarė ant 
žūt-būt dėti visas pastanga*, 
kad tų vyčių VNigirnųai, nėra 
lietuvių Vania, suardyti. Sunr- 
dvnm Jokin tikslas buvo «|v-»- 
įopns: nupuldinti vyčius ih-'a-- 
nrkiečių akyse, kni|« nieko ne
išmanančius. nieko ncgalinči-ts 
rinitans nuveikti ir pražudyti 
vyčių užstatytą kaucijų.

RoJor, nei vieiui- žmogus su 
n-rais narais jokių priekabių 
negalėjo rasti, nes vyčiai tuos 

’ ’-okius rengė ne vyčių, liet 
iNcwarko lietuvių vardu ir šo- 
. kiuosc dalyvauti k'.ietė visus, 
’tiežiiirint kur ji* priklauso, bi
te tik tinkamai mokėtų šokti 
pažymėtus šokius. Iš sykio, 
kaip minėjau, viskas ėjo gerai.

Vieną vakarą, lai Ihivo ge
gužio 3(5 d., pradėjus šokių 
repeticiją, suėjo svetainėn 
Cecilijos choristai-vyrai ir 
si susėdo prie durių. Jau 
pratome, kad čia ka* tokio

nūn 4« iki tik uhrw Irai'A »u tat- 
•• teka ta. teisi.' iMlirta* KtrkTH'lta U 
Allw CarntM iru l-tMi «rr«Nl 4H (ris-UI. 
nink>wt<* bįžniu tr ntiMiuii vertetatatj 
•l *lvj M'terv>*ita«e.Attl A»-rw tunr..vt« • 
• «y. AA rri>Tfar*t<u>«ju eų.iintnkų. >4- 
kq InH v>»n kurt >rw mirt wtnri« 
Itarr. mes |»a«! v«inc jirtia klek *al«'iH« 
lite.

* t IbeA* į t rtea* 
retta. 1171 | turite ItalrilaL btelTate 
t’rwt«L krtaaaL rwi*L r* teita L kurte 
et. nvra rv-» teeitai ve*lta tu L

V. *wa • 4tvrt • •<»«• 4« k vi

M'i*m W|a- ru’!»•• •»<■•*•» *•••! •»*•• t 
Via m iHeliu tr Ale arte*. Jržk’l tM |»ltk» 
M farttet tat «Hm-k«<ž ai
k te t* MvalteM'jaBt fitatate Ita* "tafr*. 
.imi

Me* l»A|».|erit je»r4t»«^»inir knrrem ir 
nrkltrt* prt lifn* Aita4»r*;*4ij. 
rHt*<ių* li«t>ln« i»riMtrn r’-r»." ttk«-* 
11' ii.ttoknu’x» nnt 4eAm t
l-tetlj ir K.thurtr birtl testo ImrniU

A .T PAULICK.
R. 3. Box 62. Medford, Wis.

»r i»»■>•>•1. 
tu urna. •* mes |srisst|Mtm visai* rel- 
kahncjs Irt f <vr t i»n ri A* n

VteT<j** ..

Adresas .

M teta a* .

Vnltaija .

šv. 
vi- 
su- 
ne-

Churislai aėd'jo ramiai ir 
viri tarpe *avę* kaž-ką kalbė
josi. Vyčiai ncatki<-i|>ė į tai 
domu*, bet varė savo darbą.
mokinosi.

Bešokant, uiųtu.. iš rimus- 
tų pašoko nuo eėdyaėa ir pri-
l>ėgę» prie

l
1

*•*

1
R

Dr. G. M. GLASER
*V*tet1k1taM n ktata*

OCH*- *14* tas. •«
12 -co M.. žhl ta,—. Ilt 
ri-BTI JAUKTAM

MMteHti. T>rl<k«. taifrtei tai- 
B‘Akt* įKV

omo TJUaAMfMtU; Nm • rpte 
‘ ikt IK (tun 11 Ik: X |w irif •
• 'iu • vteiteteOsu rakar*

NMHitetal- Biic I Iki } 4o p^<
Teiste** Tar4» «»1

I

Atiteka t bokite* l.itedtves 
kimHKbuMai Turiu tufo k«ra> 
Isotiu* tr autuiuvbUiUte

T.tlpRi dMcrttv dalį «r<(1»t; |«a- 
dirimtitM.

3307 AUBURN AVĖ.
rh«<a« |*rvT«r 4I3>

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tsl<t.4L.» M«Kinlt7 t.<4 

<«VtM» l Įmiki IJGUi 
3151 tamrtlt Irdrm ItateKiterd

K.«Hi|<a* W. 3i-ii*. (šžtV«'«

::----------- ---- -----------------

;i)r.M.Stupnidd
3109 So. Morgan Stroot

< NffMMa. IIA.tMMM 
THrtfcna* Yarvfe Ml 

Į V .latedi- b (kl II M 
| !••• f., n • v s K. |»o».
I MM teita m »kt S lai lakMFte.

DR. LEO AWOTIN
Clrtrurutea, 

\kteMTta.
m tas luistui M.. <l>te«0te
Kaliai llvtuviAkul. latrlAktel Ir 

ruMikat.
V«tte»du«: lt — IT r>t<: < — » 

vakar* TH fanai 4M?

J‘ateik *11 kattibart* Ikifhttel Fartt»- 
a r ».n l ut į pttatts lirfc apteltnkė) IV 
i ai*h* gti*(Inte. ko4 tartg lrtef«^a* te 
J*4g* birt n Htaa 4H wl mr obtiia w*
Jtešff* Bėra, BtavHkl* Mate* 4arK*r 
yra btairaa At«W»«lul* Ku* *4t*m 

U
<&9T tau HtTtiiHage Aite- Chtetegn. III

Dr. S. Naikem
GTMTTTMAM m <*Mtt UUA* 

4TI1 ta*. Aditaad Am 
flUT iMmrr 1*41 

rtrepų (tffire 
<UT W. 14-th ML 

t’ies-rm S> 
llr/Aalr«M<M XUB W. •4-Ur tai.

l*k<wMi l*rv*e«.r< n«t>

vienos mergaitė*
pradėjo rėkti, lad ji, girdi, ne

kur* mclro*eparkicčių.
A. Joata.
Atstovą* nuo dr-jo* 
Av. Jouo Krikštytojo.

A. Jaafe,
gerai šokanti. Aokių komisijr.
pastebėjo, kad netrugd?-tų šo

Atstovą* nuo dr-jo* kančių. bet, jei kn* turi kokį
L. \'yčių 43 kp. Dramatiš

kas ratelis statė scenoje dra
mų “Mirga.” Veikalas atlik
ta.-: gaaa puikiai. Svarbiausias 
roles atliko artistiškai sekan
tieji: Mirga—A. Slubinskiutė 
ir Bilgėno—V. 1‘usaras. (hms 
—K. Draugeli utė, Vytauto—S. 
Paura. Gimbuto—P. Butkus. 
Gerai atliko savo roles ir ka
reiviai—L Abromaitis ir J. 
Ik-liiiinknitis, tai p-gi žmogžu
džiai—J. Bauis ir J. Raman- 
akas. Rezisoriavo V. Pužams.

P-u* V. Tūzams n]įleido mu
sų ]Mim|>ijoj vargoiiiinnko vie
tą. Buvo įžymus veikėjus ir 
erelius mylėtojas. Nors vietą 
ir apleido, bet jiasižadėjo ir 
toliau* su mumis darbuotiem, 
kada laikas leis. Ju vietą už
ėmė nesenai sugrįžęs iš Pran
cūzijos, kur garbingai kovojo 
už demokratiją lK*dės Kaino 
kauuoiiH-iiėj. Adolfu* Mondei- 
ka. taip-gi darbštus vyras, ma
lonų Imleą turintys. Atsisveiki
nant senąjį ir priimant nsują- 
jj cliurne su dvarišku vadovu, 
kutu A. Deksniu. ir |ing<-ll>i- 
ninkii kult. L Kelmeliu, nil-i- 
trankė piiveikrlu*. Pagerbimui 
savo veikėjų buvo |iarengtn ‘ 
vakarienė su knllK-lėmis, šv. Į 
Jurgio dr-jos svetainėje.

Reikia pažymėti, k.-nl pn* į 

mu* yra m innžni gnlmu* jau
nimo. Alni jaunikaitis, Juozas. 

'(iuetainis-Auksuraitis, nors I 
progų* lauky Ii I 

klą. Ih-1 nupiešė ’ 
utį minitiii

Av. Jono Krikštytojo. (latėmijiiną, lai praneša šokių 
komisijai. I'nkilo h-riuas. Cho
ristai jašukstu viena* ir kita* 
ir visaip ima šokančius pašiep
ti. Tvarkos įlabotojas lando 
suslnlalyti, Is-t veltui. Nei vie
na* išrlmristų neklauso, ką sa
ko vakaro vedėjas, bet rėkiu

o-

V*ar»MBaMla <• nkrų «rr«« Aemėa r« 
Issestiakui* ir a|*tabt laukai* ir vimia 

Hattatal* jtaiaynifti* Turi tarti M tii»- 
n<-*i |mr4u«4a X«*riirtp Utcuaių 
nlw. kre»l|«kit.a Ai u n >4rr*u: 

lw«r llrarisuakAK.
(•«*!•▼. Mieli.

U I.SaI tr ImsIh r
altirp Rrrtsj Ite4wt*l(| •»*«>'»■<•• J VM-toj 
K n* n<>rv<M np*4rvi<-Bti puikioj vkrtoj 
tai alnštaukM |Ht»

Ji.hri J. Gnrtrta.
|0:»l Mo Hute Ht . <*hleacu. III

rar-Mtatala «i liaisrtutrlv (uuriiiis Ha- 
mu* »m ditetet hriata. tT S44 ištari

■ I .r l S’. 1
K. n» n d-vukKr 3<ia ft rnii.fi Art .
• h.ruKv, III

Dr.M.T.Strikol’b

• ■ . !»•-

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Atotata 

n ML LA M.U44C mUCB
CrvvnltssM Ta i. Hurwta<l4t 97 

Vakarui* :>ii w. ::■«< 
T«i i:<Nkw«:i 

<*III<*A<H«. IIJ

Kevrarto Vyčiai, lietuvių 
vardu, išloši- pirmų dovanų 
tautų šokių kontestc.

Kaip jau buvau mini jęs, jog
Neurarko miestas rengia šokių kiekvienas sau. Komisija <lar 
kuntestų gegužio 30 d. Tai-n barnio prašyti, kad nusiramin- 
tie šokiai ir atsibuvo. Vyčiui tų, nes vnkams labai brangu1 
laimėjo pirmų dovaną už gra
žiausiai pašoktus tautinius šo
kius. šokta buvo “Suktinis,” 
“Noriu miego” ir “Klumpa- 
kojaa.”

Kadangi tų šokių istorija 
turi savo vrtę. tai aptašysiu 
ją pisčiau*, kaip tas viskas at
sibuvo. Aprašymas turės savo 
vertę dėlto, knd jis aiškiai pa
rodys, kaip greit galima žmo
gų jiasmerkti. j nieką jmversti 
arba išaugštinti. Buvo taip.

Keli mėnesiai utgal Av. Jur
gio dr-ja, kaipo viena iš se
niausių ir įžymiausių šioje k<> 
lonijoje, gavo pakvietimą da
lyvauti gegužio 30 d. rengia-1 
manio tautų šokių konteste. 
Hv. Jurgio dr-ja, kuri tokiais 
dalykais, kri]> šokiai-, neužsi
ima. nutarė tą visų pavesti I- 
Vyčių 29-tni kuopai, kaipo jau 
ninio organisacijai. Pavedant 
viską šv. Jurgio dr-jos pinni 
įlinkas pabrėžė, kad < Mintis i’i 
Jurgio dr-jos prašymas, ka 
vyčiai a|<*iinitų tą atlikti l:i 
t m ią vardu, (ii jt 
npsiiins ir atsi

is
i ir jie turi mokinties. ('horistai 
f neatkreipia ntydos į komisijos 
Į prašymą. Muzikantai pradisla 
ivisu smarkumu grujinti, kadi 
trukšiiiingų kailių nels-sigirdė-<
tų ir eitų šokti. Aokikai pnnn 

Isusinervavo ir nei vienns nebe- 
eina šokti, o klausosi kalbų. 
Galop šinip-tnip pasisekė nu
raminti ir net gražiai susitai
kinti taip, knd visi choristai 
Įirisižadėjo remti ir patys kai- 
kurie šokiuose dalyvauti. Visi, 
niid/.iUL-oiiH-. Auksinu-, sakomi-. į 
visi, liet džiaugsmas neilgam 
buvo.

Ant rytojaus išginkime, kml 
tas pnl* ardymo durims 
varomas ir dar smarkinu*.

Škic.
(Pnlmiga bu.).

FIRMOS! FIRMOS!

DR. W. A. MAJOR
I.IIUIOIV, IU 

IKIlll Itu Is 
un-j- Iltis Mklos.. Am-.

• iki » Ur>«» - - k 
4:84 iki L-U i-ik^rr. 

nn> iv iki II 1.4>u*

i-mam: MVn

DRABUŽIU8
Kmt k<*>4tittaT«ai Ramia K<TW

lot įsu! Kr .'Am* «<r»»e r M ■'-.«* * utal 
■uu fi:.ie iki m

Mit^Mtekiri* jintav m* aurtal

Vaik ims *.utai teuss |.. „v ls.1 |l « .■*
V>rų Kclttas ruu f3 iki •*.<•
Me* turime r* rth IsMaKkti. 

taškuti aidMlastM Mtisių
ftell 4re»• *t«tų

Atdara lakarai* Iki • ial

S. GORDON. .
1415 South Halsted Street 1

i i

vėl 
yru

i mite
le ta-

M.MMJ M ll<M»L 
k .-t m> La r*L t l'il -

KAZ DAUNORA 
Sv Antino Drnt

CRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS!

Pertruūkų tarpais griežė br ma lai turėjo
na*. teimo mokv

fti* vnkarnF prnknllMijs Imjvo 
viwm>. kukh) retai Clevrlandr

ižiij nupvėii

|NU*itaik<». Nežiūrint. ka<| prog \itn*» jaunil
ramn>- nraMidėin 5 tn vai ir t*

Jtiru tnanai gurklį ukf. tai 
ap*iD i*lyk ar tara laaMi pini**l 
tau lAcl* aut Baudna- Tiktai Ita- 
tuvi(f larrte tu tercai r*r*. !•“*• 
bu ir Itnktut.ių ar»vrnima Kala 
Bitd.t ui ūkininkai yra lai- 
ttimci ne* Ji* B*turl ta***). JM 
irvvr«i)ii>n* yra uftlikrit.ia* ir ka
da te<»ri tada 4irl« Mirh’ratio 
tirt u vt>i Bitininkai lakai Brazai 
atmiryvent. Jau turi »!•:* krlia 
linu u* mb-to larit*. turi |‘*r»pj*, 
k«4ta* drauryHca ir Ttaokiv* pa- 
teli<ik»notitmu« čionai* rv*a- 
teantteji aaelal eiste mum* aavo 
tarmaa ant paritai ima. taigi l»* 
kurta te.*rit* pirkti f amas mutų 
• v Ant no fžrattgtja turtnuaky- 
rtu* aptciahal nariu* kuri* j u tn* 

Paiamana.
faunai |4f 

Mt* ui- 
•rrg ir PRANEŠIMAS

rnii.fi


T •A

6 DRAIKAS

[ CHICAGOJE. no* kolonijos. Pra<h-ju» rinkti 
nei vienas neapsiėmė. K it* ki. 
tų perstata tik ir tt Ant gabi 
nutarė laikyti priešseirainj su- 
•■rinkimų Miklus salėja biri. « 
d. Dus traukiami paveikslai, 
[nešta, kad paveikslus nusi
trauktų tik seimo rengimo ko- 

. j'misija, bet pirmininkas tam 
sv*<ainėj« įvyks visos Dievo kMVO priišingi*. Girdi, prieši- 
Apveirdos parapijos moterių1 ninkllj ir lni|, >nko> klM1 kdioK 

Aldcrinann* I jiton anų dic ir mergnič.ų suiii.nkimas. • ypato* rengia (’hiengoj seimą, 
ną nuėjo iiiunie!|udio Cooko, Viro* moterys ir mergaitės jpjmcll t,jp padarysim, tai 
teisman ginti *uv„ i‘ 
jentų civilėje byloje.

Tuo tarpu turėjo prn*idėti' 
kokio tai Domuko byla. Kler-' 
kn* palaukė Domukų. Gi tei-1 

Drtektivai iln.iu.io pradėjo *ėja* pižyt iėjo, knd tasai vy 
afeasys-ų prieš vi šokim pikta
dariu* (liiesgoje. ISrmąję di<- 
nn Kuanštuota .Ml inlarimnų 
Idogndnrių. kutrie jim yrn bu 
vę kalėjime už pru'iž>ngiinus.

Drtektivai a|Janko viso, 
kia. mtariama* vivlų*ias už
eigas ir an-stimja kiekvieni-, 
ka* negali prinslyfi savo ne 
kaltumo.

Tuo bildu norima ir vėl ko. 
kiam laikui apvalyti (liieagą. 
paliuo*įloti miestų nuo bloga, 
darių.

Sausieji tvirtina, knd k no 
met mieste bus užilarvti *a- 
liunai. kuomet bus |umai kini i 
svaigalai, tuomet ir piktada
rybė* išnyksiančio*.

ragy vensiine. pamatysime.

KATAUKUKOS BVKNTBR į 
Penktadieni*,-birželi* S d, 

Herbertai Paulina. Kandida.
teitadieuis. birželis 7 d., Ro 

bertos. Jeremijas.

POLICIJA IR VĖL ĖMĖ 
VALYTI MIESTĄ.

Pirmąją diena suarežtuota 50 
in tariamų.

I

Cbicagsis viešųjų mokyklų 
tarytai nusjinud,- skirti 7 mili 
jonus dolierių mokyklų bus
tam* mieste ir priemiesčiuose. 
Programoje pažymima, jog 

'bua pastatydinta dvylika nau
jų bustų įvairioee miesto <ia- 

Tjne. kito* mokyklos bu* at
naujintos. dar prie kitų bu« 
pristatyto* reikalingo* trolsis.

Tarjw naujų luistų viena* 
busiu* uiigšlc«niųjai nmktk- 
lai. Ilusiųs pn.dntydintn* tie; 
AVilson ir Kiiiiluill n ve.

Mokyklų *u|irrinte*ik-atas 
Mortensou naujų mokyklų sta
tydinimo imgramų |iarvniia.

IŠ CHICAGOS UETUViy

POLICIJA IR BLOGA 
DARIAI.

KOlONUy.
M DIKVO APViŪDOS 

PARAFUOS.

Birželio 9 d, • vaL vakaro■ Birsouo o c, ų vai. vucaro
Policija nenori kaltinti su- Dievo Apveisdos parapijos* 

areštuoto , ' A‘* 1 *" “* **“

vieny idi-yraauožmižtai kviefeaiM. at-luip ir ibwdr Priešiaiakų 
I ritaakytl ‘ ' hns teisybė. Kada mes sutrauk-

prasidėti. Kviečia Kun. klebonas. Ljm daugelį, tni žmonės pama- 
•viii. Kb-r-' ir Lab. Sąj valdyba. kn,j )i,-.irn. n-ngia ne kelio*

ra* kaltinama* už valkai estę. 
Jo bylo* pradžia yra l»uvu*i 
l:ovn 21 «l. T«*i«**ja» jmklnu**'*, 
l.ili p*d:< ij:i ii kur l.tiltiii:iiiia*.

Prie teisinu *tul<> |*risiurlinoi 
iš di-teklivų biuro leitenantą* 
Marti*.

“Kur yra kali imtinasis nrlm 
jo advokatu-?" pakartojo tei
sėjas.

•'Nėra m-i vi«-na. m*i kito”, 
alsakė leitenantas Murtin.

“Turi Imt luojaus pristaty
ta. Jau ir taip ilyrai laukta. 
Ne* kitaip pri*iei* imiuiikinli 
Uilid-sj.*’ ĮMiMikė teisėjas.

“Nėra rvikala tas įlaryti”, 
tari* b-itimantn* Murtin. “įleis
kite ntiib'-ti bylą. Vntia* iš 
mimo vyrų *tižri*tns nelaimiu 
gąjnm nisiiikim**. Jis negalė** 
čia stoti per kelia* diena*".

“Alui, matau fmlicija nepa 
drengus kaltinti. Bylos tęsi-

I

— - 'tvs. kad srimų rengia ne kelios
—~  ----------------- - ypato*. Bcdisk anuojant apieL. D S. CTHCAG03 APSKRIt/aukuna m veikalu Žmonės

CIO SUSIRINKIMAS. Ip^į^i U sroteLa Naro 

Sukatoje, ~7 birt, 8 vaLIpinnininkaa šaukė, kad sari- 
vakaro 5v J-tr^o prtrapijo-i rinkimu* dar nepasibaigė, bot' 
svetainėje (vyki L D. S. Chi k“1’ klausė.
caras Apokričio i------ 1— Kaažia klek nudrinka birže-
Kviečia visu L. D. S. kaupu lio G d. į Miške svetainę. K- 
ataiųrti savo atstovus. Taipgi *iu pažianML Gal ir ant pa
lių sutirinkimsn kviečiu kan-Į veik*lų busiu. Ten Buvęs, 
pą pirmUlnku ir raitininku* 
Apskričiai reikalinga žinoti, 
kiek kuri kuopo turi narių. 
Todėl kiekvienos kuopos val
dyba lai pasistengia alsi vežti 
ir skaitlių narių.

•is inzirinkima* bu> dide
liai svarbu*.

Apstriči* Valdyba.

U LIBERALU SEIMININKŲ 
KONFERENCIJOS.

Seimininkų liliernlų pos-'*- 
l. di* įvyko birželio 3 d, būti 

vai. Kakare, \Vuodmnno svetai- 
’ “ “ '"ienas ati

darė susirinkimą, praneša
ma*. kad yra ne maas-tnilin-

ma* ntėlrslnuias j Isirželio 12į*^‘ **’r*^- !*• Bagdži*
• • , lart» *>> k 1t iLr i ti m ndienų.
Aldermanai pašaukė Martinų, n^-f.i k<xui*4jų.te-

Ritų visų kontroversijų teis.,dvi n<-|*atinkantiejiRitų visų kontroversijų teis-|d<4 neųmtinkantiep asmenys, 
mr ginlėjo akb-rmanas Eatoa. j reiškia priešseimiaiat, negali 
Tų pačių dienų jis nuėjo niie* <lalyvauti. l’-as Elias lm\i» tam 
to tarybos komiteto |sdicijinių priešinga*. Ginti, reikia eiti 

prie vienybė*. Nemalonu butų 
katalikus prašalinti. Tų patį 
užndėkė ir kaikurie kili. Bet 
flagdžiimn* ir Butkui bnro 
tam priešingi. Diskusijos tęsė
si apie 3I> mitintų. Daliaus nu
balsuoja. knd katnlikai turi ap-

rrikalų sudrinkimaa. Tenai 
nupasakoju atsitikimų trina**.

Tuojau* eudrinkimaa buvo 
pakviesta* leitenantas Marlių.

Rita* tų |Mtį pasakė apie 
vienų savo vyrų. Dnr požymė- 
jo, kad tasai sužeisto* vyras 
yra dvtektivas m-ržanta* Du- leisti svetainę. 4 katalikai tu- 
šnek.

Kad taip, Ui komitete pir- dė. kad svetainėje buvo ir pa* 
miuiaka*. aklermaaa* Kteff<-x 
išėjo prie telefono, susinešė *n taipgi a|«leidi svetainę, bet 
drirklivų biuru ir sužinojo, jog pirm. pagribinink**. Butktr. 
di'tektivas Dusack sveika* ir 
pildų* t i mylių.

Tu užteko. Ix*iten.inta» Mar
lių Įsilimieuotn* iš audrinki
me. Gi nldennanai potyrė, kad

Kuomet telefonų kompanijos j|»,|ieija veikia išvien su blo- 
pirmininka* iMiskelIs-. jog to- j gndariai*.
mi* dienomi* už telefonu* bu , l-ritcnnnta* Murtin bus ima - 
sianli Įmdidintn mokesti*, i mn* nagan. Bolivijos durimi 
tuojau* mii-sto ndininistrarijii I |m* perkratim-jamL 
nutnrė pradėti kovų prieš tų Į 
mokesčių padidinimų.

Svnrbu ta*, knd miestą* su 
telefonų komjMinija dnr ne|m 
darę* kontraktu. Senasis kon 
traktu. jM-rnini pnsilmigė. Gi 
naujojo kontrakto reikale visa* 
laika* buvo verkimo* tarybos 
su kompanija ir dar nent*iek 
ta pagviiiaujamų |m*<-kmių.

lodomi bu* kova. Miestą „r „.. 
jau per daugel metų kovoja su Durliin. • 
gazo kompanija. Ib-t iš to nėra 
jokio* naudo*.

Taip bu* ir su telefonų kotu 
ponija.

GAVO METUS KALĖJIMO.

SUŽEISTAS TEISĖJAS 
BARRETT.

Valiuojant automobilius 
trenkė j medį

atri

L VYČIŲ C H APSK R
PIKNIKAS

Ateinančiam ncdėldienyj, 
birželio 8 d, š. m, kaip jau 
buvo pranešta. įvyks I*. Vyčių 
Ch. Apakr. piknikas Natiimal 
darže, Rivcraide. III. Ten sa
va žino* visas Cliicngo* jauni
mas. Yrn pasamdytas didelis 
bonus. Bus progos kiekvienam 
pasilinksminti Be to, dainuos 
b V.vvių CUcagoa Apskričio 
ir kuopų chorai, bos žaidžia
mo* įvairios žaiste* ir tt. 
Taipgi boa užkandžių. Irai* 
nmlo ir kitokių patogumų. Vi
si. kuri* norite paŽV! pulti ty
ru oru, kurie trokštate gražiai 
laikų praleisti, atrilankykit j 
piknikų.

•••t

ĮBTOBNOFLAKN.

Nedėlioję, birželio 1 d. Ar.
Kryžiaus parapijoje Spaudos 
Draugija turėjo susi rinkimų. 
Apart spaudus reikalų, buvo 
daug kalbama ir apie Katalikų 
ViaayUe draagijM roihili<n- 
mų. Gerk kaa. N. Pakalais 
pranešė, kad jau skyrius ir 
musų kolonijoje susitvėrė. 
Taipgi skatino, kad ta draugi- 

Tnmdo* gnlite būti: tik lų ui-priaidėjus
• ir i M-iiuui. o jus priturint-* taip prakilnios «li-*ngijo*

rėjo išsinešdinti lauk. Pasiro-

šnlinių liberalų. katrie norėjo

rtnietojn ir sulaikė. sakyd.i- 
n “'

I , , .-----.... .. pr|c (a|p prakilniu* uraugijo*
-s-iimii. tai gnlite pasilikti. Po _ Kntuibų Vienybei. Tuojau*

t<> prašalėjo komisijų raportai.'Upo iirillktl delegatai lankyti 
Finansų rn|M»rtą isdnse ka- i^oįrtakiimts. ] delegatu* ii-

“Tamsta savo moterei kn*, 
savaitė mokėsi parakė
teisėja* Fry j
2-mO \V<Kt' 
IMidnrasis 

i teisman 
i kynio aavo moterei.

“AI nemokėsiu", ntsikirt i 
............. “Tamsta guli mane 
imliau.Ii kalėjimu nibn pas- 

dalyti prie sienos ir sušaudy
ti. Is-i n! nemokėsiu."

“Pagalvok. ką tamsta 
kalbi*', prabilo teisėjas.

“Nemokėsiu ir viskas*', at- 
I artoju liurbiu.

“Viencri metai į Bridewe!l 
kab-jima". tarė teisėjas ir ė-

«iniiikns. Pasakė, knd parduo
ta tikintų už 700 «b»l. (Nepa
menu. kiek dar buvo ir rentų).

Prograniui surinkta apie GOO
,b'!; .. .. . ... .. 't................. e.

Rezoliucijų komisija (R,’<b» niaį UnkytL 
ir IR rtmnnoriet) ir *ekr. Drnn 
gelis išdavė niĮsirtų. Gavę 
laiškų iš Rytiečių su paaiškini
mu. Rytiiv'ini daug rezoliucijų 
pagaminę, net anglu* pasikvie-

- 
rinkta J. I'artokas, Bečelis ir 
.1. Nutautaitė. Taipgi kun. N. 
Pakalnis pranešė kaslink ren
giamų kursų. Ragino visus 
kuoskaitlingiausiai ir nuulati-

-mojo teisme 
•ja* Ikirrvlt 
seserimi vai

u *ai
nvu n:

I *| • Į».l
į George Durliin. 

X*i gut, kuomet 
buvo pristatyta* ,tę rezoliucijų gaminimui, ku- 

už nedavimų užlai-irias, sakė, atsiunčia Chicagon. 
II penkių, sakė, gal padarysim 
vienų.

Kalbėta. knd n-zolim-ijųl 
pirm seimo patalpinti “Lietu-, 
vojr.” Pasirodė taip nrgerai.l 
Katra rezoliuciją seimas už- 
gln». 111*1.1 tą ir |intalpin*.

Buvo 11 prakalbų. K*-turia* 
iš tų pn-nkė p. Dimša.

Raportą** bnnkicta. Komi«1- 
jn paaiškino, knd tikiefni pn 
daryti j*> Ž2..**i. Pirkti tikietn* 

kn* nori. Po to pirminiu- 
ragino pardavinėti tikie- 
Seimn*. matyt. rnmla**l 

l.imepmlčjim**. C.ir.li:“.I.i 
la* rašo!

BADAS IKDiJOJE.

Pi

I

»

prn 
1 nil f.

NAUJA LIETUVIU KRAUTtJV
Atsidaro Subatoje birželio 7 dieną, po num.:

4559 South Ashland Ave^ kamp. 46-tos
Aio* krautuvė* savininkai yra JONAS ŽUKEVI0IŪ8 ir 

JONAS JONIKAS. Šioje naujoje krautuvėje užlaikoma mažu 

ir dalelių moteriškų ir vyriškų apriilalų ir abelnai parduo

dama visokio* rųšies madiniai. Tat gerbiamieji lietuviai ir 
lietuvaitė* nepamirškite pa* mu* atsilankyti.

Ashland Dry Goods Store
4559 SOUTH ASHLAND AVĖ., kampas 46tos gatr.

MAI

Ii BKIDGEPORTO.

a

S

Ketvirtas Pikniką*
mųnanuM

Dr-stea Lietuvos Kareivių
(CICERO, ILL

Ned., 8 d. Birželio, 1919

Schuth's Darže, Riverside, I1L
Pradžia 10 vai. ryte ĮRANGA 35e

Nuoširdžiai kviečiame vi mm atsilankvti aat šio gro
žiam pikniko.

Važioti geriausia 22-rais La G range iki Deaplaiata 
■tf. pamvi BMKor ttokbia aa\ eza uu aarau uaaym.

KOM1T1CTAN

i

i Spaudos Draugija veikia. 
| Turi įsteigus knygynų, kur ga
lima gauti įvairaus turinio do
rų knygų pasiskaitymui. Kny
gynas yra atdaras vienų sykį 
savaitėje, t. y. utarninkaii. 
Knygomis gali naudoties kiek
vienas pa rapi jonas veltui. 
Taipgi prašoma visų, kurie tu
ri daug knygučių šėpose, ar 
taip kur skrynioje ir nevarto
ja, knd geriau paaukotų Spau
do* Dr jos knygynui. Aukoto
jams bus garbė, taipgi prisi
dės prie kėlimo apšvietos.

Riuoini pranešame, kad 
L. R.-K. A. Ch. Apskr. »u»i- 
rinkima* įvyks birželio 15 d, 
L m. Taigi kuopoo, prigulin
čio* prie Ch. Ap*kr, malonė
kite prisiųsti aavo atstovus. 
Geistina, kad *is susirinkimai 
butų skaitlingiausias, nes yra 
dang svarbių reikalų apsvar- 
stymut Valdyba.

13 TOV/N OF LAKE

M.

Iž TOWN OP LAKE.

tUndk. birželio < d. 140 vaL 
vakare. Av. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. įvyks Raudonojo Kry- 
tisus Irlpėju tkyriaua susirinki- 
maa Viri šios kolonijos lietuviai 
ir lietuvaitė* yra kviečiami atai- 
lankyti Bus kalbėta apie jo vert* 
ir tikri*. I'aldyka i
H DIEVO AH'F.IZDOS PAR

NEDEUOJ, BI12EU0 JUNEI L 1911 
Bergmann’i Grove Riverside, III. 
Pradžia • vaL iiryto. fžaaga 25c Y patai.

Atsilankę imt šio pikuiko galėsite linksmai dienų 
praleisti tyru....  ore ir prie puikiu* muzikos gerai iki-
šokti.

Kviečiame visu* knuskaillinginusini ntsilnnkyti.
KOMITETAS.

 j - .-

Tauto* Fondo susirinkimas.

Nedėlioję, birželio 1 d, Rv. 
Kryžiaus juirapijos svetainėje 
įvyko Tnutua Fondo 39 to 
skyriaus susirinkimas.

A. L 
buvo

• !

lt

Tie* 12 gnl. ir 72 avė. kn’ jm-turiu* lliiiin*. kur* |. :i iš . -mm* net.d 

imšalyj gatvių augantį m*.i* .Ii. .itin, kad t vkuri*- - vr pat: • . ’ti
kn-. Raff<!rtutmw.I

Pinmnt 
Tar% 
priimtu*

i*'n Nkaitytan 
lai*kim. kuri:

Turimits t<*lM l«>«(9 t»*n drl nruižlctėjimu |wi |
> žniotiiti vin«**lil tikit

|m» nnrtm* ir T»anV« ( Paskui rnifnrtn vinti
U« p-IMIlMi MJ

liko

' S įmano Daukanto Teatrališkai 
'.launuonietii-a Kliul*ai latkyi aavo* 
mėnesinį susirinkimų birželio M, 

i 1919 m t y. pėtničioje. H vai. | 
vakare. Dievo Apvriidns par svr-

| tainrjr j*ne l'nion avė. ir IM-toa i 
1 gatvių.

ftiti aosirinkinian kvir/in i mus 
narius atsilankyti, ir* bus raišti-j 
nai apkalbrta apie renrun*x P'k I 

' nikų, karo atsibos turtelio 29 d 
' |9|9 tie t<v bos dar apkalbami iri<

GERA KNYGA
UKmviu Kaulikv Tkemoe |>raurUa IžhMJo liAomiu anfių teal-

b©> prt* Jlanuirra Amerikoj* NrnbBOT >*r««a »vart>y v«tiiAl« -'fflli 
HIhTiMIV or THl: l.tTHI A«l%W NATION AXD ir* rK»»Jrr 
WA1I<»VM. l*»riH Vf !•»%»•*’. Kelia tuk«t**B.*iua («*• kaytfoo rr* 
I>raucij* IMiuutmėjo Btiv tugKųsaivm* ur«4tiiakam« ir <»>•
loMvatAm*. .tlrultolrij dijlom*Um* lUtbly. k»d ir »ria?*c»J1

ktHffų tkplatintl tarp |t»krv*!««Ų vuikėjy ?t« ir ul« 
rufr+lyja Laibu o Ja |1 :i. audykla >>4vuaM. U »• aRuras
M*4amaaa

Prakalbę knrr»l pandU ynrsu* Atnarikt** >uhlicia<aa tr tr>.t<aaa 
F»r«* fBTTT‘dtEtaa MTStedS, ku*u*m Uvma*w«>>«b< i rraat m«ij« 

tadasrta kati acvampliartai t m kayroa. nuo laivo atroAč* !»ra«1« 
>eo a. Aro««rtBt mnailadarnaa. Ua4 TAIKOM KoNrr ltIZNf'lJOjr 
hrtygM ImažaBti tikrai mmObka.

^IMLlfC.Ur, I— WFXT MMfc BTHO7T. ODCAOO. IU*

mriui
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