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Kavi
Toliau* praariama, kad ap

link bu*tų *u*irinkn*i galinga 
žmonių minia ir į*ivcržu*i vi-

Amerikoa airių atatovai tvir
tina, kad jei prezidentą* nrat- 
kreip* <lomo* į tų reikalų, tuo
met aUtovai tų vi*ų klausimų 
nukrriprių j lulijo* atstovu* 
taiko* konferencijoje. liet jei 
ir ra itųlai* nepavyktų, tuo
met airiai kreipai* | Anglijd* 
dominijų aUtovu*.

Amerikoa airių atatovai prie 
reikalavimo prezidentui inda- 
vę dar ir pranešimų apie ang
lų valdžio* nežino.ii*ku* |m- 
steigimu*.

ka. klišiai.*, Vagonu traukė 
riektrikini* motorą*. Viai va-

UUISUMO ĮSTATYMAS 
PASUKS, SAKO SE

NATORIAI.

IT ' ‘ r~. birt- 7. - Va- 

vienų priėmė aenatoriana Bo- 
raho pagamintų rezoliucijų, 
kad Suv. Valstijų aUtovai tai-

Washington. biri. 7. — Čia 
nntijni kallauua. jog pn*zi<lm- 
In* tt’ilrona* Etiropų apleisiu* 
birželio 13 d.

Wazh>ngton, I 
tikru verandų

KOLČAKAS SUTINKA SU 
TALKININKŲ PASIU 

LYMAIS

Vaabington, biri. 7. — 
Anti-Saloon lxague of Ame- 
rira čia turi savo nncijonalę 
konvencijų. Konvencija ao- 
kaukta tokioj vietoj ir tokion 
laiku, kad padaryti daugiau 
intako*. kad nepanaikinti 
svaigalų prohibicijo* kari* me 
tu.

Anų dienų konvencijojr kal
bėjo senatorių* Jote-* iš \Va- 
*liingt<>no vnlstijo*. Ji* pažy
mėjo, kn<l svaigalų proliibici- 
ja jau įrašyta šalie* konstitu-' 
cijon. Tad nebu* reikalo šiam 
kongresui dabar užsiimti *vai- 
galų reikalai*, knd atšaukti 
kari** metu prnv«*»1ų įstatymų.

Anot M-tiatoriau* Jonės, i 
kongre»n* yra "sausa*" ir 
kni)>o toksai neknomet ne*u 
tik* leisti išdirbinėti kadir 
lengvąjį vynų arta alų |«i lie
pos 1 dieno*.

Tam tikslui butų reikalingu •

laisvns Kanados |ali«*ti«." 
Ta* Inlmi patiko proliibiei- 

jonisUiu*.

Kiti kitaip mano.

Atstovu* Eitzgeruld i* Na**- 
aebusctt* valstijos tuo tarpu 
Šimui* dienomis tei*dary*t>'** 
komiteto pareikalavo, kad ši* 
atšauktų kuri** meto prohihici-

Kenatoriu* Kbeppnr.l i* 
Tezaso, kuri* taippat kalbėjo 
susirinkime, |iažymėjo, jog | 
statymą* bu* įvykinta* ir ta* 
įstatymą* turi-* panaikinti vi
sokio* rųšie* gėralu*, katruo 
m? tik mnda-i alkoholi*.

Viena* Knnmlo* Idaivinin 
ka* knll**dnmn* ragino visus 
darbuoto** svnignlų prohibici 
jo* reikale m* tik Amerikoje, 
l>et visame |ui*aulvje.

Pastarasis "nuvažiavo” 
taip toli, kad net neprielankiai 
atsiliepė apie inn*u preziden-

Paryžiui. birt. 7. — 
iri jo* užsienių reikalų

klausim;

lu* ilnrlui xiitKUiėm* yru
njm*.
K m k u r ir 1



pridėję
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VaHfia ir jai 
parama.

Teko eykį (uridurti
lenkais, l*adcrew»kio politi- 
aini* oponentai*. Jiem* buvo 
baMtana nerodyti paveja* 
Lakiai ii pate tekše impe- 
ripHitilil premjera, kaip lt- 
teevatoa. jie atiko, kad Pa- 
teevakii jiem* aratsakantis 

ajUaiJ. 44 Mm ana* w
.. ..............t, koka tau šiuo laika 
badei jot praBjtra* ar prexi- 
tate, by tik Ijrakija gausa 
acprj klausom y

>«- - V*- t — **- _ ta--------- .tMvttKc aretKg lormu- 
Ių: raidžių, kad » mimu ir 
Patamka, privalė rimti, jei- 
ga ji tik siekia tautos traš
kiau. Bavuaytoae Valstijose 
laike karės buvo ir dabar yra 
stipri ojiozicija įlahurtininjni 
administracijai. Bet kuomet 
ži žali* stojo karėn, kad ' jų 

'Mažti, Įiillrj f 
ataiaUtrarijų ir Preridenlą 
rėmė visa gale. Taip esti vi
ena aveikom- šalyse.

Lietuvoje valdžia, jo* sąsta
te ne virimai gali patikit 
Mum* galėtą aejiatikti socija- 
lutai valdiainkat premjerai 
ir ministrriat Bet kuomet 
Lietuvos mldžin siekia n«>pri- 
klausomo* Lietuvos, valdžia 
privalo paninius ir jų pnlnikysj 
ir klausys protingieji kitų { 
partijų ig įsitikinimų žmonės.' 
Remtume Lietuvos valdžių ir 
mea, nes tanu- matunu' viena-1 
tinį kelių prie Lietuvo* aepri- į 
klaasomylM-s.

Mum- skaudu buvo jmtirt'.Į 
kad tok* p. Gabrys, vieton Lie i 
tuvos valdžiai geibėjų*, apie! 
jų daug negražių dalykų priš 
nck< ja laišku į amerikiečins 
stengdamasi, Lietuvo* valdžių' 
diskredituoti ir privalomą p;< 
rantą mažinti. Tok- jo žingsni* 
yra pražūtinga- ir jam |iačinni 
Oegnrl.- dūla.

i’n-drodo, kad po valdžia p. 
Gabry* lamdė ka-tis ir Li< 
liiK'j.. Areštu gią-inumu-. 
prasišalino ir savo piklutn- 
keršiju, nežiūrint tautui daro-1 
mos blėdii *.

v lietuvių tn
n nikai v

dideli, mų. neprigul- 
mybė* priešas yra Lenkija, nes 
ji nori pasisavinti Vilnių. Ne
mažas priešas yra ir bolševi
kai, nes jio pasiryžo laikyti 
Lietuty po Rusijos komunistą 
valdžia. Stambus mus luisvės 
pavojus yra ir ITancuaijojc, 
ne* jos ministrų pirmininką* 
yra didi* lenkų šalininkas ir 
jų politikos rėmėjos.

Trčinu* viri trys šitie prie
šai krūvoje nėra taip pavojia- 
gi kaip vienas kriviitarie 
mos pačių neeutikinam.

Nesutikimai tarpsta tarp 
lietuvių ik-ltu. kud |K-niaug tu
rime kytrų žmonių, e penu.- 
žai padorų.

Turi-jo diplomatams reika
lingų gabumų p. J. Gabrys ir 
turėjo jų kun. A. Viskantas. 
Jeigu jlMsIll butų |Mikrri|»- 
tuos savo gabumu* prieš mų« 
ncprigulmylk-s kliūtis, tai tos 
klintys butų sumažėjusioe. liet 
juodu jas pakreipė prieš viens- 
kitų. I*. Gabrys nustebino ame- 
rikiečius pramdi lamas, buk 
kun. Viskantas yra Į»rsida\t-- 
lis. Kun. Viskanta* apkaltino 
Gabrį už pranešimų žinių vo- 
kb-ėiiuiis. Tn jųdviejų kova nei 
kiek nesumažino mus nepri- 
gtamybės kliūtis, liet padarė, 
kad ir Viskanta* ir Gabrys 
jaa nebetiak* į viešai darbų. 
Apniekimlami viena* kitų juo
du padarė, kad Lietuva turi 
mažiau dviem veikėjai*. Tas 
mus tauto* jėgų sumažinimas 
įvyko tada, kada jų l.taaarini 
reikėjo.

Tai senas dalykas, bet jis 
pats’ dar araaiMi.ru, • lošti 
naajeęai gana gausiai vysta.
' Tautininkai nori vienybės su 
katalikais, bet šių delegatus 
n|iėiueižia |iač-iu skaudžiausiu 
budu. Mat tautininkams yra 
luiugu, kud visuomenė negerb
tų katalikus už jų naudingų 
tiarlię. Katalikui, nenorėtlaiui 
ginčų, nutylėjo tų šmeižtų. 
Vienatinė jų pagieža buvo te, 
kad labiausiai apėmeižtęjį pa- 
durė savo Tarybos pirmininku.

Bet tokis švelnus opeM-jima* 
mi žemo* rųšies politiškai* lie- 
žiuvninkuis, nei kiek jų n<iia- 
taiM>, liet dar Įasdręsinu. V«-i. 
kiai tautininkų šutai iMskrila-. 
Imk Cliiengos kunigui Įuirdavė 
Lietuvą Iviiknms. l’o to mų* 
“tautininkai” tegulėjo susi- 
knlbėti tik su tais asmenimis, 
kurie trokšta atimti gero var
do teisę mm kunigų, ir kurio 

i Is-t gi visur sakosi c*ų katali- 
I l:nis, nor* jų katalikystė tenp- 
-ireiškia tik kenkimu katuli- 

I kame.
To negana. P. Vinikn- ir p. 

Itnėknuskas priguli prie vie
nos tautininkų partijos. Vini
lai, m- įtarimu-lai-’ tapo išrink 
tas abiejų Tary bų pinuininku. 
Nuo to laiko p. Račkausko re- 
diiguojimui- laikraštis nelietnr- 
nauja tėvynei, o ima daryti 
tinti- Ekz>'kntyvio Komiteto 

diirliuiii-. Juk dėlto ryt |M>ryt 
< 1ii<-iigoje im* Veikti seiliui-, 
kad Ekzekutyvi- Komitetas 
veikli negalėtų.

Viena* niša* meldėsi 
v. apseur-t 
b irų, o ln 

l.i.-l nl ui

Di.- 
nuim imu prie 

neprietelių aš pilt 
Veikiai »t-i.-i- i

IRK KARt
r

Daug yrafegtų 
labai aiškiai kol neimi apie 
juos atsidėjęs mintyti. Kaip 
tik pradedi juos svarstyti ir 
gvildenti, tai šalę aiškumo at
siranda tiek visokių priedų, 
kad ir pats aiškumas beveik 
paskęsta juose. Taip yra ir su 
darbininkai*.

Rodos visi žinome, kų reiš
kia tas žodis. Darbininkas yra 
pirmiausiai, no tinginys. Taip 
bent mintijo ir mintija visi 
lJetuvoa žmonės. Kaip šviesa 
Ir tamma sups kataoje raiški* 
viena* kitam priesagas dalg- 
tus, taip pat ilnrbininkas ir 
tinginys. Tnip buvo musų kai
tau* iki kai mų. Imimės kalkė- 
daro apie savo nemintas da
lyku*.

Bet musų žmonėms ypač 
dvaruose, ateidavo save su
lyginti su svetimais. Dvare 
laukuose pulkai antrininkių 
kaupdavo bulves arba runke
lius, o keli “ponaičiai” įn~ 
prižiūrėdavo, kad neliautų 
dirbusios. Jie patys nuturėda
vo metikų rankose, ncka]is- 
tydavo žesnės, e tik pristovė
davo antrininkes, užrašydavo 
jų vardus-jia varde* su darbo 
dienomis. Tuos pristovus mus 
žmonės nevadindavo darbi
ninkais, tiktai ponaičiais ar
ba ponais. Tokiu bodu Žodis 
“darbininkai” pasidarė pri^ 
Kingas žodžiui “ponas”. 8a|lg 
te betų turėję pasidaryti, kad 
ponas ir tinginvs reikštų tų 
patj «Mte neveikimų.

Dvi darbo rųžy*.
Bet ar žmonės neklydo, per

skaitydami ponus 
adų! Tm pats pristovna dvaro 
raštinėje skaitė* darinnmkn. 
Jis ėraė užmokeutj ne ai kan- Kristui 
p.mę, O ai prižiurajianų, kad * 
visos lysios butų užkauptos 
gerai ir iki paskirtam laikui. 
Tai-gi dvaras skaitė derliu ir 
pristovėjimą, o antrininkė, 
darbu vadino tiktai kaupimų. 
Kum «a ttemų ar dvaro, ar 
antrininkių!

Nors mes žinome nuartrai- 
tomų daugybę visokio nedo
rumo, kurj pridirbdavo lietu- 
vos dvaruose visokį antrinin
kių prižiūrėtojai, tėčiam tu
rime pn pažinti, kad ne vien 
kaupimas yra darbas. Kaupi- 
kės, kūlikai, šienpjuviai dirlm 
rankomis ir dėlto iH-nls-jotiiuii 
turi teisę vadintis darbinin
kais. Bet durpėm darant reikia 
išminti Tada rankos nieko ne
veikia. o dirba tik kojos, žmo-

pat kalpi 
guL Kar po* fdežiaMį 
rai tina kitas keline, ten yra 
jiaetatyta angšta budelė ir jo
je sėdi žmogus. Jis nedirba 
nei raukomi* nei kojomis, tik 
nuolat yra įtem|>ęs akis, kad 
pamatytų atciaauij traukiai ir 
neleistų ketisaainkams eiti 
skersai geMiakelio. Lygiai ir 
tramvajaus mašinistas tedirba 
tik akimis, o bet gi yra tik
ras darbininkas dėlto, kad 
kL>met 'jta tari ilgai iM? 

dingai įtempti kokių nori sa
lo jh-gą: rankas, kojiu, akis, 
ausi* ar kų kitų. Žmogų* gar- buvo pasklidusi
aini likinjMfe traukinių iš
ėjimų dideliej* gritfekrii* 
stotyje yra tikras darbininkas. 
Ji* dirhe plaučiais. Ji* nei 
kiek nėra meakcMiis darbinin
ką* už tų, kuria sunkenybes ne 
šioje ant savo kupros.

Tarp jiegų, kuria* žmogų- 
gali naudingai įtempti, yra ir 
jo protas. Dėlto darbininkai 
yra subrendę* žmogus, moki
nanti* vaikus; darbininkas y- 
ra ir vaikas, kuria ižtikrųjų 
mokinasi. Abiejų darbo yra 
nciienokia išvaizda, bet įtrra- 

|pia tą pačių žmogau* jiegų, 
būtent, js atmintį ir protą.

Protą dirba iniieteriai da
rydami pšeaas ditbtavfes ir 
OfekUtaML Prote febe 
akaitlinatajnl feMšes pirkly- 
bos ir prasMaljua įstaigose. 
Prote dirba gydytojai. Mus
katai, rbrasišrei, vaistininkai 
ir kiti.

Tai-gi dvi yra didešės darbo 
prie tingi- rųšys: kūno jtagų darbas ir 

drarirajhn febas. ApB 
riestoji stebaseldija priei 

ažgimešnst tiktai dva
sios jiegų suaaadsjimų skaito 
garbingu užsiėmimu. Rymo 
kallioje tat vadinosi arte* li
berale*, t y. laisvasis mena*. 
Rymo piliečiam* *kaitė*i pri
tinkančiu įteigtu užsiimti vis
as ar kita ta sbms rųštan.

Bankų arba finip kūne jte- 
gų įtempimas darban skaitėsi 
tik žemos kilmė* žmonių prie- 
įlermc ir vadinosi upes atari- 
la, tjr, vergų darbe*. Iš tų 
kūninių darbų stabmeldiškojo 
Rymo senovė šiaip taip pager- 
lidavo artojo darbą, kuria va
dinosi agri cultara, t y. lauko 
gerinimas. Buvo net jusakų 
apie eenuosiu* didžiavyrius, 

I kad žagrę palikę, ėjo tvarkia- 
j ti respublikų, o sutvarkę vėl 

.. ... «...«■ grįžo prie arklo ir akėčių
nė* dirbantieji kojotui* yra,Taip, sako j«darę* Lucijui

Socijalė Rekonstrukcija.
\\tti M

(Tą-a ) nuuitninkų unijomis, yra ko-
I tins, kurį imlnria toji įlarlida. 

Darbininkų dalyvavime* indu- vįų grupė, kad suteikti darbi- 
rtrijo* valdyme. ninkame tinkamų dalį indu-

Negali būti 
nei uU-joni-s. kad durbdniinru*

Darbininkų ts-i-č- orgnuizuo. ’rtrijos vnLIyme. 
lis ir derėtis su durtalnviuis
prr savo atstovu* buvo apkal- “t'*1™ •"» priemones pritai

kius netik, kad |iesigvrintų dar
bininkų gyie-iinms. bet ir la
imi pagerėtų jų eantikiai su 
darbdaviaipadidintų našu
mų ir išdirbinių kiekvienoje 
įstaigoje.

Ncn ,l;ia č u nri kalbėti npie 
saugumo ir -nnitnrijo* <liri>- 

mą, no* tni l>c- 
imžjstatua. Ibi 
alinti ir sutvar- 
<or esančių į-ta-

i Lėta uugšėiau, svarstant Kares 
Į Darbų llordą. Yra vilti'-., kad 
: le-at-iru- žymesnio skaičiaus 
darbdavių, kurie tam butų 

I priešingi. Ik- '«> darbininkai iš- 
{lengva turi gauti didesnę nt- 
'-tovUk pramonės valdymo du
Ivi-. ki 'in \riL-lii>.. Oin.L,.riii

t 
tįl

abidvi darbo rųšL Burto- U 
Egipto kaipo maita, gal 7 ar 
8 mėty bernaitis, jis padėjo 
dirbti savo augintojui rank
pelniui dailidei iv. Juozapui 
iki kol |>uliaigė 30 metus. Nuo 
30 iki 33 metų V. Jėzus dir
bo nebe rankomis, bet protu, 
ir balsu, skelbdamas žmonėm* 
Evangeliją.

6ita aplinkybė padarė dide
lę permainę žmonių protoo«a. 
Kristaus msfcfe ašxiašpsta va 
visur, kur pirma buvo prapfi- 
tusi Rymo galybė. Tas moks
lu. pasklydo dar daug pln

Priėmė Pirmųjų Komunijų 
' ..................................... Bažnyčioje

UMMI
Bpalraeti parakrial ltx> colių. 

Gražų* ompalraoti (Sopia) ltaž# e 
Taipat galim* gauti ir Dirmivnnta At 

•‘IIUB68" MYGTUM 18N V. OB SI.

kūnine* darbo ryšis negalėjo 
paniekinti, nejžeidę ir Kris
taus. Tai gi krikščionija tvir
tino visur ir visada, jog kū
ninės darbo rąžys yra garbin
gos ir geros, nes pats Išgany
tojas didžiausių savo anažio 
dalį perleido tais darbais.

Jei Kristus butų užgimęs 
iš žemdirbių ūkininkų, tai tų 
graži minčių permaina ne
botų pasidariusi taip didelė. 
Rymiečiai 'tik butų 
Kristaus pavyzdį prie 
neto pavyzdžio. Bet 
tavn bežemiu maš 
rankpelniu ir tie 
ratatpebual įgijo 
taip r1****' kaip r4****' 
^l*a_ * ** *'**-- **plito KnOrMMnjA.

* Riandien jaa niekas nedrį *- 
ta paniekinti rankpelnių. Tų 
padarė krikščionija. Bet šian
dien vietomis rrtkarčiais gir
disi balsy, kad tik vienos kū
ninio darbo ryšys tėra tikru 
darbu, n knd .visi dirbantieji 
protu yra pnnalHai, Variajai 
Ir tinginiai.

Tarp krikščionių šita pažiū
ra negaliu įsigyventi. Jie ger
bia rank]M-lnius dėlto, kad 
Kristus buvo rankpelnys. Jie 
vis gi nepank-kins ir dvasinio 
darbo dešta, kad Krist* apie 
trųjrai mefam j febo Užtari ir

. Iterta ai akų ralya.
Tuos pačius darbus dirban

tieji žmonės yra ne vienos rų- 
lira darbininkai. Nekalba n- 
|»ie mokėjimų ir norėjimų 
dirbti, bet apie prilygintą 
tarp darbo ir nuosavybė*. JJe- 
tuvos ūkininkas ir jo bernas

GALIMA GAŲH PIRKTI 
Labai graži, ir nesunki auloiti

“DRAUGAS" PUB. 00.

. , , . , „ . . . J. Nevuli*; A. štilius, R. Ta- 'kelbaime vėlintu.
abudu lygiai dirba ant tope- i rB1(aJ( K j Ai-nd>*. Į Sn Ti>okilit L. u
be. lauko abudu valgo ii to.lr-vU.ilXM> & j Mi.iumu, K. I Sargų galima kreipties prie 
paties bliudo. Juodu abu yra. KrnnttW> j0M(l nuJeIUUS j. ,«kratoriau*: A. 8. Trečiokai 

(Tumi ant 3 pusk). , Bialenaa, M. Jankauskas, B. 3j> Katant St, Nevari, M. J.(Tąsa ant 3 pusk).

Kaip tautos, taip ir pačių dar- į pamatais, kaip ir viežosios mo-1 gėdų ano arasų teiieų prais- 
biniakų naudai tas darbus turi1 kykloa. Mes nenorime apiris- Į linti kitaip, kaip tik vaikų 

toje turėti nei paskirstymo į Ulnrlių a|idedant taksais taip,būti pudaryta* ponia tinai vi-i
suotiniL Nor. dabar mes negu- klas<«. bei valstijų, nionopo-1 kad ta. dariau negalėtų apši
lime to dalyko *muikineniškui 
apkalls-ti, kviau turime porų 
pulėmijimų padaryti. Pirmiau
siai amatų lavinimas turi būti 
tiekiamas tokioje formoje ir 
tokiomis sąlygomis, kud lino

I darbininkų klasės vaikų neal- 
,imti nor* pamatinių kullurin< s 
u|išvietos piimutų. Sveika dc- 
laokratija, kurioje nors savi 
piliečių klasėje negali toleruo
ji tyrai industrijinės arba 
nruitų a|^vietos. Me« nenori- 

lino laikyti darbininkų vaiku* 
lkokioje nors ypatingoje klasė
je, kurioje jie Lutų atskirti 
nuo kultūrinė* apžvieta* efo-i 
n;. Antrašui p.itėiiiijiir:i» yra. 
knd nmalų lavinimą* neturėtų

linus. įmokėti. Toji priemonė incina
Valka darban I* Pried« P** <«i«nlio «*e«gų

1 biliatu, kuriuo užvedama de-
Nuo ajišvietoa klausimo, na- šimtas nuošimtis taksų ant vi- 

luraliui imu prieiname ]>rie'.y vaikų išdirbamųjų dalykų, 
vaikų dariu. Musų šalie* duu-Į 

! gumos valstijų viešoji opinija' 
.aiškiui vilui prieš Milkų, jau
nesnių kai M-šiolikos metų, 
nuolatinį indu,krijelį ilnrlią.

1 Palyginamai truinjiu laiku, vi
sos musų valstijos, išskyrų* 
keletu atsilikėlių, tume protin
game reikalu turi-* išsidirbu
sios įstatymus. Viešosios opi 
nijos i i mokinimas turi nepeši-

I liauti, lu-t kudangi tas vei 
ma» labai ii.lcngva tvslvnl 
L1I tu misti in Ii'-isbiluiiu Li,

I, I

Tie visi uugėėiau privestieji 
jMviulijimai apima beveik vis

iką, kas t tiri-tų praktiško* ver
ti*, tuojau reikalingojo n-kon- 
-l rūkei jo- programa Ameriko
je. Pamatiniai visa* tas prie- 
mones, įstut.imus, n-komenda- 
eijas Suvienyto* Valstijos savo 
prineipuo'c laike šio* kari* 

I buvo pri|mžinu»io>, ari* bent 
’ .to* buvo užgirtos svarbesniųjų 
. sorijalią ir industrijos grupių 
i ir organizacijų. Jei jo* viso- 
, butų įgyvendintos butų pn-

n;
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taftftftkal fF* tau, Md baudliannlnkas galė-

Sntndytų darbininkų būviu
ir gali. Jei jia yra 

ūkininką*, tai jia parduoda aa-

ntnkų. paskui daugiau, paskui 
jau šimtais. Frydrika* Krupp 
1810 m. Easene teturėjo tik 
mažų kairę, 1817 ir turv'-jo 
du samdytu darbininku, 1818 
m. jis jau pasistatė aštuonis 
pečiu*. Jo tunui Alfredas 1851 
jau buvo didelis fabrikantas, 
ne» sųgelN-jo padaryti vienų 
plieno gabalą 45BO svarų, ko 
iki tam laikui niekas ne įvei- 
kė, o paskui jis liedavo plienu 

ųlOO.OOO svarų galutini*. Jis 
jau turėjo daugybes darbi-

Toliau krikščionija privertė 
savininku* apaeiti nu vergais, 
kaip su ardymais, kuriuos rei
kia mylėti, kaip patį save.

Ugniniu Kristaus mokslas 
taip apėmė pasauli, kad vergi
ja tapo panaikinta viduje XIX 
šimtmečio Amerikoje, o pabai
goje to šimtmečio Afrikoje. 
Europoje vergija jau seniau 
buvo išnykus.

Negalima tikrai sakyti, ar 
vergija neatgis netolimoje at
eityje su truputi kitokia iš
vaizda.

Tarybos dailią atrandamo or
ganizuotu suokalbiu prie* ka
talikų veikėjus ir noru paken 
Irti musų darbui deh-i Nepri
klausomos Lietuvon.

Todelei prieš tai griežtai 
protestuojame ir butinni rei
kalaujame. kad Tautinė- Tarv- 
ha bei laikraščiai tuos šmeiš 
tu* atšauktų.

Aį protestų reikalaujami- vie
lai paskelbti Amerikos lietu
vių spaudoje, ypatingai ••Tė
vynėje” ir “Vienybėje Lietuv
ninkų,” kur gerb. K. čosnulis 
laivo apšmeižtas.

J. Tumasonis, rait

“kr* Beturiu draugijų at
stovai, susirinkę Didžiojo Ne* 
Yorko Lietuvių Draugijų Vei
kiančiojo Komiteto Susirinki- 
man, perskaitę “Tėvynėje” ir 
"Vienybėje Lietuvninkų” 
Tautinės Tarybos protokole 
tilpusiu* pranešimus apie mu
sų Komiteto surengtų mass- 
mitingų, atrandame:

1. kad musų parengtame j 
mass-mitinge, musų kalbėtojas 
gerb. K. Česnnlis, jokio nepa
sitikėjimo dabartine Lietuvos 
valdžia, kaip tie laikraščiai |

ThlliMi Dirtiiiikii

PARTOLA GTDs>SLDAriil?U1 1

Mokinkis Angliškai Namie i

lengva išmokti

30 Lekcija Buvo (10 Dabar $2
JEM1U LEKCIJA NEPATIKS, GRĄŽINSIME JUS PINKU* H

X.-r* verMbta totok* vi M kurnu I Mokti Ir K- ^*70
Arti Jta yra la*rv1aMea. rsitaadM Ir Uk B *M J M
Irtu kalbų Baaaato KtakvtaM tok rija A* ki 
tai* *u|traf»«amal Ir p*rUkrlfto*«*lu būdu. I

kta w**«*. k»4 jta nrfetol* akHi Me tatarito*. koto

Paimkite 2-3 saltlainiu* pirm gulsiant ir ant rytojaus atsikel- 
aite aaaja ir sveiku šataguto Partola išvaiya Jmu pilvų ir 
kraujų aao kemksaniugų e iiamatų ir nustatys virikiataų.

r*rtol* geri* erta ■ drae<ma vyru, aaeimu tr valku. Kišk vi mato italu* 
v»u Aodmyvtoto 1ur><u ratais •

l*Aimi|.A rrbnt»»r»»du«sj*t*»A ir laraMuml* didri-y* akrruut*-^: kaluue- 
Ja Mk viriu, dėl tori a. k»rkvtau«*a u«t<*ktm*i dėl užlaikyme uvtakatee Jmu 
tolm>Mjr ant S nutarto u

CMakylilto taandtoaa AfštoaaumkiU' ariikrų Ir adrMMktaa tik |

APTIK* FAKTOS*.
ISO Becond Ave^ Nu* Yorit. Dept L. A

Graži iloram-lė kiekvienam prisiuntusiam šį apgarsinimų 
sykiu su užsakymu. (201)

G«r6. Draugai. 
U tania dalytais aš nevy- 
tau j Serantoa P*, aat 
vienos savaitė* noo gegu

žio 12—17 d. ir tenai* turėjau 
garbę susitikti su keturiasde
šimtu septyniais vyrais, kurie 
reprezentavo GELEŽIES DI
VIZIJĄ IVilson Kompanijos— 
jie buvo usveizdėtnjai ir par
davėjai iš visų skyrių. I*er šių 
savaitę kaip tik pasitaikė, kati 
Keystone Statė laimi entuzijas- 
tiškai juo* priėmė, šituos vy
rus, kurie visi prigulėjo prie 
GELEŽIES DIVIZIJOS 
PKNN8YLV ANUOK, ir kurie 
kų tik bu vo sugrįžę i J l’raneu- 
rijos atlikę savo užduotį to
luti*.

kurie vargingai dirba lotai re
tai gali mailiutii parinktu val
giu.

Jiem* po prievarta prisieina 
valgyti kų gali lengvai gauti 
dt-l prašalinimo alkio.

Todel-gi jie labai tankiai 
tari Migadytų virškuumų, gal
vos skausmą, negerų kvapų 
gerklėje ir blogai jaučiasi

Visuose atsitikimuose sutaikyme Jūsų pilvo ir sustiprini
me, visuomet vartokite visu pasaulio žinomas saldaines

jI

7) Jungiama trys Bendrovės: lxl 
f>.). Lietuvi) 
Lietuvo* Ai

**T«»kle pad«-Jlmaa kuki urna Ir sutinu 
pardav. Jai *au«a *ua palto* P- WM* 
•ssma. to imd*»* vto*aa plutaaa. «m* 
Uulluai turime dirbti kogeriausU. kad 
kiektlrtu U kraut irta t altų ttiuatj da* 
Irto mk-rto tun-<u ju*to porduktua 
Wiln*m I»o»d ūktai turi būti* ai ratai* 
paa k tok* M-na kraut tttgmkų ant l»-«- 
*>•9. kad aupalėMUiaus .-.luonij* au to* 
Mm turint* būtinai šiuo* produktui i«a 
rvtdgll Atome malte* kratrtuvnlnlusrv'e 
Mm Mrrnlimr tn apietaii. tiltai, kad 
>«• >ra t.tuluo krautu*ataka*, kadan
gi Maadtea Jta tnaAaa. a ryloj Jta dl* 
delta. Vito kariu dirbdami Ikru na ta* 
•aluose paretinti komjHtuijne |»uv| Ir 
■t**., taippat Mm tikrai Kabome koku 
valabatoaklto yri atuau K<*mpaB>toa
Thr WiIb«4I Itobel IVotma T<»ur 

Talds** Ir mm tikrai Mama, kad ji» 
pilnai nltonto *#. Ir «»'ra ari jokiu* 
l*rto Ausi ton, kad Ale W»l».«* pr«4 sakiai 
n* tuntų ra tol* j*n» kiekvienų kr* a* 
tuvniak* itellHriM ar t"ih» ar
didrlto Maa tur*n»e «Uwr p*toUk*jltm> 
■av** komp«alj«sj Ir patja a* v i tai. Tik
ai dabar tiktai pne *rru dariso. «* vie- 
kna boa kMoMa “

% «rs*J lUVUUJoJ MšOsde-daRi'loj |A
Kdurtaanls Mn<t> Ks-ųriųnlu J*ra |M-
« įpitoJ N«*rtbr t»i* rn lvuna.lt ■tujoj 
I(h • MSM Ui ( •»••* dlHdl (toto W Uksui 
K •»'D*nij«B ir jie Maut kad ^tanata 
dlitoslit Jto ral* •!■•*• kll 1 šamo »tv*» 
u’-ftalue Ir pi4M*-rintl um«b Istioj irie oųli 
įšok ktok dirbar.l kur krtur Jto 
k*s, ki»d Jie dirbti au t«skia «*rr«-
Rtaartju kuri turi I'I'JITII'IJJ• PILA- 
KTIK t biu

Baudžiavaninku. To sūnūs Frydrika* Al
fredas pastatė dirbtuvę ant 
150 akerių žemės. kur pora de
šimčių tūkstančių darbininkų 
kasdien išdirbdavo 1,877 tonui 
plieno. Tai pavyzdi., kaip di

skelbia, neišreiškė,
2. kad Tautini-* Tarybos ir 

bau , minėtų laikraščių pranešimai, 
bend- tai yra grynas prasimanymas 
mogui Į ir noras gerb. K. č- 
ne iš'tu* musų n

LIETUVOS PKAMONAS BKNDKOV*.
Lietuvos Amcrikta Pnmaan/o Ih-mlruvė štai kų veikia:
1) Organizuoja kapitalų 11,000.000 labai pasekmia- 

r*i. ne* pinigai už šėres plaukia tulutanėiai* dolierių kasdien.
2) Jau yr* gaminam* kontraktai už (200,000 iš ko

Bendrine tikisi tureli <v«ų p«4n* trumpam laike. Per tai ka 
rir ilsliar yru pirkę s-ns ir lie kurie pasiskubina nusipirkti, 
pakol kuntraktų išpildymas prasėk-s, gaus gvrua dividendus 
IW1lžllgo. . s >O

3) išgaunamos kaino* ir daroma sutarti* *u įvairiomis 
finiuitnis ir laivų kompanijomis pt-rsiuiitimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių j Lietuvų.

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir 
vilnų išiUrliyslis l.otmoj. Toj linkinei darbuojasi ki li Ben
drovė* s|Hv-ijii)isiai. ir užmanymas jau yra korijamas.

6) Steigiama Generole Agentūra lairaknrHų ir pinigų 
siuiitimo. su sakisnis visuiw Amerik-is did'-smų-Mr nur*tuism.

6) Steigiama* generalt* suainetimo biuras iu Lietu
va l-r kurt Amerikos ir Lietuvi* lietuviai ųalė- atlikinėti 

turto, žr- 
ir par-

I— Ilk
■ Pram
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b* L. 2. Banko legahkkuino

Im ĮmtfL PltUil? K1M M

LEnmttAIlHTItt CHCMĮg
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Lietuviai Britlgvporlmčiai ir kiti viri, kurie atril^kyrito 

aut Bridgeporto neužmirškite užeiti į

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS
w____ I • _*■ __ ■___ _ g

ko vardu. Kun. Jakaiti*, Bo- 
mana*, Kanam* primingi, knd

eharterio organtu* rij toji, bi*- 
' ui* daryti ate* irirttii—*, 

prie to organiiatoriai nebuvo 
įgalioti to daryti. Pinigu* lai
kė saugiame Banke, k ari uoto i 
yra visiem* Ii namu* Guaraaty 
T rus t Uompony, New Yorkc. 
Tas Bankas, kaip ir kiti New 
Yorko Bnnkni, temoka *’for 
snving*” 3%.

& Kun. Jakaiti* pakelia 
klausimų apie praeitųjų melų 
I. 2 Banko dalininkų susirin- 
kimų. Reikalaujninu js-rskai- 
lyti lojo susirinkimo protoko
las. Pranešama, kad perujkš- 
čiais metais L. 2. Banko d* 
liniukų susirinkimą* neįvyko 
dėl mato skaičiau* susirinka 
šiųjų uurių. Kadangi nebūti

ji* neįvyko. — Taigi ari pro
tokolą* nerašyta. Išnešama ra- 
loliueija ka* metų laikyti L. 
2 Banko dalininkų susirinki
mu*. Reaolinrija priimta.

(i. įnešama. kad šis susirin
kimas Imtų legali*, nežiūrint 
pakaktinumo suvažiavusių na
rių skaičiau*.

įnešima* priimta*.
Sesija uždaroma 1200 ir 

nutarta susirinkti 2 vaL po 
P»t- 901 West 33id St.

T<-nai gulėsite dienraštį “Drūtųjų** pasiskaityti, | uoluoti į 
jį jųignrsinuiių, jaiieškojiuių. Gulėsite įduoti ••Draugo” apan- 
atuvei įvairių darbų, kaip: plakatų, t ik irtų ir kitokiu* dntpfca* 
padirbti ir knygų nusipirkti.

Jei karite anšHr, ar ištroškę (pdarite ataivodiali voriuku 
skaniai* gėrimai* ir gardžia iaMakoie.

I*ataraavima* mandagu*.sgnuiEMBjį
ŪTBBBMAS

**• o* Moru *er tu* au utoaja* 
■HM Hls bsUŠM lirtsn* «s*«nako.

nniiniiimiminmnmmmiininiiiunm 
GERE KUNIGŲ KLEBO 

NŲ IR KITŲ PIRMOSIOS 
KOMUNIJOS RENGĖJŲ pra 
tome atkreipti u t ydų į apgar

ui pnciBarti Ilaidu 
£•< ui? Iki • • ••

JOBU 8METANA 
Akių 8pecijalBtM 

1801 S. A luand Av. Ckicaco

atsitolinsimr nuo naro tikrio, 
nesą ir toksai liauka* gulė* 
tarpininkauti žmonėm* žemė* 
įsigyti. Po ilgų svarstymų ga
lop prieita prie reaoliueijo*:
a) Palikti Baidui vardų tų pa
tį: liet u vos žemės Bankas.
b) . Kun. J. Žilinskų išsiųsti 
Lietuvon L 2 Banko reika
lais, kud vietoje ištyrus suly
go* ir prirengus tinkamų vei
kimui dirvų surinktiems K 2 
Banko pinigam*.

9. l‘roxy komisija Įiraneia, 
kad susirinkime dalyvauja 43 
asmenys, kurie atstovauja per 
prory ir kitus narius viso KH4 
iu-rus. ftėrų-gt supirkta 1779, 
tni ls-veik pusė supirktųjų Se
rų reprezentuojama.

Iii. Kįlu klausima-, kada 
seimas legnliškas? Kas guli 
luilsuoti.’ K tu guli būti renka
mu* Banko dirvktorijatun? 
Kokiam laikui renkamu Ban
ko valdylia? Diskusijos prive
da prie .M-kamių nutarimų:

u). l>*gnliškn* M-imu* skai
tomus tas, kuriame bu- nema
žiau trečdali* šorų atsiuvau1 
jnnm.

b). Bulsuoti gali kiekvie
nas, kas turi t ienų šorų pilniu' 
užmokėjęs. Turi- proxy. kad it'

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIALO ,
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Ohicagoje 
Parduodame ui žemiausių kainų. kur kitur taip atgausi. 

Mišinėlių la.škams drukuuCi ir ottoi durtoms yra naujau- 
se» madų*. l'Buikuui visokiu* laikrodžiu*, Ledu*. Ciubi- 
u-tu ir dnuiantiuit», gtumafonu* Im lytiškai* rekordais ir 
k.-uecrtuiių grnatuoų. armonikų rusiški) ir prūsiškų išdir- 
brsėių. UaUlaikų. gitarų ir smuikų, kokių tik nikis Dir
bame viouluu* ė-uklui draugystėms, taisome laikr-stžius ir

Steponas P. K art aviški
'4632 So ASHLAND AVĖ, CHICAGO. ILL.

Telefoną*: DROVHR 7309



A. MASALSKIS

SIHENGTAS

Dr. G. 1L GLASER

F AR MOS

J. KtMa. nia
JOSEPHC.

DIDELIS IR YVAIRU8

BAZARAS

Ilamrait tę*i~ |wr įleėiinla vakarų: ncredomis rubatomia ir 
ncdėboiuia, L y. X, 11, 15, IX, 21, 22, 25, 2H, ir 29 dienotai! iio

PARAPIJINIAME DARKĖ 
prie 44 i a Fairfivld Avė.

Rioa organiucijoa autorė 
fcMMl lll I taktam Vm-

Dauge! ia tarnui ų Mielu apie 
L Vyčių Chieago. Apakričip 
piknikų, karia ataibua biriaiio 
R <L, Nationnl daria. Ten, ra
ko, ru (Tiiragor ir apielinkėa 
jauuiuiu bua gi ra liukmuiutie*. 
Tai tikra teiiybe.

Nedėlioj, 8 d. Birželio 1919
šv. Jurpio Parap. Hret*i»rj, prie 3tra PI. ir .labam Are.

Pradžia 7 JO vai ntart. |hM«a Ūktai 2Sc.jpata



CHICAGOJE.

d.,

<L,

ALDERMANAI STOVI Ut 
KONTROLIAVIMĄ 
MAISTO KAINŲ.

tuo FU- 
stipriai 
komiui- 

bu* 
miesto

AMrrmanaa Jobu II. I.vk 
miesto tarybos avrikntinminin 
reikale komitetui iitalavė savu 
pagamintų sumanymų ir visų 
pragraaaų, kaip ir kokino kar
du arteatas gali kontroliuoti 
maistų. maisto kainas ir pa
piginti pragyvenimų.

Komitetas nutiko su 
manymu. Sumanymų 
paremia ir sveikumo
jonicriu*. Sumanymo* 
paduota* patvirtinti 
taryhai.

Sulig to sumanymo, miesto 
taryba paskira maisto direkto 
rių aa KUKUI metine alga. Tas 
direktorius turė* korpusų a- 
sirtentų ir ]mtnrimų komisijų. 
Komisijom ineis S piliečiai ir 
3 aldemianai. Penki iš pilie
čių k imi ii j— nariai turė* but 
mukto vartotojai, gi kiti trys 

kimiainkai. Pagaliau* pas
kutiniai try* nariai turės but 

maisto produkei- 
narins tūri

Trijų nugštų namuose, ku
riuose randasi dirbtinė fir
mas ('baries Jtonlacli & San, 
1724 No. Wincheeter are., pa
kilo nežymu* gaisras.

Nežinė-liai vaikai tuo tarpu 
artimiausias alnnua dėžutė** 
nežinojo, tad ir nubėgo ir pa
suko gaisru alanno dėžę, rto- 
vinčių ant kampo Narih Ir 
Milvraukee gat.

Kaip bmintai gaisrininkai 
su savo vėžiniais užblokavo vi
sa* aplinkines gatve*. Atpyš- 
kėjo net 23 vandenį pnaĮpui 
t i masino*. Ku važiuota kaip 
prie didžiausio ir baisiausio 
gaisro. kokio tuo tarpu nebu
vo.

| pusvalandį diriduvėje 
gaisra* užgesinta. Bet niekas 
neguli n|>*akyti tų visų nes
magumų gaisrininkam* <lel to
kio imšaukimo. Ir pagalinus 
|kaliems gyventojams dėl gat
vių užbliokavimo.

K akla agi ta* įvyko vakare, 
tad viri a|ilinkiniai teatrai ir 
t«*ntrėliai buvo ištuštinti.

KINI DENGUSI VADUOTI i

V 4 - . _
LIETUVOS VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO

P I K N I KAI
Ten bus: Dainos, M 

▼inantis Lemonadae.

• zM te tek .V&H|1 u 0 k y . , totati, iki kųjeaa ten*4d

i HMM U , Bro^i IW j

prikvepooti tyro oro — vm" 

žinok Apskričio pikntakan. 
Griei rinktiniausiak Chicagva 
tara*; dainuos Apskričio ir

ao* restauracija; faMytea to 
Umonado į valės. Pikniką. tok' 
da atvykti *veėių ii aplinki
nių lietuvių kolonijų. .
f ■ HiiMj ■MM

U* |vniraren kMk Lfatet^lig 
nvtkiemyj per ntlaidnt. Tirt 
sulauktu birželio 8 d, “į*

Ketvirtas Piknikas

Dr-flteB Meta

Draugija Visų Šventų laikė 
martini raairinkimų birfali*

Marūh- 

fMd are. įsilaužė kaimynai ir 
ten atrado gnsu |>ritrošku*iu 
do žmogų — Jolin lx>wa ir 
Jokn Kenkus.

Kaimynai buvo jiomanę, 
ar gyva ir kuanrei- 

pašnairo policijos amhu-

Atvykusiam gydytojui pa
vyko vienu iš jų atgaivinti. 
Kita* mirė. Atgaivinta*, sako- 
m», |te*veikrių*.

Kpėjama. kati jietlu ridamu 
gultų neužsuku gnxo ragelio. 
Tuo tarpa Įutkilę* vėją* per 
atvirų Inngų lūputė degant j 
K“to-

Per CbK-agų anų dirmų pra
važiavo šalie* kuro adminis
tratorių* Garfield. Ji* pažy- 
rrv’jo, jog šaliai gali pritrukti 
minkštųjų anglių, kurių šiaa- 
die mažai iškasasaa.

Nakė, kad aplink rugpjūtį 
ar rugm-jj bu* ta* pritrukime* 
atjanriamas visoj šalyj, jri 
angUmt pradakeija per savaitę 
nebos padidinta ligi 
tonų.

Sulig apskaitymų, šiandie 
anglie* visoj šalyj išprodu- 
kuota H4.<NNŲMM) tonų mažiau, 
kaip tikrai arikėdų.

Iš to anglių deficito -Ttl.OOO,. 
000 tonų kasyklos <lar gali su
daryti. Bet likasieji 54.000,0T) 
tonų vargiai bas išprodukaotl 
trumpu laiku.

Garfield paragino ir vė*l 
žmones, kad jie reikalingas 
kitai žiemai anglis pirkliui 
dabar.

Jis sakė, kml jei žnumša <ln- 
Imr pirks anglis, tuomet ang
lių pirkliai ims užsakinėti 
dauginu anglių kasyklose. Gi 
kasyklų* (msirtengs dauginu 
anglių luigaminti.

jog^KMjjvi
(CICEBO, ILL

N«d., 8 d. Birželio, 1919
Schuth's Darže, Rirertide, IiL 

Pradžia 10 vaL ryte , pLUKU
»iiiM*OIiI WiWimiM am ataila^ti Mt Ba j

Važioti gariamia ŽTraia La <teį^i iki Daaftoi 
aro, pmkai matar trokšta darnia M dariai «M] 

.-L BUMU*!

8UVAKINĖTA 6 METŲ
MERGAITE

Ties 19*29 Motitrose nw. au- 
tomol>iliaui> siivažinė-ta (i mr- 

Margnrrt Erik- 
gnt. 
Mi**

Estes

*"*K«

Rytoj, t. y. nedė-lioj, birže- :

1 
G

Valdyba.

U BUDGEPOETO.

10 A Dtova Apvataitea paragž- KATAUPy rPūTYnES VU-

** įs*ga, knapų saairiteamM rašką-1 mtaaaiiafi matrtakimaa

kuopaa kvtetilmoa airouSti . dg^tetea par aratatoėja, <M- 
Utjantiantieji LOtdarybri aa-!“®£F JL****?
many, taipgi kviateami atai-l^““1* -------
lani^tL '

praaiVyj. t y. 4terWdtoamK

Irt. tų <b»«
11 aukų rinkimui, nuo aavo 
ra-'nktoa aakaa gus* 10 maa-|

________________ ___________
Snrtriakimaa ypatingai kate- NskaHa PrnaMėjiino i Chieagoa •'eįgnltetų aatmnų

ttama moterį* tr margaite*. ftr p Marijos parapijos pa- »*ukiamame rime aedalprau* 
Valdyba, „pjjintonm darže, prie 44 ir 'f atrtovo nerių*. Ji dalyve tu 

m mmww .Fnirfidd gatvių. Batams bus tokiame seime, kurį šauk* A.I
14 T0WN or LAKE. U Taryba ir Ekrokntyvia Ko-

A L. E.-K. Labdaringo* 8a netik nematė, bet nei sapnnpti' mitria*.
ungo* 1-mo* kuopo* nepapra* nesapnavo. Rnx*re bus išsta-

SUEAIEYTAE SU PEILIU. 1X1 »u*irinkimas įvyks nadėlio tyla tokių dalykų, kokia* tiktai 
_______ ' ja, birželio S <L, 5 vai. vakare, ridumiertyj galima matyti, j 

tVariiington gatvėje, arti 0» Kryžiau* parapijinėje *ve Kiekvienas atsilankę* ir išbon- j 

May gnt„ nežinomu du vyru tainėja. _ ____
vakare už|moW* \Villinmn širdingai kviečiame atatlanky ' tuViomi*.
Itonritirkų. 1919 Veri tHiiojti visu* lietuviu*, ypatingai T 
gnt. Nu jieiliu suraižė j 
litinių. I — . .

Nukentėjęs žmogų* |>uimta< i Turune pasitarti apie viešų mėnesį, t. y. prasidės 8 A Ir 
imvii-tu ligoninėm. .Ii* |ut*ako rinkliavų kuri įvyks birželio paskui: 11. 14, 15, 18, 21, 22, 

.25. 29 ir 29 dienom!*. Reredo- 
mi* ir suluitomi* judėjimai 

Imt atlikta* kiaidingnl. i trumpo*, subruskime. kad pir prasidės 7 vaL vakare, o ne- 
______ ___  moji kuopa užimtų pirmų vie dėliotais 2 va), po pietų.

F- Veryga, pirm 1 Kitų kolonijų indotnanjan- 
V. Oalraitė rašt. tiems irgi vertėtų atlankyti

t’bicag"* viešųjų darbų de 1 Nedelioj. birželio 8 d.. 4 
liartami-iito komisijomeritu už I vai. po pietų yra šaukiamas 
tikrina, kad j«-i šiltos dieno* 
|>rn-itę- ir tolinu*, tnd ežere 
inaudymuisi vieto* Im* atida
ryto* žirninėms birželio 14 die

' nu.

ftiuomi praarki grrb. 4v. Aloiao 
n, JsanlkaMų draagijoa, tr. JargU 

| Skyriaus nariama, kad nedMioj. 
birželio R d. detei svarbių prisėst-

titaa nuirinkiman dę* aavo gilink), grįž

_ ! Ratams tęsi* dešimt* raka-, MrArffa* R d. delel svarbių priešai
jllIlrmoteri* ir mergaite* be *kir. rų: sermlomis sntottomis ir *1 «>“rinkims* neįvyks, ne. vai- 

tumo, ar Lab. 84j. narė* ar ne. nmlėlionii* per visų brižeho >dyba turi svarbių reikalų atlikti.

ja. jog netlirė*X*» jokių prie- p® d- 
šininkų. Tad nžpuolimn< tu Į Tovnofiukiečial! Laikas

‘ t *.a —allt.š— i-!.*:. 11*. , tflMMM cnhrnnlrim* kaži nir '

tų mergaitė* 
son. Ą’i'23 Nortli Lim-oln

Automobiliu važiavo 
Perdita Eleruein. 1441 
avė.

Nuvažinė-toji mergelė
nuo atvažuojanė-io gatvekario 
ir už1»*go prie* važiuojantį 
automobilių.

Mi.-- Eleivein po nelaimė** 
sulaikė* automobilių. |mėmė>
sužeistų mergaitę ir nuvežė 
pn» artimiausių gydytojų. 
Nelaimingoji b*'-iau* utinė gy
dytojo ofise.

I*u to Mi*> Kh-raein 
automobilitm. nuvažiavo 
rijo* nuovado* ir |m»idnv 
linijai.

|mli- 
>• j*.

Todrtri anoriakioai atidėtos aat 
fėtnyftoa. birirlio 13 A

Nlsrtz, J. lotinu, pina.

NEOfLKM, BIRŽELIO JUMEI i, 1919 

Bergmann’s Grove RhrervMe, DL 
Pradžia 0 vaL Hryte. įžanga Se YpataL

MAUDYMOSI VIETOS GAL <4 
BU8 ATIDARYTOS BIR 

2ELIO 14 D. 14 WE8T 8IDE8. himnų R riet ton Parko lietu
vių parapijos Katarų.

8*.

NUBAUSTAS SLAKERIS

extra susirinkimą* Lab Sų 
jungo* 7 kuopos, Aušros Var 
tų parapijos svetainėn reiks 
le viešos rinkliavos po Chica 
ga 16 dienoj birželio, Lab Sai 
naudai. 4>tan susirinkiman 
kvitčiamos yra visos Wcst Si 
de, parapijos moterys ir mer 
cinoi. kurio* 
prie Lab S n j

Moterys ir 
sekimas rink

14 BRIGHTON PARK

L. Tl. Krvžinna šelpėjų aky- 
rin* laikys pirmų mėnesinį an
ai rinkim; 
<L s vi

patu-dėlyj. birželio 9 
. vakare, Imžnytinėj 

44 to* ir FairfMd 
didinanti L. R. K.

ItLAIVININKAMfT ŽINOTINA. I 

A. L I*. BTriiiūagea Apskričio I 

susirinkimas įvyks psnejėlyj, bir- I 
; žriin 9 <1.. 7 vai. vakare. Ar. Jur- Į 
gio parapijos svetainėje, Bridgv. Į 
poete. Kuopų atstovai teiksitės lai
ku suvažiuoti, nes turime bėgai'1, 
daug svarbių reikalų. |

Aptžr. l'nl</gb«
I

šiuonii pranešu L. D. S 20 kuo- Į
M. ka<l drįsi daugumo' 

likmkų. susirinkimą Įs rkėlėmr j 
Hiprastų vakarų T-.iri susirinki. Į

3 d.. 9 raL va-'

14 NOKTII SIOK

nsr

ir nepriklanao 
kuopos.

f.
ViMl

Atsilankę ant šio pikniko galėsite linksmai dienų 
praleisti tyrame <>rv ir.prie puikios tnuaiko* gerai |»a- 
šokti.

Kviyėinme visu* kuoskaitlingiausiai atsilankyti.
KOMITETAS.

GERA KNYGA
l^pžVYly KnUUIhų Tb«*« I»r»usnu u»»4d© laBomts atogtu fcal-

beja Amerikoj* Jirfll-mt l‘ro*o ovarbo volkalg “TUK
HiKTt»iiv ar Tm: urm wriw Vatio* a*i> m
■ AT1OKA1* AMIHVnoMN- Keti* tukMoa/Ua* Ina kD/«o* •<> 
l»raia*lja ikotunlUMjo Valsejų a>*rAto*telome «rė4n<nkama tr «t»
lamataMMh tar>gl utrvb*A)ų 4i»)mnatamn lUėktth k»d tr bia-’.ojt 
TUUMia—4 r*edHų k t* va tarp itt knriaau »*ik«jų Pta tr ul-
rvtoatrM Marga Masaiiaja ll lk, au4abia a>4am»u*a. II •• vfciar«* 
•Marvava

FrakUM kagr»i I»aa*d0 Atuoribua |m*>tortataa ir amMfla-

buvo (teduota k «4i *e***>|> bortai t ta* kaygoa aao laivo 
)o* a 4roi»*iMi. t»fit»**ib40ma< kad TAtMMl kū«»X

AOl. iu


	1919-06-07-DRAUGAS-0001
	1919-06-07-DRAUGAS-0002
	1919-06-07-DRAUGAS-0003
	1919-06-07-DRAUGAS-0004
	1919-06-07-DRAUGAS-0005
	1919-06-07-DRAUGAS-0006

