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Reiktu dnug • te be ties

Kitan laikmžti* pažymi, jo* 
Šioje karėje tlaugiauria laimė
jo kapitalistai ir jų visa siete-

Bu* atstatydinti namai, vie
šieji bustai, dirbtuvės, kelini 
ir tiltai.

Ame 
stovv

KAINĄ O CENTAI

Berlynu, liejios 
istrvikavo viri j 
■rhininkai

8TREIKU08 25.000 CIGARŲ
DIRBĖJU

VĖL STREIKAS BER
LYNE

Tm atlikta aenoUnia Mn.

Londonu, liepos X — Ang- 
lijo* karalių* paskelbė pro- 
klamacijų, jog Anglija su Vo
kietija pabaigusio* kare, pa- 
dnrurio* taiko* nutartį ir Šian
die tarp abiejų Salių gyvuo
janti taika.

* Karaliau* proklemaeija ėia 
paricellitii senobiniu luidu. 
(•emldai nu trinkomis apvažia
vo mic-tų ir lamkirtoM- victooe 
buvo skaitoma taiko* pruklt-

_ ___________
ItOCKFORDAS TURI 83,000 

OYVENTOJŲ

SaH B-te Maria. MMl, He
lio* 3. — Vakaruose nuo ėia 
miškuose niauėia dideli gais
rai. Galerai grūmoja kelioli
kai aplinkinių miestelių.

Gauta ėia žinia, knd gyven
tojai šaukiasi |>agell>os.

Milijonu* gražių medžių 
gaisrai sunaikino. Vaikina ir 
žmonių įmintų.

Račo miesteliui gaisra.. gru 
moja iė vi*ų Šonų.

Paryžių, liepos X ■ 
rikoniškoj militarinėj 
kloj gen. I’vndiingn* |««kelbė, 
kati visokia militarinė cenzu 
ra panaikinama.

Visokie laiėkai ir mėtai, 
siunčiami kareivių ir karei- 
viams' totemini nebus cenzu 

l mojam i.
Ka sako Palmer?

Palrncr yra R. VaUlij 
•rali* pmknmees J, 
ri but žinovą* ne tik



T’"’’

“PRAUG.Ag”
veik tiri, kiek koturisyk ul 
juos didesni, nekatalikų akai-

Mokintai

Katalikiški ^grabužiai ra
ritete ravu teriybta. Kri 
ta dar nitą IrtrtiMl ta* 

vieno lietuviško ligoatarita. 
Reikalas vta-gi yra. Krame jMP 
na tautam viakų galime raayk 
išimti-

Katalikiški liconbučiai vira- 
ukttvii KATAuaų DUtanaana mc pasaulyje turi tų garbę, 

M n P A I 1 P1 A Q»> ‘^i** j“0*’ J'** •>»gi^i*n-
VIvAUVaAO Bi*. Ligoniams juose yra pilna 

ukėįin»

patarnavimo, tas lengvai 
kas skaitosi s»o sKirasnM s. jo prisišaukia katalikiškame 
sus Nssjs Metų. mm«u pmuUu 11 į ligoubutk'ja Kaa nsratri, tara 

te patarnavimo metaa aepri- 
metinėja ir nerodo Maaataam- 
m<> n* nenorėjimų aprūpinti 

(savo dužios.

aura* raras aram rara** » aras*' 
eUnass. vrarai a*i*raa arai ara- 
taM knara sr s*rm« OrSer-
sius ,4<xl*a-. pasiesi | i- ...T. ., 
talU. a,

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
W00 W. 4Ml St, CNMgk, UL
• MM Visatinit Streikas.

Streikas yra darbininkų ko
vos dėl ravo gerbūvio įrankis. 
Praktiškosiom iš jo naudos nė
ra. Jis padaro skriaudų ša
liai, nes ištekliumi gaminimų 
sustabdo. Jis atneša tiesiogi
nės blčdie* industrijai ir pa
tiem* dariuiiiukams, kuomet 
pirmoji nairaka darbininkų, • 
pastarieji uždarbio.

Nežiūrint savo blėdie* strei
ką.- dažnai neiš vengtina*. Kuo- 
nu-t darbininkai nueijaučia, 
kad jiems ii darbo ioeigoo

ainiui ar jisute kitokia tania 
daroaaa skriauda, o darbda
viai algos nepagerina ir akrtaa 
da* prašalinti atsisako, tuomet

prisrauni nrtau mknlavi-

KiekvMMa streikas privalo 
turėti ganėtinas prieiastis, 
kad tarti patažstaaran. Drate- 
nšnkri privalo tari psraMkri-

4m reikalus.
prašiai vyriausio gydytojo li- 
gtabriyje, kiloki namų vadė- 
jmų užrašų tvarkytojo arba

J te jrara dubančių žmonių, la-
taratorijos ir vaistinės, taip
gi ir tų, kurie prižiūri, kad po 
operacijai Žaizda neužsikrėstų.
Prie ligonboeių taip-gi yra

Zri^uSėtiTviir™ utI*0, — »«tatat tri-
kurie kiti ligunbučių gyveni- ->-»-• b« JV 1^ Ji -tuomet 
m<> dalvkai buvo ausvarstni “j^. n

[ minėtame saražiavime. , ° į »»

U “.^±-Arn^- ,rM.. 'W tu Uraintism prir
katalikiški bgonbueini. Prie
araivienijimo priklauso 22.> Ii- |i>ui gurikm darbiidakus 
grabučiai ir suvirtum ŠUO I- ;liukia w.tik k|Wn,cl vt> 
vienių asmenų, dirbančių «• tino pmuato. Imi d.J virai rara- 
grabučiuose, daugiausiai gy-lkų j,ri4^ių ar visai be pne- 
dytojų.

Kni-kurie peikia šitų susi
vienijimų. Sako, neturi būti 
uei katalikiškų, nei liuteriškų, 
nei mctodistiškų ligouboėių, o ru|H nv darbininkų gerovė, 

< žilulijpinliučini sergantiems.

gludinu Jiem* bite tik strei
kli'. bile sumišimui, susierzini
mai ir kiršalis, kurie ncišveng- 
linui «u streiku einu Jiem*

ls-t kml streikais taip darbi-
žn> orint, kad pirmutiniu irninku* suvarginu*. kad alka- 

vienatini* ligonbučio užduvi-
/

Bet bemini dntln dirbti ge b; ntsia-ku*. Ihirbininkiiin 
gurinus M-kn»i tada, kada prie 
j" 
miurių žmonės,
Intai
knd
mint'

ulėm* | tudovu* [mtaikavi- 
rys yra tarnauti ligonianu. nmi* į»ipir*u» ir eaiųjų tiks- 

sn 
sorijalistų piršamais streikui* 
reik atsargini elgtis.

llabartiniu taiku socijalis- 
lai agituoja už visatinį rtiri- 
kų. nors jum nėra gerų prie- 
ŽJisėių. Tūli siM-ijulistų lyderiai 

Ito prieš šalie* įstaty- 
biiio nubausti. Jiem* 
i diirluninkut streikai! 
ne <>—»•: 
Ii L

i’i ir rusitaria vienokių 
Kutalikystes 

daug prisideda prie tn. 
1 pripažįstančių žmonių 

» ir jnu«n ai tampa vir- 
1 teito katalikam* ir li-

M«jų
■ da-

pm'iknl 
mus ir 1 
norit ų»i

iale daugelio nelaimingų var
gšų yra gan žymus skaitlius 
asmenų, atskiriančių šiokių-to- 
kių uždarbio dalį pavargė-

tartM* Beatai 

negali tiriTteVg atidėti pi- 

nigo labdarybei, kad užtektų 

aprūpinti. Bot kada Isipėjai 
susitelkia į draugijų, tada ir 
mažo* jų aukom sulašėjusios 
j krūvų, tampa užtektinai di
delės, kad aprūpintų vienų 
v "gingų šeimynų arba dau
giau.

Didžturčiai galėtų duoti, ir 
dažnai duoda, tiek aukų lab
darybei. kad užtenka kelioms 
šeimynoms. Bet tie didžturčiai 
ir įpročiais ir pažiūromis taip 
smarkiai skiriasi nuo vargšų, 
reikalaujančių paidpoa, kad 
neguli atskirti tikro vargšo, 
nuo tinginio apgaviką Užtat 
duosnieji didžturčiai labiau
siai UK-gsta teikti savo aukas 
labdarių draugijoms, kad tos 
imtųsi priedermę sužinoti, 
kam reikia paselpos. kinu ne. 
Kur nėra labdaringųjų <lrau- 

gijų, ten viešpatauja ulmgija. 
iirlm elgėtavimar. Vienam 
žmogui negalint aprūpinti var
gšo reikalus, nesant draugijos, 
kurioje |mvienių aukos susi- 
l>egtų į krūvų, kaip lietaus Ia- 

, šai ežere, (®t* pavargėli* inui

buviui teorint, 
politiškan s t rei Į' argo ir 
avimu tik«lnn 
lėtu, kad stR

ka<l liarhininkam* 
įkunlo užtraukia.

Itarbininkanu pravartu ap 
kiūrėti ir būti kritiškai*. Jei 
r prisieina streikuoti, tai

darias ir rinkti jų aukas. Y- 
r* tokių pavargėlių,- ypač li
gonių. kuris jokiu badu ne
gali eiti per žmones. — Nors 
Uų dviejų prieriačių nebūtų,

su tikslu rinkti aukas butų 

pavargėliai ištvirksta. Prie 
jų prisideda tikrieji apgavi
kai ir tada visas laipinęs ne
tenka savo tikšta.

Tai-gi vakarų Europa senai 
suprato reikalų leipti pavar
gėlius per org«rira rijo*, arta 
draugijas. Firma tokia drau
gija, jei ne klyrtarae, štai- 
rado Hamburge keturiolikta
me šimtmetyje.

Chicagos Labdarybė.

Musų mieste iiptndlių buvo 
daug jvairių labdaringų drau
gijų ir draugijėlių. Pirm kiek 
laiko dalis jų sudarė Labda
rybės Susi vieni jimų. Prie jo 
(irikhusč netik ne katalikiškos 

draugijos, bet dar katalikys
tei priešingos. Jos, tiesa, duo
davo pašeljio- ir kata Ii kuu>. 
bet prie medžiaginė* pagelbo* 
pridėdavo sųlygų, (žeidžiančių 
šelpiamojo asmens dvasios 
reikalus. Taip nekurtų pasi
taikė. jog katalikė našlė, gau 
dama ii ten pašalpų, turėdavo 
atimti vaikus ii katalikiško* 
mokyklon.

Itastebėję 
(nlinkimų 
griauti var 

iiul

tėję šitų nekatalik’ 
tų su pinigo pagelti, 
vargšų tikėjimų, ka 
•—P’M* ►upiMHt iv’tait 
ji i x uoliu. Ilnbartini

į“ >•

pasidarytų stipri sųjunga ku
rių taria garMi ir pririsi.

Jas du matai prasliako, 
hrip AiWiy i n 11 |tM» 
ris^rtg bris Ilki rių iabtery- 
bta draugijų valdybų kv^ta ir 
lietuvius, būtent p. advokatų 
ftliakį. Per tuos du metui ka
talikai daug gera padarė lab
darybė. arytyja. Aižia butų 
perilga t« vria išpasakoti Y- 
ra tara tikra stora, kelių 
puslapių knyga pilna smul- 
kytė* spaudos. Ta knyga vadi
nasi Aimociated R. Catholic 
Cha ri tie* of Chicago, t y. Ka
talikiškų Iabdarybių Susivie
nijimu* Cbicagoje. Tuntui pat 
vardu vadinasi ir visa didžiulė 
Arkivyskupo sudaryta labda
rybės draugijų organisaaja.

Lietuviai ir labdarybė.

Pažiūrėję j kitus turime dirs
telėti ir i save. I-ietuvoje pas
kutiniame šimtmetyje labda- 
riškų draugijų kaip ir nebu
vo. Rusija žinojo, kad tautos 
stiprybė yra draugijose, dėlto 
neleisdavo lietuviams daryti 
nei kokių draugijų, nei lab
daringų orgnnizarijų. Vi tat 
Lietuvoje viešpatavo utagija. 
žmonės uiekindavo ulmgus ir 
pajuokdavo juos. Atsirado net 
dainų, (iššiepiančių elgetas, 
pvzd. "Ubagų balius.** Artis
tai pamėgsdiiodavo ubagų 
giesmeK ir vienas iš pirmuti
nių lietuviikų gramofono re
kordų buvo Inkis ubagų pušie 
piiruu. Teč 
kalni |*>j

i narni.
Vilniau* 

lUrlUVu* k 
im»jmti pnri vaidinis 

s Viltimis kiltu ••T

‘iau* vargdienių rei 
uokmnu m-aprupi

Yttių pri draugi* Betartai 
susidarė Rygoje, pavadino 
‘‘Aušra,’’ tat lankai užplau
kė, nustelbė lietuvius ir už 

tebebuvo lietmriškL dar^k 

karės pradžioje.
18»2 m. Petrogrado lietuviai 

susidarė mažų Lietuvių ir 
Irra.iėtų Labdanikų Dn«- 
gyrtų. Jte labai jų džiaugėsi, 
nes tai buvo vienatinė ofiei- 
jaliai pripažinta mus tautos 
organisacija. Ji rūpinosi dau
giau lietuvių tautiniu unri- 
pratiiuu, negu tiesiogine lab
darybe. Negalėdama aprūpinti 
nei dešimtos dalies lietuvių 
vargdienių viename Petrogra
de, ta draugija labiausiai rū
pinosi leipti studentus.

Nežinia delko lietuviai uod- 
jaliatai ėmė kelti karę prieš tų 
draugijų. Jie, turbut, bijojo, 
knd draugija nedaugiau šelp
tų nelinkusius prie eodjalis- 
mo studentu*. kaip linkusius. 
Kai-kurie sako, kad socijali- 
stai visas vakarų iueiga* no
rėdavo sušerti į ravo iždų, o 
|uu>kui su (lagvlba to iždo pla
tinti eocijalizmų tarp studen
tų. Firma* susikirtima* įvyko 
už 100 rublių, kuriuos |ioau- 
kojo a. a. Linevičia, ineidiuna* 
j vakarų, surengiu Ialalary- 
liėa vardu su stuib-ntų pagel- 
Im. luilviarybė apsiėmė tų Šim
tinę pavesti studentams, bet 
reikalavo, kad ji pereitų per 

Į tjilsinrybės knygas. Studentai 
ne-utiko ir nuo tol nebuvo ge
ra

Labdarybė ir neprigulmybė.

Po i lėki melu šiek Urk iais-

•>

k

Taiko* Dclegarijora
Pimuuinkaa 

*wsšb f «Ut SAVINOS STAMPS 41 
IMriteteie t MA

VNTTEn STATĖ* 
OOVEANMKNT
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L. A. Prtmoa*- Beadrort, 
Brooklyn, N. Y.: P. Ai virk i«. 
T. Avimis ir M. Daumantas.

Mot Sų-gos 24 kp., Brook- 
tyn, N. T.: K. Dumblieoė, A. 
Brusokieoė, A. Milafauskienė, 
E. Molienė.

ftv. Petro dr-ja, Blizsville, 
L. L, N. Y.: 8. Bab-vičius ir K.

100% Grynai
Turkiško 
iTabak)o

ftv. Petro Ir P. dr-ja, Roehes- 
ter, N. Y.: V. Butrimas.

•r. uhgto BMą, Bmtator,

Mot Bų-gos S kp., Brook
lyn, N. Y.: O. Paulionirnė, K. 
fili rydivatė, A. Karvelienė, A. 
Abraitė.

L. Blaiv. dr-ja. Broaklya, 
N. Y.: A- Aimuttenė, U. Ovėr- 
sotienė, M. Galerkienė, A. 
Broklienė.

Ls Vyčių 49 kp., Brooklyn. 
X. T.: B. Blažys ir J. Zajan-

n. Kas mos palenkia prie mandagumo? 

landaguinn- turi daug gerų pusių. "žmogus," sako I-a 
bre, "tur turėti nepaprastas ypatybes, kad būdamas ank- 
prirlojv ir neturėdamas mandagumo galėtų ilgai joje iš 
i. Mandagumas yra riša tai, kas daro draugišku su 
rmi«, maloniu artimui ir jam naudingu. Jis yra reiks 
I ir savitarpiniuose sentikiuose au Įmonėmis ir kasdie 
k* gyvenimo reikaluose. Jei jo pritruktų, tai beveik 
ima butų su Įmonėmis turėti sentikių, arba jie išvirstų į 
liūs susikirtimus. Mandagumas atsieina matai, o pado 
Įuir Jis sušvelnina papročiu*. apmalšina rūstybę, aprn- 
kuju<lusių d rasti), pergali nrapykantų, sulaiko nuo bar-
1pagT^Jirui

|«garhų
n> -. imorui tr

enimų. Jis pelnija viršininkų meilę ir 
Jis užstoja širdies genima. jei jos. ant 
sta. Pas viršininkus, iš atžvilgio j povai- 
viržrnvtiės ženklas ir twi“-ė

4) L. R. Kryžiaus organiza
vimas.

5) Lietuvos prezidento Bme-

6) Paryžiaus lietuvių dele-

7) Mafasios Lietuvos klau

si Aukų rinkimo klausimas.
9) Ekonominis Lietuvos pa- 

jeigu kas tur.Hų kokių suma
nymų, lai paduoda raitu rezo
liucijų komisijai.

Dienotvarkė priimta
Mandatų koo,i<-ia praneša 

kad jau jie sutvarkė. Paduoda 
atstovų lakatus, ii kurių šau
kiami atstovai ir dalinami 
jiems seimo ženkleliai.

Dalyvavusių Seime delegatų 
rarašat

New Yorko valstijos:

L Vyčių 44 kp., Brooklyn 
N. Y.: Marė Teiberiutė.

Av. Kazimiero dr-ja. Brook
lyn, N. Y.: K. Krušinskas.

Didi. N. Y. Veikiančiojo 
KnffliMri’ p MrWy* v-šįm 
Airvyda*.

A v. Juozapo dr-ja. Sehnecta-

L. D 8.11 kp, Brooklyn. X.
Y.: K. DumMyu Ir J. Jritevi- 
«es.

& L. R--K. 1 UI k*. 
Brooklyn, K. Y.: M. Milukas 
ir J. K. Miliui

"Garse” Bafekrija, Brook- 
lyu, X. T.: L. Mautis, P. Ifo- 
SsžrJ.TM^jk 

tJftlJSi, aZ- 
iMŠtie ir J.BtefLitk

•r.Antamo dr-fe Mstorv- 
liet, N. Y.: J. Balaaitienė.

Am. Baž. dr-ja. New York: 
P. Raškai t ė.

Apmik. P. Av. fgr. choras, 
BiiiMju, X. T»: #VhWb ir

L. Vyfių 41 kp, Brooklyn, 
N. T.: O. Okintė, A. Sniečkus.

L.-Liooeybėa Sargų, Brook
lyn, N. Y.: J. žcruDn.

B. L. SL-K. A. 42 kp^ Brook
lyn, X. Y.: M. Kauras ir J. 
Lukoševičius.

L. B. Kryžiaus, Brooklyn: 
P, Brigicnė, Mažeikienė.

L. B. Kryžiaus, Brooklyn; 
A. Dailidžiutė, O. Bondoraitie 
nė, M. Galeckienė.

Kar. Uniolų |<r. choras, 
Brooklyn: J. Vaškevičius.

Av. Kryžiaus dr ja, New Yor
ko: & Dragnnaitis ir P. Va
laitis

a L. R.-K. A. 108 kp., Nevr 
York: A. Petronis.

Av. Jono dr-ja, Bronz: A. 
Savickas, A. Sveikata.

Pila. Blaivininkų 14 kp, 
Neur York: M. Aeštokintė.

Aušros Vartų dr-ja, Nev 
York: M. Zimkaitė.

Tautos Fondo )8*ak, Brook
lyn: J. Jašiūnai.

Kar. Aniedu parap, Brook
lyn: Kun. S. Remeika. M. Te- 
kutaiti*. O. Brr .selenė, A. 
Vcnzlauikm.

Av. Kabinčiau* dr-ja. Xew 
York: M. Pranskiimenė.

T. Fondo 13 sk„ Brooklyn: 
P. Starkiutė, A. Dymta, K. 
Vilkas.

Av. Izidoriaus dr-ja, Bronz: 
J. Jurevičia.

Ar. Mykolo dr-ja, Mnspcth: 
V. Zalielskia, J. Bernatavičius.

1). L K. Buivydo dr-ja, 
Brooklyn: P. Gudas.

Gimnast. Klubas. Brooklyn: 
A Simanaitis K Geni,

W Taip
Atrodo kaip ašy bet tai ne aš.

Ar rūkei kuomet nors "pakelj” cigaretų?
Jie gali atrodyti kaip Helmar, -- bet jsitčmyk tą! jų 

skonis nėra toks kaip Halmar.
Jie negali - užtat, kad jie turi tiktai *’krislelj” Tur

kiško juose, - o Helmar yra 100^ grynai Turkiškas - 
lengviausias ir geriausias tabakas dėl cigaretų.

Mes kalbame atvirai, - tas yra teisybė.

lUirhiįn Apauna, Kuliu n
KgypIMn Ct gar, t y vissm pom»I

Matai mano
* - 4

1

a



PRANEŠIMAS.

DIDELIS BARGENA8

PIRKITE KARES

NEW RIVER OOMPAJTV 
McDonaid. W Va.

Av. Petro ir Pauliau dr-ja, 
Ilayonnc: F. J. M ii vidus, J. 1). 
Kavolių, J. Bumlta.

N. L. R.-K. A. 00 kp, Bo- 
yonne: P. Aedvydia, J. Aedvy- 
dianč.

CHANDLER AUTOMOBILIŲ
Imu jwr«w>< 1»K m T •»4>>lų

Stanevičius.
L. Liuosybės Sargai. Hart

ford: V. B ranga.
L. D. S. M kp, New Britam: 

A. Gurskis.
S. Ix B.K. A. 1U9 kp.. Kew 

Britain: J. ftunaliunaa
Ar. Juozapo dr-ja, Bridge- 

port: J. Valinėiu* ir ▲. Ma
ciulevičius.

Av. Juozapo parap., Watrr- 
būry: O. Černiauskaitė. O. Sta- 
liouaitė ir S. Cibulskis.

Av. Trejybė* par., Hartford: 
kun. J. Ambotaa.

A. L. Taryba, Kaahington. 
D. C.: Dr. J. J. Bielskis.

Autuvų dalyvavo aeinic 264. 
Mandatų gi buvo 2S0. (Kaiku 
rie atstovai buvo jgnlioti nuo 
kebų draugijų, kai kurie taip
gi neaUilankė, nore jų manda
tai buvo prisiųsti).

Skaitomi telegramai nuo 
Suv. Valstijų senatorių ir kitų.

(Pabaiga Ima).

Oonnecticnt valstija:
S. L. K. K. A. 89 kp.. Hart

ford: V. Maėiulaitė ir T. Spe 
lis.

T. Fondo 33 ak., Hartford: 
J. Mauėtmskas.

M<>t. Sų-gos 14 kp., Hart
ford: T. Blažienė.

I.. Vyčių 6 kp., Hartford: A. 
Kučas.

L. I*. S. 6 kp, Hartford: A. 
Griuėtas.

Av. Elzbietos dr-ja, Hart
ford: V. Petrakevifianč.

Av. Jobo E. d r ja. liartford 
J. Parulis.

Av. Juozapo dr-ja. Hartford

- * 1 "Vk* A
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MOVĖ,

vienytų Valstijų Sveikatingu-

Šviežia* oro*, sanitariškos ii.

NEPAPRASTA PROGA Dr. G. M. GLASER

Kai tobajtj
Sųryiu uutaru pruudiiU pri*klika negulėjo atsigerėti

Ai šiuonu uiairuėau.............................................. akcijų Lie
tuvių Prekybų* Bendrove*, kuri yra inkorporuota ant dviejų 
milijonų dolerių kapitalo, ir prižadu išmokėti iki penkis do
leriu* ui kiekvienų akcijų. Su Ma aplikacija įmoku
• ••................................................. dolerių. Likusiu* išmokėsiu

aGiisie pradžioje Hunėiame keli* lakstančia* 
| Li'-tuvų. Siuntimą* maisto tuomi ueažsihaigs.

Mat tpia b* bate ir IMna
Mūsų gvmrali* atstovas Joną* K. Karosas jau Lietuvoje. 

Jisai ten atstovauja vien tik Lietuvių Prekyba* Bendrovę ir 
jo* ščrininku*. šėrininkai tun teisę per Bendrovė* ofisų duo
ti įsakymus Karosui sušelpti jų gimines Lietuvoje. Su juuini 
mes susineAauie kablegramai*. Kuo jo gavome kinių, kad 
yra paiki proga Bendrovei išvaryti gerų ir |xduingų biznį su 
Lietuva. Tų mr* ir padalysime.

Lietuvių Pn-kylio* Bendrovės ofisas jau yra įsteigtas 
Kaune Rankinius ryšius esame jau nno tnėm>iu laiko Įiadarę 
su rnvatbaukvn Į Kjols-nhavn, Kojieįihagvuoje. Per tų liau
kų tne* galinu- prisiųsti pinigų tavu atstovui LivUivojc. Lž

Lietuvių orgiuiiracijų Rųry- 
Ki* laike susirinkimų birželio

d.. Av Antano parap. sve
tainėje. Delegatų atsilankė ne 
mažai. Susirinkimas buvo rim
tų* ir gvva*.

Gerai pntadunt; ėevarykai, 
tinkamo* fonuos, tiesiomis vi- 
daul Ulirni* geriausia prie
monė apsisaugoti nuo kojų 
silpnumo, nuospaudų, “ ker
nų,” skaudamų narių, nutrini- 
mų. kaip praneša Suvienytų 
Valstijų Sveikatingumo Biu
ras. Tokie čeverykai tik nieko 
garo ticpridoos. kuomet kojos 
yra *u|iaraližuoto* arba sužei
sto* kaip nors kitaip. Bet dau
ginusiai kojų ligų pn.ina nuo 
negerai pritaikintų fvvcrykų. IR* ■W> #tr«4tviU« Nuimt

lt»f f ’ rurUi, kr*|>kili*



Aįnh*t NepriklaiiMHiiyl*'-* di
na (liepos 4) (įliesgoję bus 
"sausa“. Tad Žmonės daugiau 

<Vmm* atkreips j ta* patrijoti 
■ta diena* reikšmę ir svarba.

Nrpriklausomyl*-* dienų (Iii- 
vagoje |MUiiinen jiiiirios tau
to*, įvairu* organiiacijus.

Taip vadinamas, amerikuai- 
■avhno komitetas visiems a|»- 
vaikščiojinuinis (mgamino pnr 
gramų. Progrnmon padėta ša
lim vėliavos |mgvri>imr.« ir 
išreiškimas (Mtrijolinių jau— 
mų kalbomis ir dainomis.
' Apvaikšč-Hijidmoec l«- kitko 

bus skaitomi Įimėk-nlo. gu
bernatoriau* ir miesto majoru 
praneši r.-ii. surišti su Ui na- 
rijimąle Suv. Valstijų švente.

Rytoj, L y. Iin>* 4 d. yru 
rengiama* tradieijint* U Vy
rių Chicago* A|»kričio išva
žiavimas \Villou' Springs miš
kuose. Ajiart Chicago* ir apie- 
Unkė* vyčių, išvažiavime daly
vaus ir visi bažnytiniai chorai 
su jų vadais-vargonininkai*. 
Bus išpildyta* programa*. *a- 
sidedanlis i* prakalbų, dainų. 
Rus pagerbta IJetuvos ka- 
riuoinvnč ir visi tie* jaunuoliai, 
kurie, kasumet tam gulama, va-i

•uvnžiiioti Av. Jurgio pampi 
jo* svetainėn, Bridgvporte.

U BP.TMtPORTO

PET. UEPOS-JULY 4,1919

Poloni* Grove, linus ir U pi
JEFFERSON, 1LL.

Musika A. B. IjOZZ BAND

Pradiia 9-tg vai. ii ryto lianga 25c YpaUi.

Sutaupyk tuos 
Pus-padžių pinigus

Nelengva viskas atiduoti, 
yra paimta.

nuodui, 
vurto- 

irikntai

IŠKRITO PER LANDA 18 
LIGONINES

svetainėje jvyko 
užbaigimo vaka- 
so-iHi* uždntiga- 
burys mergaičių 
kurie užtraukė 

Baniu-r."

Bi r sėliu 29 d. Av. Jurgio 
parapijinėje 
mokslo metų 
ras. Pakilus 
• iii pasinei,'- 
ir bernaičių,
“Star Spnnglvd 
akoniponuojant pijami virti
niam vargonininkui, p. Janu, 
šauakoi. Paskui fuisirodė ketu
rios mergaitės, turinčio* ran 
koše "raide*.” kurioms pašo 
kas ir sustoju* į vietų, iii r*i 
džių išėjo parašas: "mokslo 
metų užbaigimo vakaras.” Po 
to «ekė kaliui gerb. kun. klebo
no M. Kruio. Baigdnnuis sa- 
'<’ kailių ragino tėvelius, kad 
. n k gal' latni leistų savo vai-

/N?----------- atV- _ - -a -inninasuK^ atiiKO aminio 
akyriaa* vaikai.

"Jurininhhs." pagerbimo 
kiiaaoų 1919 m., iipddė žeme* 
mojo įkyriau* margaitė*.

Ant pi jano vH skambino H. 
(žreriingaitė. Padkui *eka dai
na- "Fararell Our Rchool 
Dava." Atsisveikinimo kalbas 
pasakė K. B* r raitė ir R. Jur
kus.

Po to buvo dalinimas diplo
mų. Mokyklų atbaigė ir dip
lomu* gavo 32 mokiniu, bu 
tvot: K. Barcaita, K. Pėpr 
raa, V. I*-tinau*k*a, F. MHi- 
niutė, M. Miliutė, A. Avarliu- 
tė, H. Overlingaitė, K. Peikiu 
tė, H. Petravičiūtė, V. Jab- 
lonakaitė, F. Aimkevtoia, E. 
Cebutaitė. A. Oaataataito, H. 
Jurkus. J. Žebrauskas, A. 
Trucinskiutė, S. žilvičiutė, T. 
Petkų*. V. Andrijauskas. J. 
Juška. K. Jnukauska*. K. A n- 
tiknuskas. I. Pilipavičių. J. 
Masunns, A. Zamtiaoeviėia, O. 
Jurkui tė, O. Freitikaitė, J. 
Tamošauskas. ,T. Januška. J. 
b-šči Kiškaitė. V. Vaitkitllė, 
.M. Sutkaitė, l'ž gerų mokini- 

! muši ir pnsi-lgimų. lankymų 
regulinriškai mokyklos ir tt. 
dešimts mokinių gavo aukai- 

I tiius medaliu*. K. Barcaite 
gavo du auksiniu medaliu: 
vienų už gerų mokinimus!, o 
sutrų kun. Krinka* suteik.-

GOODRICH
HI-PRESS

RUBBER FOOTVVEAR

Mamai itnmum!nwit ciiumje

NkMOCfti PINIGUS BERHULO ,
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chieagoje
Parduodame ui žemiausių kainų, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškam* drukuoti ir ofiso dartia na yra naujnu 
«<■ madų*. Valeikom visokiu* laikrodšins, Jiėdtia, ilinhi- 
niu* ir deimantiniu*; gramatiniu* lietuviškai* rekordai* ir 
koncertinių geriausių. armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
b.varių Balalaikų. gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokiu* ženklu* draugystėms taisome laikr-dšius ir 
musikaljku* instrumentu* slankančiai. Kurie priaių* trijų 
centų krasaženklj gaus kalsi togų veltui

Steponas P. Kazlawski
*£22 Sc. AE II LA t1:D A V C., CuIuAirv. tš.i.

Tdefcina*: DBOVKR 7309
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