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preaidenti

l'atnpbcll aštriai kritikuoja 
prezidento Innkymųsi Kuropo-

|mrenw 
kaa čia

vietų Paryžiuje užimsiųs 
jo padėjėju Polk.

Pmdilffllo kalbda metu se
nato butu buvo pilna* žmo
nių. Baro daugelis diplomatų. 
Buvo prezidento kabineto na-

A TETAI TE ŪKSMINGAI 
SVEIKINA DE VALERĄ.

Bet Anglija. puri 
induota reikalavima* 
nigus konfiskuoti.

Ir jei pariamentas 
tų reikalavimų (bet

Suvienytoje karalystėje gali 
jvvkti atmainos

lai*. IJofd (Jeorg'^AMtlM 
gi prezidentą* Wilsonas negy
nė savo principų.

Ihinne tvirtina, jog talkinin
kų taiko* konferencija “nu* 
liomn" tik tu 
tauta*, kurio* pirmiau pri* 
klausė centralėm* viešpati-

UNOARIJOS BOLŠEVIKAI 
ATAKUOJA RUMUNUS

Ką pasakė Kong 
sr PreridtBtas

įtrinkimo pravestų rezoliucijų, 
kunųja ratifikuota taiku aa-

Campbell 
Wilsono iš-

Paryžtaa, tirpo* 10.—fierno- 
gorų valdžia taiko* konferen
cijai indavė naujų notų. Pro- 
t retuoju prieš nežmonišku* 
M-rbų darbus, atliekamu* Cer
iu >go rijoje.

Notoje pažymima, jog 3.000 
serbų kariuomenės su anuoto 
mis ūmiai sunaikino kai-ku- 
riuo* ėernogorų sodžius.

Nužudyta dnug moterių ir 
vaikų.

New Tark, liepo* 11.—Va
kar vakare via Madison Hųnare 
Ganlen įvyko milžiniškas ai
rių ir jų privtelių susirinki 
mus.

Susirinkime buvo 13(000 žirni
nių. Kita tiek žmonių negalėjo 
ineiti vidun, tad užphido ap
linkine* gatve*.

Susirinkimą* buvo sureng
tas *u tikslu viešai pa sveik in'i 
Airijos prezidentų <le Valeru 
ir paklausyti ru|>ortų nuo ai
rių atstovų, a|>lankiusių Kum
pų Airija* laisvė* reikalai*.

Talkininkai austrams atsto
vam* atsakė, kad Austrija bu* 
sų j tinguli priimta tik tuomet, 
kuomet įgy* pastorių valdžių 
ir išreikš gerus norus la-ndrni 
darbimties taikos palaikymo 
reikalais.

Kai kurie nepatenkinti

Daugeli. ntmblikcmu ir

Inerijos kaariieri* Bethmana 
Hnllueg. Paskui sekė Hitslen 
burga*.

lialiar kaiaerio brolis Įirin- 
cas Henry mnšė telegramų 
Anglijo* karaliui, prašydamas 
užtarti kaizerį. kati ši* neliu 
tų deportuotas iš Oiaadijo* ir 

i nebūtų teisiamas Ismdone.
Princas Henry intikina An 

I* giijos karalių, kad kaizeris 
nekalta* karei. Kaizeris mė
ginys įvairiomis priemonėmis 

,išvengti karė* ligi jutskntinin 
momento. kuomet jau to jam 
nebuvę galima padaryti.

KAINA O CENTAI 
ptttce “ cbnt»

Beržynai. liepo* II. — Bu* 
ve* vokiečiu kaizeris turi 
daug užtarėjų. Pirmiau jį

kas airių susirinkimas 
New Yarke

Arg*, DL, liepo* 11".—Polici
jai buvo pranešta, jog rieto* 
-liaunose streikuojantieji 
darbininkai yra vaišinami 
svaigalais.

Penkiasdešimt* federalių 
detektivų vakar užpuolė visus 
satiunus.

Sakoma, dviejuose saliunuo- 
se susekta pardavim'-jant deg
tinę.

Talkininkų atstovai taikos W. l.'inai kaiptr kitw 
konferencijoje iškalno tai bu- l'oki-čiai atstovai, talkiu 
vo pramatę. Tad pirmiausia pareikalavo. kad Austrija 
pasidarbuota įsteigti tautų sų- ’U priimta tautų sųjungon. 
jungų, (ii tik laiškui ant šito* 
pamatų padaryti taikų su Vo
kietija.

Anot prezidento \Vilsono, 
kas šiandie nori hib-»niai mn- 
lyti karę, tasai tegu grinuja 
tnutų sųjungų. Grius «ųjungn. 
ursi pliek* kari-.

Aiandiv visa* pasaulis žiuri 
j Suv. Valstijas, sakė prrti- 
dentas.

I 
jotas.

Ib*t ir ta* tautas, sako Duo
is-. talkininkai pastatė nava 
prigulmybėjr. Kitom* tautom* 
uepri)MŽinta ari laisvė, net ar* 
priklausomybė.

Rymas. Ii«-|«>* II Avimi 
i Tėvas pralotais imaugštii

BOLŠEVIKAI DIRBA PINI 
0U8 ŠVEICARIJOJE

.1kuri
LIEPOS 11. 1919 M1ll >1M

Valstijų. Anglijo* ir (rasingo vietų taiko* kon 
reucijoje užims dabartinu 
ikiru* sekretorių* Polk

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W8.8)

t



reikalus, ir patikrins

DRAUGAS" PUBLISHING CO.

SKAUSMAS

Ru*v.Partijos ir 
Lietuva.

“DRAUGAS” Lenkai Lietuvos Klau,
. --------!~ 'J*

tiprėjo. Ji turi aruii
*■ X«»l-■■**■ ■ * *^*ua*k. jaaa

Vo. jei Vilnia. tartų Uotais » 
Įtiaė — jone tartų ««traliar» 
[Valstybės ir organinei jos. 

limo provincijų seimai rinktų* Kati
ne, Minske, Gardine. Vilnius 
kiulama. ‘ 4 lr~»Arillf a a

elgimų vertė* ir niekai jo 
tvarkyti Begalėtą. Jia savi ir 
kiltu žudytų.

Paprasčiausia bausmės ui 
praalkai t iniua priemonė yra 
sukelti skausmą. Tėvai vai
kus lupa. Prasikaltėlius pla
ku ar laisvę atimdami vargi
na. Moraliai žmogij kandijama 
kuomet prieš jo šankinę pos
tą loma jo darbų ir pasielgimų 
haiseayhė. Ji tuomet saniinė 
kankina ir jia tuo nubaudžia
mas. Kuo gi žmogų oi nedo
rybes nubaustum, jei jis jokio 
skausmo nepažinotų! Tuomet 
doras au nedoru aut vienos pa-

Skausiuas yra dvejo|«i>: 
kūno nr (yriškas ir širdies ar 
dvasios skuusiiuts.

met ji vaikams pataikauja. 
Nebūt gražios ir didžios tėvų 
meilės, jei žmonės skausmo 
nepažinotų.

Nuo didesnių dalykų eikime 
prie paprasčiausių.

Eina liesas žmogus, atsisto
ja ant vinies ir kojų persidn- 
rin. Sknusmns. Ku butų, jei 
jo nejaustų! Rusibadytų. susi- 
piaustytų visų kūnų, o jis 
nieko sau. Jia butų neatsargus 
ir žaiadoee mirtų — be skaiti
nio. Pasaulis lengvai išsižudy- 
tų.

Sveikas žmogus skausmo 
nejaučia. Užklupo liga, jj skau
smui vargina. Tai galvų skau
da, tui sąnariu* maudžia, tni 
dantį gelia. Skausmas yru 
perspėjimu. ženklu, kad pas 
žmogų neviskas gera, kad 
jam reik gydytis. Skau«mns 
kūne, nelyginant kaip skam
butis namuose nuo vagie* ir 
plėšiko apsisaugoti. Skambutis 
duoda ženklų, knd j namus į- 
siverže n»geistinas svečias, 
turto vogti atėjės. Kūno skau-

Viai Varšuvos laikraščiai pilni 
straipsnių ir gandų apie Lie
tuvą: partijos irgi "Lietuvos 
klausimų” sprendžiu; Seinus 
taip pat tam reikalui daug

Sakoma, kad viskas, kų pa
saulyje Dievas sutvėrė, yra 
reikalinga. Kuomet taip tvir
tinama. skeptikai atšauna: 
"Kokiems gi galams pasauly
je masė reikalinga!” Girdė- 
jau vienų asmenį panašiai 
išsireiškiant apie skausmų. 
Neapsiimu musės advokatu 
būti ir jos buvimo reikalingu
mų teisinti. bet skausmų patei
sinti. n< t jo reikalingumą iš- 
l>arodyti noriai sutinku.

GALIMA GAUT NUSIPIRKT
Gavome naujai išleistų Lie 

tuvos žcmlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo nuimti ta
vo gimtinu vietų, "amatyti 
naujas Lietuvos ribai.

Remlapio didumai: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio.

KAINA—11-00.
Tunme taippat knygelių "In- 
drpcndence for the Lithuanian 
Kation“ (angliškai).

KAINA 50c.
Užsisakymų šiųakite 

DRAUGAS PUB. CO . 
1S00 W «Oth St, Chicago, CL

žmones garbės jausmo, jeigu 
dvasinis skausmas iš mus bnt 
prašalintas. Nieks tuomet ne
mokėtų savą* gerbti, 0 savęs 
negerbiant nei kito pagerbti 
ar širdies užgauti nepataiky
tum, kad ir norėtum.

Gėda yra dvasios skausmas. 
Ik-l jo* kankiname* ir ji musų 
pasielgimus dikčiai sutvarko. 
| kų pavirstų pasaulis be gė
dos! Žmogus neis- žmogum 
bntų, bet vaikščiojančio me
džiu.

Kunui blogų ir gerų atski
riame tuo, kas mums malonu. 
ka« nemalonu, kas kūnų ten
kina, o kas skausmo suteikia.

gen. Draikiais. Tos grupė* 
linoenorių kariuomenė vei
kianti prieš Petrogradu iš Ko
lonijos. Yra žymių, kad toji 
Krupę. Kolčakui vadovaujant, 
galų gale įveiki bolševikus.

Kaip apie Uetrvų šneki 
Kolčakas? Jo Rusijos progra- 
man laetuva inrina, kai|a> au
tonomine įlalis. Kokia toji au
tonomija bosianti. Lietuvai 
dar reikės derėtis su Rusija. 
Jeigu Kolėnko partija Rusijoj 
jausis stipri, Lietuva nei au- 
tonomijoa negautų nrlm tik iš' 
vardo. Už Kolėako nugaros 
veikia visi žymesnieji senesnė* 
Rusijos politikai ir diploma
tui. Kaip jie su tautomis elgė
si. gerai žinome iš netolimos j 
praeities.

Išvada savaimi ateina. Iš 
rusų nėr ko tikėtis. Viso* jų 
partijos nėra linkusios Lietu
vos nepriklausomybę pripa
žinti. Jie jų turės pripnžintL 
jeigu Lietuva l»u« jiem« n*in- 
kandama ir ganėtinai stipri jų 
sĮiaudiinu* atlaikyti. Reikia di 
džiausios tad lietuvių sutar
ti • ir Lietuvos valstybė* su
stiprinimo.

Nežinau, j kų .pasaulis |>a- 
virstų, jei gyvieji sutvėrimai 
skausmo nejaustu. Vi«upirruii. 
pasaulyje pranyktų pasišven
timo dorybė. Išnyktų didvy-



Neužvilkink to
Skausmo Strėnose

ris J| prie mokslo Ir maldos tvirtai paremia. Ypatingal-gi 
MoUtea pasiitengimaa būti mandagiu stiprina valių tat ir

Kaip galina išmokti tų taisyklių ir įsakymų!
a) Pirmiausia pasiklausk prityrusių draugų, kurie žino, 
apatojunų ĮaiitU ir kiak taa patartina pria jų paeisimam

BERNARD VELLENGA
11212 S. Michigan Avė. Telefonai Pullnim 439

Dr F. F. WISNIEWSKI 
i si i»ts* Moirmist tam m «-w 
I — <1 U IHlMns llr*«S><n.n v

įrjK-paprpfc* įgyti. Vtonamet tane dalyke <£* M ja 

veikti, aenžtektiaai geras naminis išauklėjimas. -ava* bodas, 
•epavyadiagi ar kaųmunaaiagi drangai, kurie sava šiurkščiu 
pasielgimo da didžiuojasi ir net kitus savo pavyzdžiu sten
gtasi patraukti; todėl čia reik imtis darbo drųsiai. nuolat sau
goti savo pajautimus, aavo žodžius, žingsnini ir ■ laibus. Tat 
laikyki* aų žiu ingai nurodymų, vyresniųjų skubiai naudokis 
jųjų perspėjimais lavinkis Kek viename, nors ir mažinusiame 
dalyke, ne tik kartų, kitų ir dešimtų, bet ir tankiau j diena, 
nuolat be nuoilsio, kol visai neįprasi. kol jauna valia mikli, ir 
blogi papročiai da šaknių nesuleido, o širdyje yra dang uolu- 
mo, tai tok* darbai negalės pasilikti be pdsekmių. mandagumo 
įpročiai bus lengvai įgyti ir visiems pasielgimnma priduos 
gražumo ir Šviesos.

Tokie tai yra mandagumo esybė ir priežastį*, kurios ragi
na mandagiais boti ir priemonė*. kuriomis tam tikslui reikia 
pasinaudoti Netikintieji žmonės kartai* pajuokia katalikiškas 
įstaigas, buk jos auklėjime apsileidžia aeatstžiurėdamo* į vir
tųjų ižvaiadų ir švelnų pasielgimų. Nereikia prie to prileisti, 
kad jųjų priekaištas turėtų pamatų. bet priešingai, kad kaip 
katalikiškųjų įstaigų užduotis yra jannuoment'-s tobulinimas 
tat jos ir tobulinimo vėliavų tur kiekvienu žvilg-niu augštai 
laikyti Senovės stabmeldžiai Berne buk pažindavo savu Jie- 
vaišiua, kada jie ant žemės vaikščiodavo ii jųjų <iaenoe. Tat 
ir katalikiškai anklėjimųjų jaunuomenę tepažįsta kiekvienas iš 
to kaip ji pasielgia mokykloje, bažnyčioje. gatvėje, namie, 
prie maldos, šnektoje ir t. t. Kiekvienas tcpažį-tii juos iš jų 
tinkamos eisenos, iš kuklumo išvaizdos, iš švelnumo pasielgi
me ir meilumo kalboje. Tada jie pasielgs sulig katalikiškos įs
taigos dvasios, atsakys auklėtojų vilčiai. įgys žmonių itagarltą 
ir Dievo palaiminimų.

ti, panakinti ir pn remti. rieni kitiem* palengvinti' (n) Veid^. Veidan vim j
nirnn. Kitu nenorėtu at*ižvrlrti j apckritai komiu kaipo m«*|o« vvtiir
• ta* sau praAimanrlu keista gvvenimo nu | rodi*. juo gražiau ir tobv



CNICAG9JF.

Theodore Wemer Co.

Vargdienis

TAUPYMO KLIUBAS
PAGELBĖS JUMIS

. *e*erri. 'Lai Aug- 
jai ėitnterropai už-

Pusmetinis Išpardavimas Gražių Lengvų ir 
Vidutinio Storio gintų

NEATSAKANTIEJI PO 
LICMONAI BUSIĄ PA 

MAINYTI.

Birtų priimu buvusieji karei 
viai ir jurininkai.

kaslink išvažiavimo, 
važiuoti trukau. j

L R.-K. MOKSLEIVIŲ 
SUSMO NARIAMS 

ŽINOTINA.

Theodore Wemer & Co.
11140-44 MfeHgni Aw,

Liepos 2 d. ftv. Kryžiau* 
. parapijos kambaryje atsibuvo 

visų keturių laipsnių alutmių 
susirinkimas. Nora ueperdaug] 

Įte»u*irinko, bet Muirinkilna* i 
[buvo rimtas, gyva*.

Tuojau* pradėta kalbėti 
npie surengimų rudenyj važta- ■ 
ro. Veikalas išrinkta* “Link- ; 
amo* Dieno*.” Artistai žade- ' 
jo .lėti lira* |>a*tanga*, kad * 
tik lošima* pavyktų. Net ir ’

IBĮį Depositors Statė Bank 
4633-37 So. Ashland Avė.

|H Atdara Kasdien Iki 4 30 Po piet Ketvergo Vakare 7 Iki 9 
JB? Subūlom Du 9 Vakare.

Nariai Peder<des Retene Bank

LIETUVAI KLERKAI JUMS PATARNAUS

orime vi** MUUMUU4.

“Kurjer Varia v*ki” 123 
Nr. rašo atraipaaų, kuriame *iu 
k. labai |mpra*tų metodų brū
ky sienom* Rytuose nustatyti.
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turtingi, bet tie, karia dir-

, v

*

Šiomis dienomis kitoje kolo
nijoje apsigyveno moksleiviai: 
P. (Jurėnas ir P. Jakaitis. Da
bar esant arčiaus gamtos gro 
kės, tikimasi, kad ras pagei
daujamoji ramumų.

**

. • .
Sekmdienvje, liepos 6 d-, Av. 

Antano bažnyčioje moterystė) 

sugyvenimo.nei kuopoje yra
virt 90 narių ir gerai gyvuo-

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės atsilankyti ant šio 
puikau- pijuūnko ir smagiai laikų praleisti ant tyru oru prie gražius 
■■ribos. Kviečia viens

Lietuvis Advokatas
M M». U hUJX
U/r—iMf TtaL Mi

Stll W.Ti
TM. RfarksroU 4AW

C1HCAOO. VUL.

TfaMvfafa* Pulti

DR. W. A. MAJOR
aruYTtMAK i*

CMUtl-VKė

: po |»le<ų

A. MASALSKIS

kokliu

Mok^kU Mn4nm> ir l»..izt««nc 
V> riik»» Ir Mofa-riUy AprrdfaH

MaArtisfa Ir >i»-«!i*ka» mokUM* 
in» i'ursedytua jua fifa'-vų j lruutp<

i M s tutinta d i (Ūmumu* ir f**rtau« 
| * ua kiri tmu d**4gninjr tr riitvlnM 

akyriua. kur sns« nuteikaiwe jvakttA- 
k« Fatvrft kusaužst rn^kyMU*

•• UM*Jih<« mūru aru<

aptufikyti tr
i •—

IT rauti »p«eijaJlA-

pafal Juru fni< 
dydžio. Ir **>-

M t-Tl.l: IšlJaM.kfVCl M ||<K»L

l^sun* m
i.fian IjiMu

'ktrw VMW
L »kTYlU(

J'
>sk)klų l.tle taiku4*11 Nil>

aplunkytl

■fa 19*2 Mm»m«KĄ8 a

Piknikas
Draugystes Sv. Antano Padvos

Ned. 13d Liepos-July 1919
Geo. M. Chernauskio Darže uTlub’
Pradžia 9 vaL išryto Įžanga 30c. Porai.

Taifigi didv^f dali arabų m- 
•H d. r Gama

3307 AUBURN AVĖ.
I hi.iia l*ruų«.r 411*

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

V©4a Mm Vtauarr TutausuuM
OftaM Dririierirt;

M W W\vwnrGTnX '.TTU'TT
Kamhtrb •«» 

IkL OMrri A4?B• •_ •
L LT IMstų Sųjuagoa 

t-ra kuopa turėjo savo išva
žiavimų liepos 6 d., Riverside. 
flt miškuose. Duug prūdelių 
suvažiavo. Papietavo, laidė i 
linksminos įvairiais buda:a 
kiek kas norėjo ir galėjo, ir 
džiaugėsi gamta, kuri priminė 
musų tėpvnę, Lietuvų, kurion, 
he abejonė*. progai atėjus, 
dauguma grįš.

klebono kun. L. Brigma- Birželio 29 <L, i. nu buvo 
M globa, rengia vakarų. Per sušauktas Av. Alfonso lietuvių 
statymas bus liepos 13 d., Av.' paraĮiijos susirinkimas. Tada 
ftfa'o ir Pavyto bažnytinėj' tapo išrinkti visi darbininkai 
■antainėj. Vertėtų visietM pa- piknikui dėl liepos 4 d. Kai- 
sšaaadoti pėoga ir ateiti pa- kurie parapijonys užsiminė 
■urėti kaip jaunųjų vyčių pa apie pagerinimų musų parapi 

jiuės mokyklon, bot apie tai 
neilgai ir nedaug kalbėta. 

bašdJrirffai”įsįjo~pJkĮ 

bažnyčių su svetaine ir keliais 
mok) klos kambariais. Turime 
da mitriu ka

_a - - • «
DClvrllIl

visas parapijos gyvenimas ky
bo kaip ant oro visai be jla-

Aiais laikai* parapijos gerai 
laikosi, kurio* užlaiko gerų 
mokyklų, o parapijinės mokyk
los nesant, atba bent kaip jų 
vedant, pati parapija šviesios 
ateities negali tikėtiea. Nei

tofc, nei \>eeofiio€ iiriuviŲ pa 
rupijai ncišauklė* narių.

'Musų parapijinę mokyklr 
pereitais metai* lankė 75 val

ia pagirti ir tėvus, 
■ Mųtartrybų, 
■aitų ir prisMB- 
• balnyflos Mm 

Bukykios vaikai paricirtyti į 
7—8 akyriua, o tari tiktai vie
nų aagŪhų makyžejų. Ners ir 
■hipadai aa gsrišusiais no
tai* Moldattajai stačiai negali
ma yra visas i aprupiati viaM 
skyrian Jei bošų tik sky
riai au 75 vnftaia. tai vfaMi

Birželio 
surengė 
p-U O

ve jas, kad art iireikidavo 
■aiiaiiimus ir liuksmybe* dai-

Sekantis L. D. S. 00 kuo]xw
I įvyks peoktadie-
II d. Vien

J

1

1

Kalbėjo taip-gi ir svečias, 
' kL J. Bereikia, kart aupiešė 

Keturių kantrybę ir pasitikė
jimų savoms spėkoms, nes da
bartinis koncertas daug geriau 
nusisekė negu pernai. Taip-gi 
pagiri" kaip koncerto vedėjų, 
p. šlapeli, tuip ir giedorius už 
tokį ]iažaiigumų. Kai-kurios 
aaUstės labai gražiai dainavo, 
.pav., p-lė Sakalauskiutė. Ji 
■an dar . jauna mergelė, bet 
labai gražų balsų tari; taip-gi 
negalima pamiršti ir Dekanių- 
tčs, kuri taip gražiai paskam 
bino ant pijano.

Pabaigoje dar ir virtini* 
vargonininkas padainavo vie
nų beturiškų. antrų angliškų 
dainų. Kaip matyt, tai ji* turi 
pakankamai uabumų no vien 
Choro vedime, liet ir 
rime ir kalboje.

Užbalini* koncertų.
* jo svečiams už ramų 

kymų: jei kas ir atrodė pro- 
grame nevisai nusisekusiu, 
prašė atleisti, nes geresniam 
prisirengimui sutrukdė mirti* 
vietinio klebono Pr. Rūsio; ki- 
tų jjk. sakė, koncerto progra
mų atliksime dar gerinu.

Po koncertui h

Kiek teko patirti Indiana
Harbor,' i*L jaunimas, aum- 
pietęs po L. Vyčių organizaci
jos vėliava, darbuojasi kiek 
tik spėkos neša. Jokių nesusi
pratimų nėra. Teeinu yra ir 
tokių, kurie nesilaiko vienos 
puri* ir svyruoja it taa mede
lis nuo vėją Tarpe tų yra ir 
kelios mergaitės, kurios gal U 
puikybės nenori draugauti ru 
jaunimu ir ištoja iš jaunimo 
organizacijo* bei choro. Mat 
ne visi žmonės vienoki: vieni 
turtingesni. kiti bicdnesiii. 
Visi turėtų suprasti, ir tei- 
'-ingai, knd bendram* darbe 

užsilni 1|lutO(i |n))uį j.ro vi*i lygus.
i Bei musų mergaitės, tautos 
'žiedeliai, turbūt to nesupran- 
I ta, kud dc! savo turtingumo 
ar kito “biednumo" meta jau 

'nimo orguniaacijų ir paritrau 
kia nuo bendro darbo.

Mergaitės, tuip neturit ų bu 
ti. Reikia susispiesti į

iltiinn-

r. x.

TRUMPOS ŽINELĖS.
K. M.

«rA. 
i

□L Aio miesto 
giati klebono,

New Britais, Conn. 
n d. T. F. rityrino 
prakalba*. Kalbėjo 
Staiionaitė i* fasterliury ir K. 
tesnulia Abudu kalbėtoju 
karktai ragino prie aukajuno 
ir pasišventimo tėvynė* nau
dai. Ragino vaikinus rašvtic- 
j Lietuvos apginėjų legijonns. 
Čia tuojau* Aidulius Žs-mni- 
tis atsistojo ir tarė: "Aš iš 
liooaos valios stojau kariauti 
už Kur. Valas, aš pirmas i 
Neur Rritaiao paduodu savo 
vardų ir ana pasirffaa kuo- 
greičiauaia stoti į eilę ir ka- 

d^a/utrirai 

i <73.70.

Dr.MStapnicki
3109 So. Motom Stroot 

CMKMJO, 1144X00 
TrHtaMM Yw4a Mtt

J.

A. Pct-
> laisvų

Dr. M. TJStrikol n

dri fabrike 
‘Vaitų. Mokia*

Vala»4<M: — • iki lt IA m»; 
po iki a vaju KbAA4» 

■ua A Uu S

■av Mavuu, Oana. Tarp vie
tinių lietuvių draugijų atsižy
mėjo |Mutarai*iai* laikais Av. 
Kazimiero dr-ja, kuri |uiauko 
jo i? savo iždo L. K. Kryžiaus 
naudai 96000.

| apskričio seilių ši dr-ja 
buvo išrinkus delegatus: J. J. 
Maėiulaitį ir VL Norkūno.

Tegul Imna garbė lokiai 
draugijai.

Autasis, Conn. Aiauic mies
telyje jau kelinta savaitė ei
na kaip visų tautų <larbiui.i- 
kai streikuoja, kad išgavus 
geresnes sųlygaa nuo darbda
vių. Nes iki šioliai mokėdavo 
tiktai nuo $13.1X1 iki $l&00 j 
savaitę, ko neužtenka pragy
venimui, ypač dnr su šeimyna. 
Streikuoju apie 8.1X11 darbi
ninkų. Iki šioliai laikosi visi 
vien; le-s ir daro susirinkimus 
ant lauko, mm svetainių savi
ninkai, kapitalistų Įiapirkti. ne 
iluiabi jų str< ikiniiikuiiis. Jei 

j taip laikysi* vienybės, tai. !»• 
šliejo. luim>-» streikų.

Laurencc, Mas> Darbtmn- 
įtreiko <

.Vėliniai fauti- 
į prakritas bir

ia "V. Lie-
Pu: 

ririrti-
š, negalite 

taip sakyti: ‘Dievas ir tėvy
nė;' nes jei taip sakysite, tai 
negyvuosite.'* Tuomet J. 
Agiuskis pasakė, kad me* ka- 
ase obalšio “Dievas ir tėvy

nė.’* Tuomet Puiris tarė: 
“Jus. katalikai, nesuprantate 
aavo tikėjimo. Katalikų tikėji
mas. tai biznis. Tikėjimas 
Lietuvai davė vergija ir tt'* 
Vienas vaikinas pasakė, duo
siu* IKIO.Ot). jei prifarodys. 
kad tikėjimas taip mokina. 
Ant to tautininkas nemokėjo 
atsakyti. Iš to tai galite ma
tyti. gi>rb. skaitytojai, koksai 
"Vienybės Lietuvninkų“ yra 
redaktorių*. .lis dar nežino to. 
kad krikšrihm stė panaikino 
vergijų, o neįvedė. Pirmuose 
amžiuose pat t įeijušai Rymo 
valstijoje, priimdami krikštų, 
tūkstančiais v. rgų paliuoauo- 
davo. Av. Povilas Ap. apkrik
štiję* Dnrzinin. Filemotio ver
gų. rašė gromat.j jam. kad pri
imtų Onezimų ne kaipo vergų, 
bet kaipo broli Kristuje. (Ar 
Pavyto Apaštalo groui. prie 
Filomeno). Katalikų Bažnyčia 
įsteigė vienuolijas išpirkimui 
vergų iš nelaisvės.

Ofkaa IIIII MMUaa» A»fa 
a 34 iki • iiry^e — 1 «ki 

C SA Iki vakar*.
Xe4«ll*fni. Buo !• iki II Unta

ERNEST WEINER
DRY (1OOD5

1800 ta 47tb kaap. Wood St*
M«a duoda t»* r*r

Krtisrtaii tr rta'osnlš
Oldattumu l1'*-’ akims n*tn«m1. 

riM»v« nfatartj- <•’ vb'karra drann 
iMt M akla »r

Pluksnos
KAZ DAUNORA, 

Šv Antano Draugi los
Administrstonur,

Box 7, Cuiter. Mmh.

JOSEPH C. W0L0NJOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 
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KETA KO MIAU0TIE8

Lt TOWN OF LAKE.

Visuomeniški kuriai.ln Įuihkoln

i
Valdyba.

It NORTH SIDE

Tokiuo būda lulauiytp pada
rytą su miestu kontraktą.

ATKELIAUJA AIRIJOS 
PREZIDENTAS

Vyriausybė turės ištirti 
šių priešasų.

SUARESTUOTAS VOKIE
TIS PATRIJOTAS"

Siuntė įžeidžiamus laiškiu 
buvusiam generaliam pro 

knrorai.

ji) xu 
•'■ekiu.

Tvar- 
raM.-r-p-lė E. Mm- 

tauskaitė, ižd.—p. P. Varaku- 
lia, iždo giobėjair-pdė A. Eea- 
tiuinkaitė ir J.

|>ara|>ijas svetainėje 
Pr. Ijm-ys

GAL BUS SESTOJI LAIS 
VSS PASKOLA.

Gnlimn* daiktu*. kad vy- 
*»*tųjų ln: 
vyria us.vla-i 
įteikia mn 

niilijardnsu 
mažai mokėti 

tn* tegll ne*i

š biėiu. Tad bnnkos nelaimi 
utii.-. Ir jKiM'kmėjc nežiniu 

I n- guli išeiti.

tora itnduct* JMining Co. nite*..- nutiesti 70 mylių 
viršininkai tvirtinu, knd .lar- gaUvkariam* bėgių. Bet to ne

atliko. Gi š'mmlie -kelliia, kad 
u>atlik .Jiti. N- kom-

t
•inri*yhė |in-kelb*

I »lė* |ui*kolų. Nes 
leikalingi pinigai, 
žinosią pu-tn-ėio 
dol.

liet -likimui, jog
l•ll-lnntl išleista tik hankoms. 
Is-t m- als-lnai publikai.

Vyrinu*yl»- š-štųjų paskolų

ATAUKUKOB BTDTM.Į
Punktadienii,’’liepei 11 d, 

tv. Piju L Sigubertai.
•eštadienis, liepei 12 d.,

flv. Jcr.as Gvalbjrtas. vien.

ARGO REIKALAI. TUR
BŪT, ATSIDURS KON 

ORESAN.

t
!

Chicago* galvekarių kom- 
(Minija |>a*kellM', kad ji toles- 
:ii.-ii negali (lildyti *n miestu 
padaryto kontrakto I!mi7 me- 

rian- ta>*-
rra<-it:<i* trimi* metais ga<- 

į vekarių l.oiniKiiiijii tnri-jo vi-

bininkiis riati*<'-*nii ukur-1ė 
liolšcvikų agentai

Darbininkai
bjauriausia* konųuiuijo* pra-
Mmanyma*. 1. __ ...___ T
tarjie nėra j-4'ų bolševikų.

Ta kompanija i»-r ilgu* na*- 
tu* buvo pavergusi i___ ___
binink'i*. lėmuakijinim nebu
vo ribų. Gi kuomet ibirliiiiin 
kni *U'i|>luto ir pradėjo rei 
kalanti sau prigulim'ių teisių 
koliipiiliija prieš juo* UŽMiin 
dė galvažudžiu*. Tie du <larbi- 
ninku nužudė ir kiliolikų po 
vojingni sužebk'.

Daromo, |m*tamn>*. knd ln 
reikalų savo mnkoMia puimtii 
kongresas, knd ši- ištirtų vi
sų darini stovį ir *antit.iuN dir
btuvėje.

Tos kampanijos darbinio 
kai reikalauja, kad hutų nu
bausti tie sargai, katrie nu
žudė du darbininku, knd jie 
butų i-*nimni L-nipo paprasti 
žmogžudžiai.

Miestelio majorų Reeves, 
kur* toje dirlituvėje yra 
rimas ii viršininkų, moterys 
išvijo ii miesMia.

Diibtuię saugoja šerifo pa-
. gribininkai.

suko, kad lai liell.1 il.tr pinigų.
Mioto tarybos transportu- 

Ne* <birbininkt> rijini* komilria* tvirtina, kai 
jei tni|i. tni kum)mnijn netek- 

■ moti Ii iditoo mieste daryti 
savo dar- Kitokio išėjimo negali

Imt.

fauumuuta kuhddi- 
OAI SUABBtTUOTA 

‘ MERGINA

(Tara Seatuir l*aryžiuje pra 
L laida 3U tūkstančių dolierių 

beailavindams muzikoje.
Gi Cliicagojr anų dienų ji 

nai turėjo išimti kelia- 
<la* kalėjime.

,. Poiieija letvi,in;ni 
j-, areštavo už mainymų 
Į \kuru' buvę I*- vcriim.
\ IU t teisme (aisiriMlė. kad 

' (Ųant S.-atoir yra turtinga. Tu
ri apie 30 tuk-luis'-ių dol. Tai
gi ir jo* išmainyti čekiai yra 
geri.

Teismo* ių juditlo-nvo. 
SnltoU'ii. jiiu.i vėl kėliau 

Paryžiun Inviutie* muzikoje.

Chieagnjc suareštuotas vo- 
kieti* Jo*epb Junek, n.it u ra
li zuuta* pilieti*.

Visu karės metu Jnnrk bu
vo ramus, liet, matyt, jis 
daug kimtėjo girdėdama*, 
kaip griūna kaiarrio sostas 
Vokietijoje.

Nes kuomet Vokietija pra
laimėjo karę, gi katari* turė
jo pabėgti Olandijon. Junek 
savo pilirtyl*-* raštu* |uu>inn- 
tė generalinio |>rvkun«rui G re
giny ir ant raštų parašė:

“Tegu ilk“ Kyvuoja kaim
as ir Vokietija”

Totiaaa išbjanriojo Bar. 
VaHija* ii (iride patį prezi
dentų.

Tos lukiškos kultūros do
kumentų gavo vielo* Įsilicija. 
Junek'ų *u*ekė ir suareštavo.

So. Wnter gatvės vaisių pir
kliai nenllanlžiai tvirtina, kad 
šinndie \isokie vaisiai todėl 
"‘rangų*, nes irroserninkai 
žuiune* plėšia.

Jie sako, jog kni-knrie gro- 
■ rninkni |sirdu<*bimi žuei- 
nerti* varliu* |uiinui K*’ nuoš. 
į»'3io.

Ka* šiandie gnnmt *ų-l.nitii* 
iš telefonų kompanijos 
reikalavimu 
kimi|mnijni.
• 11 ilUKl.l I* t'Ulllg.

Kompanijos suskaito- yra 
tik ui dvi pilnutini birželio 
savaiti.'kuomet lelefonų vnr j nori !'j*lrau*ti nedideliu nuo 
' ijimn* be • o 
nuo biiželio 
vartojiuuis

Telefonų 
iKiimiliiiii* 
išsimitiu'-s 
Tni liu- *m

piv***ni«, m** 
1G •!. tvlrfotių 

pabranginta*. 
k«mi|«antj;i •: vo »»• 

' nth u»»
|'«» l*liKpjlt**lli 1 <!.

» itih»F už «• •:ivni!« • 
ludidinlo*

k

28 MILIJONAI ŠVIETIMO 
REIKALAMS

Aušros Vartų Parapija yra pasilyŲiiri paikių pa
silinksminimų visootnėnei prirengime. Tatai ir šioje gegužinėje šiame 
piknike bu* lenktynės, gi dar nepaprastas lenktynės, ne* bus tautiškų 
dainų lenktinė*, kuriose dalyvaus įvairaus amžiau* vyrai, moterį* bei 
mergino*. Litai visi seni jauni, didi, mali į Aušros Vartų

-E--------------------------
La <1 range karais Hd

Ned. 13 d. Liepos- July 1919

Ainnmi pranešame, kad 
terų Sųjungos 3-rioa kuopos

vakare, liepos 11 4, 8 vai. 
Dievo Aiiveiados parapijos 
mok. kamtaryjc. Meldžiame 
visa* nares atsilankyti, taip-gi 
ir naujų atvesti. Prie progos 
primename, kad M. H. S Ima. 
pa rengia ifcrililrimų Kepas 
13 d. j Nanųnette Park, too- 
jaus ai Av. Kasimi 
rų Vienuolyno,

Airdinga* visos 
atsilankyti. Iė kalas
me. kad išvažiavime visi boa 
patenkinti. Jeigu lytų tų dio 
aų. tai įvyta 
karėlia Dievu

- a_- a* KiityiL

Kai kada takiu* klausimui 
liando aiškinti žmonės neto 
mo, niėš jokios -nuovokos apie 

tikina dalykus. Per tai daugel 
žmonių suklaidina ir išvcila ii 
kelio dorybte.

šiandie, liepos 11 <L, 7JC 
vai. vakare, Bv. Kryžiaus pa
rapijas eililklje praf. kun. 
Bučya aiškina B eilėn aštuntų 
lekcijų, temoje: “Žydų tau
tos raštija; Mesijas ir Kris
tus.”

Tat lj vakai> skaitlinei

HLT.

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereikėtų Bedavoti

Ateinančiam nedėidienyj yra 
rengiamas Av. Jurgio parėpi- 
dTrie* Kvmride, DL Bis i*v2 

ar.vimaa bus vienas ii tan
iausių. Bu* lietuviško* giros, 

! vaao. Aokaime, žaisime, to- 
d :n sakant, atliksime visus 
liet 'viskas papročius. Tai-gi 
visi, kurie norite smagiai lai
ka praleisti, esate kviečiami. 
Suiim *u palaiminimu Av. 
Suk ramento bu* atlaikyta 
7 Jll vai. iš ryto. Taip, kad vi
siems bu* patogu išklausyti 
Mišių šv. ir Ims galima daly- 
'auti šiame išvažiavime. Jei 
gu lytų, tai visas triukėuiar 
atsiimtų |iarapijos svetainėje.

Kaip rytoj t'liicngon ntkc 
liauju Airijos respublikos pre 
ridenta* de Valeru.

Mi«*to majoras Thompsonl 
jo pivitikimui ir pasveikini-1 
niui pn-ki rė komitetų. Reiš | 
kin. de Valeru lldeagoj b

Du kartu savaitėje: |mne- 
dėlyje ir ja-tnyčioje. Av. Kry
žiaus 
gerti, prof. kun.
duoda lekcijas iš apologetikos. 
Susirinkusiems yra aiškinama 
nngštesiii ir gilesni tikėjimo 
klausimai, *ir kuriais mes pra
eityje kaip tėvynėje, taip ir čia 
Amerikoje neturėjome progo* 

I susi|iažinti. Tai liudija praei 
tie* įnikai*, kada mokslas bu 
vo prieinamas tik mažai lietu 

ivių dalelei, daugiau (msiturin- 
tiem* ūkininkams. Gi visa di- 

Idžiiima turėjo ;msitenkinti 
pramokę ant atminties šiek 

, tn-k i* katekizmo bei (laukaity- 
: ti malilaknvge.

tl

Aiandir 
*kaityti 
liet ii

Taip-gi nutarta suvienyti 
veikimų su Cbicagoa L. Vyėių 
Apskričiu. lTi paaidariavimų 
dėl choro tapo pakelti j Gar
bės narine J. Viliama, tavęs 
pirm., ir p-nia O. Pocienė. 
Ant galo nutarta surengti i*. 
valiavimų m-ilėlioj, liepoa 20 
d. Todėl kviečiame visus na
rine susirinkti j Mark White 
Nųuare park svetainę, katnpa* 
29-tos ir lialatcd gatvių, šian
die, t y. pėtnyėiej, liepos 11 
d., 7 JO vai. vak. Reikės galu
tinai sutvarkyti išvažiavimo 
reikalus ir nutarti vietų. Prie 
to kviečiami ir svečiai, kurio 
norėtų kartu dalyvauti išva
žiavime.

Girdėti, kad ii 8uv. Vai. 
kariuomenės iš Prancūzija* 
fiagrjžo p. J. Kaunauska*. 
Tų vakarų indą atsilankyti ir 
•langiau svečių.

Lietuvos Vyčių 5 kuopa ren
gia indomų šeimiuiškų vaka
rų pagerbimui sugrįžusių na 
rių-kareivių. Vakaras įvyks 
suimtoj, liepoa 12 d., Av. .Mį 
kolų Ark. pa lapijos svetainė- 
je. 1644 \Valm risią avė. Visus, 
kas tik prijaučiu kareiviams, 
kviečiamo atsilankyti ten 
karari. kur sykiu galėsime 
sidalinti įspūdžiais. Nes 

kares lauk.., 
*vkiu> buvo

ogr]*4zių • 
ie! po keli

I 
I

va 
pa 
yra
• •iš

FU-

Adam Markūnas
' Užkraus

M7 Pint Kaštanai 
Randolph 7-MMI

Kas diena ant propervių nuo lt) vai. ryto iki 9 
vakare.

31 Avė. & \V. l!»tli St. l,arkliolme--Ci«-ro.
Miliai |>aranku Imtiems ntvaliuoti arta telrfouuokite Cicero 223. 
Automobiliu* tain.ta atveš ui dvky. ir tada lik KUpra.it jų verte.

inin>*fj) vakarą. Bn* išpildytas 
Kratam programa*. auMidoilan- 
ti> iJ lonitno ir kitokių ptu 
marginimų.

|

A. Mureika.

It 41 KP P BLAIVININKŲ 
IŠVAŽIAVIMO

41
Ncdėlioj, liepos G d. 
■tna P. R. kuo|ia, gy-

tn..

surengė šaunų išvažiavimų I 
.Marųuette Įuirke. netoli Av. 
Kazimiero vienuolyno. Kai) 
buvo kviesta ir kitos kuopos, 
taip ir atsilankė. Buvo 
Bridgrporto. nuo T»wn 
l-ake, Cicero ir kitų Cliic 
npielinkių blaiviuiukni. Daug 

vai. vakar* buvo užkandžiai. 
Po valgio vėl žaista iki vėh>-

kno|x» rengtų tokiu* išvažia
vimus. .Manpiettc parka* tani 
vrn (Kdogiausiak.

Viktuku.

<kR SAVINOS STAMP9 
IIIUKD BY TM1 
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