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Lietav
Dar kart, bolševikai mėgins

te negeistiniems 
gaivalams

* Austrija atsisako pripažinti 
I taikos sutarti

Berlyną*. biri. 5. — Val
džia painformuota. jog vietos 
bolševikai palytomis rengiasi 
naujon n-voliueijon. Dar karta 
jie mėgins nuversti valdžią ir 
šalie* valdymą ]ingn>bti savo 
rnnkosnn.

S|M*-jnti>a. kad sukilimą,, iš
tiks visoj Vokietijoj, Bet su
kilimo centras turės būt Bvrly-

Pavadinta* ji* to* šalie* did- 
taa^tattta

Lindau, Irt -V — DoHe-

1 viką de|«-š«jepš Ma*kvn* tvir 
tinnnm (o gal tadševiką pra- 
MtnanyTuv*), ; 
vaitas rytinėj 
gnlijoje (Kini 
sušaukė kougi 
liai Įsiskclliė i 
gulinčią Kinijai).

Tolinus sakėm*, 
kaugrrsa* *iaOnl, 
paskyrę* MauBelijo 
kunigaikščiu. į

UŽDARYTA GRAND PAČI 
nu vntBUTB.

t rusą kaioką 
lito-rijoj Moa- 
> ,>rovinri ja I 
,. kuris lai ša- 
lonomiją (pri-

i jog ta* pat
i ScmioBovjj 

lijo* cihttitMijti

Berlynu, tart. a. — Vokic- 
čią atstovai ekspertai Vcrsail- 
lesė, prof. I h-lbrms-k. gen. 
.Montgi-la* ir prof. Genuan, už. 
karė* pradžia visą kalte su
verčia aut buvusio ru*ii caro.

Tuo tikslu jie pagamino ilgą 
memorandumą, knipo atsaky
mą talkininką komisijai, kuri 
nž karė* pradžią n,įkaitino 
btmisį voktari, kaizerį ir 
ITusijo* utilitaristu*.

Vokiečiai užgina, kad Ber
lyną* su Vimna tartą suokal
bius,-* prieš Bertais Rako, ka
rei pradžią darė buvę* rusą 
eara*. KnoanH jo pastalvma* 
taikintis* llague laivo atmes
ta*, ji* tvoja o« paskelbė 13-ojo 
rus, armijos korpuso mobili- 
tacij^

Rusijos imperijnlistiniai sie
kiniai bara perai Amomi ve- 
Idefiama. Tad šitiem* dau
giau nieko nebeliko, kaip tik 
taįfrt P i i| Aa*taJu

Lietuvai reikalinga Amen 
lietuvių pagelba

i ("Draugui"’ telegrama).
WASHINOTON. birt 5. - Lietuvi, Pildoraaais Kanitataa 

nuo atstovo kun. Dobužio gavo kablegnuną:
Gegutes 28 dieną lietuvi, misija ragryšo Kaunan i* Var

iavo* Negativės pasekmės Lenkai nusprendė tęsti užpuolimą 
prieš Lietuvą. Jie pienuoja užimti ir kalioaicMti Lietavą.

Tad pakilo didelis užsidegimas Lietuvos liaudies, kuri nus
prendė visomis išgalėmis ginti savo šalies laisvę ir nepriklau
somybę.

Lietuvos žmonės buikta ir tikisi sulaukti sau pagelbės ame 
Amerikos beturi,. Visikas, tilta*. Biiltal*

REIKALAUJA PRAŠALIETI LENKŲ KARIUOMENĘ U
LIETUVOS

Paryžių, turi. ."i. — Kalbingi lenk, kariuomenė kaikuriuM 
IJetuvn* dalyse atsisako kariauti prieš tadšcriku* ir užuot to 
kovoja prieš pačiu* lietuviu* ir žydu*, tad Lietuves atstovai 
reikalauja taiko* koufenmeijos. kml lenk, kariaomeaė tart,, 
prašalinta iš iirtuvos.

Kuomet tai tat* atlikta. lietuvo* vyriau*ybč išoaujo pakris 
pasekmingą kovą |>rieš bolševiku*. Kova tariau boa tan
ką* pa*ckniing<**a<-. jei Lietuvos armija Im* aprūpinta reika
linga karė* medžiaga.

setery* toocojo už taiae* poli
tikoje. Ir Kai tik vakar ae- 
nata* jom* pripažino ta* tri-. 
šen. Pramlė ans-ndini-ntę ša
lie* konstitucijoje. Tasai a-

fHtataBa lygtos an vyrai* tei
na* politikoje.

T, amendinentą žemesnysis 
kongreso butas priėmė gogu-

V 21 d. .'SU lialsais prieš tri.
Senatas per dvi di<-ni įlek-v 

tavo UKstcn, klausime. Ojio. 
Beniai m-t tiri-jo {iriftMlymą. 
kad sutraškinti niiH-mlinciilą. 
Pūliai goję prie* jį lials.-no IT 
■lomokratą ir S n-publikoimi 
sena turini.

Kn‘l ................... l‘,'lik"1 'kiznm' arba" nnnn-iii'šiiniė
šnbe* ,statymu, dabar dar U||)o |11()jjlUH

*■*** •l'-|x‘rt*vimo taukia 
npic -t.timi žmemią. sako Caini- 
netti. Didžiuma iš ją yrn su n- 
narrliistiniais ]*ilinkiinni*. ki
ti neblaivaus prato.

projektas t, įMatyin, pakei
timui.

Pirmiausia sumanoma nore- 
gistrnoti visus ateivius, kokie 
tik čia atkeliauja ir pažymėti

Toliau* pasiūloma visus at
eiviu* paduoti išmėginimui 
(|>n>lKicijni) tam tikruoju pc- 
rijodu. Tas ypač- n-i kalinga 
naujai atkeliavusiems ir inta- 
rtamicui* bloguose |Mlinkimt><s

UataM. birt. 5. — Milži
niškas Anglijo* styrini* orlai
vi* R-4, t ui j* 48 žtnone* įgu- 
lo*. šit, mėnesį mėgins skris
ti akeraai Atlaatika, it Aag- 
lijtol Amartta-

Orlaiviu, anot plecavfac^ 
at»krisi%i į Suv. Valstiją pa
kraščius, bu* paimta reikalin
go žilialo ir tuojau* leisi* at
gal j Angliją

Ta kelionė, kaip apskaitoma, 
užimsiant i apie 48 valandas.

Rusija buvo sąjungoje.
Sulig vokiečių išeina tas, 

kad Vokietija karė* nepradė
jo, bet buvo priverst* ginties.

Tokia metodą leis vvriau*y-
Imi |Kilirti. nr verta tuo* ir ki-

' tu.-* ateiviu* leisti Imt pilie- 
įeini*. Paliuku-iu* prie taalševi- 
. ............... — .....................o vei- 

šnlie* įstatymu, dabar dar kilno |11()jaUH 4<.|Kjr(,1(>ti.

KURSTOMI TURKAI 
DYTI GRAIKUS

I

RU-

prezidi-ntns ir :«> atskirtos 
valstijos.

Aiandie šio* šalies motery* 
švenčiu didele laimėjimo šm-ii- 
lf-

AUSTRIJAI NEPATINKA 
TAIKOS SUTARTU

PASMERKTAS "RAUDO 
MOS VĖLIAVOS" RE

DAKTORIUS.

Valdžia nutariusi nepairi rtin 
ti.

Karė* teismas paskyrė mirties 
bausmę.

Xeii<- Į Copenhagen, biri. 
Bavarijos so-tinė*

Vienna. birt. 3.
Ata-iidblnll praneša, jog Ali 
trijų* valdžia iiciilinl-mi nu*-įgauta žinia, knd lenai kari-* 
prvndžiiisi, knd talkininką : leisim- |ier dvi dieni buvo lei- 
nusfnim* atstovam* induoto*
*ąl ygo* m-priimtino*.

Vi«oj<- Austrijoje biii’n 
Iniikinmn aštrią taikos sąly
gą. Ib-t laip|K<l buvo laukiama 
ir kiek sii'imyįėjimo, rašo an
trą laikraščiai.

Rinndie gi |K>*ir<*lo. I.n-I 
fnlkinitikai neturi 
mo. Viso* sąlygos į 
pn-zidenlo WilM.no 
ts-t talkininką gali

ToHan- Austrija

,1. 
Mllllii'lio

sintim* liav.-irų bolševiką va 
■ta* ir bolševikiško laikraščio 
"llntidonoji Vėliava” n-dakto 
riu* Isevine.

Karė* teisina* ji atrado kai 
tu ir pasmerkė miriop.
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SakmiH, birt 5. — Adria- 
nopolyj ir kitur |m*kh-i*ti atsi
liepiami. kurini* turkui kurs
tomi žudyti Kraiku*.

Lclcil, birt & — Ang
lijos vyriausybės paliepimu 
liepta tuojau* Airiją apleisti 
dviem Suv. Valstiją oTieic- 
ram — majorui ir leitenantui 
iš kvnrtenm-isterio <le|sirtn- 
mento.

Ti<-du ofieieru. sako, ėmu
siu draugauti su sinnfeine 

> riai* Airijoje.

Paryžiui. Iširi. S. — Po ka 
rėš Alzase ir kitur ėmė kristi 
arkliai ir galvijai, ta-signnnn- 
tieji laukuose.

Ilga* laika* mžin<>tn prie- 
įžasties. Pugnluiu* »u*ekta. kad 
tu* icieina mm niuslingiiją du- 
ją. vartotą kari-* metu.

I Totui* dujomis užnumlinta 

ž<i|ė ir visokie augalai. Arkl-ai 
ar galvijai pa.'slę žolės susergu 
ir krinta.

ODfNAVUA PAGEL 
BĖS PABALIUOS

ŠALIMS.
STOCKHOLME TUO TIKS 

LU KONFERAVO 
SKANDINAVUOS 

PREMJERAI.

Skandinavija turi maisto, 
brangus.

Stockholmas. birž. S.
Praeiti, pirmadienį čia prasi- 
įlėjo Skimdinavijo* viešpnti- 
ji, mini-terii, pirmininką 
(premjerą) konferencija.

Konfen-ncijn buvo Inikoma 
karnlinils Gustavo pilyje. Ibi 
vo npkallmiiii užsieni, reik:: 
lai. turintieji ryšiu* *u Skali 
dinavija.

B.
I Ulini

tą š
X’e- Uiste-

bet

šv,s|ijo> 
buvo dar 
reikalu i

Konferencija atlikta. su- 
prantamn. už uždarytą durią 
ir nelengva p.-itirti jos |msek- 
inią. iš diplonmtinią Veisinią 

i teeinu teko |Kitirti, kad iii:- 
inisleriui aptarę Kkandinaviju* 
I |>«ziciją reikale Idokado- Vo
kietijos. Tolinu* buvo apkal
bėti tautą *:j jungo, reikalai 
ir klausima*, nr Nk:indinavij.i 
gali pri-idėti ir kokiotui* -ą 
lygomis.

Pabaltijo* viešpatijų reikalai.

Paskui kotib-rem-ijoje tarta 
si Pritailtijo* ' ieš|iatiju n-ikn 
lai*. To* 
atskilusios
l.i<-luva, |jit\ijii 
Mditnrim- pn 
Imtu laimi 
ga*. k:id
dnug m-išsigali.

Skandinai įja

viešpatijos, naujai 
i'iu- Itii'ijo*. yra: 

ir Edonija. 
•Ibn tom* šalim*

reikalinga. Tik v.-ir 
Skandinavija |«->

lšalim* guli pristatyti Mtandi- 
’navijn. Xor» pati visko n< i»-r- 
■tingiausia turi, ta-t nori daliu 
tie* su kaimynai*. *u kuriai* 
ateityj.- gal ta-ndrrii 
stalyti |«-tį prieš I 
priešininką.

i 
Ūkininkai brangina i

SkandiiMvijn turi 
Ib-t ji yra bmiifii-. 
kelia ui. ininkni. Plėšia 
kaip jiu.-iuydarni.

•lei jiem* m-dimdaiiut Ją 
kalriiijama kaina už pieiią. jie 
pi<-tm n« pri-tnto j rni-'-tu*. 
V-rčiau iš|iej;i ji laukan. Tai 
tikra* išilykuuin-. lot tai 
fui ta*, kuri čia kieki i*-mi* ra

pri*iei* 
ta-lldiąą

mMsta.

■n

n i

Washington. biri. 5. — Už
vakar senate pakelta trūki
mą* taikos nutarties reikale.

Dalykas ra kaine:
Kuomet talkininkai indavė 

vokiečiams taikos sutartį. vie
šai buvo Įmskrlbln tik vieno* 
i* to* sutartie* ištrauko*.

Talkininkui ntispr>-ni|ė. knd 
viso* sutartie* neskelliti vie
šai. kol vokiečiai jo* n<-t>nt- 
virtinu.

Po šito *»-uate buvo reika
laujama. kml Ane-riko* atsta
tyta- įniko* konh-nueijoji. bū
tinai pristatyti, **-natui piltu, 
•iil.-irti. Bet į tą atsakyta *■•- 
luite, jog tn* prataryti ra-gali- 
nin. iu-* tai butą prieš talki- 
ninki, ir imties prezidento no. 
rą.

Reiškia, s.-nala* negavo pil
no- -litui tie*

Tilo tarpu 
uu Itotnli ir 
jogoj pilno*
kopijas Imi k-mkininkai Xe* 
Yorke. Senatorių- Isslgc t ė ną 
kopija |«it* matę*.

Vi tn- ir Įsikėlė Iruk'iiią.
Imlu i-iiietiti-ti šalie* ndmi

mat n 
vi*ii- 
i pn 
- -u

Waahingtcn. birt. 4. —Vi* 
soje šalyj šiandie yra dideli* 
reikalavimas rentimą pinigu 
Direktorius Ray Bakcr dar- 
A-  ■_? A- A__ ’

tave*, kuriose ditnorai* ir 
naktimis dirbama rentai. Kas 
mėnuo padirbama ir paleidžia 
ma apvvnrton !IO milijoną 
centą.

Bakcr sako, kad šiandie ša- 
I lies apyvartoje paleista apie 
3/<INUIIN).<MI0 ei-nlą. Ir ją ri* 
trūksta. Kur jie dingsta — 
tikru misterija. Banko* vi* 
dauginu ir daugiau reikalau
ja-

Tnippat šiandie daug rei
kalaujama ir nikeli,.

GAL KIEK BUS SUSILEIS
TA VOKIEČIAMS.

kopijos.

užvakar senato, 
tafdge pranešė. 
Įniko* sutartie*

York. I

Tik viena Prancūzija priešina 
si nusileidimui.

•II >ei 
m ir* i 
••'imi,, 
laiko-

. j“K tn 
I- rlyn>

Paryžius, birž. -’i. — Tnlld- 
liinl.ai laimi uolini studijuoja 
voki<-vii, konlr |ui-iiilymu* į 
t iil.ir • ntnrtį.

Pasklydo girda*, jog talki* 
litukai piielanki:iuj:i kaiknJ 

.i iii* mi-ileidiin im*. Yppe 
prii-lankiiinja tokiič-ią |«t*iii- 
lynini, jog ;nna 
Im* užmokėti |lil 
marki,.

Tolinti* 
sih-idili 
nai y n 
i. Vok

Vokietijai 
milijardą

Imnina 
ia* Silezi, 
i turtingi 
lelija m-tekiii
**anr klonio, 
ii. pramonei būtinai

pa. taryti 
o. reikale, 
migli, Inu- 

- Šile- 
netoks

WilM.no
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“DRAUGAS”
jgaLAMiĄjr muxr Į"*™9-

J Tik štai gęsta šviesa ir ne
žinomi žnioii' * tamsoje ima 
tvoti kedemi* kalbėtojus. Tuo- 
tni mes visai nesidžiaugiamr, 
nei nepogiriaine. Mums T»i, 
tad mus tauta butų kultariu- 
ųesiH', o šitomis priemonėmis 
kultūros nepasieksi.

kad mus tautiečiai

Atsargiai su Politika.

LUm Vtt KJVTMrat' IMr.SHVSTl*

“DRAUGAS”
Kimi IcimlMraą ž*4)tv« Mbh"MdrbU«x. 

rttKJU MlJIATtM *AI>A:

r*n kmm
l*n.auiii« rūta triv‘k.*nš l.ti-

k«a MkAiltaU ntao u<i dnrf'1 n»
•»o Naujo M«1m- K«nm i««.rti*»in>ii 
adrvNi % Mada rviliia w ra ma*

i*UM«aš CMMItoM Mlprat ti***- 
taat knuraje ar **M«rtra y «ar4c<**
ar%a M'-^ai I ntirirurtų
■ra*.

“DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46Ui SU Chicago, III.

Gaila, 
griclu-si tokių žemų priemo
nių kovoje su sorijalistais. 
Jng užteko apgarsinti, kad pra 
kailio, UŽlinigtos dėl sąlygų 
laužymo. Jei eocijalistai butų 
ueĮinklnusę apgursinimo, tni 
reikėjo pašaukti policijų ir 
vi.-kn-. Peštynės ne|mdaugi- 
nn pariš"* mų* (mitai.

Džiaugsmas lik tiek, kad 
ar mus partijos žmonės grie- 
Iš-si octeisėtų priemonių. Kai- 
kurie minėtojo nnmn rvvrato- 
nu iK-.-euiui juu ir •"Draugo" 
agentų haugiao apmušti. Be 
Ms-ijalistų ir katalikų lietuvių 
latųs* yra dar viena p-irtija. 
Polu* jos veikėja- žadėjo pn- 
mokinti “Draugo” ngenlą. 
Kn* mušė Ms-ijnlistų mos ne
žinome.

Vienas didelis ir greitai au
gantis, turintys artimų pažin
čių au Amerikos prcsidcsitu 
Cliieagoa dienraštis gegužio 28 
<L, 1919 m. šitaip rašė:

P-no Arthur Brisban’o pažiu 
ros.

Dar keturios mažos taute
lės geidžiu laisvės: Lietu
viai, Ukrainai, Latviai ir| 
Estai.

Tuose keturiuose žodžiuo-i 
sc yra stiprių proto, kūno iri

Jeigu kaa nore Viieimo 
Užkariautojo laitai* butų 
paaakęo dvidešimčiai taut- 
judaikių, gyvenusių ant Bri- 
tijoa salų: “Juuu pridera 
būti laiįvomir, jus (orite 
įgyti laisvę aut visados, aš 
žiūrėsiu, kad taip įvyktų,” 
tai tas žmogų- butų prisi
dirbęs triūso nevienam šim
tui metų.

P ara Brisbane.
I Me* jau kartų luiiš-jome, kad 

islitorijalų autorius dienrašty 
jc Ciucagu UeraJd aml ž'rami- 

lieje ner, yra gabna publieistaa, bet 
stebėtinai drįsta užgauti tų, 
kn- miltus brangu. Anuo atvč-

Ibi u g kuršiu žįslžių ir frn 
šių prisalA Cliicagiškio mūiho 
lankojai. Jie |iu<lary*ianti tų. 
jfe padarysianti šitų. Neimu 

.■■šaukti, jame Įian-kauti, re- 
■riincija* parašyti yra menka* 
darbas. J j ari darbu pa vadinti 
negalima, m-s seimas, apart 

■iricO 
ir konkretaus neduoda. Kiek
viena darbo tikroji vertė pri- 
klauso nuo ta, kokiu, vaisius 
jis atneša. Kų duos I Jotu vai
■■tamsų knomrt ji reikalinga 
mirtų, maisto, drabužių ir ki
tokio ištekliaus.

Visa, ką ligšiol orima* Lta 
tavai a|s'-iuopiamo žado, tai 
varjtos, dvyliką šimtų dolie 
rių kaštavę*. Bet vuqiu Lic- 
tava neatsigins nei nuo bol
ševikų, nei uuu lenkų, nei ki- 

■takai Lietuvai vyrų, vairių ir 
maisto! Kol-ka* tu nesimato.

Gal bul M-iiiiininkai išneš 
moliucijjj |utš<'l|ią organizuo
ti, juUMluinivsi. kad Ilgšiui jo- 
pcrnuižai rūpino. Gal Itusly* 
naują tuo tikslu orgiinizaeijj 
wtaryti. Kiekviena* visuome
nininkas pasaky*. kad vienu 
di<-na tokios organizacijos m- 
sudarysi. Organizacijai vardą, 
darbininkų išaugini. imu daug 
mėnesių ir melų. Tauto* Fon
das tik po kelill Uo tų te-u*tip 
rojo, kol jo vaivla |iusiilnt* 
žinomu visiem* Amerikos Iii 
tuvium*. Lietuvai reikalingu 
urna |Kigellui. o jns seimininkai 
Lietuvai suteikti negalė*.

Ligšiol veikusiųjų |ui*<-I|mi' 
organizacijų ititi n-yvį įtarki 
dikėmi trukdė ginčai apie sei-j 
tuą. Jum praėjus. prn*išaliti:i 
ir kliūty*. Tadri Tunto* l’oii 
dui nikiu išimojo rinkliavą 
intin*yviuu |mvuryti. Lietumi 
reikalinga '.'reita parama ir ją 
parūpinti tegnli jau įsigy venu
sio- ir nu ' toi■ jii-iu orcatii 
racija-.

Tad l.o-uuiikiiiii-ivi įtartam 
orgunizimli į.: 
Jluudi.m.jmn K

jaliaty Partijos.
Kaip praneša “laiisvė" ir 

*|>auda, Aun-rikoa Socijalistų 
Partija prašalino iš savo tar|>o 
tarp kitų ir Lietuvių Nociju- 
b.-tų Sąjungų. Prašalinu nebe 
priežasties.

Lietuvių Sucijulistų Sujun
gs jiosidarė taip radikalė, taip 
“nusiciciiiliavo", kad jas pra
dėjo gėdytis net tokie aitrus 
socijalistų vadai, kaip Morrii 
IiiUųuiL Socijalistų Partija 
Amerikoj supranta, kad ji gy
vena demokratinėj šalyje, kur 
visi piliečiai lygaus balso ta
ri ir kur didžiumos valia yra

Granam^ |H1W*ipO,

kad piram, negu sava progra
mų galės praverti gyvenimam 
ji turi piliečių didžiumų įti* 
kinti. Ji. virau žodžiu, mano 
eiti demokratiniais ir teisėtai* 
keliais reformas vykinant 

lietuvių Socijalistų Sąjun
ga, patekusi | Lraųm ir Trau
kio pasekėjų rankas, pradėjo 
skelbti bolševikiškas mintis. 
Ji apie niekų itaugiau šnekė
ti išminėjo, kaip n|»ie revoliu
ciją, suirutes ir kad ata-lnamc 
sumišime |iu*igavu* vuldžią į 
savo ranku* ir |s> durbiniukų 
priiiluugn (uu-iai šalį kontro
liuoti. Ameriku* Socijalirių 
Partija lūkimi keliu eiti atsi
sako. Tndgi ir prašalina L. K. 
S. iš savo tarpo ir už jo* <lar- 
bu* .itsikomv I*-* tint save* 
imti* nenori.

l(ev uliuei jų. plėšimų nori 
lietuvių sorijollstai. k S. S. 
užvaldę. Jie nori ir valdžios. 
To geisti jie guli, bet kud tai 
Imtų protinga ir teisinga m 
L.'iliiiiii prilii-li. linkime, kud 
ir In Iiiv ių visuomenę.

S<*-ijali*tų Isilševikų pu* 
lietuviu* yru visai maža. Pu 
želiu- kiek vienoji' kolionijoje. 
Didžiuma, Veik t i-a vi-iimue 
n Įsra Msijnli-tiiiė. Kn- bu 
tų. jei I. Ii Isilševikni pradėtų 
valdyti vi-iioiuotię. pa nevalia, 
plievintii v i - imi IH-liei nnt
mntidn nt-i-e-diitni f Hutų pn 

daryta didžiausia tu tei-vls-. 
Ir t><. kų tokio- m-tei-yls— 
i'eidžin. te turi ni-ti vieto. im

<ioros ypatybių.
lietuviai, Ukraiuai, Lat

viai ir Estai
nes priimtų pndaryli sutartį 
su Suvi«-iiyt«Hiii* Vnl*1i.jo-................ . ..................
mis, kud iš ten žmonės kc ' ju jis užkabinu mus religijų, 
liautų šiČMm ir duotųsi aa-Aitu tartu jis aavotištai rašė 
šamlyti tūkstančiais, jeigu 
nw-s susilauktume nesutiki- 
mo su Meksika arta Japoni
ja. J ie supranta, kad Suvie
nytų Valstijų žmonės nepa
tvirtina sutarties, sulig ku
rios galima butų suvertaoti 
vyrus šioje ž«'UM-je ir |uudų- 
sti juos į Kuro|ių, kad prisi
pildytų tūkstančiai duobių 
kapinėse, idant keturiolika 
punktų amžinai išimtų gy
vais.

Jei kokis nors žmogelis 
sakytų jums: “As noriu pra
dėti sau Iiepnguluuugui 
pirkliauti čia pat žale Mara- 
tan Firid ir daok m 
tikslai pinigų,” tai 
kylumėt: “Dieve pm 
net paskolinsiu teari 
nigų, bet nesitikėk iš 
tad stošfiM ir v 
piridyhų už tamistų, 
damos, tad tam 
no k imta n ntas

Kada VitolM
tojus atvyta j Angliju, už
mušė Uaroldų ir atėmė ja 
I—r. ‘: ■— " r
negu dvidešimta karalijų ir 
karalių. Jie visi norėjo pa- 
liuosavimo, apsisprendimo 
ir likti liuosi. Dabar jie yra 
atsižadėję tos minties, išsky 
riant vienų tatakaratiaašių 
Airiją

Įa|ėc bolševikus, šiuo tarpa jis 

sjiv ro į mus tautystę.

Amerika ir Lietuva.

Prieš Kuogsiant mums skau
du )pų l>- Bristam: mus pagy- 

Į iv, kud me* esu elriprų* protu, 
ikuuu ir dora. Iš ta stiprumu 
‘jis išvedė, kad u** savo šaly
je n<"|>avelytume rinkli jaunu* 
vyrus į Alucriku* kanuomeuę, 
jei Suvienytas Valstijos pasi
justų turinčios pradėti karę su 
Meksika arta Jafionija. Čia 
mes turime pataisyti gerbianui 
raštiniukų.

toną Lietuvoje, arba iš lietu
vių tėvų gimusius vyrus, kurie 
jau išpildė savo priedermes 
Suvienytam* Valstijom daly
vaudami Amerikos karėje. 
Mintis a|iie priverstinų kon- 
skrijicijų yra taip toli nuo 
mus, kaip Chieagu ir Maskva 
yra toli viena nuo kito*.

Pirklyba ir Tautybė.

Nevykę* yra prilyginimas 
mus luutos, uonucma gauti 
ueprigulmybę prie žmogeliu 
norinčio išdaryti konkurenci
jų didžiausiai Chicago* san
krovai. Tautas reikia lyginti 
prie gyvų asmenų, o m- prie 
pirtdybas įstaigų. Tiktai žiau
rusis despotizmas, aatokratis- 
nias ir militarizma* žiuri j 
tuutaių kuip j įstaigas, kurios 
eina k-uklyu vicuos au kito
mis, kurios rija vienos kitan. 
Lietuva nenori mažinti Ame ri
ko* jėgų nei plutų. Nei Su
vienytos Valstijos neturi noro 
ryti mažesnes kaimynų tautas 
ir viešpatijas. Žtiuigėdžių ]a> 
litika viešpatavo Europoje iki 
šiai karei. Musija buvo prari
jusi <laug tautų, tarp tų ir 
IJetuvą. Bet tas rijimas Brpri- 
davė sveikatos Rusijai. Lictu-
vę ištrukusi iš tarpo žadančių 
dantų nori liktis gyva; tai tas 
nėra rusų turto mažinimas. 
Siūdama ncprigulminga Lietu
va nciua lenktyn nei su Švedi
ja, nei ra Latvija, nei su Vo
kietija, nei aa Lesdoja. Taip-

imaą gyvtmU,

Lazuinė “tiesa” K

Ti

Tuo žygiu pūty, socijalistai 
išdavė dekretą, kad L. 8. S. 
nėra įleumkrutinga, nėra tei
singa, kad Ja reikia priskaity- 
ti prie blėdingų žmonijai 
draugijų. Mes apie tai senai 
žinojome, knd ji tokia yra. 
Malonu |uist<-lH-ti. knd tai su
prato ir patys socijulistuL

lia trūkimų; netisk
daryti lietuvių armijų, kiek 

■ birbia apie ją. Iki šiol birbė 
' tarp savęs, dabar nori savo 
birbynės tal*ų labiau susti|s 
rinti. Jis šaukia arimų, tad 
dar garsiau rikteltų apie lictu-

nesusirinko, o viešoji Ameri
kos opinija ima nerimauti apie 
tų tari iš to

i Lietom

amerikiečių tėvų. jototi j

bei km

nėra 
tuščias kodia Lietaira >mno- 
avenė nieko politiMrai negavusi 
iš Amerikos —sigad-'-j- savo 
kraujo už jų. Apie pustrečio 
tukrtanfeo jakaų iiatarių 19K 
ir IMI ra. atgM j kapinių 
duotas Prancmajoje ai J 
tikos nmalų ir garbę.

P-nas Brisbane sako, 
mes neduotume Lietuvoje 
buoti vyrus į Amerikos
ritraoM-uę. čia jis vartoja 
smarkų žodį coaacrtpl. Kam 
tas priekaištas 1 Juk mes nc- 
vertaojanie Amerikos jaunuo
menės! Juk mes tik kviečiame

Ketariolika

kad 
ver
ka

I ivM

noa. Ją tiktai pats p. Brisbane 
težino pilnai. Bet ir mes tari
me iš dalies perkratinti savo 
sųžinų.

Prie lū-tuvių tautinės politi
kos pritilpo kaikurie ncsąži- 
niugi žmonės, a|>sisiautę krū
va tamsuolių. Jie neliek npru- 
pinu tautos reikalus, kiek ke

raportavo rengėjų susirinki
mui, kad tylėsianti, nes bijo, 
kad priešai nepatirtų ir nepa
kenktų. Kol nebuvo triukšmo 
dol seimo, tol nebuvo priešų 
lietuviams angliškoje Ameri
kos spaudoje. Tų priešų .jau 
turime. Tai pirmutinis seimi
ninkų |M>litikos vaisius.

________ _________ ___ 1~~

Socijalė Rekonstrukcija
Verti- M.

(Tusu.)
didelė dauguma 
išgautų daugiau algos

durbi-Ji-i 
ninku 
negu reikalinga pragyventi, ir 
tni dar neimtų geros priežas
ties, k.ui algų* butų juuimžin- 
tos. Ištikrųjų imant, pragy
venti alga, nėra dar pilnas 
teisingumo saikas. Katalikų 
autoritetai tume reikale aiš
kiui sako, jog tni tėra tik mi 
minimi teisingumo. Tokioje 
turtingoji' šalyje, knip musų, 
mažai tėra, kur galima butų 
prirodyti, jog darbininkas 
gautų dauginu, negu jum pri- 
guli, j' i jum butų mokama kiek 
brangiau, negu tu* priimtasai 
liiiiiimuimts. Taigi nr me* gali 
me sakyti, kad tni yrn norimi 
|ė dalis Is-Veik visų darini 
žmonių' Kuiiinet musų indu* 
ti imliu tintu ir veiklumo ui

lutai abejotina doriška ir ne
sveiku ekonomiškai. Dideli* 
reikalavimo* prekių, padarytų i 
ir uzJuikuniu gerui apmokėta 
ulgu ir ju* gūrai perkamu* 
yiu geriaurius užtikrinimus 
miulatiniu ir vi*uotiuo pramo
nės įstaigų vi i kimo. Yru tai 
pusriuiungiausiua gerovė* veik 
*ny> kaip darbui, tuip ir kapi
talui. Iš visuotino algų suma 
žiniino pasiiuiiidotų tik mušiau 
nuosaikus kapitalistai ir la
biau |iu*ituiiiH-io* naudotojų 
daly*, 
dauginu 
nytų dol 
atsitiktų
U

Ui

Darbininkam* algos 
truktų, negu jie |«l- 
kuinų nupuolimo, ku* 

.1.1 
kaip 

dėl 
turi 

u* iri-

kaipo ]uisekmė 
tžininio. Tui 
iguiisi, tuip 
kummiijo* m< 
il.im n iiiti v 
rįžimus, kuri 
leng.ia prie

•
Iriuos Suvienytų Valstijų val
džia sjH-jo užbaigti, ar jialiko 
neužtaigtuis atsiėjo j ketu
riasdešimtis milijonų dolierių. 
Nor* ("detalė valdžia ramy
bės laikais negali to darta to
linu tęsti, lėčiau pradžia, ku
rią ji |iadarė, prityrimas ir 
dalykų |mžinojimas, kuriuos ji 
įsigijo ateityje negali būti at 

'mesti ir |>anaikinti. Didieji 
I miestai, kaine susikimšimas į 
kitokio* rųšies gyvenamų tin

imų blogumas bjauriai |M-rsi- 
stalo. turėtų (uiimti ir vesti 
tolyn pradėtąjį darbų, nors 
tiek, knd prašalinti socijalių 
sąlygų taisiausia* ypatyls'*, 
l.mios gresia iislustrijaliui na

ktiniui, sveikatai, durai ir ti
kybai.

Pragyvenimo papigininuu

taikė karė* pragyvenimu* 
iTntts^o įimžuiiiMAi M'pty* 

|M-tikial» tlllėapihi- 
■ tiSuni to* kurira boui 
H tu. tiiiMė k

r-

taiko* tarytai |m*ibaigus, val
džia tą dailią vestų; ne* nei 
viešoji opinija, uei kougreaa* 
nėra Įirie tokios revoliucijos 
prisirengę. Jei tik monopolių 
lupikiški |iesielgiiuai tvirtai* 
įstatymai* butų draudžiami ir 
tie įstatymai tikrai pildomi, 
tai kuiuos automatiškai taptų 
taip jugios, kaip kad ir pačios 

, vuldžios jo* butų nustatytos.
Kukio įstatymai, prie tų. kurie 
juu dutar veikia, yra reikalin
gi, kud |simiikiiiti iiM>no|>oliij 
plėšimu*, lai *mulkm<-ni* klau- 

I rimu-, kurio čia nereikiu u< i 
■varstyti, f'iu lieprošalį Im* 
priminti, kud valdiškoji kom-l 
|H'tieija *u inunoĮioliui*, kurių ( 
įiegnlimti isiM-kiningai suval
dyti |«ipni-tui-iui- prieš tru- 
linini* į-tutymai*. reikalauju 
daugiau domo-. negu knip iki 
šioliui j tai buvo kreipiamu.

Daug svuris-sni* ir posek- 
mingv-iii*, n>-gu kok* m>r* vai I 
džio* kuinų reguliavimu* butą 
i-li'igima* kiMiiM-riitvviii kritu

|

i

kurių moka vartotojas tapo 
skuudulu musų industrijos sis
temoje. Numažinti tų skirtumų 
ir |«naikinti nereikalingų tar- 
piniukų aiškiai matomas ir tie
su* kelias bu* Įirieinamas tik 
tada, kuila smulkiosios ir 
stamliiosios pirklylios įstaigos 
bus ir vaidoUMoi ir vedantas 
|iaėių vartotojų. Tai yra M 
Utopijos programas. Jia pa
sekmingai vykdomas Anglijo
je ir Škotijoje |s-r Roclnialo 
sisteiiu;. ftioje šalyje, toje sri
tyje ištikrųjų lutai mažai bu
vo Veiklumą, dėlto, kad musų 
žmonės tokių kooĮH-nityvių 
įstaigų reikalingumų nejaučia 
taip lutai, knip Eurojios durim 
kla<*** ir dėlto, kad mc* esa
me Įs-rdnug nekantrus ir per
daug individualistai, kad |m- 
daryli reikalingu* posiaukoji- 
inu- ir |>a-iteukinti mažais už
darbiui* ir nespėriu pramonė* 
augimu. Nežiūrint į lai. mu*ų 
■iidelė energija, inicijatyva, 

nu- įmi- 
ų ui to 
ik t i n*t

iM-gn buvo nuveikta
i>im<

Dar

<

f
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NEWARK, K. J.

KUR
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ciano, ill.

i

kml tokiems 
ir cliiearicėių 
liga priliįKi.

traakit nepriklausantį jaunimų 
prie garbingos orgaiiisacijoa— 
IJetuvoa Vyčių.

J. deputis.

Lietuviu Amerikoje.

Gecuiio 28 <L, 1919 nų lai 
kytame Oevelando Katalikų 
Draugijų Sųryšio susirinkime 

PBkdt&B kly anai anam m Įrya. 
fak Ctiieagus liberalų seimo. 
Kilo diskusijos. Radosi du, ku- 

<ie varėsi už seimų. Bet, iš
alkinus kame dalykas, kas tų 

ų ir leidus per

protestų ir jį pa
siųsti Ekurkutyviui Komitetui 
į Wasluiigtouų. D. G, tiup-gi 
ir į rsdsinjaa. Prabūtas

Oevelando Lietuvių Katali
kų Sųryšys, kurin priklauso 
19 draugijų bei kuopų, pratęs- 
teoja prieš dahartinį Oiiraųos 
liberalų seimų ir atsisako jin 
mušti atstovus. Tads tik Oc- 
■sianila katalikų draugijų 8ų- 
ry*ys pritars šaukiamam sci- 
saui, kada jį šauks Eksckuty- 
«is Komitetas per abi Tarj bi.

Jurgis Kasas—vicc-pirm. 
Kasys tUinskas-mšt.

Buvau minėjęs, kad Neaarkc 
• v n, pk liejamu šauki *>-i:ikj. 
i Seinuos kaip buvu pienuojama, 

taip ir įvyks, tik ne Nevarke, 
tatNuUYodn.

Gegužio 28 d. Neararke ,vyku 
i X. Y. ir X. J. veikėjų suva- 
i šlavimas. Tame suvažiavime 
i gana plačiai svarstyta visuo- 

gerokai pas varsčius, vienbal- 
i šiai pripažinta, kad šiuo kartu 

v i šuoli uo seimo šaukti dar nėra 
i reikalo. Visuotinų seimų šauk- 
i ii reikės tada, kada bus pa

rkui i uis reikalavimas Lietuvai 
ncprigulmybės, dabartiuės val
džios pri,važinimo ir tt

Susirinkime {išaiškėjo, kad 
vis. Amerikos lietuvių kolo
nijos ruošiasi prie apskričių 
irimų. Tokių apskričių seimų 
Įsi visas Amerikos lietuvių ko
lonijas rengiama npie 10. X. Y. 
ir X. J. valstijų, inuuant, tur
būt, ir Couuccticut valstijų, 
seimas įvyks Ncw Yorke. Iš
rinkta tam tikra tossnisija, ku
ri trumpa laika viekų apdirbs 
ir padribs

Nataųža paimti viena iš di
džiausių Nsor Yorko 
ir vakaru sarus

etas Ne Yorks

Vyta

komediyė- 
U “Girtuoklė su blaivininku." 
“Kaipgi gražiu žolpių daric- 

padainavo viršminėtas 
Po to vėl sutošė vui-

baaguoja Nemunėlis" 
padainavo viršminėtas eboraa. 
Ir vėl sulošė komedijų “filiu- 

xfhas su viržn.” Duetų “Ant 
‘marių krantelio“ išpildė p-lė 
M. Grignlaitė ir E. Slivinskas. 
Jomdviem už scenos pritari- 
Vyčių choras.

Reikia pažymėli, kad šita 
buvo gražiausia programų da
lia. Po to dar sulošė “Dabar 
suprantu” ir chorui padaitis- 
vus “Aš {insejuu pupų” vėl 
sukiši n» veikalėlis * * N usiaekė.'' 
Padekicinaius p.^-i M. Kelp
šaitei **Vakaro užbaigimas," 
sudainuota Lietuvos himnas ir 
tuo programas |utxil>aigė. Ant 
galo sekė žaislės.

Pirmų sykį Spring Valley’je 
buvo tolu gražus vakaras. Tai 
pasidarbavimas vyčių kuo|>o» 
Ri-ikiu stels'-iies iš musų uiies- 
tolio jnuuitiMi. Nors beveik vi
si čia ginu.- ir augt*. I"** MIVO 
protėvių kaltais neužmirštu.

Padėkoti reikia taipgi vaka
ro veilėjui S. Rakauskui, ku
ris dėjo visas savo |Mistangns 
prie surengimo minėto prog 
raitu..

Spring Valley’s jaunime! 
Jus diiluite didį ir šventų įtar
ta, dėl savo tautos. Toilel-gi 
meluokite savo s|H-koms ir 
idėjoms nusilpnėti, tat vis 
žengkit* arčiau prie savo oluil 
am: Dievas ir tėvynė.

Girdėjau, knd vakaro |« ln- 
Vvčio” simustuvėi

naudai, kaip ir pirm išvniiuo-Įnii 

aiaut į 8. V. kariuomenę.

• • ėw

L. Vyčių 14-ta kuopa turės 
gegužinę birželio 15 <L, lliver- 
sidru miškuose.

Vn i motai linndžiai reikėtų tie 
kisti visokioms iH-uuoramouu 
ii rovęs juokus krėsti.

Kai kas šnabžda, kad musų 
“tautiečiai" susiuostė ir Into 
čia sau į pagelta “draugiu. ” 
Nėra dvvo. Skęstantis ir brit- 
vos griebiasi.

Rimtumo ,mxs musų “tautie
čiu*” nėra nei kiek. Visame 
ji, veikime to irgi neimsli-bė- 
j.-iu. Jie moka I š trukšmauti. 
J*e nei vienų j rakai bų, nei 
vieno susirinkimo nepralenkiu 
rainiai, be triukšmo, 
tislvl, 
timiM
•cino

AKROlf. OHIO.
J______

Gegužio 25 d, 6v. Stanislo
vo sv*etainėjc, 410 Willow St. 
įvyko “Rūtos” banku ir Sta
tymu Bendrovės prakaltai.-. 
Kalta-jo {i. K. Stu{iiukevičia iš 
Youngidouii, tildo. Taipgi 
knlbėjs p. 8. Badavičiua ir 
kun. A Janusas, laike prakal
ta, Lietuvių Statymo Bendro
vės agentas, p. A. Salindonis. 
pardavė 10 šėrų. Lietuvių Sta- 
tymo Bendrovė namų statymo 
darbų sparčiai varo: iki rude
niui {uistatys lietuviams <lauq 
namų.

Darbai Akrone gerai eina. 
Kas atvažiuoja, tas gauna 
darbų. Taijsgi italiar atvyku
siem* lietuviams gera proga ir 
lengvomis sųlygomis įsigyti 
nuosavus namus.

Gegužio 24 d. Diliu valstijų 
liko sausu.

Gstvekarių kompanija nu
tarė padidinti mokestį iki G 
centų už važinėjimų, ta-t už tai 
ji ketina įvesti nekuriuos ,hi 
gerinimus, taijigi pravesti dau
giau gatvekarių Unijų.

ir My-

Gegužio 5 <L ilgnkojaa gnr- 
nys a|Mlovanojo Mari, ir Barb. 
Balčiūnus šuneliu. A|Arikštv- 
ta* Viktoru. Dabar džiaug
smas šeimynoje.

•
Ir šįmet |iera|Hja uoliai ruo

šiasi prie savo pikniko ir La
uro. Piknikas atsiima liepos 
27 dM Nationsl Gran*. Rivcr- 
siile, III. Kada buza ras atsi
bus, kol kas nežinau.

Sekiuadieny je, gegužio 23 <L, 
Av. Antano {Mirap. svetainėje 
buvo susirinkę vuikučiui. kurie 
rengimu prie pirmus 6v. Ko
munijos. Tėvai tų vuikų irgi 
buvo. Gerti, klebonas, kuu. 11. 
J. Vaičiūnas, ,uuiiškiiio, kaip 
Mukai yra ruošimui prie svar
biausios jų gyvenime iškilmės. 
Iššaukė koletų mažesnių ir di
desnių bemiukų ir mergaičių 
prieš žinom.**, davė jiems kinu- 
sirnus, į kuriuo* ilrųsiai atsakė. 
Lietuvišku knllia buvo aiški.
Matyti, kad gerb. kletamas su.

Notlyrni 
nervuo- 
dviitistų

SVETIMTAUČIŲ VAI- 
KŲ MIBATA MAŽIAU, 
mm AMnrmory.

l.nun.i llridi.r.M-iH-Zi.l ir km <n- 
•4, R tariu* AtsdUnk> ašlr aBt llrvdguporto 
nvuLinirMule uleltl |

14KT1 VIJ l»UtlUXINKV 
KltllTI vę 

B’l XJr»l M.

Tviubl Bal.aiU d^aralt) "l»rau«” 
pnMafcaltyU. luatfiMdl | j) jMigaraiaiMg. 
l'ialrAitSkJImu Gak-ulte įduoti ~l»r«u«o’* 
►|«3 uai uv«4 /vairiv sUrtsu. Italp: pla- 
k «lų. tiku-tų ir kitokiu* 4ahku» pa
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A. MASALSKIS
Loruns GuuMinm

Atlieka vteukUa Uldoluvoa 
kuoplri.iuaui Turiu mvo knra- 
bouua Ir aatutuobiliua.

Taiki *1i«1»mv, dnl| ktaI«u |m- 
••v girtume.

3307 AUBURN AVĖ.
1'hvBv Htv««r 4IJ9

Brockton, Kasi. Iš ateivių 
motinų gimusiu kudikių mirš
ta mažiau, ucg iš motinų, ku
rion yra Amerikoje gimusios. 
Iš Amerikoje gimusių motinų 
miršta ltil.'i kudikių, o iš at
eivių motinų tik 92 kūdikiu 
iš kiekvieno tūkstančio gimu
sių. Taip pranešu nesenai iš
leistus Vaikų Biuro l>uk-te- 
nas, kuriame yra išdėstytos 
{inscknn-s vienų metų tyrinė
jimo kūdikių mirtingumo 
Bruektone, remianties ant tai* 
metais gimusių skaitmenų 
(nuo bųikričio 1, 1912, iki spa
lių 3t, 19» m.).

Tyriu Įjimi tikslas buvu au- 
sekti pasėkom įvairių eko
nomiškų, aeeijalių ir fiaittų 
veiksnių ant kudikių mirtingu- 

iankė knAvienus namus, ne- 
žisnint ar i esti m turtinga ar 
varginga, čia* rimus ar atei
vė, jei tik kadis, i baro <>*•«< 
Brodrtoae tab metais ir jm tik 
jo gindama buvo užrekor-

I*alyginus drirtumų tarp kū
dikių mirtingumo iš amerikie
čių ir ateivių motinų pamato
me laliai keistų apsireiškimų 
tame Mussachuactto miestelyje 
Surinktas skaitmenų kitos vie
tai tarp svetimtaučių ir čia 
gimusiu parodo, kad svetim
taučių miršta 55 Manehestery, 
37 U'ntcrbury, ir 67 Jolina- 
toirne ant tūkstančio daugiau, 
neg amerikii-ėių.

Tolu {mstebėtinaa skirtu
mas tarp kudikių mirtingumo, 
-mot bulctcno, yra iš dalie** 

_ ■ mies
to industrijoje algo- jirityru 
iicm- darbininkams yra už-

* sali

GBAMD BAHDK MHH.
LIETUVIAMS'

Jusi, koluuijujc nuo Balan- 
<lxiu 20 dienus 1919 m. “Drau
gu” atstovauja p. J. MARGE 
LIS, 344 Myrtlc str.

Pas jį galite “Draugu” “* 
kirošita-li, uusipiikli. ,auluoti 
i ji Jiajii'škojimus ir pagarsi- 
uiiuua. Galite gauti ir knygų.

fiiuumi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Grun
da Rapid*, Midi. “Draugu" 
agvutui.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TUolMMa MiKinlcy IT<*

I.Vlm llMikll* IJct.M 
MM s«U »r*n ISmS-i«rtl
K .įtupia \\. Si»t««a ynalvta

Dr. G M. GLASER
rrakt*kuc> IT rna’.a* 

Ufluaa SI4A Murdau M. 
Karta M-eo te, < Mca«u. U. 

RMflCSjALirrAd 
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•tetų ;<<«i 
oriau valandom: Nm • ratu 
•kl lt. b*h» !Z iki t pc l»*>: Bu • 

UU t valanda, vakare.
gMdmuK Btre I Iki 1 H pia*.

Trtrffi Sarte UT
-* >

x

U>4> C
AkBMTta.

f

Dr.S.Naikdb

>

*m: *•

m w <*tk i-ue*.

MA5TEP 5Y

I*«*t »hI«**mU *• akru r<r*a» knita ati 
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»• luaii~u.i» Turi ••**!» n •
im •( įturiliHtiA. Nurmti* I^UaAiy Al
uty. krcipklb'*• *i»m udrr-au:

!*«•<• r llru*.tu»k«>.
«‘uita r. M ir Ii.

iMter >ra palvu UBtta Ir varta- 
tarnu* daugumu* lietuvių kur .o pi 
Jija beari rita, ir augai .t rcku«it> 
Juujatua kaupo airu.uaa kuiuwua> 
l«a'f«r>ta t*«viafty1«*aa Valstijoje A 
menka Mia galima p* parupta c 
au«»tu urli romu lotu

6E0RGI & YITAK MUSICCO.

l*«U4ikAM liunlo Ikridrrf“*-
l«* ar X«*r<hsU<lc u|*4c4ink< į btm* mus Jam 
14h iv Ima fo*d«u)B*«. Htilnr b.ilryiltn Itk- 
UU % įkarto nr rrlku lalA>ti. Ju<u 
luti turit** iitaDUsukHr

J. H..
11:3 Bu. Gimti m C'kM-ACu, |IL

I*ar>klwi»la iMtiMta, iMal ir l*urlm*r 
-> !• li'lužKI aK>vc«M«iJ Mr<«*K

K-«a n*-r*ln iaj*«i. yi* nl BuiKiuj <«•> ' 
iMi KteU..UkLi |i.»»

Jol.u J GrMMla.
IRTAI Bu. Stuk M. 4'hM*Ko, III

tai, kviofianti ’riaua ^Nevnrko 

lietuviu* j maas-mitingų birže
lio 3 d. Tai “tautiečių” mitin
ga* šaukiama*, euprantama, 
irgi ociuio reikalai*.

Kų tumui manoma atsiekti! 
Ncsarko draugijos, kuo,mis ir 
kliuliai ehieagiečių < 
.K-inini iM-pritarė, atstovų nuta
rė nesiųsti, nes visi Nevvatk-e dm I-ii inkams į -
susipratę lietuviai eina sykiu Mainui didelės, kad jie ___
su A. I*. Tarytai ir abiejų ta I j^tnriose npliukyta-se gyventi, 
ribų Eko-kutyviu Komitetu |Jt!ųu u.iį,.,, namų, kokių 
kuris seimų šaukti reikalo .tar .^Armi užeinama kituose la- 
m-inato. l'žtat musų “tnutii- |,iuu susil imšusiuose mictim- 
ėiai” ir sumanė griebti ir iš i 
bandyti paakntiuę priemonę.

Tame susirinkimo gal ir tu j 
ris giliukj, jei ten susirink-' 
neorganizuota la-vrarkii-ėii;1 
lietuvių <Lllis. Tudu jie. |iuk idę 
durtam kokį “spikerį.” gili ir 
perrary* savo pagamintas re 
aoliueija* ir |ui*kui sušuk* js-r 
ltiiktnši'-iiis, kmp jie mėgsta, 
sakydami: “Žiūrėkite, Nevi 
arkų liaudis pritariu cliicagic- į 
čių H-imiii." 
susideda ta 
liaudis skaitytoja* (Kits gali; 
suprasti. Trinupui sukaut. iš 
žmonių, kurie apie jokį Veik' 
mų neturi mažiausiu supratę 
mo.

Neiipeina tnusų “lautic 
ėiums." kud tie u-im-nv- m-pri 
k tu u*o nei ,it ic vienos draugi 
jos ta-i orguniznt

save
i. knd 
draugi

---1- šllUl I’UIVIVIIU, V IU IM
(leiitii'tv svarbiausioje PEARL (ĮOEEN 

KONCERTINOS

se. Brocktom* nesu. Anot bu- 
|e(c|Hi:
“Išrisiu, kad Ullgštos algos 

!|mg.rin<> gyvenimų, paragino 
piie ūpais vi-limo ir civiliškos 
iitsakomyta-s jausmu; ir deltų 
miestus yia geresnėse civiliš
kose n,lygos.-, kurio, gerui 
atsiliepia ant sveikatos jo zv. 
Venlojų.“

Nors m -• nui atkeliavusieji 
dar m |iasi< !.< to prugvvi-uiuio

Ii kokių žmonių |ni|1Hli„ M<1 -V).
n..urgUmz.uota| hii> Jtiriai ir ,iri|ui I

' Bnocktanc nėrn vargo su sic- 
I tinitain'iiii*. kurie luitų lutai 
I vargingume ekonomiškame pa
dėjime. o iš to ir vargingume 

i pragyvenime.

GERKITE IR 
GYVENKITE!

Itcikalaukiia h«U!<<o. korį Hmvl 
'lamo dykai

BURDA DRUG C0 
North AshUod Avi

Chicaro. 111.

Burdos Arbata išvalymui |m “*• w’ •’* M' *’*’*“• w 
pra-tni teikia nnt orgunisino 
virškinimo ir Milo kraujų. Tui| 
yru jKiM kmiiigu. švelnus ir 
imdoiiu- valymo budus! Grvi | 
tui prašalina visu 
mo 
ke|

di«bi,uMU* ir rcn*u- 
(M Mitalas Ir šiuriai* 

.> »..!<♦ ersKiit- 
itiufcsMKa 
h. iu 7 *tu-

i’i^nloii Ir 
ui. ul» Miku — 

įuO .pu. IJallS-

seserimis mokytojomis rūpes
tingai rvngin juos prie tos iš- 

|kilnw-r Ims birželio

užklotoji- 
atsitikimus np-iitikinimu- 
■tiŲ. <li-|M-n-ijų. rūgštis vi
luose. triukšmų ir gnlvml 
min-i ir |.l. tmu- nuo v 

Burdos Arbata v ra uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiitiiiiiiiiHmn*

F. P. BRADCHUL1S 
Lietuva Advokatas 

Attoroev at I



Ketvirtadieni*,

r«W0a.

Iš IIRIGIITON r ARKr.

vietą. pamatyti
ui

I

TTegruiseb, ui l.bigų |mm- 
rigimn buvo Minrest uotas Ber- 
nard Glinskį Teisė-jas jau no-

BOMBOS — TAI PAČIU KA 
PITALISTŲ DARBAS

1<i-
Kl

rinte tarė sav«> žodį ir išnešė 
sekančią rezoliuei

Taip roko mcijalutas Brozs 
Lloyd.

Šiniiir eu-irin-
luts pinčiai niškinnina

L. II. Kryžinus reikšmę j 
llždilolį. Knd piid-kinin |!(j
1. IL-iiidoniijo Kryžiau* Kryžiaus rėmėjų kuoĮielių Ivė-

Ij ■_________
IL ri-jo bvlą panaikinti Is-t <lar* I ■

lynas—1 raštininkas. V. Pvt-
Jeigu rims kuopos Chimgo- ’’*”**"* * f*Wn. J. PabijrmM 

je lintų tnip fs-lninsios knip J iždininkas. J. Amlrušinna*

< 'įlietigo.iv |wr praeitus me- 
i- G-di raluio-i- ti-i-miifiM* .

pi<- II iiiilij, imi Isind-ui- ir pi 
iiigni.- siil.olektuola. Tai ntli- 

ub-mę |w«iciją to n,T|;a;. |; p, jic .^|į

DRAUGAS

r

ICIE’.ICĖ DUONKEPIU 
STREIKAS

Cliiengoje gyvena tnrtin 
gn- -■rcijali-tn- IVdlinin Itin 
l.loyd. Ji- tvirliiui. l-.-i-l 1»ief,i 
sprog.liuiiiu. t. i p įėj.j
kapitalistą ng-nlų durims.

l.loyd suko, 
pusmečio S'iv. 
vieš|Kit:iti-i.i o. 
ginli. gyti 
nepnken,' ■«

Nako, 
gyveuii 
Imvu-i 
Bu-ijo 
krntišl

uI

CHICAGOJE.
KATAUKUK08 S VENTĖS. | PRATURTĖS FEDERALIŲ

Ketvirtadieni*, b iridis S d., 
Bonifacas, Vokietijos apašt.

Penktadienis, birželis 6 d., 
Norbertas Paulina. Kandida

TEISMŲ KLEMKOS.

Gal jie rokolektuos prigulto 
ries sau pinigus.

Iš CHICAGOS UETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

KAPINIŲ RINKLIAVA.

kuopelių, o kur jau jokios 
kuo|ielės yrn. tai prie ją pri
sidės. Taigi visi veikėjai, ei
kite pageltam Tautos Fondui 
O tuomet darbas bus pasek
mingas.

kad kaip kurios vietinės drau
gijos laimi šaltai žiuri j K. V. 
ir laiko bevertė* prisirašyti.

Kad gerina butų galima iš
aiškinti K. V. organisarijoa 
tikslą, sutarta gauti gerą kal
bėtoją, kuris pinčiai išaiškintu 
apie Kataliką Vienybę ir kad 
draugijos netik Cbicngoj, bet 
ir Illinois valstijoj spiestųsi j 
tą organizaciją. Nutaria kvie. 
•ii visų Bridgeporin parapija- 
katalikiški} draugiją valdybas 
susirinkti j vieną susirinkimą 
ir kartu visiems paaiškinti 
apie Knt. Vienybę. Knin bu« 
neaišku, galės duoti klausi
mus. Susirinktos- galės daly
vauti ir pašab'nini žmonės.

Tam tikaM tapo išrinkta
B. 
ir

Nepaprastas Vakaras
SU VAKARIENE

Iš BRIGIITOV PARKO.

rengiamas

ALTORIAUS PUOŠIMO DR-JOS
Visi vargstančių lietuvių 

nnšlnič-ią ir pasenusių darbi
ninku priešai pili pnsidžiamr- 
1i. Kilpinių rinkliava ji-ms imt 
t'-iiid<>. šįmet mažai jsi-in-kė. 
1>:iligvli rinkikių pniknituo- 
<I:iiii>i- kaitroje surinko daug 
kuialžių žinlzių į savo nusis 

ir širdį, o tik |>orn dolierių į 
•lėžutę našlnirinin-.

Bar ne visos kuopos prista
tė į centrą savo apyskaitas ir 
minkius pinigus, Imt npic 

I kaikurias jnu atėjo žinią.
Neseniai "Ih-nuse” bure 

I rašyta, buk 7-1oji. 1. y. Aušros 
Vintų kuoĮKi nuizni terodo gy- 
vyls'-s. Niumni taqm reikia pa- 
Mgvriti Sc|gintosins Kuopos 
teikimu. Kapinė* ji surinko 
nnšlniciams 7^ dolierin*. t. y. 
danginu už dilelę P.-nktnją 
Kuopą.

tlinb'jome. kml Tns’ioji 
Kuopa, t. y. Cicero. III. pra- 

- h-okė visas kita- didžiąsias ir 
mnžnsi.is. liet Centras dar ne.

Ketv., Birželio-June 5, 1919 
Aitras Virti Par. MiMJ, 23 PIKI Ir OiUtH*

tiuil. T. iri yni ir 
! Iii h i-ui'i kh*'k::i. Ti«’ 
kai *. ali |t.-t«hi!i tmlin^i xnt<» 
n« -. |«1irln, jns jie vali 
k>»l«*k'hi<*!i Knn | niKi’iifilį i* 

| m ninku. 
Tnip nni»»r»’h»|A \'yrinii*ia- 

* Jif- l«*i«inns Ji:i*in’iii«l:iiiir.
mkretarius \Vil-sm. Aną vika-j .-nai Bb-i-tu j-tntynuL 
rą jis kalbėjo tins Kngipol i 
Aarecintion inin-ngtam |"<ky-!t.i 
lyj fn.i ni nn vii ’-Liity i.

Sekretorius sakė, jog darbi, 
ninkni turi i 
ginti iškovotas karė- metu 
sau algas. Darbininkai turi 
tiesą. Nes jie pirito Inisv.' 
bondsus. gvlliėjo vyiiau-yls i I 
vesti knn*. Ji<in. nlgos negili 
tait sumažintos ir mini- su 
mažinto*, kol n«nf|>ig«ią. nini 
stns ir visas žmngtii reikalin
gas pragy". niinns.

Sekretorius \Vil-on |«ižym<-- 
jo, knd Suv. Vabtijo-e arti
nasi gvrbuvis, kokio m-kuo. 
met dar nebuvę. Neužilgo pri
truksią kelių milijonų darbi- 
ninku.

Per praėjusias š>*šia« sa- 
vmites snntikiai žymini alsi- 

l. I*meilą savaitę O.ntZ) 
vyrą daugiau priimta j dar
bus, kaip demobilizuota' ka
rei vių.

Sakretorim dar pažymėjo, 
Jag nėra jokio* baimė*, ka i 
Mąj falyj praaipiatintą bot 
kevikizmas. Čia Isilšcvikams 
riaurfi nėra progos ir netin
kama* sąlygos.

_______________
8VGAV0 BEMELUOJANT

K NUBAUDĖ.

NEBUS SUMAŽINTA DAR 
BININKAMS UžMO 

KESTIS.

Taip tvirtina Darbo sekreto 
ritu Wilson

Cliieagnjc lankė i Dari".

paHanaš kaltinamoje. lw jis 
taip daug trukšmavęs.

Glinaki atsakė, jog jis įmini, 
■ėjęs gimimo dieną. Tndn 
sėjas paklausė, kada jis 
męs.

“Kolumlio dienoj..” 
rėžė Glinskį.

Teisėjas nuluindė Glinskį 
935. Nes KoIuiiiImi diena yra 
spalių 12.

jii-ui- -kirminą I noošhnli.

Klerkai gerinu pelnys už tei 
rijus.

' Jei taip, tni •lide-nino-n 
i,ii,--tu<i~i- fi-b-mlių lei-m.i 
ll<-ik:i! pinigiškni gi-riau sto- 
ti\ UŽ |«|čil|s lei.s'jlls.

Tvi-ėjo <'nr|w-n1er t vi-iro 
tii-tvis valdininkas, kur- peri 
•1'1 nu-ti 
•"•j. jeisuknja. jogi-i «-nni bū
vi knllmmn apie tą įstatymą.

IU niekus n>*|insišvrąitė j- 
tal.vnių knyeu-e ieškoti Io 

|s,-iihi. t<> .-1. y liaus 
tižia kl'-rknuis imti sau nuo
šimtį iš jmrankų. nžslatomų 
liondMiis aria pinigais.

Pagaliam amakta.
Praeitą vasarą Nesr Yorke 

nuarcliistai Fanma (loblmaa ir 
Alezandcr Bcrkman pailėjo 
už save paranką piaigąi* po 
rsijmn.

Kuomet anarchistai buvo
Jlt1 

katare sugrąžinti parankas. 
Jiems sugrąžinta atitraakns 
vieną nuošimtį.

Nes vienas iš federalią kler
ką surado įstatymą knygos" 
leidimą tą daryti.

Anarchistų ndvokatns tą 
reikalą |milavė teisman. Pas
kui byla atsidūrė ryriaustan 
teisman. IVadiingtone. Teis
mas . U-prcmF- klerką naudai.

Tas į»1ntyinn* Įmeina iš IR-Vt 
iiH-fn.

PIRKIT! 
MO 2EN

šiandie, t. y. biri. 5 d, ”30 
vai. vakare L Vygrių 36 kuopos į- 
v\k» mėnesinis svarbos smirinki
mas. G.-isflna. kml viri nariai su- 
(.rinktų. Turime daug svarbių 
dalykų apkalbėti Po susirinki-

-1 J I a-a a t* - a----- iv— i* >MM, JP1 IHCB KM

šis 'vakaras bus tokia kokio dar ant AVert Si.lc ne
buvo. Ajmrt ganlžios vakarš-nės, Ims <lar gražinusias 

--  * *- *---a?- XX|RUglNUMMICkUIlKlF IM £TTiaUMU 

dainininką ir tt.

Kn« norite grimai laiką praleisti ir skanini jmsivnl- 
gyti, tai atsilankykite, o iH*igaih*itc.

komisija iš trijų ypatų: 
Si-kleekin. P. VaiMcauskio 
V. Petrausko.

Iš raporto, kurį išdavė
Vaiėekauskaa U K. V. Centro 
rasirinkimo paaiškėjo, kad Ar. 
Jurgio parapijos K. V. sky
rius gauna 4-tą numerį.

Baigiant susirinkimą dapil- 
dyla valdyba. Dnlmr Kat. Vie- 
nvbės 4 skyrio valdybą suda
ro: gerk klebonas, knn. M. L 
Krušas—kapelionns. P. Vaire.

Lietuvių llrictilnn Pirk poli- 
lUkns pašrlpinn kliuhas taikys lai
vo prieš imianvtinį susirinkimą kef- 
verge. IiirMio B d_ UIS «■ P. 
\Vinc<4e»ski<f svetainėje, prie 4500 
Su. Talman aiv.

turi galutino prani-simo. Tnigi j IšrinstcnM 1 pirmininkas, M.
n vm fi-lentl. j tarnv. I CT,li '^pildyti, o gal M«r^vĮčia-2 pirm. R. Au-
■sakoja. iog.i *nni neišsipiMytl

Sš piinioji. tni kapinią rinklia- 
,. ijiir, b-i-l'u Imtų davusi netoli tūkstan

čio dolierią.
Tiesa pasakius, kas nedavė 

nukris kapinėse, galėtą duoti 
dabar ir tuouti pakelti anre 
kuopos garbę.

ir K. Mickelinnas—iždo globė
jai.

Išrinkta trya atstovai j K. 
V. Centre aoėirinkūną: 1) J. 
Pabįjouaa, 2) J. Andreimaae, 
3) P. VriHikunMii

Na i linkimai K. V. 4 dyr. 
bus laikomi 
tre pi 
Jurgio'

Mėnesini*! klnlm misiriukimsi 
liko iM-riuiti iš sulato j kas pir
mą kH vergą kožno mėnerio.

roMfta.

kam

NEDEUOJ, 8IR2EU0 JUNE 8 L, 1919 
Bergmanu’* Grove Riverside, IIL 
Pradžia 9 vai ižryta.

Atsilankę ant Ko pikniko galėsite linksmai dieną 
praleisti tyrame ore ir |>ric puikios muzikos gerai pa-

Kvąeėūunc viro, kooskaiUmgtauriai atritaakytL

Ateinančiam nedėldienyj jau 
įvyksta L. Vyrią Chicago* Ap- 
striAa iMfevtaaa f Natiea*! 
Grove, Riverside. IIL Rcngki- 
mės viri. Km nori iki notare 
pasilinksminti ant tyro oro, 
prie puikios muzikos, pažaisti 
lietuvišką žai-<vų. išgirsti kele
tą chorą. kurie, kaip visados, 
tnip ir šį kartą sislainno* daug 
janmningą dnineli”, kvieėio- 
maa atvažiuoti AtvnFare*. 
■ enignilėa. Kviečiame visus.

J
•m

DIDINAMI MOKESČIAI Už 
TELEFONU VARTOJI 

MA.
t'liiengn Telepliom- Co. pir I 

itii'ninkns Nunny praneša, knd 
li>nii< dienomis leis padidinti 
iiioki-čini iiž telefonu vartoji
mą. knip firmose, taip priva 
tūliuose nniiiuoM-.
Taipfmt litu padidinti mokės. 

či.d ir už "km:* dl-tanei-”.
Kutui Kini jn nu-i-kitndžin. 

l.-td j'tini vo* gnlinti nuvesti 
r du- -u •-•ainis finnri-ų žvilg - 
l'itt.

kad už. kukio 
Vnl-' ’ iu 
ijnli-tni.

ŽMONES NEPATENKINTI 
PERKĖLIMU POLIO 

MONO.

I l|<s,l|| pilllo jF,|<,!|<Oll!t< 
llip Vet .i o. |«.li,-ii.>. tir 

iTmIviiiii |k t k -llr •

L. Raudonojo Kryžiau* Mpėją 
skyriau* susirinkimą*.

1‘ėtnyėioje. Iiirždio G <1. R 
viii, vakare, ftv. Kryžinus pa
rlipi ,i«>s svetainėj... naujai susi
tvėrę* llaink.iM.jo Kryžiaus 
-byrius prie T. F. šaukia pimią 
■ 'iii1nliiii:i.
I, itin1
anie
u j..
"in u
t l.-lą nl-iekii-, reikia virio- 
Ii tinimu skaitlingai į ji Misi vientaitaiai 

ja.

L. R. Kataliką Vienybė lai- 

kūną gegužio 27 4, Dievo Ap- 
vcizilos par. svetainėje. Cbi- 
cago, III. Atstovai ir atstovė* 
nt si lankė iš visą penktą sky
rių. Veikėją nemažai ir-gi Im
tu. Kalta'-ta nemažai ir nuo
dugniai a|iie Lietuvos lininio 
no jo Kryžmus rėmėjų kuofs-- 
b*. Kndnngi Katalikų Vieny- 
ta’, yrn stiprinusia orgnniznci 
in šioji* apivlinkėje ir nnol.it 
nugn: kndnngi ji tunto, knd 
jos raginimus katalikų visuo 
menė karštai rėmė praeityje ir 
reiinlnnui nenpsivyb'-. liet at- 
wšė džiaugsmingus vaisius, 

ir Lietuvos Hamlonojo

: 97 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—31.00.

Turime taippat knygelių "In
dependentu for the Lithnanlan 
Nation” (angHikai).

KAINA 50c.

UHzakyną Kąskite

DRAUGAI PUB. 00., 
1800 W. 49th Bt, Chicago, HL

IVKMOlIKtS AnginKal ftaullC
LBNOVA IŠMOKTI

30 Lekcijų Buvo $10 Dabar $2
JUUU UCKCUA NEPATIKS, G&42IN8IMK JU8 PINHUB

Mėro —riii. Me M toem M~MI mmIIMuM kalfeAu. ak»My<l tr m- 
GrU Fra l«wvte4MtM. rrrh'ueMn. ir tikrtaeAea U»4m Hiatrti v’M M9-
cląp ludtao Bernu. Kiikvkea IHte-in M keree kalba a«4e ■UAirur d*-.lykna 
tfilr Mpraatemnl kr 9*rtlkr»a*m*'hi i.^ąla, k.v4 anetuaya artik rali. M< t«*rl 

atanletl. Jm |mm«4mG* dul>h*» »■!»• alAhttd kr pr^ktUAuil. k/’«l Inis-rit*-*. 
rimai klHiY.rrito* ril«H<«. ktekvt««* L^Uo «a**>u4iAaal | m«*klnki »»itnt| rw te- fe 
km Metiką, knd pr* n< kelia aUą| MtM lak'lprib k«4«< VHico mriUr.4-H. !XaH* 
man aastUka h'd.i* ir vertima* lkrtuvibk«»a kalba* taipci yra |«-.k<*šitaa.

Ala karaaa m»ai4Ma AA M crnAfei atf>|we*4latw ant rrma |»oąita n* 8rkrU«. 
I'irma l*iu-O aaMMlcda 14 B |««Mia9Me --riaan kM«*r iA 4 A4dx4iw peataHV-

Mal ko mu»ą mukiavF aakn ap* ktirrą. IAmuJu-o naKlUkal:
"CMfiriaii irji: - MHdftta priimti am* mmnmi A*r«1ln<iu»»aU» Jmma pa<1< M «• 

Junti ntkukanti u.ikmtmg ir |M»t»«ilrrtAkita lek*4ia> >«mni mi4<*d«*». Ja-sy atokMM- 
mu e»u u;«an>dtnta» vtaetb* kvilrvamt* Taipr.L a/i u ir u! k«MiM«barliu (pa- 
l.trtmua|. Jua«i t*»* t•«•!«* kurraa nO-La liMal >T« |rimta. Fu oarMa |*3SBrh(i. J<i- 
MKI’H KIJACMKAM. X«*rrirfMrfe IU, July II. I»ll.

Turm«* Limtua fmMAkl ta»&ki) r»u» mv» unktnlti. J* Iru Jie m«»k*Je 
nata Ui kursi yra taip uuran«*lt»ii bt—l urena- .hm na »r ta inkais. i*i«*k>-da- 
mua ąb:Utr ilk (U *< kurna. Ik4 įuritnžjk Ittojau* -dabar. Vė
linu* r-iU lui parv-ta. A t m m k. m«« turima ilk Kty kur»w poHH k lak
tu na. f*a te Ir t* I l*m* |M* f I* 00 k M-k t Žana* kurnu*. T.»lrt luik irirmAa. 
N>u*k IT oa b'utultan. |4»k markia ui Ikr d«J Ukašri'itl prtošuatImu l.urw*. 
Tniurita Dm L«» m riuktauji Jrtgu tu p.itlk*. |»r-Muak lakrijaa ą**Miu* titrai ui 
trijų <3) du nų |w* jij nptur*Jtu »*, m* • auim>>in»4tiir juiugu*. m* kur*-** yra 
Vą-rtas |3»ea. k*Ina tik fIB.BO. b*-t Uiulzia daU*r turi prv*« »*uU
p ui UI*. *u marks-mia. Naudoki? Ma |*rern Irimn-k platgu* biandiaa. 
ritikrta-irua. kad B**-i(all«'a4. I'iniru* Mądt ’ Nuttc) Ordvrtu" Aiuu adrrea:

BEN WAITCHES,
44M So. Hermitage Avė., Chicago, m.

epu*tl.
Todėl. dėl tėvynės lalni. ne 

pamirškite ntsilnnkyti aiisiriu- 
kilimu. Valdyba.

IS BKIDOBPORTO.

Rezoliucija.
I.. R. Katalikų Vienybė savo 

laikytume su-iriukime 27 d. 
I gegužio, III., Dievo Ap

veizdos |Kirapiį<M< svetainėje, 
išklniisiu* Tuntu- Fondo af»i- 

, šaukimą tverti prie Tiiiito. 
I Fondo vietiniu skyrių l.icttt- 

vo.- Ibiuibuiiijn Kryžiau- ė<l j 
jpėjti draugijas, vienlmlsiai nu -I 
tarė i? visu paj.'-i-i} remti tą1 
gražinusia ir prakilniausią ir 
Inip šiandien, knip ir ateityje, 
iiui-ų tėvynei nandingiansi 

siją. Tislel kreipia 
rauto- Fondo -kyri 
įtinai pradėti tą pr 
rlui.
M Mažeika, pirm. 

Pr Zrlankus rait

nicžuusu ntTiinttniuaTttt ciihsmi

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Mum? krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
Purduoihint ui ieniiauMią kainą kur kitur taip nerami. 

Ma*iin Inj htUmniB drukuuti ir «*fit»o ttarliamo yni naujau 
»!<«• tna«i<«. rUaikom vianfcitM laikn*d/'U«, žiedu*, tliubi- 
iiiua ir d« analitiniu*, gmiuaf<*nuB Intu*lakai* rrkordaia ir 
k■’hrrmtttų rrnttUhiy. armonikų ruatUų ir prunikų iždir- 
bytn'ių. Italo laikų, mtarų ir amuikų, turkių tik reikia. Dir
hame viackiua ženklu* draucyrfema, taianmt laikn*di.iu« ir 
mu/ikahUcua intdrumrntuo a lankai u 
(vnlų kra*a/<nk)į *aut

Kurie prisius trijų 
kauliogą veltui.

Steponas P. Kazlawskt
4S32 Su. ASHLAND AVĖ.. CHICAGO. ILL

HUoVF.il T

nnol.it
HUoVF.il
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