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Lakūnai perskrido Atlantiką
Amerikoniška karino V

Patvirtinami bolševikų
žvėriškumai Odessųje -

_______ 1

» mene užėmė Juarezą 
Meksikoje

1,900 mylių kelionę atliko j
18 valandų.

saki '

Vildetiams leista turėti
200,000 kariuraeies

. vokH-i-iani. aimovMU. nu o ai- 
' sakymų arba naujai prrtainytų 

taiku* nutartį. Sakoma, vokie- 
•čiasa* bUaių duota Įtcokio. 
dieno* apgalvoti atnakyinų i 
anUrij palvirtinli arba at-

V.V-. j-g *-■>--
■Mou rukmrtam* padare nu- 
idleblimų. I’irmiau.ia jiem* 
leista |>sdidinli anniją nuo 
ItMŲMKI ligi 21KMN1I.

Ta. |udaryta at.ižvelgu. i! 
buku* ir čtbo-dovnkun. Ne* 
ir nilieius leinU tun'ti nkaitlia-

Ttdiau* talkininkai pažadėjo 
Vokietijų priimti tanių *ų- 
jungon. kaip tik Vokietija i»- 
pildy. kaikurin* |m.tatyta. 
jai *|M<eijak*« nųlygan. 

Pagaliau, augntiitini-j Sile
zijoj lėkio ftravesti |4<4ii*eitų. 
I’inuinu ta teritorija Im- jokio 
klausimo buvo .kirinmn bu 
kam*.

Tie ir kiti nu.ileidiiiuii vo
kiečiam* vra laimi .varlių.. 
Tad. kaip nln-lnni manoma, jie 
JMll virtin* taiko* sutnrtį.

EI Fmo, Tex., birž. 16.—Dė. 
dr Sanuu turi naują karę. Mino 
kartu inėjo Mcksikon ir užėmė 
miestą J narvu, kml apginti nuo 
Viliu* kariuomenė*. Tas reiš
kia, kad Vilią dabar atsisuks 
pr» Kur. Valstijas.

Vilios kariuomenės dalis

Bi-t carranzi.tni aną išMuėė.
.Mūšių įin-tu |«š.iuta G aiis-- 

rikonni.
Ta. davė progą amerikoniš 

kai kariuomenei užimti Ju 
an-zą. | |>u.vnliindį iš EI Piimi 
tiltu 3JUi amt-nkunižkų ka
reivių aumaršavo Jtuirvzan 
ir užėmė miestą.

Vadinasi, Viliai netek, ta. 
miestas. Ib-t Suv. Valstijos 
susilauk, naujų nesmagumų .u 
Meksika.

Aus-rikoniškai karinome 
m-i Juarezi- vmlovauja gen. 
Erain.

NUBAUSTA 8 ANARCHIS 
TAI ŠVEICARIJOJE

16 ii jų paliuosuota.

los DARBININKAI NUŽU
DYTA UNGARUOJE

Budapešto, birž. Iii. — Va
karinėj l'ngnrijoj buvo mė. 
ginta .u.liilHlyti geležinkelie
čių streiką.. KM darliininkai 
nužudyta. Streiku* *ekn mvo 
keliu.

KAIZERIS IR 8UNUS KE
LIAUSIĄ BERLYNAN.

Londonas, birž. Iti. — Iš vo
kiečių versmių Anistenlaim 
gauta žinia, jog buvę* vokie
čių kaizeri, ir buvęs sosto |- 
pėdinis keliausią Berlynan, 
kaip veik įvyksianti taiku.

BIRŽELIS 16. 1919 m

(Iiirago ir npvlinki'-*. 
Aiundie ir rytoj iėdalie* 
Irt—ituita; pmmntoiiii grinu- 
nuii; rytoj Jilviuu.

<k

■Tno tikslu prrmatomns 
limai.

Onpsnha<u<. birž. 16. — A- 
nn diliuj Gramb-nze, Pozna- 
ninje. vokiečiai buvo nukėlę 
didele. įlenmn.tracija. nu. 
narrliijo. sugrąžinimo prikalė.

Ijii.vanorių kareivių gvar
dija su savo nficiernis numar
ma vo priešais, kaizerio Willa-I- 
ino I stovvlų ir ant jo. lindė
jo vainikų.

Paskui |iaioikyta kaline už 
grąžinimų UBmarrhijon. Ka
reiviai gryžo j savo kazarme. 
nešini imperijos Vrlinvn ir 
buvusio kaizerio |mrtretu.

Dali, darbininkų neprisidė
jo prie ton demonstracijos. Pa
siuntė, be to, protestų karė, 
mimsteriui Noske, kad laisva- 
norių gvardija dalyvavo toj 
monarchijos žalininkų ihinon- 

■ st racijoj.

It.laVo ( |M,|tų l-e didelių 
|.,pirkiiiiii.

Balandžio .1 >L A m- pran
cūzai ictv.K Oih-.ų l«»lėevi- 
kam*.

Išnaujo prasidėjo teroras.

Su-.-ryžu- l«,l.eviknm*. mic«. 
te iėtiaujo |,m-i<lėjo k-ii.u. te- 
ima-. Ka. galėjo .uepėli. ta. 
l«-go iė mie.lt, ir .k-|»'-*i pnui- 
ciizii k « laivutee.

Daugelį žmonių luti Neviltai 
.iivar,'- j |iiiliktu> im.tr ]>ran- 
riizų garlaiviu*, ėiluo* nupluk- 
dilio jiin-na ir tnip |uiliko k 
jokio. įgulo. ir l«- mni.to.

l*.-i-kui tuo- ml.-iiiiiitiguo- 
.iu. išgelbėjo anglų garlaiviai 
ir nuvežė į Kon.tantinopoij.

Apie ta. brtlėevikų |iiktadn- 
rybe. Nivam laike tik t

PASAKOJA APIE BOLSEVi
KŲ PIKTADARYBES 

ODESSOJE

Pekinas, biiž. 15. Vi-.,
Kinija |mkyla prieš ja|s<iiiis. 
Dvi tu rezignavo Kini jo- mi- 
ni.terių kabinėta*.

Ptusikojnma. jog galįs dar 
nlsistatydinli ir |ui1. Kinijos 
r<—pul'liku- prezidentu* Ilsu 
Skili Clinng.

LmImu, liirt. 1G. — Be 
sustojimo skersai Atlantiką 
|*-r.kri,lo du Inkiinu — kaln
iomis J sek Aleuck. anglai ir 
leitenantas Arthiir Vhilten 
Broan. amerikonas.

Tam tikslui (Kinaudotn Irom- 
binis Vickers-Vimy aeropla
nas.

Iš Si. Jobas, Neafoundlan-
I du, lakunu tuo nepa|>ea>4ua ke-
* lirmėn (tarilei,to tuojau* |arni

|ii«-tų šeštadienį.
Airijos Įinkraščiu. laimin-

- gni (in.ieki- vakar anksti ryto.
1JMK) mylių kelionę lie jokio 

sustojimo atliko per 16 va-
- landų ir 12 minutų.

Aeroplanas nasilešdo Airi- 
joj<- ant smiltyno Ctifrlm.

. Gahray.
> Abelnai imant, skrista geri? |Wnanra> prnmatoma* va.
• tumu kišau- dvi myli minute kį^ą sukilimai* dviem tiks- 
' k-

Pirm nusileidimo Airijos 
' Įbikraš,-iuuse lakunu kelias 

miauta* apsuko aplink hrvie- 
i lio telegrafo stotį, ieškodama 
. patagesnA* vMi» "Musileisti.

Bet nesurasta. Tad nusileista 
nnt |ia|»ra.tii siuiltymi. Lakrdy- 
tuvo a|>atinė* daly* įsiarė j 
smiltis.

Kaip Išmatai .usils'-go np- 
I linkiniai gy ventojai. Bevielio 

telegrafo atolies vakiiaiakai
i atvyko.

A losiu lakunu atnkl<> taiki-<
nni apkurtusiu. Tuojau* jiedu1 ja ilnri- krata.
nuvežta bevielio telegrafo ofi.' 
sun. Tenai invalgvdinta.

Svarbumu* ■netikti tatari
joje.

l-rikunu Alcock ir Brown pa- 
M-k,'- žinomo lakūno llnaker 
keliu — iš Neafoundlrindo tie
siog Airijon. Kaip žinoma. 
Ilnvker'iiti keliom'- ne|mvy- 
ko. Kliedu atsiekė savo liks- 
Ių. Ne* turėjo sti|iresnį laks
tytu vų.

Viekers-Vimy yra 
lakstytnva*. Karė* metu ji* 
buvo iBignminln* IsimlMirduidi
Berlyną. Aito vokin'ių miesto! W*ihington. birž. Iti.
Ismibardiioti nejirisiejo. Tad( Praeitą šeštndii-nj čia įvyko 
su juo atlikta tųaikim’* keliom'', milžinišku, organizuoto duris. 

Ik* suntojiiiMi [sTskridinia* j |uir<sliiviiiuis. Tai buvo pro- 
Atlnntiko vandenyno — tai,testas prieš norėjimų visoj ša 
svarbiausia* nustiki* pnaaulioĮlyj pravesti visai i no. kaiim'- 
istorijoje. Y|mč- skridimo gn-i-j svaigalų proliihicijos.

Nieką* negali tikrai paša 
kyli, kokį )-|>udį |mdnr>* i 
kongr>-ą organizuota, dar 
Ibi*. Bet kongresą. |si to pro 

'te.to turė. rimtai skaityti,-, 
'su svaigalų proliiliirij,,. klau 
.imu, kaip šiandie pri.ivin.i 
»knityfie. >u pačiai* darbinin 

į knis.
I Aus'riko. Dari", F, ,|, raci 
'j,— pn-zidt-nln* Gomprt*., kur- 
įtni demi>n-tracijai vadovavo, 
įtvirtina, jog už proldliiciju* 
Įpravedimo (Kiaekme* ji- mi 
Įinn. jokiu, nt-akomvls*.

■Isis: nefmsiduoli lenkam, ir 
sugrąžinti šalini monarchiją.

PATARIA

birž.. 15. — «r 
'natoriu. King i* l'tali savo 
laiške į grnrralį prokurorą 
Palnn-rį ir į darlrti M-kn-torių 
AViImiiu; Įmlnria rusų Imlšcvi- 
kų "pn.iuntinį" Mnrlen«ą 
Nrur Yorke deyMctuoli *u jo 
viirtii* |oilv<lovai«.

Amini Mnrtenno ofi*r poliei-

kur lakstytuvas a)išalo. Kar
tai* iškilta laimi augštni. kar
tai* vii<ai ant vamk-n..

Ibi tikslą. atsiekta.
Jiedu pili* A"><i.<«»i ikivanų 

ui. tą drąsumų.

Zurich, biri. Ui. — Pa.iliai- 
gė 24 annrclii.tų byla. IG a- 
nnrehislų |udim>*uotn. gi S nu- 
įmušta kalėjimu.

Kaltininkai lengvų Imu.iiię 
guvu. Trys indu-ai, kurių nė
ra Avei ra rijoje, nuluiu.ti kalė
jimu ui mMojimą teisman.

M n filio ir Brigo gavo )m> IS 
mėnesių kalėjimo. Giordano 
vienerius metu*; Weil 18 mė. 
nėšių ir Monnani — 2U mėnr- 
»ų-

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA PA 
SKELBTA BESARA 

BUOJ.

i;
j,,g

KORĖJAI PASKIRTA NAU
JAS JAPONA8 VALDOVAS

San Francitoo, Cal., birt 14. 
—Gauta ainiu. knd Ja|smij«. 
vyriausybė Korėjai vahlyti pa
skyrė nauja g,ie-mli gnls-nui 
torių. Juo yru gm. Kaanmura.

MARŠALAS FOCH SIUNČIA
ULTIMATUMĄ.

Oobteni, lūrž. 15. — Vyriau- 
4a* talkininkų armijų vn<la., 
marėala. Forli. jtn.iunlė vo- 
kė-ėiam. uitimnlurna, kam jie 
Iruktių b-nkų kariuomenei ke
liauti la-nkijon per Vokietijų.

Vaihington. birt. 15. — 
Atstovą. Mn»>n iš lllinoi. vai
dijas k<mKrv«ui |mdavė tolių 
pri|utžinti aepriklaaMNnyhę 
Filipinų saloms.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
KORPORACIJOS PRA

NEŠIMAS

(Telegrama "Draugui").

Sa. BustM. Mau . birž. 14. 
— Gnutn knbb-gmiiin mm p. 
Jotm Kaneo i’- <*o|M*tilia*:,*tm.

Kanea- -u Lietuvo. preky 
, Ih» mitii.teriii Kimklim prtin 
eurų knrė. laivu iŠ (oįmuIi:: 
genu ikkelinvu l.ie|M>j,rti bir 

; želio 12 d.
Ateiti, prnmnbuna gana grn 

i ži.

i Oudas. Roman.

Nemokėjusieji pinigu bnvo
žudomi

Nr*- York, birž. 15.
■ tni į (Idv.—.je Miiiiėmnt tam 
mie.te ru-ų luil.M-vikam- iu<l<> 
mini |ut..-ik<,jn Augu.t Damier 
iš t'liicago.. km- lenui nl-to 
vnvo Inb-rnational llurvi-br 
kompaniją.

Jo |ui.-ak<>jimn įsitvirtini S. 
V. karė, laivyno leitcnm.ta* 
George E. t'raiii. Abudu p:.r- 
keliavo čia i- Gibraltaro laivu 
Englems.l.

BoUevikai pareikalavo pini<u.

Dmita-r (Menanti buvo teke
liavę. 1912 metais. Kovo mė- 
ne-į. 1918 m.. IsJševikų kn- 
rillolllvllė užpuolė IIIH-.IU. Pii 
minusia miestas buvo Isiiilmr 
dnojnmn. nmmlomis.

t’ž |turot> dienu Dnnm-rio nn- 
nuii. kaip ir d.iug<4i* kitų, li
ko Mi-kyb-ti lyg švricarini. 
suris.

IhaUrvikų tinitikni inėjo 
mn-.tnn. Mindė jau «-nni laivo 
veikę lajirvikiėki ngt-nlni. k-i 
rie -iiniM- |uirinktiti'aii.iii. ni*i 
žinoti,-. |iažymėtlnmi. ka. jie 
vrn tokie, kaip jie yra Itirliii 
gi.

I ž kelių dienų ant vi.ų tur 
tiuge-nių gyventojų 
II milijonu dolierių 
riju..

Nepaklusnieji bnv0
mi.

A pi"

<

užkrauta 
kotil niri

skandina

1

buvo paminėta taikniėėiuoM.

SVAIGALŲ PROHIBICUA 
SUKELS NERAMYBES. 

SAKO GOMPERS

karės Miltimikai darbininkų paro 
davimai Matinėje.

Stockholmas. birž. 16.
Petrogrado prnm-š.ima.
It—n rn bijo j |m-k<-1bln sovietų 
vuldžin.
Negnlimn |n-r<l:iug tikėti tam 

! pranešimui. Ni- lai |mčių Imi 
|ėevikų išnešima..

tmmi* tiesiog ncginlėtn*.

Kelionė buvo pavojinga.

Nereikia nei .akyti, kad ln 
kimų kelionė buvo (ravojinga.

Jii.ltl |ia.nkojn. jog Vos np- 
leido* Neufoundlandą .ilg,.|,i 
bevielio tvlegrnfo n|mrnla*. 
Tad visu kelionė, metu nega- 
b-jo susinešti 
(ui-nuliu. 

į Ilidi—.K dali* 
' likta migle.,’. 
Įsu Inkstvtuvu

keliom'-* at- 
Daugel kartų 

|«-r-iver»ln. 
o oro jno-t.i.

•Ii. |Mižvmėjo, jog jei .u 
Ii, įsi- 1 ,1. im- gynioli (irolii 
liirija. tad šalyje galės |«ikilti 
negei.tiiMi. nerninyU-s.

Darbininkų vadui.-ii sak'-.j 
jog jie imviirtosių visas gali | 
mn. |,ri<-m,rt»-. knd sulaikyti 
darbininku, mm is-gci.litm > i 
kimo. Ik-t ji, n, žiną kokio- 
gali Imt |m.M-km,'-s iš tos -ini 
gio. "siiii-iimo.".

Priešai, rytiniu, knpitoliu 
Ino lai|i.nin. .u.iiitilo di 
džiausiu- darbininkų mini,,-. 
Ten (► t tri* Milutidn- -e!;ė 
mą.* mitinga-. Buvo (irril.nl 
I*,.. Atkartotu prot. -tni pri-- 
prohibicij. . Panikai ’it-i. kati 
.11 lie|ais t >|. nekiltų (rtltini 
kiniu- lengva. nlu> ir vyną..

Dnrbininkų demonaitm-ijon 
dnugelį. tuk-tnm’iri žmonių Im 
io ntki-liave .(seljnlini- Irau 
kinini*. Tnr|»- |not,-tu„jan,*ii| 
dnrbininkų buvo ir Itmbrių.

Si. inum l.»J .vnė-nli,

Tie visi, kultie td.i.nkė 
kėti Imlši-vikniii- |ia.kirtą 
kc.1į. luivo luiimniid j 

i viutį uo.fe garlaivį, išvežami 
' iK-tuloka galą jut,'—lui ir t,imi 
gjvi .u pi įrištai, už kaklų ak 

' mmimi. -įme-lnmi į jun-.
P*> tu gurlaiii- gtyždav., 

pri,- krašto, kad (miluti mm 
•n. Indši-vikit pristatyta, žmo 
nių

mo
too
sto

CHICAGOJE; f 
“I

i
(liicago. prdicijoje ]iakiiA 1 

ImisMUsOrs- 4e»ihimrn«i— 
jos viršininką* Gnrrity paa- ' 
l;,-lls'-. j,e_- ji., inntyt. trumpa 
laiku atsnkomylsii lertrnuk- 

' .irt, keli» |«,lieij<». krųnto- 
,im.. Nako, jog tie kapitonai 
•nv,> di-tl iktll,, e Iviilę gj vuo- 

ili visokiai 1*1 vaikei, |*laty- 
nuii ir visokie |Eir,'<dynmi aa. 

I laivo |,il<h>mi.
Iš vi<-to- prašalinama* pa

ltie. |*,lirijo- viršininko sekre- 
itoriu. IVilIinm l.iitluitilt. Jis 
(■ulirijoje yra .ekrHoriavęų 

; (s-r 2»1 ne-tų.
lt,- to. daugelis | silici jot 

|*-tkdiaiiui iš vienų di-lriktų 
.į kitu..

TRUKEMAS CHICAGOS PO
LICIJOJE

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ RAN
KOS KASTERIU.

karimi 
llllll' 

žudj u,.,
I,!|VI>

Praeitų šeštadienį |x-nki 
plėšikui užpiutlė Kirst Stote 
tunikų :ul • tiiiry. Imi. Kumo- 
riu. Ilenuiin l'eekrr m'Įin- 
klnii-ė pakelti ranku.. T:ul ji* 
laivo imt 
Kn*iet im:.
| iu šautu*.

Plėšikai 
nieko,
ii mitom,Jiiliii nuvažiavo nnt 
l liimL'o. i i |m>kui |w»ukę imt 
Gnrv. .-

virto, nužudyta*, 
ii-i-ti-tiiii. lengvai

liauką npleiiio Irt* 
Buvo |ui-:ikojiitim. kad

Ištraukta 500 lavonų.

Paguliau. Vokiečių 
m ik- im'-jo mi, .Inu ir 
k«- 1**1—ikllUl" tą
žmonių., Bolševikni 
išvyti iš mieto.

\ akučiai lni,-t,- įvi-d, tirt 
I ą. n|išvnrillo gatve, ii i- ju 
riti ištrauk*' n|>i,- 5<** liitomi 
/tii'tfi’ii, kuriu,,- l*>l-,-i'kai l,u 
Vo mižudę.

Kiek |ialaul.ii- vol.ieču.i Im 
v„ priu-r.ti npb-i.ti 
II' 1,-ti atkeliavo . prntiruzit 
knriiioiuen,

l-jn- 
mie-tnii 
tiku. Ir

ARKIVYSKUPAS DAVĖ 
LABDARYBEI SIO.OOO.

-lt

K t dikų l^il»l:iriu Draugi
ni >■ ifllv.-o- < himvojr k.im|Mi- 
ni > -u t ! -Iii .atitikti 87504X111

|aiM-kniin-

il.’rfl <NNI

V
< Ark 

dar

1

I

I

Z

Šiandie, birželio 16, Chicagos gatvėse renkamos aukos lietuvių našlaičiams

irril.nl


2 DRAUtlI •

“DRAUGAS” 
iJTMvi’n\x nut.T nenoro 

iMMy >V«1H MunU). U/ 
MUOGUU PC0UM8UK1 Ok, Imu

naras or m i*cturnoa

ni IbbmSMs•••••••••••••• .tsss

Al mi-fTUDK te A OOPT

ŪKTI vit UAT VUKl lllliMlAiTt*

“DRAUGAS”
4 Ana ka-dtaMi* i-Murkta »MvK4i|»rą*l»i«. 

Mtl.M Ml.lt lite* kAI\l: 
Mitam. ...............................................n*. am

M«M........................................ ....
1‘rrBurarmta m«A*a4 4MuUm* 1 Al

kam nknltiMd huu UAnlt(z tyluti d >•*<*» Be 
Naujų Mt l” Noriai Kfiu-*.n>li 

•drc-M v*-*«L* roku |»imi<f*ii ir ►«!» 
Urmas. Crti^Ual.k »it>«4l »>|Hf •
kam kruanijt ar« nu "JIijp > • »r«l« r” 
•rtm HtnUnt imairun » hgiMiuuių

"DRAOGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St„ Chicago, III. 

TkfcfcMa M» ktnhy Ali I

Jaunųjų Domai.

Apie šimtas jaunų lietuvių: 
bernaičių ir mergaičių šįtis-l 
Chicagoje įtaigia pradines nią* 
mokyklas. Jie jau ne kūdi
kiai. Turėdami maždaug šešio- 
liką metų, jau užtektinai išimi 

tao kukių yra luomą gyveni
mu kuomi tie skiriasi, ir ką 
reikia darytis, kati sau apri- 
rinkus protiagą. gražų, tin
kantį saviems palinkimam*.

Tiems visiems ir kaikuriems 
jauucKuietns jų draugams iš 
tošie ar aejitinto skyriaus pir
miausiai stoja klausimas ar 
Attfi apšviestu žmogum, ar tik 
mokslo pradžius Įiaragavusiu 
rankpelniu.
Mokykla daugeliui nusibosta, 

nes ji rvikulaujn išlvenuinro 
darbo. Ji laųositenkina kurt- 
kartiniais lyžtelėjimais iš 
mokslo lėkštės. Jaunu žmogaus 
prigimtis yru mųamtovi, nuo- 
laluuiu ir sistemai iškurnu įs
megsią. liet mokyklą imtai-

bio neturėjo. Taigi ui mvo 
jaunystė* va r gnu negaliu kal
tinti saro tėvų. Dar labiau ne
dora butų nvvicn kaltinti, bet 
ir bausti užtatai savo va i kun, 
kurie mano vargų metam dar 
nebuvo nei gimę.

Mano tėvai U vargo nešei- 
<lo manęs j mokslus, ln-t aš 
šiandien užjielnau su vienu 
diena <laugiau negu anuomet 
mano tėvas už.ĮH'lnydavo per 
ištisą nu'-nv.į. Aš neturiu kuo
lui nuteisinti savo sąžinę, j.-i 
vaikų algos lubinu trokštu ne
gu jų apšvietus ir laimės, kuo
met mano reikalai užtektinai 
yra aprūpinti.

— liet man vis pritrūksta 
pinigą, sako kaikurie tėvui.

— O kaip tankiai t įmint n 
liarsineši alučio, kiek sykių at
silankai j saliuną.

Nemačiau nei vienu lietuvio 
Amerikoje, kurį laitų į varęs 
į vargą vaikų leidimas mok- 
slan.

1‘rii-šingai uiučiau »'i>Ų tė
vą. kuriuos vaikui senatvėje 
iHimri-jo apruĮnuti deltų, kasi 
taiiisuiiais likę, tamsiai ir u|»- 
seiti ĮKipnilo. Nors u|>švi<-tu 
luti kartais j laukus išviua, 
U-t jie <lnr nei vienas taip ne 
ištvirko, kud butą atsisakę už
laikyti tėvus senatvėje. Tai-yci 
vaikų leidimas mokslą® yra 
|aslraug savo senatvės apru|M- 
niiiuis.

Bendrovė
lietu vai kuriantis, atgijo 

biznio dvasia ir |*» lietuviu*. 
Su Uvtuvos valstyls-* įsikūri
mu atsidaro nauji 
ir pirklylnu- laukai, 
koki laivo lietuvių 
nežymi. taigi .latar 
pnim l*tuu»

Tautininkų Seimas.
BmoUmUm. i ir >

beimąs rcaoliueijų įplšiiiĮ Seimą Rfimdi 

prigamino. Bemlineljų kurni-'• seimai — varpą, 
rdja MutaU, • atstovai tai|piaigo MžaMMį- 
rankų paki-Umu, 
uiu jų* priėmė.

llczoliucijos buvo kreipia- 
mu* visur, daugiausia į l*re- 
zid<-ntą \Vil-oną ir diploma
tam-. Seimas, geriau tariant, 
jo vadui užsiėmė diplomui i ja, 
kurią šiandie veda tautos 
vardan Lietuvos valdžia. Ne 
n turi spręsti, ur tos rezoliucijos 
liuvo utsukunč-ios, ar jos nėjo 
prieš diplomatines taisykles, 
ur seimu vadų dipkNualija ne- 
įdakirė ir konfliktavmd su Lie
tuvos valdžios daromais žing
sniais. Apie tai spręs tie, j ką 
seimo rezoliucijos buvo adrv- 
Kuutoe ir lietuves ntatevni.

Klausant rvaoliurijų, darėsi 
įspūdis, kud jos nėra diploma- 
t iškas, bet žymiai grobijonii- 
kos. Atrodė-, kad sa-iiuo vadai 
■m- t a-k skaitėsi, u gal nežinojo 
di|ilou>atinių taisyklių, su 
inandagunm priimtais tarjitau- 
tiztiuoee saatikiuusc dėsniais, 
kiek su žmonių upu. Taigi ne- 
s i gai k jo n-zuliucijaa **pa|>ipi- 
ruoti.” Uczoliucijus buvo tai- 
kotoas ar diiJomatnauv, brt 
knd seimai intikus. Tas įletna- 
gogiška ir to akyvaizdoje pas 
iliploiuatus rezuliucijos susi- 
silpuius.

gotoji jau lengvai guli žino* 
Ii. kad la- nuolat muo ir ta sis 
leuuitiškunm ta rų apšvi«-tos.

•
Tui-gi kurie jaunuoliai ap 

įvirtą brangina daugiau už 
savo prigimta*- išdykumu*. tie 
išreikš savo tėvams mirą mo
kintis toliau. I'al-aigu-ieji prn 
dinę mokyklą dar |H-r jauni 
yra, knd gulėtą sau |«i*i*k<rti 
mokslo šaka: tikėjimo iimk-lą. 
mediciną. teise-, iškalbą, el-e- 
tniją nr ką l-itą. Kaip pa-imu 1 
ky* kokiu- keturis ar šeši- im
liu kolegijoje arini iiu-.-šfr-m- 
ji- nrakykloje, lai lą-yk ši 
tuos klausimu- protingai rai: 
išris. Ihiluir dar Įs-runk-ti y 
rn rinkti- mokslo šaką.

Tik čia |mk-iiui tėvui, t i-- 
kartai- nori -yvenimą ntgy 
venti n<- vien už save. U-l ir 
už savo vaiku-. |m-kird imi 
jiemą kuo I-a- luti Imti. I'at 
yra klaida. Mot l<> |u-isl.vn 
mp tėvui Imi Įudikti vaikam- 
laisvę.

Arne riko- lietuviai turi U ko 
leisti vaiku į i mokslus.

Ik i t 
n<> vnik 
ge-uis

n<
ir

ll liut
nin-in
vu 1

pmmiini'-s 
rirklylta, 
ranku**-, 

geria ūmia

Itramuoę ir 
|>irklylią j lietuvių ranka* pa
jini i.

Uetuva karti numokyt*. 
turinti vesti kovą už savo t ei- 
sės. m-turi nei laiko, nei ka
pitula. nei žmonių, kad Kalv
ią laimų i krūmai sutvarkyti. 
Tą Lietuvos trukumą užpil
dui rengiasi Amerikos lietu
viai.

tia Įsisteigė jau ketariuo 
l«-t*lruvės, kurios bizniu už
siima. Seniausia. |io»taruoju 
laiku nuiža veiklumo |*ar<>- 
«binli. yru Lietuvos Atstatymu 
llendrovė. Vėliau utsirndu du r 
trys: Lietuvos Amerikos l’ru- 
nsim-s llemlmvė, Uetuvią Kti>- 
tynm Bendrovė ir Lietuvių 
l’n-kylios bendrovė. I'rainoii.' * 
Bendrovė veikiu iš Baltinio, 
iv- ir Neu Vorku. Statymu 
Bendrovė t'levelnmla npiv. 
linkėję, o Prekylm* Bendrovė 

Naujojoj 
tosios trys 
sii-ivienyti, 
pdillketi. 
daly ku*. 
bus dar

bizniui
svarbiausiojo dalyko ku. 
pilnio. Tad ir reikia Įmliiikėti. 
knd l» įsirovė*. visuomenei vė
linant. sutrauktą reikalingu 
kapitalo, biznio žmonių turi 
me, bizniui yru liauja- lunkus. 
Tereikia kapitalo. Kaip jį lie. 

J tuviai lielidnrtėse sukonevfi 
trim-, lietuviai patys palaiky* 
-are aprūpinti ta svetimųjų 

Į išnaudojimą.

i
Anglijoj. Pustu 

veiklios ir žada 
ko jonis ir reikia 

Konkiin-m-ija g.-rn*
l«-t ir susivienijus 
konkurencijai pro-

“DRAUCO” PR1ETELIAMS 
REIKIA ŽINOTI

Kad vietoje atsisakiusio p. J 
Mozcno, dabar ‘ ‘ Draugo * * 
agentu vra p A VALANČIUS. 
1442 SO 49th AVĖ . CICERO 
ILL Kas tik ii Cicero lietuvių 
nori gauti ‘‘Draugą” les ikre i 
ąųt<a it

• DRAUGO" ADMI

t vmp. fc > teMUzUt 
| Seimą pagimdė tantininbni, 

--------- ------------- o arimai — varpą, Bffai 
a atitovai tai pinigo lažmvį. Nafi nždjrką 
u, tai atsistoji-1jis nuliediatm — taigi reikėjo 

.jam pragumų augalvoti. Leng
viausiai jų — rinkti auka< >u 
varpo pagelba.

Tautininkai matė, kad čia 
yra proga aukų surinkti, tai-gi 
imi naudojo visų savu |K>litika- 
vimo miklumą, kad to* aukoi 
jų fondam, tektų. Pervarė re
zoliuciją, kad seimo ir varpo 
surinkto, aukos butų atiduotos 
susivienijusiems fondam, ir 
tu susivienijimo į UI dienų pa- 
rrikažavo. GI jriga fondai no- 
su.ivieaytų, tai atiduoti tirm. 
fondams, knric už rarivitniji- 
mo princi|>ą stovi. Čia gal rei
ktą nurodyti, kaip fondai 
tvarkosi.

Imkime Tautos Fondą, ku
riuo tautininkai labiausia rū
pinasi, daugiau, negu savais 
fondais. T. F. yra visuomeniš
ka čarteriuota organizacija. 
Ją vakki to* organizacijos uei- 

, luai, į kuriuos atsiuvus siun
čia aukotojai, skyriau T. F. 
turi konstituciją. Neabejoja
me, kad visamnciiė, T. F. su
daranti, kodidžiiusios lietuvių 
vienybės nori, tik ne tokiais 
būviai, sudaryto-, kaip tauti
ninkai geidžia, liet kaip pati 
visuomenė nori.

K*, kita *a tautininkų fon
dais. Ją fondai vaido ne vi- 
raommė, bri partijų* vadai. 
W_____t 1--------a t _ <J>___ A- _ A-----i aęjMi|ęąiiiiiywcw fikamio
jų partijinėi argaaisarijo* iri- 

I mas, Sandara. Ant sudėtų au
ką jariidikriją tari ne patys 

į aukotojai (jis be balso), be* 
Sandaros rinktai komitetas, 

| L y, Nrprigulmybės Fondo 
valdyba. Tm pat ir ia Cen- 
traliaia KinHriu — paimi 
dvylikos (gal daugiau, gal 
mažiau) norią komitetai rimt 
auka* ir fondą valdo, sau nau
ju* nariu* pririreaka. Aukoto
jai balso neturi. Tuo* fondus 
valdo tautininkai ir jiem, 
fondu, vienyti nereikia visuo
menė* klausti*: kur užsimanė, 
ten pšaigus padėjo, kuomet 
Tautos Fondo valdytai reikia 
klausyti šeinių, pačios rirao- 
men<-*, ką ji mano daryti. Ta
me skirtumą* ir Tautos Fon
dui dė-ti. su bilc kuo nėra taip 
lengva, kaip tautininkų fon
dams.

Tą tautininkai gerai žino. 
Jie |iasiskubiii. pareikšti, knd 
jie susivienijimo nori, gi 
Tuutus Fumlui reikia luukti 
savojo M-iiuo. kuri* tik apie 
tokiu* ilolykii. spręsti tegali, 
įsr luuio* ruimu seimo iuiku.- 

Imnisijanieriat ligšiol ■ ateis, praeiti gali ir praeis

Kzup ir reikėjo tikėti*, ka
ri noannės klausime seimą* 
nieko nrpadarė. tirimą šau
kiantieji dikčiai rėkavo, kad 
Mcimas reikalinga* karinome- 
nėa klausimą išrišti. Visa, ką 
jiH paderi-, lai išrinko tris ne
patyrusiu. asmenis karininkų 
reikalai* rūpintis, kita jie ir 

•na* jiem* ne pinigų, nraura- 
<lę» badą nė kaip visą judėji
mą finaasuoti.

Neima* kariaomem'-s klau
simo. ne vietm is'da nr|m*tu- 
niė-jo, |iarody<iamus tuo, kud 
seimo rengėjai visuomenę su- 
vylė ir visą reikalą susilpni
no.

Kaip kariuomene* klausime, 
taip ir Raudonojo Kryžiau* 
reikalai* — nieko aiškiu* nc- 
|Mularyta Nenorvvlami užsiim
ti lietuvos Raudonąjįm Kry
žiui iMiramo* organizuoti, tau
tininkui |M-rvnrė ir viską su
vertė ant daktarų draugijos, 
geriau sakant, tos draugijos 
kiuiiisijos iš Įienkią narių.

Ką toji komisija veiks, koki 
jos pienai, neteku sužinoti, m** | Iki* Tauto. Fondu seimo laiku* 
imtys 
nežino, ką jie darys. Visa, ks-1 daugiau, negu tilt dienų. Taigi 
jiem* aišku, tai |iiiiigų reika
lą*. Tutlgi kas nori jų <larl>ą, 
remti, turi mažiausia 2 dol. 
■įietiine iiž.-imokėti ir savų 
durbų iiaraiuai jie seime uukųl 
surinku į ?*••• dol. Tai ir vis
kas.

Čin gal reikėtų |M*tal>ą |Mi-
• Iii ryti..

Tautininkai iisiel viską ant 
•laklnrų draugijos suvertė, 
kad ją valdo lautininkni. Jie 
vi»ą darbą ve* ir jam dili 
gilo*. Apie siblarynią vislus 
meniško* orgntiizarijo*. kaip 
kini Tauto. Fondu*, kur au
kotojai T. F. seimuose spri n
džiu. svirne ne UiiIIhi* nebuvo. 
Ka» |>n-itiki tautininkais, nu 
ką dllisi 
tiitlką U

t| i

I)

<1.11 
Vi

j t

II

fomlai nesusivienijo ir tauti
ninkai sulyg rvaoliurijos aukn- 
į savus fondus stisišluoja.

Antra, kn. -prę-. kokie fon
dui susivienijimo nori, o ku
rie uet Toji |«ti komisija, ku
ri vatąią ir jo aukas gl<>la>jn. 

iS-ime vėla tautininkai tokią 
||H>litiką primalė, kad dviem 
.-avo imrtizanums suteikė tei
sę nominuoti nariu, j komisiją 
iš 15. Tieji l.omisiją taip su
darė, kurio- -eimn- dargi ne- 
lialsavo, kad ją valilo tuuti- 

1 įlinkai, o juodam darbui at
likti pri-kyr- keliu- nesusi
pratusiu. kataliku-, kurie au
ka. iš-ijuoM rinks, o vėliau 
jų- j savu, tomlu- nubal-uo- 
atiduoti ta- |<aty» tautininkai.

Ta-, kurie tokį tautininkų 
|H>litinj trik-ą pramatė, prh 

- šino,i tokiam |Miri-dymiii, l.-t

Antį a 
mi> t 
itinin

vaq»u 
. ir

aakojo ar vttiaa varpui an
tai, jokio balso neturi Uavoi 
auką — ir atsišegnok. Ją su
tarta rinktoji taauaijtų ku
rtai ntataa aatantrolbaji — 
atripražao, kontroliuoja taati-

uaąąąaąąaąąąaaaaąnąąąauąAuuue***
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1A Apie Apžvietą

Pospou A'anriotac, padavimai apie Žv. Paną Mariją 
frūaų VidaoM tr palanjat. Narada, taip daryti b 

tai pitažia ir tat

Varpą manoma vežioti po ko- 
Jonija*. Už dyką niekas neve- 
žioja, o tokiai sunkenybei ve
žioti reikia trakų, daugelio 
žmonių ir prietaisų kilnoti. 
Tos dikčiai pinigu suims, kar
tai* gal daugiau, negu surink
tos aukoa.

Taigi iš vaq>o daugiausia 
pasinaudos eksprvssmonai ir 
gvlžkelių kouiĮianijos, o kas 
Hta - taltam j IiiNtaiiką 
fondu*. Kiauaima* tar, ar 
daug lik*!

IžrataA
Ncžžaia, kiek nantaa arimai 

Lietuvai patarė. Bet jh po 
darė naudą tautininkams. Jie 
už jį agituodami suvaidino, 
Muskaldė išeiviją, jaa ir be to 
poaiskirsčiusią. Jie daug bjau
rybių visuoonraėn paleido, prie 
šinguoriu. |iarsi<lavitnc’ kal
tindami ir visokiu* šmeižtu, 
sugalvodami.

Seime, nebūnant kam ant jų 
užractiiny ir Mireiily st/Aki* 
arti, jie tikaią ir partyvę agi 
taciją varė, ją prideagdami 
rezoliucijomis, rcikalavimni. 
Uet u va i nepriklausomyla-s.

Nežinau, kaip tautiainkai

trakiaii. Bei vmbm 

parakė, kad ji. jokiame ari- 
me aranlęo tiek gudriai ra- 
galvotoa partijinė* politiko* ir 
taip begėdiMrii arimą pirtiji- 
aiami tikidami Matajaat.

Te natai tavą, jai arime be- 
tą dalyvavę kito* partijų*. Tau 
Uniakių tat .uvaldę, ir kuo
met atei, laiko, tikrai mtira 
linge ir viantinie arimo, ari 
abejam*, kad jii tara kiloki*. 
Jii t aura et reiki tauto* valią, o 
ne vieno, perlijo* užsispyri- 
mus.

Arą yra Dievaaf
tliordzno Bruno .
Kupcrninkai ir Ualikjiu 
| aMjdiMą rają .......
SoriJalMų rara! ir du* 
Rcvaliurijimierių tarpo

Lietavoi 
karžygio, Setai apakritiei ko
mendantai. lžniankitiati ir 
apginkluoti kareiviai dabar 
laikinai eina apskritie* vali- 
ėittOM milicianty pwig»ą 
laukdami kuomet juo* Lietu
vi* Apraugo* Ministerija kur 
kitur prie švento Tėvynė* gy
nimo darbo pašauks.

Dam.Trti<y».

Šaradų. Seda, ipskr. Va
sario 16 <L adunadienį, įvyko 
nejiaprosta* musų kmiųielio 
gyvenime atsitikimai. Tą die
ną buvo viešoji vietinių Lietu
vos kareivių paroda ir priesai
ka. Karininko vedama, gink
luotų kareivių būreli. *u or
kestrą atvyko į kataliką baž
nyčią, kur prieš altorių i.'kil- 
mingai sudėjo prižadus ginti 
savo brangios Motinos-Lictu- 
vos teiM-s ir įiepriklausomylię 
iki |ia.kutinojo kraujo lašo. 
Nematyto lig šiol įvytum > |bi 
žiūrėti tavo surinkę minioc į- 
vairių tautų žmonių. Aiojo at
silikimo reginy, buvo tiesiog, 
žavėjęs. Aiiiitmečius binlaiui 
jMivergti, ir už .vėlimus die
vu. verčiami kovoti, mes, Ik-- 
tuvai — galingi) senuolių ai
niai. ir šiandien susilaukime 
taip svarbios 
turime laimės 
narsiųjų lietuvių 
burini. Tėvynė, 
sukviesti, rankoje ginklą lai
kydami. sudeda Dievui priša
ltą nvlieširilę Rusiją, tik jnu 
savo mylimą Lietuvą ginti. Iš Nr. 52. 
tikrųjų, šio įspūdžio pagauta*. Joną Ondauskį Skaudvilės ris 
risiu.*, sapną sapnuoji pat1- |.kritie» Viršininko padėjėjo 
savyje ncbe.utelpi, ir žvalgai. 
Ih-iic išvysi čin Didžiojo Vy
tauto šeši'-lj taip šių kureisu; 
pulko, juo* kovon *ii Livluvo- 
užpuolikui* lievedaiiti. Ki*l.

VIDAUS REIKALŲ 
MOnSTKUJA.

ImkymaL

A. MASALSKIS

valandų*, kud 
matyti, l.nip 

jaunuolių 
meilės čion

No. 51. d-rai Buki* Aliupiz, 
būdamas išrinktai Lietuvai 
Raudonojo Kryžiui* dr-jos 
vyriausio* vaklyboz pirminin
ku ir delei to negalėdama* eiti 
Kauno roieato ir ipakritici 
IJrtuvo* vyriausj'bė* atstovo 
pareigų nuo kovo 1 d., š. m., 
nuo tųjų |>areigų pildymu šiuo 
paleidžiama*.

I)-rui R. šliupui už vniiingą 
pnsidarbaviiną. tvarkant mie- 
»tc ir apskrityje valdymą ir 
apsaugą, reiškiama palieka.

Nr. 52. Patvirtinti pilietį

Dr. G. H GLASER
:i metai

(Mhta 1141 M*. MravMta IM- 
f*4 CMnm, t*.

Ml’Kff JAUMTAM
MvtevUMv. VyriAkų. taip*! cbr»- 
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oriiMi VAIJUCIMMI: Nta • ryto 
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TvlUuaaa Yafila 4»T

Dr. A. R. Blumenthal D.D.
AMię srl.lZAlZSTAH 
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Lietuviai Amerikoje.

LAVUMOK, MABK rriktaų. Bitas

Birželio 9 d. virtinė Vyriuj

kuopa turėjo susirinkimų pri. Į xtlrmį tiktai, kad >rogra- 
roosimui Vyčių N. A. Ai>*. >ula plwidėjo vahnda ar dviem 
milžinišku išvažiavimo. Pinui-! valandom vėliau sulyg garri- 
uinkė, pJė L. Cebatoriulė, pri- ■ IUU1IO Publikai, kuri at
minė, kad liepos 4 d. uebtuli ir^įigifo jiainatyti programų, 
ragimi visus veikti gerovei to,- ta> ll(-|Wtinka, kad turi ilgai 
jo išvažiavimu.

U komisijų raportų jiaaiš- 
kėjo, kad išvažiavimui viela 
yra parinkta ir prirengta; kad 
svečių daugyIm-s užkviesta ir 
daug jau pasižadėjusių; kad

ir labai visų prijaučiamas.

laukti.
Netik vyčiam*, bet ir kilom* 

diaugijoiu* patartina mesti tų 
'įprotį. Kud* įsigyvens papro
ty* programų* pradėti *ulyg 
paaammta laike, tad 
laakti itengiau pak

_ .... kiekviena*, norinti*
•Mma,išnnlrta ga-padm<-*.!l!ir lniku

stalu* valgių uošėjus, Ukielų
purdnvimita>i. virte* *i*iuf»- 
tejai ir kiti darbiaiakai.

Ant galo išrišta klausimas 
apie orkestrų. Nutarta turėti 
A]iskriėio orkestrų ir kad tų - i.ir*KMio i u. etanai nuvo |iu- 
ork<-«trų sudarytų šios aptri.n- n.llg(M vaUra>_ lhwRTa,lų ML 
kė* vyčių miuikantai. Visu* 1M. toIK) yrėjai bei ar- 
vyrių »|K-ko* išvažiayinH- bu* boteut kun. Ui-
“v*rtoto*. Rt>ii9

Presos Komisija, šeitoka*, Griucv-
_______________ virio, £iliu«kaitr, Rrilu- 
B08M4MD. OL. stulgaičiatė ir p. Audriu-

‘šieuė. Apart tų, kurie progra
mų išpildė, buvo dar ir dau
giau lietuvių iš Daytono.

Spriiigfiddo lietuviai tauti
niai dar nėra taip susipratę, 

j kolonijų. KuosM-t 
kun. Cibulskis savo prakalbsje 
nzuMMų ar eaait pnMOrjf m 

.aukomis prie suisipiuss Lietu
vos. tai daugelis pasijut o už
gautai* ir trukšmaudami bri 
piktiodžiaudanii ėjo per duris 
laukan. Laike gisdojiato Lie
tuvos himno daugelis iaipėsi 
ir "gumų" krimto. Toks dar 
|m tuvių tuMsunsus tanas shm*-

Birželio 10 d. Lietuvos Vv-Į 
čių 8 kuopa Ihivo surengus in 
domų vakarėli l’nhner Parko 
■vetaiin-je. Nors ura* būvu šil-

• *.

Dr.M.Stapnicid ’
et

i>•

Birželio 1 d. čionai buvo |ai-

: *

i

I
1

Dr. K K. RUTKAUSKAS 
TUUuaai MrKliUey STM 

GVIM> VIMIMIAN IJUAB 
aut W<Mcfn

KAUt|Mt« \V. a&-tos KAtVvfl

Jai Gali siųsti Kaisto j Lietuvą
3109 So. Morgan Street

(KK.UiO. 1144

Vnl—— i — B MU 11 M r*Wt 
ė |4c<q Iki 8 vbIu 
tūla MtM i Iki S vai.

LAUKAS It LIETUVOS.
Kaumieras Ivanauskas gavo laiškų nuo savo moterie* i* IJetuvos, Kauno 

guk, Čckiškio valsčiaus, rašytu* 13 bulamižio 1919 ul Laiške nusiskundžiama ant 
d'"b4k> vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, knd NETUICIM K.Įi PAVALGVT1, 
neturim nei už kų nusipirkti. Mugių pūras 1011 rublių. Duonos negaunnm. JEI
GU GALI, TAI GEI.BRK MASE savo pririegų ir dukrele* ir l'lilSDSK PA- 
GELBĄ, kad galėtume išsimaityli nors i.. . ugiapjut<-i. Toliau rašo, kud SKUR
DAS VISOJE LIETUVOJE. Nėra nei maisto nei a|*laugalu. ŽMONES BA
DAUJA III PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras |Mig<4lia, tni mirti* 
neišvengiama.

Ar perskaitei virš paminėtą laišką?
i*ų motery*, vaikai, brolio, sesuo ar neni tėveliai parašvtų TAMSTAI tokį |mt laiškų, 

jei tik jie galėtų. JIE BADAUJA. JIEMS BI TINAI l’AGEI.BA KE1KALINGA. TOKIA 
PAGELBĄ JAU GALI SUTEIKTI.

i■
I

CCi 
£r 
s

Oi 
£T

U*, tečiau publikų* priairiuku kltw

.'ll

j tyma* bu* įvykdintao. Nuo už
liejimo šio* respublikos nebuvo 

. .'Vnrltetouo atsitikimo dvasiš
ki.draugiškai ir ekoMuiškai 
žios salios aambi b^b lis 
svaigalų skirsntlims*

" BekcHiienduojome, kad ta 
praktika kuikurių musų vy- 
r-kujrų prisakyti kk-rikam* rva- 

~~~~~ giamicm* jirie įšventimo pil-
Besti: Bend, Ind. Bulandži-i Busiu* blaivybė* prižadu* pa- 

28 «L, 1919 iu. buvo laikomi 
un-tiiiiai (aisėdžiai Katalikų 
Pruhibicijonislų Kunigų 8ų- 
jungos. Tie |a»-*lžiai buvo 
laikomi kunigų, kuriem* laja* 
|>a<laryta skriuuiia ja-r s vai gu
lų pirklius, kaijai alkeršijilua* 
už jų jiusisleiigiiiiu* sunaikini i 
svaigalų įtekmę. Tų kunigų du 
pirmutinių tai buvo kunige* J. 
Kulacki* ir kunigu* C. 1*. Bū
nam-. Kunigui Baronui, kuri* 
yra klelamu luie-te llnynmnd. 
In-L, svaigalų vaizbininkui su
degino kluonų, uždegė ir smi
giau bažnyčių, kh-l-onijų tni|>- 
pnt Imvo uždegę ir pmlar-'- 
daug l>l<*lie*. Kunigą Kulrnc- 
kį ieškojo progos nužudyti, 
kad jis *av<> visu. |uirapijoliu* 
jaiverte |in>liibirijunislais. ku 
rių skaičių* yra npii- •rž*i šei
mynų SoUtli Bclid. Ind. Kuo
met smuklė* jo Įmnipijoje pra
nyko, ji* sušelfu'- savo žnioite- 
užilėti keturias kooju-rntyvi- 
ka* krautuve* įvairiose para- 
pijo* iluiysc. o viso* keturio. 
yra laimi |uisckminz<i*.

t'itiiodund A iri jo- Blnivyl*-* 
Ajuištalo T--vo Mulo žodžiu.*:

"Džiaugiuosi sužinoję 
valstijoje vadimuimje 
Pndiibieijo- l*1alynui*

>, knd 
Maine

-Mt t diiat:

Lietuvių PrvkvbM Bendrovė jau |>a<l*rė pirmutiniu* žingsniu*. kad tų atsiekti. Ji n u. 
ri**i jiasiųsti DU AIMTU TIKSIANČIU KV.UH MAISTO LIETUVOS BMoNRMS. Tų 
maistų norima pasiųsti | audžiujc Uejam mėnesio. Bei s liovė savu dariai -lalį atlik*. įteikiu 
kad kiekvienas lietuvy* iš *avo pusės |msi<larlna»tų.

Mes pirksime maistą, suderime į skrynias; iKisaimly siute lai vą-, pasiųsime savo žino- 
-uėm* su lomi* skryimniu* j Lavtuvų ir liv musų žirninė* Ia* skrynia* maistu pristatys Mačiai 
j ranka* jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo puse* mokėsi Bendrovei už tų skrynių nuris
to, kuri bu* |«*ių*ta, $25.m. Dauginu Tantalai nieko nereikė* mokėti. kle* už viską atsako, 
me. Jei negalėtume Tamstų* uunolytų gimimų surasti. mes grąžiname Tamstai atgal.
Delta didesnė* atsargu*, inr» ii savo kajatabi atidėj<uiw kai|w garantijų, kad us-s
imdarysime tų kų ns-» prišaltame. .-** <„

Nesivėluoktc, ncatnk-liokiu-! Tuojau* privalote prisiųsti pripililę žemiau |uidmit:i blan
kų kurtu su $25.Ot> registruotame laiške ar su Mom-v orderiu nnt sekančio adreso:

Lithuanian Sales Corporation,
f

Kekviena skrynia Ims vienoda. Joje 
sudėti sekanti daiktai:— 

(■varai jautienos mėsos, 
a svarai ataalėious (lard), 
12 svarų geriausio* rūšie* killmsų.
12 svarų condeinicd pii-no,
12 svarų ryžių,
3 svarai geriausio* kavų*,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūta* įranki* kiekinėm* atnlaryti.

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85 
svaru*. Visas maistas yra geriausios rūšies ir 
*u|>akuotas sanitarėse hcrua-liškai užiiaryiuse 
Uriuacae, kad a|**ugoju* nuu gedimu.

FlrtMi laivas tiplaalu opi* U*po* S tų die
nų. Ant to laivo ateakyneai bai prUaiaari ild 
Kirtolio 25 to» dietoi. Kurie vėlina prisiųi. tu 
rėš laakti eekando laivo.

lui*
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Dr. S. Naikefis
UVUmM.V* III < MIHt *U2OH 

.tu a*.

daryti, tnjgų alielaa; ir kad 
(ailitiško* |Mirtijos nouiiauutų 
vien luinuosius Idaivininku* j 
viršininkų kandidatus, kurie 
gerui priveiuh-tų. kud proliiln- 
rijo* įstatymai hutų sųžiain- 
gni pihkuui.

"Me* |*rilariame ir teku- 
im-uduojame Kongresui, kati 
nutartų 
svaigalų, 
ulkubolio 
išvengtų 
lingu priveix<lėjime, kud dės
niui butų pildomi, prašalinant 
reikaby daugybe* tyrinėtojų ar 
m m ilnnmna su dideauiu ulko- 
Imliu nuošimčiu, m-gu įstatymo 
leidz.ianui. Mes priešiname,, 
kad ir vienam nlkidmlm nuo-
■im-iui. nuo kurio yra galima 

l>n*iKcrti.
"Kad išvengus Is-reikiilingų 

m-siiiagumų kasliuk gavimo 
vyno sakiuiiH-nlam*, |>atiiriu- 
im- padaryti tiunoclų dėsnį vi- y 
sose valstijose.

"Mes pasitikimi-, ka>l atsa
kantieji autoritetai arini vul- 

priveiadėtojai saugiai 
visumiH-t. kml prubibici- 
-nis butų ištikimai pddo- 
kml briivorninkai ir jų 
jai turėtų tik vienintelį 

limlų atsikratymui pruhibii-ijo*. 
tai atsišaukimų | konstitucijų.

uždrausti išdirbinių 
kad ir *u mažiausiu 
nuošimčiu, tuu budu 
visų ginčų. la-reiku-

<1x1

1 i'csta.
i "Me* patariame panaikinti 

visa* svaigalų vairiais rašti,.
- ih-*, o jų vietose |uislutyti pro. 

iiibiėijo* viršininkų, kuris tu
re* toiaų šaukti* prie |»licijos 
deparlumento. jei butų reika
las. I’unašiu lnslii laiskirti tau- 

, tu, pruliiliirijos įstaigų* per- 
tlėtiių. kuri* turės teisę ut*i- 
šaukti į vidau* įlalykų tvarkų, 
sargybas ir slaptus | m tarna
vimu viršininku* n-iknlingui 
IKigvIliai. kud butų pibloiuiis 
proliiliiciju* dėsnis.

"Me* pusiui-rkiame visus 
|tasisleiigimus, kurie -tarytų 
agitacijų prieš prvbibieijns 
įlėsnį, kni)m priešingu* katali
kų klusnumo dvasiai, kuri vi
suomet imsiiluoda teisėtai 
tvarkai.
.." 1‘loliibieijoiiistui gali luu- 
kli giliu tikėtis pudrųsiniuio 

| Hitas |"1|»-ZI. ■ Benedikto XV.
S dvi- jų j pinu-
lakūnų. Immin XIII, kuri- |iu- 
tvirtino Baltimorės Trečiųjų 
1‘ibuyjų Siylnrylių, kuri ragina 

I visus katalikus, knd ntsižadė. 
|tų svaigalų vuizlais. o pa*i. 

kirtų su u garbingesnę piikly. 
ių; uim 1‘ijau* X. kuri* ragi, 
m kululiku* kad stotu i i.iie

t i ii.

i

et

co

C
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GEIIBIAMIMI:—
Su šiuo laišku prisiuiH;iu Taiiisl.iins dvi<l«-- 

šimt* |»-ukis dulrrius kaipo įhIiiu užmokesti ui 
. vienų skrynią maistu. Sium'-iu |iiuigu* su ta iš- 
i lyga, kad tai |>ilnai užmoka až maistų, jo su|a- 
Ikavimų, jiristat yliuj. a|alraudų ir lt. ir jeigu Ne
galėsite pristatyti maistų mami nurodytai ypa- 
taL kM risi pinigai boa urna grųtinarni 

I

I

Maistų meldžiu |au»ių*ti sekančiu adresu: 
Itėilybos . 
Apskričio 
ParaĮnjos 
Kaimu ..
Vania* ..............................................................
Kvitu* ir luta* informacijas, meldžiu man 

siųsti šiuo adresu:
Vania* Pavanlč .......................................... _
Adresą*
Miestą*..............................................................
Valstija ..........................................................

)■■■■■■
žiu*. (BeiH*liktu* XIII buvo 
|>alsai pilim* blaiviuiiiku*) ir 
nuo Ben«*liklo XIV. kuris up- 

I gailestavo. I;ud m-imivč* disci- 
pliun (tvarka) tu|*' |»aliu<»sim- 

'ta.kuri pri.-akc luinųjų Idmvy. 
įl*- viso**- iiasiulkiuimti (lai
minkit) dienom-. I'roliibicija 
yra lobulatia- sutikinu- su sa
vęs užsigy iiimu arini m prisi- 
nuiriiiiiuo dvasia, kurios pri- 
liepia laikyt n-s katalikų disci
plina (Burka), su dvariu* t<>- 
l'idyla- M-imvės x i< nuolijn n>- 

;l:e| i»nu.
i "M-* nuoširdžia: rakom-- 
'uėiu musų indams, inusų hie- 
rarliijojc, kurie nuolat lagimi 
mu* ptie v« iltiiuo žodžiu ir pa- 
lyzslzm. ‘Katalikui atsistos su 
savo draugais pduniui* už 
pinhibicijų.' sako vyskupas 
Ceiievin. l'ittsbur-.-li, Pn.

'Draugija turi tn-k jau tie
sos tiaryli pilnosios blnivyl* * 
a|ižu<ltis. kiek ir kiekviena* a>- 
'niuo,” Surroll, Jl-l-nos vy- 
*ku|uu>.

•Tai im- 
kati na-*

|žti pi i. 
q«* lk.«

’Kn-i a*

JOSEPH C. W0L0N
Lietuvis Advokato

n Ml. I-V .UI.: STSU3C
-n.,,*, tu. Hu.uu«4m .v 

Vakaras >«ll W.
TU llackvaH

CIIK'AOU. IU.

tarkivy*ku|Mis Kcaue.

•Stciigtie* sutvarkyti smuk
le* tui kni|m, kud ka* steng
tųsi sutvarkyti velnių, kud ji* 
piadetų gerui elgtic*—lai m-- 
iitsiekitima* uždaviny s,’ vy. 
skujai* McGuvcrii Cln-yeiuies.

I 'Piubibn-ijo* šalmiukai lai 
yra inusiuntimai taiko* ir |>a- 
trijutizmu, ir yru kuvutujai 
kruvinų kovų žmonijos,' vy- 
sku|>us l^-iiiliuu, vietos, vadi
namos tircat Kuli*.

is-imutieji kunigai up-i-ni- 
,veikti, kaųiu nariai Centrali-- 
Komitetu: Kun. Jurgis Zur- 
cln-r. p'irinmiiikus; kun. K. M. 
S|s il<in. Niuk-au. Mieli.. M-k- 
reiiirius-iždimiikns; kun. M« 1- 
ėius, Mnlmiiy, Mrnduln. Mh-Ii.: 
kilu. I*. SaurUHiitis, \Vnl<-r- 
bury. t'omi.; kun. t*. 1*. Baro- 
ims. Indiiiiiu|adi» ir kun. J. 
Killsicki*. S-iutli B< ud. i 11d. 
I'ild-mia-iii Komitetu*: kun. 
I*. J. Murpliy 
kun.
kuli
T.
knn

I

I,

itahkas 

kll<illH*l 

mki\I

Iš

BASTOMO MAŪJI

JUDAMI PAVEIKSLAI
Iliustruotos Daineles "Ex 

tr»" viii ” '
sibus Ketvergo vakare Birt 12 
d. Frank James Salėje Metro 
se Parlc, Ul.

Scrodos vakare birt. 18 d. 
*v. Jurgio draugystes Salėje, 
Orand Bapida. Mich.

Subatos ir nedėlio, vakarais 
birt. 21—22 d Av. Jurgio baž 

t nvtinc Salėje. Detroit, Mich.
Scrcdos ir ketverge vaka 

rau birt. 2b—2b d. Lietuvių 
batnytinėje Salėje, Rochester. 
H. Y.

Pelnyčios vakare birželio 
27 d. Lietuvių Baz. Salėje 425 
Lafaycttc Str., Utica, N. Y.

A T. Račiūnai

turima* *lt«h «u*uua tr goriau* 
Lri-lmn dolKtunr Ir •tvųrten* 

■K>r«us kur sutmkrtiM prokui*
k. ų |-«t>rimų. kiMMMrt jųa tnukyaMAe
l. laBlrv* «arui««<« tna«.aiMaa auuaM ar«« 
uim*4* aXina*M»r.

J- «MUa u-kvH« i.itol aplan kru tr 
P^n.^tyt: ti *«Mj Di«>k>kt<> kita iatku —• 
•'..ti- ir *«k.»r<H» ir Kauti BpacijAJiAa 
kai kainų.

l*tfr«r->u 4š»r*rttiM* |*acal Ju«ų ni<o> 
tų 1mI< et <ka arka d y •!*>«. tr H- 
lv kn>a«-«

MVsIllt l»l *K.\IWU M M<M>L
J. I. kaMtteka. INnktkeU

l‘* r Lr-M-t* I na X. IsuMatla m. 
i 1>* N thAta tat r v. kampa* L*ak« 
ralrta 4 IuIsmk

S.U:

Komitetu*:
Dulka rt, T«-x.;

P. Ilic.. Mu>'*s|iin, Wi*.: 
E. M. S|*-rlein ir kun.

W kilt 
it ledi

V r

t
411

M

GRAND RAPIDS, MICH 
LIETUVIAMS1

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio JU dieno- l'.tP.t m. "Drau 
gų" atstoVuUja p. J. DAUGE
LIS, Ml Myrtlc str.

Pu. j| galite "Dm
sirašmėti, nusipirkti 
i ji |mji< škojinius ir 
tiiiuus. Galite gauti i

Aiuomi atšaukiame 
mu* kokiam nors kitu 
ds Ilapidf. Mieh. "

<i

K

KU U/ 
|»U«luotl

nn Gran 
Draugo*

P S ui

DR. A. A. ROTH.
rurs*
Vyru
7 n«^

utini i miiiiuuiiiimuiHHtmr



pi i*- IKi'iillililiililo 1*-k*» |«i

CHICAGOJE.!
KATALIKIAK08 ŽVKNTE8

Plnsmdienis, birželi* 1« d, 
•v. Lutgardas.

Antradienis, birželis, 17 d, 
•v. Adolfas,

PASIDALINO PO 40 CENTŲ.

IVnki automobiliniai plėši* 
kai užpuolė- pmi-innnlį Ed- 
vvard Donovnn, 2-M* Nortli 
\Va*lili*nnw av*-. l,.-i*-m*'- ą2.<Si.

Taigi kii-kv i*-nam plėšikui
4'h-.

ŠIANDIE “TAG DAY”
1JETUVIŲ NAŠLAIČIAMS.
CHICAGOS GATVĖSE TAM 

TIKSLUI RENKAMOS 
AUKOS.

EUndie Chicagojc yra vic 
tMla rinkimai lietuvių
MMiiMų Baudai.

PObm prakilnia labdary 
Ha jaumų musu moterys ir 
■ertuos itandie miesto gat 
Hm renka aukas nuo žmonių.

Tm aukos skiriamos lietu 
vių naflaičiams, užlaikomiems 
iiajadie svetimų tautą žmonių 
prieglaudose

Prakilnios širdies tas žmo 
<ua. katras užjaučia našiai 
Maras, katra* savu dalj ištek 
■mb akiria tą varfdienių aš 
laikymui ir doram išauklėji 
ra«L

Našlaičių tas

skaitlius 
peniai

Ošraęuji viešais aukų rinki 
■MB.

Gražus ir prakilnu* darbas 
rinkti aukas ir aukoti nariai 
Masas. Lietuviai neprivalo pa 
akupėti tam tikslai gausių au 
ką. Bu surinktais viešai pini 
gals lietuvių našlaičiai bus 
gražiai užlaikomi krikščionis 
kai išauklėjami. Jie išaugi mu 
aą tautos mylėtojais ir gerbs 
Lietuvą Tėvynę, kuri buvo 
auklė usi jų mirusius tėveliu.-. 
Podraug jie bus geri šios ša 
Uea piliečiai. Nes tik ta* gali 
būt geras pilietis, katrnv ger 
bia tavo tautą ir jos praeitį

Visos tautos uoliai rūpinasi 
saviškiais nelaimingais naš 
laičiais. Tad ir mes tą pati 
darykime.

Duokime aukų rinkėjoms 
Duokime kadir po mažiau. Bet 
duokime visi. Tegu neliks net 
vieno tokio, katras šiandie 
nors kiek nepaaukotų musu 
našlaičių naudai.

POLICMONAS PAKLOJO 
VIENA PLĖŠIKĄ.

Hr

DU ŽMOGŲ PLĖŠIKAI 
“ METE IS AUTOMO 

BILTŲ.

IS

va’nrą l.ili plėšikaiAną
' u i*1:*l*|ė- niilomobilin pmvn- 
įžiuojuiilj llola-it A. l«-i*-k*-y.
I*ny *>n Mnnnfmriiiring <’«*m- 

' |*nny v ir** pn-zi*l*-ntą.
l-im-tė- ii i* mitomobilinii*. 

I |*nty* Mi' .-do ii iiiiliižijiV**.
Kiti k**li |>b'šikni tų |»t 

|Ki*lnr*'- ir II. A. <ob**n. KUO 
j S**. Mi*-liii-:in nv**. Nm* p:i*tn 
I n»j** pil.lml.-iri.-ii I*- niit**m**bi- 
' linus Įniė-mė dar ir 20 <l**li<-- 
I rių.

PAVOOt 200 GALIONŲ 
DEGTINES.

Artinasi siiiish-ji laikai. Tad 
-vai tralu mylėtojai iškalu** ai* 
-iru|*ina tiw* skystimu.

Ana naktį lu-žinomi vagi
liai jsikranstė \Villiium* klur- 
pby salintum |*o num. tiKMi No. 
Stalo gal.

Iš »al<unn išarė*'* JlSI galio
nų «l*-gtin*-- vert*-.* pu-tn*ėi* 
tiikstnnėio <l**ii**rių.

VOGKL IŽTEI8INTA8

I*n***itų |■•ak(a*^w■nį krimi
naliam teismo išti-isintn- žino
mas <ii**rg>- V**g*4. kurs ki-
Iihhih-I vi*T*am saliom- nušo\- 
d**t**klivų Uošna.

Teisme Įnaiškėjo. kasi nu
šautas ildektivas su Vogei i i 
aėhravart. abmiii ilgas laikas 
gė-ri- saliom- ir |iagnliau» »u-i 
vaulijo už ĮKipirkimus.

Prisiekusieji įrišėjai tarėsi 
laukiu- valandas.

Iš Itymo nniim (Cbicngont 
ptirvužitivo pralotas k'nim-i« 
C. Ki-llev Katalikystė* pra- 
pltitiuiiiui draugijos pirminiu 
kas.

Pralotas Cbieago, Arkivys
kupui Įutrvežė |*vrssin:ilį Hveti 
tojo Tėvo llein-ilikto X\ rnštr*. 
Tilo rastu šventusi- Tėvo- iš 
uiigšlinti .lo Angšlo-ius Mulo 
nyliės ArkivyskitĮsi nuveiki 
mus Kataliku Itnžnyėios Inbiti.

NEUŽSIMOKES MOKESČIŲ, 
GAUS KALĖJIMĄ

Avislijoa pnvtddiilis Vieliir 
\Vnsting tinti dientt nuėjo ir 
di-rnlin bustini ir p.*ir**ik:ilnv>> 
|>u-p<>rt<>.

Pasakė, jog jis, Imdninns A- 
nterikuji*. uždirls-s genis pini 
gus. Tad dabar norį- išk* litui 
ti šv**di,i«*u. iš l.itr jnu neinu, 
nų* gryžti.

Jįjį buvo pnkltiu-tn*. nr už
simoki jęs mokii'lis mm ||>lau- 
kų. jei uždirls- gerus pinigus.

Atsakė, knd ne. Ir (itižymė 
jo, knd ji- neturįs reikalo mo
kėti. Ne- neiiiahti- atgal gryz.- 
ti.

Tuoj jis buvo šilini
•tut vt Ua 

oij«»!ii»ri

Tud j

ir p.-t 
kotui- 
šitamM:*1- 

»kė,

įsi ari 'tu ir 
• «wi. Lau<*i

K CHICAGCS UETUV1Ų
KOLONUy.

•V. JURGIO MOKYKLA 
BRIDGKPORTN GHI- 

OAGOJK.

S**r*skij**, birž*-lk» II <1. A 
m, pirmų vnlnmln įsi pietų Av. 
Jurgio |mrupijos mokykloje
buvo vienas iš džinug-min- 
•iaii-in su-!rinkimų. Ašluoni-į 

I-kyliu- p.ilmiije ii iv-zniiiinu- 
laimingai išalavv susi-jo tos 
gražios mokyklos nuklėtinini 
I" mergaiėiu ir I" Iv-mniėiu. 
Piibuvi- taip-gi kh-siis vislėjn. 
mmuio Tisifnnijn. nasarriivtė. 
ir mokyklų* viršininkė- s<-su> 
llnitnumbi 1«w Įrtrios kougrr- 
gnri.ios. Iškilmė-*- pirmininką- 
vn švi*-«ii«. ilnrlištiis ir uolu* 
šv. Jurgiu klebiuias, kuli. M.

Krušnu.
Kai|m (mlmigimo ženklų jau

niem- dalino s|mlva«, t. v. 
vėliavas Ann-rikos ir l.i*-tu- 
v**-. N«-s kurie l*nigė mukykią. 
ti<- jau nelie vaikai, o |iilio- 
••ini verti savo tėvyin-s 
-įkiIvu. Ka* yra |«!Švi-nt*-s 
mokslui aštuonis gražiausius 
savo jaunystė-s metus, kns y- 
ra ilgą mokyklą įmigęs, tas 
nlsitiH-na, ką jaučia jaunuolio 
šiušia, išj-ėUnm iš kmiikystė-s 
metų ir stodama į sul*n-mlusių 
žmonių eiles. Tai gi m-»t**l»ė. 
tina. kn<| ir šv. Jurgio mokyk
loje |M-n-itoje Sl-I'is loję vieni 
juokėsi iš džiaugsmo, kiti vvr. 
kė iš linksmybė*** ir meilės.

Iš tų IriMlešimlie* jauauo- 
lią. |w*rėj«sių visų Amerikos 
prailiuio itmkslo kursą su ka
talikystės ir lietuvystė* prie- 
tiais, 23 <lar gavo gražiojo 
rašto di|*lomns, o 2tl ceriifika
lus; tat reiškia kad daugelis 
gavo ir diplomą ir rvrtifika- 
tų. Knip beveik visose Amrri- 
kun mukykluan, taip ir Av. 
Jurgi** įstaigoj** gmžm.šėio 
timkinnma sulig Palmer'o me 
taniai*.

Ne in* kirtnuu* inlekmė)* |*n 
sidari- tatai, knd ."Kt jaunu** 
liu išbuvo mokykloje iki |*a- 
ėių Įiaskutinių us-tų. liet |ui 
gnrlia Inika ir tos jaunuoli!*- 
•ė-s tėvams, kad vaiką apšvie 
tų ir g*Tesnę ją ateitį statė 
. ’igši'-inu negu naudą iš |u*r 
nt-kidybo vaikų užslarbio.

?b-s likimė-s, kad *li«b-lė- dū
lis tų In-rmtiėių ir mergniėių 
n*-|uisit*'tikins ženn-sneja mo 
kykla. <* stos į augėlesnę mo
kyklų. Jug švii-sių žmonių dn 
bar ypatingai reikia, jug da
bar lengviau leisti vaikus į 
muksiu- negu kada nors ki
tais laikais. Jug žmogus tilo 
laimingesnis jaučiasi kuo dnu* 
ginu mokslo iš«-j*-«. Tos Ini 
nu* tik n<-|Kivy*k-s tėvai savo 
vaikams.

Jie m- šiaudiniai katalikai, 
tislel ir aiigštesnius mokslu* 
ei* katalikiškose įstaigos**. 
Mergaitėms yra katalikiška ir 
lietuviška Šv. Kazimiero A 
kadetnijn. Ib-nmiė-ini lietuvis, 
kos nugšt***nė* mokyklo* dnr 
m-luri. In-t ir ji** |ui“iliks išti 
kimi savo įsitikinimam* ir 
tėvynei, stodami į katalikiškas 
šio- šalies kolegijas. Rep

IŠ TOWN OF LAKE mpl>ell Avr 
nt

Trečioj kursu pamoka liaudie

Malonu 
iktl-ir-ji 
m Ii lt «k k

Šilingui kimš
tai 
Ini
UJU 

ėda

uit

DN4UIMS
Tokia tyra tikėjimo ir do

rus sėkla Ims tijam* j lanky
tojus du knrtu savaitėje: pa- 
u*-*lėliai.« ir pėtuyėiumis. Tat 
meta. butų vi*i**m*> skaitlin
gai kursus lankyti.

Ii BAIGTOS PARK

Pirmadienis, birželis 18*_1£^J

I- II. K. Ijtlalnri ilgosios Sų. 
junga S-ta kuopa turėjo savu 
iiiė-m-siuj susirinkimą liažnyti- 
iiė-j svetainėj birželio II <1.. 
ĮIDII iii. Pirmininkas. J. Rup- 
šis, a tiria rė susirinkimų su 
malda.

IHegatai iš Centro prane
šė, knd Centrą* gavo paveliji
mų iš miestn rinkti aukns |ki 
visų Oicniroa miestų <H lie
tuvių vargntam'-ių našlaičių 
birželio Ifi *).

Svarstyta, kokiu lunlti gali- 
ma luitų suorganizuoti kuo- 
itaugiausiai rinkėju. Po ap
svarstymo liko nutarta eiti pn 
nninus ir rinkli mergaites ir 
moteris. Viri narini sutiko pa
šilta rituoti.

lt. Nemirtasis ištlavė- rapor
tų nuo nurinktų aukų ant Av. 
Kazimiero kapinių gegužio 31 
d. Aukų surinktu tų dienų <“«.

KuoĮin taria a«'-in rinkėjoms, 
kurios tų dienų pasnlarintm.

J. P.

100% Grynai
Tnrkiško 
Tabako

I*irm —Antanas J. Butkus, 1317 
A* Virtoria BL

Vieš-Pi na. — Ant ana. Tnarim. 
1123 lūn***4n Rt. N. Cliieac*. TU.

Nutariau F~** *11 Bakšys.
IMI PrmnHt St,

molynas, 7S9 Staridaa Bsod.

Kasimos—Antanas BsMn. 133» 
Sa. Tirtai* SU-

Kasas OhMrir-
1. I-a Montvila. 1330 8. Via- 

taria At.
2. Kai. Makuška. 1411 S* rus 

taria Xt.
3. Pranas KmdrieviAus, 1017 

8th St.
Maršalka.
1. Pranas Dapkus, 1407 Pr*» 

ratilu
2. Myksiąs Oalinia. 73# Caa- 

miag. Ava,
Knygias— Pranas Kapturaadcaa. 

1321 S«. Virtai. St,
Vrltav*. nešėjas — Stanislovas 

t riumą. 911Mb St.
Organo t’žharrtoja. — Antanas 

J. Sutkus. 1317 So. Virtoria St
Av. Antano Draugija susirink! 

mus laika po Š tai dienai pirmą 
o-kmadenį. kiekvMeų faėnenį. i-m* 
valandų po pirtų, Lietuvių evetai- 
nėję, ttlb ir So. Lineoln Sts , Vau 
kivgun. III.

hi:ik VI ĮVIJOS.
2 i HM-rrlRttn «M fntirthn įtarta* 

|H j ninLlIMM/UMnti 41T Iki
12* | arVallr •hriųita'trHsiB n imi (Ju* 
klo Marti) AtHtaukHr;

įtart, ta«a»UHot M *rv A C»Hr <<». 
•Al U 91 M r. T.-L lamai 1ICI

r<*r*Mu«s4a >• etai tvtrdmhi 
ir Inta*. IKmią • !•« vieloj
Kamai »«•*« r • ti>taa |24 I tn.Mrmi 
I.I.t ia * ||« Matau* vrrl.it •••• Kaina 
ui it amų ir h** r tiktai 13.110 m 

iviatnką:
fiaffi*

Ąt»‘iukltr r**a 

|*. ValkutM 
4941 Mm <* 

rtetrag*.

Tirptų t<-tr<lu<M MTO brv»l|į tau m ja 
I’aiI* Tsiuhmk iusra. kai*uoja«ti 
ir,»H #•. |*.*r4*** i« ui • »’*- ra*b
arUi j«i td«u»k»-- ut artus ■Imiatnuut 
int ui*t)« ■«if*«iiv>Mlii*up «u <tamr»kr.

(grynai Turkiškas tabakas ir padaro Hel- 
mar cigaretus tokiais skaniais. Nėra nei 

jokio substituto-“nei puse teip gero.”
Sulygink 100% grynai Turkiška su “pakų” eiga retų 

—nereikes nei jokių argumentų*-He)mar pats kalba už 
save.

Kaip tūkstančiai kitų tų su mielų norų užmokėsi ir 
daugiau už Helmar “Nepaprasta Rušj”

Dr.M.T.Strikol’is 
LIETUVIS 

nttimuM m eutnt »u;a. 
ir lt n iri* m •**■«** m. 
<KHO *rW*!MU. lUiidrvar. K.

lidtrlu f<ti igm«».i* TurkilLif ir
i’fttfphiktį l'hiiirflij riiuint p'fHtitlifį.

vrrl.it
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