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Kaip 3t00 Rakti atėjo vo- 
Merių du delegatu. Nieką* 
anųdviejų nei pasveikino, nei 
neatmintojo jiedviem i neinant. 
Į juodu neatkreipta domoR.

Kaip 3:10 premjera* Cle- 
meneenu atidnrė *u*irinkimų. 
pnžyni.'-dama*, jog taiko* an* 
tarti* pagaminta, jog vokie
čiai nutiko |k> n na |nstrnšyti 
ir todėl jie pirmutiniai pa
kviečiami atlikti ta priedrr-

Praeitam ‘ Draugo" nume- 
ryj (antroje laidoje) kitoj vie 
toj buvo paskelbta pranešimas 
apie prakalbas. Prakalbos tu 
rėjo įvykti kaip liaudie tr 
Jurgio parap. mokyklos sve 
tumėje Jose turėjo kalbėti 
sugryžusieji ii Europos pp 
Maetauskas ir Cesnulis

Dabar pranešama kad žian 
die tų prakalbų NEBUS Pp 
MuUuiku ir Oeaaulis aiva 
Havo ducagvU, vėt plakamu* 
atidėtos tolesniam laikui Kuo 
tuM dhlIuJSoi iv~vk« įcip tAi

tartimi. Ir pranešė, jog trum
poj ateityj reikia laukti nau
jos karės tolimuose Rytuose, 
kur talkininkai nesu varžė im
perijai istinės Japonijos.

PrutiitumlamuR [>s>irnA<- ir 
gen. Kmut*, rcpmen tuoju* 
Pietų Apriko* Unijų.

Vaitarasi* pažymėjo, jog 
sulig sutarties trritorijaliai 
paaMrstyniai negali Imt pri
imtini. no* jie smarkiai paže! I 
džia industrijaiį atgijimų Ku- 
ro|x>je.

Kaip gi n kitomis tautomis ,

kruvina nuo krikščionių krau
jo ranka užgavo sienų palikda
ma* kraujuotų rauko* ženklų.

PmmataoM tarkų rtautae.
Vienas europieti*, kurs Kon- 

i adantinnpolyj gyvena, tri«de- 
šitntuoeiu* , metus, pramato, 

: jog turkai *avo to maldnamio, 
■ liovusios Av. Sofijos hažnvėi **, 
gražumu neatjduoeių krikščio- 

įniin*.
Tn* žmogų* sako, jog jis tų 

dienų nei iš namų neišeisiu*. 
Nes turkai Įuikelsių įtaisius su
mišimu*. Suko, jog talkininkai 
turkų viltai nenuginklavo, tad 
galėsiu* įvykti kraujo pralieji
mas.

lt. to, |aa«nkojamn. jog Ar. 
Sofijos maldnamio |iakeitima* 
Itažnya-ia negreit bu* galima*. 
Tam pasipriešysianti Anglija.

Anglija šiandie Turkijoj pa
laiko daugelį mahometonų-ka
reivių. Tarpa* anų gali iiakilti
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Norėtume, kad šituo* daly'

ET? • to’*

gauta*

Mokyklos.

L MRVVIV uaraunv IMKSKjLtTU

Į "DRAUGAS"
Į ' nuamtsaaro* kaimai
a !*«*»■' .....................................■**•F bs* ra**.............................aso*f neramu mokas Ūksiąs lai-

Aįmct, kaip ir kiekvienai, 
metai*, daug jaunųjų pradine* 
ir vidurines mokykla* baigia. 
Atsirado priuošto jaunimo, 
kuri* tolimesniam mokslui pa
sišvęsti gali.

Nėr abejonė*, kad viri, ku
rie protauja, trokšta, kad jau
nieji, mokslų pra<h-ję, toliau 
kojitų, noro turėtų. Nori n tiem*

iiM. ipli.Mafc (Jfe VW 
Italių, Avrara da Iraun, 
Lauaaane, 8ui^).

Geresniam dalykų nušvieti
mui čia priduriu vieno Tarpt. 
Rauti. Kryžiaus iš Geaeve*

oi»

I4U

Motery Kova.

ta gminta motery, ko- 
vų» tenori tikri*. Lotai da* 

testato* vėli*** ui moterie 
■* pradėjo ieškoti savo trinių ir 

iki šiol daugiau pelnė negu 
’ motery*. Tai gi turi būti kokia 
Į nor* moterų nepasisekimo 
fe*..

| tara totaritų mvo kovų, ma* 
bandome nusekti to nepasinė- 
kimo priežastį, idant jų praša
linus, veikiau įvyktų pngei- 

’ \tonjamoaio. penuaino*.
Tra dn doigtu: žmogiškumas 

Kovodamos 
moterys <lau- 

donio* di.la prie sa- 
inoteriškumo. Prie to jia- 
jo* uori pakreipti taip-gi 

vyrų damų. Tuomtnrjiu ]ia- 
sauli* joms nedraudžia to vi- 
*o, kas yra y {Mitingai moteriš- 
ka, o tiktai nustumia šulj-n 
nuo to visa, kas yra apskritai 
Žmogiška.

Kovo moteriškumų motery* 
•markiai pažymi ne vien aug- * 
štai* pakalniai* ir Irunųmi* 
aijouais, bet labiausiai rūbų į 
prašalimuiu nuo kaklo ir to- 

,|įauk Ta* moteriškumo žymė, 
jinui* nuolat maino savo iš- 
vaisdų, l»-t niekuomet m-ma- 
•■.itin savo jiegų. Tojo srityje 
vyrai moterim* pripažįsta vi. 
sakių teisių, kokių jos tik |>u- 
nori.

Tai duigtai. itžsiėiuiiidos 
motetų širdy* ir išmintys, su
lyginamai liil*nt mužui jau* 
mų ir išmintie, ntid<*du savo 
žmogiškumui, t, y. tom* dvn 
šio. ir kimo ypatybėms, kuria- 
jotus y r* ta-iidros su vyrai*, 
knip ana: mok-Uis, ilnrbštu- 

i<a-išv(‘tilitna-, jautum

to eiti, tėvai privalo pndėti ir 
skatinti Kadangi mokslo įstai
gų., tat ne šukos, jMudrinkt- 
ma* daugiau priklauso nuo tė
vu, taigi čia varta , i1lah 
tėvų damų atkreipti j tai, knd 
aprinktų savo vaikam* kata
likiškas mokykla*.

Mokykla, ja* dvasia padaro 
j p puti ii o ir

ant mokinio sičio* palieka. Ka
talikų šeimynai daug nesma
gumo teikia, kuomet iš mokyk
los su vaiku nekrikščioniško* 
dvasiu* atplūsta. Nuo nanaa- 
dingu pašaliu aapludii* ka
talikų kaimynų gvriaom* ap
saugoj* katalikiška mokykla, 
kuri ir niokinj katalikiškoj 
dvasioj auklėja.

Katalikiškoji mokykla yra 
JTfaZ^rpri^dybų aaldl 

tato- Tai *up»nata kitų tikėji
mų žarnai*. o ypač uorių* žy
dai. Užtai dažnai galima ka
talikiška** ■tayklrti Rūkti 
žydų mokinių. Jeigu jaa ■va

tai žinoti ir paniekinti neda- 

itaT^jLi j High 1 

štoū ir livoai, karia 
rangia**, reikėtų j artararaų 
patarti saairiti au šv. Kasi
miem Akademija. Ji netik ka
talikiška, bet ir lietuviška y- 
ra. Tiek aukų ir darbo pėdė 
ta, kol šv. Kaaimiero Vieano-
Hja tažtrata. tatag R*-

—vaja įstaiga, batų Beprotis 
ga. Tuomet nei vienuolijos 
kurti nereikėjo.

Patariame jauna* mergaite* 
į Av. Kaaimiero Akademijų 
siųsti visgi ne dėlto, kad jau 
taip reikia. Dėlto, kad tikime 
ir žinome, jog ji lietuvaitėm* 
yrn ntsakanėiausioji ir ge- 
riauid* jų* lietuvių gvveniluan 
pri ruošia.

■ ■■■■■■■—

T1KUAVAU TIESA

The Cuunerticul Uitim-u už 
ImiI. G d.. 1919 štai kų sako: 
"laitai daug yra dabar rugo- 

junčių. knd jie turi būti |wk- 
lusnais įsliilyinui, kuris jiems 
iie|aitinka. urlta kuriam jie ue- 
tiki. Turbut jie nepagalvoja 
apie mus (blaivininkus), kati 
turėjome gyventi ir Imti jm- 
klusnai* per tiek duug metų 
i-tnlyninms, tikrai netiku
siems, kurie kmulien vari- žino
te-- j prapultį, o vienok neieš
kojome keršto ir netapome 
kvailai* anarchistai*, kadangi 
buvo tokia Amerikos konstitu- 
ei.in. Ilnltur gi jau yra viltis 
imkeitimn, t*i ktslel luu-ų prie 
šingoji Įmrti.ia neprivalėtų bu-l 
ii (uiklusna kaipo me- lig šiol Į 
buvome, a jei nori sųlyga* jm- 
keisti, lai stengiu 
atsakomu budo ui 
lito ir k<*r
l*-K*ra luis in laitai*

trinkt} ii 
1 gąsdini 
jri nfcn

SlS-TAS.
Prastas U manę* rekorduo- 

tojas: nebepauH-nu kurio* val
stijos legislatura išnešė reco- 
liucijų įlel Lietuvos nepri
klausomybė*. liet dabar ne
praleisiu. Alai Maaaaehusetl* 
valstijos legislatura eina ant 
n-konio dėl Lietuvos nepri
klausomybė*.

.Mii**arhw<ett* valstija stoja 
UŽ Lietuvos laisvę! Suv. Val
stijų sekcijos, viena |*> kitai. 
pri|uižj*1a nepriklausomos 
Lietuvos reikalų.

Suprantamu, knd tokiam ju
dėjimui reikėjo priežasties, rei
kėjo kam 
t i. Vienų 
kai šiam
< tarė.

nors intaku |>a<tary 
tinau, knd tnutinin 
judėjimui nieko n«-

iiuiiiiimiiiimiiniiiimtimmnmmtum 
PIKKITE KABES TAUPY

Kad sudaryti itaud. Kry-

inTiĮ^rSŽTĮįSSnii

kreipti ir pirmajam Lietuvos 
preridratui, tauta* gerbiamam 

nė. Kų-gi, Cetaria tarėjo Bru
tų. kodėl, ko tai panašaus su
silaukti negali ir Smetona!

Vienok netikiu, kad taip 
įvyktų ir Gabry* Lietuvos islo 
rijoj* liktų lietuviškuoju Bru
tu. Lietuvo* vedamaja mia- 
tim yra sutelkti visa* paj<-g-i* 
Lietuvos vsistybė* kuriamų- 
.iani darbui. Gabry* vi*-gi po. 
litikas: jiH tol rėkaus. įvairiais 
ūbaisiais ibitiL-stydamasia. kol 
apie save sudaryt žymių frak- 

'rijų. Tuomet i*rdan frakcijos 
bu- pakviesta, prie bendrojo 

' <larl>o.

Nesistebėsiu, jei |x> kiek lai 
kn išgirsiu, knd p. Gabrys, val
džioje taiso gavęs, pradės 
Lietuvai lunolingu darbų ir 
jutu savu mm enkus gabumu.

va susilaukė savojo vado ir ap- 
ginėjo. Kur jis bu* nemeilus! 
Juk jU gina aauR vhų bran
ginamų nepriklausomo* IJe- 
tuvof idealų.

Malonu prisižiūrėti netik jo 
lietuviškajai raitomai, bet 
visai išraudai. Ji dailiu pa
vadinti negalima re ApUli- 
na* ji*. Bet už tai kiek vyriš
kumo! Jo šiuriu* num. veide 
taip ir gali skaityti kareivio 
žymes. Matomai lepumų i.<-iiui- 
tęs. Sausas. indiržijęs, kovose 
ir kariško gyvenamo užldetin 
ta*. Tokie tai kuva* laitui, ne- 
paprasto* ištvermė* pilni.

Lietuve, urmijų vada* laitai 
ir laitai įkiusšu* j talkininkų 
gvneralinrimo, gen. Foch’ų. 
Duok Dieve, knd lietuvių Fo- 
ša* butų taip kovose už Uetu- 
vo* nepriklausomybę jmsek 
minga*, kaip talkininkų araii- 
iu vatla*1

m* visuomet galėjo ir dabar 
gali sutverti tukitančiu* ir

Viri katalikai t* irag
pranta, bot ištvirkėliai

UWy

Vienok neprošalį prisiminti ir Ltotnva boa laisva, bu* ta 
tn** nravrikrira, karinto gali- ra gyraali, tai vHaorito 
mo pasididžiuoti. gn vargo daug boa prra

Ar įsivabdira k-., kaip be- Amerikoj likt

tų buvę praeityje, jei lietuviai Girdėjau kitu* apie tai 
j dri aavarti bot pamėginę ou- bust Bako, jeigu Ltetara 
rinkti milijonų ponių* • vto- totova, virimo Rrai kferii 
nok šįmet tai pajėgtam attik- man tai bevafiuriif Bri j 
ti. Dvi nepriklanaomoa Uoto- .vetimieji Lieturų pavi 
vos po peticija Amerikoa lie- jeigu Lietuva bu* raikai 
tuviai į dvi savaiti surinko žmonių jo* amžinų ai *av* 
virš milijono žmonių, kurie «a- *e* kovų vvsti, tuomet jo 
vo |>«rn*ai* paliudijo, kad už galybės mane čia nesulal 
nepriklausomų Lictuvų stovi! Važiuosiu Lietuvai gelbėti 

Vėl*. Kų tik buvę* New Yor- vo žeme* ir laisvų atstovėt 
ko apskričio acima* į dvi sa- Girdėjau dar trečių ta 
vaiti prirengiamojo durta yu-'Sako, nežinau, ar 1 
traukė virš trijų šimtų alėto-1 vargs, ar laimikis patik*, 
rų. Čia reik atsiminti, knd už 1 
tautininkų seimų Cbicngojc ’ 
agitacija ėjo per kelius mėne
siu* ir po vi*ų Amerikų ir tik 
tiek pat atstovų te* ui raukė.

\ įsa tai rodo, kml |«s lietu-

Lietuvoj! 
tik*. Va- ( 

žinosiu Lietuvon vargų ar pa- 
riaekimų patikti. F.-ti prie vi- 
sako dvasioje pasirengę*. No
riu grįžti savo tėvų žemėn ir 
ten dirbti, kur lictuvijo* širdis 
yru. Noriu ir aš Lietuvai pa
sitarnauti, jos darbuose savo 
dalį atlikti ir savo lietuvio 
•taiuv MIU4I huitlIUUU*

Iš vi.ų trijų man partaro-



i 1

Hk* ’• M ■■ *4r* Į

UN1VERSAL STATĖ BANK

hreipk;t<« m-

Aiomia rffifii «a roaitvė- 
rė lietuvių bottevikų chorą*, 
karia mw araktilraa laika ta

tomą 24 valandotna, iiplauk 
kanka* ku karktu muiluotu 
vandeniu, iivalyk au iepetuku. 
ir putam Uakalavna, virink 
tanku* per penkiolikti mi
nučių.

Vartok tik apenelin*, kuriuo* 
lengva užlaikyti tvariai. Jie 
turi būti iivorati nuvalyti, ir 
iivirinti. Niakuomet nevartok 
•penelių, kurie yra tvirtai nu
nerti ku etiklo ar guliu* tru- 
belėtnia.

Svarbiausiai už rūkų, tei
raukis laika* n no laiko n 
daktaru ir tik tuomet penėk 
it tanko*. kuomet jin pa*aky*. 
ior tai vra rvikalitma. labai

p tv. Kari-1 
aukb'-tinėal 

tai niekad į

Ataižiurint | tai. kad 23 ii 
Į kiekvieno Įimto it tanko* pc- 
! nninų kūdikių tnirita pirmai ! 
I •iaia metai* *avu amžiau*. Suv. Į 
I Valstijų t i»u<>n>cuėe Sveikatų. Į
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- CHICAGOJE. Į
^^ČlTAIJKMKOB CTffBBlji* į polMnonų. suetačiari «£ 

llėn poaki* imoaen, "kuo nš
1 galiu pagelbėti.”

“Iškrik rankas!" 
jam |M>licmonas.

Dr. Bori-lli |mklaiisė.
Staiga |Kisisuko \Villiam

U'ittlieh, triadarystėv dejuuta-'BUji. kų ji tų vakarų griežimu 
muito agentas. Ais paklauso 
policmoBo, kas veikiama ir 
imsisakė, kas jis per vienas.

"O, tai tamsia! Pakelk ir 
tamsia rankas!" sušuko |*dir- 
--------- Baugbaa.

Tasai paklausė.
Po šito nežinia k»* neapsi- 

ki-ntč ir i? aiskrimo užeigo- 
imleleronavo Engli-vooilo po- 
lieijos nuovadai.

Tuojau* atpyškėjo patruli
nis vežimas. Poliemanni nar
suolį |Miliciimnų Gnuglinm nu-' 
ginklavo ir nusivežė nuova- 
•lon.

J Ptmadiaaia, birželi* 30 d, 

f tv. Povilo ato.
Antradienis, liepos 1 d.,

J Ov. Br. A M. širdies Kraujas

. DANIJOS PRINCAS CHICA-
l GOJR.

diicagon atkeliavo Danijos 
princas Angį-. Apsistojo 
Blaek stone viešbuty}.

Butinė daug “intariamų" ir

I Anų vakarų Cltieagoje buvo 
F įtekantis retas atsitikimas: 

Policijos tarnybon nesenai 
t buvo priimtas Krank Gaug- 

han. Naujas poliemonas pri- 
gulėjo Engievootlo nuovadai. 
Tarnyboje parirotlė uolus. 
“Rytino” jis senuosius pdlie 
monus.

Bet didžiuoties buvo pirmu- 
tiria. Anų dienų jam Iriiau* 
pasipainiojo kokia tai nelai
mė. Turbut, perdaug išsi
traukė dėl smagumo.

Vėlai vakari" jis npvnikščio- 
daaaas sau paskirtų distriktų 
pagalia** tiro 74 gatve ir 
Aridaad ava. prilipo liepto ga- 
H-

iĮ

Pabaiga.
Policijos nnovadoje tuo jaus 

n|*sHliriila su tuo ne|a«prastu 
isdiemonu.

Policija* leitciuintas Baily 
altinė nuo jo žvaigždę, revol
verį ir tanių. Paskui nuplėšė 
nuo uniforma* visus puikus ir 
uždarė šaltojon.

•‘Mitu tas ne galvoje”, su- 
murmėjo (įaugimui. “liet butų 
gerai dar vienų išgerti**.

l’rbintei, pasirodo, e> 
smuiku konkorenčių. 
Mnrcinkeviėiulr turi 
pirštukus ir muzikėlę

griOTb mMm: “Pakrikite

•‘Pakrikite rankas! Kodėl 
r juk mes Bename plėšikai, nei 

ka* tokie!” protestavo vaiki 
. ari.
| “Pakrikite rankas. Nriauki-
ŽK Mž Įnmoa tų padaryti. “

Poiicvnoaas^škrėtė jų kišo 

aioa. Pa* juo* atrado 25 centus 
ir du peiliuku.

[S. Kuomet poliemonas peržiu- 
Į rišėjo peiliuku, tuo metu iš 
' Im pačio* aiskrimo užeigo* su 

kvorta aiskrimo išėjo dar vie- 
Į aa* žmogus. Niekalas Kreiziz.

BO metų. 1422 We*t 74 gnt. 
MCreiziz nusipirkęs aiskrimų 
/neši'* namo.

D vėl “Pakrik ranka*!”

Tuojau* poliemonas Gaug- 
lian ir į išėjusį Kreiziz atsilie

‘ pė: “Pakrik ranka*!**
“Aš turiu pamesti savo ais

krimų. jei reiks pakelti ra n 
kas”, pasakė Kreiziz protes
tuojančiu tonu.

“Mesk niek rimų greičiau!" 
ųųįu^o tas ne|inpra»tas polie. 

* monas.
Kreiziz |iaklausė.

* lis-t šilo uoliniu (Miliemoiiiii 
.ar neužteko. .Imu norėjosi 

dnr daugiau žmonių |m*tatyli 
Knip kurtas tuo metu auto

mobiliu pro šalį važiavo am- 
Imlan-iui. gydytoja, iš Kiock- 
ynrdų jsdirijo- nuovado*. Dr. 
itorelli.

Ji* buvo nutomiiliiliiijr 
savo moterimi ir dviem 
kai*.
“Poliemonas atsirmlę* "t 

Islyj". tarė Dr. Bondlt š 
riui ir liti*- sulnikvti n

Anų dienų ties Divrrsry are. 
upėn įkrito automobiliu*, 
kuriuo valiavo: Misa Hditli 
Dievine, Henry Botinrakamji, 
Bapnond Holtz ir Merky 
Halvon^u

Kergiau ir * |
nuskendo. (Ii kita du vos ifcri- 
gelbėjo, išplaukdama prie 
kranto. *

Automobilių valdė Bohncn- 
kam|t. Netolios tilto neatsar
giai nutonsdiilių (atsuko ant 
upė* kranto. Tm staiga peni- 
vožė per krūtų ir nugarinėjo 
upėn.

pripsrodė. Jeigu jai nepristigs 
kantrybės ir noro lavintis bus 
kuo lietuviam* (atsidžiaugti.

P-lė IL Nausėdaitė ant pija
mi itaroilė, kad jai nebėra kia- 
vitaro* suakesiyMų. Navritri 
ji. šįmet akadmrijų k s įgis 
ma. gavo pijaus ataižymėjhno 
imlimlijimn.

Į Neviea tik ant muzikalių 
instrumentų Marintų mer^i 
ėių akademija turi. Jos visos 
dainuoti gali, kų akademijos 
mergaičių sugiedoti "Magni- 
ficat" ateisvrikiaiam daina 
liudijo. Vėliau p-lės O. VH- 
kiutė ir C Filipavičiutė pri- 
|uirndė, kad jo* ir atskirtum 
gali dainų mėgstančius paten
kinti. Nr tik jų, bet ir p-lės 
G. M’iggin* atliktos dainos 
tenkino.

Visas programas buvo pa
trikta susirinkusiem* tėvams ir 
prirtvliams tų. kurios šįmet 
akademijų laiigė, o jų haigė 
se|ityniu* — keturios lie
tuvaitė* ir lry> kitatau
tės. Aioa lietuvaitės dip- 
Uomus gavo: a VHkM, K. 
Streprikaitė, B Nausėdaitė ir 
H MišrikiU*, o kitatautės - 
K Wal«h, E. ir G. Vagri. P-lė 
a Vilkint* gavo Ir aukso me
dalį dei savo gabunų ir gero

IHpliomu* daliau ir pritai-

BaTrr. gi angliškai kalbėjo 
kun. F. B. Mrraftaa*. ŪMgųj

jų vardu, pasakė lakai graži ot 
sisveikinimo prakalbėli, lietu
viškai ir angliškai.

Baigai noriu išreikšti <ju 
noru-linkėjimu: vienų pasise- 
miero AkadMijai,^ MtarvL 

som* šįmet pradinę mokyklų 
heigusiom* ir jų tėvam* ana4- 
imžinti *u šia gražia ir kilnia 
rnklėjimo įstaiga. Neinu lit
ai «g prie linkėjimo į jų pa
stoli ar tėvams saro dukterie 
siųsti, bet tik susipažinti. Nes 
žinau, kad susipažinus niekur 
kitur neis ir nerių*, kaip į šv. 
Kazimiero Akailemijų. Ilgiau- 

I rių jai metų!

DAUO DAIKTŲ PRARŲV^ 
MUNICIFAL PIER E.

Kummt Mieliignn ežere a- 
tidnryln Chicago* "inunicipnl 
pier" (priepltnikn). lenai viso
kio* rųšia** biznieriai gavo 
koncesijas <taryti biznį.

Nuo to įniko prieplaukos1 
lankytojai tiem* biznieriams 
lau-mę visokių daiktų, kaip 
tai šaukštų, šakučių, stiklų ir 
kU vertės kelių šimtų ilolie- 
rių.

Pagalimi* nusamdyta ikdek-- 
livni (Mignuti svetimų daiktų | 
mylėtoju*.

Andai du vagiliu suimta. 
I*a* juodu atrasta kišeniuo*1 
keliolika stiklų. Bu* jmtrnuktu 
atsakomybėn už vagystę.

PRANEAAME CHICAGOS IR 
APIELINK2S LIETU 

VIAMS

Kati mufojaim* ir šiaip esprv. 
so visokius darbus atlėkaine 
gerui ir greitai. Kreipkitės 
pas mus:

F ŽEMETULSKIS IR 
T JANKAUSKAS 

! 1735 W 47 St. Chlrago

mimui <>i>a eitais Miw> a v 
MM>« r »<.» I I MMI .

"Pakelk rankas” atkartojo 
~ poliemonas A GRIGAS & CO

3 • r*).

•rimo bri J<TwImtu Brito- 
ino PmumA, MMnet žinoabn* 
kuomi galima prisidėti ir kų 
galime veikti, jeigu lankysi
me* į priešseiminius susi rin
kimus. Lankyti priežseuninius 
ir kitokiu* Mk susirinkimas 

yra kiekviena moksleivio ir 
moksleivės didfiauaia prieder
mė-. Uoknleiviai ir moksleivės, 
kurie nesilaate j žinos prM-

Moksleivių Rntivicnijimų nei

<5^* *. • £ tHt• i • i»

j

*s* tari
•• • ;\l

• - . id

r' '♦<

Jnu proėj. pi^tro tanų 
I Merijos, karione Henaytijams 

daug pamoko* sutrikta. Gerb. 
i prof. kun. I’r. Bario aiškini

mai lankančius labai užganė
dina ir viri tik tarida vakarų, 
knd galėtų daugina ir J r’

1 naujo išgirsti
Kaip vaisinga* medis, aug

damas reikalauja šilumos ir 
saulės šviesos, taip žmogų* 
reikalauja mokrio-apivirio*. 
Kaip saulė apšviečia musų že
mę, taip tikras mokslą* ap
šviečia žmogų, rodo kelių ir 
veda prie teisybė*.

Tat gerbiamoji lietuviai ir 
liet u raitė*, sukruskime dabar 
labjaus prie mokalo-apšvietoa, 
kuri* arti musų yra ir prie 
kurio kiekviena* gali prieiti.

Aiandie, birLJU 30 iL, 7 JO 
vaL vakare. Ar. Kryžiau* pa
ra p i jos svetainėje, kun. Pr. 
Bučy* suririnkuaiMna aiškins 
apie religijų temoje: “Pasau
lyje nebuvo ir nėra tauto* be 
religijos.**

Daugumas, užklaustas, kodėl 
nelankai minėtų kursų, dažnai 
atsako, girdi, aš nemokytas- 
iicmikyta, nieko ten nesupra
siu. arba jau nš persenas-per- IM'JV R » riMIUVJV. I w * •

Teiksitės visi ateiti nes tu *ena. kursai, ■-ako, dėl jaunų- 
rime svarbių reiknlų aptarti. Į

Valdyba

.Moterių Kųjungiu, Chicago* 
Apskričio susirinkimas įvyk* 
birželio (June) 30, 1919 Die
vo Apveizilo* par. svri. 18-th 
& l'nion. 8'vai. vakare.

Kviečiame visa* delegate* 
lialvvauti.

M. »!■■, piTOL. 
M. Joriu*. raM.

Alumnų domri.

Susirinkimą* visų keturių 
l>ti|>snių nliimnų įvyks, liejio* 
1 <1.. vai. vakare. bažny
tinėje svetainėje.

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI 
MAS REIKALE 8EIM0

HH*t JJ

11)< *1< i

jų ir mokytų. Tok* manymas 
tai savęs skriaudimo*. Kei- 

ikia įsivaizdinti, kad kožna* 
klaii«y<lania* lekcijų tampa 

' inokytesniu. ir daugiau *u- 
! prantatičin hnognmi, gi moky
tiem niekad nėra prrvėiu nor* 

I turėtum ir W metu amžian«
V

Kiekviena pačta munu atnefa stipriau
sių patvirtinimų apie Helmar.

Ne dėlto kad jie yra Helmar-bet dėlto kad Helmar į 
yra 100% grynai Turkiškas Tabakas-Lengviausias ir ' 
geriausias tabakas dėl cigaretų.

“Pakas” cigaretų, turi tiktai “dalėte” Turkiško—o , 
Malėte* Turkiško* sulyginus su 100% grynai Turkiškų* I 
yra niekas.

Mes kalbame atvirai—bet tas yra teisybe.

X>/ MU,AMpMstusM Kuhtt TarkUk^ ir
Kfyphlky Cigaretę visam pumtlyj.

BIZNIERIAI GARSINKITtS 
•‘DRAUGE ’*

ual ity-Superl3
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