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Italijos leitenantas puikinio 
'.ka* Komanelli, vienatinis tai

meriko* Darbo Fedemcijo* 
prezidentą* bainuel tiomprr*

Londonas, liepos &. — laik
raštis Ibiily Mnil rašo. jog bu
vę* Vokietijo* iru|wratoriu*

Pastaroji prieš riaušinin 
ku* pavartojo šautuvus, 4 žino 
uėa užmokta ir daugeli* SO

Waahugton, liepos 3. — Pre
zidentą* Wil*ona* vakar ant 
laivo George Wa*liingtoa įsi- 
sakė kalbų į kareiviu* ir ju
rininku*.

Ant laivo paminėta Nepri
klausomybės diena.

Waihington, liepo* 4. — tie- 
•Kalia prokurorą* l*atairr

Toledo, 0. Iiv|

viliai Mipriai parimta proto i- 
birijų. bet privatiniai j aavo 
n»mor parsitraukia svaigalų 
vežimu*.

Tokia darbdavių hypokriai-

Parytiu, liejio* 4. — Anų 
dienų taiko* konferencijas ta
ryba svarstė Besarabijos liki
mų. Buvo |aikvie*ta Rusijo* 
ambasadorius Prancūzijoje 
Maklakov ir lluinunijo* prem
jera* Bratiano.

Maklakov aštriai priešinosi, 
kad Besarabija luitų prijuag 
tu prie Rumunijos. Ji* sakė, 
kud Besarabijoje didžiuma gy
ventojų vra nišai. Taip Imvę 
pinu šio* kuri-*.

Moldavijoj ai (Besarabijos 
dalis), sake Mok lako v. esama 
dauginu rumunų. Ir todėl rusai 
prieš .Moldavijos prijunginių 
prie Besarabijo* nieko neturį.

WILLARD PRALAIMĖJO 
"MUS)

Katalikiškų misijų reikale 
Šventasis Tėvaa |m*akė tarp 
kitko:

‘‘Paryžiun me* liuvoiue imi 
siuntę didžiai garhingųjį Ity 
mo kurijos pralotų katalikiė 
kų misijų reikalai*. Dnlmr y. 
ra malonu* daiktu* ju* |min 
formuoti, jog tasni žygi* iš
tiekė mum* patenkinančiu* 
vaisius. Taiko, konferencijoje 
su skaisčia dvasia ut*in<-*amn 
j musų misija*.

“Kuomet šiandie karė |ia*i- 
luiigusi, me* maldaujame Die
vo malone* išklausyti musų 
troškimų, kn-l blokada, kuri 
atnešė- latilų ir daugeli visokiu

pranešė ungarų bolševikų val
džios galvai. Belą Kun, knd 
talkininkai ilgai netoleruosiu 
tokio žvėriško liolševikų pasi
elgimo. kuomet Im- jokio* ato
dairos žudomi priešboUevi- 
kiški įmonė*.

Belą Kun pulkininkui tuo
jau* atsakęs. Girdi, ungarų 
sovietų valdžia negulėsianti 
|mkę*ti, kad svetimi maišytų- 
si j vidujinius ungarų prole- 
tnrijato reikalus.

Pulkininkas Romnnelli, lu
to, buvo protestavęs prieš ko 
rimų kadetų. Bet bolševikai 
nepakiattsė protesto.

Talkininkai imsiu veikti

LmrUANIAN PĄILY JRIEND

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.8S.)



Lisbnat LaMsrybč

DARBAS

ŪKTOJI KATAUKV nlIZNUAATls 

“DRAUGAS”
IūmIamIFmu UbIjim*

PTX»Al MUKAI'AJb luUK.U

ii pradžia, bei jmj negalėjo ui- jr nuleisti* Tų didelį Iškaitį 
tekti našlaičių prieglaudai, negalima buvo atkelti susyk. 
Tai-gi vasarų 1914 molų Chi Kųjungn gavo užmokėti pir- 
eagoje tapo įkarta Lietuvių' nt>ix m^ai,, |i®s.21. Pridėjo* 
Labdaringoji Sąjunga Amen- prie to eunkiaa nuodimčiua ui 
koja. Oficijalis jo* vardas yra <!i«i«-lr skolų ir $.TN,58 moko* 
l.'nited Lithunniaa Itonuin ('a- čių iena-, išlaido* ta "M a 
ikaėac OarKaa. Pria Mažnvit paatdarė ItJSl.T*. Išeigų bo-

Patrijotizmas ir 
Padorumas.

Karei iškilu* kai-kunc pini
gų dirbėjai suslatė filmų neva 
uždegančių kareivių kraujų, 
kad kovotų su priešu, tečiau 
.-ukeliančių ik padorius lytiš
ka* jausmus. ITiiti-d Statos 
l’ublic lioallk Scrvice, L y. 
Suvienytų Valstijų Vieko 
Sveikatingumo patarnavimas 
leido tą filmą nelyti karei
viams. Kilo protestų. Dabar 
jų rodo privatiniai asmenys 

moterims, bernai- 
mergaitėms. Kjla 

ir iš visuomenės, 
yra uždrausta rudy-

'“BRAUGAS"
1 l»vwvaxiam baily niiFxn 

įSmuAM D*Ut KMi*rl M."’!*,. W

vyrama, 
rinin* ir 

1 protestų 
t liicagujo 

' ti tas šlykštu* dalykas, bet 
kitur maži vaikai gndinauii.

Nntionai 1'nthulic War 
Council, t. y. Tautinė Katali
kiškoji Karės Tarylm kviečia 
v i mis katalikus, kad siųstų 

' protestus į LVashingtonų prieš 
' tų jaunuomenei kenksmingų 
, filmų. Protestus reikia adre
suoti Donorai Surgeon. Wa- 
rhington, I). C. Kadangi čin 
nėra lietuvystės reikalas, tai 
nereikia žy meli protestuojan
čių draugijų lietuviškumo, už
tenka paduoti draugijos adre- 
eų. Vardas tos nedorosios fil
mo*. prieš kurių sukilo tiek 
duug protestų yra "Fit to 

|wfa," arba "Fit to fight."

prato visi, kas tik žmonių Ii 
kilimui* vadovauti nori.

Nebūt lietuviams tiek vargo 
kovoje uf savo laisvę, jei l.ie- 
i u vo» neprikiaUMfUiyl*'* prie
šai nebūt jai Uūdingos opini 
jo* paskleidę, l*enkų. m-ii ir 
vokiečių pa*.To, {aienulyj - ne 

’isybe.-. apie lietuviu* yru in
de Lietuvos m pritinu-, piy- 
• kliūtim. lietuviams pri

lijo intensyvių propi.gaimų 
vesti, kol kliiil;.* I>| <ij Minia 
žino ir savo reikalu- tikroj 
Šviesoj ĮM-rstatė. Suprnidui m, 
tas lietuvių iltį i.lite . m.au-i

I

ir dar

1
i l.’h

iipratu

veikti. Ji spausdina praneši- mime neatliks. o a* stebuklin
ėms, brošiūras. .'-pirinlinėjiiu K** budu sutverti nieku nega
liu* Filipinam* uepriklatiso- bu.
niylu-* reikalu. 1-aišku*. gamin
ių literatūrų ji litiosid siuntinė
ja iutekmingicm* žmonėm*. 
Inikrnšč-inuis, orgaauaeijum* mirčiai jį imniekoj laikė. Dir- 
ir įvairimi ■ j-laigom*. Nieku- l'ti jiem* pažeminimu būdavo, 
kuiid ijnl iii varžo. Heilo ir Vergai ]m- juos, lutd

Netr.ip kitose šaly*® dedasi.! niekingų, 1*4 v išvien neiš- 
t tautos nepriklausomyl* | vengtinų darbų ntliku*. Pas 
iv.-itiiuji nlieji a*mvns lutieji ! juo* vergas už ne žmogų, liet 
ii ii l.i-.iini, pitrijotui vii’ arklį. gyvulį laikomas buvo, 
d,To-. I y. valdaiėiosio* tau 'ne« jie lygiai nelaimingu dur
ti«, į* r ekii-inidi. Visų jiulėji-1 luy atlikti turėdavo.
ij t -r ia-i gružiouii* it ne I Kiek tai krikšėiotiyl*'- jų 

i'raJ.ioii.i* priemoii-mis už saiiprotavinio, nusistovėjusių 
gniaužti. |mžvalgų |iasaulin jnešė sumi

šimo, kuomet d rusi ai pradėjo 
skelbti, kad vergu- yra lygiu 
žmogum, n»-. kad jis yra ver- 
ti snin, nes ji* dirlm, o durim* 
yra pasididžiavimo ir garis'-- 
ryme! Ki-k lai krikščionybės 
dvasia turėjo tm-tangų sūdė

n< 
PJ

I

r

Itirlmu ir mąsčiau.
Tuip, įtariau nemalonu* da

lykas. Senovės graikai, ry-

V,

K

V

t

5l

! '
pie darbų sanprotavima* dva
sios viršenybę aut pagoniškų
jų ]>nžvalpj iugijo, bet prak
tiškame gyvenime darbo*, jo 
nuovargi* paniekoj buvo lai-
koma* tai milijone vergijos 
fonuose, kaip imadžiavoj, lai 
tiesioginėj, aplinkybėmis teisi- 
luuuoj vergijoj, l.aip kad Ame
rikoj iki devynioliktam šimt- 

1 mečiui.
šilais laikai* krikščioniško

ji į d.uiMj jmžudga yra vieš 
(mtaiijanti, nors ji yra nuo
latinėj kovoj *u žmogiškąją 
silpnybe — tinginiu, kuris 
kaip sloguti*. imt žmonių už
guli- ir *nu gudriu* |m*itei*i- 
fiiiuu* teikti tik progos laukiu. 
I'.-I darbas. |uil.iiminta>. svei
kas darbas, apie jj silpni t itin* 
yra viešpataujančiu ir bėda 
tam, kuris tinginiui pataikau
ja ir nuo dori*, šalinasi. Tin- 
ginvsta tik žmogaus silpnybė
je pasiteisinimų turi, kuomet 
darbe- praktišku* įio-i-It.ii'- 
argumentus stato.

Pašau
Milų ver 
dingtum

«|»» mojo pr •• 
Kxu pasauliui 
tinginys, nr <ii 

r oi Imlu

T

nok ji* buvo ir bus, ne* vi
suomet atsiranda mažos <loro«' 

' ir atbukusio* sąžinė* žmo
nių, kuriu kitų skriaudų ir 
suktybes, vieton darbu, |ia*i- 
rinkti linkę yra. Tame žmoni
jos nepalaima, nes tinginio 
silpnyl*'- žmonijos |>rigimtyji- 
įsišaknėjus.

Ni-vien tik dariai* yra geru 
■Įniktu nplaniosio* naudus ir 
teisingumo supratimu žvilg 
Miiai*, liet ir asim-iiini- nauda. 
Imkime sveikatų. Ka* iibliš- 
kęs »il[rtia>, jei ne tinginys! 

'Jo dėl nednrlio silpnybę- pmh 
•ima *u tiuginiavimu einan
čios nedorybė*. Ka* raudon.-.s, 

ištvermu*. jei no 
Ji* savo iioj, ga«tu darbininko* f

IMttII K11DO* JI*
Ji,i kaip i> pi

turi
BĮ

Nevisuomet darbininkas yra

ivo suktybių ir ne-

gyventi. Jis neišvengtinai turi durlauns tvirta, o tokia valia 
- svetimu darbu naudoti* ir M- • nėra valia.
mystėmi* artimus akriausti.
Ji* savo esme neteisingas ir turtingesnių už tinginį. Pasta- 
niekuo ne|ialei*inamas. O vie- rasi* dėl

doros praturtėti gali. Bet ji* m* 
turi brangesnio turto—rainius 
*ųžin<'-s; savojo teisingumo 
nėra tikras, kuomet darbinin
kas jį jaučia. Tai ties*. Niekad 
taip patenkintai, rainiai nesi
jaučiau, kaip po ilgo* darbo 
dii-nos. Pilnu jMuūtenkinitnu ir 
ramia sąžine ilsėdavau*, kuo
met jausdavau, kud ganėtinai 
dieno* dariu nuveikiau. Eini 
iš durtu, namo nuvargintu kil
nu. bet visa dvaaio* esybė- 
dainuoja džiaugsmo giesme*, 
(ii eini namo darbo nonudirl-i-s 

-iiln nerami, o protus tik 
mintis, kaip su 

įsiteisinti ir savo, ir žmo- 
akyse. Palnimintn- dur- 
ir nelaiminga* tinginiavi-

aiulžin piktai 
ve |attei*inti 
mų 
lia*
i'ia.-

N

ruiu ir deito mr-

dų rašymo darlių skausmuose, 
sielos kankinėse atlikti — di
di* ii jo žmogų* botų! Taip 
visi apė ja. Dabar genda ja pa- 
bumai, be darbo ir aiala ir 
protą* šiukštyn eina. Nelaimė.

Žirniu artistiškų gabumų aa- 
ruonį, lmkio* vaidentuvė*, ga
bių piritų, liet ji* tik retkar
čiais prie drobė, m paiMiato 
tesisukinč-ja. Ji* tiki j “an 
liberali*," bet neišmoko tikėti 
j darbų. Jis inkvėpimo valan
domis tepiešia. O jo* taip re
tos, taip trumpos! Kad jis ia-> 
niektų nuovargio, |>ažinotų 
darini palaimų, save prisiver
stų valia—turėtume artistų ir| 
kuo (Misidžiaugti. v

Daug gabumų dingsta, duug 
netrisyhi'-* |ia*aulyjo gema, ne
dorybių siaučia, nelaimės plu
sta dėlto, kad žmonės *ilp- 
nytiės valandose tinginyitėn 
palinkimo nenugali. Tik tie 
jMiM-kmingi ir juisauliui nau
dingi, kurie daug ir išt vėriniai 

Apsižiun-k ir

Pur
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Ar Norite Padaryti

WM 1). MURDOCK & CO
J. MOZEBIO Asrt MgTuVii>« prailgino perpūtu 

na pasiuntinys. buvo padarys < 
iniui griovui D’Avant. bet iii

Po $10 ir daugiau j vakarą
Mums reikalinga keletas energingi' vyrų C' cagojc ir 

apiellnkeje, kurie norėtu padaryti liuosų laika naudinga.
U Chicago, kreipki ties ypatiškai panedėho ir utar 

ninko vakarais nuo 0 vai. Ii tipiclmkių galima klausti 
informacijų per laiškų

tykiai daBaa m knan. Dalia yra tnoari, kuomi panas yra ter
asi. Altas palyginimas daug paniškina mandanmo srityje. 
Tarnas Betari vesti pono, bet jo klausyti. Jis tur nuprasti, kad 
jam prirul antraeilin* pavaldinio vieta, kad jis tori aavo ponui 
garbe daryti ir visada padoriai pasielgti, žmogus duokim, 
prie valgio neturi apsirijimui pasiduoti, nevalgyti perdaug, 
pergodiiai. Jie turi visada pasirodyti • prideranSame kūno 
stovyje aeapeileidusiai. neprasčmkiškai. bet tinkamai, pado
riai, tiesiai ar tai einant, stovint, sėdint ar klnpant prie Šne
kėjimo. pasisveikinimo ir L t. Besigrumdnmn ir hekarinuilii- 
ma siela turi privest kūnų prie to, kad jis pildytų mandagu
mo taisykles.

3. Padorumas reikalauja, kad dėl artimo, ypatingai jei 
jis pasižymi amžiumi, padėjimu, nuopelnais, reikia turėti kai- 
kuriuos atsižvelgimus, povvadin, susitikus jį |wrvaikinti, prie 
progos aplankyti, jam mažus atsižvelgimus. pagarbioms. patar
navimus reikšti. žodžiu ar raitu su junmi susimdimu* turėti 
ir L t Neretai, kad kitiems maloniu pnsirodvll, reikia at
sižadėti savo įpratimų ir parnnkunių, savo noro ir savo va
lios. Kas gi visa tai. jri ne artimo meilė?

(Daugiau bus).

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pinaiaaaia ir DHSausia Uetavtų Korporacija

LIRTVVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota Goję žalyje ate 41,000,000. Tais pini
gai. ji rūpinasi Lietuva. atstatymu ii po karės griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyti:

1) PRAMONĘ. ž) P1RKI.YBĄ. J) ŽEMDIRBYSTĘ
Jau įvesdina ) Laetavus Valstybė. Banką 1.000.000 markių ir užperka laivus dėl Lietuvos val

stijos.
Tiri Liftuvot Kr»<lrw<i nblH pi nigtri t ir Lictsvot ohfofvmsi.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE >s p<iy«:
11 avalų ishoei fabrike. 2) ebcmišką dirbtuvę. 3) įvairias krautnvrs; ttriįie: 1) Keleivių Namą 

ir 2) Bankų New Y'orke, srpsaussjs dėl Lietuve. Siuvėjų Bendrovy ir tt.
LIETI'VOS ATSTATYMO BENDROVES noTariala. surašo ir paliudija visokiu. notanjaUua 

(rvjmtabus) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, lealinjimus, abliųua ir kitus popierius, kurie 
turės galę Čia ir Europoje.

STOKITE VISI | I.IETI'VOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nėr juo daugiau bus kapitalo, 
tuo daugiau bus prisidėta prie le-tuvių būvio psgrrinitrMv L. A. Bendrovės šėrai po 410.00. bet 
ncpartelnoiia mažiau, kaip 5 šėnu. l’i pinigus išmokama nemažiau l$š.

sauy.aMi litvisiMU, pilas. aMprrėustss- tat nžklsummais kmipkMs fine aiman

LžHraanian Development Corporation
20 Fifth Avenue New York, N. Y.

pra

(Tųsa nuo 2 pusi).

Paskutinėje dienoje jų 
lenkė didžiulė Penktoji kuopa, 
pririųsdama $ft>5.53 ir tokiu 
bodu sudarydama $1,174.14 vi
sų centrui įteiktų inrigų pir- 
naiue pusmetyje. Šeštajai kuo
pai sunku tau laimėti lenkty
nes su Penktąja. nes Av. Jur
gio kuopa daugiau negu tri- 
syk didesnė. Joje yra labai 
veiklus kleliomis kun. M. Kru
šas, o lalidarvbės reikaluose 
jam padeda p. B. 8eWwkia. 
Jeigu p Sekleekiai pasisektų 
taip įjudinti bridgeporti«čfa% 
kaip p. Nausėda įjudino north- 
sidieėius, tai matytume stebė
tinų daiktų.

dm tr ivoKLąją Kuopt pn- 
lenkė Ketvirtoji paskatinėje 
pusmečio valandoje pridėdama 
$5«I52 ir pakildama iki $l< 
M&M Takte kada JI pasilai
kė pirmųjų rietą k*ip P«™«’

Tiraa, p. Nausėda yra ne
riša Arėto, kuopos veikėjas, o 
ir visos Aųjungos pirmininkas, 
mokantis sumaningai ir gyvai 
jų vesti. Kuorganiaavęs arti
miausiųjų kuojuj. jis, be abe
jonės, suorganiiuos ir kitas ja- 

«'ų- 
gana

šneka, knd Septintoji kuopa 
pirmutinė surinksianti jai pa
skirtų dalį Našlaičių prieginn- 
<lai statyti.

Liūdną įspūdį daro Antroji 
kuopa Visų Aveniu para|iij<>je. 
•I, žymini pralenkė mažytė ir 
jaunutė Dešimtoji kuo)ia XV ėst 
Piillniane. Daug reiškia, jri 
kur nėra kam užsiimti Labda
rybe.

Keturios kuopos iš septynio
likos ari nudilusio dvylekio 
neprisiuntė centrui. Kaikurios, 
pvad. YVcstvyįėje yra nelai
mės ištiktos, JR I igos papjovė 

daugelį vielinių gyvintąją ir 
padidino reikalų Mpti vieti
nius vargus. Prie te prisidėjo 
nelaimė, kad kasykla tedirbi 
tik dvi-tris dienas į savaitę, 
dėlto žmonės netari pelno.

Neteka girdėti kokios prie
žastys stabu ištiko mus kuo
pas Spring Vallev, Kcnoeboje 
ir 8outh Chicngeje. PnakteTnė, 
turbūt, ir užgimė so džiova. Ji 
skaitosi gyva tebtaant, bet B- 
tiesų jau, tarbte, yra nairnri. 
Kas į burtus tiki, tas gal jos 
nelaimę priskaityti aplinkybei, 
kad ji vadinasi tryliktoji.

Sunkus uždavinys.
Jo Augštoji Malonybė ar

kivyskupas, kaip tik apteaė 
valdyti litų arkivyskupijų, 
taip ir pasakė. kad pavargė
liai jam labiausiai rupi. Aįinet 
Arkivyskupija švenčia 75 gy-

iitektų rengiamai vaikų prie
glaudai pastatyti. Iki šiol vi
sos mus mintys buvo apie jų. 
Arkivyskupo įsakymą, pakrei
pia mus mintis ir prie užaugu
sių vargšų. Jei dėlto prieglau
dų* statymas susitrukdytų 
metu, arba dvejus, tai dar ne
būtų nelaimė. Bet galima tikė
tis kad nesusi trukdys Vyaku- 
pijo. julūlėjui perėjas vii ga
lėsime dideles aukas skirti 
vaikų prieglaudai.

Nedėlioję, birželio 29 d. T-nl> 
darybėa Centro susirinkimas 
jaa svarstė šitų dalykų ir, ate
ito galutinai nmatarųa, pava- 
dė apavarstyti kvapams tavi A- 
rektoriams.

I
I

«B •
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t^nnl

pora.

lietuvi

APTEKA PAkTOS

žiūrint į mų. jiegas takute ' 
gulima sakyti, kad pajiigf, -? 
išpildyti abnda nžiterinte? ir,- -k 
arkivyskupo paskirtųjų 
surinkti parapijose ir dar na- 
eigas. Jei*kjekrimoje kožete- 

jo je mes tariteam nors pn rio- 
nų tekį veikėjų, kaip A. «a^ 
sėda, X Dargia, B.
A. Valančius ir kiti, tai nejaus 
tume sunkenyiiės.

šventame Kašte pasakyta: 
“Duokite, tada ir jus gausi
te" (Lee. C, M) Dsr ate 
nepavargo dėlto, kad gan 
pavargėlius kripė. Skatikas 
vesta, protingai pavargėliams 
šelpti stebėtinu bodu užuolan
komis grįžta davėjui ir dar 
iiareivrda kitų daug skatikų.

BUK LINKSMAS,

darbščių veikėjų.

Karkas veikta?
Cicero. III. vra graži ,__ ______ ____ r^_ __________

L y. vietinis klebonas ir p A varimo metų jubilėjų. Arkivy- 
Valam-ius. Tai gražus pavyailis rieupa. nori tų jubilėjų pažy- 
bendro svietiškių ir paaaulie. mėti nelaimingųjų džiaugsmu, 
šių darim. Ciceriečiai parėdė dėlto pasiketino surinkti $750,- 
kų gali. ktMflnet gegužio 30 »!.' 000 pavargėliams.
ant kapinių suėmė į skverną1 Tn didelė suma yra iSda- 
visas didžiausias ir možasia' linta parapijoms sulig jų'di-1 

i kuopas. Dūlinės kuo|Mw surin-' durno. Teko ir lietuviškoms taika. Buka Linkimu ir
|ko po 50 nr IKI dolierių. o T n- Tie pntys katalikai lietuviai 
čioji kuopa !!«• su viršum, priklauso prie luilslnringosio- 
Taippat ir birželio 1<I d. cine 
riečini nepasidavė ilidėsi'-m.
kuo|M>ms.

Ketvirtoji kuoĮia išlaikė šį 
met savo pirmųjų vietų dėlto, 
kml joje Inliiaimiai |ui>iibnlui- 

Į vo p. A. Ihirgis. Sujungus fi.
mm. ų raštininkas. Jei jis kur 
žodį tekštelėja. tai tas ten Ir 
priliui|>a. Lal>darvl»'-M reika
lams p. Dargi* atsidavus visa 
širdimi. Jri ne jis, tni iš šiume- 
tiliės rinkliavos gatvėse bmų 

J niekti neiši-ję.
Brigliton l’nrkc taipgi yra 

: veikėjų, mokančių sutelkti tau 
liečiu* prie gražaus <IucIh>. 

Į N'iimniiu, kad npie juos prisi
teis minėti lietų pnlmipij'.
Nors tenykščiai lietuviai dnž 

| ninusiai perkas? ir Jei

l-ietuvių Sąjungos ir prie lie 
tuviškų parapijų. Jei reikės 
dalyvauti bendroje dijocetinė 
ji- lalidnryliėje ir dar savųjų 
lietuviškų neužmiršti, tai ne 
vienam guli rodytis sunkoka.

I'žtat kilo sumanymas uuku.- 
dumbliui* | lietuvių l<al>darin- 
P)jų Sąjungų pervesti per vy
skupijos knygas, knd parapi-1 
joms Imtų lengviau.

Geriausia Imlų 2-3 kiekvie
nos kuopos in<-igų įrašyti į pa- 
rupijos im-igu- ir (uisiųsti ,1. 
A. M. arkivyskupui. Tada kuo 
po* neturėtų priedermės Mis
ti savu npielinkės |uivnrgė|iu« 
iš mivii lėšų. Tų pavargėlių 
reikalus aprūpintų ark i vyruku 

Į pas.
Kadangi arkivyskupas pnrn- 

pijos pavargėlius aprūpina per 
klebonus, todėl nelaimingųjų 

nei kiek nenukentėtų, 
unkšto žinoti, kad

kuomet esi gatavas mirti 
U liūdnumo.

Visuomet šypsokis ir nekuo- 
uii-t savo vargu neĮmsakok nie- 

Ikam. o tuomet visi Ima tavo 
'draugai. Visi tau |invydvs ir 
kiekvieiuis tave mylės. Norint 
Imti linksmnni reikia Imti fi- 

i 'Kiškai sveikuin. norint šypso- 
L. Itis reikia nekvnteti mm gal

vos sknudėjiimi, o ueturfti gal- 
tvos skaudėjimo reikia sugriūti, 
{visa gerai savo maistu ir mie. 
i goti gerui kad turėtum diena 
užtektinai inergijoa dirbti. No 

|rint visuomet šyp-uti> butiu.ii 
i reikia visuoim-i Imli genima 
sveikatos stovije. reikia turėti 
gera ir čvstu kraują. ju*u vi- 

Įjūriai turi Imti liuosi n< 
ligų neri
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Lithuanian American
Baitinjore, Md*
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lyn, N. Y-, draugijų. Kataru 
kreipti* prie Tarybų, kad jo* 
mėgintų gauti nuo Suv. Val
stijų valdiio* paskirtų dienų.

Gerb. U AimnUe aitams 
Tauto* Fondo rtocį- Pasirodo, 
kad Tauto* Fondą* turi 151 
veikiančiu* skyrių*. Aukų nuo 
pradžių* *ulvėrimo nurinkta 
suvirk 3M.000 dol. Išleista apie 
27O,(»«l dol. Ihnigais ant ranku 
yra apie KO tuksiančių dolierių.

New Ha vrn, Conn.. lietuvių 
draugijų atstovai jiaduuda re
zoliucijų. |mliečiaačių lietuvių 
tautinį M-ntiiucntų. Balsuota, 
kad rezoliucijoje butų indėta* 
vardu* ir J. Ek*c. Kauno Vy- 
»Uu|mi>. Karevičių*. Rezoliucija 
priimta vienbalsiai. Mai ji: '

“KADANGI. taip vadinama 
liberalų srovė diskredituoja 
Lietuvių Krikščionių Ib-mo- 
kriitų veikėju*, neteisingai 
juo* šmeiždama. be |uuuato in 
tardama piovukiskumų, pro 
lenkiškumų:

KADANGI, vi*# liberalų 
spaudu ir rv-t Įmonė* oficijn- 
liai einantieji į Tautiny Tary
bų, padarė viriu* ifcirriaki- 
■nu*. įtariančiu* Amerika* Lie- 

'tuviu* Krikščioni* Demokrn- 
tu* pataikaujančiai* lenkų tik- 
lam-. taip gi |tarinejaut Ame- 

rikn—Lietuvos delegatu*. ypač 
■J L vi-kuto) Karevičių. p. ?i

Tatare, Nrr Tacite, Bufetai 
OtL, 1>1» au, pritari aekaa&ų 
taaoliuaijų:

KADANGI, Ifetuvoe Raudo 
našai Krytie* jau keliu* kar
tu* kreipėsi į Amerikos Lietu
viu* šaukdamas!* į Migeli sis, 
siunčiant drabužiu* ir maistų 
nuvargintus Lietuvos gyvento
jam*; ir

KADANGI, Lietuvoje trūk
sta gydytojų ir slaugolojiĮ 
(nur.-ių), kurių Siame monicn- 
lė reikia kuodaugiausia,

TALI, iue* New Turku, New 
Jersey ir Cremecticnt valstijų 
Lietuviai, užgiriam* dabartinę 
akcijų Lietuva* Randonojo 
Kryžiau* Rėmėjų < trganianei- 
jų ir prižadame jai kuodai*- 
giauaia parama*."

Ireikų įsiveržimo Lietuvon 
pertaisytoji rezoliucija per
skaityta ir vienbalsiai priim-

BE IT FUBTHEB BE- 
SOLVED, thai a copy of thi* 
rvsolution l>e forvardad to Iii* 
Ezrellency, Woodrow Vitam. 
President of the Fnited Statė*, 
Keeretarv of Statė, American 
l’eacc Delegatam. and to the 
Fnited Bute* Senate and the 
Housa of Repreaentaživaa.'*

Dr. J. Bi.-l-kia, pareikalavus 
atstovam*, litai a* Lietuvių 
Dieno* pinigų reikalų ir jų *to- 
'i-

Skaitoma rtaoliucija užgiri* 
mui Tarybų akcijos link Eko
nominė* Komirijo*. Rezoliuci
ja priimta vienhalaiai:

"Mes,' at-tovai Lietuviikų 
<iraiigijų Na«r Yorko. N*ur Jer- 
«ey ir ('onm-cticut valstijų, ap 
svarstę dabartiniu* Lietuvos 
ir Amrriko* Lietuvių ekonomi
niu* santikiii*. atrandame, jog 
visi ekonominiai reikalai, lie
čiantį* Lietuvos valstybė* rei
kalu*, turi būti ritami ne ko
kio* nor* pavienes orgiuiizaci 
jos, bet A'netiko* Lietuvių 
Tarybų nuskirtosios Ekono
minė* Komisijos.’’

Laikui baigiantis*, seimo 
' pirmininką* dėkoja visiem* ui

to stand in defenae agtaaat the 
Polish invasion;

BE IT REHOLVED, that are, 
the citizen* of the Fnited 
Statė* ui Lithuanian deareut 
and the frumd* of the Lsthua- 
■iau lle|ml>lie du liereby uaa- 
nimouslv ezpreaa onr , mosi 
fi-eliag of imlignalion against 
siu-h l'olisb uetion*. We mosi 
eiiergeticallv pratęst against 
said invasion of tbe IJlbua- 
nian territorv l»y the l’olish «r 
iiiiy forvign uiilitaristic ponet; 
and

BE IT ALDO BEBOLVED. 
t lįst we rospcctfully petitam 
Iii* Evei-lh-ncy Wuodrvw Vii- 
Mm. Prermlent of the l'nited 
Slides. llunor. l-ansing. Kecre- 
lury <>f Siute. Tbe American 
lk-hgiilioU lu the i’eace Cua- 
ference und the Cungress of 
the United Statė*, tu <leman-t 
Irom tbe Polish Govrrnment to 
uitbdruu iiiim<*liatcly their 
arniv from tbe citv of Vilna, 
the eupital i Litliualiia. und 

'from the Liti uiuiiiin b-rritory. 
lu give |o Lithunnin a merui 
supfairt in her war agniu*!

I Bolshcvi*m; nnd
Ik- it furtlicr rosolveil, IhAl 

. < copy of these reoollltions l<e 
|foiwanicd to Iii* Evcellrncy



žms K LIETUVOS.

Dr. G. M. GLASER

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS

114 bei šiaip kariškus dalykus.
M—UI--------

valstijų, 20 praneša darbinio IM musų čionai* Rn vienyto 
kų trukumu. 9, jog yra tiek, m- Valstijos- alsiojo nauja 
kiek reikia ir 9 praneša, jor gadyne. kn lik |«taiget.i 
trūksta. Bridgeporte perviršis kare su fiiuudška ir ekonome 
sumažėjo ant ISŪd, EaM bl. ne galybe kuij penki metai 
Loais aut 1*00. St. Louis per- atgalitamvo prnamtonui kai|x> 
viržis yra 6200, o Cineinnati negalima. Kiek' iena- i; musų 
pervirti* tik apie 800, savaite galime ta proga pasinaudoti, 
pirmiau ten buvo 1900. Triner*’ Angeline Ititter To-

Naujoji Anglija. U prnnrti nie yra tai vaide* kuri, nt 
mų ii U Naujosios Anglijo* I bndavoja energija. Ji* užtikti 
miestų. 7 praneša darbininkų j na sveika miegn, o ypačiai n-i 
pervirti, 4, tiek kiek reikia ir kalingas Intai šio— karšto— 
3 trukumų. Industrijaliai san dieno— kuomet -dipniiiin. y m 
tikini, abelnai imant, pranešu begalo n-i kaliu r.v*. IM i—i-ii 
ma esantis geri. Didžiausiu* I kimų. Miputu-ių mmtkulų ii 
pervirti* Connecticuto valdi- skaudumų kojų ir t. t. Tri 
joje yra pat'mytinns Bridge ners* Linini-n * yra gerinu- 
paris. Willimanlice yra audė- *ia» vaisto*. J r* sinodu greitu 
jų streikas, tcėiuii praneša, jog - imgelta. IM sknodnmos gerk 
darbininkų yra tik tiek, kieki--- Trina*** Antiputrin 'ra 
reikia. Norvricbnje esu* 7< geriausias. Ijitai genis •t- l r- 
perviršis, l’ortlandas turi 350 plovimo žai-lu. Laik'k ii vi

■ takų užgrobtojo krašto. 
Vis liūdnesnių žinių pareina. 
1 .rukai, įsivertų Vilniun, išpra- 

_«ižios mušė tik žydus, dabar gi 
ėmė smarkiai persekioti ir lie
tuvius. Krato* ir plėšimai lie
tuvių gyvenamuose butuose 
neliauja nei vienai dienai, fttai 
kų praneša tik viena* “Nepri- 
klausomos Lietuvos" numeris

r- », »

——1 '■ITOMMN I0 I

J

«_ a * - t» s
CHM oaist^. —-

Tri ttafc 1 HlMB
d<r* įkuriami, tik itaadte-
ML peTMtBOJMBftM

***■*“• K

tad tartai Lietuvai ir įtt 
laisvų ginti iki paskutinio 
kraujo lašo.

Prisegi ir e buvo Viešojoje 
Aikštėje, Šate katedroa. Diena
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GEGUŽIN

įžanga f pikniką 25c ypatąl

tdudicnis. lirpov

Biznieriai gariinkites “Drauge”.

BLAIVDOMKŲ DOMAI.

It BRIDGEPORTO

MnoDfA igijeirinta

METODISTŲ PRYCERIAI 
REIKALAUJA DIDĖS 

NIŲ ALGŲ.

Miesto tarytas. juridini* 
komitetas ims tyrinėti svar
biu* ntsitikiinus (Iiicagoje. 
Kai-kurie luunieipniiai leaaė

GATVIŲ VALYTOJAI 
DIRBA

yrn ir dora,** pasakė km. 
Rauraaaitia. Tuojau tapo iš
rinkta valdyba ir viri nariai 
paaiiadėjo kati tvirtais blaivi

I' S|.rin-:ri. l<l<> pmn<-šnuui. 
jog šįmet Iltinei- valstijoj 
žiemki-n/inm- javams imkctik*.- 
|».t viniai.

*1,500,000.oo
art rtrtft padėtų Bukos iki U d. Lieptu. Mtv. 
šuntta Ims mokamas nuo Liepos 1-moa. Tokia 
tarta Carite z savaiti muko pergerti naro jnnigm | 
ij parankų, aU^n^ir aauCV bankų ir gauti pilnų

NEMOKISI PINIGUS BERHKALO .
Masu krautuvė—viena U didiiacsių Chicagoje 
Parduodame u? lemisnsių kai n*, kur kitur taip neganu 

Mašinėlių laiikama drukuoti ir ofiso darbams yra nauj.-a 
aiua mad<ia. Ufiaikum visokius I'ikrodi.ua, tiedu*. šliubi- 
mus ir .•eimantinius; gr*m*f<>nu* tirt n t iškaiš rekordais ir 
kooerrtinių ųenaustų. armonika rusiškų ir prusitkų ildir- 
bysėių, Balalaika, gitarų ir smuikų. kokių tik reikia. Dir
bama visokius tenkina draugystin.. taivune laikrodini* ir 
murdai įskųs inatrumrnttu atsakau.'iai Kuris priaiųa trijų 
centų kraaairnklį gaus kalsi togų veltui.

Steponas P. Kazlawski 
4632 So A8HLAND AVĖ., CHICAGO. ILL.

Telefonas: DROVER T3t»

latlslarinpsū.n- Sujungus 7 
kuopos įvyks susirinkiaaas se- 
.lelioj, liepos 6 d., tuojau po 

į mišparų bažnytinėje Aušros 
Vartų pnra|>ijoa svetainėje.

Kviečiame susirinkiman vi
sus narius, nes turime daug 
svarlūų reikalų.

Musų kuopa aukų rinkime 
, kaipir atsilikus nuo kitų kolo. 
nijų ladal. Kųj. kuopų, tat rei- 

!kė* pasitarti, kokiu liudu Ka
lėdine labinu |iu>i.lurbuoti ir 
surinkti daugiau aukų našiai-

lietuvių Darbininkų Hųjun 
'gos. 23 kuo|s.s atsibus pus- 
metinis susirinkimas nedėlioj, 

'Ii liepas, I vai. pojūčių Dievo 
į Apveizdi* parapijos mokyklos 
kambaryje. Kviečiame visus 
narius atsilankyti j šį susirin 
kiutų ko-knitlingiausiai, nes 
turime daug svarbių dalykų 
aptarti. Kas .lar nepriguli 
prie darbininkų ir neturi dar- 

Ilūninkų laikraščio, kuria rū
pinasi daugiausiai inusų rei
kalui*. Ini nteinn j šį susirinki
mų.

fUGII __________
! -.Im* ■

iiuv<i 
IgyMVftmg

i i>ri

inryn i* h i, ku

ikrodi.ua
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