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Austrija gavo pilnas 
aikos sąlygas*4 * h I

Vikietoa atsisakė daeti 
atlygmiiių Praacasįjai

AUSTRIJAI LEISTA TURE
TI 30.000 ARMIJĄ.
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Faiytiui, lie]«* 21.—Talki
ninkai imlnvė pilnas taiko* kiį- 
lygn* Austrijos atstovams.

Pirmoji taikus sutarties įta
ka Austrijos atstovam* buvo 
induola birželio 2 d. Antroji 
ir paskutinė dalia indnota at- 
stovams vakar be jokių iškil- 
-U •myMy.

Taikos kouferencijoM sekre
toriai Datasta nuvažiavo į M. 
Gcrmaia ir tenai austrams in
du ve j>ilnų sutartį. įminėda
mas tik pažymėjo, jog nutar- 
ii* j prakisliltų «li«*ų tari būt 
put vi rimta.

trum* sutartyje jiažyminia. 
kati jie jrivalo sugrųžinti vi- 
sukins dailės įtaikius ir viso
kias mašinerijas, kokias kur 
pagrota' karės luetu.

FluM.ialjF aųlygose pusa- 
kyta, jog visaa prieškarines 
skolas atlygina proporrijona- 
liai visos buvusios Austrijus- 
Vngarijos imperijos daly*.

Toliau*, atskirtai Austrijai 
leidžiama turėti tik 30JMMI ar- 
mijos, jiinant oGcierus. Armi
ja turi liut imlaikimin tik tais- 
va norių kareivių. Visatini* 
kareiviavimas uždraudžiamos.

Per sekaaėius tris mėuesius 
dabartinė a nu ijn turi Imt su
mažinta ligi reikalaujamo 
skaitliai!* ir šalies nuginkluo
ta. Užginta gaminti arini iš ki
tur parsitraukti ginklus ir 
amunicijos dirbtuvė* turi 
uždarytos ir panaikinto*.

Karė* atlyginimas.

Talkininkai nrjmskyrė, kiek 
Austrija turi duoti karės atly
ginimo. Tų klausimų paliko 
aptarti konferencijos komisi- 
>'•

Prvkylio* laivynų privalo 
.tidimti talkininkam*. Viso* 
talkininkų šalys |uiskir1ii tai
ku |>adiioK komisijai savo nuo
stolių jūrėse sųrašus. Sulig tų 
sųrnšų Austrijos laivai bus 
jiadnlinli tiirji talkininkų jiro- 
porcijonnlini.

Turi pristatyti galvijų ir 
gyvulių

linus sulig 
Jn yra priverčiama 
ims pn-tutyti tiii*1

Pagn 
Au>1rij 
kiniui*

I
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VOKIEČIAI ATSISAKO MO
KĖTI SKIRIAMĄ 

PABAUDĄ.

rSECONB E0ITI6N
r

ANTROJI LAIDA
i

METAI VOL. IV. No 170

IŠ CHICAGOS

Telyčių: 1,000 Italijai, 300 
Serbijai ir 500 Rumunijai.

Bulių: 50 Italijai ir po 25 
Nerliijai ir Rumunijai.

Teliukų: po UJOO visoms 
trims paminėtoms šalims.

Buliukų: 1.000 Italijai ir po 
500 Serbijai ir Rumunijai.

Be to. 2.0011 kiliulių Italijai 
ir po l.tsto arklių ir 1.000 avių 
Serbijai ir Rumunijai.

I*agaliau« Austrija prilijo 
sugrųžhiti tonu visom* šalim* 
įvairina jngrvbtas rekordus ir

Taį tik daliu tų visų reika
lavimų, padėtų taikos sutarty
je. Negi čia galima viena išvar
dinti.

liana to, jog Austrija šian
die palieka nmža ir Įmžymi fa-

TnmūTMV rAUvoKue- 
TI TOCBttAI NB-

LAIBTIAL

Bet lynas. liejai* 21.—Kaip 
jau buvo pranešta, už čionai 
minias nutndytų prancūzų ar
mija* seržantų Prancūzijos vy
riausybė per maršalų Eoeh nuo 
vokiečių valdžios pareikalavo 
milijono frankų pahauilos ir 
100,000 frankų atlyginimo ser
žanto namiškiams.

Vokiečių valdžia 
Prancūzijai, kad ji 
žuvusio namiškiams 
liet milijono frankų
nemokės. Nako mokėti pahau- 
dų nėra jokio pamato. Nako, 
jei Prancūzija su tuo nesutiks, 
tai visas reikalas trgu bus pa- 
vestas maišytam arbitracijo« 
teismui.

Vokiečiai labai įširdę prieš 
prancūzus, katrie prie bite pro
gos vokietina, gnybta.

AMERIK0NISKA8 KAREI 
VI8 PER8I8TATE GENE 

ROLU IR KAPITONU.

I

Voktatijofa. CHTCAGOJE.

jiranešė 
puKuada 

atlyginti. 
paliatHloK

Berne, liepos 19.—Ik Beržy
no a|rfuri*ta ainių, jog Prancū
zėje vaikiai paiiuoaneotaaii ve- 
kirfių karta ortaisria*.

Tų Belaisvių Prancūzijoje 
.•Kama apie ]Hixpenkto šimto 
tūkstančių. Buk paleista jie 
ruimo per Aveiearijų. Kasdien 
bus Įialeidžiama po 2 tūkstan
čiu vyrų.

vo krliom-jr aat jūrių, gi 2X2.- 
000 Prancūzijoje.

Iš armijos jmliuosuota ' 2,- 
kareiviai.

NUSŪDYTAS TAIKŲ ŪSŲ
AUTORITETAS.

Londonas, liepos 20.—Pasta
rųjų sumišimų metu Budape
šte, l'ngarijoK sostinėje, žuvo 
Dr. N i kolas Ilerrnd. plačiai 
žinomas vaikų ligų autoritetas.

Irai

utartiv** 
tol

SUV. VALSTUOS IR 
MEKSIKA.i

MEK8IK0NAI APIPLE4E
S. V. JURININKUI.

Wa*hington, licjx» 21.—Suv.

Paryžiui, di.jse. 2ik—Kiluo- 
mri už tarr isį vokiečių kaiae- 
tėisme aprf mė atsakyti buvę* 

Vokietijos 
kui- fieldm 
dmburgaa.

Talkinink Į taryha taikos 
konfermciji į,- 
klausinių. 1 l ,
mų atmesti. Pasakė, jog buvęs 
kaizeris tui 
už save, gi 
kiečių valdi liekai ir riršimn-

talkininkų

anclieris, gi pas- 
iršatas v«m llin-

nps«ir*tė ta 
nutari' tų postaly*

i teisme atsakyti 
kiti luivusieji vo-

kai taippat ii save.
Taryba galutinai pagamino 

surašę visų tų vokiečių. katrie 
turi Imt patraukti atsakomy
bėn ui sava piktus darbu* ka
rė* avėta.

Ta*
Vokietijai 
pažymėta* 
k įninkama.

Olandijos 
Kianti

Ihim 
bos pareikalauta 

išduoti tai-

gauta žinių, jog 
iausyhė išdno- 

talkminkam*.

mieste Hagne.

VokirtitaTyra7j^ta 240.oon

rasų karė* ■rtaisvių. kurių 
Vokietija m-paleidžia talkinin
kams reikalaujant.

Taikos konferencijn tarėsi, 
kas darvti *u tais m ’ataviai*. i 
M juo* paiųfati Rusijon, jie' 
papuls bolšovikų rankosna. I 
Bu* paimti tarnauti holševi-; 
kaina aria l>ua aužudyti.

Nutarta, nepaleidi nelaisvin 
ir talkininkų lėšomis juos už
laikyti Vokietijoje.

ia|>ie atsitikimų Tampico uoste- Čia nuonmniaujaiii.'i. jog n- 
buvo gavęs žinių liejios 7 d. inerikoniškos armijos oficii 
Bet tai buvo |mviršutinis pra- rni, Itudaini Vokietijoje, nevel 
iH-šunas ir nepeniaugiausia |tui įtari* ph-nus Meksikos r>-i- 

lilomos buvo atkrripta į tų. Net ’-!- 
nebuvo tuomet pranešta karės 
laivyno sekretoriui.

Bet kuomet dabar paaiškėjo 
ne|Miprastn> meksikonų atkak
lumas ir aiškus prasižengimas, 
pranešta apie tų karės taivyno 
sekn-toriui. gi (Mudnrasis nuo

; kotais.

SENATORIAI KALTINA 
PREZIDENTĄ

Duodam* vijo valstybės 
departamentui.

Angliški latkrašėtai praaalĄ 
ka.l kompanijos nusprendė po
licija prašalinti. Apie tų pra- 
iH*?tn darbininkų vadams. Vn- 

i sušaukė durbiuinkų susi
rinkimų ir nutarta šiandie vK 
Kiemu gryžti įtarta*.

Tvėiauu ku tuo viskas nepa- 
KilmigK.

1
TTuv York, lii |s>* Ui. riu iš 

Prancūzijos |Mirkeliav<> Ko
lumbo Vyčių ligoninių Pary
žiuje viršininkas, Jobn W. Ke
tau*. Jis jnasakoja imbmių atsi
tikimų su vienu ami-rikonišku 

■ kareivių, kokiuo tai Pliilip 
i Itendcr. kur* šiandie uutary- 
'tas kalėjime lai Roijnettc. I*n- 
i ryžiuje.

Tas kareivis Paryžiaus ka- 
| pitnlislnm* buvo žinoma* 
kaipo M. Bendnirv. Jis jMiprn- 

i stų savo kareiviškų uniformų 
juunainvdavo majoro nrlia ge
nerolo uniforma ir |ta*taudavn 
parinkt ininusioM' Paryžiaus 
kavinėse su didžiausiais j>rnn 
< *.<xų fiuanstatais.

Jis prancūzams finansistams 
pardavė Brooklyno tiltų, ttau- 
grlį žinomų įstaigų Nev Yor- 
ke ir plotus žemės Amerikoj**. 
Jis visur turėjo jiilaų pasitikę, 
jiinų.

Pagaliau* jis buvo sumanęs 
nu|iirkti pnžrminius geležin
kelius Paryžiuje. Nialė komjM- 
nijai gerus jonigus. Ku tuo tik
slu jam viena luuika |iaskolinu 
5<MII» frankų.

Galų-gale to kareivio apga- 
vtagi darbui paaiškėta, lta 
kartu ji* buvo suimtas ir etai- 
du kartu jmlėgo.

Pagalinus trečiu kartu jį 
deteklivai užliko vieno* mer
ginos namuose. Ji* atrastas 
jiaprasto kareiviu uuifonuuj*-. 
Elnė daug laika, kol jis prisi
pažino atlikęs šeluiišku* <tar- 
bus.

Kuomet buvo suiniln*, jis 
‘JMIJIII frankų turėjo padėjęs 
ImiikoM*.

Teismas jį nuliaud,' ilginu*! I*om|wnijos užtaikė kelis šim- į įvykusių nesenai Argo mierte- 
metams kalėjimu. tus sperijnlė* polieijo*.—
EUV0 PAGARSĖJUSI PRAN

CUZŲ LAKŪNE.

j tiulM-nmtorius lx>«den įsakė <lai 
Stale Pnhlie l'tilities komisi-1 
jai |<nveeti ainslugniu* tardy
mus reikale gatvekarių ir vir
šutinių p-lvžinkelių streiko.
Miesto iiuijotu* Tliom|eon |m- Gyvulių skenlvklų darbiain- 
skyrė komisijų sulig miesto ta-* kai ateinantį šcštmlicmį kom 
ryl»* rezoliiH-ijo*. Viriui ir ki-, pamjnms pastatys savo naujus 
In komisija šiandie turės silsi- reikalavimus. Pnn-ikalans pa- 
rinkimų. Apie 1.\<>KI durliinin deliniiiKi užiiaikcsties ir 44 
kų žnda streikuoti, jei neini- valandų darisi savaitėje, 
jie imtenkiiiti sulig savo n-i- 
knla vinių.

Gaisrininkų <b*partamento 
inžinierių ir jų asistentų strei
ką* |ia*iluiigė. Jie |mi dieno* 
streiko sutiko |w>iduoti ariii-i 
tracijinei tariluii. Pirmiau toj 
IH*no|-ėjo ĮMidsryti. Nes buvot 
manę, kad miestas be jų nega
lėsiu* a|e>ieiti.

Namų statymas (Ttieagojr 
kuone visai sulaikytas. Kar- 
|H-nteri*ms itaskrllila lokautas. 
Beitaria- palietė apie IMJin 
itariūninkų |irie namų staty
mo.

Streikai dar seka: (’orn Pro- 
duris įstaigose. Argu, (.'rase 
dirbtuvėse ir Internatiaaal 
llarvester Ca.

Streikų yra ir kitote dirb
tuvėse (Tlicagnje.

Toksai šiandie stovis (Ii ma
go je-

I

PASIBAIGĖ STREIKAS GY
TULIU BKKRDTKLOOL

Tni bus grii*žta* reikalavi
mu*. Kitaip sn.tm dnibininkų 
pakils strrikan.

KAIP BUS SU GATVEKA- 
RIŲ DARBININKAIS.

Šiandie Cbicagoje bu* apto- • 
riami gatvekarių ir viršutiai^ ? 
geležinkelių itartantakų raitau* | 
tavimai.

Y ra žinių, kad tarp kompaui- | 
jų ir itartauinkų įvykio** kam- * 
premisas. Nako, itarhtaiukri J 
šiek-tiek nusileisiu, gi kompu- 
nijos brangiau a|anukė«i*jiir | 
bininkns.

Bet tas busiu atlikta 
taip, kaip tik pataiko* Ii 
Prisieisi* žmonėms d 
mokėti už
kartais ir viršutii 
keliais.

Tik niekns nežino, ar darbi
ninkui sutik* kiek-nors nusi
leisti, ar stove* prė* pa*kelHų 
savo n*ikntavinių. 1

Kinmlie granai jury im* per-

RIAUŠIŲ KLAUSIMAS 
APTARIAMAS.Gyvulių skerdyklose t«ni« 

dienotais streikavo apie HUtO*'j 
darbininkų. Svarbiausioji ten, 
streiko priežastis buvo. kmE krutinėti klausimų riaušių.

lyj- l

CHICAGIEČIĮI DOMAI.

’ • ------- ~ liti, jMl.'lIl I Hflri IIU"

■ Vatatijų vėbnvn išnaujo mok-ųMivyno koimndanto Meksiko. 
|mkonų išniekinta. j vandenyse imrrikalavo Miiulk-

meniško ra|K>rto.

Ka* ton įvyko.
Sulig valstybės departamrn- 

siųsti ten iMiusminę <*kk;im1ici. . tu prnnidinio. liepos ti dienų 
jn. |Nuv. Valstijų nedidis karės

Vnbtvta- departamentas pa-jtaivns U|a'*j Tnine.i. arti Tam 
skelliė, knd liepos 6 dienų Mek- l’i<*»< ginkluotų mekaikonų su 
*ikos mieste Tnmpiim nieksi- ■ laikytas ir jurininkai buvo už- 
konai apiplėžė amerikoniškus Įpulti ir apiplėšti, 
jurininkus i 
vėliavų.

Valstybė*
1 prnni-š-tamn* 
i mų. pažymi* 
.yra tataii rii 
Imt |H*rlrnu

"ikonų išniekinta.
A Iki kartoja senieji laikai 

Meksikoje, kuomet mieste Ve
ra t’raz buvo išniekinta vėlia
va ir Dėdei Kainui prisiėjo pa
siųsti ten Imu.niiiM,' eksjonlici-

___ _ ____________ _ , Paskui tie 
ir |ui*kui išniekino patys plėšikai meksikotuti Sau-

■ Iė j Suv. Valstijų vėliavų.
Naujai suorganizuota* Puri 

fiko kuris laivynas plaukia 
nnt Panamos |s*rkn*u. Jie ne
trukus gali atsidurti Meksiko* 
netrūku* atsidurti Meksiko* 
užlajon, jei tik bu* prinsiyta

dvjMirtamentas. 
s n pis tų atsitiki-Į 
i. jog ta* įtaikins' 
nitas. D* l t(l galii 
ikti diplomatiniai 
Meksika Tuo Inb

Pareikalauta pinta

V Kuliu
įminti 
I I

M<*k»ik

Washington. lie|M>s 21. 
KuotiH*! |wi-kribt* Žuliu, knd 
ineksikonni išniekino Kui . Val
stijų vėliavų, republikoiiai se
natoriai tuojau* užsipuolė 
prieš prvzid* nlų IVilsonų. S- 
luite užvakar paki lta m*|>apra 
*tn* trukšniiis.

Indiana valstijos senatorių* 
IVatson take, jog ta* atsitiki 
litas lunzji naujiena. Nr*. girdi, 
visu IViImiiki prezidentai imu 
laikotarpiu buvę ir «'*ų li'idžiri 
iiui išniekinti šalii- vėliavų v< 
tik Meksikoje, tau ir vi*ur ki 
tur.

Į Rako. H.
Bnlkniiuii* 
liet- 

Į kio, 
ta**

I

-•ei virto*. 
Suv. Vul

-Irti Zlhlnfill* lt)"h
amrrikoni

Ir ui t 
1 pn*xid

ų kaltė i

imi laikai

1 'ju 
t**1

Paryžius. Iie|*is 2». — Ana 
dienų linronesa de In Korta*. 
|mgnrM-ju*i lakime, nukrito 

'nnt žatiH-s *u lakstytuvu ir žu
vo. Kii ana žuvo ir vienas |<a 
siižii'ni*. kur* tuo metu buvo 
litk-t vtiive.

Nuo l’Jitl ns-tų liaioiiesa 
prnktiknvosi su lakstytuvais. 
Ir tislel jinai Imvo skaitoiiui 
skraidžiojiiiKi oru pijonien-.

Pirm karės jinai kurtų jau 
buvo nukritusi su lakstytum. 
Tunui' t mirtinai susižeidė. Su 
laužyta jai rankos ir kojos. 
1,i t veikiai |m*veiko ir išnnu- 
jo ėmėsi skraidžioti oru.

Raivsias knygų *Pie buvusia 
karę.

PAGERBIMO VAKARĖLIS.

Sugrįžę U Europo* mus U- 
stovai pp. A. B. Martautu, 

. . ... . . ... A. L. T. pirmininku, ir K. Gez-
jnesėdamas mentalas žodi pra j j. chie-. -

ih-šh. iot* ik. šio* kur,-* ii* nl>- . ••"“""V '

Londonas. liejai* 21. čionai

;iH*ša. jog po šios karės ji* ap
leisiu* armijų, pn*itvi-*iij» tiki 

i niiikiivimtii ir |inrnšy»ių* kny 
I uų apie karę.

Marinta* knr**i» talija pnid*- 
i ju* I *<7<> metais.

PAVYTUSIOS PRA
KALBOS.

i»««t

PRANCŪZIJAI TRŪKSTA 
CUKRAUS

Reikalingas amerikonu 
pasišventimu.

Suimtoje. lie|M» 1’1 
Mykolo |Kiinpijo* svetainėje p. 
Mn*tau*kn* laikė prukiillui*. 
Žmonių susirinko gana daug. 
Tunto* Ei aid ui sūdria aukų 
477.71.

<1.

•Ii

int

(

• Pra 
l<> vai

LIEPOS 21. 1919 M

pasakoję mums apie mų* tė
vynei troškimui, apie veikimų 
mųi vnldžioz bei darbut Lietu 
voi atstovų Taiko* Konferen- 
rijoj, rytoj iivattuoja Waah- 
ingtonan.

Nezmagu butų chicafie&ama 
iileiiti mus atstovus, tinkamai 
nepagerbu*.. nepaačtavus už 
parvežtas mums žinias ii tėvy
nės. Lietuvos.

Tuo tikslu Šiandie, liepos 21 
d.. 4v. Jurgio para p. svetainė
je, Bndgeporte L. Vyžių Chi- 
cagos Apskritys rengia vaka
rėlį. pagerbimui minėtųjų mus 
atstovų. Vakarėlis bu* su pro
grama. kuria ilpildys Apskri
čio choras, bei tymus talentai, 
scenos žvaigždės. Bus žaislių 
ir kitokiu įvairumų

Tat kviečžirnic cl'jcagietius 
atiitankyti iitau 

r pagerbti ruų* at 
'idtiastiu: Chiess. 
Rengimo Komisija.

KA
i Ei
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Pronįsuk tai*. rt>*>k.-aė Uttaia< I. t 
fete alUMUMt M» ašiirteųiat. Mielina Mr 
•te Na«Jw Metu. Nartai permala)U 
aBrm VUasAa reikia pnatnaU ir M>a«v 
Mžtrvaaa Vkmt -t. 
knnt tr*
MšIm. ŠU.U..MI |
UAAkų.

•DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St„ Chicago. III.

THrt.ias* MeKUU.-, siu

I

Wa$hingtono 
Iškili;, es.

Džiaugsmai, kud lietuviai 
, paaria i inuiirude tarp kilų tau- 
' tų; džiaugsmas, knd sostinės 
' gyventojai dar kartų jiatyrč,' 

esame, ir laikraščiai mn« 
t pagyrė. Bet ta šventė turi sa

vo politiškų reikšmę Y pat in
gai avarous yra fakto*, knd 
Lietuva tapo prisknityta prie 
tų ilgai pavergtų tautų, kurios 
■ae karės pabaigoje gnio lai-

suvaržo tauto* nepriklausomy
bę. Aiame atvėjuje Araerikų. 
O]*>nciitai tvirtino, kaal Tautų 
l.vgnn ineidama, Amerika ne
tenka savarankumo, kurį A- 
uierika revoliucija iškovojusi 
mm Anglijo*.

IL'ik |uižyniėti, kad nei vie
na tauta ir be Lygos nebuvo ir 
nėra absoliui'iai savaranki. 
Imkime *iI|h-im.- tautas, jų 
Uarpluutimuu.ie *uutikiuo.ie. 
Ra.ikin jai daryli tūlų tarpiau-( 
t’nį žingsnį. Pirm negu ji žintr-, 
mį alnry», ji turi nt-ižiureti j, 
i n.M-kmei. Ar savu žingsniu j 
n ■[* rei į ka lia kitų tautų in- 
t*rv*am*t Ar perijmu neožsi- ja išsitarė, kad Taiko* Koufe-I 
trauks galingesniųjų nemalo- rencija atsibus Versaiiles. Ašį 
m -.’ Ja-igu dide-m i tautos pa ntrnalau. knd ėia ntstaavai *n-‘

-iiiid.i tik pasitikti priedų n 
i. r jokios alaejonės, l.nd mu- pnvetsu juos lausirošyti pu 
ža .mioji tauta npdskaitliuos luji’juko* Tarybomis, o visas ki- 
•.•rų-omais |mvaajni* ir nuaa sa- darbas, ypatingai sudary- 
v<> žygiu atsisakys. lUl> |Kiėio* Taikos sutarties.

Kaip .i mnžs nėtnis. taip i; Ims įlarumn* Paryžiuje. A«, 
didėlėmis. Ir jo* turi žiu- nieko iielaukilanui*, pradėjau 
. km! nepasidarius sau ruoštis, kad Lietuvos atsto- 

• ri. i.j ir galimų (s'vnjų. Jeigu Ivanu Imtų leista atvažiuoti į 
i m h to |ro.-yt>. i r kum jo-*, Paryžių ir kud jie galėtų ko- 

tun.ia'iliriai žygiai patinka, geriausia išdėstyti savo reiku- 
’.r iv t t«'. i Ilu^i tuii Li\imus. *
Imi >tipnuu*ia, LuJ wimtvii-i 
kiniu., wtik palmugiuti gali - Oalvanaaska*.
tų. liet reikale ir sudrausti, j Aš turėjau adresų Gaiva
le >iii r iknlv- ginkluoti*, kn- <musk<>, kuris Gabriui buvo 
rek.i pasvit- nuginu. -gerai žinmim* ir kuris buvo

M m r“b-. kml - iintu l.y vyras jnu atsižymėję* Lietu-
.. • |»-z ijn tori tų užpoknli- v>je. ki.ųm pat n jutus, nors ir u ,

nę mintį, kad Amerika gnli bu- u į įleidę* Lietuvų nuo to laiko, "■’,UA rasjtojaa, jis yra kitaip
ti stiprinusia šalis. Taigi jai kuuiuel ji* dalyvavo lUUi nri1’0*®1 naudingai lietuvių Tai- 
nėra reikalo pasiduoti kilų' vuliucijoj. Su juo pašnekėjos,!Komisijai. 
:prvndimui. Ji jiaLi savu* inte ji* suliko man padėti. Aš juo- Oobrya VMryžhtjo. 
ręsti* apginti gali. nnudojau* keliose koiifcrmics-1 — , _

Tai reiškia militiiriziuų. Kad j jose *u Pratųozų vyriausybė*' T „ y. tevažravi-
jį laiinilinu*. ši kari-buvo ve- .itstuvais ir jis man padė.i n>° l» "ryžių, pmridov^sų sa- 
dama. Jį panaikina, nors ne i prirengti kai-kuri uos doku-1 T0,,“T*

• • — - — • kallmjo ir parrtate betuvių

A. L. T. Atstovo Eu 
B. F. Mastausko Ra

(Tusu).

Ii Lauzaune grįžtu j Paryžių. 

l^i|>kriėi<> 11 dienų buvo pu
ri rašyta po armiiticijo. išly
gomis ir uš tuojau už vizavau 
n»vu |>u»|>orlų ir važiavau j 
Paryžių. Nuvažiavau 1G die
ni, lapkričio. A* janeian. kad 
ka- nors . ntstuvnujauti* lietu
viui turi Imli lenais ant vietos, 
nes inleralijautų Įtarūs koiuisi-

piiudinuj. pagruiuo. 
ne abejonės, knd ruu-

te 
kad puikiais!

H tetaria

Ališauskas, atvažiuodamas 
su suvo misija, atsivožė tris ki
lus vyrus: R<wiiImiiiihu. viev- 
niinisterj užrubežinių dalykų. 
Daujotu ir Semaško, balgud- 
žių atstovų. Tie vyrai turėjo 
liet u vos vaklžios paliudiji
mus n»t kurių buvo pasira
šęs Valdemaru ir tuojau? 
jicius atvažiavo* asas tarajoms 
susirinkimų tetei Coettnra- 
tcL Tame susirinkime dalyva
vo ir Gabrys. Knd geriau

naeib t Keti RUF-
Fl.ES pi tai paer-aičiaaaii 

———————— pbula v odiu Miitipnatojii. 
lo-r p.ųirU* ,'HSUI aMMšt atunfui (viUūaunii erelį. O kai g.l 
būt zriirvni.' ei ilgui, bliraicjiai, iirlaiut plaukui? Kat gal bal 
:m*zc»ao ei ri*H ncnicimfių galvot o4t!

nuPFLga
eauaJuaa pkukaaail Sa joait aeraku keliu atacain galim ’pvta“: įrita Mųria RUFFLES pea4*t ntitali
tfruliru., '.tavailEi Ube tę )aa sn Ąroėim-lit! Paštui tk rakau 
6»il tuvllgtiK IC*l'l tau nertam,. kt<l pleukanu rKiumiujurt,

SaMpirkte lignakt RVFFLES bonkutt aplieko)*. Kaituoi lik 
Mr . bei taky.itc. ka* įot vcnoi daug dtagiaa. Puiikimaui 
pruUu prie kukvitim bonkaiit. Jei negautae tatai apiiekota, ui 
auiedtfa manu ne. pairo marktam. ar nuarr orštr Kokia adreaa:

| litas prancūzų kalboje ir ru-l 

I pinas reikalais visų Baltiko 
provincijų.

Galvnnnuikis, R Milosz, 
(kuri* yra lietuMikus kilnu-*) 

. ir gerai žinomas prancūzų jra- 
'etas ir dranuiturgns, Juozas 
šnliuna* ir p-lė Pouvrran 
niekados nebuvo nariai* to 
kmniteto. kurį kuri. Vilimavi- 

[’itii girė>i suurnniėuvęs.

M* Mint.
Aš daviau l^Mvreau tru;m-

'. 1 '. 'V .sutvarkyti darių ir sutartyje
n uzmusys ir jums •^•“lerilttL me* smlarėme Liatavių 

’ • Komitete. Komiteto pb~M- ty-žtuje jokm darbu .* ja. ne-' u^i|rinkta, 
įlaviau. nes nega). jau mete i
surasti, kml JI tun tų dirhti. l<lri • c atBki.ko „at* nešino padarę- _ Jį

"• * į '?*"?" U‘P H“ i kuri, ai ir Gabry, tnejeme.
tM'|taljk<i. kad a* mnonjau

aaiMKi—ų MAir. bb- I
MISIJA AIMUMia LUTU

V08 NETURTtLIŲ VAI- ipyskaita 3%, L y. iš IUU trįs
KJUBMAmO. "ftai.

dirbti su ji.'ja. Dnlmrtiiiė l.ie- 
jltivos l'nryžiujė delegacijų tų 
, |«utj apie ji, uuum. ir dabar 
jinai neturi jokio sanlikio su 
lietuvių Taikos Komisija.

1.. Milosz dirba lietuviams, 
versdama* įvairins raštus 
ru*ų į prancūzų kailių. Kaipo >

Lietuvai maisto. Tarp kit ko 
jau yra gauta prieglaudų, ne- 
turinfių vaikams mitiram pa
gerinti apie 10.000 pūdų įvai
rių produktų: kvietinių mil
tų. kondensuoto (tirštinto, dė
žutėse) pieno, kakao, papų, 
cukraus, tankų, lankiama dar 
ryžių.

Bis maistas skiriamas tik 
neturtingiems vaikams ligi 15 

___________ _ _ _ ;metų, neturtėlėms moterims 
liepi igulmylM'. ir kn<l lietuvių 1 žindančioms vaikus be tautui

Ališausko misijos tikslai

Ališausko misija buvo atva
davus, kad prašyli maisto ir 
ginklų, kuriuos butų galima 

I vartoti prieš bolšm-ikus. Jam 
taippat buvo įsakyta raginti, 
kad 1 jctuvni butų pri|<ožitita

i

«*►

ir tikybos skirtumo. Niekas 
kitas !• maisto gauti aagalL

Mūntyti TMkfaaa 
M^ayvaRrt* 
BorijateMa Ap- 

tammtui Prie 
Departamento tiksliau tam 
galiotam! įvykinti yra na4l 
ta Komisija į karių įeina.

Nuo Amerikiečių Maitinimo
Konmijos D-ras Aldona 
pašte (iš Amaritea), I 
nuėsto Valdybos (San 
*.» liana) 
db Mritų

Prancūzų va?- dvidešimts keturias |deangijų )
Jvilandas turėjo išbūti po poli-;**0 apskrities Komiteto, Kau- 

.-ijos priežiūra. Jiem* buvo no Mokytojų K,jungos, Kauno 
užginta net susinešti vienas su 
kito ar su kuo nors iš pasalies.

Ališausko posianrinybei ui 
sibaigus ir Valdemarui nus
prendus, kad jų buvimas Pa
ryžiuje nėra ilgiau reikalin
gas, misija išvažiavo j lietuvę. 
Netnašico, Bųlgudijos atstovas, 
kuris buvo tuo laiku paskir
ta* Taiko* Komisijos nariu, 
imsiliko Paryžiuje. Daujotas; tarimai*, savo didele enciyri- 
pasdiko Paryžiuje kai]io pri-j j. daug, y^ų sušelpimo rei- 
valia žmogus. kalu, žada mums padėti.

(Daugiau bu*). Į Produktų dalinimo tvarkų

valdžios delegatai butų priim
ti j Paryžiaus

siųstas nrirvMti
!vos valdžiai ir iltikrųjų buvo 
| tavi pirmasis ofMjalis alsto- 
va* nuo lietuvių valdžios pa
siųstas į Alijaatų šalį.

KikmuH Vilimiųičšns išgir
do. kad jis atrakino ja, jis tiai-.visai. Tautų Lvg". Nejaugi mentus. kurini* buvo kreipia,r «**“J" ’J?” 'dingai pranešė netik Amerikai,

respublikonu j turlijo* senato- tna doina į Imj!m*v&u Pavojų,. .» . .... a^tiUi ir DmmmL bet ir
jj Antri** -U,. uhw.>. M, *2X «K
........... ............. : T*.” ^!*T įgilta*, NM.U -•

lijo* na^igulmyte. priųMŽ--•*“ 
.. —i----------——’ —r - ■ mo. Tai visa buvo įduota įvai-
Ameriko* užuojautų. ŽO“«uų įlarlm vaisiai na ru to- rietas Prancūzų dcpnrtameu-

“Iš širalie-’ )’Uli. Bet ji; galima tobulinti, tam-. Me* taippat n,nit*iikė 
' ttma-tii* jų. kų-gi I

>.|Ginklų, kariuomenę ir laivynų. Į
. lai jau at-ilulo viso |>aiaulio 

jau prijfcžinla, bet Lumutn*. Tik. matomai, tai 
licatsilando keliem* Amerikos 
renatoriaiu*.

Šv. Onos Draugija.

» laisvė dar netobula, bok 
ji jau turi tų ka* reikalmgiou-

G%l būt Tautų I'Mtot katuli 
furija nėra tobula, kaip ir <W

Krisim jmsukė: “Iš širdie* i 
gausyl>ė* kalba lupos." Ame 
rikos Prezidento lupo* dar ne 
apgursiuo, kad lietuviu u-pri-

Amerikos širdis jnu purini\ 
kad ji mus lnisv-i prijaučiu.

Pastebėtina. kr.d \Vnsliin ■ 
tone. I). (’. tarp pnlino»nutnj 

į nebuvo Airijoi. Tat re •
'► tone.
t tautų _ ,________
, kiu. kad tie MinlMiliškicji a I į ■ ...

meni*, kurie žymėj.. |mliii» 'į ;|w šv. tmų. Ji yra mų/tė 
snotasia* tautu* Lietui -. I/-U-) ... * . . ..
kljįj. Kimmij'i irtt. I . upeli- 
tiško* re -i t, -. r t '1., i.
kilmė l'u'o m-'1' i nt:> -n Su
vienytų V.,l*tijų užnit* žiu- 
politika.

Kadangi Liet. v. ut tu.'-
\Viu-hitiglu:>" Ihiki tarp p.i 
liuiMUutų tautų u' Ir.ių. I ' 
reiškiu, kad Amerika lasdii 
jnliu bildu ;nt įm-u. ■■ ii- ih"- 
pri)iažinti.

Paliiinių n>'i;i tiiulon \tu, 
riko* Neprigulmyk' Iii-n 
IK* toje dimoje iš-ir. i.'kia 
priguiinyhė kitų p«-nkių tani

i

rautų Lyga.
Ut

lt 1

I Lietuvoje uiutcry* laimi gar-

'in, glolM'ja. Daugelyje lis- 
’’.;ų kolonijų AtiM'rikuje.

r i ■ ry organizuojasi, ė • 
a i draugijom* mėgsta

iri!.- ė .-. < tie.s vardų. Ik-lto 
.< ’. \!-nr -niau-io moterų 

' ■ aug >je» j ra ši. t >nt.» diaut. i 
jo*.

’iridg rte. Cliiragoje. ftv. 
■ tn--- diatr.'ijn |ui.-ižyiiu r* 
vien
nu l.i

Įtl

I

lM-tid>ulin*i,-ne pa* Krankliu Boullion ir' 
; Alliert Tinimas. Pastarasis j 
>tu Socijalistų Partijos vadu..

Sudarymas Lietuvių Kamttata 
Paryžiaje.

Mums rupi*jo sudaryti Lie
tuvių Komitetų. NvarlMauM* I 

Į liksiu* komiteto buvo iutik- 
j riuli Alijautų valdžia*, knd I 
Paryžiuje yra neviena* lik lie-1 

'tuvy*, liet daugelis. Vėlinu J 
kuomi Prezidentui 'ivtlsonasl 
r jn štnliu- atvažiavo, af gn

■ iiu pinu Šimų, kad jie padė. 
I.ietuvo- atstovam* atkeliauti
■ PniĄŽ.ių. Tni nuo savo vir- 
•ui minėtai sumanymo atriša- 1

J.imt. ne. mano nuomone, tie 
ūnoiiės. kurie tuomet buvo Pa- 

Iryžiuja'. aliplotunliškų tbiiln, . 
ve Ii m Imlų galėja; ir jum ne-j 

i ik'>. Aš pasiėmiau visų *un 
l.elnli t<> darbo anl »nv<> |e' 1 
. iii. iki \ .ddeiuain* ir jo šui 

i Iki* atvažiavo.

ti vi
I it) 

<tnr% 
dau

Vilimavičius.

Tuo pačiu laiku atvaz.t.ivo 
l’nrv jų kitu. Viliniavičius 
p rusitiku *u Gnlvanamkii 
Kun. > ibi'.įve iiH daugi I kn

)Gabrio draugas, ‘tarne darbe *9* J. M**
jam padėjo. 1 
džius ]>asiuėtiniiii militarė* mi- 
>i jo* į Katinų Inivo daugiam!...' 

lis Gabrio pasala rbaviino.

Pranešama, jog pulkininkas 
KebouL kuris yra Misijos va
du. yra (.leiiu-nreau giminaitis, 
ir manoma, kad to* Misijos 
pranešimai buvo suteikti aug- 
-ėiausietiu prancūzų valdinin
kam*. lx-uteiniutas Podovaai. 
kitas tos Misijų* nary*. pir
miau* buvo internuota* Švei

carijoje. kai|*> karės nelaisvi*, 
ir buvo tik Įsileista* Įiasirn- 

'iia« po ariuisticijų. Ji* dirbo 
Lietuvių informacijos Biurui 
taiusanm* '.r pilnai žinojo ne
tik lietuvių istorijų, Is-t ir po
litiškų jus stovį ir buvo susi
pažinęs *u daugeliu lietuviškų 

Įvadų. Turėdamas tokį prity-

Amerikos Lietuviš
kų Poetų subiva- 

žiavinai.

1

4

ir sutikimu. 
jtA MUIltlII**'

• Ii

Tno tarpu

gi 15 nų te

Centro profesinių darbininkų 
Rų jungo* Biuro, Teikimo ir

Ir SorialįnZ^rsuMUi 

tameuto atstovai.
Minėtoje Komisijoje dažnai 

dalyvauja Amerikieėių Maiti
nimo Komisijos narys leite- 
aaatas Loeien'as E. Mesaiagr- 
r'is, kuris šiam darbui yra 
karktai atsidavęs ir savo pa-

ir tikslumų Amerikiečių Komi
sija seka kuo stropiausiai. 
Atsiųstojo vaikams maisto ne
dideliais dalykais turėtų ut 
tekti 10 Navaičių, sušelpiant

vi valdybių Socialinės Apsau
gos Skyrių jų tiesioginė parei
ga, kur jų nėra, reikėtų tokių 
sudaryti, ypačiai apakrityaa ir

liangianaiai pritraukti pra
džios mokytojų.

Jei šitos Amerikiečių vai
kams dovanos bus tiksliai ir 
tvarkingai aunandotoa, galime 
tikėtis, kad ateityje (ir žada)* 
neatsisakys ir daugiau mama 
padėti.
M e. kreipėme Ainetikieėių 
Komisijos akis j skalbęuių 
(marškinių) ir drabužių (ska
ni) 
te

trukumų: rasit ir ėia mes 
nors laimėsime.
Labdarybės Skyrius prie

Socialinės
A pasagos Deneresmmdzi 

“liet u va,*’ Kaunas.

*1
4

♦

1

i keturkojis, arklys (poetai jį 
, kuinu vudiun), įiesiMiiuuliua *a- 
j vo laikraštyje, nor* imk ir u£- 
' mušk. Visa* gėrusią* eilių pu- 
! .-e* gali išrodinėti, gnli tuk- 
ilnntį sykių jam skaityti, mt 
iimškinti kų kiekviena pirmu
tinė* eilutė* raidė rviškin. ji* * 
lyg koks nekadėja*. knip po
linga. tų |>atį ir tų patį "nėra 
vielos, vietos trūksta. ’ Nors 
aišku kaip diena, knd to* vic- 
V>» laikraštyje net ir perdaug. 
Be! juk su tukini* grubijonni*. 
kurie neturi nei žiupsnelio po
etiško* nuovoko*. nekariausi.

II" tokių *n rnlnktoriiii* ne
malonumų musų isielntn*. kai 
nn titru-,,.. .Lniri-to. sieto.

r

ir temų imduoda, tai kol savo 
galva uutoinobiliuje perva- 

Ižteoja, eilė* ir užbaigto*, ži
noma, tokiem* neimu sušaukti, 
tai tik niekai, o ypačiai tais 
laikai*, kuomet žmonėa ir ser
ga seimais. f

Sakote, kiti nevažiuos. Tai 
neką*. Ka* nor- tevažiuoja, 
ka* nenori—lene važiuoja. Bei- kaip iš peties visi užtraukė.

Štai kaip jis skamba: 
Vada* gilsią solo: 

Turiu juodų kuinų. > 
Turiu juodų kuinų. 
Kertėj pastatytų 
Aiami'; pakratytu;

Viri sykiu: 
Ant Parnaso josim. 
Ant Paniuro josim...

Ir vėl iš pradžios, kol tik

nuuio viena* gera* eilininkas 
p. Geny* butų neprasitarę*. 
Jau rykj prasitarus, pradėjo
me šnekėti ir dabar jau vislcų 
man papasakojo. jog ant to ari
mo viena iria dienas, visas tris 
naktie praleido pakol audėjo ir 
priėmę rutuji,j) poeti, himnų. 
Sudėję. priėmę, visi sustoję ir

*

LA

mus vis tiek visuotina* bu*.
Ir sušaukė seimų, ir susiva-Į 

žiavo visi garbieji, visi parink -! 
tieji Amerikos lietuvių poetai, i 
Sako, keleliu, nebuvę, tcėicu1 
tai dar daug nereiškia, ir jų 
prote.lai juk visai lie vertės, i 
Mat. ka* rėkia, tegu rėkia, 
o mudu »u l*ol>a važiuojame.

Tris diena*, tris naktis m 
mavo. Kų jie ten dari-, 
ten tari, bevelk

o

r
\i im hiiogužiuin

P

m Be

i
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TAVABAiaO, UD. I Vietos angių spauda gražiai, 

------------- parodų aprašė. Lietuviu* labai 
Liepos 13 d„ 1919 m. & L išgyrė.

R.-K. M. A. 2-ra kuopa laikė' 
susirinkimų. Susi rink iman ut-'luužsi kuršių ginčų. Mass-iiu- 
trilaukė ir dvi viešai p-li M-itūig’’. prieš jmrodavimų, uct 
Mauzukė ir L. Tiranaitė U j gerokai įsikoliota ra mnsų 
Chicago. 11L Jiedvi yra virš “tautininkais," kurie aklei- 
minėtos kuojio*. nari. dč visokia* mintis, kad nuo

Tarp kitko nutarė ncjuibi- puiodaviiuo žmonos sulaikyti, 
dėti prie surengimo moksle: ' Ginčai iškylo ii pačių “tau- 

<* ramėjnu,
___________ »•* vadinamos galvos, pri- 
vargiai, kuris galės dalyvauti gilėjo prie K. C. rengime pa- 
*eim<*. ne* seimas įvyks pinu rodo*, o mažesnieji {mliko tun 
musų vakacijų. ! nepatenkinti. 1* to ir ginčai

ItoŽpaN dalyvauti seime ir kyla*
tauauu petitollįjų išpildyti * Liepos 5 d. buvo prakalbos, 
dalį procroaM, bež, kaip mato- surengtos Lietuvos-Amerikos 
*i, tai musų aplinkybės neko*. Pramonė.* Beadrovto, Nevar
aus negalima soimuoti nei skyriaus. Kall*-jo K. č’es- 
raimo vakarų programuose da- atiKa ir kun. Petraitis. A rų 
lyvauti, kuomet artinasi kvoti- parduota už kjmo 3,(X» dslie- 
mų laikas.

Buvome prašę Centro pirm.. 
klcriko Navicko, kad aeūn.; 
paskelbtų vėliau, liet matyt j 
mnsų prašymų mažai domo* 
tekrtipė ir atsakymo atdavė.

Tad-gi Antra kuopa, kuri 1 
yra viena iš skaitlingiausių ir 
veikliausiu Susivienijimo kuo. 
py. linki laimiiigai seiniuotie*.l*ijm*e a|»vun<ty*ių. kokia 
Mes visuomet remdsvotuc Su-j‘“ri’ *»uti Lietuvos valdžia, ir 

tivieaijimų; skildavome nuo 
vakarų liktoj pelnų “Maksim- 
vis” iidaa. Manėme dalyrau 
ti seime, pasidalinti mintimi* 
su moksleiviais, bet lieja, knd 
■aa išticyr* musų orxaaizari- 
jo* pirmininkas. Tiek to, grį
šią prie kuopos dalykų.

Kuopa laiko susirinkiinti/ 
kiekvienų savaitę, kuriuose iš- 
pildo ir prigrsmų Alante su- 
(trinkimo progrante dalyvavo 
Mka. X J. žrubiia, kuris 
kalMja apto Lankų ir Lieti: 
vi* Unijų. Užduoti atliko fe
bai gerai. Tokios prakalbi** 
moksleiviams yra labai brai: 
gintino*. ;

Tarpe lietuvių mok*leivii) 
nm. LtotavUU bolševikai 
aaris sugtondų ramiai tiaakk 
ja. Mat vargšai “nuskristi
rt i,"—neleidžiama Itolšcvikij 
{Mtopagando* varyti.

Kaopot Koresp.

Prici pnrrMlaviiiU) t urėta ne*

I*ra>M-go jau valandžiukė, 
kaip nieko m-l*-|iarnšinu iš 
Nevarko, o čia iinių-žinuėių 
gnlyls-s. Vis tui laiko stoka.

Liepos 4 <L Neunrke įvyko 
didelis parudavimas, kuriame 
ir lietuviai dalyvavo. Paroda- 
vinte oficijnlini tlalyvavo tik 
katalikai. lA»ykio buvo sutar
ta parodavimas rengti išvieno, 
t. y. ra Nevmrke gyvuojančia 
“tautine tarylm,“ ls-t paskui 
“taryboje” žemesnieji vadai 
ėniė viršų—atsisakė nuo paru
davimo, nors “tarybos“ rim
tesnieji veikėjai ]ui«iliko prie 
Katalikų C<-titro dirbti išvien 
parodo* surengime.

Paroda buvo gana skaitlinga 
ir gražiai atrodė. Atskira* gru 
pe* sudarė moterys, bernai- 
čiai. mernuitė* ir vyčiai. Apie 
KM) bernaičių tnaršavo [>a*irvn 
P; Aim-rikoniško* vėliavos 
spalvn ir apie tiek jmt mergai 
čių Lietuvos vėliavos spalva. 
Vyčiai maršavo linltai |uu*irė-

HŲ.

akie.

BT. LOUH MO.

Neomai vietos bolševikai pa
rengė “diskusijas.” Pagarsi
no. knd jie, bolševikai, iki šiol 
dur nieko neveikė, tai “disku
sijose" u|»vurstysių.

'kaip lietuve organizuosi*. | 

“diskurijas" atsilankė apie 
purtuzini* bolševikų ir apie 
P<»rų ypatų, jiems priešingų. 
Viens* lstlševikn* užsilipo ir 
rėžė prakalbų kone visų va
karų. Jis savo kalboj lictuvų 
“atidavė” žydeliui Trockini ir 
jo sėbram*. Vienas iš jiems 
priešingų vaikinų, matydama^ 
kad čia ne diskusijos, o tik 
ralyg bolševiko galvos “kal
ba. " pradėjo sakyti, kodN “na 
diskusnųjama.” Kyio ginčai, 
žinoma, vaikiški. Minėtas vai
kina* priminė bolševikam* k i 
kokių ten “Lietuviški; rūgštį.“ 
nors ir jis pats nežinojo, kaip 
tų išaiškinti. Tečiaus bolševi
kai sasimaišė ir nebežinojo Icų 
laankyti.

Veotavšz.
Liepos G <L ap*ivc<l<- J. M<m-. 

kailis su O. Žebeliutr. Abudu 
vyčiai ir dori jaunikaičiai. O. 
Žebrliutė yra darbšti lietuvai
tė, gabi' L. Vyčių HO-tu* kuo
pos veikėja, aktorė ir daini
ninkė. Vestuvės buvo pavyz
dingos. Susiriukęs svorių bū
relis gražiai linksminosi. L. 
Vyčių SO-tn kuopa linki jau
navedžiam* ilgiausių metų.

Auka Lietuvai.
Liepos 13 d. ftv. Juozapo 

draugija nutari* paaukoti tėvy
nės, liet u vos labui 23 dol. 
Goria* Av. Juozą imi draugijn':.

Beržo Lapas.

Chicago* Tribūne ir New 
York Tink-* ii Meksiko gavo 
telegramų, kn.l tenykštis arki
vyskupas Murai dėl Rio išlei
dęs kunigam* nplinkrnitį, 
idr-nt jie pcrsei-tėtų moterie, 
kiui cidaino* | Imžuyčių delčių 
padorius rubus, avalinę ir 
skrybėle*. Dienraščiai Įirana 
šauja. kad tas įsakymas ui- 
kenksiu* katalikystei.

Dienraščių telegrama savii- 
a._ i - a- --- 1- _ A o----*----  -kai MtnnnptDo AmvywMpo 
aplinkraštį, kad jia iirodytų 
neišmintingas, lxA tat daru-i 
nv pirmų *)kį.

Meksiko. arkivyskupo ap
linkrašti* moterų iš bažnyčių 
neprašai j*. Jis tik neįleis į Die
vo namu* tas vaikščiojančias 
mėsinyčias, kurios visaip kiša 
j akis savo parduodamųjų mė
sų. Kuo taitkiau ir uoliau ta 
mėsa siūloma, tuo labiau ji at
pinga. Neliek bažnyčiai, kiek 
moterims butų naudinga prisi
taikius prie 'lito aplinkraščio.

Čia prisimena juokingas, Im-1 
iLniiml iii^ua

Viena Lietuvos grafienė nu- 
*iMimdė jaunų prancūzaitę sa
vo dukterims. Netiek mokinto
jo* reikėjo kiek draugė*, knd 
grnliutės neprastotų gero 
prancūziškų žodžių ištarimo. 
Grafienė buvo protinga mote
riškė: ji dukteris leido baigti 
mokslus Rusijoje, kad jiedvi 
turėtų teises. Bet deito panai
tės negalėjo būti užaugintos 
vienuolyne. Taigi grafienė, 
samdydaii^a nranenzaitę, tyčia 
parinko vienuolyno auklėtinę 
ir dar jos paprašė, kad ant 
panaičių darytų visnertiMrų 
ištekinę. Prancūzaitei-gi rodė
si, kad pasaulyje pasisekimas

knototiausiai pabėga nuo vie
nu oi yno dvasios.

j kiek laiko |«* grafų užva
rui vo ir |msiliko ant pietų du 
—<ry» ofieierai. Grafienė tų 

kančiai apsirengtų. Grafiotė* 
atėjo su naujais rūbais, o 
prancūzaitė netik su naujai*. 
Is<t dar buvo ir dccollrlee. 
l’er {Metus grufiutės dirstelė
jusio* į {irancuzaitę. {užtūrė
jo viena į kitų ir nusišypsojo. 
Tų pa*trl*-ju«i prancūzaitė 
mintijo: “Ko dabar tiedvi šai
posi f”

Prancūzaitei buvo suderėta 
alga, visas užlaikymas ir visa 
!;u* Is-ndrn su grafaitėmis. Po 
pietų grafienė tarė: “Kavos 
meldžiu panaitės (mis iiuuic.“ 
Nuėjo visos trys. Ant mažų 
stalelių buvu išdėstyti gražus 
puodukai su kava; ant rašo
mojo grafienės stalo gulėjo ki, 
tik paskintų dilgėlių šluota. 
Grafienė fstsivudino augesnių-

visada pr pus
tų panaitės gortkvo kavų pas 
mane su dilgelėmis. Tai būva 
priminimas, kad ir mums, mo
teriškoms, reiki:, gilesnės iš
minties. Aš tikiuosi, kad kitu
syk dvi tnmisto* urna nereikė* 
atsitraukti nuo įpročio *cm 
nio už tomistų.

Mergaitė uebnv.. bloga, bot 
ji nežinojo kaip n|**iciti šitame 
atsitikime. Grafienė jų prisi
glaudė ir pabačiuvo, u pulkui 
tarė:

Mergaites, Hgkit viso, P*- 
riįvngti pasivaikščiojimui, <> 
paskui kviesime svečiu* |>ažiu- 
rėti laukų. 0

koa ir dar autojo pasakyti 
Jaša buvo Viktoras Annouai- 
tia (Puskepdia), Juliui Kor- 
nonas kurie tapo auganti ir 
prisipažino, bet kitų nenorėjo 
išduoti.

A. MASALSKIS
uktuvu cnABOinm

BlCTJm,
Kaunas. žemaičių vyskupas, 

l*r. Karevičius, įvažiavo bir
želio 2 d. U Kautu aplankyti 
šios vietas: Alau Ii u.*. Kurta ve
ri u*. Kaukėnus. Varputėmis, 
Vaiguinų, Karklėnus Lauku- 
vų. Kvedamų. Judrėnus, Pa
jūry. Teneniu, Nnumieptį, II- 
gučius, Sartininku*, žigaičių*, 
Vainutu. Žvingių*. Pajūry, Ši
lelį. Tukinus Ragramontj, Did
kiemiu*. Taurai:.-. Pajūry, 
.lurkirk.-i ir Ski>*nemunę.

Kunigų Ka- p-
Liepa iš Spitrenuj į Skiemo
nių fiL; V. Vearlnuskis, Senų
jų -Varnių Irauarti-L į Aiaudy- 
nė* fiL: Mylimas A., Aiaadyaėe 
f«L {■aiiuasmŪMti.... nuo vietos
ra teina aprigyventi Kvedar- 
Uoje. A. PeUšynu*. Nogi levo 
vyskupijos |Miliuosuojamns 
nuo kamcndoAvimo Pelcvc- 
aėjs ir apaųmpao Kretingos 
vianuolyne. £'nar fttakalis, 
Licpojaus kapai i jonas, IJepo- 
jans klebonu, iri. Lindę. Kur 
menės fiL Baahargn klebonu; 
H. Mackus, M'-gilevo vyskup., 
laikinai Žemalės altarijon; J. 
Cvijins. Krakių idtar., Pnls-rL-* 
fiL; J. Vidncntas iš Pb1mtž<-.* 
Krakių altarijon) i*. Mmkvvi- 
čiua. Tauragių kam. Apitrėnų 
filijoe: T. Dardaaežca U Ra
kių prie kutcilroa kniuend.; J. 
Pūkelis iš Krakių į Betygalą 
kum.; A. Norh-vičius iš Bety
galos j Krutins luunend.: P. 
Litaviėiu. iš Paberžė* j šiuu- 
lius kum.

Naujai įšventinti kunigui 
ktuucndoriai*: B. Lugintas į 
Kėdainius. M. Ginbys į Gir
kalnis. J. Krikš- iunn* j I'uImt- 
žę, J. Oželis j Masėdį; Dulžgnl 
ei* iš MoMilė* i Kurmelio fil. 
R. Kuodis į 1 lakius, V. Avagž 
dv» j Tauragę.

rar*M»M*.la t truii'D<j IaiYb lrti<rrt»«’i
Ir *r«**raA «t |*>«t« kainų. vi«vkh) i 1 
taniu a|’Ktvt4rt<>i 4»<«oj; r«n4a Lthii *lm. KntpkHs'a |wm 
1d«i »m š»hr*i« ir uiMi ffvrni* Uin* 
It-ių.aU. I*t1ila»l<« 1*4ž<1mVILIU, lurliM
U«aAivt4i | lul< «••• ■<<
4**4 Iki. alali- 4H^ <*bM*A4l«s III

T«i Karte* «mm| S4»l

PAnKIlM 4i|\\ UkBAI 1’taiAl imi- 
ktu munnia namai dvie jų t*u 
mų >m* • katiiiiariu* Kaniav r a D*! 4*1 
unt IIn.Ir- imu!•« I’r. k. HkUi B3.«oe> 

«• liko»iiH kuli* 14M*

JI

Pariteto**!.» Krautu*' rlųrnru. 
rK*. tnUukr-. MiMialBl*. Ir* i*re atm lt 
įmoki* įHiukšt* K'tiiuu ikru im«A | 
•Iri rrduMM J" *erto«Lna<ia jKirsLs* |
n«i« Vtatuan l»a-K*li Al>«4du M i IItalių I 
>ra iA4ir<Kaa »*C dratuils iihA*. Al* i 
•ttotoitt*: «H W. IMh «U

Ant nnrduviim «iu 44L~

>U M*f

KAIP RAŠYTI LAUKUS 
J UETŲVX

| “Draan" vi* <lar ateina datų' 
|>*U«iwimų. Lup ui;*ti laiškai Lie-' 
tuvou. Atkartojame tat vfi. kų »■ I 
i:iau rašėme, kad laiškai, adresui, 
ti ti<-d«« j lactutų neina ir yra ' 
grųžiuami ■uuiitėjaiua alsai su |*a-1 
titsėjimu “arnke suspindid.'' Į 
taip bent darutua l'tucagujc.

ReikU tat HŠkiSi kildeio kclw it 
dusli Iniškua |«er Lietuves atstovų 
Danijoje p. Jurirj Sst irk), o jisai i 
nuo savy* {s-rriuitčia jur— Lietu- l 
vim.

Tai darraua takiu badu: l*r»*\ 
lankų įiMile j koaverų. uNipdy. 
lute ir užadrcauokitc iMtevialuu. 
pašyatidaaii vardų, pavardę, kam 
■iuaėiatc. į kurį kaimų. vaUčių 
pavietų ir rubrniijų. žemutiniam. < 
koncerto kampe psrsš>iuls L1-. 
Tt'A.KlE.

Dabar litų kouiertų reikia jdi-ti | 
j Ontrųji kliverių truputį didroi.j | 
a.vkiu au tarptuutišku kraaua i.-nk ' 
Idiu (Internaliuual Stamp arte į 
taupiai) ui «r. Aitai štampo, ae 
reikia ii|>dili. bet įdėti liinoų.

Aštrųjį didiunj luatverlų uiad 
raasekite iitaip:
Mr. UEltitGK SAVICKIS.

BOX 214.
<X)l*KMIAGKX. DENNARK.

Viršuje pa<)ėkitc savųjį adn*q 
ir prilipdj'kilc kraaua L-uUeJj ui 
3 rentas

P-a* J. Savickis gavf- tokį laiš I 
Iuį, išima tarptautinį kupolu;, iš ‘ 
maino jį ant danišku* »tatu|*<* ii 
siunčia Jaukti į IJstatų.

Tarptautiškas stalium* arte ku 
|«uiu* |iardu.*la paltas aite*, ap 
liekate ir kitur kur yra počlua 
akt ritu. Kaina C milai.

“Drauge" ofise irgi salima 
gauti turptaulūkiijų lni|amų, o 
taippul 
su p-o J. Savickį:

Kn> norėtų vio| lai gault. tepri 
siuhria ĮUr <s*linia *tam|**m:*'.

i

Kv
If lat.d Z’t. *’h II!

FARMOS! FARMOS!
Jeiff* maitai f»*Tktl ukf. UI 

O|ra4t»u*:>lt ar tavo Jm-Au i'intrat 
tu u tat a*>ud«<a. Tiktai lic>
tari* tarpa tw tardai ••r*. pul< 
te* Ir liekama ryvaaimų Kaly 
rtrd.t ui uktainkal yra lai- 
mtnri m a neturi U**y. j* 
frrrmimaa m aMikr'uUa tr 1»-

I
UųtvMat ūkininkai Ubai ktuImu 
• l<i*iB"n;. JJU turi kol.a
Muitu* aave Urya. t«n parapijų, 
kedlau draurratna Ir vtenklna pa* 
Mlinkn«ntniir n*. f-ionaia «yv»> 
naatirjl anrUi mule niurna mVo 
tarinaa a ta t par4av»nMų Uųn tMt 
kur*« norite pirkti farmaa tnur, 
Av. Anuao Itraugija itirtrunky* 
nu- aperUlžal n-.riun kuri* luina 
ktoecrUnala pa t art. -» u<

T«e kurta pickatta fnrmaa |*rr 
Ar AnUfto I»T4UVI|4 l.uaite i*!- 
r«n<4.ati, nm ynuaitv perų tr 
tebuncų patam ivlmų be jokio 
■kriaudem. (’intrr yra tiktai II 
myli* tuo l.usl*n*tnn, • 3 my- 
lioa nu<> Nroitt ille. N<<»r.t «Uu* 
*iau lufrarmartj*. kreipkaa> 
kanalu ndre.ru:

KAK. DAUNORA, 
tv. Antano Draugijos 

Administratorius,

Box 7, Cuzter, Mich.

rztr.. . ."Ai—

’lų

»i 
*. i 

R

U-

Dr.M.T.Strikol'u
UgTŲVjS

GYDYTOM B CDOBVMM 
int w. «nh m m-
(Ifteo Trteftmaa Bonlnvard 144 

\aBMi TvdH«ma« brr4«*y Ot

Dr.M.ShqMndd
3109 So. Morgan Street 

( MKAUJ, ILUIOM 
Tr4rf«M» Ym4>

v.hindr.a: ~ i Iki 11 U ryto: 
• |m» i'IHų iki • rak N*dd*4to* 
niia lmo 4 Iki 1 ral. vakar*.

K'

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS ta CMIRI'ROAB 

4711 *•*AablMii Av*

<.>m Ottka 
4l«t W. 14 *4 h «L 
ra<»»» Ckm II

ItcrM’iarOa 3134 W. 44-U* M- 
Th«*n» Pr^**** IKI

GALIMA GAUT NUSIPIRKT
Gavome naujai išlristų Lie

to vo« žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo luzirasti ga
vo gimtinę vietų, •nmatyti 
naujas Lietuvos ribai

Mirė kunigai: Janas Puido
kas, Taurugo ligoninėj kovo 
27 d., 1919 m.: Br. Žymantus, 
Skiemon. fil. balandžio 3 d.. 

jų (lukteri ir sudavė su dilge 11919 m.: Mik. Monkevičius,
lėniis {Muuiitei per nugarų ir Kartenos cit*r. kovo 34 d.; J. 
l»-r kratinę. GraButė juokėsi, Vercinskis, Kaune bulundžio 
bet žvairiai dirstelėjo j pran- 19 d.; Aug. laikša. Aeiils-rgo 
enznitę. Tu suprato, knd teks kleb.. Imlandlio 12 d.; P. Stn- 
dilgėlių ir jai imt nuogos nu- karišku*. Janavo- kleb. 
garo* ir krutinės. Ji buvo be- - -

Dr. A. R. Blumcnthal D.D.
Akli *rtXW.U4*TlM 

raUrt^u !>>kai

ir k*M:ii rtų at*;uiuz<lintų

VAlaadtie* auo * H r>t* iki 
> vai vakare. X**d< b ūmia > iki H 
44 4» a. A<411*1*1 .Ur. lusaų* 47 M.

TalrfuiiAM Varta 41 IT
1 litvaaa BuuUrantt C4*T

i
I

to adn—u.

‘T JOSEPH C. W0L0N ;

1

Lietirde
LIET. PILIEČIŲ DRJOS

Valdybos Antrašai:

Pini: V. >ain«ni. 1924 1'arBon

Virė pinti —J p P«-1 raiti* 13H 
< arMMi Mrrrt.

Prut Huil. J. \\\ Paktai irh 
2104 31< rniuan SirrH.

Fili, rait - W. SiaiHDaluu 
.Mi rnmah Stmt

1/iIininlušA e!
Mmihri” Atcnuc
Dinklor i» i:

J
P

VAK PA.

PitUburgh, Pa.

Gyv*n>iro Ttl Iluuiu«*l4t >7
Vabar.ua •II W ■r<

PitUburgh, Pa. 
Valdybos Antrašai:

Tol. 4teHtwc!| <»>
C1IICAG4». ILK

kirtai

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tdt!c®-A M kirJty t’Ct 

LYDO % IMAMAM IsMUM 
JI-’ Ssilh liMiyn tarti

*»!*•

t

»
\

t

f

I

■» ir Ih
Mil»* A|<Al«|u

.hnau i . 75 b • !'>•” St
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Q mJuodi

▼r. chu.

I •• e*.......- . . ........sr' --
Žemlapio didumas: 27 coli*.' k, |l,‘:‘nl rrafi.nė ta- Radviliškis -mulių ap*kr).
»siw u w sali.t .l<*tn iė: “l’urd'm. uiaileimč-i-llr!“ i BoK -vikai ganu ii;--,k .

Prancūzaitė liko. Ix-t negalėjotvieš|*atavo. Bol viku* užmuš-
Įsurnldyti nšnių. lt u* ar mirusiu laido: luvu bu

irmas lnidotuve 
į vdeli*. Per ul 

i pa-irem

pločio ir 37 coliai ilgio.
KAINA—11.00.

Turime taippat knygelių “In 
dcpcndence for the Lithnanian 
Nation" (angliškai).

KAINA 50c
Ušzisakyinų iiųaklU 

DRAUGAS PUB. CO, 
1800 W. 48th 8t„ Chicago, III

DR. M. F. BOZINCH
LIETUVIS

Graficn**: perai lo utenraitfc. kunigo. Per
dilpėliy ėlnotų rnt į -n kr paBH'k

tnlo rimta luotu
••a a ”• e |

trMA miniain ifinr :

1!__ ___ -t 1

m ir Urr: kinti, liet šiaa ne AAh/U « u Irai, lnc», moteriš-1 
(Ma. LaU m e.

n*.• tM«|m* iruti
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4 CHICAGOJE.
I Iš CHICAGOS LIETUVIŲ

Pirmadienis, liepos SI d., 
Prakėda, p. Danielius.

Antradienis, liepos 23 d 
Marija Magdalena. Platonas.

j.1 .i i

ta. veikiai praėjo. Gydytojau 
m-gnli atmieteliėti vaiko stipru
mu. kuomet prie tų utdinkyliių 
suaugę* vyra* galėjo žūti.

Kliui-imu* ur ji. mirkė gė. 
rę» vindvii*. m minę* 
vaiku- impurbi raivo.

hml

migi).

VISI STEBISI ATRASTU 
MUKĘ VAIKU. ATRANDA VISOKIAS 

PRIERA8TIS.

Vaikas palengva atsigauna ir 
sveiksta. Leda.'. pabrangsių*, nes 

nut užtektinai.
nesą-

Itaug žmonių -liti i :itm 
tuoju audtu |*kly<lu*iu miške laito komjainijo* praneša, 
vniku Henry Nutter, kur* šian- «•*«<*"•» P«-
die |*> mini. 45 N. ttakley bhd. >»mnv*ių* bala*, m-*, girdi, to 
motini.- ir n:ti iškilt J:iu .-..J>i I•r’•l'lk1o Hm-ugni imu jau 

įtrūkti.
Kai kurio* ktnupaaijo* jau 

ir šiamlie l«lo neturi. Sako, 
Vi*i į vaikų nuikmini pnr-ilrnukia iš kitų miestų.

Va«aro*
■ už kilo 
|*15.

liui*.
Kaimynai skuitlingni lanko

tu. Atneša jalu saldainių ir pi
nigų, 
prasijuokia. saldžiais žodžiui*' 
pakalbino.

Ir yra ko ridrf-tic*.
Vaiku* eina <i metu*. Anie j Knip 

F«X laike nriške ji* |uiklydo ir visokių 
ten la- mai*to ir !»• vnnden*|įpirkti. Kn* bu* tolinu*! 
išbuvo vienuolikų <li>-uo. ko! 
ntrn*tn* uogautoji).

Be valgio ji* gnlėjo n|i*ieiti. 
Bet kaip ji* a|odėjo I** vnn 
dėtis—tni tn* klnu*ima* tie-| 
Mog nesupninlnmn*.

II I užtaigi ji* :i1rn*ln* knip 
ši-M-li*. m-gi.lį* m-i |m«-ili, m*i 
kalla'-ti. Buvo kai|air |inl>lmk,- 
vienmarškini*.

Gydytoja* Furiong. knr» nno 
jo auradimo pnėmė jį nivo glo 
boa. tvirtina, knd vnika* Į«n- 
kngin aleigaunn. Su kiekvie
na diena |ml<vigvn didėja jo 
avarumn*. Gydytoja* sako, kud 
už dešimtie* dh-nų vaikui *u- 
Itryž noniinli* atipnmin* ir 
nvanuuaa.

Bet laimė, kad jie laiku at- 
ruda*. |ažymi gydytoja*. Itar

už-

|ml>aignje. sakoma, 
tom, |>ri*iei*ių mokėti

matosi. neužilgo čia 
■įniktų m-bu* galima

BRANGESNIS CUKRUS
IR KAVA.

i Cukreli* kniirn kyla niigšlyn. 
iiihIm- Įirivįi-niui .varui reikiaS:

mokėti jnu 12 rentų. Sakoma, 
veikiai pri.iei. niokoti ISr.

Kivm kaina kyla kaip ant 
mielių. (J juk įlariiu imtam, 
įpratę vartoti kavų ir darbi
ninkų šeimynos tiesiog negali 
apsieiti lir kavos

Brangti* broliai ir sesule*! 
Dirbti ir nmkintie* -tai mu*ų 
pareigu*. Me* privalome mo
kini ie* visa, kn* yra geru ir 
naudinga, liet pirmutinėje eilė
je jmsirupinYim* įgyti tikėji
mo mokslų. ne* kiekviena, 
žmogn* |Mipra*1ai myli ir 
brangina tai, kų ištiktųjų pri- 
|wžį*ta dideliai šventa ir ura- 
kilnia tiesa. Takia tiesa /ra 
mu.ų katalikiškasis tikėjimas. 
Negana išmokti atmintinai ke
letu katekizmo sakinių arba 
perskaityti keli, etraipeniu. i* 
kokio, tikybinė, knygna.

Nora ir geriausiai išmoktu
me atmintinai svarbesne* tikė
jimo liesa*, jų pakakti nieka
da* negali vi*am gyvenimui

To<H kiekviena* iš mų* pri
valo stengties įgyti apie tikė
jimų daugiau žinių.

Alai, gerbiamieji, dėl mų* 
Vi.iuuiK-niški Kur*ai. Juow 
tuo* dalyku* aiškiai išguldo 
gerb. prof. kun. I*r. Buėya.

Taigi viai lietuviai, rūpinki
me* Inhjau. šviestiem, įgyli 
daugiau mokėki.

Aiandie, lie|s>s 21 d., 7:.T0 
vai. vakare, Av. Kryžiau* pa- 
rap. svetainėje bu* Merija U 
eilė* dešimtoji: “Kristau* at- 
įkėlimą. U numirusių.” ▼.

.4- -
■snMB'sahsOafB.

FĮHHhiLAiL J. Brinkąs, 

A. Nau^Jh^BL Jnš^ričia, G. 

tlrilaitia.
Ita 2 deLt P. Griteimui, Rt. 

JnnuškevMMS, J. Truėinekaa,
J, AkunevičAua. E. Kirienė, J. 
Metinis J- Fabijonas

l*o I dol.: J. ITanckevirius
K. Bajerunaa, Kun. Pr. Bucys, 
S. Metinio, 1. Aimutis M. Oi 
pas F. Frvitlkienė. V. Vilei- 
kienė. P. Autannviėia. A. Jo
čius A- Jurifi-. J. Budrevičia, 
F. Jocius J. Matijošailis J. 
Bedas. P. Bitei u Iii , K 
kevičia, 1L KraučtMaa, 
Butkum, J. taB*. F. Balčius K. 
Bndviti*. K. Jonaiti*, J. SU- 
eiulionis K. Ašį ikia, K. Gaižu
ti*, A. Bastei*, k RmUs, & 
Upėtaki*, A. Jaauša*. F. Ja
kas, J. Rtųavin«kas 0. Ne
virk i s J. Anužis M. Vaitkum. 
J. l'rba, J. Baplauekaa, A. Ba
ris K. Mudu*. U Mikėnas A. 
Iluknis K. Vaeiliaumkas J. Ci
niką. I). Kurpti-. M. K. Saldo
kas A. Andrašiunas A. Ciur- 
lis A. Valanriiinaitė, J. Po
cius J. KiaeHns F. Aleliunas 
F. Murauatearitė, P. Prvitikai- 
lė, & Betemitė, M. Vainaus
kienė. A. Baitadonis V. Bal- 
maitė, J. Petkus B. Gailiūtė. 
M. Kajus, M. K.. A. Antsnavi- 
čia. O. Virilaltiutė, J. Kaupus 
P. Baltutis.

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

skaidai. ĮĘg

fcI31£31

“Draugo” knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena.

K a* imtų nužiauaia 10 gautų už 25c. Kas 20 Ui po 2c kiekvienų. 0 kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už puaę kainom. Kreipkitės adresu:

Draugo Administracija 1800 W. M-tit Mtmž, Chicago, m.

MUSAS ŽMONĖMS. Nepaprastos Prakalbos!

i./,
180 Wooster Av*, Akroo, 0.

EITE SAVO UIS.

Atėjo moksleiviam* atostogų 
laika*. Per mimeaį, kilų, pami
šęs. Gi anksti rudenyj* vėl 
veikėm ieškoti nugštemaį mak
alų. idant aMrti rara tikdų.

kyklra daug varga ir tarta ap
laupo. Gi mamų mokdririai ir 
taip vargiagai, neturtingi. At- 
įžvelgdama* į jų gerovę, aš 
jialarėiar. tiem*, kurie nori |mi- 
įrinkli dvnsiškų luomų, o ne
turi pinlgiško ištekliau*, kad 
kreiptųį į Aųuiaa* C«Ua*a, 
Bev. M. R Krirfc, a P, W 
Mt. Vernoa Av»_ Ooinmha*, O.

Te„ la-tureiam* prižada pa-
PAKELIAMOS BANDOS Ut ,-Mbėti. Tie gal pradėti mokv- 

i' «. kurie mažiausiai yra už- 
lini.-ę nštuonių akvrių pradinę 
mokyklų, lietuviam* yra ge
ru proga. Reikėtų ja pa*inau- 
• loti. Atsišaukite. o gausite vi. 
an* informacija*.

To* mokyklos studentas, 
Leonardų* Naraievi&a.

Penki šimtai karėm vetevaaų 
(liieniroji- pakelia Itoykolų 
prieš evetiiušalioa hisaševina, 
katrie ne*impina ir mnori pa
likti šio* šalie* pilieėial*.

Vrterniuii luri mivo organi- 
iznrijų. Jie muko, knd (liicago- 
• I . •* _ —a___—2_ ■__ !

viena lauki dietia jj butų 
mušami.

Vaikas nepašnekus

Ainndie ji* lunilinaiiui- - ...
|ūenil. *umaišMn *u į urštu! vr" ir kavi-
vamb-uiu ir retUrėini* duoda l""'- U 
_ i.- _ Ir.,,-,.; yra «vetnušaltai, katrie netmn« p« po tnųmt, .prWm.Į^

/ Kaip šiamlie jnm Im* k-i*tn ' 
nuvalgyti maža* gnloiliukn* 
duon<>*. Ilytoj daugiau. Ir tnip 
lai|i*niškni.

Pinu to ateitikimo valiui* 
Imvo nuolat tylu* ir rninuii* 
Imdo. Gi šiamlie ji* pa*iilarę* 
labjmi* rnmvMii* ir mųNišm*- 
kti*. Nuolat tiž*imų»1ę*.

| |*i'liiiMt:iiiiu* klnu*imltm n- 
tni taria vienu-kitu žodį. Itaž 
niausią imlinguojn gnlva.

Gydytojas iru įMikę* jo m* 
šnekinti, vistiomi-t palikti jį 
raniyla'.jr. b-i*ti jnm *n*liprė|i

Vaiko motina tiki*i nuo joj 
ntigir-ti indoitiių daiktų, kun 
met ji* |M*vvik*in>. S: 
Henry jai i»pa«iiko« vi*n- 
Vo vargu* ir ii-ų l<ni*ių | 
«*itį miške. Pii*aky* ji*, i. 
ji* Imvo lutitrė* *|ėginu 
kaip buvo valuilų knmlžii 
ma* ir tt.

Kur jis dė.io drabužiu 
Niekn* iK-uuli *upm*ti, 

vaiku- iru iialik*'* *nvo

P4OYVENIMU8.

Ik'iuirtuimtif inių ruimų navi
ninkai praneša. kad trumpu 
laiku jie ir vėl |iak<*l*in randa* 
iž Mimdnmii* pagyvenimo* 

t fintus).
Jie -ako. kad taip daroma 

1 N>m Yorke. Tni losb-l fu ne 
Imlų galima daryti Cbicnguje.

Ir jie tų Įindary*. N*1* nėra 
i kam jų suvaldyti.

DU KALTINAMU Ut PO 
LICMONO NUŽUDYMĄ

I ž nužudymų ladiitnono 
Btirke birželio Ui dienų vie- 
mitu salome koronerio įvirina* 
apkaltino du policijai žinomu 
trukšmadariu ttTb’cn ir Kdl- 
Ir.

IS BRIDGEPORTO

.įtra-lr
k.-|lttlV 
n. knd

. kur 
dra 

x i> ti

REIKALAUJA GENEROLO 
RANGOS PEP.SHINGUI.

Ib-t

V.'ajlnngton, lie|*-« 19. Kn 
metu 

dintn*
Iii- p:i

kyli. Taip-gi
kuopų nariu* atsilankyti. Po 
|ia*kpito* Itu* žaisle* ir pomi- 
liakmminima*.

LV-lAteaK** V«Mrte*

Šaradoj, liepo* 16 d, L m., 
R Vyčių lieta* kuo|io* įvyko 
auairinkinia*. Aptaru* t ui u* 
reikalus jatėnijrta, jog netu
rim knygiam*. Knygių tapo iš
rinkti V. Balanda ir A. Mali- 
nau*ka*. Taip-gi kalla-ta a|M<- 
ecniaue gyvavuaį ratelį. Nutar
ta jį atgaivinti. Ratelio vedė
jom išrinkta* vargonininką*, 
p. Janušauskas, pagalbininku 
V. Balanda ir P. Baltutis Nu
tarta kiekvieao mėnesio pir
mų *ere*ių laikyti *u*irinki- 
mu*. o šiaip acrvdomie bu« 
rengiami programai, žaidėm, 
paskaito* ir tt. Tų viekų rengs 
ratelio vedėjas su {mgelbmin- 

' kais L. Vyčių Cli. Ap*. susi- 
rinkiman išrinkti afatovni: p. 
Koklaudcas p-lė Bujaudcaitė, 
p. Kulys p- K ritinąs, p. Žakas, 
p. Fabijonas, p-lė Stamhriutė. 
Tolinus buvo kalbama ir apie 
išvažiavimų. Tam tikslui ta|*< 
išrinkta komisija, kurion pa 
teko: Žakas ir Balanda, kuri 
Miras pntogių vietų ir viekų 
prirengs. Išvažiavinias įvyk* 
liejai* 27 d. U R. K. Komisija 
išdavė rnjairtų, jog kol ka* dar 

i nieko neveikė. ' Nauji nariai 
jiersikėlė: J lypiliukaitis iš 
s3-«'-io* kuopos, Rockford. II?. 
ir I’. Gritėna* iš 13-to* kuopos 
l'birago, III. Ruairinkiman nt 
*ilankė p. Miekeliunas Suv. 
Vai. kareivis, tik kų pargrįžę* 

Į iš Arrhang<-I»ko. I*aj>a>akojo 
daug indotnių žinių. Tikimės, 
ior >. Miel.eliuna- ru našia

Tavoras nupirktas čionais bus 
išsiųstas tiesiai jūsų giminėms 
ir draugams.

Me* dalia r jnu galime gn rantuoti siuntiniu* 

*u*hlr*lančiu* iš Drabužių. Materijolo, Cevcry- 

kų ir Maisto i Lietuvų, čeko 8Jovakij4, Lenki- 

jų ir Vokietijų tieaioginiu keliu.

Norint sužinoti daugiau, kreipkitės pa* pi 

Kazimierų Bugnn-vičių. kuri* užnihcžiniai* 

siuntiniai* užsiima. Ji* jum* viekų paaiškins

I'taniinke. liejai* 15 d.. Av. 
Jurgio jmr. svetainėje, buvo 
surengtos pat rijot iškos pra- 
kalime. Kalbėjo A. L. Tnrvlio* 

I atstovai: B. Mastnuskas ir K. 
<*'ernulir. Gerb. kalbėtojai nu
švietė dnliartinį Lietuvo* rtovį 
ir jo* nlsišaukimų j Amerikos 
lietuviu*, knd mes Amerikor 
lietuviai, kirk galėdami teik- 
litinėm |Kigrll>n l.ietiivni šita 
nu- siurbiame momente. l’iibli 
ko* buvo kuone pilna svetainė 
ir visa ramiai klaustai intio- 
uuiu* impaaakojimo.

Pertraukoje buvo renkamo* 
auka* l.ietuvo* laisvė, reika
lam*. Surinkta 15S dol. 50e. 
Aukotojų, aukojusių nemažiau 
vienų dolirrj. žemiau telpa su- 

irn

‘ »M*i.4o* ■
i vai vakara 
Įjyy ’t

Atkins & Freund
4805-13 S. Ashland Avė.

geli. I’ersliing jai* 
pilnuoju generolu, 

dnti In tik kuri* Ule-

titr

nrli

■. Jeigu kurio aukotojo ta- 
klaidingai užrašyta auka 

rūda, prakan nt-pni

■I
CICERO LIETUVIŲ DOMAI*1

Ka* tikUi U Cicero norit* ai|||H|||||||||KKIIHIHII||||| 
gauti "Draugą” arba paduoti 
į jj apgarsinimu, ar kokį dar
bų (Jobų) kreipkitės prie p
A. Valančiaus.

1442 So 49-th Avė.
Pa* jj galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite.

Pili
vii U

Ant Pardavimo Properte
Dideli* bnrgvtiiiK luunln*i no numeriu

64531 tr 32 SOUTH UNI0N AVENUE

> yni 50x900 |«*lų Vienu* murini* tuitnn* ant 4 į« 
kita* narna* meilini* ant dvi 
ilo* neša 0110.l*l j m<nevį. I’n

BERNARD VELLEN0A.
11212 S. Michigan Avė Telefoną* Pull

/
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