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Vaahingtaa, liepom 26. — 
Senate senatoriai rrĮnililiko- 
nai via <lar trukšmauja Kini
jos provincijom Shantuago rei
kale. Jie kavų gare nttflhta-

Eacanaba, Mich., liepom 26. 
j— Augštemniojo Micliigano
pusią ūsai io miškuose siautė 
gaisrai, Užvakar smarkiai pa
lijo ir vietomis rimai prigesino 
gaisrus. Palengvinta aplinki
niams gyventojams darbas.

Taitis North Geemaa Gaaette 
IMokelIn* Vokietijos finansinę 
programų. Tg programų paga-

P0LICM0NA8 PJUOVt 
8TREIKIMINKĄ

Paryžius, lir|»m 23.—Kaip 
šiandie čia laukiami atkeliau
jant Bulgarijos atstovai. 
Jiems vieta imskirta Pary
žiaus prieiniestyj Neuillv.

LbbUMt liepos 36. — Ant 
kai-kurių geležinkelių Portu
galijoje sustreikavo darbinio- 
kai. Vietomis jie išanlė gele
žinkelius.

patai II J^pua ir Grafa prn 
■etaną apie kak Hunų revoliu
cijų Kroatijoj

Kroatų kagiuomenė papkei

Londonas, liejios 26.—Ame 
rikos laikraščių kores;»ndrn- 
tai painformuoti iš tikrų ver- 
Milių, jog Valijos princus vie
šėdamas Amerikoje, neaplan
kysiu* t'liieagos. Sakoma, ji- 
Imsiąs tik Near Vorke ir Wl 
sliingtonc.

Stevenaą. amerikoniškų gele
žinkelių inžinierių, pažymi 
prezidentą-. Nes Stevenm ant 
Sibcrijos geležinkelio palaiko 
tvarkų sulig talkininkų komi-

rinomenėm dafis pildo sargybos 
pareigas Vladivoatoke, kita 
dalis tokias pat pareigas atlie
ka Verchniam-l'ilinske. Nc- 
nkaitlingas kariuomenė* Im- 
rys stovi ir Barbinę.

Originali* amerikoniškos ka- 
riuoim-m'-s )ut*iuutimo Kiberi- 
jon tikslas buvo dvejopas: ap
saugoti ėekų-sjovakų kuriuo- 
mum.- ir pagelliėti Šile rijos rū
mams pravesti ten reikalingų 
tvarkų įsteigus fr.ikiną vai 
džių.

Amerikonai neumaiio į 
rujų reikalui.

Londoną*, liepos 26. —Ang
lų kariuomenė* Egipte vada*, 
gem Allenby, praneši'- savo 
vyriausybei, jog buvusiom re- , 
voliucijos metu Egipte Mfitl 
virtos gyventojų užmušta ir 
apie ljOllll sužeista.

Euro|s-nų ir kitų civilių: .11 
užmušta ir 33 sužeista.

Kareivių: 29 užmušta ir III 
sužeista.

Be to: IN revoliucijonieriai ■ 
nutausta mirtimi; 27 nutaus
ta kalėjimu ligi gyvom galvos; 
■įauginu 2.<M> kitų nutaustu 
kalėjimu tnmi|M-sniam ir il
gesniam laikui •

Tokios tai |>aM-km<-s iš re
voliucijos.

žmčjimą gatvekariais 
Chicagoje

Wa*hin<ton, liejns 26. — 
Kongreso komiteto tyrinėti 
karės išlaidas pirmininkus 
Graliam gamina revoliucijų, 
kuriųja bus |iarvikalauta ka
rės departamento, kad šie 
k liovei kiaus imi rd uotų visų su 
krautų armijos nuristo pervir
šį. To maisto esama 61211JMIO.. 
(mm) vrrtfe.

Hitų pirmadienį revoliucija 
bu. induota kongresui, kuria, 
Im* abejonės, jų priims.

Mautu tun būt parduotai 
įmonėm

Lcadanaa, liepom 26. — Vy 
riaumyliėe atstovas Andre* 
Bonnr taw pranešė parlamen- 
tai. kad anglekasių streikas 
Anglijoje gal pasibaigsiąs 
Kandie ar rytoj.

Taippat pranešė, kad darbi-j 
□inkus streikaa sukurstė bol-l 
šeri kišk i agitatoriai ra tiksluj 
sunaikinti visų šalies - soči jalį. 
ir politikinį gyvenimą.

Sakė, kad vyriausybei tie 1 
kurstytojai yra žinomi ir ji< 
veikiai atsidursiu j kalėjimus.

streikininkų |«siel girną, vy
riausybė nusprrmlė kiekvieno 
važiuojančio traukinio prieša
kyj prikabinti vagonų su tais 
streikininkais.

Tuo pagrūmojimu norima 
sulaikyti streikininkus nuo to
limesnio ardymo geležinkeliu.

Statė Pulilic l'tilitiea komi
sija kaip šiaudu-, Im-;k» 26 d.. 
Įiaskeltaianti. kad Chicagoje 
jmhranginamas viršutiniais ge
ležinkeliais ir gatvekariais va
žinėjimas. Viršutiniais gelržia- 
keliais važinėjimas bus 7 rim
tai (dabar 6c.|. gi gatvekariais 
—tie. ir t rentas priedo imant 
tmnsferj (du ta r 3c.).

Komisija, matyt, yra* tom 

ginimą nėra gana patogu tai
kinti kompanijas ra darbinin-

Serantou. Pa, liepos 26.— 
Kil tųjų anglių apskrityje an- 
glekasiai kompanijoms pa
duos štai kokius savo reikala
vimus:

1. Mažiausia užmokestis $8 
dienoje.

2. Aršiom va landos <iarbo 
dienoje.

3. Penkios ir |msė dienos 
darbu savaitėje.

4. Nepriėmimas dartan ne- 
unistų.
3. taikąs ir pusė už darbų sek- 

mndieninis ir legalėmis šventė
mis.

Kokio yra mauto 

Komitetas pn gal i aus i
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Tarp Anglijo*
Lietuviu.
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Religija ir nedoras ųma% riinri Barri-

Kaip 
kai dar 
pratusių katalikų aukomis 
vo partija satiprinimui atsi
buvusiame jų seime, Cliicago- 
>•

Apmuilinimui katalikam* 
akių, jie dideliu balsu laukė 
buk seimas busiųp visuotinas 
(visų lietuvių). Tautininkai tai 
darė, kad pasikinkius į savo 
sulūžusį vežimėlį ir kataliku 
i< jų totag drayjas-U dalim 

tani dalyvumų tame drime ir 
tūlo* ruvilto* per ne*p*ižrnrė- 
jirnų katalikų dr-jos (kuriom 

lierį prileisti paskambint tau
tininkų varpų. Tautininkai tų 
varpų vadina “laisvės (linosy- 
bėe) varpa." Bet ar gi iitikro 
taip yra. Tautininkai neva 
ėmė jtavysdj ii Suv. Valstijų. 
Bet Suv. Valstija iškilmingai 
skambino liuosybės varpų die
noje. kurioje buvo tikrai at
gauta laisvė. Ir taip varpu 
įgijo ura vartų art viandoe. 
Bet gi Lietuva oficijaliai dar 
nėra pripažinta, kaipo tikrai 
laisva šalis (nor* nėra abejo
nės apie pripažinimų). Ir Lie
tuva dar tebekariauja

£ZrtT nSti’tiuirt 

tautininkų rėmimų nėra kų ari 
svajoti), tada Lietuva neko

žymėjo kokia sekta w
dinama “Holy BoUen” (tur
būt, šventi kočėlai). Tos sek
to* mokintojas anądien prine
šė susirinkusiem*, kad tarp įų 
yra vienai stipraus tikėjimo tua 
žmogui. Ji* taip stipriai tikya.1. . .. «.
kaip ftv. Povyla. Kada gyvatė MJZ£«omi**tiZ7
jb.n.u i- • 1 neklyutančiomi. tie*o

įkibusi laikėsi, kol jis parnešė 
žabus nuo lauko iki ugnavie- 
tet, tai
M nekenk* (Ap. Durtai tt! 
persk.), nes jo tikėjimą* buvo' 
stipru*.

Tuseumbijos sektantai suma
nė paradyti pasa^M, L_2 ,
tiki neblogiau ui iv. PorytųJ 
Knnignžiui pakvietus ii tori-j

Katalikų BainyKa nedraudžia 
žmonėms skaityti 8v. Raitų, 
bet reikalauja, kad iš išskaity
mo padarytus iivedimu* atskiri 
asmenys paduotų Bažnyčiai iš- 

SK 52Ž

. TV _n j t • • namu y M lirai t ivwnr varrarar-{kando Povyiui j ranka ir f ...S ___• * ' * -, miF ir pildyti apėjimu, ku
riuo* Ratnyčia patvirtina.

| Nabaiamkaa G Harruou

. _ a - ._*--- •. B------ —pert* y rimą* Btttti < yuartto 
žinojo kitų Av. Rnšto dalių. 

Į kurias ėia minėjome. ir padarė 
į*** į cnSsHta^Jai^ tartų

- - katalikiškai aprieję*. tai yra.

Viena* musų skaitytojų bu
vo taip malonu* pristatyti 
mnm* laišką nuo avo draugo 
iš Anglijo*. Miške atsispindi, 
knip manome, Britanijoj lietu
vių dalortiniai rnpesniai, tai
gi paduodame iitruakaa. Ra
šoma:

Tikėjausi daug ko naujo nu
blukti. 1w-t vi«kn* veltui. Ra
šiau keletą laiškų per įvairia 
vieta Lietuva. Netirta kur 
jie nuklydo. Nei viaa mgrį- 
žn, taigi tikiuosi nors viena 
iš 4 ]»sick* Lietuvą. l*akuti- 
nj rašiau per Lietuvių AUto- 
vybę lxuxlonc.

Daliartiniu laiku daug laiš
kų ateina iš Itictuvoa. Dau
giausia nuo tų, ką išvažiavo į 
Rusiją 1917 m. Sugrįžę į Lie
tuvą. rašo pa žmona*, pa- 
žy šlamu*. Gavau ir aš porą. 
Nusiriruadžia sunkiu pragyve
nimu. Su darbais ae kaip esą. 
Apgailestauja važiavimą Rusi- 

pinigai- j'»n- Tiesa, nebuvo ko vežino-

aptiki pAireu
M» H*, »

Xrw York. X. Y.

Ul<

rinkusių pakilo Cleveland < 
Ilarrisoa, 32 metų vyras. 

Visiem* bežiūrint ii tam tik
ros dėžės tapo paleista gyva
tė. Ilarrisona* jų nutvėrė že
miau galvos. Gyvatė prakisyk 
įkando jam į rankų tarp alkū
nės ir čiurnie*. Dviem dienom 
praėjus Hormonu mirė. Teta 
gruma pranešanti tų mirtį iš
siųsta liepa 13 d, 1919 m.

Nevalia gundyti Dievų.
Katalikų Bažnyčioje šitokį*

atsitikimas nagnlėtų įvykti. I

CijM'i
Antrų Velytai 
dr. J. Mspm

kojimų atriša, 
uždarbiai netik gemai, bet ir 
virai lietuvių pasivedima*. 
Kartai* rudo*, butų malonu 
Amerikoj pagyventi. Puiki 
svajonė! Kadaise dar puikesnė 
apie Angliją buvo. Bet svajo
ne ir paailiko svajone. Taigi 
mažai kų apie Ameriką ivajo- 
ju. Minti* galvoj sukinėjasi a-

Ngrtbrtiaam. Tą via pirko 
UMuva valdžia už 850 tūks
tančių dolierių, ne* to vi*o 
senai truko Lietuvoje.

Tuo* visu* daigtu* p. Aliu-| 
pa* turi g< ležinkeliu .nuvežti Į 
La Failine, • ii t«a vamteaiu 
paaiųsti į Lietuvą. Siuntiny* 
tari ateiti į vietą pradžioje 
rugpjūčio.

*1 uotu pučiu laiku Varinė pieLi«4uvą.Tik duokDieve, kad 
Lietuva misija (ją mim-jome *'L«U Uisva ir nepriklausoma, 
vakarykšėiumc “Draugu“ Aukso kalnu* ir pyragu* ap- 
numerije) renka į krūvą avu-. būdą, grįžtumern prie žagre* 
lyną, nmu* ir am-tą Lietu-; «r juodo* duonutės. Lietuvis 
vo» armijai, supusiu* iš Ame-; nesibaido savo prigimtie* ir 
riko* valdžius už 17 milijonų m-idsižaila r<-vvix-s, nor* ir 
Uolienų. Ino* i i*u* daigiu* geriausia svetur gyventi butų, 
žada tuo pačiu laiku ]m*ių»li |, 1 a‘K* laukiu.
Lietuvą. žmonos labai sujudo prie

Lietuva oeturvjo beveik nš lietuvystė*. Porų metų atgal 
tuouiohku* miiijoiių dolierių. I’m’itnriau apie vaikų prasi- 
Bet Amerika jai patikėjo.!""kiaimą lietuviškai skaityti 
Tai Uit yru jsiiskoLi. Duodama ausyli. Nesisekė. Aiaudie 
tokią pakolų Amerikos vy-1 kitaip. Tik klausinėja, kokiu 
riausybė, matomai, pripužjirta I *,u,hi gulėtų vaiku* pramokyti 
kad lietuvių reikabiviiuus bu- lietuviškai skaityti ir rašyti, 
ti nepriklausoma viešjiutija, "-in Įmuiskinu*, susirašė.. J!' 
yra teisinga.

balaite pinu to pulkiuinka* 
(Varaick Gri-en, Amerikos at-, 
stovu* talkininkų Baltiškoje 
Komisijoje |uitiirė, kud Lietu
vos valdžia ir kariuoinem bu 
tų gausiai šelpiamu* tvikme- 
uirni* ir kitokia pagelta. Ji* 
pnpažiiiu, kad Lietuvo* armi
ja yru gerai urgamzuoia ii 
imsekmaigai dirta, ir knd jus 
augšč-im.-iu* vada* gi-ncrula* 

įėji vii- 
ų guli-1

2ul

u»U:

>*A* VI 
K> art

ištirti Katalikų Bažnyčiai, tai 
ta botų tų išvadą papeikusi, 
nebūtų pavelijai savo tikėji
mų bandyti gyvatė* įkandimu. 
Harriaonu šiandie tebebūtų 
gyva*.

Mė viafiktif jai gori, 

savo klaidinau išvadą. Jam 
pritarė jo mokintojas—sekti- 
ninku dvasiški*. Krista buvo 
aiškiai mokinęs tokių neklau- 

. syti: “Jei akla aklų veda, abu 
!i duobų opalą.” (Mat U, 
114). Jaa m 
■ufcagti takių

Nei.

Lietuvą

" Taa-

ir tarp

Aukso kalnui* ir pyragu* ap-

ga stebuklui pasirodyti. Ir 
Kristų gundytojos, paatatęj 
ant bažnyčion viršaus, liepė 
šokti žemyn, kad Dievą ste
buklu apsaugotų n.io puolimo. 
Bet Krista atsakė: “Parašyta 
Viešpatį.“ (Mat 4, 7). “X• Jj hrji?- 

žodžiai. Išganytojas priminė Pažiūrėkime, kas butų, jei 
tris Seno {statymo vietas, ku- Dievą darytų stebaklus. kada 
rio»e buvo uždrausta reiklia r-' fanogu* užsigeidžia, tai rasi- 
ti iš Dievo stebuklų. Pirma vie-' 
ta yra Išėjimo knyga, arba 
Kgodrni, 17 perskyrimą*, 2 ei
lutė. Ten Maižiešiu* barė ty- 
du* už reikalavimų vandens, 
kur jo nebuvo. Antra vieta yra 
Penktoji Muižiešiaut knyga, 
arba Deuteronomium. Ten 6 
perskyrime, IS eilėje pasakyta: i m* Dievas ištrauktų iš po jų

me atoakymą Kitam klausimui. 
Jdgu Dievą iMraoktų ii po 
gatvekario kiekviena paiea- 
<ianlį po juo. tai viai automo
bilistai lakiotų kaip aki* išde
gę, nebijodami auaikulimo au 
gal vakariai*, uobijodami *u va
žinėti ncnių nei vaikų, ne* vi-

, susirašė 20 
t taikų ir 3 suaugę, Reikalingi 
elementariai. Jų via neturime. 

, Keikia kreipti* į Ameriką, 
ncpagelbyttimei! Meldžiu 
didelių ceremonijų kokį 
siųsti.

“Negundykite Vieipatį savo .„tų, vienas tinginy* neitų 
Dievų, kaip gundėte jį Maso^ dirišti, ne* Dievas turėtų jį iš- 
je." Prieš mirsiant Maižiešiu*'gebėti iš bado mirties. Erno- 
dar kartų priminė levitam*, 
kaip bloga yra gundyti Dievų.
(Deut. .33. 8).

Tai-gi nelaiminga* llarri- 
»on peržengė tris Seno |*ta-

PAIEŠKOJIMAI

be

Ar 
lir
20

nė* retai vaikščiotu tiltai*, o vi
ri beirtų tiesiog, tikėdami, kad 
Dievą* juo* ištrauk*. jei jie 
i iii* skęsti. Vn i kinai iš revolve
rių šaudytų išilgai gatvių, o 
Dievai turėtų atebuklingai tų 
»yk užgydyti jų padaryta*

—
J uotu Markevyčiu* iš Dau- 

-■-laivių kaimo. Virbaliu upy- 
giirdo*. Suv. gnb. prašo atsi
šaukti savo giminių: Juozo 
Budievn-iniis, kuri* kitąsyk 
ryteno 219 Fir»i *tr.. Jeray 
City ir t tara Kaėvrgi*. kuri 
kitąsyk gyveno 202 Davi* avė. 
liarrisou N. J.

Stanislovas Jasdautkas iš

avi Bujan l’oiuirtuija Brigada) 
tiaieško savo brolių Petro ir

šo į Areham.elską augščinu 
laiduotu ndr>-»u. arlm į Lietu-1žaislias. Juk aišku, kad visa 
vų. Kiaulių apskritį, Kolainių‘gamta* tvarka turėtų liauti* 
raiščių. Katarkiškių kauną ten. kur šmom-s pasirodytų, o 
ten likusiems giminėm*. Dievą* turėtų daryti stebuklu*

Vincas Vegis Archangelske tukstiue ini* ka* minutų. 
(teieško savo seserie* Marijo
no* Vegaitės-Jraicnės.

Adre«a: Arcluing>*l*k. Vo»-
kresensknja ui., dmn No. 28. gydytoja* Cbareot apie 1870 
kv. 4. Vikvntij Adamoviė Ve- 
gi*.

Antanas Galvena tnirė
' Atvliangelskc 25 vasario. 1919
iu.. 3 vai. po pietų, iš miesto 

lligonbuėio jo kutui* tapo nu 
vežta* J*> Mišių 27 vasario | 
katalikų kapine* Archangel*-

Klaidos prietarus. 
Religijom prieia> pranrusi)

m. parašė knygutę “1^ foi qui 
gucrit.“ t. j. Gydomai* Tikš, 
jimo*. Ti.» knygutė* minti* 
yra, kad »t< buklu* <iaro u*: 
Dievas, o stipri žmogau* min
ti*. urba tikėjimą*, t'barrot, i*- 
nu.u.t>... klydo, lh-t jo klaida 

Rugeliui prototnntų > 
Drįstu spėti, knd ir'

>n<

Pasirodo, kad esama ir lietu
vių lenkų kariuomenėj, kuri 
užėmė Vilnių ir Lietuva dalį.

vių. JrtBb 
mijoj tau 
“Polska Bespubliko.“ savo 
pažįstiunni Jurgiui Cibulskiui 
iš E. Chicago, Ind., kuri* 
mum* jo ir dar trijų giminai
čių laiškus, sykiu persiųsta, 
nuo Švenčionių fronto prida
vė. Laiško* rašyta birželio 16 
<L ir siųsta per Varšuvą. 
Nora ji* ir lenkų armijoj, b>*t 
IJetuvų vadina Lietuva. Atai 
kų ji* rašo:

llrauga druugv Jurgi Ci
bulską: — •

Sveikinu Ja ir duodu labų 
dienų. Dabar duodu Jum* 
žinių, kad aš buvau svečiuose 
[ia> tavo žmonų penkiom* 
dienoms Sekminėse ir nuičiau. 
knd musų Lietuvoj liėdo*. Po- 
m mėnesių algai buvo bolše
vikų rankoae, o dabar atmušė 
lenkai ir nnvijo bolševiku* už 
l’ostavų (Avrnčionių apskrity 
— Ked.) 9 verstu*, l’a* mus 
brangu. Svaras duonos ti rul* 
lini ir Adutiškyj negulima 
gauti. Svaras sviesto 15 rub., 
o druskos beveik irėr. Daugu- 
■na valgu Im- druskos. Viena* 
kiaušini* 1 rnb. 90 kap., višta 

ll*i rub.; gera* arkly* 12.- 
(KMt r., karvė - 8,t*kt a. Mui
lo, n'latų. siūlų viųai vėr. Dau
geli* žmonių išnrirė iš >*n<lo. 
laiukai nesėti. Jūsų ūkės nėr. 
viską išnaikinta, o kita, jo 

|kio |wršdko nėr. Nėr nei po- 
1 licijo*. Vagių pilna.

kaip kad buvo 
tauti|inkų seime

Kad išlupus ii katalikų au
kų, tautininkų agentai vaik
ščioja po ctatau ir rauką pa
sotinimui varpo auka* neva 
Lietuvo* laisvei sekančia L

Tūla* tautininkų agentas tū
lai seimininkei siūlė pirkti Ine- 
tuvos prve. Smetonos paveik
slą, prisidengdama* kataliko 
vardu, ir rvikalavo aukos neva 
laetuvoa laisvės reikalam*. 
Gudri šeimininkė, pažinnN vil
kų avies kaily j. nudavė nieko 
nesuprantanti ir tarė: “Miela* 
ponuli! Nu mieln noru pirkčia 
šį jiaveikslų ir stambiai auko- 
čia. jei žinočia, kad tai visa 
daroma tautininkų, o ne kata
likų.“ din agentas tarė: “Buk 
tikra, ponia; sakau ūžt ikro, 
jog čia tautininkų lietuvių dar- 
Ik*. o ne katalikų“ ir tt. Tada 
šeimininkė (atrodė agentui du
ris, lie|sliiiiin išeiti lauk iš 
akių ir tai skubiai.

| Garis- tokiai moteriškei. Taip 
turėtų ;>a»ivlgti jviso* šeiminio 
kės sn varpo girmntnjais ir »u 
šlamštų platintojai*.

Antras pavysdi*. Svetainėje

F. Savickas tu
|MI

kaa yra katalikų 
įstaiga. Tauta Fondas, ir ka* 
yra kiloki fondai ir fondeliai.

Bet-gi katalikai buvo pilnai 
persergėti pirm tautininkų 
seimo. Seikėjo klausyti pm- 
gėjiuių, o nesiduoti tautinin
kam* išnaudoti, ir dabar M 
laika rugoti.

Tai-gi lietnviai-katalikail 
Apsižiūrėkime ir supraskime 
vilku* svita kailyje ir nebeai- 
duokiup; išnaudoti, ypatingai 
rugpj. 3 <L, neseidom paritai 
tautininkų tuumis išjuokiantį 
varjių ir neaakokim. Prarijo 
tautininkų atima daugelio ir 
suklaidintų katalikų auka*, 
prary* ir besoti* jų varpa.

Lrotuviama katalikams tik 
viena išėjima: sukati pnr 
Tauta Fondą ir Liet Baudn- 
nojo Kryžiau* šelpėjų skyrių, 
kuri* randai prie Tauta Fon
do. Aukos tik per Tauta Fon
dų fina Lietuvai laisvės atga
vimui o per LieL Raudi Kry
žmu- šelpėjų skyrių eina su
šelptum Ijetuvo* alkanųjų ir 
kitų nelaimingųjų.

Kito* per kataliku- icnba- 
mo* aukos eina suė-lpinmi A- 
menkoje (tavargėlių ir našiai 
čių naudni.

\ patingai suko* reikalingo* 
našlaičių uamo reikalam* Chi- 
vagoje, kurio pradžiai rvikalin- 
gn* nemaža pluošta pinigų.

Katalikai, bukliu kaip iki 
Išioliai duosnųs, liet ir npriiiu- 
11 fknn. kad inu»ų u ūko* netek
tų alkanieui* vilkam* avie*

h
■*r JuL ftliagtri*.
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OIAĮGAI
dng tvartam pergtutydami 
darbo situacijų Amerikoje ra-

SKAITYK DARBUS

Lietuvos Amer
D ftlo.ll BENDROVE SUORGANIZAVO KAPITALO į is.ni imsoii) tirit kiek kilni Ben

drovės j metus laiko ir maurų kapitalų padidinti, prisiėjus reikalui, iki t-VOOO tiOO.

S) JAU APRMft KONTRAKTUS ui kriti įimtus tukatanėių dolierių ir darbai varomai viua 
onarkumu jų išpildymui.

J) PADARYTI PLENA1 IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir ildirbystri Lietuvoj. Vyk- 
dinimui šio .lalyko darbuojasi nuskirta komisija susidėdaiua ii s|xvijaliatų žmonių.

4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja 
Lūtavaa ir A mankai laelunama njiriksjnsr gimimų. dalim, tarta, tania; tujų gi padare ieguta 
tam ratam pirkimo ir pardavimo, (galiojimų afidavitų knamlio paliudijimų, rte.

5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto. prekių, mažinu 
ir visų kitų trikimnų j Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

6) ĮSTEIGTA GENERALE AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri auteika tmasa- 
gų Irrturiaara patarnavimų. Skyriai steigiami vi anose didraniuoae Amerikos miestuose.

7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVE sa Ine. kapitalu 4100.000 prie Hm 
Bendrovės iš k-.irroa sudaryta koriai rūkei jos šaka, statymuo dirbtuvių. namų. rtr. Pakui to «ky- 
rieti* veikimą* bus galima perkelti Lietuvon dalu r apipirkt* pintas žemės ir budavojania gyveni
mui namai mieste Akrone, Ohio, kūnų vertė sieks iki 4300.000 iš kn Bendrovė turės nemažai 
pelno.

Via* pelnas Bendrovė* gaunamas iš visų skyrių veikimo teks M-rininkam*. o ka.langi sėri- 
ninksi dangumnje yra darbininkai tai-gi darliininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis. bet iėrų kaina nepakelta. Kurie |ias>.<4rabtns nori- 
pirkti gaus sena kaina pn 410 Sėtų, ir turės progų neminti* pirmutinin uždarbio dividentais ku
rie mokėsis netrukus

Užsirašykite iėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite infnrmarijų 
Km adresu:

taiklu* nelioja aat a pi kak 
lių. P. Pakšto apikakU Vra 
lygi dėlto, kad ji nepriklauso 
prie kovot kareivių, o tar-

Lithuanian American Trading Co.
112 N. Greene St, Baltimore, Md

ATSIŠAUKIMAS

HSSŽBANK
1112 W. 35 St (3 blokai nuo Halsted) St. CMc^o, U.
KAPITALAS SSSO.OMJM). TŪPTAS VOS 13.000,000,00.

mobiliom, ir tt. Ik* jeigu no
rite patarimų, štai jie yra: 
Prižiūrėkite aavo \ iduriti- kad 
jie diriitų reguliariai O galima 
tų padaryti tiktai au |Migellin 
Triner'« Amrricaa EI xir of 
Bitter Wine! Jis y»« gerinu
sias, vaistas nes atviję turi 
vien žoleles kurion graliai ir 
Im* , skausmo išvalo vidurius. 
Galite gauti vni-t nyJioj. Jei
gu lumluigo tave vargina tni 
tuojaus nusipirk Triner'* IJ. 
niment o jis tuojau alui unitų 
palengvini. Gaunu ma* visos- 
vaistyničioae — .L-epli Triner 
Umnpaay. 1.133- l.ltt K Asli- 
Innd Avė. Chicago, III.

(Apgr.l

VISI BŪTINAI TURITE 
ĮSIGYTI.

A. SMETONOS

I* *. Maita* oormoi 
ttnn'M »h • l>*tai|«

t *1 : t*tnk<>
•41 ir ftrti .III

\ i'l.l

Malta* »wwa*ri. • *■**. Ka»|-

numinu Įtnimu įuiitih eitiem

r*.*SL 'A’rv sossevnM*

NEMOKfSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—vien* ii didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip neimu* 

Mašinėlių laiškam* drukuoti ir ofiso darbams yra naujau

name visokiu* buklu* drsugysbma. taisome tsikroitziu* lt 
muzikališku* it-trumenriM sutekančiai. Kurie priaių. trijų 
centų kruastaiklj guos knialu«ų veltui.

Steponas P. J^azlawsr\i
4332 So. ASHI.AND AVĖ . CHICAGO. ILL



Mandagumo Rankvcdvlls

(§) l.ieiiuvia tegu sun ramini guli tvirtojo apytvarojts 
kurių jum davė prigimimus. Nepatogu liūty j| rodyti urlm kaip 
maži durų čiulpti. <■> kutu nore iškišti tai bjauriojiuneda vai
kėzų.

(y) Ziovaviuių įtikiu kiek gulint rulnikyti, tai nuolio- 
džiavimo ženklu-. Tiesa, nuolaidžiavimo niekas kitam negali 
uždrnurti, Is-t-gi nvpnliuka suvo nuolaidžiavimų kitiem* 
rodytu Y put ingai žiovuvinui.- yni |a-iktinas, kiniu jis yra ii- 
reiškiamus gandu ladsu ir du rankų kėdujimu. Jei žiovauti 
atsiliktų nenorams, tni tuoturpn la-nt runka ur skepetaite pri- 
dongu bumų, knd kiti ui-pu.-tikėtų veido iškreipimo ir kad 
Klaikius kvapų kuria kiliems galėtų ncuuaguinų padaryti.

Be to, prie mandagaus (rastelgiiuo priguli ir tai, kad 
rauguti-. daryti kokį nors garsų nosimi, niuniuoti ar pusbal
siu dainuoti galvoje ur di'uugijojv, vie.-ui gieduti, is.-kyrus, 
jei lai butų priderant uiuie chore ar per ekskursijų, rėkauti u 
juoktis ii viena gerklės. Ižtikro negalima uždrausti kam 
džiaugtis ir širdingai juoktis, bet kas kita širdingas, o kas 
kitas vėl garsiai akamlaintis juokas. 1‘asluraais (atrodo ma
žai dvasios. ‘‘1‘aikas pakelia junkime savo ludsų, o išmin- 
liūgas žmogų- vos lik tyliai juokias." (Sir. 21, 23). Aut galo 
reikia saugotis šviljuiv imu, via tni iH-innndaguiuas. kuris 
tankiai aje-ireiškia. Tas pariski šaunų išauklėjimo Lui|e-nį ir 
gal tikti la*raanis prie arklių, la-t ia |>udorių draugijų toks 
paproty* turėtų liuli išvarytas.

IV. Rankų Laikymu.

Jeigu nesate užgnnė-dinti bunka. kurioj** savo sutaupytus pinigui taikote, art* ta juaų

METROPOLITAI STATĖ
807-809 W. 35tli St., prie

(c) daryti kai-kuriuos rankų judėjimus, kurie reikštų 
lengvaiuaningumų ir niųstymo atokų, kaip duokim, nuolat 
rankas trinti, žiovaujant jus kėdoti, pluukuoM sukištas lai
kyti ir knistis, glostyti veidų, j įnirau kišti, ausyse grįžti, | 
nosį auieigti, dantis krapštyti, šnekant sau r u litu traukyti, 
aat stalų ir kur kitur stovinčius daiktu* lytėti ur kilnoti, 
žaisti laikrodžio grandinėlių ur kutorais, plunksna, paišeliu ar 
kilu kokiu arti stovinčiu daiktu, kumštį sugniauš! i, pirštais 
į stalų ar į langų stiklus barškinti, sunėrus rankas nykščius 
vienų aplink kitų sukti, ir tt.

(d) ant gulti žinome, su kuriais šneki, runka lytėti, imti 
už rankos ur rankų ant (ieties dėti, juos už rulai nr guziko Im
čiau- traukti. Taip-pal netinka, kad ir su kitais, kmi ir ge
riausiais prieteiiuis, jiem.- ranka į jasdus suduoti, į pašonę 
durti, kutenti, veidų krjiibinti ir tt. Tokie bičiuliškunuti ne. 
pritinka ir reiškiu kmurkmiin; pudurim žmogus neturi nei 
pats taip daryti, Bei kitiem- dalei st i taip daryti.

3. Tiesu prie kalbėjimo reikia rankas įvairiai judinti 
gestikliuoti, kad tapti lengviau suprantamu ir kallioa įspū
dingumų (Mididinti; bet gestui turi būti: n) viduniški, t. y. 
Iie (M-rtlilikai, n. peremalku-. n. p< įdėti, nekėtoli ranko
mis tartum gimnastikų darant; b) rimti, t. y. m prasčiokiški, 
kaip duokim, ranku į kojy suduoti, prieš kitus su kumštimi 
mosuoti, luini nors kumšti įsi smakru kišti; c) paprasti t. y, 
nennduoti; d) tiukumi ir j laiką, ne. kitaip kalls loją gėdintų 
ir jį juokingu padarytų.

V. Laikymasis Stovint.

Pina.—V. tšamaoa. 1924 Careoo 
Strect.

Vier-pinn.—J. P. Petraitis. 1312 
<‘arenti Ktrert.

Pint. rast.- J. W. Pnt.kevich. 
2104 Mi-rriniau Strevt.

Fili. raM.—W. Staeiaakna. 2102 
Mcrriman Strrrt.

Iždininkas—J. Jonelis, 157
Mi-ulirie Avcmie. 
fiirvktoriai:

J. J mistišku. 7a Ko. 19th St.
I*. Kildušis. 2007 Jane 6t
M. Liuliuskas, Ik,v 524. Caatle 

Sluinnou. Pu.
A Normantu. Ilnx 441. Caatle 

Khauuun, Pa.
J. Marrinkeviez, 100 So l!»th 

Strcct. 8. 8.
K. Simanavičius, 2328 Bareli 

Strvrt. 8. S.
I.iconiij Komitetai:

P. Uanlzilaackaa. 2223 Larfcins 
Alky. S S.

P. Mnrmoku. ltoz 342, l'aatls 
Shaiinoti. Pa.

Susirinkimai at.Uiuna pirmutinį 
ir.ariiiiiki) kiekvieno mitinio, 8 
vai. vakare

Jru'M W l'tlfltrriri, Prot. rast.
I. P. D . Vak. Pa

Lietuviška Af

CICERO LIETUVIŲ DOMAI

Kas tikta; ii Cicero nonte 
gauti "Draugų" arba paduoti 
j jį apgarsinimų, nr kok| dar 
bų (jobų) kreipkitės prie p.

i nr.t. Iitr* K-tlnunMM Uilikniit**.

jtfur nu Us. d o■*i m

Vali•rM • jff sJ

s
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Lietuviai Amerikoje ciicteiJL
U BBIGHTON PABKO

ČIOBRO, ILL.

Liepos 12 <L, Av. Antano 
taiayčioje kleb. kun. H. J. 
Vaičiūnas surišo noatrišamu 
moterystės ryšiu p. F. Sykį su 

i pdo L. Kitiharkaite. Laimia-
-------. -----PUKy MnoAti

• •
Uepoa 15 d. su šiuo ]ia*ull 

fiu persiskvrė J. Lukošaitien*. 
t ■ rietimą batayčšm tapo pa- 
.. Iridota ptaktadiesiyj. liepos 18 
-> «, kr. Ktairtm koptai* 

Velionė visados atjsuadavc 
prakilnius reikalus ir pasižy 
fjra riA o^paiSriTSi

———............ ..a
'|>adaryino atsakančių'žingsnių 
prie dar šviesesnės musų tau- 
los ateities.

Kiekviena draugija perisi 
sava parapija, kad joje gali 
gy vuoti, augti ir plėtoti**. Čia 
mvo dėkingumų galėtų ii- 
reikšti: paaukoti po sumelę 
pinigų ir su neit i | tam tik
slui parapijos sukauktų susi
rinkimų apmokėjimui delega
to keliones lėšų. Tuomet ir 
parapija džiaugtųsi, kad drau
gijos jos nepamiršta, ja rupi 
naši; įtrinktų atstovų, o tas 
a u važiavęs L. B.-K. Fbderari- 
jos seimna galėtų daug kuo 
prisidėti. Mm matini Ii Mt 
slenksčio U vyria laisvės, ne- 
pn|CTuniyw<. imi argą-
niaaeijų ariami yra reikalingi-

Cicericėiai katalikai kų tik

Susirinkimą* L. IL Kry
žiau* Šelpėjų Skyriau* atri- 

■ bus nedėloj. lie]M>s 27 d„ 2 V. 
po pietų parapijos svetainėj, 
44-tos ir Fairfield avė. Visu* 
narius, o labiausiai moteris ir 
mergaite*, kviečiame atšilau 
kyti, mm yra svarinu reikalų.

J. K. Bacham. raM.

A. L. RK MOTKRŲ 8Ą 
JUNGO* KUOPOMS.

ČIOBRO, ILL.

įtaisyta

laukite ar neapleiskite.

bet kų. tai <lar komisija neprn- 
nešė. Kada sužinomu. pranešiu.

&

tai t* .ir 
kad ir Ka-

Taippat geistina, kad apart 
išrinktų delegačių, dalyvauti; 
ir kuopų valdybos. Kaip žino- 
■im>, suririnkiina* svarbus, tai
gi reikalaujame. kad butųTtaųddt ctoerietiai!

8 d. bus kas tai m- 
Av. Antano parap. 

svetainėje, tinau, kad kamisi- 
Panelė* Avenčiausios IsmrdeV j, k, svarbaus,
rietą, kori užims vieno alto
riaus vietų. Daugiausia p«- 
staiųpu. deda p-lė O. Nausė
daitė. Ji ir pinigus kolektuoja. 
o retas žmogus nno aukojimo 
atsisako.

• •
Kad važiuosime, tai važi no 

rime į musų Av. Autano para-1 
pijo* piknikų kuris bu* 
National G rovė, Hiveraide, lll_ 
Įtapo* 27 d. Kviečia ir kitų 
parapijų žmones pasiviešėti su 
doeriečiaia tame piknike. *

Iškasė didelį dantį.
Lie|M* 18 d. p. B. Kitoniški*, 

i veždamas žemes iš didelio kul
no. tarpe !• ir 10 gatvių, iška
sė didelį dantį: 4 colių platu
mo ir 9 colių ilgumo. Tų 
dantį nunešė pa* dentistų, Mr. 
F. Ū'aner, kuris patvirtino, 
kad dantis yrn žmogaus. Bet 
mes labai nls-jojame. — Bcd.

Dzūkeli*.•
Artinasi laikas mus orguni-. 

■arijų aeiuių. Tai j*L> avar- 
Uansia* laikas. Musų koloni- ________
ja ir-gi vra dideliai pritaria ,|urgiui MolnMni, M. lira
tais seimais. Turime čia kuo- .Iiri< j„nl,i Daukifai h 
pus kelių centrriinių orgnni ,\nlanui Verbai. Nevark. N. J. 
lacijų. Kabai kuopai rupi v«-l |)KMi Tamistų rožių išlaikė 
**. tri*r,1“'i*. ..... , al.ejo.lnmi ar talpinti ar
Tai gi, jau ir rūpinasi kaip Ih. jy,, daugiau jin įsiskaitė- 
per seimu* paifrimia tas or-1 lne< |U(( labinu aiškėjo jo pik 
ganizarijas. Be ahejpnės, bu- 
nemažai nnudinirų rezoliucijų 
seimui išneštu ir lt. Bet to ne 
užteks. Kupinsi*, knd ir atstu 
vų seiman (niriuotus.

Nekartų yta tai |uniarę. Ga 
litnu tikvtie-. kad jei »<• vienu, 
tai suridėju-io* ktiojKu vis gi 
nors vienų nt*tovų aviui ai

RKD. ATSAKYMAI.

bti Mt po 58 valandai i anvri- 
tę. Išsisėmė pa. mumis ener
gija ir spėkos. Nutarėm »nri- 
organizuoti j sūniji, ir pareika
laut to, kų dtd<*nė dali* dar
bininkų šioje Kilyje jau turi, 
tai yra 48 valandų -avaitė- 
je, lie numašir.* mokėsi ie*. 
Vienok kompanija atmetė 
mu*ų reikalavimu* ir *u uiu*ų 
išrinktai* atstumi* atataakč 
tarti*. Kitokio išėjimo mums 
neliko, kaip ilriti j kovų, sun
kių kovų, nes Ai kompanija y- 
ra turtinga. Pri-iplėšė ji tur
to, *kriauMlam.i |u-r daugelį 
metu Mintus darbiuinkų.

Nors įrištam. policija ir 
vietos kapitalrty laikraščiai 
< i na ai kempt*’K betgi mam? 
vienybė lieknai neišardoma ir 
mes pilnai tikimės laimėti 
musų gu Jų*,

Pagrįžęs iš Krancijoa Chi- 
cagon laikinai priimim'-jų li
goniu* savo |Mgvvetiiiuo vta 
toj 31» W. 38 Str. arti Ka- 
dsia Ava. Kaip greitai bu* 
gatava, atidarysiu ofina ant 
pietvakarinio katn|>o ljea- 
vitt ir 22-roa gatve*.

Valandos nuo 4 ild 7 va
kare.

Dr. 8 Biežii, 
Telefonas McKinlcy 4988

A. MASALSKIS
LIKT U V IK GRAB0RIU8

•1

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATU

•avė pa-
Kapitalistai 

•tams, kad pu

Dr.M.TJtrifcofb

pritarsite ir, 
geibo*

KKATPIM MAMŲ STATY
MUI MKOBIAtiA.

Daugeli* žmonių turi nusi
pirkę lotų. Bet namų ne.-tatn. 
Me<lžiaga ir dnrisininkni labai 'orgnniaaeijii 
brangų*, žmonės laukia atpi
gimo.

Dvi štai legislatyvis valsti
jos komitetas, kuris tyrinėjo 
niedžincos brangumų, skelbiu, 
kad žmonės statytų namus ir 
m-lauktų medžiagų, atpigimo.
Nako. įimlžiaga namam* sta

tyti uc tik neatiiigriuuti. bet 
busianti dar brangesnė. Rako, 
neguli bnt nei kalbos apie 
prieškari ui ils laiku*, kuomet 
medžiaga buvo pigesnė. Ti| 
laikai jau įiemigryž..

w_ jneši 
kišk katra

ia. arba I gelbsti

kai privalo
riesns, kad

drangų strrikisrių su didelė- 
mis ėeimyaamta jau neturi ko 
valgyti. Nieku* kitas, kaip tik 
badas gali išardyti mu*ų vie
nybę. Badas yra didžiausiu* 
musų prioras.

Mas Ūkime*. W Jų*, Drau
gai Darbininkai, pagelbėsitc 
mums išvyti badų iš musų šei
mynų, namu, paaukaujant 
nors po keli* ,-enhia į Jįįį’^7

Mes šaukiamės prie Draugi-, uUiKi)** 
i,. Kuopų. Kkgbų ir vtaddųkrsarsi 

• ", - pagelbėti
mums kovoje -u mu>ų prie- 
žais. Ijtim-'je l ovų. nw* Jum- pnr»«»<t «E- 
{vigeli* sirne. I noinet Jų* iš- s,...*.* .iu. 
cirite į kovą *u nava išnaudo- J»i',/Lk'*«rs2 
tojai*.

č’ckiu* ir '1-rii-y Orderiu- 
išrašykite ant vardo nitiMi kn- 
sierians Franto Tumosa :r 
siųskite M-kn-ioriui šiuo ad
resu:
Vaclovai Kamandulii, 582 
8outhbrid<e st, Worcester. 
Maw.

Varde lietuvių stn-ikierių: 
Jmom faliviaju - pirm. 
Vae. KamendnŪs — ~-kr. 
Franto Tuiroia — ka*.
Kiti lietinių laikraščiai 

inulon.'-* |MT-|'.iuodinti.

t

V'W
i

X-

DILIO AW0TW

SERGĖKITE SAVO AUS. Dr. G. M. GLASER
rrtikUku'.jA X7 Mttitei

UCtaM >1M Ma. Mamsm m. 
***** m.. c*w. u.

«*kX'UAurrAs
MoUnlkv. VyrlAkų. taipgi ekrti- 

B*kw br*i 
oruK) vai.ani«m> xw > nu 
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Ai uotui prairai*, kad vaidy
ba kviečia vi«u» alsumus M 
ai rinkti pamilčlyj, liepos 26 <L. 
ti-TO vai. vakare. Bus kad ink 
choro n-Įratirijoų. Choro vedė
ju yra vargonininkas V. Dauk

Anų dienų inn-stelyj Wiimvt- •■nyiiius-įnešimus. juos gerai 
ir vietų- ph'-šikas užpuolė to i, tarti, aputintyti. 
miestelio Stale liaukų. I'n, kr-' i'nslnrame Apskričio susi- 
Merių imrcikalavo jiinigų. 1 rinkime, laikytame liejius 19 d.
Kuomet tasai nesiskubino iš- tapo išrinkta komisija |Mga- 

pildyti tų reikalavimų. piktn- miltiniui šįmctiniani Vyčių aei- 
<lari* (Mišovė kasteriu. apniko tnui nauji, *imuinyfnų-jn<-šimų. 
laukini ir |ui*ileido Itėgti. Visoms km>|M>ms |ialikta teisė

Bet Ii, pastebėjo miestelio ir-gi kelti naujus sumanymus 
isdicija ir pasivijusi piktadarį ir a|**varsčius priduoti Apakri- 
pašovė. Mirė jis ligoninėje. čio komisijai subendrinti.

Policija negulėjo jo patinti.• Visos kuo|K>» prašomos savo 
Tik jam mirus susekta, kad naujas sumanymus prisiųsti 
jis vadinosi Alinsi Klokrrnian. Apskričio Komisijai ne vėlinu 
buvęs |Mtentuoti, vaistų išdir. rugpjūčio I «L. nes priešseimi- 
Is'-jas iš J oi irto. uis Apskričio susirinkimus

Nužudyto plėšiko motinu įvyks rugpjūčio 2 d. Visus inr- 
Joliete. Mrs. Slokcnmin. tvir išimus reikia siųsti “Vyčio" 
litui, knd jo* Minu* totais die redakcijoii: 3261 So. Ilalsted 
įmini* buvęs manęs apsivesti t St„ Chieago. Ilk 
•u kokia tai llattie Algoinino- Seimo reikšmingumas ir jo 
lič. Ir kaip motinai. taip mer darbi, rimtumas prigulės nuo 
ginai jis buvę* gynęsis, knd ji -knitlinus atstovų. (leistina liti 
i-ų» gnn.i turtinga*. tų. kad.kiekviena kuopa, pri-

Matyt. tuo* turtu- buvo m:-, 'klausanti prie Chicngos Ap 
nę* imimti iš liaukos. skrieto Imtų atstovaujama sei-

Ashland Avė., kamp. 47-os
/^ir —'<!**** *!.'*■

Ar žinote kaip? Ogi tankiausiai pradėdavo jie ati
dėlioti dalį savo uždarbio ir regulariškai sudėdavo 
ja musų banke.

Tie pinigai uždirbdavo kasmet trečia procentą, o 
mes jį pridedavome prie kapitalą

Susidarius tam tikrai sumai piningų jie sunaudojo 
juos kitokiame biznyje. Kaip pasekmingai kad įgijo 
neprigulmybę ir gerbūvį. Pradėkite kad ir su vienu 
dolieriu taupyti pinigus musu banke.
Musu turtas daugiau kaip 12 Milijonu
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