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W0RCE8TTr MA SS. rupr '

22. — Kun. Laukaitis, kiluo 
mat buvųa Busi jos durnąją at-

, vakar atkeltam N«w

Į ATSISAKIUSIUS KAREI- 
VIUS SVETINIS ALIUS 

DEPORTUOTI!

i

CARRANZA REIKALAUJA 
ATKAUKTI KARIUOMENĘ

UŽMUŠTA KETURI
PLĖŠIKAI.

Variiinglon. nnqi. 22. Piu 
.vilų ,nnt radiviiį |irezi<leiita* 
W ii nonas turėjo konfirrnei jų,

,' su senato užsiiirių reikalų ko-'rimrna, 
'mitriu. Kaip žinoma, kalbėta- Yorttan. 
si taikos nutartie* n-ikalui*. I Amerikog Lietuvių Kata'ikų 

| Tuomet praūdeulas imaiški- Fedcmcijoa teongTesa! knu 
ino komitetui a|iic vi«ų taiko* Keriaužiai pnvvko 
sutartį ir Įmragino tą sutartį i Kun. 3učyz.

’|m*iulvti s*-nntui ratifikuoti, rai 
I Pn-znlmtas pažymėjo, kad 
prailginimas ratifikavimo nm-, 
*ų šaliai brangiai atriri*. Aali* 
vpnr nuki-ntė-* prakybos žvilg- j

Gal streikuos plieno 
dirbtuvių darbininkai

<

i
Wash'.igton, ruvp. 22. /*• 

MH suioji. k«om-o liulii iiiiiui- 
gmrijos komiteto piriiiiniiika:., 
konrrestm.ua- .loltn-iai. butui 
indai ė bilių. kui iuouri nūka 
bi.<jai:ui -'i'lidsljli atriiĄsti- 
ši-iti šalin |*T arlililleiu du 
hn-tll ir |ior1iioti li-n- -ve 
lilnšnlin-. katrie nl-istikę nuo 
pirmųjų pi1ii-til»'— |«i|* iu >u 
lik-lu išraugti katviviavimo 
li.mi-io- l.arė- iiH-tii.

Tolinu- loliujr n-iknlauj.'i 
tua. kad už dviejų liieliį airi- 
(vinim išiui’ijo atidaryti X. Val
stijų dt'i'i-. Is-I įlei-ti juo* lik 
*11 įul-Įsirlai- ir s‘l |K‘ •/..id 

Parmuš, rn.p. -2. Au-tri ,,... ,;t; ... j;.. .1K,r,u.
jo* atstovai prain-šė vyriausiai p;|i«.ėi:ri.
lalkinmkų •uryteri. jog jiem..-, vw Ulli |;likilli nl,.;viai. 

k:ip lai sluileiitni. turistui. *ve 
linui šalių viršininkai, pmfi si 
jonąIni. luipįiul turi Imt įlei
džiami išnilinai tik su )ui-;*ir- 
tais.

PLIENO DARBININKAI 
STOVI UZ STREIKĄ

Ui streiką balvavo 98 nuo*, 
darbininkų.

I i
Dar nežinoma viela kanda-

rencijai.

Sakoma, jog darbininkų et
iniai n-nvi.iiiHin l.iinfercaci- 

jon |tiniiinu»ia |uikvierių prie
ini kor|uirarijo* pirmininkų E. 
II. Gan ir šilam oficijaliai 
pndii.i-ią d.iibitiinkų reikalavi
mu-.

Dnr nėra |«t-kelbtn. kur toji 
koiileri-tieija įvyk-ianti.

Principalizi reikalavimai. j
Unijų svarhinu-ieji reikala- 

vim.'ii tie:
1. Teisė kob-ktivHi ib-ri-jimo- 

*i.
2. Priėmimu* ibirban viaų ’i

VonvĮj.rtoan. Ohio, rugp. 22. 
Kuomet plieno dirbtuvių 

darbininkų ii—iį šalyj Imi- į ..
kelbtn- stn-ika*. tu- priguli 

iltiu kulifelvlM-ijo- dlllbillilll.ll 
nl lovų *a plieno l.orporacijo- 
i niled Siute* Sti*-I <'uq*ini 
tina atstovais. I'er seknaėia- 
dešimtį dienų turi- įvykti *i.-i 
konleri-iicijii.

Jei kor|ei.;i«':jo-

<AUSTRUA VtLINASI PA
TVIRTINTI TAIKOS 

8UTARTT.

Atctorai tankia nadjonalio 
zurriatūno žodžio.j Ate-lnai laivo manoma, jog 

____ _ < |<aklau*y* 
užuiiiėr. imraginimų ir |«t

npi'jiuių.
liet taip neįvyko. Senatu ko

mų. kad K. Valstijų karinome- atskridę* ii Meksiko* armijo* mitHa* |«*iliko prtr »avo nue
nk belų atkaukta i* Meksiko*, kapitonas Matlaek. romiių.
Turimi. Carranzai {tagailo *a- Vienam kalnų perijinn jdė j To* konferencija* metn «e* 
vųjų pMikų. iikn* užtiko anu-rikonikka rai ;»«toriu* Kali raitu buvo pa<h

To rrikalatiuro tekstu mu»ų lariX Viri jie jmririėpė ncto-.'T* keliolikų |aklau-ir»ų l*v-.|jn(j 
----- '-------*■-------- •—*»-■ I“—• ->--------- «-------------- Įaidmtm. Nmatorin* tarp kitko j;,

K.narni raiteliai ėmė nrtin- ,Ur P***- k*‘l l"e«i<lmtn* "*

lira prie ta* pKAikų pastogės, ’
lastarieji per rienų plyšiu* 
ėmė šaudyti j raiteliu*. Raite
liai tnajaua užpuoliku* užata- 
kava. KMuri* ii jų paklojo. Gi 
du *aapk*a pakigti.

Užmušti pMikai senai Imto 
| žinomi kapitonui Matlaek ir 
jkitirmui amerikoniškiem* nfi. 
cienim*. Jie imt kelerius metu*

to* Meksiko* nndm-nikiriu* 
Bonilla* vakar apsilankė va!- 
stvbė* dejiarlamvnlv ir indavė 
funualį tarruuzo* reikalavi-

■arfa, ragp. 22.—Amrriko-,
niškn kariuo.'Min- Meksikoje 4*""’*“*0 komitetu* 
mek-ikonu- plėšiku- t„...... .
gi kilu 2 *u*|K-j<i |ials'-gti. 

Taip čia |irat»e*ė takuty luvu

vyriausybė neparicellie. Taip limai* riog-anėiatn namelyj, 
pat valdininkai atrisakė- apie 
mka>*v*mą diska-uoli ir iš
tirta, kad Varraaza bu* igrw>- 

veikimų Mekrikojn.
Tik žimaiui. k*. I kariimnu-nė

šiamlm bu* jribriovuri jier 2«) v^u„ K Valstijų |utnii>ežiai*.
Bet svarbiauaia* jdėšikų va

da* Itenteria. kuri* boro pa
mylių Meksiko* gilumon. Ar
mija* ofteirmi yni to* mmeaa- ___
nė*, kad amerikoniška karinu- Uku,^ i^i Bį.knr
menė pirm sora rugryhmo iš <Ur B<n,nraB<Uma.. Tanai, tnr- 
Mekrikos, tų visų iianite-žj ap l|,ut mh|ullH. į neprieinauui- 
valya nuo im-ksikonų plėšikų. I 
katrie <biug nuostolių yra |m-' 
•tarę Suv. Valstijom*.

Amerikooišk* ka: iuomedž 
iaėjo Mekrikon ne kokiai* už
kariavimų tikslai*. Im-I ant 
"karštųjų pėdų plėšikų. ku-Įtaip knd jni norėtųsi mekriko- 
rie buvo |ingmlM- du ameriko-'•■■■ ,.t.'A,Ln* veli,,* ,>>.r Miniu* 
ninku Inkunu ir už juodu pa-* 
reikalavo išpirkimo.

Tialel Carrnnzo- protestai ir' 
reikalavimai visai nevietoje.

Nugalabino užpuolikui.
Iš MeKsFEo* sostini-* gaut n 

žinių, jog t'nrrunzo* valdžios 
įsakymu Meksikoje nugula- 
bintą 7 meksikonai plėšikai, 
katrie kiliminei buvo užpuolę 
ir apiph'-šę S. Valstijų jurinin
ku* netolimai* Tampico.

T-iijipat pranešta, kad Mek
sikoje suareštuota* vienas iš 
užpuolikų, katrie buvo užpuo-

• lę amerikonų Georgu N. Me I 
Dotiald.

11 KOMPANIJŲ MILICI 
JOS HAMMONDE.

INO.

l ll -Ih.il...ii _• ............ ■ ‘
kuliai- ulrisakylų tarties *«.prašalintų ikiriuninkų <M jų 
24 unijų ntslovai*. kurė-m* vcikiuai unijose ir jam* atly- 

i» Sfimm l tom- ginimą* nž prakištų Is-darMI* 
Itarlsi ž'islern- laikų.

3. Ašt uonio- valandos darbo 
S ir pn-^diiuoje.

4. Iš s«-)rtynių v ė-na dlana .*
atsilsiu. * -*&■

.*■. I’iinaikinimas 24 vnlaadų •'<

Imtinai prMai*ių nuvežti Vien- 
rvm laiko* artartį ir paduoti 
a|i*pry*ti navijomilkiui nu-tni 

;*u*irinkiwmL Kitaip jie in-.m- 
mivu pnra*«i* 

*utartie*. j
i M«bL tnMIuiakų taryba *11 pATf B0L4EVTKų rpaUDA 
tiko jatna Iradgmti Imk,, ir miMm
*u *u t artimi', pa*ū-lgii kaip

BallaorVIMrAi IriUAiM

p.nmninkaiis 
p:-r-. Amerikos 
rijo- )H-i-zi<bntas. Iiio«n-1 strei-i 
ka- luitų uelšvengtilui. ir — 
•ladlitns kuovcikiails.

98 uimki. už streikų.

24 darbininkų unijų at-tovai I
čia siu,, konieri-ncijoje |» *u-i Padidinimas užmakautb* v 4 
skaitymo tbirlaniakų balsų ,„1^ įtragyvenimo rvikalavl- 
stn-iko reikale paskelliė. kad , „ ų
9S nuo*, darbininkų balsavo į Pamatinė' ■•'■rrdriatim
už streikų. - kimi.. iIi***m****i . ..L**. 1*111*

Reiškia, kad 
plti-tlo dirbtuvių 
•tipriai imbriko < 
vintus.

laiukinliui* iš Eunųa •N l«ir- 
keliaujųs N. Gian|>er*. Kalbingi 
vi-o. plit-no dirbtinių itarbi darbe darliiuinkų principo 
ninku unijos priguli |>rie Ain« 
riko- Ihirlsi ž'i'.bfurijos, tatai 
Ii" t •- orgTitiiziirijos m*i-zhk-nto 
n* mirimą tarties su kor|simci- 
jo* >it .tomis.

N. G...... . gul šiiindir nr zaminavimo apliknntam* dar
ni -j jau bu- namie. |bininkains.

I nelaukdama* ratifikavimo su
tarties.

Vakar pmideeta* atsakė j 
smatorian* PaN paklanaimu* 
ir pažymėjo. kad jb netari* 
teisė* paskelbti taiko* prnkle- 
maeijo* he ratifikavimo taiko* 
nutartie*.

Pasiradn, knd laiko* sutarti* 
nežinia kuomet Imi* rntifikuo-i 
ta. Senatoriai rejmblikonai už- 
tėapynr laikam aura raamonių. 
Gi prezidentą* tvirtina, kiel 
jei mitartie* turiny* nor* kiek 
Imtų atmainyta*, reikėtų tų. 
jog N. Valstija* daro atskiriu 
taikų su Vokietija. Tuo tarpu 
atskiriu taikų daryti neleidžia 
moraliai žvilgsniai.

I

Kantriai augttoj dvasioj.

Anot kafatono Matlaek. a- 
iiM-rikoniška raitarija Mekai- 
koje yra pakilusioje dvasioje.

nų plėšiku* vytie* imt šimtu* 
mylių.

Kareivini dienomis ir nakti
mi* žygiuoja raiti. Nėra buvę 
jokių m-luiuiiugų atsitikimų. 
Tik viena* kareivi* |s-r*idurę* 
raukų kaktuso dvgiiu.

Kapitonu* Matlark anų die
nų. netolios S. V. ruta-žių jo
dama* fu savo kareivių buriu, 
sutiko 2UO mekvikonų karei
viu.

Mck»ikonų viršininką* pa- 
Mansė. kur ans-rikoniški ka
reivini žygiuoja. Jam buvo at- 
•nkytn. knd gaudomi plėšikai.

Ta* tik *u ranka primoju 
iiuiiuiršiivu savais kelini*.

REIKALAUJA IŠTIRTI 
LAIKRAŠTINES PO 

PEROS STOVĮ.

ir

Washingoon rugp. 22. 
nata- priėmė -enntoriau Ibssl. 
diinokmto. rezoliiicjių. 
laikraštini- ir kitokios 
nis indu 
ištirta.

Ne

knd

PAIMTA 25 MILIJONAI
KIAUŠINIŲ.

Londoną.*, n 
ingtonnn imi* 

mhiIu 
in*nfn« Crry

IMTUVO

New Turit, rugp. 22.- JSa su 
savo žnamn. vaikui- ir vienu 
šuniu atkeliavo Nikolai rtive- 
cov. buvę* liankininka* Ma-k- 
vojr. Al važiu vęa neturi su sa
vimi pinigu.

Dolševikni jo
Mu-kvo- taip ilgai, kol ji* n* 

i piali'idu visų -ava pinigų ir kl
iokiu brangi-iiybių. Ir nuolat 

'jutu ti-n tunu griimujnmn nu 
| žu lymu.
i Jo žiiHitui -am brangakme
nis vertės ųto.tKttl įsiuvo šiiiiin 

, npyknklėr. Ir tik Ino b i.lu i’ 
grlls'ij.'dali turto.

Waahington, rugp- —«*■ 
ncrali* prokurorą- |m*kelhė.' 
jog vyriausyl*'- agentai ke
liuose miestuose iš samtelių be' 
kitokio maisto paėmę 23 mili
jonus kiaušinių. I'aimntiin* i*j 
sandelių tnaista* tiiojim* |»r ' 
davinėjama* už prii-inninn- 
kninn*.

UMGARIJOJ PASKELBTA 
KARĖS STOVIS.

PROKURORAS PASKELBIA 
KOVĄ PRIEŠ SMULKIU O 
SIUS KRAUTUVNINKU8.

Jis tvirtina, kad tarp anų 
daug profiterininkų.

yra

Washington, rugp. 22. 
iierali* prokunirn* l'nlmer |m- 
skelliiu, knd kuomet teisdiiry- 
stė* di'fmrtnmvntn-, koviniu 
nm* prieš (mbrangimų pragy
venimo, ap-idirb* su didžiu
liui* prnfiterininknis. tuojau*

|Mi)n> pmdė- kiiiiipiiniją prii-š sinnl- 
■trija butų nuislugniai kiim-in* krautnviiiiiiKii*. kat

rie taiiųait daug išnaudoja fu- 
| vartotoju*.

Prokurorą* tvirtina, knd 
kuolnrt šiandie dideli prafitr-

virc- Irininkni itumni iinraii. ji; *11 
ni»tonįkrautu* umi^tn* uxpn»liintna*.

Ge

sp
irtu 
.**.1*

Wn*b 
iikinn*

Stocitholmas. rr-|i 22.—D>>' ; 
šavikiškoj Ku-ijoj negyvtioj:i1 
jokie kiti I likiiišėini. kaip tik 
bolševikiški. Pri ir šitie aš 
Iriai suu.-zili eenzitro-. l-’iik- 
ruM-iam* įsakyta, kn- y<a gn-1 

•Įliliia. gi kas Hegalium skelliti. Į

Copenhzgcn. rugp. 22. 
kur iš Itin1- įh-sIu piniu-šta. 
kild visoj t ugarijoj p:i-kellit:i 
karės stovi*.

mu- _ Į
7. I*amatinė užmoAeatim V 

kalė (laipsnis) visiem* darbi- 
kuone visi tiinkam-.

i darbininkai I g. Dvigubu užtimkesti* nž 
s.vvo rrikala- ,Į;1rl», viršlaikj ir uz darbų sek- 

iiiudiciiinis ir kitomis šventė- 
lltl^* • «A>

9. I’nvartojiinn* m neminiu

neišleido iš lalikruiriaiiis ts-lei-tina. |»av„ 
... miiimbmkini at-ilh-pti apie 

eetitraliuiu sulieto nariu- ko. 
uii sarti-.

Itolševikni turi 4 di-lira-eilis 
Pitn gradi ir Maskvoje. \i 
- j Isdševikiškoj llusijoj m 
-kuliama -i.viiš tsd-eiil.i' 
Ū'.I liiii'-ėiii. \ i-i Jie ir.1 <11 

Inai iirl-.i l'dinlių ••■lietu ulbi 
■ t* Išei iki-Lą orgiinizr.eij*.).

P; -I i|i. . ||el oi- l il.'-k:i- 
Inikrašti*. kuri- Imlševikų už 
,'lll.ltil . b.llu Noiuju Š.izil. M.i 
Gorkio leidžiama*. Kuom*-l 
Gotkii p.l-:il.o Imlšelikų pll 
sėit. tuomet ir jo ortnimi- »’• 
stojo.

I‘rii-š|«i-kiilin:- laikrn-’i* 
blllll įlieti, 
džiiima.*. Jis i 
m liolševikli 
darinis. I‘ž 
lemtu ilgiau

CUKRUS SVARU111
CENTU.

Va
I Palui

i i-i

1-10^'^111 nrloi |>mimigiaant 
darlst *|iėka*.

!•». Panaikinimas kompanijų 
unijų.

II. Panaikinimas fiziško eg-

biuinkain*.

iht

Iii. 
inui 
i • I.ii'

SALOJE F0RM03A 8IAU- 
ČIA CHOLERA.

Tckyo, ni"|i. 22. Saloje 
l'oi<iiu-a pakilu eboleros epi
demija. Vyriausybė ant salo* 
it-trankė kvarantinų. Su-ekta 
daugiai! 2<*> atsitikimų. i 

I

ir nieko n<-l:un iš žmonių pro 
tentų.

Kaip dideli pnifiteriuiiikni 
imtraukiniui nt-ukiiiiiils'ii,
tnip bu- |ui ’ irytn ir -n muiui 
-iltis. Vi«i b :ii turi Imt !•: 
džiauti.

Piokiirm ui yra žinoma. Uml 
dllutose didelių miestų il.ily.e 
nini-to kruni i-liniukui Inu • 
darę unija-. 1 tiriu viršinin! ;i< 
nustato mm-'ii kaina- ir i-a 
ko tų kainų Inikytie*.

TnipiKil i>4 jnm žinomo, 
kad kaikurių vieta Lrmitui 
niūkei I*- -u-imylėjlnui pli ba 
žirnine*, kuomet žino, knd urt- 
mos* n)iilint.i e nėra daugiau

p Imtm

i

Ws*hintfton. rngfi. 
uh'iztli* |»nAur«irup 

\ tikit r j«»i:
luJrif fiil.mil- -\MFiii
• laii- imi »l o uiti. ji;i pli 
IdHni prif )«n»tih*liniiikij ir
•»u< Immi/.irliti.

I'n»! nr»»ra* :»!»»•• l.-» 1*4 
nmtHtp j.nnif’-<‘‘ vi*ifi.i* 
li-hiLlii |»r»‘knr«»nifn*.

lt* ndiitiiH-i rotoriniu* it
iiu«l<» prufib

NIFKAS ISEIS IS PASI 
KALBĖJIMŲ

inii
Poltio.

i Ui n

ii hi. ii

tnm*. 
ninku*

ra 
s. v. 
nu>i- 
:ig.-n

CAL ŠIANDIE BUS A7t.AU 
KTA KARIUOMENE

Milvnukee. Wis„ m

PIRKITE KARES TAUP3 
MO ŽENKLELIUS (W SS

Wa*hington, rugp. 21.—Pa- 
-ito.l i. kud prezidento Wil*o- 
IIO konfereuri.ia *u *enato už- 
-u nių reikalų komitetu taiko* 
• ;it;;rtie. reikale, tiuliui. pn*i- 
tiuiv* niekai*. Senatoriai r*- 
pui-Iikoimi *fovi iiž savo nuo
mom-. Taiko* sutarties kinu- 
•ima* tole.tiiui tę-irima*.

110 ŽMONIŲ ŽUVO SU JA
PONU LAIVU.

Londonui

M

21 .lapo- 
laiva* Ski
li. plaukda-

RUGPJŪČIO 2?. 1919 M

d
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Hnuiiiinitmtiintitniiiimniiamninmt' 

“DRAUGAS” 
UTW! AX1AX UJULT nUl^TD 

Mfthrd D»0j F.vrfM KraMUr* Ikf 
Bkacg aa rt iujni’,xq tu,

TERMx O*’ M MlUmoV
Ob* Ymr.............................    *3.Mt i
Ml ..................................................................    !

ll >•> >/U«|rW«................................ST.MI '
ucnvil K ATAUKI IHIARVTtH 

•••• **»••* *«fto|M-*H>A' 
Al M AAs-M \\|» s. \ t t.|-\ 
Ad%« ««• n|(fJMaiM(M

bttrn* 6v. Mykolo hnžnytioy 
giomiiuakė, pereitų jmaede- 
lį (rugp. 11 <L) nutekėjo oi 
kitur io iš šlovingoa tnurikų 
žemė* jaunikaičio — italo. 
Nliulių ėim'i civilį.

“ilaliar Northridė* vyčių 
kavalieriai kelia trukšmų i* 
nusiminimo, kad pražiopso
jo. Meilė mn* nežiūri nei 
vieno, nei tauto.*.

“X<u-i» 
I ienai, o 
laimingo 
M.”

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje
’kn nkuinVų inunnon *n>’ or-

LT "
METI t lt K 11 II IKI lill M-. V-TI-

"DRAUGAS"
BUaa K»mIi «ta M* ktrun mrh MbtUa’.

rm M Milinio K 11% 1:
M« <AMt* .................................  «W»

Mrtu............... B3.H*
|*Tvt>uiiii rmUt i„«.b. ai i b iln<- l^tt- | 

BkaitOH l.w<> i|*»w ' ' ••• t»«
uuu ICaiUM McCž, .Xu«.t>« |M I - I .»»>:• 
•Araae r^41Ut peltiŲMi ir

I*mira4 rmiamacrn H|p<l »*W»« 
liant kr^r«»t» • •«r4*<**
arba i4» • i • . ■* »t **.» ... .. .. i ink** ifivrjr”b’.
“DRAUGAS" PUBL1SHING CO. k,,i,"i prarmhi didžiau-

mnnrmmuummmmn- "" kat.hkų
liausiuę. Xcynna to, i-tekedn- 
eta už kitataučio, luluii prasi- 
,1-Uty- ir prie* tėvynę.

'I ūkį pn-ielgiiuų. rimtai 
varstant, pridera vien tik ap

gaili— Inuli. u ne: ityčudi.
Kn-žin kaip jaustųsi tu 

•'V'.iiijietių" straip-niu rasėje 
tėvučiai, jei dar gyvi? 

imsit y šio jaut
Ar galima labiau?

junta vyčių kava- 
jnunavedžiaiu* — 
gyvenimo. V.

Na. ihiiųir tik raliui |uuuų- 
•lyk. iiialenu* skaitytojau. No. 

.njaiisUu roroa organe "Kati- 
' liraos," džiaugiasi. tyčiojasi 
laip tik !■ jnmno iš to, kad

' 'ik<- ii- rgujė, l.ut.-nt 1’.

Ziui iii', - nu in*•• 1 i.
In-IUliu- is-i. :ili-lu-. Ilmjaii 
pamatui oai-ų ir neišmintingų 
jų aisikirtiiuų savo nklų rato- 
monei pildytis- ir nifrinu-į pu 
bėgėlio kerštų prie* vi*ų lai.' 
kas jaut pinuinu Inivu bningiu. 
dailiu ir maloniu, in-l iš dnlic- 
įgiintu. bnteiit jo tautiniai ir 
tikybiniai jaustuaL

Lietuvi* -ocijalirtn* puvea- 
visų *aiu pintų, gabumų n . 

sųžin* * ramybę; aukoja rotvoi 
__utA-'t.į sveikatų ir. kiek ti! ' 

jute- yra. uolumų roįrijalizian 
platiiiitnui. kuri*. ai>art durto i 
l<ar-idni;ii. npat: 
apart gyvuli : imu 
pataikavote 
žada, to-in • j 
ž*4< d. ' 
ka* m. u.,>.
nesek imu 
pn“ity i'-iuj.i’iit' 
iš Inu-, 
dali- ir i 
lindai'. .

Xr. .. , 
lėliui. . 
se-ni »••• 
juo m • 
liekulU 
l"vyi» 
joki*- Iii 
Iii) si z ta 
Inui pm * 
kuiną* ji 
dar lu-i.
Miiorfcini 
gitui. ,.i 
kimt-i.ii 
kūmo ,i.-i 
vinį. !... 
tiem* bt 
du lis r y i '

(Tų**).
m.

Iki tara laikai lietuviai ku
nigai įgydavo mokslų semina
rijose. kur viešpatavo lenkų 
dvasia. Jie maitino savo dva
sių skaitydami lenkiškų šimu
lių. .Yugšėiausioji mokykla 
Petrogrado Ilažnvtinė Akade
mija buvo persiėmusį lenkų' 
imiiavimai*. Taigi nesti-i* 
tina, kad lietuvio kunipi niin 
lyse Muilicjo į vienų los dvi, 
mintys: katalikystė ir taulv* 
tė. Tat įvyko laurai labinu..

rijų. Bendra* burgąs sugrcli- 
I no |M*anli<čfa* ir kunigus.
Didysis plyiy*, kuria nuo pat 
pradžiaa Ihdavių judėjimo bu- 
m atidalinęs kunigu* nuo pa- 
saulnčių, pamažėli užsičiaupė. |
Meili - jausmai praliejo vieny-; 
ii dvi tautos ap:vie«tuuų da-

- Ii. gryiiHilla «ry iimi 
iKn-jų priešingų imkraųoi

gaaiaacija 1‘avBaari*.
Toliau* niatorne Katalikių 

Moterų ir Av. Eito* tarnaičių I 
draugija* ir virų ilgų eilę pro- 
feeijcmalių organizacijų: dar
bininkų, mokintojų, žeandirbių 

lir tt.
Vitam to* draugijos auga 

jllažnyčio* glulatjc kunigų ve- 
Ihir turini* paminėti 
Itažnyiine* brolija*: 

Itožančimi*. Hv. I’ran-
invtarpinė Ąspatija Įiamalč- r,į|;nll. Tretininkų. Trunųiai

Ii |ira«i* ju. a|Hrnt> ir (Mižiura*. ' 
l'iisaulinių intrlig'-ntų nidika 
liziną- priešinga* tikėjimui v- 
im- | m maži silpti- ti. diih'lė tos

duliar nėra lietuvio. 
; kuri. įieprigub-tų prie kukio. 
nur« ‘katalikiško* urganiznci- 
jo*. nėra nei (terapijas m-tu-

Ka/ft Mylėtoju ir Skaitytoja Donai!
Taria* garų Ihtfrtfr Mų kam:

1
1
3.
A
S. 
G

Apie Katalikų Tikyba* Tikrybę ........................................... 30c
Patarmes MoUntna ................................................................. 15c.
Krikščionybė ir Moteris ......................................................... 5a.
Gyvenimas ftv. Staniidovo ............   30e
Girtuoklio Išpažinti* .....................   20*
Katra neiinunėt Ši knyga praiaiti t pairų 1 mjauta. ba
tai lengva sulošti ................................................................. 5c
Msrkros Antram .................................................................... Ra
Ai* y. a Dievas V 5*.
Gtonlano Krono ...............................   5*
Kopeminkaa ir Galilėjus ......................................................... be.
| socijalistų rojų .................................................................... 5c.
Socijalistų norai ir darbai ..................................................... be.
Rtvobueijonicrių tarpe ...................... ..................„............ 5c.
Apie AųAdAų ••••••••••-

7.
8.
«.

10.
11.
IS
Ji
IK
Doaųna* KsnrfitK'. padavimai apie Av. Panų Marijų.....................75*
r«M'f VoiIocm. ii lul.injti. Kunsbi. llip daryli kontraktu*, iš

imti patento* ka-p tapti Arurriko* pRicvin ir kitu* tiaml’ogu 
daly .u* .Kle

įkarau b* pdr .S*e
Keeaer įrearuroi..............................................................................40*
Penpai tr»«ę««. Yra lai lengvi. gražų* sn-uu. vaizdeliai. Padu-

loma* teatrų mėgėjams. Kaina .........  20e
Jlinth't bnmi. Parinkto* dainelė*. Telpa joje apie 49 tlainclė*.. ,25e 
Arabių Aidai. Eilė* .tikimu Jakšto....................................................3je
Itnbb tuvių duoto m . Gružu* išaiškinimu* apie Lietui ■« mergai

čių mylimų rūtelę........................................................................ jfc
•lu./as/, Eik-* J. Mikuekia................................................................ ;;5e
A’ros. Siuntai. Gražio* eilė* M. Gustaičiu.....................................25c
l'emtrfjp. Eilė*................................................................................ ..
-laižiau. <*•!«* Po.<*žu l'iiula, kuri* bu m audžia Viešpatie*.......... 10c
/Atimčiai, imtkių veiksmų komedija................................................ jo*
••Ašarose G'pcratam ir į. utlMnii. Labai graži kalba vartota bo

ję knygoje....................................................................................Me
1 j/leutf A'oanįtini* Niiimu, atminimui garvaui dnlvyrio ir kryu 

žiiAų pcrgalitojo tie. Žalgiriu.......................... 55e
Tieųrit G'erbet. Lo-tuvo* marša* iurh-pijatiuu.............................. 45r
A'navao Fday>, valia* iš Ik-tunakų dailių...................................,...50r
Karfiir-unuurka. . ..............................................................................
A'ifenų Afrlų Auntle* i.. K.-K. FrJrraeiju niLimni.................... ~0c

t•

kad po Iraktračiui 1HK3 Rusi- [’T* ■■ m*11Ab rMs katalikiško knygynu.
Bažnyčios priagh Jetin.
• Ktai beateinu l!«M metai.
I kduiudiliuis sp .-'liuli lietu 

ivių raštus ynrankinlas. Lūctu- 
viškuji sųmuria Iriškanli kuo- 

! gryniausia katuliky stės dva
sia fauė dauginti* taip greitai, 
kad (urmu tu negalima buvo 
nei likėžia. flal<- kunigų ka

talikiškoje spaudoj* ėmt' dirb- 
|ti dideli* skaičių- |ui*aulhčių.
Trys vyskupų i'-tiitėi : Vii-

jos valdžia užtraukė sunkių 
jtolietjos priežiūrų nnt ka’tdi 
kų dvasiškuos Lietuvoje. K u- 
argus negalėdavo išvažiuoti 
U savo Mias, am-gi iš tavo 
parapijos. Bct-gi laikui bėgant 
Maskvos raidžiu* budrumu* 
up-nudu. 1‘risidengvlaiui rei
kalu gydyti*, o ištikrųjų trokš
dami pereiti mokslų augštosc 
įstaigose, daugeli* kunigų |m- 
sprmki į Hvricarijų. jb-tgijų, 
Vokietijų, ypač į Rymų. \l»pš 
tesais išlaviaima* išplėtojo jų 

j-. Knd kriticizmų. Jie supratu, kad
jiem- |M*ityčHijaat tara*: lenkiškoji katalikystė toli ui- 
|"Xn-i. juiii*’’ tėvai auginto- ra tobula. Kitose (alysc buvo 
jni. ne*, ju-ų uugininm Iriu- daug geresnių firieiisuiių imt 
.... ju*ų lilti-, ,iu-ų senatvėje j raukti zinnnėni* prie Kri*l:iu-. 
užllojniltll. ju.-ų sūneli* lieluvi- 
kalalika*, išsižadėjo ju»ų. i**i- 
zaih'-jo lietuvysti-s. iš*iža>iėjo 
net ir tikyba*. Gal tara tėvą* 
ir motina išgirdę |iana*ių ki
mių api* tave afadirtų iš gai- 
le*ėio ir iš sarmatos dėlto, 
kad ta lapui renegatu, pabėgė
liu.

liet kudi-l aut lyčių taip už- 
sipmilamui. net |«*ityėioji- 
uiai* t

Tam yra laimi trumpa* ir 
aišku* atsakymas. Vyčiai, tai 

* i lietuvių katalikų, jaunins* 
'draugija- rti* l«'*ilink*iiiind*- 
mi. Is-imokydamt. besvajoda
mi \ i-uime-t aagšėiausiai stalo__ ___
likdių <r tėvyis;. Jųjų obnl-'kreipė 
-i-: “Tanuiit-im liiulni iri 
i! i/myeini."

Tatai Hsijnlislui. to viso iš- 
-ižndėjusiam.
ruitty b’-*.

Xi • .iii-i. knd j: -, vargšo*, 
td inyi-i i; kilo iielniiis'-. bei 
i- Kiliui katalikiškai tautiniu 
organizacijų.

M* - iii-sityi i«*iiii i* socijnli 
i. tiktai gnilimė- jų bei iš 

I in'ii .lii-U'- broliškų linui 
jautų.

Tų visų darbų imdare ne 
nri-tukratni didžiu dvaru savi
ninkai, kukių ni-rn kitu«e šaly
se, bet tų visų atliko kunigai 
ir intcligeatai giinarieji liau
dyje. Jie tų jmdarė nuliai* 
ūkininkų pinigais. Turtingi 
Lietuva* |M>nai iiii*i<luislu ne- 
matų to savo tautiečių dariui. 

-Jie dar skundžia žilume* |m- 
sišvvntiisiu* angščiausicnis 

. ... tikslams, tai piikišdaiui norų
mu*. Kauram ir Neimi, ta,m u. pri|11).M|nmi

filiškas nrlm pravoslaviška* 
' tcoibmcija*. Takia tusiu paro
da** į dangų šaukianti netei- 

‘ svbė.
i Kuomet |hi įtari m. revoliu- 
|rijo* 1n|m sušaukia Itu-ijo 

■( lltinia. lietuiunii* joje teko la
ibai nežymi vietelė, llinkii.-ii 
■į Durnų davė lietuviam* progų 
žeagti pirmuosius žingsniu* 
politikos srityje. Ta* i*toriška- 
sis unaiHinta* atėjo netik<-tai ir 
rado lietuviu* naprisin<ngu- • 
siu*. Uiakiaaai į |armųjų Du-1 
mų iškėlė augštyn kandiilatu*. Lvt>)į j, nrtiaojiuita 
kurių katalikystė būva abeju-j^.(^ |1H kllullll.t 
tina, lai tiesa. Iirf rinkimų lai- ;|mi; |Bįtni^į, nukiūtini.

katidikų i>|uhi.|"* žydiiiiai*. 
Si<iku* dvasiu.- muistą* ėmė 
(disti .visuos »'! ir tulyuūau- 
*iu«i*«' Lh^ovu- kampui***- 
šimtai* lukštam m cgzctnplio- ( ' 
rių.

Dali* lieluvių ilileli'zeiilljo 
ka- tiesa. ĮMidlil." prie pažin-L 
rų. skflbiaraų Rusijos uaiver-1 ■' 
sttHuuse. Ir šit i*. nrnorManri. 
Iirasloli Įlrfcmė- .aaitijc pusi- 
iuokšiju spzuda. liet vis-yi ui- 
Itdtmr tikėjimai priešingų raštų 
Liet ui oje toli negali lygintis 
sa kaialikitkU* s]Miu<la. m i 
t ia a gurnu, ari tprte. oro pu«ck- 
iiiin;;iiiuu. Kutnlikys’ė yra 
vieš|mla-4janli i.b-jn lietuvių

gali užginti. »
Tokia budu tautinės 4v*oi* 

atgimimą* Li«toio* diasiski- 
juui išgelbėjo Ijeliivų I- («'; -i.MH,k< ję tajut išnokti Gk le-1,.,,, ,.nv...ka;., ij;/. ,.rx„ . 
j.m. atsitraukti nuo »«>-'•.'■ „„i. kur |mti rinkimų sidrai:, viiu Juk girna 1,1: per-kaityti 
‘ Ml*' • užtikrino Duinoje vielų atstu- l.ieiuio Vvėių orę. .ra. ,:..f

Jaunoji Lietuvos inleligoMi-! vams didelių dvarų. Taip tut , įstatu* ir tui tuojau* Itivkvi. 
jn veikiai suprato, kad nerei- buvo Kaimo ir Vilniun* gu- 1 |llUn aišku, ka. jie bei kam

Jie aiškiai mate, kad yra ’-lni 
■ la imti |H’r vien Icalaliky tę 
ir kad tas dviejų skirtinių dai ■ 
gtų vieaijima* buvo labai pa- , 
vojinga* IArtūrai, nes atstume - 
auo Bažnyčios visų tauto* ap- į 
šviest unijų.
Visiška pažiūrų peramina ne

truko įvykti lJetuvus dvasiški- 
joje. Ji atraminė esant vaikais 
to* |mėi«* tauto*, npir karias 
tautinį algiuuuių' |Mi*auli<-ėiai 
jau i raini darbavuai, n*c* ir 
keukibuui. kaip augšėiau» mi 
m-jau. Uolių tikėjimui. Nes
kaitlinga lietuvos ponija ir 
visai nesini|wnanti tikėjimu 
nei Bažnyčia*

• šalin 
'priskaitė juo* 
liet tilt išėjo 
džimn* tautos minioms, imč 

sųžitič nisiinsln Ifaūayčia atgavo aavo įtekmę 
nnt liaudie* ir *ugrųžino prie 
tikėjimo jo* atsimidėliu* vai 
ku*: Lietuio* inteligentijų.

Taiki dai tcls-luivu uždam*- 
ta IJctovių -|Mudn Rusijoje. 
IL-t kunigai. *tt|ira-daini kaip 
žyje. vi <>ini» ji-goiui* griebėsi 
daug -Įiaud.i raiškia užrukę- 
už ajmiMturės ginklu. Tik tu 

Įbmgva litivo *]i:iu-dinti knyga- 
lai laikrnši-iu* uzrubežyje, gn- 

‘Is-nti j savo ži'iuę slaptu bu 
■ Iii pro *aigų tiki* ir (taškui 

t pint uiti žilieji,-se išsistnlanl į 
|lukstniii'*iu* visokių pnvojj. 
į Visgi tat tu|Mi |uularyta. Kuui- 
|gni ir |ui*nuliičiai ėjo lenktyn 
tame dari*'. Dideli* tų pidii 

'jotų skniėiii* tajio sugautas.' 
(mteko i kalėjimu* it Nit,

DRAUGO ADMUnSTCAG'UA.
1800 WE8T 46-th STREET. 'CHICAGO. TT.T.

tikro* >ujuu*ii muMj durby ir vi*uo- 
cin knllm lih-t jie Inu. ži-niin. ir šutei**.

IMto l.ti-tuvo. Vyčių Xewaujnnn im-jn iicnivtų . . ■ - . ,- * - - - ------------------- ■••no i.kiuvii. V Vilų .veu
jr. T. Akt, w«te* •*-VėlL Ihto’ ** V,,Hs » d««ry valstijų
-a-J I UuMras radistas, kebam toto- Ltrfavu* Vyčiai .apskrity*. savu laikvtamr *a-

" *L rušTi’u'iu. 19H i_: (.__ Ul-. t|u i|(nrriM,h x *r

•siu t'-Zoliueijų prū5 
"\ ’u uib''-s Lietuvuinkn*' šiin-i 
it u*.

I‘i-i'gtuin ši* apskritys kv:c- 
iu prol--tlli'ii prieš tų liegė. 

diskų Inikrašl] nelik visus tė
vynainiu* Vyčiu*, liet ir visu* 
tilo*, kuriem* dur yni brangu* 

.'lietuviu vardu*.
L. V. X. Y. ir N. J. Aj-ikr. 

Valdyba:
Jouaz K. lūūuiUikzz, pgm., 

Alena Alyžtntė, ražt

viai jau buvo >t*argr*ni. Vic-
• eoo ■* ■ ■ ■ 4 e*' • "*•’ * e aų * • • ros a *

aa* daiktu* yna m-olmjotinm. fc* j„ iik*|ai. b-i kam ji. _. 
būtent, kad al-lovai lietuvių jr 1W jCn kitaip jo m tmli-
’in*** tinnkli lik Ir- j, K. ’ ___  ' . .

arai Lala* a arai a ratai' t luti *l.li^ia*a

• .. f •; -Ik Hklllm.1 
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mas.
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I’ uyi-ioje. I1lg|ijt|ėio l-l d.. 
Ifl.i :u. gavome iš Koju-nbagc 

. liti ki>. kinį ėut ir |« r-|>au* 
dinama:

([«i bininicjH
i; u gavę- t- vokiečių; 

••M. Iguėku* katalikams" 
.. tunu. .!•••: •-•’ 1m'* kiek 
id-uuti Tami-totin. ’a' skirtai 
| l-njeti.

p. i- progo pi menu, pu: 
pųdi-jitlltl* t ui»ų lirlat/vių, 
* įritu* -terigtaie.i •> kiek j-

...
nu siunčiant t nmi*to 
[nluua gaut i ■ .<-tmi i 
isp,t-:iky t.u tauku, 
visiškai visiu iui įtė* 
-atsiliepkite 
tikiu IJt'.'nrll;..

r>iknlaiM. litui* 
nuo kunigu ii 
pro* lit 
nnt nnu«l<» <li-

kfa kovoti prieš tų. kų lieto- bernijose. Suvalkų guls-rnijo- jU Urnaujn. Gana lik prr*| 
*'•■■ IhmI* imli *r*ltm* (Sarovika I— bu... L .. li.ss^l—-. ■ •>•«•* •« • •ir imtuvu <h-nrpo®ių kurija*, ivvlpti LiKuvo* Vyriij xyv«.| 

<h-l(u nei VK’ttnh hfikę pmut* vinių ij;,i ir t**n guli jbhim- . 
Jw1rj»n i brink tu n-

i P«1* •gii rytoji.

vių tauta taip giliai garbina, 
būtent: katalikų tikčjbnų.
Apie 1!Mi7 m. Maskvos studen
tai liehniiii įkūrė draugijų, 
kurių jie pavadino Ateiti*.

To* draugijos lik4n* yra 
kelti ir |ialnikyti kataMkijos 
<lva*ių Lietuvos jamntomenėje. 
Šiandie Ateiti, turi -a,u aky. 
I lt .IsJii-e lltlive|'*it"tllps* 
Ittiiijoji- ii ’ rubežyje ir vi«o 
►i' Lietuve- . imiuizijose. Be 
v,-ik vi-a liuanėioji iiiuk-lu* 
įLi"Iu,o- jaunuomenė tokiu 
bildu yra .u-itrlkusi |w Kiy- 
žiuil* vėlimu.

Trii|nit) iiiiksėiau. 
tui*. kad lei'iliuciju 
m (iniiėin*. '.arini* 
liaill 11,11' '|l Ru-mii'-, I ,ie.
tuvoji- prii-i-i' įc katalikų (eik 
bulius Iisiteii '■!>••* dilioje. Tu- 

j pu sunaudot pavyzdžiai iš. 
lamdytieji uzrubežyje.

vieta |triklaaro> 
■•a Li*tllVo. Glo-Į 
i ni. (kutini Kun ' 
t'ja šinndie upinei, 
n. Joji' iru keli 

i učių nniių. To- 
zs-mpliurių -knit 1 

ut-nn (mi vi-ų šalį 
katalikiško-

PROTESTAS PREŠ “VE-i

i!*ir» iiw- 
iMilillOMI- 
ifainvrin

jlyti, kalu jie <iarbiiuj.isi. Iiei 
kiek jau jie yra nuveikę L’*-, 

I tavo* gerovei.
i 

___ i Kad ljetiivo. Vyčių ergu-
luizncija yra vienintelė ergu ei-j 
'ziit-ijn. kuri dnugiausia įlar 
|inuja*i di I IJetuiii* gi riię--, 

uiU..i’l:'i ,M' jau ki-kiieim’ii geru- 
r *i>|u.iii

' tama. Vienok to tii'inulo ir tu
■ " i•

tilaktoriu*. <• ji niniato t* i
. j ncsUprailtn ib'lte. knd ji. va- 

ibivaiijasi n įnuiu. Imt save 
biauriai* iiuziežo* lu-i pnvyilo 
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Moksleivių Šelpimas.

PRIEMIESTI CHICAGOS

t t 'A . - r1 ’ „ L.
(
1

\

t (Referato*, skaityta* Mak-lstejs karrivių uiMfi 
dairią aria** rani. 15-18 ddJ PoMbro gyvislm 
1SIS aų Chicago, m.). ‘ ‘teitai si riai vaidina

Kiekviena* tikrai lietuvis 
šiandie pripažins, kad viršiau
siu nm-ų tauto* klausimu yra 

p Lietuvos laisvė. Bet neužtenka 
vien laisve įgyti; jry reikia ir 

^išlaikyti pilnoje to žodžio pras
mėje. Kad laetuva atsistoti) 
eilėje nepriklausomi) valsty
bių, nuims reikia darbščią, su
manių, angšto mokslo vyrų, 
kurie vadovauti) IJctuvos na
miniais ir užnitožiniai* reika
lais. Tiesa, nrotrižvdgiata j 
įvairias ajdinkybes, me* tari
ne- šiandie panašių a*mrnų. 
kurie pilim lėviuaiuišku pusi- 

Mivvatiiuu gina Lietuvos nrpn- 
klau--omyhš*ą(l.u*iioą ir diriia 
vien mu-ų tautos gerovei. To- 

asnu-ną. kurie i-nimtų į 
I savo rankas visų IJetuvo* val

džią. jos gyvybę ir taptų ma*ą 
tauto* vadovais, mmik reikės 
ir ateityje.

Busimieji liet ui ių tautos va
lini yra šią dieną moksleivis’.. 
Koki jie Imis— ją kokybė ir kie
kybė—priklauso nuo Mantikių, 

- kokiuose šiandie randam mas*) 
moksleivija. Visiem* yra žino
ma. kad lietuvių tauto* mok
sleivijos [aidėjimą* yra stačiai 
apverktina*. Kad susilaukti iš 
šių varguolių tautas vadą, 

garams niki* pakeisti savo 
pažAna* ir pilna i»rd jogom, 
remti musų moksleiviją^ ne* 
jai nykstant gręria masų1 tau
tai tyųru- pavojos.

B~He —-nrir*1. kad mea 
savo mokyklų neturėjome. Jei-

^yra dar nežymi, menka ir jos 
dalis hnrmės materijalių dės
nių vergai tai pristastis m- 
•Ukų mokyklų. Mum* reikia 
skaitlingo*, taisote* ir tikta- 
Cte* iateUguutijoa, kari pilnai 
atstovautą lietuvių tauto* va
lią ir įsitikinimus.

Kitas priederme* senai su
stato musų moksleivija. Jinai 
susi spietė ]k> Ateitininką ohal- 
Ma: "VUfcą atnaujinti Kriten- 

• je" ir smarkiai žengė pirmyn. 
Užėjus karė* vėsalai. Rauktei- 
dė ir moksleiviai po visu* Ru
sijos kraštu*. Tenai ris<i 
jiems pasisekė susiorganizuoti 
—jie įsteigė ir gerai sutvarkė 
KavyMpo* Fondą ir pradėjo 
svarbą kultūrišką darbą, bet 
deja, [mstarasis neilgai tęsėsi. 
Rusijoj užviešpatavo bolševiz
mo teroras. Išnyko viso* orga- 

U hizacijos. aavyMpo* draugijos 
—čia-gi iškilo tremtinių grąži
nimo dartos, reikalaująs dau- 
ebe* lėšų. Moksleiviai, kad 

likti užpakalyj, turi-jo pasi
rūpinti palys savimi. Savyžel- 
|xm> Fotslas, [msiskolinęa dar 
kiek pinigų. atliko laimi svar
bą darlią—grąžino mokslei
vius Lietuvon, l'žtnt ir liko 
tuščia*. Sugrįžę lūctuvon mok 
ateivių būriai nekantriai laukė 
atidarant Vilniaus uni versi ft- 

^to, liet veltui... Teeinu netru
kus atsirado ir darbo: reikėjo 
orgnnizuotis imtiems ir orga
nizuoti visuomenę: susitvėrė 
valdžia, pridygo įvairių įstai
gų. visas jas reikėjo apsodinti 
darbininkai* ir jai* daugiau- 

*sia teko Imti moksleiviams. 
Paskui užgriuvo bolševikai— 
ėmė orgnnizuotis kariuomenė. 
Tr čia moksleiviai buvo pir
mieji. kurie, »avo kraujo nesi
gailėdami, stojo į tėvynė* gi
nėjų eile- Pirtninu-ia raritvar- 

• kęs ir tokį svarbų darbą atli
kę* antrasis pulkas—tai be
veik vienų ateitininkų ir šiaip 
jau katalikų jaunuomenes. 
"Antai Marijampolės girniui 

4b i j
8)

rani. 1M« M, Pnžitiha* _
ImataMviai vaidina svarbią 

rolę. Dar Kurijoje, kartu n 
1 ryt*—jai* Krikščionių Demo

kratų nariais, jie išdirbo nao- 
‘ jų šios partijos programą. 
, Kaip Rusijoje, taip Lietuvoj 

jie vadovauja liaudžiai, gi val
dybė* gyvenime jie leda visos 
partijos, kuri šiandie yra ga
lingiausia, politiką. Einant 
prie valdžios įstaigų pamatysi
me, kad musų studentija—tai 
gyva jų šitrii* ir pulsas. Mes,

' vaiadiati ką tai reiškia anųjų 

valstybę tverti, visą kompli- 
kuotų jo> a]mrntą suorganizuo
ti ir taip maža turint žmonių ir 
.ko---■ • * ** -*---- — - —? -k)ra\irwu LluJellK) 

‘ kliudant v-okieėtaaas ir len
kams. Taip, musų jaunimas žū
va: vieni sąmoningai jaumla- 

| lai lai, kiti nesąmoningai gy
venimo karštyj to nei ne)iaste- 
liėdaml Ir tai yra skaudi gy
venimo bntmvbė: kas nors-gi 
tari dirbti, kitaip tėvynė pra- 

• žus. "Aš negaliu tau tinkamai 
atpasakoti kokiose sąlygose jie 

1 gyvena ir dirba: reikia iš jų 
1 pačių burnos vi* tai girdėti 
’ Ryto iki vakaro nerviškai 

įtempta* darbas įstaigose, kar- 
1 šta politiko* kovų, nepasiseki- 

inai." 2). Tai sąlygos, kokiose 
vija. r“‘U“

, Kaip BM j tą vieką žiūri
me! Ką jaučiame! Kokia-gi

klausima* atsako gark Uosis 
šiais žodžiai*: “Osra mokykla 
-visą Isipmią ir tipą č«a, iš
eivijoje, ir ten. Lietuvoje— 
•tai musą vyriausia, pokariai*

musų akis viaaj* savo svarbo- 
fc Ir taaa nMariašna mos ta
riam ana pasiimti ir ja** vy
kinti, nes mes jaučiame, kad 
toji musų pir
miausia ir krinta ir kad mes. 
Dievui padedant, gal turėsime

karį paduoda gerk. Uosti >a 
vykdama* Europos ui versi te- 
tuoae gyveni man. ftveiea rijoj 
susispietė moksleivių būrelis, 
(kurie baigę mokslą nori pa
vaduoti nusilpusiu* mvo drau
gus, bet > nori ir dabar jau 
ištiesti aniem* pagelto* ran
ką). Pasirodo, kad vienas, ki
ta* jų. ar tai reikalų verčia
mas, ar šiaip jau aplinkybėms 
leidžiant gali išvažiuoti iš Lie
tuvos ir atvykti ar tai į Aveiea- 
riją, ar tai j kokį kitų Europos 
univrrritetą. Taip, "nesenai 
atvažiavo Fryburgan »tud. F. 
Turauskas, viena* darbščiau
sių musų veikėjų, gabu* rašy
tojas; kita* P. Karvelis, viena* 
uoliausių Krikščionių Demo
kratų partijos vadų ir organi 
zatorių, laukia leidimo Muen- 
ehene; tenai yrn ir kita* stud. 
A. Gyly*. Dabar Fryburge yra 
11 moksleivių (S jianelės ir 6 
vyrai). Jie viri, neskaitant tik
tai dviejų asmenų. reikalauja 
nuolatinės [mšelpos. Kuomet 
Lietuvoj sužinojo, knd me* or
ganizuojame šelpimo darbų, 
kad viena* antras galėtų mo
kytis užsienių universitetuose, 
musų draugiją "Lituania" 
apipylė prašymai*. Trumpu 

(Pabaiga ant 5 pusi).
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VIŠTŲ FARMA
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ga*" Xo. 190.

2) Putino asmeniškas laiš
kas.

3) Uosio straipsnis. “Drt 
gas’* No. 177.
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- UI- iill>-muieij>|. lw j». 
it litu luilim-iii- ir lai-

Nauja Sudivizįja atsidaro šiandie. Pirkite dabar kol 
dar galite gauti pirm) pasirinkimu, ir ant Lengvų Iš
mokėjimų. Randasi prie C. B. & Q. R. R. tik 42 minutės nuo

nėra reikalo turėti 4<i nr 8t» akrų žemės, kad uždirb u* pinigų ir tapti savistoviu. Jei ju- turite akrus ž»-nr- 
taip arti Cliirago. jus galite [m-luryti daugiau pinigų ir su ž-me-aėm išlaidom ir imiže-niti durim negu. kud turėtumei 4<i 
ar Ntl akrų prastos žemės už trijų ar keturių šimtų mylių nuo Uhieagus.

Jus galėsite džiaugtis įsigiję tokį puikų pulką vištų kaip ėia [-arodytn šiame |-iiv--ik»l--. n, . jo- ritm-š jum- didelius už
darbius už nebrangų užlaikymą. Paprastu abite legbora višta -tolu aštuonis tuzinu- kiaušinių j»t metus iš Itat pulkas imi 
dės 24411) tuzinų |-er ne-tus. kurie ant rinkos n t neš |>o Gir už tuziną arto gl44o. Tai reiškiu jum- paliktų tikru |><-bm a|ūe 
gltltzt. arto užtektinai užmokėjimui už [lenkių akrų farmų nuo |mr<biviim> vien tik kiaušinių.

Xėrn reikalo [atversti visii-.5 akru- vieši tik dėl vištų, ju- galit-- |mvedi vė-m, knmp-li -I--I Rištų ir -Inr liktų užtektinai 
vietos «lel diib-li-i dnrž.o. kn- yni ant tiek daug |iag<-idaujiimn. kml in-t ir mu-ų valdžia nirinn nm inti dauginu daržovių. Kuo 
me ju* patys užsiauginote daržove*, ju* žinote, kad jie yrn g -ri ir ant -aul-'-* nunokę. Ju-ų im-tety- ir vaikai gali prižiu- 
rėti jnsų vištų fannų. kuomet vyra* dirto mieste.

’Ant Ūkės Gyvenimas Tai Sveikata.
Gyvenant aut 5 akrų vištų tanuos ar auginant daržove*.tai yra gyvenant ant tyro oro. atneš jum- ir ju-ų M-imvnai 

gerų sveikatų. Kiek* nesuteik, jums tokį gyv<-nimą knip. kn I gyvenant lauku-—-. X"ra užva-lm-toi-i tyr- lauku........ -r-,
tyro vaii-b-n. ir ganėtinai dieno- *kai*tumo ir gėlių, to visko m-- m-galime -ura-ti sugrudu-mtiie mi--t--. I kiška- gyvent- 
ma* ant vištų farmo* lui yra tobulybes vieta d--l ju-ų vaikų. .1 i- suteikia jnius švariu- tinkama- aplinkyl-e. kieki ienoje dė
lioję per visus rnetu*.

Gera Transportacija.
I<ei.is ir greitas traukiniu |-r-lantaviinn- leidžia jum- gyventi ant ūkė- ir ditirti nu- t--. \-il šių traukinių yra užtek

tinai sėdynių — n- rn reikalo stovėti ar stumdyties ir tiktai 42 minui--* j vi-lurmi--lį.

IŠSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIE
ir gaukite pilna* informacijas kas link vietos, Kaino* ir Lengvu Ižlygu.

Tn« jum- nieko nekninuo* it neibiris imt ju-u jokio np-iinkinimo. Mum yra imd- tri it- 
kio atlyginimo. Daug lietuvių ; myrių yru pirk-. *> akrų fnrm-i- nuo mu-ų p r |- : i i- !<■ • ' . 
alingais. Ju- galite triip|>at [-u-l-ryti, tik iš-ių-1 it-- kll|Minų ir gaukit-- pilnų pmiišlimii ■’> i.

Miesto ofira*

106 N. La Salk St. 
-Tel Mai n 2043

Vietos ofisai:

1404 W Ifitb Rtreei 
Tel Canal 6296
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Šeimynos Apaštalas.
(Vanta iš anglų kalbos).

k

K LIETUVOS.kml mes turime pamato tikėti, jog senesni asmens turi iš
minties ir karakterio, kurie pagarbos užsitarnauja, taip yra

jimo *u mumis, kuomet MMdio aadtaM pamoktame, taip 
yra dar ir delta, kad iiuabtajo dažnai eaanm aaoiltditau pa
ramos ir pagvlboa reikalo. Esama garo ir pattans ’jaunaoltanM 
rodyti pagarbos žymes už save vyresniems. Tai veda prie 
kantrybės, mandagumo, suaivaldymo diaciplinoa, kas ir su
daro tikrąjį vyro ar moters bud*.

Barbaryliės laikuose buvo radonui tatai maža mandagumu 
moterims. Vėliau užėjo mandagumo laikai, labiau ištobulinto* 

: manieros, irž.-iitelmoiio žyme virto moteriškėm.' rodyti pagar- 
i ta) ir rupesnį. Paėjo dalinai dėl dėkingumu mulinoms, ku- 

.™ —- r’o,n!‘ likri vyrai pripažįsta onciira ir (iruirišimo skolų, kurion 
Ivgiai tiek j*e niekad atmokėti negali. Pagarba moterims ]iriklau*o ir 

•i""k.up i'r' pumusi* fa,"užtūroje. Aiš- *,|’«- k‘kl •'" >“»"*«<’ Poodžio ir čiuplesnio sudėjimo, 
.- žmogų* negalėtų Ivgiai t, ]>-l da- l.'gmj kaip atsargiau it atsargiau vartojama trapų, ir .ta- 

- žmogus aivvko. T*, p jų turi būti še- ‘‘"K1*1- X«“<-nsk««» pagarba neviea tik joms pir
menybę ir malonumų suteikia, ji lygiai tobulina ir vyrus, kūne

moteriškėmis apsieinama pagarboj. Tūlos išlaikinė* pagertas 
žymės kaip kepurės pakėlimas yra tik vidujinė* pagarbos 
ženklai.

StrapnaMl. Kiekvienu* Šalies valdžia panaši jo* gyven
tajam*. Ji vargiai gali būti gvmmė, Begu žamnra. Ai* dienų 
raikai greitai virs |ulicčiai*. Kiekviena* stropu* asuiuo ten-

Pilietis ir Valdžia.
Skyrių L

Valdžia; jųų rrikahngnuu Valdžion tikata yra apran- 
1 guli n.-tiH-n* teise* ir visimtinų laisvę. Valdžia nėra tam, kad 
suvaržius asinen- laisvę ir ji neturi Imti taip supraato. Joa 
siekiu yra kiekvienam lM>ndrijo* itariui, tai yra, kiekvienam 
u-meitiiii, kuris taip kitų žmonių gyvena ir su jais dirba, 
užtikrinti didžiuu*iii galimų laisvę, suderinumų su visuotina 
gerove. Pavyzdžiui.

l.'-i-kinie. viena u-muo mivy*-tu neapgyveiilun saloti, to- 
. Ii nuo žmonių e-am nut. .iu lemu ]u-ielguuų nieku* nevaržytų, 
lo jo dnriuti tik jį patį ne|mlie-tų. liet, leiskime, knd ton sa- 
lon iitvvk-ln antras asmuo ir kml antrasis a-niuo I 
]tat teises ten vykti turi, 
ku. kml tuomet pirmasis 
ryti |si to. kaip antrasis 
■nė, ar laukiniai vaisini, nr žvejttjinio vietos ]Hi*niulintos. Abu 

j turi lygias trise* ingyti kur ramti* vandran t* šaltinių ir taip 
i toliau. Apsaugų* ir tetidte pasidalinimo klausimo nebuvo, pa
kol antrasai žumgu* nejm-imlė. Aišku, kml uė vienas iš jų 
ii- ėiii mn.i.uiti m ]tiu.--i-li kilų u*m- iii ur nuosavybę.
i'rumpHi tariant. <b*l šių naujų -antikių gimsta jvairio* apy- 

ir <tar nesiliovė verkę.-. Matyt, kad |,uly abiejų teisė* imgerbti ir apuaugutk Taigi i* čia

(Pataiigu) .

Numieje savo inie-niiuime kamtaryje jis |«isi<larydavu 
altorėlį. ]>ukiiliiiio imt ju savo branginamąjį kryželį, pastatė 
tuos ]>nveik*lėliii.., kuriiius buvo gavę- dovanų už gražų mo
kslų, ir .-'įdėjo ni'd.'ilikėiiu- gautus už |«ivyxdiugų apsėji- 
mą.

Vnil -. linini t vaiku-. \ ieiių kartų Ji* Im-r.iii
kuomi iiu-ikulto t,viii. Tii- supytai imt l’ticj’u ii li< js-pruša 
linti vi.-ii- tuo* *'|n>|iežišku* nieku*."

Jei Iii li' jiakliiif y i. lutė tėvu-,— aš mesiu tat visa 
j ugnį ir ii' l" l« i-iii ifuii. nu tinę- | tj klerikalų mokyklų.

Pen-y nn-t< Im. Ji- -lovėjo lyg primigę- prie grindų. Žo
džio ji- neinu-, im ašara- kaip širmai ėmė ta-gti jum iš akių 
per veidu*. Vi-as jo kūme ėmė dieta-ti verk.-mii. Ji.- |»uole ant 
kelių ir tara;

"Tėte, tėte! už kų tu nori *u<taužyt ma, širdį! Tu n-žinai.
kaip man jų reikia!

T- t. , .1 ...■••t ii it.• t>'j<> P< rry. Pajutę- -u
nau.- -P h- - 1 ..1-1 .t, I II-jo l-lle valgo. ISlkel-' Ji lf pasakė

tesižinai -u SAVU |«veik-l.-liai. ir im-dalikai*. Vaikuti* kurio- verčia paliestuosius *u*ikiaa>vti, knd tno
glaudė prie tėvo krūtinė- i- — •—2,2—1 —*•— “-•-■* • -------- ---
jo širdelė buvo liduii giliai -už.«-i-tu. I

Po to tėvu, jmi m į p-.t- les'niti—lavo Pereini jo maldin
gumo. n-i kiliem- m-|>;ivt lydavo užgauti -tinau* tikėjimu, anot 
ju, ‘•pažiuras".

Peny buvo ilpim- sveikato.-. Tėvam* ji* rodėsi lyg augę-į 
In* taip ninlouu- ii taip m-|-it.i:i-1a . knd negalima buvo ti 
keti- jį itau iš d.vti imi zem -. Jo veideli* buvo skaistu* ir 
dvasiu* pilna*. jo zmlrini nejs'prnrti. lyg senoviški, išinintin-
P-

Palsiigę* mokyklą l'ei.-y t lojo t pirklylių. Kartui* jam 
būdavo taltoi sunku -ul. ikimi piiklylst* [triedermes. Mišių 
klausymą ir sakr.'iim ntų priėmimų. Vienų kartų ji* laimi vė
lai grįžo nnii.o subato* mikli, bet prašė molino* prikelti jį 
iui-1 g.vlt'-'u iu i-i iškinu-yti Mišių.

'I - i. i i m u. i I I Mat.k u - yru mirtini, numlėnie
likti* ii'-d'-lmje m-t l.ta-i-iit- Mi'ių.

Motina prižadėjo, ta-t ant rytojau* imlu* jį gilini miegaiil 
ir išnslalil pnil-il-iiti. ji juiguibi ir neprikėlė suima-. Ji* |ia- 
butlo, kada jau buvo |« rvelu. Ant greitosios la-sijirausęs, neval
gę* ji* išis-go į Itnžuyėią. Ten rado |m visam. |«a*kui įlar bė
giojo į kita- lutr.nyėia*. Imt visur jau buvo |*-rvelu. Jis su-! 
grįžo namo vi-n* nelaimimai*. Išti-ą savaitę jis Imvo nusi
minęs n . 'i'il.i inilę- te i šito nl-ilikiliio. Tui-gi molina jirisi 
žailėjt, dniiginii i iekao ni-dm-li jum pramiegoti Mi-ių.

I .1.1.1 JI.- |slpl.ri>-, l.l.tl I. to,«ot.l eitų sU jtlo ] ImŽUJViu. 
Ntiiė.t n j -i . tmiii iii.'Ioimi.ią molt ,.i ep-i. us ir I n- 
ŠV« it'.t tif ' ; >;o. j.t ,i sunirtu j iiazliyėių l.luu-yli Mišių.
tiaiutiu.il it jai paimu to.- apeigos. Prie* iuiuju.< m- tu* ji |uili 
tapo katalike.

•Suprantama.- buvo Perrv'u džiauasnui*. lė l dm jo Ieva* 
liko neknlaliku. Išn»h- visai negalima nei kalbinti tėvų |iric 
to. P iu<* Itrov.n is-triiktlė savo šeimynai lupti katalikai* nei 
nekaltino juo- užtatai. I»-I pat- ji- nak'—i iielury* nei mažiau- 
sio.« mintie* eiti |va-kiii Įuiėių ir vaiku-. .Ii* buvo |uuloi-u- 
ir teisinga- žmogų-. Is-t ji* ne:ia'-gdav<> ypatingo maldingumo.

Tuom tarpu Pt rry durė»i ka-kart imihlinge-ui* ir uolesni*. 
Aluty t ji* turėjo kok| j|uitiugų tikslų uzsmiuę*. Negalimu 
žinoti, kas tuomet įlarėsi jaunoje ir nekaltoje ju širdyje, ta-t 
jo sveikata ėjo mažyn. Itar jis m-taivu įmigę* įlevynioliko- 
na-tų. o jau biivtt nuniami. knd h'-ilgoi in-gyla-n-. Atėjo taiku-, 
kml įeiki jo paliniiii dirbu*. Jr-linkinti* likusi numieje. Ji* 
buvo katilui-, initml.iuit-, vi-oomel jaitenkinta.-. lankiai tuvis- 
<ln vusi, nuolu* skaitydavo, 
ir rtijKstiukai jam t unnu.

Vii ii i dienų i-ejt - i* iėimluiuo į iu|Mkaliii| namų pricngį 
ligonis rudo !• »ų I*-'..aitiuii tų l.uieūizmą. i- kurio |mt* Per- 
e.v kilų-» moljn-- i ,-z.i lt.--l.imii . Ih-luii IVrry nieko tė
vui h- ai.- , lt .til J; ei! '■ I t'li I «l iailg-iiu'.

Vi'--|Mttt ju t - I.. l.-t'l t-!• įtikėtų, meili--i Pelvy
tyluiui-.

'Irutii|t.ti.i i .- ■•>. .u -tyko ---t.i Įtroirn. Tt-vn- jialyra
ko -tinti- P I- p lt o. I. p.i-tel. jtt. I.iel jo ............... vieš
jnilauj.1 ypati:r_a laiuyl* -. p.i-ilrtikinimo ir tylau- džiaugsimi 
dvasiu. Ji- jm-i lito. ■ -I til. ,d- viena- vistio-e namuo-e ne!*- 
kataliku-, kml mylimimi-m- tau* laimi meldžiu už j| it ka
žin nr neriui" liftu ui -uvo "tvyla; už tėvu iitvirtimų prie ka
talikų tikėjimo. \mt--i tm:i- .inm patikli lt’va- ėmė nmkinti- 
katidi1 i In • m f. I* įmok įminimi- |iajittt>. kml k i* žili ku - 
j| linui m I" - .In .iil> p. lito, ti nut'jo |<n- I uuigą. Ni
daug Iteit •• • m't pu* i", i.ų p. Btov'ii buvo muk', .
Nt*j*i*i - .  ..... j -- t ik tyla.

Priry ti sil-1'-
MVO pagalvė- -lipi
ž.nojtt-i im 
ji: t. v 
puzin 
rio t 
nije -

]iaeinn valdžios |>ricžasti*. Juo daugiau žmonių draugija invai- met padės valstybei tvirtėti, lygiai kaip tinkamas asmuo 
rma-i. tuo daugiau priežasčių valdžiai raminsi ir tuo pačiu sienoje. Kiekvienas nepastovus ir apsileidęs asmuo, lyginai 
laiku x> nui daugiau sunkenybių jos tikslo atriekti — galimai kaip šiukšlė*, silpnina draugijų ir valstybę. Stropumas yra pa- 
diilžiau.'ia laisvė kiek vieliniu asmeniui. , ~ ■fc;—• u-*;-—* -i.f-.i-.. ov-i-i

Sustnanijuiųjų Valstijų valdžia. Suriv"nijo*io*c Valuti-' 
jose, valdžia gauna teisę valdyti iš |mvahiiiiių sutikimo; tai' 
yra, u-muiy* naro šuto teisių nuolaidų visų gyventojų gerovei, 
kaip pirmūnu- |» rskyiyje dėstyta. ši teisių nuolaida visuo
mene- gerovei susidaro, kuomet juirašuma kuti-titucija ar su- tėmijn ar jo pasielgimas nebus susektu, butų palinkęs įstaty- 
tarlis.

| Kuomet žmonių skaičių* |«-rdidrli*, knd galima 
*iem> Meiion ve toti susirinkti kon-titueijni išdirbti, kuria butų 
gulimu į-taly imi- daryli ir |nldyli,tu!as jų skaičius išrenkama* 
•Us.rinkti kurion nm- |tit žymėtini vieton konstitucijai tšdirli- 
ti. kun v iioti |u«vislmn.i .100.0 m- užgini, rinktieji asmenys 
vadinami atstovai* ii taip sudaryta valdžia Meiirtksi atstovy
bes valdžia. Ihilžiumiu žmonių balsų taai-t it arijų užginant 
ir iriimaat. jai turi |m*iduuti visi šalies gyventojai, ar jie bal
savo ar ne.

Teisinga yni nsineniui pavesti lutas aavo teises, kurias jis 
galėtų |uisilnikyii jeigu atsi*kirėiiu gyventų. kuomet mainom* 
ji* iiigi.n dauginu naudus, kai]xi draugijos nurys. Paimant dū
linu iniio-.-uinus. kokius ūmine turime — musų valgis, dra
bužiui. krugii ir tolygiai— ir palyginu- su imi ištekliu, koki* 
irali Imti įsi .umutn- vienu ii.-iik u> ar vieni. kuriu buriu. aiš
kiui |ir.|vin*lyuita «iide|.' puvigii ĮMvi-nio u-uien* draugijai.

išsekimo iilvga kokiame nors užsiėmime. Taigi, rtropuma* 
m-m pavienio a*meu* reikalais ar tai butų sutartie* išlaiky
mas ir reikalų j jiažymėt* laikų atlikimas ar regulerišktuiiae 
jmpročiuooe.

Oarbi. Leiskime, kad draugijos narys, jeigu jo kiti ne-

į įname prasižengti, leiskime, knd asmuo butų palinkę* apga- 
butų vi- vystei, jeigu jis tai galėtų papildyti be bausmė* baimė*, ar

ta jeigu asmuo savo draugams favoriouotų su aiškia kitiem* 
nutukauda, — tokiuose atvejuos* me* sakom*, knd tok* a»- 
uiuit n*tur savyje sanžiningo* gnrhė* jausmo. Kitais žodžiai* 
sakant, na** negalime tokiai* asmenimis |ui-iremti ar jiem* pa- 
tikėti. Vienok yra asmenų, kurie visiem* vienodai saikuoja, J ima vi 
savo amnraa išrokavūno ar jiatogumo nežiūrint Jie ir 
drangoms ir priešanu teisybę daro, nors už tai ne pagirimo.

Ink mataaaos ana naudos negautų. Tokius pasielgimus va
diname garbingais. Jeigu tokių asmenų neprastų valstybėje 
ir miraiuaer, respublika negalėtų išsilaikyti.

Ttaringnaua. Pasakojamu, kml Mntuvy* ]s-rsai. ta-mildin- 
<!ami saro vaikus vartoti >«i<lokų ir arklį valdyti, lavinda
vo juos teisybę sakyti. Jų Minai rytu* užkurinvo. .'i- lagystė 
ym bailumo žymė, rodanti, k.id melagių tėvai buvo jo* 
bau-lžiauatnluii* ir vergai*. Tvi.-mguiur- imlu tldybės ir 
urų*o* kraujų.

taMŠyms pasakose kalbama apie sutvėrimų, **•- 
tauro radinaaro AugMotinė ja kana .dali* bw» taigų , e 
žemutinė gyvulis. šžiskvMUno Šmuigus gali būti panažiatoa 
eratanrnL Vadiname žmogų gyvulišku, kuomet jame gy vulio

SKYBIUM tt
Inprotaai. Kiek viena* iš musų išsidirba inproėias, kurie 

kitų nepaliesti negali, ar išdidinant ar sumažinant moaų 
urtimųjų gerovę ir gyvenimu malonumą. Jeigu jau botų Iria- _____
tina turėti iapruėiu*. kurie tik mums imtiem* žalingi butų, prigimti* apsireiškia tvirteroe už _ __
visvi- ti m-butii tririuga ir gražu ingyti mpru-iu*, kurie da- gutn, kuomet ji* savyje gyvulį pažaboja. Gyvulis žmogau* 
rytų nenuilonuimi ur skriaudų* inu*ų -traugam* ir kaimy- nusikrato taip dažnai, kaip žmogus parodo godumų, peša* ir 
nam*. Inpr<a'-iui. kurie yra nepageidaujami namuose, yra kaip griebia didesnę dalį, negu jam priklauso, žmogus valdo gy- 
lik tie patys, kurie |iužeiilžia ir bledį daro kitiem* draugijoj. —” "——* *---------* " —«-«*-• -iu-
buayj, ar valdybėje.

tvatamai ir tvarka. Viena iš Inrimnikų, neapšviestų
žiuouių žymių yra la. kati jie neinpratę denunai vandens var
toti. .

valį tuomet kuomet jis griežtai atslinko pildyti geiduliu* 
ir aa«* apetitų pridmimam ribom iailm. Tg dalykų niekas 
neįdengs žnmgans Itaubyli, bot kiekvienas patsai ifanokti tn- 

. ..............     __ _ _____________ _ ri. Gražaus, pavyadiago ir tyro gyvenimo budo kiekviena* 
___ Jh-'lė'aieij'a.žhe; -u mudūTTų dubos yra nešvari^; f* Urimokinti tori. Tai gero ir paryndingo piliečio ypatybė*, 
jų katinui yra m-jntraukianti; už tai pa* juos dažnai siaučia i Kurie susivaldymo ypatybe* ir moralės pajėgei, savyje ne-

. ■ • ligų epidetnijo-. Aug--tuo laipsnio žmones svariame užsi-ti i juuiui rūpino -i, mylėjo ji . , , • . ’ .. . . .* • z linky uie randa imdonitmu. patogumo ir sveikatų*. Juo dau-
!giau žmoni- ištekliau* luti, juo daugiau tarankių ir padar
gų |>a* jau- randasi, tuo labiau esemn irikalo dalyku* savoj 

I vietoj laikyti. .Iim lubiuii stirikimšę žmonės dideliuose mio- 
Hm.-- gyi.-iui, liut daugiau at irundii nikulo kiekvienam pa
dėti liiiikų ii iinrumų užtaikyti narni* u ant gatvė-. Vietui* 
nešvariai uzli.l.omit* luitim- guli 'i-« .ųūelinkę užiiuodinti. 
Ib-tvaiku- ii užterštu- kiemą- šimtu* žmonių |uipiktinti ga
li. Visokio- aut gatvė- išmatų- priduu- miestui nesveiko- ir 
lienuilunio- išvaizdų-.

Maud&guimu, uianeros. t'iviiiaueija. tarp kitų reikšmių, 
yra sugyv-niliut *u kitai- dailė. Kiurk.-lųs, nuo mandagumo 
ut-itoliuu.-ivji apriejimai, kalba ir iupiot iai gali mažiau blė- 
di< • daryti iiiiškuo.-e. kur žmones retai tesusitinka, bet jie 
virstu n> |><ik<-nėiniiini-. kaip žtnonė- burinis susitikti prade
da.

I uit-i y in. k< iien;i.- im u-tu. kati jhiii jutgarlto* butų ro- 
donai; mi greit-iau norėtum* imt unitai* nuitidagiu pa*- 

| .-veikiiiiiiiii. negu m-ėiu žvilgsniu ar i.taipuolituu. Ale* no- 
rėttim*. kad kaimy nai aut mu* nenžsivaiinėtų. Taigi, kad tei- 
syta; ti-iem- atiduoti, mes sutinkame kitiem* tus pat pa
garbu- rodyti, kokio- nu- norėt imi*, lud niutii* būt rodo- 

T.<i yni a*rų inaiit-'ų ’-aktii-. Ali greitai Įia-t*biuiiie. 
•■yvt-nti taip tl-i’i'.’ švelninu 

ut tiii-vkb- yru ne kl«- l.ito. kaip bu. 
;o kiliuli- |uigarl<o* ir ruja—nio r<* 

kilų įsnreidniijn. tni yra. a|r|:iiiini 
* iuniidagaii- up-i- jono lui-ykb i. 
u-ti. tokių piiežttM-ių. P.ivyulžiui. ■ 

iitvė-t vežimai prn

turi, virsta lx*vcrriai* ir pavojingai* žmonių draugijo* 
tini* ir tokie kiekvienoj valstybėj pripildo kalėjimus ir 
protuamu*.

be-

Vokiečiai, lžro. 
žiuodami. įvairios rųšies 
tus leidžia niekais. Lovaa, 
priegalvius, rakandus etc. par
davinėja už |Mičius niekus, o — 
geram |tažjstaiiuiiii net dova- ’ 
imi dutsla. Vieni gyventųjų 
bijosi pirkti nrlia imli, nes esu 
išėjus vukiečiama, busiu atim- 
tn. o kiti niekų ncatrižvelgda
mi bruks, kas tik atsitinka, 
nors ir lentgalius.

Daugelis vokiečių kareivių 

tėvynė*. Paidratimu laiku pa
silieku- ne be priežasties. Vie
lų čiutini many darbo gauti ir 
toliau 'teta-valgyti Lietuvoj 
duonelę, kiti pasidaboję aosr-’ 
gelių, žada draug tėvais tapti 
ir prie jų palaikyti gyvy ta. 
Matyt, kad panu-go jie šitų. 
kaui|s-lį.

Liepos 1 d. įvyko Kopcraci- 
jos Ik "drovių Sąjungų Kėdai
nių. Kpuno ir Vilkaviškio apy
linkių. deleguotų šių Sųjungų 
valdy bų atstovų |toeėdis, kuro 
tęsės ir liejaos 2 d.

Kvitaimų, Kaunu ir Vilka-^ 
vdkm sujungus jau pradėjo* 
tiarlm'tiis. Pirmi žingsniai ytin 
unkų-. 1*1 tikimasi viekų nu- 

..u-u. .-i-t.- try> Sujungus ap- 
<j»i is-ndrovių ir suda

ro bendro apyvartos kapitalo 
(kJU,taXI auksinų. Tikimasi apy- 
.arto. kapitalų netrukna pndi- 

uti į.s-sautm* vartotojų bm- 
,u..ų .ra.sširų ai-nn-.ių avaa 
a.;- ] n kėm* pirkti.
FrijviHnta. kad vartotojų 

«iMut.*-<-s aprujHiili prekėnn^^, 
■ali vt i jų S.ijmtųus sudary^^

■ aU:.u ivmlią pirkimo ni>ara- 
tų iš Sujungti vaidybų atstovų. 
Prekių užsakymas privalo tati 
bcud.aA. kad Inu budu padidin
tų apyvartna kapitalų ir pnfl 
pirkin-ą galėtų atlikti tlidcūaė- 
mis |<artijotnis.

laiiikisunt fc-rių derliaus su- 
dorojiust klausimu rasta ti^ 
kamiau.-iu imtis Kuperacijoa 
bendru vėmė taiayti vaieių 4iia- .

patenkinus valdžion reikalas ir 
virto* gyveutojne—išvežti į už- 
|ieiiį. Sodų vaisių išvežimo 
klausimu nutarta susižinoti ra 
Htvkytats ir Pramonės Mini
sterija. kad gautų atatinkamų 
žinių. <> toippat pradėtų tartie 
su už-imta firmomis dėl vaieių / 
pardavimo. Pasirodo, kad kai 
kuriu prekių |mv. niiglim, Vo
kietijoj galimu gauti vien už 
produktus, todėl nutarta taip-fc 
imt siisim-šti su atatiiikauioniis 

, Aliui t<• rijomis, kad juistaro-
■ siu* leistų daryti mainų su d^- 
sienini*. įtarta reikalingu 
kreiptis į Pranu ir Pirk. Mini- 
steriją prašyti, kad šešis kmums- 
riu« neimtų muitų nuo vieų 
prekių. įvežamų kuĮH-racijos 
bendrovėms, išskyrus puoio 
dalykus, svaiginamus gėralu 
k tabaku dirbinius. Toksai na
ta rimus |iagnndžiamas tuo, 
kad privatiniai pirkliai prekių 
yra prisivėlę kiek gnna. kol »r- 
sl<lnrl>av<i musų iiiuititiės.

Išskyrus šiuo* dalykus difr 
buvo imliertn visa eilė kitų 
reikalų, taippat pri|tažiuta bū
tinu n įkalu neatidėliojant 
šaukti Imtuvo- L'jįkrm-Jos 
ls-mir<>v.i) n’-tenj MiJivažiavi- 
uų. Pr. L.
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Užkandis su EDEL WEISS-tai ska
niausias Dalgis kq galima gauti.

Gėrėkitės jo gardžiu alaus skoniu 
ir tikru gabumu.

Pamėginkite Uadie-Jųs pamėgsite

ma. 
kml 
gun
KM* 
ii
In- 
ntr

. Me
i' m iloninu yra. Mandn- 

.ii. kokiu- žirninė, iš- 
vti. kurių jie pidy- 
.iint. esama jirieža*. 
uijnnl. me- galėsime 
na priežastie*, kode!

ii-1-' innt turi iki dešin"i
i 

'y* pasirodytų neiš- 
' i'Btci-inuiKt juo? pa

ti- . |-i - savo nuomones įei
tum mdnrytb Nėra dtau- 
mm. elgin-i. geto pumntij

Scboenhofen 
Company 
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Lietimu Amerikoje.
BOCKFOBD. UX.

Delei inimčių.

I

sunto. Jeigu taip ai išaireikžiu, 
čia jie matu naujus kapu*, gnu 
vėsius vieno* tr kito* dr-jos, 
i< čia vėl statu tikins pat

Nebuvau savo gysvnime taip namu*, kad šie. kaip ir pir- 
iiii-t<-ls,-*. knip kud perskaitę- 
kan-*|s>u<len<-ijų “ Draugo" 
nuin. kuriame tilpo b*
n**|mmlenrija iš liockford'o.

Kon-*|siml<-nta* prirašė tiek 
uvsųiiHiiiių. kud net uurisi ma
nyti nr tik jo nejaisiguvo k<* 
km "epėdrmija.” Nes panųd-. 
jos reikalai eina vimi norma- 
tiška vaga. Jeigu kun. Teskilę 
mi- isvnžiimjn kitur, tni tn- 
<lur nereiškia, kad |iarapijiij<- 
suirutė. Draugijos ir-gi nr*u- 
jro. Na. apie pavieni** žmo- 
n<-» n* negaliu tvirtinti: gnli 
Imti ir suirę. Tiesa, m-aaležnin- v 
kų imrapija apiru*, liet tai ne 
mu*ų.

'mieji. griūtų. Turbut jiem* 
• • • «-mugu žiūrėti ir grrėtie* tais 

' griuvėsiai*. Jie neatskiria val
džių* piižiuriamo* organiaaci- 
ši* nuo menkų draugijėlių. 
Kur ju- manote saugiau pini
gu* laikyti: ar saugioje vnl- 

Į kiauroje kišreiėje ?

Mes paflaome.
| Kurvn)mmlruta« labai išgirta 

gera |m<larr. šitie heli as
menys visai dar nesenai at
važiavo iš kitur, todėl dar ne
suspėjo nei pradėti raikti, o 
upir dideliu* darbu* tai nei 

įkalbu* negali imti. Gali būti.Ardytojai.
KornomuMtan ieško .tak- '-•«< pilni gerų norų,

tuiu. kuri- išgvdytų nuo to* Ii- ’*» ’• <far “^«enka. pne ge- 
go* ir užnmke*lj užtikrini * P*.™*. •
šmeižimu. Iteiškia. jeigu nie .^'l1 te jmtynm. ir pani
ka* kita* nem-usnž. tai ji*Į""*- idoka. raakaal drau- 

m k, aų y ‘r.rrrr
iiiuiii ji* ir prn«i4Mh. Ji* ►ako 
kn«l |K A. Ant m-n; <kirliu m> 
4lyta*ja;s l’užjMu p. A. nuu l<a. 
kaip jb* atvyko j lluckfonl^

mi net nenariai, o kuomet p. 
A. Įm*tel»-jo apie lai. vėl buvo 
m-Mnagumas. Vienok mum* 
vra smagu sulaukti tokiu* 

7r“^hJn «žtikriati.'ki"^vu "

taki, ̂ kilmių* daria. Ui-T
linžnyčio*. ar tautos laimi. |»ne • 
kurio p. - .
Jeigu lue- at*ktei*tuiiH-ni Tilt-1’.___, .
tos Fonil. atskaita*, me* | 
umty Iuhh-iiu kari p. A. yra 
.langiau tėvynė* reikalaut* au-1 
t,-nj-.-i le-gu viena* kita* Itoek-. 
fordti i-eiuvi*. Ji* ri-ua- ir re

mia kMvtanų prakilnų suomi. 
uyuių. ai jis butų taute* av 
haiuyčiu* naudai. Bet žiūrėki- 
t<- ka- atsitiko. Kuomet kure* 
;sin<i<-nt3- ir kili tvėrė nauj* 
draugijų (Mv. l’etn. ir l’ovy- 
lo). Indu p. A. iKisakė. knd 
vietini įvėrus nnuju. dariu* te
nai iškitščiu*. butų daug ge
riau* rašytis prie 1----------------
JL. i 
grsnė 
naujoji. Tai visa* bloga*, kų p. > 
A. padarė. Ji* yra dibar "di-1 
duau.-ia* ardytojas.” Tegul tų 
vistunneoė žino: tegul jį liūtei- 
.-in nž tai. Iš mano pusėn, už to
kį pasakymų |<- A. tik reikėtų 
|Kigirti. kad |«-r*|M-j-i musų 
vientiuiciiis miu silpnų orgi'.ni-* 
;-4t<-i_-i;. •• j>.-n> sliliria*. ge
ra-. prie kurių prigulėdama* 
gid- pilnai pi.-iiik.'ii jomis, m • 
valdžia prii-uri ju-; mokesčiai 
ir-gi uustutyti juigal melų.

Helijai gyvuo*

Kaip k<>iv-.|uoMj«-i>ia* rašo, 
tai Kv.-I'etro ir l'ovylo draugi 
ju Im- "fim " iki p. Turau-- 
l n pirmininku bu*. Iki kn- 
pu.-kui bus! Reiškia, p. Tuntu 
rko i.-,ekn: draugija pairs. 
Imlu diiligelt- lietuvių taps su- 
liitni-. taip kaip jau atsiliko 
i-iunni. o ir l.itm m-*ykį. Ka- 
imi- '<»> nežino vieno* kaluli 
l.i-ko- dr-jo- darbų. At tver. 
jai negulėjo apie jų sužinoti?

vi.-nų prakilnų darbų. mu> 1907^ ttlienė. 
iki I917-1S. <> šiandie kur ji 
nai yra.' Pa- 
\ t kn* mu-)..
* a* .i -ils L-sa.l

A. Jir lAUi'f BMivua* pa JV _
. t . . . J. i ua> jtrir ių mnin Irao 190D me-A. Imtų n«ų<n*ule>,-*. |ii __

| '.aippat ir kili jau gerokai yra 
^'nuvargę. IMai bntų inuum 

nitu asmenis musų virtojr. o 
mum* botų Meprašalį 
vMmya pamiriri C 
nnmimii yra ptetaa 
bing vMes; tik tegul 
dirba, bet gerų darbų. Tegul 
ragina ir aiškina musų žmo- 
lu-m* gyvastie* apdraudų; te
gul k u retu tų tautiškų ugn|. 
jų širdyse, kurių mes padėjo 
m«> sukurti. Tegul veda žmones 

k'i“'l»“* ”■
„ . , , *|VV'iti gali nežiūrint ka* ja*

m* jimu Inu daug sau■ • K(tai,
- vi*ai* atžvilgiai* negu

žmonėm* *kirtunių tarpe tvir- 
pų organizacijų ir tarpe silp
nutėlių draugijėlių, kurios 
menkiausiam vėjeliui papn- 

į t u* į dulkes pavirsta. Ragiu- 
lite. Įularkite Rockfordo lie- 

j t u vintu* dėti jų pinigus į sau
gi) lunkų, o n,. į kiaurų kiše
nių. uor* ji butų ir uauja.

Jeigu |si*taty*ite žmonių 
naudų angščiau už savo garbę, 
tuomet viską* bu* gerai. Ne
reikės kitų vadinti anlvtojais- 
griovėjai* už lai, kad jir rupi- 

na«i žmonių nauda daugiau. 
m-KU savo gariu;.

Tad prie dntbo. o užmokės
it* Im* geras, ne šmeižimais, 

'knip tūli iš-ireiškia.

r

t
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ORAUGAS
kml ukrainų. mažiausia yra.*' 
Ih-i >lu kartu tiaiigiau. m-gu. 
Iraku. Argi tad pašiurk*. nu
ly g nito* pasakos: mažam di
deli praryti?

("Išeivių Draugas”).

Tai yra Lietuvos moksleivi
jos ns-ldima*, įsr.ikštas savo 
užbrėžto programo formoje. 
Jų programo dieniai—iuų* pa 
čių ohaMn. Jie, gyvenimo na* 
ta prislėgti, kreipiasi j mu*. h 
k#? K« me* ji,-ni» atsakysi- 
me.* Pilnai tikiu, kml kiekvie
no Amerika* l.'.-liivių Ilsino- 
Katalikų Mo'k-I '•irių Su* mo 
nario dega širdi-. pilna |**irj 
žimo padėti -nn» sii-mnin 
ėiuiu* draugam- suryti tų pm- 
kilnų dirbu. kuri, yra pa.- •;• 
*1n* Dievui ir tėvynei.

Janas M. Navickas

(Tųaa nuo 3 puri.).

bitu Manta 22 kandidatų pra
žydai.” 4).

Lhtuvaa Valstybė. Tarybos 
vicepirmininkas, kun. J. Stau
gaiti*, raaysiama* mokriririų 
reikalai*, etai kaip išsirriškia: 
"Kų gulite darykite, kad mu
sų jaunimą* galėtų mokyti* 
užsieniuose, ne* kitaip gręžia 

gautų. Ypač mum* katalikam- 
labai svarbu* *i* reikalą*."

Kml minėta* reikalą*—auk
lėti mu*ų ateitie* imlu*—yra

nių. Itebar vien iškįla kkraai- 
ma*—kaip sutvarkius tų dar- 
lių. kud duugiiiu.-iu moksleivių 
galėtų atsiekti aavu tikslų.' 
Tėra vieuas išėjtama—Tauto- 
Panda* turi paimti šitų darbų 
j rasx> ranka* ir ka. meta- tu
ri paskirti keliolikų tūkstančių 
dolierių aagėtuosiu* mok dū
rinančiam jaunimui. Fryburgo 
universitetas dalmr j«*i<lar> 
centru; tenai* susiapielė ir 
spiečiasi lietusiai moksleiviai 
iš visų pasaulio kraštų. Jie 
viri reikalauja pašel|>o*, išriti- 
riaat vienu* amerikiečiu*. Te
nykščių studentų draugija 
“Ijtuania” gerai gyvuoja, tu
ri savo Navyšripo* Fondų Ir 
tiesia plačiu* ]>nimitu* ateičiai 
—tai draugijai Imtinai reikia 
du'imties lakstančių dolierių 
ka* meta*. Renkama aukos ri- 

pianu tremtiniai, šelpiami br- 
laisviai. šelpiami nuo kari- 
nukratėję—tai nejaugi aplci- 
Mi moksleiviu*, nepaskirti* 
jiem* bent Barako visų reikalų 
procento, kurį jie l«c tu grųžin* 
ne vien darbu, liet lai* |«<-iai*

“D Liatavu* jo- 
i tikėti* negali

me. KM seniau Avietinio Mi 
ni*terija buvo imskyruri sal
džios sti|>emlija* 2<l stmlentų. 
liet kuuiui-t |iaaiškėj<i. kad 
dauguma jų Im* ateitininkui, 
savo paskyrimų taip ir |ialik<> 
niekai*." ti). Todėl me*. jeigu 
norime matyti Lbtauų Ihnaa 
ir laiminga, privalome būtinai 
išsiauklėti *au vyru*, knri- 
įkonytų musų principus tauto* 
gyveniman.

B* mokyklos, kuri auklėja 
ir tvirtina jaunųjų sielų, yr ■ 
dar vienas akstinu*, kuri- 
tvarko ir pakeičiu jaunikaičio 
|iažiura- visnomi-nišknns- gy 
veniuie. Tuo akstinu yra mok 
sleivijo* organu*. Ateitinink.i 
rentrnlė valdylm, atsišaukda
ma į Amerika* Lietusių Kištu- 
likų Januliai,i -ie-, -'tni kų su
ku: "Ateitininkų Kunf'-renci 
ja, svarriyduiiia mu*ų urgano 
klausima ir )>ripažindnnui jo 
• varlių tuokriei'.ljti* gyvenime, 
nutari- pationt* ir leisti. Dnlųir 
šiomia dienomis turi i*>-iti mū
sų organas “Ateitia” pa-'-ių 
moksieis-ių leidžiama-." 7/. 
Toliau* pažymi: “Draugai! 
Mes tikime*, knd Jit« nm« 
rem-it* kuo galėsite. Ju-. kaip 
gyvenimas parodė. *n.S--l|>-it- 
musų fondų. |uilniky*ite ergu 
nų. Ju- <lmi*itc žinių i* -uv» 
veikimo, palaiky-sit-? ryšiu- *n 
mitini* ir tuo leidii me. isteng 
*ime įvykinti *nv«i ot>nl-iii- gy
venime—virn atnaujindami
Kristuje it 'Iknvodnmi IJetu 

i vai lai-vo " *)

2INIO8 IR LIETUVOS*.

Spnngfield. Maaa. Susitvėrė 
<s. I„ K. K. A. kuopa. Valdy- 
Imhi išrinkta visi žymiausieji 
l.ulnnijos asmeny*: 
na* Dogu-as. rast.

šita draugija ri-m<- kiek- Minkclia ir iždiu.

"laivių Draugu*" Na. Sihoe 
Įuvlmsln daug žii.P) iš Lietu
vos. kurias sntrnu.pfoę ėin ’nl 
|Hiinice.

I Jei n vių kariii.-meiH- mtišnsi 
visu frontu tarp Alytaus ir Vii 
nian* ir j šiaur- nuo Vilniuus. 
la-nkni jau traukinsi. Jų uuor- 
toliai žymų*. i'i<* Stakliš
kių užmušta 7<r> l<'i,kų karei
vių. Imivu_ suž»-: -Ių ir paimtų 
nelaisvėn. Pa- Z<<-žmariu* į 
lietuvių ranka- i.,'..-k<> lai|*gi 
lielaisvių. kurie lengvai sužeis
ti.

Taip pranešti "Daily Re 
etini.” 27d. lis |».

P. Turčinavicienė įspėjo.

(ilasgove kads-i.-uiut p. Tu- 
ėiuaviėietiė Uaitnri-. Jusi |je- 
Uivttji. gal greit kilti kate tarp 
lietuvių ir lenku: taigi ir jspė- 
jo. Kiuislienų jau tas prann 
Nirimas įvyksta. Per 'a* pra- 
knliir.* buvo išn-ikšui minti*, 
jog lietuviai turės ir gali vyti 
b uku; iš *.-:Vo kiemo, jei ten
ka' nut lii-tuvi I.liausi*. Jei 
lietuviai karia-o isur. sveii- 
mieras: Kurijoj. ll< durti juj. 
^'misijoj, kodri iieturiai ne
rs lėtų knrimtll naiiiii- l.š-. 
Irtvoje ir už ..l.duvii, ui tavo 
pučia reikalu - Ta nu'cmmė 
išreikštu *u-ir:ukim<- per mi- 
tiėt.-t- prakali-ia Inler .. Imti- 
ko tūlai *ul akėjusiai lietuvei, 
tfkėjti-'ai (i'.tui Dziejul. u.. 
karališkos.. |iacanb-* ijinu 
Ntvinr.s gimimų) lenku, turai, 
kad lietuviu- :i>*už|>u<>iu <kaip 
•lai" lonkn'"d tiktas idttnst. 
o ginti'.|. visie;.;.
ira.

Nebematyiūcc senųjų veidų.

Skaitant laikra’ėiu* i-
Li'-luvo.-. galima užtikti 4a*.i 
gylu; v.ir.lv >žį>ta .ų .......mų
i itnisių mi'' įvairių lig:.. D iog i 
vrn miru«ii vįsuum.-’ii • v. ■„ ’
jų ir laimi i--knlim,. z. lonių. 
• t tų i dmh, -ų žus...... I.i- tu
v,i tai iii-'., >ų lui j--. Pa» | 
tarauju laika yra :,>,rę k.-tij 
žymų* Lirttit.'s duk'irrai: D.-, j 
Antaną* Vii. :*<* Vilniuj., Dr. j 
Balčikoni ■ Kaune i 
Vodujudii I tonoje 
tie* gydyt'.;;. Vi i
ilžkr"‘-ian>..* • .• •
m'.-. Daug kunigų 
kitų veiklių zjiionių. 
tolians l.irt'tvojo 
mint, tai din- ni galnim :.ky-' 
ti: "N< b-i<si'ysili• 
veidų.

Atiduu* lenkam..

Fa'.Iiiii . '.Jegr. Agentūrai 
piai.<'a i; Paryžiau- li.il. tai- 
kininkų did.• .tint įmint*- ryta 
Galicija atiduoti lenkui 
kuriu nili

I

!•

PAIEŠKOJIMAI.

nesakaiinkn.' 
pi tnnko*na. < 

nuo pinui 
intiitii 

nūn 
A. ir

riatiK
ta. I

.lieni* ėnrteri.- duota No. 
241.

o
L.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kas tiktai U Cicero nonle 
gauti '‘Draugą" arba paduoti 
j j| apgarsinimą, ar kokį dar- Į 
bą (Jobą) kreipkitės prie p 
A Valančiaus.

1442 So. 49-th Avė.
Pas jį galinu gauti maldų 

knygių ir kitokio dygt).

Dr. G. M. GiASER
FtsMUiimM tr

□Bm ai«a an. M

it-irijAiimi
Mm«rOk<* V>rUk«. s»i»<i eke*- 

•m,, urs
OHSO VA LAKI KIS Ka. » rrl* 
iv i*, m. u nu i s* s*v ie r 

IM 4 ralafMal vakar*
MaAHlnmt. Buo » Iki S F* 9«H 

THvfoata Tarta 44?

R,, o -m— m mm -m......................   ,

1 
į 
|

Dr. S. Naikelis
GTnmMAk llt <*441441 K<.X> 

ma *M. AUuUlaU Ala 
rtMtaM ?M1

cV>w<. cafflra 
444? W. Haiti XI 
l'lKrik* Cwet« J»

I*rilf Mana •m««o midrfiea. k«r, *.«> 
tei* BBnmun a|Ulur*4L Vu»Kl iMirti ir 
t> mr*««av Hareraiie |«rMal*a«4L H 
f.« i.iv »ni:t miM.

Ataataa akiu

• 44 W. I*-Ui Mr. CWnt*t», III

K'

i

ANT PARDAVIMO.

kamliartat •«< fAn , 1-torsu IiiImmi 
|A IvrtrA tku* 3414 M«. avr

\taaL*ukHr ) 441b lt Mrf-
(Mttaire iria. TeIrf«4Mbb 1‘rvrrr 7974

BARGENAS.
I 1b ukr»| <<’«*• HųfžtfMi
| uito 44 intnutoa ««oauv< t> nuroto u«« 

A NvrG.crn Mailrood Krt• m- 
■H IjLj: sofa 4c: Bartmly. talpnot 
Salimo |Mk|ft| tr vMia Ern»f salinau 
Pirkai U Imi pašau i ir ant Utno-
kCM*t»t Jrasu lama F'iri* Ilk a a tnktna 
>r ttt« • 4 aonntr.set Itff tltt'-Mm *1 tual. 
ad«i *r Mtnl -Itltut < C*l'4lata RrlM- 
l«f «o| • Ktrnrtiaa Nt-iiruIrrttHi M»* 
prugi.- Isa-t luapu» a>«ik«n-

Paa! Baubly,
1404 W. 14Ui St . Chicago. DI.

Tr|rfM4»M 4 tatai a2*fc

- - -

Dr. M. T.Strikol’ū
lietuvi*

4TDHIMA* IR C'RIMf lUAfte 
Iii? W. 47tk M.. (TaArae*. IU. 
(tf.uA Trltdnnei tlaeiilrver* KO 
\amu ĮrMmta- Krx-4«-y 42»

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tr'.rf«m~a M< Kitokį 4744 

GYDO llMmiAM UGI* 
•447 VrMrrm taries art
Kadi|mb W. S$-t<« <aIv4»

.X

Dr. A. R. Blumenthal OJE
AKU KTfrUAMKTAa 

r.unM. i>,ui
Vala»4<M buo * |A ryte Iki 

' > v.t. N<xUh«»au*a 9 Iki >1
t 4411 K AJttand Aųr. kaRk 47 ®L 

T« >(<>»»*■ Tartie 411?
i T ■l«f>>na» UguImoH 441?

Dr. L E. MAKARAS
I Artaattn 4ob4bG*44* tr t iitrwrwaa 
<Himo: l?4l W. 4?ih Mrvvt

Vai .B.lo*.: > ?• *?• ’ t ‘f
T« lcfun »* It«»u1av**rt »4*t 

l:Mt4*-to«lM. 4 ii A K- W<>rt SL
TUui. b***; Tart* 7*1.

;. »»■■■■■
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anamaBMmaumMUitiimiiMimiuiu.

ERNEST WEINEF 
DRV OOUDži 

IM ▼. «Tth kamp. Wood Su 
Mm turtam# dvKubaa m«d*w

KatvarraAa tr Ioi4i»mu
Indeliam* paAžrUsknaa <ųuBu*r

Vlaok>« mat«olai. va ki.rr.ų ir-’ 
•tat Mab/e tr tok vt M

Ptaksm i ItiMlU.

79c

Dr. M.Stupnickiį
3109 So. Morgan Street '

4 IH< Mo4». II I.IMola
T-*!«-<raut» Yar»|»

Valandos * 111 II i» m
i

(to>« nuo S lk> J «ai 4Mkiafa

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas

MI. I.V *1144. ktuia^

V.4. r«H

V. W. RIITUUSUS
ADVOKATAS

Vmk.i*«

• •?*«■!• IbataoaaaMkJ

K»(n'<tt»
4«m i'ortrųl M7k

lo>.wtaaMBU^. Mt W UN 44L *

Tri Tara* 44*3

i

MLLEO AW0TW
Gjdju.jas. (Itlnirtaa. 

Akn-rt*.
I»XU Ko llnlM.-.! m . <lMoaora 
Kalbu li»ttn tai-... latuUkal u 

iu. UAukL
v&iaodv* 10 IJ f>t<; C — 9 

vakare Tr? 4'nnaJ (MI

lt./

i

ir m

lak*

ti) Pnlin<

M1KMIL
ils 1 Kita

pirm. Jo-
Vaelovas
Vincentu

Iškilmingas Piknikas

<MAS1 g^jYiūTEM
Miibjkža hinuiu.i D<M(id^ 

u MulrriAų A|*r*«ial^
Mfc's'd ai. *>*uv ir >fs«U4KAg Inohtav 

•tiAa p-H-riljtia J. ittui'j j UuuiM

'.• v .• tp BtaaaM
• d t.n u iji • pu t-r Ir BiuBitn* 
eljraua tun u>t .1 • ut. prakUfr
L 1- .Lt. •! j** uifskjaltH
1 •’< "• » - t . .du« iuu*ų atia

, t « lai* D | .Uitoe
Jo < • • L ui -uuKjrti u

|Mai IJ1. 1 .m . .. bjki. »•!!• laiku —
|Ur»a« .i - ,f £-*u<i uakm rjaiti
t oaa • k. ■ Uu

l'atrei • lar» l*a*ai «*»•
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Leafy Grovc Blinstrupo J
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v.ir.lv
tf.uA
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10 Metinis Jubiliejus ir Kamivalas
f

t •

l

Ncdrl'cj, Rrgp urc-Aug. 24 d. 1919 m.

Kur Begi? I Jubiliejų. Kur daugiau? I Kamivalą«i

Švento Antano Parapijos
Cicero. III.

ir trauksis visą savai’e. (Jzsiljaigs per Labor Day 
Rugsejo^ept 1 d vakare

šventadieniai* ir per Lnlmr Day Kamevala* prašilk'-* tini po pietų ir traukui* iki rėdai nak
čiai šiokiomis di-nomi* prari.h'-* vaknn* nuo G2ttl ir trauk*!* iki vėlumo.

To: Im- neverl: :-ų. l«-t link-intl*-- Knmivnlns. Kn* mnt*il.-uiky* Į Cicrro* Av. Antano pa- 
ii pi.č • Karminių ta- >:--! ui v. r*.« [•* r v:-n savo nnižj.

Iv. Knm<-vii<< I .1 , tai ria i*e-iy.-ikon*n.

Gulimu pa-akyti. kad ’-u* gyvą ir ra-gynj daiktų ir žvėry, ir gyvulių ir tanui, ir raly pa— 
kainų e! e. et r-. I*rit-t.i ti lai šinlinmi kviečiam visu* <.'i**etieėiu* ir Chieagirčia* i Jubiliejinį 
Karminiu. .

Klebonu ir Komitetai. į

KATAUKiiKGJ ŠV2K.CS.

Pcakt&diea*.-. regu. 22 d. 
Ttanol■ i-m 1. BipdiL-j-.

StftatLto..'.. rugpjuč^ 22 d . 
Pilypas Bcniet;.-.. P3«”uara".

r • knk- pri 
ntl rus-j*

I-; I-.I-.tik tn-i.i

U CHiCACOS NESIUNČIA
MA* MAISTAS ANGLUOS.

Kyšiai aiptgy Anglijai 
Piaiot

Kam ll*lla->j* 
amo t 1-i.kiit.nl 
;.a a», tini.
. t n-i.

> I tol m
tai rt

11. to.
uui * a. 4.1.

t v- a. tti-a-n-a." n? ir»-r-
• fia.n u p in. y,a k
Talin- tuilfinjr X7.a”a naot • 
ry .

| . - _

. ..-.-••nu-i.i.i
'.'•j» -. *-«i-.*i arba 

i i*■. ■ _ - i lu.i

Iš (.Tiirago įtnir.iu- nuo lo 
rimti ima- Andi>« p-< d- 
ritulį db-oų Mtmaseju Mi —pu.i

Ta* įvyko tanb-L kmi Aucli 
jw* |iinicn vertė žymini unpan- 

.Ir, tSnmau ai ntrriū. .-y *vary 
buvo nnAaitu I 
vertėf&jMIL ri ilukar lik *4.12.

Anrlijn Imi m-į*l.ai--ia až 
■tukčli už imu-In naknlnujam 1.1 
kainu. Mni*1-i iuiiliinas ImU 
ir —taikiniui*.

Su Anglijo* piuit-ti silpifi 
■nu nuka-Mlėjo ir l-ni kuri" 
Vtr4r»« ImMkaa.

Eimivai tvirtina, knd kuo 
nn-l ūintnlia- imii-to riunlima- 
j Angliji! žymini :i|*riluijnimi'.1 
lad lutiždfo čia imd*t-i* lur. 
riy* at|iig1i. *

Kia-k 1 -*t:utw »*iir 1• . 1
mintim-, gal n*mžil--o Įcilii i 
ma-.

KAIP YRA B'JV? PIRM 
M METU

Ti.-n. r.t*"l«in>ji gaivalai 
i.b t;.il <’n5uii i*i-prinii- 

1 -t *l.i.'.ii.-ūkti InrĮina *u n 
to km-t) imti* iirika-lti In l .ar- 
• a-, it-t lt -rini t m *a**a. knd n-- 
ti*ur d:-.tuninkiii ti-i>ingni np 
mokami už *avo darbu*. Ir 
l.maart čitia- |mn-ikalanja ali- 
d<--u>*. aŽUnAa-nriti už lia-jani.y 
p 1 k u i t.•>. tuojau* jii-m* atėnu- 
iVrtmi. kn-l jiv • :i tokia- ir ki 
tokia-. I.l.'i j". Ia-'|*.. *ll« IlklIlŲ
-tu l»L- . in uuiloin-nii*. |

X---a-mai < bia-agaijn Imto pi 
kib- gy tuiii| *kait|ykių alariii 
mukai d-4 knrimmnm.-* ir pi- 

. Iliito *al:otiia tai|ipnL* 
•4 j«- l;ur*toini rnmiamn

DI8KUSUOTA APIE PA 
BRANGIMĄ PRACY 

VENIMO

Tam tikslui pinicista 
visa diena.

Pžvakur ti-iri-ju* Al-.-Iml. 
kuri* *var»1ii gyvulių -ki-rdtk 
In d--rloniiil.ų t.-if .imt Inni-. • 
ti*ią d---tl.-> pl:il-*i-'«- l*--t.-.
-lydiniui- *n l.-mipaiuju it iLir 
binmkii nt-liitm np— p-ilom 
girną pmgt v<-iiittn..

Abi.lti pu*i in.lnt. 
ĮMirup-nl.i- ‘..lilliii'n 
kiirii.-i- pni-*ltt;. | 
•ių iio-lų ūmi*! 
motut Laimi I i 
niūkų uždnrlmi

P-i-.-l.m. n- pu 
!!'I4 notų liiri 
Lrmigi-. 152 n 
einu, kaip pu-i

Kn.n.o-1 šinmli.- mai-lo brau 
.ro-utk-i m-rn galu, pirui 2* 
•artų t liteamijr malda* batu 

*4 Mi'*(miniialč •*>**• •*“•• ■.•salima airi-
, 'rttdarii.

| Virtai* aaeti*k.i« laikrašti- 
rt-Į«i-tx.|ito. Ia|o-lį mai-t-i 
I mituivantų Tie- KngL- 
<«riM-.-ri. Toji krautuvė davėju 

' :int l.nui|*< YVallan- ir 1— io- 
gnlt ių.

; I* t" laja bo patiriama, k.vd 
pirm '.s uo-tą štai kokia ė--. 
I.m.i mairtti kaina:

< :.->i.n<-io rųšie* bulvių |«- 
kiti •**-: varui -,i.- t<> 2
• tarų i-iil.rnii- tuzinui
kiliminių *t -mtni pipirų 

trim- .f.ziii.-m- lirėžukų 
--.įriti -lt vii tie.; -varei 

g. mi . i" km. • 2."*-.: 1 o *vn 
rni artini..* SU*.

Kilk- tni • l.iituniii- -ulygi 
nu* -u šių di<«ų kniimmi*!

Vi--.-i p-ižt niiiiin. I.nd tni* 
įnikai- |<umin--t:i krautuvė 
piginu-i.-i |k-ird:tt in. ju-i uuii»'-j 
ir l.ili.kiu- |f i-tt.-mniui f.-i 
l.rl.iigu* daiktu.-.

i I'- Ih-tuvit} d.ilytnvn: A-lv. 
. lirn-lrbiili*. p. Iriu-lžimui*. (i. 

tiiruiti*. kun. I*. l--*|n*1i'. kun.
. X. Pilkalni*. M. (tada*. I*r. 
• Itranci*!** ir ndt. K-«!i».

I* iikraininčiij: l>t. Sii niiiio 
’ airi. kliu. Strnttu*ki ir .P» 

11 ryni<-u ii-rki.
I* Litvin: AK. ikim«*ky ir 

Ji-nn* J. S--1imi.lt.
1- . *t.-ni«"-in Imtu t:i-*i::-. 

kurio imvnrd.-* ;i -tiusir-lnii. 
! Kritbčt.i -vnr-ttin afm* !n-. 
gniuuuriu* |niliiiki-.; .••■kalu* 
minėtu tuntu.

piriju*. I'."t.. *nt;<mm tatH**.' •'""Hū-arir. *u irinkim- li.i 
kini ji. I;ur*1<mii minhmn •|»vne-1yli badu*
jįj uaitbly. «rin prn-nu—-*. *n!yj knrit)

Tm. laMm k u. mirkt murini vi- **”* ri"-*1-' ••"S'«u 1*i-
ain—a hutu žimmm. kad jir «•' I"* *“■ k“d Suv. Vairi ijn* 
*a tai* gaivalai* tn-luri-ju nir- krvk gulint RTt-ičinu jaudcidldn 
ko h—din. Xra gyvuliu nkrr- l-*<uv<. Iridvij*. I krainę ir 
.lyki, daHūtaMmi M^aidw-' KHaarij« kaia—ania ir arpri-j 
<ia kardymam*. ■ gnlmiagmni- valdybėm!*. Jri-

Taip ‘ jinli ym **--tiiu n t J iru Nav. Val-tij, palitikai *l»-

■ kar drrikaoja Htaad—d St«4 v’ «* ’l *■'*'* 'r
< nr <*«. dirhtuvitj įlari.ininkm. ’"'>•••.«»' *"■* m-o-ik.-ti.i ni-i 
Ir t.mni vi*a kaltė *uv.-ri-ium.i •*•««>*•»*• ’"liau L-užim- ti. » 
nat n--rniiiiiiji, gaivai, kurdy-1'•****• '-'J —d’j“. išpildyti. Ii I
iii,.

Taa tarpa yra žieaauu 
dn-ikn-iĮautirji įlartiiainkni 
tnojaii* atminti t) ir gryžtn dar- 
’-nn. knip tik kampanija i*|dl- 
«; tn ju tai*ingn* r<-iknlatiniu*.

fž ibirbininku m*uirilrnki- 
nin-ii- ir rirviku* veikia knllin- 
ti n., dnrliininku*. In-t didžiu-1 . 
moja* k-mipnnijn*. kurion |wwr M 
not.-i in-ri-tn d.-irbininkti* ma
tyti tiiiolnuki.ii* —v<> pigini 
npiin.k.-iiiuii* ti-rgai*. į

::
-

SULAIKYTA UtKLODALU 
PARDAVINĖJIMAS.

l.-i-čjiti
I- nli-Ii-, 
iu-iu ko- 

kitų |.-’d. 
ir dnrl.i

UŽSIREGISTRAVO TIK
36GS3 PILIEČIAI

I

tint vi

1908 W. Diviiion 8tr.,

LJetuos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

I.ILTtAiiS ATSTATYMO llENhltoVR inko.-i-.mwta in.jr žalyje ant *1.000.000. Tari pini- 
g...* ji ri-pi:i*i Lirtutan at lalturn ii po karia »nmv*op Ji fiaairyiin tuoj alatatyU:

I) NtAMUNB,2) I'lUKIA lIĄ 3) ŽEMIURBYSTę.
Jau įtvailina į Lirtet-oa VabtyŪi liauk, l.O'MI.OOU markiu ir užperka lai—a 

rtijna.
l’iai I.M/*-rna .IMn’ipna /IraJoM-Zj ntlrll! pinigu; tu l.iclttvot aMef|nem.
I lETLVnS ATsTATYMti IlKMiKoVL jan ftlrigi:
II atnlu i t-™ ' fabriką 2» --lieno-kn -lirl-tuvi- t!i itairiim krautuve*: tttigin: 1) Krlrivių Nam, 

i.-2 tlaul i t. u T-rk- . oi ;i«.;h-ij« .UI l.n-tuto* KiutėJu Ikinlivty ir tl.
LIETI Vos ATSTATYMO ItEMUloVftS nutariama Mimas ir palii 

tn-jmlatiu-i) -k-kuumtlu*. pirictmo-panlatiam aktu*. įnlinjimu*. aldigu* 
turit ei-l<- "i* ir Europon-

STOKITK VISI f IJIiTt'VOK ATSTATYMO MENIHlOVę. ntu jea 
tuo .taucum Im* priri-V-ta prie lirtuvii| taivk. pa smiliam. L. A. Ilmdm-ra Meni p* *10.00. bU 
w|arri«hoala nuižian. kaip .*> iėrak Cž |miitn* KnoAama nemažiau 4%.

aanirri-iar tiTriauair, prlaai wrepril>eata*.. Su nManaimah kittpkilėa fina adreau:

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Avenue New York, N. T.

Dr-ja ftv. Elžbieta* neturi-* 
rugp. -4 d. ri-iniinišlso išvnžin- 

Išilini. Liko ntidėt.-i* aut t..l---- 
nni įnikti. L. V.Im* min.-tii* Bnltik.i pnknuk-i<>| 

pruviariju* šiuo laiku u>-i nu..| 
‘viimn i di<f<-»»-'-* valdybė* .Ino- 
'iriau jau mųiiiklauMi. Suvimy- 
,1<na» ValdiimiM. kii-k n'r<*k>. 
nėra tik*io ilgiau Maukti nu 
|ui*ki-ll-:iiiu -l.-ktiiraiij-.* api«- 
jų lainvą l—i iH-prigulmyl*-.

■ Virintai kn- kitu ym. nnky- 
-inn-. *u Atrija, kuri priklnu-. 
nuo Anglijo . A'riai *.-nai n-‘ 

į knlailjn *.iu lainvėn. Pn-z. U.'- 
j*.ma* nljnii.-ia jų n-ikalavi 
litu*. l«-t l->-■■-.•-iniiii. kaijo. ju 
ridišku ypat.-i. pati mm 
leulnryti jų lni*vn 
gulmiug.1. ii.-icali. 
Pn-zid<-ala* yra 
knd Atriji* I lm.*iiiui- ym |m 

-Hkutinčj indnnrijtij priklnu*"- 
-luti* iiii.i Angliju*. Diktntinin- 
I Anglijai k:, j. .uri dnrt ii *u.">* 
ĮKiv.-rgt.mii- taiitmni-. galėtų 
ii-ikšti di-l.-lii;* u<-*u-ipiatiimi* 

> jau gatavi** ir jo* rnn.la-i tr drnw;i*kti. |adiliškų «aiilikių

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

■;r.i-
ln-t ti< pri 
Teiriit;

|MIŽVnM'-ji-*,

i
FRA NERIMAS

I- iiitiiini* -und-lių i'liii-a-o 
.!•' |n-r |ui-lnrųji dvi dieni Imto 
piri.-d pnrdat iii-'-.uimi užklodti 
'•■t f l-lnnšel.-ii L Kn-.li.-n tuk 

žunmiii kvlioiui* ••iii 
o np*tuję iiič.iiiiui i 
«.t'i*ų. Tukrtnnė.iii UŽ 
imrdiiol.i. Kili ink 
įnirčiu .Im parduoti, 
itign i* \i :i*l>iiiut«.ii*.

Labdsrtngos Są gos Kuopoms.
š.uunii pniiM-'.-inn-, knd M*ri

lltigpjnėiu 17 d. Pilnųjų 
Blaivininkų 21 kuopa taikė *:i- 
Mriukiiiui šv. Kryžiau* Įuirapi- 
jiin-J,. *t<-l:iin-’je. Stiririnkinin* 
kuto -uriiukta* tikslu (inritar- 
li kn*iink M'iminišlat išvažia
vimu. Kadangi nni-ų kuopa 
d--l u-kurių aplink) hių n.-gul--. 
jo dalyvauti np«kiičm išvnžin- 
tipu-, t-iil nutarta *uivtigti iš- 
inž-min-ų rugpjūčio ”1 d. 
V"'..u,it,, park’o. tn-loli ftv. 
• uziiiiii.ro vii-ntiiilyiio. Št-iuii 

įliiukčr išrinkta: p-nin A. Bnl- 
lu’ii-nč ir V. Cnlnaitč.

Blait iuiukiii ir viri kiti teik- 
>i|čn šiame išvažiavime daly
vaiti. ne- tai |ui«kutini* *iu<>*e 
iin-litiM*. Tyla.

MUSŲ VISUOMENES 
tINLAL

Turime kad T.
Ka

iMniii 
įeini 

bll 
.11' Irliii 

1.1»* h*»H

KAS CI BUS KALTI JEI NE 
KURSTiTOJAI

|ki* A. Ihirgj. 73* IV. Kili gnt. 
Tai-gi 'i—. kimjm* nmlmi.'-ki. 
b- pn-IŲ-ti -lito nl-tl-lll*. |UI 
i.nli —riju* ir i.*<lnlinti 
nariu, kad kudnuginuriii 
• lii<..i. n<-» liko tikini du 

m laiko. \ nk.-irn* bu*
12 d.. ši. Jurui" |>nrn|i.

Vuoiirdžiui kviečianti- ti*a* 
km.pi* tuoju u* į-igyti minčių* 
lil.u tu*, kad jie p:i*l.li*tų į*.

• 1 v i. \ i-i pi h- darini!
Valdyba

BRIGHTON PAJUL

lt" ^ilu« 
n. j.

-ii

tnrjM* 
iAfutr 
hn’*in • 

mi

SVARBUS SUSTRIN 
KIMELIS

Httgpjl įčiu 19 d. Vok 
M-irri-.m t 
nrbii* Fii-ir

nrv. C 
icėtai 
:.,i.i*.,

irti.

MtirimiĮ. ko *in krantu* in-in.ri 
turėti.

Itnir*«-jii J -I. Xi-»t V-.rk-- bu 
*.-iiii!i- |Mit<-irt|fjų tnulii :it*t» 
tų nr šiaip riti vvikčjų. Vi«n*, 
durim* !»>• -rityji- tiit.-lii bu » 
t tinmin- ofi. - tolini išimi f ii r»-- 
pri'Ki-ntiinti: mm ki.-ktii-:i<> 
tnulii*.

I kr.iinti t.-ikėju*. I*r. Ilrt 
nii-trirrki iinni-kiiiini'' 
-Inrlni tnrttnui patnrč 
tautom* •n*iorganizii<i1i
tiko, Pakni-čio Tautu Lyg-. 
Buvo ir kit.-kių ntnmi.miti i*- 
n-ikšta.

Vi-ikiliiil 
ti išrisi 
t ii: Ad

-aiain
• ioiit* 
Bil

lilnl

L

I

t
P.

I'*
Rn

I

L. II. K. f jtlklnrinsti* Są-gu* 
•* i» ku>ųm n-ngin ri-iminiškų 
'"•t.-ž-.-itu-i.n n;I-ii “Im-k.-t pik
niką" n-tičlmj. rinrp. 24 d. Vi- 

i luirini. kurio tnžiu<i*it j šį j 
pd.tiil.i-. malonėkit *u*irinkti 
I t ai. |H> pi- 'ų [m. P. šori l itį.1 
i*, ii-ii : t ii 4Ui| So. \\ n-hti--1 
nnv. .-t.-. I- iiiitirto. t i.-t... o.' 
Žilli įritu 
Itin-.- - 
|>ilmil.i-.

iru r u 4Ul| Su. U n-lit<- 
>•. I- tulnrlo* t irto* vn- 

į Maripn-tti. |mrkif. 
n-.rite d. lt rauti rimui* 
. malonėkit nl.-iti |uo 
irtvitirin- nuuM*it>ii mi- 
r.-*.i atrinnin'iii -ulinius

Itti.čin ii-ii* daltiuuli.

Rengėjai, 
iitiittiutmttmni'tiuiiiiniimiinttmmn 
BIZLTERIAI OAKSINKITES 

"DRAUGE"

'iiiiitiiiiiiiutuuniiitunimuiiniinnmm

Chicago. III.

I LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ- 

JUNGOS KRAUTUVE
• 901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto

T.-m-nplankia j<>* m-i t iena*.
| Turime ji airių įiesi-nigirumč-ių gėrimų.

Turime ntaivč*inti ir ICE CREAM'0.
Turime krn<<i* «kyrių išriunčinnio Inišku* ir kitus 

t reikalu* atliekam. Turime įvnirių laikraščių.
čia yra '‘DRAUGO" agentūra. Galima ėia gauti 

| *'Draugų" nusipirkti, junluoti į jį jMijrnrrinitny ir dar 
I Ii,. Turime taip|iat knygų ir maldaknygių.

Prašome at-ilnnkvti.

i.kiit.nl
1imi.lt
iiiiii.ro
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