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Kariuomene atšai
Chicagos

33,000 darbininkų apleido
skerdyklų įstaigas

jMij^spok-M-r*—,- 

nu^ašį dalyj, sakė prari- 
yra 

aųŠžriagai pUBa suvartotojo*. 
Darbininkų* streikai, pažy

mėjo praridsotii, dar labjaua 
vta, reikalų paaršina. Arais tai 
bnte dnrbtafadmi atraikuodami 
patys ana rangia pragaištį.

Nelegaliu ir kriminaliu dar
bo prauidaataa pavadino kai
nų kėlimų, jei ta* daroma be 
svarbios priežastie*, dėl didėt

Ataadie gyvuojantieji įsta
tymai, sakė, tegu boa energin

kravėjua. Bet prie tų įstatymų 
būtinai reikalingi keli amend- 
mentai.

pyaridasto pariajysaL 
Prieš pragyvotamo pabran

gimų paridentas Vilnonas pa
davė daug sugestijų. Mai kai- 
kurios:

Vyriausybė turi lioeneijuoti 
visas kompanijas, kurios veda 
tarpvalstijinę prekybų ir pri
žiūrėti, kad jos nesinaudotų 
bea|tininini pclniL

Palaikyti maisto kontrolės 
įstatymų ir taikos laikais ir 
pritaikyti jį prieš krovimų ne 
tik maisto, bet kuro, drabužio 
ir kitų pragyvenimni reikalin
gų daiktų.

Sulig maisto kontrolės įsta
tymo įmurti profiterininkus.

Išleisti įstatymų, reguliuo
jantį šaldytuve* su maistu.

Tarpvatetijinėje prekyboje 
am visų prekių pažymėti kai
nas, kokias paima už preke* 
pat, pagamintąja-.

.Vienon, rugp. 9.—Iš Buda
pešto gauta Aa žinių, kad ta
nai nesama jokio sumanymo 
eregercogų Juozapų padaryti 
Ungarijo* karalium. Sakoma, 
ji* pats toli stovįs nuo tokio 
sumanymo. Dabartini, jo ofi- 
ana yra lygus bite šalies res
publikos ofisui.

Eregereogas šiandie apsiau
stas senovės monarrhistais. Ir 
nors tie J jį daru žymių aavo 
intakų, jis aiškiai pažymi, jog 
šalies valdyme žengsiu, grafo 
Miehael Karolyi pfilomis.

Ert^ereogas sako:
“Aš esu pertiem demokra 

į taa Savo demokratybę pir
miausia išreiškiau tuo, kuomet 
perniai viešpatijai pavedžiau 
visus savo žemės plotus ir ki- 

! tas nuosavybes.
“Mano noras šalį valdyti Ii- 

■ gi ateinančių atstovų rinkimų 
i kuriaman susirinkiman. Tegu 

paskui susirinkimas pasiskiria 
valdymo formų, kokia žmo 
nėms patinka." '

Eregerrogas anų dienų Bu 
. dapeste aplankė talkininkų at

stotus. Su tais kalbėjosi apie 
į šalies valdymų. Talkininkų at

stovams jis indave naujos vai- 
i džio* pienus. Atstovai pripaži

no tinkamais tuos pienus.

visus pienus nuodugniausiai ir 
su didžiau-inaja atsargumu 
apdirbti, atkreipiant domų į 
visa* apiinkybos.

Nes jei suMnyntai bos pa
viršutiniai, taarart gali nieko 
gera iš to išriti. Tuomet vi
sas stovis gali bot dar labjaus 
pablogintas.

Tuo tentu vyriausyltės me 
ras yra kaip nor* pasekmin- 
giau tų klausimų išrišti, kad 
jis paskui mripainiotų su ki
tus svarbiaisUo šalies reika- 
lai*.

Atsakydamas | darbo parti
jos atstovu reikalavimų. kad 
iš Airijos butų prašalinta ang
lų kariuomenė, premjeras |mi- 
•okė. jog patys airiai nekuo- 
aaet nesutik tų an too reikalavi
mu ir imtų protestuoti prieš 
atšaukimų karinmnenės. ___

įstatymai ir tvarka turi Imt l|mn 
(talaikoma. Gi už tvarko* pa
laikymų ims atsakomybę vy- 
riausybė.

Perdaug užimtas premjeras.

Atsakydamas į visokia, kri
tiko* ir priekaištus, kad prem
jera* retai nplankų* pariamen- 
tų ir šitam <iar rečiau |ioaiški- 
George (Mižymėjo, jog ji* šian- 
nųs apie stovį šalyje. IJoy.l 

i<lie užimta* tokiai* svarbiai. 
|iadary1i galų nesutikimams su Į klausimai*, kad nelengvu vie

Londonan, rugp. 9. — 2e- | 
mesniųjam partaiuento bate 
Rir Donaid MeLean. liberalas, i 
pakėlė Airijos politikos klau- | 
ainių. Pažymėjo jis, kad par
lamentui reikia podiekuaooti i 
tų Mausimų. I

Jo paklnabnan atsakė pre
mjeras Uoyd George. Jis 
pirmiausia pažymėjo, kad par- I 
lamentui neverta dabar to I 
klausimo nei kelti, nei disku- 
auoti. Ne* iš to niško gera 
iMHHiF. n«r, jog vyria ttfynr i 
ruošianti pienus Airijos reika- i 
le. Kuomet tai visa Ims pa
gaminta. tuomet bos paduota 
luirlamentui ir pastarasis tu
rės gražaus laiko Išgvildenti 
visus sumanymus.

“Ralis negali turėti |*agar- 
boa. kad po šimtų metų Ang
lijos valdymo Airijų pastaroji 
nebuvo padaryta prietelinga 
ir augštai surišta su Anglija 
šalis,” kalbėjo premjeras. 
“Anglijos valdžios priedermė 
tų klaidų šiandie pataisyti ir, 
j išdaryti galų nesutikimams aa ' 
Airija. Valdymas šalies su/nun visko aprėpti ir išstudi 
prievarta negali būt galutinas juoti.
Anglijos žodis.“

Anglijai rupi tvarka.

galima perdiskusuoti su viena 
diena ir vienu žygiu būti par
lamente.

Jis pasitikįs, kad ateinančių 
savaitę ateisiu* pariamentau 
Ir pranešiu* apie visų stoti »r!Ir juodi aplaidžia skerdyklai. 
Iiolitikų. kailingi jis norįs prieš i 
tautų pastatyti svarbiu* įteik
tus. už katruos pati tauta tu
ri pasiimti atsakomybę.

Kai-katruoee atsitikimuose 
stovis labui intempta., taip 
kad verta apie tų iškalno pa
informuoti visuomenę. Tegu ji 
įsidėmėjo, kokie uždaviniai jos 
laukia.

Stovis labai rinitas.

Tolinu* premjeras (la-ak-'-. 
jog šalyje stovis yni labai rim
tas, ty. rustu*. Kad išvengti 
Imisesnių iš to pasekmių, visa 

Į tauta turi stoti bendratį dar- 
'i...

------- --- tat___ <u- »-»— maA»>miiing^ HOMmiKnBMi 
įvyks hase-bolinmkų daria, 
ties .10 gatve ir Aottakley ava.

Susirinkime darbininkai pn-

verrti bendrai dirbti m juo- 
' dais neunirtais ir dirbti pąįt- 

rijos ir kareivių priežiūroje.
Protestas bus induota* »ker- 

1 dvklų įstaigų kompanijom*.

K* rato kmnpntajų
v ii AlnlidtA^

Gyvulių skerdyklų kompani
jų viršininkai savaip visky aiš
kinu. Jie sako, kati kntnpaai 
jos neturi nieko liendra M po- 
linija ir kariuomene. Polirijo* 
ir kariuomenės sutraukimas 
aplink skerdyklas, girdi, e«ųi 
miesto ir valstijos autoritetų 
parėdymas, kad išvengti rasi
nių riaušių.

liet tie putv. koui|mnijų at
stovai pažymi, jog jie nedarų

Darlių laimėta ne tik Imli i 
darbininkai unirtai, Is-t ir ne 
uuistai. katrie simimlizuoja 
organizuotam darbui. 

' j Skerdyklas apleidžia ir juo 

di darbininkai. Ai tie išeina ru
dei prijautimo darbininkų or- 
ganizacijai. liet <lel stokos dar
bo. Nedirba balti darluninkai. 
nėra kas veikti ir juodiems.

Darbininkų išėjimas imlieėis 
nr tik didžiules skerdyklų__ ________ _ ______
komjianijas, liet ir mažesnių jokio skirtumo tarpe darbiata 

i kų nuirtų ir neunirtų, ir tedri 
Balti nekovoja priei juodus. ' k,iP vienus, taip kitus lygiai

Išėjusių iš skerdyklų <tarbi- 
ninku nnijos variai tvirtina, 
kad Imli i darbininkai nieko 
bloga neturi prieš juodų, dar 
lutiinkiis nuirtus.

Ib-l visas vargas lame, kad 
kiunimnijos užsigeiilė su poli
ruos ir kareivių (rageliui i 
skerdykla, pristatyti kuodn'i 

iriausiai juodų n-un;-tų. m-no 
rinčių prigulėti unijoje.

Darbininkai taip|ml

liet. *akė jis, sali, praleido 
Imisesnių* krizių, ir visuomet 
iš to išėjo |M-rgab'-toja. Taip 
turės bjit ir daliar. Visos *un- 
kenyliės bu« gnlų-gale įveik
tos.

Premjera* (iri.iminė n|>ie 
milžiniška. vieš|iatijos išlai 
da*. Ir imsakė. jog vyriausy
bė* troškimu- ateityje tu. iš-l Darbininkai taip|ml nieko 
lakta, kuolabiau.in susiaurin- bloga neturi ir prieš luts juo 
ti. liet išlaido- bavo Imtinai į,(n. riruni.tu-, katrie 
n-ikalingo*. kol Vokietija ne- j vės skerdyklose dirbo.
buvo priversta patvirtinti tai Į (M kompanijos šiandie į 
kos sutartį.

Į Iš premjero nuparskotu 
i rijos reikale pienų paaiškėjo, i 
i kad Airijai nieko kita nebu- i

| Sako. ėia enk* industn jims
problemos. tai vėl profiteri 
ninku klausima*. amatų politi 

Premjeras toliau* posakė. ka. angkkasyklų stovis, atrri- 
jog yra vyriausybės pareiga kai ir tt. Tij visų klausimų ne- |po*iulyta. kaip tik *avy-valda. [

Ai-'
įstaigas sutrauki* visai na u 
m» modų* žmones »u Ina tik 
siu. kad jin su laiku galt tų už
imti organizuotų darbininkų 
liet ar.

I inm darban ir lygiai toleruo
ja-

Tad k<»gi ėia daugiau neikia!

PAGERĖJO VAŽINĖJIMAS 
UPE.

Quincy. BĮ.. rugp. 9. —Į’po 
Mtesierippi garlaiviais važi
nėjimo. labjans (atgerėjo, kuo
met šalyjr įvesta -laigalų pro- 
liibicija. Emonėe šiandie ls» 

i jokios baimės eina j laivu*. 
Jie žino. Knd laivų įgulose 
nebus girtų ir nepasitaikys n<-- 

' laimių.

RUGPJŪČIO 9. 1919 M.

Chicagv.—Aiaadie ir rytoj 
gražus ore*; rytoj šilčiau.
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<rarago«t" B«- ra stangos irau raut nu ti naudi*- ir ssrijalistą atolą, kari kart- M-ra, taritaMbą purtau- «o ■!
■ liljOi Lataką 8rim a""**** "**■»»■*'«*><** R***! Ji oMmm. asas, te«M0j*itaiW»trWAll 

protestai ir energingas visk- nuėjimu. "iUpinraatiatau*, raštams ir Utena, tas pripa- IPM meteis jau. tarėjo tepta te *
ten* lenkų Delegacijos Tai r>*riwi* " Pradeda a mirai s fau, kad te nmnaoai yra pa- MA sąnarią rtgttbte- ir gta*- k*

eras
tarp LeakijcM ir Lietuvos. k‘* "ProU0* , ^j.gį Brydvaifio prašy; baigė moteto, asptafafci savo

To* permainos yra šito- P*7 kreipti* jOJBe> vieton apsodą ir laik- tikslo. Karė suardė jąmedžia-
ktos. Suvalkų ajMkritys ir Urtav”> l«Ulk<*’ »“«“* raščių skaitytojus informuoti giškas spėkas, kitais pabaigti 
dalia Keiuų apskričio lieka j!r,e l‘8rK“lflv<‘''jeigu jam paaiadtė susekti, ka* pradėtąją mokslą te

f
^VHriri^Makta^*pST Uetavią viraormai itaa, tori SraĮ\da tai Tarybooaa pra ap^adją, sBra Ą jto as- 

Aą, Atehinrirį ir Moriežą, lietuviai turi priešą ir kad tie- nešti. Tokie praneSmsi ir mus drąsiai teAtes Amsrfltes B<
Į baris tenka lenkams. Buvu j ji priešai stengsi* pa* lieta- ir visuomenę sargdina. Visuo- tuvių pageibo*. nes vieni ame- 

riojs Vilniaus gubernijoj*- vin* maišatę daryti Bet visuo- menė turi paatefim Taryba* ir rikietiai tegaB jura pagelbėti 
ribos linija ta|>o prria-lto/nenė nėra suklaidinama. Ji žmones, kad Lietuvos reikalu*

; beveik penki* kilometru* ' ""ri remti ir neatsitrauks nno'saugoti. Rinktiesiems jiriklau- Imtinai tari
| (maždaug viorrtu*. ‘»r-go' Lietuvos nepriklausomybės so žodi*, nuo T 

Bed,) j vakaru*.
Dabartinė riba eina loly-'

^sast * atl *M*l*»w*s>l*..lš.. 1*MS*«o

Gar^ynas-Daugjnlė (ih-in-
skaO maždaug dešimtie* ki- W
lomątrų (viorstų) tolumo ko negalės padaryti, o neg* -------------

1 ledams, gandais ir gąadiui- Vienas anglų mokslininkų 
mai. įpenėta, rudino, ką da- aptortembė, kad "žodžita yru 
ryti ir neramumais gĮCvens. ""įsų įspūdžių, supratimų ir 
kad, ve, ten kur tai dedaai ne- idėjų apie daiktu* tarptata- 
malonųe dalykai. Tokiem* da- kai-’’ Kiekviena* musą apie 
IvicHin* rišti, apie kuriuo* p. daiktu* skirtingu* įspūdžiu*

Viri tariamieji skandalai "* žinos ko sekti 
virtau tari ne liaudyje, M--------- ---------
**aug*te*nė*e sferose." Kata ęi
liaudie* ėaukti* teu. kur ji nie- u

uuo-geležinkelio.
Tbom tarpu lieka prie 

Lietuvos di<ie*nėji dali* Tra 
ką apskričio (lenkai perkrri- 
pė vardą j Tronie), žymi da. 
Imi Vilniaus ajmkririu it . - - _
ftvra&otuų apskričio kampe- Brydvaišto šnekėti palinko, ingavomė. Pa* mo* skirtingi 
U*. >

Augšėmueiojt talkininkų 
Taryba pavedė generolui 
Henrysui juikviesti vokie
čius, kad jie tuojau* |m*i- 
trauktų iš Suvalkijos.

Mum*, žinoma, laimi gaila, 
ktd apie šitą svarbųjį dalykų 
neturime žinių iš *avo įlelega. 
rijos, o turime tenkintis žinio
mis gautomis iš priešų. Pinuti, 
tinė lo trukumo nenauda yrn 
ta. kad apie Vilnių neraudotu, 
aiškio* žinios.

Spėjom'-, kad ji* priskirtai 
i'cturinm*. Jeigu taikai pasi
gyrė gavę Vižainį. Patukų ir 
kitu*, tai nebūtų tylėję ir apie 
Vilnių, jei butų jj gavę.

Vižailii* jau buvo sulenkėję* 
prieš karę. Punsko parapijoj* 
buvo keli kaimai lenkiški, už 
ežero Suvalkų liukam Netekti

[yra amerikiečių Tarybos. Jo»-*n žodžiai* vaizdai mintyje 
' guli .klykus ištirti ir atatinka- j tveriasi. Ar žmonės tarp savęs 
mus žingsniu* daryti. Tai yra} idealiai sustenėta, viens kitą 

s Tarybų kompetencijoj*- Jei pilnai supranta?
|i Brydės iki* antruoju Bnrra- į Alai tariame žodį balta*. 

’ |vn likti žada, jam nėra veika- Neišvengtinai savo idėją ra 
l<> liaudyje intarinčjimn kam- baltumu surišame su baltai* 
j-anijų varyti- Ji kitokio* np- daiktai*. Ajiie baltą mąstant, 
čiuopiamo* pasekmė* neduos.------~ “-----------’ * *'
kaip tik neaiškių ir beprasmę 
savitarpio suirutę visuomenė
je. Nno to np*augoti yra Ta- 
rylo* ir joms visą informaci
ją reiktų suteikti o ne po vietoje. Žinau asmenų, pa* kn- 
spaudą tokiu keistu tonu irai- tjuo* baltumo idėja yru sūri- 
* lytis.

P-o BrvdvaUio azvrata kam- '•ižta.
panijn nedvejotinai eina prieš i Jei ka* užmena apie arklį 
tulu* lietuviu*. Reiškia, eina- ar me* apie jj muštame, vate- 
hm- i tavytarpio kovą. Kasžin. diliame* yjiatingą arklį. Ma
ut tik lietuvių priešai labiau- no akyse stojasi lietuviška*, 
via ir nenorėtų, kad lietuviai mažas, suvargę* arklys ir ne
savo tarpe susipeštų, viens ki- išvengtimii tamsiai beras. Tur-. 
tu iM-bepa* i tikėtų ? Tokiam sto- būt lietuvių idėja ujiio arklius

pa* manP neišvengtinni balta 
siena akyse Movi. Kiti apie 
baltą mąstydami visuomet 
prisimena miego. tomę nuklo
ja*] — ir tai dnr tnm tikrojo

rišusi *u baltu arkliu tr balta

yra daugiausia ‘‘bėra*’, kad 
daugiausia Betavią tabese fi
gūruoja "juodbėras Kigalis." 
Bet tinau parai, knd yra nu
menu, pa* kuriuo^ mintie* ar
kly* yra širma*. Mraianan, 
kad Arabijos gyvautoje idėjos 
arkly* jurneUtų j Mttuvio idė
jinį žirgo, ® nno ją skirsi* 
belgo-vežiko arklys ir savo 
spalva, ir *avo išvaiada.

KriMtfsu syki ra. virau vo
kiečiu apie MtftadvMie*. 
“Kaip ju* jrivsiijfrratl aliląf* 
užklausė ji*. Atsakiau, kad 
daugiausia tokio, kokią pa- 
veiksluose mačiau kūdikystė* 
dienose: visuomet ore pakilusi 
ilguose marškoniuose, jierma- 
tom*, kaip rukna, neaiškios, i 
bet daugiausia moteriško* Iv. , 
tie*. "Taigi” tarė vokieti*, i 
"kad vokiečiai *u lietuviais i 
susišnekėti negali. AL spėju ir i 
didžiuma vekieėią, ra siela-

draugai bolševiką jačvaisdta* Viskas taip pcnkitan; jUma 
gera, malama, didvyriu-gera- atrado, kad viri taip pat ta- 
dariu. Kiti žmonės bo&eviką rėtųužsidegti ir tokiu atrida- 
kitaip negali ištavatedtati, vinių, kaip jin, veikti putota, 
kaip kerštingą. intažuaj piė- Susidurta mi taimtatii, at
lik*, svetimo kraujo tyko- randa mala užsitaterasavimo, 
jnatj. susitinka ra apatija ir, stobė-

Gtetaokltai dagtini ir mia- Ona, pn*h nė ii Ua ai H to 
tyje maloni, kuomet atkaklus atsiranda. Nepatyrusiam rai- 
btaivininka* apie j* kitaip ne- kainose *u žmonėmis toks at- 
mialija, kaip ra biaraybe »a- radimą* yra stebėtinu ir no-

Ka vienaip apie daiktas tara v** noos*. tatp matyti, kaip 
įsivaiadtaam*, no vi randus a- ji» ™ffi. te sna!
pie juos supratimu* turime. Kiti gal ir norėt* jo akimis 
ne vienaip j tuo, panine daly- dalykus išvysti, bet Mgall 
ku* atsinešam*. Ir kuomet Ne* žodžiai neišreiškia pilny- 
kalbamc*. me* vien* kito pil- bėj idėją, kokis* jie nupiešia, 
nai nesuprantame. Kitų kalba Pa* jj vienokio* vaidentuvėje 
mumyse iššaukta kitokiu* vate- minty* klojasi, gi pas kiaušy, 
du*, pa* kalbantįjį vėla akte* toju* vėl* kitokį vaizdai pa
tingu*. Kiekviena* savo vai. ma. Ne visi vienodai į tuos 
dentuvėa vaizdo* sek* ir ji* f pačiu* dalykus atsineš*, ne 
tik save supranta. viri vienodai jaučia. Aiškinto-

Teko girdėti nuistobejimų. ja* vienas sau kalba ir vfcuą 
dvasi* neišvengi mai jsivaudi- kode! žmones nesutaria, kod*l mosto, o klausytojai kiekvie
nu ežorg. ° nUo j® 'X? Meras ji* nuomonėje skirtingi. E*ą.n*» paskyrimu sau mąsto ir 
kjlanti* yra sielos manoji idė. jam aišku, kad tą ir tą darv- >u savim šnekasi. Kuomet taip 
ja. G*1 tai dėlto, kad vokiško- 
ji dvasia "ašele ” taip šakny 
je gimininga mi “ase”. kas 
retėtu* jura*, eserą".

Netik tai Alai išsitarė ka*- 
ka* "bolševiką*'." Buttcvikę

ti gera, taip ir taip veikti iš- skirtingai mąstoma. Mųiranta- 
mintiugn: kitiol-pi kiti to ne ma. ir padaromu* išvados ilt- 
mato, taip nesielgia, kaip jam į ra »išnokto*. Skirtmgum** 
serai atrodo? (raitai apsiraiškia,

I taurei i- įmanių užsidega žmonių huno vienodum 
kokiu w- idėja. lumanymu. puriikalaujama,

- kam viem dim*. staiga savu 

, Kokiame nor* atakirasm dm 4

, Bet knd viena hui m i stovimą 
ir iddją pmomlis pus s^

, staiga pasikėtotą, tiesiog rate- 
tikėtina* ir negalinga daly
ką*. Tam reikalinga ir toftią 
ir tam tikrą apystovą, 
intaką. TeisragpiJM Betesias 
patari* Hdttrbn apie vilk*; 
miške augęs, j miėką vis ir įta
ri

Jeigu tokiu* dalykus ome
nyje turėtume apie kalbą, to- 
dyjaift, tlnrhatii iteAftukiftllMS 
idėjas, nuomontavimu* ir min
tis, — atslūgtų fanatiškas ki- 
tolciy tmocuonii| ntiap-
kentima*. Neapkentimo lody
mais, išmetinėjimsi*. išbari- 
msi*. persekiojimai* galima 

I tik kitu* ink*ugrntl Jeigu ma- 
' tyria pavojau*, kiti savus nuo- 
montavimu* giliui širdyje ]mm- 
’b-ji*. jų in-nnly*. bet noatmai- 
uy*. Nuomonėm* )adiei*ti rei
kia daug ir misklaidau* intiki- 
uėjuno. k tai tik dalinai at-



BANK

Biznieriai garsinkite* “Drauge’

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros.

lis

w&&]
LSSVZD VYTUS 

UNITU) STATĖS 
O0VEMNM1NT

Kainos:
Audeklo apdarais Att/na $2.0$ 
Avies kailio apdar kaina $2.50 

> Morocco minkšti kaina $3.50

Užsakymus siuskite šitų adresu: 
"Dranga*” PuN.Co.1000 W.46th*t

Atėjus lietuvi* kariuome- 
nei. patiko j* dflMgnningai. 
Ve’.vkoms buvo suruošta ben
dras stalas, kur dalyvavo mie
sto, apskričio atstovai, kari- 
Linkai ir kareivi*, Sodiečiai 
tam tikštai aukojo maisto da
lyk*.

Visų dvasia Imvo pakilus. 
Sulaukę lietu* kariuomenė*, 
jaunimai" noriai stoja j j*.

Priverstinų r.-kvisicijų dar 
nėra. Žmonės imtys sutiko pri
statyti reikalinga nrr..ii} javų 
nuo kiekvieno vnlsfciaua. Suu- 
kęsais dalykas nrkliai ir ra
guočiai. Aisnlių suėmimo ko
mitetas mano, kad sunku bu- 
pristatyti vyriausios tiekimo 
valdybos pūskit tas arkliu i 
raguočių akaiėins.

Daug maisto tenka išduoti 
vokiečių kareiviams, stovin
tiems šmulių np«krityj. Vo- 
kiečių valdžia pareikalavo 
maisto 3.000 kar., liet apskr. 

I valdy La omohi, kud tas nkuieius 
l>enlidclis ir rūpinamasi j et 
laettrvos Centro valdžių įvesti 

I kont roles.



KŪDIKĖLĮ JĖZŲ
<r*ws>>

savo karalystėje. UnUk mm MŪų viataM 
Aeži tankiniai kariauninkai nedavė u!

>u'i uuU««a>. Mos -^nlitne tuojau*

Kuomet jis buvo keturiolikos metų, jis pradėjo sirgti ir 
pasidarė labai lepus, nepakenčianti* jokio sunkumo. Dažnai 
iitlaua pusdienius jia turėjo pragulėti augštininka*. Suėjo ir 
dvidešimts vieni metai, o jis vos buvo silpnas. Buvo netikę* 
prie kariško gyvenimo. I*nsiiikdainas vienas sau, nes negalėjo. 
dalyvauti įvairiuose vyrų užsiėmimuose, jis daug pradėjo1 
raustyti. Jis ėmė galvoti, ur-gi jau nėra garbingesnio darbo, 
ub tiktai kareivio ir, "ar užvaldyti savo dvasių” nėra di-j 
deaniu darbu kaip "paimti priešo miestų.'’

To apsvarstymo |>usekmė Imvo ta, kad jia vienų dienų nu
ėjo pas savo tėvų ir prašė leisti jam įstoti i Dominikonų vie- 
nnohjų, perleido? visas savo, kaitai vyriausiojo sunaus teises, 
savo broliui Liudvikui.

Mookėjttuu pitMl Tnib-ft UmAlnc- 
u» MHkial Vft^rtaa

Liberty Land A Iavertmont

Vienų dienų Kantaniva, vyresnysis, pakvietė kunigus pas 
save, paaiškindamas jiems, kad jo tėvas, galingas karalius, 
girdėjo apie didį "giesmininkų-muzika.” taip jie vadino tėvų 
Gabrielių. ir nori |«ts (mklausyti jo. Milijonieriai, bįjodamie- 
■i, kad nepraleistų progos pelnyti vienų kitų dūšių Dievui, sa- 
tiko. Tėvas Gabrielius užsivilko tam tikrų rūbų, kurį Manai- 
naboto karalius prisiuntė. kad jame |m«irodytų jo dvare.

Massinaboto karalius ir jo visas įtvaras buvo labai paten
kinti savo svečiais. Jie šaukė jį dainuoti ir dainuoti iki jis 
neužkimo. Jie leido jaut iki valiai kalliėti apie savo religijų. 
Nakurie prašė save apkrikštyti. I’u trijų savaičių. |>er kurias 
jie buvo niekinami, jie jMnslė didilj rimtumų ir jiastovumų. 
taip kad inisijonierius juos rūpinosi rengti jau prie priėmimo 
Krikšto. Tarti la^irengiuia ių prie krikšto buvo du karaliau* 
aunnųs, Kantanivos broliai.

Vienų dienų tėvas Galirielius. surinkęs upliak save savo 
mažų pulkelį, kalbėjo jiems apie Atgado* Sakramentų. Staiga 
per duris įsilaužia kasž.in ka*. o |m»kui greitai ineina Kan
tanivos pasiuntinys, visas js-ršilęs ir neatgaudama* dvapo. ir 
puolęs prie tėv<> Gabrieliaus kojų. a|i*i|>ylė ašaromis.

Tesąs malonini j jį prabilo. Stengė-i jį suraminti ir pa- 
klanai-, kokia jo nubudimu priežastis. Vu» ųah-dama* kalbėti 
<H ašarų ir aimanavimų, virmok pasakė, kad jam ntbėstut na- 
tn*eje Kuonataka*. žiauru* Carrabitų vadas, užpuolė ant Kan
tanivos ir (mėmė m-laisvėn jo moterį ir įnikus. Kantaniva yra 
didžiausiame nusiminime. Nėra vilties surasti mylimuosius ir 
utguuli. Jie Ims nužudyti.

Žmogų, sūrioj,, kalbėjęs, liaudį- pradėti, vėl pradėjo verk
ti ir aimanuoti, kolei tėvas Gabrielius savo ramiu ir maloniu 
budu nepri prašė kalbėti viskų be Imimės.

"Kuomitaka- žadu atiduoti Kantanivai jo šeimynų "—da
lė jie—"jei-jei-jei 'didis gb-smiitinkns* »avc užstatęs už juos. 
Jis girdėjo, buk lėta, «*»i didis burtininkas, kad padarei Kan- 
tonivų turtingu ir luiuiingu. kad pet tave jo gyvulių kaimy
nės išaugo ir yra riebų? ir kad per»p<ųi Kantnnivų nuo jo 
priešų. Kun'Hunos tėvai žadėjo pagelbėti Tėvui pasprukti 
uuo to. liet—"

eva- taiibrielius kivilni atsisveikinu su karalium ir jo 
na. kuri-- vrrkiituni prašė neaukoti savęs. Jis iškeliavo 
X »u pasiuntiniu, variuodama jaunais, luvl greičiau pri-

1



Geras Mūrinis Namas Po
Keturios Kambarius

5-toji Lietuvių diena 
Rugpiučio 15-tą dieną

vantai*. taeiiiniai* popelio, vieta, o jai nevisi įsidomėjo, 
vyakupį. kmugu ir kas tik n* I’risiiaidt ir nariiinkratat 
naialetrmka* "apšvietei" m- iki sotie*, jau po trijų. suri
šo psrspijonus bambliai snr ; rinko viri uikanduauh ir pa
lauki- uesuiagiuiių Ir pajuto, ristiprinti. Vikaudriai. |taaa- 
kad greit sali uctckli *avi> minti p-uio* A. Gnstaiticnė* ir 
“parapijos" ir Imti privendu p-lė* D. Gu»taiėiutė». Ituvo 
išsinešti i» ItockfonU. Pajui-,-* •kaną*. Tai jau uvhepinną ay- 
kad jau iH’irtu šabu- ta pa'. k| iniuėto* ri-imiuinke* pūga, 
taunbtzas suakėto seikėti** luuno išiauaviniaiu* skanius 
Tuojau prirašė laišku ir ii naknndiiu*. Vi tolų pasidari**- 
aiuitiiurjo *•*• purapijouatu*' vimą turėtą huti jotu* ištarta 
iautiauAS sutinrlįaą at*t a&u.

fj Laiku uikaudiią prakalbėjo

pp. J. Raitais, & Cibulskis, F. 
(Gurinėta ic ▲. Aritao. Vtaą U

Lkt. Ūkininku Praugijos

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
r«nvapiankia jos nei viena*.
Turimo (vairią n**iairinan^ti) eertmų.
Turime ntsivv-inli ir ICE CREAM'O.
Turime krane įkyrią Manta** laišku* ir kitu- 

r« įkalu* atliekam. Turim* (vairią laikraščių.
ė’ia yra "DRAUOO’’ Agentūra, 'laitai* via gauti 

“hraiųfą" nuderk*,, p#d’io»i j jj pagarsuumu ir dsr 
bų. Tinime taippat knygą ir maldaknygių

PtaMKiM- atsilankyti.



lės plovimo ir žaizdoms išva- 
limui) Negalite pinti nieko 
gercsnio-Jo*epli Trinrr Com- 
pany, 1333-4H Su. Asldnnd are. 
Chicago, III. (Apg.)

Skelbiamu. jog teisdarystės 
departamento agentai patyru*, 
kad šiandie Ruv. Valstijose 
visokio maisto išteklius yra 
didesnis, kaip peniai yra Iru- 
vę tuo pačiu laiku.

Tad aišku. kad maiato kai
na Inri hut mažesnė. kaip jier- 
niai.

Kad taip nėra, kalti prvfite- 
riuinkai. Reikia dabar juo* su
gaudyti ir jiatraukti atsakomy 
bėn.

Tuo darbu užsiėmė įrieda- 
ry«tė» <lv|Mirtaiin-ntaa.

Ano dienų augštemiojo tei
smo teikėjas Hichard S. Tilt- 
hill maudėsi ežere, Evanstono 
|mkrašėiuoM>. Jam inėjus g* 
lesnėn vieton staiga jj paga
vo vandens srovė ir int raukė 
gilumom

Teisėja* ėmė skę*ti. Taq>e 
kitų ten maudėsi kokia tni 
moteri*. Ta puolėsi ir ištraukė 
teisėjų jiusgyvj. Ant kranto 
tuojau* jis atgaivintas.

Neteko nei sužinoti, ku* 
per viena moteris, kuri išgrl- 
bėjo teisėjų.

Temojas Tuthill eina 77 m»- policmonus aprūpinti tomi 
tua. j laidomis.

!* Vyėių 4-ta kuopa laikė jas. Jj galima plikti pas kiek- 
mėnesinį susirinkimų rngpju- vien, vaistiniukų. Taipfial 
rio 7 d. Susirinkimai! atsilankė dar yra vienas vaistas tai Tri- 
skaitlingas būrelis narių. ner's Linimentaa, Triuer'a Co-

Apsigyveno ėia ir patapo ngh Sedative. Triner’s Anti- 
nare jauna darbšti vytė. p-lė pntrin (labai geras de) gerk- 
Ona Siautalnitė. pirmiau gyve 
tinsi Springfield, I1L, priklau
siusi prie L. Vyėių 4Stos kuo- 
pos. Niekam nėra tiek džiaug
smo, kirk vietos vyėiams. Jjc 
<iang tikisi iš šitos jaunos lie-. 
tuvaitėa. O ji, be abejonės, r. I 
atsisakys padėti dirbti tautai 
ir liainyėtai.

Susirinkimas buvo gyvas ii ' 
įspūdingas. Vyčiuose yra noro 
ir energijos krutėti-jr reikt k |

Ned.,Ru(p. 10d. Utim. 

MK MIK . RmMi H.

NAUJI POUCMONAI TURI 
MOKtTI U£ VARINt- 
JIMĄ OATVEKARIAIS.

Gafvckarių kompanija pas
kelbė, kad nauji Giieagos po- 
’licmonai. kurie nedevi pilnos 
policijos uniformos, privalo 
mokėti kaip Tr kiti žinom-* 
ui važini-jinuj gat vrkariais.

Nuo mokėsi ie* imliuosuoti 
tik polimionai, katrie yra pil
noje policijos uniformoje, 

i Policijos viršininkas, sako 
|ma. apgalvoja pienų, kaip tuos
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