
partehaai*Al

Marpby ii
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pa

kandim puju 
maixt«i kai* 
mokėti krau*

kiekrie- 
I ti
To-

svuriių* ir dideli, kuomet Eu- 
ru]toj<* įvyksta įvairios atmai
nos.

Variitagton, rugp. Ui. — 
Renatas galų-gale paskyrė ko

librių ir tų |

Londono*, ragp. K). — Ofi- 
eijaliai paskelbta, kn<l Anglija 
nu Afganistano padare taikų, 
kuri jau patvirtinta.

Aiandie visa* vargu*

S0 žmonių ttžanžta; daugeli*

Vienna, ragp. 11. — Naujų

TEN

ateinantį luilnmlžio mėnesį 
llmiiplnn teisme. Anglijoj. 

Į Teisine, turbut, pirmininkaus

pakilo dėl maisto 
Žmonės ilgus laiku* 
Ib-t nekėlė riaušių, 
dienų spartakam*

' Se?1
Atstovą* Mnrpbę nd tvirti

na, kad šimulio M'nsli ingi orei

ui norit ĮM-isilaikyti tų 
r ima daugiau už mais- 
t 

gena u n U pririiMJTv * 
rw*ti\nhi<»-

rili—-Į MĮBOMiMlj

stiprių kariunmraę. Aitą nu
malšino riaušininku*.

Pirm numalšinimo riauši-
ninkai buvo šturmavę maisto adminiriracijų valdo Anglija, 
sandeli n*. Kaip Anglijo* -liepiamu ir no-

____—_-. riaan, trtp M'MMngbme pa*i-
■BATAB PRADRJO TAR- rigiama.

uv. Valstijų oku
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METAI V0L. IV. No. 188

Ungarijoje, turbut, bus 
sugražinta monarchija
Riaušes Vakietįjaj dėl ste

los Maisto

II. -Vien- 
■oje g*«ta žinių, kad l'agari- 
jo* sostim’-je Bndnjx-*t* pas
kelbta karė* stovi*. Ta* Įgula- 
ryta *u tikslo a|>*augoti žę-

Rumunų vyriausybe oTirija- 
liai užgina visokias pramany
ta* apie rumunus žinias. Sako, 
jog rumunai ItadapeMe aeplė. 
aę gyventojų, taippat Bežudę 
žmonių ir jokio* nisžžiagoi ne- 
mam- galienti Rumunijon iš 
l’ngarijo*.

Rerlyne i* Viennos apturė
ta žinių, kad ungarų stei
giamajam susirinkime be jo
kiu* abejai* atstovai Bobai 
»uoaių augrųžiuti Vagarijai

narna, jog tik ra tuo tikslu ra- 
grievę aoeijalistų valdžių. rT

garai*

VOKIEČIAI KAUNASI DĖL 
MAUTO.

•■Ųk* ragp. 11. — Ar
tį Clremaita, už ns mylių pirt- 
rnknnm** nno Drerdeno. rug
pjūčio S dienų buvo įvykusiu* 
kaimai riaukė*. 50 žmonių nž-

Minšn* žmonių pariųstų prieš 
juo* kariuomenę apvaldė ir 
išginklavu. 'Kareivių arkliai 
išmnštn ir mėsa pmlaliata 
žmonėm*.

(Iiemnitio ligoninėj* yra 
daugeli* sužeistų.

Riaušių numalšinimui pa
siųsta sknitlingesnė karinome-

Riaušė* 
trukumo, 
nerimavo.

Oi tų 
(bidierikams) pavyko 

kad jie

kad ji sutinka su ervgerrogo leidžiamieji laikraščiai, 
sudarvtu kabinetu ir visa jo' 2mom» ima kitaip rėdytis*, 
valdžia.

Mraja jinai tiri* rižtį knd

išpildys ■rnaiatHja* aųlyga* ir 
tuo bodu l'ugarija bus prisi
taikina prie talkininkų reika
lavimų.

Ta puti misija taippat čia 
raportavo, kad ėrvgereogo val
džia reikalauja pri|aižiniino 
ir nori pasiųsti savo atstovu* 
taikos konfereneijoo.

Ant galo misija pažymi, kad 
nauja valdžia paskelbsiant 
rinkimus steigiaman Vngari
jo* susirinkinian.

SV«W ilNOTl ROFI- 
‘ IMS.

LONDONE SUIMTA BOLAE- 
VIKIAKAS SOVIETAS.

Wariiu<—. rafli 11. —Vy- 

prieš maMnlir kitokių daiktų 
pabrangimų. '

tii-iierali* piokunmi- 
kdbė, knd ak ėiandio kieki 
no j val><ijai|bu> steigiami 
knsdo* l:ain< komitetai.
kie komitetai veiks kiekvie
nam |mvieta.>

Tie koaaiMtai 
keiks visoki&n 
na*, kokia* turi 
tnvininkai ir maisto su varto
tojai.

Kas i 
kainų ir iam 
tų. taari

Tai bu* 
ra valdyti 
imi* prufiteruiinku*.

Landona*, ragp. II. —Sent- 
land Vardo detektival čia vi
sai netikėtai iižklu|*> Isilševi- 
kų ofisų, kuriam veikė slapta* 
sovietą*.

To sovieto tikslą* kovo su
griauti dabartinę Anglijo* vy
riausybę ir paskelbti šalyj 
bolševikiškų diktatūrų.

1tetektivni i* to ofiso |mėmė 
glėbiu* imgnmintų proklema- 
rijų apie tų diktatūrų ir vi
rai pmiarytu* Įitenu*. kaip nu
versti vyriausybę.

NpėjaMia. knd dabar Angli
joje prasidės areštavimai ži
nomų bolševikų.

KINIJA GAMINASI KAJUM

k.d jam

Orgaauraoja 5.000,000 karei-

Išnaujoprasidedadarbai 
gyvuliiĮ skerdyklose

I

i Kų sakė polieijM virttatataĄ
| IMicijn* viršininkas Garrity 

' unijos viršaičiam* |«žadčjo 
►kerdyklų įriai- 

Attankta šerifo pactibtairiai <b|j I<olirijoK
ir dali* pobrijoe. i jį, k-<| teori poli-

------------- . . .*■•••* ’,1<<rn»kta ne kenkti ko- 
Aiandie, rngp. II, j gyvulių kiuo nor* budn organituotirau 

skenlykla*. (Iricagnjr. gręžta .Urbininknu*. _ ,___ w___
visi įlarbininkai. katrie praei-'darbininku*,' bet'pri- 

.............  ’ * žiuri-ti, kad nebūtų Įsikelto* 
riaušės.

l*nsakė, ka«l Įiolirijri yra 
vienodi tie ir kiti darbininkai.

Balti darbininkai nepriešta- 
riauja juodiems.

Nešiailiram mitinge buvo ir 
apie 2U juodų darbininkų at-

GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
DARBININKAI ORTE 

TA DARBAM.

lomi* dieinimis buvo jaunelę 
darbu*. protestmslami prieš 
sutrauktų skaitlingi* Įsilicijų. 
šerifo pagelbiainku* ir karino- 
t’tenę.

Darbininkų protestą* davė 
gerų pni'kmių. Ne* pirmiau
sia nuo skerdyklų įstaigų at
šaukta karinumrai. Iii šian-

ne proteguoti

die atšaukiami šerifo pagelbi- J stovų. Ir prieš juo* nepakelta 
■inkai ir žymi dalis policijos, tsepasiteakiaima*.
Todėl darbininkai gręžta dar-! Tai aiškiausias faktas, kad 
Irau. Visose įstaigose pra*ide- organizuoti darbininkai neita*

ri j ra*iy skirtumų. Jaadaa 
uni*ta( .larbiainkas yra lygta 
baltam unislui darbiniai 

Daili darbininkai yra

1
i
l

i

I

t

I■la <larl«* pilnai.

Praeitų sekmadienį po Įlietų 
darbininkai turėjo milžiniškų šingi juodiem*
susirinkimų, kur* įvyko bu**-'katrie ra jnia 
boiintakų parke, » gat. ir fU. Bet tiram Be 

priešingi ir patyr*

I Pirmiau visi luomai mėginda
vo priritnikiBli prie pretetari- 

te itaeaje pasirodo žmoni*** 
puošniuose parėduora. kokiu* 
pavyko apsaugoti nno bolše
vikų.

Išnaujo pakyla ir politikinė*
partijos, kaip tai rojalistų,' įritėtų U trijų 

buržujų ir kitos.
Tuo tarpu soeijaliriai išsin- 

lapstė. Niekur jie viešai ne|ai- 
sinslo. Knikurie jų vmlai už
daryti kalėjimuose.

Gyventojai nepakenčia ru
munų. Bet sveikina naujų val
džių. Nes soeijaliriai gana juos 
prikankino.

Landant* rugp. 10. — Ae- 
erayri* pariaraanta Imta* pri 

komitetų aut oriu vo pralieti įėmė liilių. sulig kurio nngle- 
nuialugniu* tyrinėjimu* Mek-' kariam* skiriama 7 valandos 
riko* reikalai*. darbo dienoje.

Pirmiausia norima susekti,) —
kokio* politiko* su Meksika.1 ANOLUA SUSITAIKĖ SU 
laikosi šalie* vyriausybė. Pa*- AFGANBTANU
kili *ek* Meksikos prasižengi
mai K Valstijų žvilgsniu.

1>u' ritmu BUKAS TR—A-
dąpe»to gyventojam* tai ta*. J«S ATBIMAMTI BA- 
kad jiems trūksta maisto. LAMOJ. *

Pasitikima lėčiau* maisto _____
sulaukti nuo talkininkų pašei Londoną*, rugp IL — Lri- 
pmė. komirijo- Evpf|inj(

Dunojumi išnaujo atidarę- kHbė. jog prieš buvusį rokie- 
ta laivų plaukiojimas. Ir tas ėių kaiierį byla prasidėsianti 
žmla daug Į«geibo*.

Nenori Ungarifo* kartuio*.

Ungarijon anų dienų alke Finlay.
11 m m lt iim i u *~ LseaE.i. lt..* ____liavo Rumunijos karalius. Bet 
ligšiol ji* ne|ui*irodė Bu<lii 
poete.

Magijarai, sakoma, l’ngari 
jo* karūnų ir sostų pasiūlę bu- 
rūsiam inųteratoriui Karoliui. I 
Bet tasai ntsisakę*. Pažymėjęs.' 
jog jum. buvu>iain irnpernlo 
riui. nesmagus daiktas butų 
turėti karaliaus vnnių. Nes 
karaliau* titulą* esu* žcin<—ui 
už imperatoriau*.

‘askui buvo siūloma karu- 
ir kunigaikščiui Hohen , 

‘g. S-Žttdytv pilė* karę ei - j 
jvrvogo Ferdinando <untii 1

Bnuaelu, rugp. 9. Belgų 
knrdinolii* Mereier iskelintM 
Amerikon rugsėjo 4 arlui 5 d. 
Gi jei lomi* dienomis ne|m- 
vyks garbingam seneliui iške
liauti, tad iškėliau* ji* rugsė 
jo pnluiigoje,

Kunlinoln* pasižadėjęs be
Kuv. Valstijų aplankyti dar 

l'ngurijos valdžia pareikalavo. Monlrralj ir Qneliecų. .Ii*, be 
kad Austrija išduotų visnslto, yra pakviestas aplankyti ii 
lingurų bolševikų vadu*, knt- Britanijos Columbių. Bet var

iniai ji* tų pakvietimų išpildy- 
Įsių*. Nes tam tikslui, i 
ma, neturesiųi i laiko. 

Į Kardinola- iškeliaus ti 
lituotam laikui. Negali
likti savo šalyje Ra

REIKALAUJA IŠDUOTI 
BOLŠEVIKUS.

rie pa-prud<> Au*trijon.
Tarjs- tų yra ir žinoma* 

liela Kun. Tasai pabėgo st 
milijonai* Vnganjo* pinigų.

Vnganjos valdžia nori jum 
pastaivti teisman už jų atlik

Amerikonų neitai Antverpene.
Miestas Antierpena* trampu 

.laiku negalė- vadinti** ameri 
kūniško* ek-Įiedieijp* uosta*. 

ĮAių savaitę mi.-atų ir uu>1ų np 
'leis visi atm-rikonai.

Visokia ėi« buvusi nim-riko 
niška kart’** medžiaga pardu<>- 

i tn Isdgų vyriiiusyls-i. Tni nuii- 
■tas. drabužini visokie gydę- 

'tojavinm ibiiklai. I'ž tni gauta 
iapie 12 milijonų tlolierių.

Per praeitus Iri* mėnesiu* 
Autverjs-nn- buvo skaitomu* 

1 amerikonišku Innė vinkliom 
'aprūpinti savo kareiviu*. *to- 
ivinėiu* ui*- llhine fronte.

Reikalauja policijuuo utriemi

VmMngtan. ragp. II. —Pri
vatiniu laišku čia gauta ži
nių, kad praeitu pavasario pra 
džioje Kinijos vyriausybė sa
vo šalin buvo pakvietusi, vo
kiečių feldmaršalų vo, Ma- 
ekenscu *u K.O00 oficierai* *u- 
organiiuoti tenai 5JXMŲItn ka
reivių.

Maekrasra Bemami parke
liavo Vokietijon. <H ofieierail^^y

■a karinomraę. ninku. Kalbėjo skerdyklų dar- Tečiau* Ii
Ta* reiškia, kad Kinija|ho taryba* nariai ir organraa..kuriai* kompanijos naudojant, 

 

rengiasi neallaidžion karėn Į torius Kikulski. I unistai toleruoja, jų nejierse-
Įirieš Japonijų. I Susirinkimas buvo kuotvar- Tik gražumu stengiasi

AMOLUA DRFORYUOJA Nesimatė jokių j^'
j^IBl^JOBIKOMB. | užsikarščiavimų. Pakelta tru-

I ksmingiausio* ovacijos, kuo
met darbo taręho* narys John- 
stone |>raneM-, kad įlarbininkų 
Įiametima* dnrls* 
mas, knd ariat ra* 
Alschuler n|»varsto .larbinin-

Landanaa, rugp. 1<I. — Ang 
lijo* vyriausybė Amerikon de
portavo airį-amerikonų IItigli 
OTlourke.

Jį aĮikaltino. kad ji* Ang
lijoj atkeliavę* *u vokiečių i kų rvikalavimvimu*. kad *u- 
Įiinigui* ir kari-* metu kur*- lig įlarbininkų Įain-ikalavimo 
tęs darbininku* prieš vyriau- mm skerdyklų įstaigų atšau

kiama kuone vi*a policija.
Tuksiančiai darbininkų iš- 

TURKAI GRAIKAMS FAB-i^^kė T>ea|>sakomų džinngratų.
' kad jiem* išnaujo tenka su- 
gręžti j darbu*.

Atėnai, rugp. 10. — Turkai' Unija* ktanatata*. 

laiškelis- “šventųjų karę“. Daugelis susirinkusių darbi- 
prieš graiku*, išlipusi u* mieste Įninku padavė paklausimų or- 
Pailenna. Mažojoj Arijoj. ganiuitoriui Kikulskiiii, kaip- 
, - ■gi bu* linijos klau*ime. Darbo 

tarybos natriai buvo žad.'-j.- įui 
sidurbuoti. kad skcrdykkmr vi 

I iri darbininkai butų organiauo- 
Įli. kad unistai neimtų priima
mi darlmn.

Kikulski at*akė jiem*, jog 
tu* tik*la« *ii laiku bu* atriek
tas. To visa negalima praves
ti staigu. *ii viena diena. Pa 
žymėjo, kad nnistų teisė* lut* 
visuomet iiĮsliau-to*.

Pakelta dideli krikštą vilnai, I 
kilome' irgnniuiloriti* prane ■ 

Iše, jog ji* Imt* eisiu* dirbti j 
•kenlvkb**.- ir tenai kiekvir- Į 
tių darbininkų prilrnuk-ių-1 
prie or gan irai-i jo*.

Dariai 
mitingo 
policijos

pyllr.

K ELBE "AVEMTĄJĄ 
KARŲ".

Į dien apgulę buvusieji l*-lg i 
kareiviai. Jie siūlosi į spėri ja 
lės jiolicijos tarnybų okuĮmci- 
jo* vietose. Tai tarnybai rri- 

I kalingi vyrai lai*vanoriai. I 
kuomet amerikoniški kareiviai 
i* ten ntšiiukinmi.

Amerika neguli imti turny 
l«in svetimų salių Įiavaldinių. i 
To Is-lgni nežino. Tad pnlydo 
m ofisui prisieina daug laiko 
praleisti, knd išaiškinti tų n * 
gnlimylię.

Penhing aplankys karalių

Ateinanti sekmadienį Is-lgų 
karalių* Alls-rta* <’ie*ney ru 
niim*e priims Snv. Vnl-tijų gi 
m*rulų Pershingų.

Priėmimą* bus nroficijali- 
lirnernlas nt*i*veikin* *u ka 
raliitm.

Apie karaliau* kelionę j V 
merikų nieko nežinoma. Tik 
I L*i_n.*r.a. tarair iXLa.lt

Tri*
• 12
imk

i

atšaukia- 
tei*ėja»

Ir jei daugeli* iš juodų gps..,d 
■■irių darbmtakų u Mirtų j-' 5 
stoti uaijun. tad ra laiku argu 
nirnoti darbininkai Įarrikn- 
lau* kisuĮMinijų tokiu* darbi
ninku* prnšalinti. I

Burlington. M. C., rugp. JO. 
• — Naujai pravestu vieškeliu 
lamini |m*ileido su auiontabL 
liu važiuoti Nortli Cnrollna 
gul*-maloriit>. Automobilius 
ts-go 4H mylių valandoje.

Poliemona* pagalinu* pasto
jo kelių ir sulaikė pravažino* 
janlį.

Gubernatorius lliekett užsi
mokėjo ♦d.fta pnlintido“ ir dar 
Įuigyri- polieimmų.

p^za streikininkus 
PASIŲSTA ŠERIFO FA- 

GELS ĮKINKAI

tarvho* nariai pirm 
buvo np*ilnnke pa- 
viršininkų, paritui 

jų Alschuler.
• (Mlžadėjo nigpju 
imtis* *vsr*1etf dar

JI r

1

O-.
»U-

kad
|m*ių*ta 20 še-

Wheeling W Va., rugp. 10.
Pietuose nuo Belini re, 

' iinglekn*ykloM- Fort l’itt 
streikavo darbininkai.

Anądien gauta žinių, 
iš BeUain*.
rifo Įuigelbininkų į ta* kasyk
la*. kur pakilusio* riaušės.

Tvirtinama, kad darbinin
ku* riaušes kelti »ukur*tė ra
dikalai agitatoriai.

i
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“DR AUGAS”

VaMybėa
* F

*41*

wa-

Chirago* KoiiMTrijot Awi«

pasisako tokias uicieke nuodė
mes, prie kokių L«nsinga» 

1 prisipažino Suvienytų Vatai*

<Myt» . 
Dera* ta fato 
>Vrm» įviir urnai 
l>any*4 bengtu. Yra Ui kn<M, graiųs

Kartai* taa redagavimo* bū
va gana savotiškas, pav. kur

vokiečiai
Visos

jauno*: taip pat ir Informaci
jos Biuras. Nestebėtina. kad

jo išvaizda bu* aiški vy
čiam*.

tokių dėmių. kokių turi Be- 
kitų ia- mota. tauto* laisvi* santara ir

Markas* Antra*!* 
Aru jrra Pieva*t 
Oiordano Bruno 
Koperiunka* ir Galilėja* 
| ascijaltatų rajų ............................. .....................
Sodjalistų norai ir darbai 
Reraliuei jonisrių tarpa .. 
Apie Apėviel* .................

jame yra trukumų nemalonių dėl jo gali pakilti net karė |i^ talkiahkų, diplomą- *ocijalutai liaudininkai denm- 
Ikitoms tauto* jstaigonu-. Lai- tarp Suvienytų Valstijų ir tai* dirbusiais Paryžiuj*. Tie kratai 
kraščiam* Imtų geistina 1-mo Jajiomjo*. Jei-gu tat batų tie- talkiniakų dipiamžai buvo m

-DRAUGAS" PUBLISHING CO.
MOOW.4MiSUCMcap.UL

MHUK.
rių Informacijos Biuro tele
gramų apie karų tarp lietuvių 
ir lenkų. Perduodant tų tele
gramų telefonu tapo pasakyta: 
"Lenkai sutraukia savo ka
riuomenę abiem Nemuno So
linis ir liiitiitjnsi imt Seirijų, 
Alytau*, llaugių." Paskui tų 
pačių telegramų gavome ant 
rašto ir radome paradyta 
"Lietuviai sutraukia savo ka
riuomenę abiem Nemuno šo
nais ir briaujasi" ant minėtų 
trijų miestų. Dabar gavome iš 
Informacijos biurų trečių kar-' 
«• «ų p«li pranešimų. Jame; 
luisakyta. jog l-nkai brianjasi kopija to sumanymo, kurį A- 
.uit Sirijų, Alytaus ir Bau-j’m-rilciečiai buvo sudarę Tau- 

jgiai. Tat ir suprantama, arai tų Sujungei
lietuviam* nereikia briau'i* į Jau gan* kešata, kad Ama
tas tris vietas. Jug musų <a- riko* diplomatija, suatačinai

Komisija
žinių Amerikos reikalu*. Tu 
Įiuišaekėjimaa įvyko mredaje, 
6 rugpjūčio. Ii to pasišnekėji
mo pasirodė labai daug akyvų 
dalykų.

Pirmiausiai, kad dabartini.* jų Senate eeredoje. ii rugpju- 
Tautų Sųjuagos sumanymą* I čio. ž*rie dviųjf minėtų ji* pri- 
visai nėra Amerikos sutaty- dėjo dar ir tračių didesnę už 
tos. Jo* diplomatai turėjo *a- pirmąsias, būtent, jog Bu
vo sumanymų, bet ii talkinin vienytų Valstijų diplomatija 
kų nereikalavo, kad anie jį nei nebandė reikalauti, kad 
prijiažintų. Prie to p. Daniels.

J

Tauta. Pakaagoa 
buvo padaryta dar prie* karų. 
Pirmiausia pažangiečiai buvo 
susibūrę prie kun. J. Tumo ir 
a. a J. Kubiliau* vedimo* 
"Viltie*." Tuntui en Kubi
lium pasitraukiant nuo "Vil
ties". jie įsikūrė kitų savo 
laikraštį "Vairų". Oia tik bre
ndo, plėtojosi jų p-ditinės, eko- 
nominės ir visumuenes pažiu
ro*. Kokios nors nustatytor 
pregraaaoa jin dar antarlj*. 
J t mito vyxu mosi staci t joj. 

į Jie dar tuomet net aavo atski-
i n<-tur»‘-.'i.

i Ir

talkininkų diplomatija aps 
varstytų Mariųlikų WBssm> 
|R**b ’ 1_______

Tie punktai buvo karės pa-1 ]llir1;j(). ynri1„ ____
bmgo* priežastim. Jk-Jiuvo m- Juo, vadino jy kidriamų lai!

jr—ftC varau, butrat. praarto J""T Ijs senais viKiaiukais, vėtau
Hjono AaaoaMą* vyrų ėjo j vairininkai*. Jų partija, kaipo

« Katra

Birafci Ctnai Parinkta* 
gmfouAUei. EiM* Actas 
llnttli Miuy d*tse«. Gražu* i 

čių mylimų nitrly..............
AuU—t. EOė* J. Mikodcia. ...
Krmo Sitrlti. Grąžte* eilė* M. GuMaičta
1'aaudjM- Kilt*. ............................... .
4*cž>*** galot Pvuaka HUit, kun* tave audžia V 
*«cū*riu*. penkių vtatamų tanadija. .....
/,'c.biHcme Gyvenimai ir j* nMoimii. Labai 

je kuj<oje........
1'yldala Honctrliaat

. .......... n*- buvo jose iki šiol, savo projektų, nereikalavo iš Kumpų kraujų lieti už ’uo* galutinai susiorganizavęs po- 
Naujasis puėiini* praneši- talkininkų jį apsvarstyti, ra- punktus, maždaug vienas i'^iitiko* vienetą*, ūk

ma* i* Informacijai biuro pri- lyginti ra kitais, • keiačių penkioiikoe ir gyvyfaėe Mteko Rusi joj. Vadinasi Tautos Pa
deda naujų žinių, kurios nebu- keisčiausia, kad paskui net i toje karėje. Jaa nekalbame a-!i,ngo* partijo* *<.
vo tc-lcgram*-, būtent, kad vo kopija* to sumanymo pametė, pie tokį metanolį, kaip dvi-1 ,ini(lo |.imtuvoj, 0 užaugo su- 

Nci viena šiek-tiek eivilisuota dešimt ra viršum milijardu 1^^,, j į—-c-j^ Jo*
diplomatija taip neapseina su dolierių, kuriom žmonės sūdė- Ru»ijoj bu\-o iiruf Vai-
rara vikriai*, painiai, jo. kad ta km* įvykintų ke d 

, sulig savo tautos dvasios ir *----- '
į turinčiais didžiausių vertę ri
šu pasaulio tautų beodram gy- 

; venimui. Ne pirmi metai kaip 
'p. fjinsing yra Suv. Valstijų juo* išpildyti!

i

,kii-čių armija iš Kauno pusi- 
i traukė ne namon j pietus, o 
priešingai j šiaurius link Šiau
lių ir Mintaujos (kitaip Jei
gu vo*). Matomai vokiečiai no- 
ri )m*ilaikyti Latvijų po aavo 
lalėlžia.

Sulyginu* guutųjų telegra
mų *u vėlesniu k*ylogrnfuotti sekretorium, 

^pranešimu matyti, jog Uetu- pa»ižymėdav 
vių Informacijų* Biuru ne- rapestingami 
perduoda nių* laikraščiam* te- spėti ateitį, 
b-gramų tekstų taip, kaip jį tas. kad ji* 

__ ______ w___ _  ________ . gauna, o saviškai perredngoo- pats aan prn 
Dievo Ap'veisdoi parapijų, t i- •*"><• |<errvdagaviim- p*, l*biai
taiaroa tnaiant tanai y-'r*-- nematyti klaidų, bet iaikra*- ■wt*b«a la 
j«, bet ir tanai jai nepavyko vianu sunku atskirti nedagavi- pa*akė, kad

Nezaležninlcyi Veik-j 

lumas.

uniMtm*, m. n va** ia* .vuiriaių 
tunolikų U ilaano punktų, ir |jUIL Tuma*, a. a. Kubilius 
d-h*r A*'rib" dipžomatija irUtt
*"*1^ i Uetuvoje karė* metu toji
punktų tmta. kad. t^ejo (j|ip

.vadu buvo dabartinis Lietu- 
Nu ne, lai negalima, daig-, vo, pMeMj«lU- A. SmeU ia. 

tas. Iš to, kad priai VAUtvfc. Taryboje jie aada-

BAų

r/vjntc* Gerta*. Ltetav**
•Vcmsa* Tdayi, valeaa ii lietavitaų dainų.
Sudiev— mazurka. ....................................
Ktlarių Mtlq .imrnšoi L. R.-ii. Fidtncijat itiiiuuu

DBADOO AMmunBAOIA,
Š4N WMT aTMBT, d

jakų

šuniui mm.

gyvenimo pa 
brang'iną*

Sava programoj rašo, kad

P—juiriamintaiiniai nutvarisjrta 
valstybė.

I Tauto* Pažangu, part-ja ti-1J - 

kybai ir Bažnyčiai nėra prie--j”, -—“akamir 
šinga. Ji priguli pri. tikybi- - 
nių musų partijų sparno. Savu 
politiko* ir riauomenė. vr.ki- 
nie ji vaduojasi, kaip partijos 
dėsniuos rašoma, tiesa, m- ka
talikų, bet krikščionių doro* 
dėsniai*. Bažnyčiai Lietuvoje 
žada visiškų laisvę ir teise- vai-

jkehi 14-k^ WtaLo ******

. į taiko* autartį.
Tai-gi visi, kuriem* tie ketu

riolika punktų rnpi, tari pa
remti Suvienytų Valstijų Se
natų ir užrubeMų dalykų ae- 
kretorių. Parėmimui neužtek* 
vienų žodžių. Gal prireikti ga
na žymių aukų ir pastangų. 
Bet ne 1^ daryli. Tie keturio
lika punktų yra taip svarbu* 
ir taip duug laimes priguli 
uuu jų. kad nei didelių aukų .^į, į

negaila. | Bažnyčių* reikalus Valstybei
Mes lietuviai tarime žinoti. IJi neleisianti kiilu. Tuos 'n-i- 

jog mų» tėsyaža aeprigalmy- kalu*, kur susiduria Bažnyčia 
bė vien dėlto iki šiol nepripa- >u valatybr. ir risianti tam ti- 
žinia, knd \\iloouu punktai kronu* padarytomis valstybė* 
ncbtivo apsvarstyti. Paremda- ,t 
tui Suvienytu Valstijų Senatų nyčiai <iuuda vi*aa 

atiuens teima. Bažayčio* *t»to- 
I *ų aktam*, kaip pav. metrikai. 
1 d uodą vaktytiinės reikšmė*, 
'jei pati valstybė tų aktų n>-da- 
Iro. Visom* Imžnyšiom* ir ti
kyboms duoda lygina teise* 
Nei viena jų nelaikoma vals
tybine. Ix-idžinuias yra ir Iv 
tikybini* stovis, isridžia taip 
|Mlt ir civiliu*- jungtuves.

Pi adžius ir vidurio mokyk- 
luse turės lutU luakutna t«ky-Į 
ins mokslo, bet netikinčiųjų 
laikam* t 4 mokslai'
nitus prn

giai kaip
dies, darbo žmonių, bet inteli
gentų partija. Vienok, kadan
gi ji atsistojo ant pagrindo U- 

___> bendrinu* 
reikalams, kada^ 

jo* veikimą* daugiau naga 
santaros taikoma* prje visuo- 

I menėK psichologijos, tad ji ir' 
narių daugiau už kantarų turi.*

ims pilnai gyvuoti ir veikti 
tautų sujungs.

"Tad reiškia, kad nuo tena- 
to priguli papiginima* pra
gyvenimo."

Tai dvi skirtingo* nuomonė* 
apie ne|>akenčianių šiandie 
pragyvenimu pabrangimų.

lb-t štaiblar ir trečioji nuo
monė. Jų išreiškia vienas fer
mery * vienam angliškam lui-1 
kraity j.

Ta* fermery* rašo, kad ne
senai ji* vienom mieste

Bet vtai atsirandu kirkti*'; ________________
aut kampo l'nion avė. ir 35-to. **• i i -»
pat Naujai suritvėniMos "pa- Ka* kaltas uz pra 
supijo*" rast, tampa p. J. A. 
Teko girdėti, kad jo ajieėjiuias 
vyčių kuopoje buvo laimi ne- 
aikkn*. Nuo to. kaip jis tapo
naralež ninku sekn turimu. jo u ja<ijo» pn-ziclentas Ž1 er riek už 

y. pragyvenimo (utbrangimų kal
tinu pačiu* darbininku*.

•Ii* tų savu t 'irtininių taip 
aiškina: Aiandir darbininkai 
Gaišini nerimauju. Jų darbo 
išnnšumn* didžiai sumažėjo, senai ji* vienam mieste nu- 
Po kure* rekonstrukcijos me- pirkę* vaikam* tri* pora* ava
lu visokių daiktų produkcija linių. Užmokėję* per trvlikų 
turėtų būt padvigubinta. Tuo dulierių. Tuojau* po to jam 
inrpu darbininkai *av0 nerimą priueję parduoti vieno* šar
viniai* trukdo produkcijų. Ha- vės ir vieno taliuko skaros. Už 
žėjaat produkcijai, viską* eina abi negavę* nei šešių dolierių.1 

Partnerio nuomone, kaip ta 
brikantai. taip agentai (tarpi
ninkai tar]ie fabrikantų ir su-

Gauname- patirti, kad m-za- 
ležninkų kirkužc- atsidaro 
taip-gi ir Burnridc, III. Ji vadi 
na*i to paties Arentųjų vardu 
kaip ir Tunu ut Lake Ciiica- 
goje. Jų veda ta* puls Dužius- 
kus-Krišc’iuiuis. Burtisidėje ji 
dil»la dac mm uitis r ordų 8v*c.u 
Kymako KataliUika Lietuvių 
Bažnyttų Bet ji nėra lietuvių 
bažnyčia, no lenkiškame pla
kate ji jau sakosi esant iitčvs 
ko palaki kosciol

Ji uėm Rymo-Katalikų baž
nyčia. ne* Itymo l*u|H*žiu* po
nų S. Buž. Kryszc-zuiių nepri
pažįsta kunigu it nedavė jam 
teisės didinti šventu* sakra
mentu*. Da gi priešingai Kata
likų Bažnyčios teisė ponui Bu- 
huslnii — Krytrerunui skiria 
didel** baurme* už fventvuggv 
•• ir e’teal’iuvb*

vo |*saul*'-žiura yra artimiau
sia krikšėiuuių demokratų par 
tijai, ni« jo* veikimą* yra norą 
neapribota*, bet via dėlto krik
ščionybė* dora* dėmiai* pa- 
Krjatar. V'iraok. j bendrų dar
bų tos dvi partijos sueiti ne-1

£

brangyn.
Sulig to pou<> nuomonė* ii- 

eina, kad už pragyvenimo pa- 
biaugnuų nevali būt kalti nei vartotojų) plėšia augštas kai- 
•rustai. nei prafiterininkai. uos už visokiu* išdirbiniu* ir 
•ii. darbininkai. Pasirodo. knd |utlaiko brangumų. Skriaudžiu 
Komercijos Asocijacijos gal
iu mėgina važiuoti atbulu ve
žimu.

Gi vėl Menus angliška* lai- 
Chieaguju editurija- 
p»nyj už pragyTen:- 
agimg kaltina & V 
ai jo žodžiai 
ų kaina stuuaze*. 
ndidė* produkcija.

icrai! i»

tui gamintojai (produivutai) 
ir suvartotoj*!.

Me* |ia!inkę labiau* 
pastarosios nuomone*.

Ne* darbininkų negalimu 
kaltinti už nerimavimų. Ji* 
savo didžiumoje nerimauji 
dėt skurdo. Neįtaigia jiem* 
jumegvti galus siauč iant brau 
genytei.

prie

ir diplomatijų me* paremiame 
drauge ir Lvtuuo* laisvę.

Podnaugisi »augokimė* pa
daryti kų noi* tolų, ka* dau
gina nemalonumus Snviany- 
toni* Valstija**. Svetimoji 
diplomatija. -utrukdtinsi Kc 
turiolikn punktų Paryžiuje, 
trukdy* jų pykinimų ir du 
Imr. Svetinio* žaly- samdys 
kurstytoju*, kad pakeltų riau- 
žes maunu:. a* Amerikos jie- 
ga». Buvoim attargų* su kurs
tytojau risida. bukim* dar 
otiarg**aj dabbr.

u valstvbe. ji risianti tam ti*!**’"1’ Pi'uiiausia <M »*mlr<» 
’ 'i vi»a» juriaiiuoiF0,,,j,< I-lu'-iIH'N Jei

kad Įmžvalgose nebūtų ak'riti
mo, ne* tai m- politikos, bet v- 
konomini* reikalas. Bet tnu*ų 
taip vadinami tautininkai su
gebėjo paaiaaadoti proga. Jie 
paėmė to* bendrovė* vadžia* j 
tavu ranka*; prie jo* valdy
mo. vedinio pastatė išimtinai

j saro partijos žmona* — palie
kant deiai priaidaifimo parųjų pamatinio tikaše: Kriktiao- ___ 

nių Demokratų partija yra kuLT^ari^a* jokio* w 
darbo žmonių partija, jo* pa- 
matini* tikslą* — darbo žmo
nių gerovė, visa kita yra tik ! 
priemone* tam tikslui pa*tek
ti. Tauto* Pažangu* partija, 
kaipo tnutiruukų partija, stato 
savo pirumeiliu tikslu 
nbtrakeiniai-atilruuktai. 
dėlto savo įUrbuuM- ir 
urnose dažnai skiria*! 
iuiuJul. Antį* Tauto* r*z*u-

Įgo* p*rtv» uu*i*t«*iL-
:t*>* p*rHAV>» taktikos 

labai
neiti |
šutui

buvo 
kilo* 
tiks*

1

IV

iti visokio* ri
| no* i 

i»vbe ir turetę

tauta 
ir 

sieki- 
ir ne-

bos bendrovės reikalų vedima 
nepriduodama. •

Kuomet toji bendrovė 
tveriama, apie tvėrimų 
bendrovės, tai* pačiai*
lais, nebuvo nei manyta, nei 
svajota. Bet paėmus kontrolę 
vien tautininkam*, toje ben
drovėje katalikų veikėjam* na 
buvo jauku Jie nesutiko ra 
y* vedėjų budtif. pasverta- 
nu atstumtai* nuo ekonominio 
Lietuvai gebėjimo. Oi* tai ir 
atsirado reikalas kito* bendn>- 
vė». kurtoje lietuviai katuli, 

pngrlinMn

veikimo būdų 
uuno. T odei • 

koki* IM>IA iMAluVerOt



Lietuviu

BUBH8ID1, XIX.

Oirulir

pavaiKati. F*a» amerikonu* 
kvartetai nenaujima. Ar tai 
kliubuom-, draugijom-. ar taip 
aaMtar? ir Ueilaviar pasirodo 
prieį publiką su aura daino-

<M dalyvavimu pamaMbaa, bet vogti ir tam pasakai. Jeigu 
dvi žingeidumo, kad pamariu* visi pildyti) tikėjimo tieaaa ir 
iH Mdcininki) bambliu ir prirn- klausytų kij ludnyėioj mokina, 
žiurėju*, kokios jo tikybos 'tada viai gražiai gyventų ir is- 
apeigM yra. Vietoje mkrūti- auklėtų padoria* ieūnyna*.

Kaip Av. Antano (terapijos 
pikniką* pavyko, tai parapijų- 
ny* tuoiui padrųiūiiti, uoliau- 
pradėjo rengti* prie mtvo ba 
turo, (rjuiet j) vadinu kareiva- 
lu. nea yra parapijų* 10nx. 
gyvavimu aukaktnvės). U vi»tj 

' smarkia uaūii diria įmini gvrlt. 
Iklchouaa, kun. H. .1. Vaikiu 
uar. Esame ĮsitikiDf dideliu 
laiiaėj<ma VyUa Vr.

pradai) bendro'»i 
pūkuoti t įlaugui 

lo'tii'iui teik

bIOUX C1TY. 10WA ne* taip atro 
imkime plunk

da ninti

Dr. S, Naikdi» II į

laakyti Ir

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

i c»ir,wn»c srsoot.
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! CHICAGOJE.
8U0RYR0 DI8TRIKT0 PRO

KURORAS CLYNE.

Pirmiausia bus palaukti teis 
man gyvulių skerdyklų 

■avi tunkai.

0ELE2INKELIF.C1AI GRYz 
DARBAN.

Tarpe jų pačiu pakilo nesusi
pratimai.

Itali- gi-h-žiukelių dni taniu- 
kų pi kelių dienų -tlvike. sn 
konm, šiandie ragryž ilurlmn. 
kuomet jie nugirdo |irexi<h-nlu 
Wil«smo per*pėjimn«.

B«-t kitu didi ii- iii.illo kkui 
syti perspėjimų ir luta-niui 
rivrikunsianli.

Nor- dnlini itarliininkų -n- 
grvžu. nitai- piiojau-' 1ti.td.i- 
niam- pasilikti vardu-—. I 
naujo ineįs nurmali'-n vn-.on 
koiiiunikni-ijii.

Tnq«- pučių streikininku {in
kilu nesusipratimai. I’ir.ilki jo. 
kad tarai jų streiką* nelega 
lis. Nes ju u<-pisk' ll*' <-rgalii- 
aacijus apskričio larylia.

, I' \\ :■ Iiin-.-li-tHi ii--ij.o 1 
I*-I«ntlt -liditkl-- piokniiiia ■
<’ll lH-. 1*0 -Ilgi l Žiliui pllIlH---'-, 
kad Itmivvikiau* teisman 1 u* 
pdraiikti (’liiengii. p-nkių di 

Mžinlių gyvulių “kenlyklų -a- 
Į liniukai. I'rokurur.t- liiil-na, 
kml ji* I- i ne- p:ir<-iknlii.i-i;<- 
Imr- pmu- nuliati*li kalėjimu 
už suokalbiuvimų kainų kšN.
IIM-.

Til t-l l tlliil I ■ >.llMų ; l i 
, ninkai m- lik didina kainas 
Itm'-sai. ta-t ii-Ai<-ni* vaisiams 
nei kavai ir tadvi'-m*. I*n1irtn, 
kad į skeidvkla- :<livžamos 
taili'i-s vagonim-e sulaikomus 
Imi |Kiskui mi-lalili *an pi- 
tinkamų Imli'i'-m- kainų.
Bvhi- iih-Iii puiišk-'— iiHloiiiio 

-Iniklų. Zmouė* pitir- lų “ka
ralių" im-todas. kaip jie |d-'- 
šia žilame- ir *au kraunasi mi
lijonu-.

pakiuim STREIKAS 
TEATRUOSE LEISTA ATIDARYTI VIE 

SASIAS VIETAS

New Yotk- -tn-ikm-jn t ■:»! 
ruoi- aktorini (lošėjai| Tenai 
*?»• dalis dižinlių t cnt n, už- 
daryta.

ITamtains knd tam'-* die. 
nontis tasai lošėjų streikas |iu- 
Nerių* ir Cktaagn. Ir čionai žys 
minusieji teatrai gali tait nž- 
daryti.

Chicago* |H>li<-ij<>- \ iriu ju
kas jog stovis rinu-
ėių |4ot<- 1i«*k pagerėję*. knd 
tenai leidžiama išaaujo atida- 
ryti įvairia* viešąsias vietrs.

Tbicagvje prie namų staty
me Ūkauta* teriari. Itangiaa 
100 tuksiančių dnrtnninkų m- 
turi dnriai. Visokie derliai 
prie mimų siutimo -ulnil.yti.

Kadangi tatai raktiniai >u 
savu |M*ke1lilii lokautu map- 
InaHami, tad darbininkai šan
kinti pageltam vyria*»yi<č*.

Jie kreipusi į Durta, sek
retorių tVilionų. knd šis pri
verstų kontraktorius atšr likti 
lokautų ir atnaujinti įtartai- 
jirir namų -Intymu.

Kranlorins CnMi-r iė Xc*r 
Turtai ĮmiliKila sumanymą, 
kad šalies Vyriausybė įsteigtų 
šalyj kankinę risletnų skolin 
ti piaign* norintievna matyli

KRAUTUVININKAI NE 
KLAUSO PERSPĖJI 

MŲ.

Nrnntoriu* raka, kn<! šiamlie 
Suv. Vairi i jone yra reikalinga 
uuižiait in lietui* milijnsuis 
naujų namų. Ti>- viri namai, 
uta-luni imant, turi ntsii-iti ko 
kta 4 milijonini dol. Vyriam y 
ta'- ]iani|Hno lunkai skolini 
pinigus farmi-riam*. Gali jum 
pinti ir tainkas skolinti pini- 
rus norintiems įsigyti nuosa
vu* nulini*.

Kadangi šiandie namų rint 
tymui trūksta medžiagos ir 
darbininkų. tad vyriauayta'- 
pib-ngiintų žmonėms stadin 
dama pinigų lengvomis sųh 
romi*. rako Mimtorins.

Andai vyrinusyta- ]m*Lelta'-. 
kad krautuvininkai, pirkdami 
cukrų didelėje kiekyta'-je ii 
“arholesale" samtelių, nemo 
ketų svarai danginu kaip tik 
9 rautus.

Tuo tanui feitaralio protai 
rorn ofisas tliicagoje turi ž". 
nin. kad knikilrie knniliivii-iii 
kai siivartiitojnln- pardin-lemi 
eukrų reikalauja ir imu Ine. 
svarui.

Tegu liii- at-arge-n- kinu- 
t u vi įtinka i.

KAI KAM BUS LIŪDN08
RIAUŠIŲ PASEKMES

NUŽUDYTAS SENYVAS 
TAISYTOJAS AVALI 

NIŲ.

Policija paieško piktadario.

Basemrntc po ntim. 
Stati- gnt. atra-ta* n 

nvnlitiiii. 
rmoįnts Kn U B n<b r

. 4."*i S.i 
mžt-’^n

-• -nvvn

Graibi jliry kn-dien apkali■ 
■ui pi keliolikų žmonių, katrie 
įlalyvavn rasinėse riaušėse. 
Ihmgeli- apkaltinama žmog- 
žjidy-tė-e. Tie tuojau- suima 
mi ir pi-kirinma jiem- nugi 

,la paranka.
į Daugeliui kuišiuolių |ia-i. 
Įimlv- lataii lindnos |iusekmės.
Daugeli- gal manė, knd paki 

'lii-ių -iiiiuėiu metu galimu iiž- 
i puldinėti ir žudyti žmones. Ti- 
Iii-i daliai i-itikin-. I.nl taip 
IiH-gali Imt.

Kili Imlu manę, km I apie jų 
teikimų įlietai* liežiliu-ia-. llll 
pilicija suseka kartais |m-inp- 
■Tnu-iu* daiktus. Suseks ir 
juo».

BELGIJOS PARLAMENTA 
RATIFIKAVO TAIKOS 

SUTARTJ.

Bronelis. At

<-lai
Drt»

BIZNIERIAI GARSINKITES 
••DRAUOE”

It NORTR KDR

M

CICERO, ILL

P. Varakulis

ANT PARDAVIMOIS NORTH SIDE

L.

Biznieriai garsinkite© “Drauge
K. J.

Sąjunga* 4 ta kuo- 
mėnesinį susirinki- 
nkc, rugpj. 12 
r. Mykolo Ark. 
’ -TA vnl vuh-i r..

I.. lt. Katulikų Vienybė* 
IV-ntro niėnc-inis. talirii “Var
liu-. -u trinkima- Lu* imlia-1 
-l-hij. ui"p|ibii> 12 -I.. l:ika j 
o-, Di-vo \pi- izdi>- p:u. s\e- 
liiim-j--, t liiragis III. Kulalikų 
Vk-nyhė siunčia atstovų I. lt. 
Knt. Federacijų* si-iman. Tai
gi Kat. Iji-nyta’-s skyriai, 
draugijos, piiklaii-am'-io“, p-r 

i avo al-ti-vu-. katalikai veikė
jai ir veikėja*, malini': *lri- 
vežti visokių sumanymų. Taip 
gi yrn kilų reikalų.

Valdyba.

llugpjia'iii -I ii laitai. Sąjun
gos <i kp. laikė im'-m-sinj susi
rinkimų šv. Mykolo Ark. |mr. 
vilnim'j. Siisirinkiman atsi

lankė m-mnžni narių. Matyt, 
knd ir iiiirtlisidii-čini supranta 
-litrini veikimų ir pradėjo gy- 
vai atjausti musų tautos rei
kalą. ir gausiai jį remti. štai 
ir šiame -ari ii likime pasirodė, 
kad garta'-s narių skaičių* kas 
kan auga, šiame susirinkime 
uitai. Sujungti- C kuiųia susi- 
laukė dar vienų gnrliės narį 
Juozapų Geidžiūnų, kuris in- 
mokėjo -imtų doiicrių.

Tat malonus apsirciškinui* 
musų tauto* gvvenimc.

R B.

RAMYBE JUMS
Seniattfsų laukiama ago BjMttita

Nauja nepaprastaMaldaknygl
Maldaknygė turi net 958 puslapius, 

bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros

T
d_L

r <

. *

Audeklo apdarais kaina 
Avies kailio apdar. kaina $2J0 
Moroceo minkšti kaina $3.5t
Užsakymus siuskite šitų adresu:
"DnraM” P«N. C*. 1800 W. 46UM

AijįHttta of AoMų

Kitados Ma gurktai veikė
MK-ijaliriai-bniluVikai. Dalmr 

, jie ii-iii aprimo. I'rieža.-tis 
aiški: lilu-ralai hii.-vaiuaaiai,
kurie nu'gidu mivr imlinti- 
“tnatininkais**, paėmė jų visų 
-tarta? į savo raakn-. "|asxmo- 
žirni” savo tautysle-lietuvyste 
ir įlalmr smarkiau “veikia" 
už |im-ius sucija>i-tii«. Turimi 
-oeijnliriai-holleviksi Hera ga
lui smnrkųs. kad nekurta iš jų 
"draugi/* perėjo lilieralų-lais- 
vainamų puri-u. Matote, viena
me nmžyje kaip įnikai ir pa- 
■įėjimas ntainoaL

Su tais musų (t ipiniais) Ii- 
ta-ralais-laisvamaiiiais gyva 
tania. Jeigu nedirbi de! jų 
jauros puti jos, tat Jei lietu
vių liruomeuėa, tai esi “ 
tyriškas.” J«iga kų dirbti

Brangų* Imiliai ir sesutė*, 
manų parapijoje jaa senai at
sidarė visnomraiėki tarnai, 
kuriuos gali lankyti kiekvie
na* ir kiekviena. Ktausytojama 
kart* nuo kario išguldama ti
kėjimo dalykai. Gerb. mokyto, 
ja*, kun. I*r. Bušy*. jnn* laimi 
-■įprantamai išaiškina. !'ad 
kožua* viena- supranta. Tie 
kursai — lai lauksiu, apšvie
tus šahiais, iš kario teka tyras, 
-taras, sveikas mokslą* o mum* 
!ik teikia Įirie jo artinties ir 
j -imi imu-lotie*. Tie-a para
ki. *. jau lanko .nemaža* bu
ri* žmonių, ta-t reikėtų, kad 
j tokia* lekcijas prieitų kup
lia svetainė.

šinlklie, liepi* 1! iL. 7:3) 
vai. vakare ši . Kryžiau* jmr.- 
pijo- vi-tainėjo profesorių- 
kuu. I’r. Būvy* duos lekcija: 
“šventa* Kaštas ir šv. padavi
mas”. V.

“KEISTUTIS" ANTRA
KARTA SCENOJE

matų, tai esi “klerikalas. 
.Imti* tik geraR, gi-vnlt. ir ge- 
valL

mai ravo <lie«fw itii datynatiN 
nieko a ip metus ir
*------ - <-V— —KjnciznM 
bus ir rf rot ii
kantrybė* žmogų rara. J viens 
negalima nei atsakyti. Ant Ra
ta, ar verta? Juk jie nepertik- 
rinami. Katalikai tai žino ir
nieku nesako.

Tegul tiktai patilps taikia
*"*•*••* nsme 

laisvamanių įlarbf ir žodžiu ' *!?**.***■
“Drauge,** tai tMĮ) pradeda - tt-me kam* m-tm**. 
rikli “gevalt.“ Rėkia ir rė ' 
kia ir neperstoja rėkti iki ne-1 ‘ k»"‘‘*rt* ■*** ■ 

huną sugėdinti. Tada teisumu,'summ.*. ihmiu ******* 
knd tai darę ik-1 Šventos “vii-- ___
livhė*.** ummm. immu ***** Ku*

| M— lartaM *ui aratm a
Nereiktų teisybę purvais 

dratadyti ir patiems “vieny
ta’-. mylėtojam-.**

Vytis Pr.

I.ii-t. Vyčių Chicagos Apskri
čio nrtistai-inėgčjni statys un
itų kaitų scenoj 5ių aklų is 
toriškų tragedijų “Keistutis" 
mtlėlioj. rugsėjo 21 <L. 1919 
m.. Srtaiol llall svetainėje, 
kampas 4Stos ir Honore gnt- 
vių. ši- istoriškas at-itikima* 
įvyko II tame šiliitnietyji- K>- - 
stiičiin i ii špitaiijant Zeniai 
č-iuose. šį veikalą privalo kiek- ■ 
viena* |Kimatyti.

i Po p r-tatymui bus šokis I 
žai-lės.

F ARMOS!
Pirkite Gemas *rri«urioj spielinkėj kur grruuri jsrsi •*- 

gn AtvsŽHi-.l, o pamatysi daugi'hę konių nuo • iki 16 pėdų 
siigšėie ::<> '■rmo* ant P*r-laiiaw tarpe lietuvių ūkininkų. 
Musų Imiikn riini* Librrii llutnlsu*. 1* mus kaimo bu* vie
na* ukiniuka* Chiragoj kuri* gul--* jum* i iaka apmkyti. Ket- 
vi-rav vakan-. rngpjoėiu (Augliai > 14 d. |w E. Wulk. 712 W. 
I4ih pa-: pėtuyNaa vakare, rugpj. I* A paa J. Mironų. HM 
W. 14th St.. • Mero. III.-. “Matavo*" *pamguvvj. -tint ir Mor- 
gan gatvių minto* i-o pirt nuo 2 iki A

Ateikite : aaikall*ti artai drauge galėritr važiuoti j Mirhi- 
minų. Unltrui uiguin važiuot laivai* i* l'hiesgu* j Musk- g-m ka* 
mkara* 7 SU- vai. Grietiiikeiiu nuo .'»lli me. ir llarriatm st. 
Irnukini* nt- ma pa* tm* tri* tarta* į dienų nrl-a rašykite j
AMERIKOS UKINIKA BOK 96 HART MICHIGAN

iniiiiiiiiHmiiiHiniiHi

ir

1‘ar-idii'nla moderniškai iniu'-yta spaustuvė, luiluti 
geroj vieloj, su pricimimoini- išlygomis. Yrn Lynotypc 
ir kiti pr> -.j, kuriiiumi galima spanzdinti knygns. laik
raščiu-. K-u priversta* parduoti i* priežastie* ligos 
Ivgn* klan-l ltc laišku.

DRAUGAS PUBL CO

1800 W. 46 tb Str. Chica<o, UL

UEniMI IW2IHSIU METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
5-toji Lietuvių diena

Rugpiučio 15-tą dieną
LAKI EIDE (E. Mahaaoy JmctiMk hn.)
Kdiuylkill'o a|*kričio lietuvių ir tolimeani 

neapleiskite juo labjau šįmet nepaprastai pui
kiu! surengtos Lietuvių Dianos "laike Sidė-je.”

Koncertas, prnkallios, žaislai, šokiai ir tt, tai 
tik programo -lalis, kurios visų smulkmenų čio- 
nai* neminėsime.

Pelnas Lietuvos naudai—įsitėinykite. kad tik 
iš Ijike Side pelnas, Lietuvos naudai.

ĮRANGA VISAI DIENAI 10c.

Kviečia visus.
Lietuvių Dienos Komitetas.

1
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