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skelbta guhrtini patikrinimai 
apie Suv.
Tuki'žgva karririai.!"** perfbm.'iaH.

Sužeista kareivių. Ne
laisvėn Imvo |iateku*ių 4.4*1.

Nežinia kur pražuvusių ka
reivių pažymėta 127. Tai visai 
maža* skaitlius, sulyginu* su 
Anglija ir Praneuzija.

Ne* Anglija nežinia kur pra
žuvusių kareivių turi 121.<KMI, 

luvėee So. Cbiea- gi Praneuzija net 264.(01. 
Ind^ dirba apie ________________
inkų. Ir jm kai- OLAKDUA TRIJTDRIA BU- 
triknle. vttsi vnmAnr an.

šiandie balsuoja, 
daugiau milijono

Nove nehinint lwt v»<yi yra • TUtnotu \*al«tijc« rmeralt* pnv 
Vui>tijŲ kareiviu j a‘*ku- kad auii*U« atpuifu. kuv kurx<u« ihutidApr vakar vienaai 

b«vašioje karėje. I1*'4 'jrtausyU pradėjs kaa^a- mariakiait Murinai nžriii-€M> 
- - *-i l. togas paširijai aš jas arvas^nm

I Trapai) alpiga čakra. Nea kaip *r »t~ilriJima Imraaių rsėaių riaų 
Įiinodie cukraus krovėjai (kure- *ių melu
t <bus cukrau, lalniko asmlriiiHas* t Kaitina jis policijų ksJ ta Ba
lsu marrttoui. Uaku jo. kaus Šri nsuaimokų arvšuvo. V peš pa. 
nū piauriaė aria kaUjhms ui o»- ,įr’> “brari arrttuali Ultoarioi 
kuliscijs. rinuimiokus.

Palragva nuim.4. kaimu kuu ■trih alimo šiandie baltų,
šonams. -vieUa, ir .Urfc.vėnu m " *"*- 
laiMau. ••ee’rilėtus-iictTgMo. daiktas.

Vyriausybė be kitko |4cnuoj.i 
paimli aan> rniik'ana maiuo aau- 
.Irtiu. ir matais pigiai išparduoti. I

scimtas tMoottDlK.

•gp. IX — Ii Ag- 
ima. kad Jugo-la- 
I uždraudusi visoj 
boilarikiifrur lai-

ATKASTA XCttr>YTA MOTE- 
KUKE.

_______  •
Lmrtaaao, rugp. 14. —Anot 

ukraiaų ofieijalio pranešimo, 
ukrainų kariuomenė nuo 
*ev*ų atfort trirtent 
Vašhrijoj.

Be to, nuo jų atimta 
tas Vitmica, už 125 mylių piet- 
vakaroose nuo Kijevo, ir ge
ležinkelių .centras Burk, piet- 
rytuose nuo Korelio.

trauktų ii Budapešto. Bet 
prancuaai nu angiai* darinio 
jusi priešingai.

Nežinia kuo gali pasibaigti

lagij*. ty^ai esu bartųjų ša-
liniukai.

Ccnt reliniam hoUevikų so
viete yra 48 žmonės. Ii jų 40

14. — D 
. Vartams praortta, kad Irmai

lev, iškeliauti Amerikon.
Spėjama. kad iš reni relinės 

Pe- Eurojtof daug žmonių norės 
keliauti Amerikon.

ITALAI APLEIDO SIAURI. 
N> RUSIJA

rugp. 14. — Italijon 
kariuomenė, kuri bendrai nu 
talkininkų kariuomenėmin vei
kė prie# bolševikus šiaurinėj 
Rusijoj. apleido Murmansko 
pakraščiu* rugpjūčio 9 d.

Ka ta kariuomene kartu Ku
rijų apleido ir italų inilitarinė 
misija. veik ori Rusijoje.

rako, kad tal- 
dipioomtai įveikt A- 

menkos diplomatus.

Iš Budapešto pareina žinių, 
jog tenai virtasis skundėjas 
(prokuroras) paskelbė, kad vi
ri bolševikai, j imant 
Kun. katrie ilgas laika* 
(adariavo, bus patraukti 
man kaipo galvažudiiai.

Daugelis jų, sakoma, 
prado Austrijon. Bet tenai jie 
bu* areštuoti ir išduoti Un- 
ga rijos valdžiai. kaipo galva
žudžiai ir virtųjų turtų eikvo
tojai.

IMi 
pik- 
teis-1

I*-1-

Paryilaa, rugp. 14.—Rumu
nijos veikimas I'ngarijoje šia 
pakėlė svarbų klausimų. Bū
tent: Ar talkininkanin Rumu
nija labjau* reikalinga, ar Ru
munijai talkininkai.

Talkininkų sausiem i nė poli
tika jioremt* ant Prancūzijos. 
Ne* Praneuzija, anot preziden
to Wil*ono, yra civilizacijos 
avanpoetas Europoje.

Talkininkams neduoda ra
mybės šne kia, kati rusai su 
vokiečiais gali sudaryti blokų.

— t—a--t •_ -^--11---------- t »^t■MMLBI DC JOM OTK*1I ■|WDFVtlf 
tad ir naudojasi proga.

Kuomet rumunai užėmė Bu- 
< taperių. buvo laukiama, kad 
talkininkai (atkels orntestų 
prieš tokį |m*ielgimų.

Bet talkininkai nefakėlė 
protesto. Pasirodė, kad rnuiu- 
luutii I'ngarijoje veikti dumla-

xrr OAA rv tnoc.v nttAi 
OAK SEMK AKT!

RIAUŠININKŲ MALŠINTI
S

PRANMAMA, BOLAKVT 
KAI PASIRENGI 

BĖGTI.
kilt ■*-

Keli įmonė* pakauta.

Pooria. III., rugp. 14. —l’ž

RfanArtinAroii. rugp. 14. —H 
Gelsingforso pranešama, jog 
Maskvoje pakilf* dideli* krizi* 
maisto reikale ir minių nepasi
tenkinimai Isdševikų valdžia.

Bolševikai iš to, sakoma,
kokių (s-nkių mylių nuo čia y- pramato sukilimu*. Todėl l*e- 
ra miesteli* No. Bartonville.' 
Pirm poro, mėnesių tenai sus
treikavo darbininkai, dirbu- 
šieji Keystotie Kire & Steel 
Co. dirbtuvėse. Darbininkai 
didesnio užmokesčio ir pripaži 
nimo unijos.

Kompanija ne tik neišpildė 
tų reikalavimų bet jmstarai- JSenato užsienių reikalų komi
sinis laikai* (uirsitraukė ritei- tetas 
k laužtų. | rins

Iš to pakilo rianšrs. t’jltor.tarti, 
girdi josi žasdvmzi. Keli * 
ne* sužeista. Valstijos vali 
riaušes malšinti (atsiunčia

nimiri nu tavo itnbu 
ji* Mfi*kvoB dumti Lugun.

SENATAS MĖGINA PA8I- 
SKUBINTI SU TAIKOS 

SUTARTIMI

Wa*hington, rugp. 14.

su paskuba tvarko jvei- 
amendmcntns taikos «u- 
a rrikal 
am t ui ta j dOtUVAAlloi f»®- 
t? nuo to komiteto paim-

pregaiš 
tų prancūzam* pirmoji aprigi- 
nimo linija.

Taigi talkHnkų dipbunati- 
ja šiandie deda visas jėgas, 
kad Rumunijų pagauti j savo 
rankas ir ant visuono-t jų su- 
talkipinkinli, ty. surišti su
talkininkai*. Tais tikslais tnd i mn visa valia. Rumunai lig- 
šiandie rumunam* ir daromi šiol neatsakė net j (lariųdn* 
visokio patenkinimui.

Ruropoa politiko*.

Kuomet rumunų armija bu
vo pradčjn*i briautie* t'neari-;

Jiems talkininkų nota*. Bet- 
j talkininkai ir tame neatranda I 
| nieko blogu.

Anglija su Prancūzija eina 
išvien.

A— 1
jon, tas labai pradžiuginu, Ir kuomet šiandie ameriko-. 
prancūzų dijdmnatus. Inai atstovai taikos konferenei-

Bet amerikoaai atstovai lai- joje vi* priešt tiria uja numinti •
Gi jei prie to bloko prisidėtų |koa konferencijoje, nenorėda veikimui 
dar l'ngurija. Austrija ir Bul- 
garija, tuomet tasai blokas bu 
tų labai stiprus ir galingas.

Prancūzijos visa sau .žeminė 
politika — kuodatigiausia ir 
stipriausia Įsiremti Ištik i jų. 
Rumunijų. Jugo.lavijų ir tirai- 
kijų. Ir lai tik Vokietijos ir iš-- 
dnlies t'n gari jo* ir Bulgarija* 
lėšomis.

Prancūzijos sugolvojimai

Prancūzijos visas troškinis- 
susilaukti stiprios Is-nkijo* ir 
stiprio* Rumunijos. Jei ta*1 
įvyktų, tuomet vokiečiams ne-i 
Imtų leidžiama susijungti kuo-! 
mot nor* su rusai*. Taigi lx-n- 
kijn ir Rumu’.ija ateityje i 
Prnti'uzijai butų pirmoji npsi- 
ginimo linija.

vko-Jsiotekija. Jugoslavija
11 * ra Ii 
ginimo 1 

Jei Rr

Pidicija uisrršl.io <Uucri) 
tarumų pikta«Unu agryšije 
nuiud.mu sludento IVilauoi tie. 
M*r.|ur<tr parito praeito o-k ma
dinio vakare.

Tm tragedijeu hadiiiinkai tar- 
I |w uurratuotų uit ariamu jaunų 
vyrukų nerak'-jo ladinli ir ori j 
vi«ia nurodyti.

Taip toji žno«ž.udislr kol-kaa 
ir neišaiškinta. Ib-t policija vei
kia Ir tiktos piktadariu, suimti.

in-

1’ATAItlA TAI'I’YTI TKASK-
rr.Kint.

I'ngarijoje, anglai 
mi suprasti tos “augšlosio* *u prancūzai* veikiu išvien 
politikos” Europoje, pirmieji žvilgsnitt.

rumunų Jie būtinai nori sustiprinti 
, Rumunijų l'ngnrijo* lėšomis, 
Ity. jo* teritorijomis. Dėlto 
'šiandie įniko* ktmfercnrijoje 
kuom- visu* Riimmiijo*, l*-n- 
kijo*. .lugoslavijo* ii Graiki
jos rriknlaviiiin* karštai |>nn- 
iiiin (•ram-uzai *u miglai*.

Pirmiau nugini nekaip žiu- 
{rcilnvo į slavių vieš|uilijų rei- 
! knlnvinm*. B- t šiandie jie tuo 
1 žvilgsniu einn

Amerikonai

užprotestavo prieš 
veikimų I'ngarijoje.

Amerikonus išdnlio ]mrėmė 
kaikurir anglai atstovai taiko* 
konferencijoje ir rumunų vei
kioms buvo sustabdyto*. To* 
buvo imdarytn priešingai 
prancūzų norai.

Tik (m t<> prancūzai pradė
jo "supažindinti" arčiau n 
tnerikonu* -u Kun>|*» politi
ka. Bet amerikonai m-jui-idn- 
vė. Ir (tortingai jų norai ru
munam* bmo leista atnaujin
ti I'ngarijoje veikimų ir užim
ti l'ngnrijo- sostinę Bu<bi|s-- 
stų.

Rumunija didžiuojasi.

Rumunija

Amerikonai 
nefsTkallMiini. 
euzų rūstumo. Ni 
įimto, kad I ngi

Ib-t šiandie jie til< 
*tt prancūzai*, 

neperka! bs nu 

nt*tovai tėčiam 
nežiūrint pran- 

amerikonai 
i tm akriatt

Ksi-lmrae angliški IsikraMai 
patari* bmmrtn*. važmėjaatiaOM 
ratirkariai*. gautų tnansferių ne- 
menti tirt jma rinkti.

Ne*, sako, kartsi* h-iani** gale* 
firitcMi. kad kompanija periatu* 
2 ertitu* nž važinėjitn* gntveka- 

1 nai* žoiulirtn* feum-žintų. 
TEIKĖJAS M MAKE PMKIE 1 . «*u'i

KI KII K TEISEJI K •_______ į lutu kutu pnffuli.
Vakar tciarjo Hutu Pa m Imte Į 

[tara frMamaa Wi!liam laimine r J 
laivo kaltinamai vogiiur tiru 

l»«i/iy Bu»lrr llroilirVB kmnfuvrj* 
Ku««ibkiaU*iA pnnaivia >» praai* į 

kahimaa
IK priMrkuaieji Iriarjai |«o p«. | 

Mfarinui atn«4»* im«i>rvndima “pa 
Iriaintao “

Trūw*ja« Palu tuo ntt«prru«li 
tini Iuiimui jajAHiln. Priairknaėnn» 
trbrjama la«l jia tarr

“Jya tuliir ln«>jrtU« 4*iti Jrttn ii 
ir ntMinili uhnokmt i. A A nr> 
rrtkalauju kati jų« ria «rtiHuut«1r 
ilgiau netinka Ir Imt Iri*
Jai* ”

Priait kuM*Ji triarjai tiu jau« ap
Iritju t« taflio luitą

DUSU PIGESNES AVALI
NES.

Boston. Mat* , rugp. 14. — 
Skutų pu kimi ir uvaiinių fa
brikantai prieš Kratų! jury liu
dydami pragyvenimo (mbran- 
gimo reikale pažymėjo, jog 

'per metilu laiko nvnlim'- išrinu- 
jo at|>ig*inm'io*.

Londonas. 14. Yoric-
•■liiif riki** ptiMilnugv* JIMI,- 

Iinni nn^h’ktiMi) Mn*ikii«. Dar
bininkui niifšpn«fi<i<* atnaujinti 
darbo*.

RUGPJŪČIO 14. 1919 M

fi namin

is politiko.

šiandie skaitom 
-meniu l'rnnruz

Rumunija ta gi

I ffrnfno.itni” 
»ran<*ttxai «r

Moti prirj 
v ra rMtcalin



§ 19. Ministerią Kabinetą 
sudaro Ministeri* Pinuininka*.

§ 2U. Ministerig Kabineto 
sudėtį tvirtina Valstybe* Prv-

tą žmogų ir jam pasiekiamai

te Geltoną 
Spalvą.

DRAUGAS”

iki Steigiamasis (Kuriama- 
ai*) Seimas bu* nusprvtMięs 
Lictuvo* Valstybės valdymo 
formą ir konstituciją, Uetuvos 
Valstybės Taryba, reikšdama 
suvereninę IJetuvos galią (*u- 
prcma pot estas), steigia Val
stybė* Valdžią nitai* Laikino
sios Konstitucijos pamatais:

§ 36. Valstybė* Kontrolė ta
ri būti visuona-t prieinama: 
ri«a atskaitomybė, visu* kny
gų* ir vi»i § 33 paminėtą jatai- 
gą vrikrraai.

§ 37. Vaistyta* Kantrai, ra
ra iniciatyva skiria ir vykdo

•J IX Valstybės Tarybos se
siją tarpe ariu par ją pertrau
kas Valstybės Praahlviitaa turi 
teisės leisti įstatymus Mildute- 
rių Kabim-to priimtuosius.

§ 14. Valstybės Pniidsuta* 
gali Ministerią .Kabineto pri-

inmrvtv aaTauuv nuJiumi 

“DRAUGAS”

l1 Vynu.,.
Valdžios būklė yra I dėt mos 
Valstybė* sostinė Vilnius.

§ X įstatymą inieijatyvoa 
teisė priklauso Valstybės Ta
rybai ir Ministerią Kabinetui.

§ 4. Visi Valstybė* kreditai 
asignuojami įstatymo keliu.

§ 3. Visi Laikinosios Kon
stitucijos pamatiniai dėsniai 
priimami du traėdaliu balsą: 
jie gali būti papildomi arba 
Itakeiėiami, tik Valstybė* 
Tarybos narių lialsu to parai- 

I katavus ir impildymą ariat pa 
keitimą du trečdaliu įminą pri-

grąžanti Miniatarią Kabiusiai 
*u savo pastabomis. Tuomet 
Ministerią Knbinetns svarsto 
jį antrą kartą. Jei l’reiideuta*

Lietuvos Vahtybts Laikinoji

f 8. Valstybės Preaidratui 
priklauso vykdomoji valdžia, 
kurią ji* vykdo per Ministerią 
Kabinetą, atsakomą prie* Val
stybės Tarybą.

f ». Valstybės PruaMrataa: 
a) skelbia ra rara parašu įsta
tymus ir sutarti* su kitomis 
vabd y betai*; b) kviečia Mini- 
rierį Pirmininką. )mveda jam 
sudaryti Ministerią Kabi m-t ą 
ir tvirtina jaa sudarytą: c) 
atstovauja Valstybei: ė) duria 
imsiuntiniu* ir priima akredi
tuojamus svetimąją valstybių 
|M>iuntinius: d) skiria augėle
sniuosius kariuomenė* ir rivi- 
liniu* Vaistyta-* valdininkus: 
e) laiko savo žinioje kuriuo- 
menę- Lietuvos uepriklauMMiiy- 
ta-i ta-i josio* žemių neliečia- 
mylisi ginti ir skiria Vyriau
siąjį Kariuomenė* Vadą: g) 
šaukia ir paleidžia Valstybės 
Tarybos sesijas.

lo. Vaistyta*-* 1‘rezidentiii 
priklauso amnestijos teisė.

t II. Visi Valstybės Preu. 
denio skelbiamieji aktai turi 
Imti Ministerią Pirmininko ar
ba atatinkamo M misterio |<a- 
nišii /.vinimi.

Idetuva šiandie jau smlaro 
gyvenime neprigulmingą kurui 
vieš|MtijoH ir stengiasi juo bū
ti. liet kns-gi yra Vatikanas.’ 
Ko me* turime tikėtis is Jo? 
Koki santikiai su Juonį turi 
Imti!

Vatikanas trumpai kalbant, 
sudaru vasltybę, neprigulmin- 
gų. kurios augiausioji galva 
yra Uotuos Pofa-žius, nrlia 
Mventnsni Tėvus, tikslu tėviš
kai globoti virus katalikiška* 
tauta*. kaipo vaikus vieno* 
šeimynos.

šeimynoje, paritaikiui- vai- 
diliu-. iie.-utikimaiiis. vaikai 
kreipiasi prie tėvo ieškodami 
lieso* artai užtarimo, o dides
niuose reikaluose |wil>audiliM>. 
arini užginiuio griežtai to ar to 
ui-itaryti. jeigu vieni vaikai ki
tus skriaudžia. Tėvas juos ap- 

Į innlšinaj ei juom via. jei nesti 
pativiii. llelei to- priežastie* 

,-iutikiai tarp vaiką ir levo

Rašančiam užsinorėjo ria
ušių pažįstamą pasiūlyti tau
tininką laikraščio imaiakaityti, 
su tulu kurijosu kad apalps- 
žinių. Nusipurtė

— Ne. Nebenoriu daugiau 
jų raštų skaityti. Nervuoja. 
Tiek juose iškreiptos sielos, 
nerimtumo, tiek utbukusio 
protavimo, melagystėmis atsi
duodančio, tiek negudriai pa
slėptos kitų neapykantos, knd 
mane nervuoja, jiikluman ra
ra. Neh-sknitau sveikatos ir 
ramybės dėtai.

I*rie tu tai |irigyvrao neka
talikiškoji s|inU<la. Reik pri- 
- i pažint i, kml ir rašančiojo 
uuomoue apie tautininką laik
raščius nesiskiria nuo pažįsta- 
moju. Ieškai |«« juo* minčių, 
liogikos, kiliuliai, o susiduri su 
ncgražybėuiis uegalėjimu be
šaliai dalyku* svarstyti. Nei 
etikos, nei stambesnės mintie*, 
o tik kerštu, neapykanta pri- 
kainšyta. "IJctuva" dar daro 
]M*tangas susi laidyti. Bet 
"Vien. Lietuvninką.” "San 
dura” ir gud mojanti "Tėvy
nė” jardėin neapykanta, 
smulkiu ir nevertu kerštu at
siduoda prii-š kntalikus, nesu- 
gi-ta'-jimu dalykų invertinti.

Ik-gėdiškiimu buvo gnrsii' 
sorijalistą laikraščiai. Tauti
ninkai m jai* ant lygios atsi
stoja. Iš visą nekatalikišką 
laikraščių "Naajbramm” dau
giausia kredito išpusią. Jose 
mažiau storiievybės ir nciš- 
auklėjinse apsiraiškia, kaip 
pas visu* kitus. Čia ne kaupi i- 
lomias “Naujienom*” (kaip 
toks jis prastas), bet lik norisi 
paradyti, kaip nekatalikiškoji

up n-i Imli negali. \ > l nuarsi in pam-tnvr pigytį ii i rinkimai dr 
iidin. lietuvių padoraa- rusieiekti »u Lietuvos jauti' I Sril
n.iiniM . .Inuuiinn yinimii Su-biekinin Ir nnk»te*nri, i o. Vid ly 

pilna .I|< veiklu- ir unartininiu m Lietuvos jau naujų įriaty 
\ y, uu ii-iu.ns-nėjc talpinimu jie mano patys pelnyti ka tie. kur 

lulikų visuomenė- <talį it! Kukius būdas ir ptiviuouo Uetuvis- V 
>i - >a,..eia» -t nillineu ' vartoti ti--m> tik>1sni- st-'-Hi '-iu- Kum1

am i. Itin būti 1 —Atviri. la- ątkrraijiaia*. 1 dm ir vaikai j) megąta. RAK- 
TOMILK -ustipriaa 'idmiur.Lekcija, kūnų išmokom* i*k a rinte |j^> • u maginta*.

.1 — k...
tn-męi. reikalai)-

U*!> l>lri k* skriaudikam*. Kinijos autokratą ir ją ne- Į priduoda daugiau kraujo. *u- g
laikinai inl*n Lirtuta* ir-lir lalffUMMt. Į niiciaMinlingo zuaynio. yra 

niok*bis—mokslas, kuris ves
stiprina nervus. o tuomet vai-_ i....t* |>l r mm m yną

prie tikro protavimo, inokin- kai iiu£ii.»> univa vm fcvtfi
Viena didele dėaė kainuoiaIr ?tai kiti Jo dnuu«s teisinga* doktrinai.

|7->c. šerio* deive H-—i. dvyli- _iiKiksta*. uuri* skaito zmogiš-]
t * - »a kili filio lai** • -J

ra e • L”* , "r *
Kieki ima* £'vrt>a®li* &hk>-I r atftr». .nn Avr., DmH-



Dr. S. Naikelis

Centralis Bendra

buvo gražu. ir malonu*. 
Pahaigu* prakali** pranešė 

vakaro vedėjas jog ir klausi-

i Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
r*'**“®" MtKialtrr t:<« 

j <.T»> »UO*IA»

m* ten Brooklj ue, prie Tauti-

Liepo* 30 <t netikėtai pa* 
tnu> kalbėtojau atvyko, lai j 
truu>fu> l.iky nebuvo galima 
padaryti •pparainimai Seii- 
garrino gerai, per ky i I alno 
iuų nebuvo tiek daug, kaip

Lietuvių
BANKAS

VaiMiuaaa, K. Baliaaakaa, P. 
Kotelius J. Blažys V. Ališau- 
*kas P. Fabijonaitis F. Stul
ginskis J. Trakkeli*, J. Butvi
lą*, A. Kilikeviė:.-. P. Tanku*. 
R. Baliauakas

Instruktorium išnaktas A. 
Lauraiti*, jo pagribininka* 8. 
Ralys raštininkas 8. Gatleikis 

lavinimo valandos kiekvie
na pėtnyėia nuo 7:30 vai. va- 
kara iki UMai vai.

Vyrai ir ■rtaryt aukrarii- 
**. Lietau* tari bat laisva.

8. Oadefldi.

Dr. M.Stupnicki;
3109 So. Morgan Street ;

kad buriavo kitai* eyluats Bu 
va, rodo*, daugiau* trijy Aini ■ 
ly. Pl«a Raėku* kalbėjo tono-, 
je l detuvo. priešai. Taip jau , 
—. *• amlltir f t:* ir •

ho-. šeimininkaujant imi*' 
mylėtam k rašte.

Kulnie nieku uel.uku* 
ti Lietuvo* Sargu* ir nuo

K • aM4«n*aan *•<. ak .
Mi hu\<» r»rir»ma * kankinama. iirdraukii kuriaugj*u*M

> pe.-eLoja’. h rudom. Pi r

Vttu • rite M 11 4.; 1 R HMM 
M 4: • M • M.
• MM.
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CHICAGOJE.
►M

cicero, ILL.

-X1

Itaudonajo Kryžiaus 
nkyrinaa susirinki

Ik DIEVO APVEIZDO8 
PARAPIJOS.

G* $2,00010 METUS savaitėje’ (teitadieaiais tik 4 
tA» SAKO MES. MOQUIL- rak) ir nmtonrii ntoriluMi 

LAH TEUEJUI ALROHU papraatam darbininkui 70c
LEE. valandoje.

K CHICAGOS OMU

KATALIKUKOS i VANTAS.

II
susid«<dan- k"d n*'1 *hmtos dviguliai |m-

Maisto administracijos euk-

Tų parado Mn. McQuiIlaa.
priFKiiiuniii |PTK* laikv* m*.

• riterininkų. Gi prie* juos šian-1 . . •

šįmet

šįmet

knv.

v
c

* •

L n. K. 3t-toa kaupas ra*i- 
rinkimas laivo garsinta* 10 šio 
mėnesio dėstai. Im4 neįvyko.

Dabar pnincšaioe. jog *u*i-

brangu.ios.
Vakar tolinu*

Pratik Staciulii, pirm., 
T Vaito, Raštininkas

ra darbininkų liudininkė. Ji 
posakė, kad Į.-mini jinai prn-

joto

-idant ŽILIUI nrlia svarui 11 
ontų. Ti«-k turi mokėti suvnr- 

ramia, lotujui.

nenthutiaai atsilankyti.
Valdyba

inn- v 
kė jnu 
k«*!ltll|j 
ninkpi

f

l

f

l*ietu vištas Teatrališka*

Randa, angly*, gnu* ir hu darbininkų liudininkus reika! 
niunngo l—-——-— ....... 
pasako. <larbininkams. liudininkė M r*. 'moka

Moterų Sujungus 21-iua kuo
pa laiky* mųiaprastų susirin
kimų ketverge, rugp. 14 <L. * 

ivaL vakare. Kviečiamos visos 
I nariu

L VYČIŲ APSKRIČIO CHO 
R0 DOMAI.

Pirma* neima vakara* yra
Tame vakare taa prakalbos, dainos, pijamo

” Po programai lokiai ir žaislai
Sekmadienio vakare. Av. Jurgio parap. rvet. yra rengiamas labai seimo užbaigimui,

vakarai su puikiausiu ir įspūdingiausiu programų. Aį programų ižpildy* *V. Kaiimtaro 
auklėtinė*. Apart to bns ganiausi musų kalbėtojai, kurie' papasakos daug jdosnių dalykų ir daug ta 
pamoky. atvilmkiu’ius į šį neppra'tų vakarų.

Pradžia abiejų vakarų 7 ;30 vai. vakare. Po programai šokiai ir žaista
•Viso Mrdingai kviečia

A. L. R. K. M. Susivieniji Aštuntas Seimas ir Vakarai.

I

I

A. L. R. K. M. Sus-mo Aštuntas Seimas 
(vyks Rugpiučio 15, 16, Ir 17 dienose 

šv. Jurgio Parap. Svetainėje ant 32ros gat ir Aubum Avė.
Seimo laike bu* ‘menuli iškilmingi ti* pa pra d i vakarui -u puikiais programai*. Programų* išpil

dys gaMaari moksleiviai ir artkaMvėa.
im voktai u* žaislai.

GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
DARRDHRKŲ HEI

LĄ VIMAI.

dalina Hta*'Din* aobojo 
Tautos Fondui 10 dol. Pinigai 
skyriaus valdybos ceiitran jm- 
siųsti

mCHEHTI BEIUIN-Z 2
Pi M (IMM# MCTIIC “rtreūceriams” $$ Ti

Rugpjūčio 10 d. Moterų Su
jungus J-čia kuu)m turėjo su
sirinkimų. | susirinkimų atsi
lankė L. II. Kr. agitatorius. 
Sųjįingietėms jis persistatė 
esųs IJetuvo* Ramkmojo Kry
žiaus riliu-jų skyriaus prie 
Tautos Fondo agitatorius. Aiš
kinu lt K. tikslus ir apie pri- 
gulėjimų prie jo. Meldė Sųjun- 
giečių rašytis j U R K. riaaė- 
ja« ir pmlėti aprailiot žaisdai 
savo brolių, kurie gina nuo 
priešų Lietuvos žemę.

Daugelis rašėsi, daug kny
gučių pasiėmė ir priaiketino 
aukomis užpildytas grųžinti.

Moterų Sąjungai taupa teu 
pirma draugija, kuri Hngaaj 
padare. Pas jų pirmiauria at- 
šliaukyta. Girdėtis, kad ir ki
tos musų tatenijo* draugijos 
bariam daugiau domis at

L. 
l*jM 
įvyta Įiėtnyfio* vakare, rug
pjūčio 15 <L, R vai. vakare, 
bažavtiaėj saHj. Susirinkimas 
yra kvitam! viri Noritaidie- 
Čiai. Daug dalykų, karinu ta
rini, trumpai apsvarstę, pra
lieti dirbti. Pageidaujama, kad 
iš vi.ų katalikiškų draugijų 
valdybų arba $iaip nariai pri- 

viri, kaip

Pėtayčtej, IS A
vakare, tuojau po pamaldų 
bu* susirinkimu.* U Raud. 
Krykiau rėmėjų. Viri nariai 
kvwculw aisiMMryti. nu aa- 
basini gantieji H Centro kak
leliai ir narystės paliudijimai, 
taipgi renkama pastovi val
dyba.

K A. V. Jėaau dr-jo* citra 
■■rinkimai įvyta ragpjuėio 
U «L, IM vnL vakaro, Sv. 
Antano parapijos «al?j. Yra 
svarbus reikalo*. Todėl viri 
nuoširdžiiii meldžiami susi- 
rinkti.

I
Klok reikia pragyvanimui. gyv<-no su 41.745 metiniu prl.j rinkimas vyks 15 d. šio mė-

Pb atliktų įkragiamųjų fur* *• uiB' U'P H«*< tari pra-|"*J* • ^L ratam, parapijos 
maiUkumų. teisėja, pradi jo i*- vmti su $1 JUK Visokių re-
kiaasinėiimus Pirmiausia na kalingų |iragyvenimni daiktų • **' ■•«** X»» kviečiami 
kaukti litnlininkai iš darbinio ..kokybė ta pati kaip peniai, dnlankyti į priešreiminį susi- 
ku nusės daiktai šįmet brange*- 1 n*,n*U-

Mre. Mribiillan limbjo ‘ * RaMtatetaa
pragyvenimo pabrangimų. Ji Teiri ja* beklausdama* įsilei-. *ra—— 
pirmiausi* imžymėju, kad dar- i smulkmena* ir patyrė. CUKRAUS SVARUI REIKIA 
hininko šeimv-nai. i________
čiai iš |s-nkių asmenų (su
prask — tėvu, ir trijų vanikų)^rs Mrira H 1 II II II 1 Jll ’ /»»! t I.I r |

per .metus pragyventi Imtinai —klausin-jiumi. 
reikalinga tureli 42.000. J .

Mr*. McQuillan yra geležin- Į _ —
kelio bėgių sukinėtojo (raiteli- 
mani žmona. Jo* vyra* per 
metu* ublirlui OlJtlN. Perniai 
tokio uždarbio buvo gana, lie* 
šįmet perumžn. Nes su praei- 
tn pavasariu vistas pabrango 
im<> 25 ligi .*>0 nuos.

dėkliukai •laikini |Mibiaiigo 
daugiau kaip 3n nuo*.. į 
jo moteris.

Kaltinami krautuvininkai
.knot Mr*. Mrijuillnti p:i*;i 

kojinio, jo- apylinkėje (jinm 
gyvenu Tomu „f luike) už. pra
gyvenimo {m brangimų dtiu- 
ginusia kulti krautuvininkai.

"Kaip tik darbininkai gau
na padidinimų užmokesčio, 
krautuvininkai tuojau* npgnl- 
voya plonu*, kaip padidinti 

laikiniu*”, 
kiek vienų 

••» krautu- 
sau galva*

U Rami. Kryžiau* rėmėjų 
susirinkimas įvyks ketverge 
vakare, 7 ūk) vaL, Av. Krykiau* 
lndaytim-jr Milėj. Nuoširdžiai

tara, kurie dnr’ tara nariai*, 
bet neri būti ir pi iri dili prie 
rėmimo I- Rand. Krykiau. 
Malonėkite skaitlingai atsilan
kyti susirinkimam. Valdyte

UŽ jM

JMcapu P
buvo tęsiami
lb-t apie tų raus jiad.ilitiimo skyriau* ko-.

lai* rytdienos “Draugu’’ num. mitetn. ]<o*k<-ll*-. kad krautu-1 
------------ ----- — | vininkai ui cukraus svarų ne-'

KAIP PER METUS ULEI- gali imti daugiau kaip lie. 
DŪLAMA SUSUI Jei katrie ima nuo žmonių

----- ■_ _ _ •Įauginu. tie anksčiau ar vėliau 
susilauks bausmės. Nes tokie 
žmonės pristaitonti prie pro-

Teisėjui Alaeliuler, kurs iš
klausinėja gyvulių skerdyklų die kovoja šalies vyriausybė. 

1" Krautuvininkai nuo vrliole. 
padidinimo užmokesčio tiem* eterių už 100 svarų cukrau* 
------------------------------ -------- 410.00. Krantnvinin- 
Mefjuillnn indavė savo išlni- kam* leidžiama pelnyti $1.00. 
• Ių sųnuitų už praeitu, ir siu..* Tad už 100 svarų cukraus jm- 
metu*.

Alai to* išlnido*: 
.Kimių užbiiky nui*.

|uInidraudiiims, šiluma, gitui* —_
.šįmet Įs-i im tu* atsieina $1W8.- BULVIŲ PEKUI TURI BŪT 
;mi, gi |s-rnini buvo 4<Č'L<RI. ' 80c.
I Trim* vaikam* aprengimas I ________
-įmet $22<>..i9, perniai 4150.<m*. _ Tiek suvartotojai turi mokė- 

l Aprengimas moterei 
, čKsi.td, Įs-mini 476.7.5.

Aprengimu* vyrui 
*l53.!ė.i. perniai $111.1,1. 

| (lydytojas, mokykla 
‘gus. gntvekarini* vnžinčjima

nešini susirinkimų pėtnyčioj, 
15 d. rugpjūčio, 8 ta v. vaka
re, švento Kryžiaus parapi
jinėj aaiėj.

Nariai malonėsite pribūti 
ant šito susirinkimo. Bus svar

stoma naujų dalykų ir bu* da
linamo* rolė* veikalo “Maža 

I Poni Seku*” ir kitų veikalų.

ti krnutuvininkam* (groser- 
ninkams) pirkdami bulve*, j 
Ta kaina skirinma gerinusio. Į 
rųšic. bulvėms.

I’eka. yra 1.5 
tuvininkni |H>kui 
7t»r. Pri<kničius
\ įninku) ii'Unriu

M-nkcsnės rųš 
km mokama ti 
krautuvininką* 
taippat pigiau.

(’boristai ir choristės kvie
čiami su*irinkti j Mark IVliite 

ĮSųuare jarkių salėn ateinan
čių pėtnyčių 15 rugpjūčio d„ 
7130 v. vakare. Pa-ibaiiru

' Ko*

Valdyba
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