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Talkininkai Pasiuntė
HOOVKR PERSPĖJA PRIE* 

AUBTRFUO8 MONAR- 
CHI8TUS.

PRAŠOMA AMERIKA PRI-

SECONO EDITION

ANTROJI LAIDA

Ultimatumą Ungarijai Sako, gali aUigaivelioti Hab-. 
burgu dinastija.

PAŽINTI LIETUVOS 
RESNBUU.

BOLŠEVIKAI ŽUDO KŪDI
KIUS LOPŠIUOSE.

Ktijr.lahiuf 5,000 amoniu.

Bėga bolševikų armijas; paim
ta Odessa

TALKININKAI ĮSAKO FRA- 
SISAUNTI EROGER

* GOGUI.

Parymas, nrgji. 23. —Talki
ninku taiki*. konferencija va-

Londonai, rugp. 23. — Uk
rainos kariuomenė |in«tm- nuo 
bolševikų Išlessų, ėia paskelbė 
uk rainų misija.

Miršta* paimtas po krūvi- 
niausiu mūšio šiaurinėj mies-

kar vakan* l'ngarijni |m*ittn-į*o dalyj. Ikd-a-vikų karė* lai- 
t.- ultimatumų. I ltiiiintiii.i.--'ynu-, kuri- kilitoitml rtipiini 
talkininkai |mžymi ja.g jie nl-'??•*•■ Jimtlųjų jūrių pakraė- 
mrako |tri|iažinli eregercoga ;ėiu«, apla-ido raurirmio holėe- 
Juoza|>ų. kai|oi l'agariju* vul- 
džio* galvų, kaip daliar. taip 
parkiau. nežiūrint nei Io. kml 
ji* Itulų iėrinktn- ir |»m"iij 
žmeaių heloain.

l'ltiruatuma* ruknlonla* la
kai stipriai* ir mstlmaimmiair 
talkininkų žmlžiai*. Praneši
ma juo talkininkų gvm-rulnmr 
Bodaperfe. kad jie tvojau.

U koalicijioe i* vi*ų partijų 
valdžių, kol gyvesriojai galės 
Mhdiprėti ir |in*kui juirirkirti 
|mtinknmų valdžių.

Pagaliau* tame talkininku 
duknim-tile rak.nmt. jog eerge. 
rrugo •larhavimųri*. kad jį 
žmonės iėrinktų. yra Veliu* 
itarim*. Ne* taiko* konferenci
ja mdusomet n<-|iri|Hižįr išrin
kimo ts-i vi.-tHi llalediiirgu 
knip l iigarijojaų taip kitur.

Purakojama. kad už Ių ulti
matumų <lnug |ut -idnrltavę* 
žimuun* mairto ndtuini-'ralo- 
riti- llooicr. kur* imM-nai ėin 
mgryži— i* e<ųitralių Euro;*.- 
rrdių.
Pirm imdiintimo ultiuintiimo 

ItuVu |Ki-klydn-.o» žinių*, knd 
crrgerrogn* jnu rMugnavę*. 
liet tu* žinių, mųuitvirtinliu.

vikan.
"Iliilševikų armija <lešiniųjiitn 

u|m** ltaie*lni ėout. betvarkiai 
K-ga mm ukrainų kariuome
nės. kuriai vadovauja tinimu* 
Petlura.

Ismkų generalis štabas Var- 
šara> praariba. kad leakų ka- 
riuamrat viaais frantais jvri- 
knai bolševikas (Turbut. ir 
Kavalkijoj. kar bolševikų ne
sama. Rrtl.).

Sako, lenkai |«o didelio mū
šio |inėmę tvirtovę ICovno, \’o- 
linijoj.

(<i rytuo-e nuo Minsku le:i-j 
kai pasivarę ligi linijos Ibu- 
mea- Ibsrtyn. .

Dcnikinas eina ant Kijevo.

Anot npti.ri-lų žinių, gene
rolo lh-nikino armija. |iaėmu- 
si (lierMmų ir Nikolajevu, ei- 
iua unt Kijevo.

Taiku* konfereueijos -foro- - 
se daug .lininis atkreipiama į 
įsi-t a ruoši u* nimtikius Itusijo- 
j.-. Ne*, išėtnn* gen. Kolčako 
nnnijos m-|uivykiniu*. visuma* 
kituose frontuose Is.lšovikni 
vis Ir.bjau* ir smarkinu* 
*|uiudžiaini.

Paryžių, rugp. 23.—IS c<m- 
1 tralinės Europos ėin pnri.din 
vo iinuuiua maisto ndmini-lnt- 
I orius lioover.

Vakar ji tiara vyriaarior 
talkininkų taryli<m suMrinki- 
ttu*.

1‘asiltaigUK runirinkiiiiui jin 
Įimnria'.. jor Aumriku* priislaT 
mė -nuirkinii veikti Kuna|mjr, 
m** kitaip llnbrimrini alinn-1i- 
ja iėnaujo alKiaaivrlio-iauti 
Untnirijoj ir AuMrijuj.

Tnal. nm.l llautva-riu. Inoimd 
talkininkų laimėjimo vairini 
UUririų nia-kair.

Iluųvrr »d<ivi už tni. kn.l vy
riausioji tnlkininkų tnr.vbn 
privri>lų nųtitrnnadi vrrgvra-u 
Kų JinazuĮaų iė užimamo* vir
tu* l'mcarijojr.

Iluovrr toliau* pažymėjo, 
jog rumunai poramuvri n-kvi- 
rirnja maistų Uogarijujt* ir 
Kahrna Rumunijaau. ftumunni 
m-|tilaki talkininkų rrikalavi- 
mn.

Vavcent*. Mus., rutqi. 23. 
— Amerikos Urtuvių TuiiIm 
.‘ .1 au. ■ iivtt; mii.ir |nidiit. 
l'rZadiuaijų, km Ija pluėauiui 
Nu vienytų Vnbtijų vyrianrv- 
Itė. kml ji ftripB inlii nnujui i 
rtciirtiar l.itdnv- 
vy riaii-ylię ir Ii 
ginklų ir _ 
prief Imlėrvikns

n**publiko- 
Ilsi parūpintu 

atamu-1>.- kovoti 
Lietuvoje.

ATKELIAVO
PASIUNTINYS

SUOMIJOS

Wsshin<Vm, b ugp. 23. - 
('iouai utkaimu. Suomiju* 
pm\ izij>malrtt mddži..* |m*iuti 
tinys S. \ alidQU*.

.lis yra llennan Saa*tamoi- 
li.-n. .Ii* jau ind.ivė savi, jgn- 
liojitno raštua krezi.lealui Wil 
eonui.

DIDELI llMfairTM lT KI 
NUOS 4RMUAI.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

LondMMA. rug|>. 2.1 — Anui 
gautų ėia žinių, rn-ų ladževi- 
kai -ttnaikino raie-tn Stanieu 
ti. D .i .. tų. pi Un.'j !?u-i 
joj-

Tenai, kaip pnmržmna, 
Aevikai taip Imvo ĮKtėėlę. 
žmlę M-nu- žmoni-* ir wt 
•tikiu* l<(|i*iii«»«4-.
Tam.. |ui.'i:iiiM- si|t*krily j<* utie 
*|. litu •■ Migttlin-kajn ir Kn- 
xnn.*kaja l*.|*.-vik:ii nugnlul.it>>' 
suvirs 3.ISSI žmonių, (ii |inėa 
lillimise Msiz-iu..-.. Štai z.tm>- 
Itin.

Lenkija bus antroji 
Austrija-Vengrija

hol 
kml 
ku-

AMERIKONIŠKA KAR TU O 
MENE INEISIANTI 

SILEZUON.

No'inir. ten pravesti tvarte*.

- Poryžtur, i ttgp. 23. Augšio- 
i joj Silezijoj vi- dar ktinna-i 
li-nluii su vokiečiais. Milų Iar- 
Įmn dnr karini* į*imni*o it 
Imlšerikai.

Kad pravesti reikalingų
21 — Ki- tvarkų ir |mvi-«ti b-nkani* pri 

gr-e užsakė G'gulinčia* terit.irija*, laiko* 
konferencija nusprendė i ten 
|Mtsių*1i karinotnenę. Be pran- 
citsų ir anglų kareivių tua 
•dtiųadirijim meisių ir ameri
koniški kareiviai.

Taip tvirtina Lietuvos prem
jeras Sleževičius

Takyų, Japonija, rugp. 21- 
Anot gautų ria žinių. vi*o« 

illu»ijit* valalžia (Kail.'-nko val
džia) iė Oni'ko *u )Kt*kului 
k nt u-l a. Irkurknn aitk-.a at*ar 
Kg ir anduvu*.

Kitime žiniuaae |tažymtma. 
kad (tiurku valalžior |>ozirija 
karknrta* vi- lal>j.iu> rilĮUia1- 

įjanti. Ta* |tna-inn nitai muir- 
|kau* liailM-vikų veik imu ir nu.a 
Ikandvių rkaillingu tbųu-rtavi- 
|m,
'čiainai niionmniaujatnn. jog ja- 
(Minų armija, jei Imiu rrikulin- 

jgn. )m*to* kelių ltulr«*viknm* ir 
tirlri* jiem* briautier imt Ir 

t k tiekų.!•
1* Pa-kino gauta žinių, knd 

< tiurko valdžia juu puolu-i. 
Ik-t tar tik pra-imaiiymur.

i
KURBTTMAI PRIE* ET 

DU* BUDAPEŠTE.

Berlynas, rmtp. 23. Pru- 
•i jai* arime laqtr atriaivų yru 
tė.aa vuraltt Eirrimr ir jo alui, 
lė. Imlumu laaa. kad tėra* 
•lidžiumiadia Marijai irt n ■>. 
•luktė atkakli ludSetikė.

yra 
P

AVALINIŲ KAINA BUS
UGI 112.

SS

Atimtie Oity, N. J.. rng)>. 
23. — Naliotutl Sime K- lu'l.-i ' 
A<—orint i<m -ava s|*rij:il.'*j.* 
sesijoje užginė. kml 1aqte jn 
Imtų pr<>rila-riti>nkni.

Nuvažiavime imskolbta. |.:ll| 
’į rudeni Irtlllim*. IfUsiančio. 
brangio* nin. »* ligi *12.

i

ARMIJA BUSIANTI SUMA
ŽINTA AIRIJOJE.

ANGLIJOS VEIKIMAS BU
SUOJE ATSIRIAUKĘS

f r.iKli.^ puiku xi:i:ni s.
('•rprdlMgrn, ruirp. 23. OrnMimrijaa a? n -iilnjai |«kil<> |>ri<-» 

e-risi*. kairia- mėginu |.avnrti tų šalį. Virtam .■.-m.Htorų lummdia ga 
vo žinių. kml visoj šalyj paplinta rrtaJiurija prieš artima.

A n. f j m.ix ri:<iiiri:iti\ixnAMx
H'«*šia.rA<a. nirl* 23 Ertmmiyai* kongi-.-*. luitas uikar Is- 

jaakiaa |iri..t*> ir Ia- <.|M.-i.-ijl“ pri.'t>l. amenilmenta pria- |x*va-rio mai
sto k.HitnJ.-* jatalĮni.r kad visi. lai|» allalali. taip maži. muisto. d ra 
luižių ir liteliu pragv i mimui reikalingų daiktų pniCitrriuinl. -i Iri- 
tų laaualžianii *.*<mu ariat .Ii a-m metais knla'jnmi niiaa abiem t«*aai 
lauiautėm.

Komendanto skiriamas Sir 
William RoberUon.

Niekai negali nuspėti, kodėl 
taip yra.

Kaunas. I.ieluia. rugp. 23. I ll.-iša Tlie (liieago D.iily Nears 
k>'i.-|Nuidfiil;i~.) **lz-nkija d:m-i nnlrtiji \u*liijn l’ngnri- 
jn ir m - daugiau grmimjn |ni-auli<> taikai." -akė l.irtusu* pre- 
i>... ii n -i.-niii tvil.ulų m'iii-leri* Slcžeiiėiu-. kuri* mane 
š:->ii.|ie t ru-.-pjiK io 2H d. Ibd.l lu:\o pri.'uię* |«n* i kali.ji man.

••JU.— pilnai |«r*sniimm elnogrnfmę l3-nl:ijų". sakė prem
ijom*. -'Ilel kuomet Irtikai už.sm- Guntinu, kur* yra leillrurių; 
Vilnių, kur* yra In-liniit: Mitukų, kur- išimtinai yra Indi- 
r.l iii; it l.vi.vą t Iz-iuls-iva t. lui- yra rul.'-nų. ir dar <l.*ln ]«- 
Iru-. pailuti \ itel.-k-i. Į.ril lau-alili laliiam*. laitųiat dali* 

l'kraiti.e. m-niininl jail mkuėitt it ••ekų 1.1 it. .riju, jie ėia Įm- 
daro liauju* Unikaliu*.

Lenkija tari trinti.

“Imakų imperija *n PMist.lsat gy vastlojų in-kuomet negalė
tų Imt stipri. Ne- ji turėtų tik 1S.(Mljt«il l.-tikų sale daugelio 
inili'.iiiii lietuvių. k-dlni*ių. laivių, tikrumų, ėritų vidiieėių ir 
žydų. T.tkia l*enkiju Imlų ih- l»a* kita, kaip tik iKilnikytnja 
dinų* eunipiniam militarizmni.

“Prancūzija lutg-eidauja. knd l.iriuva 'U-ijnngtų su lztm> 
kijx liet lite* esame griežtai |iriešmgi Imt ik-dinii vi.-šjiatijoa, 
katra ar anksč-iaa. ar vėliau turi sugriūti.

Laukai vartoja wkMt« metodas
"lsstkai kur tik anaiairodo. tuojau* |drmna vieton ųt**ų. 

aura žiaurų apsiejimų.
"Autai. Vilniuje, km* nuo I34ojo metašimėio Inrra kai- 

litrinė ir ekonominė l.ietuvu* sustinš, lenkai -unreštydino mu- 
•ų v-ikėju*. išdraskė musų mtg*le*n.- mokyklas ir lahlarinKų- 
sin- įstaiga*, uždarė knygynu*, linginiu'- brangintinus t nulos 
daiktus ir naikina šalį |mvarl.ulami tokių metinių, kokin tinu- 

iak.ji.-i vokiečiai Inrislami užėmę ta- l.i<-tt.v«* teritorijas.
-'Isttnitjo i,- ištuiuju lenkai |H-.**iiia •li-markaeijiM linijų, 

i kokių mt-lalė laikos ljmfet»nrija IJadttvo* teritorijiMr, ir až- 
gnJ.i.i mii-ii šalie* sklypus. Izmkai. a|»»i*itrruję ptuntuaų 
ginklui-, ir. t t rėdo m i moralę Pram-uzijo* |«n-|Mrtj. jmlengva 
rija mti*.

v.- t..f.ii> di.-t.'.ini- |si*i*1umė •Ittmrirn lri*d<-*imts 
luylai |.-rimu nu., deuuirkarij..- linijos, -akydami, buk. kovo
ja prie* l.>lM'\iku-. Ui vi*i.-m» yru zitiotun. kad Suvalkų pro- 
itlH,ij..j t■.-<d>. ruijoįt nėra ludševikų.

Vita viltis Suv. Valstijose.
"M— 'au-!'..- e ame liinloli-'-je iiiu-u prė-šinitikn ir nen|»-

tuiin .- ;.,ig. I'h. i-ii . tnll. i.iokir u. I pri>- v..l iwių ••kuitaeijų 
u’.' i-i.iui- u ;.t. itin piig.-lts.il.

"t .m.uit.. .:i .tau- k< m'-ia ti lo tokiaėių ir rviknluiija. knd 
a-.l. tu i> >i u šati. V--! i.-ėiat tuojau- it|.|. i-1ų l.ietovų. jei 
’ ........ į.i ii .il.-iiilti t.-.ll.ii itik.-t. 15. ’ Ii

i •miii.ui uuu tnlkininkų.
" l«i-i-l. • i, m>-. šii.tidie •--riiai,. |>.-dik 

v.iki.ėiu* ir l«il*eviku*.
"ilii-ii lietiaiitiė vilti-

;il... • riti tipiertinti imi ii |ui-iilgrimu lni*vė*

Vienna. rugp. 23. 6in 
pnma-ė-in. kml 1'nrnrijar. 
lim’-ja- ltll.|:i|s-*tc i-!ipin1:i 
n.utiii'i—ta*. |»a ktiriioauii juniė. 
Ia |mni*a* ••Atbudę unzarni”. 
Tll'l lliunira-tll kut-laallli Žilio 

i'"— žudyti žydu*. knipi tnq. 
tautinę griuvimo ni-ę. veikiau 
ėia visuomet prii-* |«i*.ttilm 
Inikų.

ORAS
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<'lii<’a*;a». s :m.' •• •-•!;a!.-- 
al.*l. —llla.tu t Ii- |a.l laaMt- a»»n 
rinltdia- ir ryt.-i: -ilt.i.

iol nieko |vimt*aus

kuiną. jog anglii kttritiaalfmiK 
lamai prieš lml~vikil» va ikinu 
Ii Is-ndnti u ru u I .ariit.4m-n>*.

Almi i. ali.-iii iui-. ir. i buvo 
pnun'tn, kml nutilti Inkun.i- 
-ulaillllmralnvaa Kla.ll-Ulaltll 
Tnipiml pnilta *1a. kml anglų 
Inivyna- nti-'.iimlima kalia l*d 
ši-vikų kar.-* luivtt- Sei.tr'.. 
UŽllI.i'if.

Ii nė*! f • aini >r te-nli u 
prn-ti. ii kai ir l .akiui- aik-k.i. 
pnl.a'lintiii tie vi*i |.rh tiii-ii 
įtini.

yra Sm irtiy to-e Vnl-tijoM*. Tik

APLEIDŽIA TAIKOS KONFERENCIJA 
NORI ATOSTOGŲ.

LIETUVį.Londonas, lusp. 23.- f'iti |«:t- 
kella* klan*iii;:i>: “Kų Anui' 
ja veikia Itu-ijojr ir Imk- jai- 
ti'i, rtaivia?“ | in klnii-iiiųi tai. 
kn* m-tinli at-akyti |int.ul.: 
minčiai.

A turlija - kilt- rafiMI* |a .-'I! • 
-n. ir Irti i:m ka-.iiitu kartu. 
anglų kariniui tm llu-ijaajr 
•—imli tia'iitrnlr. Salto, ji ita-pii 
*i'liilnnti pria« tu*ų va-iki. -aa 
|trie* l'a-IrttKimlil. Tni;-| iii i: 
kit.l.a. llll-ijat. alaly*e llll.! > 
nii'ko iia'vrikių.

I’n^nlii.r I .n , ...
mi. j.ai: imu Iii kiiriu.itna-m- i- 
Itu- ju- laii«ianti ntiaukla l>.c. 
ta'ikiJI. kaip tik ln« Im-ių vi 
įima iua.li.nli.

Bet daugelii atstovų pneii 
naši.

Londonas, rugp. 23. — fla 
kalltama, jog Angliju* vyriau- 
*yl*. žymiai -miiažy-iniiti 
rlcaitlių Mira armijų*. |oilaiki> 
iih.. Airijoje.

Ta« jvykrių. rakonin. tuo 
•net, kiioiiH-t iė Pran.-uzijo -u 
gryėių* gvii. Sir IVillinm lt.. 
In-rt-iin. kur* skiriama* vy 
nauduoju armijos kom.-ndiiii 
lu Airijoje.

I
\ «»’ H

Taiko* 
durimis 
pirmyn.

AVfl:lKti\IŠH \ A I/.7I (H//\r F/V t TO/./.lt X V/.AS/AO V.
Virta, T< r. ritcp 23 tinrrik.uiitlui kariiKSnenč fina l.dmu* 

Ml-kdloll i.-!.>-Uiliii plėotll l.i-Slol ’l'li.ultM »|.H- I. žiihiihi |.|.<•> .> 
lt*-1 ll.-iil.-ris niekur in-užtiiikninii*.

fVO\f.x XI It.iržt (. ITI7.A IA7
I'Iih<!</<•, ruv|' 23 Vakar |*< pietų ties li.-lru- ai<- ir 33 gat . 

palei <*ral«- diri.tui.-* himtiių luini. Mt.laul.* trntielarĮ. kuriu., 
vn kelt *ltvillattžiai ii t ratw .lirbtuiiii- Du vyru mirtina 
muštu Ir kelMIka tm.eriti pafriala «u plyt.mu* ir gaUrkam 

klata.r
\i:i.i:isr.t i‘.\l;t»tn ori i> M;iti\i\a i v 

Hamtuuud. /-■(.. ni»|> 33. Maudant Meri t'ar t/►.r.
lt

•r 
lati

Augini siunčia amunicija 
ginklus.ir

JUNGIASI RUMUNIJA SU 
UKRAINA

Londonas.

KONFISKUOJAMAS SINN 
FETNERIŲ PRIRUOS 

TAS LAIKRAŠTIS
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sotu
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ttaDublinas, rugp. 23. 
sinn-feineriai išleidžia 
rastį vardu Iri-liman. Anų di
nų |Milieijtl netikėti 
spaustuvę ir siikoiil 
gaminta* fonnns. ku 
rida siMutcIinli laikr

p 
tu 11

••I 
til:
*1*’
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DRAUGAS Acabulienis, rugji. 23 1919

“DRAUGAS” 
unnvcivt tunv norui 

l**lMl-h*«l lu ii, I v-e< *m.iU,* lt, 
■saigų ei m i- .ixa to, m... 
l» ar. mis s,.. I”**”. uamta. 

teku. <>*• .< iiNt-mrnoM 
Vmr..................................................SSJM

Mmsb.. ..«•«••••••••••••• .aana Chaną,, •• ramna................... SMS
UKTtAIV U VTALtSV tM»3m.l*Tt»

ai ■*- a tx>ev
AOimlMac r*lr» ”« ■Į’lSssI.s,

•
tarpan. Kad apsaugoti tėvy- 

'nės nepriklausomybę, tautai 
lyra reikalingi apšviesti žmo- 
jliės.
I Aiandie Lietuvai reikalingi 
'mokslo vyrai ir Įvirsi visuo
menė. Reikalingi įvairios rų-

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.!!“^ į tarot n ūnuvoa.
■ ■

AJuntA. N< -eitai susitvėrė 
koniitetas. “Vartotojų ir Fra- 
moniuinkų“ drangijos grrinn 
aini gyvuoja. Miestelyj ranu^ 
o apylinkėje 1«gijnaoi labai 

, -kriandžia žmones. Pa v.: Kn- 
ridiškių kaina* naktį įsilaužė 

1 n|ssigitiklax-usių lenkų iegijo- 
I iiieriai ir |*aėmė |>iingus, auk- 

inį laikrodėlį. .*» avis ir nušovė 
Neinu Seminarijos;, kiaules imkvtta trakšimus 

.m! kurio : uhėgu dau^rlis žino- 
I luų, legijuuai |iabvgu |ialikę 
’ 2 nušautas kiaules.

Bažnytinių Lietuvos DalykųĮdi*lzin-i* Ru-ijo. variai bu- Įti.ijn:

’lo ikiykų stoviu nežiūrint, utdaii kalaltkj»K» apm*la- 
J.senieji ofieijeiini Matikiai tarp lnin>. Suprantama, daigia., 
‘ Vilkijos ir Lietuvos tebėra kad ta priedermė teks kuai- 
■knip butų. Pavyzdžiui, vienas gsm. katalikiškų šalių suai- 
I Jei u vos vyskupą-, būtent Sei- siekiančių .u Rusija, butini 
aiškis telu-ra po \nršuvo»ar- G-nkijm* ir Lietuvos Jie 
kivy-kupu. Lietuvių Bažnyčių- dviem teks njmštalų nžiiavi- 
n-ikuilį. Ajmštalų Nosini pru .niai. Mes Inliui gerai žinome.

•. 1-^-1 ■ ^^t. • a. • . ..............................

(i'ulmiga.)

Kiekiniai į Durnų paroilė lic- 
tuviams katalikam, veikėjams,. 
kad dirbant aueijalėje srityje

tiko, srities. l*ra<lėta orgnni 
įuoti politiškų jiartijų. kuri 
vadinasi Krikš*'ionių-Di-iii*e 
krntija. Y|otingai knri-s laiku 
Iu|mi daug |Mi*laryta šilau

Sies profesijonalai ir gabų. ^ij^. taup-jji apleidi poli
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nmatninkni. Nes be to negail
ima Mi-tiprinti šalies 
'dnui.-ti jų kadir mm 
' ninku.

Ve kodėl Amerikos 
viani. šisndie balinai 
kin -nv<> vaiku. l*-i-ti

ir ap- 
prioJi-

oi II -e* r-
• I

i«i,«*u v<

Leiskime vaikus 
į augštesnes mo

kyklas.

Vidstyhė* Tarybos viee-pirmi- 
n inkai*.

PLjaa'aiųiik1*"-r”
Neinu Vyskupijos Generalis 
Vikaras,

Kun. Pijus Bielskis.
I Hdžiosios
orofe*>>riu..

mira lenkai. Lenkai taip-gi dn Į kad 
lo daug jtrkmv. ty-kilpų rili 
l.ime l.ii*tut*oa ty-l ui ■ oai.-.

Atsiztelgianl > įvykusia. 
|>* iiiuiinn. anntikiuoee tarp 
lenkų ir lietuvių ir į tai. j* 
i., jiii- uit.lingu.- lielttvių vieš- 

.t-.'. į-ikurii ...- eina vi>u 
markuliui. Liet>p**- Imžnvčiai 

i ..tų liaudįmta, ka<i iuuiayliue- 
jj.’ unranizaeijo.š- įvykių šitos 
’H-rmuinos.

1) 1’etnvo- 1 yėi.i t*nė‘.”
liuli ti.-i-kai jiaiiuo-uota nuo.buvo kuouuižiauMiu, nežiūrint 
k likų įtekmės. Savo bažnytinė :di<M6» naudos, kurių lielu- 
provineija terštų Luti smlary-Į vianis siūlė tikėjimo jM-nnai- 
iii Lietuvoje su arkivy.-ktipu ,m. atidarantį prie angščian- 
Viluiuje. į.-ių valdtie<-ių viešpatijoje. Iš

2) Lenkų nuniiiunės apie iie-.kitus puis'-s kaip jau mes pa- 
regnli Luti liešališkn {žymėjome, ir kaip lengvu yra 
rv'ikin liiiulis emu. in- į-itikinti iš faktų, lietuvių ti- 
i.ia* iš lenkų apie Baž- kėjima. netik m*»uimižėju, brt 
leikalu. iirlm apie dva- ,|nr .ttstiprėjo )m to. kaip jie 
a.-immi., lietuvių tau-. iš-iltim-mu ii po lenkų glo-

Ziniti- tu .tų prislatyli iImm*. Taip-gi lengva yra painu- 
liti 1 SS. I sis. !&•••*■• S.,MsS,S t • •• B

'minis išauklėjimas Lietuvoje

asmenys priešingi lietu- 
Imti iltiniu judėjimui u<>- 
įlikinli kilus, buk lieta-

vių 
retų 
visi nejuŲH-gs išpildyti to už
dai inio. kn<l m-t jiem* jių tiems 
yra pavojus paskęsti pravartu- 
vijų, juroje, jei tik jie ntsi- 
•imiu. mio le-ukijo-.

.Inu reniui lietuvių ir lenkų j 
Kauti kist yru įtempti ir net I 
pažymėli neapykanta, te-Į 
ėiam* skaičių, lietuvių peni-' 
n.iti'ių j pnivorttil i ją vi'Uomet

lietu
ir rel-jįvilg.-iiiiu u*- li-i Imio |s-r-i 

į ima- mintimi m- ls- jniiiiat<>,
te-ne> mokyklas. Nes tie kun . Įmkiigoji ir IJeluvn
kili už ta lerių metų bu- imu- ^,U1 }1-lj
• i'ir.i ir iviknlingi ntgiiiiu-iai ...................... — • •
imi ų laukti.

Aii’-’l” ni- mok-las įgyti 
.'.menk*lje m.-uiiku.- daiktus. 
\ufštr*nės mokyklos čia vi- 
•H’ies prii-innnnis. Cin mo- 

yra visokių jattogumų. *
Bet lietui mins em ii|Mil l 

mokslo yra nikalmga <iar į- 
Igyti ir imtrijotinės dvasios, 
i Tokia dva«ia įgi jauta tik savo 
luiitu. mokyklose.

Amerikos lietui inin-
'••iiiii* yra bintą ligšiol turoli
U ik lietių nugšli-siię mokyklų. 
.Ii yra Chieagiije. Tai Šv. Kn- 
giminu Se.-erų Akademija.

T.i Akademija turi ameri
koniškų liigli selamt'ių teises. 
I’.*’l >ii savo mokslo programa 
stovi bur ka- augščiau.

Cltieagns lietuvių jaunimui 
yra tu- |ml<igumn*. knd gali | kai. To ffežiurė*lami jie indai 
kinkyti ta auglį*--n*.- Imtuviųi ko lietuvių gei-iini-i 
mokyklų.

.nuliui |Hililik<*je. To <larlM> jm 
sekines laimi .tanikio.. Lietu
vių Krikėėionių I b-mokratų 
partija IJetuiojr dabar yra irt'. 
skaitlingiausia ir labinusiai; 
organiaitotą tarp visų lietuvi--! 
kų (sirtijų. .1**- n ni.o y 
t i-a tauto, ateitis.

I ATPIGSIĄS MAUTAS.

Iv.

IV.
Ijrtuvių |maijo» tlalii*. nors 

tiesa n* -skaitlinga. neatsilieka 
mm liuudio. -Ii suprato tautos 
id*-tilų, ji teisingai branginu tų 
kų Lietuva* jaunuomenė pu- 
darė iki ėiol |uik< Idiuiui savų 
tautui* kultūrų. Tie aristokra
tai .tojo šalo liaudies vaikų 
I u*ireng*.- dalyvauti jų aiarbno- 
«e. Tarp tų ari.lokrntų yru n*-t 
neinokanč-ių lietuviškai katilėli 
ir Barnioje kalluinrių lenki.

I Ž |siki. .ntniėiii l*lt»
.....y i,
vių >aiuiiti;i. .ulini- skaitliu- levai pritido jon lei.ti šuto 
gai į mok !<> ir kiiit lios ruiim-. vaikus. Nes iš tea jų vaikai iš- 
kati lenui |Ku*eudi daugiau*i'1'* •** <*k Mirtiškai apėvierti. 
apšvietimo ir užtikrinti |uo*i- >"-l bu. Įuitrijotai, kupini tįg 
sekimų gyvi-nime. vynė. us’ilč. ir geri katalikai.

Svetinių tautų žiiurn*-. iiį*š- i Ninmlie kaip tik tokių vai- 
-virtimų stalo augšėiaa. visa-ikų IJrtuva ir pngridaajn. 
ko. Todėl jie ir savo vaikus' laūskime vaikus j augšttv- 
siunėia į sugšteraes mokyk
las ,alu tikslui nesigaili lėšų 
ir vai gn.

Brt lietuviai ue visi dar su
pranta mokslo .varlių šioje ga 
dpieji. Daugelis musų tėvų 
latko-i prnlss'-ių papns-ių. Pa
mokinę vaiku. |>radiiiėje 
kykloje. J'lo- kllotei! i.lll- 
.iuiu ia niukina ilnrliau.

Ite ;|1s-j«.|i.-«, (hiugrti. 
rlgiu-i *- butu.iiiiio. Sknillin 
gn dari>iaiid.i> žmogaus šeimy
na ėla lM,pra>ii*,!ikin Mi targu. 
l’iuiiij’*; I:’h*I; taikai yra pri
versti pelnyti duonų ne t'k -.m. 
liet ir p iaui: ii|'.*-iii- ii.imi— 
kimu.. T**l.- |«a-irtgiiu“' ž'-i 
atleidina- i, |aat*'i-inai

\ i.gi t i.i du Ig ii t* 
t ų. kati n- tori l-tikli: 
čiau i- ju-il pl.eli 
ktklų taiku, tuojau 
ėill itllH'all I .”l*l>si.l JI 
gyvo- guli” t*-l."i •■•II 
Žint Imu.

Tokie I* ..-ii 
tii. pi i : t i 
Is-t ir pii |
Augš&au.-ui- 
priil'-rimeiii išam.l’ ti 
lm vien L.am. I, i 
yeikuli’i .

li« (h;i

Ik

HM’

taip

lien mokyklas!

I

liA*»
1Utį

IH

1'n.tarai.iai. laikais Aau-- 
rikos liet avini pradėjo gyviau 
uljuu-ti lietuvių. MUa|*U. ju
dų gt tetllIUeilI. ]imlėjillių. 
i.n uito. Raudonojo Kryžiau, 
.'ė mėjni pratiėju darbuotis .u 
ūmi al-idėjimu.- Dirba, kas 
kaip išgali: vieni renka dra- 
nužius. kiti valgomu, daiktas, 
in-li .-urinktuo-iu.- daiktu, 
tm-o ir siuueiu juo- eeotran. 
Ilatiguimi 
pri mulė 
* .Ilgiu -- 
I •• reitnm 
liet 
meni

lu

skyrių jau taipgi 
l'*-ti1rnii Milo imlių 
metine- mokestis, 
ne-ne-yj** prisiųstu

uvir- l.ižri įlok* Šimui* 
yje guiniuo juu mm šio: 

t !tu-.e.;o>. iliiniMiii, N. J.. 
'”l.|dei|ihia. Spriligfielil. III..

Ui -ti-ruporl. M*l.. Drtroit. 
■iii ll., Ue-tl'ield. JUlI-.-M ir 
\ liaien. Coliu, iš viso -i 
. *r. '*M dul. Že nklu-, kad lie

llmiiti atjoti* iii -nvo tėvynėj*-
I.ir.uioje gyvenančius bro
lius.

Nkryni*- -u drabužiui, gnu 
i i ių lietų: iliirl(ui<l. t *>nii.

.Ii -l.lllll* . Neuurk, X. *1.. •’» 
i.lie I. . -t. 11 llili-.

Nauji ls Rutid. Kryžiau- 
i, t * j -kyri; i -u-itii-t’ t u,-.- 

* u : < iiltin i lite, |l|, ir |',i 
i’s'k. Coliu.

,'udejllnn- ZIIMUlių 
Vlllei-lito

>.i*i ls K utį. Vy tauto 
i Siu iiigfiehl, III. 
pirmoji i’i dvi..

J) ilul. L llaii'l. 
di aukotojui Imi o 

Munku-. K. 
Ivueei iriu*, 

.Mikniai i

hnuiir

X 14

i •* IhiiZH 
ivunlija 
i.'lilltktiJM! 
nhuji

K
ir; |m «ld: K

...nulis A.

ir pi
jų |>olitikų einančių piie to. 
kn*i .UMtlaiylų aeprigulminga 
Lietuva.

Gaila. kad |mti duižiaUMoji 
lietuvių |M>nijoK <bilis dar nei 
žing.nio nen-ng>- artyn prie ra
to tauto* id<*alų. tebeaiiuty- 
<tams iki Mot. kad phitas liėta- 
vių tautini, judėjimas tėra tik
tai i<vutiaės ligos rųMa, |4»ek- 
tina litvotnanijo. t 
ari stok raini
Karkos rara šalyje ir jL » 
gvėras taippat atskirti ano 
t istumamės, kaip 'rasai ar vo
kiečiai koluaistai.

I.ietuvo. |smija js-rsiėmusi 
j lenkų pažiūrami.- tik l.-iikiju 
je teii-ško .Jin (Kiramo. ir ten 
jų rniniu. Dar-gi ir šioje mm- 
kiojv valandoje, kuo*:;.; Lietu
vos liautlis pašvenčia savo jė
gas iki paskutiniai begindama, 
.av,, žeme nuo llu-ijo- lnil:*-- 
tiku. .elių IJeluttn* IIri-toi;ni
tų vaikai jn’melę gimtųjų . 
'iii*;, ploja į h-ukų l'-gijiini- u 
žadu uit*-ti .u .Hvim piieėn 
!uiriuoiiie|i<;. I.ml ji užimtų l,i> ■ 
luvų.

Knd.mgi lenkų tniito- ti-uo- 
lll’-ne Įuduiko lirtlltiu |« oi|..- 
gei.-inti-. tni lietuviui į Į nl.-.,- 
žiuri kaip į didžiau-iu -uvn 
oiiil**- pri*-u-. l*st*’l .u 

'Lininiu itlm*’l;i ti-okiu .mti. 
kiu. >u Vnrčatn.

i

Al I J

i

-tuvius
Į Tai gi
, l'anrui*
• llll-’O-
■ SU- --------. ^j - ...... ..... ,. ..

{lojo. Žinias tii-tų pristatyti i Ims. Taip-gi lengva yra ptuna- 
rlm Ir-tuvini. arini žumn*-. lyti. I.n*l didžiųjų i.ia.-ių tikėji- 

Itikrai neutralių tautų.
Lygini naudiltm Imtų |m-Įyra niigšte-ui- negu Ismkijo- 

-kirii -|K*rijalį nmu-ijų į Vii- je.
nių. ' anni|ilo1 nenorime | i-

Iš t’ldcng**. žymiai Mi.iau- AesUksvat. Vokiečių žvėriž- 
riuta- siuntimas maisto Kuro- kūma**. Liepų* 2S stoties vukie- 
pin. kur pinigui laimi atpigę. ■ 'l®rt- k™’* I“* kurpius žy-

Tad žinovai dabar tvirtina. | **• ir k*k»-«■ mdrnfctjari (dar 
kad trumpu laiku Ha atjugsių. I i*’yriaa). Ieškojo „ava daik- 
nuiislas. n*- maisto bu.-in <lau- Į T-,lr’u<M pinniaa jaity* bn- 
ginu.

liet kili požymi, jug atpigi
mo m-gn-it bus galima su
laukti. Ir tai tn<M. kad čia ne
sama maisto perviršiam*. Na
ko. tik liek maisto imgatniun- 
ma ir pri.tnloma, kad jo už- 
l<iika vos bėgančioms dienom..

.*> puldavę. I'.iėiiiė i.v lik sa
vo, ls t ir atneštu* žmonių. Ki
to paėmė net joudotiuį apan- 
Ittvų. Minėtojo lenko Liauta 
meldė jmlikti taisomus žmonių 
npnutuviis; vienas vokiety* jų 
siuntė ir gihhlo kuliui rėw |a-r 
naivų net kraujai ištiško. Tik
rai iv* riėkni. Žydus išsivežė su 
salini j Marijnni|mlę nr į h-d- 
•’M JO-

---------------------------■  -------- —. , 
MO ŽENKLELIUS (WXB.) i 
PIRKITE KARE8 TAUPY “IJetuva” Kaunas.

C. M. JORDAV M. D.

Buvęs Inspektorius Gydytojai

Valdžios Suvienytu Valstijų Amerika.

Trečios Atviras 
Laiškas.

• t Lietuvos iiskiipijo* Kaii-Į^li l«-nkų |mtrijolixmų. I’rie- 
im ir \ liaunu* yru duug perdi- ringai jis mulu* ...
dėlių. Kiekviena skyrium turi ‘n” 
daugiau Janutai ui milijono gy
ventojų imsiskir-riusių dide- 'ij’diauui* m-žino 
liuo-e plutnor.. Vyskupam- laikyti saiko ir kad jausmų 
sunku lankyt Imžayėina, ne* ’*••>> jisai priėjo prie egzul- 
keliai blogi ir «ai smarkų-. b«į tau
Dar daug yra Jose aulyso imo- ’ 
nių. lu-maėiuaių nieku*I katali
kų ijsktųio. Atsižiūrint į tukj 
dalykų itteij naudinga Imlų 

' abidvi vyskupiji sumažinti 
i nor* per jm»ę. Tumiai IJrtnva 

turėtų penkias vyi<ku|>ija*. vie
loje trijų, ir tos tlar Lutų iv- Ji’’ de*b |m>tatigus. drauge su 
miai diib-lės. Hiunig nm> įlarlms E'f"s’*lija jie pintiną įproti 
žymiai pub-iig*ėtų ir fioliliška

1 ihizuyėios reikšmė juikiilų. j
4) Su tikslu padary ti dar ar- 

liUKMiius -uulikius tarp Hvea- 
tojo Sostu ir IJetuvo* vysku
pų Imlų tuiudingn šventu*- 
Kolegijoj Ityme |«.-i:irti vie
nų -*»>tų r.*-lnriui knrdi'iolui. 

ruaižkiuiu c.oji pastaba apie 
ApaMa.uilmų Rusijoje.

(prie kunigų Ntnugniėio.
Grigaičio ir liiel-l.ull* lm-mo- 
lijalo.]

Dar y-'.i ’-leta* žodžių u- 
pu- kutalil ų apaštalavimų llu- 
>ijop’.

Z*nii* <
111’1,-ku Ii’*.' rūpestingos glo-l 
įsa*, kurių jai pirma teikdavo

i

Kuom* |4otMįM*.

liilduu-kus. I*. Ilen-škelii'iu*.
A. ,lokiilinu-Kii-. I*. Burei].n*. k:iujatiti*'ni 
.1. N-aitn.-. P. Šimkų-. .1. Mi- Lietuvoj . 
kn’.nii iii- ii kilu. .). Ket *ii- -.rože ui

i p|| j|
l'o .’sii-. < . Kneiiuniskus. \ n u”i
\Ve-t l.yuu. M.i--. lietuviai ,< tikini d 

lllirilzrki. Ji’ Z’i’1,1 |<; listl|1 IMI, I oi
Ai i- lik” Iii lu> .m . '....| .
ji” myli -aiu broliu-, ••■til, .argui -n •> 
Lietuvoje. Jie iiu -ntmiik’ J. .-.u kart 
piie savu skyiuoi minių ,.nm \i.-, kuro’ 
nių. Ilrnvii, broliui! Imi jn-ų ašma-. lai 
••ura- -alpimo Milo brolių IJe giuiėliui ai

|mra;lim l itu jui- dimi. t.i ii!liivoj* 
.1 . t-la.

l ‘ UIUI

4

išrodo vrr- 
liagiirlM*. Tečiau* yni ii- 

nunui* lakta*, kad lmkq |mt- 
kaip pri*i-

tintai tikėjiutinėjr sektoje, pa
vadintoje to« ianizmu, nuo jo* 
įkūrėju Tuuiaurki'o.

Linkai inkai Jiiiįaąįaai mi- 
vo kultom ir savo kalba tiki 
darų gariongų durhų platinda
mi jiedvi tarp svrtimtanėių.

imi-lis lenkiškai. Tukiu būda 
|jie netenka už.-itikėjimo tų 
žnmtiių. kuriems jie neša tikė
jimo šiie.-ų ir lūkiu budu jie 
virsta menkais ajmštalais.

Tik pažiūrėkime į istorijų ir 
|mliuiti>iiiH’. kud ištiesų bu
kai iii’.’kthmiet nepadarė a|*a>- 
luluiimo ieik-iiH>. įiejnuiiš*; j 
jį |silitiko>. Taip buvo, pa
vyzdžiui. -u ntvirtimu Lietu- 
vo.-. taip atsikurtojo ir darant 
iiuijų Gudijoje.

šita tie-u i- dali*** im-itvir- ls • a • • a • • •tino ir -im paskutiniais įni
kai .h.ir prie.- IIMi.'itii. rv.uliui i 
jų. o yjtatiugai |«* jo-, llu-ų 

mui i”..;*. Livija ■-
iupe-img.i- glu-, *•'

katalikystėje. Prieš šio- karės 
'pradžių Petrograde buvo stula 
Jbi tu»ų katalikų kolonija. Rei
kia pustela-ti, kud šiluos ru- 

datigimioje utvėjų ntvei- 
b’iil.ų I miigui, imr- ji** 
-kiidliiigiau-i Uu*ijojc, 

sietimluilėiui vietiuo- 
katalikų A- 

profesoriai.
lėlio Šle||1||si< No-, 

t.i iiieldžiunuis teikti* malo
ningai žvilgterėti j Milo jau
nų dukterį Ijetuvų. Ji jau 
daug kentėju dėl Kristaus 
|H’r';:.lMiiiiiin didelę ilnugyls; 
kliii'it>. Nežiūrint l*ai*ių aud
rų. kūrina buvo sukėlęs pro- 
I- tP<|li.-'ii:i . im I.ui 1*1.110

’.i juo- i.i”luvo. karžygiam-.! 
už tėty u* ■ lui-tv

Graži auka, dar 
uugšterm. jų nu-, 

ika ntsb+.ti.
> ti pranešimai y 

imi tu 11-<> geru- 
yra Aiueiil.o- Ii.
'. IJetllli- |H-il|<i 

meti .mo brolių, i 
n- ir ai-iiiindu to-! 
ti*’)iai«i> apie kilų 
tokie VIII tieli iš.«i-
., »u .tcliuui šir-' 

I .a.- lietuti- ti.u*i- 
Tit*. ||*”’ o ii

j

•l>. ■
1,'. Ii’ 
Imi o 
tiktai
V.ri ir lietuviai 
kiidermjo'

Titi-gi

i

t

l*arh«lan sudratiua oenua ir tduu badu yra tikra ruviatoH 
lira orasMioii**. jis priduiala žu«>kui <iau«u>u *nergij'« ts'P kad 
ju (knisli nėra uitruktksui lira ir jis nori dirbti.

Aš i išimai* t rėk****** iidaiaa savo Iiįomuiium Parluglur* . y |(učiai kur 
iMTvaiiMiMKS, rainu slwu*lėjinias. dist*c|iuja ir kilau irturia liaus 

■ apainiMulavu. Aš imlu hm—iaau l*art**i:lur,i- ir užtat aš galiu draaai re- 
kumi'uuuuli k-la-jua.

Išiiknijų U* m-žinsu ar raudasi kitas lutus vrauua karia įtik 
loigribrlų kiek Kartortor*. 1‘rr vim> auto ua-tus miiu*praktikos kna
tui i ai |iul- jaimiuusi sil|>ium tuojau* variųjų PsriurlorĮ ir ji mauc 

; tuojau* sualioriiia. Aš esu tikru kad si l.it**Kiu ini«lu laralerisu gauti 
niekur ir ni*bn« tusti luų* Kirilai įiepiMU-lIa-ti kaip ji. Norint tikrųjų 
Purloglurj kurio* buteli* kalimo* ėl.25 u Iiutrlioi už ♦-*< reikia ra
ki ii žirniai j pinum Kluso* l'arm* A pūku. IGO - 2ud Avė, Xew Turk. 
n. n

C. M. JORDAN M. D.

žinomas per 25 metui ir Valdžios prižiūrimai

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvianjrtų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir g varant uoja

Norinčiai gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptia pua:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 XVashington Strcet, Ncw York. N, Y-

y--.-.".---G-.

I

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVĖ

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto
'i- ii'-nplankia jo- nei vien., .
1 mini” iiairiij mAiiiigtiuiii* tų gėlimų.

ŽCE CREAM OU
ir kilu*

»

i♦

•ti | j| imgiirMnmių 
ygų tr maldaknvciu
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Federacijos Kongresas. NEPAPRASTA

Apie Mų valandų penodėtio 
ytų. 18 rl e legatai

■Bočių prie Federacija*, aaai- 
riako Av. Kazimiero bažny
čioje, prie Providcncy ir Wa- 
veriey gatvių, Worve»ter Ma**. 
Cervmonijoriui davus lenkių 
W«i procvrijonaliai išėjo per 
didžiasia* dūri*. Tuomtarpu 
atvažiavo 11L Rcv. Tboma* D. 
Beavm, Springfieldo ’ vysku
pas. Jo valdžioje yra ir Wor- 
cestcr’i*.

Visai procesijai sugrįžo* j 
balnyčių. Jo Augštoji Malony- 
aoetaVuniga* Vasiliauskas iš

ėjo su mišiomi*. Knn. Prane. 
Jpnmiuska-, luiurviiceo kle- 
nona* buvo dijnkano, * ku*. 
L. KavaliamAa* M šiokia a, 
kųp. Čaplikas nrnuuljiri— 
Prie vyskupo sėdėjo garbė* 
asistentai kunigai: kun. Ja
kaitis ir kun. Petraitis.

< < ra Ii nauja Av. Kazimiero 
bažnyčia žėrėjo elektros žibu
riais, bet dieno* šviesa jau ė- 
jo per |«vrik*1miu* jo* langų 
vitražu*. Tie paveikslai, tarsi, 
uaMilarė gyvi.
* P* Kvnagrlijai Vyskupai 

aėdint ant išpuošto sosto visi 
delegatai eilėmis priėjo prie 
jo ir kiekviena* pabučiavo jam 
žiedų nnt rankos. Pamokslo 

ie* susivėlino tas, ku- 
kviestas.

Mikų pabaik 
suteikė visiem*
Iškilmingai išlydėta* U baž
nyčios ji* išvažiavo į Apring-

Tuomtarpu Av. Kazimiero 
svetainėje prasidėjo Feternei-

Malonu pastebėti, kad aįmet j 

gotų Mg* parnai-^P. Virakni 
"Darbininko” raikX <*dė- 

ja*. Jia išdavė apyskaitų U 8ų- 
jungo* organo storio. U to ra
porto paaiškėjo, kad organo 
turtas Išneša 427,759 67. Pas- 
kaliniai* metais ta* turtas pri
migo 6,1(231. Smulkesnė apy
skaita pagarsinta “Darbinin
ke** N. 96, rugpjūčio 18 d.

P-aaa K. Oranuli* išdavė ra
portų iš sąra veikimo Tauto* 
Taryboje, kurioje jia atstovavo 
Darbininkų Sųjungų. Iš prie

kiu nesusipratimų tarp Sų- 
jungtis Valtlybo* ir atstovo 
Taryboje, Nesusipratimai ta- 
R iĮr«fati Įr p-Oaranlte ra-

Vakare 8 vai. Knight* of 
Ctdumhu* svetainėje, 10 F3m 
str. prasidėjo gražus koncer
tas. Vakaro vedėja* p. Joną* 
Vaitkų* pasakė įžaaginų pra- 
kalliėlf, o paskui didelis jau
nuomenė* choras, lietuvių or
kestrai pritariant, pagiedojo

W orccsteriečių choras susi
deda iš 22 vyrų ir 28 mer
ginų. Aeši vyrai dalyvauja or- 
kestroje ir dvi merginos pri
taria

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų Sujungus Bei- 
mas atsibus rugpjūčio 26 ir 27 
A, Detroit, MM

Rytais tea laikomos gerb. 
Kan. F. 8. Kemėšio iškilmin
go* pamaldos, laike kurių gie
dos garsus solistai ir grnijalis 
Chicago* vargonininkų elio- 
ras.

Dienomis įvyk* sesijos, o va
karais nepapra-to gražumo bei 
rimtam* koncertai, dalyvau
jant visiems žymiausiems A- 
meriko* lietuviams muzikams, 
pijanistam*. solistam* dainini
nkams ir vargonininkam*. Vi
ai dailė* mylėtojai minėtuose

aimitaaa saaitiingai oaiyvau- 
ti.

Atvykusiem* svečiams |ia- 
tartiua apsistoti ritallee bes

F. P. BRADCHUUS

” ir
16«mėje

a kate Jb

r. J.
kuria*. Vyskupui išvažiavus 
atėjo j posėdį ir kun. Jakai- 

kuri* sveikino susirinku-1 
riu* kai|>o namų šriminin-

Tap* įtrinkta* Fadmri ja* 
-.knagTeso pirminiaka* p. J.
Krnšinska*. sekretorių* rin- 

įdeata* Joną* Navickas, jo 
tĮmgellHninkė Anastazija Pet- 
rauskaitė
| Kun. Jakaiti*. Fcderarijo* 
Iplrmtninka*. ir kun. F. Ke- 
Imėši*. sekretorių* išdavė ra
portų iš |iereitų metų veikimo. 
Tuose pranešimuose ta|>o pa- 
^•ne-tii. knd karės ir nepri- 
gulmyliė* reikalai atitraukė 
visuomenės domų nuo Federn 
cim» reikalų priversdami ru
piai is laikinomis įstaigomia

| rezoliucijų komisijų tapo 
išrinkti kun. Kemėši*, p. An
tanavičių*. p Pavlau*ka* ir 
kunigas Bučys Jie tapo įga
lioti kooptuoti dnr du nariu, 
jei reikė*.

Mantinių komisija susideda 
it pp. Bakšio. Bačio ir p-lė* 
ypškiutė*.

Ta|s> nutarta išsiųsti tele
gramos Av. Tėvui. Suvienytų 
Valstijų Prezidentui ir Lietu
vos Valdžiai.

Pusiau |si pintini įvyko per 
trauka.

Darbininkų Sųjnngo* Seimas.

U. turi gražų baritonų. Taip 
pat drutbalsiu pasižymi p. P. 
Milių*, kuri* stipriai paima la
bai žemu* tanu*.
UaToMt* AlteribMVariliaL

vaikina* pritarė smuiku. Ypa
tingai jautri ir reiiki yra Al
berto Vorilian* muzika. Gal 
ir jo sesuo neblogiau yra iš- 
■ihrinnri. tet jai prisėjo akam 
binti ant piano, kurtame atli- 
žusios penkios stygos.

Dėl 
sunku 
artistų 
ant lo 
įima numanyti gerų artistų 
priverstų naudotis blogu ins
trumentu, tiek galima buvo 
gerėti* studento Simanavi
čiau* išpildytu “Ungnrų Mar
šu".

SračUi U Bostono.

Worce*teriečiai gražiai su
gyvena su bostoniečiais lietu
viai*, prisidėdami prie pagra
žinimo vaksrų vieni kitiem*. 
Tni-gi Korcesteryje teko gir
dėti keturi* Bostono solistu*. 
P. M. Karliaiiska* puikiai jui 
dainavo “Vai verčia laužia", 
l’-lė Al. Narinkevičiutė tris 

įkartu* dainavo. Publika jų 
I Įiaabino nuolat iššaukdama 
^dauginu dainuoti. Ji turi gra- 

Pusiau Iručių ralamlų p. Vi- Ižų lml*ų ir kitu* artistus pe
nkti- atidarė,Darbininkų Sų Irviną ištarimo aiškumu. Taip- 
jungo* Seimų. Kunigą* Kena- ui gražini dainavo pp. D. An- 
ši -stiknlb jo ireildų. Seimo ve tanaričin* ir Veraiti*. Bo*to- 
dėju išrinkta- p. Ma*anduka>. niečium* dainuojant pianu pri- 
'4 '‘-pirmininkė yrn p. Barte tarė p. M. Karbausku*.

Koncerto pabaiga

Po svočių dar dantavo ir 
savieji chorą* paridalindamn*

to* pačios priežastie* 
kų pasakyti apie kitų 
skambinimų išpildytų 
patim piano. Kiek ga-

ra Morkiutė, raštininkas Jonas 
Bakšy*, jo imgvlbininko pa
vardės neteko pnl irt i.

Pirmiausiai Sujungus pi r
■ « iiikn.* p. Vimka* lėdavA'im ralistai*. Kimta* yra turi- 
ra|K>rta iš Sujungus veikimo. ny» ir meliodijn dainoje ”Lšk

CIICA6OJL

Tatai. U

Ta

klaosė

*29= Lempa Djkii

JKIOŪ TAVO VIDURIAI Y- 
RA AMT 8TRZIK0?

M usy laisvamaniai, kurie 
vien tik mano apie laisvų, gi , 
kaip prie tikraaao* laisvė* da- 
atgauti, mali anai i supratimo i 
neturi, pagnrmna, art ir nupie- 1 
šė savo įsteigtojo varpo išleis- ' 
trr*. |

Varjias l^rtaru iraicsiMc 
neturi jokio* reikšmės. Kas 
Amerikai istoriška ta* Lietu
vai bereikšmė — at|w-nė ka« 
l.ietnvni istoriška tn« Ameri
kai bereikšmė. Paimkim IJe- 
tuvos “Krivūlė,” ar turėtų 
Amerikoje kokių nor* reikš- 
mę! — Aišku, kad ne. — Tatai 
ir IJetuvai varpas teturi ly
gių verčių.

Pririburiat, Mlaetwvoje”| 
Na. I9A. peveiksMiiii. matai 
nnilse* žmogelis trankia, skam' 
įima var|ių. Matosi parašas: 
“Lsrtuvo* l<ai*We Varpas,”

veržia*: — Nejau Ijetums 
laiisvė Imtų mirusi, kad jau 
net paskalijanti reikėtų. — 
Na. tik. broleliai. Mystate, m- 
rčdami išlaidoti Močiute «lar 
gjvų. .

Toliau žiūrint m- iš šnt, nė 
iš to matosi liesimėtn pinigai.
— Mastai kų tai reiškia !— Nu
gi ar jau pamiršai kiek tai pi
nigų lirraikal* taaa varpui iš
mesta.

Matosi, už vandeunio. mote
riškė su kūdikėliu stamlnomi*; 
ašaromis aptekusi, tuibut tai 
js-rstatoiiia Lietuti*. Mat ko ji 
neverk*. Čia Ji miršta te val
gio te apdaro, Jo* apgynėjai
— kareiviai asaplarr ti. o A- 
raerikoje išfclydf vaikai Jai 
skandalų tarsi kkm gamina. 
Gi priegtam tote neaiškiai 
kasžinkur tuo* tekrintančin* 

' K^ padarrail — NraiNraa

yma* tei tikate*.

Streikai tai dabar paprasta* 
dalyta*?' Jrim tavo vidnrbil 
yra tini streiko. beaU-junes 
kad jis jie turi svarbia* prie
žastis, ir ta batiaai tari neži
noti ka* sa jai* atsitiko. Tri- 
ner’s Amrricaa Elivir of Uit 
ter Kine yra lai geriausia* 
jiem* vaistas. Ji* išvalo vitlu- 
riu* taip kad jie gali vėl |si 
senovėj dirbti. Galvos siutu- 
th-jima*. ncgrumuliavimas, nėr 
viškumas. ir kito* ligos tuo
jau* (iranyksta jeigu tu turi 
|ta* savo Triaer* Amrriean 
Elizir of Bilter *'mr — jeigu 
skaudama noria ar gerkle tai 
geriausia* vaistas įdėjus į šil
ta vnmleni Trim-r* Antriputrin 

jiniie-ginkilv — Josepli Triaer 
Compauv. 133*—43 So. Ask- 
laad Ave„ Chicago, Dl.

(Apgr.l

I®WM

Uja apsidžiaugti savo kanto
riaus uolumu <lar<M-. Bailėjo 
jam art padidinti algų ir kit- 
kuom jį_ a|»lovanoti.

Taa kasteriu* buvo Muriel 
fltea, gyvinanti t, po num. 672 
Na. La Baile gal.

An< dien# staiga kasteria* 
susirgo. Pasisakė jaučių* gal
vi* skaudėjimų. Restorano na- 
vininka* liepė jam eiti namo. 
Jis išėjo.

Praėjau kelioms valamloni* 
saviniakas a|tsižinrėjo. kad mi 
kasieriutn išėjo ir (86.

Pram-šta apie tai (Milicijai.

Jus galite siųsti dabar maistą ir drabužius 
tiesiai savo giminėm ir draugam Lietuvon

sakalėli.“ Rimtai nusitaisė ir 
klausytojų jausmai klnu-ant 
kaip 50 jauny teisų jų daina
vo pritašant orkestrai ir (da
nui. Choras ir solo pasida
lindami Sasnausko armonizuo 
tų “Karvelėlį**, bei Naujalio 
“Musų Dirva.”

Buvo ir juokingi) dainelių. 
Vyrai dainuodami (*juokė 
merginas, merginos pa<lainavo 
apie vyry blogumus. Klau*anl 
to visko darėsi linksmu ir jau
ku. Tom- juokingose dainelėse 
ypatingai |uisižyniėjo p-lė. 
Narinkevičiutė ir L Anlleniu 
tė.

Prie geresniųjų dainininkių 
reikia pri.kailyli p. O. Krap- 
kaitienf. »

Trumpu i sakant. Darbininkų 
surengtasis vnknrn* pirmoje 
Federacijos -eiino dienoje bu
vo gnu.n* ir gražiai iėpil.ly 
ta*. Tai buvo gera* pasaldini
mas naudingų Seimo darbų.

Bliekas

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj ateityj pasius lai
vą i Liepoją arba Memeli ir sutvarkė taip, kad j laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai.

Yra Ai budu siųsti pagrlbų. Jų*galite sutaisyt i savo siuntini ailw pirkti liilr viena visokeriopo* 
kombinacijos, kuriuos yra (Mgaminusi Amerikos Lietuvių Pramonės Bendrovė n ji juos pasiųs stilyg justi 
nurodymo.

Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiems su- 
jmkuvti maistų ir drabužiu* į siuntinį ir is>- 
rėimnėte, kii<l Lietuvos Aus riko* Praiutmė* 
Bendrovė pristatytų jūsų giminėm* ir >lrnu 
gniiif Lietuvoje. išpddykitv ir prisių-kite it- 
minu paduotų ku(s>nų,

Jeigu jų. norėtumėte sužinoti. kaip nupilk 
ti siuntinį dmi-'inu-ini reikai<>-•_••• maisto. ku 
n. yra jau .i>|Mkii>-tn . ir I nu pri-lnty i tu 
te vielų I.lėtinėj, l.ullllo* Au-. tik... Pi i 
IIHHII . Iletslllive, upildlklle ir pt l ių-kile 
žemiau paduotų l.ii|*>u.į:

Lithuanian Amencan Trading Co.,
6 West 48th St.. New York City

Miliau' Litr imtu flu'l pom-IiHiMO) <ipi< • iuul'iuu />"/• II
/./<i u-1 »oi. Įuitiil<l;iuiiuu dsodiiom- dyLir ir įtul mitui

*/*■•> In. I. ui *

Lithuanian Amcncan Trading Co . 
C Wcrt 48th St. New York City 

žiitmuiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiimmmuiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiimiiiiiiiiiinmiimiiiiiiuiiiiiiiimiuiummiiiiiiiiii



»*

DftAttCAS
% y

^lietis ir Valdžia atsakė Wiggi
Klaitsydnmiis imiiinninu. kad tai labai

pn-ijuntn kni|i ir nusmunka.M ins.

«t niiill tt klausu
SKYRIUS UI.SKYRIUS UI.

gera* atsakymas,
J. Mmkni, L. Si-

monis A. Hokmen, O. Valevi

1 
r
n- ’

r

Principai, kurie žmonų suartina.

Apibudinome ka liu* priiia ipu*. kuria* yra žmonių drau
gijos pamatu. Nė vienu.* m bu* deramu *n kilni* gyventi, 
kuri* ui’iuija-os iiiit-yk šių prioa-ipii -upntsli ir in-mokė* inžiil- 
rėti jiem* i ilu.la*. Mn-ų ai.žii nnl-yk mum- rako, kml jie y- 
ta IcisitlL-i. laa io- \..|u* i. ,'pllli ta." Iilltltaitm* jų pri illliky li. 
Jeigu Iii* tuo I. . i 1 II". I .i l m>.- • me- ir tr
tei-in-.-i ii Įsuk'i . ne • atanuiH*, lyg k.i*l i štri,. kil’i
iu* *|mraly tuma*. Tiii. j.o |*.Tym*-itii* tuo* p:m*:pu . kurią 
kiekviaja .- t a*i. * a ' - i aa.*, a i -*1 i rt iitni- •.-yva-nti, tu
ri (msiryzti klausyti.

Bvet imu tcuių pagarba. Me turim* ,i kilni* taip elgtis, 
ka p lala- n* .n.......... I i imami- ••!• e i. M*** m-tiiiiiiia- kit *
nė na !i, ■ , i, \a-.:nla. 't* .............am*- . * tni* ::

Vyle-, n*.d *.iti. K**.'ai Ku*i*i linai’ . '.m prik!-.' •• > i-n |m 
guiim. km,* n.' * j., pu laul.i.mi* ; i.i i.-.n-mi- i mu*n
yra Inimiiigesuiu. tutlinga-niu ir dningiškv-niii. kinraH-t vi*ij 
virus kitam imguttai* reiškiu. Tn- piitaikom.t prie noi-ų nlsi-1 
nešinu* į Inu-, ku. i mum lab*j; a - lai a ola*. M**- al-im-šnme į jin* 
knip . lia.i a.i, . n pa . , p*.i*....... l.o.u j-įtikinimu, kml
jie jau ie ia taip l.lo-.u , kml jie t,ui ir g’-rų pusių* lygiui 
kai]i mes. Kitai* žodžiui*, im- atsinešame į kitus tui|i, kaip 
■><•* ti.*r*’tumi* l.mi su inuiiiis apsieitų, kuomet me* kartai- ne
gero luulury tiitm*.

DžU£U...ų* leisto.. I'ai i.'m-*. 1.ii*l ibižitai tinkliniam klau
sinio li-.mui i.-'d.iu (M'iiti. ko diali-m- žmonių skaitliu* |s> 
geidauja, ‘ini yra lik kit.iii . - kitu pir-iirtai bintas jų noru* 
ir nuomote*- p •■.-ilaouil. 'Im], yin l**i-uigiuu jiem- ir mulu* 
patiem*, tn".-ii larii*. n*-*ulikli. 'im yra M-ii-.tin.-ii gerovei, 
vi.-ndo- *ii išlyga, I .i I ai*.. *a .a m ,a .-ia mn l.logri diiryti.

Atsakajinybe. Vi*- i;op*.i |*uly i* m<*. kaal kitų alnriuii, (m 
strigimai i. imi- li*.-i... k. uotinam liziuim-iin* ku*kvieiui 
link-lbima-, .i Ii;. ..i p; u- *.i u. lino- !i*-imm< -. Ir mnžiiiiiu ima 
daly x ūmo. ką didžiuliui nu pra-naizia. .Mažuma turi |iadėli 
išlaidu* ir visuotinu* mio-h.lui- |mdi*ngti. lygini kaip ji 
džimlg-i- |m-i-.‘kimu, j* **.-u ja* ;*l-i* kli |u.si-« ktų. Taigi. j**i 
didžiuma l.lmd.i |s-idai<u imižuma lygini 1.«-tit*-ti imi. kol ji 
didžiuma, tai-iii-a-.il e!*_-ti u. iiitil m-. Tai yni til-nkomvls'. 
Kit.*.p IK laaltl Ii*., i. *4 la. - i uitoj Sllgl Valiame. J.llp yi a 
tciailiga, n* - im*.- ■--.imv (ui-ira-iigę dalinti* M.-uotum gi-ruvi*., 
iš kitų |iin*inara-ia, lygini kaip iiim-loliini-i* lygyl** taikomės. 
Butų zi :.ia ir n<*|i:ul*>iiu ]Ki*iimli |idmj kreditą savu kliubui, į 
ravu (mrtijni, j**igu jie geru atneša, tuo taqm užsiginti blog/, 
kokio jie |uotaro. Jb * m-galime mm ulrakuiuyl*** (irieš kilu* 
pnsiliiKasuoti. nel*'iit gyveiilniiie vieni rau. kaip llobinzonn- 
Kruzu. Išties Iiie* llt*;ikoluy bėję buluirn*. jeigu Ule* l**gtull|a* 
nuo artimųjų. |iiilikdiiiiii jiem* vieniems dsiluj atlikti.

Galas muidojiuuu. Aišku, kad kokia kebui gah* — siuua- 
nimas. *li|iryl*-, miklumą* - nėra vn-n tik (ravietiium asme
niui. Ji lygiai su virai* taruauli turi, lygiai kaip geru vyru 
plUlMcays prū irklu tarnauja visk-m* laive esauliMM*. Ga- 
Inu ir išlavintas vyras (ralary* miestą turtingesnių, ra manu- 
ir pavyadingn* ukiniukn* visai šaliai nauilu* ne*. Tėvui, virši
ninkai turi daugiau galės, kad visu* lauuiugesaiai* dariu*, u 
ne vientik rara luiudiii. Tai yra teisinga šeimynųj<*. ne* joj*.* 
kiekvienu- nuo kilo |nikiati.-o. Tni teisinga. d<-l to jialies ]■*- 
luutu, kur lik m*- u kilai* sykiu negyvent ūme. Tni teisinga 
ir dide-nianie pa -.oilyji. n* pinkiiiimu-i j žmoniją jiažiu- 
m yra sl.nity'.i jų kai|-o iliii !*.* brolių šeiniytiii. Toji pažiūra 
yra teisinga dar ir dėlto, kml kuom-1 m<— ją isliainioiue prnk- 
tikuąe. Ji (lUMludu gvlerae, negu koki kita. AgMt tu, stip- 
ramtis ūiHigus kaip tik ]iugvi<tauja lokiu elgimosi iš kitų, 
kuomet jum susilpnėti (ra įtaikytų.

Tarnavimaa vuuoir.tncL 
autui iti 1 ui ll.la.1 1.0 I.' I* .1 ai 
kalautų. iii** 
tingi »i-i. i 
mu m-■ -. olii 
ten. i>(i,irt to. i 
rille* |lllaa**li 
vaikinu • a- i . 
taniom ano. a. 
ptid< ti I ; 
teisinga, ne- r. 
ko Ii oi Ii * ( 
siiVo dov *,

\ ukurv žiimueum susirinku*, |s-rakaitoau uunėtųji klausi
mų ir tariau: (Meteliai, (mvelykit tuau atsakyti šiam klausi- 
inui (irimiuaiil jums žinomu* prietikius. Buvau šį |{o|Hrtį sku- 
tykioji* (genijui ir suprantą* žmogus yra. ta* haradaskutya), 
girdėjau kaip M'iia* sugijkę* |ulietia teiravosi tai vieno, tat lo
to. tni trečiu jnm žinomų knimytiii. Viricni- jojo klausimams 
nl-iikyiiui* būvu xien:i* ir tas |ki1s: “NuraiuUo ir lepšy* ir jau; 
o vis tni iš girtyliės.”

I'lieteliai, m įiegniin į tą klausimų ul-.ikytu.' Ar turiu 
I.; d:. IJIIIU dndttill! du- ( . z< l.l'e savu mie-ts-llo z.lllones. Ar 
mu-ų prieit I,-. I ..iz . iiy . p.i-nkė nclie-ą! Tų (atliksiu 
jin ų p;e ų iiii.-jai imtiniui.

ra.eimj.iii kuiji kiaušy tojui giliai utjaub- tų manu atsaky
mą. Nekatalikė nuimi lstr»la-*kiiėio kušina Ihivo atėjusi pasi- 
klausyii misijų. Ją josio* draugi'' intikrino riti ir (atsiklausyti 
u i :jii. Be nt—jių ji m-i-.i ravu tyrui, kad jojo vanta* lutvo 
. rbn. -.ii |iatnim-i.. •; a. . ... . - buvo užgumsiilitas, kaip jis

iiiAiidiiio; "iįlomi ui', i -ii.iu.ii," gi |<:ins|yii ravu užsiganėdi- 
ati-ii.;iiil| \..k;.ią u,- ju n ji. umugcMl znema.

Taip jau jiedu atat netuiptcnlo nei virau vnkarv per Htiaao 
mi*ijn*. Tolitui ružitiojan, kml ji* turėjo didžių intrkmę ant 
-am žiiaun/ ir kml m- j,,*, tikybini* a|i*ilri<lnnax. ji senai jan 
'■ui i n . .... m i . I’o ir z.ui piiKiilta'-tl l U Iggllisu, ta
tai įniuhuu uz' jiui imsiinulyti *U jo zmoua. Ji |iasurakė, kad 
jai latrai |raliku*nis inaiKi prakalt*!* bri išv<*lž»ojimai; daug 
nl*-jutiių Įuiaiškėjii; ji jau manė apie tapim.-i katalike; galati- 
tmi ji |>i!-i|>nžiii<>. tm-l. j.-i jo* vyras butų pildantį* katalikas 
įi ir gi lnjitų katalike.

I’id;*’i.nijnn zui.-mu -kutyklon. limo įnertu, Irarada- 
kuty- -ui tii-iiti*. i tbt*i džinntiėsi iš mano apsilankymo, gi 

jau Is švnriminl t> m- iižkliiii-ii.i:. kaip jum |iutiku misijų*! 
i’aip -it. luinu p. u. >r kirui: ■;* l.nrtit iu rato žmona kiekvieną 
vnkn- a. •• I!*- -a jau-itia.-ity ti .n jąja.” Taip, rakiau, aš jau ina- 
■'■nni i -n jn. Ir j--: p-rai s'ipnintu. tai jinai luptų katalike jei 
m* joa ■ :a .- t a.'.y lon np !' i<iilllm.

“K:.* jums pramž apie tai.'" kiaunė Ujggins.
"Jimii imti sakėsi, ir ji yru gera tmUeriškė.”

**Ištiktu ji yrn dura.” tarė U'iggina. "Gerai, ji atauginu 
t<i*-iiir>'— i*'ikii1l*'jit.aii netiuli katalike. Aš |«t*i*y»iu savu 
p:i ia-lgimą, tarnausiu išlikimai Ifa-vui. Aš jnu mąsčiau npie 
im. T< v* , i.... ta.it pnmziaa. jn u čia atėjimo.’*

Ji p.l ‘ t< •:. aa za iz.io. Jis nllikai išpužiutį ir ju 
žmonų tajiai katalikė, la j-jnn josios draugi*, kuri iš žingei
dumu viuksa-iojo knrtu misiprana lygiai ta|«> katalike. Taip, 
kini ii,- trys gnvra y (ratinga* Itievo malones <h*l skutykhije pa- 
sišnekėsia bri «lel klausimų dėdulė* pricžarti<-*, ir, be abejo, dri 
m-siliniijiiiM-ią imilalų <liivolų a-nienų.

| matus įniko (mi misijų vėl aplankiau tą miestelį. Pirmu*i* 
sutikai mnlia* buvo tni Juozus U iggink, dabar jau dora* katuli- 

i kas. tik jo žmona. kai|w konvertite, už jj tark gal uolesnė. Xe- 
maža. jai alsi vert u*, prisiėjo nuk<*titėti nuo savųjų.

ftvmtos tikyba* mylėtojai. lueMtitėa už netikėlių ataivrr- 
limų! klalaln yra lai maciiutas. kuri*, tarsi, traukte traukia 
m-taimingus dusia* prie Dievo, prie Ju Bažnyčios ir prie lierara.

. . -, .  -Ai,   t. I

I

I * imi Luti ;ip.ir( iiU'ih*nkini*r 
imp*iuh ’r i-iuiliti daryti jmivi- 

« ..din* -I.ohir.i Ld.ii iu ••«». 5i«*' « unif »k<>-
>>>•’. I.n ai •.«•!iiiiija Vinupii*

-litu immiiu . ii* t*n«. idni'jiiiip-, kit i 
ti'Milbiitiiuii ntH.ii *.• i ■■•.•tini, tno Ii 
• tviii’i: f«it>x<l/titi. t . i :*i-:irt d.inli 

*•» • tn Jii'llt* »ilt>*lkl* 'tilltf“% l»pi
!.• • bnnj< it""* vi iituiiii*. hu«. MurMii • 

'f . I .up jin i*if.iiitiiu*.i :«•

• • liu iiufiji'iiH* ir pti\«*M* hihii 
fių« Lriii* p;tlik<» |<ii»iiiilį 
<4.».‘L‘ i I.IIIUV ilillL

oiltllf 
linini* •• niu

čienė, 1*. Kuuineiiė, J. Ku|iriu-
K. PetkeUa.

Juozas Wiggins.

SUimUĮ IALSAL

įspūdžiui is nesenai 
gaisro, 

šokit! 
raukia

ištikusio

Vyrai, 
šeimini-

. "Vyrai, 
'šokit.”
rikė. Išgink.** Ini numiau, ka<l 
iinnhduti nk|>tt<>!<- pjauti •«.!■ 

; itin-iii-. tirt'iiai |>::o.k<-« ii tu
vi i»l«'^;m virtuvėn. kluu«iu- 
ti'K- l.u- Via. K'ililillillkė rall- 
l.in: ••.<oUit, .k-gn! li.-gn!’’ Kur. 
ai.ru.' .\- <inr nivl«ix.t. "Zin- 

'i.-k. ;uik«i. vi<-.i luliiknii <l<‘-
. I*.ii i liu'l.,." pažiiiri'li.

iii vi i ’'l.njiii ei--n. Att-l.-ium 
lUKtl-'li-. kt.il i" V'IM, pi'i.i 
--airiui, runrlotr -t li'-p-uu ir 

(kifiirkMy* <-iiu. liuk mu-ij nn- 
■ii. M u- i r inr • nuii ini*.

i iiuiium K.a. lai iiitiagr. r,|. 
*' u žiiuėli l'.iinu*. ItainU. 
( fiĄ > iiiuiuii ūi'ga: upiv .’*• iui-
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Taigi matote, broliai dar
bininkai, kad tiktai jūsų bro- 

’ lia darbininkas tegali aljaus- 
i ti juaų bėdaa ir vargas, tai ko- 
- dėl neaivienyti, ,išdavu* rankų 

vien* kitam. Galėtum vieni ki
liems | ragei Indi kovoje ui ge
resnį būvį, už padidinimą al
gų, už geresnes* įlarlai sųlygns.

Taipgi įurim atkreipti do
mų Stock Yardų darbininkų 
j tuos neteisingu* gandu*, ku
riuo* .labar skleidžia blogi 
žmonės buk lietuvių skyrių* 
257 nereikalauja )iadidininMi 
algų, buk parudavęs • kiti jaa 
art kalba, ta* visai pairęs.

Broliai darbininkai netikįs 
kit tokioms knll*uns. Tokiai ■ 
garniai* norima supjudnili 
dartaniakag tarpe navęs ir j- 
diegti neužai tikėjimų. žino
ma. kada darliininka* prade- 
<ia m-užsitikėti savo darbinin
ku. tinta lengva yra sugriauti 
vienybę ir išnaudoti juo*. 
Tokiai* garniai* manoma su
griauti Stock Vardų darbinin
kų uniją. Bet broliai darbi-1 
ninkni ir sesutė* darbininkė*, 
ni<klnu*ykite tų visų garnių; 
viską* yra netiesa; viskas yra 
daroma už aukaų. laikyki
me* vienybė*, o kovų laimėsi
me.

Itabnr yrn Stork Tanių dar
bininkų visatini* atsiuvu susi
važiavimas, ariat Koavettcija, 
Kaaaaa <51 y, Kanas* Posė
džiai prasidėjo rugp. 1» A 
Tame suvažiariate randasi 
atstovai nuo kiekvieno unijos 
skyrio Surienytirae Valstijo
se ir Kanadoje. I 
tikslu yra surinkti 
žūsti*, dėl kurių m 
Imti padidinta prastam darbi-

NmI. Rugučio Awg. 24,1919
Leafy Grove Blinstrupo Darže

Willow Springs, III. V

Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 25c. ypatai.

Visu kvfeHa kuoskaitlingiauiiai atailaakyti KOMITETAS.

• •

tarifai

W.B.

I M

.n*ia;
. Mat*

ru>r«
Ra<w l*«9UUlm.

A ST. TZ BALK
ta balui*-* ir totai- n* • mv«< pinkui | n|A VUU4ACAI MACO* 

KANK A eiti.NAI j« >n pliti ■ •! Uua MAIUCK. < uuwla 1>č«b procentą ir 
MI M A ent PAIcKIK ALA VfM'•

1'lltM'MM Vri IM nnud.rtuu riu«.. ■ ,u. *1 M 11>M VMh KklKl(W 
IU b ATDUtAk VlbA IHKA.l M IMTiM M u • n<* fal to oal.

NaujA* tani a vėlųjį d n* KtoMdMba nuo » rvta iki 1 f*o rietu Bart 
darni t • ir vakaro tono < tkl a vai Mttat**’ • nuo » n ta iki I vaL po 
PUtų

Taui>o«nAai« aklrloa atdara* viaa dMAzt nukatoj nuo > rrta iki I vai. 
vakare.

• tfui Kvartai |*iarMna Ju 
irtn^ !'.»*> įpur gaJnut gnu 
ribokiq urminiu rakandų k. t 
Rakande Pečių Dironų 8ii 
•amų M ikinn Pianu Grafom 
Ir* Visk *> pas mu* j.aunanu 
Kuomet ;»irr nHndk/** lr<» nr*

Paul Kvorka
1M1-1SS3 Cbicarn m

Siugi Santa Jusiį Pmit

S BANK
Koiiiį ■■ij—, raatydauMM ta-

vim*. uarėjo ciaKamaira* au- 
cnuali ir kad jė> iMU, *trri- 
kan (IiiragojT pinu laiku, kad 
lokiu budu butų galėjumo* 
rtn-iky lakuoti ir nugriauti 
darbininkų unijų, o kada uni
ja kukt tada lem
ta butų ■ darbiam-
kaiu taip, kaip kompanijonu 

,tetinka.
Taigi, broliai darbininkai, 

dar kartų raginu iK-kiaunyti tų 
vi»ij, kuri*' agituoja priei dar
iau. nku», uorėciarai jųjų vie
nyta- Migrinuti. o ĮuiKkui jmž- 
v.'joti Mi<lruu.»taui<- vandeny
je. Sti.kiiin- vi.d ir vien prie 
dailiu, o ju-rguli- yrn užtikrin
ta.

Jonai P. Parkauku.
rait. l/ir-at 257

laivu a|«tra*ol<Mi koiu|autijų a- 
geniai, kurie ivakojv prioaaa- 
ėių, k»l'galėtn dar dideanin 
vargau |UMrrti nriaimingua 
imdegi-liuių kad nereikėtų ii- 

lunAėti mulraudor.
Mielai* -kai lyto ja u, j*ivaix- 

<link rali, kad tie žiuoneiiai (at
liko be niobe. Kudegė jų vi
rai- turtus kokį turėjo. Sude
gė vto jų namų rakandai 
italai! jie turi miegoti ant pli
ku grindų, be paduikų, Ia- ant- 

' liūdžiu. Vira vilti* kai-ku- 
' iii Ui- beliko tai, kad gau.- ke
letu skatikų ii a|idraudų kum- 
(rnnijų. Ia*t klau-inm- kada 
•nu-.’ I,n-legėliai duluir neturi 
ia-i L-rn-ėi prie dušiue. tie- duu 
•.•■•Iii. ir pinigai »udege.

Itaitgvlia rau atvažiavai a|>- 
i-itirėj'- '• ramiai rau gyvena, 
iu n1; • i- iami t«» nelaimės

Klauaiiuae. kų daibtuiukai 
veikiu .* Ar darbininkai gali 

|ruėe|]itl jum*! liuli, bet, šiuo- 
• ina. n* vi-nai>: reikia visiems 
Įrtoli i -<lpėjų eile*. vĮiutingui 
| di.rbinii i.ų draugijų* tun tų 
I l*.t»it upi’iti ravo imriam* eit- 
įteikti p -elpų ralyg draugijų- 
I iėgnb-K. 
' ertai v 
Į.-,-, nr-.. 

I niirH> r.
v m

i

i'.tiHtip pi.oid* - 

;i*l.«»i«i'4iihiit l:»u 
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t>. j«- ti»i 1i<' uutoiiiolii- 
y m turlit'gi žmona'**. ku*l 
.v<> jie užjausti lipi- ne* 
;ia- p.l*--* 1.U- ii įsi n Ii- 

Ii. u .1' g*’*.-ių. i* artinu, ru
imu tikrų komisiją. ku- 

. n..|,.>,. *’- i'-ik-u*. Mn- 
kn*l r- tų Ui '-garnių 
■ tilt p-i*tl*ll- II h
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tul
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K viena i» |«vyadiųgiati- 
lizaeijų. kuri neiiž- 
vu broliu dm bilduko. 
Amalgainvtisl M.-at 

& Butclier tVmknien
X. A. Lbcal 257. ligirdę* 
i • . «-. k<ųtreiėiau»ia uua-

kyn- ko. iiaijų ištirti dalykų ir 
-ii'etp. nariu rnvu »ky- 
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mėti, knd Mtai< 
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1112 W. 35 St (3 blokai nuo Halsted) St Chicago, IK 

KAPITALAS >550,000,00. TORTAS VIKI *5,000,000,00.

>• VHIKlS %N 
l'trulMhmo 
ir Lietuvą 

•k>ru««
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DMAIttU [iĮĮĮĮUU KRAUTUVĘ CHiUASikit fe

TdtfooM: DROVER
ui

klj gaus kaleli

NLMOKfSI PINIGUS REREIKAU1 
Musų krautuve—viena ii didžiausių Chicagoje 
ParduotUrae tu žemiausių karnų. *nr kitur taip mi« 

MuMiu-lių iaižkam* druvuoti ir darban., y. miu, 
šio* mados. Vžlaikum visokius teJcnslhus, žiedu*, iii 
mus ir deimantinius; gramatiniu* b*tunikai* rekordai 
konrertinių geriausių, a mimikų ruaūaų ir proaišk'i iš-iir- 
by*<-ių. Balalaikų. r'U- l ir* oikų. k Lių tik »■ .. ta llir- 
tmmr viaukius icnUu* draug.. ai - ina. taisome laikrodžiu* ir 

pnaitja trijų 
c* veltui.

Kazlayvski
CH1CAOO. ILL

■ H
1 ir* 

drauot1 
munkatiUme i n «1 rūtom t na aiMtkat^riai. Kuri

/gMRRRi Steponas P.
*632 So. ASHLAND AVĖ.,



Lietuviai Amerikoje.

CICERO, ILL.

Dr.M.Stapnidd:
3109 So. Morgan Slreet ;

T<i<anai 1'arAa Lezi
VbIub4<< — • IKI lt |> Tyla;

Ir kf»rv**pon«lrtitai nėra iftint- 
Imi liuu |iuiiii išimu.

Bnn aut mm panmjM

Kad niufojanic ir šiaip ex- 
preso visokiu* darini* allė- 
komi- gerai ir greitai. Kreip
kite* įmik mus:

| Dr.M.T.Stnkol’ii 
i LIETUVIS

Aut. Naudžiuna*............... 30
Smulkiai* .............................75e.

Kritiku skaitlių darbuunkų 
dd |iara]iijua kartuvalo aut 
laiinylkieiiuo.

Nutari- sun-ugti liaaarų pa- 
nųajou svetainėje. žieenos lai
ke. apie Nauju* Metu*.

Hilu draugija iš jaišeipiaiv 
tai prakilniausia. Nera rekor
duose. kad nuo kukio prakil
naus reikalo l.ulii alsišabnu*. 
Ar lai auka, ir gan gausia, ar 
tai .lai bu, via prisideda. Valdi 
• m veikli ir dvasia narių auga
lai pakilu*. | šitų draugijų vi- 
aictua vėlytina ploti.

tino* j Sv. Antano jiarapijos 
karnivalų bažaytkieniyje. Yru 
tai Minta metų sukaktuvės 
parapijų* gyvavimo. O tinote

phuicua Majų jai vaMtrhai. at
sisakė tų padaryti. Ii to iškik. 
••failas.” Dalmr |«sidaliju 
j dvi dali ir p-šasi bei pravar
džiuoja*!. Viena* kitu* va
dina bolšcvikėiui* la-i ••ėveula

DAKTARAS J. SHINGLMAN 
raiivroJ i* ui i mm iti.i* 

\.ir»« MttkaliMgutMo ki>mi*i)u>

įspyrė pervarę-, iki pilnų raportų isgir- 
. Taigi luutarns'’-iun*- (labina "bečyti*,” kati 
ėių nerišlių. m 'P- AL Zakaras (kuopos <He- 
s. m. (leistina, i Kala*) turės ko įpasakoti, 
ilgiausiai atai*1 Tiktai vilti nueikime kuopi* 
jonvs i užlmigi usirinkiuian, kuomet jo ra-

FAIM|Į EiUNTENS.
Tie kum kMilitr (aTK« yra K»- 

rimtam *W<a. lininių ram.enų k«>-

K>«««u Ir vUft Mira■•^inti T«m

1229-4# avė. G ra n t Worki
(Cicero). III.

uimiittiiuuuiuuuiiuiiuimuoiiuiuuii 
BIZNIERIAI GARSINKITrS 

••DRAUGE”

apvaikšėioja J Bet nežinote 
kaip eieerieėiai ja* ajivaikšri... 
ja. Sekmadienyje, rugp j. 24<L, 
prasidės ši* kurni valas ku 
draugijų a;naik«ėi<>jinui pir
mų valandų pi p:-lų ir tusi* 
per trinų savaitę. Baigsi* tik 
lai rugsėjo pirmų dienų jlxi 
toor Day). Taigi visi, o visi da- 
I vva ošime tame karintai.-.

Draugijos. kurio* priklan-o- 
te |>ric Katalikų Vienybė*, ar
ba ir Cicero Idetuviškų orga-



£1 DRAUGAS tedtadięaii*, rogp. 23 1919
■ ■■ t—

Kur Begi? I Jubiliejų. Kur daugiau? I Kamivalą.
W ___________________________ ____ ______ ________________

t®"* '■-•■•T--’1 ■" ------- l

10 Metinis Jubiliejus ir Karnivalas
Švento Antano Parapijos

Cicero, III.

Nedeboj, Rugpjučio-Aug. 24 d. 1919 m.
ir trauksis visą savaitę. Užsibaigs per Labor Day 

Rugsejo-Sept. 1 d. vakare

K f

CHICAGOJE. t i K CHICAGOS UETUYIŲ
KOLONIJŲ

KATALIKUOS ŠVENTĖS.

tetUdienia, rugpjūčio 22 <L, 
Pilypas Benietiv Eleuaru 

lrAumitiini i, rugp. M d.. 
9v. Baltramiejus, ap.

Pirmadieni.-, rngp. 25 d.,. 
•v. Liudvika-:, kar. Mainas.

POLICIJAI PRANERTA 
APIE PLĖŠIKŲ PLE 

NŪS. lailnlaring**. Xyj. l-mo- kute 
I***. Mt-irinkima. įvyk, rytoj, 

keli lt. y. rugpjūčio 21 *L 7 vai. vak.
A v. Kryžinu. fuirepijinėjr ne. 
luinoje. Narini nuilonė.ite Imli iwr
nm -u-umk1i. ypatingai Iv. 
kurie dar neiiž-imokėję mėne 

■ ' -iniy duokliy. TaMyte.

tai tariasi atimti |onigu« nu*> 
Tritome <'*nii|CTny viršininku, 
kurie tų dienų tarėju n|um*kė- 

bna ti diiridiiinl.n-. Tuo bodu iš
I Tetikta 9I2JML

Driekti vai. kaip l*ematni. 
liti- atopito nurodytu- namu, irVakar pa*los ofii 

togoje jau nrtave |>riimami *^tatavn ten keli* vyra* 
Ltea aataai “b<ak>u“i '4t*’ •***!*

ctlraoM* per Iri, diena* nuo 
lyta lig vakaro | iri i minėt n ul- 
takpnai ra lūnigni*. Ir. tur- 
tat, apKižiuri-ln. kml |*a-tui gn- * 
Ba to darta.

Taigi |n*-kelldn. kml nž.-i* 
kymai bde-niai te-pi iimami.

« 
vakar Į 

In r j

ir kad už-i-akii-ė-m- mui-ta- 1 .........   »»tbininkų pn-;
M parari |~*t ta- pnnMa* • •'a |a«s«adtay ragryia dar 
IMontimti Ml.-innut j ant radi. >«n. Sakoma, kml .Meram už 
Bį.

JVt |»iniiiuii |ki» •
IcrautuvvM* už-nky tiuii nno 
žmoniii ir loli-nini 1*1010.111-1. 
Nežinia kaip ilgai pri.minuii 
lęai*. Gi iki tol. kol bu- mui
to iėtekliau*.

Drliiiily* tuk rimčių žino 
nių |ia-iluiiid*ijo ir n:iil*b*j;i-i 
tuo miti-lo piguiuii. Tiik-tuti 
čiai dar pa-inumb**.

Kalbama, kad tliieagni to 
armijų* inai-to kirto |«*rmn 
ža dali.-. Tad mnjorn- Tlminp 
*on |.rei|*ė-i Wn*liin-*1**n m. 
knd butų |ui-kirl:i dauginu.

Angliški laikraščiai 
pa-k*-lle- tokia žinių:

M*4 *i*rinioko dirbtuvė-.. <1 
biuiukų streiką* |*a-itaii

IIHik*-- 
p ilikę

N.-s
aurriUaii-ki InikraV-ini. 
liauditigM- dail ta-, kad 
darbininkai pratę -tų 
-f andai, knip b n dovi 
Iii.

ŠIANDIE MARININKŲ PA 
RODAVIMAS I

Aintidie tTiiea-*ij«- i*yl. t. 
augryžuijy i- k.*.ė- m.o iuiuku 
jKiia.hn inui-. I 'aliulu* ima- 
bu- vidtnnie-lyj.

PRANEŠIMAS

u pini

t i •

!1

m.

L * Kita 
iii |u>t

Ižvaliaviiaas.

Ne*k4i«j. rugpjūčio 21 d- ta* 
i.'važiavima* Av. Jurgio tuo 
kyfcta* aluninų Jatkroa Parke,

ir Viai nariai, kuri*- u* iri t r <laly- 
vauti, |*ribukilr i makykiua 
kambarį au pietai* ir apie ta- 
ėiiuty vulandę ičvaŽHMadte gat- 
t įtariąja Bate.

ėio klnii-iiua kol kn- 
. I ■■ ju.a-kiiiiil. 
tioii tikėli. I.n rašo n-

Itutli 
paty. 
•nu- u 

reikti

U BUDOKPOBTO.

NOK IMA PALIUOSUOTT
1.500 P0L1CM0NU.

Mi* to laryt*** |M*liri.io, !.**.
i. i.t* to pirmininku- si* Tli-n r*-i 
kalinijn. kml i* ( liica-.-o- |*>li- 
rijo- tarnyl**- luitų patino 
•uotu l/itttt *eliyVi—ui:i |*>lir 
iiioliii ir ji*-ui- butų iiiiil.n 
ma |**n-ija.

Sti-fb-u tvirtina, kml •lange
li- tų |*di<tii*iim *l*-l -*-n:ilvė. 
i:>-;:ali at-iik.iie ini |iildyli navo 
iriedi-rniiii. m-- turi iL-ikvolų 
« n* rgijų.

\ i.-loįe imliini-iiolų Imi bitl
j. tiim*i j.-imii it i-ru-t--itiL-i *y 
rm.

MIRĖ STAIGA CATVCJF.

SOCIJALISTA SKUNDŽIA 
j*0 MOTERIS

N«m ijuli.1:i -I «jili Grotitr’’!

ru*.-lpu* ir i-ul* i*
lt

Su trinkima- buvo

Praei'oj i n- loj. ragpj. '>1 
d . Av. Jur;*io fcirnp. , etninė 
je įvyko vi.y Brid;i|«>i|o 
draagijy vaidyhy natiy nari 

iikinin. | m .i ta rimui, kaip l:o-
v ikiau.
i., tufai |*nrnmą |irr I

ik-iiii.ti/.ai*. Ajil.-dlėta jvirinp- 
I •i-lsii . kuriaibu rviiluiuae 
na!.**., drnluitmi. i.v dii» > ii lt. 
Prie luivii-iu- k*e:ii-ijo> *’rttln 
1 a <!nr d :t:ęlait euer-.iiigy *ei 
I ju. kurie (n dnrby v**, ir vn 
t - p. t myli.

Kularln m.lvlioj. nigpj. 21 
'• toj* l*.l' .•■'.* Iiruėje ; 1111 ne'i 

' I Viiėka. | r įkali::;.-. Tai I-II- 
l.aipir pra-i Zia kAlu|Kluijo.
Bridęv|.irto K R. Kryžinu- 
r iiiėjų .kyrio. Katii|ia';ija riti- 
1 .ui nuky. dmlnitiy. avalinė* 
i kilio lę.i. i.Mi«Ų -maitę ir 
toliau. Gulinta likėtie.. kad 
l'.i id-.e|«irto k<*b*iiijn vienu 
pukrau. latvy «laiklni. ir |m 
na* Lietuvon iiuvnrgu-ii-ii.* 

i 'troliam-.
Rep.

BRIDGErOETO RUOŠIMA
811$.

Na, i>h Idžinmn-i.. <• ki-k- 
gi ten prie ju* ruo-inui-in ii 
prie ko •

Tai iniu dn dnr nežinai *!
Taip.

\’h. tai kl:iu-yk: iu«*in-i
• l.ii t Rnalmioj*. Iv 

| nkiilbų, kurio- įvyk- n 
*‘io mdėbli<mo vakare. 
A*. Jurgio paraiujiiM-j 
u-j. Aulmru a*e. i, :;_*i 
|"» tu tni jnu prie duris*, 

it prie k»ki<> dariai 
link lok. gera, ir

Tuojau, i

• *:d. 
avėtai 
- |d . «

•r

•3

Aventndioniai* ir je r Lr.lmr Day Karm-vala* prašilki* tuoi ,» pirty ir trauksis iki vėlai nak
tini Atokiomis dienomis prn-iilė* vnknre nno C:.3O ir trankais iki vėlumo.

Tni Im- iH-verk-mų. Ia*t link-myl**'-* Knrnivnbi*. Kn- nėnlsilankys j Cicero* Av. Antano pa
rapijos Kamivalą ta- Įut-km verta |«-r visą savo nmžj.

Ko Knrm-vale Im-. tai ria neapsakoma.
4k

Galima pasakyti, kad Imi* gyvy ir aegyvy «iaikty ir žvėry, ir gyvulių ir taraują ir nty parat- 
kamy rtc. etc. Prie to visko širdingai kviečiam visus Ciccricriu* ir <1iirakiečius j Jubiliejinį 
Karui valy.

Klebonas tr Komitetai.

II vnnnnnnnnunara
kailm rink-ilridui u- ir nukn.

R. Kryžiui, tai ir i.unlsta 
gnlrai kimiu nor- pri-idėti. 
ikh nuo to nieką* u<--.-nli nt.i-a 
kiti. <• jrigu jau kai* atntnaky -. 
tai t>> ir lietuviu mvadin-*.

— Tni tik tiek!!
- Kad taiuista butuni kiek 

kaut n-r itin, tai ai ir ravi* |in-a 
kujinm greičiau iižl«airėi-*u. 
liet k.j darvaė. kini:-yk... Apart 
t<*. bnix*ia.tra*ka ii )-ri<- didžio 
jo |*nra|Hj*i» ken: <> .mu-diaza- 
ro, kuri* |Ha*ė*ra ms diduauria 
iškilme rugpjūčio 31 iL, 4 vai. 
pa Įiiety ir traukri. dar taika- 
rimui- rtig-*-jo dė immi*.

— Ar tai jau rinka*?
— Dar m*. I’rio lin.-ani n-n- 

giani viai: tintai ir maži.
— O ky-gi jie trn turėsi?
— Palauk, • pa-ak\*iu ir tą. 

Draugijos laata* tuiė*, u tone j 
lanitmr tai ta lik smogaiu air-, 
dia truki, nata#x». Alai ty 
draugijų bodą vardai:

I) •'Nesmm.n-.** Vi*y Avra- 
ty. I'žiaiky* -nldžiy ir karvių 
gėrinty ••tafTety.** Ir kn* tnd- 
kulj jimii*. ten jj ažgvaiuti 
•imu*.

2l “Aidim a." Av. <h.o.. (''i.i 
turim jvairiy j vai ria u i y daiy- 
ky-dalyk*liy. Jie riet 1*1* :u 
ur*li ir *itanh*li jų |*ai«j. .tei
tu ižam ko •■‘••k.i lm<-. ėia a’*’j<-» 
■lepra u*.

Ji “I.:*-|**jii-.'* RoŽ4Uie.i’*i-. 
Į plauko- vieta. Ka* lik j •••:; 
atitrauk*, lai vi.* j Istvnro fcuy- 
•ai« uzbr.-t.ik- .

-•t *’>eiitai.’* Av. i‘etroi,.-r 
Jeigu ku* -ir-itnit |*ninirė« I.-: 

.u- motery.- ir un-rgait* - tr 
.*’-.. tniit r*l-•la-.l.yt įeil.'-

•"•1 “Trnkni.” Nekalt** Pra i 
«b-iili’o. Pn* Ii'- i nili- ka į: |1 
prarisi -k.-imi-. -aidų- yra 
daiktui. Ka- u. ėję* “*kanil*u 
ia,“ me*, tam j**» nkn.iiy vai 
gių atin i.

ti) “Knunn-“, Moterių Są
junga* kiioi-i **Kaumi“ val
dymų nioli-ry dėlto itžžiiirv*. 
kini vyrai -u prieėai* knrinut 
turi-*. I r k.i- pa* ja* nt-ibiiik * *. 
tn- i-niiėtiiuii printaty*.

7) "\ di*i>i .“ Liet. Vyriu l<* 
to- kuo***-. Iin'.|i til: i*u-> l•■ltkl.l 
v *-iai -o-liiuil. alini*, lai ir .i 
-i “endekni“ nnrim*.lr ka* ti! 
!• • imi* tada n'-ilnnky *. tni ;i< 

i-iui pni'iai'iu*.
•*) ' Žemaičių Knlvaiija." Al 

toriu*-*. Kn-
panori*, tni jau j čion 
turi-*.

!»l “t'lin-ak'i 
Jnimikai* ių dr 
r*--, tai uoli-n 
ka- juo- ntlauk 
vagų luinuiiy-.

|t») ••P.r:*i-_- 
St ii *kio ir Ai . 
lo- alinimų. J* 
Į*a-iiior*-*. tni 
Initk'!i t im-*.

— Dar ir *1 
einu, h-l inahi

lik šventų įlinktų 
iiž-ilkt

Av. 
ĮO.. Ktl 
ia |m<l. 
l«. tn: -.

V
• ir

n
i

«k>>

j 
tj
t

I

PASIGAILĖKITE Badaujančios LIETUVOS
Visi Lietuviai kuriems rupi likę giminės ir patirtanti, tegul ateina.

Nedelioj, Rugpiučlo 24, 1919
AV. JURGIO PARAP. 8ALEJE. 32 ro Haoe ir Aubunt Ava t VA L. VAKARE

Itu- gairių k.-di"-1oju. kurie nurodys. kaip Im- galima sušelpti savo giminė, ir 
pii.i-iauiii- Lietuvoj. fi ' -if*-

Jau via tam tikra komisija kuri susideda iš Ifi v|»itn kuriai yru pavr.-ta tvar 
kyli visu* daiktu.. Tie kurie aori-rite myšti drebuliu, ir valgaaMueria* daiktu* ata- 
luaėkite atarėti j Av. Jurgio Parep. Sale ant Įiirmu luby, trn bu. pastatyta komi
tetai kurie |iriim< daiktu, ir užrašys į tam tikrai* kningaa. Taipgi bea galiam tapti 
nariu Lietuviu Bandomojo Kryžiau*.

Viri daiktai l>u. priimami nuo 7 iki 8 vai. vakarai.. Dienomis galima kreipti. į» 
-D.*. I.i ninku" Krautuve 901 W. X1-nl N' i ~. - T ~XI|(Ljlfli>flnr>mB 4Į 

lietuvių raudotojo kryuaub komisija.

; Dr. G. M. GLASER
?: u»hbi 

I ain •». u-rr»« m-
Į a».> * -i o. m.. «Mra«a. •»'- 

-ll--l.IAI.tXTA*
• Mtler'LKų, ViriMtų. tuipft r toro-
• atAity lirų
IttFfjm TAMSI** Nuo » r>l<» 
J Ai |t. Ry. I 
I « v
• "*

•X
1 

i

I

-x

.it

tr r r porilita.
Vyturėlis

KAPE IR UGNIS
Viską atčmč, sugadino Ir sudegino gyvenimus 

Ju»ų giminių
Junų |Mi <<UK bdiliAI. I* tr»l. l<u*liaL arBrrr* ir M1I BPlI*

<-.i Ju«d Ur*t>i -i IttuMiia liksi l*r B|»valk.alrt. diMMMM. |>un<off*-«. 
9Z ■ a tiudiiL |m« ir alte am* am «fe>rotailo akyry ^ruAo i. iki-IImj*

UI rVIIUK JI** JI K.I %K.1U MH.Vkim? Ks4 
j • ... f tr J».. , . . <1 MIHIh III 5|»ltlA I 11'11.
III un . i » ................. ... !'*• •••« t. |m. h«v*<uj^ ut |j«.

I ' I \< • • ' I K 14 t Lnainy
Ir I-thMJa «1«t iMtr •• L•»:•*• rvtntuy vpiIuUm tkMi laiku Jba gn-
i< u t. • • u it»t« i t-*. |*inigrit« tr la>Aku« J.-tsti Jus n»<?l(MXa
I nr «ti*ii>.< tai |tMMųakH mutua arteoil Ir *»*no <1)
4«*b*ri |» ul» natfutu l«lu. • Mwe faaM*«»«cw>i^> awM«4k«><l Juaų <1 ml-

Laika. »mm. terlauklA. eiyateil | ••BIRVA. latlkiM tiuw n atrašei

Centralis Bendras Lietuvių 
BANKAS

32-34 Cro*s Street Boston. Ma*s.
J
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