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WASHINOTON, rugp 25- 
Lietuva laimėjo svarbų daik 
tų. Rugpjūčio 29 dienų 8. V

B JAPONŲ U
KORĖJOJ.

Nitrn. W. 
tu buvo <

tetas priėmė aroendmentų prie 
taikos sutarties, kad Sliantung 
provincija butų >ugrųxinta Ki
nijai.

Tiri pirma. kamiMn attik-

Tas labai nejiateiAina gyvra- 
tojų.

Tcvians klorris priduria. jog 
Kolėakas yra |>ari liktini austas 
vyras šiuo laiku Kiherijoje. Tik

Oopenhagen. rugp. 24. —A- 
not laikraščio National Tiden- 
de, Anglija darbuojasi gauti 
koncesijų geležinkeliui tiesiog 
|ier Eųtonijų. kad pasiekti Ru 
sijos turgavietes.

Anglija taippat tariasi pa
gauti aavo rankoana Baltijos 
jūrine salas Ragoe ir Oesel.

rijos batų atkaukti Mm. at 
siekė savo tikslų.

(•m. ailjutantas Harris pra- 
nešė komitetui, knd iš (i,(IUI 
kareivių Kiberijoje X5(W bus 
sugrųainti namo apie sjialių 1 
d. Iii kiti sekantį inėn<*sį.

(im. Harris pažymėjo, kad 
tnm tikslui jau • pasiųstas 
transportini* laivas su 2/rfkt 
naujų kareivių, kurie pamai
nys dabar Siberijeje esančius

METAI-VOL IV. Ik. 299CHICAGO, ILLINOiS, MRMADIENB,tUGPJUOO (AUGU5T) 25 D., 1919 M. 
n— ra tau Maram m.mcm at. me. ar OBi aoo. Lemtom taniai amt aer or margu

didelę moralę intakų Mbaa^pų? 
valdžioje. Ir kuomet taa įvyk
tų. tuomet Kur. Valstijos latb- 
tų Imt fiasirengusio* parimti** , 
ti pinigų Sibcrijos valdžiai Ir 
kuoveikiaus parūpinti giuMfe 
amunicijos, maisto ir drahtSj. '

Pagalinus amliasadorina n*' 
konu iuluoja Silierijou pasiųsti 
iks|M-rtus su tikslu dalinti gy
ventojams maistų. drabuziaa ir 
pravesti visur reikalingų civilį 
valdžių.

dirbdinti:
Kelis milžiniškus kruizerius 

po 40,(MW tonų kiekvienas.
Tris lengvu. kruhterius.
Penkis pirmos kietos <les- 

troyema.
Penkis antros klesos destro- 

yerus.
Kelias n.tnlaaHns laives tr 
Kelis luaze-niojo ti|>o laivus.

Admirolui Kolėakui (Si.mri- 
jos valdžios galvai) didžiau
sias vargas, kasi jin negauna 
materijalės |mgell*is nuo talki
ninkų. Tau įtariuose armijos 
vaduose sukelia nepasitenkini
mus ir nesutikimu*.

Kulčnkns su savo armija nu
sprendė atlikti |iaskuliių pasi
priešinimų prieš bolševikus 
naujoje karės linijoje, už kokių

. knr kari« me 
imas Issiuiuinii Bet jei atsilaikys, 

bolševikams

Oearra, rugp. 25. — Tnik- 
rašėio Joumal <le (lettrvr ko- 
rcs|iondciitaa i* Muuicbo pra
neša. jog Vokietija pasiketinu- 
ui įsteigti kitų tautų sųjuugų iš 
Rusijos, Austrijos ir l'ngari- 
jos ir iMgalinus Italijos. Ja|s> 
nijos ir mažesniųjų tautų, ku
rių nejia tenkino Paryžiaus 
konfrrvnrija.

TELEGRAMA Iš WASH 
INGTONO.

Londonu, rugp. 25. — Rusų 
bolševikai bevieliu telegrafu 
štai kų praneša:

"Jie, nelaisvėn paėmėm 
(OO kareivių su kulkosvai
džiais mūšio metu šiaurrytun. 
se nuo lapšinskaja. Hunai- 
kinta du priešininko pulku. 
Viena grupė. susidedanti kuo
ne iš vienų oficierų. tnip|ml 
sunaikinta — 4<Mi užmušta ir 
luti le-lais, ėu paimta.

"Pranešimas, kad tirs 
Kronštandtu nuskandinta du 
musų laivu, yra neteisingas. 
Tik vienns kuris laivas leng
vai sugadintas.

"Sovietas ttiirtcijoiializuvo 
2 tūkstančiu įvairių industri
jos įstaigų".

VOKIEČIAI PAREMIA RU 
SUS PRIE5B0IAEVI 

KUS

šiem* daugiausia maisto pzį; 
statė gyvulių skerdyklų kov 
luinijos, gi aplinkinės krautu
vės pristatė drabužių. Visas 
šelpimas buvo nt liekamas 
Raudonojo Kryžiaus priežia-

New Turit, rugv. 24. — Iš 
Praarusi jos čia sugryžo pas
kutinis Amerikos airių organi
zacijų atstovas JohB Murpliy, 
kuris tenai darbavosi Airijos 
ncĮiriklsusoenrbės reikalais.

klurpliy tvirtina, kad prezi
dento U'ilaouo pagarsėjusieji 
14 taikos posmų Derado sau 
rieto. taikos konferencijoj. 
Vietoje tų posmų Anglija ku 
Prancūzija jiagninino savuo
sius taikos posmus ir šituos jia- 
rėmė prezidentas.

Airijos reikalavimai, saku 
Kurpti y, buvo indnoti premje
rui (leiiicnceau. Tuo tikslu 
(Irmencrau. Uoyd George ir 
prrzi<|enta« IVilsotuis atlaikė 
slaptų posėdį ir imkirto Airi
jos reikalavimus.

DAUGELIUI ĮMONIŲ DAVR'jusiems drabužius. Nuken riju- 
PAGALBA RAUDO
NARU KRTtIUS.

l
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tėvynė nę mokyklų arta

Vaičių!

o*tu

SHTMIttUN.

tarptautinių dalykų

iforporieta.

<

i) dainų
45c
50c
4Oe

deteri* karteri išsi- 
tik Įmžaitavęs, n n*- 
j triobų, taip gali ii-

no* alga* ui grynu* mokslinin
ku*. A* žinau Stakių pavyz
džiu Garrari* fialyjc ir <*»- 
džianMa, M.> ffadko* tok 
alininku* Chvolaoa, kaipo Pet
rogrado tiniveriitato profeso
rių*. gaudavo 6jM0 rublių al
gos j mėto*. Jauna* pinu poro* 
metų baigt* pirkiybo* gimnazi
jų vaikina*. PeAatkino poperų 
dirbtuvė* ngi'iita*. gaudavo 
l.'ųUOD rublių tuo pačiu laiku 
tame Įiačiaiiie ndaat*.

Ii Ti*y Rupijas tDotofeliniuky 
didžiausia* buvo,,b* abejom-*.

M. i mėneaj. i^riu badu tau- 
pindama* i>*r 5 rnctns po 5 do- 
benna kaa aavaitė sataupr 
ŽL»»a*rfcU— 
j——da*wiiiirtgiĮMk 

brangiau ui anmo draugų mok-

iiiiiiiiiiiuiunuiiiiunuaiuiinminmm 
pirkite Karts taitpv 
M0 ŽENKLELIUS (WM).

sr. Uiiriįi, utui 
t»j* ti» taJgtna 
Lk tu va* maita* 
d-*. U beturižk)

dolierių. TT
b) rinhfitaftd' yra tmirvrai 

toto nebaigus iNtišmokųa Man
ta bedirbdama* ir tepelnyda
ma* algų, ir tari kišeninį* vie
nuolikos metų pervirij uždar
bio ant išlaidų Ly. 84.420.00.

Taa ntapžblo kifeayj* 
esantis kapitalą* susidėjo įtie
kiu bodu. Per penkerius pir
muosius metus vaikina* gauda
vo tik 10 daktarių j savaitę;

DRAUGO ADMINISTRACIJA '
1800 UTS8T 48-tii 8TF.EET. CHICAGO. ILL

pradtata miljld i. ty.dMOM. 
Ai* tari išriti aogltųjj, mikyk- 
ių, kur ta mokykta rištų tr val
gi per 10 mėnesių išmok* ma
žiausia 8350.00, o ta kitu* tai- 
kalus apie giOU ir ta da mene
siu 'akacijų po 820.00, t y.

na apie *88040. Vžaa tetariu 
--- > *-------------------------------------* - H yrių MU|ęnu>ji n akuk UDrri* 
tlJMOjKl. Dar reikia ištari ke
turis metu* univerritete. Ka* 
naudojasi laboratorijomis, tam 
mnverritata* labai teaugus. 
Ka* parimtam pigs**? Žakų, 
sakysime, senąsias kalbas: lo
tynų ar grekų. tnm universite
tą* atsieina apie gSOO.OO nie 
tam*. arta 82400.011 i* riao.

Jeigu du draugai, ta pačia 
diena taigų šieji Įlenktų mokyk
los skyrių, iiersiakiria ir vie
na* eina į mokslus, kita* i dar
bų. lai po vienuoliko* metų 
juodu šitaip skiriasi rimai 
nuo kito. *

Tų taisyklę lengva išpildyti 
■ritažtamt prie laatava ar ba
terija, ten sunkiau tų atsargu 
W* taisyklę užlaikyti varto-

11 Vi 
M»4k-hni«»k<‘ ‘Uirivi* tik lito-

Buviaaytaa VMeHjai W* <K- 
"DRAUGAS" galioną Britajųdi- 
urat vxiax ūmi v nurao ir 8*1* padaro, “ti

anom —ma*«et —mis w įgali auailarti prieš ja*. Yra 
ta^k^jMteteriaĮų gi

mūsiškė naminė karš tarp dar- 
gtajteKTAMBu* aooš* bininku ir darbdavių kaip tik 

naudinga priošame, o kaak- 
uzrmv k atauki- ntEvn Atn* sminga mum* patiem*. Jei me* 
“DRAUGAS” Idntar gausiai vartosime strei- 

Kdaa ItAMlta'M tlaAmta •cAfUMrgtem.
nUObtMKMATUte BJU.te.il 

atSomri’ i

ku įkalto* nuo ublnJymo d>rn-si n« 
luo NatiJv M <■ t tų. Norint ixrm*i«)ti 
•4r«t Tf da reškia priaiųvti ir ■*«*» 
Urt»u rminl gvciauMa altprii dpt' 

kra»<>jr ar ciproc < »rdr-r"

vergu.
Nedora* yra daiktas atkal

binėti žmones nuo streikų,

karė* šmėkla, kuomet ta pa
sijaus nėra. Beito me*, maty
dami streikų gausybę, vis-gi 
ilgai nieku nesakėme prieš 
juo*. Dabar jau drįstama la
kyti. ae* mum* išrado, kad 
nnujoe karės pavoju* yra ga
rnį aiškus.

Teko gyventi Europoje prieš 
kure ir matyti prieškariniu* 
ženklu* netikėtu* gaisrus, riau- 
šes, streikų daugybes ir dau
gybes žmonių nedirbančių, a 
turinčių pinigo nežinia iš kur, 
ir kurstančių nesusipratimu* 
žmimėse. Prie te prisideda ne
aišku* 
stovi*.

Kaip

■brika*. Atai pora _
„ Yri** dirbtav* duoda už
darbi* daugiau negu pusei ri-1 
ta miesteliu gyventojų. To» 
dirbtuve* tyrui pasijunta esą 
aknaudxuuui. 1___ _ _______
<Uu j rn jmkt iK-iaiiut* Imi via-gi 
aelci>Hųuu UurUiii likai Larui-

••••••••••••••••a*/••e••e•e fit* 

‘••••••••••*aooo*o«*#oo<*a* RO* 
••••••••aeoooaaeeoaoaaoeaeo RO* 

• * * * * •• • • o o p e o a na e « a^a e 01

buvo piisitaiMMinai teisų*. 
Juo* linksiuino žmonių kančios 
reginiai, dvi teisiausių sopulių 
konvulsiški reginiai, gyvų žm« 
mų degutu nplie'u. tani, k»kių 
į.utjiiiskų rinkių degintum*, 
l-ulku-ių z.v< rių *tidra*ki niui 
v-v ;įhi kentėtojų atidavimu* 
ir kas ėin išskaitliuos visa* tai- 

1 •••n;,l* s. kokių troško doriškai 
| nupuolę stabmeldžiai.

Gol>»a« nenueini irdiaga: vųr- 
.uv s i >- nrtunų. kaip tik gal: . 

ma. iki ptiriratiruiin rkatjjou | 
itiuiu lodama*, rt *avo rro&iu- 
>uų tapuiėdinunni neėyk*tau*i 
itimoki-ti. knd ir tuksiančius

ko ginklų prieš darbdaviu* A- 
incriko* priešam* mažiau rai- 

52* VMrtoti ginklų prieš m*, 
rronuacrtu moksu ukaiBs. uu- jjP veikiau ir lengviau mu* pa- 

ari atraitota nuo ulalrašvion no

Streikas yra darbininkų j«' 
go* parodymas ir jų ginklu- skirsto 
kovoje su darbdaviais. Kn, trenkęs 
fltaklai* risnomet reikia ap*i- «i«kinrtyti ir 
tata ataargia:: •>" jai* galinta ju*. ypta, kad Naviesytų VaL 
V priašų tamaiti ir **ve mm- utijų vyrianaybė deda viau 
Britai. Ginklu* reikia vartoti pastanga*, norėdama pavojų 
taip, kad nepasidariu* sau ko- prašalinti. Bet toki*** aplia- 

kybtae reikia ypatingai btai

kad kiti j atratkų riboja, o ap
sižiurtai, ar tikras yra rritek 
iaa, ar ji* buvo matytis pinta

* nvjpdira.
ri*ai Misi ir na peti— iš
ėjo* j suriku f

Lietuviai žmonės yra aefcar-. 
_______ »t uoliai. Tegu tik apevarvto. 

Nor* skriami* kn* ,Un*' •lJ'«kui. o paskui 
jau Imtys žinos kų daryti.

tančio žmogau*—ravo tarno.
Prie kn nepriveda d-rrižka* 

liuoeuma* skaistybėje: Ak ne
kurtos mergaitė* tiesiog pu*- 
nn<>g> • lankutuoja. gi jei vai- 
džin nesikištų, tai. sveikutė*, 
trokštų visai iitmgn* pasirody
ti savo kunolj.

Tikėjimo ir <l«ro» nelckę* 
t rokštn ir kitu* iš doro* kelio: 
ištraukti, kaip ir girtuokli* kad ’ 
trokštu rišu* sau lygiai* ma
tyti.

Stoka neto* apipieiti tisui 
’aoškun’ir. paeinančiu* v v\»n 
bų doriško mpu'im* veim,, 

A’kr<apkim domų »oi* iru 
pm. buk praktinių 'ro-kiMn.

Negalima |>ralenkti *rii 
Išganytoj), kaipo tolinta 
dorus pnvitdi ži’č 
tx<»kuntii ? £ln. v>, <* 
dyi:a tiktai mala n 
t reikimu: “T roki t u. L

oe-o** ■■imiiniu vos* a«*-

ĮŽ—ri Totarimta 
dų.” Sutar. jie išeina streiką*,. Ko^u ,ura*ti tagaaėdinimų 
Po kelių dienų jie alsūnen*. žmogau* širdie* troškimam*, 
kad U pati kunpaaija, kuriai Tie troškimai yra taip įvairų*, 
priklaus,- miestelio dirbtuve, taip skaitlingi, kad juo* ir ge- 
tori oy tokia* pat dirbtuve* nu atridėję* vargu bau nurimit 
kituose miestuose. Anuuee | liuori. £n>ogau* troškimų m- 
darbuiinkm nestrvikavo ir ne žndilitojumi yra jo<*ųžinė* do- 
žioujo, kad šičia streikuojama, riuis susitvarkymas. Jei žmo- 
Dirbtuv,- |mditugin<> darbų ki- gan* sąžinė atari doriškai aug- 
tuow luiesUMat-, ten prisiMim , štai, tai jo ir troškimai bu* 
dė tiek darbiuiiikų kiek šh-io- ' prakilnų*, naudingi jam pa
nai buvo išėję streikai!, ir juo-1 čiuui ir jo artimui. Jei iš kito* 
keri iš streikininkų. Tie likt* J pu**- jo doriška* stovi* teis 
be uždarbiu. , niekai, sugulęs; jo taušinės

Tni-gi prieš streikuosiant j»u*t«»a* nr j*« užmušta*, nr 
taikia sužiuuli. kukta vni kotu- ",,r> sugadinta*, tokio žmo- 
panija, kiek ir kur ji turi dirt.- «'«’ troškimai viršija imt 
tunų, kų mintija kitų tu* ju< nuteniiauej gy vuliškumų. 
ek» kompanijos dirbturiu' l’ažrrigu* j stabmeldžių lai- 
darbininkai; Iė- šitų zimų į.. l,,: -  .......   '1,,ro
daryta* streiko* gali užkenkti f'"' u’"'tudu*t. jų y troškimai 
patiem* darbininku tu*.

Butai kitas žvilgsny*. Nora 
negali Imti |>*)nins<» dirbtu- 

Ik dariėniiikų ir durį' < 
tcėious i»ig? ' 

kad iiailuiiiukai ' 
ų pru sai n l.-.l.ri- 

priešai dul l>Uiinkų. 
nesiginvysinic su tu

j trokštu, kad gyva* burninei: 
I trokštu vi*o» žmonij<*> išgany
mo: trnštšlu. luta ir ji* batų 
vieuaa. taip kaip Tv tr aš, Tė- 

jv*. kad e*av* \ima*."
Av. Petras Klevera* taip 

troško artimui laimė*, kad re- 
g-danms reu-žinoM apkaltą 
nairinų-vergą jiataai jo vietoje 
ditrėai apsikalti, kad tiktai ne- 
Icimingųj) įmiIiliomvu*.

Kas pajėgs m rašyt i Di*vu 
išrinktųjų įvairina troškimus

Tikri tėnnaiiiiai trokšte te- 
vynę—-Lietu' ■>. tikram* žoduo 
retškitn* huosų ir neprigui- 
uiHjta remti. Jie tavo troški- 
u ų visonu* romi*. <1 aitai* 
l»*i paijtA 114**1.c ••

tam tetarą* iam gydytojo, ari 
lotyniškai taau katra* žada lai-

KBiyn. 5wrii i#pr*asų 

tai nereikta taip ilgai vargti 
■nfcriu.M. tmraMa trik pini
go j juea įdėti, o ta riagtaaai 
darbų leogveaui* ir užmoknoti*.

Bepig taip šnekėti nepaeie- 
kuriam augitojo motojo. Emn- 
ni** nebuvusieji attgštesniame 
viaatiiuuue moksle nesupranta 
apie kų kalba apeeijali* uwk- 
ala*. Jau yra bandyta mokinti 
žinonea medicinų* be aptatriio- 
jo motojo. Išėjo tik feižeri*. o 
ne gydytojai. Net ir nuo gailes
tingi) »e**-rų reikalaujama, kad 
jo» turėtų augštą prirengiamą 
j) bendrų tantalų Jo aeturin- 
ėioe mngmta. non tatai rupi 
*M išmokti gaUootiaggjų eo- 
•erų dalbų, nors ir protų tun 
iš prigimtie* šrie*ų. lėčiau* 
nesupranta to* rinito* medici
nos, kuri reikalinga gailestin
gom* *e*crun*.

Mati imčiam j teko nioJunti 
žmones teologįjo*. Kurie nebu
vo (icreję apskrito prirengia
mojo metalo. 6* nesuprasdavo 
kat jiem* įšaltam*, kol nopa 

lt irdavo bendrai žmogiškų ti* 
j »ų. apimtų aprimtame pnr 
igiaiustdt* motai*. Tatppat 

tnaicaiai*.

Ve 
kų ls dirbini 
Viliu minti*, 
yru fnbiikaiit 
kaului 
ftnndie 
jMŽiurn.

Bet t

BJU.te.il
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Kn. JzMfcakaitta ♦I.10U T.
Palinkta, Po
V. Salianlinaa, J. Kieki**, A. P.

V. Batruuaa, A.

Viao nurinkta tl32!Ki. la 
tų |iaaiųata i Kaului Antano 
Kajetono. (Lietam pm.) var 
du tl JUU.UO. lakusieji $21.8a,

Kiekiui**! ui paaišventium ir 
drnug jaaižadcjiinų darbuo 
tie* rinkime aukų vnrgrtan- 
iMMUa -l—

Aukojo sekančios ypatus: 
Po tlU UU Ko*. Vanagaitė ir 
K. V’aailiauakaa. Po $5.00 kun. 
I*. S. Brigmanas ir B. Jovai- 
aaa. Kun J. Svirakai* 3 dol. 
I‘o $2.110: A. Beinoraitė, kun. 
H. J. Vaičiūną*. kua. lg- Alka* 
ritina ir P. Hriūhaa. Po fLOO. 
O. Balaait.-, O. Baltiuaitė. 
K. Žeromskį*-. A. Kugianiur, A. 
Harevitiua, J. Martišius Pr. 
Kiaonaa, C. M. Fdipnviėiuta, 
Aug. Jurgita, E. Vilkaitė, J. 
Kuit**rin, i>. Adomavičiūtė. X. 
N.. M. Vainnuakiem-, P. Mu- 
įeika, J. Kaina. J. Bertuli)*, b. 
Silviainkė. J. Naujeiia. P. Pi- 
l'ulaku. KI Barkauaki-* ir 

* ainUuomi-, 411 £3r. Viro tat

Dabar tankiame prakalbų, 
kurio* bna 23* ir 24 iio mėne
sio. Av. P. ir P. jau. «wt 
Kt ieriatni yni vtai j ritu*

•Dr. M.Stupnicki
3109 So. Morpan Street

Uždirbk 
&J*35 iki *50 
^7 i savaitę

BIZNIERIAI GARSINKITE ; ‘
‘DRAUGE.’’ Il_
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KATALKHKOS iVENTU

iom- Ib.-ic :.nų dienų 11- 
'gryžo iš durim tumei nešina* 
gražų šviežių rožių 'ninikn. 
Tu di'-nų -'tėjo I- metų, knip 
ji- vislę*. Taigi tas roži-* buvo 
nupirkę* ,*av<i timlervi.

Ji* |*iirėj<> nnmn |>o nnm. 
27-‘>7 ll*».i ui tar.

Geležinkelių varduo-e, tie-‘v*'b|n.
M-ta paL ir Makota avė, te- P"4*"• praarta, vy-
dtraKai apratai užtiko vienų "au-ioji 12 mrių duktė Ade 
vagonų su *Wi maišais euk P'""- “Mama n|Jei.1o nnmm rtl 
mu*. Cel ni Ietį buvo tail ■> t 
mas nuo liepus 24 dieno*.

Rinoura tuojau* enkra* pa
imta* vnMžtas gbJs>« ir imta 
Mkoti savininko. Tas ravi- 
aiaka*. su|>ninlnirui. turi birt 
spekulialoriu*. Mieste cukrau- 
aepentauginll-in. Tnd Žuhi 
gaus norėta pa*i|vlnyti pa-i- 
taikius tinkliniai Įtnigm.

Tik visa nelaimė tame, ktni 
šalies vyriausybė tomis d’n*n<>- 
mi* ėmė ir nustatė cukrui kni-

GELEŽINKELIŲ VARDE 
ATRASTA VAGONAS 

CUKRAUS.

Fadmliai agentai cukrų paė
mė savo globon.

I* ra? - -J — - — ** — * - 
betari cukrau* pirkliai speku- 
Hatoriai.

ARKNDUOTOJAI STATO
DUTMATUMĄ MAMŲ

TAIPGI REIKALAVIMAS.

Tų padarė po 13

O* tbe

Valdyba.

U BRIDGEPORTO.

■art.PRANEŠIMAS

Booton, Miij.

GALIMA GAUT NU8IPIRKT

KAINA 50c.

Lai
tiiiiiiiiiiiiimiiiiuini

Turime tai p pa t knygelių "In- 
dependence for the Lithuanian 
Nation” (anfliikai).

Užtisakymų uų vaito

DRAnaaAPrn, nn, 
1800 W 46th St. Ghicaco. m.

tnraike, 30 d, Mn ra, t*. My- 
krio Ark. parapija* svri.

Prašome visas naras rėmė
ju* susirinkti nors kartų, nr*

SAMNO8 STAMP5 
i>>urx* BY THB 

UHITF.D STATĖ* 
COVEnKMEMT

ii'iiiiiHiiiriniuiiiiitinttiiitmttiimiiiiii. 

BIZNIERIAI GARSINKITE 

“DRAUGE.”

ka navc-Mi tntrlkta* 4m-naaa. |.lBl<ua tr laMkoa.
kur Jūsų ttrtiad*. tai prtrtųabii nurota mmJJ aatraM ir *»•*< (1) ,■ 
d.dlrri |.**d*Mi«ttnui l**v. o fn«x* inulstraf^rne auiaAkoti Jaaų Ritu J- 

Ijaibaa mirt nrljnkia, aiųakli pinigu*, lalžku* buu taUrtu

Centralis Bendra* Lietuvių 
BANKAS

32-34 Croaa Street

kokiun tai vyro m*t -it mumis 
lieal-i-veikiou-i".

Itosie |anne4ė pnrnrata* ro- 
h— nnt nsk» ir jam akvra pa
sirodė nšaros. Jam pri-miinė 
l>inii Irylikn* metų buvusieji 
laimingi laikai, ktmirad ji* Iru 
v<» vedęs savo mylimųjų Km 
mų.

I*o n|a<ivndiino ilgai abu lai 
miugui gyveuo. I’<t K* metų 
sugyventam sii-ilaukė keturių 
vaikelių; Adeluios kuri šian
die eina 12 metus, tlarancrs. 
1<l metų. I*mi* t metų ir Fra- 
ak 6 metų.

**Aš jų visimmrt tikrai mv- 
bslavnn", |«i-nkė Ro«ic ir už- 
*iirių*tė.

Ilosic |>a.-akoja. kad aplink 
• jo moterį dažnai sukinėjusi* 
jam žinoma* su perta prari- 

|y.' skyreli*. Tai ar tik nebusiu* 
to niekšo <larhas suardyti lai
me šeimynoje. Tokiem* niek*.

namuose1 ji "«•«-

I
)

I

— 40-15 Hrath-’ 
navininkui po -I 
ų su pareikš I

BMCMKlEIMf 
kolonu;

Stokime į kovų ra tamsumu, 
kuri* mus labai dažnai sutai
ko mm darbo, pasišventimo Ir 
mų- brangių siekių. Gerbtamie 
ji Tos n of laike lietuviai ir 
lietuvaitės, ž-ngkime prie Svie 
-o* ir -lokime į eilę nuola
tinių kursų klausytojų. Kur- 
sus belankydami ir moksliškų 

............  pripnnrdymų beklausydami, 
r. it imiiuvžėlilitOrime •inug naudingų žinių, 

kurio- tai- tikru papuošalu 
. musų jgveuMue. Nevetktaara* 
. daro ura* tamsybė, vrapnta. D 
1 to gi mus išliaoraoti gali tik 

<lra-io« rwnmn«. tėvynė* mei
le ir n|eišvielimas

Naši pažint i ra
mokslu kaip tik ir 
Vi-mma-nišknosr 
kuriuos nesenai įsteigė vie- 
lis K Vvėių 1.1 kuofia ir turi 
l«akvirius |inifr«orių kun. I*r. 
Ibiėį duoti lekcija*.

Tie*n imsakiu*. jau j šias 
,|>amokas |>risirrnka keli šim
tai žmonių. Ir linksma daros 
nnt širdies žiūrint kai į 
hmmių — klausytojų dirvų 
sėjama gera tikėjimo h* doras 
sėkla. Bet yra pageidautina, 
kad ant kiekvieno sykio kur
sų fmsiklausyfi. knd salė žmo
nių grūste prisigrūstų.

Kaip šiandie tarėjo tart vie
na tų kursų lekcija Av. Kry. 
kiaus parapijos salėje. Bet 
gerti, kun. I’rof. Baėys užim
ta* kitais reikalais. Tad sekas- 
ėiai lekcijai laikas bus naš

vo giminėm ir
Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj ateityj pasiųs lai

vą į Liepoją arba Memelį ir sutvarkė'taip, kad į laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai

Itu-AaNrtoau Tradža* Oa, 
• Wrat <Stk M, ■•* Tart Ohy

t
Maifrkitr frithftti mes pilnų poaišitsimų apte mnafimų poųrfbo* j Lietai Frs suprasta, fcsd H» fa- 

•f* jrtra psrrrra.

RKKAUVGA DAVMAU 
poucsn*.

Gi jri ravtete^ hriirijea rlrflslJT'i 

visas taa taiarr-.te» Alcork tvirtina, jag Cbi- 
vienu žvgiu Imtinai reikalinga tarė.

sBtramtyti ii tų namų. j« «»*r vienų tuk.Inai į .laugian
Aranduolojai turėjo susirin- 

kinų, tuojau- |s> to. kuomet į ’ ""l,‘r 
namų savininkas ji«*m.* pra. 
nsiė. kad už pagvvmimu* ran- bale 
4ra prtriirani. Kur Hsndie fMengoje tartų ta*«ų ataakų 
Mfcasna per mėnesį KT2JIO pa..*■>«*• priieijos. tartų buvę 
dnlinta ligi 045; gi kur moka-' žvengta rasinių riauiių ir ne- 
ma 037-10_ ligi A’2. j butų buvę reikalinga kaukti

Aranduotnjni i w 
mokėti daugiausia 4441 ir 04-*'. 
Apie tų jie pažymėjo savo ui-

Oiieagoje labai daug kalba, 
ma ir rašoma apie tuos sam
domų pagyvenimų savininkns- 
-profiterininkus. Bet 1 „ 
jiem* plaukas nuo gnlvo* ne
nukritę* už išnaudojimų žmo ',nn savniteje. 
nių.

Tolei šiandie j»aly» an-n , 
duMojai imaJvertie* j unija* Vienoje prie Stale gatvės 
*r veikti prieš išnaudotoju*. i,|,.jiOr|iimi-ntinėje krautuvėj** 
Rasi, tai tai* pn**,kminginti*i nig|ijuėio H d. buvo apvogta 
***ria*- ' viena moterį*. Vagilka su

griūta ir pa* jų ntrartn* krejv 
šiuka* su pinigai*.

I'asakojaiim. knd apvogta 
Karteri* biivu, kokia tni sve
timtautė. 11 gnl lietuvė?

II.-11I tivų viršiiiinkn* 
n*-y įst 
knd apvogta moteriškė 
lauktų io ofisan. atsiimtų at- 
irt-fo- p:r- vagilkų dniklii* ir 
paliudytų prieš suimtų vngil 
kų. Kitaip policija vngilko* ik 

Ii |iatrnnkti atsakomybėn.

■ U ------
• l.imlĮdema* pri.-J grnnd ju- kuarf it arijos jau gatavo*, gn 

,. ry buvusių rasinių riaušių rai- |ė* kiekviena gauti. Geistina 
jis įžymėjo. kad j-i |„ltQ< knd plikių nei vienos 

moteries ir aaraimitė*. nrprtai- 
rašinosio* prie tos praktinio* 
rganiiarijos. įteikia laikyti 

*. i už garbę. ka<la galime pri- 
eii.'li prie tokio prakilnaus 
dariai, o neiksikallunėti. Pra- 
Mane susiriukti kuoskaillin- 
giausiai ir naujų narių pri- 
kalbinti. *

nusprendė k«riimmeuė».

Oak Parke pieno po namu* 
išvržiotojai padavė pieno kom
panijom* reikalavimų $4* 

lig*io1 užmokesčio *nvnilėje.
Cbiengoje pieno išvržiotejai

U2MUŽTA SENYVAS 2M0 
GUS.

Tie* Fo-b-r nve. ir Sb<ri 
<lun rd. niilomobiliiiii* suraži 
nėtn* senyvas gatviii šlavėja 
IVilbelm Mvinecke.

Automobilistas tliurl.' 
Appleley -unrešliiotas.

n

Itugp. itl 17 d. buvo A. 
ll.-K. M. Susivienijimo aštun
ta* M-inui*. «> vakarai* Imvo iš. 
pildyti programai. Viename 
vakare. Isitent neįiėlio* vakare, 
teko ir tumi būti. Nemažai nu. 
sleliau Įmtua/iii* jaunas mer- 
gailus. taip talentuotas.

Vistipintui vakaro vedėjas 
pranešė vakaiu pradžių ir 
iin>grutnų. Orkestro užtraukė 
“Ntar Njmnglcd Bama-r.“ I’o 
to knlls'-jo grrb. kun. II. .1. Vai
čiūnas. kurio kuiliu buvo ylių

TYRINĖS AVALINIŲ 
PABRANGIMA

Virta* pavyto^ Dalpnu- 
sios programr margaitė* 
užduoti* taip gražiai atliko, 
kad net po du. iria sykiu* te|*u 
iššaukto* atkartoti. Čia ratam

"Draugo" MG aam. korės 
pondenri joje ii Tbva at Lake, 
aprašančioje Av. Pranciškoj 
Rymietės draugijas susirinki
mų. liko nc|mniinMa viena ko
misijos narė. būtent Juzefą Ba 
rokanskienė. kuri teėjo j komi 
tetų surengimui kalio drau
gijom labui.

Rugpjūčio 12 d. Moterių Rų- 
jungo* 4-tų kuopa laikė mėne- 
kinį susirinkimų ftv. Mykolo 
Ark. parapijų* *vri. Į kj susi, 
rinkimų atsilankė skaitlinga* 
būreli* narių, ii ko matytie*, 
kad ir mu*ų kuopa pradėjo 
du rliuot i e*.

Aintm- susi l inkime du *var- 
l*-sniu dalyku buvo aptarta, t. 
y. kaip prieinu irti prie pnra- 
pijo* Inuuiro. kuris šįmet taip 
iškilmingai yra rengiama*. 
Sumanyta turėti lėlių ir vi-

Minv
••|>nHi’zn" krvMpin^t.'

,»gta moteriškė „t.i. H’"*ltagn.
- ofi-nn. r.t.iimtų nt-l r01*"" I,‘

B. Nausėdaitė. "Pamylėjau 
\ ;ikar." solo ' |ui<lnnuivo p-lė 

| A. Ib-ni-kailė. ukom|M>nuojaiit 
pijami p leis Prtkiiitri.

Ant smuiko griežė plėj. fr. j-okių įvairumų bodų, taip knd 
b ute, pritariant pijauu p lei: užinterasimti dideliu* ir mn- 

l'rbintei. |žn*. Iškalno galima manyti,
tar rolo ant fiijam> pn-kmu.
II p-lė A. Petkilllė. 
’n-kui -I. I'rlnutei smalka ir 
l'etkintei pijami prilnritvit
Berarit

miiniiiu'iiiiililiuiini.iimililllllliitlilil

imiuiimimiiinini milini

Washington. ru.i 
konm

BIZNIERIAI GARSINKITE?
“DRAUGE"

ii |(.į ■ nžinteresuoti 
| žus. Iškalno 
knd šita* taituirn* bu* imlumu- 
•■•■tik tiem*, kntrie yra mažai 
motę luuutrų. l*-t ir tiems, ku
rie vrn daug jų matę.

Kita* dalyku* buvo svarsty
tas kad, už-ibiugu* vasari- 
ni**t 
rak

__L
Hm. A Grabu, 1117 Krata- !| 

tay. Ara
Vira-pim. J. Stautaas, 1414 

Nes York Ara
Rašt. A. Brusaka, S35 Higli

Are.
2 Rašt. It. Sapiega. 1715 Supo 

rior Ara ,
lidininkaa T. Grigaliūnas, 1437 , 

80. 11-th SL
Org. Rai Ig. Ermala. 1711' 

Eria Ara
Mtrialka M. Daunora.
Daiiurėtojai iždo: J. Rėklaiti*

J. Rutkauaka*.
Milingai aUtbuna kiekvieną tn«-1 

ncBj po pirmai tą nedėti^.

naudai.

Gavome naujai ižleiitų Lie 
turo* žemlapių (mapų). Kiek 
viena* gali ant Jo rtuirarii ta 
vo gimtinu riet*, "amatytl 
nauja* Lietuve* riba*.

Semlaplo diduma*: 27 coliai 
wĮaA4a 4* aaH«į4 41**4y*

KAINA—J100
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