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Prez. Wilsonas Aiškina
Tautų Apsisprendi

PUSDUTU AUKOTA 
APIE TAUTŲ 8AJUN 

GOS SANDARĄ.

Airijos viltis tik tautų 
sąjungoje.

Sna FnaciKO, (M, rug*. 18. 
—Pirmu kartu pmulcnta* 
Wil*ona* išaiškino tautų su
jungus «andnrų. ka« jmlyli Ai- 

’ rijos klnu-iiiių. Pn-ziib-nla* 
vakar jmskvlhtam savo jiranc- 
šime pažymėjo, jog tautų sų- 
junga stulary* teismų, kuriam 
galės Imt judanti visi reikalą- 

I vilnai tautų apsisprendimo 
klausime, jei ta* jMlies jgisau- 
lio taikų.

“Nųjmigos samlara negalės 
priversti Kuv. Valstijas |mgel 
Imli numalšinti sukilimus, bite 

-kokioj svetimoj šalyj jgikilu- 
m siu*,’* pažymėjo pmddentas. 

“Taip-gi ta pati sandara nega
lės suvaržyti šios šalies val
džios, jei šita norės hile Icat- 

prijmtiRjį^kątau-
»rf>nkbiwonn*lir.

♦

Preaidmtn* sako, jog Airi
jos klausimas taikos konf<*- 
rencijojc nebuvo aptarimuos 
tiak-l. kud tas neišėjo konfe
rencijos jurisdikcijoa.

atMiri j darbo paldassianu.

I‘rcxi<h-nt<i išaiškinimu* yra 
atsakymas j visų eilę klausi
nių. kokius indėvė jam San 
Francisco įtarta, tarylia.

1'4 kelių dienų |<rxi<k-ntns 
U'ilsonas atsakys ir Į kitus t te
tarytai* jmklauiimu*. jmlylin- 
rin* taikus sutartį, knip tai 
Kliantungo reikalų ir Britani-' 
jus dominijų nt dorybę tautų' 
sąjungoje.

Paaiškindamas Airijos np*i-

[sprendimo klausimų, prrsiilm. 
In* IVileotui* sako, jog jo po- 
sirija tuo žvilgsniu išreikšta 
ll-am sandaru* |*-r*kynux.. 
Tanai aiškiai |mnakyta. jog iii- 
le katra tautu, esanti tautų 
sujungus narė, gali atkreipti 

. sujungus durnų į hile kokias 
i a|nūteišknsias aplinkylieK, ka

tros ]«li<<ėia tarptautinius san- 
tikiu*, grūmoja tarptautina-i 
laikai, oriui geram tautų susi
artinimui. nuo ko priklauso 
taikos ludaikyiuas.

Kadai Airijai Mantam Mta- 
v» aptariama?

| tų fmklansimų štai kų at
suko prvxideata>:

“Airijos klausimas taiko* 
konfemeijoje nclravo aptaria
mas lislet. kad taikos kuofe- 
reoeija neturėjo jurisdikcijos 
aptarti ari vh-nų tos rųšies 
klausimų, kas nepalietė teri
torijų. |irigulinėių nugalėtom* 
ini|>erijums.
. **r___ 7"
sprendimo klausime yra išreik
šta 11-am sandaros jirrskyri
me. kuriam išsakyta, jog tau
tų sujungus suilarylam teismui 
bite viena tauta galės paduoti 
a|Mspreadimn reikalavimų. Ir 
tūle vienos tautos troškimai i 
Ims |sri|Mtxinti. jei tas bu* rei
kalinga imlnikyti jusaulinę 
taikų.**

Taigi, tautų sųjunga. anot 
pnaidentii. galės pri|mžinli ne- 
|triklauso«nybę tik toms tau
toms. katros grūmos virš|Ki- 
taujanėiai |«i»aulyj ramybei, 
nrlin |iahiiky* nuolatinius tarp 
tautų nesutikimus, kenkian
čiu* |<Hsnulio taikai. Kitaip gu 

|lė* Imt gera ir lie n<*priklauso- 
i mybėa.

I 
I

> Ir lenkai yra Pabaltijos tautų

LABAI NEPATENKINTI
BALTO UD2IAI.

Nežinia kų pasakys Anglija 
į visa tai.

Revelis. rugsėjo 14 (suvė
linta).—<-in konfeniirijon su
sirinko latvių ir estų nt*1*ivni. 
\ i*i bitini slels-josi. kuomet 
l'nlitdlijo* įimtų konferrncijon 
atkeliavo ir lenkų atstovai. 
Ihir la-atvykę l.ieluvo* ats*o- 
vai.

Bolševikai konferencijai pn>. 
nešė, jog l'nlinltijo. kotni-ijo- 
jie nrpriim-in l'-kove. X*,.. 
mie*tn* stovi arti liniju*. kur 
seku miišuii liolševikų >u Imli, 
gudžmi*. Taikos tarylimn 
riamn nnujn virta. Ih-t to 
to* vnrdn* nepasakoma*.

Kų paaakvE Anglija 
f’ia l*aluiltiji>* tautų I

rvm-ija -et,n tautų >njitn

vie

ll'

KA SAKO HOOVER APIE 
SOCUAUZMA-

KARDINOLAS MERCIER LENINAS ATSIBARUS NUO 
SAVO RAUDONŲJŲ 

IDĖJŲ.
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Ney Turit, mg*. 18. — K
B.'dtiinorė* vnkar via ntvnžia- 
v«, ta-lgų kardinolas Merrier.

Av. I*ntriek<i katedroje va
kar kardinolą* turėjo augštn* 
av. mišią* vienerių metų 
sukuktuvėae minis knnlinolui 
Earley. 1

l*o iškilmių katedroje kardi
nolas ilniigrlki uvėrių lydima* 
nuvažiavo j Citv Imli, kur imi- 

|jota* llvlan jį ofieijnliai pri
ėmė.

Pamatus, kad ra taomi nega
lima Hgelbėti Rusijos.

Neišvengta plieno dirbtuvių 
darbininku streikas

New Torit, rug*. IR.—A miri
mą Institute of Mining and 
Metallurgical FZngenrer* užva
kar vakare buvo juirengv va
karienę imgerbti nesenai iš Ku- 
rojais sngryžusį žinomų ller- 
liertų lloover. Susirinkime 
lloover tad tunu ir svarbiau
sia* kalbėtojas.

lloover kuone |ienkrris me
tu, išbuvo Kumpoje. Tenai ji* 
visko matė ir visko prisiklau
sė. Tai bitini budru* žmogus 
ir ekonominio tanių ir šalių 
stovio žinovas.

Kalltėilainns ji* pranešė du 
svariau daiktu: 1. Kml surija* 
liauni* imbaigė mvo demoa- 
*1 racija* visam jnisaulyj ir 
|mt* ]M>r save pragniš ir 2. kad 
Amerika neturėtų atsisakyti 
nuo moraliu vadovavimo i«- 
saulio atnaujinime ir nesilei
stų. kad ka* toksai joje jmėio- 
je mėgintų daryli “soeijalių 
2 a mm m mliMžf meni u*.

lloover |m*akė, jog laminas 
su Trockio jatys po savimi iš
sikasė duobę, kuomet snnaiki- 

Airijųs ap(i- |» Ks*uak. vUoki* produkci
jų. be ko ik-šimtys milijonų 
žmonių negali ilgai gyventi.

^aMMiybT0”^

Aptardamas neroliueijų Ru
sijoje lloover sakė:

“Kmlongi socijaliama* jmts 
savaiiui jiasiroiL- su kraujo 
ujs'-mi* ir turėjo nukentė-ti nuo 
savo ekonominė* a|>gaulyliė*. 
aišku, kml jis atsitrenkė j (iro- 
ilukeijos uolų ir suturėjo j ši- 
jailin*. Aš manau, jog |m*au- 
tini užteko tų MM-ijnliaiių, de- 
u*m«t racijų ir lui-aulis |iagn- 
liaus išgelbėta* nuo socijaliz- 
ino šračklo*.“

Kodėl griuvo priešininkai. 

Toliau* lloover kalta-jo apie 
nukentėjusių Euro|a,. Išreiškė- 
i......__ _ ___ __ ,____ _,
iš griuvėsių. keliavęs iš Euro|>os. Buvo ka-

„ , .. ..... . naivių Įuinslnvinuts.I*užyim->i. jog \ nk lelija tu-. „ ! ......' Tui buvo -venle. \ i*i vnt
:o už

daryti. Visa -ostinė buv<> jm*. 
keisiu* vėliavose. Iš viso* ša- 
lies buv(, -uvažiavę tūkstan
čiai žmonių.

Priėmimo komitete gubernato
rius ir majoras.

San Fraaabco, rug*. 18. — 
Čia vakar ryte atkeliavo jiroai- 
drūtas IVilaana*. Atraito jis 
čia nuoširdų, prič-mimų. Pri
ėmimo komketo priešakyje 
lmvo Califoraijo* gul*-rtudo- 
riu* Stepbeuų ir miesto majo
ro* llol|di. #

Tiesiog neįprasta* įtaikia*.
Californijos brnatorius J>um- 

taiko* su- 
kovoja jtrivštartie* 

ratifikavimų nutarties. Tuo f ar 
gyventojai kuo- 
j>rrxidvntų su-ši

tinku
Toks lųisirviškinin, neb-ngvn 

išaiškinti. Ji« laitai ankštai su
rištas su keista amerikoniška 
jaditika.

Hienos metu ndeste įvyko 
lairodavima*. Vakare kalbėjo 
pmulentas skaitlingam jalie. 
cių susirinkime. Kalbėjo taš
kos sutarties ir tautų sųjungo* 
reikalais.

Parodavo 1-oji divirija 
gen. Penhiagu.

ra

Washington, rūgs. IR. 
Vakar ria buvo įvykusios 
deb'-s iškiltnyliėo. Košt irs- prie- 
mė 1-ųjų di visi jų ir generolų

di-

nuKrnhju>ię r-urup}. .........w ........ •• ~..................
viltj. ka<l ji veikiai pakilsianti k,ork ”eM«nni pnr-

.. t i »• i i ■ nu omo šieno-. ii*irejo suklupti ne tiek dėl savo, ... , ...
.... . . .. ... ... tižios deiuirlaim-ntm būvimilitiinnio susilpnėjimo. kiek 1 '

dėl ekonominio susmukimo. | 
Vokietija ekonominiu žvilg-I 
*niu negalėjo ilginu |Mi*ilnil vti 
imt kojų.

liet neperlolinilsin HUo Vo-1
įniki

tikslais Ir reikale taiko* su 
iMilševikai*. Tad apie tai sklei
džiama čia visokių žinių. I*n- 
-kb-ista, klausima*, ar Anglija ' 
bu- imtriikinta ar ric limmi.•kietijo* buvo ir |mly> 
knd l'nluiltijo* tunto* nori tai-'trinkai. Ir šitiem* grūmojo jki- 
kinties su Isdševikni*. Ivojiis. Per tropui) Eiiro|m bu

Itiiugelis nuoiimniniijn. jog(lų sulaukusi Imisių laikų, j*-i 
Anglija turėsianti jai»itmkinti|Ue Amerika. Butų ten mm lm 
tuo faktu. Tik kiekvienam'd« žuvus viena trečdali* gv- 
•vnrlrtl luitirli. kokia* taiko* i venlojų.
sulygai juiduos Imlševikai l’n- ( Tokių rykštę Eurojm jau yra 
ludtijai. turėjusi. Ta* buvo |«i tri«*l-

E-lotiijo* valdžios n„r;n; Rimtie* įimtų kuro*.
Kirtinn. knd ““~~“——
«innli mii lM»IArvikni* ’jri kurini- Fotonija •u«iinikin
kuli* l»»* niekuti* *n?’ (tn -ii Itnh
kitiMi, ytbliinm* prisieitu ki7iu*tytir»*

iA ton Anli<*^.
Kikuih'I iudlcud/ijii pMtyn*. 

k«d Pnhnltij/i cnminn-i tnrv 
l»oehn *ii ItadM^viknib ir tnniv* 

Miliniai* Pskovu. 1ih»

•• ••••»**^** i
vajus. I’<t truputį Euro|*i lui

|

344 ŽMONES URAGANO 
AUKOS.

Nuostolių busiu apie 15 
milijonų.

MitaMi, rug*. IR. — Rusi- AT8ISAK0^LAUKTI UNUŲ liūčių |iri« kmporaeijo*. 
jo* tadši-vikiška* diktatorių* 
ta-liina* atmaino roldynio iih-- 
tįsia* Itnsijiijr. .Ii* saro dik
tatūrų tuno |irmh*-jęs *u kov-i 
|irie* rolsthėiu, (ūkininku*). 
Ib-l šiandie jau sako: “Mr* 
turime |mgrlta*-ti val*tii*inm- 
ir duoti ja-m* |>iltių laisve 
veikli’".

ta-nina* ėmė praktikuoti 
naujų teorijų. Jis buvo mėgi
nęs sUMM-ijali*linli falir* in
dustrijų. Ib-l šiandie 1‘a** pri
pažįsta. knd jalu pilnai m-|vi- 
vyko ta-ai mėginimą-. Tad 
ji* -u *av„ krnšlulinuoju *o- 
cijulizmu kasdien vis įtarusi 
atsargesni*. Ki<-k rimčiau ima 
žiūrėti į netolimų ateitį.

Įoteifž naujų depnrtaoMnt*.

Kuomet m-juivykii MH-ijali>- 
tinti industrijų. I-raina* įsakė 
|*-rorganixuoli iinlu-trijo- d *• 
lartameutų. Vadina*!, liepta 
*uorganixuuti nnujn* ih-|ctrt:i- 
un-nta* vietoje *rno. Tasai nau
jas ihųartamenla* užvardin
tas “KkoMtuijos įlejiarlumi-n- 
tas“.

To departamento tarytam į 
|>irmininku« jiakviestas Kros- 
sin. Jam duota diktatoriaus 
teisės.

1 Pinu revoliucijos Kra**in 
buvo vyriausia* direktorių* 
vokiečių firmoje "Simmon* £- | 

' Sdiukrrl “. Ji* tmuiH-t iusta- , 
vo |t*i tūkstančių niblių algo* , 
j«-r metu*. Ji* ym ••k*|*-rta* 
inžinierių* ir praktiška* lūx 
nii-riu*.

Pakviečiami ekspertai.

Krnssino |>iroia*i> žing-ui- 
buvo naujo dvpitrtniueiit,, ta
rytam pHkviesti gi-rinusiu* !•— 

Jbnikaliu* žmoni-, nežiūrint i 
jų |*>li1ikiniii> įsitikinimu*.

Paskui Krn**in imnaikiiio
-ovii-tų trio— turjM* gel. ....... -
lių darbininkų ir dirbtuvė-*-.' Kanlinuta* eta atkeliavo. 
Vienur ir kitur vi—ti tvarką (kaip ji* -akč-i. išreikšti Ame. 
jiavi-ilė savu taryta** nariam*, jrikai jMgarho* žodį, išreikšti

Tit„ keliu norimu kiek-imr* dėkingumą ir |mgaliau* iš- ............—
ekutiomiškai |uikehi |iilnai *ti- reikšti jirnšynui. kad Auu-rik.i m'- ir labjau* našesnė, knip ki- 
dribu*ių tailšcvikiškų ltu*ijų. [nueitų |iagi-ltam Belgijai jm* jtimna-l. Mes pa-ireiitinme ant 

Teeinu* Kia-'iti dnibiioja*i -•“•ijidiiiin iit*lnlydiiiiiiie tr<- |ui-aulio juižadėjimų |iagelbėti 
Ui-I*'tik*lo/.li* m—i-mii lauki—i jkoiotruki-ijoje), įlh-lgijai jn* atsigaivinime.
Ih-ilyne. Iš ti-n |iar*ivež<‘- dnil-' ”Amerika“, sakė kardinu [Tam tikslui reikalingos ncjui- 
gelį Vokietijai tinkamų |mta-jlu*. “neturėjo karėje nei ten ||ini>to* jėgu*'.

Irimų iiiio Mikučių knjiit>tli*tii. 1 toiijnlių. m-i rmnn-itiių. m-i) ••|»bk-b- ilnugyta'- mimų, inn- 
|Tie imžadėję tailši-vikam* nu !|mlilikinių iulen-ų. Ib-lgiju Įkyklų. luišlnieių prieglnudij, 
įpulti viii! išnykti Ihisijo- g< [buvo iip*ijno*u*i >uvn tnnlb-i lapii- Mll taižnyėių Belgijoje 
I b-žinkelinm*. Ijim- jiin-tn *u tikslu kuoto-

lieišl.iii. tailšotikiškun l'ii-i linu-ini Movėti lino įvairių n<- 
jmi gal veikiai -u-ikinii-ly• Mtfikiniii Euro|aijt-.

Daug belgų išgelbėta
“Amerika nu tė. kad Belgija

VADAI. Miške jis aiškinasi. k«H 
atsisako nuitytie* *u darbinin
kų atstovai*. Sako, -u jais as
meniška* jui*inuilyiims reikštų 
|iri|ižinimą itarbininkų unijų. 
Tim Inrjiu ji- m-nori jiripsižinli 
jokių unijų. X"e*. girdi, žymi 
dali* itarlūuiiikų plieno dirb
tuvė— nc|iriguli prie jokių 
unijų ir tie įlariūniukai luitų 
įžeisti.

Buvo kallmiui. jog Ameri- 
ko- įtartai Eislernrijo* prrzi- 
deii'—- Vomųier* knip šiandie 
■’-ia atkeliausią* ir nu-ginsiųi 

įvykti nteinantj |tirtnadienį streikų.
ryto. j Bet ta žinia užginta ii stroi-

-___ ko rengimo komiteto </iso.
OtfyamdnasL j Pasakyta, kml juite timnpero

Plieno koqmrocijo* galva linkstu* prie stn-iko. jei itar- 
tiary jmsiuntt- laiškų preoitk-n- (lūninkų reikalavimai nepripn- 
tam* plū-mi kmujainiju. ju-igu-1 žjstami.

Nes Oary nieko nedaro 
it unijų.

Pittaburgti, Pa., rug*. IR. — 
K įminei vakar čia plienu dirl>- 
tuvių įbubiuinkų unijų naeijo- 
nulis komitetu* *vnr*tė sln-ika 
klausimą ir svyravo *n galuti
nu pn»kelbii;in streiko. |>'i«-rx- 
kurpamcijus galva Bary |«i- 
skelta-. jog jis neturį* nieko 
ta-mlm *ii unijų atstovni* ir ■ 
nereikalaują* su jai* matytie*.

Po šito išnyko visokia viltis 
-iiluikyli streiką plieno dirbtu 
vėse. Streiką* visoj šalyj turi- '

Kardinolas
Amerikai

BELGAMS GARBOTOAS
MERIKOS TARDAK

Priiieii Uitetydinti 800 
naikintų bažnyčių.

Baltimore. MA, rug*. 17.
I.yric teatre vakar vakare j- 
vyku milžiniška* susirinki
mą- Kalta-jo Ib-lgijo- Kimu. v|_‘™ T^ril^a^)
ta*, kardinolu* Mi-rca-r. Tal
pini*,ji jo buvo šioj šalyj for
mulė vieša knltai j Ameriko* i 
ŽlIHinc*.

Kanlinola* dėkojo m- pa. ' 
vkiiiam*. l*-t visai Amerikai.
Iii Šelpimą Itelgų liilltm ku
ri- metu, išmėginimų laikui-.

1 .Prašė ir tob-iiini nejmliauli *>i 
|še||umn.

A Paskaitė laiikų.
į Kardinolu* toliau* pranešė, 

su- J** i*’ ,ur* laiškų nuo la-lgių 
‘molinų, kurio* prašė jų var- 
įdu į sulėkei i Amerikai.
į Vienų laiškų paskaitė:
i “Ak. Imk makmingas“. rašo 
i viena motinu kardinolui, “pa-

‘t«-ri niuipii* toli gy venantiems 
juiMikyk mu*ų brnngirms iš- 
geUa'-tojams. kaip daug mes 
ju<» mylime, kaip karštai mes 
lueblžiana'-* už juo^ ir kiek jr- 
rn lininis šventa* žodis “ame- 
rikotin**’.

Kai Belgijai reikalinga.
I 1,ld•nig»j•• kanlinola* pnžy- 

b-rinke į Kokiai, tikslais atkeliavo. iie-jo iiĮiie Belgijos reikalingu
mu*:

“Mr* Imtinai turime. me» 
tun'-siiia- pakilti ir vaikščioti. 
Ib-lgijo* ambicija bu* stiprės-

Nepatenkinti baltaodžiai.

Numanytomis taiko* ib-ryb 
mi* labai nepatenkinti balt g

Corpus Christi, Tex.. lu
ta. Aitam mieste urngiinu au 
l.ų pri-kuitunin suvirs Oi insi 
nių. Vlstm--- nuk<*nt< ju*iu<i-e 
miesteliuu-e -iiska i toliui išvi-.. 
.344 žmonių aukos.

Virto- taikntšč-iai uj,-kaito 
kml uraganu* l>Us jiiidiiii- np>. 
I.'i milijonų ilnlieiin mateli t. 
liti nuostolių.

Talkininkai turi jmgamine 
dokumentų

Paryžiui, m-.- I* \ i ..i 
uji talkininkų taiko* kotif 
arijo* taniai galutinai Pr

PULGARAI GAUS TAIKOS 
SUTARTI.

i

Į |Miititt£ln ir *tinnikinln |
llMIlbf K M t U’ * ii<**iit«*piiii'«. \
lllirf ikri 1Imi ’ IHijllII- •tOjn |M1
i Ir Pimp’lhi'ju i
lų. m* /‘Mišinio, I** ! «|nr t

| Imi*.
••Priiii ikib*., tlM’lelfiMlllicji, •! t

Belgija i kyklų. našlaičių 
■uvo trndiei- įn|iie Ritu taižnyėių 

laukiu iit'lidydiiiimo. taiuvai- 
In,, naivi r-itefu* reikalinga* 
knygyno, tataimtorijų. nark*- 

[lo instrumentų: teiknlingn* 
fondu užtikrinti ekonominį 
gvvi’nitnų. Ta* univer*itetas 
s.nikin*) fnikilti iš fs'b-nų. knd 
toli ,|ar labjau- -tipmmu ir 
ttok-niu".

GAL PRISIEIS IŠLEISTI 
NAUJUS BONUS

Itll

kat|m nug- 
uiu*inų ir pacnt 
ju*i| nnr*iti ka 
|M.-lto Ibs.le

RUGSĖJO 18, 191'.' M ih<

Washington. rug*
Konurr-*<> 
pirniinink 
*i;il» 
\al-t

I

■ Jlj »ITTI 
prieš ta*!»

IR. — 
komiteto 
no*š. Itad 

ii* metui* S. 
iis'-io* daugiau 
d- firito. Nako, 

i priaieisių li
nu* ilgam ter-

l HiV uinui
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dviem įimtai* vaiką, matyt, 
jog tautai ir tiems ponams te
tą naudingiau paaiieikoti va
tos ir pelno pas farmerius, ku
rią galviją nėra kam ganyti. 
6v. Kryžiau* mokyklą su 830 
vaiką gali vesti ue lėle mokslei
viu, užsimanęs {intaisyti savo 
finansus. Ją vhIm ir ves rim
tos, mokslus baigusios ir prity
rusios pedagogės seserys Na- 
zaret iries.

Kokią negarbę draugijai gali 
padaryti valdybos anti- 

klerikalai
Try likto Nmtusvsi |msttio- 

je Padvos mieste Imro didis {ta
va rgiMių aprūpintoja- gvnija- 
liškui iškultais, savęs nt.-ižadė. 
ję* lieMM skrita-jas. Vistu> (la
santis iki šiai dienai žino ir 
garbi >a j; nž jo didžius uu»|s4- 
ntts. ’i’.n b' Av. Antanas iš 
Pi -ho’. J<> <uuiią naudingumu 
ir miestas pragm jo lubinu 
iH-gii įimtu «|iie tą pn'j taiką 
jsikurusiu universitetu.

Vėlinu tu miesto garis- siutui 
tėjo. I 'niversitetas, nors likis 
ta-t apvyto. I'it n t Padvoje at
sirado valkatą. Ne vienas buvo 
Antanu vanta Kati Tonu of 
laike susidarė Imrrlis lietuvių, 
non-jusą nprtąiinti savo iieiniy 
nas netaimei ištikus, jie atsi
minė Av. Antaną iš Pndvns ir 
jo vnnlu pavadino savu drau ' 
giją. Bet nariai per neapsižiū
rėjimų j valdytų išrinko laisva- 
manius. Tie rašyilaiui rezoliu
ciją ir skcllslami ją laisvama
nių iiienraštyje pradžioje a|e 
k-idžin “Arentojo” žodį ir Av. 
Antano ii Padvo* draugija.

—a—--—

Argi hrying Lietaviai be prato ir be 
sąoMMfo parka Lietuvai Rriunni?

Chicagos dienraščio “Drau
gu” No. 19d, š. nL, Daktaras 
Julius J. Bielskis, A. K Koia. 
pinu., lM-sirnudninns su V. K. 
Račkausku ir ndv. J. 8. laipa- 
tto, lyg netyčiomis taip ta
riant pabraukšniais, skaudžiai 
užgauna kai-kuriuos l’aryžiuj 
daliar Ircveikiančins lietuvius. 
Mažmožis dar Imtų, kad D-ro 
J. Bielskio raštas tik tiems 
ireltiVMLiBii Kraung* net luutn 
pačiu darosi nuontolis ir Lietu
vai. IVr tai Imndyaiu tą da
lyką išaiškinti.

D-ras J. J. Bielskis tarp ki- .gadinta kiek, tat kai-ką atida- 
ta-ko rašo: |vė virai dykai. Piaigų tuma
- vi_ lanm Amerikai nereikia mo-
Pan-žinje tūli žnrnnės pate- i*”*’ <<••<“»»’” iįga* kreditas, 
kę į Lietu™ šrlpinm komi-: l>nlwlum,,‘. kBd «l>*"‘kaičiiis 
si j, įlaro teprotia*** / užra-! .**•*’’. į.4’
kymus ir iK-n-ikalingai eik- «>• <• «**•* Į-**

voja Miaukotus pinigus |hi- 
vyz.: užsakė aštuonis vago
nus chirurgiškų instrumen
tų, kuip mum* pranešta; ir 
«laug tuklų cliemikalų, kurių |~'
,s uktos dalies virai Lietuvai buvo rekvizuota. Ne-
' ~. . . . , .'rn nei chemikalu, nei indu.

*

aronUal-mumteėan B 
kišus pusės, “‘“b Įma
utų, stoknojaat jMgų, muot 
teakuranijal (Praaeija vieką 
pati kėsinosi aupirkt nuo A- 
menkos), ar-gi jus manote, 
kad galima bnvo prie tokių 
milžiniškų pirkinių turėti jė
gų atsidėjus išsirinkti kiek-

ir kitoms valstybėms (Imtvi
jai, Estijai, Ukrainai, Gruzi
jai, Prnnrijai ir kitoms) kuo
ne visus tuos daiktus, kurią 
buvo prisivėlę į Pninciją karo vieną daiktą, kas tinka ir kas 
roikalams. Kaimas jų paslaty- netinka. Čia reikėjo su pro
tą tos pačios, kaip buvo išpra- «a»ant skubintis ir skubin- 
ilžią, išvežant tuos .laikius i»|t«S nes kitaip nieko negausi. 
Amerikos. Nežinau, kaip ki--Na, tolymesnis laikas, tikiuosi, 
tiems 1*4 Lietuvai dar nulei
do nuo vaistų (chemikalą n- 
aat D-ro J. J. Bielskio) 5- 
Kt%, nuo kitą-gi dalyką 30- 
•gr;. Pirkiniai daugiausiai 
liauji, ii.-iarti'li. Ka- buvo |ia

vai tik vienos penktos dalies, 
tad likusias 4 dalia galima 
bus parduot ir tikrai nebus 
pra|s-lnyta. Atsiminkite, kad

pilnai tuos žiuoncs, kurie tą 
milžiną darbą atliks, išteisins 
ir prie bepročių nepriakaily*. 
Alai dar kaikurių daiktų kai
nos:

Mntrnsų užvalkalai 1 dol. 12 
centą:

Geležies lovos, 2.HI, 2.8U.3JO 
doL;

Marškiniai 95 centai;
Kabini 1.73,2.80;
Pagatvių užvalkalas 

centų.
Pirmutini* laivas “ Karpat - 

hos” su a|iic 4.000 tonų musų 
pirkinių ry toj <1.1X1 iški-liau- 
ja. neužilgio pradės krauti ki-

19

i.,. Miip mum* pranešt*, y Jt. j <w vigkB5 to laivą, toliau dar kitą. Kiek
dMX tuk.ą ehem.kalų, kūną | " J ’ w j,,
penktos aklina virai Lietuvai. '"klcr,U nuvo reirvizuota. Ar- T.i *«*.

TnUt .fėivJri.ni ™ nei cliemikalą, mm italą, n** va8’*a‘ *tcja Tat Ap- 
Todėl, atstžvrigiant . instrumentų. retalos toki* «« atitiko fūe-

!m5±TZT^'“ --'-t -a ***► aJ <“•. ............ L...... . kml t«>* nirtinin bu*V 'h,W'" "priek.. . Ti-........„itin-, kml tuo-e pirkimą 
vagonuose yra daug audekli- 

kiniams, ypač žinant truku- "įn dalyką (marškinią, keli-

jog iues neturim užtektinai 
pinigą bficittiliujfiftMs'f pi r

į.

1
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Viri Tom of Imke'n kalali- -----------—--------------——
kai lietuviai suskato itarlmotis 'virsta “Antano iš Padvosdrau 
prie 6v. Kryžiaus (uirapijos' gija.”
tezaro. To nejiakrtiėifl vi<4iuini' Suprantama, kad laisvama- 
ataiiuetėlini. Nvluri-iaiui šiaip niai iM-m>ri gerbti Hv. Antano 
prie ko {irikilrti. jie užsipuolė' iš Padvos. Jis Imvo kunigas, o 
ant Seserų Nazarel iečių. Ataką ‘jie visus kunigu* vadina klicri- 
veda Antano iš 1‘advos draugi- (kutais. Bei lietuvią draugija, 
ja, arba, geriau sakant, jos pir- Imdama Amerikoje ir nešioda- 

. mminkas p. Balsi* su raštiniu- ma vardą Žmogaus i* Padvos, 
ku Zonseliit. Tie ponai žiną tuomi pačiu |iažymi, kad tas 
kad Nazarrtielė* yra mergai
tė* ir dar-gi vienuolės, puikiai

i lutas yra garsus. Antanai iš 
Padvos Ituvo ue visi vienoki. 

Migetančin- mokinti jauninime- • Vienas bure* šventasis. Tų ji. F’, 
■g, tat visai uejicalusia- kautis Balsis su p.D. Zansetiu atmeta.

I Jeka tat kiti Antanai iš Pad-mi tamsiais mokyklų {riešais. _____________________
Todėl laisvamaniai drąsiai už- vos. kurie miestui kenkė ir jam 
puola aut Nazan4iečių.

Jie pra-inmno. buk jos ne- 
saučios ištikti imi lietuvės.

negali*- atarė. imts pragarsėjo 
tinuiii. Nežinia nr minėtosios 
draugijos nariui Ihi> ilčkillgi

Tumu tarpu dalykus žinantis ii. ,a'" valdytai už tokią gttaėjo
Farapijonas priimk'-. kati S-m- 
rya Nazarui iI-Ii'-S yra lietuvai
tė*, kad j«» daug naudos jau ■

pennniiui.
Rezoliucija trisyk minėjo sa- 

vo “draugystės“ vardą. Vieną

mą reikalingų daiktų Lietu
voje ...........”

Toliau jau kailiams apie at- 
surgunią su išleidimu 13> 
tuksiančią dolierių, surinktą
“Lietuvių Dienoj.”

Taigi, perskaitęs D-ro. J. J. 
Bielskio straipsnelį, nuėjau 
pas tai. T. Naruševičių (Pa
ris. Rite Baynrd 24), kuris 
vnla tuos dalykus, ir jis man 
dokumentais parodė, kad va 
tais pirkiniais štai kaip yra.

Tiesa, chirurgijos dalykų, 
vaistą yra nupirkta daug. Tie- 
ra. kml ją visą vienais metais 
gal ir n<—uiuiudos I jetuva. B«-1 
jiasirodo, kud komercijos 
žvilgsniu to* visos partijos m- 
(lirktos gi-rai. Amerikiečiai 
(airdavė kaip IJctuvai, taip

•) Mono fmbraukta. Kartu 
progai (atkliuvus reikia |>risi- 
di'-ti prie to jmties “Draugo” 
Uetlakcijos |Mgraudinimo, kad 
rašytojai nevartotą užgauna-

lių vietoje tapo palauktas 
praM«« pcia atirl-
tančio ligonio. Buto tai duktė 
vieno garbingojo generolo ii 
Naiailcono I laiką. Mirštančio
ji tokius parodė gilaus tikėji
mo ženklus, kad vyskupas susi
graudino. “Kas tave išmokė ti-. 
kojinio f” |>nklaus<- vyskupas. 
“Po Dievui,” atsakė ligonė, 
"esu dėkiuga už tai cieooriui 
Napoleonui. Gyvenau ra savo 
šeimyna aut šv. Kičuos salos. 
Vieną dieną, būdama dešimties 
metą, sutikau nelaimingą cie
sorių. Jis tarė man: ‘Mano vai
ke! Taa guria Kame ponuly
je didelis pavojus; ar eupebėri 
jam pasi|iriešinti, jei neapri- 
šarvosi tikėjimu! liet kas guli 
tave pamukyti tikėjimu daly
kų ! Tavo tėvas netari ari jokio 
tikėjimo, o tavo motina dar ma- 
žiaus. Tislcl jų priedermę aš 
ant savęs imu; ateik rytoj |ias 
mane, aš tave pameltiariu.' 
Pradėjau vaikščioti po du kar
tu j savaitę su katekizmu pas 
ciesorių. Kuomet turėjau try- 
lilcą metų, tarė ciesorius: ‘Na, 
mano vaike, esi, kaip man ro
dos, užtektinai immokyta; da
bar yra laikas tikrai pagalvoti 
apie pirmąją Koaiuaiją. Pasi
rūpinsiu parsikviesti kuaigą 
iš Prancūzijos, kad jis prireag- 
lų tave ]»ric pinuos Komuni
jos, o mane Įiric mirties. “Ir 
taip padalė.”

Prancūzijos ciesorius, Napo- 
I leonas I, pasiekė iugšėiausio 
. savo galyliės i r garls-s laipsnio. 
. Vienų dieną. a|»iauxtas savo 
, generolais, girtlėjo kaip jie pri- 
. mindavo svarbiausias ir 
, laimingiauMas savo gyvenimo 

dienas. Tvlėilama* klausėsi cie- 
, norius jų kalinis, o |iasku:. stai- 
, gn |>erl raukdamas jiem* kalbą, 
t paklausė: “Ar žinote kokia 
, yra gražiausia mano gyvenime 
, diena!” įvairus teųp atraky- 

uiAt, ne* NapcUccMiu
i Imvo tlaug dienų, kuriose pra- 

garsėjo didele gariu-. Vieni pri- 
( minė mūšį prie Marvugo, ant

rieji prie Austoriita, kiti kalbė 
jo ajiie (įergale* Afrikoje, o 
<lar kiti prie IVagranu Buvo ir 

i tokių, kurie sakė, kad jo karū
nacijos diena buvo gražiausia 
dicua jo gyvenime.

I
i “Niekas neatspėjote.” tarė 

ciesorius. “Gražiausia maiši 
gyveninm įlieti* Imvo pirmos 
mano Komunijos diena.” Tokį 
atsakymą generolai priėmė su 
nurišypsojiara ir netikėjimą 
Tiktai vienas generolas užsi
mąstė giliai ir liuvo labai suju
dintas: Imvo tai generolas Dro- 
uot (Druo). Nn|M>leotuu- |hi<Iv- 
jo jam raukų ant Į ieties ir tarė: 
“Labai gerai Drouot; labai ge
rai, mano narsus kareivi. Lai
mingu jaučiuosi, kad mane ra- 
pratai.”

Ir tas vyras, negirdėtos sa
vu laius'-s dienesnis, |«M«*ę* 
augšriausiojo savu galybė* ir 
garbės laipsnia uralmiršo apie 
savo jūrtnos Komunijos dieną 
ir dar skaitė ja gražiausia ir

BSVO
Neužmiršo afdc ją nei narei pa
žeminimo ir nelaimės laike. 
Kuomet ištniiita* ant salo* šv. 
Eteoos po juto, kad paskutiaė- 
ji jo gyvenimo valanda ateina, 
prisiminė sau a|de Dievą, kurį 
garlami nuo mažumos, liet kurį 
Imvo užuiiršęs galvliėn laikais 
ir OMėdė Jj, idant, kaip ji totai 
no pirmus šv. Komunijų* die
noje. taip palaimintų mirtie* 
valandoje. Prie* savo mirtį su
rinko a|iie care visus savo iš
trėmimo draugus. iiasokė 
jiems, kad nori mirti Itvino- 
Katalikų Bažnyčios prieįlob- 
»tyje ir priėmė šv. Kakrainen- 
tus su dievotumą pilnu tikėji
mą Paskui skaitė save laimin
ga kud Dievas iš liegalinės sa
vo meilė* davė jum išguiiingą 
mokslą priešiiiguniuoM- ir atsa
kantį laiką, knd galėtą |mžiu- 
ri-ti į save ir <lary(i atgailą už 
savu prasikaltimu*.

nu, guli puvailint lokių milži
niškų operacijų beprotiška, nes 
pradėta ji labai ma šorais pa- 

, jėgmaia. Bet dattes eina geraL 
Tai-gi tos pajėgos darbą ap- 
gati. Tiku mddiiann^jip netruk* 
dvkite to darbo, berakinėda
mi Beimtus daiktus ir keldami 
miniose nepasitikėjimą. Ir be 
tų kliūčių tie “taft imante” 
Paryžiuje turi aat savo gaivų 
gana rupesnių ir vos juos pa
kelia. Jeigu virai kitų darbu* 
anlyrime, tada, suprantama, 
gnltee susilaukt visai neguisti- 
uų pasekmių.

Savo rašinio pabaigoj noriu 
dar priminti, kad f sietuvoj da- 
bar gana didelė šiltinių ir kitų 
ligą epidemija, kad kovai su li
gomis ucpritmka reikalingų 
vaistų, skalbinių, muilą, levų, 
meldią ir visokią intaisą. Tik 
]*-r tris iiM-ncsius, pagal laik
raštį “Ganytoją," vieną kuni
gą Žemaičių vyskupijoj pasi
mirė Iti. daugiu-daugiausia 
užsikriėianMMiiis ligomis. Dak
tarą ir-gi nemažai pražūva

Tai-gi tas transportas vais
tų. skalbinių ir intaisų. kurie 
gnlietui-i iš Pranei jo* Lietu
von. turi laimi svarluą rolę at
likti kovoje SU epiilcuujoiuis, 
iicknllmnt jau apie armijos a|i- 
rėdymų. Tut. dar kartų galima 
melstiMmdsti visų, nekenki 
tvVa) reikalui. |snvmkite kiek 
gulėdami jį. nes kitaip viens į 
kitą liesišaudyilami kaip tik 
(Mtaikysime Lietuvai kur apie 
šinlį.

Ta<la gailėsimės, versime 
kils aut kilu Indą. 1*4 Imis per- 
Vida

nių, paklodžių, užvalkalą, ia- 
|ūlų, apvalkalų, raakšluoėčių 
ir kt.), taip-pat-geh-žies lovų, 
viedrų, peilių, randelių, plo- 
šrių, kaldrą, muilo, ir abelnai 
dalykų, ligonboSams reikalin
gų. Tie viri daiktai ieagvai 
paraduos Lietuvoj ir daug 
brangiau negu buvo pirkta. 
Nei ii tokių uverarijų gali 
Lietuvos valdžia uenžilgio pa
sigaminti apšilai gyvų pini
gą. Tai oprenrija, kurių te- 
iftcnuatii, m teko bmui
kalbėtis, vadina virai laimin
ga Na, žinoma, rizika kaip vi
sados ir čia yra: gal laivas 
nuskęs, gal koks sumišimas ne
duos te visa išnaudoti. Ale 
prieš tai aieko Mpupuat Im
kime dar geležies lova*. Jų, 
rodos, apie keletas tuksiančių, 
pu 2—u>,į doberius. Juk geležį 
|MUxiavuf toksai pirkinys apsi
mokės SU dideliu pelną Argi 
geležies svaras (vežimams 
kaustyt, akeč vilteliams, vi
nims. ir kt.) daliar Lietuvoj

jos linus linil'IO. J.-III >........................e.-- .............-—Į .
paihirė lietuvių np-viettii. kadi*-'* ""'iklerikaliikni. o dusyk ""D1! «*«•')• 
jos lietuviškoje pmiijoihki'jei |M'l“r'ni. Matyt ir |<ats p. M-k- 
dvasioje auklėja jriiinuomeiię. Į retai iii* prijaučiu, kud du tnė- 
Kaip p. Bal-is mintiju, taik Nii J" draugijoje yra žirni-
zaretieiės m-ra lė-tin.-> uk .lel-'•••rinčių gerbti An- _____................................... . .................r___________ , ___
to, kad prie vieno. K<-ugn gu-, ,u,ut l'ndvus. Geistum, kad ■iiiokratiškuiiią iiiutylų jos vai- nių |irivatinėuiis, noru didelė- 
rijo* su jomis piikiaUMi .hiuz *''■ ,,u trerelaliai nlydžiuit ap- 
lenkių, tarp us-s gulime lygint t rvarsty tų savo vnMylms veik- 
teisingai nta-joli upic p. Balsio 
lietuviškuti::,i. m*s jis {m-irašo ■

littlfiir, ■• žinia, knd lietuvių
kalboje nėra P.

Laisvamanių už>i|*u»liui*i 
tikslu* matytis is jų organo 
prierašo: “Ai-irastų daugelis 
dorą ir sūkių lietuvių i.s-k.le;- 
vią. kurie gerui |iužįsia lietu
vių kalbą, ir kurie d« I finansiš
kų aplinkybių sutiktų |<> r- 
trankti muksta ir ati- iitit’i vni 
ku» |ianiokiti į»t kur kitką.“ 
P-a* Bnl is 'itu prieni-ui duo
da puiki;> į iirg.i ir |<naiškini- 
mą: “lun v i.ii m'At'ia. kurie 
atliktą u e dvi ar irt-

uz< Ikiim'iu v -ti 
i-. l*-i.<> Balsio 
ndnryii Irisyk 
c*ę :n 225 vai- 
;ir jie yra n«r» 

kada bu' • nr'i • kol ioR mokyk 
l"je. jei žadi ("k-.tr daiktu- ’ 
Matomai .kuki trijų »• -rn

Yra s—i-r 
kli-se su 75 v 
“vyrui" ūn 
tiek. t. v. vesti k!< 
kai*. Klausimas :

b

11:

n

i'

K. Gr.

Blusouių Katriutė pyko aut 
rav«< matuos, kad jai dar aepa- 
vcliua su vaikinais vaikščioti, o 
pmjvnltMMM jau jai ir Un
tekėti Sėdi prie langu ir mąsto 
saa viena, kaip ėia mamą jtik- 
riutl kad jos rasti valia aa- 
minkštčtų ir jai pavelytų liau
ni mi vaikinais pavaikščioti, • 
pagaliau* ir ištekėti. Pamųa- 
čius ir sako:

“Mamaitė, ar-gi iš teisybėj" 
a* turėsiu likti sena mergina ir 
jiaskui visi mane vadins sen
merge.'”
“Kaip tai, dukrelė! Ar-gi 

manai taip greitai pasenti, voa 
tik dar suėjus 17 metų savo am
žiaus; jug dar reikėtų mergai
te vadint irs.”

“Mamaite... Ar-gi tai neil
gas laikas |»rr 17 metų laukus 
Imti neištekėjusia!”...

“Jau neturiu ką tarti,” at
sakė motiiuL

Amerika tnųmkenčia, kud kas Tai-gi Amerikoje ir Anglijo- 
ją indi irtą tiram- ir mile- je miestai ym privatinių žino-

džius. Beito tie amerikiečiai, mis draugijomis. Policijantai 
kurie mintija, knd polieijantas yra tų draugiją samdininkai 
yra valdininkus, uoguti ra-, ir turi teisę dėtis į unijas, 
mini mintyti ir šnekėti apie .streikuoti ir naudotis 
Bostonu streiką.

Teeinu* Anglijoje ir Ameri- 
N'iiliejoiiiia yru ilut Liniuko t koje policijautui imtu vaidi

Policija ir Streikas.
į
I teisė streikuoti. Sustreikavo ir MakaLTose dviejose šalyse mie, 
Bostono iKilicijantai. Tut pir-'das skaitosi privalė draugija, 

■ uiutiuis tu, rąšie* atsitikimas!" (mlirijnatas yni los draugi- 
Amerikoje. Ztuonių nuomone*Ij»'* samdytas jos tiksiant,, žmo- 
nevienokios.

\ ieni tako, policija turėjo 
teį»ę streikuoti kiti sako 
11'4'11 jo. Vi-a- 'kiliką* siiei- 
ii'i | kiautinių: kn.- yra poli 
rijuntas. m valstijų- valdinin
ku-. nr .•i.-m-n- -atudininknsJdr.iugijotm-.
Vi <ij< Europoje, iš-kyra* Au- miestų laisvė.

glijų, poli, ijnntai skaitosi j Aštuonioliktame šimte melą 
viešpatijų, valdininkui. Vieš-buvo madoje tuip vadinama* 
{■arijo* {larlunietitni puskirin upšvie-tu- absoliutizmas. Juo- 
polieiinntų skaičių miestams,mi pri dengdami kmah-it i 
viešpatija 
dangumi

Streiku.
samdanti

i

nustato jiem- algų 
ir umoka f n* alga*, 

yra ženklą-, kad 
-i ■ nvteiringai ap- 
ramdančia PakHti 

•treiką prieš viespntįją yra 
■nakyti. kad viešpatija netei-

vo r

dituai- yn
.•ev

kitomis

BIZNIERIAI GABSINK1TES 
“DRAUGE.”

|giin.Nuo 12 iki 17 šimtmečio vi- 
sos vakarą Kuro|MN> miestai 
skaitėsi arba savyzlovėniis re- 
spubkomis, kaip Vctn-ciju, <:>•- 
iu-vii. Hamburgas. Breinemis. 
l.iuh->-k‘a-, iirlm privutitn-mis 

Tat vudinioi

trauke miestu:, i viešpatiją 
‘orsani’- •!.' i . u valdzi.i nu' 
poh'ijo vi-o)e ile.patijnp. u 

u ne t ->iivu ranloi*. T n, im* -iu 
Įlniavč*, -ii.inut itiimn* u<
-ė-ke Anglijo*, m- ten jnu 
leno -tipre- purlnmciita-; tu 
juleju tui-trkti nei Ani-jiko 
nes aštuonioliktame šimte me

ilų Amerika lik įgijo »avo m 
• prigula: vLę.

darbininką teisėmis.

Kaikum tn tvarka 
imvojingu. Policijos 
yra tekis, kad jj partraukus 
visa vicšjmtija gali apsirgti 
mirtinai. Palietus veikti |ia- 
doriai otganizuolai policijos 
jiegai, gali jos lietą pagriebti 
organizuota vagią jiega. Tadu 
#titų visa civilizacija.

Iš to matyt, kad policijos 
darbas nėra patarnavimu* pri- 
vatinei draugijai, o yni tau
tos neprigulmyliei reikalingas 
viešpatijo. veiksmas. Tai-gi 
galinta tikėtis I 
ir Suvienytą Valstiją parla ! 
menini neilgai trukę išduos j-, 
statymu . Į>ji i dančius polvil 
i i i val-ti.io, 
liet fantu 
kiloti. 

Tą pati 
liais. t-l- 
fonai- b

išrodo 
darbu.

D-raa. K. Grinių.
Paryžiuj. oi-Vlll 19ll».

•) Pasakoja, knd dabar gc- 
Icžies svaras Lietuvoje 3 rub
liui (<i marke- urhu (i auksi
nui.)
”) Juk neri-ikin. rodos, pa- 

uiškiuimų. kad Dr. .1. .1. Biel
skio rašinį kai-kurie taip su
pras: “neduokite pinigą tiems 
likfl'iiH.t Paryžiuj eMiitienui

kud Anglijo. Xa- ° ,rM '*
ipinitpi iscts. tr-gt -'įprantama: 
j ti- pirkiniai Lietuvon nedari?. 
Įtikai tada kulta.'! Iriem per 
na m ta kal't'illik" te k"'l' Al gi 
nr-tipian'u'crunka?. Tnda po- 

i netiin fei»<- ttn 
n< bu- valdininkai- 
Įindnri • sII geli-žinke

RED. ATSAKYMAI

to- datbtmnki 
i tuuai -anuli

Vargdienini, t'lcvelaniL 
Žiliu'- upm Įsipildyia im 
žmogžudystę yra pasentas- 
ibi fi»’f nlpi tunu. litukui 
i u uju žiauriu i* ku Į

KĄ TIK tttJO LUTUVIŲ PA8AULIM 

“MEILES GALYBE” 
Nauja, Puiki Knygelė Begalo Žingeidi 
Kaina Su apdarais 75c. te apd. tfc.

Vertė iš Anglą kuilio,, Kun. J. F. Jonaitis Ez-Leitcnan- 
tas ir Kajielionas

Užsisakymus ir pinigus siųskite sekančiu adresu: 
J. WILTRAKIS, 

3832 Fulton St.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Chicago, I1L

Žinomai per 25 metui ir Valdžios prižiūrim**

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

taip ir dabar

ir gvaraatuoį*
NorinMos gauti prekra pinigą ir kitą rinią 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
1^! 141 Washington Street. New York. N. Y.

i

^scįc-JP šgįy.-
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Į lietuviai Amerikoje.
DKTHOIT, MIOH

Rugsėjo 13 <L S. I. R.-K. A. 
230 kuiųia surengi* vuknrų I. A. 
8. svetainėje ant 34-toa ir Mi- 
chigun gatvių. Programų i*|iii- 
<lė U'est Sidč* jaunimu draugi
ja (m> vadovyste p. K. Aln|**lio. 
Buvo sulošta vienoje veikmėje 
veikalėli* “Kvailų supi-a*, ak
lų paima.” Viai Mėjai savu 
rotas gerai atliko. Buvo ir <lck- 
tamacijų. Itaklrmavu p-lė Sla- 
viiiskiulė, moksleivi* J. K. Me- 
diaia ir ponia K. Butriiuiein*. 
Paskui Jaunimo dr-jeo choras 
(mdainavo Metų įlainelių. 
I*rogramų užbaigė Lietuvos 
ir Amerikos himnai*.

Po programai buvo šokiai. 
Puhiikos atsilankė a|rie 900. 
Dar pirmų sykį Detroite j va
karų tiek suriritiko žmonių. 
Pelno K U R.-K. A. 230 kp Ii- 
ko a|nc 300 doL

Tame vakare Neapsieita ir 
be liūdno atsitikimo: viemt* 
mergino* pražuvo brangu* kai
nieriua. Jeigu nėra pnvugtas, *c’**'’ **i
tai radusi* ivrašoma* atnešti |- Hnka. Vyčiai stipriai sūri 

____________ «»ua ,1- ... - '«ir*,mt,ivnv^* vsiL-ilims irdnrluis

Tai* pačiai* 1913 ta-, pribu- 
bu* ii Clevelando p. K. dtaupui 
ir X K. Daunorai, buvo nuor
ganizuota I* Vyrių kuojia. 
Kuopa i* nykio gražiai gyvavo, 
liet npleidu* Akronų pi*. Dau
norai ir štaupui, kuopa pakri
ko, ne* stoka buvo gabettnių 
narių, kurie hutų galėjų orga
nizuoti ir palaikyti jaunimų. 
Suridariu* vyčių kuopai, tuoj 
i*dygo chorą* ir bena*. Katali
kai tarėja Inm pamdiiaagti, gi 
laizvamaniai-raudotiieji ėirdo 
i* pavydo; pradėjo įvairiai* 
budai* kenkti, liet vi*o* jų |m- 
etuiigo* ėjo ant vėjo.

Partarųjų trijų metų bėgyj 
Aknman atvyko Meta* veik
lių katalikų. Tuojau tapo *u- 
H-rrta U D. S. kuopa, Sv. Sta- 
nUlovo dr-ja, o pa*taruoju lai
ku atgijo ir ap*ilpu*i veikim* 
vyrių kuojia, taip kad žiandie 
vėl gražiai gyvuoja ir veiki*. 
Dabartiniu laiku akrouiečiai 
netik kad pnty* wikia,lict gan 
nn (taramo* ii kitų kolonijų ka 
tulikų ir jeigu 

veikimui
ta*

ka* pabando 
k-M 

labai a pri-
P*-

sekančiu adresu: 3X1 \Veslniiit- j-rganizavę. veikimas ir darims 
sler. Dėtnut, Mieli. ’^rlta ir žadina kilu* lietuviu*

|iriv susipratimo. Prie vy
čių priktauao ir keletas veiklių 
moksleivių, k. L pp. K- Bulis, 
U. Kinelis. Vyčių kuopos pir
mininku yru p4ė V. Jonušaitė, 
■K-senai atvykusi iš lietuvo*, 
l'uigmė mokytojo* makalų IM- 
rupule, l’-a* K. Klaupė* va- 
ikrvauja muzikos srityje. Taip
gi pažymėti teikia |i A. Kalia- 
dumiį, J. Buikų, J. Druskį ir 
kitu*.

Manoma, kad uenžilgu atsi
darys vakariniai karnai. Patar

ta proga, nes mokslą* yni rri- 
kalingiauria* kiekvienam žmo
gui.

Para|iijo* reikalai geryn ei
na. Kartai* kad ir iškyla kokie 
nesaiagmaai, M kur jų nėra. 
Su taiku gal pavyk* ir tuo* ne- 
►itagutuu* (irašalinti.

■ai*—mu

Po numeriu 2133 ant Orrgon 
gatvė* lietuvi* parvažiavų* i* 
Pittaburgira, Pa. parriveiė tri* 
kvorta* degtinė*. Norėdama* 
moterim* patikti, Muuaaė už 
fandyti .jotu*, larigėrų* pat* 
•tiidbAų. užfmulin* ir mote
rim*. lėrigėru* pu atildiukų. 
tuojau viai krito ant žemė* lig 
mgyvi. Kita* yyraa, matyda
ma* tai. augriebė vizų degtinę 
ir nubėgo į artimų policijos 
stotį. Prilmvu* policija “puri- 
gėruriu*” uugalicno į l-ake 
Side ligonliutį. kame už keliu 
valandų viai mirė.

Aitas atritikima* gal pmĄu- 
tini tntotttf AttIrtBti prijiu- 
rėti uždarytu* saliunu*, ne* 
dabar daugeli* *aliunininkiĮ 
nuodina žmones. Daugeli* pa
tys daro degtinę ir jiardavinė- 
ja po 30c stikliukų.

Aitas atsitikimas |nnlraug 
gal dar atvers akis nevieuani 
mėgstančiam tų *marvę-nuo- 
du*. laikas mum*, lietuviam*. 
*u*ipra*ti ir m-un-tyti pinigų 
ant uinslų. llcikalų ns-* turime 
ilnlinr laimi daug. Sunaudoki 
un- tuo* eeutu* prakilniem* tik
slams—kovai už Lietuvos lai*- 

Vargdienis.

Miuomi praneėu “Birutė*” 
.Ir-ju* nariam*, jog metini* *u- 
ririiikinui* Imi* rag*ėj<i 21 <L 
|iapra*t<ije vietoje ir laike. Tai
gi viri turi alrilankyli ir naujų 
narių alrivealL

A. Kvedaras, prut. ra*U 
921 .leime Si..

K.-noriut, \Vi*.

'T- PITTRTON, PA.
AKRON, OHIO.

Lietu viii veikia.

Keleliu* metų nigal Aklom- 
►niliėdėjo kone vieni raudonie
ji. Kari ir Ihivo katalikų, negu
lėjo daug lay nuveikti: truko 
vadovų. Av. .Iuozu|io dr-ja nor* 
puri-ti tmi gyvavo,. la-t laisvu 
maniai jo* vadele* turėjo. Tik 
|icr didelį vargi; katalikam* 
imvykdavo kur nors laimėti ir 
laisvamaniui liuduvo suvaryti 
j kanųių.

1915 m. Av. >luoza|*i dr-ja 
buvo KurenguAi pinių vniuirų. 
Clevelando vyčiai išpildi pro 
granų. To uuovykio del<-i k*-fi 
laūv anisnui. negalėdami t0 p * 
kęsti, apleido dr-jų. Taip alsi 
tik« dėlto, kad tūlų Imki Av. 
Juoxn|*> <lr joj <laug dnrlmviisi i 
.1. J. t'*izu*. kuri* netik kn<i 
draugijoj veik*, l*-t kutini* *lm i 
ir aukų Taulu* Fotaian ruiiul. 
dav«. -uretigę* prakalki-. Soi 
ir dahat dar laisvamaniai Av 
Juuzap!* <lr jo, 
mtekiiH' jų zyuuai pu** 
greitu laiku mtek* jėgų.

Tuln* laika* tam atgal mu*ų 
kukmijoj Imvo *umanyta *u- 
rengi i iikilminga* |*ikyli* nrln 
Imiiketa* karriviam*. kndn *u- 
grįž naiinm i* Suv. \'kL kuriuo- 
menė*.

Suritvėru*i tam tikriui ko
mi*! ja nutarė tam pokyliui |m 
►kirti rugrėjo 24 dienų ir dar
ini- Imvo varoma*, kad kogr- 
riauria |rri*irrngti. Bet Alai *u- 
žinome, kad rugeėjo 24 <1. nega
li įvykti vir*uiinėta* |*>kyli*. 
kadangi per klai.lų Imvo paža
dėta mum* *vetainė. kuri buvo 
kitų jau pinniaii |iaiiiitn ant 
to* dieno*. Tai-gi c*auie pri Į 
'••r.-ti |>rrkr|ti |mkylį ant rug- 
. • r> 23 d.

Kareiviai. kun« gavote tiku* | 
Iii. meldz.iami rengtic* ant! 
rug.ejo 23 d., in-- padarytu, 
klaidu kitaip negali Imli atitai- <

I iiiii |iat meldžiame »vreiŲ.| 
kurie |w*ižadėjo dalyvauti In I

*tlll lUNII. 

ima i

iak n re. priimti tirtų dirn1 
rliall.
*u gilia jaigarba.

Resguun KesuriM

Sulauku* naujo klelmtm, gerk 
kun. V. Htavyno, parapijonai 
pradėjo labiau braniėti. insla- 
mie* didesnio darbo. Kitaip ir 
Imli negali, ih-* mus kleboną* 
(taisai dirlsi, ki< ~ tiktai |nūč- 
gia, ir kitu* ragina prie darini. 
Todėl ir dirbti visiem* smagu. 
Smagu ir dėlto, kati savo vado
vų matome pirmutinį prie <lar- 
Isi. Ji* prie Įiakėlimo luų* |m- 
ra|njo* prisideda nelik darini, 
bet ir anka.

Keletą* dienų atgal p X An
tanaiti* užmanė surengti *ei- 
niininj iSvnžiavimų. Aein tnm 
užmanymui ir |ia*i<larimviniui 
ponio* X Mieeviėienė* ir kitų 
moterių, taip-gi pp. T. Turaua- 
kio bei A. Antanaičio, i*važia- 
viiua* įvyko nedelioj, rug*ėjo 
14 <L po |iietų p. V. Mi*lium> 
name. Svėrių nuvažiavo keli dr 
ri-lkai. Pietų* buv*o Įiagauiinti 
i* ėiltų užkandžių, taip knd to- 
kiu* m- liile kokioj rr*tauraei- 
j«j Imtum galėjų* gauti, kaip 
kurie i**itarv. Vakarirm- Imvo 
ėalla ir evvriai jų x*algv ant kie
mo, ant pirvo*. luiikr (Metų ir 
vakarienė* |irie etalų |iatarua- 
va p4ė M. Eebraunkaitė.

Vakarienę l**valgant. |u X 
Antanavičiui užriiiiinu*. nr kn* 
nr|iaaukotų |mrapij<>* reika
lam*, aukojo nrkanėio* vpato*:

Kuu. V. Slavyna*m
Po 1 doL; F. Krikėčimia*. IL 

Taliuua*. F. Vaivada, F. Jau- 
lcan*ka*. J. Itigri*. J. Sncrku*, 
K. Ušrinaa*. J. BunAa*. C 
Skralmtėna*. M. £rbrau*kiutė. 
J. i<aadau*kax, X Maemaueki*. 
X Antanaiti*, P. Turau*ki*.

H. Prtruei u* 75r.

Visu suaukoto »3K23.
Nuo išvažiavimo tiku f I9J9& 
Viso labo S3tL£L
Jeigu tetų kame kokia klai

da. malonėsit pranešti šiuo ad
resu: Petras Turauskis. 1510— 
IStli avė.. Itocktord. IIL

Pinigai (išlieka |mu* mano kol 
Imu* galima fterduoti parapijos

širdingą ariu tariu visiem* 
dalyvavusiems išvažiavime, 
taip-gi aukotojams: moterims, 
paridaritavusioins (tagaminime 
valgių. ir |elri Z<-lirau*kailei 
už |*taraavimų.

Beje. reikia ue|iamiršti. kml 
|MHiia A. Misevičienė ir |elė M. 
Zelirauskaitė. mira čionai yra 
užaugusio*. Iirl Ik-lie Int* tikini 
virt*.* iš |irakilninu*ių ir darh- 
šėiaurių naiterių ir mergelių. 
Kaip tėvynės, taip ir |mra|iijo* 
laitui jo* ne*igaili savo |«*i- 
darhavimu, dar ir kilu* |taragi- 
lut. Žinoma. kada jo* darbuo
jasi. tai turi ta-tuažai neprie
lankumo nukentėti.

Kelios dieno* atgal, viena 
moteris užklausė manęs. įielko 
a* geriau |slę M. Žebrauskai- 
lę.’ Sako: "ir mano dukrelė* 
eina prie elatm giedoti ir įlau
žiau mergelių.“ Taip. motino, 
le, bet ar viso* to* mergelės 
pri*i<l<.ia prie kukio tn.r* kilo 
prakiliuiu* dnrlsi.’Ardirln pa
čio* ir ur kitu* |uiragiua.’

Motinėlė*. futraginki'!* savo 
dukrele* prie didesnio dari*., 
tada n*-* gah'-ritne <laug .įau
ginu nuveikti.

Petru Turausku.

APSBAUGOJDIAS
nuomumauzno.

Ptutarama laike, kaita orai 
Ituna drėgni ir lietingi, daugu
ma pradeda jaustic* gavę rvu- 
nudizmų, ne* jaučia skauduliu* 
visame kūne. Pajutę* tai kož- 

- nn* pradeda stenglic* prariji n 
ti šitų *kiiudulj.

Medicina suko, knd n-iinui 
tizma* žmoguj*- pradeda ra* 
tirs dclri netyra skystimo, ka
tra* įsigauna į kraujų. Supran
tama, kuomet kraujas Imnn 
sugadinta* netyru skystimu, 
ir atsiranda skaudėjimą* vi-

Prašalinti litų pavsjtagvmų 
galima saldainiai* Partoln. 
katrie išveja i* kraujo vi»u» 
uelyruinus a|i*auguja nuo to
lesnio nukritai n, sykiu prašali
na visus kuae jaučiamu* skau
duliu* ir, kaip sakoma, kaulų 
laužymų.
Sabtaiaiai ltartola yra didžia

usias priešais vi*ų nešvarumų, 
katrie darigauna į kraujų ir jį 
imgndinn, (subiro netyrų. To- 
del Partoln jm*in*ki geriau
sias draugus žmonių, kairio 
►ergu reumatizmu.

Tuo*, katrie is-serga n-piiui- 
tizmu, l*artota ajMmgoja uuo 
jo, gi tie, kurie turi reuma
tizmų. (mlengvin* skausmu* 
ariu išvalymui organizmo.

Pnrtoln rekonn-ndiiojasi ir 
parsiduoda didelėse dėžatėse 
(■o 1 dol kožaa; vieno* dėžutė* 
užtenka per tri* mėnesiu* vi- 
•ai šeimynai.

Dėžutė Partola privalo ra* 
tirs kožaoye lietuviškoje šei
mynoje. Partola yra geriausia* 
dranga* kaip suaugusių, taip 
ir vaikų.

l'žsakymai luri būti adre
suojami taip:

APTIKKA PARTORA,

Ha* Tork. H. T, Dapt. L. A
(37)

S. D. LACHAWICZ

MASTER SCHOOL, 
>. F. Ka-nkVa. ISeMtete 

190 N. Statė Str.
Kurni*. <!•«. 4

Uždirbk 
,35ad’5O
i savaitę

klnn |W Ir IrUtMUl yra rttkiks* 
pmi v i* uotu «t* Jie turi trmnęaa VW» 
Lmrfia ir kn*va darbe.

&l<« mttme Jua UmokytJ Ho darbą 
, irt.’--pa Ulba dK-aomia ar vakaraia. 
ui ta-aka tuu. Kporljaha akyrtua 
mok an te ant siuvamu r<iwer maM-

Uetuvya <*raiN<tioi |»at*rnmt.
Mt«1«4ubr*c ko lUmlialr iu«l>
dtta ataiMauklL «• tuan*» «Ur**u l»u*i-

• bm«m vyta VH*d«|o Kaaoj1*
I«n..* v.. .n,.*.... „a,. 2314 w 23 PL Chicago IU.
I~. <>wI»v.,ih. Mtrairlla KetMn «*- •“* *• '-'“•'-•Hl''. “•
UI alnlhe ju |«nka mum av aula
VH-HUrt* Ir *aW*a * <1 likeriov, tw-
Ba. JU Saaatamia kalm l.-aklM-ul.
Ka* ae> |« tla«4.l IKaUvukU* era-
»wii. *rk..a.ei ..4****:

IC..,.*IU*i lii*-kiw»a. ka-n**-.
3*v I- Mala Mr. Uu-oadam. \. V.

MELROSE PARK. ILL

I tarntnke, rugsėjo m
1 lų hazny tinej *vet, L. Vyrių 22 
i kuopa laikė menesiu) *u*irin 
kimų. X‘or* vusuro* laiku > ui 
vyriai buvo (atbuvę veikti. Imt 

i dabar, orui atvi-*u*. pradeda 
jt!*H vėl veikti Ainne* *it>irinki 

m«- nutarta surengti |>ap< rluinn 
' vakarei) Intuviam* 
j vium* tiunavusiem* Suv 
\ olrtijų kariu'-'iurin-j. 
Larrli hu >u jT-žran.
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PakAAtau Mm-e-fl** etarloamkn, turi 
m«4KI kaluli AitrltaJuil 
ir UnkiA«L AiMtatAife tutsiu*.
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Dr. S. Naikelii
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4111 Nk AsliUaul A«*> 
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Z>r. C. Z. Vezelis 
144TITI* MLTKTIttr.lM 

VaUi.il *M4S ♦ rjte »M »
M sJ.i'O.to tutėtrltuų

4711 >«•* AILMt
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t

t

F. P. BRADCHUL1S 
Lietuvis Advokatas 

Attaraey at Law 
im W Momk, oar. eteri
IUmsvm .XI, TH. Oatral SM 

am Aiui, !ixix<>i«»
Gfa.S >111 Km. ikMaa-d tai/avS 

V BAU

- - - - -

Dr.O. VAmJSHųO.D.
UIH t Itt AKI v tanXlAI4taT AM

L *•!■ I • e

a>«< • amt •
• ■a**«*i«»>*r> 1 ' t!
*• •**■
f • ► • m

i A« •-.** uu« *»»e >
■ al.ntaHt > 

« • ■*(•■«< uuiv u 
a a - * t immi
L*' •Afiio a 
a« -kl 
«. U- »■*«»*. a, > 
*« . H m rt o te<*

tikt*..! fte’teVI* 
te-* - > L M * V- 
ta»4..te 1*0 |l •>- 
«•• ibi • a»L tat** 
p— In

1M3 W. <Zth Rt. ir Aihtam! Av.
T*c» <»M*c«bciu»cr krata t ate.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tvkluui NcLtuUy >1*4 

<«V|M> VD«1AM UOAS 
>411 Ml WmM« BmAt 
KktUM W. ll*t«* «atv*«

Art (.uikl rn*>i Tv-iu«
«!• !««-*>« ta kutMlvattMlB. kilty * .n. 
ttram mI«I«mi*m. k<im* «h4.tra. ”L*un* 
•Jia“ a|M»«l<»l ati»e atirMui,
dumi ir kiti i’Mi4<'raikki |ti«iw>m_*. 
l>«1ua balto nrio«»i«r Atrakau-
kito

M» tt. MtertMMrr Avr.

Dr.M. T.Striko! is
LIETUVIS

<nY'’TV«J v* Ui
I7B7 W. 471* X4« CM*«K«. IIL 
OffkMk Tr*.f»^»n IWs1«rnr4 K> 

Xattw T*Mi*w* N>^4* y 4 M

Į T»l»«.40. 1-i.Usua C«

į DR. W. A. hlAJOR IUVPVKMAS m
C'linu ICGAS

OCIM0 447t> Am
AdyM B;M iki > įkyto — 1 
S Hc<« — <; 14 Iki >:M
NrdMiumb rm :• iki ltDR. LEO AWOTHt

Dva. Md. kun. L Albarifim.
717 W. IHtb Sl. CbMMm. IIL

Pirm. A. Naiuėda. IG58 Kaluli 
šia Are- <'lii<-*gu. III.

Viec-pirm. F. Vertga, 4539 S«* 
Marahficld A ve, Chireg*1, IU.

Nut. raM. Joną. Parteka*. 442. 
So. FairMd Ate, Ciur*<o, 11L 

Fin. rašt. Alez Dargi*. 726 W 
16tb St, l.liicago, IU.

Dd. pruf. kuu. Pr. Buėy*, 2C34 
i W. Msrauettc Ud, CUeaųu, IU.

Iždo Globėjai: 
yra Imžiiytinio choro rrpHici-i K“"- L Alhavtėiu*, 717W. 1Mb 
* - .St, tturagu, 1U.

I Ju**.". iiiii**, 4430, Ko.
1 avssj Avė, (.'hiengu, IU.

Direktoriai:
. Pnrf. kun. Pr. Bu*';*. 2t»:i 

I, fhlrBp,,, III.
Kun. Ign. Aliuviriu*. 717 

lbih St, Cbirago. 111.
Kuu. F. Ku'lirta. Uiti \Vabau-

Nutarta atsišaukti į visa* lie
tuviška* draugijas, kad viso* 
prisidėtų prie tu vakaro. Nu
tarta iiaikyti* dainų liri rengti 
kitokia* pramoga*. Tai|*gi nu
tarta |iri*i<lėti auka j»rir uu|iir- 
kimo ir įteikimo cukrinio knnl<> 
g<-ii<-r<*lui Žukauskui. Suririn- 
kimu* nutarta laikyti ka* nnttų 
utarainkų. kadangi ketvergai>|

Dr.M.Stupnidd
3109 So. Morgan Street

<TiK .lU<>. ILMMOttt
Varde MM 

laUimkia: > I UU 11 U ryta;
S M Iki B rak- 
aa aoa I Iki 4 vaL

Wa —sasaan—aa—

jos.
Kviečiu Meinise Parku jau

nimą ntsilankyli į ku<>|*» *u 1 
siriiikiniii* ir |Mila|ili narini*.

j • j nn. kuo. i
Nesenai sugrįžę* i* Suv. Vai.' Mur>|u< ne Ud 

kariuoHH-n*-- į*. Pr. Nlrzy iieekir 
su p. P. Mi-triluu už*i<lėjo ėin 
auksinių daiktų krautuvę. I* n* 
Ktrayncrkis yra ir oiitons iri- u*'Aie, chi<ar>. III.
Ims. Alui yra stalais)* veikėjai 
jaunimo dirvoj. Tikimasi. kml 
■ Inlmr imi- kuo|m |udik* vi<-un 
iš vi-iklinu-ių kuopų. I5mu.nl p. 
Klrzyiirrkiui kaliu...m-m j. I*. 
Met rikis gyveno (.liicagoj ir 
mokinosi ant <>|tloiwiri»i<<.

Vytis.

FATONIC

REIKALINGI.
KoiikmIii t■ ..ililiel ) 

Ipun uziuole-ti*. 
turim-. Kluii-i.ite I 
tlieLe!

Roch Minu!telūrine Co. 
1051 W lRth Str

M.

Alcz Itargis, 720 W. 18th Si. 
; Cbieagn. III.

Aut. XaUM,la. llsrfi VVuIuuims 
A Ve. VLirago, III.

Juos. Rupšį*, 4430 Su. M*|Ue 
,»<*«! Avr. t'hiragu, IU.

Kuu. M. Kreta*, 3230 Aulivru 
Avr., I bi*»g*i, III.

I'r. Verjga, 4UJ3 So. Mantifichl i 
IAvt. t bisiigo, III.

Jonai IVtnul'i. -J ►.* S**. W*.h I 
i lenan A** < tnrag** 111
i Ju'-z. J. Elu,,. 4t?*U ao V,'<msI| 
i St., Chieagn, 1'1.

ilul<*luv*H S*..52* Au 
bara Avr.. < h***go. III.

Alui,'ozus Val*t>«-,u*. 1412 So 
4!*tb Avr, < ict-ro, III.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

f (f

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas 

-» MI. LA IAIK KIMTT 
U>«*n tnr Te* liutnboMl >1 

VakAiau Salį Mf. >5-n4 PUeM 
Tet IhMkvtell <»» 

CIIICAU4>. IIJ.

iCIIIIIUUIIHIUtlIlUlltUII
Ito. t »» ►„ 14*. Chicao*

Te 1c f LMS Ha>ut«rbvt 1-44

DR. A. A. ROTH,
•>« »r »b»r«irtA0

! f. .• M-••t. te. Vjrbkd
V-otM <broair>M Mm

• •r. • . SU4 lUtMftd M(. CbšcM* 

Ti ■■ fr> « lr?0V»r M»1
VALJhNhA I * ry<« 1— > M 

J • N*4 liviuu 14—11 4*

NEPAPRASTA PROGA

uieiuvob Vyčip Building and 
Loan Association

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

VaUi.il
I5mu.nl
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CHICAGOJE. I
.................................................... ..................................................... .......................... ............................

KATALKBKOS ŠVENTES, i žadamas pious ir tin-
------------- | KANAS PATARNAVI

MAS.

K CHICAGOS UETimy 
KOLONIJŲ

I

KAIALIK1SKU5 SVLNIE3.

Ketvirtadienis, ntfsėjis 18 d.,, 
•v. Juozapas Kup. Zofija. j

Penktadienis, rugsėjis 19 d., <pjj. girdi, gnlvrkarins
■v. Kvartalinė d. (pasninkas) paimti miesto nuosavybėn.

' Rugsėjo 9 dienų lliir-ntro*
DARBININKAMS ĮSAKYTA 'lilie.lo turylui turėjo -|ieeijnlįl 

■ ii.iriukiinn. Buvo Mišmiklii' 
Igntveknrių n-ikul,-. Su.iiinki- 
Jme innjol'n* Tlmm|eoil |«t,|nv<- 
||dv«us kaip ,umunici|ialixuu. 
ii gatvr-knriu*. Nurodė to rri- 

jknlingmną. Taryba pl«-nii- pri-
Cliieugo. ap-kiičio plieti-i/"-mė it p;ii.-d-- jm, 1t.-in-|»ir ' 

dirbtuvių 13tU««l dnrbinin jlm-ijo. koiuiti-lui. 
tanus jau pranešta, knd jie tn Tai„ majoro |4enni* vismuMc- 
ri tat pasirengę išeiti stn-i- nė vi-ni n>*užsiinfi*rvsavn. Nes 
kan rugsėjo 22 <L, <i.-t*l rytuJiš sušaukiamo -u-irinkinų, kit- 
jei ligi tos iliente neįvyks ko ko buv„ laukta. Mie-l„ gvven- 
kių w<»rs svarbių atnminų. |lojai laukė, ka* Im- pranešini 

l’nijų organizatorini ,-i i n.-uijn n|m< mi,-1u kovų prieš 
tvirtina, jog streikus tikrai,k,mi|mnijn. už ntpiziniimi v.i 
Ims milžiniškas ir lm« |mk,-l ~ 
tas, . jei plienu krrrpnturijie- 
direktorių pinnininkns Gnrv 
ligi paminėtos dieme alsiu 
kj* asrueniškni nusimalyti 
unijų atstovais.

Vyriausias reagiiiumjo ge 
neralio streiko komitetas turi 
ravo stovyklų 1‘ilt-lmrr,-. Iš 
lea bus vedamu* vi«n« >tn-i-

•v. Kvartalinė d. (pasninkai)

PASIRENGTI STBEI- 
KAN.

Yra sumanymas, knd kaip 
■ars dar M streikų sulaikyti. 
Tuo tikslu 1’itt.burge šuva- 
fiavr unijų alrtonii.

Kad streikų atidėti teles, 
aiaai laikui, ui tą įlarimnjn- 
ai Amerikos Darbo ž’oderaci- 
jaa preaidents. tena pers. Pas
tarasis veikia sulig prvzi.b-n 
te WUmn>o nurodymų. Sako, 
reikia |alaukti sušaukiamos 
Waahiagtuaan dariai ir kūpi- 
teta kuūfevrnri jus.

Taip tvirtina policijos virsi

FMieijos viršininkus Garri- 
ty, apsiginklavęs skaitlinėmis, 
tvirtina, kml svaigalų praliibi- 
rija (Tiicagoje vietoje eiiinn 
tinti piktmlnrylies dar lai, 
jaus anas |iraplvčia.

Jis sako, jog daug buvo <k* 
dama vilties proliibicijoje. IU-1 
proliil,icijn apvylė žmones.

Apie tni Įsilicijoe viršinin- 
kas praneš,'- Ulių dienų kalis'-, 
damas Kloriric t'lub susi riti 
kinu*.

Prie tos pingos jis Įaižymė šauk“ma* prieš ja kaip staiga 
jo, jog kovoti prieš piktndn-' lmv<i | m kilęs, taip staiga ap
lytas miestui yrn n-iknlingn rimo, 
turėti didesni, skaitlius polici- Ir šiandie musų miesto gėr
io*- No įlalmriiniu sknilliiimi.-ldnnioji ndniinistracija jnu

žinėjilim galvekmini-.
Suėirmkius- tas klausimas 

tik Ind;. kiel; 
ji- galėju turėti ‘iiry.šj *u pa 

' limitai, majoro pienais. Iluvu 
|u< .akyla. kad konųmnijos 
dmiE |e-lnijn-i nn,, žmonių. 
Tai ir viskas.

\'>-už.iinl<-r>-av» žinom-, iki 
duotais pienai' I<h|.-|. knd |ki- 
veržinm.. mn. kimi|«nijii gat- 
vvkarių gali užimti kelis ne-- 
lus. Ir tim visu laiku kompa
nijos gali plėšti žmones ir 
kranli sau milijonus.

Tad kasi |mdidinti žirninių 
imkuunvimų. šiandie miesto 
ndniinistracija skt-lltin. kokis 
tai Imlų puikus gatvekariais 
imlamnvitnas. ji,, galvekariai 
|nf*<itų miesto nuosaiyl«'«. 
Ifc-t tasai “jei, dar lai,jaus 
žmom-s ntšakki.

Ne |MŽmk'-jimų laukia žmo- 
nės. liet greito veikimo |ith*š 
koiii|mtiijns. kad veikiau at- 
pit-inti vnžim'-jimą. Tegu eit- 
linini,-i|>alixnviitHi |dcnų pro 
eedura bus vislumu eav,, keliu. 
Gi atskirtai tegu bus veikia- 
nui už ntpiginimu važinėjimo. 
Nes kuons-l at|«igs važinėji- 
Inas, tuomet žmonės labjau* 
ims interesimties ir tais |de.| 
n:iis ir kitokiais smnanytnuis.

Gatvekarių kouųmnija su
laužė su miestu padarytų 
kontraktų. Pakelta įtaisu* 
šauksmas. Pranešiu, knd tuic- 
ln> luėtiuijiius |aaimsiųs 
pmiija už keteros.

IU-1. nuityt. kom|einija 
jo. kn ji Imvo dariusi.

t

k«»m-

žino 
Ne.

anot viršininko. nieko te-gidi 
mn išdaryti.

OBN. PER8H1NG NEATVA
2IU08 CHICAGON.

Geli. I’ersliins :it-i*al.ė at 
važiuoti Cliieaguii į iiuijm > 
Tlioillpseino (niki ietinin.

Apie tn pat* gi-n-iohi. t.-b 
fonu iš \Va-liiiiL'1<>n>> pimn - 
majorui.

.Mnjorn« vi-si |m.imitė \\ 
shingtumin komitetų, lieti. 
Persiimu |si-ižad< įo |ui*iin.-i 
tyli *u Loiniti-tii. le-i pi-a*.<, 
jog negidį. ntkeliauli l'ldra 
gon.

PASKIRTAS LAIKINAS 
PAVIETO TEISĖJAS

II

Praeity tnslėlių virtos lab
darini turėjo ne|mpras1ą m- 

, irinl.'imą Av. Kryžiaus pam
pi įiin-je -Ulėj,-.

Tikslas škt susirinkimu Imvo 
pu iktills-ti apie |K<rn|>ijiiiį Im- 
xar;.i. Kadangi mus Įmr.ipijojc 
toks dalykas pintai karių, tat 
mintis ninslu tiesiog nr|iapra- 
*ta. Ičtli. Sąj. kuoja nors yra 
m-lurtinga ir |i»sė'-,uus užduotį 
na;laiėiu< bei vargdienius šrip- 

| ii. ti-ėinii nuo šio darini nratri- 
:•!;<■ . .\«yalėd;inia kliu kitu 

prisidėti, išrinku įlartauiukus. 
kurie žmh'-ju lautare įlarlanAiea, 
taitenl: M. Mikšaitė, K. Alukš- 
iinitė, A. latirimkniiė. B. Auš- 
kalnaitė. S. Nuiautn-nė, J. 
Ainiui vii h-m'-. M. Ainnėiuviimas. 
A. Danmška. P. Iturša ir V. 
Gnlnnitė.

Nn. jrigu jau ši varginga 
draugi.H-li'- atkrrifiė į lai ibmių. 
t.-ti ką-gi Is-knlls-ti apie |iašcl- 
pini-s moti-n) ta-i vyrų draugi
jas. Jos tai jau į jarapijor |dc- 
rių atvažiuos pilnais vežimais, 
kaip I m-t u vos ūkininkai rtnta- 
ny jo į turgų. Tyta-

llupaj,, ; 4_ jkv. Kryžiaus 
pnntfiijinėje svetuim'-je Tautos 

. F»n<ki 39-tas skyrius laikė (Nk 
pmstų ausirinkiuių. Sttsirinki- 
tiuiii narių luslnug teatsilaukė. 
Imt In'-gantieji skyriaus reikalai 
Inivo ktitinkatiiiau.ia apkalbėti

Išduota įvairių komisijų ra* 
lyrini, kurie Imis verti fMŽymr- 
jtMMs, Katalikų Vienybės V-ta 
skyriaus raštininkas, |ras V. 
Stancikas priilavė *77.Al iš 
prakaltai |i|i. M artaurden tr 6ra- 
lltllieu

1‘askui iš virtinio I. tlainki- 
iH.jo Kryžiaus rrroėjy skyrių 
atstovas, pa> J. llraMUekis. 
praneši'- laimi link.-ntių ž.inulę, 
kad jau t'liicaguji- yra sutver
tas U llamkamjo Kryžiaus rė- 
tin-jij A|mltrilya ir kad j šitų 
Aimkrilj yra susis|MHę 
irakiliiių dvasių ta-i gerų iširų 

t. -nciiys. yiuitingai valdytai iš* 
ri kla iš įvairaus luotisi t. y. 
km :kij. gydytojų, mirsiu, savi- 
nittk t ir šiaip |uisišveiitusių dėl 
tėvyu's t’llieagim veikėjų.

Reiškia, dalia r iiiiimi linui- 
gti» tėvynainiai suvažiavę j 
Apskritį oiH-rgijos vienas ki
lniu priduos, mintimis Įinsidn- 
lit.s ir viens pradės, kits padės 
dinug tutinu varys.

Tyta.

IA LABDARYBĖS.

I<.i-uk«jn apie lui-iiini- keptu* A Labdaringo* Sųjungo* pik
karvelius. niko apyskaita.

PAMINĖTA SUKAKTUVĖS 
PATVIRTINIMO KON

STITUCIJOS.

i

IŠTRAUKTA IS KISF.NIAUS 
$198

i

I
i l'ž trokų .........................
I'ž. afigarsiiiiniiis...........
M nzikniilanis ...............
Rankpinigiai Zauli-vi- 

ėim už ilntžų...............
Kiiiuiteto išlaidu*.........
Išdalinta smulkių pini

•rij veikėjams.............
Paiikauskiui .................

Viso..................i

Iilaidos.

dnržą ir gėrimus. ..$131.83 
3XW

I2J«>
42.11(1

lojai
7.00

I-

i

16 TOWN OF LAKE

I fr

D N
fruktij 
kiru

0RKU8AS

14.35'trinkima* j vyk* 3 vai. pn pa

$7UU*3
KiMnitHai

I

••
••

»•

$59.71
3X52
3JMI

32.72

• • «•
•• ••
•• ••

Kiekvienas kuris rengia baksą siuntimui į Lietuvą Pažystamams ir 
' Giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus:

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus.
I Parašyk i l.iilniatiMii American Tradiny <>■.. t. \V. 48-lh Slr„ New Y.*rk City. ir fanui siuntimui rrikalinfas bitas ir ženk- 

Miiii kurie tik reikalingi. Prašyk |m sietų vi-ų kirkvatiam Lokiui, kurį sumai siųsti. t’ž lai nieku nereikta mokėti.

2. Kakao dėlunui. turi Imti .1 pėdui ilrumo, 2 js-do, idatnmo ir 2 pėdui auginimo H lauko ms-ruojant. (Jokių kitokio didumo 
kikili negalima siųsti lw |mrknnim<s) linkme turi tani junta ryta* iš lentų >į aria ’į colio storumo.

3. Išklok baku vidų plonu aliejiniu ainlrkla — klijonka (pauašiu j tų. kuria vartujamM Malą uitiesti).

4. Dėk j kokių drabužius. reserykus ir vimkiu* maisto dalykus tik nedėk, uitom ir kvietinių miltų. Tų dalykų netolima
>».1 -1 U- u— o ų o------ o----------- e---------- - - -----S — o--------------■« ^- e. _ _ So^m-----* *" .__ tsi-l ra t-- —t AO—U--0-0-S«lfll 4IC1K* K*4 lUKMĮ, KNntHMP JT* < JIUISV4 M f IM|NI MIIYGN BrU* IBUK^L VMKJalR netWCt« n*S^Wi. feV)r<t*A*l

nfdranala Mųati į nfrnhe/j.
linko) pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai ncsiliratytii ir nedaflkiotn.

ti. I'žkalęu virių, apkalk apsukę. Meka ar vėla liuksą a|Jiukui. taip kad kuri tumi lentelė ncpasiliiiaauotų.

7. A t.n litai i ir troliai HpaHyk <ta rašteliu. kuriam ture priaiuuėiame. "ir priklijuok aut kakao patogioje viriai*- N« 
ric randasi ant tų raitelių, taip-pat parašyk ant kakao, netoli priklijuotų rantelių.

*. t’ž ekapnn arini už frritu vėlimą pala apmokėk iki Yorko.

tt. Neužmiršk išpildyti vilas tris (koltą. rausvų ir grltimą) aiualiaai Maukų ir visas Iria išsiųsk tuojau ąykiu m mmicy orde
riu ar erkių ui siuntimą Į Idriuvų. *|*antą- prtaatyaią lartuvnjr j vietų ir p. Jei per apsirikimą prnuųatnmci prnktut pinigų, 
kas atliks Ima Mterųiinla. Jei neužteks nn-. lurėainm siųsti kilų, kad primatertuturi. 1‘rakanr teisingai apakaitliaati. lunl nereikė
tų nuima la-rrikah> laiku gaišini i. Siųsk II rentų nl kiekvieną Marą pilnai pršlėhi Italam.

K). Mea priimsime ir mahta Imkankua arba ir riauliua — kundiilm. Irt jum turėmun- perkrauti Į liekana prieš siuntimų per 
nutrins Jei nori tikins rišu!ina siųsti, taip |mt paženklink. kaip ir taksus ta-t primušk )» IH rmtų už kiekvienų svarų iškmėiams.

11. Rašyk čekį ar tnoncy onlerj vardu l.ithiianuin American Pradine Co.
12. Adreaamk laiškus ir Mantinius:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO 
6 W«*t 48th Statei, New York, N. Y.

Iitnouade

Vta*..
Išėmus išlaidai

$3MU»4 
4O87JG

IJ<4ca pelno................... $2112.19

Vi omijac
3 kp. už serijas
8
•i

Aiandta, nųpd-jo 18 «L, 7 JO 
vai. vakare, parapijos mokyk
los kamlmryj įvyks U Vyėių 3fi 
kp. susirinkimas. Kviečia na* 
visus narius atsilankyti.

VaHyte.

It T0WV OF LAKK.
Rugsėjo 12 d. Av. Kryžiaus 

|iara|Mjos salėje Av. Veronikos 
nmti-rų ir mergaičių draugija 
laikė susirinkimų, kuriame <la- 
lyvavo įlaug narių. Tarp kitko 
mus draugija prisiib'-jo prie 
pnraitijos tauiro ir netuščių- 

|mis rankomis, liet su ih*šimke. 
gija metiu. muk..... 23XM» Al*rt Imrelis

3. Imto tikietų |<arduota XGI»’«*»»f"V. . I*?-
4. Br. Veliėkaitė. garla'-s

narė (Iii*. IsmkL)...

Viso laito...........1

0. Centro kuro stovio rn<- 
sėjo t d.. Uit m.

1. Ant mortgnge 3%
iššluota..................$1.tMKIJM)

2. Ant tmuigngi- !iįį%
išduota.................. .umoo

3. IJta-rly Bendrais
|m« iždininkų yra. .431 U*>

4. Banke ėi-kiams yra 4.324X58

Gitaras burnoj ir j lak
kadro nepagdbati tdcfooo kalboj.

■*i2.<tll
128.1111

(KisT.S’i

A. Ylhufist, 
J. Pstraitt*.

B. 3 kuopos iždtaiako

Rugpjūčio mėnesyje Imvo ši
tų ineigų:
(.Julijona Povilnitė 

gnrta'-s narė............. $|ttt>.lMI
2. S. A. V. Jčtaus drau

gija tin-tiii. mok....

, Idnrlmoti lmxaro iih-Iu. Reikia
SK.lltl l«t‘«kyti. knd musų draugija 

šieu Ipraeitais laikais Imvo ta-atsi- 
$178XM) liekanti nuo kitų panašiuose už- 

įimnymuriae. I'žtal nuo šiandie 
gcrinansisios narės stengfcimės 
visuiMuet remti ir palaikyti 
tautos ir Bažnyčios įtartais, už 
kų ir Dievas mums indės visa- 
kulia-. Petrienė.

Viso Inta,... .$s.774.tis

Nvi skolų. u<-i nenpiiioki'-tų' 
pirkinių (bilų) Ijitalnryls- is-i 
kukii-liis lašaliniiuiis usiiii-niiiin 
nr įstaigoms neturi.

Kun. Pr. Buėyi, 
t'i-iitro iždininkns.

BRIDGEPORTO MOKSLEI 
VIAI ATOUA.

♦ SfiJiS -------------
lu..'id Seninu gyvavusi Bridgepor 
K.tiO te. Av. .lurgio piirapijuj. S. I- 

41.3(1 R.-K. Moksleivių lcuo|«4ė tatvul 
13 Si apmintsi. l»-t d.-dmr atgijo. Sii-| 

susiriuko 
ir sutarė 
Ateinanti 
sil-itinki 
sienini ir

18.83

33.40
IMI
4238
31.73 

I0U..7I

Imtoj, rugsėjo 13 d. 
latreli* ttudolrivių 
konprif atgaivinti. 
Hislėldienj Im. kitus 
imis. Tm gi visi muk 
mok -h-vi-s. kurie įlar m-prigti 
Iii. malonėkite prisirašyti. S<i

Dauguma telefono iauk*my yra daromi biznio 
reikale ir kalbos turėtų bizniukai būti at
liktos.

kalbant jxt telefoną visuomet reikia turėti 
burna arti prie telefono bet jo nedalips- 
t.inl. Kalbant pomaždi ir aižkiai.I

LlETUmKA tRA’JTUVE ClICASOJE

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Muų krautuvė—viena tt didžianiių Chicagoje
Parduodame ui žemiausių kainų, kur kitur taip negauei. 

Mašinėlių laiškam* drukuoti ir ufieo dartatua yra naujau- 
aiua tuadiM. l'ilaikom viaokiua laikrodžiu*, žiedu*. Miubi- 
niu* ir deimantiniu*; gramaiimu* lietuviUmia rekordaia ir
koncertinių geriamių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
byaėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame vimkius žeaUu* draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
muukaltškus instrumentus ataakanėiai. Kurie priaių* trijų 
centų kriMŽenklį gaus kataJiogų veltui.

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Tdefonaa: DKOVEK 730»

a
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