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Pabaltijos Tautos Pasirengusios Taikon
ESTAI VEDA TARYBAS 

SU BOLŠEVIKAIS.

Industrijoje
Prasidės su ateinančiu 

pirmadieniu

fterfu, rmr*. ta.—Eakmi* 
jos iMrlamcnUrnlai perėjo 
boS-vikt) mukių linijų. I’ra- 
tlcdam<« laikam tarylni* ra 
i*l*ų holamkai*.

IjHuva. Lalvija ir Katami- 
ja Įioairaar po aulaHini lai
kam reikale ra InJieilkoi* 

veikli iavim. Taigi hutm-viką 
|aaa|uaa!aaa Kataaiijam |aariama-n- 
tarirtam* laikam aųlvgam pa- 
tiraa via** aitam Iria reąraHi-

ko* konf 
išrikta. Fi

9

f

T*

a

«
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PitUburgh, Px. rug*. 19.— 
Ilia-no dirbtuvių tlariuninkų 
nacijouali* kcunitria* vakar 
vakare pagamino laimk# ir pa- 
niuatė prvxi<lvntui \Vilraaui. 
ljtimke jmilavė vienuolika 
mvariiiaumių priežitM-iu. kielei 
tlarbininkai negali mtreiko ati
dėti toleeniai. bet pakelti mtrri- 
kų ateinantį iiirtnadienį.

S'aeijonali* darbininkų ko
mitetam pažymi, jog darbinin
kų unijų atatuvai itautmlojo vi* 
ma* jiem* galima* (iriemane* 
mu tikėta nulaikyti mtrrikų. To
riam* ta* nedavė paarkmių.

PTiėuo korporaetjo* galva 
ttary tiemiog utaikirtn ir neno
ri nieko liendra turėti mu ibir- 
liininku nlmtovain.

Xacijo*uili* krmiib-ta* pnžy- 
ari, jog rfnrikna pakeliama* 
darbiniakų labui. Xem jei atari- 
ka* miandie laitą atidctlama* 
toliau*, nuo to laimi nukentė
tų imti plieno dirbtuvių darbi
ninkų organicacija.

Taigi *u ateinančiu |>iniui- 
dienia |m*krlbinmn* gmerali* 
tlarbininką mtrrika* vimome 
plieno dirbtnvėae vimij ėalyj.

Korporacija pacirengtuL 
l*lieno koq(oracija yrn pil

nai immirengtimi atkakliai mu*i- 
durti *ii įlarldninkų rin-iku. 
Tnm tikrini kor|*>raeija turi 
|iagatiiinu*i |Hl*ę milijardo dol. 
fondų. Be lo. atrargoji- turi 
daug pinigų.

Kari- (dieno korjmraeijai *u- 
krovė knivn* nnkmo. I*a*iri*l--. 
jog ji turi liek pinigij. knd 
ėiandii- nieko m*laro i* ilnriii- 
ninku.

Praneėama. kad kni-kuriiio- 
w plieno indii*trijo* n|i*kri- 
ėiuoM- k<mi|mtiijo- į dirldiivt** 
*ugnta-nn didelę kiekylę nui
mto. Streiko nu-lu jo* mano va
ryti dnrb^ *u *trvi1'lnid.ini>.

IH darbininkai abejoji*. ar 
[jam ilgui i.galėniančio* taip 
, daryti.

Ita- lai. alnr kalinimu. jog di
džiuma diriituvių burių virai 
ublaryta. Ir tuomet .h-ėimty.* 
tukrtančių darbininkų nrturė- 
rių immkui kur grvžti atartam.

Brt tai vi* pačių koni|Minijų 
pra.imanymai ir Imuginmiai.

Plieno korporacija* viriunin- 
kai pram-ėė. jog prii-ė pakili
mų rt raiko via>i plieno dirbtu
vių atartaininkai bu* »|«nokdi.

Aiandie ir rytoj, pankui m-k* 
nūdienį plieno dirbtuvių ap- 
a. v?___ ■ a---MKnntHPM* ciannniaiuii

«

fTiicagn* plieno imlu-drijo* 
apmkrityj rirrikn* palic^ mo
kančiu* |diem> dirbtuve* (*kail 
liaė* reiėkia ekaitlių darbtaia- 
kų. tome dirbt u vėmė dirbau fių); 
lllinoi* Ktecl Com|may.

Koiith (liirago...........1ŽJIKI
lllinoi* Steel Cmupony.

ttary. Imi...................... U.t»i
v.'i*con*in Steel Cauipa- 

ny. Soutli (liieago.... 
Inlermtate Inai & Steel 

t’iu <1 ratui Crommtag.. 
t'aluim-t plant. Soutli

Chicago .......................
iuter*tate Jnm & Steel,

In-lintui llnrtair.........
lnu|imiR Inm Com|miiy

(|danl» Xo. I and 2). 
Smili Chicago...........

Ilivcnlale Itolling Mill*
Hivenlale. lll................

AiiH-ririm Steel Foitn-.
ilrv. Imtiniu llnrtair...2.‘.t*i 

American Sliect & Tin
IMate Co„ ttary. Imi... auNSl kur-ka* Imlų |mraukiau. jei 

By-Pnuluet Coke l'om-
|mny. Smili Chicago.. 

Feih-iT.I Funinve Com-
Įainy. Smili Cliicngu. 

Feib-ral Furnni-e Co..
Kn*l Cbicngo. Imi....

i
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TAUTŲ SĄJUNGA SUGRĄ
ŽINS SHANTUNOA 

KINIJAI.

Viso* vieipatl'o* turė* lygia 
dalj balsų.

San Francisco, Col., 
19. 
Vi’-l J«l»ke|ta’- 
tautą oj junge 
Klnu-iiuii* laito lauliivu*i San 
Fr*w->*ro tautu orgnnlravlnio 
•ąjnngn.

Pn-ntiiieliln* 
kė. kad:

L Britanija 
taryboje neturi

rug*. 
Pn-ziil. Wil<ona« vakar ir 

iėuiėkinimą apie 
na kon.titnrijų.

AA'ilrana* nlra

hm!i| *ąjunc 
« linkti tlAiigi

Samiai ra lenkai* atM«a- 
kė |ia*ira*y1i po paminėta 
vienybė* mirtimi. Kenkia, 
jie nenori veikli iivien mn Pa
baltijo* lautaraim ir nematei 
-* m*. _ a n—r*_: .
ilialniNa mm BraMnima

Yra Saių. Jog bottrvikai 
nelabai nori padaryli tikraa 
ir galUtinam taika* au Lietu
va. Lalvija ir Eramija. Jk 
nori pasiūlyti lik ariuiatieijų 
ir numatyti neutralf juamtų 
tarpe savęs ir aitų kalių.

IMsrviką visas tUodas ne 
galutina taika, bet kad gauti 
p nuros paliuoraoli tiulių alalj 
aura kariumonita Maut frau- 
Ir ir tų karitnanenę pasiųsti 
prieš gvo. Itruikiiav armijai, 
paartrmlnrai vrikianflaa fdrti- 
nėj B«i>HM>krataoj.

Suprantama. bolševikai lo
kiam "taiki*” negalė* miau
kti.

Eitamiijaa |aariamentari«lni 
mugrvž čia ra taJaniką laikam 
aųiremk bi paltam ai a*ly. 
gua l'ahaltljai tam prieina, 
mo.. tiram I tara tariamam 
apie viata ir laikų lik romą 
laikam tarybamna.

PASIŪLO TAIKOS KONFE
RENCIJĄ PERKELTI 

LONDONAN.

Talkininkai aptaria Pabaltijo* 
stovį.

Paryžius. rug.. 19. — Vakar 
virtom laikraėėiai ėmė nkellrti. 
knd buk taikom konferencija 
turam būt perkelta In auk man.

Konferencija prnalan tuojau* 
nvarrtyti Turkijai, reikalu*. 
Tnal Anglija* premjera* Uoyd 
George ĮiažyiiH-jai, jog Anglijai

konferencija fiermikcltų lxmalo
tu n. Xe* Anglija yrn viena i* 
tą. kalni aliiugiiiiiria *uri«ln *u 

1J*l0'liu*iiiiuoju turką ini|irrijo* Ii-

Iii lll

1.1110

kimu.
Kni-kuri<- Inikramėini mpėja. 

jog taiko* konfen-ncijn puri
ni Suv. Vnlmtijam. Suv. Vnlmti- *kir*tv* į didi* ir taiko* dar- 
ją vienam Imlra* bu* lygu*!bu* ntlikinė* ir taryba* 
Brilanijo* rnemiem* balraiu*:

2. Sąjunga. 1y. mvetimo* viri- reikalą ofirai. 
|mliju* jukino bildu negalė- t' 
imraukti Suv. Val-tiją karino iaik<

T

, -------- .. ............................
' Imi. sifiiLisu**. ir IiirvlkM* V<*« 

>|«*cijnlini vieė|«liją uė.*ienią

Vakar |*i pietą vpriaurioji 
.laigu* korifvivm-ijo* Inrylra 

tiH-ii— į niiroilyta* rali*: puivo prndėju* aptarti PalmlF-
Jl. Tanią ųjuiigii gal-- pi| ,j„. reikalu*. Minėtu* *u |«i*i 

imi Sliantungą >ugrųžinti Ki ^tniukium ii l--n vokiečių l.n 
uijai. jei I“ ne|m«larytų Ja|a>- 
ui ja:

4. Suv. Val-tijo* yrn liuobi* 
nuo priedermė* pagelbėti Bri
tanijai ntiimil*inli |inkilu*ią re- 
Volinetja Airijoje;

o Mažąją tautą npri«ptrn 
•linai reikalai* tautą najuiign 
įrtcigi* *|a*cijnlį ti-l-mų.

tillomi'tlė*.

I

OMSKAS NEAPLEISTAS

rug*. 19.—Tai- j 
ijuje Įiagnliau* |ri 
klan-imam. Su

tinkant Italijai ir Jitguriavijai. 
Fiui-iv imilaryln at*kira ir ne- 
priklauMUU* Vatmliju.

Apie tai ptpniėta via iė tai
ko* konferegeijo*. Ib-i-kin. to- 
lemniai Italija net urve jokiu 
priekabių prie to Kraatijom 
rniemto ir uorio. Reiėkia ir pa- 
tiem kapitonei lakūno d’Annn. 

ir.io |m*1nngoi< nm-ktuoli vani 
|inie*lų Fiuiue me-i* niekai*.

PtaM atokiri valstija.

Ių čia |itv*idcn- 
taiko* kou- 
imgamintą 

e ateityje ba* at- 
gi uomta* vira 
tijum* prieina-

ruji prinkirtaiim |irie Graiki
ja*.

Avlovit *ti npyliiikėnii., tan
ką Italijon vablyiuui. ,

Italija netenki teritorijų.
Sulig nito* nutartie* Italija'

neteka įlaugvlio teritoriją Ad- 
rijaliko imkarėčiain, kokia* li- 
kėjoni gauti |mgnl -laplo* nu
tarta-*. Įalnrylo* Isualone 
pinu įntojiiiMi kari-n. Ib-l užuot 
to Italijai |mvi-daum gbilmtil 
A linui ją.

Allianijn. anot |mrak»jimn.
l«awg innin" •■■«-■••••»«• ■•.■■•j,**  --------- •- -- •............ v-  -----------*— -------------- - -..................—’
gtotaije. Xe* Italija tų ėalj po-! ••letuvii ir lai t vija pa*k*-lhė. jog jo. ilgiau, nenori
ke|* nnt civilixncijo* Iniimnio,'’**** ’r aurtatytim ateitie, gyvuoti. Jo* pa*
jven ėnlvje daugeli mod.-roiėką' 11rtipra-nią pamalą ir. jei Imtinai raiką*

. '. .. . lingu, imdnryh laika *u Ma.kvo* l«il*--viką valdžia. Ikilncvi-|<ng-*niiiiiiii. Kn* nvnri““"*'’ ' '
tar|i>- albanu prnplalin* 
ėvietiuią.

Taip tvirtina Italijon ėnli- 
ninkai. Bet vnrga* Imtą, jei

I Italija, vietoje ti-viėko* glol«».
imtą tų ėalj i-na m lot i libumi*
tikrini*.

Annunrio blokuojamas.
Savo keliu. Italijon vyriau- 

nyl** nn.|rrvn<lė prie* d'Atinun- 
sio legijottU*. kurie turi užėlie- 
Fiume. neriųnti Icarimmiiraė*,

Nori pabaigti karę su 
bolševikais

TALKININKAI NEINA PAGELBON TOME TAUTOMS.

Tad norima reikalus baigti savarankiai.

Stockholmas, mg*. 19 (Itnėo The t'liimeo llaily Xewm kt»- 
j n-*;miiila-iita*). I'aryžittja- laukiniui *varliu- nuotikiai. |mlir- 

daug laiiin-* Imalnaui Italijai* •'iantieji ltn*iju* |uditikų. Italmltijo* veikalu* Įmlu-tė kririm.

Sulig priafarių '
tui VVil-ouuękaipo 
ferencijom airiui.
►ųlygą. Finom 
mkiri vu 
paraulio 
man.

<■-—t...4wi
vMpatUn 
vimų ,te 
Rara, kur* 

Be ta. J 
ir vira eilė 
kraėėiai*.

Italija gan* Albanijai* inan-
alatų (reimkia: Alluinijn bn«!vyrian*yta-* nnmjiremliuM* yrn 
Dalijo* glotaijr), imamui* |>ieti-.protinga*. Xe* tuo keliu bu* 
nę jlankų vanta Epiru*. I*a*ln-’imt a-ngtn* kraujo pralia-jinrn*.

tų ir mlovėną 
vija) gnu*

i *-»*_a —

t l»u* laimia*, -pjif uih-*1u ir uo*tų virai* 
vijai tek* dar taip ilgai taukuoti, kol

Dalmatijo* pa- d'Aaanfado |mt« mu ravo kąri*

.. ... IITIUIl. ĮHia.lOVII 1.11*0 *11 .1111**10* IMIInevIKO vneizui. IHOM-Vl*Ka* *vnr’o.-iii-tn. . . , . . . ... • , • •km. kaip pratemiimi. to nueini |uigen|:iiijn. I>o|>evtk:ii nori 
’***''Ii-ii įmigti kūrę, it--* Inoiie-t in-iuitą reikalo jiem* riunakarao- 

re imtaikyti knriuonn-ta.-.
Neiiurinl nuuiiuiim'ią žodkių oricijnliinrc prnneėimtKtmc, 

Kmtiraijn* vyrtatimylu- imiktikaltai vieutailmiai mulinka taikia 
tie* *tt ladL-vikai*. Tuo talijnu. krul Ma-kvu |uiminlo ratam* 
pri|aažininią tH-priklmi-itiiylM-*. Tina 1ar|Hi tu priputiniaM 
E-loiiijn te-gnli *ttlnnkli im Pnryiinii*.

Ibitia-vikai l*-via4iu li-b-grafit taiko* |m*itr1ymą pamindė 
Lietuvai ir lailvijni. I,u*lnna*io.. be uln-jotia-*. ir-gi priima pa- 
miiilyiną. .iri jmitikin*. knai Ma*kvr pri|mžį*tn jom* neprikiša* 
Mainyta.’.

Araorika priaėakjrje.
Ix*it. (mik. \Varwiek Creene (mieitai* metai* laivo vieaaa 

iė vyriaurių Amerika* atmtovų Pnlmllijo* ėalyme. Ji* ten nžri- 
tarnavn tliitalį |*girtimnnų. kaip ta* matoma ii arkanHc. ado- 

jonai* n-pa-idu... vyrian-ytan. ‘^i-lio praneėinu.:
Į Anot žinią iė llvm-1. tara.!,. v Į’aryz.u* Įm-kyn- »•

j-lovį. Prnnctuą. augią ir amerikoną tyrinėjimo komirijo* 
jau vietoje, gi niia-rikouiėkn* ūminio komitetą* jau dirha naro 
■kirlių. Paryžiau* komirija lugniniim daugeli įvairią Įuu-iuly* 
luą *u iraiėkiaiiuai* a|ūe dalyką rtovj. Vyriaurioji taikąs 
konfi-ntu-ijo* tarytu knikurinu* |m*iulytuu* |»ripažino. Bet 
vi.ii* kitu* nrlu tieriug atim-tė artai leidėja ant ralio*. Tno 
Inipii |m*in*l«'-. kml m-priiiuti (m-iulynui taigi ir huvo tas 
>vnrbinu*in* n-li'-ži*. ta- kuriu nrluivo galinu įgyveralinti pri- 
imžiutą |ui*iulymą.

••Tuo tarpu vokiečiai, naudiainiuie* talkininkų m-vi-ikimn, 
už.-’-m-' Itygų ir įgyvesulimi lerorirtin? raidžių. Iė llvgn* vo- 
kieėiai i'-uu- briantie* aut F.*tonijo*. Talkininką atrtovai tno* 
tiH-l atlaikė trukėmingą *u*irinkiiiui Ijiųaijuje ir Paryžiun pa- 

................................ i «il pareikalavimu tai*

Amerikos Airiai Stato Prezi
dentui Reikalavimą

KLAUSIA JIE PASAKYTI | riji-* n|>*i*|in*ndiiiHi priiici.r
TAIP AB NE. Ipui”.

\Val*li |mžyiiii. jog tautui 
ii|»i»pn*n<liiiM> klnu*iiiio ninki- *i*iiitė leiti-mintų pulk, tt'nrsriek ISrren 
iiimn- yrn ta-aiėkit*. Pinu («• 1,'uiuką veikti ta- atėFliojimo.

,ro* mėneriu prie* anitirtirijo* • _ . .. ... , ,,
pnivedtmo -u Aoke-tijii prvzo “
įlentn* Wil*omt* buvo Įsira-i "Kuoue-t j- niiL-linvo Paryžiun l>irž<-liyj. taiko* konfe- 
kę*. kad tautą .-i]**i*pten-1imo r*'»»*'».«« vokiečių Ituritama-ia-i įrakė tuojau* apb-irti laitvijų ir 
frrinri|*t> (ų, kari-n |«lie* vj.i l-'rtuvų ir |«i*iiin1-'* Patailtijoti anglą militarira- mirijų -u ge
ra- imraulio limta* n.-rulu tumuli |in-ėaltyj>*. Mirijai Imvo nurodyta np«iginimui

Tuo lanm jin dnlmr nuk..,' al-atau- h palaikyti nl ikinmų tvarkų.
. .. . r .. . Twiau< įniko* konfm'firijn Goitgli imipniiMno

mg iii'o* on in-m-ijn ri-ikiatimi* ginklai*, amnnleija. pinigai* ir kitkimm. ko trūksta 
aptart'. |.„|,n|lijlli.

Tu apeina Airijos apsispren 
d imu.

nųjungn-

New Torte, rug*. 19. - Anų-, 
riko* niriai Inlmi |uiiiidom.i- 
vo apie prezidento \Vil»om> iė- 
aiėkinimu* lantų 
kon*titucijo>. Tuo Inbjau. knd
prrziilenta* Vilnoną* palietė 
tautą apri*prrndinio kiauri- 
mų ir |uivyzilžiui pn*tnlė Ai. lurėjuri juri-liln-ijo' 
riją. Airijo* likimo kkiurinui. K<m*j

C'iu uiiią in*ė» muvažiavitia- f<-n-tieijoje Imvo aptariama* pulk. Orccn sakė.
prer.iihllto lėaiėkiniuuii |dn- iip*i*ptvialiiiio kluu-inui* tikį "l*-il. pulk. Vun ick Grvvn. kni|u> budru* k:in-ivi*. ėtal 
čiai apkalbėta ir pabaigoje nu-llą tautą, kurio- prigulėjo l;ą rakė Pabaltijo* *tovh> klnii-iine;
tariu |iarią*li |»rrzi<lviitui |ui 
khiu-inią. nr ji* yra prielanku* 
Airijo* a|i*i*pren<liiiiui.

Paklaurimn- pilimi -kamlm: 
Ar tnni*tii e-i prielanku* np 
kalinimam Airijo* np»i*pn-< 
diliui principui I

Paklauriliui* |in*ią*la |e|e.
grnnuije. I'o telegrama |ia-it.i 
ėo nilią -uvn/invimo pinui 
ninku* \Vul*li.

Kiek bus tiuoiirdutno

"Jei prezid-'iitn* \Vil*oim- 
-uignoriio- telegramų, kaip y 
ra uiijnu-'immi'*. rako \Val-h. 
"tuoiiii-l nu- nli«o|iiiėiai žiu-- 
*iliie. kiek liaUg ėitdiliglIHI-i 
yra pn-zi-1

I kimmunM*.
Fram i*<*o <

"••i jei 
"taip”, tu 
prielanku*i

t-ni* 
hatt

v

prie nugulėtą iiiąo-riją.
Nesama vilties sąjungoje.

Airijte. n-npubliko* pn-zidi n 
ta* de Vr.lera tvirtino, jog n- 
*amn viltie- Airijai tautą -ą 
jungoje. j I

Ik- Vnleia pn-zi-l-rito ui- z 
kiuimtt* |Kivadina i»*i*ukin-’ 
jinuii*. Sako, ana dietai Ang 
lijo* gcii-*iali- *,.kr*4**riu* A- 
rijoj,* Mel*bi-r*oti *tni ką jai ,i 
k. - Airijo- klau-ime:

"Kuomet Brilunijn fmrira* 
|ni arini-tiriJa. ji *iitiko 
prrstidetilo 
l*r ineipai*. 
tautą npri 
■laipini ji 
-plvinlno-- 
Britam į»»*

Aiėkiai i 
triniai ima-

I

tr

Irt*

Ik 
n-l
JUal

•a
»•

kiniu

aikiai-ini iiplei* tn. ėali-. Gerai. B-t jie mi ravimi pn- 
riini* ii»ką. ką tik gidė*. ir uuo-toliii* |ui*kui rave Įinlik*. ko
kiu* tik nota-*. Ilolė-vikai imluiujai u'-jilnkito*. kuip tik *u*pč* 
|nir-itmukti kariiamnun** i» l'ralo fronto.

"Pabaltijo- via-*|«ilijo. luti vyrą ir nori pačio* rave np- 
giltlt. I5--1 io. tegali nieko veikti I*- reikalingu i.ti-ticitno ir 
pi ii'iiiotiią. Ir jo. n--gal i piad-'-ti nl-tatydinti »avo nuteriotų 
ž--mią. kol iieliu* ĮH'itriiiikln bloknata ir ilnniljo pradėta nor
malė pra-kylari.

"Kokiu na-liuk mitra juilitikn bn* llu«ijo* luiNa-vikų žvilg- 
*niit, -iati-lie viii iini.ą pri-.li-rriu'. i.tiniiįo |>a*1atyti nnt koją 
In* |anž.-tng’uojam' in. buvtt.io. a-nrit ini|M-rijr>* dali-.”

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
ATSTOVUS DARBO IR 

KAPITALO KONFE 
RENCIJON

San 
19. 
pa-kvi

rnineisco, Cal. i 
l'-nlu* "ii* 
nt*h>VII dalini 
fi-reneijon. kol 

Vii.hingtiu

p. afln •

(Į

ORAS
RUGSĖJO 19. 1919 M.

I liieago. Lietu* *i«na 
1oj iolnlir* n)*-ininuka-; t
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^DRAUGAS”
Muraju‘roujsurxa'co^'te^

tekiu or s< tacRirnon 
Om »w.................................U*
au nmUm................................u.m
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Sužinojęs gerai u|iic likimų 
"Lietuvių Dienos” pinigų ir-

dfioa 0 per bendrovę w 
dreve*!

1 Ar tiesa, kad tol bendro
vė* ui tarpininkavime ima nuo
šimti, ir koki T

X Ar tie**, kad asmeny* už- 
imantieji augštas vietas Lietu
von valdžioje yra interesuoti 
tų liendrovių (M’lnuosc!

Mes pasitikime Lietuvos val
džia ir nesigailime jai nei ko
kių aukų, bet mes reikalaujame, 
knd butų aiškiai atskirti tėvy
nė* reikalai nuo asmeninio pra
lotame reikalų. .Sunku užeiti- 
keti augštnta valdininkais, jei 
jie yra stambiais šėrininkata 
liendrovių lankančių iš valsty- 
ta-s iždo. Norėtume, kad lurtu-

Visiems jaa gerai žinoma, 
kaip lietuviai laike karš* iš
tremti iš tėvynės |iasklido po 
visų plačiųjų Itusijų. Daugu
mas |M-mikėlė Sibiran ir pasie
kė net patį kraštulinj miestų 
Vladivostoku ir upielinkes. Pa
dėjimus musų brolių, atvykusių 
i tų tolimų kraštų, buvo labai 
sunkus; nekartų teko man būti 
liudininku gana skaudžių atsi
tikimų. Vienų sykį atvažiavę* 
Vladivostokan geležinkelio sto
tąja išgirdau du vaikučiu kal
bant lietuviškai—vienas galėjo 
Imti 10 metų, antra* daug ma
žesni*: priėji;* prie vaikų suži
nojau, kad jie draugi* su moli
na atvyko Vtadivostokan ir, 
nesurasdami kambario, antra 
savaitė gyvena Motyje. Tai gi 
visi ėjome prie motinos, kurių. 
ai raitau besėdint ant šaltų ve-i 
urato grindų: prie jo* gulėjo; 

Į I ar 3 metų vaikas, o itar vienų 
visai mažų kūdikį ji turėjo ant 
rankų ir. su;*laiiia. malšino jo 
verksnių.

Tame |mėiame mieste, žie
mų* laike, atėjo kurtų |ia* ma
ne senukas apie UI metų vini 
apdriskusiais batais ir be jokių 
liahiiiių, sakėsi jau antra die
na neturį* ko valgyti.

Kitame mieste, Nikidske. su
radau jaunų iis-rgiuų. kuri la
itai sunkų dariių dirtai ir gau- 
<tavo tiktai 3 rulu j mėnesį. Gu
diškai nemokėdama, davėsi iš
naudoti—itar-gi džiaugėsi, kati 
turi darbų. Turėčiau ir daugiau 
jutvyadžių, bet užtek* ir tų.

Tai-gi Vladivuelakr drauge 
su p. Vaitiekaiėiu suorgaaiaa- 
vomr lietuvius ir uždėjome 
skyrių ta Komiteto šelpti nu- 
kratė jusiu* uuo karės. Ta* sky
rių* gana (mstotuiagai darini- 
vosL Tokį |*t skyrių aGdra- 
ginu ir t'butaamvske, kurį pai
kiai vedė p. Kotai**.

Pabaigoje 1917 m. bolševikai 
visas šel|Miuo įstaiga* suardė, 
ta<la jnu tik j>a*ln|ria galėjome 
šį-tų veikli, l>r< greitu taiku ir 
uš turi-jau apleisti anų kraštų, 
ura bolševikams užėjus kariuo
menė* kapeliamjos topu (■mal
kinio*; man jau įiebeleizitavo 
laidyti |iareigų tarjie kareivių 
ir jutliovė mokėję algų.

Tai-gi. ts-ta-guk-damas su
grįžti prie savo vytouįm. su
maniau važiuoti Aiin-rikuu. Ta
da visi Vlailivostoko lietuviai, 
išleizitami mam- įprašė ir m-t 
aut raštu itavė įgaliojimų pra
nešti visiems Amerikos lietu
viams apie jųjų vargingų pa-j 
dėjimų. iMr-itikėitaiiii gauti iš 

.čia |mš<-|pų. Atvykus man Ame- 
: rikiui nekuria laikraščiai )iatal- 
į (lino įgaliojimų ir aš veiktai 
pradėjau vykinti (lavvslų man
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Tilifian. MeKlakv •!«« Pan<’dėlio *3'*irašėiai pini*’
1 >< kad m-senru Ityguje laivu-1 
•i konferencijų trijų vi<~|»ati. 
ių: Lietnvvis. lodviji* it Esto- 
;> *.-*. ir ka<l žmbiinu -mtaryti 
-njtingų su til’sl-i atsi*|iirii 
prieš bolševikų i* lenkų Verži- 
mmL

Su bolševikais lietuviai jau 
beveik n(*idirlm. ne* išvarė 

liš savo žemė* ir a|Miimainė 
imtiniais. Tai-gi Lietuvai gali 
Imti viena (iriežastis ieškidi 
(mgelbos svetur — lenkų brio- 
vimasi* į lietuvų. Bet galiam 
tikėti*, kad pavartoję visa* 
savo jiegas rageliėsimc ir Ira
ku* išvaryti iš Lietuvos, kaip 
išvarėme holšrviku*.

A(*varstaut sųjungų ra lod- 
vieta ir kodai* grynai* politi 
k<* žvilgsniais, nėra labai 
kuomi džiaugtis. Sopraalasaa, 
knd sųjunga bus sujungė, t. 
y. kiekviena dalis tat* aavjrs- 
lovė. liet kariuomenė, umitai 
ir užrulrežinė politika boa vie
na.

Lnlvijo* ir Ėst unijos baro
nai mokėjo Imti taip gerais 

. rusui*.

D<u Birbini ir 
D-ras Grinius.

likus ir ta? rado ištyrę*.

D-ras J. Bieltois bretgiury. 
dama* ra [n Račkausku už nc- 
anšeljamų laetuvo* iš*itarė, 
kad “Paryžiuje tūli žn*mė* 
pattoę į loetuvi* šelpimo ko- 
miaijų daro ta-protišbus užsa
kymą*.” Tai* žodžiais užeiga- 
vu D-rai K. Grimu*. Ji* rašo: 
“Tik meldžiamieji netrukdin- 
kito to dariai, la-rašiiastami ae- 
batu* daiktus ir keldami luiniu- 
■e mepasitikėjitnų." 

" rT-rns 'įTriiliu* jau užmiršo, 
kad ka* kita yra "tūli žino. 
nė*,” o kas kita yra Lietuvos 
rfrdcotai- rusais, kad Rusijoje užėmė

IA<a* Biritoi* nerašo ueloUu .-La.,
daitių. Ji* rašo, kad mediką- Lų, Jr diplomatijoje. Jie tų 
ramių Uetuvrn (arklą perdaug. >|la|į MU|rhė* padaryti Katoai- 

joj ir loitvijoje. Kaitangi jie- 
'dvi turės tik vienų ta-mlrų dip
lomatijų su Lietuva, tai baro
nai vv* laetuvo* užrula-žiniu* 
reikalu*. Tokiu budu mum* 
veikiai reikėM atsisveikinti su 
svajoiM’Uiis apie Mažųjų Lie
tu vii nrim Prūsų Lietuvi).
Itallijos Sųjungoje bus bendri 

muitai, ta-ndn* ir muitų tai- 
i.yklė. ir jų ėmimo vietos. 
-Muilų klausime Lietuva turo* 
vienų Imlsų, u tai t vija su E*. 

'Imiija du Imlsii. Aniedvi tun 
. |«ijurio uostų artai prieplaukų. 
d.H’tuva (uos uostus turi dar kirlių* 
*dary<linti». Dviem sutarian
čiai* tailMita laitvių ir Estų • 

jtap. ................. ta sųjumro* nmiiy.tanui*, luid čta’lni/talaii
uostu* |uiv,-*ti muitų žinybai., 

Taila Klai|*-da neuug*. Ru
sui* niekuomet uostu netaps. 
Jug ir Vokietija neaugdino 
Klai|H*ilos dėlto, knd turėjo 
l.romenų. Hninburgų ir kilu-. 
Delio ir lietuviai į Amerika 
nevažiuodavo i* urtyino. Kini 
iM-dns. o iš lolynio Hamburgo, 
knd vokiečiam* tektų lietuvių 
pinigui m- vien už laivu., 1**1 
ir už geležinkeliu*.

taitvini vtauonii-t v<- .ntl 
imudingų |io!itikų. Jie nematy* 
sau naudos iš to, knd lietuviai 
turėtų »tivii juro* uostu* i.usiiį 
ir Khii|*vdn. luditam* bu» 
miili’im. jei Lirtuvo. turtai ei, 
l»r Lalvijn išvažiuodami it į- 
V.IZIIKMl.lllli.
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D-ras Grinius (irijaūjsla "Tie- 
aa, chirurgijos dalykų, vaisių' 
yra nujiirkia daug. Tiesa, kad 
jų visų vienai* na-tai* gal ir 
nesuuaudus Lietuva." Daleta- 
dainas, kad užtektų (lenkto* da
lie* tų pirkinių D-ras Grinius 
rašo: "Keturias <lnli* galima 
bus parduoti ir tikrai nebu*' 
prapeluyta."

Čin mes turime |oi*aky ti. kad' 
Amerikos vtatiunia-uė aukoja ,į 
piuigu* m (arkly tau. o įtariem* 
jau šiandie esantiem* Lietuvos 
reikalam*. Lietuva nėra |iirk- 
lya, o yra mų* lėvy nė.

Me* girvlėjome, kad tnrji per
kančio* Lietuvos ir tnrp |<ur- 
dumtančio* Amerikos susidarė 
bendrovė "Vilui.." kad ji tu
ri Nintikiussu ta-udioVv"Ban
ga.'* Ateinu žinių, kad asme
ny*, iuumtieji augšta* niša* iš 
Lietuvos iždo, yra interesuoti 
tose la-ndrovi-se. Bendrovėm* 
naudinga yra (x*ntaug nupirk
ti daiktų, ne. j<>* ima š«-štų mm- 
šilutį už komisijų. Kim dides
ni* (lirkiuy*. tuo did< -u* komi
sija.

Kada |ki.-ir<*iy*. jog Lietu- 
Vos vnl’L iai nereikia li' k daug 
dalykų. In k jų pripirkta, tmlu 
teik’-s juo-, sulig li to K. Gri
niaus išreikšt., simuiuy mo, (ur- 
duoti. Ta<ta ••••mlrovė* vėl nu* 

|iat<lnvimų. kaip 
pūtimų.

ię už šituos iluly- 
■kam* (s’iiaiu-- nu 

i> šalies žirneli

ka i p. K. Grinių.
I

N

|
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gera proga išgauti iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus |uuigų 
(insiuiitimui Vtadivostokun. 
kreipiausi prie p. taųiutlo*, 
kaipo pirmininko.

Pradžioje rugsėjo mėiu. 191S 
m.. |Ki-iuii>-uiii jam kopijų jga- 
—————— -

žemei, o žemė tarnaus uos
tams, o tie uostai bu* įimtu* 
svetimi.

Ih-gulo ilnug yra ekonomi
nių nuostolių dėti* į sųjungų 
kad ir •u gerinusiais kaimy
nais. Muitu 
sųjungų 
|vi šaulio 
jungėlės
lik Imta, kada tautų 
neįvyks.

M.-- d»r mųirastojunie vii 
ties, kad t’lls Viriui tautų su 
jungu

liejimo ra plačiu dalykų paaiš
kinimu. Nesulaukdamas atsa
kymo, rugsėjo M d. (tasiunėtau 
antrų n]*lrauatų laiškų p. Lo- 
|iattai ir *(>alio 4 d. gavau at
sakymų.

Kun. D. Mikšys,
Chicagu, IIL 

Geriuaniaa Kunigėli!
■lųs laiškų ra įgaliojimu ga

vau ir |iasiunčiau M-krctoriui 
su įsakymu, kad tuojau suteik
tų jums atsakymų.

Iki šiam laikui Cratralis Ko
mitetas išsiuntė vienų tūkstantį 
ifcilierių j Vladivostoku per A- 
merikos konsulj. Ihitair tam- 
dona* išgauti leidimų iš val
džios siųsti dalį tų įauigų, ku
rie guli llaudonųjaiis’ Kryžiu
je. Kaip nusiseks, tuojau* pra- 

I nešime Tamstai.
Su pagurini.

J. .S’. Lopatto.

Nusiraminau ir nudžiugau 
gavęs tų linksimų žinutę ir tuo
jau* Įsirašiau Vladivostoko 
lietuviam*.

Praslinko daug laiko ir sau
sio nn-tn, 1919 UL, gavau iš Vla
divostoko žinių, kad |mšcI|kmi 
jie negavo. Tų žinių tuojau* 
|>asiutičiau p. lx>|mttai.

I'ž kelių mėnesių rašo man iš 
Vladivostoko sielvartingų laiš
kų. pranešdami, kad jokių pini
gų nrpira ir (įrašydami ko- 
veiktausta juos gelbėti

Tų pačių dienų su (dariu («• 
aiškinimu imaittnčtau jų laiškų 
p. impattol Kų p. Izipatto pa- 
<tarč— nieko nešinau, nes vi
siem* niauo laiškams nei patsai 
Ponas, nei jo sritrolortai nieko 
inaii iM-alsakė.

H i< m ii* dieuuMu vėl gavau 
laiškų iš Vladm*t«ku aa» p 
Vaitiekaiein. Aiškumo deiei, 
nekuria* ištraukas čia talpinu:

"Mes, Kibiro lietuviai, visų 
a(deisti ir užmiršti turėsime 
žūti Imilu svetimaus’ krašte. 
Tamstai išvažiuojant Ameri
kon prašėme ir ptoitikėjonie. 
kad Amerikos lietuviai prisius 

lai Kito rašėme laiškų į Ame
rikos draugija* nei jokio atoa- 
kymo negavome. Rašėm j Pa
ryžių—ir nieko nėra. Prašėme 
lŪrektyvų. kaip sugrįžti Uotu- 
vou—niekas nieko nraurudo. 
Tai mat kaip paa mus. Kitų 
mažų tautų žmonės jau visur 
turi savo įgaliotinius, (atskir
tus rontraliis-s valdžios, o (tas 
mus lik pėšiyuėu ir daugiau 
nieko.

Nėra vienyta-*—pražūsim.”
Tų visa išdėstęs, tikiuosi vi- 

suomėm'- iivuįikaltins manęs, 
kad nieko m'iiiiveiktau. o jums. 
Miltini lietuviai ueveidmai- 
mauduliui* sakau—jūsų liki
mo* visados gulėjo man ant 
širdies ir jeigu tik nebūčiau 
taip aktai |ui»itikėję* laisvame- 

tninisJiberatai*. tai tikrai 
(Mt* viena* Imčiau išvaikščio
ję* visų Ans-rikų ir surinkęs 
jum* pašel|H.t.

Tai-gi dar kartų, vanlun vi- 
■ų Sibiro lietuvių, atsišaukiu į 
veikėju-; I. ItainL Kryžiau* 
rėmėju* ir prn-au išrasti laidų 

|ir koveikiati-im (msiųsti jiems 
i (inšripų. Jeigu ir ta ll. K. alsi- 
-akylų, meldžiu tuojau* nian 

< pranešti. Tieln jau uš (aat-ai 
viena* icšk<»iu inietaširdingų 
.'-.molitų rink-iu auka* ir gel- 
ta’-*ill savo broliu* lietuvius.

Kun. D. Mikšys.

ĮGALIOJIMAS KUN D 
MIKŠIUI.

i im iu Koiiitiefa-.
I antišku K* ilalų Ginimui
\ ta.ro. • 1.,-.

N<». JU.
Hirrelm II d.. 1918 minrpuUltHV Firi'iijn.1

lUfitfrlr 
litui* in

ti» iu» n»'-.

jut vaihtojatoi 
atžari tų aavo 
nutarėme:

1) įgalioti J u* kreiptis Ame
rikoje j Tautos Fondų, į Ame
rikos JJetuvių Centralinį Ko
mitetų ir j kita* Amerikos lie
tuvių įstaiga*, kurios rūpinasi 
lietuvių tremtinių šelpimu ir 
Lietuvon laisve, kad tie komite
tai paskirtų bent po ųi.tltl) ir 
prisiųstų musų lūrminiuko, 
Juozo Vnilickairio (Puškinska- 
ja No. 33). vardu |u»r Ameri
kon konsulį Vladivostoke tele
grafu. Musų komitetas suvar
tos tuos pinigu* sekančiu In
du:

a) Duu* pinigų grįžimui :«■!> 
ITadivostclm lietuvių treauti- 
nių. kurie kaip gervė giedro* 
taukia ka* valaisMę sugrįžti j 
savo Ievynų, kaip tik atsiras pi
nigų.

10 Paskirs kokių dalį pinigų 
kitiem* Sibiro Komitetams, ku
rk’ užsiima grųžiniiuu lietuvių 
j Ievynų;

c) Atlikusius pinigus nuo 
grųžinitno lietuvių paskirs Vy
riausiai lietuvių Tarybai Ru
sijoje, kaip tik ji atsigaus po 
suteiktų jai smūgių begėdišku 
an-šlavimu. arlm kitai įstaigai 
Lietuvoje, kuri taip-gi ta’šaliai 
gins visų lietuvių reikalus, o uc 
virau* partijos.

2) Igaliojame Jus pranešti 
tiems komitetams ir risi ratą A- 
merikns lietuviams, kad mes iš
džiūvome ii vargu, karį mums 
reikia kušti dabar Rusijoje. 
Darbo čia jokio nėra. Šelpimo 
įstaigos yra išvaikytos arba pa- 
leist.*. Visų daiktų neapsako
ma brangenybė. Mm esame iš
siilgę savo tėvynės ir norimo 
kogrcičtauMai j jų grįžti, bet 
važtaviutM labai brangus; rei
kia turėti mažtansia po 800 rub
lių. kad ge1"— batų nuvažiuo
ti traukiniu iš Niluro iki Oršos, 
pro kur galima įvažimili j IJe- 
tuvų. ue* kiekvieno Išlieto kai
na (uikelta aut (ŠM^ė, ir mes ri
šu* pinigtu, karinos tarėjema 
išsivežę arba buvome užsidirbę, 
liragyveuoan* ir jeigu mums 
broliai, Amerikos lietuviai nie
kas neprisiųs piuigų, tai mes 
turėsime čia (ueilikti ir žūti ru
sų tar]Mavinėse peštynėse ar
ba uuo badu, tuo tarpu, kaip 
musų tėvynę kėsinasi užimti 
lenkai ariat atsigauti atgal ru
sai ir |ia*ėti joje tų-pat baisy- 
bių sėklų, kokia italmr siaučia 
Kusi joje.

Prašome Jūsų imsakrii Ame
rikos lietuviams, kad me* lauk
sime jų |iašei|>o* kai|s> vienati
nio išganymo, ne* iš kitur nėra 
mum* nieko tikėlis. Ilusų vi- 
suomėm’ įlel brangenybės ir 
Itedaris"’* negali ir neturi ko au
koti. o Lietuva |>ati (M-ntaug 
savu vargų turi, kml pagelbėti: 
tai tik vieni Amerikos lietuviai 
yra musų viltis ir (mgvllia.

3) įgaliojome Jus išreikšti 
visiem* komitetams ir visiem* 
komitetų rėmėjams, kurie pri
sius linini, |mš<.||m>s. mu*ų di- 
delį, širdingų, broliškų ačiū, o 
tikins**, knd lis** sugrįžę į tė
vyne mokėsiu** atsimokėti už 
jų aukas, <> jeigu kas iš Ameri
kos lietuvių grįž is Aiiu-rikos j 
Lietuvų pro Vladivostoku, tni 
prašome užeiti j musų komite
tų ir iih’s džiaugsmingai pasi- 
duliiiMlu su juo kuo galėsiu*.. 1

lleikšdami Jum* saro |wigar I 
I lių ir tike«lanii, jog išpildi-ite 
jšto nmsų įgaliojimo valių, pu I 
I silieknim..
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Arimo Saaeiai. Grabo, ėdi* M. Gustaičio. .... 
Trariga. Kilta...................................................
Aadiaa* galot Foaažo Piloto, kuria buvo audžia Viešpatie*...........10c
Rtrinriat, penkių veikimų komedija................................................50a
Bota'iuoao Vgvtaiama ir jo otUimit. Labai graži kalba vartota Bo

ja knygoje.................................................................................80*
Tytoa/e KonctrtMo Jtariat, atadniarai uaraaaa didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo tie* Žalgiriu.................................................. S5e
Brauno Tilaya, vairas ii lietuviškų dainų.....................
Huditv—mazurka. .........................................................
Kclerrų Matų AMcritoa L. R.4L Fadcracvoa ocib'aua. 
neyataGatooi. Laatavoa

LIMBUI 
šuny domai.

Centro Valdyba sava 
rinkime rugsėjo 13 <L nutarė 
kuogreičiausiai pasiųsti Lie- 

tarta taipgi tempti* ptw aiiy- 
rių. kad tie, kurie turi |»« sa
ve surinktu* drabužiu*, kuo- 
greiėiausia siųstų juo* cen- 
tran, kad visi surinktieji dra- 

i BranUyne

Taigi ši uotui ir kreipiamės 
prie L. II JCr. IL skyrių, kad 
šie (Msiskulnntų su dralaižių 
prisiuntimu, nes vriiau gauti 
lauk* ilgai, kol pasitaikys pro
ga siuntimui Taigi, gerbia
mieji, (Msiskubinkitc.

J. Ttunuonia, 
L. H. Kr. lt rast.

436 Grand St.,
Brooklvn, N. T.

LIETUVOS UU08YBE8 
SAMŲ BUMAMS!

Brangų* karžygiai, tėvynai- 
. niai! Meldžiu visų kolonijų jau

nimų atkn*i(rti domų ir (s-rslaii- 
ėiu* šį straipsnelį patiem* pasi 
rūpinti ar kitiem* pranešti, kad 

, visi ta ta Sargų Imriai. kur yra 
susiorganizavę, praneštų inun 
savo stovį, kada susiorganiza- 

, vo,kas pagelbėjo tume italyke. 
kiek narių yra. kokiu* įstatu* 
ur kontrolę turi ir tt. Viski; 
pranešti laišku su aiškiu valdy
ta* adresu: mnn reikalinga dėl 
tvarko*. Daliar nevisi burini 
yra pridavę savo veikimų ir nd- į 
n-sti*. Aš |wsiųsiii į*tujiu*> ta-1 

Ipelius kiekvienam skyriui Rei
kalaukit -n valdylios luiiašnt-.' 

Į kaipo Inidy dnmi. knd viską* 
į jut- ju* tikrai. Iri: ingai. Taip
gi rriknlntikit komandos kopi 1 
jų.Tuip-gi a- turiu kiekvienam 
iš vile* paskirti būrio numerį., 

i Tari*! (msialmliinkit visi prisiu-'' 
►ti žinia*. Kur nvrn ta L.Sar-| 

i gų lairi'i. pa»i»teiigkit kogrn j 
|čiaii-m Mlslorgmiiimatl. lies da-1 
l«r laimi -varini, talko*. Rei
kalaukit luto; uji ijų- Taip-gl

Kad užbėgti už akių galin
čiam iškilti užrubežimų Salių 
-----*—-?-*>*-- * La -t-— 
žemių nuomavimo legtalacija 
išleistų įstalj 
kisti prie tų 
čio 22 d.
Kmoot'o (iatai*ų nuomavimo 
Ulių, kad svetimtaučiai ra tū
lais apribavimata galėtų nuo- 
muoti valdiškas žemes.

Sekretorių* Baker mm 
bedamas išsitarė, kad 
Uncija laiko šios karės toli 
pralcukė tų darlių, kuria buvo 
vedamas laike Civih'v karės ar
ba laike karės su isjaanau.

2. IšChir generolo ofiso pra
nešama, kad Medicinos Depar
tamente pradėta veikti, kad 
armijos uuraių skyrius vėl ra- 
si'irgnnizuotų nuolatiniais pa
matais ir rearrvo nuraėms vi
sose stotyse duodama progos 
įsirašyti j nuolatinius skyrius.

X i'aniaviuMi direktorius 
pratH-ėa. ka<i artilerijos depar
tamentas tariasi parduoti visas 
likusias vatos pašukas, kurios 
raistas tanu- <l<-|iartamente. Jų 
išviso esama ajne 43OJMM) pun
dų pašukų šoviniams. 20.000 
pundų |aašiikų matracams ir 
3UJIIU įmitimų faašukų.

Fed. Rasento Bordaa. Guber
natorius W. 1*. 11. Ilarding sa
vo kallmje. rugpjūčio 22 d, sa
ko. kud jis priešinga* uždrau
dimui siuntinių Euro(mn, "ka
dangi mes turime atgauti 410,- 
<|I 11,000.1110 skolos, kurios nl mo
kėjimą* priklauso nuo žiu ropos 
iuiiustrijalio atgaivinimo, mes 
turime Eurojiai pagelbėti, ki
taip mes to* skidos neatgausi- 
tne.”

Emigracija. Pranešime iš 
Winniptųt<> (Kanados) sako 
mn, knd kolonistai iš Suvieny
tų \ nl-tiju įlindai eina i Vaka
ru Kanadų. Išeivių skaičius nu
ga Im* mėnuo nu» įuiI pnvasn- 
r iu.



J*Lietuvos stovis, kaip ji mato 
svetimtautis.

^=BiBEi!B!==iss=a=sas==a^-SSSSSŽS «
"s- r*e-~* -

MINISTRANTAS.UETUVOS IRISU SįRA 
ŠAS.

minga! pereiti T.ietnrų. Ryt. 
Prusus bei Vokietijų.

GI ui tos linijos yra nrail- 
ki vokiečių annija, kuri “tat. 
rim m taižMtaia taip kata 
jtaas kaktoje rabuadoje patf. 
ka.**

Tikros vokiečių armijos lai. 
kymo tikslas IJrluvujr, vra:

1. Kovoti su liolšuviknis 
taip kaip jiems (vokiečiam*) 
kokioje valandoje patinka, su- 
ly< ju reikalai!

2. laikyti armijų už Vokie
tijon ribų, kuri Imlų pnruoštn 
laikui priėjus.

X Užtikrinti Vokietijai į- 
vairios medžiagos Imi nutįsto

€ Pratęst i ir palaikyti vo
kiškų intekmę ne Vokietijoje.

5. Apsaugoti josios jw-h’-ji- 
mus į rytus.

Strategiška* padėjimas Lie
tuvėje yra labai svarbus. Po
litiški bei ekonominiai Veiks
niai taip yra apibendrinti *n 
militariškuoju, kad tanųm ne
atskiriamai*. Suvienytų liet 
Susiliendravusių raidžių siste- 
ma Imvo kol kas aliejotina. Ru
sijoje bei l*ahaltijos šalyse vo
kiečių troškimai yra neapri- 
hnoti. Jie numano, kad tose 
šalyse yra didi jūr-klvlm. didi 
galybė ncišdirbtos medžiagos, 
dagi sutaupo militarės jiego*. 
nuo kurio* gali (irigulėti jo*

lietuviai ir bematąs.

. šalims pagelbstant jiem* at- 
i remti bolševikų jiegu užpuoli-
i mų.
' Paprastas geras galvojimas
1 dalrnr lengvai gali sustahilyti 
I daug pinklių ateityje. — 
' Reikia pristatyti amunicijų 
ir apginkluoti ne dovanojant, 
liet pardbodant, naują Uetu- 

1 vo* armijų, susidedančią iš 
' 59,900 žmonių.

Taip apžiūrėti amunicija ir 
apginkluoti lietuviai galės už
daryti prie! ToklcCtaz daili ir 
laikyti jas uždarytu.

Apginklavimas visai TJetn- 
vos armijai gali būti pasiųstas 
ii Prancuzijo* j dvi aaraiti H 
KmcrikcMiiAkoR <*kwnc<i*cijo* 
turtų, kurių yra daugiau ne
gu reikia.

Amerikos armijo* likvidaci
jos komisija sakosi turinti 
liesižiagns, bet leidimas |*r- 
<luoti. kam kitam kaip Prnn- 
enzijai. turi ateiti iš vyriau
si.-* įstaigos, kadangi ta* y- 
ra {lolitiška* žingsni*. 
*”Vyriausioji įstaiga ~ nieko 
dar neveiki'-.

Daugiau kaip mėnesį net 
|ianlavimas vaisių bei valgiui 
Lietuvai buvo nulaikytas. Su- Itnutinė tvirtybe net. s|a-lioli. 
tartys {atdaryto* gegužyje bu- *“**• ateiĮvje lutvimas. ..Ji 
va sulaikyto* birželyje, ir tik 
9 liepos galutinai pasirašyta 
kontraktas. Snlyg to* sutartie* 
siunčiama vaistų už 6709.000; 
afatarų už 62.059.458; ir valgių 
už 61,66X250.

Brt po to* pusė* žingsnio ir 
v*4 susilaikymą*. Karė* reik
menų nesiųsta.

Tuo tarpu, kokio* yra ati- 
drliojlAMI MC MSiMBOK
pasekmės! Vokietija turi 40.- 
000 senų kareivių IJetuvoje, 
ir SUOOO Latvijoje. Tai yra 
daugiau negu du *yk, kaip 
parodyta viešose atskaitose. 
Gi tai yra militarė* skaitlinės 
nuo liepos mėnesio.

Lietuviai nori tą vokiečių 
armiją praiąiiuti ii Lietuvos, 
kame ji netik grūmoja brt ir 
slegia bei tartą aikvoja, prie- 
glatn 
lomti 
jau.

Po 
žiuje 
k.vmas vokiečiam*. Bet ne- 
nustatyta* laika* nei neauda- 

. ...........  .. ...... ryta jiega. kuri priverstų juos 
dnlair yra nuo ttUUO iki 40.- i '«*'li. Evakuacija {atlikta 
000 ginkluotų vyrų su gink- Jiems l-tiem* sulyg jų norų, 
bis vokiečių nrmijo*................. j Taikos Konferencijos virti-
aDaug vokiečių ofirii-rių ir "‘>9 sekėjų prašymai, kad pa- 
kan-ivių *u grynn sąžine /kirto evakuacijos komisiją, li- 
manė kariaują prieš lotlševiz-1 ko be domos atkreipimo, 
mų. norą vokiečių raidžia daro Bendra* alijantų prisidėji- 
BujprUi ra Sovietų valdžia, ir »>«* l'rie Pabaltijo* reikalų 
norg daug Prašų oflderių pri- (>uvo lotskyrimas generolo lei- 
aipažjstą vartoju bolševikui, tenanto Huberto Gough'o iš 
tarai ginklų.

Vokirfių tikrins vra (aitai- žiūrėtų jau esančia* misijas; 
hyti tiltų rytų link ls-i turė- jų tarpa via-gi nėra rraknad- 
ti armijų nnt m- vokiško* že. joa kmniaijoe. Kaip ten nebu- 
im'-s. kml tokiu losiu o|>ginu*|lų. ji* yra perdaug darbais 
vakariniu* l*-i rytiniu* pnt 'apkrautas šiaurvakariniame 
su*. i judėjime prieš ru*ų ioilševi-

Patarimai jau laiduoti Uk- ku*. ih-* tvarko sanitarę sar- 
vnlaeijo* Koiiii*ijni. gi iš lojgybą. Ta* jam sudaro ilgų 
kid-lin*. nieki, iH*lnri>nui iš. linijų nuo ežero 1-aiiogo* ja-r 
imant vienų raistų, ii|*lnrą ls-i 1‘etrognnių, Finlamliją, sker- 
maisto |>a*kyrimą. tie patari *ai Finų intakų, per Uit vijų ir 
įtini M-kn:

Kad butų |uirdu<>tn ir pri*-. 
tart ta Lietuvai, estams I 
btvinie* įvairų* valgiai l*-i ■ 
{atdargn- tarpininkaujant I-ii- 
turo* K<Mi|H-mtyiini draugi i 
>i.

* Knd l>muišų* daiktai pnr*i- 
duotų ni‘l>olševikiškai ltu-i 
jm pi-r K--lč;,ko atrtovu* »u i 
|j-g iląt-erfin— {Militikn*.

Kad tvarkos {uilnikynmi ii 
botą ingnliuln pirkti nrmijni 
amutiieijn I* i kariški reik i 

yiutingni l'nludtiju-

Pateko j mus rankas užra
itai vieno nelietuvio buvusio 
Lietuvoje pasiliaigns karei su 
vokiečiais. Tg raštą talpiname 
kaip guvume nors ji* išrodo 
lyg nenžlmigtn*. lb-1 knikurit] 

^priežasčių negalime pasakyti 
rautoriau* vardo.

♦
1’nhalt i jps 

Lietuva turi 
sulyginami) 
žmonių skaitliumi, geografiniu 
žvilgsniu, kuris dano jai Ru
sijos raktu.

Tie kraštai kn tik pasta
ruose laikuose |utliuo*uoli nuo 
bolševikų armijos užpuolimo, 
dabar papuola kitan pavojus 
-» kad Vokietija užims ir 
♦R-Špatnll* int ją.

Neveikimas i* Alijantų pu- 
oė^palik* tuo. kraštus ar tai 
bolševikam* ar jau vokiečiai;*, 
kurie iš ju |ia*irody* tvirti*- 
n£

Jei Vokietija užims lietuvių, 
latvių ir estų žemes, ku
ria* ji dabar jau ima. ji pa- 
vcblė* Raltikų ir uždarys Va
kariu? Rusijon ineigų. tonini 
jgvitantn ek*pl rot arijos progų 
iRisijoje. tn* viskas apima 
gamtinį turtų ls-i žmonių jie- 
gų. Manau, kad Vokietija pa
silieka tuose kraštuose iš prie
žasties ekonominio prispaudi
mo. sujungto su pra mat imu 

jutiiginė* naudo* 
žiūrintiems Rusijon, tarsi re. 
nervaran. iš kurio Imi galima 
atgauti Vokietijos nuostoliu*.

Kml virtinė* tautinės jtc- 
go*. lietuviai, latviai ir es
tai Imtų apsaugoti. gautų už- 
0hinai amunicijos, apdaro ir 
maisto ntto saiidarlatujaiK-ią 
Suvienytų Valstijų ir Britani
ja-

Kad butų 
prietclišknmo 
bolševikų.

Kad Imtų 
priešlmtšvvi k im'-tn*

Redakcija, 
provincijos l*i 
svariią virai ne
savo didumu ir

]>ažyinėla* ne
balta* link

duotu Įiagellin 
jiegoms 

Pabaltijo* provincijose, lietu- 
vunn* ir Petrogrado priešaky
je esančioms jiegoms. šutei- 
ant ginklų, nmunieijo* l*-i 

inių įrankių: juo* lengvai 
galima gauti iš sandelių Prau- 

-euzijoje. kur jie užima brau
sią vietų ir gaišina daug 
žmonių reikalingų a|t«angoji- 
rnui.

Lietuvoje ir jo* npielinkvjr

dar duoda progo* ga- 
Iirtuvon turtu* Vokieti-

ilgy nti<i«4iojiniy« Pary- 
duota Frakuarijoa j*a-

Britanijos armijos, kad pri*

1.
•>
3.
4.
X
G.
7.
8.

supranta Lietuve* valstijų* 
vrvrią kaipo atrama prie* Len
kiją. Ji pramato, kad josio, 
organizavimo* jiega bei išdir- 
taniai* šelpimas yra Rusijai 
reikalingi.

Tatai musę uždaviny* yni: 
šalyse įgyti tautom*1. Ti

2. Kabi kyli Vokietijų nuo 
nuolatinio alinimo bet virst- 
ninkavimo tose šalyse..

X Būti pasiryžus duoti val- 
rtijoen* paramą taip greit, 
kaip jo* turės pastovią vai- 
džią ne priešingą musų princi
pams. Žema {Militikn. stmgian- 
tiesi sužadinti tautą prieš 
tautą. |oirtiją {s-b-š {oirtiją. 
įmaną prie* laamą yra, ko
kią vokiečiai dar tebevaro; 
me* taipgi prataimėtuinėm {m- 
našios herilaik.vibmi.

4. Pataikyti sargylių {trieš 
bolševiku*.

Už dabartinį nprih-idimą 
liri tęsinmsi galink- brangini 
užriniokėti ateityje. Cin yra 
ilonut kreipiama link vokiečių 
prašalininio iš IJctuvo*.

Didžiuma, vokiškos karino- 
menė* yra sutraukta apie len
kų ls-i vokiečių rilms.

Vokiečių kariuomenė, tbr 
nuo kovo mėnesio, neturi-jo 
svarintu* susirėmimo su luti, 
šėrikai*.

Daluirtiiii* stovi* n-ikaluuja, 
kad Alijantai imtųsi vokiečių 
cvakttaeijos tvarkymų. l*-i pa- 
reikalautų, knd judinamasis 
turto* liktųsi ant vieta*.

Atskaitoje patarta duoti 
visokias reikmenis utilita
riam a|išarvojimui, kaip vn: 
dnt|utnn«. ginklu* amunicijų 
dvidešitiH-ini tūkstančių li<-- 
tnvią kareivių ir automobiliu* 
visai divizijai |n-r*ikelti rei
kalingus.

Taip senai, kaip 7 d. birže
lio knri*ki ir taivvno ntriovui 
Taiko* Konferencijoje davė *u 
jungtų pranešimą: "Matant, 
kad negalima *iu*ti Alijantų 
kareivių j Piilialtijo* provin-' 
cijn* yra naudinga dalrnr l.-i- 

į biau kaip kada {atremti in Į

' Lietuvą.
Nei viena iš tų silpnučių di- 

In-i vizijų, visoje linijoje, nėra pri
derančiai n|»šnrvii<>tn Imi ap
ginkluotu.

Jokia dalis to* plonuti-* lini
jos negalėtų išlaikyti tokiu* 
liolševikų užpuolimus, kokiu*-šąli* ginklai*, amunicija ir drą 
jie daro ant Kolčako. Jei Ih>I- 
ši-vikai siistalnly* pa«ekmin- 
tni generolų Ih-nikinn. kaip, 
kad *u*1alidė Kolčaką, jie gn 
Iė* mum* laiku atkreipti savo 
rinktine* jiega* prieš bile Pa
baltijo* linijų* dalį ir truki

|uinumi* Ih>i kitokiomis reik- 
tm-ninii*. Jiem* tn* tuoj rei 

| kalinga ir nnt lengvų išlygų, 
ll'žtikriniinn- yra užtektina- 
mi*kuo*e rustai*, ukrar linai- 
liet kitokiai, prmluktai*.

Manoma knd |uirduvitiui- i'.I

Akmena .........
Alytus .............
Anykščiai ... 
Ileisiogaln ... 
Itiržiai .............
(i.-trgždai .........
Gruzdžiai ... 
Jonava ..........

9. Jcgna.................
19. Joniškis .........
11. Janiškėli*.........
12. Jurimrka* ... 
IX Kalvarija ...
14. Kapčiamieriia
IX Kaisadoriu* ...
16.
17.
18.
19.
2«. Kražiai........

Kretinga ... 
Ku|>iškis ... 
Kutėetmi ... 
Kvr<hinui ... 
K rakina va . 
liudijai ...

27. IJnkava .... 
Linknikni ... 
I.idnvėruii . 
Marijamjiolė 
Mažeikiai . 
Mikdimmti* 
Naujamiesti* ... 
Naumiestis .........
Panevėžys .........
Pajuk-

Kavarsku* 
Keidninini 
Kelmė ... 
Kybartai .

21.
•M

2X
24.
25.
26.

28. 
29. 
311.
31.
32.
33.
34. 
3X 
36.

Honoralde J. I*enroot,
Vnitetl Statės Senator. 

VVarhingtoių |). C.

Iliiinimlib- lh-ar Sir:

Kmitving yuit to Im* n ritmu- 
pimi i.f jii'tiri- nml fair play. 

., we Ihe um|t-rsi;>ni-<l Lilliiutiiinii 
di-h-gale* i.f all I.illiiinnian-A 

n[im iimu cilixcn* of Slnduiypin 
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aml Užauki*- couiilii * r<*pi<**t 
your honor to ūse you inlluciH-e 
iu congress tluit llic l’nited 
Statos gotvrmiM-nl uould vy
leisi to tln- l.ilbiiaiiinn g»>vein- 
ma-iit l'uriiuil tveoguiliim nml 
<*>i»|s-l Potand to uitlslrau Iht 
troops fnsn t be Utbuanian 
territorie*.

Pastor «>f IJtliuaiiians 
of SlielMiygan aml 

Užauki*- countie*.

Pn-siih-m* nml Seerv- 
taries «f I Jthuaniaii So- 
rieties of *aid cmiities.

•i
•»

•I

. Itasvalis
38. Pilviškiai
39. Plungė ..
40. !*rirnai ..
41. Pum|M-nni
42. Rietavą ..
43.
44.
43.
46.
47.

Radviliški- 
Rokiškė . 
Rrsriniai . 
Sėda.........
Seinai ...

48 Seirijai ...
49. Skaudvilė .
50. Skapiškis .

Sklinda* . 
Aakiųi ... 
Aiadura .. 
šileli* ... 
Avėkšnūu 
Acštakavas 
Taujėnai .
Tauragė
Telšiai ...

til.
62.
63.
64.
65.
66.

Ii

1
3
4
a

3

4 
3 
r.
3 
n
3

Garint* .1. Is-ntiml.
Suv. Valstijų Senatorių*, 

AVnslii'igton. II. t*.

tiarlms Mielo* Tomistą:

Zimslatiii. knd ju* esate gi
nėju tiesos ls-i liuosyls-s. rara, 
žemiau pnsiraėę lietuviai. kie 
mitetn* visti Shelsiyguno ir 
(tanikei- ajiskrivių. lietuvių A- 
meriku* |šlieėių pnrauiH- Jūsų 
matot*-* imvartoli iutekutų Su
vienytų Valstijų kongrese, knd 
Suvienytų Valstijų vablžia pri
pažintų i jei U Vos Vaklžių. ir 
kad priverstų Is-nkiją atsiimti 
savo kariuotismę iš IJetuvos 
žemė*.

llrr. .1. JVm/m>uxŽ«x, 

lietuvių klctamn* Sbr- 
Isognuo a|»kriėio.

Preshlenlai ir Rašti
ni likai visų lietuviškų 
draugijų Sludsiygane 
ir apielinkėsr.

Atsakymu.
l'nited Stote* Senate, 

t'ommilteeor Mililary A l*fa i r*.
Augusi 28th, 1919

Kev. A. Malianskas.
Sludaiygan, \Vis.
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2 in*tn «itb n-fereiH*- to tln- l.i-
4 t įmaniau lte|>ublir. u birii i* n 
,3 sitbjcrt tlmt I am securiitg nll 
uitis* iufornmlŠHt |H>**ilile u|mmi.

ri’lii* i* a nuiiti-r «itbin the ju 
" I ri-dietiotl of tln- Fon-isti ll<‘- 
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;;'l*-r. Tln- t*--11111111ti-<- tbu* fnr 
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,, tlw*<|urslion of tln- praretvral> 
" nitli <i<*nnany, nnd ii will nnt, 
~ lake upaui ulln-r tiuitli-r* uiti et 
- tluit i* di*]H>*<*l of. I -Imli to-

1

31.
32.
33.
34.
3X
36.
57.
38.
39.
t ŠI. Troškimui ....

Ukmergė........
Utena .............
Valmlninkn- . 
Varniai .........
Veiveriai ........
Veliuona ........

67. Virbaliu*........
68. Vevirženai ...
69. Žagari- ............
7*1. Zeimė...............
71. Zižnuiriai ........
72. Vilkaviški* ...
73. Vekšnn ............
74. K-niliai ............
73. Vilkija ............

Putaba. Skaitlinė, pridėta 
|hi km*o* vardo |>anida. kiek 
ilienų laiškas tranką ateiti iš 
Kaimo ir tų kra-ų žinant ši i 
In* kra*n« neliervikia rn-y*i 
n|>*krieio, n<-i gulsinijo*. l'ž 
tenka (Kiminėjii- I. m*ų. ral* 
<*ių ir kniiiup

*- -T-

Amcriko* vk>|**liei m* *and ■ 
lių n>-tik palengvintų vargų 
bet pagelbėtą įvesti tvarkų ir 
gyvenimų |>n»tntylų į 
lokiu l«t»,|ri Imtų I, ngvinu ir 
Ru-ijoje įvykinti taikų.

knd ličiu 
i savo kn 
laikė at*:- 
i tnilitnrir 
• tiuli mn*.

■i. ♦••lui ir Irdvint 
•'•9 j
►irti pri«** vohbt 
9 Ir kihVviktj t 

Tnk*ni bif yni 
!■ Miuki
•i veikiu^*.

I»o!

u:

papv

Kaip tik pamatau ministrantų eiles, besinroštančių tar
nauti šventų Mišių aukoje. |iri*imcna man, kad, jri papasa
kojus jiem* šį imlumų atsitikimų, tai neviena* prisiartintų 
prie inokytojaus Ainlies, gi Kūdikėli* Jėzus jiems vadovautų.

Kokiu du metu atgul. nmno ininistmntam* belaukiant, 
zokristijoji-. iKinmldu prasidedant, pnlėinijan kokio dvylikos 
im-tų milžinu- vtiikim'-lį atydžiai In-žiurintį i jų raudonu* su- 
tom'lin- ls-i įgilto* kiimžele-. kuriose |m-ipno*ę jnu Inukė 
į-akymo pradėti tvarkoj,, procesijų.

Keno ta- vaiku-! |uiklnu-inu kultų vieno ministrnntn. 
••Tėve, ji* yra prate-tonn.-. Jo vnrdn* Knniliu* N—No

rėjau jį imnintyti. 1*4 Karoliuko jnu uždslėpta. Ateinančio 
sekmadienio vakarų ji* vėl |msirm|ė. Man nrtinnnties link 
jo, jis vyriškai, nelieav*. išlaikė lankų.

Jo mėlyno- aky-- prašvito, man malonini prakalbos j jį. 
Džiaugiuosi, kml tn šia ateini. Kardink. Tai mėgsti 

tėmyti mini-trantus!
"Taip, tamista.” Tr stebėtina* linksmumas apritrilkč jo 

raide. Išradę jis galui*, tvirto budo vaikinas. Man labai pati
ko jo išvniz<la.

Po tūlam laikui, kuriame ji- nuolatos žiuri-jo į mano vei- 
ilų, tara:

"Ar negab'-riau aš tajrii ministrantu!’’
Juk tu netiki Katalikų Bažnyčios mokslui. Karoliuk.
"Ar nesuteiksite mnn progą. Tėve!”
Išvaizila ir žodžiai vaikino <birė didį įspūdį manyje. Nu- 

sigrjžau |mžiurėti liekamų *uton<-lį bei kamžiukę, gi vaikas 
siiĮimle* atsisakymu mano nnsigrįžimų liuvo jau l>e*išalinų* 
niiliudiiiM*. Tariau jam: Taip, mano vaike, suteiksiu tau pro- 
gų: užsivilk Ims*, čia |uigelhėjnu užsivilkti salonėlį ir 
kamžiukę.

Jok* karalių* savo rūbuose nrišrodė taip iškilmingai, 
kaip In* vaikas stilonėlyje, kamžitikėjc. dar knygute ranko
je. Pn-t.-'č-iaii j glitų viduryje šalę kitų vaikų.

ltalmr. elgki* tnip kai]> kiti vaikai, |«ašnibždėjmi jam 
Is-inanl j šventinyčių. Tėmijau jį duryse. Jis liuvo dievota* 
ntydu*. m-t prabukė katalikus draugus pamaldumo gnrbin- 
gnme. Ji* 1h- kvi'-imviiu,, kiauri- kiekvieną pamokslo žodį. 
Pa- nuimi* ka* *»-kniadi,mio vakarą yra tikėjimiški pamoks
lai. Po |mmok*lui seka švenėiau-io Altoriau* Kakraim-nto 
jialaiiiiinima*. Kurolin- buvo m-jirrriršijamai atvdus. Ji* lankė. 
*1 kn* sekmadienį. Imvo visų raiką mylima*, niekados ne
užgauliajam**.

Vienų vakarą kitiem* atsisveikinu*, jis pasiliko.
Na. Karoliuk. pralolan. ar jau inkyrėjo Imti ml- 

nistrantu! Matytumei kaip ji* pažiurėjo j mane.
•*<>. Tėra! ržtikrinu.ka«l ne. Bot. Tėra, ar aš galėčiau 

Injdi kataliku!"
Joju raidas taip laivo rimtas, kad aš nė nesijutau kaip ap

kabinau jį. Žinoma knd taifi. mano sunan. Bet pirmiausiai 
turi susižinoti -u tėvais ir gauti iš jų leidinių.

“Klausyk. Tėra, aš atsivesdavau juos kas sekmadienį 
Imžnyčion. kad matytų mane mini d ranto rul>no*e.Mam'ytė man 
sakė. kn>! dikčiai nudžiugtų sužinojusi, kad aš galiu tapti kata 
liku".

Sužinojan jo adresą ir trumpamo laike aplankiau jo gim
dytoju*. Sužinojau. ka«l jie buvo nekrikštyti protestouaL II 
šešeto* vnikų taipgi m*- viena* m-buvo krikštytas.

I'ž-iinitiu* apie Knroliukų. negalia kad abu tėvai norėjo jį 
nudyli |uirm>štu ir apkrikštytu, liet šinlingai to troško *au ir 
kitiems savo šeimynos sąnariam*.

Ku* jvylm, kiekyieuas jau gali b-ugvai į*p>-ti.
Vi*ų|>iniui printošiau mažytį a|aištalų. jo tėvų 'Ir 

motiną ir apkrikštijau juos. Tolinu jo broliu* ir seseris, viso 
aštuonetų. Netrūku* ji* priėjo prie pirmo* Av. Komunijos ir

.gavo Patvirtinimo Sakramentą. Jie visi yra karšti katalikai, 
■ gi maža* mini-trantn* rnndasi ka* sekmadienį liažnyėioje, 
lietanuiują.* Av<-titinyėioje. Guli (mtėmyti jo m*ap*akomų 

i džiaugsmų iš m-a|ikainojaimi šventojo tikėjiiuo-lurto. kurį 
ji* brangina labiausiai iiž viską |ui»au1yje. Jojo nekalta šir- 
<|eb- tiq>*to luabloj,- už taip didžia* malones, visai veltui jam 
suteikta*.

Ka- gal į*|H-li. gal kurių dė-tių. ji* stovėdnma* prie Die- 
v,» Altoriau-, ntiuišnue Augš<-imi*iųjniii nekruvinų ntikų. mal- 
dmidiiliia* kud Pieva*, savo Is-gulinėje geryliėje. suteiktų 
daug |ianašių a|m*lnlų!

Prietel'mi. |«i|ui-akoit ir kitiem* tą atsitikimų. Gal kame 
run-bi-i tėra* l*-i motina, kuriem, luip jnu reikalinga* mažo 
vaiko prie doros kelki jų radimą*.

il„- ntltmlimt »f ils-Uimuniitee 
Intvr »•«.

Vrry rittcrrt-ly,
t Sigmai I J. /.< u i <>•>!.

Rugpjūčio 2*» d.. 1’119 iii. 
Suti'-iiytų Vnl«1ijų Setiatn*. 
Ivmiiti'ln* Karo lieikabin-*-.

IJ.-v. A. Mnlinnska*, 
sl.elioygati, \Vi*.

Itningu- Kun. Mnlinu ka-:

ttovtiil jusi) ti-b-griiina iš 27, 
: o mėnesio, fuilii* iantj Lietu 
vių Re-ptil.likų. Su luo klnu«i 
ii u • •-ngitiii'i l iol.iliian-ini -u 
-ipa.ihti, *i*n- dnlykn- prikhiu 
... Svetinių Sit-iliešiliių Komi 
b-tui. kurio nariu n- m*'*u. Ta* 
komitetą* Inlait aliduir iiiimta* 
<..l...hi taiko* ..įtartie, kinu

llHv
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KAD VISKĄ. TAI VISKĄ.

Syki. I.ydikiem*- su-iliku* 
gatvėje Itrdlriem,* |i:dJnu«ė; I 

ltmat jau ji Imvu truputį nitu 
kitų gir-lčju*:. [

•*Ar trisyliė. Baltrienė, knd j 
tnv» luini*. Juozą*. v<*|ė t*, niė | 
•iuiuko tLiiėi-rinil*l dukterį.*" ,

"Tnip, i-i-y ls*-. Mitini. »> ,ini 
I h. < : Iii i* jo ki.mliiv - mm 
l'K ."

"tirini -nltni. knd t i»k:i. tat 
vi-kų Ai n dukterį ant -va 
I** |Ulė|llėtr

I

J. V. Kovai

PUIKIAI PASITEISINO.

»ri

it <

til

i

• ykį iš mugė* 
laimi Mi

lte! jau jam

- -I

II. Ti 
Giliu

i*

pa

nki* imu kieto kumščio smū
gių.

Pasišauk?* Girnių. kad nu- 
i bausti, ir sako;

"Vaikine, tu |M-rdaug savo 
muši. •» y|U!-*- kaip girta* 

I sugrįžti iš mugės.”
"O. gerbiamas teisėjau, ro. 

• !<■« nedaug mušiau, nei kų.” 
iiužeiuiiuinėiai teisinosi knltn- 
*ai.

" Kaip gi miltiug." užailmrė 
lei-ėja*. "Aš |uit* mačiau, knd 
abi aki buto iih lyno* nuo kum
ščių smūgiu."

"Kad aky* mėlynos, tai vi. 
•ui in- iš iu atžvilgio, kad aš sa
vu ĮMi.’ių siipvkę* musšian.” 
Ii i>inu*i knltasni.

"Kaip gi f!”
"Mat. daiiggnli* įmiis, nuimi 

p.iti pnslakė, u mnn geriau pa 
tinka im li nnk< , tiab-l taip da 
rinu. kml bu!ų arlesiiis |iniis-gi. 
'i a- -* imi ni-kamr gy Vi-nime,” 
pa.p. ■ -nu, tiirnill*.

J. V. Kovu.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
•DRAUGE.”



Vaistai ir Apsisaugojimas nuo Uoųiį,
įtaikomas nrttždarytaa išginto-1 gi M? 

ja. Daugelį kartų milteliai, ku
rie raminsi aptiekoee pardavi
mui coti ku priemaišai* su
maltų Hlrmhrų arba kitokiai* 
kokiai* nors dalykai*. Tokie 
milteliai nėra taip veiklų*,

ant tapeto*.
Japonų daktarai pataria 

nuo uodų deginti džiovintos 
pomcraaMų lupena*; jų dūmai 
nepatinka uodam* ir jie nuo 
jų Kalinau.

Gaudyti uodu priemonių.

Dnugvlyj vietų Suvienytoje 
I Valstijose pi t ogiai ir pa*ek- 
m ingai yra vartojama luunie

VmN L. 0. Hovard, Ph. D. Buteliai ir uktingatai

Nereiktų smulkmeniškai nei 
aiškinti takių visiem* žinomų

Nuo to Įniktų kuomet suži-; prienmnių, kaiti atėjimas siete, i . . , .
nota, kad našiai yra na-tik inki- lių muuiio*e, vartojimų tink-1 * aV*"

, I, , .. .. milteliu* imprn-tai vartojamanuims ir plntnm nrliti imr h*liu I<im»iiis iirtm w>h»jiiihi . . .... .
_ , . i. . i • r ' -J ii i • • .MiiiMiji ir jnu< <liiiKinninn nrlmutmi drugiu. <li•<;»«■. fi iiidtuigHhi ir niotinui | • • •• .
•* * . . * J . * pučiama i ply>iii% kuntioM*liai lMž ir dniiun*. kniM ht ;»* i ir. tuiKliuii* kuriuM* mn . • . . .
i .. i i i . r... i * * i . . nin*ia*i vnlMihi. () nti<» u«mIii<mug«*l dnrlžu |Hi«h'kž kaip |m dn, daug ikmIų. Štrichui turi . .. . * . .. •

vienių, taip ir beminti sitsijuu-įimti in.l.di.mi laimi iat*argiui.j . ’p'1**“ ’ l•••vlnry^a prietaisą uodu* gau-
gūsių žmonių, kad išmeti prieš *g«-rai pritaikinti, suveriami. I , ... .... * - - •-------. — —;-----

j „rkl ia.k-lii.mi i k“"'l,nr.vJ" nnkr'"- Ml1 ’ pmsbdio arini vairių dėžės vir-
1 ’ila-lini yra supilami j krūvele ■ y ? „ -----_

'Iii i/d-gnmi mm viršau*. l»-»atlta. taip kad į jį galima ‘įpilti 
lišlengvn. Infoi rakdami Iroš- ■ - — ■

tmi-ti: ir u gerai priiao-in-. , ....... •■'■' ......... ............... ......... ' " ‘-----
tais sieteliai* .Imtai dužiu) tu- '"''.jkui Ml pagaliu prispaudi prie
ri imam* im-ili; v,- W'.w *«*'•'^'“ * ■*P*» • ii vic
. ......... I turi boti šiuriam ir R-foMitK.^ 1KhI, kilu. Kuomet taip

vovaaaij, imip ■■ imvtim eii.'ijiiii- • •••■« I |||U«'«I4IIIII I4IIHII «•< >411 š£l*< I* I ”
gūsių žmonių, kad išrasti prieš gerai pritaikinti, su veriami J r"|.l"'mli <k5!n,i
juos vuislų. Itaug vaistų ir vei- 'sulenkiami ariu imk.-lmmi. • “ k‘"",‘nr-'.f •»*•». Mil- pmnhlio ariu raišių ‘kžės vir-
kimo plemi yra ištamlyta ani'ungii ir dura sieteliai ataka- » kruv<-lę,|i„; prikalto prie ilgo imga-

................................................................... Indi |-r *tan.lrmii.'‘ taip knd į jį galinu. įpilti 
-u gerai pritaikin. jIno np„. žankšta keroriao, ir pas.

* L'llllllUilllls alillltlllU IžnVtlol t...* ___ _ •

plm’-io* -knl-.» ir tai. kn* že in-sali 
uiiau* via pranešama, yra tik indėli; ir 
sutrauka tų ‘tarkų. ;

Apsisaugojimas nuo įkandi- r*
mo.

Aptaugojaatįi skystimai.

Kanųumi i,
veidų ir ranka- arba užsitaši ,taiml*. im-iti m-t ;*-t sieteliu*;? 

nu* keli* lašu* ant priegalvio 
nakčia galima a|«*i*augi>ti nuo ix
mulų per kiek įniko. Tų-pat ’•"» rt^irgini iš»«*P’i kcrasinii!,. 
ypatybe turi ir ]*d*'-jų aliejų- 
(oil of |s*iiliyniy'ult.N-i vi*-iui-Į Itirtaint lovų užl:ii«l:i 
iš tų vtalykų ilgui neužluiko;jbuli užtektinai m*-«lžingo-. kml 
tai yra. vienų kartų jm>- į 
naudoju- užtenka lik vienni 
nakčiai. Mėtų aliejų*, ciltin** 
sultys ir uksusas taip;mt bu
vo patariami: katp-kuritn* n- 
pielinki-se degutas taipjiat bu 
vo vartojama*. y|*nlingni l*n. 
kur tąsių ilnug ramin-i. Citri
nų aliejus (t iii ui Citronella) 
yra viena* geriausių firietno 
nių. Kai-karie žmom-*. ta-t ne
visi. nemėgsta jo krajio. te- 
čtau ji* |**ekniingai a|t*at<go 
ja nuo tusių |s-r keletu valau 
‘lų. Įtariausia* mišiny*, kuri Į 
rašytoja* yra fomh-s. Imvo 
jam prisiųsta* C. A. Na*lta iš 
Ne*' Yorko, ir yra sekančiai 
Mitaisytu*:

Oil of Citronella .... I uncija 
Kpirit* of ramjJmr .. 1 uncija 
Oil of Ccdar .... % uncijos

Paprastai ketata* lašų ant 
abruso. užkabinto ant lovo* 
galvų galo, ncjtrileidŽM |*n- 
|ira*tųjų laimų ūmių. Kur jų 
yra laimi daug ir kur jie In
tai takirųs, užtenka *u ketata 
lašų išsitrinti veidų ir ranka*. 
Teeinu ir ta* mišiny* nusto
ja savo jėgos, jei stovi |n-r vi
sų naktį. Geltonojo ilrtigio me 
<tai Aedei (8lcgomia) caloptu, 
Jleig, |m|*raU- pradėti kandžio
ti 'švintant ryte. Tuo taiku 
daugiinm žmonių kietai ttiii- 
gn, o mišinio veiklumu* kni|* 
lik tuo įnikti sumažėja. Taigi 
jiielų valstijose, kanu-1 ii- tuntai 
ramla-i. nuimami, kml ta* np- 
snupijniitis mišiny* nėra Inip 
gera.-, kuip siaurino-,-. T,* ia>i 
tas mišinys guli imli vartoja
mas iš rytu, prie* |uit aušrų 
ir tuomet ji* bu* taip Veiklu*, 
kaip ir kito*? aplinkybėse.

.Mišiny*, kurį Įialnrtn E. II. 
Ganė, i* Netv Yorko y,a -* 
katiti-:

. vaug.-juma k.i.l ji- m iii.-d-i. " ’‘*tt".rt> "Murai. ...-nutari* ūmia*
iKai-kuriuia meta laikui* uodui’""" ' 'r. bambi išbėgti ir įkrinta į keru-

smritu i;tri»uJ"W «-»«— -Idriinkėse j^ Jr* ,«» ^^riaų-Tm, būda .taugmn. molų
’ - " . . i..: ! ’ "dainuo lų durnų |«*igcnn!, IH.go kamlmryjc — jei

tu ant orio*. Tn.ln iuo-1.... bt«» i.—Įir dažnai hmina. K..r j., vm !ir 1kri,,,n T"'!" - k«r Ui
.lutai <lniig. vielų stalriini turi j?,r /"■••“-'mb. kur |m|a|Mai- stovi — gulima 
Imt atsargiai išlepti kepinu j 'r "f” '*K»"’>.'1i prieš einant gulti,

'arta citrinų aliejumi. !H. Mnxrell-IXroy U Indi-
lino nm/Jti Ivnltit ^n luiutho ir L- . ■<nlnr*i slatsfliu aS Kuullsu'ait 

į

I

Didelis

Norime visus Chicagiečius jtikrinti, kad KORPORACIJOS KRAUTUVĖM gaus 
geresnj Uvorą ir pigesnėmis kainomis, kaip kur kitur, todėl per visą sąvaitę paduo
dame keikūnuos dalykus sumažinta kaina.

MARAKI.MAI MOTERIMS: Dailų.' naktiniai 
moteriški marškiniai, gražiai apnoli. su kaspi
niuke l'apnista kaina ŽI.3U, atidiKs fl IR 
<lam tiktai už ........................................^Iilv

JLTUd MOTERIM*, ųerai padarylva iš 
šiltas, minkštas rintrite; papraMi •« ftt 
kaina ♦I.3O; alidvodaaai tiktai už ....

.11 ros MERGAITĖMS: įaippnt i, p.n« 
luiukštaa ir šillm tlaia-lru. Paprasta C£C- 
kaina ttšr. pardinslamr už..................

MKKYBRLGM VYRAMS: Ury-nai vilnonės 
skrjIs-lės. įvairių spalvų ir ryšių. •< Oš 
vertės ♦2.7.-I. tikisi ...............................

MCRVRKI.KA FII4UN1K: taippat įvairių 
njšių ir qialvų. |uipnuta kaina M QQ 
$3.73, alslmslan— už .........................

U.V4I imprastn kaina, vlahar už .... $4.45 
MARŠKINIAI H.A.XEI.INIAl: Itiddia pa

sirinkimą*, geriausia* npks flalsit'-s. 71C- 
Paprasta kaina Ul-30 tiktai už..........  •*»

ttarinniai maršiniai, tviesiai melyisa. apal- 
vm. l-alui stiprų*, vr-rlės Kie. atiduo- CKC- 
•tarne dabar tiktai už ......................... Rd

ItAl.TIMAl VYRAMS: gcriauūoa rųšiea, ’ 
liukam) nidrm laikui, t’iiian Siūlai balti 
perai |>adar? Ii vertes Ž3 W. aiiduodamc *1 00 
tiktai ui ...............................................

l'niau Siūlai, balti pilki VILNONIAI *1 Q3 
paprasta būna UUS tiktai oi .... ▼••••

Marškiniai ir kelinė*, geriaudoa vilnas 
ivrtė* ši tiktai ............................... ••

CERATAI UARBINIAI: Labai patogų* 
ir stiprų* Minkšto* mln*. jnodi ir įrita- M C| 
ui Paprasta kaina U3.90 atidnodaate j

MoKVKLV MERGAITĖMS SIENELES: 
Gailiai padalyto* iš lik,ų vilnų, tamsiai raudo- 
no* spalvos. Pagražinto* su raudona ir baltut 
šilkiniu ženklu, naujausio* rųšies. taip vadi
niu.,..* SAU*>RS & Middy lUonse**. f/ jįjĮ 
Katinas labai ža-snaa nuo Ž4.00 iki ..

Taippat skaliom.*, suknele* įvairių M EA 
spaivių kuo •1.50 iki .....................

GINGRAMOS: Labai pigi medžiaga prie- 
jtjĮMMfiįM ir itaniinėtntM jttponM. 27 coifci 

«-1- 24.27; 29 ’r 31& 1,1

. 'inn* mažai Icntneša naudo* ir 
’l,n kad pilnai apsisaugoti, reikia

1 Mileli su durnais. Miltelius ga
le* vir-

jo* im.lnrv slaistu* iš medinė* 
skrynutė*, išklotu* tamsiai ža
liu kučtaūkiu (Moru vilno
niu) *u atidnromomi* durimi*.

jm Įbulų gnliuu. užltthlų gerai ,m- ..........................................
I I. a*L-1 • a**s aa>**t *•»• o. et ar Ina i l.ui i a . , # , i ••*• •»» • •••••e*

*um k-to.inm.-* b-mirn*; mil Tie diadai yra dvylikou co
li) skylių audekle, iš kuriu už- >'» iiRu™*. dvyiiima colių pia-
niata vrn du raunu Du^ii m ’ kyU ‘ ,Mm° ,r <fcv>’Bi'» °°U’ «U’«O-

laMln .ra <lan nm. Dainai |mi |<|j|-h|<> fcatniurj. Tai. «iko- Virgoje skrvnntii' 
silt.ilta. LjmI viftšiM* kn> vni ... . . * .....

linkti |s> matrosu, ir luti Imli 
atsargiai giurima. kad lieku- lėliam* sukaitus, garuojanti* lių ilgumo, dvylikos colių pla-

Carito* Oi| .............. | uncija
AJisdiul ........................ I Utieij i
Oil of Lav-iid-r .... 1 ultcij.i

Tu- mi.-itiv- via --n, <!••!• • I
10. kuri neturi tiek lu-iiuilotiuii-1 
citrinų aliejau- kva;*,.

tlsenr Sntim-iz. i- A : tili.l 
Totui*, jsdiuia --kata-iij (oi I 
mulų:
Citrini* aliejau- ... I um*ija! 
Sky-1*.- Vau-lii.i | nu. iui-.i

Tu nu iny -iilndu* citrinų* 
tdi. j.u _.|»,'.V .. .. |t. A. Iby Į
11. dd pu skii.iin-u'. vartoj.
N*-. Grirat.......... t. Si n n

sitaiko, kml vietose, ku* yral„m |nlmi MiHe.
daug itmlų. mažesniuose v' 1 
Imėim..- I..vų užlaido* yru ta-G^
fot prastame stovyje ir kelmu- |,Mtlajj hli|(plSw, .|cginti
jaut po pietų valstija* P™-|vm „pjpitant juos apie degantį 
emu lumti stulų ir mtatų. kad • „ kna^ Xvw OrlNmi% |||ivi(. 
grimui butų užlopyti nrimlh. |mtjr(lu km| 
susinti suirusias nr sukturu- 
sia* užlaiilas. Keliaujant įsi 
Inipiška* ar kitas šilta* šalis, 
tinkleliai ant vviibi yra Imli- 
uni n-ikalingi. Yra ištaromi 
Lugvų- tč-ns-liai. taip kati jie 
kaip kepun- užib-ngtų galvų 
ir polam a|*lengtnmi mulų sie
teliais. Panašų* rėmeliai, su
lankstomi. kml b-ngvinu fotų 
galima nešioti, yra |uwlnn«mi 
uždengti lovų nakčia. Ir ren
giantis keliauti į tnipiška* nr 
drugio pikui* vietas, tokie, 
prietni-ai turi buli prirengti 
ir imitiuimi.

Kaip langų, taip ir kituose 
sh-leliuoM- suirtai, kml Imtų 
tinkama* įlinkimui*. IVr dvi
dešimt vielų tankumo vi-nnim-{kokio* nor* degančios lempos 
colyje mulai neineina. l*-t per Ari* unrija* lo mišinio ant l.im 
l*-tikii>likn kai kurie įl-iidn. jkubiškų jiedu erdvės. l*-ngvni 

. , . ir iMitogu* ui uratu* guli liuliApdengima, vemmo. netų. J1(jl,unilIll

Kum- lietau* vanduo yra I |u>čiati* kamino galų, iškar- 
taikumu* daleliuose kubiluo-' 
h-, kaifi lai I žtajo* Valstijų 
tui>-*tiii>bitlimii juo* reika
linga a|s|<-ag1i sieteliais, ir 

’ibitair visur to reikalaujama. 
l.i*-tuu, viimh'iiiui taiėkii* lai|»- 
put vi>ur turi imti a|al*-ngtu* 
sieteliai*, išskyrų* In* vieta*, 
kur žuvy* vartojnmo* i*,-sli 
uodu* prmlžioje jų gyvenimu. 
Vutnlrtt* luiėka* jiigiai gulimn 
pridengti g.-ležiuiu lunku -u 
tvirtu kartūnu ar nuiišo ne— 
kilėtii umh’kiii. taip kml au
dekle Imlų indiktu užtektinai! 
vi*'1i> u*il niukiiiiui.

yra maža 
skylė. lengvai uždengiama me.• . ,..*-------- - i”..... .......*— snyic. lengvai imiengmma me.

** liui neina imt niek,, ir nedaug ,|ži„ nr metai., dangteliu. Ka-

te patirta, knd išnaikinti uo
du* iš namų, svarų I^rretae rvi 
kia sudeginti ant kiekvieno 
tūkstančio pėdų erdvės.

Minunso nmtų naikintojai 
(Minimi CnHride)

Ta* mišinys yra smlaryta* 
iš lygių dalių sveriant karias- 
linu* rūgšties kristalių ir gu
minio knuųuiro. Rakštie* kris
talu* reikia ištarpiati ant ma
žos ugnie* ir išl-ngva pilti ant 

' gilino*. Knni|Nira* susigeria ir 
|Ki*idnr» skaidru*. truputį 
kvėpinai i* uuiloniu kvapu 
skystintas. Tas skystimą* ne- 
simaino ir gali būti laikomas 
Iižitarytuosc foteliuose per 
kiek įniko. Išgartiodink ant

R ūkimai.

it: v. I ,-. t u- iii. degimini |.:<- 
<t:>r.> dnllg duiin.i. n<*lu- liuvi- 
i - d., taigi ivuiių.- rūkymui 
dūly lai y.ii vtirtajumi tų. ku- 
.i. |>> lunku, turi gyventi. 
|Hui! įvairių dtdykų yru vitr- 
t>.mitui tam td.-lui ir tuimtio.

py ii via-nų gulų Inip. knd oras 
•.•įdėtų išeiti. I'iiekiti pu-tatyk 
.-dkulioliiię l-m|uj |s> a|in.*in. o 
|dit<*in alugnu Mokinę *u luti- 
l-ltni* unt viršau*. Milteliai 
n.ir- ir guli u/.-id-gti. teėinu 

'jia* m-*|inig*tn. Galai žmo- 
ulėm* a-|Kivojingi. ja-i jų nėra 
|s-nluug. Is-t ir tuaimet tik gnl- 

' va |ui*knurin. tai ir viskas.
Rūkomieji komfortai turi būti

Įukliimtttsiiii nždtiritiėli.

Šerini* dioksidai (Sulphur 
Dioxide)

•la-i r>*ikia išnaikinti uodus, 
kurie žinai, kad turi ligo> pe
ru-. juis-kiiiinainu-ini yra *u- 
••••iritili ’J »v;ifii m’Fik (Attivb*- 

nr iiitlhdiiKiT) mil 1

daugi melai turi |mprotį ieško
ti Kalto* puvėsyje vietos kur 
miegoti, kaip tai kambario tam 
*i«*c kertėm arba knygų šė- 
|m*r, ar kur nors kitur, tai jie 
inrina j riaistu* patys, jei tie 
šlaistai yra |m<lėti tokioje 
kambario dalyje, kurioje no
riai mėgsta Imti. Ii knygų šė- 
p* juo* išvejama su šluote
le ari* taboka* durnai*. Taip 
išvyti jie eina j kilų jiem* |*- 
grblaujamų vietų miegoti per 
dienų. Dury* tuomet yra už- 
•tarom*** ir pro mažųjų skliu
tų ant skrynutė* viršaus iš
pilama arbatinis šaukštuku* 
ar mažinu benzino*. Ta* už
muša visu* uodus viduje, pas
kui skrynutę reikia išvalyti, 
išvėdinti ir vėl atgal paik'di. 
Tokiu bodu Lrfroy sugauna 
daug uodų. Kai-kurių dienų ji* 
sugauna virš aštuonias-dc. 
šimts.

Nno uodų įkandimo vaistai.

Gerinusias vaistas, koks yra 
rašytojui žinomas iš jo paties 
patyrimų, yra šlapias muilą*. 
Sušlapint galų paprastojo 
praiisimiH.jo muilo ir lengvai 
ištrinti juo vietų, kur uodas 
įkando, niežėjimas tuojau* 
pranyks. Kiti Intai giria |hi|>- 
inslųjų namuos esančių amo- 
nijų. alkoholių, nr glicerinų. 
Vi.-iin* rašytojas |>atnria var
toti šmotelj indigo; kitas nef- 
tnlino kandžių gumulėlius, ki
ta* lodinu. Kunigą* R. W. 
AndeiM.n i* IV mulo, S. C. sa
ku, knd niežėjimas nuo uodų 
greitai pireina, jei laikui ran
kų viršuje degančio* tani|*o* 
cilindro.-.

Prekybos Korporacija Palatine
Viena Krautuvė: 1112-1114 Mihvaukee Avė.

Milteliai.

Veiiimos vietų panaikinimas.

Yra žirninio, kad pa-ttiu* vi- 
limi— nr milteliu..... . uiti **tl* įlįsiu* obelimi, jų veisimos
kiekvienų tuk-taiii'i,, |*'dų er-lvielo-yra lafoi skirtingo*. Te- 
dvė*. rilllt. kui-kurio* veislė* vei-

•ia*i lik tam tikrose vielose. 
Kai-kurio* veislės, tik medžių 
•ky lė*e; kito* vamlenyje, ku
li: -tuvi prie augančių ajii- 
l itu tmslžiu* kempinių, arba 
|n,nii m augalų; kito* vei*b'>t 

'vei-in-' vėžių uolose mulių |*i 
kiantiKito- Vci*l-s vei*ia ■ 

|s| <taug pln-iiiu ir liib', kur.I 
Vairiem*, 
tikini *

*• ir disln 
Kito* d- 
nnd van 

iii m* vei*

Kiti rūkalai.

J<>|||, lt. Smitli pi 
.lesinti dlllliiito|**'. (jilll- 
«eed, h.ibira str.iimi 

). .lt- pataria vartoti u- 
i ...l.n s iiii. iin- ii.it Liet

I tnkliim 
turiu 
rd«h

m <k laminsi
< eisln.i 
u peik
iu. dun
■ kiaušinio 

■nu*. Kai

Kito*
urnų*

staui 
daro

P. MULEVIČIUS
458 GRANO ST.. Sta. W. BROOKLYN, N. Y.

Apiidrndaiitmt įtariami iimoka.
PAŠALPOS-

HM. •7.00. »1030 ir •14-00
taraitėje.

P0UIRT1N88-. ' 
•130 00. $230.00, (5004)0, 

•7404)0 ir 010004)0.

Priimama sveiki vyrai ir moteryi iki 60 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įairaiymo. 
Šiandien tu esi jauniąumaa, negu kada nors busi;

todėl r.'vžykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitini laikrai- 
tį "Garsą** ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raitininką ir išira* 
syk dabar. Jei tavo apielinkėje S . L R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutvė- 
rus Rąžyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raitininką adresu:

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W8S).

U

ta-raeija tc|au>inido ir (taškui 
kiaušiniai yra įfotatui vidur-1 
vasaryj. vėliaus tokios*, duobė
se imt žemės, kurios yra pri- 
pildomos vamleniu nno tirp<- 
lanėiojo sniego ateinantį pava
sarį. Kita veislė, kuri yra daž
nai luini i inkiri. veisiasi tik 
kai-kuriosc ntaJaliiM-sc folo- 
se, kana- tarva gyvena ]trisi- 
knbinus |»ric vnmlcns augalų. 
Dar kilos veisb* veisiasi vi
duje niisuotinių žolių (piteber- 
pluut. Narniivnia).

Cnlex pipient, U šiaurėje ir 
Culex ųuinųuefMciattu,' Sav ir 
(Stegouiyia) Aede* caloptu, 
Mi-ig. pietuose veisiasi ten, 
kur tik ramiu šiek-tiek van
ilėm. apie gyvenamas vietas ir 
kad juo* išnaikinti reikia |m- 
naikinti visa* tokia* vieta*, 
kuriose vanduo stovi.

Kuuie yiu ivikaliuga turėti 
lietau* vandens fočku* arba 
lietau* vauden* kubilu*, jie tu
ri Imti uždengti. Apie tuimu* 
vi»o* apleistos vietos turi bū
ti gerui išieškoto*, išžiūrėtos, 
kml nebūtų kiekinių dėžių: 
biil-lių. medinių arlm blėkinių' 
skrynių ir imtuišių dalykų, ku- į 
me vanduo gali užsilaikyti.’1 
Kur augštų metlžių šakos avy., 
ra nnl stogų, t-n tas |*<t* gali 
atsilikti nu., krintančių lupų 
ir šakų. Cistom, gerti italai. į 

Įvnnd.i.i tviitiinių gyvulių lo- • 
viltose, vmid.'ii- puodeli* tini 

' tekilo yra vielos, kanu* U'*tai 
veisin-i. ir reikta riiirėli. kad 
van>uwi ju<— tirstovėtų ilginu į 

llcaaii* vienų dienų.

I Piilmian bu-.)



Pluta

PLUNKSNOS.

Miltu

fjtMUKI
3H7.K5

IV. (YINGRKSS STIl. 
KRANK t.IX GATVfcs

Uždirbk 
i*3Siirilse 

j taraitę

Kadangi Šalis
Yra Blaiva

Dr. S. Naikelii
GI UTTlUU m CUUUMO.U

411 f Se. Aubiaad A«a.

Dr.M.TJStrikolu 
LIETUVIS

overkotu*, Šiltu. marškinius, 
kepures, ėcvcrykus; neišleidžia 
ir ta |iiuiginės aukos. Kaip tik 
Hurinkrim kelia* dėže*, tuojau 
šiuriui Centrau.

Visi daiktai nešami ir vežami 
jKirajujo* svetainėn. ši* gra
žu* 'tarta* priguli nuo L. R. K. 
rėmėjų skyrių valdyt*!*, kuri 
iH<uuil*taiiėiai darimoja*:, kad 
k<rinuginii*i^pa*idarliuoti dvi 
savo brolių, vargstančių tėvy
nėj.

“Draugo” 213 amu. borto- 
pondeocijoj apie l*hiladclphi- 
joa parapijinius choru* įvyko 
Įiorų klaidų.

1) Av. Jurgio |iarap. choras 
netaip išvadinta*, kaip išticsų 
yriu Jis vadina*! "Av. Jurgio 
|>arapijo* chorą* ‘Kutą.’ ” o ne 
šv. Jurgio parap. “Rutus*’ 
chorą*. "

2) 1* koresj*m«lencijos išei
na. knd ta* chorą* susiorgaui- 
savu pradžioje 1919 metų. at
vykti* naujam vargonininkui. 
IMMVRHh Kvrms RHvtonų 
skaitliu* jau ncaai prigulėjo 
prie to choro,-tik giedojime pa
darė Intai žymių juižmigų nlvy
ku* vargonininkui, ju tirajau*- 
kai, ir dar j iri ri rašė keliolika 
uaujų narių.

ERNEST WEINER
DRY GODOS

1800 W. <7tb kunp. Wood SU
Mm «w4.u>. 4>lr*l«* *Ul-.pW

Rugsėjo 14 «L, vakare, lietu
vių Murikališkoj svetainėj įvy
ko Tauto* Fondo Ilki skyrių, 
lietuvių llniulomijo Kryžiau* 
rėmėjų sky rm ir Katalikų drnu 
gijų atstovų iš Av. Jurgio pa- 
mpijo* l*-i Fiih-rncij'i* skyrių 
susirinkimas.

Pirmininkas, K. Ilnjieriumi*. 
atidarė susirinkimų. Perskai
čius protokolų ir prieinu* jį. 
ėjo *var*lymai ir nutarimai.

l’miia Jauušauskieuė i nešė, 
knd reikia rinkti dratažiu* su- 
vargUsiems IJrtuvo* žmonėm* 
ir kogrririaunia juos |in*ių*ti 
per K II. K. rem. Centrų Lie- 
tuvnii. įnešima* priimta*. Nu
tarta kolonijų |mdalinti j di*- 
triktu*; išrinktu rinkėjui, Dri 
Inižiai Ims nešami Av. Jurgio 
I Mirų pijo* klctanijon.

įneštu, kad I.. llnud. Kry
kiau* rėnn-jų skyrių atstovui, 
katrie Imvo pirmiau išrinkti, 
••itų per namu* rinkdami uiikn* 
L Rutid. Kryžiui.

Im-ėiina* priimtu* ir duota 
įgaliojimai nt«t«vum*.

I'o to buvo klausta upie lie
tiniu; Aii**nk<* kareiviu*. 
I’ n luiioliuiui*. kapitonas. |ui 
ui-kii-". knd Imk ini reikia vo- 
nytir* ; ii Itit-i unijiniais. m- 
laisvamaniai daro kliūti* veiki 
me. Vienijimo*! klnu*ima* nl- 
imsiu-. Katalikai turi įtartum- 
tie* nežiūrint painų kliūčių iš

kad tinkamai išnaudoti lietu
viam* skirtųjų ilirnų. liet tiki- 
įnės. kad Amerikos Itainhnm- 
ai* Kryžių* nuteik* mum* fui 
grifaų, duodama* tai dienai rin
kėjų. Vienybės dėlei nutarta, 
kad toje dienoje nurinktieji pi. 
nigai Imtų nu*ių*ti tiesiog IJe- 
tuvon, lavtuvo* prvzi'lciiiu, A. 
Hmctomis, vardu.

Rugsėjo 21 d. |mrn|>. svetai- 
nėj bu* vieša* suririnkima*. 
kuriame ta* išrinkto* rinkėjo* 
ir nuekirto* joms virto*.

A. GRIGAS & CO 
S. H-d.tid ok UI

Dr. G. M. GLASER
t*r.kiil><M>> tl swui

L. R.-K. A. Labdaringosios 
Sųjungos Centro mėneriui* sū
ri rinkimas įvyko sen-doje, rug
pjūčio 27 <L 8 vai. vakare. Die
vo A|ivcixdo* |Mirn|iij'>* svetai- 
nėję, prie lH-tos ir l'nion avė- 
Chicago, III.

Susirinkimų alnlnrė jarin., 
A. Nausėda, *u malda.

1) Protokolą* iš praeito su 
sirinkinm ta|*i |*-r*kaityla* ir 
priimta*.

2) Visupirmn ihhmta ra|»»r- 
ta* i* buvusio pikniko |ic|ms 
30 d, Naikinai darže, Rivrr- 
ride. IIL

Komitetas. A. Vnlnnčin* ir 
J. Petraiti*, išdavė ntekiiitų *e- 
kančiai: 
įplaukų Imvo.........
išlaidų ...................

Pelno Sų jungai liko .. .*392.19 
lt*l*>ria* priimta*.
Podraug iėreikiin komitetui 

imdčka už luumtartavimų su
rengime pikniko. Surengiu** 
šio pikniko ypatingai |Kt*idar- 
tavo p. A. Valančiu*.

Centro susirinkimą* tnip-gi 
išreiški- |>ad'*kų visiem*. kurie 
prisidėjo bei rėmė 1-ah. Sųj. 
|*iknikų.

3) Pikniko komitetą* prime. 
na. kad įplaukų dar yra už be
rija* nuo- irivintų |*-r ja* daik
tų jiikiiiko įlAmoje, k. a. nuo 
*pau*dinamo* marinėlė* ir 
Inikrmiėlin.

■Pankui komitetą* pranrėa. 
kuri kuo|ia ir už kiek |iarilavė 
nerijų:

1- ma kuojai jaudavė-už. .431.11
2- ra ” ” ” .. 3.9u
3- čia ” ” ”..M72
•VIa..............................  31.71
U-U ” " ” 27.«>
!tl« ” ” ” .. l«.(52

Sulig komiteto raporto, iki 
prarito eurirMūmo, į|daukė 
už nerija* ♦ 149.71

įplaukų Irn* daugiau. nv*<lar 
nrvien* kuo|*>.- eugrųžiim meri
ja*.

4) Paldau*ia. kam tek" Iri- 
džiaiiiii'ji. per cerija*. daiktai. 
K'uniteta* prauvtė. kad *|aiu*- 
diuamoji nia*iier4ė teko p-Iri 
Krtnlerkaitri *u 14-ta nerija. 29 
tiuiiH'riiu o laikriMh-li* |*niai 
Poricnvi. gyvenančiai prie Av. 
Mykolo jmra|»ijo* (North 
Siilėj).

."it Pirmininką* pajiniri- ra
porto i* direktorių *u*irinkiii*>. 
I* rn|**rto |in.ii*kėj<>. kad rei
kalą* ••jvlių" uždarymo j*t; 
įgilai. Sųjutigo* žemę. Iik« |>n- i 
ve*ta* advokatui llutkau*kui. I

Kurlink priridėjinio jirir Su- 
lieuytų Kutulikų lailalaryl*-*. 
tliicagoje. dalykų nutarta pa
verti kuo|ių nutarimui.

T'*ėiau atriovai. *u*i)mžinę 
*u virrininėtair reikalai*, tvir
tinu. kad IjiIkI. Sųj. negali vi-’ 
-inkai ntrirm-r’i nuo Katalikų 
loilaiaryl*’-* Su-ivieuijituo. ka-: 
'lauži *jmoi Cltienjpi. arrhulio. I 
c«-*ijoj y ra didinama* Katalikų 
lailnl. F'Hkui*. Tat jeigu lietu 
viai atrirakytų nuo tn prakil 
imu* darbo, tui ateityje, irtiku* Į 
la-likėliii uelaiii>**i. nedrų*u l»u-l

fil*
• ku-
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M UPELIS RAZiRAS .IOMARKAS Northsides draugijos dalyvaus incorpore:

Šv. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia Av.
Rugsėjo-Sept. Nedeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra:

17, 20, 21. 24, 27, ir 28 dienomis

Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v. Ka«

4. Šv. Juozapo dr-ja t* 20 d.
5. Ražančiavos dr-ja n 21 d.
6. Moterų Sąjungą 4-kp. U 24 d.
7. Šv. Cecilijos dram. dr-ja it 27 d.
8. šv. Kazimiero dr-ja. tt 28 d.
rnlnnkls, daug ko išlaimėt. O kas ne įlalyvau. laimi i«sigaib'-s.

1

įžanga vakarai 10c. Vinems vak. 80c.

n
į CHICAGOJE.

PRASIDĖJO RM0G2UDR8
BYLA.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. vnv„ dide.m’- >lali. .treikui,
1 * jum-ią kiiq.'iiteriii.

Penktadienis, rugsėjis 19 d., Ilal*aiviuią |nM*kmėje |ai»i- 
Sv. Kvartalinė d. (pasninkas) rudė, kml karm-niniai laiko.!

Šeštadienis, rugsėjis. 20 d., -av„ ivikakivimą: urlm gauti 
Sv. Kvartalinė d. (pasnikas) . SI.tai už vnlnmla dariai, tirlin 
r .

CHICAGO TURI DAUG
TURTINGŲ ĮMONIŲ.

i
I,
I •tn-iknoli. 

Tad kun*iil,-riai ir toliau, 
-tn-ikuoja. Tm, tanui viram 
nm-.le namą Matymą, sulai-

30 U ją turi metinią įplauką ................... laikui,
daugiau kaip po milijoną

dol.

Tomis dienomi. (1,imguj<'l 
turtingi žinom'-* mokn vyriau
sybei tnkra* nilo saVO (S-TM,. 
■alio |a4m>.

Aną dieną viena. žmogu* 
kolektoriau. ofisan (uisiunl,- 
3 milijonu. dul. taksų. Ta. 
žmogų. |>er metu, turi n|,i«- 
12 milijmiu *|ol. įplauką.

Yra užginta skelbti viešu* 
num turtingi) žmouią |mvar- 

. *h*. Nes tam tikrini yra 
■ •■I INty prtrzjiwm.

Teeinu, truku infirli. kml 
Cliieagoje yra I ______
žimmią. Cbieagoj,* gyvena 3ni 
žmonią. kurią kiekvieno 
kyrium undinė, ifdnuko. 
viršija milijouą <k»li<-rią.

šalie. vyrinu.ylM*- .kalimi 
.gyventojų, .tnlyti daugiau 
iniHu-avą unmą. duoti <lMugiau 
plarbo iMlariunujanlirm. «lar- 
luniakam..

Dnluir dalyk namu*, „vei
ka*. jei nori.

Tomi. du-maiii* to .treiko 
reikalai, žnda tliiengoje Imti 
d.-irbo M-krrioriu. \Vileun. Iim 
kartą ji. mėgina .įtartinii. mi 
taikinti karpmt«-riim *u k,m- 
traktoriai*.

Vakar kriminaliam leisim* 
imn-nb'-jo l,yln M n*. NimpMtu. 
kuri nušovė Mivu vyry.

IVr dešimtį praėjusią dieni) 
Imvo nukaltu prisiekusieji 
teisėjui. Išklausinėta išviso 
I7« vyry. Ir i A 11) vos-ue-vo. 
(atrinkta 12.

Mr>. Nini|>M>n Im. ginama 
(m.inuiinnt jo. ne.veiku protu 
tuo metu. kuomet jinai |mš*e 
vu.i vyrą.

Valstijos prokuroro asi.*- 
t,-nta. .avo .kiaule pra*il,nkė 
.u reikalu vinių kaltininkę 
bausti mirtimi.

GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
KOMPASUOS PRIEŠ 

GRABO JURY.

PLEČIASI INFLUENEA IR
PLAUČIŲ LIGA.

laimi tuiiiiigiii Drėptas oras gali paariinti

iii-

|«T

I
I

stovį.

NAOUONALIZUOTI SA
LOS TURTUS.

Taip pataria buvę* senatorių* 
Latvis.

(liicagu. kiuiM-rcijo. a>mri- 
jaeijo. .u.irinkiiiH- kalla-j-i 
būvy. N. V. M-tuilorin. l>-ui>. 
Kalln.lniiui. ji. |>adnvė .ilgė
ti ją tmcijoiuilixiioti nnglrkn- 
nykia, ir kilmių lauku.. I'nt.i 
ri*. knd vyrinmyliė valdytą 
šalie, gelrlinkeliu..

Ji. |m£ymėjo. knd tam tik. 
lui |irexi>lenta. IVitomn. su
mina programą. >u kuria ar 
tik ne|Ki.irudv. .iiAti ūkia Inoj 
dari.* ir kapitalo konren-m-i 
joj Wl|.|lillgtone.

Iluvy. M-tmloriu. .ako. knd 
jei įvyktą tokia Aalie. luitą iri 
]iri<HH>tiiii lutei joiuilfrnrija. 
tuimiet lai. reikalai. |ui.ihuig 
tą tarpinl.lijiniai lie-utikiiiini. i 

l.-ni. tolimi. kallH.lniiia. 
(in.iiierkė (mtirij,,. .Ireiku*. 
N«- |n>lii'ijn -u.lirikii'.lntii'i 
duoto, vietų, piliorių* |Ullirk.i 
uiiureliijo* malonei, Vi.gi ji. 
(mlymėju, jog vioii- (..rier. 
mią įnikai* ĮM-miti- negalėjo 
Imt litio'ii - niiu tokią np-irei: 
kiliui. I.nip knd (adieijo. -tiri 
kai.

Nor. laali ngvn. In-t |>l,«ėin.i 
Cltiragojr iufliH-nsa ir (Jaučią 
liga, anot pmta-Aiuri ii .vri 
kum,, komi-ijonirriau. tdiMi.

Tomi. dė-muiti. viena. £mo 
gu> mirė nuo inrii„nxo. it 
įvilki uu ■ |>luuėią ligų..

Nveikatiugumu oTim« tvirti
namu. jog influenvo. v|,i>l<iiiiją 
gali (Kididiuti nešvaryliė. mir- 
•te. Ihiiis |*-l«iią ir atmatą w- 
iAvehiimi iA |aišnlinią galvai 
ėią. Tam tik.lui Iruk.ln pini- 
si).

Ateina drėgni orai, lt- ak- 
joiiė.. it. In. |«uii>iii. .lovį.

Atminėtu, reikia |mvar1oli 
vi-okiau.ui. (•rieuioin*.. kad 
ap.i.nugoti tą m-gei.tiną ligą.

Prieš L-lerah- graml jury 
(mgaliau* iššaukta kaikurie 
liudininkai gyvulią skenlyklą 
konųmniją reikalais.

Pirmiauma ItHtti išklaudnė- 
tas auditanas i. S»ift 
nijus.

Grand jury tikslas — ištirti, 
kaip luti to* k«iu<|Mnij». yra 
IIIH-jUM,,*- IIHrtH>|K>lixU<HlanM*« 

pra,bslunl galviją au
ginimu ir Imiginul iih-mo (Kir- 
dtivinėjimu.

kad tuojau ir laitu. Žinoma, jei- 
gu taip lengva Imtą |nmtatyti 
našlaičiam, aamn. kniji .nririn 
kn. įsikalbėti, tai laąiigu buitį. 
Iw-t ėin kita, klaieimn*. Ih- iim-- Į 
dxiag,u> nieko m-galiiua |*a.ia-' 
lyti, o tam reikia (Hiiigą ir tai 
m* šimtu, m* tukManėuų liet <le- j 
šimėią ir šimto tuk.tnnvią.

Mumj uždnoti. yra—surinkit ; 
reikalingą |>iiiigą .milą, o tn<iaĮ 
imkelli klauriiuą. ,k-lk<, iuiiih, j 
našlaičiams nėra. Kol luuigąj 
neims, negalėriiu ir namo ma-| 
tvti.

Mes turime įlaug žimmią. ku
rie d,.la imMnngn.. knd kogn-i- 
ėiauria (mstatyti našlaičiam. 
prieglaudą, bet vi.-gi mažai jė
gą. Tokiam daleliam durimi 
reikia dang jėgą.

Tai-gi ir kviečiu visu, lietu
viu. prie to garbingo darbo. 
Buvo ir yra kvė-čiana* visur 
ku<ąmm |rir didelio agitatvviš 
ko veikimo, ka«l kožna kirąsi 
surinktą saa piuAirtą auką ra
iną. Tai-gi, tegul netiuliąMa 
niuMij itašlairiai. Jaa |iiniiar 
žingsni. įsaiarytar. Firmai* 
Imlras at«iry«lo iš G km*po* iš 
Av. Mykolo parapijna, (lūra- 
guj. Fariririm jdi raino. Naš
laičiu fonde jaa tari 3MI duL 

Dnltar laukiama mi daleliu 
mdmnlrumu. kuri kmąm buk. 
Neštąją. Girdėjas, kad Icai-ku- 
rio. kmą.i. tik patvbaui. šuale 
Ada. Nako: "Tryarimtai d*die- 
rią tai mažmožiu” Na. ir pa
liudysiu!. jei .veiki ImsiiiL

<Šeriu Iml.i. Nąj. nariai ir na- 
'rėš. Tėmykit dienraštvj “Drau 

. •’* a|»ie virė minėtą abejota-

NEPASIDUODA KAP.PEN 
TEKIAI

Reikalauja už valanda 
dolierio

<hrlx>

Cliict 
|<ul*aig> 
ko teik

knn

11

MILWAUKEE8 BRAVAR 
NINKAI SAUKIAMI 

TEISMAN.

Federali. teiM-ja. Imndii* 
lUiiMižiavo iA nlo.togą ir tuo 
jau* lie|H- |mAnukli tei.iunli 
\|il,- ailker. brnMiHlillkll. ii 
kilu., katrie >uri.ti *ii ulini, 
ęalietlililll i: Milhnilk, e t'liiea 
gon.

I'iitii kelią '.ličiu kaiku 
ri,- Cliiengo. Miliunininkni *a 
mnnė par.itrnukli alau. i« 
Milunukee. I.rnvnrą. I ž-akyt-i 
u! bmvami (ui.iimtė liauki 
mu > Keiio.lrn. I* tenai almi.

vinimi, mito 
ienimn. IL-t mir* 

t y kon.tnl*4i. 
ufnikv |r dabar 

almi*. I.'t dar 
i lu-graiinn *a-

mobili 
i.ltj 
imtom

i *i

■i nillulnuliilit 
lunkam* 
šita i, įknl.-i

l

Anti-Nakaui In-ngm- of A- i ’ 
na "iru turi .u važiu vi itu, <1ii-‘g,< 
ragėj,*. Kadangi Nuv. Val.ti-^ kaldink .uimdcrtą dolirrią ir 
j,*, jau **a|iMiu.intoM**. tad rentą j ImlaL Sąjungą. Neuiil- 
dalmr .uvaiiavime tariama.i.' gu aš |>a.i.trtigritt kaip ant dėl- 
kokiiH, laidu *’n|naii.inti'* nuo m, |iarndyti visą dalyką .turį. 
idliolioliziiH, vką (amulj.

Nuvažiavę at.tovai Mtk<»*i. 
jog tnm tik.lui jie .urink.ią 
luilijanlą dolierią ir al»iekMą 
•avo žygį.

!

IŠ CHICAGOS UETimy 
KOlONUy

NAŠLAIČIŲ REIKALAI 
CHICAGOJE.

ATYDA!
JAU S-ta DIENA

LIETUVIŠKO KERMOŠIAUS
8urengte

MOTERŲ ir MERGINŲ

Dievo Apreizdos Parapijos Naudai,

Rūgs. Sept. 21,25, 28. 
t y. Nedeliomis ir Ketvergais 

Km tik gyvas skubinkite, nes jau baigiasi.

■ -------------
į kuriuo, laukuei kn. knrt< 
daugiau ir daugiau kha.yto 
ją. Viri oi dnlžinuriu indomu 
mu klrtnenri. <le<la.i širdyemi 
l<uT. Knn. Bučio |wiiH,kini 
IIIUN.

Karo paricaitoee grrit. pre- 
legrnta. aiškina kbmeytujam. 
kiaurimu. asą. hnmgan* tikė
jimo.

Aiandie. rugri-jo 19 d_ "iki 
vai. vakare llavi. N,piure par
ko Milėj,- (mof. Kun. Itnėy. lai
ke. iM.knilą “Yra praga
ran.** Viri lankytojai trikritė* 
laiku Miririakti.

o

*

1

/ ♦

LIET. LABD. SĄJ. CENTRO 
PROTOKOLAS.

Tat-gi. |««igaih'ihmi mą. 
našlairią. .ugrįžkit prie veiki- 
mu viri tie. kurie jį «|4ei<lote.

l'raiH*šu viMim. kuo|xnn.. 
kud įvairini, agitatyvini. laili. 
Nąj. reikalai* reikia kreiptir. 
žeminu laiduotu adreeu; 72G IV. 
ISlIi Ntw Cllieago, III.

S. JnceviCitts,
I ulini. Nąj. ngitntoriu..

Ihiug tenka |«itirti liūdną 
. p., reiAkiniu ii loil.l. Kąjuii- 
: ••• iinrią, knd kai kurie ir gnr- 
liė. Kurmi, kurie yra jiuokėje 
(•■ HMI dol., ,, kiti v<>* pradėję 
mokėti, (uiliovė veikli. Kili lik 
iiž*iniię nf.iima gariu'-, mi
no uilgėtą Mildą, o apie mokė, 
lį vieni (Kimiriln. Daug Imvo 
luipm-tn:- narini* ir dnrlmvo 
*i iiuilaiėią reiknluoM-. gi Aian- 
•lie jtm neeiiiiato tą žiuonią ir 
n,-žinia lokiu |,riefta«ti» juo* 
• ulnike nuo Inl.larmgu durim.

Dinlėjmi kilui
i |ute tu<*.. kurie ntri 
Inl.larvl*-., Sako: ** 
ritu niAkuiiM*. 1 
j ra. kuriuo, mr 
taukiame ttaA!a; 
j« lutip nėra, taip nėra

mu.ii
kn .linui

kaitant, n 
šalino tilto 
iue» imt n- 

km tie pinigui 
t*. mokam,- Me.

•. o 
Ne-
m.*.

j.-i

U NORTH SIDE.

Av. Mvk„l» Ark. imrapijo. 
Iiazara. tęsiasi lino 7 d. šio mė
nesio ir įmigsią tik 2N d. šio 
ua-in-Mo. Bnz.-ire viso, vietinės 

'katalikiško, draugijų, yra nu
tarusio* lui.idėti ir remti kiek 
galint. Kiekvienai draugijai 

Į y ra |M.kirtn diena dalyvauti 
“iii eur|a,r»-.”

Tni-gi šv. Ju*>xn|a> A |ū,-kil
ia, dr jai yra (mskirta .tiluitoj, 
rugsėjo 2*t d. T*alel visi narini 
iiinlonėkite .u.irinkli 4 vai. j 

i (atprastą .velninę, iš kur "m 
i <-or|H<r,-” ei.im liamrtiii.

B. Trečiokas *,-kr.

IR T0WN OF LAKE

Viiuomrniiki Kurtai.

•1,-nka 
ta)M> į»- 
Kūmai.

(Pabaiga nuo ft puri.) 

faram-šė. knd šiame reikale yra 
nubirti. sekančiai:

Iš kuo|an< iždo neimti pinigą, 
o surengti vieną dieną viešą 
rinkliavą ir viena auka* |>a.kir- 
ti Kataliką lail.l. Nilsivirniji 
mili.

Ii) Nutarta imimti daržą pik
nikui ateinantiems metams. t. 
y. 19211. Tam tikslui išrinkta 
komisija. kurion inėjo: A. Va- 
Inm'-ius. 1442 No. 49tli avo.. (*i- 
rero. III, ir.l. Petraitis. 4.HM N. 
U'n.lileiui* uve.

7) Komitetu. pranešė. kad 
jau artinasi laitui. Nąj. Centro 
vakaru.. Ji. Im. nedėlioję ,.pn 
li« 12 *1- Av. Jurgi" |inrnpijo. 
•velninėje. įžanga .atarta |«a- 
dnryti,25*. Įimtai.

N) llapurtai iš kuopi) veiki
mo:

Atstovas i> l'irmo. kuo]M,. 
prnm-ša. knd Pirma kuo|» ren
giasi ptii lenuiro. kur. Im. |.> 
Nauji) Metą.

Trveia mioįmi muaru* rami
nti vi,-»ą rinkliavą (Tau «lay) 
• u t ik. In. knd pri.įdėti prie Su 
vieuyią Kataliką Ijil.latyla-r 
t ’liieagoj,*.

Trečia kuopa rengs Iin-arn 
ir si.

Penkto kuofia rengia vakarą 
I .aklam l.'-s lininiai.

Arėta kuopa iiž-ibiėžit* reu-- 
gti Iri. vakar u*. tnip si ir lin 
rara.

Aštunta kiaąm turi-jo š**imi-' 
nišką (akniką. kariame |ieinė' 
apie 990.111 Trum|iu laiku1 
įvyks ir kita, pikniką. |>arapi- 
jo* darže. Taip-gi vr-kiaiua ir, 
daugiau..

Devinta kuojia i. Melrose 
Parku dnrluiojn.i ir rengia va
karą.

9) N. Jurevieiuių Nt)jungo, 
ngilntoriu* gavimui daugiau 
naują Guria'-, norią, prnšo kuo
lu). knd .avo Guria’-, nariu, ir 
kiek- auką Murink* statymui 
luiAlairiam. prieglrtido. namo, 
ka. iia-iie>i. (m.iąMą jam. 1. y. 
Nt. Ju-t-viėiui. 72ti U.'lNtli Ni„ 
t'hi. ngo. |’i.

IttfNl. Jut,-.......i. ir B. Ne-
iiartuni. ap.iiiun |m*idnrimo- 
ti. knd atgaivinti I.Ttą kuo|K) 
prie Nv. .Iu<nui|a, pnrnpijo., So. 
< 'liieilgoje.

II I Nutarta |v*,*,u*ti t. I, grn 
nu,, ketverge, rią-piuč-io 29 d.. 
A. m., di.trikto M-natoriai į 
\\ n.liiiigtonn mi prašymu, knd 
remtą Lietuvo* neprignt-, 
my Ia*.

Telegramą pa-iąMi rte-ič-m'-' 
A. Dargi-,

Su lu,, ir .ii.irinkiinn. (,n*i. 
Imiaė.

Pirui- A. NaUMiln. už*biri
au nuikla.

Jonaa Partekau,
lajai. Ką jungo. rašt-
44.‘I7 No. Fairfirld nve 

(’hirago. III.

RED. ATSAKYMAL

P-ai B. Trečiokui. Norih 
Nidej tliirago. Sulig vnl.tijo* 

-įriatymo. laikrtiAti. neguli 
gareiuti buriančio laimėjimo 
i-rsimnfono. Delio ir i* Tino.- 
tn. (irum-šimo išbmukėmr tą 
žinią dniuge .u fuilariliiu nt- 
.ineŠti laimėjimu nerija*.

v - —“ “
GRAND RAPIDS, MICH. 

LIETŪVIAMSI
Jum) kolonijoje nuo Bnlnn- 

džio 2<> dienos 1919 m. “Drau
gą“ at.tovnujn p. J. MAUDE- 
LIN, 544 Myrtlr atr.

I*a» jį galite “Draugą” ui- 
riralinėti. nusipirkti (auluoti 
į jį fuijirėkojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygą, 

ftiuomi atšaukiame įgalioji 
mus kokiam nors kitam Gran
de Bapids, Mieli. "Draugo” 
ngrntuL
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