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Einovai

CįOMPERS LIUDIJA PRIEŠ,met jmlicijo. viršininką* pra- 
SENATO KOMITETĄ.

Bjaurisi jis Pennsylvanijos 
kaaoldja

WaaMagtau, rug*. 23.—Prieš 
senato tarpvalstijinės preky- 
Ims kumiletų streiko prikala 
vakar liudijai Samuel <*oiu|u*r*. 
Ameriko* Darbo Ech-racijos 
prezidentas.

<Joni|iers už. |*li,*na streikų 
npknltino E. II. (lary. plieno 
korporneuo* vyriausiąją gal
vy. Sakė, (Jary griežtai at.ba
ke matytė-* mi unijų kumilria 
ir darbininkai*!* nieko kita ne- 
ludikn. kaip tik pakelti streikų 
prieš tą naujo* rų*ie» atito- 
kratų.

(Jomper* streiko pakilimą 
imi t virtino. Sakė, jog streiką* 
laivo nei J vengt in"’- Visgi iš- 
pradžių ji. laikęsi* nuomonės, 
kad rtreikas turėjo būt atkiš
ta* ligi darbo ir kapitalo kon
ferencijos.

Išklausinėjimo metu senato
rius Tinimą. iš Colornalo. de
mokratas. nmarkiai užsipuolė 
prieš Ertzpat rirky. vyriausių 
šito rtreikti vualy. Senatorių- 
Eitz|iatricka Įmlygino .n kai
zeriu. Kaip anam nebuvai gaila 
žmonių gyvybės. taip šitam, 
rakė ]iona. senatorių*.

Bjaurisi kuokais.
<Jmii|M*r*a* vakar. In- to. liti- 

vo iėklau.inėjaiiut. ir kito *• 
nntu komiteto, kur. tvarko Co- 
lumbin dirtriklo reikalu.. Ta
rai komitetas svarsto klausimų, 
suristų .u |MiliviiHinų iinijomi*. 

<iom|M*r» pri|mžitu>. kad įs*. 
lietiHimii gali .teigi! unija, ir 
prigukdi j Ameriko* I kirlio 
Federacijų. Tik |iolii-monni ne
gali streikuoti. Bortinio Įailic- 
iiionų .1 reikę tJmiųier* vadina 
ne streiku. liet lokautu. Polic- 
luonai im.kellN- lokautų, kuo-

dėjo vyli juo. laukan iš tarnv- 
ima.

<;<Hn|M*r* imklaurta. apie 
tnlrtijinę |a>lieijų atrakę:

"Vo* prarito, kelio, dieno. 
I\*nn.,vlvanijoj kuoaiškiau-iai 
įuihmIo, jog vulrtijinė |a>licija 
yra ne kitką*, kaip tik ka
sok*!. Tokie darlūninkų orga- 
nizaeijon negali būt priima- 
aa.I ••IIII.

<inm|ter* išreiškė nuomonę, 
kati karė 
met Imlų |i*iri*tnta*. jei ji* 
uždranrtų organizuoti tuo. ka
zoku-.

Ky tarėja daryti datbiafadaif
Prieš tarpvalrtijtaį komite

tų liudyilama. tiouiĮter. pažy
mėjo. jog darbininkai buvo 
101X00*1! pakelti rtroiky. Salo-: 

“K m nori darbdaviai at*ira- 
kė tartie*, kuomet jie al.irakė 
parimatyti ra tlarbininky at- 
Motai*, kuomet atrinkę pri- 
ĮMŽiuti juo* atriuvai*. kų-gi 
t a ma M turėjo daryti darbi- 
mukai! Daugiau nieko, kaip 
lik |mkriti rtroiky.

“Jei jų*, gerbiamieji, žino
tumėt darbininkų rfovį ir «y- 
Ivga. ten. kur yra pli<-no kor 
imrariju* dirbtuvė*, ju* apim
tų baimė. Tenai vieno, žmog- 
žmlvrfė*. už|>uklinėjimai. arrš- 
tnvimai kaip vyry, taip mote
rų. Dirbtuvių įletektivai Mik
čiai ten uždraudžia darbiniu- 
katu, turėti *u*irinkimu*.
“I'nija* žmom*. laikomi ka- 

lėjimnora lo* Įtarankų. Pirm 
kelių dienų MrKee*porte nužu
dytu moteriškė. Jų nužudė 
kmuĮmnijo. tlrieklivn.. Ta* 
žmogžudį* |«tliiio*uola» imi 
♦3<ni Įmraiiku."

Nenaloriii* Tliouui. išreiškė 
a|>gnilnviiiup kml tiary nenorė
ju matylio, .u ditrbininkų at- 
.lovai..

Oterotoad. 0.. nųt*. 23. — 
Tie* Americaa Stori and Vite 
(to. Ncvbury dirbtuve vakar 
įvykti alialadt'** riatteė*. I*a*ek- 
mėjr keturi daritininkai .tirai- 
žyla ir alų labai a|mmžta.

Tai buvo |amm* ėia plii-rm 
-t n-i ko riaUM-.. Trakėnui. |m- 
kilo, kuoma-t tie. dirlituve .ti
rtojo gatvrkari. |utleirti aiva- 
iiavuriu* įlarltan keli, alarbi- 
ninku*.

Tarpe i*li|NMy iė galvekario 
baro Iry* juodukai. Streikinin
kų šalininkai, anot |tolieijo* 
tvirtinimo. |an*1ojo jiems kelių.

nėkrvtoriu* vi*uo- kad n**l**i*ti jut vartų, dirbtu* 
vėsu

Tuomet du juoduku išri- 
traukė peilius. Pakilo mušty
nės. Į ana* tuojau, susibėgu 
būriai žmonių ir pakelta riau
kė*. ,

Kuomet atvgkiavo bary. į*»- 
lieijos, keturi žmonės buvo su
raižyti peiliai*. Du iš jų laitai 
Įiavojingai.

Jiaalukai subėgo atgal rto- 
viatia gatvekarių. (iatvekari* 
pasileido važiuoti. Keli šimtai 
streikininkų ėmė vytie*. Imta 
laidyti akmens ir plytos. Bė
gant try* i n tariami *t nei kiau
šiai nutveria ir apmušta. Iš tų 
du išgrlhėjo Įtolicijn. gi trečiu- 
ri* |ialM*gn.

A|mtalšinu* riauše. policija 
visu* MBŽetrtooMu. |mri trale 
ligoninėn. Kuarretnota 9 žmo.
IK“.

Nen-ltury miesto dalie* paii- 
rijo* kaĮHtima- tvirtina, jog

Ne Svetimšalių, bet Amen 
konų Streikas

BAI8US 8UVAREYMAS 
DARBININKŲ.

Visas reikalas bus induotas 
senatui.

PiUsburgli, Pa., rug*. 23. — 
Sln-iko melu šiandie Penn»y|.| 
vnnijo* vnlrtijoj Icii-ų- dniktni 
išdaromi. Nacijonnlio darbi
ninkų unijų komiteto -ii-irin 
kimo pirmininku* Fitzpatriek 
|*ran**•'-. jog l'itl-liiirgiio plie
no dirbtuvių np*krit.vj šiandie 
siaučia luii-inusia* -uvaržyni:,- 
■ nioiiių. Darbininkam* uždraii 
•to* lai*to žodžio ir l:ii-tų *u- 
.■rinkimų teisė*.

h'ilgpntriek pranešė, kad ji-
•••nuli* 

njiie tai pra- 
ranato. ka i 

i**t<*« pravestų 
pri.pandimn*

kaip šiaudu* -to. prie 
k**mitetų it anam 
neš. Jin M 
imrtara*!* n 
tiirdynm- 1 
darbininkų.

1-sliai Įiavojinga. Movi*, -a-

I
Taip sako karės sekretorius 

Baker.

m.

kad jh ne ki 
tekiais tikilais apkeliau-

ja tai

VatataftaO, rug*. ^*. —Ri-'^ |„,**s innitarmĮ a«,n
novai čiki tvirtina, jogjin-zi kmnitetų ir vėl kalio jo:

Gerai, kad Lenkai
“užimti” Bolševikais

Washiagtou. rūgs. 23. - A- 
iią dieną firieJ utilitarinį •*«•»-

d**nta. \Vilaruui. dalmrtinę ra- 
vn kelionę atliekų. <lvejiųuii* |m.*k<-: 
tikėtai*. Viena jam rtiĮH, kml 
-enata. lie jokių prietly ir įui- 
rargų ratifikuotų taiko, .u- 
tartį, antra — ji. norį- įgyti: 
prielankumo ateinantiem. me
tama.

Ateiaančiai. metai, didžiu
lė. — <li m ak r .tų ir republiko- 
nų Įtnrtijo* akir. ravn karuli- 
datn* į šalie* Į»rvzi<len1u-. liti-1 
<l<nį tai* paeini, metai* lin* 
prezidento rinkimai.

Taigi eia apriiojama. kmL 
regi*. prvaiArata. norį* |ta*i- 
likti kandidatu dar ir trečių, 
jam lira tinai,

|*igilinę f politikininr vei
kimu* žmaaš. (virtimu kml 
prvzidentaa . (Vilnoną* turė- 
progo* pariĘkti katu luistu trr- 
ėiųjam termhmi. Sako, jei ra
mdą. ratifikuo* laiko, nutar
tį h* jokių Atmainų, ptvzulen- 
ta. jgy. platų |aritikėjimų vi- 

 

nunmrai'je. Si jei nutarti, ir 
taip, kaip ji 

tad ir tuomet]
įgiję* paritinti geležinį gatvekarių tiltų
...I -a.-..-..'. * .L-MT.nl IIIM.ti*. <Il.n*....l

Katė. sekretorių* Itaker. Ji.!

RUSAI NACUOMAUSTAI
DŽIAUGIASI BOLŠEVIKŲ

Lenkai "perdaug užimti" 
boltovikais.

■riiHum-m- gal pragintų vnkn 
ėiu. iš Paimli ijo*.

lieja. Ii-ukai šiatalie taip la
ivu "užimti” vvikimn prie* 
Imlševikii. ir -avo vidujiniu 
reikalų tvarkymu, jog talki
ninkai nei tu’ilrį.la pri.imiuti 
li-nkam-. knd jie eitų kantie*

••Kol liu- galutinai įsteigia 
jlniitų Mjjiingn. taiko* laikui' 
Ipn>|M*nimjaiiui 3tCUU» vyrų Į 
armija bu* kaipir kmliki** žais-1 
tas. Ii

”Bc sųjungo- gi kiekvėma 
didžiulė vieŠĮiatija turi a|<ri- 
ginkluoti ligi <lantų. (Ji me« 
|*oranovv*i susilaukt tina'-m nie- 

i ko nesveriančio* t ii*-n*iški:ni 
Irios) »|tėkos".

Sekretorius Itrancėė. km, 
gen. I\*r»binga» ligšiol a1 virai ^kais. .Tuomet.virai ir kiti 
neišreiškęs savo nuomonės a. .to*'Dvnai».jeguuH* galė* |Ju- 
pie |M<lidinimą nuolatinė* Suv'*-'’,‘ •'"•ševiku*. . 
Valrtijtj armijos. Į Tumi* žioromis laimi pra

________________ jdžiugę ir vietos nirai uaeijtt-
NORETA SUSPROGDINTI !■■*<•’•

Tslktaiakai netari priemonių.
Talkininkai nesuramla jokių 

in-ienamių |anšalinti %-okieč-tų 
kariuoatrae iš Pabaltijo* |>o»- 
vinrijų.

Keli* karius vyriausioji tai
ko. konferracijo- taryim krei- 
l«*.i į Vokieti j, e* vyriausybę ir 
j to* kariiMtmenė- va*lų. gen.

Paryžius, rug-. 23. — Tnų,
taiko, konfen-tteijo- ulMovii'-u vokieėini- Pnluiltijoj. 
inkilo Įiradžiugiiua-. Apturi
ma iš llti-ijo- žinių, knd dide
liu* bolševikam- -mugiu. duo
da gen»rid,t Denikino knritm- _ 
tiH-nė ir l<*nkni. Sakomu, yra'ta- 
tilta**, kml g*'ti. Denikino ka-įvieto*

I

Tanui* dh*namii* iš l,aha!tl- 
jaa* |mrka*liavn viena- ameriko
niška- ofieiera.. Ji* tvirtina, 
jog vnkiiėiai veikiai a|Jririy 

i- “ llti-ijo- dali**’ ir lei.in 
gyventojam. už.-iiniti

i._.i riu*am*i*'- veikiai *u*i*-iek* *n Savai- reikalai*. kurie didžiu- 
" '*e____. * .....__ *__________moję yra agrariniai.

KNtakus
lluMti naeijonalirtai gavo ėia 

žinių, jog Įtriešbolėevikikkaa 
Vada* t tm.ke. Kalėaka*. išuau- 
j» atsigavo ir išnaujo ima 
smarkiai veikti prieš bolševi
ku* išilg-ti Silierijo* gel**žialw* 
lio.

Sakoma, jog Kolėakas p»<v 
tvarkę* vii*ų ravn karioomraę 
ir šita parakmingai einanti ra* 
karų šonan. Tie patys rusai 
gavę gražių žinių ir iš gra. 
Denikino kariuomenė* fronto.

. . . . Bolževikai atnaujinsiu tarybas.
I'a-tnra-i- Įutžyiui. jog jot

veikimą* pilnai priklau*ų* ma*! IMševikai buvo mėginę pa- 
prašytraa, kad jo* butų, grąžinta nemažu* skylė*. Ek*- „j^ų vvriausvbė*. Ji* tal-'riatyli atskiria* taika* ra Km

TILTAM.
taU—AJŽAra-- - s -s -nei ura puutyu supn

Nevengto. Pa.. rug*. 23. — 
Vakar surakta. knd nežinomi 
piktadariui norėjo -usproplin-

kėjimo. Ne* tuomet vi.mimenė *k**r*ai ti|a*lio Conm*|uen***.- ,,m <|er tbdtz’ų. 
pamatys kaip tai Im* tiemtui-, ing. arti Kl»<**l City. 
gu ir nemalonu Kuv. Valrti-i Plirainiuora pilimiru*i*e iš- I
• U e-----.................................... — ---------f  ---- IMHiUaimf, ra I" .
|>riimto* tautų sąjungon. už:perlai tvirtina, kad to* skylė. Rtatakam* |«tarin krorptie. į'hmija. I.a1 vija ir I-ietuva. Hr- 
kuri* orrzi.lrata. <n-v*i kovo .o>o*H.leto. dinomitui vyriamylię. ’miau.ia tarybosna buvo pa-

i Vokiraių vyriausybė gi v.4 kvietę K-t»*nij*o atstovu*.
1 Nuo šitų lodševikai |*atyri*. 
kini to. viso, try* viešpatija* 

Taip vokoėiai ir gmlranja nutarusios n*-*laryti ataki-

kurių preznlenta. gyvai kovo Įinganiinto. dinamitui.
ja. j Tie* tiltu |an-taty1a -tipri

Teėiau nieką* tikrai tuga'i rargylm. -iil.ako. kad gett. v.m *b*r tJoltz
■s jo- įraktnių m-lduu-ą-.

h t i* u mm InryhiiMui tavo pa-

Įitilei l4 dirbtuvę reikia tiki'- itarakyli. kiek tamr yra tieo*-.1 
lie* naujų riaušių. Xe* prezidentą* niekam neiš

Tie (Mi* Eteri Co. dirbtuve]reiškia Mito mintie. a|<ie kan J'"''' ‘‘T.... J“** "’1 id.7 l*W tatkininku.. Ir m-m pri.- 'riai taiki- mi l-dševikai*.
a|Hiiušta viena. |ailirmona« ir'didaturų. Ir todėl tuo žvilg.niii I * ' ------1 ii.j.-_ :t .„.t
viena, darbininku..

t ir* naujų riaušių. Nes |»rrzid«*nta* niekam neiš-

Londonas, rug*. 23. — Iš 
Ma.kvo. lailševikai Imviriin 
telegrafu pmne«a, jog jie prie- 
šininkiim* atidavę inie-tii- O*. 
Irogoi.k ir Korotiak — (’ariei. 

; no apylinl>'**e. ir l.gev —vnkn- 
rtiora nuo Kurdui.

galima tik spėlioti. liet tu- 
tvirtinti.

Atrauto. kad prezidentą* 
U’ilsona* toleenini nenorė* 
kandiduoti. Apiinkyl*** |iaditr>' 
taip, kad m-t pačioj*- demokrn 
tų partijoje at.ira<lo pr*-zid*-ti 
to priešininkų. Ir kur jų nėra 
ir ka. jų netari f

SURASTA KARES 
KALTININKAS.

Jis yra Austrijos grafas 
Berchtoid.

'kė Eitzpntrii-k. Ne* valrtijtn*'* 
Įudirija klišiai brutaliai a|*d- 
• imi m* lik su vyrai* dnrbinin- 

i kai*, liet -ii moterimi* ir vai
kai*.

Tolinu- Įiirminiiika- susirin
kime pranešė, jog ši* streiką* 
nėra svetimšalių įlarliininkų 
-trvika*. kaip tvirtinu kapita-' 

■ lirtų samdininkui, liet tikru- 
amerikoniška- -trvika*. Ne* 
šinndie streikuoja daugelis it 
■'■ingitiiių amerikonų *lari*inin- 
kų. Kn- kitaip tvirtina. In- me
luoja. -ukė ntZĮaitrirk.

Pranešta, jog ėionni ntk**- 
liauja f-'rnnk P. Wnl*li. laivę* 
nai'ijonalė- kuri** durių, tnry- 
I.*- pirmininkas. Jis čia 
n*'*s nls-lnnjį stovį.

Paryžiui, rug-. 23.
knr vyriausioji talkininkų tn 
ryhn *var*tė Austrija* tialiri 
jo- Movi, la-nkii |m*r gyn*' 
lenkų premjera* Pad<*rew»ki.

trr

I Va

Vienus, Aurtrija. mg-. 23.-- 
i A tirt rijo.-1 ’ ngari jo. a re Iii vtm- 

m- -iira.ln alokuim-ntų apie bu- 
vtt*io* Ait-trijo—t'ngarijo* vy. 
riati.ylia- laikytu. .n<irinki- 
niu. prieš |ia.kelliimų knri- 
Si*rliijai.

Iš dokumentų |intirianin. jog 
|karv Serbijai pn-kelliti Au— 
Itrijo-I'ngiirija* vyrintt-yliė 
tiu-pti-iidė li<*|*i. IHI-I, .ii.i 

j rinkime. I ž karė. |ut*k<*|liimų 
rti;iriau«ia -lutėjo tu<iuu*lini« 
A u.t ri jo—l'ngari jo* 
reikalų niini*1eris
lleirlitold. Itoklnu-ytn jo i.vo 
džiojintų ir |uitnrinių. Tad už 
kari-* pradžių didž.inii-iii* kai. 
tininka- ir vnt grafa- l5*-r<*li 
told.

Paminėtų dieną mini.trrių 
ir kitų valdininkų «ii«irinkimą 
huto atidaryk grafa- Ib-tvhlnld 
ir tuojau- .toji— už. |ui-kelbimn 

■kari— Serbijai. Karei buvo 
|priešinga- grafa* Ti*ut. tuo

ufeiimių 
grafa**

; metini. Cngarijo- prrmjera*. 
Milu. audrinkime aiškino. 

(idant pirmiau prieš Kerlnj^ imi 
rutulioti diplomatiniu- keliu*. 

I Serbijai pa-k ui Įia.ių.ti ntm- 
lnidc*nj ultimatumų, kuri* lui 
tų priimt irioj formoj. Ir tik jei 
tokMii ultimatumą, butų at 
tue-1n*. tunmrt pavartoti gink 
Iii*.

Berehtold stovėjo už karę.

J grafo Ti-ui* .veiku- |ia1n 
rimu* atrak*' grafa- It-ri-litold. 
Tarp kitko ji- |mžyiuėjo: "|t.-i 
l*ni utrakan*-iau.ia* mom*-nln*. 
te— Vokietija Įia-irt-ngii-i dm* 

Iii |ingellią."
Ti-Zn. rakomu. <lni kartą lot 

to |tu*iprtešinę* tokiam -tai 
ginui teikimui. Ji. Įuižymėjo

I m*l europinė* karė- Įinvoju., 
Ii*-t Iteri-litold tuojau- nlkirt**' 

"Italmi piogn taip
| kml greitu
mo*. ” 
I Po to -u 
' rezoliucija

ir nepriimtinų 
kuo*.»-ikinu* imti«*'

mikniui*
tinkatiui. 
vrn t**lll

n inkim< 
paaiųrt

nMrų 
nu. ii 
klų.

otJarylA 
Sd’tl»i liti 
ibimatn

zidvnta* tt'il**ma- 
, tainlaiua* yra atlikę* 
‘<l*-liii> ir prakilniu* <lml>ii* te-' 
įtik -avo šalini. Ih-i ir Kūroj
|*ai. <*i kiek dar gulė- ntlikti.i 
kn- ėia gali |<n*nky1i. *

Ir jri ji* kartai* np-iimtų ir: 
, tolesllini vadovauti *i...........-
j abejonės, visuomenė jį pilnai Į

Itolševikai tad timjnu. per. 
traukė tiirylia..

<’'iii. t ietrnk. .|M-janta. knd 
l*-ninu* ištumjo iin'-gin.iy* ai* 

Tik vieni li-ukni -u -ato kn- naujinti taryim. -u l'ulutltija.

laitai di-iMH*®1 iėvyti vokieėiu* iš Pa 
luiltijo*.

Lenkai "užimti."

Mdiai.be* PADU08IĄS SIGNALĄ
MARSO PLANETAI.

Tam tikslui dirbdinamas mil 
žiniiku orlaivis

Titout |m-kui buvo |«reikaln 
vę» (airmlyti jum tiltiimdumr 
turinį ir gruiuojo net ri*rign:i 
.'imu. Ih't .iltiniaiutim- jam m* 

' buvo |itiriMly1:i*.
Tn- -ifirinkiuin* Imto pinu

Įlietų. Po pietų tlllėtn vėl kitu, kiloti (MIMliešti) 
,-ii-iriiikinui-. Ili-ku-iu.la mo 1 
bilituivija armija*, 
man Imvo Įmkvie-tn* ir gene, 
ralio šlubi viršininku.. Mol.i 
liziieijo- Įil.-iuii Įvilikli Įut-lap 
tyje.

Diskusuota europinė karė.

Atlikti- moliilizaeijo. klati-i 
m,, reikalu-. -11‘irinkiu*' buvo 
di-kit-iiojaliui apie g 
kilti etllopitię karę, 
tomą* klmi*ima». kok 
rok

! Ii

Omu hz. Neb., rug*. 24.
I.**<> St*-V*ll*. ol'lllivillillkll- iii* 

(Iruktoriu* Port Ouutlut. takai 
Ipranešė, jog proferariu* Ibi 
Ivid Tinki tuėgiii- -u-ikomini 

■u Mttr*o pi;* 
lietu šitą iu<l*-nį. Tiiiii tik-lui 

Su.iriril:! dirbditutma- milžiniška- oriai 
vi*. I.iiiį Vtildyrių* Steieli-.

i l’arak Stovėti-**, ilitlnlituiitu*. 
orlaivi- bu-ią- I |lt,i»Si kiliu 

,nių Įn-lų. Galė*ių- ĮKikilti 
,iiwi augštitmon.

Xe|iarak«*iiui. koki** -igu.i 
lai (ženklai) bu- ;uivarto!i 
M:ir*o |danetai.alinu? pi 

llUVO -In 
in t inmih*!

I nu m i ja

t.

i

PAŠAUTAS ŠERIFO 
PAGELBININKAS

Charleston W. Va., i na-
M*gan Įmvieto **-rifo pngi 

binink. Dim Cliafm imt, -o • 
areštuoti vienų žmogų, bet l*i 
vi* imšauta*.

iiii nu
JIVO IN IMrv. p. uotu

AN0LEKA8IAI STATO REI
KALAVIMUS.

Nori didesnio atmokesfto ir 
trumpesnių darbo valandų.

Cleveland. O., mg-. 23. — 
l'niteil Mine U'mki-r. of A* 
tta-rira (angli-kn-ių oigauisari- 
ja) suvežtai im** nutarta Įtarei- 
kalanti nito angli-kn-}klų kam- 
I anai jų:

liti tm<**imėių did*-»nio UŽ- 
naiki—ėm už dailia, ti valandų 
dari**, dienoje. 3 diraų darbo 
•avnila’-je. pilnu it ptt-a* užmo
ki—• m ir virilttikio darbą. dvi
gulio iiž.uaiki—ėio sekmadie
niai. ii šii-ntėmi- ir daugelio 
kitų -vnrliiu dalim sąlygų ir 
■liitlint ii-tė-i- Įuigvritiimų.

Pu -uta ievinio Įut-kirtn* 
komitetą* tuo* teikalavinm* 
Įatidito- titigli-ka-yklų kompa
nijom*. \Piiitiiiia- tų reikalu- 
ainių reiškia -tretky. kur* ga
li nykti lapkričio pradžioje.

ORAS
RUGSĖJO 25 1919 M.
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“DRAUGAS”

t

Kun. Juoz.

-DRAUGAS”
l*twt axian r>Ati.T r-nretro

IMU, i:*-ra* Momlan te
MtAia.u. rt'iu.ismza co, iar,
1M0 W. Mta M ClltlMO* IIIMsMs.

TKBMs or JI IlSTKimoN
Ooe Tn>r.................................... ZV.M
M1 Ntmlk................................... ZJ.M
Steesbr*. rsutiua......................****jknn. Demikis ntskirduvo tiems

ramoa aM-Unuioa
Al Xl:ws-ST.VM»S k a corv

juose buvo tiek, tad negalima 
kuro aptarnauti vienam klebo
nui visų.

Tada kun. J. Demikis ėmė 
rūpinti, jmrtraukti kunigų iš. 
kitur. Ir jam sekėsi. Parkvii-r'Tlie 
tęs gerus kunigus, pripratinę- Kiekvienas laikrašti* savo tau- riškės: du nepadarė įtekmės, u 
juos dirbti Sibelijus žemėj,-. •••* geruma* išgiria. kiekvienus viena- -tuigu išgydė ligon).

Nanjasvlrtatymasir Iikasiniai
Bostone išeina žydų teik- iš trijų kryžių tavo V. Jėzau* 

mšti* anglų kalia ir vadinasi Kryžius. Juo* visus pridėjo 
Jewi*h Advocatr.” |«eiliuni prie sergančio* mote-

.Kini, im'iiiikin n^Kirunvo <i«*iiK ir Kiniui; ih> ir uip
{kunigams dalį savo parapijų- Tumui nereikia stebėtis. Tik {Kryžiumi, 
ir sudaryilavo tiuujų parapijų.

Tn ĮMilitika nepatiko Toms
ko |iarupijos sindikam*. Jiem.* 
rūpėjo, kad Tomske Imlų įlau-

I

rruAUMioUUi III' AJM d&altttK iaril* { 

riuiiUčM nuo uiMraAjnoo uunvn no

Matus Mala. Nariai permatė, u Ja-jo Tomsko parapijos plot uo
tą, «la*4a reikia prikasti w acaaa
MA rudeni goTiftunu •.luMž M-ncr-
U.. ■  a --- -

^Įtejte4«i t raimraa, T. .:i..j«.i prieš kalę Sibt-rijri
DURĮ l^uiur rn jlu|M» j kfturi*

“DRAUGAS PUBLISHING CO. nų|1|> .b Vnn«< Im.
1800 W.4fith SU Chicago, III. vl

THrfmmn Nrfctafc ? ttlll

gitui ineigų, o kum Dctuikiui tvirtina, kad senovę lyrinė- tusiu* Žemės iitasinių, patvir- 
rapėjo, kad Įtatarnavima* ta- jautieji nioksliniukai ėmė ta-pinančių Naująjį Įstatymą, 
b, parankesnis žmonėm*. Ne. sim'-ti žemę l*nh-*1inoje ir at-'.Minti- liktai gailu, kad p. M. 
žiūrint kliih'iii. kuria-' rado Įmtvirtinimii. jog Nenaši* Sill»-r negirdėjo, jog trumpai

los gėrimui, išgirta. kiekvienus vienu- -taigų išgydė ligon). 
Is-girdamas ir klaidų |»<tent. Ta.» ir lupo pripažintas Jėzaus

neuinlonn, kad kaikurie save “Draugas” neub-ima krikš- 
girdami m-iškenčin neužkabinę;vieniškos archeologijas mok*- 
kitų ir visai į klaidų jklimp-ta. lu, la-l kurtais dirsteli ir j jį. 
Minėtasis Inikraštia teisingai Deliu m-minėritne visų Kwn- 

tvirtina, kad senovę lyrini'- torius Žemės iikariaių, patvir-

MIRHf—į rtt^» *» ****

{statymas liesų rašė.
Tolinus tas laikraštis suopio, 

buk tie iškasiniai nieko neat
rado. kas patvirtintų Naująjį 
įstatymų. Tuo sukiniu j>a*i- 
džiaugę-.- p. Meieh-I Silla-r dru- 
«iai šoka dnr toliau ir tvirti
na, Imk Naujasis (statymas 
esąs m- tikrai istoriškas. Imk 

paliejo savo brtilinm-' jame t<-*anėios h-geniios, Imk 
nei vieno asmens reali.* bu
vimus niekuomi m-|msitvirtinu 
iš iškasinių.

P-nui Mendeliui Silla-riui 
kas žin kodėl neteku girdėti, 

tirzdama mm liėgių lokimmty- kad ketvirtojo šimtmečio 
»n ĮSidnri- jam mirtį. Kita- br >, pradžioje Žydų žetia'je jau bu 
I:, Jonas laigė S-tų gimnazijų po varomas senovės iškasimų 
Petrograde ir Medicinos aky- darios, ir kad jau luomi-L t. 
rių Tomsku universitete. Tas y. pirm šešiiJikoe šimtų metų 
itelor yra gydytojam. Trečias ji, jau atneši- stambių vairių. 

Stalaia-biiškoji ' Itimsui vai- 
džia, ]K*reckioitema krikščio
nis. pastela-jo. kad jie geria- tų 
virtų, kur Kristus mirė. <5e- 
eorių imstatyti valdininkai, 
norislami atpratinti krikščio- 

manti Sils-rijos kutaliku*. ir {dienoje Lietuva gulės jasi-j nis nuo to Kalvarijų, gerbimo, 
kad pirmutiniu vyskupu tenai <ižiaugti turint šeši, vyskupus: pastatė aut jos stabmeldžių 
JIS pakeltas Tomsku dekanas Kaune du. Vilniuje, Seinuose Į dieve* stovylų. Ta Įiriemonė 
ir klebonas kun. Juozapus Dm'ir Tomske ja, vienų. Varšuvos 
mikk. Jis yra lietuvis, dėlto ■ pavyskupis J. E. Kazimieras 
mus skaitytojai nepyks suži- Buškevičius yra taip-gi lietu- 

api‘- jį- j vis.
Kun. IHnikis dabar turi n-' “Draugu” redakcija Pir-

pic 4S iin-tu.-, .Ii* gini*1 l*-7l* ar ni.mi Sila-rijos I

indikai, kun. Demikis sagė

kraao/. *r ovph-m "Hmm r orS-r" |mrap‘jn*.
se išauginti tlevynin* naujas

I tekiniu lapo 
pakeltus kunigas Iteiuiki-.

Jis 
išeiti mokslus. Vienas buvo 
įmigęs gimnazijų ir Itaigibinui* 
Kygus l’olileebnikų stojo Į 
|>raktikos darbus ant geležin
kelio. Pasitaikė nelaimė; nu-

------------- įbrolis. Murtišiutę- iš Nnudva- 
žinios iš Rymo praneša, kad 1 rio vedę*. valdo tėvų ūkę Lie- 

Sibcrija- katalikui tampu at- |«al<»luosc. Kun. Deinikm se- 
skirti nuo Mohylcvu arkivvs- l«to buvo ištekėjusi už Slik- 
kupįjos, kad Tomsk o nuode i Navikus IH mirė, 
•tuidan* nauja vyskupija, npi- ’ Kun. Demikio konsekracijos

{ pasirėdė įasekminga. Krikš
čionys liovėsi vaikščioję ant 
Kalvarijos kulno. Bet atėjo 
312 melai, krikščionija laimė
jo savo kovų su inųierntoriais. 

ChloroVyskupui iš- iTmte Konstancijaus
1871 metais l.icųmiotų kaime.{p^kia kmig^riausius savo lin-ĮM^i*' Elena niikriiavm-i Jero- 
Naumicsč-ii, paviete ir pura|ū- kėjium*. Tikimės, kad ir mų* 
joje. Sumiki) gulternijojo. Skaitytojai pritaria šitiem* 
Gimnazijos mokslu* jis ėjo Kn- retlnkcijo, jnu.-msm*. 
valkuose, o j . minariją įstojo _ 
18!X1 metui* Petrograde. Pa
baigę* tą mokyklą kaipo vie- i 
na, iš g>-re*mų mokinių l*!M 
metui. tn|>u pasiųstas toliau 
lavinti* į Petrogrado katalikų1 
Akademiją. JW7 metui* ji- 
gaut joji- Teologija, kandėki
te inip*iiį. i -isi.-ntiiHi l.iiitiru 
ir tajm parių-t.'i- likurtt j lai' 
viją, jei n> kli'-triiiic. į Kn-slnn- 
kį.

Budimui, studentu kitu, ik-- 

mikis pasižymėjo knij*t kar
ta* tėvynaini* ir tlnrK-tu- Ii' 
tuvių draugijėlė-miri*. Tai* - -įtudouėkile leisti: ur |wr -snu.-s prižadėjimą, knd
kunigu luti vijoje, ji* |>at.inlč.Į..|^t,um < •„mim-n-inb- Dalia- •t"*iš»|«u«li. 
kud ta* kraiti!* teturi iižtr1- 
tinai savo įimto* kunigų. " 
lietuviai, .akidiitni hilvi:k'.t- 
paniok-lu*. girna įlinkiai dnr-t 
kailio* klaidų. Tni-gi jauna* 
karštu, tlvn-iii* Itunign- *iniir 
kini ėtnė dirbti, kad ta blo 
gania ut*ilai»yių. Ii ji* |«’is 
veikiai išmoko gražiai Intu/ 
kai kalbėti, ir kitu* prie to 
patraukė. Jauni lietiniai kum 
gai katalikiškoji' la.tv.io. tl.i 
lyj* t.i|»i .murktai- l.uitiiii“ 
latvių ; imtinu <t i.,t >t 1 
dalbą vtili- latvy- lenu Tin-il- 
nn-. o lietiniui katinui Ih'mi 
kio pui'vzilž.'i tlariuilti'l uu- 
Lai. Pliti jų ,me ai.ira.li ku-, 
kurt daugiau latvių l>iynai-{ 
nių.

Latvimic kun. I>en

LAIŠKAS K RYMO.
Komoje.

zolinmn. pasirūpino prašalinti 
dievėa stovylų nuo kulno ir ė. 
mė kasti kalno virkunę. Atras
ti tapo žemėje trys kryžiai. 
Skyrium nuo tų kryžių Imvo 
medinė lentutė su parašu tri- 

1 mis kalbomis “Jėzus iš Naza
re!. Žydų karalius.*’ Tai-gi ta

Kugpjuėi.. u»d.. iiiitiiu. u^al;.. |mtv!rtiBll. Un.| Xlu,jn.

-prieš šitų karę buvo kasama 
žeiiH- mieste KatariMum, ir 
kad Kafamamn Imvo ry- 
mietiškai statyto* surinki- 
nuims triniais. Tie |iaiuutai |ia- 
nslė, jog tiesa yra (uirašytu 
Evangelijoje, kur sakoma, 
kad Kaiaruauui laivo ry
mietis šimtininkas, kuris žy
liam* |au4atydino sinagogų.

Kutalikai 14 rugsėjo švenčia 
Kryžiaus imaugštiniroo iškil
mę. Trimis dienomis prieš tai 
Bostono žydų laikraštis savo 
draugams piliečiams krikščio
nims imteikė dovanėlę, būtent 
tvirtinimų, jog Naujasis Tęs- 
innienlas in-luri savo istorišku
mo luitvirtiuimų- Tų dovanėlę 
priėmę mes turime parakvti, 
kml |z Mendei Silher gerai ži
no, kaila krikščionys kokių 
šventę laiko, kad ji, moka 
toms šventėtas pritaikyti savo 
straipsnius, bet kad jisai ne
žino moksliškų Palestinos iš- 
kasimų istorijon.

MAZOLA

ris Į.-intymus m-rn li-getsln. o
> kad Jezits bnvu, ir knd tn;si
t priknltns prie kryžiaus ant
‘Kalvarijų* kulno. Skaitytojui žu kn* nori kariauti, dėlto ir 
žino, kaip Eb-mi |mžimi. kuris j maža tesirašė.

Ju-ų Mylieta.ii>-rlt. Kunigėli!

J u*ų malonų laiškelį ošini 
apturėję.- 17 d., šio m., tt šian
die Itankti* “CrodiUi įtolimui” 
i-.....tėjo man •Jtn lyras ir tik
tli-lio. k:el litais- MsiiH-uiekni |«i ~ 
ži ta. Snke. jie Jiimi čekis iš t minęs tn* ilgus rimtus straip- 
trkrųjų m-m.-, tik senai aut vie- *'•'“* upi«‘ Lit-iuvo* reikalus ir 
t—. Tni-i;i prisiėjus kit, kartą į'lii'ę* iilsaknučionis ntlakei- 

nialoiit-kiie leisti: ur i»-r gnę.-* prižadėjimą, knd

I ii.i.” ar |n-r tą |«itį “freditu 
Iti.liaiio,” kad m butų klim-ių.

Ka-link tini I**, turiu jo lu-gu- 
llės. I.ad lik vieku ištektų. Nu
tilti jau -Ht dienų, kaip streikuo
ja llornu- ti|*>gralai. |i»b-l iš- 

'rii-ii *il: i-ioiliką laikraščiui. *n 
i kuriui uii-k" i«-ii<lrit lu-iunu n 
J in kaliu turėti, ka i neprikibtų 
pri«- inais.s įbu-t.koj: \a)džu. 
ka- luiia, buto panagu l'-nlaim*.

t- to ptle.kištle* skeliama'l 
binl'-iinii apo-Licitnų /imiaž-- 
> •. I- n.i vienas ilt- nr.i-'t- nt 
' ltll.i-k. • “H Poplllo Kuliui I 
lot '* kilt t-lkl'UII-lr- lenkui, le.

i km ir n*«*ii. Imk* nito ku
> .< |>a-ki !biu. Kariii'itii:. 

na gana juokingi—tam pa
iri an’ni numeryje, kario' iii- 
b ukli etraiprtu*. kuu i ru 

itnojnma, randasi nu

Kodėl Jus Privalote Išbandyti 
Šiandien Mazolą ir Sumažinti 

Pragyvenimo Iškaščius.

IŠKEIKITE Mazoloje žuvį. tai matysite, kati žuvies skonis pasi
liks neatmainytas.

Tas yra to<H. kad Alazolų galima knitint augsėiau už reikalau
jamų temjterntiirą. kol ji pradės svilti, nr la-gti. Mazola greitai Į ai
dam iipkepinimų. kuris užlaiko žuvies skonį.

Jus galite vartoti tų pačią Mazolą daug kartų kepimui. Manote 
ym visiškai tyra ir mųiersiima. nei nrąicrncša skonio ar kvapraies H 
vieno valgio į lutų.

Manote yra kukurizinis aliejus, išsunktas iš imtum širdies kuku
rūzo (komų) grūdelių. Ji yru rafinuota iki galutino tyrumo. To
dėl tai ji ir tari tokį malonų skonį ir yra gersime už alyvų dėl prie- 
valgių. Mazola yra nesulyginamai geriausia kejnmui pyragaičių ar 
blynų.

UnV DAMAI UBU-
ton.

Mioj terapijoj vienas Urtevi*. 
Valiulis, mirdamas, pratė, tad 
jį išlaidotų ku lietuviškomis 
giesmėmis. Iki bažnyčiai vjsi 
gieilojo lietuviškdi, bet čia len
kai užriko lenkiškai ir dau-

Mvlsvė UKoviBflM jjrnio 
ti iki pniaidopma. Mai, ta* 
darosi su tais, kurie aavo lud
itų lietuviškų paniekinę, sveti
mosios griebiasi ir paskui tam- 
|ta *avu tautus priešais!

Kalėtai. f*ia atvykę lenkai
paliepė rašylie*. taa norės prie Tokiw, iškili
lenkų, kas pra- lietuvių, o pas- Į pertojo 1.1 <1. liepos, š. nu 
kui duosią ginklų ir eisią ka- ;;VM1,-.jan| nmijg žemaičių Vys-
..I...,*. a*..!,. E.a,w lt**e a.su • •

JOEiižEiiAiaiivTsnifOPAGaiiiniKO ja-žyny*!.-
da, dek. Maciejmlm, — viara 
Žemaičių VyrirapijM draatUdų 

' vardu, kun. Pcnkauakaz — ao-
Prieš sejdynis mėnesius se-Į vyskupijos kunigai surengė lenizanlo mokinių vardu ir dar 

noje Žemaičių katedroje reng-' naujai įšventintųjam Vysta- **"UK kitų. Viri kalbėtojai sa
la pirmojo tikro Uotavio Vil->pui pagerbti iškilmingus pie-,''" prakallose apart paprastų 
-I-.... 1.—linkčitmu ir wielnnlta,ma ten*.niaus vyskupo konsekracijos

rimui prieš vokiečius. liet itin-

l<Į gulais iš lėtinas išdūmė.
Toji ”<irafi> Tiškevičiaus ir 

Viskantu” alsiovyvtės nūnai 
y ra »ili>un virtn. kurios priver
sti Itu* vengti ateityje kaip Va- 
tikana*. ką neapaižfarėję, da
vė atsišaukimą. taip ir Lietuva.

Kun. Irbimavičiui išsiūti- 
etati mini. “Iji Visi- |k-i Po 

il*t|i“- lai yru visų knygą apie Lų diusla save atstovauti, ne 
I‘įvairia* tauta*, knnte ač-iu ma* Lietuvos valdžios išrinktiems 
įsi dariišliimiii tilpo žemlapi* asmeniui*.

.r ilga* straipsnis apie l.iotii- 
ię. Kartūnini |Kirnšnu 

, ” Dru'tgtii.” tai “Durbiiiinkui“ 
1 ir "Is-hių Draugui", Angliją, 

liurbi' kali* iiinioti ji utie.-. Ačiū 
Dievui, k t-l tlur .-veikalu* m-. 
: tokai o.

Nuliai truj.titį atsilsėjau, kuo
met buvo ėtiutni kuo. s-'auvni 
te. lirigaiti* ir 
.lu m- išvažini u-, ir vi iit-na* 
]>a>ilikiiu. įlinkiu nuimi kun. 
Narjau-ko, ką man tab-. buk 
atvažiuosią* llmiimi kaijt, ’jt 
tuviu at .tmar prie Vatikano.

K .1'1 1 JI 1‘tjel 3* Juntu k«-211 t
t«ų Ta* n
i> b i Lo tu

i
I

!

tb-rni saku rusų Krilovas 
tai Ir"'" •!" bff i Irrrlirjr

j-o/o-,**/ » lub t/te-ū j rtic
o .eit." Tuoju ir ašen Inu 

•au pridūrę*. kud daug geriau 
luitų išėję, jeigu musų pirmuti
niai K'-me.ic atstovai butų Irnve 
kunigui (itiflniltit ir SlrrHffrirti* 
tuomet U’-IU gr.il'o ir Viskantu 

Žilinsku-. •/«■”> o. ■<" ncteituiin-me
puolę į “cin-uiuin vitiusum,” 

kad įneš lietiniui teturi-jonic ir 
telimiiii "litui.' Ikiiiuiii ]e-r |ks

linkėjimų ir prielankumo jaus
mų išreiškimo neaplenkė ir 
visiems bendru įsitikinimo, kad 
tikrosios Lietuvo, gerovės tik
tai tuomet Ims gulima susi
laukti. kuomet eis kitų kitos 
gn-ln dvi galingi pajiegi — 
tikylio- dvasia ir viršuje vals
tybė* organizacija, l'žtai ir 
šaukė kitų kitiems “valio.”

Skirstėsi visi pilni tyru op
timizmo. tikėdamiesi, kad ši 
irinnoji fialiuosuotame nuo vo
kiečių glolais Kaune iškilmė 

gausi |utgei<laujanuiis

Į tas, kuriuose dalyvavo apart 
dvarininkų taipgi ir augštieji 
musų Valstybė* vyrai prade
dant Valstybės Prezidentu, V. 
Tarybos Pirmininku, Vyr. Ka
ru vadu ir baigiant beveik vi
sais minisleriais su ministeriu 
pirmininku prišakyje ir kitais. 
Erdva Žiinaičių S-minarijos 
refektoriaus salė pilnintelė *vu 
čių. Juuėiama kaž koki vieny- 
liė, nors ir susirinkę įvairių 
įsitikinimų te-i srovių žmonės. 
Toks susiėjimas dvasinių ir 
Valstyla-s vadovų prie vienų bus 
pietų negalėjo būti tų |mėių vaisiais visoms musų visuome- 
Mverių ue|mtėmytas- Jau put m* srovėms prie bendro l^is- 
pietmuis prasidėjus nekantriai vos Lietuvos kūrimo darbo, 
lauktu, kud visų jaučiama-' “Imisvė,” Kaunas.
Iicildru* įspūdis žodžiuose. Jis 
negali ilgui tūnoti širdies gi- 
Imnoji- užgniaužta*, ir n<-ap.-i- 
villa.

Ugi; prakalbų eilę pradedu 
Valstybės Prezidentas skelb
dama, toa-tų iiž sveikatų Nven- 
tojo Tėvo, daug pri-idėjusiu 
prie Lietuvei* vardo |ia*aulyjo 
|w-k<-ll>imo. I*,, prezidento kal
ba Ministeris Pirmininkus, 

! kviesdamas vi»ų |«rtijų. *n>- 
vių ir įsitikinimų zmono* ati- 
d**i purttjtnin* ginču* pato- 
gromam laikui, dubai gi vistrnn 

Ibnrti* | 'ienų n>-daltnui»n tau 
.to* kūnų. Iter kn|l>n antrų ry 
i.) tal»tyt»- 1‘n-ztdenta-. ti 
dali* reikalų Ministeris, Karui 
Miiii-ti-ri -oh-mzanto moti

ku|s) — Pagelbiuinkų I’rrl. 
Juoza|u; Skvireckų. Jo asmuo 
kalnlikišknjni inueų visuome
nei gerai žinoma*, kati ir kai
lio nenuilstamo plunksnos dnr- 
Itininko. Todėl nėra reikalo n- 
pie (ui ir rašyti. IVrivelgaiine 
tiktai jo |tašvenliniino dienos 
iškilnu-*, kurio*, kaip |aiuaty- 
siine, turėjo nevien Imžnytinė* 
reikšmė*.

Kmro-knieijo* iškiluo- prasi- 
įlėjo Kl vai. ryto. Jau išankstu 
|>rndėjo rinkli* žmonės j Ka
tei iro- navų ir užkviestieji j iš- 
kiltie-* tlidrlinnie >kuil liuj*
dvariškiai bei ptumulinial sve
čiui j presbiterijų. Pastarųjų 
tarp* pirniosę eilėse huvo Val
stybės Prezidentą.-. Valstybė* 
Tarybų- Pirmininką* Vyriau
si* Karo Vndn*. Ministeris Pir- 
mininkni Iteveik su visai* mi- 
nteteriais. Valstybė* Tarylst* 
nariai, užsienio Valstybių at
stovai ir k. Ui vnl. utvvko Jų 
Ekscelencijos Vilniaus vysku
pas J. Mutnb-viėins, Seinų Vy. 
t-ltupa. Karosas. Ettuaiėių vyt- 

Jkupn.' ir pat: ob-nizan’a- 
|Jww 1-1 diningai 'įtikta Ka- 
trritn- dury*,- Ilgo* ir kilniau- 

►on-i l*tui'iji* ■ aĮs-igr.’ 
net iki 12': sal. Ib- 

balny t itp- iškilmė 
giluti* t

BRANGUMAS LIETUVOJE.

Ki ir

Mitus*'

Kur K Pnfuoks;

įtr-kui prisieta i»-
1 ivrJtjrrut imi:. 
neitų įgalioji- 

Lietuvo- vysiu 
tundie rašiau i

Maloni Žiliūte, 
K<i|čak<> tablžui 

kupli"' 
itli. T..U.I k..

Boleslovas Morkūnas ii Bub
lių luiimo. Žiežmarių terapijos. 
Vilniaus gub. savo Iniškc j bro- 
IĮ. Jonų Morkūnų. gyvenanti 
tVuiikegnnc. III. rašo:
"l’a» mu« viskas laitai įmin

gu. 1 ž rugių piulų invkame 50 
ntb., kviečių pūdų--R0 rub.; 
vienur mastu- prasto audeklo 
—lito rali Arklys, kurs pirma 
buto vcriai -TtO rnb. dabat rei- 
kia mokėti .".nuo rub.: menkas 
orklyr. pirnuaii kainavus 25 
rub, dabar l*ži rub. Pora ėeba- 
tą. k'iii* laimiau kflium" 9 
roti , d.-ilmr 2-Vi rub. ir tt. Abel- 
iiui vi-ko didžiausias brangu- 

ip kud negalima nei aje

PIRKITE KARES TAŪPY 
MO ŽENKLELIUS <W.8A).

a.su


VEKb

WAUKEGAN, ILL.

ANT PARDAVIMO.
Vailon* ir Gany-

Maskoliuna*. at- 
Tamstų. Žiliūte

UMiri* 
*35 iki *54 

į savaitę
KlrrtjUI ir krtatp'ui yra rtlUlkih 

Misi iiauotnpt. ji« turi trumpas va- 
U*«4aii ir Irštva darbą.

Via Kaltina Jua Umokytį Alo darbe 
| iruti |m» taika dtcaomia ar vakaraK 
u> m>2a kaM. tydjiHa akyvi* 
mokta.iuu ant siuvamu l’ow mdb 
a«.

sl.trbo jrs-ra ui<4(<Ml« tik du kinilkuj 
AlMMMkitc C«KUan» adrvau:

W. Mr^T*
MM K llalMstl M. IN.

Kun. Laukaičio prakalbos.

Mtadrniyja, rugsėjo 27 d.. 
vakare, draugijų svetainėje Ima 
prakalbo*. Kalbės kun. Laukai
tis, nesenai atvykęs iš Lietu
von. Betgi teuka girdėti prakal
iau lokių veikėjų, atvykusių iš 

m a-----< - T,! -J Ua------- 1?_i mi nrpaiic* 
ka art vienas \Vaukegano lietu
vis neišgirdęs kun. latukničio 
prakalbų.

ii raųa tėvynės. Tat tvaukrga- 
mečiai, pėtnyčios vakare viai j 
Draugijų svetainę paklausyti 
kun. Laukaičio prakalbų.

M. M.

RAGINE WIB.

llugsėjo 21 d. Tautos ž'ondo 
TU-to skyriaus Imvo susirinki 
mas Av. Kaaimiero |mn«|>. sve
tainėj. Susirinkimų alnlurė 
lanuininkas, T. Zizniinskas. 
Mėnesinių mokesčių jidaukė 
tl22Ki. Nutarta surengti pra
kalbas.

l'o Tautu. Fondu susirinki 
mo, p. B. Teicviėia, L llau<L 
Kryžiaus rėmėjų idtyrio pinui- 
mokas, atidarė L lt K. rė«p-X> 
sltyrio susirinkimų. Nutarta ei
ti per namus ir rinkti drahu 
žios, aukas ir kitus daiktu* L 
Kaud. Kryžiui.- Rinkėjais iš 
liuosu noru apsiėuiė: X Ziz- 
miaskaitė, B. Mockaitė, D. Jer- 
keriėia, I*. Kandiunas, B. Te- 
levičia, R. Kanmvičia. J. 
OgiemAls. Rinktinas |ira*idėju 
M rugsėju 24 d. ir tęsis iki sjm 
Bo«<Lkm.

Tai-gi Rariuu lietuviai ir lie
tuvaitės! Neišk-iskil lušriouns 
rinkėjų, kada tie atsilankys j 
namus. Auki.KtėM’tŠfgalTl ir 
kiek kas galit Atminkiiu aut 
Ijieturas kareivių, kurie šiun- 
die kaųjasi au priešais už aara 
ir etanų laisvę. Aukokite dėl 
Lietuvos kareivių la- jokio išsi- 
teisminio.

Racinicėiai. neptu-ilikim už- 
pakalyj kitų kolonijų. Jeigu 
rinkikai kariais kuriuos namu* 
aplenkti!, neužeitų, tui meldžiu 
savo aukų atnešti |ms T. Ziz- 
miiiskų. 1241 N. Erie Nt.

P. 1.
ST. LOUIS, MO.

Parapijos basaras.

Rugpjūčio 31 <L ir rugsėjo 
<L ėiu Imvu imrapijo. Imznra*. 
Buvo gana įvairus ir |iasekiiuii- 
gss. Publikos rinkdavosi gan 
tlaug. y|inė jauiiinm. kur* šok». 
žaidė, linksminos ir gavo įvai- 
rias Uuvanas. Sakiniu*, kad Im
amui davęs imrapijai peluu 
apieflOOdoL

Vietos |iara|iija gerai gyvuo
ja. Skola jMTkanl Imžnyėių 
padaryta iiuižu. bet ir ta |*a*i 
pasekmingai mažėja. Vietut Ia* 
da tai. kud nėra moky klos, o be 
mokyklos parapijai sunkti gy 
vuoti. Lietuvių vaikui auklėja
mi svetimtaučių mokyklose, per 
tai jaunuomenė n<-lank'i lietu 
vių bažnyčios ir prie jo«. žino 
ma. in-priguli-s. Mokyklų įsteig
ti ėiuom kartu yra sutikit

Jaunimas-Vyčiai veikia.
Rugsėjo 7 d. Inim L. Vyčiui 

t<O-*<it kuopor tu>-ituikuiiur. ku 
name daug naudingu dalykų1 
aptarta Nutarta surengti p. A 
M Ka'-kin prakalluis. Tnip-gi 
k—ti iriam** m-di-blieni j -p.-ili** 
mėn. Mitrngi-ti gražų inkarų *u| 
šokinis ir vaiditiinii 
dinm “ Namui 
“Aš nejigiiau ‘ 
kalukai. H* t* 
jojanti krnsa > 
Mrrgajtvs tylėt 
|tai»:- U jshų .

i

sakant, vakaras bus indomus. 
Pelnas skiriamas vietos para- 
pijui. Kusirinkiman atsilankė ir 
prisirašė keletas naujų narių, 
Imtent K. Imdižiutė. O. 8tane> 
vielutė, K. Naviriciutė, AL Kiš
kis ir K.-tiailius.

SutvM Kliūtų,
Tūli vyrukai, |n> užkampius 

besitrindami ir laikų vritri Ha- 
įlatni, sugalvojo ir sutvėrė kliu- 
Itų. Sakoma, kai! tikslas to 
kliutai busiu* dar labili >■ bran
gų laikų niekams leisti. Girdi, 
įsteigsiu namų, kur kas vakarų 
ar kas suhatos vakarų susirin
kę galėsiu kazy ruoti. rengti gu- 
žineių šokius ir IL Be to, kliū
na* basius pašelpinis, kad ati
traukti nuo Intų draugijų lia
nų* ir joms |ia>:enkti. Tik. h- 
lemia, tojo kliulm gyvavimas, 
tai jau kitas klausimas, nes to
kių, girto Eismo klinlsj. čia 
daug vnldžin jau uždarė. O kas- 
link jmšrlpos, tai čia yra gana 
imšelpinių draugijų, nno senai 
>.y vuojanrių, kad tik butų kam 
i j.ys rašytie*. Gaila, kad jo 
• včrėjai. vieton ilnrieiolies ilvl 
tėvynėn labo, leidžia ir sunau- 
dųja sąra energijų tuštiems 
.lalykams. Bado Tjpai

ČIOBRO, ILL.

Prakalbos apia nuuu| (žvynų.

I *enkladieiiyje, rugsėjo 26 <L, 
Nv. Antano |ara]k avvtaiuejc 
Ims svarino* |>rakalbos. Kalbės 
kų tik iš Lietuvos atvažiavęs 
gerk kuu. J. Luuluūba. Jis su
teik* imtum visokių žinių, nau
jienų a|ūe musų Itrangių žėvy> 
nę, lAetuvų. Tai-gi visi atailun- 
kvkim į tas prakalba*.

Sekmadienyje, rugsėju 21 *1, 
Ar. Antanu Itažnyviojr* buvo tli- 
< lėlės irUtihurtv. I’inuaa mišias 
laikė naujai jsišvctitęs kun. 
Pranas Vaitakailis. Pritaikia- 
tų louuukslų |iaaakė gerti. pvof. 
kini. Pr. Bučy*. Bažnyčia buvo 
pilim žnmuių. Nio* iškilmės bus 
■tulžimi aliuiutia aini |mrapijaL 
I tariau apie lai |iarašy* kitas 
kiin-a|MiiMientaa. Dar lik sveiki- 
luuni- ir džiaugiamės sulaukę 
dnr vienu ganytojo Bažnyčioje, 

vadu tauftis reikaluose.

Nesenai buvusiame ]>arapi- 
jus karnivnlr, kai]M> imininėji- 
uie dešimts melų sukaktuvių 
parapijos gyvavimo. gry no pr|. 
uo parapijai tiku <4,1t*l.!K>.

Graliai jKtinim'-ta |mra|tijos 
sukaktuvės. Ar-gi m-.’

Neknuidienyj. rugsėjo 28 it. 
vakare. ftv. Grigaliau* giedo- 
rių ilr-ja (|mrnpijos choras) 
dm** koncertų. Tni bus |miiiiiK-- 
jiinaa ]mnijHj<M* sukaktuvių ir 
galutinas užbaigimas )>arapi- 
jiia karui valu.

l'žtai visi j koncertą!

Draugijai garsintie*. skelbti 
jo* nuveiktus ir veikiamus įtar
tai* y ru naudinga netik pačiai 
draugijai, bet ir VMOiarari. 
N«* visi gali prie visų draugijų 
priklausyti, nei-gi sueiti ru vi 
semi- į kontaktų, ti jų veikimu 
visi indonuitiju.

Kni kuriu, draugijų., oupni 
iii-iu. tų naii'lą. turi išrinkę ku 
n .|smdentus. Bei daugelis tų 
k*>n'-p<>udentų lik žiuri, kad jų 
darbą atliktų ka. kitur, kud ii 
pri* t<.. dtaugij*' neprikišu
.iht i

Nussiilnuh 
•mi f»fn»jn- 
dtftirij

tu. karinis Utene 
parašo korrspmi 

į apie kukį lakatų ar ki 
veikimo.

nėra md<>

J. Maskoliūnas iš Ukmer
gė*, No. 31 Rygos gatvė rašo 
sekantį laiškų kun. Z. Zituldiui 
Į Philadelphia, l*a.

Rng]>jii*-in 17 *L. Iltį!) iii.

Dvasiškus 
tojau:—

Aš, Jonas 
sišaukiu |>as
gerai apie musų šiame krašte 
gyvenimų. Pirmiau buvo šiaip 
taip, bet dabar vbai negalima 
gyventi, o labiausia kaip mano 
gyvenimas yra riet* tik iš pirš
tų. liuihi gyvenau Ainerikuj. 
viatti buvau laiituMS*** o kaip 
sugrįžau, tai iapuoliau į di. 
džiaus) vargų. Sugrįžę* šiuo 
laiku i* nelaisvės, atradau *uvu 
šeimynėle didžiausiame varge- 
Norint ii tų vargų išriti, luite 
kio išėjimo nėr dėl manę* kaip 
tik. kol dar sivikata taniaujn. 
vėl važiuoti Amerikon. Ten 
gyivntlamas nors vaikučius 
gnli'čia šiek tiek nmkslu n|iš 
lieslL O via nuo alkio negali
ma a)i*igiatL Sunku duonų už
dirbti, o UŽ žemės stvertie* 
šiuose laikuose taipgi negali
ma — Imisu* brangumas gy - 
i ulių ir įraukiu. O ri-l. aš tik 
vienas esmi darbininkas taip 
ir negalima pradėti žemdir
bystę. Regi* geriausia butų 
grįžti Amerikon ir saro thrbu 
vėl pelnyti duonų. Labai turi, 
džiu dvasiško raidovo, ir kai
lio gimimtičio, |aalėti dcl lini
nę* tame reikale, kad greitu 
laiku galėėia pasiekti Aaa-rikų 
nors a» vienas, o savo Mrnynė- 
lę |mskui pasiimėiit. Turiu pir- 
kęs mimų Vkmergėj, lai jie ėm 
poailiktų.

Jeigu ta* mano laiškeli* ras 
Tamstų gyvų ir sveikų, turiu 
vilti pnsinuitylt.

Nuo gimimu ir |mž)*tamų 
per visų tų laikų. L V. (lenke. 
riu* metus, neturi*jotu jokių 
žinių. Ir pinigų iiumo yra |mi. 
savan du* Brouklyae. bet taip
gi nieko nežinau. Mergaitė yra 
II metų, gimus Amerikoje, 
bernaiti* 9 inctų. taip-gi Ame
rikoj gimę*. Jau laikas Imtų j 
mokslu* leisti, bet kaip iki* 
mtt* dalu* r betvarkė, tai vis
ką* n|Htttidę. Ir taiku nėra «lrl 
mokslo. Dirbk tik ir džiatigki-. 
ka<l tuo darbu nuo tunto apsi
gini. o nieku kilu negulimu 
Itradėti.

Dnr sykį iiM-ldžiu Tamsiu. 
Iinrcikulaiikite mane jm«s save 
ih-s kilnip įiegnliniii išvažiuoti.

Su augšta laiguriui 
giminaiti* ir kaimynu* 

Jonai M. MaskoHunaa.
Iš Tamsta* gimtini'**. Kuo lai

ku Jurgi- broli* *11 žmona ir 
trimis vaikeliai* striki, o ku- 
•likis K iiM-iu-sių yra serganti*. 
Motinu Tamstos miri* 14 d. 
sau.-iti, m. Jurgio duktė.
16 metų, miri* 16 d. rugpj.. 
Ibis m. ir švogvri* Gilevičiu. 
nuli'* l»*|«is HH*t»*syj tų pačių 
melų, o Albinui* ir Motiejus 
Kiškiui inin* vasario mėnesyj 
1919 m. Pagrįžęs iš Vokieti, 
jo- tielui.vi*. radau išmini.iu- 
licveik vi.u* -tipri:<u-iii. vy. 
tu*. Dubar visokio* ligu- ir )«»■ 
nuviija. Mirštu.

Derliu* upii- I l.lnergę šini- 
iiH*tni~ yra gera*, tik su vn-». 
raju dar nešinta kaip tai* , ties 
tankini bja. lai gali pakenkti 
kaip biihrin-. taip ir Lito. 

Į L i-in- javam Visi Unl min* 
latsukymo i* naujienų Mn.ų 
Inriaimiugmii knist’* vargam? I 
Lai., umuttvti. J. M.

IMS PATAISO ŽMO
GAUS NERVUS.

Suirimas žmogau, nervų 
|int* savaimi nėra lailrni svar
bu.-. Im-1 |iavojll> Inilui kmiiiiet 
žmogus luimcla vfmlitų. negali 
gerai miegoti, vei<lo blitiluil- 
nių ir .turi galim skamlėjimų.

Kaltinti įlello nieko negali
ma, Imt reikia |insirodyti su
geni jaučiančiu žiiMigitin. Ji* 

rekomenduoja 
sablainius.garsiu*

EXTRX
P&raiduoda labui pigiai 

spausdinama mažina su Lietu- 
vižkoiuis raidėmis ir peilių po- 
pierai pjauti. Kam butų rei
kalinga atsižaukit į

“Draugo” Administracija, 
(P. G.)

1800 W. 46 St. Chicago. UI.

■•Mums Cntnrtua ratinio • 
UstutnvsM- k. riaUNMa. tteik.lc mel. 
Uita siotasku. • mm 4ark« bM- 

. M masMUinu.

2314 W. 23 It Chicago, m.
T' l .1 •!»>.

MASTER SCHOOL,
a. »*. KarakOa. FiHIrnii 

130 H. Stale Str.

kuriu 
tuoj iė- 

uui tureli
I

Fr

katrie grvitu'laiku (mtaisv* 
ju. ir |ingvlbč*, ne* tie *al- 
■ lainiai išvalo užkietėjusius vi- 
lurius. priduoda <-|M-titiy ir tia

ra vystų kraujų.
Dėžutė lėšuoj.i tiktai 1 dol. 

6 dėžutės už 5 tloL

APTIEKA PARTOSA.
160 Second Avenue.

Neiv York, N. Y., Dept L. 4. 
(«7>.

REIKALAUJU
tyru mtaaliMibMti lartwviw ir alUlt* k»l* 
••A. kur*« k«IKm <•»«•«•» dirbi»it« i Nltl»- 
IL v ž^kar^iu g Kiru u*4-t»b..irtl tr >•.« 
4><r>tl tirlė |wat | k< l< li> tMiaflii i • 
MrfdAlM MluUmukti nim 5
• valaMUm.

J. OLSZEWSKI,
5120 So. Hermitagc avė., 

Chicago. UL

■ki

Dr.M.T.Striko!’b
LIETUVIS 

cinvnMAM iu cunct’ni. 's 
11»I w. «ra, su. Ckfcnco. m. 
OCm. TsUtroM BmIotmU IW 

M—n T>1 Si.ii HrHi, O.
—

UUS!EXTRA!KĖS!

KRIAUCIAI REIKALINGI 
DIRBTI ANT LYGIŲ 

K0ATŲ.
eriiirv virai, krikie'tki. rvUuilmn; 
•! arbata pusinius, ne-a Ine m ttM*l iMltr 
l<nmn nUkMiv tigotsa ilru}v.>nMs; w Va- 
Iun4«« t <l*«t}ų; |ir« | eotraitv lt eitu 
Ruett. )Uma Mtlyautue. AlciklU
ir įtrsdlkrtikHr.

URBANEK BR08. *
i.irmy T.ut«m>> 

MMI ang <Wg Onkra.
3250 Ogden an.. Chicago, UI.

Į
I

*■■■ .................——
Tsi. ura<«r 1»«S 

£»r. C. Z. Vezelis 
ŪKTI VUė INHMTlKr.kM 

Valan4«>: m.«» B ryta Uu B v*k- 
NedMionm r*;*! Miartmų 

4TI1 Ml. JMUffll AVKMI K 
•ru 41-** OM'fe

tt

I

SPECUŽUS 8WI6EN*S.

I
Dr. S. Naikelis
GvinTKUsM m caimt itaAJi 

4?l« A>hlaud A«W 
Hmr Hroiir TMt 

Ocrro (<fka 
414? W. UHk SU 

Ckeero tt 
n«kkw4j* mm w. m-m m. 

I'tirm# lTo>i*ct MM

, TAURAGt It PAMATŲ SU
DEGINTA; VOKIEČIŲ

REKVIEECUOS.

!'.aziiniei.i* Banku-. Eirii.’.ųj 
Lti'isi. Balukių vaL Tam .g* * 
a|»k: išui. Kauno gilk iaiiSie *a 
vu Inoliui. J. Blankui, ; (*!ii.il
gi,' štai kų rašo a|>ie Tnurap; ir 
vrkiiėių n-kvixiei.ūi~ Lietuvi ji 
bdi.** kari-..

".. .Avilį Dicviti g*vetutin 
|hi senovei. I>;ilmr lietui ill l ill- 
dži-i. lietuvių kalbi b puti 
tvarka. Mu-ų |iarn]iija išfikn 
’V-'ku. kari* vė-uLi in*»uiu<iki ' 
•ui. Tiktai Tiiuragė, vnl-'-nt- 
kaip ir visas iniestn. i*, išma
tų išpustytas, sudeginta*, laku 
tik reriivė, taumžiH* ir |iašla*. 
•• daugiau nu-ko. Vokiečiai bu 
vu laimi žiaurus, Ziimuh-s knu- 
kinu ir vari* prie durim, mažai I 
■įsikčdaiiti, n kartai- ir niekui 
ik iiHikrilnmi. Elnė vi-kų, kų tik 
tai |>niiudė. . ................i šn*n
<’ių. iii-i iiii-k-. žais* (lietuj mitu 
kiekii'-iHi- »4*rvi'-*; ai> .m* mė.l 
nj. kiaule*, galviju*, arkliu... Į 
Ką žmogų tarėjo, tai lurij<>| 
II- -m <■, Is t t nkieėių.

R«»|ii . ž’i.i.f . broleli. j<>; Im ■ 
i.'iii iiaiiiitn- i u-ų kurinniiii i- n. i 
Gt-rai piiiiuti I.-tino, i» t. ;*• iii • 
IHi l Iii. ši 
siprašinn 
ne : loke 
uri-iir, 
jHt-in 
'i-'<*niti.

!• akrai gi-.u Ju<hU,-uim> arti <*t.i 
tiktai 1<> Miliutų iu>a |iek 

teima ina iti ma- Tinlry Puik stare 
jo*- unl llorl. Idaial llnilsay. je-'* 
Irsn-yairlarija. arti ts-ra kriin. Jn- 
gatilr rūmai gndliai gyvent*. ui-< 
auginti daržuiių ir laikyti vištų, 
tu-riauain* lunrui*. ant mariu-*-. 
Turi Imi |Mnlie>*a* su saimlę h-i 
linai. Kaina tiktai Ū2.2M*. vert.- 
$2.00*1. Išilgu. e^Usi iškabsi, fm. 
*-ui $20 ka* iinuirais.

Itn*- kilę, titi-ė-nin-kilr arki * |m 
tiškai alnilaiikykilr:

PAUL BAUBLY,
1404 W. 18th St. Chicago, IU. 

Telefonas Canal 6296.

I
 DR. L E. MAKARAS

as4bMM« flr oatvmm 
Ofim: 1144 W. 414h Btmt 

Vainių*: » M ->• 1-1 tr T—f.

r«u*ona> Itovtmri

u..................-...................................... I
UUBJ 1 L—

j F. P. BRADCHUUS ! 
| Uetevta Aduakataa

Attorney at Law

!

PEARLįUEEN
KONCERTINOS

’ I 
>Ihi tat

• '•

I

EroU. L— 5L—i-

DR. LEO AtfOTIN

FATONIC
VCBKHEBBiBKK)

T
Dr. A. K. RUTKAUSKAS

IHrIM MrKuUrr IKI 
GVIMI VISOKIAM UCAS 

»*** »«*» *oam ĮĮ-ąli iar« 
Kaupt* a W. Il.lua cat,.«

Dr.M.Stupnidd

VaBižMeM: ~ b Ml 11 M ryUj 
B I-o Akt 1 v>k. KBdUlG-

nao I Iki 3

3109 Sa Hmum Mmt 
iiucaoo, įtarauta 

Trtrfn— Ym4ž Mtt

I Dr. G. M. GLASER
iraktikiHij. tt mnal 

orima 3IIS Nm Mornu K. 
kvrtr U-ra M.. VOram. IU.

JAUGTAM 
šnrr'.'l.t. VrrHkv. talsc* rkrn- 

nUk'i Ogu.
Ol'iso vil-Uk’ims Ku® t rr*« 
iki s 17 iki : r. g ir*, aaa T 

.Ii > v.UncUi vakara.
NM'iiaiiiM ava t iki S ga Mat 

Te'eVneta Tania tl*

PIRKHm —
.M0 ŽENKLELIUS (W-S.S ) TT

g

NEPAPRASTA PROGA
•••■•&*» ***•*•<« ’ęhųa įkaiti U* tr M alnnt Irma r-aatjus bt«,’t >Laa!m Ub< 

|t«nttiM Mi*f takai Itfimj |p. lUaaVi«i
rilftti* labrtiM..-t».u Eftltn u r M« I !,»rma44*n| nyo I:M 

žak. iki • tai. »aką ai uJrKžu |< •• .i|*ij.R» f»- •» «d t»n« >r, pi .r . .in|>!^ t 
u A ui t tu n ažrftut, w l^ninit ba!4)h.«

Lietuvos Vyčip Building and 
Loan Association

Jurn- Ketu*.. Tins |>. tūliui. IU.I n. s- kinko. IMu
au: t nwn .l«iaar. MII Il.l-inl si. al!l AuUira Alnu*

l” JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

I n NO. I.* tUUAK STUKT 
1 ! UimiiM Te*. Huml«Ut tl 

J Vakarai, ttll W. Il nt SU- 
T»! ItorkarrU «>» 

CMl' Ali11. IU.

JOSEPH C. WOLON

:::

Žinoma* per 25 mettu ir Valdžios priturimai

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvaraniuOja

NonnnĄa ęautt prekes pinigų ir kitų iinių 
mel/Dian*** kreipiia pa>:

Henry J. Sclinitzer Statė Bank
I 41 \Vashmgton Street. Nrw

I
M

L/ojir\

Yorlt. N. Y. n

1U>.-I »*l as* A.S1SS4 m*. <*k*cs«s 
To ofMTaB LlA/U»«tb»4 3344 

DR. A, A. ROTU,
I'.iubm r,*1,t«Jas t» .tururVM

I J-O’Ol ««»*»«, Vynskų
Vsikv ir raraaiMiv IKv

'kieno*

P

33 k| •«. itAUtra au C

Te . f- i Curutvf M>3
vaijuotAAM. 14 ai r><« 1-

.%-• j T • ’ak- So4<lUtnž« 11-

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

|I.A*« t i»u'i • Ta »/*»»*••

•1 u u v* niauran mhmv 
• »»

T«< Ceal/ai 4414 
nimmm ••• w Mnl m.

to 4«»iT«



M NORTR SIDE.

| Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus.Ketvirtadienis, rugsėjis 25 d., 
šv. Kleofas.

Penkiadienis, rugsėjis 2C d , 
šv. Ciprionas, kauk.

Krivirtadlfal*, ruy. 25 1919

CHICAGOJE. I •■SST’
Imtu-- ------ , —-------------- -- sj ______ 7__

Kiekvienas kuris rengia baksą siuntiniui i Lietuva Pažystamame ir 
Giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus:

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. (Šiandie atidaroma vy 
---------  ' rtausybės krautuve.

j Bus pardavinėjamas armijos 

f muistą:! ir kitokie daiktai, 
j - —— - .

ISlalli-iai Sfi-gi-l 4*<ra|a-r l.aaltl 

Įaallljaa tlniltllla- lall-ta*. I ialll 

ima- tą j. 'i.-tu lie :ili>l.-iioi>ia i i 
liiiu krautuvė. Zioa-tii*u:

1-lt Im. |ku.im'jauni- litrui 
j«a- mai-ta- ir kitokie li-okie 
rvikaliie.-i įtaikini.

Vi-lu |.ii. f.-itilai iiri-jani-i 
|l ur * pi**i:ttt. 1 »lft • -tn • 

I rmifuie-e. Bu- " iltimi -uiili 
a|Ktliniii nilm. .-uiriu. užkkaala. 
lą. raiikšliiulėių, avalinių, ta 
tu. li-okio- rij-ia— alrnluižin, 
-luotų it aliut-’a-li- kilaaki" 
aluil.lų, teil..ilit:-t: n:iinuo-e ir 
prie unitui.

Krantu- iuinl.a-u- .lėk--t-č-š- 
I a. t * Is įa- tl o lllail.llf* nž ! 
alruii-ta pirksi, \adirm-i. žinia 
iii- rali Įeirkli ii-!:a. !.:•* tik 
į-m reikia, ųnn ti il.al.nii.. liet 
ližalrairela pilkti -ii tik-lri |an-i 
|«-liiili |Kir*liiaslnnl al.iiktn* ki 
liautis

Nu ipirku-iejt dniklu- turi 
|-:i iiuiti u -nitui, arta ti:i-a-| 
-. nidyti ka faarVež.tu.

PAVOGTA 8234.000 Is
TOS.

PAS

Ii $118.000 atrašu.

Stnndaril <lil l'iitniintiija i* 
Cliiciign, piiui I - liu i■ . .
j \Vliilin. ItuL -iuntė atauginu 
JUI«a'-s tnilijaanai abdia-riil. I’illi 
gni latiiva skiriami apniokėti 
to* kaani|mnijaa- altarlaininkii-. 
Sukrauti lalllat j keli- Įuėla, 
kre|ašil|s 1egi-lll|aitnai-a- l.i'ri 
knat-e. Traukiniu tia- I ra-t-iisai 
mi pinigai- buvai nuvežti ir re 
menti U'liilin -laalyja-. Ta 
taip vismallH-1 buvai alnrautin.

Na-luinu- al:nė. kml p.-.’ioį- 
tanuiVn via-na- jauna- b nl:u 
tin. Tasai |Uityrė koiiipauijai- 
pinigų siuntimų. Nn kilni- 
dviem savu sėtarai*. Iaip|aai n>-- 
printtjtliai* la-nkm’-isai- -iip|a-n:i 
Vai pavogti tint- via-ftii l.t-Įoi 
stl pinigai*.

Kaip KU|Ja-nav<a. taip ir teį
darė. Knamiet i« traukinio %Vlii 
tin stotyje ištarsiu krepMttl mi 
registruotais laiškais -makal 
Liniukai vagiliai |«»rą kta-|ėiu 
pasiėmė ir nldva-žė į (liieago. 

f*ia jie pasialnlino pinigai* ii 
kiekvienas iš jų savu dnlį pa
lėpė taip, knip mokėjai ir gab'- 
jo-
Drtektivai pa-ę kelia* Mivaile* 

ieškojo vagilių. Pngnliniis |au 
Vyko juos susa-kti ir -lutn-š- 
tnoti.
' *Kad- ka* atrasta iš tų pinigų 
tik tiulis npia- $| IS.tin.

U'liitin staitvja- trrp'iii- -’t 
Ftunėinnin |Mištsi ii-uaaiin-1 pri 
inialnvo viena- stoties alsitlii 
rinkas. Tą aln-ną. knaanu-t bu
vo nuva-žli jainigiii. tn* atartai 
rinkns knip I'jtrta* -usivaMinai 
priimti kn-|ašitre. Tml vagi
liams laivai praagire |Ki*itmti.

Kuari-štlladi: -lalin U'ejaLa 
ir alų lanaliu lam ir IValler 
Fi1i|Ao«ski. I'inigų surasta 
jt) Mitino**- ir laankaro-.

Juliui vagiliai triil.-l.-inėių 
pinigų liž.-igiiui. Sstko-i jia- I i 
tus pinigu- jatilikę aiilamiail.i 
liuja-. kurs važinaajnnt į < laia-a 
Įli} šiliuką,- it palikta-.

i

*

Vienai kalinys nukautai, ledi 
sužeista.

Prm-ilą fairmads-nį valdiji- 
tii.-nn kalėjime. Jiilu-tc. keli ka
liniai Įutkėlė rintlša-s. I'ž n-|«a 
klii-niniut juos m>ri-ln užala 
ryti j atskiria* kamera*.

Kuoliui knb-jimo šurga* lie- 
l>- jo-m* a-iti į kamera*, knli 
litai |Ni*iprie:imi. Tuomet sar
gas ėmė- -amlyti. Itakilu traks 
nias. Ttų, |aa«innii<iaaja trys ka
liniai ir fmlaėgo iš katėjimu.

Volui, kaliny s nušauta* nld 
ir'-te-. kiti Iry • Mižei-ta.

Vul-tiju- vablžin fiiaala'-jai 

tardymu*.

SALIUNTNINKAS GAVO 
DIENŲ KALĖJIMO.

i

VĖSESNIS ORAS PLATINA 
PLAUČIŲ LIGĄ.

Aium-ii prnni šii gerk Norllt 
Sėli s driiiii-tjoliis. jog luili. Snj. 
ml.:irui -vi-taitu. tn|ei fmiinln 
ii-ii -lin u, Ib, IJrjll. Si-liiH.|i|i*>. 
i'eno fVvtninė I,ihi> išn-inlntita 
kit:im .’tnnt'ili. Minu* luivn |m- 
likti- diena Mtn-in 31. -ulmt<>- 
j--. Kadangi suimta |ui*innh- 
ii-iiih iu-1ni|i p.ttugi. Intai tam 
tik-lui Ltivu riišaiikia.* alalnvy 
: n-drinktams, kml ši italyką a|e 
kallmti. Sie-iritikininn nt*ilnn- 

11 •’ tik triju alrninript atsf««v.-ii. 
kitų iu.>:-.y ko. Kadangi laiko 
luiėiuiniui si-1-taiiH-s lurėjutn 
•ik tris dn-iins, tat įtinu vii-nntu 
ĮKtiislė ntlikti šį reikalą.

Tai gi svetnio.'- Ia|s> |miiutn 
tint -.iii i«> ISd— llrjtiiu. Itatar 
Is-tiebn til. dnriiuoiies. knd vn- 
kursi- imviktų ir nlm-šlt) gnt 

I žiu- i silsiu*. Ib-ikin skuluiitie* 
i'lsir.liHiii visas M-rijns. kml 
nei vieini- mJiktii. Tni gi «lrnu- 
"ijo-. f<n«n|nt4ni>d*ite. I*n*idar i 
inn-kite inip, knd tn» vakaras 
nttu-šlų kmolnuginiisin naialos.

A. NuaMa.
16 T0WN OF LAKE.

Sv. Agotos ir iv. Elzbietos 
draugijų tūrių dooui.

Iš tiiitu-ti) draugijų turės. 
Itnritia <iar ne^MUtikojolr de4 
iKizaru. inaluin-kite dalmr savo 
liuku atnešti lii-snig į linini) Int- 
• lų. tum jau suneštieji įtaikiai 
žyuttai sumažėja, o Imzaraa <tar 
juk iH-silmigta. KmMMM.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
sąjungos cmarao* 
AP8KRIGI0 PROTO- 

KOLAS.

Tei-a’-jn- taa-nmiill tllllaanala* 
t'rft alti-ini kala’ jinai -alintiininką 
l'lllll llilso. 7-*« 11. Ilatialadpii 
got. nž pnnl.-ivina'-jimą »vnign 
Ia.

‘I’alaai: ai. fui islatlilė* ta-lsa' 

i.• ta-čiiin. tiiili:ii:-injam pa 

tari- ni-limiti niit-M'inti-inn 
ud-’ii-i- ’a-i-hum.

Il-l-a- )a-d**|-a-,laafn* paa ė.’i.lą*! 
fKintid.il.

POLICIJOS VIRŠININKAS 
NEMANO REZIGNUOTI.

I

/.IIMI

1.11‘p

pi.Ali«*»ani:i

1‘lniiėin lign <1iieng«- 
llėnt* liilijini- gtitiniij:i. 
infltli-nzu. Sveikttnsi 
jtinieiinu* iifisali
kasdien npie krliulikų nnitji) 
Mlsirgiii-ų. I*ti»11:iikii ii ntiti 
tnų. Tilo tarpu itil'lm-iiz.-i -n ii 
giliini šiiitui- di<ti<>ini- -imu' 
žėjo.

Sveikutis l.otnisi |.it;’.-i i 
|mžytiii. ioę plii.'.iu I - • pinti 
ll:i stalgu iti............  . i|-
šnltns imki*-. l.-U'-'ii ' *'
die žiu»tiėiii- t-i i^nldi'i . 
)*ti*.'aitti lign.

Tnd -vnrlii: : m l.i’l 1.* 
kiiolril.ini:- u|- -.i'ire.ti j«-r-i 
L'lldl III,, ii k>.|i> -'upi i. •

1‘idii ijn* i it-iiiitikn* pt u 
n- L-. ji-.- ji» pnl- m tiuli- re 
ri-.-ti'inti iš tižiinntiMi* ii<-tii- 
T.-t p:id:iiy-ins lik liiiiltn-l. jei 
tu aiškini reik uiti ilsių- |«it- 
n-i įoin-.

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS.

SUIMTA TRYS JAUNI
PLĖŠIKAI

Pelui etoje, 26 regi. Cicero. 
IH sv. Antano par. svetainėje.

Subatojc. 27 rugsėjo Watt 
kcgnn. Ilk. lietuvių svetainėje, 
art kumpo So. Lincoln avė. ir 
9 Ih Str

Nedėlioję, rugsėjo 28 d 
Sci'ool H.ii) svetainėje, prie 48 
• o: n tai. Honore gatvių 
(Tcv-n ef Lake). Prasidės 1 
vai. po pietų.

11

<Ak SAVINOS STAMP* 
mero nv imi 

’JNrFED STATĖ? 
CGVF.RNMENT

tl'ieeraa* Apskričio Idėtuvių 
Itarlutiinkų Sąjungos susirin- 
kinius laltVai rn-r-ėjaa I ai.. Av.

■ Jairgiaa |KII-I|I. salėja-.
Susirinkimą nli<lnri- pirui. M. 

Mušeika >u mukta. I>a-b-gatai 
f įritama iš M-kuiu-ių kuoju):

! Kuai|in'Jtl M. Jdan-ikn. 25— 
i V. Jasla Ii*. 2!l 1‘nlaijoiias -I. 
Į Amlrišiunas. K. Mickaditiiia*. 
V. I“-1ratukas M. I~ Guriu
';ni’ė. Kito|aa 4!* S. T.inmšai- 

i .tiri J. Maiefcuą.
o'iaiis sviri- ruĮH.rtai iš kuo- 

irt. ,* a* M. Mušeika, ab-li-gnlas 
i* -a-iiuaa. gražiai išaluva’- rn|mr- 
i':i. i-'-lėstialnma- evnrlainiisiiis 
iiiitariimi-. Už lai jam pndėko 

, ta ali-llių plaljillll).
Bitlai pu-lmitas siiiiiauynuts 

i -ul .li-le-in-ai. a-rttlilieji imt ap 
.ikrirm susirinkimu, sugrįžę nn 
v a> į savu kmafui'. fmvarytų iii- 
liesis- iigiiaa-ijų. kml danginu 
delegatų lankytųsi j Apskričiu 

Į -ireiiiiikiiinis.
Nutarta p. Didini ntniaakėli 

kola Kei.tsi. kuri luina |mska>- 
jlreitn Lia-iuvių Darlnninkų Ap- 
j -kri-'-iui. Tnrtnsi npia> surengi- 
t uą kokio mirs inkaro su |u-r- 
-.aly uiti. Tnm alarlaiii išrinkta 
komisija. >ii-iilislniili iš sekau

■ •iu narių: p. M. Mažeikos -I. 
. Mls-kaits. V. alllasla-liaa ir .1. 1*11 
laijiaiii,. Kaattiįsijni palikta va-lk

1 tl llll g šilo llllaoisaiiė*. knip ji 
jimtlis fintaaginitsių lietų ir lai- 
ikn tam lakatui.

Kita* -n-iriiikiirin- iiittaitn 
ta'k t 11 t ll-'-ėj-i 27 - I . I tie Va, \ p 
la-izdoa |inrnp.. IS tos ir I niotij 
Ule.

Neturint atauginti dalyku j 
a .i--t i linu. siisiriitkitiin> iiž 1 

ottr itiis -u lunldn |m-i piriuiiitii |
M. Mu eikij.

M Mažeika Pirm.
M L OurinskAitė, rait

kll

U

PRANEŠIMAS

l.i-

.’5(i vnl. v

1. Parašik i Liil.iuii.imi tu.iri.-nii Tradine i „ t; \V. tsih Str.. Neu Verk fily, ir rauni siuntimui reikalingas liila* ir ženk- 
Mint, kurie tik reikalingi. Prašyk |« vieną visų koki irusia liakaui. kurį manai siųsti. Už tai nieko nereikia tmAšli.

2. Kalusi didumas turi Imli :t |J*hn ilginau, 2 Į»-k« platumo ir 2 fnsioK augštuuHi K lanko miernojant. (Jokių kitokia didumo 
taksų negalim.. siųsti Is- |«-rkr»vimo.) Boksą* turi Imti fimlarylaa i* kaitų į į oria »į colio storuma.

X IškkA tak*n vhh, pl.mn aliejiniu audeklą — kb-jonk-a (panašiu Į tą. kuris vartojamas stalą užtiesti).

4. IMt j taksą tirabužio*. čererykua ir vėsAins maisto dalytam, tik Mišk, manau ir kvietinių arittą. Tų dalytų MųaliM 
dėti Heilą, bul taksi), kuriuo* yra vyriausybė* nefo-ržiuri-to* mėto* arta taukų, valdžia neidei* ionųui. Kvietiniai .milui yra 
uždrausta Kui-li i užral«žj. • *

.'i. ilak*ą pilnai pripildyk. taip kad Mideli įtaikiai iissikratytų ir iK*iankn>lų.
A Užkalę* lirai). apkalk aptofcęa Meka ar vėla taksą aplinkui, taip kad kuri vora lentelė nepaadinMMų.

•- Atidžiai ir gražiai iš|ūldyk du rašteliu, kūrina* mes pri *i aitrume. ir priklijuok ant takso patogioje vietoje. Numerius, ku
rie ramlaai ant Ii) raštelių, taip-pat |aara»yk aut tak*n, lartUi priklijuotų raštelių.

R. Už ek*l>n*a tirta už failu vežimą pala apmokėk iki NrgVurfcu.

9. Neužmiršk tš|iiblyti visa* tris (tallą. rausvą ir rei t mm 1 siaut ima Mauką ir vtas tris išsiųsk tuojau sykiu au tmmry m*b* 
riu ar čekiu nž siuntimą į Lietuvą. a|«augą. pristatymą IJetnvnjr j virtą ir p. Jei |mr apsirikimą prisiųslnmei perdaug pinigų, 
kas atlik*. Im* sugrąžinta. J«i neužteka. me« turėsina- siųsti MI.). kml |<rim<J<ėtttmri. l'raMUne teisingai afiskaitliaoti. kml nereikė
tų mums kenikabi laiko gaišinti. Simk 14 centų nž kiekvieną svarą pilnai pridėto taksa.

in. Mes priitnsiine ir mažus taksukus arta ir rišnliu* — liundulus. liet jinai luri-sime |a>rkrauti j taksus prira siuntimą per 
marias. Jei buri I.Aius rišulius siųsti, taip-pat |iažrtiUiiik. kaip ir takam, bei |iriaiųak |m IR rentų už kiekvieną svarą įskaariamą.

It. Rašyk čekį ar unmcy onb-rj vardu IJthuauian Ameriean Trading C<
12. AdrranJi laišku* ir siuntiniu*:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
6 Wot 48th Street, New York, N. Y. -

ži« svetainėj. 2244 W. 23nl fd.
L. V. Kajctm VaMyta.

lAUmi ATYDAL

Anu-ritaui lirtųvii) kareivių 
aueirinkinm* jvyks ketverge, 
ntgnėjti 25 <L 7:>• vai. vakare. 
■ m-luvtis svetainėje. 32411 Sn. 
.'J'-rgaii Kt. Kareiviai iiialam* 
l:ite ntailankyti. Kvieėiaiite ir 
tisui, kurie dar tterato (irirtuji; 
prie Si** urganigarijos.

Dr. 8. NaOceiii. Pirm.
J. J. Zurinu, Rašt

LAUKAS Ii LIETUVOS

l’-as J. Nmuajuna*. Hfl.’iD S. 
Statė SI, t ‘lii.-aguje gavo lai*, 
ką lino Liudviko Niurkau* iš 
l.ii-tUVos.

A|mrt imrveikiiiiini] niro: 
••Wiiu laiku iiinine (atsigirt*.

Pagerinti gyveninio nėra gali
mu. I mukiame IJeturur Stei
giamųjų Seitim. gnl įves tvar
kų-

Meldžiu rašyti kugreiėiaaria 
Imagų* Lietuvos |iilieėiai. Mes 
kiekvieną dieną jnn minavoja- 
tue. ar gyvi, ar sveiki, knip gy
venant. Jau daug įnikti pnndin- 
ku. kaip su tamstomis laiškais 
rurikallaėtlavnm. Ogi šiais lai
kais nieko upie tamstas nežino
me. Medingai meldžiu rašyti, 
jeigu yra galinu kuugn-iėian- 
šiai.

Ntulier! Kilkit sveiki.
Liudvikai Stotimi.

PARSIDUODA PIGIAI.
.*• akrui rericu-io juaslžetuio arti 

I ’liH-ae.". MI keturių knmtarių na
mu. farMallH | alialalj kalią. Jus aa- 
lilr gyvraiii ant ūkės ir alirbti Chi- 
engoj- Tiktai 45 minutes nuo mie

kml jntt užtekėjo švil«stoji sltll- ■ -to md Ihlllil.Kloti in-b-žilakatio. f ia 
luta’- Ullt iaielItl'aM, musų tėvy. |yra gera pnaga įac'li--------------
nė*. Mes jau uusikratėiu carų 
jungų ir komunistų galybę. 
Nors <lar musų valsčiuj 1elri-rn 
karės fniutrre ir dar negaliim- 
litmsai gyventi, tat jau gulim 
liuustii atsikvėpti Lieluvo* pri
gimtu oru. Tai-gi širdingą m*-ių 
itatattie tnusų liruliniiis lietu
viams nuH-rikire'-iatiis, tižu |to- 
ša-lfią iiiuiiis ir užu širdingų nt- 
sižvclgiiiuj į tėvynę, gitui imą ša
lį. Gavo p:rei l|«) musų urato*, 
seneliai ir bitsliiii, gnl Imt ir nš 
sykiu, kmlnugi tamsta* gerai 

: žitiaata- apie praeitį ir dnluirtinj 
įgyvrniiiu) pasauli j. t >i. vargui 
ir lasius iiui-u šalyj šiaim- aut-
.'j gyventi. Mes tu-ša’-tu karė* 

jungų, sunkią naštą. Ib-t nėiu 
Aiigšėinireintii iriialitigiaii-inm 
Viešpačiui, knd išgvllri-jo nuo 
luulu. nuo mirties, aleigu ueat- 
vyk- Isalševiluii. lai gnl prndė. 
-iltį gyla nti, i a-s šių metų ala-r- 
liil* yra gera-, tik nt-žiuia knip 
rt*k*is suimti.

_\|e- e-aie- .|nr gyvi ir »vi 
ki. Tik iiiu-ii tėveliu jau a 
nėra, jin-innre 1lt|7i m. Mu 
gyvenimą* a Inta r yra ralt-r 
tutins- vieną karvę, tin nrki 
ir įlauginn viso; gy veliame 
tai gerni. n*- tai Uogai, ls-t k 
tė. žinaamn. daug Medžių <l.n

I

Tankiai pasitaiko kuomet atrakai trlrfaaų nie
kur neatriliefiia. Daug yni |iri<-žasėių kaip tai:

Gali Imti, kad nefuiskuliinai atlaikyti, ir aau- 
kiantir netekęs knntrylri-s uLiarė.

Kiti, syk gal šaukiantys žmogus pamanė. knd 
klaidingą numerį raukia ir nelauki lama s at
sakymą uždarė.

Kmuiu-t šaukiantys žuuigu* užilnro telefoną. tn« 
ilinrln o|a>rutorkai signalą atjungti ir ji tą 
laidaru. tad kaip kaita ji nesuspėja ir jums 
varfa-li* via rkanilm.

ivą lu
itui anl ūkis ir būti savistoviu. I’ar- 
sutaoda piliai ir ant taigvų limo 
kesčių. Tai nepaprasta* bargeno* ir 
jum* aprinrAė* urenai pirkti.

PAUL BAUBLY,
1404 W 18th St., Chicago. UI. 

Telefonas Cinai 6296.

Nei vi.-nnm ii šitų atsitikimų operatorka nėra 
kulta ir jo* mandagu* atsiprnšąrmas turėti] 
Imti priimta*.

DIDŽIAUSIA LIETUY1SKA (BAUTDYE CIICA80JE

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Muių krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje
Pardundame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Maiiuriiu laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
s><« mados. Užlaikiau visokįua laikrodžius, žiedus, limbi
niu* ir deimantinius; gramafonua lietuviškai* rekordais ir 
Itonrertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusiikų iidir- 
hyarių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bsiu* vieAiųs ženklu* draugystžar. taisome laikrodžius ir 
murikališku* instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasažrnklį gaus kataliogą veltui

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

Telefonas: DROVEK 7309

i
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