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Anglya Pripažino Lietu
vos Nepriklausomybę

UETUVOS MOKYKLOMS
7

ANGLUOS VYRIAUSYBĖ 
NEUZSILElDtlA GE Gary Atakuoja Daiiuniaką

Lietuviai neremia nei Kolčako
nei Denikino

TAIKA SU BOLAE VOLAIS GALIMA TIK 
SUTINKANT TALKININKAMS.

Kauna, rug*. 29. per ('tųtmlingenų. *pa1. 1 (Rašo Chiea- 
gn Ibrilv New* k*in*|*mdcnta.).—Kaip kartai* praėjo keturi 
mėneriai. kaip n* Įta-kutiniu kartu buvau lankęrt* Kauni-. 
Buvo nuin malonu* *iurprixa*. kuomet ėin nerndnu vokiečių. 
Geležinkelius telegrafu* ir kitu* raririekimo įrankiui* datar 
vaklo pety* lietuviai

Šiandie ėin apritriškia laitai pakili dvaaia drl to, kad An
gliju* vyriausybė pripažmo dr forto Lietuvon appriklaw*omy- 
hę. IJetuvo* premjera* Sleževičius *n kuriuo man Šiandie te
ko kalbėti**, parodė nuin dokumentų i* Anglijo* užrtenių rei
kalų ofieo. Ta* dokumentas manau, bu* jan pa*kelbta* ir A- 
merikoje. Nežiūrint to. kad tarai pripažinimą* yra tik de facta 
ir ji* negvarantnoja tartarai jokių teritorijalių tvirtų. premje
ra* išreiškė |**itr*kiaimų tlokumento evarba. ar* ji* duoda 
pradžių reguliariam* diplomatiniam* ryšiams be ko raliai pri- 
rieiaa panešti eunkenvltių.

▼na. Rcvtatt fiMMial rtnof.
Finan*ų minirttvi* Vikiai* taippat ižrriikė daug viltie* 

tame IJetuvo* |tripnžinimr. Ne* ta* don* proga* pagerinti 
Lietuvai finanrtnj rtovj. Ta* Iri* IJeturai ekolintie* pinigų 
Anglijoje arba gauti gvarnatf jų iėirirti nnoearu* pinigu*.

Didžiai arąrbu* daikto* pripažhūmai ncpriklaiūiomybt*. 
Tik jo *varhai pakenkia fakta*. kati ta* pripažinimą* paeina ne 
ar. > vi*ų talkininkų Itendrai. Imt tik ano vienon Anglijo*.

Nėra jokia |ia*bi|iti*. knd prancuiai dar nc|tn*irvngę pri- 
jiožinti IJetuvo*. Pakiiuriuutte nreutikiiaaite lietarių m len
kai*. pranrnrai viraomet palaiko lenkų pu*ę.

IJctavoje Šiandie žymiai atrtmainę* ir p. lit ibiui* Movi.:. 
Pirm keturių mė-nertų eini raliui grūmojo ru«ų hnlėrrikai. gi 
šiandie tų puti daro lenkai. Su tlitleliu ;«itrijotiniu užritlegi- 

i* *avo šalit*. Ainndiv tų j»*tj

“ Plieno indurtrijoje rtivika* 
gali tęrtie* yer *eri* mHmriu*. 
Me* eeame parirengę tokiam 
laikui Me* tarime priemonių 
tų padaryti."

Taip prancėė laikmečių re
porteriam* (dieno diriituvių 
rtreikuojanėių darbininkų va
iki* JtJin Fitx|Mitrick, iėvažiuo- 
tlama* i* Chicago* j rytine* 
valrtija*.

Buvo pa*klyt)ę* girda*, kati 
rtrriko radai rtrriko kiauri- 
mų pavertų ižrižti pačiam pne- 
xidentui Vilnonui. Klaueiamn* 
npie tų Fitx|>a1rick ;>a*akė:

“Nieką* negali žinoti, ka* 
turi* jvvkti, kuomet nukeliau- 
rtu M aritingtonan."

Oal ĮliĮMrtifcų aphtiių

“Didžiuma tlarinninkų. kat
rie Kandie rtrrikaaja." «akė 
Kitspatrick. “atkeliavę via *u 
tikriu paiųtrųrti, i* po autokra- 
lijo* ir tlrttpotmno Europoje. 
Bet jie ėia atridurė tok'ian put 

t u vėre. Tie žmonė* parirrngę 
kovoti ligi pat galo. Ir jei jie 
pralaimėtų, didžiuma jų iėke- 
lian* ten. ii kur buvo atėję."

Vakar. *ptil. 1. buvo pra- 
kallto. Dirva Apvrisalo* Įtaru- 
pijojr. KalUjo gerb. kun. Lau
kaitis •

Žmonių buvo pilnutinė para
pija* rak*. Surinkta <613 nukų 
IJetuvo* mokyklom*.

Bet tai dar ne vieką*. Dau
geli* žmonių |m*ižatk-jo tlnr 
tiaugiau* aukoti tani prakil
niam tikrini.

Aitą pnrapijii tauto* trikn- 
lno*e užima garbingų virtų. Ir 
kino kartu parirodys kati jai 
nemažiau kitų tauto* reikalų 
rupi pakėliau!* IJetuvo* mo
kyklų.

kai lygiai taip tadanjn rtrri- 
krtodami, kaip jie lmtlava *lirb- 
tlami.

“Vi*okioa'knita* apie «ug- 
ėtu, užmokančius kokiu* mo- 
kcjttri Įtliead korjtornrija *avo 

tai tik prartma- 
i imant, tlarbi-

mttkama ern- 
Tokie užmoke.-

mu lietuviai i.vijo lMil*eviktt* 
tiara *u užpmdtkai* lenkai*.

Nenori LriiuUri Rusijon.
Į mn**t jciklanrimų. ar Beta

rtai lm> mira dalyvauti ttfpuo- 
lime prie* Petr«-.gra*lų. prem
jera. |«*akė. i.ntl nekuoim*! 
nemano to ittfryti.

"Kaip me* galina- pakilti 
tokin žygini" ;tnrakė ji*. 
•*Me* kariaujmiM- jau deėinit* 
mėnrrių ir 73 nuokimėin* *avo 
viltų priemonių jmivartojome 
karei prie* liot*cviku*. Vi*ų- 
piram, me* neturime n-ikalin- 
gų *|M-kų pradėti tokių tlitlelę 
kani|ianijų: mitra, na-* bijome* 
į.ibriauli Itu-ijon. ne* ta* gn 
lėtų *mlctiairalixuoti mu*ų ka- 
riiiomenę; |mgnlimi*. me* nc- 
gnliua- ineili Itnrijou. kuomet 
mu.ų Įuiėių kaliu jriltriovė len
kai. Kuomet Licluvų buvo už-i 
plūdę bollcvikni. lM>l*t*vikų 
pro|mgandni ėin lengvai pa*i- 
priekinta. Ne, lietuvini mirtie- 
eini žinojo, knd jie apgina ra- 
vo namu* ir kovoja už IJetu- 
vtif nepriklnueomylie.

“Ar n*-, gulina- tikėlio, nt- 
.ilnikyti prie* Imlkevikiekų 
pnipngnndų. kuomet lietuvini 
vnlrtieėini į-ibrinnlų Bu.ijon. 
li'-žiil'Hlaliii, kokiui* lik-l.ii* 
ta* veikiamo! Ir knip nn-. g:i 
lėtini*'iii padurti tnl-ti'.-iu- i* 
pietine* ir pielrytiin— l.ietuvo. 
tiulių pri'-k IMragradų. jei jų 
pa* ių -aidžių* užpuolę lenkai ir 
įmonė* kankinami b-nkų l;nr>-i 
vių I"

Knip |.remjern-. taip ir kili 
Lirtuto- valdininkui, -u tu 
riai* teko kalbėti, tvirtinn. jog 
lietuviai neturi ni

rili imgrllton imperijaiirtinri 
reakcijai B unijoje *u tikriu pa
mainyti ten ra virių valdžią 
kitokia vnhlžia.

Lietuviai jrilikinę. jog gene
rolą* Denikina*. ntlmirola* 
Ktilėaka* ir kiti vntlni yra im- 
|H-rijaliriint* reakcijų* nirto- 
vai. Tie va<lai darbuoja.i ra 
tikriu ir vėl atnaujinti nepn- 
'(alinamų llurijų, kaip yra lai
vę pirm 1914 metų.

Premjera* Sleževičių* rako, 
jog Šiandie kiekviena* lietuvi* 
kareivi* gerai nujaučia, kad 
jei ji* gelbėtų Kolėakui arta 
Dcnikinui. tai vi*vien kad ka*- 
tų dimltę į*i ravti vie*|wilijn.

Nieko tikra apie taikų ra 
bolievikais.

Ar Lietuvai vrn galima tai
ka *il latlievikai*. premjera* 

' rako, jog jam nelengva tn* |ta- 
'rakvti. Ta* liera. rakė ji*, knd 
llailšcvikai luitai tlnug (Higri- 
liauju taiko*, ir knd Pahnltijo* 

'vicšjmtijo. tnip|m1 |tariilgu*io* 
paltnigli ta* *ker*lyne*. knd 
pradėti rvkonrt rūkei jo* dariu).

Tilo reikalu larylat* tlnlmr 
vvtlmiio. Bvgoje tnr|»‘ vi*ų Pa- 
bultijo- vi'*|mtijų. Kišama* 
Llau-ima*. nr |R-rtrnukti kovą 
-u ImiIšvi ikni*. 
kobiniui* 
premjera, 
kokia* not

,lų Inrybų.
“Tuikn

Ir jei tuip. tni 
■ųlygoiiii*. I*nt. 

daug nl*-jo.|n apie 
• gera* 
Ir »tni 
•u Bu

ii

I

reikalo til
ę Palu 
t IlOllM't, I

OrganizacijasVinu traukiniui saugoja ka
riuomenė.

LmdcBaa, *pnl. 2. — Jau 
Įirnki.* diena, kaip Anglijoje 
-eka gvm-rali. nnt vi.n gele
žinkelių dnriiininkų rttvikn*.

I.Įtratlžių tn^ii rtn-ika* In
tai grūmojo šaliai. Buvo mn- 
nmiui. knd viMtj šalyj nirto* 
virakių indurtrijn. gi mielu* 
Įinlif* lunki. Itv .u.i.it-kiiuo 
geležinkeliai*.

Teeinu* taimė praėjo. Ne* 
daugelį traukinių prath'-jo vnl-' 
dvti veteranai gvh-žinkelieeiai 
ir kareiviai. Bt-ležinkriini* va
žinėjimą* ratrukdyta*. mairto 
Įirirtntymn* laiku neatlieka
ma*. Ik-t. rakomn. nėra jnu bai
mė*.

Ir šiandie vyriau.yliė, kaip 
oficijaliai pram-raiim. nema
nanti *t«ti j jokia* taryta* 
*u griežinkriitviai*. Sako, pa- 
rtn-ikuo* ir Įiaty* ragryž tlar- 
Imn nieko nelaimėję.

Vi*gi krisi* .lar nepraėję*, indurtrijn. dnrbininkų*. Tegu 
Ne* prie geležinkelivėilĮ rtlri-, 
ko kartai* gali priridčti via | 
ir kitur <tmnibu*ų šoferiai, gat- 
vrkarių tkritiniakaL

Kariuomenė vilkų atHeka.
Kaip vieta*, taip vino* ša

lie* gt-b-žinktdių rtotyne rtovi 
būriai kareivių. Kareiviai 
tlaugin'urta vnMo ir traukiniu-. 
Traukiniai važinėja nĮtraugoli ; 
rtiprių rargybų. I*avojingi*n>'--

Sako, organizuotas darbas 
griauja šalies vyriausybę

JIS NENORĮS NIEKO BEN
DRA TURĖTI SU DAR- 

B IN INKAIS.

Savo darbininku gerai apmo 
kųs, gražiai a prieinu

47 mokykla* ir 23 Imžnyria*. 
Koni|Kinijų *ėru* luri (il.titN) 

i dnriiininkų.
Sakė. korfMinirijn darbinin

ku. n|*uokntili taip “gerai." 
! j»ff geriau n<-i nereikią. Aitri- 
'nai imant. |tn|tra*tirni* <larbi- 
.ninkarn* dienoje (neina *3 už
darbio. Aiiuitninkniii* 1<’*.7<>.

Gnry |*:idnvė .katilinė*: (2*.- 
:2S4 kor|*>rn'-ijo. dnrbininkni 
l'lirlta |m 12 valun-lų dienoje; 
ISHjaS-pn Kt valnmlų; RR.- 

jutu-|io K rabamla* dienoje.
I*n*igyrė Bary, kad korpo

racija darbininkam* “rolle- 
riam*" iihAa <32 dienoje.

I‘n* jį imklaurta. kiek gi jh 
turį* lokių tlnritininkų. ka- 
triem* imtkanm <32 tlienoja.

Bary atrakę, jog Uvino tik 
vienų. Bt-1 tuojau* |iažymėjaę 
jog turį* tlaug tokių, katrirtoa 
mokama dienoje |tn <29. <28 
arba <27.

, Gi eitų darbininkų turį* voa

Washington. *;«il. 2.—S-nn- 
i to komitetn* vakar išklnu-inė- 
Ijo Įili'-tio kor|Htrari.itt, Įtinu*- 
ninku Bary rtn-iku reikale.

| “N'-liuvo jokio n-i balo |tn- 
kelti rtrrikų." rakė Bary. 
“Darbininkai rtrriko nenorėja, 
lų. yra privvrrti rtreikuoti ra- 
*iorganixnvu*ių unijų vadų. 
Dnri*i vatini dvdn Įmrtangn* 
Įmtrnukti j unija* vi*n* šalie.

via tiaugiau dirbtuvių uždaro
ma. rinūkininkų skaitliu. di- i

aymas A 
nmkn 
lų va 
riai—tai

“I 
d art rijoje 
dumbluo*e.

* * 4V- “fVl nfailFitspetrick pranešė, jog ju J "3 
__ _x:__L. nuu. *•*! nereikiapirmiauria važiuoja I*itt»- 

burglian. kur įvyk* vira eilė 
avarijų konferencijų naci jonu
lio komitHo. Sakė, jia tari* 
kouferrnrijų ra Porteriu ir 
pankui ra Gomprrra.

1* l'ittrimrglm ji* kėliau* 
IVariiingtonan. kur *enato ko
mitetą* i*m>ujo jj |M-rklnu*inė>.

Gina Vaukagano atraild- 
niiilcui.

Eitzpntrick gina AVaukeganti 
*tn-ikininku*. Sako:

” \Vauki-gnne rtrrikuojuntit-ji 
dnrbininkni nei vieno akmrn** 
nenumetė, nei kitokių užpuoli
mų jie neatliko. Tn* |tnt jtaly- 

Įti Bary ir kitų vietų plieno 
dirbtuvių rtrrikininku*.

‘•To*. taip vuilinauui*. 
‘riau*ė*’ fiaralinių žmonių ruo- ' 
*inmo*. Mr, žinome, ka* tų tia
ra. Ir nn-» im*itne veikli prie* | 
tuo*, kuomet ntei* tinkama* 
laika*."

Apie mairto rtovj rtrrikinin- ( 
kų tar|M< EitX|mt riek parakė;

"Vi*ka« tvarkoje. Darbiniu-

dėM- 1‘aėiaui Iletldebetur viri ■* vieto*e kareiviai apraugoja 
darbininkai rtnrikuoja."

Anot rtrrikininku komiteto 
prant-žimo. Cbieago* apricrityj mužai kur |m*itnik*i. Strviki- 
rtreikuoja arti darbi- uiukalll* nėra pragtt*
ninku.

Aito aja-kriėU komitetu* |ta- kariuomenei yra *wlima*. 
darė |denn. tuojau* pradėti Duup-I vietoM- pufta i»vt- 
organiruoti |tlieno indu-trijo* j žiojama lakrtytuvai*. Zrimn.-.. 
ofi*ų darbininku*.

|mriu* l*-giu*.

-jiem* ta* pavykrta. Ttmmrt *n-; 
li* |tamaty*. ko tlnr nclmvti mn-' 
ėiuri."

Bary atkreipė *l«mų į *ian- 
dieninį rtovj Anglijoje, kur 
tbiriuninkai *uorganixuoti. Bet 
podraug i*rri*kė viltį, knd 
Angliją galų-gnlr i*bry. i* tų keliolikų. 
nelaimių. ——— ‘JU "tižiųa" darbininkų namT
Darbininkai prie* darbininkui. |>M,kui Bary aiakitm. kad di-

Bary ėin *ti navimi at.ivež."- džiunut koqturat-ijtt. daritinin- 
keli* .hrbiniaku* i* *avo |die-ikų |tri<-ringa rtrrikuL 
no k.'ntttmejo. dirlitnvių. Ir <••* |atklaurta*. iž kur

Truk.mų ir tiemonrtracijų liu.lininku. pa*1n- j'- >'•**. juk pat* m-lanko
. ........... .  ........... “ ‘ *r’',k,‘.tė prie* M-nato ktunitetų______Itlirlrtuvių ir iH-*ii.i<-ina *u dar- 

ilviiKtli.-į v._........................ :- v___  . budai,.;.
Iruti!i. Ne* 1ok*ai iirgutm-iitii-

Ihiuget vietoM" Įurštu išve

SUMAŽINAMA PREZIDEN 
TUI ALGA.

Berlynu. *pul. 2.— Kuria
ma* vokiečių euririnkimn.. iš. 
rinkę* laikinų Vokietijai prrxi- 
•lentų, pa-k yri- jam "iu.tni 
markiu alpu- ir išlaidų per me
lu.

Bet tluluir tn patie* *u*irin- 
kiliui l'iudžeiini* komitetą, 
prraidviitui algų ir ištui*bi, -u- 
mažino ligi KHMMMI markių per 
įlietu*.

AUSTRIJA PARDUODA 
DAILĖS DARBUS.

rytu l*-ndrai vi»ų vė-šjmtijų. 
IHireiutu talkininkų ir pagelbė
ta vira neutraliu pi.auliti. TuoĮnių. jog Au-iriju 
a!l. i.. _ la!* •_ *!! I « • • ••

Paryžius, .pal. 2. Baniu Ii
,o» vnblžin už-. 

tik.lu Piduiltijo* vie*|tntijo* ,irniuo*mi -iunė*n ir (turdiiiMbi* 
yra pra*u*io* talkininkų <laly-|vi*okiu* brangintinu* 
vauti 1aryba*c. Ar tnlkininkni 
*il tilo *utik*. negalima Šian
die nieko |Ki*tikyli. Tik vrn 
gerai žinoma, jog Pram*uxiju 
pirmutinė n*-utik*.

I.it-t ii tai tuikn yra reiknlin 
gn knip finnn-iniu, taip politi- 
kiniu žvilg.nini*. Apie finnn-i 
nį *tovį pnn-kino mnn finnn-ų 
iiiiiii-leri*. Butui pnrakyti. km! 
l«-r praėjuaiu* devyni* mėne 
•tu*. *. m.. Lietuva* iždą- tarė. 
jo įplaukų mokertitni* ligi 
2.'»,i»• l.UMt markių (vokiėkųl. 
Tun metu gi i*laitlų buvo I4u 
milijonų markių. I* lo. .um*e 
*ra milijotuii markių i*lt-i.tii 1 a- 
n-i prie* liolėeviku*.

dailė, 
dnrliti-. I”i gautu* Įunigu. |n-r 
Kuliui* mui-tu*.

PANAIKINS MEDINI 
HINDENBUROA

Berlynas. -|tnl. 2. Km- 
im-tii ėin vitliri-ini pndirl.lino 
niilžitiiš|.[i madinę 
lo rtovylų. kurion

i -vi*-.
. knlnmo-.
I nutrriottr
' -inlymui.

Vokieėl

|*-rkr 
knd i 
r’tin-

iiifr*
vx f uiti 
• buvo

UO"I 
lun a.

*tzin <la 
rt i tų
\ n

i'lirlitiivių ir te-ii-i-ina .u tlar- 
> Viena* mašinirta* iš Voting-| bininkai*.
tunu, kažkok* Mnrtin. m-pni- Bary atrakę, jog jam apie 
ėjau už |mlį Gary užatnknvo •«' pram-šų dirbtinių .uprrin- 
darbitiinkų vadu*. Fitz|uit- 
rirkų ir Porterį ji, Įuivndiiio 

.maniakai, (nepilno proto). Su 
i kr, kati jie norį Migriauli fa-
lie* vyriau*yltr. Silkė, kad tuo* 

.dnrbininkų vadu* reiktų
ti ir laiduoti gydytojam. i«-g-
raininuoti.

Į Marlių iKižymėjo. jog Am*-

li*. trmleiilai. nmmttlžeriai lį- vi*o- 
kio* rų*ie* agentai.

I'n-kui Bary užgynė, kaj 
kor|t»inrijn turėtų nuramdžiu- 
-i kokiu, tni ngentu*. kurie 

-tiim- lM'*'*‘'k*"l*< darbininku* arba 
tuo. Anii'lytų.

Aut gulo la. plienu korpnra* 
rijo* mra. jmžymėjo. jog ji, ra

Į nuirta* ir kitko* vvžoijamn 
į auliuuol tiliai*.
i B'-l taipĮml daugel vieto—1 
,traukiniui lu-važinėja. Ir tokio- 
m' vieto-e už'laroiiHt. dirbtu 

:vė*. ka.ykltt. ir kitokio- J»1a:-
.g«».
Daugelis žmonių kenčia vargą, riko. Durta Federacija vi-uo -tn-ikininkų vadui- ar koini- 

, Streikuoja keli šimtai tuk.- ’ '**ln ktmrtruktiviu. rtr*-i • “7 " 
tančių gvlt-žinkelitrių. Ib i ►'* l’,Jrnn imlu-trijoje mri m-u.i.-i.ių
vargų dėl to rtrriko velku mi l«'k* ltn. .trrikn* e-ų- d. rtruk 
lijoiuii žmonių. Ne» tiedarta- *>'■*• 
vi-iir pleėin.i. gi mairto į»t-' Toliau, ta-Bary liudininką* 
uuiža. nėra kuo pri-tatyli. j parake, jog rtreikuojantieji 

Kuomet vyriau.ybė »kelbbi. m-t reik uojau-
i* tlarbininkam* niiola* 

gruitiojn. Sukti, jei jie nepri.i- 
tlė.ių Įtiie .In-iko. tni jie jų mi
lini. .udegin-in. moteri. ir va! 
ku- išžudy.ių.

Darbininkai "gerai" 
apmokami.

Gnry -ennto komitetui pra
nešė. kii'l "lieii" kor|*trarija 
yra “geraširdė" .nvo darbi 
įlinkam.. Sakė, kol |*>i arija 
yra i*leb|liii*i apie 32 Utilijn 
liti dol. Įinrupiriti 'Inrbiniii 
l.iiiii- “i.-ridi-m-iji!.” Apie 7 
milijonų 'lol. vert'-* mimų. »--n. 
dar ti'’|«il«iig1ii -tntydinti.

Itar 'boicmil. Korimraeim 
liuli tukrtnm'iu. ruimų, ku 
u*t- jt .nnale 'Lirbitiir 
im-. Ir mi" IP1-J metų Ilgši*

knd jinai i**irak*ianti .veika 
i* to krixi*t. grležinkelieėių vn 
du- TIioiiui. raukia:

•’A* buvau priver-ta. .toli 
kovon. Mano |»*-iai at-pirli 
į .ienų. Ar vyrinu.yl*- mi-i- 
iiuiiio. -ii kuo ji turi reikulą.! 
jei pnideita ignoruoti darbi 
ninku.;"

Į vi-u* |tujiiriniu. mie*tu*l 
vyrinii.yltė yra -utnmku-i <1-- 
•imti* tuk.lntiėių jurininkų.

Anglija |tergvvt na luii-u liti > 
liotnrpį. I.fd-u. kati i* .freifco' 
i* imkdtii ka. ar*t-.nio. \"--* I*- 
•U-biekimo 
da.. Bi Si.
t*-rrer*mt-..

letninkiii* n'-»u-iėję*. m-kuo- 
ir n*-kuomrt 

•ii jai* m-itnr*ių.. Ne*. anot 
jo. Ii- vatini nt.taraują vo* 
mažų didį plieno korporacijo* 
■liubimnkų.

Sukama, jog Gnry dar ir 
ėiaiulie l*u* išklnii-inėjamas

RASINĖS RIAUŠĖS 
ELAINE, ARK.

Elame. Ark , -pat. 2. f'in 
vakar Į'akilo ra-inė. rinuėė*. 
Kiek ražiiHitn. nužudyta 7 juo
dukai ii du Italių.

Itūin*ė. |tiikelin. kuomet i*, 
u nužudyta viena, gėle- 
lio -Į

ANCLIJOS KAREIVIAI
ĖMĖ ODESSA

Ibi t •
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AUiiKMic mtaa na atuUcMM
at wewimitaxmi ao a corr

Kataliku maldai aabaiaiako 
dūliai bar naodingeaaės ui gin
ies ir jmpuošslus.

Nabnšninka.' buvo gimęs 
IMI, ta i-gi mirė 78 metų am
žių ir -’l m. kunigystės.

Šlykštus Melas.

KATALIKŲ DRAUGIJOMS.

UCTt viv KAT.U4KV lHUrnAim

“DRAUGAS”

A. a. kun. E. J.
Vattmann.

Faaedėlyje Evanriina- Ar. 
Pranciškau- ligoninėj)- mirė 
kun. Edvardas J. Vali manu. 
Jis buvo nelietuvis, liet užtek
tinai pasižymėję*, kad jį Įmini-

Jo amžis perėjo tarp karei
vių. Jis tajio ka|*-liuuu 1K77 m. 
Tada buvo kari- su raudonai
siais Amerikos žiiH-iH-mis— In- 
dtai^U-ktri jis vėl Inmsvo kn- 
rvjc su !>|>aiiai* IK!H tu. ir į 
kapelionu* įsirašė 1917 m.,
kaip tik tn|si apgarsinta kalė 
au vokiečiai*. Priimtas atgal 
| kariuum<-nę ji* laivo kailelio- 
M Forl-Sle-riilan’r. Eidama* 
76 met u*, žinoma, negalėjo ke
liauti į Prancūziją ir stoti į 
apkasu*.
Kol kuu. Vattiuaun buvo juu- 

nesni*. ji* išmoku Ameriko* 
raudonųjų Imlų kuilių. y|mė 
jy genties vadinamo- Siuuv. 
Jis ir ka|«4ioiuivi> 2!t-taua- Iii- 
dijano- pulke, kur kareiviui* 
tarnavo daug to* gentie* vvrti. 
Ji* juo* mokinu kaip tėvą* 
ainius: mok-'dnmns jų gimtąją. 
kailių ji* išmokim* juo- imu . 
dingų dalykų. I’ž jį Siiiiiviri-i.-ii 
Indui butų ir į ugnį ėję. Ji*-, 
reikšdami jam savo iki gurių 
ir lm-ilę. praminė jį “Didžiąja 
Pušim.’* I.e nls-jo. ji*- įminsiu 
jmtyrę. kml ta Didžioji l’tlši- 
jau krito.
Kun. V nttmanų gerbė taip gi 

ir jtaty- nugeriamieji n*im-- 
ny*. Buvęs pi*-z.id<-nti<* T. K****- 
m-vėl t,
js-r Clii*-.-*gą. tiek 
davo į U ilim lf*-. m- 
Vmtiiuitin kl*-lxiiuivo Av,
xaf»> puri 
mėnesy j*-, 
liinnn 
imlų I. 
U *1 OI1 
T lt

I

I

Jį M-l K

f

b

kiek *yk vaduodavo 
•y k u/.-uk- 

Ietį kilti. 
■Iii.* 
•tžio

tiL. kun. Vatt 
Įš ilk iii-d**-imi 
-. ptetid.nta- 
. prerėkldai

t

Iš k rasos gavome laimi ne
aiškini ids|*nusdintą ia|*-lį su 
(■arašu "Agencrt tcb-grapliiųuv 
Liliuiniemie,*’ t. y. Lietuvių 
teb-gnifo agentūra. Nusli-lstme. 
kodei telegrafų agentūra nesi- 
mtutloja telegrafu tik knisa! 
Ik-t skaitome t'dinu.

Bolševikų biitnėjiiiuii Fo
tonijoje.

Ryga— rugsėjo H <L, 1919 
tortų. IbJševikų armijom* 
ku *-_-viiati*iai |>n»iM-kė jų 
didy -i* už.ptioliimis ant Es- 
lonijns; estų frontas sulau
žą tas. Su didžiausia |msku- 
l*a rengiama siųsti į frontą 
eivilę Baltijos gvaniiją. knd 
sulaikius bolševikų briovi- 
tnąsi tolyn. Rylų šone stin- 
kenyla'-s di*lėja; atsirandi 
naujų vargų.
Antras pranešimas yra už- 

vardytas: “l-ė-tuvo* vablžia 
remia Istlševikus.” I’,* tuo už- 
vardijimu eina:

Kaimas, rugsėjo K. Htl'J. 
Ibdšcvikų agitacija kasdien 
smarkėja. la-turos valdžia 
(Tarylta) (ain-mia tą darių, 
išb-iMbimu įlaug atsišauki
mų. reikalaujančių atimti 
uuosavylię iš lenkų savinin
kų.
IJrtuvos vablžia rūpinasi 

sutvarkyti žemių, dvarų ir 
l*-ž>-mių reikalus. Gal tam tik
slui ir |<tsvina pagarsinti vie- 
ną-kilą atsišaukimą. Kiek gir
dėjome tokius atsišaukimus 
garsino («rtijoa. o ne valdžia. 
Bet jei ir vablžia butų garsi
nusi tokius atsišaukimas, tai 
tiktai neapsakomai didelis be- 
sąžiningutiuis galėtų juos pa
vadinti IsdM-vikiznio rėmimu. 
Tai-gi pnduotatda čionai pra
nešimas yra kuobibiausiai ne
sąžininga*.

Ji* yrn nn-lns. ne* nusiduo- 
•tn *-*ą* telegrama ir <la-gi iš 
Knuno. Kauno telegrafo stoti* 
yrn Lietuvių valdžių* ranko
se. Ji jokiu bislu neimtų pa- 
b-ėliisi tokios t«degramos prieš 
*avc.
Jeigu ant raita* prataėime yra 

sugauta* aišku* no-ln*. lai m- 
pnuingn butų tikėti ir pir
mam pranešimui. at*|mu>tnm 
ant t„ |>ali*-. lapt.

Ka- b-idžin iih-Iii* ir |m»ivii 
• liną ** Lietuvos telegrafo aįri-n 
turą.” ta- kenkia l.ieliivni. 
Ib-niv buvo l.a-tiivių N|miahi* 
Bitini- teikti žinantis n|*«- įdė

jimą. Linzama*jv 1il**jnii* nt- 
•iriid** |*ntiH*gž*lžiojinMs j** 

|'“l.ivtuv*— tvh*grafe agentū
ra.“

Jau ne- tmilėiiH*. kad In a- 
igi-nliira n*-inntub>jn ti*l*itni 
' fu, tai gi tia-ln* yru antinui*' 
| ž<*dyjv. M*-s mnlotin*. kad iii- 
Lietuvai. ■■ l.iviuv*** pia-šnins. 
tarnauja tn ng*-ntiira. Tai-gi 
na-br 
Ti*-a tėra tik trveinim* to, 

fai-:** vnr*l** »»lyj*-.
**ag*-iiliini*". 

K*-«*» ta 
'•••n**-. Ji užtaria 
l.i-'Hn**- valdžią, 
tia-s žili**lie*. t< 
|M-i.|niig mi**lnidi b-ttknm

I

Gyvename organizacijų ga
dynėje. Organizuotas žmogus 
šiandie daug vertesnis ir nau
dingesnis, negu iH-organixuo- 
tas, jmlnidns.

įvairių draugijų—gerų, ge- 
rostiių ir geriausių—jau nema
ža turime. lh-t eidami vis pir> 
tnyn orgauiiacijų keliu—mes 
priėjoiiH- prie to, kad ir drau
gijoms tarp savęs reikia orga- 
niciKities, rišt irs į vienų di'b-lę 
organiinrijų, kuri apimlų visas 
musų draugijas. Kaip |Mvienis 
žmogus tais tuuslingi-siiis. jei
gu jisai bus uigiiniz.u**tiis, taip 
ir draugija Ims la naudiugvsnė, 
kuri prigulės jirie visų draugi
jų organinei jos, Palai'la-gi 
draugija, niekur m-prigulinti

vo« žmonių sielos ir jų gražus 
darlmi.

Fflcmcija tai di*b-lė katali
kų šeimyna, tai tas svarbiausi* 
musų tautos bramluolis. kurs 
neša musų tautai sveikų ir 
skaisčių ateitį. Federacija rū
pinsis (išlaikyti saro narių tar
ia koartimiausius ryšius, vie
nijančią ir stiprinančią krik
ščionišką dvasią. Ji <tnliusis su 
savo tiaromis draugijomis—ži- 
nioatis, miutiada ir sumany
mais: ji (traiieš, ka* jau kata
likų nuveikta, ir kas <lnr ma
išiniu nuveikti. Fi-di rncijn lm* 
musų visuomem-s širdis, kurio* 
idakimą jau* visas musų visuo
meniškas kūnas.

___ __________  - , ____ Kni dnr m-priguli — rašyki- 
daug mažiau naudos teneš: jiib*- Narini draugijų, m-prisira- 
gab'-s Imti naudinga lik sau, aa- j šiušių dar (>rie F«b-racijos, 
vo nariams (ir ta tunsla bus la-1 įnešlcite ir agituokite saro 
Imi aprila.la): Imt ji m-ticšnau-į draugijom-, kad prisirašytų, 
•los, nrim laimi mažą naudą lė
mė |4ate*nci visuomenei, tau
tai, Imžiiyčiai. Ih- to neorgani
zuotą draugiją bilc kokie gud
rų* agitatoriai lengvai nuves į 
kokius šuntakius, į kuriuos di
džiuma narių kad ir nenori ei
ti. is-t Inlmi <lažuai dmelasi nu- 
sivi->li.

Tad orgaiiizisikiniė* visi, kas 
gyva*, lai nelieka nei vieno lie
tuvio kataliko, kurs is-prigulė- 
tų (trie įvairių naudingų kata
likiškų organizacijų, kurios 
neštų naislą ir jo kunui. ir jo 
protui—sielai. Taip(mt-gi lai 
is-lieka m-i viemm katalikiško* 
draugijos, kuri neprigulėtų 
prie visų liet. kat. draugijų vie- 
uyls'-s, prie Fedcfacijo*.

Katalikų Federuri jos užduo
tis yra vienyti visas lietuvių 
katalikų organizuotas (mjėgas 
bendram darbui tautos ir baž
nyčios naudai. Mums brangus 
yra nrasų katalikiškas tikėji
mas: brangi yru mums musų 
tėvynė I Jei u va. Fetb-raeija ir 
ni|Miia*i tas musų didžiausias 
braugvinls-s ue lik apsaugoti, 
aĮiginti nuo įvairių (triešininkų 
ir užfmolikų, Is-t dar tuos pa
čiu* turtus rupimu*: mumyse 
imgiliuti. sustiprinti, |iadaryti 
juos mums <lar brangesniais, 
ih- tu lis-*, lietuviai katalikai. 
cMlaiui Tikrojo ir Didžiojo De- 
mokrato— musų Išgniivtojaus 
pramintais keliais, branginame 
laimi ir <b-imtkrntyls- ir stoti- 
giamės Imti kogeriausiai* de
mokratais. pripažįstančiais 
kiekvieno žtm»gaus lygia* tei- 
*••#. imgerbiam-ini* kiekvieno

t-

Prigulėjimą* laimi lengvas: po 
tie j lis-1 u* nuo kiekvieiKi aavo 
nario. (Pirmiau mokėjo vieno* 
|mi 3c, kilos net po Iže. Daluir 
visiems sulyginta). Prisirašiu
sioji draugija gania tam tikrų 
paliudijimą; iš tų fialiudijimų 
visi galės ir įrakinti, kuri drau
gija yra organizuotn. o kuri 
|Hil.’iidn. Be to gauna <lar visus 
*|miir<>Uiitas Federacijos kny
gas ir kitu* raštus.

Draugijos savu mukesaius 
(čekius ar moncy orderius) ra
šykite vardu Federacijos iždi
ni nku J. Mockaa*, o siųskite j 
Federacijos sekreto rija tą šiuo 
ndrvsu: Am. L. B.-K. Federa
cija. MI tt'etUtitudcr are., Be- 
truit. Uiti. Iš ten reikalaukite 
ir visokių žinių, ir konstitucijų.

Čia Įiriiiiraana dar vienų da
lykų. Ateinančio sausio mėnesį. 
Irus (tirmas auražiovima* nau
jai suorganizuoto* Am. Liet 
lt K. F. Tary bos. J tų Tarybą 
—nugščiausių ir valdančių mu
sų įstaigų—rink* atstovus ne
tik musų cent relinės organiza
cijos. liet ir vietiniai susivieni- 
jūnat katalikiškų draugi jų, pri
klausančių Federacijai. t Mat 
draugijos skuliinkitės rašytie* 
prie Federacijos ir skuliinkilc 
stela ryt i aavo kolonijose kata
likiškų draugijų centrus, kad ir 
nuo jūsų kolonijos galėtų pa
tekti atstovas j Tarybų. Neor- 
ganiguotos kolonijos neturės 
Taryboje savo atstovų. Kinki
niai j Tnrylų turi Imti atlikti 
iki grutslžio paltnign*.

Fed. Sekr.

| žmogišką vertybę, pikete'-iim 
«-inik kitu žiiMttrikkMk alinti vlwa

yra ir pirmnuie žodyje, 
į. 

būtent

cnt ura. m- 
lenku.

apie kurią 
I ir taip yni

tl« /I 
po iv*

šiais kilų žnmgtška* silpiiyls-e 
ir klai*lns. č'ia Fmk-rncijojv 
kii-kvėtuis susitiks su tikrai de
mokratiška tvarka ir dvasia. Vi 
sos musų |Mirn|*ijo>. sąjungos, 
visos draugijos, kuopos ir km* 
|s-lė* visos čia »usis|iM*lilsios 
l*o viena tsislra musų Federa
cijos vėliava—knd visoms ly
giomis teisėmis ir lygiomis 
prietk-rmėim* imsnlarliuoti la
bui kiitalikyls-*. lietuvy ls-* ir 
•l<-im*krntyls-«. Nvi vienam 
žnmgui su prabudusiu ir prn-, 
kilininmii *i*-kinm'ia siela, m-i | 
vienai draugijai *u augštai*1 
troškimais—šia m- l*k m-busį 
ūžkit -ta* kelia* | 
|M-l*lllll><l**ll lwt, 
kiekviena gera 
ki*-kvir>in* doro
ta.* |*ndrųsiiiimų. 
pnt.iikinnnų. Vi 
l*ttil>iai gražų vaė

LENKy VALDIŠKOS JSTAI
60$ ROMOJE.

Reikia Lietuvių AtMovybė* ir
Romoje.

Kn*l ir <lnr m- galutinai nus
tatytu nils-žiu lenkai, galima 
sakyti. *iiorgnnixavo Komoje, 
tai Is-nt toje pniKinėje, kad su
lig kitų valstijų ir jų čionai 

.turima savo <>fi*-ijalių įstaigų: 
Komoje yra:

I. I-vokų .luihanada pri*- 
Kvirinalo; viršininkas Kostnn- 
l:i« Skitiniliilus-sulelikėjęs lie
tuvis. Gardim* guli. dvnr|smis.

|i» ifsljli ir |{u.ij,,j*- Tari ln*jv nr

Pridėjus dar kalėtų “Lieta- 
mm lenkų,” kų yni erodais ši
tų įstaigų pasirodys, kad Len
kijai sunkoka apsieiti be lietu
vių. kn amžiais nešė saro dar
ia; ir kardus lenkų gerovei ir 
garbei.

P. Skiriinuta.*, lenkų nmlm- 
sadorius mi savo jtalydovais, 
neperseniai jau persistatė Ita
lijoj karaliui ir nūnai nebetu
rės įėjimo į Vatikanu, kaip kad 
prieš tai, kuomet buvo gavęs 
2-3 kartus audijencijų ]m* Av. 
Tėvų.

Izenldjos pasiuntinystė prie 
Vatikano taipgi jau tvarkoje. 
Josio* viršininkas prof. Kovai- 
»ki.», 13 d„ šio mėnesio, jHidurė 
įkurtuves saro buste.

Aitnj iškilmėje dalyvavo K. 
Kardinolas Gaspari, Sekreto
rius jo ftvrntinybės, Antvyskn- 
(■a* Ceretti, Mon*. Tedešhtai, 
Mons. Tarei Av. Tėvo Maggior- 
dotn’a* ir keletas kitų monsig- 
noru, urėdų Sckrrtarijos di 
Stato, Vatikane.

Pažymėtina, kad lenkų iškil- 
rnėje <lalyvauta ir lietuvio. Jo 
M. Antvyskupio Zaleskio, An- 
tiokijos Patriarko.

VmMMrmLmla Iioim ; J Į.Jnu* pnortių KSd 
trumĮrti taiku gal dar padidės 
Roinojo •*Lietuvos lenkų” bū
relis, kadangi Monsigimra* 
Kasys Nkirmuntas busiąs pa-’ 
skirtas patarėju lenkų pasiun
tinystės |>rie Vatikano. Mons. 
Nkirmuntas viinirtas iš garsios 
kitados lietuvių bajorų gimi
nės, geras |MŽį*tamas musų 
anų laikų Vyskupo Paliulio, 
Cirtautu, Roppo, Prrloto Aa- 
tanaviėiaus ir kitų, prieš karę 
ilgus metus gyveno Romoje, 
kartu su Antv. Simonu ir Sa
piega aprupindaams Lietuvos 
dvasiškuosius roikalus. Katės 
metu kaipo Austrijos pavaldi
nys buvo priverstas apleisti 
ltalijų apsigyvenęs ftvriearijo- 
je, kartu su Jctavitų generolu 
grafu Izedochovskiu. kų senai 
jau grįžo Romon.

“Po IJctuvų miega.” kaip 
—* - - • - au_t---- *_ ---ur —Maironį*. i *v>juavii*
IJetoviM atstovams Jo M. 
Kun. Staugaičiui ir Kaunan 
Grigaičiui, o (taškui juos ir 
Irau. Žilinskui ir vėl Romos lie
tuvių būrelis sumažėjo. Tesi- 
likome tik aš, klcrikas Zabiela 
ir mano sesuo Barbora.

Ar ilgainiui! Dievas težino. 
Gera, reikalinga ir naudinga 
i-lėtinsi Imtų, kad
kuogroiėiausia atvyktų čio
nai Knnauniukns Narjaus- 
kas. lui iš kelionės Amerikon, 
bmo grąžinta* Kaunan, kai|st 
turimas liuli (Mškirta* lietu- 
vos atstovu prie Vatikano, hy 
tik, (tridėsiu aš, atkeliautų čio
nai turėtlama* įgaliojimus vi
sų trijų liet u vos vyskupų. Ib
io jo (mdėjimas Imtų laimi ne
aiškus. o musų “brolių*’ intri
gom* laimi panagus.

Negaliu dar prab-isti malo
nios kiekvienam lietuviui žine
lės. knd Rusijoj Admirolo Kol- 
ėako Valdžios |*a*laryti jau 
urėdiškj žingsniai, idant į»tei- 
gti atskirų Kiltcrijos Vyskupi
ją. <• jos vyskupu imskirti kun. 
Deuiikj-lieliivj Tomsko kb-lm- 
ną.

Kun. Prapolcma
(“Iš. Draugu*’’.)

DĖL PAGLEMŽTOJO CUK 
RAUS CHICAGOJE

Rugpjūčio 24 d.
Kas, regėjos, lig šiol Lietu- > priešų, kirk ji nėra mačiusi net 

voje buvo m-galima ir neįvyk- [karo įimtu. Nespi*jo iš Eemai- 
•loma, tai įvyko sekmadienį...................    '
rngpjučio 17 d, t. y. visos įdė
tu voje gyvenančios ]iartijos, 
mirs kitokiais žodžiais, lėčiau 
išreiškė vienų mintį, surado 
viemslų olatlsį ir m-žiuriiil sa
vo |Kižiurų ir nuomonių skirtu
mo ranka su ranka, petys au 
petim išėjo j gatvę ir sušuko: 
“Piliečiai, tėvynė imi vajuje! 
Kn« gyva* ir dora* grielikimė* 
ginklo ir tų prieusniių, kad ne- 
l*dastų l-ietuvnjv net vieno oku
panto”. Ir krikščiouis demo- 
krata* grvtim socijalisto demo
krato ir liaudininko ir sautari- 
nitiko šaukė:

**Aalin Imtuvo* iJėšikai— 
vokiečiai. ru«ii kolėakininkai ir 
liolšvvikai!

Nuliu gndiikai lenkai! 
Muk iš akių jų sėbrai! 
Visi j kovų dvi NcprikUnso- 

nms Išvtuvos Respublikos!
Te gyvuoja laisva demukra- 

tinga IJctuvoa Respublika su 
r ostine Vilniuj!

—Is-nkų dvarininkų valdžios 
samdyti legijonininkai, nežiū
rėdami jokių sutarčių nei pa
šalų, kurie ir karo metu do
riems žuamšoM yra šventi da
lykai. vėl slenka gilyn j lietu- 
vų ir pakeliui grobdami grųso 
|mimti Seinus, l*unskų. Alan
tu ir kitus vienų lietuvių gyve
namus kraštus,“—kaliui j pilie
čius savo pariilcistunsc lape
liuose Noeijalistų liaudiniukų 
Demokratų Centro Komitetas 
ir L. Valstiečių Kųjungos Ko
mitetas ir baigia šiais žodžiais: 
“liet te m-numo lenkai .kad mu
sų kantrybei nėra galo. Xe! 
6į kartų visi IJetuvos darbo 
žmonės—valstiečiai, miestelė
nai ir darbininkui, kaip vienas 
žmogus, sukils ir su ginklu ran
koje savo teises ir ži-ns- ap-

Maalin nlrAgiral**

čių išsinešti ištvirinisi, plėšri 
vokiečių kariuomenė, kaip jos 
(tasir-iK-j pradeda Spiestis nau
jos visokių valkatų gaujos— 
Kolčako batalijonai. Ko jie no
ri iš musų! Susiburti, susistip- 
rinli IJcturoj ir eiti po to lsi|- 
ševikų mušti, atstatydinti jei 
m caro gadynę, tai bent lentin
gųjų viešpatyhių. Bet prieš pa
siekdami rūstis, jie mttsų kraštą 
apniks ir mus (urmus pajungs

Dar silpni balanų, jie jau plė
šia ir tvirkina žmones, naiki
na javus, atiminėja gyvulius ir 
žadina žnsmčsc caro laikų at
minimą. Kruvinojo caro pa
veikslu jie nori j savo (tusę pa
irau*!! musų širdis. Iš rytų 
vis giliau veržias j 1Jetuvą len
kų IrariaL Jie paėmė Suvalkus, 
slenka Seinų link jr nori pa
grobti grynai lietuvių gąveua- 
mas rietas ir tL

Toliau partija kviečia pilie- 
t čius grieirtis už ginklo, dėtis j 
(uirtizanų buriu* ir su ginklu 
raiiktm- stoti prieš naujus mu
sų krašto, nmsų^žentės ir lais
vės grobikus, ir baigia bendrais 
obalsiais:

— Į kovą draugai!
Laukau iš Lietaros Icolčaki- 

ninkus, sugriuvusio cartamo 
bernas!

laukan lenkų legijoaus, Lie- 
taros dvarininkų sėbras!

laukan vokiečius ptežtkus, 
musų krašto skriaudėjus!

Te gyvuoja DimkrnttaĮi 
Uctuvus respublika!

Te gyvuoja Nteigiamaais Lie- 
turos Seimas!

Te gyvuoja viso pasaulio 
darbtainkų vienybė!

Lietuva,” Kaunas.
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ir tt
— Uctuviai (talmskit! Tėvy

nei (tavojus kasdieną didėja, 
šaukia Tautos Pažangus Parti
jos Kauno Kuo|>a:—Tariamie
ji “broliai” lenkai kas kartą 
veržiasi via giliau į musų že
mę ir kėsinasi pavergti musų 
tėvus, musų brolius. Tie, kurie 
ckilasi musų vaduotojais— 
prancūzai—no mums |ui<l<xla. 
lik lenkams, kasdieną skirdami 
vis mtnją demarkacijos liniją, 
atiduodami lenkams vis naujų 
IJetuvos žemių |*lotų ir tiems 
musų (Mvcrgt-janis tcik<bimi 
visokios jmp-llms. u mums vi
sais Itmlnis trukdydami gauti 
ginklų, knd galėtumėm patys 
katilu rankoje gintis! lankams 
atiduota* Vilnius, musų šalies 
širtli*. Negana to. lenkai, pran
cūzų imiailumti. jau turi |«t- 
gricltę diilolius I jotu vos plotus 
į vakarus ir šiaurę nuo Vil
niaus ir vis dar brinutiasi to
liau. Dnluir b-nkai įsigeidė įui- 
veržti mums dnr Seinus, tą l'ž- 
nemunės vyskii|n; sostinę ir tt.„ 

—Pritruko kantryls-s: nclie- 
galins- daugiau tylėti,—pilnai 
pritaria savo laiteliuoM- ir Dc- 
tnokr. Tauto.* laisvės Kanta
ro* Centro Komitetą* tada, 
kisia geriausieji l.i<-tuM>» su ' 
nų- gimt n*il*ų tėvinę nuo 1**1-Į 
senku, lenkai rengiasi suduoti I 
mums mirtingą smūgį iš u/.pn-l 

. Išeikiiu šiandie vi*i me* 
i'ę ir (msakykim tiem* 
kuiiuir laiigin tuo pa- 
*• ir kito* |*att*j*e.
•tilt**' s<*-ijaldi nekratu 
u* Kauno kuopa iileidt 
ui nt.-išatikiiuą ir prade 
is žodžiai*:

RUETUVOS.
Liepos 13 d. i vykę 

didriia susirinkimas, kuris ėjo 
virių laikų ramiai ir tvarkingai. 
Žmonės fiatvnkbiti pranešimais 
risi yra nusistatę prie* lenktu 
ir kiekvienas pasirįžęs kovoti 
su lenkais. Vietiniai gyventojai 
l*alankųs Lietuvos valdžiai, 
laukia Steigiamojo Seimo ir 
žemės reformos.

Vokiečių jau nėra, bet kar
tais jie ajudbuiko (dėšti. Kito
kių plėšikų tuo lar|Ht negirdėti.

Andrejevu. čia žmonės mit
ini ii imi n|še valdžios darhų ir 
šių dienų I Jotu vos reikalus. 
Tari' virtinių gyventojų vieš- 
liataujn bolševikų dvasia Vo
kiečių jau ncia-ra. žmonės ne- 
imtenkinti vieline milicija ir 
valdininkais, kurie ima kyšiu*, 
ir lik ui pinigus viskas galima. 
Ta* latro |au>akyta susirinkime.

Kvėdarna Vietaiti? apakr. 
Rug. I <1. įvyko gana skaitlin
gas susirinkimas. Pranešant 
|H>lilikiuj Lietuve* padėjimą, 
žmonės noromis klnusė pranc- 
šimij ir išreiškė |at*itikėjinią 
Lietuvos valdžiai ir pasižadėjo 
kluti-yli jo* į-akyinų.Mic*trli>. 
išeinant vokiečiam*. leisti išde
gė. ii< I kai kurie sodžiai išdegę.

Kuršėnai. I Jrpo* pinnotiiH
in|Mi MpvtiglflN Snrfui* 

bi«» K«b!nii«*tm>: k/idn tni ateiti* 
k<i, ii* žinia, lik knip rmk<*j<» 
ptunlukiu* iAvriti |inm rod*’« 
knd l.‘> pndų fvi^to 
X*tii»at«iliji \m |M*r auk*!*

U ? k&llihiidiM irtuu, aiu»»iiių 
klfi’i-n'i*. knttnr IhiIų Su* 
nulinei Koiiiiit-tn>. l»«-f pn* mu.* 
u-l.& ii/litilin.iiiin. Znioii***. 
nu>lt<Uiin loki įtrbrmuiiniDU) 
jų iriUMt k %aI«|xi<«r turtu. In 
luii uejmtenkinti.

“Lietuva,'* Kaunas.
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Lietuviai Amerikoje. Į

NIAGARA DNIVKR8ITY, 
MIW YORK.

Malonybė (liicagos arkivysku- 
|hix Mumlelcin, Cliic. katedro
je nigs. 20 <1. įšventino j kuni
gu*. (ii riilslijakmių .1. Miliaus
kų Jo Malonybė vyskupo* M. 
Ilohan, ii Scranton, Ihū, mok-

Iš visų mokyklų, kaip kole
gijų, taip universitetų, musų 
moksleivija karts nuo karto 
praneša per laikraščius savo slų užlaigti nusiuntė j Knt. 
veikimų ir tt

Niagara univrnutctaa ligšiol V. 
visai buvo negirdėtas tar]x- lie- 
tavių nmkslrivijas iš priešas-[gijos moksleiviai, a ypatingai 
ties, kad buvo visai maža* [mes lietuviai ištariame kun. 
skaitlius lankančiųjų tų mokyk--(SiSniiskni širdingų ačin už pri- 
lų. Luikui Im-kuiH, atsirado ir siųstus linuos imveikslėliu.* ir 
pas uuu bisių daugiau žymes-1 cigarus ir vtdijame jam visa 
aių stadcatų,tat-gi tankiau bos labo visame kame, 
pranešama apie jųjų veikimų. Gaila taipgi, kad apleido imt* 

N. universitetas randasi ai/, sulslijakonas. J. Miliauskas, 
a labai gražio* ir žymios vietos, nes laivo plačiai visiems čia ži- 

arti Niagara raisit-iipuolio. ku-1 'minas ir geras lietuvis. Jis ne
rio gražumas ntkrt-i|iin tlmnų-tingtulavn |m*klarln>ati ir tlel 

■y didelių minių žmonių, atsiimi- j|Kivienių draugų ir <lel visuo- 
kančių iš visų (Msaulio kraštų.*menės, kokiai nors progai puri- 
kad pasigrožėjus gamtos tvari-'taikius, l'žtat |m<lėk jam Dieve 
niu—vandeii|>uoliu. Ikogi rišusiai užlmigti usikslų ir

Vniversiteto laukai užima i laimingai (nesiekti tikslų, kuris
300 akrų šėmės, netoli u(>ės 
Niagara. Aplinkui mokyklų 
randasi atletiški bukai, kur 

studentai ia vi imsi įvairių žni- 
<liiiių, (lavyulžiui “luot Imli." 

d “laše Imli," “tennis” ir tt.
Apart žaidimų, yra gražių vic- 
tų, kur galima vaikščioti ir 
graflMtiia ncišjmsakytu grn-

Univrrsiteto nmlcalas yra gnu 
F augštaa. Mokinama rncdicitoM.

iaMairrystės, rlassikos, filoso
fijos ir teologijos. Giimigu- 
aiems universiteto autoritetas 
suteikia aagštus laipsnius, k. t. 
X B, B. K, Pk. H, A. M, 1». 
LitL, D. LL, Ir IL Uarivrr- 

JT sitrtr mokytojauja Av. Vin
cento Kongregacijos Tėvai, ku 
rie Nctaviams yra įvairiais bu
dais prMaakųs. Mokestis už 
mokslu yra neaugštesnė už ki
tų mokyklų. Universitetas 
yra pagarsėjus ypač Dvasiškos

NMliuAOų BCg IMtfkv 
tajauja fiioMifijo* ir teologijos 
daktarai kunigai, baigusieji

* Dvasiškųjų Akademijų Byiue.
Italijoje. Kuo tolyn, tud didės- 
uis skaitlius auga lietuvių rno-

• kinių šiame universitete.
Sekantieji lietuviai šjua-t 

lanko universitetų: E. laurai
tis, J. Laukaitis, K. C’ibirkn. J. 
Dambrauskas. Kt. Aolomskis. 
Z. Jakuliauskns. M. F. Bau 
nsintas.

Imliai yra |<agri<biiijanui. 
kud dauginu lietuvių mokslei
vių sjiicstųsi į šių mokyklų, ne* 

I valgis yra gera*, nmkslas aug- 
stas ir mokestis nėra petdide- 
lė. Pabuvus metus ar keliu* 
mokykloje, galima gauti dirbti 

♦prie įvairių <larlH;. kurie sutei
kia nemaža |*-lin> nciurtiii- 
giein. moksleiviams.
Imikas mums jauniems moky

tis* ir tnliulinli aavo protų, ka
da tėvynė ištiesus rankos (įra
šo, reikalauju |mgell*i* nuo in
teligentijos, ln-t atsiminkime, 
kad Im limksleivijos, tni nėra 

i iM-i inteligentijos, nes toji irn 
branduoly* musų intcligeiitijo* 
ir tėvynės veikėjų. (

Visi, ka* išguli, lai riekia i 
mokslo. ,

Ka* troknlji kokių |uiiuriinų i 
knslink mokslo šnkų, arlm tniuj 
kokių siitiilknirnų. lai laiškai- ‘ 
kreipinsi prie; M. F. Dainuoti ' 
tas. Niagara l'niverrity. N. Y •’ 

M. F. D. j

•«

X

Universitetų, IVasbiiigton, I).

Visi Av. Bonaventūro tindo-

4 Tu Betwiq koncerto vaka
ran gražiausia pasisekė ir jis 
daug reiškia, ne* jin Mpažiii- 
dino man nu amerikonais ir ki
tomis tautomis, kurių žmonės 
atėjo pasiklausyti, ir gvrėjo-i 
lietuvių dainomis ir jų gražia 
meliodija.

Aut rytojau* anglų laikraš
čiai puikiai a|«rašė, išgirdanti 
lietuvių koncerte vakarų ir ih- 
kurie laikraščiai jmtalpimi lie- 
tuvių šokikių paveikslus.

Tik viena* dalykas musų m-- 
džiugina. Kuomet reikia lietu
viam* pasirodyti kame nors, 
tai kiti nepritaria vien tik del
ta. kad jie negali va<k>\aiiti. 
Iteilo-tų pirma dirbti taniai. ■> 
ne savo nsiiK-niškieiiiK sie
kiam*.

A]*art to visko reikėtų išn-ik- 
šti imdėkii Av. Kaximieni ir 
“Birutės” eliorų luiriams ir 
geriiiaiuųjaiii jų Vedėjui, J. I*. 
Jaukui, už taip puikų jmsinMly. 
mų ir lietuvių vardo |*akėliiiių 
svetimtaučių akysi-.

Dauginus tokių vakarų, ku
rie keltų lietuvių vardų j pa
saulio tanių.

ANTPAttAVMO. FATONIC
■MBEMBD®

ir

MOTERIS
Reikalingu* «k-l lengvo 

riaus dnrlni dirbti mii.ų |*i| de
rinių Bosų Fabrike.

Ava-

Prily rimus Ucnik.-iliiigus.

Durims Ibstovu-. 
pradžiai ti1"o« • .-r.. .*

valandos nuo iki 
Suimtomis iki piet.

4:45.

SEARS ROEBUCK & CO.

jau visai arti tesiranda.

PITTSBURGH, PA.
REIKALAUJA

ft.lMAN .%*T PARI»AVIM<»
4rvnl«>. rrttirfllii |sttnalitl. JI |*44o» 

||Ib'<». 24 du ir 1 vnl. plAtuiMi*. * 
,«•».«> v< ntuiu »u SMA>w KaneinrtHia. 1*4.1 
KtMl |Mrd««MlaNSMK SMr« MO InlBkaa IU 
utinėj* ant farmy. Adrw.

JidiA Maišalais.
ISM Ms. MaiMtltrM .ta. <lsi<«cn.

AITRA.
Parsiduoda labai pigiai .1 

ipaudiaaaaa mažina sa Usta-| 
viikomii raidėmis ir peiHų po-1 j 
pierai pjauti. Kam butų rei-' 
kalinga aUiiaukit j

"Draugo” Admtabtradja, 1 

(F- O )
1800 W. 46 8L Chicago, m.

vzcnrDK 
’35iki*50 
į savaitę 

Kirpriul Ir LrUa.'UI ,r» nikiu,. 
Jjiml viauomrt. ji. turi trumpa. »»• 
Unlit. ir Imcra daria.

Mr. raliu). Ju. tlmokrtl Ut <Urb. 
I trumi-a laika C.<«o»li ar vakarai* 
•1 mala karna. apacųaU. Uurta. 
■aktalme ant Kovam* Fa—«r m«a-

MASTER SCHOOL, 
g. r. KaaaMi*. rvnlMtola 

190 M. 8Ute Str.
Kaam. laks <kl. « ų>ka>

TalafosM rotlmaj ••
DR. W. A. MAJOR 

<ivi>vroj.is ut niunįcu.u.

Ant ftardavlmia arfam mnHkym** 124
U»man > Gi- F’’ br“M* ** M**t BtuAlBiMula ap.MomAn tt ATUUDgtOn Strs. II Ind. AlatfavlHlc (mis

J11- •IrvkrmMd.
------------ 4124 K AUilatad. Am

PEAIL QOEEN 
KONCERTINOS 

r

THE HOUSE OF

Niekas ncužginčvK, kml <lai- 
lė kelia tautų. Ji tai išreiškia 
puikiąsias tautos *|«tylies ir 
|mr.«lo tautų tikroje šviesoje. 
Jeigu tauta yra turtinga savo 
ilnilės menu, t no augščiau ji iš
sikelia ir tori di.leaitf garis- 
|msauli<> akyse. Musų-gi tauta 
atsižymi tuo dailės skoniu, liet 
imsaulis nuliai težino a|iic jų. 
Nuti-gi. kuomet laetuva turi 
gauti savo mųiriguimyliv. tuo 
lalaau privalo kitų tautų atidų 
atkreipti j jų.

Atai pasitaikė ir proga, ku
rioje lictuvini galėjo imsirody- 
li ir j.a*irodė, kad jie vra tik
rieji dainininkai.

Viešųjų uaAyklų ir l'itls- 
l.urglio universiteto mutikos di 
lektorius, imtzikas-dailiiiinkas 
\\ :ll Earliart rudeniu ir žie
mos metu rengia tautų koncer
tus. kuriuos iš|>ild<> užkviestos 
tautus.

Bugsėjo 25 iL laivo lietuvių 
ir nugarų koncerto vakaras. 
kuriniiH- gražiausia |msin«l<'- 
rittsburglm lietuvių dairas, 
susithilųs iš suvirs SU asmenų, 
vctbuim* J. I*. Jankaus, galimi- 
nv. Kmūiiiit-n. |iarnpijos var
gonininku.

l’-a* \Vill Enrluirt puikini 
pirn. lietuvius ir užkvietė 
1’illsliurglHi lietuvių cln.rų nnt 
l«tgriinlų. atskirai |uiminėibi- 
iiuis publikai kiekvienų ilninų. 
kurių ciw>nis turėjo dainuoti. 
Pirmiausiu visiems sustojus 
užibtinuoia viaienm pritariant: 
“Star Spntiglcd Ibiiiner.” joisi 
kili sekė šios įlaim—: 1) St. 
Šimkau* “<> jus kaimynai:” 
21 “Važiavau dienų:“ 3) Gu- 
ilnviėiniis “Kur giria žaliuo
ju:" 4) Lietuviški šokini: ai 
Khuii|uikojis. Ii) Noriu miegu; 
c) Suktinis. Tie šokiai tnip (Ki
liko publikai, kad griausmo 
plojinuiir tn|s> iššaukti atkar
toti. Po to chorą- buvo iškauk
ta- ir dainavo 5i M. Petrausko 
•■l'.r-'-jnn knna|s-:" <>) St. Siti- 
kali. “Aut i- velio įvaro“ it- 7) 
Sasimu*ko “Karvelėli.“

I.ie’ui i»k’w 'laiuo? |>a<ik>> vi 
i lems. <|ę|to, kit-l lietuviai 
tlniiiiiiiiikni r>-i.

imi nii'i

REIKAIJNGOS PBlTVItE 
TRINKUKUS ANT GEROS 

RŲAIES KOTŲ.

ATKIAALKITE.

THE MUSE OF

2IS3 SO KIDZIE AVE.

REIKALINGI PRITYRĖ 
VYRA! TRIMEBIAI ANT 
• GEBOS RŲAIES ROTI .

ATSIAAUKITE

2153 SO KEDZ1E AVE.

1ADIIUUUIAI VYRŲ iu
JAUNŲ VAIKYK V GEROS 

RŲAIEH GATAVŲ 
BRABU21Ų.

DOMAI av. PETKO D4AV- 
GUOS MARIAMS KX- 

M0SHA, WUC.
Nariai kurie gyvinate kitumr 

ė-Muo-r ir Kctsadui. kurie uciaatr 
uMmukejr |u«n<rtii>ra a. a. K. 
AiidriuJkaa kuria mirė Uržrlio -I 
d. lMn.it. Misti., turi būti uimo- 
fa'laa balinai iki —-kaitriam mm- 
riukiiuų Hulio Ii d, ura kitaip 
lai pmmMlr ilraogij.^ Iriam.

Nariai kurie nori i-a-liituaiitoli 
ant metų turi iižaimokčli $5.00 ne 
žiūrint ki.<l ir kitam otn-ale gj’V'r- 
na lūs drauripo* ym ta'ip nutar
ta |>er milini Mioiriukimų ii pra- 
eilų melų.

I*na. įlaši. H. Ki(wlia pinigu.
ATSImAI KITĘ tor|>e !M«I ir valiu- tuųui naujom pnH. rašt, ..

PilANEAA ATIDAIIYMA 
SAVO

MoDEIINIAKŲ KELINIŲ 
DIRBTUVES.

Pulk Nt. ir Kuriu v A V*, 
(arti Cra.fonl Ave.)

Dr. S. Naikeb

«

REIKALAI .IA l*RITVRt*8lŲ 
vyki; III MOTERIŲ . 
PIE( ERIŲ 
KIAEN1Ų DIRBĖJŲ 
STIrERII
JtUNEUlŲ 
PREKERIŲ

Dr.ABURKE
(Linui vii)

«ta Mm*rt Mr.
(MIMlOr, Filis*.

t'ilMUMl* li*VM*A* (VitožtA BlM* 
Xa«i t iki 14 vaL ryta 
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= PRIŪt

| CHICAGOJE. |
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

RCKNKlBim

SUIMTA TRYS ŽMOGŽU
DŽIAI.

VAKARAUS PAOERBIMUI 
KUN. J. LAUKAIČIO.

Ketvirtadienis, spalio 2 d., 
Šv. Aniuolai Sargai.

Penktadienis, spalio 3 <1., 
Šv. Evaldas.

Prisipaiino jie nužudę gydy
toją.

OFICIJAUAI PAKVIEČIA 
MAS CHICAGON BEL 

OŲ KARDINOLAS.

Itųg-ėjo dielui tiil.at* 
Cbirag*!.- miestu laiylia buvo 
sušaukta *|«*vijalin sitsirinki- 
nuin su tikslu |mkvn-*ti Clii- 
capm la-lgą kanlinolą M**n*i**r.

Tarylm |m*kyri* tam tikslui 
komitetų, kuriam |«ive.la t m* 
jau. miesto vardu |mkvb-.fi 
kanlimdą Chiragnn.

Ta* imt komitetas Cliivagon 
pųkvn*. ir nt keliaujant į 
nirrikon lielgų karalių -u 
ralnttr.

Vakar jau Imvo pranešta lai
kraštyj kini praeito pirma- 
di*-iii<> vakare iiuiiiuom* |*» mini 
liti7 Sleuml n\e. užtiktu gili- 
•ra* ir viduj atrasta* nužudy
tas namų savininkas gydyto
ja. A. lt. Kitmitan.

Policija visaip džiovino gnl- 
... \’.1<n-.in Imvo -u-**kli

žmogžudžiu*.
11*1 |mgidinu* nlnrailo viena 

moteris kuri ntinah* (oktadn- 
riu*. Nunalyiieeiii* |*i1icija 
tuojau- -m’-iiH- ir Ii** pridpnži- 
mi.

ZiiHiužudžuii yra graikai, 
|ial.iikan1o*ji. kaip |uipni*tai. 
tai*ių ir -ablinuyiių Itrutave*. 
\’h*nn* iš jų Jame* Kibins 
kur* -ii savo broliu užlaikri 
krautuvę |io nmii. (IMS Si. 
If:d-t<*l got. Kita* žliMigžuili* 

DMO8 tVOBOS KLAUSI- Jyra Clirist Parris turinti*
ME. Ikrautuvę |*i num. 39IS Si.

■ —----- llnl*1nl gnl. Gi trečia* George
tl Ilsis (t Vlisfi* siu Iii. *. •.... . *« .. •PopIKI*. .Itąrj Si. Ibleine nVe. 

;l*.-i*lnniiijn du yra Jame* 
Kliorio giminaičiu.

Jie vi*i try* nutarė gydyto
ją nužudyti ir *avn tikslą at
riekė.

Jame* Kliorio krautuvė yra 
nužudyta gydytoje aamutme. 
Krautuvė tavo reikalinga 
taisyti. Ne* lietu* įtarę* nuos
toliu* krautuvininkui.

Jnme* Kliori* keli* kartu* 
reikalavę* gydytojo patainyti 
nanin*. knd vanduo. |m*t ringą 
ii—isnnktą. (Iri gydyluja* ae- 
|MikbiH*ę*. Atsisakę* net atly
ginti už imitarytu* vnmh-n* 
nuostoliu* krautuvėje.

Tihiiih-I Jame* sugalvoji** 
gydytoji) nužudyti. Pagijimu 
ji* |m*ikvii4č du savo giminai
čiu.

Vi*i try*. aaėję j gydytojo 
namus gydytoją n|Hiiiišę. |M- 
skui *n virve |ia>maugę ir. ant 
gnbų viduje |mkč1ę gaisrą.

Visi try* pri*i|mžino prie 
pikto įlartai. Tik >ako*i. jog jie 
iškalno is-pbnavę gydytoją

A 
ki-

Pakelta sttliuinyma* šio m.' 
n**sio jmlmigojc Cliicagoj** n- 
nustatyti laiknalžių viena va
landa atgal. I»*t Įmlikti taip, 
kaip šiandie yra.

Tas klausima* norima pn- 
rasti išrišti pati**ms piliečiam* 
Imsimu Imlsavimą melu.

BARZDASKUČIAI KREI 
KASI MAJORĄ-

Banuln *km'ių urganiracijo* 
■Movai kirapėei j pdrato ma
jorą TlHmi|M«mą *>n prašymą 
parėdyti, knd Mckumdiimiiii* 
viniM liarx<bi*ktttykki* 
uždaryto*.

“"Kai-ka* nmanoniniijn. 
tnkani imriilymn* luitų 
šinga* Imnatitm-ijai. Kiti 
tina kilai|i

KlaaMMut* išrišti joviMa 
■■rato advokatui.

Ateinančią sėmių, -Įmlio S 
d.. Av. Jurgio j ia ra pijo* svetai
nėje, liridgoporte. L Vyrią 
Cltieagn* Apskritys rengia va
karėlį imgrrliiniui kun. J. 
Ijiiikniėio, kurs už poros die
ną |k> to apleis (Itieagą. Va
karėlyje dalyvinis liktai to* 
orgaairaeijn* nartai tai až- 
kviestieji svečiai. Bus pro
grama* ir vakarienė. Progra- 
im* dalyviui* 1.. Vyčių Cli. Ap. 
-krivio choras, įžymios Cbica- 

solistės, solistai bei niuai- 
kalės sĮedins.

Vakarėliai Vyčiams m* nau
jiena. IH šis ture,, y*|Mtingns 
svariam Jame dalyvaus ir įs
pūdžiu* rinks svečias — ne Miš 
koks svečias — kun. laiuknitis 
vienas iš pirmutinių veikėją ir 
žadintoją tautinio *u*i|iratim»i 
Lietuvoje.

Tanu* vakarėlvj Chicago* 
jaunimas-vyčiai parodys gerk, 
svečiui, koks jaunimas yra su- 
sis|iirtrs įsi Vyčių vėliava; 
immlvs savo talentus gabu- 
mus; «avo širdis jausmus, 

to-rli. svarias (ui|>n*ako* Vy
riams apie teikimą mą* vien
minčių draugą tėvynėje. Ta
me vakarėlvj per kun. J. Lau
kaitį susiartmsim, arčiau sti- 
ripažinsiin su jaunimu Liriu- 
vojr.

Jaunime-Vyriai! Rusispieski- 
mr tau vakarėlio kuoskaitlin- 
giausia. Išdarykime jį taip 
graži). kaip gražus būva nupin
tas vainikas iš nepaprastą gė
lių. I

no L. Ranl Kryžiaus. Laižkai 
vienbalsiai tapo priimtas ir sa- 
ririnkimas U iždo paaukojo 15 
*t«l.

Patartina visiems draugijos 
nariams |>atapti rariai*-rėmė- 
jais. U R. K. rėmėjų skyrių su
sirinkimai linva kas antrą 
|*ėlnvrią. vakar**. |uirapijiuėj<* 
svetainėje.

Kas norėtų šį lai tą paauko
ti, prašomas atnešti pa* p. I*. 
Noreiką, 17<XI VValuinsia avc.

Visi dirbkime L lt Kryžiau* 
raudai.

Kaip Mazola Sučedija Jūsų Pinigus ir Kaip 
Ji yra Vartojama prie Daugelio 

Dalykų Jūsų Virtuvėje

Irtltų

kad 
pri**- 
Ivir-

prisipažino vaikas.

Vii-nam l'nion Pel robiiui 
Cutnj ainy ofise aną vakarų bu 
vo | atkėlę- trakšiu.-) 17 metų
vaikinu* Al|dum*,. Gulta. t:ir fcsdyii. tik “|mimi‘ky1i". ‘ 
naują* ori-**. U,, |., .tinrašliiotn* dnr ir

Atvykus |«.li**ijn nlrado ji iJ:1„M.Mi broli* Ūmi*. Ni** )*. 
pririštą prie vimio* kn***— o Įlirija iiuoiimnmujn. nr kartai* 
I*’*- ir ta* m*bu* pri*i*b‘-j**» prie to

Vaikina* |Ki|Ki*nki>jii pikto durim 
plėšikui užpuolę ofi-ą. ji prt-i I 
šę ir pinigu* |m-i*‘-mę. I

Policijai Įin-irmlč. kn*l vai- 
kino |Ki-nliijiiiui> iiiluiinmn-. < 
Tail pridatč jį m-pri.-iiigliiil 
teiaiiuin.

Ti*i*čjii* Stotintt •'•mč jį 11:1 
gan. Vsiikimi- |*ri-ip:i'in**. Imi1 
plėšikų užpuolim.-i* lai jo |*n 
tie* *ugnlvojiiiui*. Ji 
pn*b**pč i*ri*c |*i grindimi* 
jmt. pri-iriš,, pib* km-*’**.

NuriHlvt**j vietoj |*i!icijn 
rado pinigu*. Vaikinu* 
tei*mn |mh*i*ta* |*» Č!,iset 
runka.

" Knuklių" choras ir L Vy- 
ėių Ki kp. rengia šeimiiiišką va
karą šiandie, t. y. ketverg** 
vakarr. apalie 2 <L. K vaL Ar. 
Junta* parap. rvetainėj pager
iamu i varduvių Ar. Jurgio pa
rai*. kl*4*»iH>. kun. M. K rašo.

j vakarą yra kviečiami i* vi
sų koloniją vyčiai. tai|t-gi viri 
• buriatai ir imšaliuiai. Vakaro 
programa* *u*iib’-* ii dainą, 
pr..kaliny ir tt.

ReagijaL

‘KEISTUTIS" SCENOJ 
LAPKRIČIO 30 D.

♦It«7 
ii

Piignlimi- -uari**liiotn ir 
Jauniu iiHil**ri*. kiHHin-l |m* 
, Jiriją pradėjus klnuMliėti 
infoniincijų n|m* *unn-štimtų 
-nva vyrą.

Prokuroru n-i-tciita* Pri* 
t*il-ki |iram-š*'-. kmi prokunito 
rija vi*ii*m« trim- tci-im* 
kalnu* luirtm* luiu*mč*«.

_______________

rei-

BANKU DARBININKAI SU
SIORGANIZAVO UNIJON.

GO darbininku jau sustreikavo.

800 NUR8IU PABAIGĖ 
VINTIES.

LA

Nrw York. -pnl. 1.- 
I nv*» «*in I tiihsl Iunik«««
Mi laifiinkii. |iriziilinriy pri** 

ti«*ra*ti.ii *tiori*:ihizii«»l4t« Uifikn 
diif Ititihiktl kliotfi'-l

•• vul.lt l*n n1«i»nk«* pri|in* 
iii utitjn ir priimti ntinil 
p»w»nlin!ii* «t*irl»ininkti«. 
•*ikhunkni itirtinn. knd 
i «hniii.ii utiljn turinti 

tiik«1ni>riii nn- 
liti mitin* 
triko *1<»- 
įknti kitu,

N'vseiuii laivo pramušta 
“Draugi*.” knd tūloms aplin
kybėms susuk'-jus. I* Vyrių 
Cbiragos A|a4criria vakaras, 
kuris turėjo įvykti rugsėjo 21 
<L Nrlusd liuli svetainėje, ka
riaus* turėjo Imli antru kartu 
atvaidinta istorinė tragedija 
“Keistutis,” ta|«> atidėtas to- 
h-Miiam laikui.

Tat šiuo pranešatis*. kad le 
Vyrią Cbiragos A|*skriėio va
karas ta|si mikrllns j la|ikri- 
rioftld. Vakaras Im* IVesf Si- 
•L* Auditorium svetainėj**. 
12*11-3 IV. Taybir st. ir įlavinę 
avė.

T.iiih* vakare Ims vaidinta 
tragedija “Keistutis,**

įžliugo, tikintai bu* geri tie. 
kurie Imvo padaryti ant rug***- 
ju 21 <1. Kurie jau turi įsigiję, 
praėoim* laiky ti iki lapkričio 
iki it

Iš nnk*lo įžangos tikietus 
galima gauti kožmije ktl**|mj*'.

Rugsėjo 21 *1. Av. Kryžiaus 
iMŽnyrtoje įvyko dalelės lėki), 
mės. Buvo tai pri Kišęs ja Jnoza- 
įm> Cužanskio.

10SM vaL ryt** sugaudė Imž- 
nyč-ios varpai. (vn-monijantai 
sustojo prie kk4»iiijos pasitik- 
ti irimicijantą. Jam išėjus, sll- 
sitlarė ilga proc-sija iš bernai- 
ėią ir mergaičių su gėtėmin 
rankose. Visa proresija ėjo 
bažnyčion prr dalžiasias duris. 
Maža mergaitė nešė gražią pa- 
duškaitą. po tn ėjo kunigai ir 
primieijantas. (aiskui seserys 
ir gimim-s. Chorui gilsiant nu
lydėtas iki altoriaus. Nuėjus 
l>ns altorių, kun. A. Skry*|>ko 
užgiedojo “Veni Crrnlur Spi- 
ritna.”

Pabaigus giesmę, prasidėjo 
iškilmingos ėv. mišios. Mišias 
laikė kun. J. Cužauskas. Jam 
tarnavo dijakomi kun. N. Pa
kabūs, suhdijaIrimu Ider. J. 
Kkry-fika. Kun. A. Nkrypka ir
gi dalyvavo iškilmėse.Tam pri
taikintą patpnkslą luisakč kun. 
V. Kulikauskas.

Jo šv. mišių tam.-A. Mcry|Ao 
tuisakė žmonėms, kad priniici- 
jantas suteiks |*alniniiiiimą vi
siems: visąpinna kunigams, 
vienuolėms, joju tikroms sese
rims, giminėms^ (taškui šiaip 
žiihhh'iiis.

Žim*nių laivu pilna bažnyčia. 
Altoriai visi laivo |>npuošli gy- 
vuuds gėlėmis. Daug degė lem
pučių, žvakių.

Iai šita primieija kun. J. <*u- 
žmiskio lama ilgai mąs almiu- 
«yj. o y|*ač* jaunikaičiams. Gal 
uevienam atėjo graži mintis 
tratant tokią iškilmę.
Iaukim kun. J. Pužauskui Į*a- 

sisekium kiekvienans* gyveni
mo žingsnyj.

Alnmnietė.

U BRIDGEPORTO.

Gal kitos kolonijos nuimi, knd 
llridgi-|s«rla- visai miega, knd 
nieko apie jį m*ginHi. Jei ka<* 
taip nuim*. tai laimi klysta.

Pastaruoju laiku I* K. K. ri*- 
irnjų skyrius net 3 iiidžinusias 
ih'*žes drabužių su|aikavo ir |«i- 
siimtė į Centrą Bruoklynnn, N. 
V. *!<•! Lietuvos llamlonojo 
Kryžiaus. Ifc-l lai *iar lik pra
džia <larls>. I>i>lesnės imsekim'-s 
to dariai bu. matyt netolimoj 
ateityj. m*> musą žmonėse yni 
dnug |ui-išventimo. tėvynė* 
iueik*s. Itridgrporticriai gau
siai aukoju drabužius la-i pi
nigu* d**l *avo brolių 
rią Livluvoji*.

Drabužiai kaip ir 
j ra priimami kožną 
nuo 7 :-'!<• iki ’.* vai.
I«irnpijos -ti'tiiinvj, aut pirmų 
lubų.

Airdingn učių tariame vi
siem*. katrie ku** nore prieidė- 

pru* to naudingo duriai.
L. R. K. rėm. sk. Valdyba

ir m--u-

pi nuimi 
vakarą, 

šv. Jurgio

SU h e n-U

Mazola nesugeria i save kvapsnies nuo žuvies nei cibulių, j tų į 
/ių Mazolą, kusoje kepėte žuvį, ar abubus, galite kept Hjum, ar 
pyragaičius.

Pamėginkite Mazolą sutaisymui prievalgią, jei norite, kad jie būt 
gardus. ■' •

Mazola yra tyras aliejus, išspaustas iš vidurių gryniausių kuku
rūzų (komų) grudų. Com Products Rcfining Company, kurį daro 
Mazolą, yra naujausiai intaisyta tes rųšics įstaiga visame sviete. Kuo
met jus perkate Mazolą. tai žinokite, kad gaunate už savo pinigus 
čysciausj, sveikiausj ir geriausj dalyką.

ųp»-

OOIPMMCIS MHBK a
17 Battery Place, 

New York Gty

M. L E. MAKAKAS 
IJrtuvi* Gyd.vt<ij«« ir žltintr- 
ga* Pvrk.-lv *nvo «ifi*a iš 

1741 W. <7 Str.
j miru*io Dr. D. J. Bagotiaas 
<ifi*a RoarisMe

Praktikuoja tanu* LiMuvią 
šimm* tumuli* ir npiidinki-j.

Ofi*ai* 10900 S. Michigan Avė. 
Vnlnmbi* nuo;

!• iki
2 iki
7 iki .-

Ti-li-rumi* Piillinan 342

12 išryta
4 popiet ų 
!• vuknn*

ll.-.hlmirija 4513 K Komi Mr.
T**1 Yard* 723

maiiH daržą piknikui ant larže- 
li<> <1 <1.. IJėJii iii., turėjo Imti U 
D. Syjuugo* kiioĮKi.

A. Nausėda.

PRANEŠIMAS.

Aiški kalba (^ram tone visuomet užtikrina ge
rą sujrratimą per telefoną.

Nerėk.
Kalbėk išlcngvo.
Kalbėk j telefoną, o ne per vieną ar antrą šalj.

Grrila, netilki kalba yra neeupramtama per 
telefoną, vien tik klausytoją suerzina ir ne
užganėdina.

Telefonas yra loki* dalykas kuris gali tiktai 
perūnti tokj balsą kokis jam duodamas. 
Norint gauti gerus rezultatus visuomet rei
kia prisilaikyti paduotu įstatu.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

AiibHni |irniM*«i| Jt»j» Amd?jinini«M| 
M»«l l’uth-r« and |Iiii«*In r W» irk- 
ium Nuriti AitH t ira A. F. ««f L. 

2A7. |Mrk»'4«* t»fi«q |mi liiitor- 
riu 4*VW S*» M.»rwltrwlsl bu . Art- 
*4»i tfulvę.

Taip r* 'in !d/m ticpaiidrUI nt«i* 
» I lunkui 
" llmSil

tntttrji .

K l IMS.
Iš NORTH SIDES

IŠ NORTH SIDES
M

uuynus..

d T >1. i

i -|*>1 tolinto keto-rg,. *|St- 
* ui vaknrv. I* Etilo Kve
pi Ititli I! So. VVoml lesi

j”

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

UNTTED STATĖ* 
OOVERNMENT

Fiumr 
it ".itin ir gvgrutuoįa

Norinčiu* gauti prekes pinigą ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pac

Henry J. Schnitzer Statė Bank ra 
141 Washington Street, New York. N. Y. raBIZNIERIAI GARSINKlTtS 

•DRAUGE.

J

Žinomas per SS metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dalau*

f
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