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Lenkai Norėjo Sugriauti 
Lietuvos Vyriausybę

Bet nepavyko jiems sn 
suokalbiavimu

—
Nrar Turit, *]««L X — Vakar; 

čia atkeliavo l«4gų karalius su j 
karaliene ir rasto jitčdiniu. Jis 
atkeliavo via a-meniškai |m-| 
įtakoti Atis-rikai. kuri šel|š- ir 
šelpia l«4gų tautų praėjusiai* 
laikais ir šiandie.

Gerbiamieji .veriai ai kelia
vo garlaiviu Goafgn IVa-liing- 
ton.

Garlaivj ištolo suliko S. V. 
kares laivų fhtlita. tii ant kran
to tiaugvlis augšriansių šalies 
valdininkų ra valstybės sekre
torių tainsing (iri*-šakyj«-.

Čia su (Kiskulia ruošiamos 
programos iškilmingam Įiriė- 
mimui.

Variavo, ^mL X—Ameriko
niškoj kandrijoj. kurioj pirmi- 
ninkauja Morgvnllmu. buvo ir 
K. V. armijos generolas Kdgnr 
Jadtrin.

Gen. Jadvin. *u nnglų juilk. 
lta«e rugsėjo 14 ii iš įmoku 
nutoinoliiliu išvažinvo į Kijevu. 
Ukrainon.

Kiek imlaaku- buvo praner
ta. knd juo* vienoj vieloj val- 
st iečiai nulaikę ir pavertę Uk
rainą variui Prtlurai.

Dalmr iš Ukrainos l^enkijon 
atkeliavusieji žmonės tvirtina, 
jog Pastovo apylinkėse Isilše- 
vikai nutvėrė du etilenle* (tal
kininkų) generolu ir sušaudė.

Taip vakar senatoriams 
pasakė Gary

pri<- jo prieiti, argi |>nvieuiui, 
'ar kaip kitaip.

Gnry atsakė, kad plieno kor* 
(mrarijo* įlarbininkai tlatbo 
reikale galį išn-ikšti rara no- 
ra. |*-r foremnnu*. *ii|r-rinteo- 
•lentu- ir genemlj nuinmlšerj. 
Tiiu lik-lu dnrbininknm-. sako, 

ju-ivikalingn jokia “laanizaci- 
'j»-

Užgina partraukimų

Gary virai užgynė, kad plie
no koqs>rm-ija hutų partrau-

maišyta* ra žeme. Matomi tik 
rami bažnyčios griuvmat. 
l-aukai išraižyti npka*ų linijo
mis. Šimtai gerai ]mgamintu 
duobių (a|»ikarinių) užimta 
lietuvių kareivių.

Araratu ugnyju-
Kuomet gavau prieglaudų tr 

aš tokioj duobėj, vienų dienų 
II.tm ryte Imlševikai ra arti
lerija {tradėju mus atakuoti 
Aulimai* uždegta viensėdija* 
trobėriaL Kiek |mlauku» Iralše 
vikai rakoneratravo ugnį prieš 
mn*ų jiozicijar. šoviniai *prug- 
dinėjo ajdink mus. Sunaikino 
Sale mn*ų vienų duobę, l’ž ke
lių vos )»ėdų aš Imvau susirai
tę* duobėje ra dviem ražeistai* 
lietuviai* kareiviai*.

^'t^ ’di^ų'^mė^miu 'iš: B^^hrima* tę-'-ri apie 
lietuvių fronto pereiti tiesiog K** momentas rara
bolševikų frontan. Bet už ke- 
lių valandų lietuviai pakėlė 
"t-r-rv p-t . »ri«pi,,jo n>u* gyvu* uz«T*U

IVr kriia* diena* valkiojau- 
ri raitas išilgai lietuvių fronto. Nraraagnui an iaakaia.

Be karė* su liolševikai*. lie
tuviai turi dnug nesmagumų 
ra li-nkai*. Lenkai keliose vie
tose jierėjo di-iuarkarijos linijų 
ir ėmė koncentruoti saro Ica- 
rimmuiię arti Žiežmarių. Kaše-. 
įtarių ir Vieviu. lA-tuvių |rali.Į^ro|^,,"’V.........
r,ja suareštavo itaug.-, tankų ..................

Visam Padangavyj tik vieni 
griuvėsiai.

(Rašo The (V 1>. N. korvrp.). 
Neva karrsp.).

ikaa. mg*. 4 (IVr Co- 
Praha getų, rjial. * Suvėlinta 
kurjere iš lietuvių armijos).— 
Nesenai man teko būt au lie
tuvių armija arti 1 Kiosko, knr 
aš turėjau prieglaudų vienoj 
«moj vokiečių kituomrt iškas
toj duobėj kairiąja* Danga 
vo* fane. Išilgai atviro lanko, 
■I*' ■* pora* vemtų (1.2 angį.

IralVO ■ mUAtoftOre Saasll* 
, jo* (bolševikų) pozicijos. Pirm

lietuvių fronto pereiti tiesiog į'*****4- Ko* momentas 
frssi.n nu t,._ laukctnr mirtie*. Nes *o

Triašio, epai. X — Lakotu* 
d'Annunsio. žinoma* miesto 
Fiuine užgrotajas. parkeli*-, 
jog jo ž.'gj (mreniianti iniPta- 
rinė Italijos |mrtija. Tai kmH. 
rako ji*. negalinti jo paremti 
imti šalies vyriausybė*

D'Annunzio grūmoja vy
riausybei. Sako, jei vyriausybe 
ilgiau taip atkakliai laikysis, 
tuomet ji, luikelsiųs šalyj* rr- 
voliueijų. sugriausiu* dabarti
nę vyriau*ybę ir įsteigsią* mi* 
’itarinę diktatūrų.

Turį* ji* ir pienu*.
Sakoma, tai revoliucijai 

d'Annunzio turį* jau pagauti 
nęs ir pienu*. | jo paskelbtų 
žodį karališkoji armija visoj 
Italijoj turi pakilti. ui.mti 
mieštu* ir miesteliu* ir ra 
ginklai* sugriauti dabartinę 
vyriausybę.

Pavara žydu* flaaariataa.
Visi Dalmatijos ir Kroatijos 

|iukra*riai apimti karė* dva
sios.

D'Annunzio Fiume konfis
kuoja kapitalus ir ištremia vi- 
ra* žydu* finanristus.

Jo pienai—tų miestų pada
lyti viso* savo kampan*j»* 
Latre.

i

♦

r

ieškoiiamn* ramesnės vielos, 
kur Imt galima (a*reiti Irolrevi- 
kų šonan, liet la* |mrekmių. 
Tuo laikotarpiu lietuviai laikė, 
ri ofensyvaje ir parivure pir
myn pėr 24 angį, mylia* ir 
pradėjo boiulmrduoti Dvinskų. 
Ilolėevikai Is'-gdnmi (aišku! sa
ve sunaikino visu* (a-r Daugu
vą tiltu*, išėmus geležinkeliu 
tiltų.

leidžiant lietuvių genera
liniu štabui, nuvykau froutati 
ir. irrklehk.-r Imlių vėlinvn. 
mėginau persikelti per Daugu
vą.

Vakaruose nuo Dnngnvo* iŠ- 
naikinta* viaa* kmštn*. Mies
teliai ir sodžiui visiškai iš
griauti dar rnrų-vokieėių ka- 
rėM metu. Nejiertoliau»ia nuo 
Dvinsko Unkšto* miesteli* ra-

spal. X—Kon
greso žiiinrayri* butas rasi- 
laikė ra srauto probitririjo* 
klausime ir kali* priedus prie 
Mvainln wwMbiciJo* i*tat v« m 
bendrai patvirtino.

Sulig virai^rireta (amra.1- 
mrnln) vientiso* probilurijo* 
meto namuose įei

ti nkama orai- 
galų turėti • priva
tiniam* reikalam*. Uodžiama1 
tuo* svaigalu* patiem* vartoti 
ir svečia, pavaišinti. Brt aš
triai uždrausta mraigaln* par
davinėti arlm kitur kur i*neS|L

džiauta kiek

Wa»hington, -pol. X- Vakar 
senato komitetą* lol<—niui iš 
klausinėjo plieno koqMinwijo« 
direktorių tarytai* (ūnnininkų 
Gary. ši. liudvilainas (mžymė- 
jo. jogvi streikininkų maistų 
yra mažuma. Sulig ju. los ma- 
žmnos c«ų tsolauginii 1<> nimš. 
Gary tad visai

--------------»------- ---- ------ r ,mo. kaip mažuma įlarldninkų
vyrionaybri. j gal; vablyti didžiumų, kaip 101

■ Įnuoš. gali antns-ti savo noru.1
LondraMta, spaL X — Yra HO-riai nuošimčių įlarbininkų. . 

viltie*, kad tomis dtanomi*Į Jam būro tumakyta. jog j 
fMMrara tMatUMBiosfi rara* *adn41u» VmzImž Ihfalttn Ifraili tik 1
geležinkelių. Vakar premjera* 
IJoyd George atnaujino tary
ba* ra geležinkeliečių ir tran»- 
imrtarijos darbininkų atsto
vai*. Premjera* at-tovauja ša
lie* vyriansylię. Ji* laiko-i 
nuomonė*, kad dariuninknl 
pirmiau turi atnaujinti saro suorganizuotų datjuniakų.

4 e* aMsailaaMta . -- -*------ — _ —_
TIK OTVUAREIMOLMTBA

U MEMOn KARD4.
Vfahiagtaa, epai. X—Angli

ja padovanojo gen. Pershingui'
lunngintinų kardų. U ŽMONIŲ DAUGUU ŽUVO

Karės departamentą* <lah*ir RASINĖSE RIAUŽESE. 
|Ki*keHs- (arėdymų. kad gen. 
IVrsliing galįs *u tuo kardu 
(msirmlyti tik civitase iškilmy- 

Ihėsc. M iii tarini'-j*- tnmyl>o> 
Igenerolas turi visuomet turit!

PREZIDENTAS WILS0 
NAS PAVOJINGAI 

SERGA.

*
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unmnau io n.!**-. fe||- K „ ur)ia jj ki|l|r 
unrt-n* tlaHJ.iBkv, ir Ui

'itar ra tikslu nustelbti amrri- 
| tarnu* įlariiininkii*. Apie tai, 
sako, uekimuu-l m-i kailio* ne

itai vę kurporaeijus valdyboje. -f 
Į Gary sako, jog šitam rtrri* * 
kui esu kalti išilaliee svetimša- 
 -■ vi 

dovauja visuomet kokie nore 
|hišaliniai (išlaukiniai) žmo
nės. kaire nedirlm pi irau diib* 
Iuvčm*. .

Neaori aei ktauytt.
Senato komitetą noriai kiti i 

_ . .. prr kitu* mėgino i«l**diti įrauauna | tn* zgyrm. |W|,Jmi|.

Gary streikuojančiu, darbi- tvti asmeniškai *u streikininkų 
ninku* imdalina į Iri* skyrių*: kmntictu (unijų at.torai*) ir 

••Pirmoj vietoj ten stovi n-,kni|> tmr* sutiktų taikintie*.
V sakė ji«; “(Miškui T«-ėiau* Gary ii-imlaužia-

jseka didis skaitlius svetur gi-jma*. Jis griežtai nlrisake ra- 
----- i_ ........»M*ili *u streiko vaitai* ir-tar

ti- streiku reikale. K*-li« kar
tu- |uižym*'jo. jog j. m-nori nie
ko Is-tidiii turėti -*l organizuo
tu dmtiii. N*- ji*, kaip gyva*, 
y m (iriešiaga*. kad pli*-no kor- 
|s,rr*cij<>* •lirbtiii*'- butų ra* 
uriijiziioto*. tv. kad l.oiuĮMini- 

*jom- neimtų leista *lnrlmn im
ti ueimi-lti. darbininku*.

.lokiu* nriiitracijo*. jokio 
kompromiso *u ttni.tai*!—pa- 
rak*-- Gnry išklaririnčjimų (m- 
• nigoj*-.

turės pasibaigti streikas ant j streiko vadai liudija kaip tik _
lirireittgaT. Tie raka, jog plie “"j ””"17
e. l e ......- -i-- Itarmamtcat net jiem* ra-no K0T|mocijc» <uir-
bininkų priguli (rric unijų. Ga
ry apie tai nenorėjo nei klau
syti. Jis ncprųmžino net to. 
kuomet viena* senatorius janr 
(Misakė, jog gali Imt -V* nuo*.

darini*, ty. paliauti streikavę 
Ir tik paskui tartie* apie dar
bo sąlygas. Jei jin nilo tos 
nuomonė* netars (atlenkta*. ne
žinia kn* gali išeiti. I’riešiti-
gni gi streiką* gali |m*ilmig-' inetikonai.' 
ti j (amų dienų.
Vadai grūmoja vyriausybei.

I UMII" PKJII1II4I* PVt'llir S

Įmu-ių durbininkų; nut gnlo 
iiuižiniisin- skyrių* svrtimra- 

Orgnnizuutii dnrluninkų va lity. m-liiiigiiiu 15 mm*." 
I.umitetn* išreiškė 

nesutinki*, w»rų uplniikyti streiko vieta-, 
vyriausybė dar lb-1 Gary pri|mž.in>> nereikalin 
to. nuomom*

| Elaina. Ariu *pal. X—Čia ir 
apylinkėse ra-inėre riaušėse 11, 
žmonių daugiau nužmlytn.1
Tnrp sužeistų yra ir kareivių.*,lai *u tokiomis premjero ibi-j S-n.-ii*,

.... ...... i* griežtai 
Suko, kml jei 
ilginu laikvri- to- nuomonė., gu dniktu.
tuoim-1 išeis nršiuu. N<— |uikel- Krmrm-1 Gnry nt-i-nko |ui- 
streikų ir kitų *u*i>iekimo imžinti vi-okin- durbininkų or- 
priemonių darbininkai. gunizaeija*. gi »u m-orgunizme

I ,

* • • • * • • . j ••••
Rasinė* riaušės jdeėiasi it 'žiūromis 

po kilus miestu* Arkansa. vai-Į; 
stijoj. Į visur |Mi*iunč-i:ima ku 
riuomenė.

agentų ir šnipų, atrado doku
mentų ir slapto* Įiro|iagnnd*i* 
prirtMlytiių. jog lenkai suokai* 
Idauja nuversti Lietuvos vy
riausybę.

žali* pakilusi prieš lenku*.
Laikomi arešte lenkų ngen- 

tni iš|mžino. jog jie turėję pa- 
siketinimų pnu-itų menesį Kau- Mtuų vyriatuybė negali pra- 
m- sukelti grneralj streikų ir' leisti tokių atritikimų. 
riaušes, kad tuo keliu duoti j ------------
progų, lenkų armijai į*iliriau-’ Waahta<ton, *|ial. X—Tarp
ti Lietuvon neva sn tikslu nutl- tautiniu* nesutikimus gali dar 
sinti šalį. dalijaus pnaršinti |m.tarųjų lai-

'kų atsitikimai Sils-rijoj*-.
Anų dienų spnndoje (inineš- 

I**. kml Slherijos miestelyj 
įtini n rusų knzokai suareštavo 
vienų nmcrikotiiškų ofirierų ir 
koiųsindų. Pnstarųjį klinikai 
dar nuplakę.

Ik-t ka. tiršesniii. I;n*l kuo 
iis-t ainerikoniškn knriuomi-ts- 
ieškojn*i ‘unreštuoto k«*q*ira 
In. *u«iduru*i *it kazokų lairiii. 
Ir viena* japonų oficii-ra* pra 
n<-y- kazokam*, kml j*-i ame 
ritamai |«i-i|*ri*—iti-in. tuoim-t 
japonni storių knxokų puri-je. 

Jei tarai prnm-ima. pa.iro 
dv. tri.inga.. tuomet mti.ų vv- 
limi.yls'- (mreikalnu* tmo Ja 
|*>nijo* pn.iaiškinina*.

Karė* i|e|uirtami-ntM. pran>-

PIRKITE KARES TAUPT
MO ŽENKLELIUS (WA.X).

i
Teėinus ttm» o-uoknlbiavitnus ‘ 

lietuvių slaptoji (Milicija suse
kė >r stikoneveiki- visu* lenkų 
.iimanynius.

Protestai ir demonstracijo* 
. priei lenku*. ,

IJi-tuviai visoj šalyj Imisini 
(■nktlę prii-* mitarų lenkų vei- 1

Wa*hington, «pnl. X—Nors 
pft-zidrnta* U’il-ona- vaikščio
jo ir atlikinėjo kni-kurin* |«ir. 
eiga*, teeinu Įiavojingni »irgo. kimų. \’i»tir ruošiamo* demoii.

T n ip reikia stipra-li iš pn- 
ridento (MTMitrulio j_, \ .J. 
Grnysono pram-imų njiie pre prii** lenku* i 
ziilcnto m-veikuma.

Tą litiilija fakta*. jog kuo 
veikiau* čia pakvu**tn> n**ur>>- 
logi*la* iš rliiln*l*'l|dita. Dr. 
Ih-ri-uiii. ir kiti s|s*rijali*1au

Dr. Gray-on »nvo pranešime
rako:

••Prczidentn* yra 
gani i* žmogus. J<> 
stovi* šiandie (*pnl. 
kai(> palenk irią- ir 
(s'i dienų išbuvo lov

strneijo., sii-irilikiuini. Pnda- 
gydytojo romo* prete*tų mudiucijo* 

ir riunčiaino, tai- 
ko* konfen-nrijon. Lietuviai 
a|>elinoja į laiko* konferciici- 
ljo« nt*ti>vn*. ka*l jie *ulnikytų 
llenkų liriovimų.i IJefuvon ir 
ovpiiivitkiiuių jų šalie*.

Su liiduvių oficierų pagelha 
ir *u išskleista l*oIta vėlinvn 
-u«inešiau ra Imlėi-vikai. ir 
prašiau leisti urna pereiti Dau
guvą. Lietuviai nt.iraki- uin.i 
duoti luotą nrl*a keltuvų persi
kelti |ier upę. Jie bijojo, ka.)

I

J) > 
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PAREIKALAUTA FILMO 
RAPORTO APIE atsi 
TIKIMĄ SIBERUOJE.

i
šė generolui Grave*. atneriko- 
niškos kariuomenė* komemtan- 
tni Rihrrijoje. kad ji* kuovei- 
kinu* pristatytų rnjmrtų apie 
tų atsitikimų.

Lauk* raporto.
I'askni karė* departamentas 

imskells'-. jog pirmiau nieko 
nebus pradėta veikti, kol ame. 
rikoniška* konsuli* Vladivo
stoke nrallik* smulkmeniškų 
tyrinėjimų ir apie tų neprnm-- 
valst yhės depnrtamrat ui.

Neoficijaliai pranešimui, knd 
.l>i|Miuija 1nip|Mit |>ari*džiii>i 
pravesti tardymu* tuo |mėiu' 
reikalu.

Ru*ija atsipraio.
Hii-ijo. Kolėako vnldxi,*< 

l- nmlin-adoriii- llarlnm-tjev pm 
n<-šė vnldylš- d>-pnrtnmi-rilii1 
jot- g,n. Itoumov, vyri—tty-i- 
rii-ų vadu- Nilterijoje. atšipta 
šę. maj. gen. Gravi-, ameri 
koiiiško. kariuomenė* sil.-ri 
įo.ie komendimto, I|5 nt.iGVo-- * 
Inuine rngoėju '*, kimiu* I karu 
kai *imn*»taio nmi-ril.o>:>'Un 
i.Tieierų ir kot)**rti 
n* jį nuplakė.

\ml«-ndi Barbinę* 
n. liula 

atsitiLimo kaltininku* nul 
rių*.

v

Kai-kurta radai viešai |ražy- •"'* darbininkai- ji* yi.imm.-11 
mi. knd darbininkai nereikti- t01*!* susitiukinli. ji* Imto 
talija jokių niabmii). ta*t ravi, klaurianut*. kokiu.. I.u«lii m-u . 
leirių. Dnrliinitikni. sako. nori . <««rt.ininkni gnliĮ
valdyti viską, ku* yra ant Žr-. 
mė* ir ka* yra žemėje. Ne* 

į jiem* vi*ka* priguli.1'
Dirba ir parinkusieji.

AlĄjįi* krttitii. <**m Aiitmli** 
pri** ‘biri** (Nikilo ir |h»
iiijn. viM»ki<. 
Glitui ir jiem* Muiutf. J iv pri 
Vvi»1i poly* iiii1<fnw>biliiii« vii- 
z.iiitšli |Mir»iv» fcli maUto i* *;in- 

'•Ivlity. N«’» kitaip «b»r 1wlit 
iMtiirtii.

Hihijv kritikitM'jv v:t!nn«b*j«' 
%%’ti«u>y lwi ditUiniiMi* 
b.-^ tH'Ht kiiriiit»in«*ti> . \*« • *ifu 

{nptununijli dmtgrlj Itaiikitiiii, 
np«nii^ojit •jvh’/iiikrliit*. i- 
kr.'tiiiui ii l/iivi) nt«ių*tn 

invi**1i; ir >iln |iri«tnfi
r « I-apn«*tfuiutn« %hiit«.

GRĄŽINAMI 5c. UŽ VAŽI
NĖJIMU GATVEIARIAIS.

nut. nr ligi migš*-inu-io teismo 
nti.prradiiiHi turi Imt *ugrų- 
žinta •*■>•.. nr turi pa-ilikti 7r.

f v

ift»!t<* Vi- 
iMIrhvt 
lt

Si 11*411 lt K >11 |Mki«*|«i IIIIkMv-- 
grnfai ir dtiknl. !»*i •«•>!• Stnilli tm

•prvthl*-, j»»į* ('birag«»j«» Imi b’ti 
•ugnjiitrti 5 omini virtojo *<*. 
u> vnxiu< jiiiuj gntvvkni mi*. 
1j»* t««i«Aju fiii*pt«*ti«lifiui* Imi 
tiuli Veikli liitijjiii*. knip Iii.* 

'I»u» vinilu iiii»pn*n*linio nu<«ni
»N*.

’ Tih» lik»ln* vtikar >pimtli> l 
’tkill i«V4ižiuk>> *|««>rijnli* < lti«*n 

u>»* tiii<*»f«* itdvuknlu* (*k*vt* 
ImihI. eli» |inr*ikvi titi*pf**tuitm*i 

J kopiją.

IU!
I 

fl
»■

>tatytooin» J*' 
ui kaip tarv» n

HtUANlD 
ll»a Ik

PRANCŪZIJOS PARLA
MENTAS PATVIRTINO 

TAIKOS SUTARTĮ.

Senatas tų patį padarys j 
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t
geras, kaip uoritane, bet ji* 
vis-gi mums yra naudingas. Jo 
vertę galime suprasti U to, 
jog ITanciutija visai nenori 
pripažinti ntą* nei de facto, t. 
y. nei to, kad esame. Italija ir 
Suvienytos Valstijos nesisuko, 
kn mint ijn npi<< mus, nr esatis- 
nr nr.
Bet Anglijos prijmžinimu ne

gulime perdnug ilžiaugti*. 
širuidien Anglija ieško simpa
tiją mažąją Europos tautą. 
Tos siin|mtijo* ]iagei<lnujn ir 
Amerika. Ntutlikiai tarp Aug- 
lijoK bei Amerikos dalmr yra 
timndagt.t* iš viršaus, liet laimi 
įtempti išflkroją. Lietuvos 
diplmuntijii turi giliai ir rim
tai a|Mvar*tyti, prie kurios pri
sišlies. “

Tam tikslui reikėtų |mžiiirė- 
li kokia nnit'bi Im* mažosiom- 

! tautom*, jei laimė* Anglijo* 
"i ir kokia natsla 

Amerikos 
pliplmuntijai. Tiedvi diplomnti- 
įjos dalior tybmii* knuju-i už 
'imsinuėią |msaulio tvarką.

Anglijo* tikslą* yra suda
ryti gnlingą stiprią vieš|mti- 
ją talkų su Anglija ją pirmi
ninke hri velėja. Tam tikslui 
yrn daroma ir Italtijo^ tautą 

'-ąjunga (E-tai, luitviai, l.i<-- 
tuviui). Ji bu* Anglijo* v«*bi- 
iiul Naro tikslus Anglija |m- 
rmlė Taiki* Koafereueijojr 
Paryžiuje.

Taikos Sutarti* užkliuvo 
Suvienytą Valstiją Ni-nate 

.. . .... ___ . idi-lto, kad Amerika visai ki-

H U K.unu, IMn j, 'SJ“ 1 
h™..* bia-Pi, u..! į:,.""?.1-” y

1-*-'* s*
JO*, nes J, yra laimi *«•*•- punktą, bet Lietu-

vo* iliplomatijai yra pavojin
ga tikėti tomui užmiršimu.

Didžiausia* skirtumas taqi
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nors nevisai galime- ja pasi
džiaugti.
*» Pirmiausiai toji- korespon
dencijoje p. Farl>nutn*a* atliko
sąžinė* sąskaitą už mų* valdi- ?"»'l“«uni
ninku*. Jis rako, kad jie e*,' I“*-“1." F
diletantai, L y.-nemoka savo ra ,a*’ A“Kl.,ja ',*k? ’4a*
durim pmlmyti kmp teikia. !“ •"» 
Vi tą silpayhą Fmbmmms " "^“‘5^. 
nelaimi kaltina mąs valdinin
ku*. Jis juos išteisiua. *aky-| 
damas, kad ditr |*-rmaža laiku j 
tebūvu jiems išmokti.

Antrų kaltę aut tuųs val
dininką p. tūiibiiuin'as išran
da, kad jie neturi valdiniu 
kam* reikalingus kaiitryl*—. 
l’ž šitų silpnybę jih jau iš
teisimi. Mes, lietuviai, tikėjo
mės esą bdui kantrų-, tie* 
hnudžilltą iškelilėjoiiie. Te- 
cinus i'iibsir liedirliaiil ib-šu- 
visuunu-nės darbu- nuolat gnu 
tuiine |iustela-ti. kad kuiitiyl* - 
trokštu valdniinkiiius ir val
domiems. Tų |iaiimtė ir sveti
mi. pv. Daily N<*» s k<-r<—įs>ii 
įlenta* nuvažiavę- iš Clticagv- 
j Kauną.

Ji* li’-iu pilimi in-šališka- 
asmuo. Naudingų tėvynė* or- 
guniuivimo dailią nuo senai 
jau dirlai p. Ntnrtuun. Mų- val
džių* tvirtėjimu našius pat-ų 
*unkilii:-ių didį neša |mtsai 
prezidentą*. Bet p. I jirluuitn* 
n* jo iK-iuntii. Ji* visa akių jie- 
ga stebisi į žvaigAilę. u. t-ki-ju- 
šią 1919 m. i p. el'-z.i-vu ių. Ib- 
»i2ėrė>iuiiut- jmui'i p. Furlmta 
tm- tel>j<i to i tu, knd
Vulslyl*- l.ityl'.i piivi-t linui 
nii-ku n* i rikiu.

ttijosc l*-i talkon einančios* ž-- 
mėse. Autrrika-gi noti ;ui*uti- 
lio tvarko* |iamatuu padėti <le- 
mokiniinę laisvų visą didelių 

j ir mažą tautų sąjungą lygio
mis ludsų teisėmis.

1 Jei Lietuva, užruliežinių liu
dyki; ministerija butų *k.vru»i 
-avu nt stovais į Ameriką ne- 

‘MM-ijnlistu*. |iuvojiiigu- Ame
rikos pramonijai, butų galėju 
-i gauti prinslymų, nr tikrai 
Amerikos diplomatija taip miti 

tiijn npie busiantį |m*aulio su
tvarkymą. kaip ine* rašome. 

iTada Liet u vo, diplomatija lui
tą gulėjusi turėti aiškią žinių 
npie vertę mų* |in*isckiiiių 
tiiglijoji*. Kol kn* dar Imngu. 

I.tul tie |ui*i-«*kimai i*-)iu«iro- 
jdytą mužesuė* vertė* už tuo*.' 
,l.uri«> mums teko pradžioje J 
l!l|S m., kuomet galingu Vo-i 
kielijn tam tikiu raštu mu- 
pripužitio de itin- et i|e fni-to.

<1. y. knd i-ame ir turime tol. 
ę Imti.

Iki šiol Liet m <>- iliploma 
tijn turėjo silpni l*> |n-rilnug 
|ui-i'lnuti įtekmei tų. tarp ku
rtą gyvetm, urlia kurie iltie 
l.nl.iiui ji. ■ i-ekimn.

Į

Anglija Pripažino 
Lietuvą.

Giminių Paieško
jimai.

Mkr-ipi

I

!o

F

. u* nemanau čia aiškinti visą rastas |*-rs|>ėjimas žinonią iš 
■ priežasčių lunlievybės {tinti- -tikyklos, nr per prakalbas — 
, nimosi. Jų yra Inliui daug: čia nieko negtdbė*. 1‘ngal ligos 
- žmonių prigimti* pikliui lin- ir vaistą reikia. Gi tos ligos 

kusi, blogi ]*ivyzdžiui, piktin- mikrobą sėjėja* kunigui daž- 
tojai, tamsuma*, blogi raštai nai yra visai neprieinama*, 
ir t L Man čia rupi nurodyti
tik vieną i* svarbiausią prie- kntnlikni labiau šviestą*!, dau 
žiisėią liedievyln-s plėtojiunisi: 
lindieviai thugelyjc rietą dau
giu skaito knygą ir laikraš
čių, negu katalikai. Visokius 
nuomonė* <langiau*iat |ilat įtin
si iš knyrą ir laikraščių. !„-ii-'pnii-škn rimtesniu maisto. Lni- 
krnšėiai nudaro ir platinu leng- ’knišėiai*, brošiūromis išmoki- 
rosrtę, taip sakant bėgamąjnomr žmones skaityti; tai bu- 
lengviau mainomą nuomonę; ro kaip mažam vaikui košė, 
gi knygos, ypač dit|<*iii ir rim-IZtnogn- išaugo, reikia jam 
tcMti veikalai — nustato npie- jau tvirtesnio mai-tn. “Zvnig- 
linkčje tvirtesnę ir |in*tove*tię (ždės“ knygyną* dar ir šian- 
tiuousitH-. Tiesa, laikraščius 'dir,, guli užkrautas rimtais 
skaito įlaugi-ii*. o riiutrsm-s veikalai*. Vra šiek tiek tą 
knyga* — retas kuri*. Ib-t ut-jiiiutą vt-ikalą ir kituose musą 
tat tie, kurie skaito <l«ug ritu-1 knygynuose. Bet |iadrą*inkim<* 
tą knygą, tie ihįžniaiisini savo juos gaminti daugiau naujų 
kolonijoje ir turi nii«verinntį: veikalų. Reikalaukime jų. Jei- 
bnlsą by kokiuose reikaluose; Igu Itedicriai tuksiančiu* dėjo 
ne* jie lengvai užini|M>nuoja hi- Į išleolitnui klaidinančią raštą, 
b- prie progos saro apriskaity-Į jeigu l*-dievyhę ĮMum'-giisicji 
mti. filatesniu supratimu. Amo-1ilgus vakaru* prasėdi, beryda- 
nė* ją klauso, prmleda jai* Ii-Imi nuodingą dvasiai maistą. 
k«4i — y|uu' «lar jeigu tų žino-Juo labiau mum-, tikintiem* 

iiismėms reikia |iavargti ir pn- 
shlnrbuuti. kad likrasai moks
las ir tikroji šviesa gautą per
galę ant visą btdicvybčs mo
lių. I*at irkime mu*ų gyvenimo, 
mu*ą tikėjimo tikruosius jm- 
matu*, MniiBokioic virag tikro- 
jo mokslo laimėjimus. |mtiri- 
oėkiine žmonijos praeitį, ją ko
va*, ją žengimą |>innya — ir 
tiesiai* keliais ir šnntakia* — 
o paskui ir pat* gyvi ai t nes 
mum* bu* indatnesnin ir gra
žeivai* ir bile bleviza nebegalė* 
taip drąsiai toro Sutvertojui 
piktžodžiauti, nm atsiras kas 
jį sulaiko nuo to.

I*a<lėkiinc inusą spaudo* 
Draugijai išleisti eilę tą rimtą 
veikalą, kuriuo* ji pasiryžo iš
lėkti (“Tikiu į Dievą Tėvą.” 
“Kultūros istorija.“ “Kun. 
Kau|io raštai" ir kitus). Mo
kime visj. ka* gyva* nariais 
į K|mudo* Draugiją, (tik ♦l.tto 
metams, o už tą doiierį kiek, 
vienu* guuiui knygą vertės net 
2JMI). visur kur dar «*-ra to* 
draugijos kuiųių — suorgani- 

jzuukiine jn». Išleistus gi veika- 
du* skaitykime atydžini. įmuki- 
vydėkime ir kitieąis jmsko- 

llinti skaityti, o (taškui krau
kime jas vienu ju-ie kitos į tam 
liktą spinta, kol nesusidarys 

iilgaimui gražus namą knygy
nėlis, kurs bu* didelė |mrainn 
netik musą namams, liet ir vi
sai kaimynijai.

nių privatinis gyvenimas bus 
gana jaukini*, nepiktinantis.

Ib-ja. besidairant po musą 
kokmijas. tenka |mstebi-ti laimi 
nemalonus faktas: socijalistai 
ir laisvamaniai daugelyje vielų 
turi daugiau apsiskaičtusią 
žmonių, negu katalikai. Ban
gelis socijalistą yra skaitę sa
vo Belielio knygą "Kocijaliz- 
ma« ir Moteris" ir kitu* dides
nius veikalus; peržiūrėję ją siu 
lomą ir |4atinamą knygą su
rašą mes matome keletą ir di- 
dėsnių, gana storą veikalą. 
Imisvamanią tautierią dange- 
lis yra skaitęs Aliufsi raštus, 
taip-|mt Kudirkos ir kitu* Tėv. 
Mylėtojų Draugijos Irkliniu-, 
kurią taqie būvu nemažai ir 

* didesnių leidinių. Viso* to* 
’ knygos skaitantiems tlavė vis 

■lėlio nrnmžn medžiagos: žinių, 
minčių, nuomonių ir t. L

Tegul įsinuiišy* kulouijojr 
nor* viriui* toksai — anoje Ii. 
trraturojr apsiskaitę* — jeigu 
ta* laisvamaniška* <bilgi„ m*, 
atitiks katalikišką akmenį, tni 
yra tH-uutžiaii apsiskaičiu-j ka
taliku lai tam dalgiui pjūtis 
užtikrinta: jisai vn-šimlaus sa
vo inlcktite visoje npielinkėji- 
ir sisti-tnnliškni. knd ir mažo- 
i'ii* doromis skiepiu* stivo l«<- 
dievvlię. Virt iltis kunigą* n*, 
į-li-ng- Imu Idogui užkirsti kė

pio: nor* jisai Ims ir ibtug 
!daugiau skaitę*, negu anasai 
Įk-dirvis. lu-t apkrauta-,skait
lingų priedi-rmią ji*aį ne*iis|s'-* 

į nei įžiūrėti, nei sugaudyti visą

j turi savų numų. lodei tankinu 
įmaino gyvenamą vietų.

Mų* laikmšti* plačiai žino
ma- Lietuvoje, dėlto nuolat 
ateinu laiškų i* Lietuvos į mų* 
n-dakrijų. Jų skaičių* ima di
dėli, d*-llo ir įvedami- šilą 
-kylių: “Giminią pnieškuji 
imti." Kiekviena- skaitytoja- 

p<-tigvai guli |*-rme*ti nkilui- 
,tų skyrių ir tusti nr suitkui-i 
jo giiiiiiii- ar ik .

I’uliirtmnr nelaukti, kol gi. 
Ulinė, u ų- paieš);o‘ 
ti jiem

1 rr*n.

kr

Įteikia ko kita. Keikia, kad

giail skaitytą. Nels-tlžtek* gau
dyti saro laikraščius tenkin
tu* brožiuri-lią skaitymu ir pla 
tinimu. I'raėje tie laikai, kada 
to užteko. Dabar jau žmonės

Uosi*.

Kaunu. Žinomas Lietuvos 
visuomenė* darbuotoja* gydy
toja* K. Grinius dalmr gyvena 

, Paryžiuje. J<. š.iimhui su ilukte- 
! rimt y rn ImlM-viką nužudyto* 
l\is|<ivi*!z.ke ir ten jmt palaido 

: los.

nu/jj kunigą* ••ai- 
liyčioje pa-akė lietuvišką pa 
mokslą. Tuoj ateiun lenką kn- 
rrlvini. -mina kunigą. įUN-la jj 
knl-Jininn ir . rusina jj nuleis 
ti kuro lei-mti.

Mj mėta-sį įvyko Kauta- išt: 
sos katalikų dvasiškijo* ritės 
suvažiavimai. Juose buvo * ,-ar- 
stotim n<- tik savi grynai < rga- 
nuacijiniai reikalai, bet 
ir šią dieną gyvenimo 
iškelti klausiniai. Buvo ta
riamasi ir spn-ndžianm
lie saro artimiausią tikslą, apie 
naujose gyvenimo sąlygose vri 

sutvarkymą Lietuvos gyveni
nio krikščionybės |uunatais, 
knd nepriklnilsomo* Lietuvos 
smulkiuose teisingumas ir tei
sė viešpatautą.

1. Pirmutinis iš eilės būro 
liclorio k-nloliL tiį mulrrij ilrnn- 
gijo* oaraintriaia*. I* provin
cijų atstovą - nedaug galėjo at
važiuot i, ne* tuo laiku kaip tik 
Imvo sustalnlytas traukimą 
vaikščiojimas. Bet vis dėlto j 
susirinkimą atvyko apščiai 
žitMoiių. Susirinkimo branduo
lys, apie kurį sukasi v isa* dar
iais, Imvo motery lygią teisią 
išgavimas, pakėlimą* motery
se saro vertė* ir reikšmė* su
pratimo, (šlietinės sąnsmės 
nnklėjima*. traukimas ją į vi- 
suotiM-niiij gyvenimą- <> kad vi
sa tai geriau ir lengviau paric- 
kti—sutraukimas visos IJctu- 
ros katalikią lirtavią Moterą j 
vieną galingą getai suorgani
zuotą ir veiklią moteąą draugi
ją. Tuo tikslu nutarta šaukti 
Lietuvos katalikią motery kon
gresas. Jis manoma įvykinti 
rugjtjučio lahaigoje.

Iš pranešimą paaiškėjo, kati 
draugija laetuvoj jau turi ap- 
>či*i skyrią. bet dar toli gražu 
ticvisos moterys sutraukto* j 
vieną draugiją. Esama tokių 
lietą, kur nei žinote nežino 
apie moterą draugiją ir jus rei
kalą. Organiaavitnas eina sun
kiai. Kliudo tam organinvi- 
nris iš vienas jmsės daugelei 
motery pilietinis nesusiprati- 
mas,iškit<»gi—jypriešmiaky 
statumos klintys. Ty idindytojy 
tirpė kai kur, kaip buvo matyt 
iš pranešimą, yra ir kunigą. 
Tikslesniam ir vaisingvmtiam 
oTanizavinto* tlarlmi buvo ta
riama rteigti savo sekretor-ja- 
ta* ir instruktorią įstaigą. Lį
st rukturės turės tanky ti tas 
vieta*, kuriose «lar ncprailėta* 
moterą orgiuiiutcijinis dnridi. 
ir laukti tani įlarbui pradžią.

1. K. Moterą draugijn turi 
Mertraičių l'kio mokyklą Knr- 
nclaroje. kurių v<*da s|*—i.bili- 

sius agrummuts. Tai iiH>kyl'!ni 
jgijo dvarelį su trioliėsiai* ir 
reikalingu inventorium.

Išlaidų šiai* metai* turėjo 
44 7!U auk*. S4 sic. įplaukų— 
4UJI22 nuks. !M sk.

Nusirinkittias buvo gyva*. 1: 
iiHiterų veidų ir kalbų matylis 
Imvo jų pribrendimas prie sa
vistoviu visuotiH-iiinio darini ir 
imsiryžipins būtinai išsikovoti 
prideramas sau. kaipo |>ilnatei. 
sietus žmonėms ir pilietėm* tei
ses ir imtogesnr* gyvenimo są
lygas.

2. *•>«»/<•«” tlinagijo* visuo
tina* suvažiavimas įvyko lie
pų* 12 d. Tn* susirinkimas, gu
limu sakyti, tH-|Mivyko. Atvyku
siu narių Imvo nedaug. Kini- 
’ni ka- iiu.-prv»ti nebuvo gali
ma. ju« labiau, knd draugijn

: reikalinga dnug naujų j>'*gi/. do- 
tiuių ir medžiaginių, kad tin
kamai gulėtų įdirbti tų plačių 

I>lirvn. kokią yra dnluir už»il>rė-l 
į u*i. I*< l!i> nuliu ta šnitkti kita* 
plnlrsut' »u-irtnkima*. Ta- 

ntlik'i pnve»fn kuli. J.| 
įeitoji Valdy |

n nurasy- 
piniui jų M-nuoju nd 

Nro- žmogn- butų l.itur 
. vė-tiiii- valsčius, ariu 
• ky riti- |m trupiu a 

kuli udtrbilo.
i-giiunatit at-akviu'i I du nr

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI

1

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence St., 
VVorceslrr, Mass.

Kun. Pr. Imičys, vice-prrzi- 
dcnUs, 2634 W. 67th St.. 
Chicago. Ui.

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. S Oi h Ct.. Cicero. Iii.

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Wcstminstcr avė., 
Detroit. Midi.

Uetvnde.
ri ikimai buvo daromi be vokie
čių žinios. Vizas jo darbas bu- 
’ o taikoma* prie ty sunkią ap- 
.inkybiy. Nepaisant visa to, 
Centro darini* ėjo gana spar
čiai ir buvo n|>ėmę* visu* IJe- 
tuvo* kihštus. Jo įkūrimu* ir 
|M*vkiningo <lnrl*> vedimas, tai 
a. n. V. Kndziulaičio, Centro 
pirmininko, nuopelnas. Atsi
mainius gyvenimo apystovoiii* 
—reikėjolikiinyti ir imt* veiki
mo būda*. Tai turėjo nuspręsti 
ši*ai suvažiavimas.

Nuvažiavimas pavyko pilnai. 
Jame dalyvavo apie KM) katali
ku dvnsiškią ir |m*atiliniy vei
kėjų. Nusirinkime buvo atsiimi- 
kę virti Lietuvos vyskupai. Ba
ro tmliesti kalbose visi nvar- 
svarlnnusi katalikų ir tauto* 
reikalai ii k1au*iiuai. Susirin
kime daugiausia vietų* užėmė 
kailiu* apie Centro darbo pri
taikinimą prie naujų gyvenimo 
sąlygų, jo rvorgauizavimą. Nu
tarta Centre sujungti visu* ka
talikiško* pajėgu*, imdaryti jį 
visų katalikiškų organizaciją 
Centru. Ne* tik toki* susijun
gimas galės tinkamai atsiginti 
prieš nekatalikiskua gaivalu*, 
kurie *u*i*pyrę j krūvy sten
giasi išstumtįjš viešojo IJetu- 
vo* gyvenimo krikščionylię ir 
sutvarkyti ją sorijaiiaiuo {ra
mstai*. .

Politikoje susirinkimas nu
tarė palaikyti ty krikščionišky- 
jy partiją, kuri stovėdama ant 
grynu* ir tikro* dcmokratybė* 
jiagrindo stengiasi jiagerinti 
<larbo žmonių būvį, prašalinti 
išnaudojimo ir skriaudimo po
litiką iš luomą santikiy ir įgy
vendinti teisingumą.

j valdy lq išrinkta kun. pro!. 
J. Meškauskas. Mielaška, Žit- 
kevičiua, kun. Kariaėka ir M. 
Kru|Mvičiu*.

4. Tą pat dieną įvyko ir Lie- 
tavas rfgkttĮKĮ tiM/rmiaje. 
Tarp daugelio paliestą konfe
rencijoj klausimą, buvo pada
ryta ir krikščioniškąją imrtijy 
programą revizija. Idetuvią 
Krikščiouią “rmiėiatą Karti- 
Jos projcrosm nMi pilnai ra* 
tinkančia ra krikKioniflcoiiMM 
dvasios mokslo dėsniai*. Vadi
nasi ir Krikščionią Demokratą 
imrtijo* nusistatymas dėl že
mės klausimo buvo lietu vos 
vyskupą jn-iimtas ir ajiribuo- 
ta*.

3.1 Jej*>* 13 d. įvyko Ar. Ka- 
žiotim IhvoĮiijuK itaritĮ oooi- 
ratiarimat. Nusirinkime daly
vavo gaim daiąt žmoni y. Drau
gija laivo įsikūrusį rusą lai
kui*. .los Ind įstatai turėjo Imli 
užtempti ant rusą liepiamu 
kurpalio. Iši-ju* rusam*, jie tu
rėjo Imti jiertaisyti. Tai Imvo 
imdary ta šiame susirinkiinr.

Karo uictu draugijas gyvavi
mas Imvo žymiai sukliudyta*. 
Daliar ji* atsiguuna ir vėl sto
ja j savo M'tui* vežta. Karią 
skaičius vėl pradėjo augti, lei
dinių dau,*nau gnliuia leisti, 
mirs laimi ncjmtogu* laikai: 
s|mu*tiivė* darbininkų maža, 
|si|*‘ra laimi |uilirango ir sun
ku gauti. Vi* <lėlio šjiiH't išlei
sta apie 3l> įvairaus turinio 
knygučių. Kai-ktirio* knygutė* 
»l>au*diminui Tilžėje. Narių 
draugijn turi ajue 3UUU. Turi ji 
savo diiHiii* namu*. *|mu*tu- 
vę ir visa- reikalingas kny. 
gonis leisti įstaigas. Kadangi 
daliar pltėin-i ir vienuos tut- 
luito* sunkti visa* įstnign* su
talpinti. įgaliota valdylm pirk
ti kitiem* namnm*.

Išrinkta nauja Revfatijo* ko Į 
mt ijn ir pririnko iš ėjusieji 
\n)dyl».- uartat.

Kaimo ••l.ietnva”.

širdingai meldžiu patarpi
ninkauti sužinojime mano švo- 

■ gėrio. Jono Nausiedo, kuria 
]m*kutiniu laiku prieš kar\* gy
veno Clticngojc ant sekančio 
antrašo: Jobu Nausicdan, 4538 
No. Ilocku'ell st, Chicagii, III. 
ir jeigu Imt gabina, meldžiu pa
reikšti jam, kad mes visi na
miškiai esame sveiki ir <yvi.

Saattgštapantta,*
K.MnitU

Kiuukulini, 2-IX-19.
Tauragės apskritys, italu- ------ -« J-_»-----

dvar. Kiauteliai, Kazy* Pet
raitis.

Airdingui meldžiu.laikraščio 
“Draugas" tarpininkauti su
radime ūmini brolio, V. Norvi
lą, katra* balandžio mete, 1914 
m, gyveno Chicagoj ir turėjo 
šitą adresą: W. Norgil, 3433 
Auburn avcn Chicago, 11L

Su pagarba,
A.VartQaa.

t.ir<uva, Kauno rody bos, 
Tauragė* a|>*kritir*, m. Sarti
ninkai. Antanas Norgila*. 
Rūgs. 2 <L, 1919 m.

Gerbiama "Draugu” 
Redakcija, Chicagoje.

Prašau neatsisakyti patarpi
ninkauti suradime mano *e»erą 
tal|iinant bent keiiuoae “Drau
go" nunu sekantį mano atsi- 
šaukimą:

Prašau atsiliepti mano sese
rų (Hmm ir KetrouėAės Bildu- 
Marčią, gyvenusią pradžioje ka
ro ElisabetlTe, Siaurinėje A- 
mrriknjc. Mm visi namiškiai 
tebesame sveiki. Prašau rašyti 
taippat draugą.

Mano antrašo*: Jono* Bildu- 
sas, Tauragė* apskritie* Ko
miteto iMnnininka*, Tauragė, 
liet ura.

Išrūką iš sagsto tariančiu. 
Ku tikra imgarba,

J. KlifiAli 
Tauragė. 23-V11I-19.

PRAKALBŲ RENGĖJAMS, 
rmtiinii maiĮ atitaram. 

p. Jotini E. Karosui ir p. Jo
nui J. Bomanui H Lietuvos 
pasipylė nžkvietimai musą at
stovams laikyti prakalbas J- 
vairiuose miestuose.

•iuomi pranešame, kad jie
du laikys prakalbas nereika
laudami jokio atlyginimo jei- 
gu prakalbos bus surengtos 
visa tik Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ir Lietuvos Pasko
los reikalams Ui prakalbas 
surengtas kitiems reikalams 
Bendrovė reikalauja 315.00 ui 
kiekvieną prakalbą fe pamki- 
j imą kalbėtojo kelionės likai- 
«».

LITHUAlflAM 8ALE8 
OOBPORATIOM.

120 Tremom 8t., Boston, Mass.

PARMOS PIGIAI.
• į ukm pnikMU* Juodirmio, ku* 

ri« hhhImm kimiu ii gražiausių 
nii«-»lr|n) ni|i .Ktirlhut-alcm GrU- 
kritu, arli gt.iiau* u|»rb<*. kur ga« 
Imtu žuiaut ir iMiaivaiinrl. trippat 
arti «l»«khu fabriku, 
rauti uifrktiiMii

kur galim* 
darbu Ir grrą al

io. irau. pirncU- 
rriksling*. ilsržo- 
ir tuirtiii aunudin- 

nui |-i**<į intitno. Bar

i

PAUL BAUBLY. 
1404 W 18 Ui Str 

Telefoną* Danai 6296.

i

.1
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renkami. To teismo ištarmės 
tari būti be apeliacijos.
TrUrnai tari boti brifaHMrai
Prie tų pramonių, apie karias 

kallia Kanados teisdavybės j- 
stalynias vadinamas Lemic- 
ux’o teisė, t. y. prie pramonių 
tiesiog tarnaujančių kaadie- 
ninietn, visuomenės reikalams, 
reikia priskaityti geležinke
li us, gatvekarius. telefonas, e- 
taktros dirbtuves ir panašias. 

o-l----- --  ‘ >oetmaa paiana, ana aayaa- 
liai renkamas teismas tvarky
tų darbo ir užmokesčio reika
lus ngnagesiams, policijnn- 
tams Iii-i bankų valdininkams, 
ir k m vynatMyDr prtnnrrtty, 
idant toki teismai reikale ba
tų liešališkai veikiami. Seimas 
pri|mxjsta, kad šitose darbo 
rųšyse streikas yra pavojingas 
visuomenei.

MANOffl (SftlOaAL
LIMENO.dirbti Taip pat valdžia turė

tų prižiūrėti salimu* ir ritu- 
tykias, kad nedėki ienių pasii
rto įstatymas nebotų laužomas.

Užtara Protestantu ir toliau.
Buvo pasklidę kaltinimų, 

kad katalikiškosios darbininkų 
organiaacijos ne u įtaria už pro
testantas darbininkus. Seimas 
prieš tų melagingų paskalų už
protestavo ir atnaujino pasi- 
žadėjimų užtarti protestantus 
ir toliau*.

Buvo reaolinctja primenanti 
skyriams, kad j Darbo ministe
rijų OI lavoje siųstų visas xi- 
uiaa apie aafa, savo narius, tur
tus, streikas ir tt.

Paskui ištarta pageidavimas, 
kad Imtų paleisti iš kalėjimų 
nnsikaltusieji prieš įstatymas, 
šaukiančius .jaunuomenę ka
riuomenėn. Taippat seimas 
prašė, kad vyriausybė įkurtų 
smulkias ir lengvos paskolos 
kasas visoje Kanadoje.

Protestas.
Seimas protestavo prieš ne- | 

teisingai apdirbtų priverstino , 
mokinimo įstatų, ir prieš mo- , 
lervučių ardymo įstatų, prieš , 
užmiršimų pakviesti kanadie
čius prancūzas į pramonė* ko
misijų Ottavroje, prieš užmirši
mų įžeidžianti katalikų darbi- 
ninku orgaaizarija*.

Valdybei rinkimu.
Dar baro kalbos apie dauge

lį kitų dalykų. Kai-kurie tapo 
atidėti kitų metų seimai, nes 
šįmetinia ir taip aptarė milži- 
uidcų rezoliucijų daugybę, bu- 
t<iit kHttria*deAhnta MUasu

Kataliku Darbininku Orga- 
ntzacijų jsrmininkn tapo išrin- 
V<— Z1----A1-- ««--» - ...KtaM m I IM I I.

Neimąs užsibaigė pusiau dvy
liktų naktyje. Pabaigoje seitui- 
ninkai ^Ma***^^* 44O Caiiacia,** 
o |mi to {išgiedojo: “Nes norim 
Dievo.“ Tai buvo to seimo už
baiga.

Trn pačiu laiku Kanadoje 
yra ir kitas nekatalikiškų dar
bininkų seimas, prasidėjęs šiek 
tiek vėliaus mieste lianai ton. 
Tie aplankę Niagaros vanden- 
(molį savo seimo pradžioje 
smarkiai kritikavo Kanadoje 
žinomų One Big l’nion (Viena 
Dilieji Kųjunga). Prieš jų la
bai ėjo Amerikos Darbo Fe«le. 
rnrijos atstovai.

Hamiltono susirinkimas vra* 
svarims. tai-gi a|>ie jį turėsime | 
luiknlls-ti skyrium.

WaadMyje, ragą. 22 mieste
Trois Rivieros mų* anądien 
minėtasis katalikų darbininkų 
aeima* svarstė rezoliucijų pro
jektus.

Nesutikimai.
Pasirodė tni|»-gi žymus nc- 

•utikimas tarp katalikų darbi- 
A<nhų ir tarp OtUivos jirovin- 

ibirim ministro p. M. Ko
be rt sotu Jis nusidavė m-žinųs, 
kad yra katalikų darbininkų 
aųjoaga ir neužkvietė ju atsto
ti* į pramooijos sueigų laiky
tų Ottavoje. Darbininkai iš
reiškė jionni ministrui n^trų 
iM-{>asitenkinimų.

i^«iaiyKQ monnrijy 
komisijai delegatai svarstė gy
vėsiam brangumą ir pastebėjo, 
kad tĮ*rim'-jimas palirangini'i 
{^ležasčių yra tuščias, m-s tu* 
priežastys yra žinomo*. Rei
kia, kad valdžia uždraustų iš- 
ve#i iš saro šalie* į iižrulicžį 
tuos daigius, kurio labiausiai 
yra reikalingi saro žmonėm*. 
Kol to nėra, nei algų daugini
mas neužtektinai npnųšnn 
darbininku*.

Durito laikas.
Toliau* darbininkai kalls-jo 

tutie S vnlnndų dartai dienų ir 
jų užgyrė, nustatydami 44 
vid. savaitei, bet nepraplatino 
to ant žemdirbių akėse. Apie 
femdiriMtu rcsoliueija sakė, ir 
jiem* turi boti duota tiek pasil- 
•to kad galėtų ne vien jiega* 
drfboi atgauti, bet taip-gi kad 
turėtų laiko ir savo šeimyno* 
darinius reikalus aprūpinti ir 
į aavo dūšių atsižiūrėti

Atvažiavimai pataria darbi- 
■Mums dėtis į kooperacijas, 
kad palengvėtų gyvenimo bran
genybė. Naudinga taij»-gi reng
ti paskaitas ajūe taupymų ir 
kitokiai* buliai* {dalinti tų 
naudingų įprotį.

Bailralatn atatovybta.
Batarta taip-gi prikalanti 

kūdikiškom* įlariuninkų or- 
gnizacijoms atstovybės |>ro- 
▼iaeijo* darbininkų įstaigose 
•r tai tokios, kad atstovų skai- 
Čifį butų pritaikinta* jirie 
■ariu skaičiaus.

Konilį(9 ritiIrimaB

Paskui ts|«i išrinktos įvai
rios komisijos. Antgnlo atėjo 
atsakymu- kunliuolo Begin'u. 
kurį darbininkai Imvo {m*, 
veikinę telegramų suvažiavi
mo pradžioje.
g Rezoliucijos.
Utarninke, 23 rngsėjo buvo 

paskutinė seilių, diena. Prieš 
l«<|Us buvo slaptas {K»u*li*. 
L y. svetimi nebuvo prileisti 
prie ilnrliiiiinkų tnrimosi. P<> 
pietų išnešta rezoliucija ir 
vienlialsiai Im- diskusijų (iri-' 
imta, kml Ųn«4iert|*ii tlarbinin- 
kų katalikiško* organizacijos, 
pasidarytų savo provincijos fe
deracijų. kol nėra visatinės fe
deracijos Kanadai. Tiuli tiks
lu!? n-nkmii* vra Ekzekutyvls 
komitetu*, kuris turi-* teisę 
kalls'-ti Federacijos vardu ir 
veikli kai|s> jas atstovus kiek
vienam reikale. l*-t Veikim- 
turės pildyti *--iim> UŽgirtUO utu,. sn«i -■svjr- r, m ui- |
siu- prim-i|m* ir *n>in<4ti Mildoje butų įvesti įlešimliniai M-anj trauktų (pullcd) vilnų. 
orjRinizacijų valdvliomi* vi saikai ir mastai. I. y. kilogni Birželio 3tl <L išdirls-jai turėjo 
anoniet, kada tat Im- išpil<h> Ina* vietoje svaro, metrą- vie- 75,1 mu.iNii *vnrų dauginu la-va- 

'loje svaro, litrą* vieloje gor-1lytų vilnų. 3JII0JMM) svarų šiu
šiau* ir tnip toliau. Ntreikai *11 ruotų vilnų, ir .'i.iMD.IKkl svari) 
vienatiniu tikslu (larodyti kiimltrauktų vilnį), negu knd buvo 
imr* užuojautų, anot susirinku- kovoji d.
*ių. yra negeistini. Im-i darbi
ninkai turi tnij> -u-forgnniruo-1 
Ii, kml be streiko galėtų {«■ 
sėkmingai užtarti už nekaltu* 
brolius. Vyriausybė turi pri- 
žiūrėti, kml nebūtų laužomi 
l-tatymai išduoti apie stočių]:

Motery*, Vaikai.
Toliaus buvo molincija a- 

)ue moterų tlarltų. Išreikšta 
mintis, jog tankiai pasitaiko, 
kad jas verčia dirbti dangina 
negu jų jiegos išneša, ir jas 
stato į tokia* sųlygas, kad jų 
dorai tat kenkia. Seimas pn- 
gvidauja. knd karei pasilmigus 
moterys iš vyriškų darbų grį
žtų prie užsiėmimų geriau at
sakančių jų sveikatai Ir lyčiai. 
Ypatingai daug dauma atkrri- 
pta j moteris, dirbančias odos 
raaginimo pramonėje. Toje jra- 
ėioje dvasioje boro kita mo- 
liocija apie vaikų darbų. Iš
reikšta pageidavimas, kad tė
vų užstarhiai Imtų taip dideli, 
jog nereikėtų vaikus siųsti už
darbiauti. i

Daug ginčų buvo apie tai. 
ar reikalauti ii vyriausybės 
ar nereikalauti, kad išduotų 
teisę atskiriems asmenims 
pirkti iš didžiųjų sankrovų 
(vbolesale) lomia pačiomis 
sųlygomis kaip perka pirkliai. 
DmMnllMmSUa alinB OTI Jų ra oran Imu UMVO

šinga tam sumanymai; tarpe 
susirinkusių buvo karštų jo sa
lininkų. Kai-kurie ginče var
tojo net smarkių žodžių. Galų 
gale 39 halsais prieš 34 tas su
manymas tajrn atidėtas.

Natom partijos.
, Toliau* darbininkai sutarė 

m-tverti grynai darbininkiš
kos jiartiju-, kad šalies politi- 
ka nevirsiu vienos klesės jm>- 
litikn. o jirijuižiiMi. kad reikia 
durbimukams kuo-kaitlingiau- 
-lai Sueiti į esančias jiartijas, 
idant tokiu budo apgynus dar
bininkų reikalas.

Norėjo pueenMų.
Neima* buvo |uikėlęs sumn- 

nynių {įrašyti valdžios, kad 
išleistų jiinigus puses cento 
vertės. Tas sumanymas atidė
tas. 3i laivo už jį, 49 prieš jį. 
Visi Imlsaviine dalyvavusieji 
priėmė rezoliucijų j>rašyti val
džios. knd imrašai ant Kana
dos jiinigų butų dviem kal- 
Ihiiii: angliškni ir prancūziš
kai.
Saiku. Svantyklė, Streikai.

Nusirinkusieji išreiškė iki 
geiilavimų. kad visoje K n tui 

įvesti

VILNŲ BANDELIAI BUVIE- 
NYTOBE VALSTIJOSE 

tptET PILNIAUSI.

U'aahington. D. C. išdirls-jai 
ir pirkliai turėjo dauginu vilnų 
turtelio 31 d., 1919 ul, negu ki
ta kokiuo laiku, nuo taiko Pi Ne
lytais Biuro, Nu vienytų Valsti
jų Žemdirbystės I>e|>artaiiH-ii- 
to iMiskulinių išleistų raportų. 
Ha|iortai parodo. kad išviso 
apie G*4.(MMI.U*> svarų buvo 
ant raukos birželio 31 <L. 1919 
m. Nulyginus su sandelių sto
viu kovo 31 d.. 1919 m., pirkliai 
birželio 31 d. turėjo 17U.0UIUKN) 
svarų nevalytų (groas.-l vilnų, 
l.'i.tiii.tisi svaru šiūruotų 
(sroured) vilnų ir 4,il»l,ilU

“Draugo” numeryj 227-ta- 
me p. Bilekas graliai pagiria 
Vyčius už sumanymą pirkti 
generolui Žukauskui. Lietuvos 
annijo- vadui, aukso karvių; 
nurodo didelę naudų iš tokio 
darho musų visai tautai ir ra
gina visų Amerikos lietuvių 
visuomenę prie to -nnmnymo 
išjHldymo prisiilėti.

Sekant jk Bileko mintis ir 
■oradyuMM, Ištikra atrodytų, 
kad sumanymas pirkti aukso 
kardų yra gražus, naudinga* 
ir vykinama*. Gerbiu savo vei
kėjus kiekvienos tautas žmo
nės, « jei iš ta itagerbimo 
yra nauda musų tautai, tai 
kodėl mes lietuviai negalėtume 
kelių tūkstančių dolierių iš- _ ____
leisti generolo Žukau-kn pažy-|mx4^ ;r -kclliinių tik tuo- 
iiM-jimui.

Sumanymas geras. Is-t gai
la, kml momentas tam rantą- 
nykiui vykinti išrinkta laimi 
neatsakantis. Idetuvai šian
dienų reikia drabužių. Imtų; 
Lietuvos kariuoMtmė neturi 
ginklų ir amunicijos jtriešams 
atsisjiirti; lenkai veržiasi į 
mnsų kraštų, raudonarmiečiai 
dar laiko-i ir tokiu momentu 
keletu tūkstančių leisti aukso 
kando pirkimui ir laukti iš te 
kardo naudos gal keletu metų- 
butų didelė klaida ir masų 
tautai skriauda.

lietuviams amunicijo*, gin- 
klų. drabužių ir batų reikia 
šiandienų. Ar nebūtų geriau 
tuos tūkstančiu* dolierių. ski
riamus aukso kardui, ajtvrrsti 
šiandienų j plienu ir lenkam* 

jlMrž ■ tN Braunepsronyii ubo* mi ■iumj irvy- 
Ura. Ar nebūtų tikslingiau da
lį tų pinigų šiaudmaų jmvesti 
drabužių ir batų sujurkimui. 
Aukso dovanas galMme pirkti 
vėliau, savo tautos didvyrius 
jmgerbti niekuomet nebus vy
lu. bet teisioginę paramų tėvy
nei privalėtume teikti dalmr.

me---------- et—W4l| iu M iki raLMinrtlU 
ti p. Bileko, Vyčių. Amerikos 
lietuvių visuomenė*; jie savo 
darbui turi gerus pagrindu*, 
gražiausius troškimus juinslu. 
liet man, atsiminus dar nesenai 
pergyventus vaizdus iš žmonių 
ir kareivių būvio Lietuvoje, 
aukso kardas negali sutilpti 
galvoje, lietuviu būdamas sa
vo abejojimu* drįstu išreikšti 
viešai. Mintys buriasi ir kyla 
klausimas ar aukso kardas ne
bus musų nuvargintai ir nu- 
leriotai tėvynei įžeidimu.

IJetuvos didvyriai senovėje 
nemėgdavo auksu |iuošties, 
daugiausia prie |dieno linko, 
rodos ir dalmr auksų ne kardui 
lieti, liet savo žmonių tikriems 
reikalam* aprūpinti turėtume 
sunauduoti.

O jei to aukso kada turėsime 
daug, tai tada m- tik aukso 
kurdų, liet musų didvyriam* ir 
auksinė* stovylas galėsime jm- 
-tatyti. Nors tiesų jmsakiu* 
gryniausiu miksų vra atminti* 
ir jmdėka tos tauto- žmonių, 
kurių tnr|s- didvyriai veikė ir 
gyveno.

Jonai E. Karosai.

Jau nekuria laika*, kaip dau
gelyje Amerikos lietuvių laik
raščiuose tel|ia skelbimai New 
Yorko Imnkieri-lių, kuriuose 
skamlia. knd “Siunčia Pinigus 
j Lietuvų.** Daugelis lietuvių 
pinigų sinntimo agentų stebisi, 
kodėl kiti gali pinigus siųsti, o 
mums nėra galimų bodų.* Man 
ir-gi buvo indoiiin {rntirti visų 
reikalų. “Garsas,” kaip ir kiti 
lietuvių laikraščiai, tuo pačiu 
laiku gavo “orderi“ iš vienos 
skelbimu agentūros ir klišę 
skelbimo. knd Judėjus pinigų 
siuntimo skelbimų "Garsam“ 
Pirm negu tokį skelbimų indė- 
jus, “Garso” administracijos 
vardu parašiau laiškų tai agen
tūrai, kad užtikrintų mus Lie-........ H... ..... .... ....y ....

Ituvnn ]>iiiigi) pristatymo gali- 
Itnvitr. ir kati skeliama tik tim-

ORAND RAPIDS. MICH 
LIETUVIAMS!

ma.
Toliau* -cinui* jiriėmė rvz«- 

liucijn apie tei*mų tarji darbi
ninkų ir dnrlsliiiių. Neima* 
prįliažino reikalų tokio tei-nio, 
lut išvengus aštrių ir abiem 
pureni kenksmingi) kovos 
priemonių. Tei-ina- turi susi
dėti iš lyguti- -kaičiau- dariu- 
ninku ir «lsrl«,lnvinr nlu-iu iki 
s>ų| at<

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dieno* 1919 m. “Drau
gų” atstovauja p. J. MARGE- 

jl.lS, 544 Myrtle str.
I’as jį galite "Draugų” nž- 

Išviso snndeliiio-e birželiu »> Imažinėti, nusipirkti paduoti 
<L 1919 nu buvo nevalytų vii jį jį pajieškojimu* ir jragarsi- 
nų 435JS4,pr4; šiūruotų G>i. inimua. Galite gauti ir knygų. 
62(1923; trauktų 32.439,943: Aiuomi atšaukiame įgalioji 
viriuiiių (toji*) 4,<>3*,444: u orai kokiam nors kitam Gran 
vilnų jmkar-ų (nuils) 12.44*1. d» Rajiids, Mirk. "Draugo" 
916. I agentui.

iia-t laikrašiiu dėsime, kumis-t 
gausina- raštu užtikrinimų, kati 
pinigai dttbar yra Lietuvoje as- 
its-nim* pristatomi, ržtikrini- 
ust la-gniitn. Atsilankius nsna-- 
uiškai skeliamų agciituron, ve
dėjas man rmiė laiškus uuo 
Fedcral Rcsrrvr Boanl kame 
jiavclijama su lactuvn įtik- kam 
biznis daryti; nn<> žydelio Ikiu- 
keri-lio, kalia- nei šį nei tų jiem* 
rašo, liet iiakslaiua laiškas uuu 
<’. B. Ricliard & (’<u per ku
riuos ta* bankrrėlis į Lietuvą 
jiinigu* siunčiu*. Ten ir-gi nn 
gvarantnojama datos pinigų 
llUMUIltitIMi.

Rugsėjo 3G <1,1919 nu a»me. 
niikai nusilankiau j Amcrican 
Ezprrss Co. pinigų siuntimo 
skyrių. įtarau utaukymų, kad 
4»Ur į Lietuvų jin pinigų sių
sti neturį Imdų ir nepriimu. Iš 
tau nuėjau į C K. Biebard 4Č 
Co. lankų. Klerką užklausus, 
ar priima jiiuigus {a-rsiųsti j 
Lietuvų, atsakė “taip” po 12c 
už rublį; jie IjHuvoje išmokės 
ratiliai*. Klausiau apie kiek lai
ko ims kol pinigus ten asme
ny* gaaa. Ant to atsakė, kad jie 
negali grarantuoti laika. Tuja 
informacija iH-|ia*iteiikinę*. 
antru kart sugrįžus, kreipiausi 
prie viršiausio užruls-žinio sky
riaus užveizdos. |M-r*istaty<ia- 
mas save nuo Lietuvos-Ameri
kos I‘ramunė* Bendrovės, ir 
teiravausi ar luitų gnlinui in
dą ryt i sutartis, knd liendrorė 
|H-r juos siųstų {Htiigu* Lietu
von. Kitaip reikalų |H-r*tnėius, 
visų teisybę jis imtu i*|in*ak<>- 
jo. įnik jis dauginu |Miiigų išb-i- ' 
il<-s knls-linui*. narislaiiia* |<a '
tirti pinigų IJetuvon siuntinio 
gnlimylię. negu per tų taikų jis | 
Imt galėjęs tuomi uždirbt. | 
Siuntęs Paryžiun. Ijcpojum 
Knuunn. Vilniun. Varšuvon, 
tei ramiainnsis apie Lietuvoje 
pinigų |M-r>taviinų. .Inu gavę* 
tris atsakymu*, kml negulinui. 
gi iš kitų ir-gi nesitiki kitokiu* 
atsakymu* gauti. Taip knd da
bar dnr kol ka* neužsinsika su 
tartis taus- reikale daryti >*•* 
į IJctuvų ls-i į taitvijų Įilui<iif 
įtt t't'rrrfi nrfHti Khi/h.

Tat-gi iietuvianis Imtų |>n- 
tartimi dauginus {msitikėti sa 
vai-tais, kurie pinigų |s-r*iun- 
tiltu- |uitnninns./. Miour/ />«. iki- 

liuin ini daryti, ta Amer. I‘ra- 
iisuiė- Beislrovė. kaip gul Imti 
ir kilo-, {liuigii* l.ietiivun ,M-r- > 
siųs ir npie Im viešai |m-kvlb«. 
km|i tik bu- |ia<taryta mi Lietu Į 
v<>* liaiikonii* ir krn*.i sutartys 1 

Į pinigų i-tiininMnui. Kol lui* lle- 
' tuviai |>hiigų ,s-r»iuatėjai ne 
skelliin. ih-s skelbiant ir {iri ! 
immii pinigu* persiuntimui. 
kuoiiH t dar persiuntimui tikrų ' 
būdų nėra, nesijaustų darų sa
vo tautiečiam* garbingų «tar1«ą.

P. Molu.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S8).

Pirmoji diena, rugpjūčio 3H,'valtelės įrėši prie mnsų rasto- 
1919 m. Ai-štadienyje, 12 va- jusiu, laivo iš kurio nuleido 
Inmlų mums ^pietaujant tai-(virve* joms užtraukti ant lal- 

vo. Ilgai užtruko iki sugvls'-jo 
pri.-ijrti prie laivo, nes van- 
•htis liangn* jas vis etninė 
šalin >i"" laivo. Buvo laimi 
miglota ir smarkas lietus lijo, 
taip knd už kokių trisdešimts 
juslų nieko nebuvo gnlinin ma
tyti. Tui ir n<- nuostabu, kad 
taip atsitiko, nors musų lai
vas veik larjialiovM staugė ir 
garsinasi išnokdamas pamažu. 
Vitai ir aš nemiegojau ir gana 
ank«1i ėjau į virių lnivu pa- 

i, kas darosi, kad laivus 
matyli vienų moterį sergant sustojo. Mat dideliu biru per 
jarių liga. Kas nepratęs, tai ir jurr» keliauti vis tik mažiau 
mažiausias laivo rajumas aje jmvojaus. 
sirgdina. Man jau ketvirtu sy
kiu J**r jūres keliaujant, vm 
šiek t n-k drųsiatuNors išvažinn 
jaut truputį lįjo smulkus lietus 
ir liuvo miglota diena, tečiaas 
vakarop oras šiek tiek prasi
švietė. Naktyje iš dalies taije 
|>nt buvo miglota, nes laivas 
n-t karčiais davė garsų švilpi
mu. kad nesusidurtų kur ra ki
ta laivu. Man pirmoje naktyje 
miegojosi neblogiausia.

Antroji diena, mgjįjnėio 
31. Sekiiindien'm ryte atsikė
liau nuo irenkių. kaip juijirae- 
tai namie; jrrisinragiau prie 
šv. mišių. Pintu manęs, aut- 
roję klesoje. 7 vai taikė mišias 
kunigas Benediktinas ir išda
vė Av. Komunijų šešioms mi- 
niskoms. dviem broliam N Ven
ta Kryžiaus onleno ir vienam 
broliui Aveulo Benedikto anie- 
m». Prisiartino |»rie Av. Ko
munijos taijtgi du asmenų 
vyriškos lyties, kurie būro ne- 
vienuoliai. Aštuntų valandų aš 
taikiau šv. mišias; net ir taikė 
mano mišių atsirado vienas 
jaunas airis, kuriam turėjau 
pukonsekruoti ir duoti Komu
nijų. Apie dvidešimts asmenų 
katalikų klausė mišių. Pirmo
je klesoje teko matyti tnijr-jmt 
<ta katalikų kunigu; įtrūkėjo 
jiedu taikė mišias, nes vienas 
jų turėjo savo altorėlį. tinka
mų keleiviui. Mat vi i negalė, 
jau. nes antros k lesu, pa>a- 
žierų neleidžia į jiimrosios 
k lesąs skyrių. Tai tikrai ar 
negražus |Mvyxdis ant laivo 
katalikams! Ar m-sinagu kata
likui keliauti tokiu laivu, kur 
raminsi katalikų njs-igos.

Vi-ų dienų buvo lulmi gražus 
ura*: jūrių brangus ue|a-rdi«le- 
lės.

Trošioji diena, rugsėju I d. 
Pnul/.ia troėne-Hss dienos kai- 
kam jKtsirodė iM-luimiiigu, nes 
a|tie ketvirtų vulmidų ryt,, j 
niu-ų laivų |iriluivo apie dvi
dešimt- n-oH-uų. išsigv|ls‘-ju»ių 
mi nuizai- luoteliais iš skęstan
čio laivo, kurį užgavo ntu-ų 
laivus ir įtrrsknalė. kaip pm- 
nešė man kaikurie asmenys, j 
dvi dali jaidalindaiiins. Novo n- 
kimi- tik tiek mačiau. ka<l dvi>-

ve, vndinmiimne “LA LOBAI- 
NE TRAXNATLAXTIQI’E.“ 
laivas pradėjo judintis iš uos- 
to. vadinamo \\’«-»t lūtli Str., 
New Vork City. Nors buvo pa- 
sažieram* pranešta ryte devin
toj valandoj Imli nnt laivo, n 
įniro* išplauksiu* iš uosto de
šimtoj valandoj. liet kml buvo 
taip daug juisažicrų, jog ne- 
įstengė visų po vieną paspor- 
tu» peržinrėti. tai nitai taip 
ilr>d už«ivilkinn. Po pietų, a- 
piv ketvirtų valandų, jau teko veizėt

|j<iM- vieto-e |Ki-ir<slė žiburiai, 
gal bot kokį šimtų |*-dų tūlu 
nm nuo iiiu-ų laivu. kni|Hi 
skę-tanėių dviejų laivų. Tie 
žibiniai man |si-in-l<- keli- 
kartu* ir vėl pra|»udė. matyt 
iki vanduo juo- vi-ai užg 

|n». Mniiuni. kn<l du laivu tu- 
ri-j*> su-idurti ir viena* kilų 

I nii-kandinli iki |ui-kiaii -tiži- 
Inujau, jog inu-ų laivu- -umušė 
,kitų žuvininkų i- Ktinado- lai- 
lvt-|į. kuriame butą, vb-ni -aku, 
id\ idriiint- žuvininkų, u kiti 
dvidešimt- keturi. A’ielii -ako.

rugsėjo 1 
Vi*a diena 
bestaugiant

Tai atsiliko 
d. antradienyje, 
praslinko laivui 
kas ilvi-try* ininulo*. ne* nors 
kartai* (msirmlė saulė tik jier 
(h-ts-si* ir šiek tiek prasihtai- 
vė oras. Is-t miglas tlarėsi iš 
jūrių, knd laivas drąsini ne
galėjo riti Iv slaugiusi, kuriuo- 
mi duoda ženklų kitiem* lai
vams. kml išgink.- suktųsi j ša
lį. Tiktai viena* žuvininkų žr- 
Is-rklini* |m*kinu* jm«irodė 
n«-|wrtuli nuo mų*. Daugiau* 
jokių laivų urburo matyti Tų 
dien, aš laikiau mišias 6 vata 
• Benediktinas vieaaali* laikė 
7-tų vai

Trečioji naktis buvo taip pat 
laimi miglota ir tamsi Tai lai
vo iiiadatinis staugimas neda
vė man miegoti, nors kiti paaa- 
Mcrai miegojo kaip uegvri. 
Aut šio laivo raudasi veik visų 

ta uty žiuuuiy ir luUby:
--- -W.t, <■— --  nlIMTlkK'fiy, AOKH*t*iy« CHUh 

slovakų, syrierių, švedų, švei
carų; praacuaų daugiausia. 
Kaikurių tautų, turimi visos 
šeimynos keliauja į Europų.

Ketvirtoji diena, rūgs. 2. 
Nuo |mt ryto oras praliejo 
šviestie* ir Maivintie*. Lai
va* paliovė staugęs, kriumė 
{miodarė stnagi ir rami

To* |mčio* dieno* vakare, t 
y. antrmlimio vakar*. |>radė- 
ju {rnsti laimi smarkus vėjas 
ir laivų blaškyti j visa* |Hi*e*. 
Tai tris diena* nebūvu gali
am m-i ant mašinukė* rašyti 
Dvi dieni net nebuvo galima 
nei mišių laikyti tai ketvirta- 
ilienyj ir |s-nktadicnyj. ari m 
rugsėjo 4 ir 3 dieną, turi-jnu 
apleisti mišių*. Tik |s-nktadie- 
uvje, kuri* įviro iiinuns šio 
iiH-nesiu. Is-ut mi didžiu |mvuju 
lui imtu |m*iM*kė. kitam kuni
gui {Kuli-danl prilaikant kie. 
likų. kad laivo supimas to-nu- 
mestų, atlaikyti mišias ir išdilo 

1 ti Komunijų toms {uiėiiun* mi- 
niškoni-. Imdiukani- ir ki- 

1 tiem*.
Acšiatlirnyje jau vėjui *uma- 

ž>'-ju*. altu laikėme mišias *u 
vienuoliu Benediktinu. Mat lai
vu vada* |iat* prisipažino |mda 
tęs kfaiilų. norė-lanui* šutau- 
pinti anglių, kurių kn*dicn »u- 

I degina {*> du šimtu tonų, manė 
Imk šilu iiiėin-io pradžioje ne
ini* imvojau* smarkiųjų vėjų 
varyti laivų tiesiog, vengda
ma* |m-ukitiH> keli* šimtus my
lių pietų linkui, kaine ia-*ų liek 
{■avėjau*. l»-t įlarosi ilge-ia- 
kelionė. Bet l«—i-nielkient Įier 

|-niarkimu) vėju ilginu užtruko 
Iii daugiau anglių sueikvojo. 
Tokiu bildu ta- tris diena* mu- 

įsų kelionė Įin-i.lnri- laimi įkvri 
\ i»i ištroškę laukėme josios 

I galo.

Kun
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Lietuviu Prekybos B ves ♦

Inkorporuota ant $2,000,000.00
Lietuvos Prekybos ir Pramones Ministerijos Ingaliotine Amerikoje.

PIRKITE LIETUVOS VALDŽIOS BONUS.' UETUVUU. SUNTMAIUETUVON. LKTUYOS VĖLIAVOS.I Lietuvių l’n-kyl.i* Bendrovė yni įgaliota 
|KinUiiu>'-li Amerikoje Lietuviu- Valdiio. B-e 
tun*. Tie llonni bu. už. kelių Mivniėių pri*ių*ti 
Ana-rikim. Jų gultum nž*i*akyti |ut« Lietuvių 
l'rrkybo* Ikialrovę ir dalmr. Ilonai |utr*idniatn 
po $■'*•.. $U*L $500.. ir |m $UNNL Terminą* jų 
|>ra»Hie<la nuo Sjmliu I, liiltt m. Nutriimtu aut 
l.mų yra 5’ s ir yrn i.niokamn. kn* *e*i ttutir- 
riai. Bonų termitui. bnigri. |u< dviejų melų ka
ita Lietuvon Valdžia a|i*iiuui juo. i*UM>kėti ar- 
Imi ilutirriaiu arini auk.iniui* (uigul to. dieno, 
kurmi. lkMių iėmokėjimų tjetuvo* valdžia įtva
ru lituoja vimi valei į bė. turiu, štai pirmutinė 
puiki |«oga Aturriko. IJetuviaut. (mm rod yt i 
niit kirk jir nori priritMi prie (mriatyino Me
timai Valdybė* aut tvirtų lamintų. Nebūkite 
(ia*kutiniai*. la-t ėinndien iip.vnr.ti-* i.raėyk 
mivo uŽMikymn ant lamų ir pn*ių*k |ai žemiau 
imituotu Bendrovė. ulilra.u. o guu.-ili- zuikio- 
lį ir imliudijiutų ir vėliau kaip airi. Bonai ia 
IJrtuvo*. Taiti.tni Bonn* Itu. tuojau |>ri*ių»4a*.

ČEVERYKU LIETUVIAMS.
Šimui* dienomis mum* (ui.i-ekė nupirkti 

.'■iii (.irų getų, tvirtų darbinių ėeverykų laimi 
(ilgiui. Tokiu* čeveryku* (a-rkanl krautiivi’-M- 
(mgnl didutimių kuinų, reikėtų mokėti |«I $N.l»l 
.iž. Įiorų. B--I no- tim« ii-veryku- panlu«*iiie- 
tiž lidmi miž.eniintų kainų. Jie laimi tinka rių.li 
l.ieluvo. žmotiėtu*. Tie. kurie hii->le -iimliiiiu* 
j Mi-liivų iie|imtiit>kile. kml ėcvi-rykai tenai la
imi n-ikaliiigi. Tmu-lu* tų i.-verykų galite už.-i- 
Mikyti kiek norite ptiim-ėdmui mum* kokio di- 
d'imo norite ir pri-ių-dami reikalingų Mltuų. 
Kaina «-vi-rykų yni M-kanli:

Hėrininkam* $450 už i*nų *u priMUiilimti.
Kitiem- $5.oo u, (torų -ii pri.iuntimu.
Pn*i*kttbittkįle *tt ttž.*:ikymai*, m-- me* 

dauginu UŽ tokią žinių kuinų tokių gerų ėi-vc- 
rykų ih-l.-giib’-ime -.-nuli. Jei kuri* bu* reve- 
ryku- mio mu*ų piikę. ir m-lm* Įiiliuii užga- 
nėdinki*. lui grąžina ėi-i/-rykil- atgal ir gnu* 
Mii<> pinigu- algai.

Krautuvėm, ir ko op-ialyv-m krautu- 
v-'-m. į. tl ulit il.iug vi- riti kurtu, pardui.l.ime 
už -|.vijalę Liiirui.

.tipriiikile Lieluvų jurkilami Lietuvių Prcky- 
Ito* Bendrovė* ėėru*.

IJetuvių Pn-kyim. Bendrovė yra vienatinė 
kuri yra laetuvo. Valdžion įgaliota. Ji tari pa- 
.įtikėjimų laetuvo* Valdžion. Bet jo. darba* 
yra aprula-žitmla* ilrllo, kati nr viri jo* Serai 
iėjmrduoti. Ji tlaug yra nuveiktini, trety peisų 
yra ėėrimnkam. uždirbti. nor* ir nu mažu kapi
talu. Ta. kapitalu* auga ka. dienų, bet ar Tam- 
da rri (irir ju. (tririilėjų. mi tentu kapitalu ant 
tiek kirk iėgali J Ar negalėtumei dar keletu -de- 
tėtkų dolierių indėli?

Mm vinaito. mokėjome K naci. aat me
tų ant įdėto k.pitalo ir greit* laiku tikimi*, 
daugiau iėmokėti.

Negnimuk laiku, nmuk galvon norėdama. 
Miž.inoli kuri yra gcrenttė Bendrovė. Lietuviai 
Valdžių, kuriai labiauriai rupi ta. dalyko., aiš
kiai puaakė, kati Lietuvių Prekybų* Bendrovė 
danginusiai gali priridėti prie Lietuva, atris- 
tymu, kad IJctuvių Perkelto. Bendrovė yra 
1ri.ingiau*iai vedama, kad Lietuvių Pn-kylioa 
Bendrovė turi atnakanriauriu. * darbininku., 
kurie .aprauta pramonę ir prekybų ir kuriem, 
rupi Lietuvon ekonomini* jituL'-jiuia*, kad IJe- 
tuvo. l'rrkylion Bendrovė yra verta pa.it ikėji- 
imi ir tiaramo*. I Jctuvo. Valdžia lodei ir |>ove- 
dė Lietuvių Prekylav Bendrovei ižpililyti jo. 
milijonų dolierių užsakymu, vinokių prekių, 
lodei ji įgaliojo ir (mvi-tlė Lietuvių Prvkybo. 
Bendrovei i.plnlinli Amerikon Lietuvių tarpe 
už. vienų milijonų dolierių Liotuvo. Vairi ylė* 
Pa.kolo. Bonų.

Tai-gi nr gali Imti koki, ula-jojimu* prie 
kurio* Bendrovė. Tmii-tu turėtumei priridėll!

Ncatnh'-liok. m-lic.vnr.tyk įlaugiau. Kiek
viena i įdunda brangi. S'-k tuojau, i.pildyk 
beminu lurdimtų nplikm-ijo* blankų ir tuojau. 
pri*ių-k -u .avo pinigai*.

Lik Lietuvo. At.tatyiuo rėmėju.
Lietuvon lietuviai nori iė Lietuvon įuulnry

ti antri) Ameriką. Ale* įdėdami mivo kapitalų 
j IJetuvių Pra-kylio* Bendrovė, ėėru. galime 
jiem- daug padėti ir gi-rų |M*lnų dvi Nive* už
dirbti.

Šėlų laiiui $5.<M). Kiekviena- gali pirkti 
nuo vicuu iki tuk.tuuėio *ėrų.

Ale. buvome (liruiutiniai |mrių*ti ritinti- 
siu. Metuvoo. Kiti viri darydami tų |mt j tiktai 
daro imdami (svyndį iė manų. Bet nieką, dar
bu negali taip ataakaačtai atlikti kaip mm, nm 
men turėdami .avo žmoum ir Mctuvojr ir Da
nijoje galime darlių daug geriau nutvarkyti. 
Prie to dar me. enaiue (Miilarę nutartį ni Lietu
va. I*rckyl»o. ir Pratuuoėn Minintcrija, kad 
riai Mantiniai riųrii per manų Bendrovę yra 
Liepojoje paimti j Lietuvų. valdžion rankan ir 
vaMžia gvarantuoja priatatynių tam kuriam

Manų Bendrovė turi paritikėjiuių kaip 
Valdžion taip ir vinuamenėr, tai ir riųedauri 
■avo Muštiniu, per iių Bendrovę apeaugojate 
nuo pr*£*išin*<A.

Alūnų laivai nuolat iėciua j IJetuvų .u 
riuntiniai. ir mm riuntimun tuojau (mriunėia- 
iik- į Lietuvų.

Kad riuntiniai magia* nuritu i riria* 
kur jie yra riuaėiami, me. rimu riuatiniu* *u- 
dMiam į tam tikra* tvirta* nkrynia*. Skrynių 
didutua. iė vhlaun yra 36 rolių ilgio, 24 rolių 
(doėio ir 24 gtluuio. Antra mnži-»m- nkrynia y- 
ra 24 rolių ilgio, 1b rolių pločio ir IK colių gi- 
Imuo. Didesnė, nkrynion prrriuntiman į Lielu
vų kainuoja nėrininkam. Metuvių Prekybų. 
Bendrovė. $1K.<MI, o viniemn kitieui. $20.00. l'ž 
inažmaė. nkrynion (lerniuntiinų nėrininkam. rei
kia naikėti $0.00.-o vi.iem* kitiem. $10.00. No
rėdami kų nor. pariųnti Lietuvon nudėkit j bi
te kokių nktyaių- liek kiek vi. į mužennių ur 
diilcnnių mu.ų nkrynių ir |m.ių.kit mum. |n-r 
••i-apren*” nr ••fn-ight” uždėdami adrv»ų Mtli- 
uauiau Sale. Vor(ū, 120 Trvmolit St.. Bo.ton, 
Ala... laiiku mum. ant to patic adrv*o pri- 
riųnkit reikalingų .uuių pinigų kurtu *u .ura
nu kiekvieno daikto kurį riunėiati- ir katu 
riunėiate. Daugiau nieko nereikia mokėti nei 
ni|>intii-*. Siuntiny. Im. niu.ų aprūpinta*.

l'ž Miuguiuų riuntinių tm» utMikouų. vi.u 
.avu luųiitalu.

«■

Ai žinomi užriruėau ................................................... akcijų Lietu
vių t "rėk v Imi- Bendrovė*. kuri yrn inkorporuota imt dviejų milijonų 
dolierių kapitalo, ir prižadu i.mokėli imi (renki* doberiu. ($5.110) tu

dolierių.kiekv ienų akcijų. Su ėia aplikacija įmoku .. 
Liku-iu- iimokėriu (Migai reikalavimą.

Bendrovė (Nuilieka .nu t«i*ę bite kokį nžaakymų utmerii. 1'ž.ira- 
*ę- toliau* Miliuku, kad Jk-ndtovė* organiiutyviai iėknėėiai butų pa
dengti i* pinuiauriai įplaukusių moke.nių. Ant ko ir dedu mivo paraių 
ir ženklų.

Mimų atstovai ptirvažimrim.ii iė Lietuvon 
immiv-ržė- tikrų Lii-tuvon Ib-npuliliko. nnriatv- 
to. Tormo. vidiavų. Dar Amerikoje tikrų vė
liavų iki ėiam laikui nebuvo. Tai-gi riai pariru- 
pinkite kad kiekvieno Lietuvio naurooae ran
tu*! tikra Mctuvon vėliava. Dalmr mm turime 
tų vėliavų pardurii. Jo. yra pmlaryto* iė ėilko 
ir iė drobė*. Jų diduma, yra IK rolių ilgumo ir 
12 rolių pločio ant daitaun kotclie nu paaak- 
Miotu viržumi. Kaino, yra neknnrion:

Šilkinė vėliava $1.110 nu pririualimu. 
Uruliim- vėliava 25c. nu (iri'iuatimn.
Draugijom., komitrianm, parodanui ir ti. 

užrinkant daugelį vienu kartu, duodame po 25 
cmlu. nuo dolierių auolaidon. I'žnakymu. nu 
pinigai, riųricite tuojau* Bendrovė, vardu ir 
adrmu. -Jiz’ 4

. KRSKELUM NAUJON VET0K.
Duriian IJctarių Prokybo. Bendrovė, taip 

*|iarviai auga, kad jau vieton So. Boriooe ne- 
hėra atsakančiai ilurbu. atlikti. To iM kių mi- - 
vaitų l'cntralini. Bendrovė. oIimi* bu. perkel
ta. j naujų virtų Burtom-. Mu.ų ofiMi. So. Bo»- 
tom* (M.ilikn kai(i ir (>o nenovei. Tenai vieti
niai ir iė kitų mie.lų atvažiavurieji gale, gauti 
vira. informarija. ir atlikti vinu* nivo reikalu*. 
Ta. ofiMin rnmla.i )k> No. 244 Bruudaay, Ko. 
Bo.ton. Mu**.

Iliip kitų niVo uTirų .teigiuim- laianiMv, 
kuri, m-tižilgu bu. atidaryta, ir apie 

kurį vėdinu pramvime.
Tai(rgi turime mažų Lietuvon vėliavų ant 

*|iilkuėių (milarytų iė evluloidu. Jo. Įiarriduo- 
įla ]k> ė eiiilu. kiekviena. Perkant daug vienu 
kurtu, nuleidžiami- 25 centu, nuo kiekvieno 
dolierių.

BONDNCS P11I1MAM I Z PILNĄ ję 
VEUT&

•M

<1

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: I »i« na .. Mvtv'-io I91!»
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LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Street, Boston, Mass
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Penktadieni., spalio 3 1919

Lietuviai Amerikoje.
WX8T PULLMAM, ILL. ipas |i. J. Gritauskų, 1331 So. 

------------ 149th CL, Cicero, IU.
West Pullmun nepasilidta. I Surinkus aukų tiek, kad ne- 

------------ galima butų panešt, reikia su- 
Non> IVest Pullnuin’e lietu- ‘dėti i«* bile ištikimų žmogų ir 

vių skaitliu* nedideli*, bet vei- pranešt p. J. Gritauskui, 
kiną* neatsilieka nuo kitų kol<>-'o Ims išrūpinta* vežimas, 
uijų.------------------------------------------ Galima aukoti tentas ir vinis

Čia gyvuoja keturios draugi- padirbimui dėžių dėl Muntimo. 
jo*, ftv. Kryžiaus Atradimo l’-as J. Gritauska* pranešė, 
dr-ja yra vieua iš veikliausių.! kad jau drabužių ir batų aukos 
.1 _L_!—» „ ---------------- !_ *atwritanoa ir kad p. J. Kutavi

čius tiek aukų tari, kad reika
linga* pargabenimui vežimas, 
(■autas vežimas ir aukos jiar- 
tvžlua. Daugiau* tokių paM- 
šveutusių aukų rinkėjų!

Raportas komisijos nuo pra-

■ų mokyklų teėjo U 8. L. B.-K. 
A. IRS kuopos.
Patartina kaip jauniems, taip 

ir seniems lankyti litų vakari
nę mokyklų. Mokinkime*, nes 
mokslas netik jauniems, tat ir 
seniems yra reikalingas.

Studentas T. M. B. P.

ta=a&==9

“Aut tėvelio dvaru.’*
Po dainų antrų karių kalbė

jo kun. lenkaiti*. Ant galo 
eborui |mdai na vii- “Kas suka
tos vakarėli” vnkuins-prakal- 
Ims užtaigtos su Lietuvos him
nu.

REIKALAUJA

MERGINOS i

DR.F.O.CARTER
Aldų^»ų3ra>e« ir Gerklės

ItatiiMV* teniartenvt* tM<« Imtu kL>Ss* .ta.
n ■». ral ’T.

I «*•• ♦»’< tr'f-s.

i

CIOKRO, ILL.
J. X. ir A

Dieninės Vaikučių Priegliui- 
<Iok draugija tapo įžeista per 
motinas, kurios (išlieka savo 
vaikučiu*. Kada tavo |mkvi«-s- 
to*, kad eztra ųjriridėtų prie

VISI VYRAI PRIE
DARBO.

MOTERIS

Ji rapiaari ne vien aavu narių 
šelpimu ligoje, bet nepamiršta 
ir brangio* tėvynė*. Lietuvos.

Rugsėju 21 d. luikė piumeti- 
nj auririukimų. Apsvarsčius 
dr-jo* reikalas, rūkyto kiauri- 
nm* apie lietuvų ir lenkų žiau- —, ---------------,--------.
rumu*. Apsvarsčius tų, tapo iš- kalbų Dr. Rutkausko, pirminin- 
nešta reaoliucija ir pasiųsta,ko te R. K. Rėm. Apskričio ir 
prezidentui Vilsouui ir srauto- P- Stulpino, Irariog įvyko rug-

♦ riams, kad jie užtartų ir parei
kalautų, kad tetikai kogreičiau- 
sia pasitrauktų iš lietuvo* ir 
nustatytų ruliežiu*.

1‘imiiuinkas, ju J. J. Ston
kus, prabylu j susiriukusiu* 

mitai pyn j M 1*7*1 BUrtxlv*
FViirlwj nH* jiricilrriiię 

prigulėti prie te Raud. Kry
žiaus rėmėjų. Rankų plojimu

♦ visi pritarė jo žodžiams ir iš 
iždo |m*kyr>- 23 dol, jiaMŽndė- 
dkati boti te R. K. rėmėjais pa
tai panitaigs karė.

Prakilaa* dartas! Gerai bu
tų, kad viso* draugijos pana-

♦ šiai prisidėtų prie iRiuosarinH* 
Lietuvos iš ]k> vergijos jungu.

Valio ta. Kryžiaa* Atradi
mo draugija ir jos nariai!

J. K..

t
sėjo 21 d., 1919 nu, Av. Anta
no parapijos svetainėje.

Iš nunirto pasirt*lė, kad per 
minėtas prakalta* pririrašė 
naujų narių į L. 1L K. rėm. 
skyrių 51 narys, užsimokėdami 
po ♦1.00 ir nelcurie nariai po 
daugiau*. Taip, kad narių mo- 
kesčių būvu ♦59.00.

Liuosų aukų surinkta tų va
karų $30.60.

9 nariai paidžadėjo užsiuse 
keti po ♦1JKL

Viso $109.00.
Paataruoae dviejuoM> Mta- 

rinkimuose prisirašė 8.nariai, 
užri mokėdami po ♦L00L—$8Xn.

Nūn seniau buvo 82100.
Viso sykui pasidaro 8140*1.
Pinigai Centras teu pasiųsti 

laike.
L L L ta Valdyba.

gautas Mai kokis: “Jus darot 
liiinį, tai ka* mum.” Ir j *uri- 
rinkiuiu* nesilanko.

Tat čia aš parodysiu, kokį 
••tamf’darodnmgija. Atskai
ta ui 10 mėnesių: ui vaikučius 
—♦35X23; mėnesinių ir aukų 
nuo draugijų—OOJIO; kun. II. 
J. Vaieiunas—♦lXtk>; nuo pa
vienių ypatų—♦1XCX Visu te
ta ttl-lSS- Išlaidos: tačernė— 
♦230.00; darliininkei alga— 
♦7.C0; randa—4117.00; šviesa 
ir šiluma—♦20.00. Viso ♦632215.

Na, o kur ♦2362*3.’ Įteikėjo 
surengti balių, imnunluoti Ni- 
keUio namų ir kitcddų priemo
nių stvertiem. Dabar paiiurėkit, 
kas manot, kati draugija *'biz
nį” įlaro. įplaukoms sumažė
jus, turėsim įstaigų uždaryti. 
Kas tas tada kalta*.*

Kekantis suririnkimas tas 
nedėti, j, spalio « <L vakare, 
parapinėj svetainėj.

Reikalingo* dėl lengvo 
riau* dariai dirbi i musų Įmpie- 
riaių Ikivų Fabrike.

lui ui’- 
tnojans

nnt xn-

Viri vyrai, kurie norite 
imdvigidiiiiti savo alpte 
siimtiiiėjnnt laišku* ir im 
dauii užsakymu-, 
laukite ilgai, Imt 
riekite į darbą.

Jus neturėsite
Ves Įniko, liet husite (insl**- 
vųs ir dviguliai uniirtai* 
te.

Norim gauti pilnų kom
itetų įdėkite 21V-. km™ 
ženkleliais, o rausite (Mi
line informacijas.

JAVOOte AD. S. 
in Jame* Str.

Me* Haven, Conn.

Durims Rostovu*, 
pradžiai nlpi* p-n*.

vnlnndos Hilo SH.I iki 
Suliatomi* iki )•••*(.

Rugsėjo 28 <L *. «u įvyko 
tamtam Miairinkirnns Tauta: 
Fondu 59 įkyriu su k Raud. 
Kryžiaus rėmėjų skyrių.

Iš priežastie*, kad Tautus
• Pundu skyrių (nisėdis tęsėsi il

gai, kadangi Imvo ilsug svar
bių reikalų, tat stoka tavu lai
bo L. R. K. rėm. skyr. posė-

'<® diiaL Todėl L. R. K. rėm. įky
rius, apsvarstę* pašius svar- 
Imuumus iM-gančius reikalu*,

♦ visų kitkų atidėjo trumpinusiai 
ateičiai, sulig nuožiūros virti
niu klrtauu. kun. 1L J. Vaičiū
no. ir valdytas.

Kiaute susirinkime ta|s> iš
rinkta komisijų, kurion inėjo 
gals veikėja P. Aiubrozaitė, 
kuri pasižadėjo kreipties j mo
terų ir merginų, taip-gi j visa* 
kitas dr-jas, kad gauti ibnigiaiv 
šia rinkėjų drnlmžių. avalinė*.

• audimų, siūlų, ariat ij. valgomų
jų produktų, žinoma, negen
dančių ir tt., kurie tas ]>a>uų*ti 
j lietuvų.

” Tai|egi I* 1L K. rėm. skyrius 
atsišaukia į visas moteris ir 
iiH-rgiiins, kad ntkreiptų domų 
į lietuvo* varguolius ir |m- 
švęstų |mi porų valandų |>er ke
lias dienas rinkimui viršminč- 
tų aukų |**r s|sdio HM<uc*į. nes 
pradžioje lapkričiu laša, reiks 
visa* auka* siųsti į k R. Kry
žiaus rėiiM-jų eryitrų. kuri* ta* 
aukas |ia*ių* j Lietuvę.

Drabužiai ir avalinė* guri, 
kari ir nelievisai nauji, bite ge
rai išvalyti ir linksmai sulopy
ti. O jei ka* negalėtų sulopyti, 
te lt. K. rėm. skyrius, arta 
Centras, vertu* sulopin*) pasi
rūpins sulopyti. Itet pirm auko
jant, reikia pasirūpint tinka
mai išvalyti.

Taip-gi te lt. K. tėtu. sky
riaus valdyta at*išuukia j mo
teris ir merginas, knd |m*i- 
švęstų lopymui. įstitvimui gu 
ztkų. nerimui ir it. Atsišaukti! 
reikia |>a* p. J. tiriiuiuslup ld.it 
So. 4!hh Ct., Cicero. III. Drabu
žius lopiti galntui imti | «avo 
namus. <> sul»piu> vėl u 
pas p. J. (Iritauskų.

Drabužiu* ir kita* visi 
|Mmi,iska>. auta* reikia

V
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l'rity: iui.i iH-reikaliuga*.

FRANKLIN O.CARTER. M.O 
m -I. .A - - - < “» •i-
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į savaitę
KlnsJLil ir LrUu.'ui »r» rsikalsa. 

■jiNil viat.i.iuet. ji® tun trumpa® ®a- 
i.iBtfta tr lrn<va dirt«a.

I M » r •» '.»♦ Jum lAmokjtl Aio darte® 
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I wl ru*ta kulną, rtpacijali® akyrla® 
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MASTER SCHOOL
J. r. Mula. IVrJHlal.

Y?0 N. Statė Str. 
lAa UM. « Mn

1:13.

I

SEARS ROEBUCK & CO.
Str*.Homan & Arthington

llelIutlUasi iHlNVi**!. d.»H*.ia h»*4.». 
Vta®. Mitasste. »ll« rru". \t»4k*»iLlt« 
IMI lt. IIIIML lUtMHlV <Y».

Z.Kte$ te. hr

PAIEŠKOJMAL
'2--------

S. D. LACHAWICZ
Ižr^liMtllta |tatMrt« .uju.

t..*d*4*«MM^ !*•• r-rtauMn
. ! A.‘JU 4iI«ua.<«:A. t, *« taMSu dar’.u 

teiti «|r •l'.telL

2314 W.23PL 
Cliicago, m.

T.L <im»l sisa

Tri. I'row *MS

Dr. C. Z. Veželis 
urrtTM fim-iNTAM 

Valar.d<o. mo t ryt® iki • vak.
Nesi* liomto |*®ffnl autarims 
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•m 4X-lata Galui*
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Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

U* V. Marikei Mr.

V«-M<iua l U* «M* ta KM.nu 
N«*e • iki lt vai. rrt»» 
Xmm I iki I Vai. |«M l'Mltl 
Xme • Mil K tiaL vakare.
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Dr.M.TJStrikol'b 
LIETUVIS 

UrDYTtMAM IK CBinilUlAI 
1TM W. 4?th RU Oilmcs, DL 
I lira* T«-?rf«teAa |t<iu1eYar4 !<• 

Samu KrHry 4W

OR. LEO A W0TIN

Dr. S. Naikelis
GYDYTI M JL* m CMUtVMAi 

4141 fte. AAIStad AM 
t*tta*r l»emrr eUtt

Cte*a Oi/te® 
<•41 W. 14-<k M. 
I*lemta Ow» lt

PuAkmOa KXM S4-tli M. 
!*X*®tta i*r*s*MC Ull

Nerišlioj. rugsėjo 28 <L, L. 
Vyčių M kuopa teikė mėnesinį 
susi rinkinių bažnytinėje svetai
nėje. Apsvarsčius kp. reikalus, 
ėjo nauji sumanymai. Pina, P. 
ua;- imriė kaitink uakiai- 
uios reikalų. Tuoj tapo suorga
nizuotas Teatralių skyrius, ku
riame apsiėmė vadovauti vie
tinis vargonininkas, gerte A. 
Gtetnža. Galima tikėti, kad šį
met .misų kuo|ia daug daugiau 
nuveiks kaip dėl bažnyčios, 
taip ir <lel savo tėvynė* teta, 
nes viri prižadėjo geriau dar
buotiem su didžiausia energija 
ir pasišventimu.

Tegul išsipildo jų prižadėji- 
mas.

Telšių Joneli..

DUQUMJTK, PA.

Vakaru.

Rugsėjo 20 <L 102 kp. N. te 
ll.-K. A. susitvėrę* Apšvietus 
ir Dailė* skyrius, du eboru: 
viena* didžiųjų, kitas mažųjų, 
kuriuos veda p. C. Sabonis, bu
vo surengęs vakarų-koncertų. 
1’n.grniiuis susidėjo iš lošimo, 
knlbų. dainų ir deklemacijų. 
Dalyvavusieji programe savo 
užduotis gerai atliko. Kad va
karas-koncertas iiavyka, tai 
ačiū p Nahoniui, kuris iicnuil- 
stnnėiai darbuojasi dailės ari- 
Di

lioje, tume vakaro |>-nia Ka- 
Ismienė publikų žavėjo mclio- 
dijomi*. kurio* plaukė iš ,*• jos 
pirštų iš smuiko.

Programa* užbaigta* lietu
vių tautiniu ir Amerikos him
nais.

Vakarine mokykla.
Nu>> spalio I d. t'arm-gie L;- 

btury Uusic Hali atsidarė ta- 
knnm- moktkla. I'a'niokos pra 
Sidniu 7 va), vak. 
•kaitvti ir rašvti 
kalboj, istorijon, 
aritmetikos ir tt.

'iu.ui;<'

Mokinsimi 
lietuviškoj 

gramatikos,

«gti lakan-

Rugsėjo 24 d. ž*qje lietuvių 
talooėjoje apuilaatoė gerti, kun. 
J. laukaitis mi imkaltamis. 
Prie prakalbų btm> ir pnųcra- 
mas, karj išpildė tVestvillės 
vyrių 83 kuopa.

Vakaro vedėjum tavo Jonas 
Poška, kuris, trum|>ai jadcall*'- 
jęs, atidarė vakaro |>n>gramų. 
Pirmiauria sudainuota Vyčių 

bimua* Pa t.”Kur bėgafrėa- 
pė” ir “Ilgiausių metų.” Po 
dainų tavo drklemarijn “Ant 
marių kranto.” kurių |ta<li4di- 
mavo J. Karpavičiūtė. Paskui 
sekė kalta Mrtuvus atstovu, 
kun. J. laukaičio, kuris gražiai 
papasakojo a|de nrasų tėvynų, 
Idetuvų, kiek ji nukentėjo ir 
dar kenčia nuo žinurių vokie
čių. talsevikų In-i lenkų.

Pertraukoj buvo svetainėj- 
renkamos aukos įdėtu vos a|e 
švielos reikalams. Katnlikni 
aukujo visi. Is-t atsirado tokių 
laisvamanių, kurie visai neat
jautė to reikalo, l'žtad-gi gėda 
musų nca|adšvietilsiems bei m>- 
suripratusioms Inisvamniiiaius, 
kurie nedavė aukos.

Aukų, man rodo*, surinkta 
liktai ♦I37.txt. IIihL tai visai 
mažai iš lokio dnietio skaičiaus 
M estvtllės lietuvių.

Paskui K-kė duetas "Ilge
sys,” kurį tunteinavo A. Jur- 
gučiutė ir |Miia Brazaitimė. 
“O Lietuva žemė inaiio." |m- 
deklemavo M. Vitkauskaitė. 
Solo “M<>liiH'-lį pinsiu'' gražini 
imdainavo o. Juigueiutė.

Po lo knlte'-jo p. K. č'esliulie. 
apie Lietuvių Amerikos Pra
monės Bendrovę*. Jam Is-kal- 
tant ir ragimint žmones pirkti 
šėrus, vienas laisvamanis, atsi
stoję*. |M*rt raukė knlb* tojui 
kailių ir-prndėjo sakyti, knd jie 
čia turi kukių tai *,ls-iidmvę.”| 
ir ka<) jiems kitokiu nereikia.: 
Stnmgelia nežino, kad Lo-tuvaiĮ 
vienus tamlroVės neužtek-, kad | 
jų reiks dnug.

štiš teisiamam* sukėlė dnui 
tliuk-lno, nes jum plad*'JU 
“spjėiuoti” ir kili Inisvnnui 
niai pradėjo šaukti, rėkti r 
tais tal-air. (Pasirodė, k 
jie y ta šviesų* t.

Paskui dar O. Ju 
dainai o “Kur taku

l*«4rtete®W |ti
Kauta <Ihžm<kIJ.«i Krakių r*«ni|rij«s* 
Ite-veikrattei* uodaiti*. McMttv at**- 
AanatetA Nuo a4e*u®:

r. <•. Ihn m I teta t ta. IU.

I
I

X'

? < .» . 1

PRANEŠIMAS.
DR. L L MAKARAS

Lietuvi* Gyihtojas ir Cl.irur 
gas l’iTk.-b* -nvo ofi-n iš

1741 W. 47 Str.

į mirusio Dr. D. J. Bagočiaui 
ofisu Roiclandc

l’mktikuoju inn». Lietuvių) _ 
šiame mieste ir upie|itik*-,i.

|(>fi*a 10200 S. Mitingai; Avė.

Vnlamh.'
•t
•»

KAM.Vt MŪVI AXT rillIlAVIMli 
4t»Ti«!u, tv ntrtii t*>'iiu*1«*L |m d«»* 

?• |m*4i| ir Z ų«4. |4i*tiii<ie*. » 
1'1*.) 11 U 11*1 M «U MU»MI lMre*«|*tim. |»| . 
k'Uil I «lp Mtt.ti uL-tn 
tuAiUMjia mmi fermų, .\4rvtak*.

Je4eM MaltuUL.
IXS0 Nite Mnr-klte-M %*r. <1*te*£e*.

Ani fearsUHm** **rta* luaimmo irs 
•ilittt ta tttee »<t jutai* »t 4*taAlf4*M«»to ur* 
II V tllMf.sMNs, Inri A««vė..uk le |K.a

•le*. Ur»k« gt**l»te
-•?* te. Vlrtaml Ur.

pertarti** «b» ti lumilaariti n_*tos* lis 
Įiutme «|*u<Hit, Hrkir*. It^aan. faiMMHt . 
*e*n I^srsj.14 I»|«rie4nk»e» ir Ul|«Akrtl»s». 

Iu»»-
lt__ __ _
•Kama 19.1®® S'auj'ni HUta/t® 
j iaita ateitie a tetai M>lta

Je*» ttr>te'ta»stel.
6IXU te, .VleUml

T*

m
J

At

*

i

♦

DR. J. SHINGLMAN
m s*4

\ ilfldta litus* » |L| ||
.. .. 3 i I

!•••• I

*

SPECIALISTAS R ŪMA- 
TIZMO GYDYMO.

• •I.

V
i

*• 
m 
♦ 
•»

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

tt m» i..% s ai i .i; hiiuacr 
a»«es>-UM* TU. Mutub»l4t tl 

Vakaram I>l 1 W. «• »4 Mlmt 
Tėte llprkircn «>» 

ClItCACJO, ILU

ANT PARDAVIMO.

*
».»»»»*«-*»»»» ■»<»*■»»»♦»»»»-

4

imu: 
iki 
iki 
iki

12 išryto
I popiet ų 
!• vakari' 
l’ullnmn 24.'

4

sa..\n:a5 u ryto t—l p®
M<*»d * • *••* X®4« lH»ola tt—IX 4.
ninuiiiiiiiitiiuintiiiihiiiiiiiiiniiiiitMii

JI X

I»v4e. e
1* te |l*4W4* Me k*Ml' - 

UI a-tei I''1I

AL POZELLO KO.
W Dnuion Str

Art* |> <r4 tnc4tttl
9 iul.M 1*4 mukM'i

. ... I I
I3.SS® r-uiuu tevų »r| 
r *ii Me ttiftrL.M M»t« A«ht.ifi*< 
• i ®«Ur* AiMteaUkil®

Jo* lirų L.-rtr-ki 
&I5S te. XU.tatMl

MUSŲ VISUOMENES 
ŽINIAI

Tunr.ie pranešti, kud T. 
Andrusscttic: Ko.

llt« 4 )A3 M®. AjLLa*4 lUv. 
Ivtate-Uun Utkj t^M/kaA 1411 

DR. A. A. ROTH, 
♦pUstvjM* ir tkiruigti*

* ,n:«.Mn M ui t. f ,4ų, Vyri .*k V 
Vailkii ir btad chroBiUii li<v

AA31 JM llniaUJ M. Cteimg* 

• .-Irf - a nrvttf Riti
-n rri® f— 

N®4»lx>iota lt— i

1*00'011I l I V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

v%25c4%2597..uk
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija Amerikoje
Jau Iipjmrtą j l.ieluva pradėjo. Tuoj pradės Eųto.if u I.iciuvos. Kaune skyrius veikia kuopuiktaosiai: Jia susidarė ii jtelunid(iausu) žmoni? Lietuvoje. Vedeju L A. B-ves Lietuvoje yra A. Vosylius

TAMSTOS BUKITE DRAUGAIS GARBINGŲ ŽMONIŲ
A: 1.M*>•»«• lw uoli****. Lj I |«>finintiti 

i.. m • u .. t ititt
■I 1 ' ♦ »|- •.♦.!• | • |-« ..ilt i.JIUil. .* * !•«»

J lt • P’l ltlk*' •»!«• UMtM'ilj*: USrr-lHMM.Tt 
JU.VAS S.UIu;K\h lM«tw Autoje AIA, Xu. 
Iw4»m ftrmern Var<ati'ir |m4«» imv*« <»rrN«tiA4l«M*iwM ir 

A. I’UI SAS. tt'itoja'*
l<uiil •• 1% t i .ii— ii-— :
ti«<u> •- v liūdit ir «Ukir ju* v< 
!«••* ILiti’••. irt lr»ipl*i
ImiiMi. JI I3.IS ItM.VUI n.

ll'l* N 
MMBH %«aiJ<

ld LTl 11 cs .VIS l AI i U« • A Ls.

Kiti tmr-ini:
S’| 4 II |«|«B*\IS. I'lv/ule ||hl Siu* Ra1IN'-

••itai« «4re M«rw ir I.u'ihim tn«litn« vralA
jua \ILII S'CAIGALAITIS. Uin^m Tn-
TĄifM pinfiiiHuIur'. « Vol iHijm |J« ie4twJnr»i tuirvM 
!<r !• m.ius BU. J. ALEKSA, Lm4uuk T«rib.« 
imtis įr l.t«tiii'r* |b HfumdJm KrĮjiath pirtninitikns.

SELEMbN’AS BAKAITIS durniui* KpauMuvnmtan 
• r batu Kntinr, tuirys LiHtiv** Tarytom.
k4*w« IvMMrrrij’M InMiluli}. |>r. A. SU*
XV K Uhuvhm “ ‘ - —

F
A

k.«.|> lorijiK kinu*' 
• •(■ ja* Id'-lmm lin-ky.

e* l.n-liivo. viddži«M 
AITIS. Imu-.

■ ir tnivi

iuloril.te U'li i «lai«.ir • r** M'ele-jiin

K ryžioiM
PUANAN KMIUIEVMfrN iridiainka. Lirtunn 
Pn-kibu, ir l'raaomta uritiiMrriMr. AGRONOMAS 
J. KRIAlTII NAK. tata. (k» MiniMcrij.- dirrk- 
l»riu«. J. KAt'NAK. lartuim liitradaulunn Valdi- 
niukav. I. IHiltKEVIdl'S. IJctavm vahlžiim |ou>- 
kilia. Uin-kliH-iu. prie l*raiu.<oė. ir Prekybų. Kauku. 
I*. TAMošEVIfICN karite e k.* Vabnrian ifclo štai, 
limnr. l'rnnKHiiiiikaa J. GI'STAITIH (lindi, kun. A. 
Ginlairin, purto). A. RIMKKVIflt'S. lųiaualuiiii- 
nik.* ii Vilniau*, t*. I.EoN AVIčICS. I.n-turo* įtini- 
<l*m*ij*> Kryžiau, valdininką* ir K.

I.<huivm Atrt.tynHi Bendrovė turi viim 30 narių 
I.‘*4 liroje.

Ar Tan»4i« ur«Mirr<mwėt ir-gi rauti* tarpe jų ir 
veikti IJrtuvai nandingų darbų?

L1E1UVA GELNAMA DAIKTAS.
I.iclui'nje Inikida dang reikalingų daiktų. Neini-

Ve {italą, nrimni ga/riiiio nei antMMiiMlianM. nei 
nin>|ilaiuini*. I.ietnvi« AlM.lyiuu Ik-ndnnė Siame 
dariir >laug iria imgrllirjii. Pariunlė j Luelnvų:

Itl.OlA bėki) keneino 1000 Wkf Beariu*. 
Vim riuntinj paima valdžia arta kompenrtyvai. 
Jau viaaa riuntin.va yvs kdinuėje j IJriuvų per 

l.icpojų.
Neužilgo n-ngianuiM prie dideanki riuutiiiia.

VISI GELBĖKIME
llatar turite prugn K-lliėti tart ūme valdžiai ir 

rJiH.Htn.. Ntritite viri j įtariu ir m-ngkitė, |<nlj. ta
pti nariai. IJrtuv.M Alntatlvmi llendimė. taip-gi pri
kalbinkite kitu.. šėra. JIO.OO.

Negnlinia imti mažiau kaip 3 Jėru* l’ž glėtn. 
pinigu, j |.k-tuvin Atriatymu lleinlnny viri gamta 
4$4. Jau liuvn iMimkėtų ilividentai per 2 metu*. Šj- 
met už |itnm| pmauctj ir-gi apkėjumr. Dirideulai 
”T" K AK PKtUKA Iš LIETTVCMt IIKNDROVŠS 

ARttę. TAI REMIA I.IETI’VOS REIKAU'K KTO- 
KAI'GIAt'SIA lll PATKAI KAI" UEI.KsTI.

f

4

ĮGALIOTINIAI IR NARIAI PRAŠOMI DARBUOTIS. KAS DAUGIAUSIA SERŲ PARDUOS. TAS GAUS DOVANA. VISO PASKIRTA M DOVANŲ. Visais reikatata kroipUtta:

MANIAU DEVELOPMENT CORP.-Uetu»os Atstatymo IHm, 320 Fiflh Avė, Ni»Y«kN.Y. c

CHICAGOJE.
TRŪKIMAS CUKRAUS 

rrimtnnt

- —-j

ratai jntrns ŠVENTES, cband jury apskundė 
---------- ŽMOGŽUDŽIUS.

«L,
Cltieago. gyiimtojam. jiri- 

Irttko cukrau*. Cukrau* ae-

d.

OTVUUŲ SKERDYKLOS 
ODA DARBA KUO 

STUKIŲ (PIECE 
WORK).

Graikai pradeda issistikinėti. pritruk,, «lidek'*m. krautuvėm.
'ir cukrų v:irl<ijniiėi<rtii. rir-'ltavi. Kijuur,. įtark,, -alėje kun. 

Vakar grotai jury Iii- |»ti To- turi užtektinai <m-*)rtair. I*r. liuėya * —!-
ri|Kir.imi*iti* zmogžualžiu,, grai* kruu*. Bet cukrau, pritruko.1 koriju iš ‘

:ir cukrų
šiandie, .jodio " d, N vai

|vėa rtemgkitė. atvniiuoti į šį 
nvariių Miririnkimų.

i»* -' *?--- m-t— • --- A- _A_f
p\i mm uunr ui!|>>gi nsaKNici- 

ritu .kurie jialinigė |>ra<lint*. 
nnAyHmi ir puriojo į angėtea- 
ne. atrilaukyti ir pririrniyti 
prie M-A. Nurivienijimii.

Valdyt*.

laikui, jiirmoje -virtoje atrišto
jo 4 knojia, im ta kuojai Imtu 
<i*itKuittMUi jęMrtoČN įtariu.

Čia jmiIuoiIu rrkonlų. kirk 
kuri, garbė. nary, yni

Gyvulių ekerdyklų orgnir 
guoli darlamiukai tarpe kilų 
rrikalavinių kotii|uinijotu* jm 
atatę iMinnikinti ii*okį durim 
nuo Mukių. Vė-toji- to darbi 
ttinknni. mokėti j>rigi.lii»'i-; 
užn»oke*tį už tlarlių tatand<» 
lui..

Durim iiihi čiukių užvnkni 
prieš |eiri*jų AlN*liilli*r gy i« 
akenlyklų koui|iuiiijų liudinm- 
kn* t*. A. I.ittle. vicepr«*zi 
<!entn. Iln-kell A Bark**r Cnt 
(*otn|mni ii Mieliignti fily.

IJttle jmžvtnėjo. t**e darini 
nitu šiokių yru geni* daikto* 
kniji *b'rbiiimknm-. tn'ji fnl*ii 
kailiniu-.

Ji. jmdnvė Į-a’i/dį i* *nv i 
dirbtuvė-. Nako, jo dif !»l;ii«*.i •, 
dnrliininl.ni nito itot *ų dirbdn 
tni Jn-r lalnnd.i. ul~ Įtini inintii.l 
llž'ltrta fl.k'5. šini|igi d:nl ' 
niliknin*. tilto uilnli'bi- dirleu 
tiem-, ilntigiun-iii nrnkiimn -c* 
valandoj,-.

Nuo iitikiu 
nillkiii nt

ku.; Jmtn-r- Kliori*. <1iri>4 l*n 
m»- ir George l*n|i|nx. ĮHlVrdė 
I-riiirituiluim ti-i.inui.

Vi.i try. jie |i>i-i|mžin-i mi 
gydytojų K.-iiti-iiuI|| jmi 

••ito piriniidiitiiii tnkan-.
IL-t d.'duir. |.> atlikto |iii-i 

lui'.imiin . jHiuleda vi>:iip iėri- 
• ul.inėii. .Innn*. Kliori*- tvirti 
na. knd jie veiki- gindntni -ii 
»••. X'ežndyl:i- k:irr>iii:iii juo- 
iiApuolf. ir lii-umu ii jų |. i 
t .in-!<-> vienų ivuik<» jiirštn.

*i'olui«i jie luuiiui. kini gy 
dyloių Imtų 'iiiiiii-’ę -n virio 
valiu. |*rgtdiau> .ik<«*i. kud 
'jie kauiluiryj iH-jinkėli- vni.t •. 
Gni-m.. -nko. turimi. |uikilę<, 
im i imliu-t.■ « r-nr.-to. X’«-- .Ii 
ku- l\ liuli* niki— užpiioliei.. 
I.u-tll.

K. K. Itakauricai
M. Ilirgviiettė .
K. Kadaviėiemė............. t 150

Daug yra narių, kurie užri- 
niokėjo vi»ų |*iadėų aukų <M 

užrinmkėję. į I-abd. «įj. 4 kme tahdaryfcėn. KHi nmnokėja di
lių iki rttgri jo 31 «L. 1919 m.
U N. G niautai..............
Kun. M. Kruta......... ..
<1. I'ovažaitė (•>..........
I*. M ari ja tiriant ė..........

j Kun. J. I*ataaudta« ...
|<l. l'ojuMtlė.................
'<1. Žili liekai tė................
ĮI*. B. fgipiiiduii..........
B. Graiėjutė..................
Im l*mnculnitė..............
K. Va.ilinu.ka...........
<1. tiirilveinnitė............
<1. Augaitė...................
Z. Bartknitė..................

* Kun. Ig. AlImvieiiiM....
M. Itanaitė..........
J. !’u|i!i*rir ........
J. Ilurlaiitė........
.M. Jatuži...........
IC. Jolužylė........
K. Jntužyiė........
Imi.!. Kųj. I kji. .
K TniiHttau.knitė
J. M. Ktuukėln. ..
<>. Gilvidnitė ....
K. Trnketutilė ...
J. B. I’nnkaiirisai. 
Motyn; Kųj. kp.
M. i’reitikienė .
.1. Giiniulinit.kn.
1*. Itadnvii’iu. 
tl. Nugaraitė . 
I*. tiarliiiH-nitė 
Tretininkų dr ja 
.1. llnjnu.*kn« .
V. Niti'iku. .!
S. Ik l*etrokai

;«tėt. .Maldo, dr ja
K. Katkienė.........

Knviekieliė ...
A. Dargi................
M. Krii|iiii>kaitė .
.1. I.ukoriiinaitė
B. I'lneniiė ..........

I t t. Martiėiinmitė
A. Bnrwii» ....

i I*, liuii idnilė
' U
!\

ruw 
MS .

‘1 - dronę punę. Trrii ketvirtų dalj
dauguma nirimo-

ItkLUl **** jm.kutiniuii. Bet yra 
ItMUM |m»iliku.ių narių mi 
l<l><k|!l'*,n'u* dalimi, lyg kai 
laktatu pataršę pažadėtų takia* 
1UUU į rytai aukų.
1(kUkl: Gerbiamieji, kurie rnatr pri- 
llkMkt/'"^* kviečiu ai-
l(kl.a> ^lankyli į tal.L Sųj. 4 kja. ru- 
HkUtu'ririitktaiu, kuri. įvyk. |Hrma- 
|(ki.(K>*dtatyj, .jtalioG<L. 7S3D vaL va- 
IlkUk) įtarė.
1(kl.tk) Atėjo m-arlio. laikai Ileikin 
1tkUkl'lir**ė<i 'larimotie. <lcl Inl.lary- 
ItkUkt******* ta<l galėluim'-iii .uriukli 
likltk)
IlkUk) 
liauki 
Itauit 
Kauki iikl«i 
liauk)
Kauk) ________________
• •■•-Olįurnm-iti kuojm. .u.irinkime, 
llkUklt
IlkUk)
7.'U*tl 
7.*Mkl

IA TOWN OF LAKE.
imakulitn- 

. - Ta‘i
«t. |«ij.rariiem. žmonėm*, dar- kirk galima riaagkitė. viri' 

■ l.ininknin. ir inažemiiem. r**- 'kurririai rurinkti. taip-gi ir 
loranam*. kurie mųmžįrin eu-Įfie. kurie .iar nėra 1»uvr kun. 
kr.-iu* *|N'kiilinnlų vi-ų |m>- Bnėio |mrkniloiv.
’ •‘‘U- | Parilmigu. lai Nikai, pntri-

Knmltivė-r inažai jau gnu-j|ė. kilu ir taip Im. varoma 
ma .-ui:ron.. Niulmiui valgiui i,ndai-kiti. T.alrl roikia vi- ' 

J 1.1 toli pilka, rukras ruk- rietu. natuloliiK, ktumu-t proga 
r.iu- milteliai ir kitokio, prie yra |mlogiau.ia.
IHIdNc •.

I Tiili* ;«|»>krirM« pini.tuo- 
tn: t'lyin- iėvnz.iavo U'a.liing- 
lottnn |Ki-ilnrli .u gem-nilin 
jmikururii cukrau- klaurinn*.

I'rokiintru.
kad ndenguti eukni. n»'|iri»- 
l.ll•■IIU•• fmlel. tie- ėia |iiguii 
uz jį UHiktitim. Ji. | m n-i kalnu- 
--ų- laikinai .u>u|nmduoti vv-l 
t'iin-t Im*- uit*!.ii1ų cukrui kai
nų.

i < 'il.tait* klnii.inie *<ijudo ir tų jiarnpijiiiėj avvlainėj, i 
JKltie. I ‘ “
'itddžio*. Nel.-žiiui. ka* pta-
1 dėti.

Tai kų n-iJkhi |iražio|iMiji- 
kiu-. \ y riaii*vl."-- veiki.mlyri. 
. uk mu- l.'rdn- pi'.'ižiop-uio nu 
‘pirkti Kūlei- riiktų ir ėiai ko- 
kio- |>.i-"kiin-* |iti-irin|ii.

t ukniit. t liir.igoje yrn. Tik 
t -ikiti .t:- jutimi! i* < 
■ l>.-i'l:diiiti kmitliivėiu-. Itoi. 
iti ii .lrnii-ti vilkių vartoti 
illduiuių i-dirliiiiltii. I'agaluiil* 
. iktn luu- kurta |uilnitikli at 
iil.oiiiil»'-ti cukrau* -i. kiilian

I« Vyriu 13 kp. ant Trnro of 
laike etato acmmji* laimi indė
nių veikalų—*t vrikanių dramų 
—••Žmogžudžiai.” laiiimn. 
įvyta ritulio .*» d.. <• vai. vakare. 
Kcbool Hali .vetaiuėjc. Patar
tina virinu lietuviam. triuii nu
riti.

*

( šiandie vakaro |irof. Btn*y' 
kaliu*, letiioje.

•*A|iie Katalikų Kunigu*”.
V.

Korespondentas.

IA DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

dnitginurin aukų. kml galinta 
Iiuių imatatyt luinu; dėl vatg- 
.(ančių našlaičių. Tada ir 
iirtiiii. Im. raminu. ant šinlic, 
kaip lurv.ime savu |irieglntMlų.

A. Bislia, fin. ratt.

P. 8. Kas jMtruiy.it klaiiių 
Įgnri.n narių .u mm*. malonėkit

|iirtiindienvj, .Įutlio G <L A nu
A. Bislis.

S. |u ll.-K. A. liti kuo|io. vi
ri narini yrn kvioėinitii Imtinni 
til.ilnnky ti į niėne.inj .uririn- 
kitiuj. kuri. Im. nmlėlioj. .|mlio 
3 <L vai. jm pietų, iiarnp mo
kykla. 2 knnilgiryje.

Mnlonini kviečiu virti. »tl«i- 
rinkti, m-, turime inliai daug, 
.variau dalykų a|i.var.tyti. 
Bu. .vnr.toinn ka.littk tų rslrn 
inukci'iii. kuriuo. Centro vai- 
dylm nori užrieti kurijnmm.

Taip-gi kurie Muite atlikę ve
lykinę i>pužintj kitom* |mr.i|ii- 
jom*. nirdonėkit jrrirtntyti |in- 
litidijin u*, te- įimtai laiko y ra. 
įteiki*. |ui-ių*ti Centro valdy
tai.

Jonas Grikius, nut. rn*t.

Clym* tvirtinu. PRANEŠIMAS.I

4

I

11
ir

•Inth1

I z.

Labd. 4 kp. rekordas.

v .

K Ii

tu 
K

IA DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.Atrastas kaltas, nužudyme 

Mrs. Auna Weiskopf.

CHICAGOS ITALAI PACE 
MIA DANHUNZIO 

ŽYGIUS.

i« 0 
ln Igryli

pi|s tu. Ium» pra. 
• nuirti uriini-ijn |*» vipa* 
u»«tM lutu vi y koliHujn. 

elniu*
•t.
Itotmib

•mi-Mių C0U8TNEy 0AV0 25 ME 
TUS KALĖJIMO.

9

«

4 

t

fr

Ateinančių .utatų, tųadio 
•L yrn taiikinman auririiikiiiui. 

,l~ lt. K. Mok-leivių Chicago. 
i.\p*kriėi>i l.iterntiuko I tiltelio. 
: Ntiririiiliiiua. Im. Autam Vnr- 
.......................... _ 3323 

niu-tii ir m-t vnl*tijm>. \V.'Jilnl |il„ S vai. vakaro. V|m- 
''ingai šaukiami tie nmurieiviai 
;ir įimkrieivė*. kurie įlalyvavo 
|irograna* laike Neimu vnknrų. 
ne. Iiirėritu jmritarti apie otri- 
tututį vakarėlį, kuri. įvyk. imt 
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TVENUS CUKRAUS

PLATINASI PLAUČIU LIGA

BIZNIERIAI GARSINKITfS 
“DRAUGE.”

A. + A.
ANTANAS IR

ROZALIJA 
SERVITAUSKAI 

paeinantieje U Plungės 
parap. Teliiu pav.

Abudu mirė Lietuvoj 
Antanas 1017 api« 60 me
ti;. Rozalija 1919 amžiaus 
50 metu.

Pamaldos bus Subatoj 
4 d. spalio Av. Kryžiaus 
bažnyčioj 8:30 vai. iiryto 

Kviečių gimines ir pa 
tjdarnus atsilankyti j pa
maldas.

Ona Servitausicaitė 
Naboaninkų duktė.

jMtruiy.it
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