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Anglai Duoda Pagelbą 
Latviams

Bygi daug nnkeatejnsi 
daug žmonių

žuvo

LATVIAI ATAKUOJA VO- 
KIEČIŲ RUSŲ SPARNĄ

Pulk. Avatov ainio per- 
traukti kovų.

skcUuamas pažiūras jog vo
kiečiai ten veikia nu tiknlu pa
imti naro rankosna Petrogrmlą 
ir (msinambdi rusų nupuolimu. 
Vokiečiai mano kontroliuoti tų 
Rusijos dalį.

I-irt liroje Ir Kurše, kaip pa
sakojama. yra 100,(01 voki.*-

Otptahagna, *|*l. IX — Iš
Berlyno praneštu, knd anglų

I kalė* laivai Urpųjaje išsodino etų ir ru*ų kareivių. Ti(. karei- 
.'ŠUKIO latvių kariuomenė* ir vini dalmr |m-tumti sulruškin- 
šita tuojau* gžatakavo vokie- ti Pnlmltij<>« vieš|«tijn* ir *ie- 
rių-ru*ų sparnu (Bankų). kti prie savo tiksią.

Po šito rusų kariuomenė* SaM riutta pa<olbų. 
vada*, pulk. Avalov-Bermondt

W pasiūlė latviams pertraukti gauta žinių, jog!»-
kovų ir stati larvbosnn šuva- ,'**"M’* f"k'
žiavu* atstovam* Mintaujoje. ’•** nors apie tai dar (raksią 
Ji* sako, tų tarybų svarinau- «Tirijnlių žinių.

Virto* latvių biuras neturi 
jokių žinių a|iie atsitikimu* 
Mtvijoje ir apie Rygn* puoli 
mų. Manoma, jog ar tik nrb«* 
perkirsti susisiekimai *u išlau
kinių pasauliu.

w

sias tikslas sajnngtomis spė
komis stoti prieš bolševikus.

Ryga labai nukentėjusi nuo 
r vokiečių rasų bombardavimo. 

VžmuMa daug civilių žmonių. 
Nukenti jo daug ir vokiečiai
rusai. Imi pema pavyko perai-, Teriaa, tanai pat latvių Nu
kelti per Dauguvą Rygon. ras yra gavęs žinių, jog Esto-

Iaitrių vyriausybė suspėjo "'j** vyriausybė latviams pa- 
aplristi rtvgų. l’ersikčdė* j lto- geltam prieš vnlcmčiaa |io*iuii 
ilmpois.

Estai mušasi su vokiečiais.
runai* Rygos apyfiakėao.

melių nuo Rygos ir tuojan* |M-' 
čmę miestų Scblotzk.

Apie tai žinių yra gavęs ir 
vietos latvių biuras.

Tolina* pranešta, jog latviai 
piratųria* vokiečių ataka* at- 
mušę po didelio kraujo pra
liejimo.

Ik* to ttar laivo pranešta, jog 
latviai vokiečių ir nu4| ataka* 
atmušę ir nūn Rygos. Buvo 
sakoma, jog latviai pnnešę ma
žu* nuostoliu*.

Kiek (miaukus apmirė viso
kio* žinios apie latvių kariuo
menėn laimėjimus.

Atakų metu. Imvo pranešta, 
latvių vyriausyliė Imvo (mskel- 
busi karė* *1ovj Rygoje.

Įtari aararrti lafetų

Iš Berlyno ĮirancSta. jog te- 
nai kai-kurie laikraščiai (m- |mžinti. 
ritribę ištrauka* iš privntinio 
laiško. Ta* laiškas rašytas vie
no ofirimo i* Mintaujos.

l-aiške. sakoma, jog geu. vaa 
ilcr (taltso ir pulk. Aratav-IL 
veikimo Pnimitijoj svarbiau
sias tikslas yra nuversti italmr- 
liaę latvių vyriausybę, užimti 
visų Ijitvijų. ton susitvarkyti 
ir pakelti generalę ofeasyvų 
prieš liolševiktt*.

laiške pažymima ta* takte*. 
jog Berlyno vyriausybė keli* 
kartus įsakiusi gen. von der 
tšolteai gryžli Vokietijon mi 
aavo kariuomene. Bet įsakymo 
nepaklausyta. Ne* ji* jau tat- 
vę* pasigaminę* kitokiu* pie
nu*.

L IX—Prancu- 
!«’• šiandie |tfi- 

skelbin. jog »u Jinn-lie pn*ilmi- 
«ia kalė 1’raiM iizijoje ir Alg<*- 

lie panaikinama 
Ta* imilarmna 

.incuzijos (mrla-

rijoje. diMkii* 
karė* o-niurl. 
tnlel. kad Prai 
meni a* jau ratifikavo taiko* 
sutartį *n Vokietija.

MAJ0RA8 HYLAN 8ŪTIK0 
PAKVIBffl DE VALERĄ.

New Yoric, *paL IX — ftita 
miesto taryba |mdarė nioliu- 
rijų, kad Airijos |>reridmlui 

’dc Valera induoli miesto pilė*- 
lydė* leisę. ty. ji oHeijaliai pri-

Miesto majoras llylnn 
tvirtino tų' nrzuliiieiję.

4
LATVIAMS EVA PAOEL- 

BON ESTAI

tusi dvi savo diviziji.

| Kobaltai
Kno.net talkininkai mi vo- 

kiečiai* (uutarė armistieiję. su

F

b

Londonas, spaL 12.—Čia an- 
loritetinė*e sferose vakar buvo 
tvirtinama, jog vokiečiai *u riuumenė* vaitais tuomet bu- 
ni*ni* Rygo* frontų užatnkavo vo: gen. grafa* Keller. buvę* 
|M*nktadienį ir )a> anuotų šau- Imrona* Palmltijoje. tarnavę* 
dvmo prie.įauga paėmė miestų. rusų armijoje, ir gen. von der 
Smarkiu tamilmnlnvimu jie Gollz. Pirmasis savo stovyklų 
privertė latviu* evakuoti mie. buvo įkūrę* IJetuvo* mieste 
•tų. Šiauliuose, gi antra*!*—tatvi-

Virto* militariniai ekspertai j“* mieste Mintaujoje.
j paė-miuių Ryga* žiuri rimini Talkininkai sutiko. kad vo- 
ir *u at*iilėjimu. Jie *ako. jog kiečiai ten pasiliktų ilginu*, 
visame plote tarpe Rygos ir 
Petrogradu nesama jokio* 
stipresnė* kariuomenė**. katra 
gah'dų pasipriešinti (mkilu- 
*iem* ru«am»-rokieviams. Tad 
jiem* lie didelių sunkenybių 
Im* galima |m«iekti tų Rusijos 
mhI im;.

Anglijo^ vyriausybė gavo ži
nių. kurio. |utvirtiną seniau

»
PERTRAUKTA SUSINĖSI 

MAI SU LIETUVA.

k

1

festacijos Kaune i
S. V. nrmi.io* gim. Woni1 

. Ivirtina. jog daugeli* mie*|« 
Gary šimtų sarijalistų bolše
vikų bu* įleportonjama. Buvo 
net |irnnešta. jog nu,, tokių pi- 

I liečiu bu-ių atimti pilH*tyta-« 
raštai ir jų savininkai, kaijsi 
svetimšaliai bu«ių |m*iu*li 

, E.irojnn.
1.»r|w suareštuotų mieste 

Gary buvo ir advokatą* l'nitl 
Gln*er. Jisai |«aliuo*imtn*.

Štai ką ji* sako apie depor- 
ta vinių:

""Immigrarijo* įstatymai sa
ko. jog gali Imt <b-|sir1nojam! 
tiktai svetimšalini. nt rasit 
kalti mėginimo sugriauti vy 
riausyta-.

"Vyriausybė neturi teisė* 
panaikinti piliečiam* piliety
bės raštu*, kol |Mrtiiiau Urbu* 
(irirmlyta. kad tie |»i1ieč-iai y- 
ra |»ra»iženg>- ginkluotu suki
limu prieš jų dar |irii-š išsi
imant pilietybė* raštu*.**

Reiškia, kad jei kartų žmo
gus pastoju pilirtia. jis negn- 

(li Imt <k*|mrtimjama*. ne* ne
gali Imi nuo jo atimti pMrty- 

------------ihės raštai.

Lietuviai sveilrina Angliją už 
pripažinimą Lietuvos

1"-

Nėra patvirtinančių žinių.

ArcAungnlikii. *pa1. 1«. 
(suvėlinta). — Iš Grisingfor-I 
*o laiveliu telegrafu (traneša- 
uia. jog HaanniutM* 1--------
jo* pakraMuose nuskendę* 
nežinomo vario angių garlai
vi*. Ku jue i

R’ASHINgTuN. *(ud. IX- Elaekutyvi* Komitetą, gavo 
'■ekanėię knlili-grntuų nitu l.irtmu* Taiku* Ueb-gneijo* Pary
žiuje:

Angliju* pri|Kižiniuui- Lietuvus ne)<iktan*>miybė* m-apsa- 
kumiii sujudino vi*ę l.ii-liivą. Riig*>-j» 26 <1. Katine įvyko di- 
■lžiati*ia įlemtm-trarija. kokių Kaunas kuona-t nor* yra turėję*. 
Miesto ir apylinkių gy ventojai Huršumlami gatvėmis susirinku 
tie. Lietnvo* Res|>tiblik<«* |>n<«bb-nto namai*: minia. |ta*vriki- 
ntisi pfi-zidentn. nuėjo tie* Anglijo* misija ir *u galingu “Imi 
gyvuoju Itidžioji Britanija!'* )m-vrikiim Anglijo* nt-tovylię. 
\1-ilii-|*lniiui* į inanifi-Mr.iilų -veikiniititi-. Anglijus ntisijot 
viršininką*. (Hilkininkn* WanL užreiškė. kad Anglija |iagelhė4 
alrfatyti IJrtuvns |traimmę. imiii*1riją ir (mtlė* išrišti ftMMŽ* 
nį klausimų. Taipgi nžtw*kė. jog Anglija žinrš-*. kad I Jrtuva 
gautų užgam’*liimnlį nita-žių mm lamkijo*.

Minia, išgintu* imlkininko Wnrd kailių, griausmingai M- - 
šnko: “Me* reikalaujatis- Vilniau*! Salin |mliokai! Salin vo- 
kiečiai! Salin Ktdėakai; Ituokite mum* ginklų! Valio, IN* a 
džioji Britanija!** Kita th-Mumstracija įvyko tie* Angfijea 
mililarinč misija. Siu- ini-ijo* vitšininka*. imlkininka* Bu* 
bin*on. |iruka!bėitanui* fuižmlėju d tari ginklų ir nmuaicijoa 
vien apsiginimu tikslui. Su*irinku*i minia .ušuko: •"Mes ne
norint kas yra svetima, ta-t kid gyvi busim, savu neiš-ižadėitim. 
Ginklų, mum* ginklų!** Tokie susirinkimai ir demonstrarijan ” 
įvyko visuoM* IJetnvo* kraštuose. Sic susirinkimai ir demon- • 
stracijo* labai <laug |iagrlta'-ju vitlujinei paskalai.

Kuone visose lenkų užimtose teritorijos** gyventojai neri-—, 
mauja ir «nkįla prieš lenku*. V|u»č tas buvo Seimnme ir Rn- 4P 
valkuos!-. l/*nkai rengiasi a|ib*i*1i šia* teritorijas, galteaa ja-

t

Apie save tilaser sakosi.
fan* anie ±MU *** *• ‘*F^i**V moksliškų

(Kol-kas neturimu patvirti
nančių žinių. Bet jei Imtų tie- • 
-n. tai nelalfaš galėtų patikti- 
Anglijo* transportų, kuriuo 
gabenta kariuomenė iš Arrii- 
angHsko).

■ocijalizmų. Ji* tikį* j nuver
tiną vyriausybė*. tat ne mi 
ginklais. f" 
inelotlolllin. Sako. Mirijnlistai (- 
ih*kii<miel tn-vartoją Įirievar- li(lu-e. 
to*.

lik polit i kištai*. v||t> ;r įji^jn, p^aluktu* lo-nkijon.

nu DAI n TOKIŲ BINTŲ.

lig sutarties paskirtuoju laiku ~
vokiečiai turėjo apleisti Paha!-. BINBIKV. kutai nebutę ;
I i jų-

Hali* vokiečių kariuomenė* 
buvo atšaukta. Tečiau* kita 
žymi dalis ilgesniam laikui ten 
im-iliko. T.h )Mi*iliku*io, -ka-

X<** jie *akė»i. jog ten yra rei
kalinga palaikyti tvarkę.

Mikui ta-gant vokiečių ka
riuomenė padidėjo nkaitliumi. 
Joji* atsiraito įlali* rusų karei
vių. Partarieeivm* ėmė* vado
vauti pulkininką* Avalov-Bcr 
luondt.

Vokiečių veikimo priežastis.

Kandie nėra jau jm*lapti*, 
ko vokiečių kariuomenė l’nlml- 
tijoj Imvo ir ko ji lukeriavo. 
Buvo ji ten ni*ų nacijonnlistų 
ir *avni» reikalai*. Lukčriavn 
proso* užpulti l*nlmltijo* vieš- 
I m lijo* ir ja* išnnujo prijung 

t'ž tai ru*ni
vokiečiam- pažadėję kokiu* 
no r* diik-liu- daiktu*.

New York. *|ud. IX Milita-
rini* veikimą* šiaurinėj llu-i- Ii prie llu-ijo*. 
joj (turbūt, norėta |>n*ak«li 
1‘atadtijoj) (M-rtmiikė *u IJ<- 
luva ■lisimšiinn* |M«štn. tolo 
grafu ir geložinkeltaia.

Taip prnm-šn Coinmrrrinl
l'abb* l'utii|>nn.i.

Kmiųmnija negali (•n-akyti, 
kaip ;*n*itni ir vėl bu* gnuuui 
sii'inešti «ii Lietui n.

Vokiečiai paėmė 8chlotxk.

Kirk mik*ėiau per t'oficnlin- 
ginų bmo pranešta, jog gen 
von der Goltz ir pulk. Avalov- 
B. sti savo kariuomenėnii* pi r 
mian*ia latviu* užpuolę už IS

Pittaburgfa, Pa^ *|ml. 
Čia vieši senato <larta> 
lų komitHn* reikalai* 
ko plieno industrijoje. Vietoje 
senatoriai išklausinėja darbi
ninkų liudijimų apie stovį pli<* 
no dirbtuvėse, npie įtartai su
lygo* ir apie uždarbį.

Bangelis tlarbininkų nusis
kundžia vargais ir nepakelia
momis sųlygomi*. Ib*t yra ir 
tokių vergų, katrie vi«akuom. 
knip sakosi, patenkinti. Tokie 
žinom’**, tarytum, jaučiui vel
ka sunkų jungų, gaišina svei
katų ir mano, kad kitaip m- 
guli būt.

Jam eu jeraL
Viena* liudininką*, darbi

ninku* Artliur Rovumui. «•- 
nutarimu* |m*akė, jog ji* dir
bu* XI melus ge|eži«» ir plie 
no dirbtuvė*.*, užauginęs !• 
vaiku*, nusipirkęs nnmu* ir 
šimelio imu* augėlesnę užmo 
k<**t{. knip kitiione-1. ne- 4" 
reniu* .tarta, valandoje.

Tolinu* In* kunifsinijų l»*i 
•m* (atžymėjo, jog ji* i 
met dnr nebuvę* išalkę 
• etiinn dilbtuv.-*.- durim 
vę» Inbjnu* *nnkr.iil*. 
storulio.

14. — 
reiks - 
strei-

nekito

. j**? 
Im 

knip

Kita* 
a* Janu 
• neturi

Vetet

Itug-’-jo 2!» d. vokėėiai užpuolė lietuvių gimnazijų Kiau- 
. Nužmb'- ir • ix<*i«b'- daug uaikytojų ir mokinių. Vokie

čiai k.dėakistni 1ni|igi *iž|iiioh'- virtinį lietuvių garnizonų. E«aut 
idide-niam.- skaitliui* jirui* pasisekė lietuviu* nugiakluotL

Bevažim.jant Kliupiii iš Rygos į Kaunu, vokiečiai jį arai* 
tavvi. lert v.'4iau* Įaik-ėlo.

In-t i-konoiuiniii aplinkybių ir iiiio*.-kuiiHi skaitlius Lietu
vio. miui-teriu sumažinta* iki šešių ar *rptynių. Todėl reikia 
tikėtis kabinėta |a-rmainų.

Generolą* Znkan-kn* int**ikš- savo rezignaciją ir preziden
tą* jo rezignacijų (iriėmė. Generolą* Sbibosevičius Imvo nu
skirta* vyriau*iu karv.slžiu Lietuvos armijos. Bet toje pat 

j dienoje. kiHHuri buvo nu*kirtns vyriausiu vadu. ji*ai įnirš nuo

i

Sakoma, Pabaltijy v*ldy«ių» 
kaizeri*.kunti nelmvę

tie*.
Nokė, jiun

dirbti kadir
landų dienoje.

Ginli. jauniem* ilnrbinin- purinktino* kariimiis-iH-. Sti1 ;ir,|ta. ligo*. 
kam* nepntinka ilgo- vatan lų.in karimmi<-m- ji- nžknriau j
• t. j »... —. ........-:_i. .ta. r..ij^ ir ja. r-t.i-«: —r

liakvie—ių* Imvii-į vokiečių 
kaizerį.

Ne-iipmnliioin. ka- |s-r tik 
•ta* skleisti tokia* žinia*.

jokiit* (irieji*-

Londonas. *|«l. 14. — l’a. 
rvina žinių, jog gen. von <ler 

' Galt z Pnimitijoj turį* nnt»j«ri 
itarbiiiin- parinktitm* kariuomenė*.

gera ir *"nr.gu 
|m> dvyliką va-

•be. B.-I kiioiiH’l ateinančiai* *ii<* ta- šąli 
tartai* šąli* ap*au*.-». gnl ir 
jnuni snsiprn*.

Tokių tni r*amn .tarbodr- 
kų!

Snprnntamn. tokiu* į liudi
ninku* |mr>-nka |dw*tai diri tu
vių kompanijos.

Ku kita tikrenybėje.
Kitaip Mirtina *lreik’bin 

kai. katrie įe-nori šiandi,. Imt 
vergai. Cin gimęs buvęs knn i- 
vi* (leorge Culson štai kn pr 
*akojo senatoriam*:

••.Man kuone k1up*ėimii pri
siėjo prašyti durtai pa* koto 
Įuiiiija. knd gauti savo b::vu*i 
durtai, m.i- n* buvau pilimi 
*i* iš |wnkiii*dvšiinl* *ytii. 
tarnavusių l'raaetnijoj*-. • n- 
vnii leidinių -ngryžli. Tiioi..-! 
jie |ia*tatė mane pri<- to’.iu 
•tartai, kur kn* vnland.i gtu 
inojn pavoju*, kur lini.ini l-.n 
šin it mįvnrii. taip t nd ’ 
-avaitė |iri*i>-iua turėt) u:< 
ja* nvnline-.

•‘Bet k»l gavau tų 'bu 
liirčjnii pirtiitau ta nieku p 
■ įvalkioti |>rtil-ia* savaite*.

••siinmli.- ;*š streikuoju 
litai-. Stn-iknoju ui * '"I 
du* įtartai di* nųje, ui ■•id* 
užmakeati ir gert- te • dm

J

lj.|mllier l'ri-Mi* A*.urijaeija. urtoli nuo Itank-ailK. *urrn- 
valdyti gė ne|M|mi>ttii iškilmingų pri'-iiiiinų l.odnvie r.-p:<-r.<*ntan- 
............tali*«; tuo laiku p. Milošu- taikė |ui-knilų npie l.ietuvų.

TURBUT. PAIILS ANGLE-
KASIŲ STREIKAS. Negalįi įtkeliauti Wuhia<to-

______ nan.

Todėl prie! jį pakilo Ukrainai.
Philadelphia. Pa., *|«il. IX 

Atiglekiisyklų kom|Minijų ir 
migli-kn-ių u t *1 u vai i* Vnknri- 

lllė* P--IIII-Kllalujie., Ilhili. Iii-Berne. »pnl. 14. Vieta-
ukminų mi.ijii gnv„ žinių. j<« jr įliim.i?^ dvii .avai-
Ukrainai aplink Kijevu |mkita ,j ,in.rn.h,. y. V.. v«b*- 

tarytai* darta* -ųlvgų reikab*. 
Ii kiiotiiel Įiri-iėju inrtie- apie 

i nžmoke-ti. tarytai* tisijau* 
l*-rtnmkta. I'astarųjaui angle 
kasių organizacijų* suvožia* i 
in<- I’letelnnde nutarta |<nrvi- 
knlauti <>n niloš. duilgimt už 
muke-ėio už įtartai. Kniii|ainijų 
nl-tovai ni-notėjo ir klmi-vti 
lokio atigšto reikalavimo.

.lulin I. ta-wi*. kur* tarytai 
•4' iit-liivntu nngl!*ka*ių ortrn 
niiuieiju* I nil**l linu- Work<r- 
pri-7iiti-tihi. timjati- iškeltavo i 
Indianapnli*. I'a*aki'. jog i- 
!• Ii jis tuojau* |raskelb*in* an 
eli<ka*ių *1 reikų vi«o.o mink
štų anglui kasyklų*!*.

Streiką* tarė* prasidėti *u

prieš gen. Ihnikinų. kurio 
kareivini -u jo žinia išskiriu-- 
ja taii-euyta-» toj daly j I k 
raini**. .b> kareiviui rudo I k 
iniiio. vyru* ir muturi*. Atima 
uuo ji| Inalltų ii palieku taid 
miiiaiiti.

ANT BUDAPEŠTO MA R 
8U0JA MAGIJARŲ 

ARMIJA.

Paryžių*. -,uil. 14. 
Vii’IHMe de(n*šoje -akoliut. 
“Iž.i!t»»ji ** n ui gi p A)

Hujrttif n«ltninilui ILtrlit. 
iitnrėiitijii utį! ItotįnyM 

tmriji*4tatttw'taų *ii i 
\yti n b n niuititiii*.

SiLotim. jiBff biiVf* 
>»* imi»«ni1<iriu* Kun

Iš
JO- 

armija.

\ii-tr
I

nnt

mV
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Neu- York, -|»d. 14 — Anų 
•lii-lid čia iš 1‘rum-uzijo* »u- 
giyž.i sintitaniu* įniko* k«m- 
feri-m-ijo» ut-tovn*. pulk, llou- 
m-. |š garlaivio nuvyko į savo 
iuiiiiii. ir gnb- lovon. Sakoma, 
jog la-gnli-ių* |hi kukių sa
vaitę iškidianti U'u*liinztonan. 
Ilulin:ii turį* nl-il-ift.

Ijiiktnši'iii i i-pn-zenlnntni 
tiki-jo*i tuiu ju gnilti ilniig'dio 
infurtiuirijų opi,, -tuvį Euro- 
!••.*•. Ib-t ta-veik nieku neišga- 
vo,

l’uktaii*ta- apie -tuvį atsa
kė:

'"Kartai* stovi* 
gera*. I*-t kaitai* 
•-tamn*."

\jin' pri-zidi-ntii
l ui sakė:

"’Al žman iš t

yra laimi 
tleptlkcn-

ligų ji'

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.SA).

I

Kno.net


I
I

t DKKt=
I t i mos šalies piniguočių ima 

p&ftkolę.
Naujoji Listuvo. respublika 

nepranete muan nuolatinių 
ofieijalių žinių apie *av0 pa
skolas, nes musŪki minute- 

, rija visai nepratuni demo- 
1 kratiškai apseiti. Bet iš žinių. 
1 buvusių laikraščiuose, teko 

patirti, kad buvo dvi užru- 
iM-žinėa nrlm svirtinio* i«i*- 
kolo*: Vokietijoje 100 milijo
nų markių ir Suvienytose Vai- 
saijoKC įvairiais reikmenimis 
apie 18>XIO,000 dolierių. Na
minė paskola, sako, buvusi 
pavasario metu lrt> milijonų 
uukiiny ir r vii* 
namine* paskola,

Kadangi šita antroji įlaro- 
tna ta «utnrtic« *n Amerikos ............. .. ........ ..................

k.*mr«->..r*.ro~.-i4o<>.> or4tr vvrian-yto, lodei vis-gi yra Vatermaraa ttirutožiuių reifca-;^ uu;:. u- —•«—
.raH—r .msfata mira užimu- į, mini-teris. Lroura justai j.
aora>»aa»» tsim leuiue ** kM*"m Aora-rikoje. Lietuvių Tūbelis apšvietus mimstens 
“DRAUGAS PUBLISHING CO. Prekylms Demlrovė yra įga- Ncilinsfcis vėlaus n-iknjn mini- 
1800 W. 46th Sta Chicaęjo. IU. liula parduoti to* naminės storis. Emleika apsaugų* mini-

Lietuvių |*a*kolo* ženklų už storis.
I vieną milijoną dols-rių. Yra 

romų riiins:
,|iaty* Amerikos lietuviai. Vie.L- — ..... —........ -.........
įnus liktai Ketvirtosios Suvie-lžiuieriu*, paūižymėju didžiąja- 

Pnskolo* *'**' Vilniaus seime. Jisai gyve
no raryžitijr svĮityuis nartus. 
Vrn iliiMis Alijantų šalinin
kas, žinomas rašytoji* ekono
mijos srityje. Pastari*>ju laiku 
liiivn nariu Metuvos IMegnri- 
jo* Taikos Konferencijai.

\ okė-ėiai užpuolę aut šiau-i 
lių giiiinazijo*. nigsėjo :kl d.;j 
sužeidė 31 įiMdciuių. direktorių, 
*r f*'•• |dangi turi taiku Uasbingtune

tandea. ubtare Inrtuvių ktt„. j. ,„w j;,
ganių gtmiiaziją \ itataje.)ir M; 
Hvi-is-unuų mmnazijų ir-piiž- 
daro,o ironus parade j krata-' 
■mjjiĮ imviikslų teatrą. Seinų j ‘į k|UU 
apskrityje lenkai roareštavi.1. \'**T*JT 
virs t-mHų sumų hetuvių. Jie, w vožim.jatai, Metu 
areštuoja Inos visu*, kuro ką patvrmU ore-
mirs frotak. |ror* mujų m len Įfcrtll^ |m<

kyli anglų kalho* liem dvidr- 
šunie betuvaraų. trogusių gim
nazija*. vėliau* tas lietuvaite* 
Ims galima |iargai*-nti Ąitieri- 
kon. kur jom* Ims veltui smeik-

“DRAUGAS*

UKTlVię K1TAUKV MUTKMna

“DRAUGAS”
&M tuMdlra* rtroUhlh Mittv

FR13iV>a£ll.lT<J» KAKLU

000000000000000000* ♦!•••

rMMMMta —Ii—i t— LaI- 
Ims ak—n—l ••• vtalraArn— 4t—oe •« 
M* NtiUjų Metų Nucwt f*ermAti»yli 

VMsaaU tviKta IT h* AM
idiHia r,n i t .. . «. u

Į *•

Pranešimai iš Waahingtona

Kiek anksčiau* jau tavu ra
šyta, kad Nationid t'atliolic 
\Vnr Coum-il ntupraisiė siųsti 
Lietuvon tam tikrą misijų, su
sidedančių iš tnoky tojų, slaujpi- 
tojų (narsių) ir Šiaip išlavintų 
mergaičių sanitarijos, dajeteti- 
ko*. namų ruošos įlalykuose. 
Misija *usi<|eda i* aštuonių 
nuierikonkų. vieno- lietuvaitė*, 
prižiuritojo ir, gal Imt, vieno 
gydytojau*. To* misijas ypilvu,

galėtų Katalikų Taryba paim
ti ir išlavinti mvn mokykloje 
vienutę, .tuidedančią ii kalteli 
km lietuvaičių <M rekonrtruk- 
rijos darbo Lietuvoje. Kun. 
llurke |Hižndėjo susižinoti su

i

inergaitėa butų užbaigusios ko
legijų, arba butų šiaip gerai U- 
silavinuMoa ir turėtų patyrimų 
visuomeniškame veikime. Lie
tuvos Raudonojo Kryžiau* Rė
mėjų Draugija luotui užsiims

Kkarkutyvia Komitetą* šian
die gavo iš Paryžiau* kablegra- 
luų, kurioje praneša i* Lietu
vos Taiko* Ik-lcgaeijo*, kad 
Ah-ževiėiau* kaitinėta* reaig- 
nnvo. Pmūdenta* Smetona pa
kvietė Galvanauskų sudaryti 
naujų kaitinėtų. <trgnuisai-ija 
dar ncužlmigta; tiek šiuo tariHt 
f*1*"“ T. I Dr. 'Aminas WaJ*h. gerai žiuo-
Immhdatai yra |V«nh1i: K -r
Galrammska* mmist.-nų jur- „n
ttiininkn- tr nuausti iiniu-t. ri-. ijim niiviuiuvu ir įiena* lu-iu-

Galvanauskas yra i.nnb-rety-
I viltie*, knd tą milijoną sudės ■ vi* Hieijalistas 37 m. amžiaus,i 
Įpntys Aun-riko* lietuviai. Vie.Ijisai yra kasyklų ir eHctro iii-'

I

I
I

jnytų Valstijų

UFoartli Mlierty lama) lietu- 
jviai išpirko ‘už 20 milijonų 
^ihdierių. Italei nėra abejonė*, 
kini Lietuvių Paskolos niilijo 

'na* taps veikiai surinktas.
Kai-kurie čionykščiai lietu- 

Lietuvos Valstybės 'i;,i •'r“ "•|»‘<-!tenkiiię. kam 
p i 1 ĮMetuvu* finansų ministerija
i asKOia. Jitą visų darbų ir gorlię pave

dė vienai Lietuvių Prekybos 
Bendrovei Bostone! Kodėl 
prie to viešo įlarbo nekvietė 
visa* jiegasf Mums išrodo, 

.kad tie klausimai nesvarbų'*- 
j Ar vienas padarys, ar kita*, 
vistiek. Tegu tik gerai |iada- 
ro. Tegu |«, P. II. tų ilnrbą 
volą, o me* jų prižiūrėsime, 
kati gerai vestų ir ta* visto* 
tvarkoje.

lUogvNŪ* tlalvkas yra. kad 
to* paskolos terminas tatai 
trumpas: tik dveji metai, ir

įiiabdi žinlžio, kada turi ia- 
plniikti.

Katalikų Taryi*>- komisijos. 
l*-*iru|Hiianėi<M Kampai )mšri- 
|ių teikti. |>irmiiiii>ku yra kuli, 
llurke. Daug kartų dėjome |ia. 
stangu*, knd su juo asmeniškai 
|inidttmlyti ir |tlaėinus a|ikall*'-- 
ti siuis'-iaimi* misijos reikalų, 
l«-t vis iH-|Muą*ck<-. ne* ji*ai Im
lia tai X«r Yorke. tai \Va*h- 
iiigtone ir sunku yra jį surasti. 
Pagalina*. *|ialio 3 <L. sužia-i- 

, jau. jog kun. Buria- vrn IVnsli- 
iiigtone; tuojau* telefonu *u*i- 
nitmjau mi Katalikų Taryta ir 
sutarėm, kad 12 vai. galėsim 

' insiumty ti su kun. llurke. Ka

Taryta ir išreiškė viltį, kad tas ir suras tiiikamas mergaites, 
bus galima Įiadaryti, jei tik į J. J. BitSrkia.
me* pampinsime tinkamų mer- 
gaičių. Vrn imgeiduiijnnui. kad

Gavo 117 Kinetiniu ’
Vietoj* 1 ..

Sako rienro imagas
«h‘ sb«rtt apvm —l Irt—Art— I 
titiMttimimiu* ta— UrnMma fcerU —ų.

®SET BaiMte JSwX«—B
'Mrov Kk«a ' • irat«lil*an* M f—Italų
to-«ZW o—rraa ■*>%«• tUlomi ai |t— *M«I*

Inforniaeijfi* 
Dilini Vedėjas.

Pirmutine Lietuvos Valstybes 
Paskola Amerikoje.

Amerikos lietuviai! Xuo |iat 
užsiplickiimi iMžx>*md*Pa*aa- 
line* Karė* Amerikos lietuviai 
Hipi uosi prigriheti viaukerio 
iii'* li.nlni* avn gimtinei l.ie- 
turai. Itesitęsiaal ui tarai ir 
liesi|ih'-tvijaiit jus lie)wmom*. 
Mvtuva vi* liai*c*niii |ia*auli- 
nė» audrus sukuriu laivu įtrau
kiama. Bei juo labiau duko loji 
audra, juo labiau iliik-jo vilti* į 
ginlrastię ateitį lietuvių tauto*. 
Kilu tie|irildaui>otiiitigo* Metu- 
i'i- idėja ir prie jo» breudini- 
imi ir kuiiijiimi įvairiai* Inslai* 
'K-josi Aim-riko* lietuviai. Pa
matu viso Amerikos lietuvių 
įlartavimom tara aukų rinki- 
mn*.

>unau<kiti |tlaliniuiiii Mctuvo* 
Vatetyhėa bosų.

Be atidėliojimu lai tveriasi 
visose kolonijose Lortuvos 
Vulstyliė* Buuų Platinimo ko- 
uatetei. Pradėt) tverti k vieši*, 
ini «bd uolieji lietuviai, tie, 
kuriem* rupi rimta paspirti* 
suteikti Lietuvai umu laiku, 
tie,' kurie veikė su Amerikos 
temų platinimo komitetais.

Kviečiame talkon laikraš
čiu*. veikėju* didžiųjų orgu 
iiizseijų, sąjungų. draugijų, 
kliulių. chorų viršininku*. Kvic 
ėiaiiH- kolonijų uolesniuosiu- 
darbininku*. Lai kiekviena 
draugija, kuopa, kliokus savo 
srtimiausūBnc susirinkime m-.. r. . ., • < snnuiausuunc susinnKinirAi.s-nko* lietuviai! Aukų . ....■liūliu.. Iii.!..*... ....... ............................. ’°n" I"™** ' *'«*?•

jau senai įsigyveno į|icuti*. 
kad viso* šviesių šalių virš- 
patijo* gvvenn skalomis. Ta* 
paproty* a|stnė visa* tauta* 
be jų noro. Geriau sakant rei
kalą* privertė taip daryti. To 
reikalo smarkumų jaučia ir 
Lietuvos jaunoji ratųmlilika.

Reikia mokėti alga* valdi- 
ainkarns, reikia muilyti kn- 

r riuomrnę. kad ji apgintų lic 
tariu žeme*, triotas ir fano, 
aea nuo bolševikų lx-i lenkų, 
čia reikia taisyti grlcžinko. knd nuošimti* la-gal<> augšta*: 
liu* ir vieškeliu-. n|«nipinG 
mokykla* ir ligmiliučiu*. Vi- 
rienis tiem* n-ikalnm- pini
gai aedrimta iš dangau*. Me
lavo* gyventojai e d>sln imi- 
kenčiu*. Is-t mokesčiai negali 
būti dnb-siii už žmonių turtą. 
Tai-gi kur arišteaka tuokė*. 
čių. ten prisrina gi lls-li, pas- 
kotams.

Paskolą raikė* atidimti. 
Bet ji yra gera tuntui, kad n- 
tėlnviino |iidiiiisin. | šilui* 
metu* sti-ila'-go iluug išlaidų. 
Kuri *ii bolševikai.- suėdė !;••• 
lisyk daugiau turto, m-gu 
Lietuvos žirninė* galėju .in|ė;i 
tnokeriių. Kitąmet ir u'. <ivi< 
jų įlietų to* kuri* neims. 
Žmonė*. kurie gyvę» Imlu, at 
tuokė* dalį Įmskolie. Tįsi-I 
lulsevikų kuri* sunkuliui m- 
visa kri* imt ilntartinių ant*! 
tėvynės gyventoju, u Im- p.i-i 
akirstyta ir |iadirtiiita.

Dalmr Lietuvos ktu*ų nri 
goležinkclini neduosią |M-ln<>. 
nes geležinkelių tiltai sugriau
ti: reikia juo- taisyti, ne
kreša neturi įrengimo. Prm-i* 
metai nr du: tiltui bu* patai
syti, garvežiui ir vagonai nu 
pirklį. Lr.i i vi-ui peturtn Tn 
dn gvložinkriiiii ir km*n duo- 
pelną MefitVu- r—piililik.it. 
liula nui. um tuoki-.-.n įeiki- 

laiko reikalam-, indu žino- 
i gulė, dalimi- altinikėli du- 
• t'?*rnrtk'mni, rviokulrt

.*i ir pusė! Paskubi* pirkėjam* 
tnt laimi naudingu, l«rt Lietu
vos žmonėms tnt laimi sunku. 
Pu dviejų melų Mirtuvoje <Ur 
nei kraštai. nei geležinkeliai,

L 'LT . TJr * kyKtjaa, hj uktautimi Ims išmo
kai*. Iirnkų. agentai ląHuvoje fcv|i W1.„ ,uų,u.
HUsijuiigę su l*d*evikai* li*-gi- 
mi streikų sukelti, bet darbi
ninkai Įmniatė kame dalykas ir 
in-siitavė a|igauti. Suareštuota 
viri IMt lenkų agitatorių, pa*'. . .... ,, . , , .. . I« kursai įvairiuose Aiueriko*kurtuos rasta koiiipromituojaii-
ii laiškiu tr literatūra prie* „ i.. ■ a, _. . ,t i-o.-...- -li«- ! •^H’rta kun. Burte, kadMelu vos valdžią.

Pinimtinis traukiui* nu k«-
nei kitokio* inrigo* nebus piL riimim m-s nikimmimi* imsnbe likit T u

. . i I Kainui rugwjo l.» <L • • • - ..............t imi pumI varkniM<». «hr ne. .. . r|1.
įeinu, o jnu rei- TI? K“'U l*’”'WA >«*'
diileh-* skolos 1•'■•"""J“* Lietuvos Jhu.lom.jo Kryžiau*

nui *u*itvarkiiisUis. <lur ne- . .V, .: , ................. . reikus-iiis turkio* mm Aumri-duu* d n įeini Įs-ltm. o jau rat-'
'kės mokėti i.____  ____ _
,Tai-gi geriau butų Aiueriko* 
IJetuvių visuomenei (mkelti 
taisą, knd to* |utskolos išmo- 
Lesti* Imtų nor* už dešimtie* 

'nietų ir paluko* nedaugiau 
kaip keturi iie-tam* nuo šim
tu.

rių siui»ėiaiis>ii inisijon iniiiitų. 
Kun. Pirtraitis pastetejo. knd

rinkimas Ijeluvo* reikalam* 
l«i* nui* imsilik* galėję. I’.e au
kų iica|isieina ts-i didžiu*io\ . 
turtingosios tauto*. Tuk** dt- ‘oW^' 
•Ižiulė* Suvieartų Valstijų Valstybė* bonai
ištaigu* iš aukų užsilaiko. Vh- l,,J* kaiPir KO* J**
nok. siaurai ir sekliai supras- Pri«M ■* 1**M visokios
lame Uetuvos Valstyliės raiką K«<«vių bendrovė*, viookic 
lu*. jei savo prigvlls-jiinų jai fondai už aukų Lietuvos Vai- 
retuluiue vien aut aukų. ;4ybė» lama doo* kipditų už

lli-s savu aukomis žymiai pa- ”**•
sitaruaviHiie ir pasitarnausimi verta*. UrtUvuoVabtybe, bo 
larinvai. l.-t daline privalmm- *“* l-rt{U* Ammke Im* gr- 
sutrikti rimtesne lAriuvra vai- rU"*i“ »«Kn2««
stybei įdurti. Atėjo laika* ir ------ **“--------------------------- *
yra |iraga iėjilatiiiti liet u vos 
vaisi yla* lamus tarp Aun-riko* 
lietuvių.

lartuvu* Prakybos ir Pra- 
įimtu-* ministerija, pritariant) 
visam Lietuvos f ‘ ................
neini, parade lūetuvių Praky- 
!*•* Bendrmrri išparduoti Aute- 
riko* Induviani* lartuvos vai- 
styhč* l.mų už Lie- fonaartja. ii Mashmgtono ir
tuvių Prakyln* Bcnrlrmė npst >k'1 HinW’l Liriuvo* Valrty-

lies kmų. Tencliekn nei vi-no 
lietuvio ta Lietuvos Valuiyte'-s

MHuvo* Valstybė* borai

sietas‘Mctsvoje. Lietavaa val
džia Imau* mietai priima per
kant žemės ar kitokios nuosa
vybė* nuo vaidžioak

Bostono Natiooal Kliavmut 
Bnnk liu* Metuvos Vaistytai 

Vaisi vi** Kabi tr ptrngat už to
ga....':.. i._.i.v,|nu* sunnkti Inu stabdi tau 

luinkan. Tasai tankas gavo 
tame reikale ta-

to 
m 
b*

»1v 
Im 
t UI

Vitui 
Me .

i
l

Lietuvos Paskolos 
Draugija.

tPranruzi/ije ir laivai* *•»«• Ltoėjų draugija turimi kelio- 
te nte* lucjs.jmu o iš čia K.u- (;k, ir nvi*lrMolų
■imi. N.-ai^k.mms džimigsnms h|allgl,(<1jų> (ulH .r

I*, kležrviėiau* ministerijų 
Tarybų laikė supančinvn- 
-i. Kai-kurie -ako, kad ik * i 
n.oijuji lidiijiie- |Hi-k<>ln ■ 
*aUt surengta te' formaliu pil. 
tni ir viešo 
rytoje.

|h-mokrati»kų teisių žvilg*.

ir mimūjazmas gyventojų, kuo
met siižimijo. jog n-ikns-iiy* 
jnu |Ki*i<-kė l.ietuvų.

Lieliivo* vuldžiu tikisi nelru- 
ikti* atsiųsti .\iii<-rik<!n di|il<>- 
itialiie; misijų. Kanauninkas 
Narjauska*, kuri* yru nuskir
tas atsiuvu prie Vatikano, va- 
žiii-sLinm* ity man iruni|iaiii 
laikui n|i*istojo Paryžiuje. 
Taip gi Paryžiun atvažiavo Dr. 

t Kauly*, l.ietuvų* atstovas Avei- 
jinrijon.

Aus nk<>* laiškai eiiim-ituiii
šo ^varstymo Ta- I" r ••*.« u', ‘,u* kMK

III 1<1% I bUVUItL 

--------------- asH 

uiti lokiu Įo-kola butų nulota-, no* kolonijos. *nlig savo noro, klausiniu, 
tn. Be! tai nereiškia, knd tau sudaro vinių ur daugiau kuo 
gn Imtų šitų |«t*kolų pirkliupų- l.urio* išranku delegatą it 
IJ-d.ui liktai, knd -ii>idnrylii.*t:ini jdilmla »av„ įgaliojimu., 
'.iikia Imi- vieša Auirrikieėli) 
.■>u|*. kuri prižiūrėtų, idant 
t>>- pn-l.olo- pinigai taptų til; 
Uli įteikti Lietui o- lieŠĮiuti- 
•i- pini ginui. Todėl me, 
tartume, kad kiekviena- a- 
muo, perkanti* mažų ar didelį 
Li' turor- Paskolos Ženklą, tuo 
fili |«u in taptų nariu Lietu 
vo Pa-kolo Draugija*. 
>r kail joje turi tų vieną lud-ą 
4*. ki'kvienu* !*l auksinų. T<> 
kiu budu žmogų* turinty*

įgaliotieji •ii»ivnžitioja j IU 
lon'ų npturti budu*. 

'l*-r*iiinlii* 
ijtrikti juc 
idant |ia*kui 
p.i-ko!i panaikinti 
Uškunių teko;.

Tn* jgaliotinių 
m* turėtų teisę 
kad |Ki*kolo i*p 
dviejų ne'lų gali 
ginta*, ir kad nuo 

i iiiiūe-m-. |g.diotm

pinigu- į Lietuvą 
teisėtai valdžiai, 

negulimu butu 
<|l 1 ftltUUI-

uv.izi.n i 
nu*prę*ti, 
kinui, pi

įima Is-nt ketins jų prie šios 
misijos pridėti. įauksina yra 
pranešti. kad kun. llurke suti- 
ku keturias lietuvaites rlnugo- 
loja* pridėti ir Lietuviui pasių
sti. To* mergiotės turės atva
žiuoti kViisliiugtonan ir temt 
savaite iiaiaiti Katalikų Tarv- 
!*•* *|*-rijnlėj<. tuoki kloję, kur 
gulė* i*ir* kiek *u darini *u*ė 
pušimi ir kur Im* galiniu ja* 
ištirti. ue* Tarytai (alini daug 
■lotuo* kreipia į laidų. išsilavi
nimą ir j tinkamumą siuurituuą 
ypatų.

I'žk laivu kun. Burta. ar

lipt .irtų naminiuo- 
•• surinkimuose prė-š išsių 

-mnl įgnliotiniu* j Bostoną, 
jguliiditiiai tedsavitnilo-e tu- 
tetų kieki ietui- tiek Iml-ų. 

kaip kiek ."Si aiik-ininių ženklų at- 
|int<-kii- 
valdžios 

pi iėmiiiio 
būti |m- 

l’o lo 
draugija

-tllVlIlljll. 
i Lietuvos 
i nnk:i*. 
dokutii' įdu 
i.i Ibtn* 
Lii tm ių
. .iiaitui |m 
ktų»i liktai 
Ui ž<-ek!ii «

I'iiiiituui- 
teisėtos 

olie, iidi* 
turėtų

A tu- liko y.
Pn-koto* 

dumtu luti u.i. Ii 
I..i-kolo- hunų, m 
ii įlinkai l.iiip,, »!

11 kiti*
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ėnn- Lietuvos valstybės lamus 
INirdavinėti Aua-riko* lietu
viam* ta ntlyginiiiui. Tai Im* 
PlltMPTJNK LIKTIVON 
VAl>rrYBEK PASKOLA tar- 
pe Aim-riko* lietuviiy. Pu*kola 
užtraukiama dvitm na-liini *u 
•i*« tiuuš. Paskolos kan>|uinijn 
ir rašyiiia*i pastotai pru*i<b'-s 
nuo s|talio 15 d. Bonai Im* *■'>». 
♦lįsi. ir ŠI.irti.

Amerikos lietuviai! Kiekvie
noje valstybėje |m-kola yra ne
paprasto* raikšmė* dalyku. 
Kiekviemije valstybėje yra 
tai|i* knd kas itž fmskolų. tas už 
valdžių, kn- prieš |in*kolų, ta* 
prieš valdžių, ta* prilyg-ta ka 
ri-iviui. |ud*-gu*iain iš kuris 
liiuko. |< n* prieš pa-k'dų, tas 
neištikima*. Kus už Pirmutinę 
Lietuvos \ aisty le*s Pn.-k'dą A- 
nierikoje, ta* už. Lietnvo* vai- 
styls-. ka* prieš tą |Hisk»by. tn- 
prie* IJetuvų. ta* prie* tėvynę, 
prie* jo valdžią.

Amerika- lietuviai! 
jum- visiems žinoma kn 
yrą valstybė* 
yra tanai. Ju* 
knip kultiiringii. npšvie»tn. pa. 

jliiotinga Suv. Vnlrtijų vai 
įdžia ir vi»uomen" vedė pa*ko 
Ių kampanijas ir kaip ta* p? 
•kola vinį riniė. Bet.vv lietu 
ii. neturi Suvienytų Vul-tiįu 
1"'lių Kiekvienoj kolntiijuj lei 
Vo lietuvių phltlllillui komit 
tni. Jie veikė |tu vadovyste ir 
luirodvmiii- piitvrii-ią. gale" 
. Ilr rikfitl' 
l'.nijei į t 
kilio tn.

•luti 
lai 

|M«koln. kn* tai 
■rt*iiiH-nnte.

•nuj k“ 
.įmini'o 
taringa 
kad to

hė« tanų |4atinime iš Suv. 
Valstijų valdžios pusės nebus.

Tini viri darltanj
Reikalingi |taaiškinimai, nu

rodymai tas nuolatai skelbia
mi laikraščiuose. Reikale k*«- 
plis adresu: Mtliuauian Kale* 
t'orp.. 1211 Tretuont KtM Bos
imi. Mn**.

Lietuvos Valstybė* Bonų 
Pnnlnvinėjinio Amerikoj In- 
galiuliuiuL

Jenai E. Karoan*, 
Jonaa J. Romanu.

LIETUVOS KLAUSIMAS 
UtSIEMYJ.

(Musų Is'inlraiiarls-* pasikalIK* 
jimu* su profesorių Vabie* 
įmint, Paryžiau* atstovu).

P. profesorių* Viddeuuira* 
atvažiavo pranešti apie politi- 
kinę užsienio (ladėtį, kadangi 
tolimi negalima eiti, kol Imi* iš
dėstytu Įmlitikos |ni<lėti*, nes 
kraštas tai turi žinoti, i*. Vai- 
demara* mano praarei! viską 
ministerių kabinetui, laipinti 
l’rezide ;tui. ir tiinmei --ulė* 
nu*piv*ti. ur reiklu Tarytu *u- 
šauJ.ti. m ka* kita daryli.

X iri tii'.tyim yra. kad Lietu- 
ve- m'prtklauHunyI* Im pri 
|iaz.inta l'iiuiiNii i» Im• pupa i 
zp in. j<>g Lartuv* yra vai tyl* I 
aiiltn. j"g Lietnin* inkUui pri 

uita. Irisui. IJeluvo. lai 
t !- gali daryti riaukiu* rų 

-ątarėių *u sąjungininkai*.
Galutinai Lietui •> klnti*i 

hm • ta- uii»|»rę*te» verkiausiai• Qi

IVnsliiugtonc.
Data r yra žinių, jog susirin

kimas gali Imti utėlėta* iki žie- 
iimim ir sušauktas m- Vashing- 
101.-0, liet Brusvlyj. Daugiau
sia Mehnma rrikalu* rauta am- 
irtai ir ainrrikieėiai. Angiai pa
siryžę duoti reikalingo* pašrl- 
|hm kraštui upaauguti, jei kraš
tas uaita* sudaryti stiprių 
džių, kari tvirtai otoėėtų aat 
kojų ir nereikalautų pinigų 
šeljms iš jų. Tuo tarpa didžiu- *’ ų| 
K-* valstybės nenorėjo galuti
nai IJctuvos klausinių nusprę
sti todeL kad nėra rusuose pri- * 
imžinlo* ir pastovui* valdžios, 
*u kuria galima tat deritie*.

Jei jie nuspręstų to nmų ži
nios. ir rusai sustiprėtų, ir ga
lėtų nepripažinti lo nutarimo, 
tad kiltų uauja* karas; • jie 
norėtų lo išvengti. IM tas pa
čiu* jiriežasties lenkų rytų sie
nos tavu taipimt nenustatyto*. 
Bet veikiausiai, knd laukti nišų 
dalykų iinsprandimo nerriks, 
fleita kad ši«k*tirt daugiaa 
tvarko* ir pastovesnė valdžia 
rašuose įvyk* reažiaaria ai ke
leto nartų.

Metuvos klausima* taras bą
li imspręstea iki te teito, Oto 
jektiugne sulygo* jrra visus, j«c 
Mrtava gali bąli gatatiaai pri- 
foižiiita. jei mokė* viduj urga- 
iiiltmth-s.

Itahar trosų drtegarijadirta 
■laugiau praktika kiauromis 
negu pulititos, pv*L: sapirti- 
nėja Amerikoj visokių rakalira 
giausių prekių. Taippal baru 
sutlerita visokių prekių armi
jai už 15 milijonų dolierių, ku
rios jau atvežto* į Prancarijų. 
Pinuos laivas i* Praneurijos 
išvažiavo ragpjatiuSd. j Lto- 
tuvų.

Kita dalis dar nepabaigta, 
nes ky la sunkenybių drl Ame
rikos įstatymo, kurs leidžia 
imniuoti visu* sandeliu* toms 
valstybėms, kurio* kovoja 
prieš vokiečius, kadangi Lšeta- 
va m-kariavu prie* vokiečiu* 
kaifsi valstyliė. tai yra keblu
mų taikant šį įstatymų. Tas 
klausima* lai* iškidtas Ameri
kos kongrese, liet ka* vra rei
kalingiausia. tas yra rauta, bū
tent .‘to garaežimių. kurie gali 
Imt išsiųsti į Metuvų kaip bus 
sudaryta finansinė sutartis su 
Prancūzais dėl išmokėjimo už 
tuos garvežius. Nu praueasai* 
reikia tartis todėl, kad Ameri
ka licĮst* 31 iL likvidavo visus 
savo snmli lius ir fuinlnvė juos 
1’iniMiizijai. |iarduodauia ji iš
lygų. ka<l Prancūzija parduotų 
tomis sąlygomis, kuriomis bu
vo su Amerika derėta.

Berytas su Amerika dėl pir
kinių dniigimuiai veda delega- 
i-ijos vici*-|iinnininkas p. Naru
ševičius.

I'iof. Valdenuiras prieš išva
žiavimų turėjo imsilutlls'-jimų 
*u miglų didžiųjų luikniščių at
stovai* apie lai. kad jie atsių
stų j Lietuvą savo korespon
dentu*. Prinei|s- klausimas ta
vo jų karštai priimta*, ir buvo 
dmųriattrin knlluiua apie Imdų 
jt įvy kinti.

Ir ę.iht ia vilti*, jog suntaay* 
Imi urbus jokių ir jie netrukus 
-.•ule. ėta atvykti.

I'rofesoria* Valdemaras nui- 
ie* i.u'iniii linkui ' ia |ia*dlkti.

“Lirtuia," Kauna.*.

A'

*

4

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES sonv ♦
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Rugnėjo 27 <L, 1919 tn„ Liv- 
tunų svetainėje, gerk kun. .1. 
Laukaiti. sakė prakalba*. 7 vaL 
vakare nvelainėjc vieta, nebu
vo, nor. ir tavo garrinta. kad

,L

Prityrimu uer< ikaliiigaa. <r-nt 
uita pradžiai. Gi-m pn^m ikn>.k- 
li darbą. \alaad-* iki 4:li
SubahMiua iki piet.

ANT PARDAVIMO.

12 iėryto
4 JMIpirtų
9 vakare
Pulhnan IM2

Gitu* tirto* < ra Jutu* muI**u<« 
Luitu* iHirite pnimnfcii dariu luu-tj 
laaiuulnuų SK? rinjc.

Darbu* audikda ii viuhtjimu ir 
rijimu patarlių, meriutu Įulubų 
ir M.

uty no* tektų num. Aluti vienam 
liūtų luitui Minko.

Slldii-1.
Jtuų brolu Vlada*.

Ijt'IBM (iiahrt.jft tMLatUku*U.
A’i

UtlUų atUt * .<

lieikuliuvi dirbti mu*ų įvairino- 
~ Tavom ir lūuuritinėjiiun Sky- 
rtutmr. Sutirti. *nrr*t ir pripildit 
utankyniu*. pridurtu* per muaų

LIETUVOS KAREIVIO 
LAIŠKAS. 7

Telt-fonn* 
!le*i'l<-l»-ijn 4a|a S. IVood Mr.

T«-l Vnrd* 723
miuuuumut!ut:i

Gene *lro* pradžiai ir gera pro
tu pra*iUvint vaikam* kurie no
ri paaltnaua darbu. Valanda* nuo 
K «> iki 4 di Hub.loa.ia iki ptrt.

I’nlt rtnui* ta-takulimni*. Gene 
.'Ir*. Pr«io. u- 'larto*. Valanti**. 

!*.<m iki 1:1'* nubotam* iki pili.
•• 1 —

• '

SEARS R0E8UCK & CO.
Homan & Arthington St 

"ZZ
i---------------------------------------------------------------

triiu* Į

i DR. J. SNINGLMAN

raUmalueeaU -m KtrllNJM «Ul*»MMaU«* 
Irta < llMVBeo rur I T m-4iaiu. K ta M a 
tik H<M> k*e«i, rrtfcaltMM uulvtuo* 
Irtlttea tlobtaailill* MUn riMtlIiA-U: 
••U— IU ta<a. Urritnt Alr.

Iri. Mt kUiit , 4331

fllIK
Pripildymo Cžrtikituų 
l'i-kiaviiuu. 
l'eržiurrjinm Taivrų. 
Suriiituu,
Viniujimo Fakriių,

*

14

ui** liui natvih'i I:

Arthinrlo

Pakuoni-. (Kauno .ip 11 
Lit pu* 24 *1.. np.r U viii Vakar 
tavo dideli 
ir Lutai- 
tu* tara m

Uždirbk ■*

SEARS ROEBUCK & CO.
kuoja, bet nuo prakilnių 
darbų ar gelbėjimo tėvynė* nei 
kiek nuo kilų kolonijų neatid- 
lieka. A|iart aukų, tame vakare 
UŽ l.tSMI dolierių nupirko Pra
mota-* Bendrovė* ėėrų. Valio 
uuukvgauicėiai!

Ant galo kalbėjo dar kun. J. 
----------------- „----------- ------- įlumkaili*. Pa|ta*akojo, kaip 

prakalbi.* praeiti.'-* 8 vai. Viri ' i;„.Juvn ntn*l«. kokie Uetuv.m 
laukė mi nekantrumu garimu*1 ir taip Iturijo* carų
nvrėm. Alai gerta, kun. J. I*u** nuvertė. Publika tatai itukuna- 
MM. imta j MAmų. PtAS-^ jo kalta. Clrtn. vyrų ri- 

ra* tlar padaioavn kelia* dai
na* ir t urmu vakaran užritaigė.

MUiukaa.

kasuctojo pagrėbti orotj, o pm- • 
kun vyrų eboraa užtraukė l*ie- 
tuvo* himnų. Po to hv. Balt ra 
nuėjau* panųt* mokyklon nne

jaiMs Midnėa, tat gana 
■avo uždootj atliko. Va

karo vedėja*, p. 8t. Miriuna*. 
perntatė gerta, avrij, kun. J. 
Laukaitį, l'žėjn* ant erirado* 
knn. J. Laukaičiui, viri vėl Ku
rtojo.

Pinniauriai vi*u» pa*vri- 
kino vardu labtvu* 1 jeiuvo*; 
rankų ratavimui nebuvo galo. 
T.tliau papaaakojo dabartinį 
Lietavm pūdėjtaų; aiNdai nu- ' 
pieftė, taip vokiečiai apiplėM- 
imi*ų tėvynę. Taippat a|*nkė. 
knip lenkai nori IJetuvų i*jd.'-*-; 
ti ir lietuvių tautų iėnaikiuti. iri'“tara* įvyta, 
kaip dabar lAetuvojc žiuoik-*| 
vargų taočia; papaeatajo ir 
dar daug mdomių dalykų. Nor* 
gerta, rrečian kalbėjo puaaatrnn 

g valandom tart ouririnkurieji 
tnndco, kad dar ilgiau kalbėtų. 
Nora autai gamtfiai taukiai 
girdžiu prakalta*, liet tokio*, 
kaip geriu kaa. J. Imataičio 
prakalta, dar nebuvo ginirję. 
l’o prakaltai tavo reukaiuo* 
ataton 1Je4avmt andiykkmt*.

* Aukojo nckantieji:
Natruta* Įtaiką* 45tU«l 

' Ita 10 doL: N. Maria*, i*. 
Eagdoaa*. J. Barnia. K. Bar 
ta*. P. DahaėinAi*.

« Joana Norkienė ftUMI. 
l’o 5 dūk: K. Mirimui*, P.

Barta*. K. Mckuika. K. Iriu* 
kia, A J. Katkų*. K. Siauriu- 
mm J. l’rmomvičium J. Valau 
tinaviėia. I*. Kauaverokim K. 
Kiudika. V. ltaėa*. M. Norint*. 
A Aaluvieju*. V. Aiuiicnė. K. 
Povilitmim A Ktauiriovaitim P. 
Valuli*. J. Bailu. N. Ce|mm K. 
Didjurgienė (Lataiumriciulė). 
J. (Irrvam M. Nartynaitim V. 
Cr|mm T. Banmam A įtaikau* 
ka*. K. Ntulgin*ki*. K. l'rlm- 
nam C. Leonavičium A. Notie- 
jaitim J. Aukaiti*. 1. Luknievi- 
čium A. (larulim I*. Alekiuu J. 
ir Z. Setai. P. Pait-rrckieim. A. 
laitvaiticnė. V. Petruu*ki<-i*-. 
A Jankau*kam A Kleiva. J. 
Tnmuli*. J. Petkevičių*. J. Bu
kantu, i*. Jana*au*ka*. la. la- 
lonmtuka*. A KakJym A. Po*- 
tauriu*. P. Bujanau*ta*. A. 
Kurviliutė, kun. J. Kliori*. L. 
Neh-ita.

l*o 3 doL: B. Zygu* ir N. Ba- 
IcaiuIcbm.

Po t doL: V. K. Zupkum J. 
Butauli*. A. Crpa*. P. Buk*y*. 
P. Pažerrckienė. V. Cc|tn--. K. 
Karamut*. J. Grikiu. E. Eidik>* 
nim A. Bagdmiit-nė. I*. Kuplu- 
raunkim K Durtam J. Barki*. 
I*. Kumža. B. N|Mita*. A. Šiltu- 
liau*ta*. P. Nt*vrnluu*ki*. A. 
Petruikienė. J. Lukožienė. O. Į 
Nikolaitieiu'-. O. Bnronivtiė. I*. j 
Motitaili*. A. Prum-ketieiiė. K. 
Vaitėkuua*. J. Lenki*. J. BuL J 
iy». A. Zupkiri*. Dm-ine 
SadamLim

Po .Vlr: J. Norlmtimit-
Dottrita*.

Ktaiiiluimn* ♦3’H.tl’t. 
Smulkių aukų $27.3*. 
Vimi lnl*t S4IK38. 
p., aukų ri'ik't"** laivu *lrii|r 

nmcijų ii talb*'ju p Cr> 
■po- Pranioite* Bendrovę

Sjialio lik Vyrių 14 kuo
pa tavo nnrvngn* Italių Av. 
Antano parap. avvtainvje. Ka
dangi orą* tavo pranta*. o va
karo dar kili du Imliai tavo. tai 
mažai žmonių at*i lankė. Tur
tint kuopa mažai pelnė. Baliu* 
tavu lartuvo. kareivių naudai.

I. Vyrių 14 kp. rengia*! nu
rengti gražų vakarų pageria
mai narių. nugrįžurių H Sav. 
Valntijų kariuomenė*. Dauge
li* in-kaiitriai laukin. kada ta*

I
 mtanin įvyk*.

laumė parinuko j mu*ų |m*ę. 
Sumiaukėme kunigu arirtrntti. 
Jmoui yra rirorii'ėiam* gerai 
žinoma* kmu P. Vailakaitim 
Dabar, turėdami du knnigu- 
veikėja, kitom* kolonijom* vri- 
kime-lookout.*’

A-ėtmlieny je. n|mlio4d. mo- 
teryrfė* ry«M tapo nuriiti dar 
iteM-mti ta|ię naNiai* p. J. Ca- 
*a« *u |rnia N. l'abmėirnc. 
Abu yra žinomi veikėjai lanki 
mr jiem* taiutiugo* klotie* vėl 
įriaju* vedlinių to****-**

Vlada* Cilmlnki* ra*o aavo 
luobui. Staniui, Dėt rot t. Niek: 

•'Jliriat brolau! iUiau tau 
krirtų žodžių, pranertlaum*. 
kati a* m*o tavų* gavau du lata
ku ir vienų nuo Petro i* Chica
go*. Be lių |irane*u tau. kad 
l«* mu* lu-toka juu tatla* kaip 
tu muilai. Tu klanui unt*. ar 
me* dar uei*mirėm badu. Ne. 
ku* mirė, tai numirė, bet neita- 
du. Tėveli* mirė 1917 mctuw. 
lik negulima .akyti, kad liūdo 
mirtimi.

Mielu* brolau, tuo* Inu la
kti dėkojame už tavo |iav<-ik 
*lų. M e* tlulmr gyvename vie. 
ui du *u mama. Antana* tar- 
tuiuja Meluvių kariuomenėje. 
.V* kol-ka* tlar ne. A* tarnauju 
nut. Bei*ogulu* *tutieu j«4me- 
ninku (*trirloėniku). Alau nėra 
Itlogui: gulimi u**iM.*iui liūtį 
mikrinų. tni Im* 175 rubliai. 
Dul ptum-ėu. kud ūvugvriu 
A'loma* jtuvojingai *erga žilti- 
ne. Jei mirtų. *e*uo Ebdtieta 
liktų t iena *u <1 uiažai* vaiku- 
••tai*.

“Kada pradėjo laiakai i» A- 
inerjko* eiti, laukėme |**r tlie- 
iu>* ir uakti* mm ju*ų ir. ariu 
Dievui. Miluukeme. A* laike ku
ri-* ruimu jum* Iri* lai*ku*. A* 
diktavau, o vokieti* niL-. Itu- 
*yilaitui* -akė mini: •Prn*yk pi 
mini.* l*-t nriiorėdama* jutu 
iu|ter<-iu 'lanlt. atrakinu, kad' 
tunu pinigų Utt'tika. •Gerai.’i

I ako vokieti*, ’jei pinigų nėr*- 
ii. t ai ui'-.’.iui at-ūkimo.*
“I'n- mu* žilume* lutai *er. 

ga *ilimr. A* irgau G Mrtaite- Į 
St-Mlti Klzliirtu ir vi*i jo» vai j 

Ikai laitiimgni iH-r*irgi>.

Jtaug teko girdėti, kati Chi- 
cagnje L. kareivių yra didžiau
si tarini. Datar c*u privemta* 
manyti ar bent kirk vrn. Ar 
rbicagit-ėtni vieni al*i*kyiv Ini 
kori ir nenori .k-iilytie* *u vi
ny Suvienytų Valnlijų lietuvių 
kotamijomi*. kuriu yra rarijun- 
giliui* j vienų rynį- Daug turiu 
žinių i* daugelio kolonijų. Ne
žinau. ta* dedari to***, i* kurių 
nertilaukiu žinių apie *i*>rga- 
tūiaviiuų ta L. Sargų burto. 
Negaunu žinių nei i* Chicago* 
apidinkė* kolonijų, o iė |tačio* 
iltie. iH-turiii n«-i »l:nitli:in-. 
kiek lietuvių tatirnvn Suv. Vai. 
kariuomene j, nei a|ūr ta I. 
Sargų tanelį.a

Vi*-gi n* |>ra«yėin. kml jei 
kur yra taneli*, at*ilie|gų. pri- 
rių*danii žinia*, tada nu-Morga- 
niravn ir kiek narių turi. Taiki 
gah'-ėiu padurti aplikacija* ir 
tiuiiterį. Kur nėra dnr U I. 
Sargų, tatai tanų |mgei<lnuja- 
lun. tad rn*tų*i tokių tėvynni 
nity. kurie iiutųri užttartaiėiatr 
dic. ne* ry toj gnl jau Imli |*-r- 
v,4u. Pajirartai mr* ri* tau
kiam ir ntidėliujniii ant toliau*, 
ta-t tankiai ir pražittfmatn tli- 
džir.u*in* ir geriaii*in* proga*. 
Kviečiu laled virti* iuilie* UŽ lo 
tėvynei reikalingo įtartai. Aje 
rižvalgykiin tik, o |«inaty*im, 
kad ta* darban yra dideliai 
tvartam Atluinkini. tad iiiumi 
tėvynė dhlžiaariame imvojnj. 
Ji taukiu ir tikini iė mu*ų para
mom o uie* tik jau akntrn* Kr- 
dia turėtumėm, jri nealjnurtu- 
mėtti ir nieku tame neveiktum-. 
nr*iorgaiiixuoliuin- j I. ta Sar
gu*.

Nevirtum gal |M*aky*. r. kų 
dury M. kad nieko nt-guitma: kų 
la* gelta'-*. Nieko uėra t tegul I- 
uta, arba uėra to, tad kų dirt* 
tunte ir nebūtų jokio* naudo*. 
Jri tik tue* ilirhnim. tai nauda 
bu* ir hm* mažai* žingrtieliai* 
rinim pirmyn prie grrenaė* at<-i 
tie*. NoiiM-uta* *iai*ltt- yrn ta-- 
galo nvarimm Nr* kiekvienų 
vutaiMių įtrivaloua- Imti prini- 
reuge ir nuriurgnuizavę. kad 
|m*kui nen-ikėtų gnih'-tir* ir nu
kyli ttcgnl-jom. Italuir galinu 
lai irdirlAiui kiek tik |uijit go* 
leidžia, o nnu'lų launalyrinu

J. K. MUhu,
458 Graad 8L 

Brooklyn. N. Y. ‘

Uumi A nt nim* Cilml-ki* i* 
lt<*i*ognlu*. Kutum guli. *rivu 
liroliullu- Amerikoje.

“Mieli broliai!-Ražau juuu 
keletu žmlrlių ir linkiu nuo Die
vo geto iMiMVt-dimo.

A* lunmuju l.ietuv- ka
riuomenėje. man getai 
t u ktio|*r* raktininku 
kui— rolnij pi-ari.

Buvau |uiliii'i-uoiii 
Mivaitėiii* įminti, o datar vėl 
irt-itžiiu-ju tii *iog 1'roiita.ri ka
riauti už tėvyne- luirtę. Kuo
met .mu ta v ku rainu, grjž 
kilę ir ju. vu-i i Ane tiko . 
M* lauk i

_____________

MOTERK¥lOGm'X"jT.:”m’ M

Mr* tarimą virtų dri n«re«i«ų 
ir moterių kurio* norėtų iamakti 
įtartu M-kauriutM tLyriotaic:

Atidų.
Vaidų.
Ccvcrykų. 
l*auėiakų,
Grahių,
Apatinių Drabužių, 
laurų. Atlų, 
ir kitokių uvėrų.

SEARS ROEBUCK & CO.
Hautan 9 ArtUagtau

MOKINKIS KR1AUCYSTLS
M«* wmlim*i*a kuru. MaU tr n- 

•a krta.<*O«G« OrtW. Kartot 
aua iar>Tt**ru« krrtrkm*:

J. RAZGAITIS, 
3103 S. Halrted Str.

S4w. t.0**.

ERNEST WEINER
ORY GOODS

1809 <7,4Tlh kaop. Wood BU

VkMkK a>aur
M, Mbb ir Mto’.te*

Htk$aos5\ Ptaksnas

•mitų
u na i įimtu 
n trootnu u 

IbbOu Ir leana «arOa.
Mn nlliM pu UaBkrtl U* ■*!** 

I tr*nii<* IBIKB diBBotsla b* nkanlu 
■I m*1b Obiob. Kpr-IMIa akrrtBB 
mokiau** *Bt >!»*■» Fovrr

MĄSTĖM SCHOOL,

-190 M. Stata Str.

Dr.C.Z. Vėzdu

DR. L E. MAKARAS
I Lietuvi* (lydytoja* ir Chirur
gu* Perkėlė *uvu ufi*a i*

1741 W. 47 Str.
j >uiru*io Dr. D. 1. Bagottau 
ofnta Rosetande

Praktikuoja tarpe Lietuvių 
ciano- ruierte ir apieiitlkej. 

<>H*a- 10900 S. Michigan Avė. 

Vabuuit
9
•»

Mlckutai*. kotai joj vidui* *j 
mr' grral užderėjo pa* mų* yra 
■įaugiI*' *o*|ų S-'ila'l hllkrillloų
vairių turtui* m-inutant* nu** i*n*-*. 
b. t dalia r kuiaurt nėra alau* tai 
Vl*u» vairiu* >un nka ir ė jų tla- 
t«* jiau u* u* nmn*. Ni l.«ric l*ė-. 
lietai ploni, už v trim* U'*I*>I1U« po 
‘ **' ir diuzutu

kuru nuimt, po t ti .-erų-, p* 
■l.ll'.k'ti pitnuau »'i utanim

i iirinoj «*L*n 
etapo* po» J 
II l*ta«*. prtn 

m—* 17 
j 'palui !

M W»kneint. 
P O Box 9t;

il», • iuun«> 4Ul*rt 
u«<4fw-dmt • 

2314 W. 23 PL
Chicago. III.

Irt, < anai 3IM.

X—
■ “

—— ——Z
iI f i i•L*I f i I j

Dr. A. B U R K E 
(Lietuvis)

MarVt Mt 
Mk- F. MIM

Dr. G. M. GLASEK
|-r*kt«kuo>* :* imtai 

on<a. 1H» M* M IMT** M.
Berti il-r* M-. K

*|-t>-|JLAUHTA» 
MrtartUoi. VtrUk*. L>ip«1 ekra- 

*!ik« lirų.
v.'iAXr>o»: Naa • >rt« 

Iki I*. Bau i: at : r* »«*. naa 
>M * «*laa4*i vakar.

n-,*.'.-*--* r.„ • m t p. pa 
i. «u — .a. M* a»l

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas 

t» *>■ IA Ktua: tnltEKT 
llf.il.m Ttl llumbol.l *1 

Vakarui* t»U W rt-M *tr*a< 
TU. Karkoall <>»» 

CHIt'AUO. IU*

įimtu imi ii n

Ke*. 4 >11 M. Aoh!sn4 Dlv.
H*} markei >M4

OR. A. A. ROTH,
llumr !<*/«• Ir rfcirurgas

► pr-O ai.-tau Vyv***U
T-i k M ir na y rbrsttaUkv tWM

• 1SM •* iU!st<4 tu, Cbitafe
T« ut f/rnrtf tOS

TAI.AXW !• -II ryto >—> R 
|»lv j 1 i *sh K«4>hnmil IT-—11 4. 

iiiiiiiimnniiiin.iiniiuihiiiiiiiiiuuiMm

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Nilu Tm<
* r m imu-.*-
n kTMFH



«.v¥ •

CH1CAGOJE.
KATALKBKOS ŠVENTES.

lodomi siešerio meto istorija.

I

m

Antradienis, spalio 14 d.. 
fiv. Kalikstas. pop.

Trečiadienis, spalio 15 d.. 
Bv. Teresė, pana. Severas, vysk

ATRASTA NUŽUDYTA DU
ŽMOGŲ.

Sakoma, tai buriąs vieno pik 
tadario darbas.

. IEXTRAS PRANEŠIMAS E5 
i Visi Ant Jomarko

Sekuuultauį viduuiie.'lyj at
rasta dn bjaurini nužudytu 
žmogit. Viena* i: ją Antanė* 
Brirzaltirn, litis* 1-»*I<>i- 
Ganskv. Pitnm-i- užlaikė in:i 
žą krautiiv<-lę su vairiai*. i£'*l. 
Ro. AV**II* gal. Antra-is iln* i 
bužią siuvyklą. I"K Wv*t, 
lluii*o gal.

Abudu buvo žinomu kuom 
minii-iu šiir.ril. nl*ii*ln l*iiv** 
liažįstatnii. X*** ir |»-rt**lis*ii-in 
buvo vi*-iio k ra litu vš- tino įeit” 
riuvykhe.

Ir :il>ii*lu atrasta t***gyvu. 
kiek viena* *avo iiž*i**tuiiną 
viri aje.

Sprendžianm. jog tai bu- • 
daria* kokio nor* |ciiiiiš>'-lši. 
N*** abieju calvo- l*įtiiiri.d 
snkoneviiktn* -n kokiu** liti' 
gelžgaliu. Xuo vėli*, ii nu**, 
kito iKiimtn k«4i šimtai delta ,

IYra liadimnku. jog rekma-j 
dieniu ryt** koks tai iH-|*n|*ni- 
ta* žmogus nusipirkęs llorl: 
Island gvlržintadio tikrią ir 
išvažiavę, traukiniu.

Išnaujo Įsdtaijni n**|*s>pri**- 
tas gatariikis.

cbtaorns italai eitą sekma
dienį Inlmi iėkilinimmi Įmini 
nėjo Kolunilu* dienų. Grant 
parke įvyko milžiniškaM su*i 
rinkiniu*. Ku-iriuku-ieni* iln 
tam* ir kitieiu* |mnulyln *e-

Pino :*--*-tią oielu lb-nry 
'S’i’ni.*-, MII2 E-ealudųt av**..

t llicigi^ llHtlnet IK įlietų 

.* i'ižiaus. «u*ivni*k- «tt Knzi- 
!t.i**-ni Koxlow*ki. 14 metų, 

Sl*i2 Ko. Sllotv tive.
• ,ti-.-l,fii.-- •• :inn>li<- Klanine** 

luoteli* **t <lvi*-m kndikini* 
n*'!ek*i namą, išniko, .-u-irg** 
ir ateityj** jai gniiiraja ;mv«t 
j’t

I* tni vi. 1*hI<*1. l-;td Stnni.s- 
1«..aI*,u -I..ui u* L*.’d*-j** atlygint! t 

i šilam l.-i-mo pri|anžtntą Uo,1***. 
I Ktaniee pnieiln ragpjurin 
,iii*’n**j l.uv** Mutrešlnola* ir 
I i'ž-taryln- knb'-jinmu.

Knlėjitiu* ji* išbuvo jau aSj 
'.f*m- už n**išnu*l;*‘*jimų Ka*r I 

:•>>< -kini lei*iiH* priimžitrin* l 
•<i*no*. Ir. turbūt. Itin'** išliu , 
ti *1:*r a|*i** I an'-turiu*. X*—| 
• ulia įstatymų, kas *l**l liedi-j 
tt* -av** *t«*vi*» negali iSmo ' 
I -'-ti kutu nor* pri|Rižinti>* tei- 
*nr» sumos, tasai gali Imt 
t*'jime laikoiiui* m-ttinžinn

• metų.
Ve kokia istorija.

Statii.s-. kur* yra kalėjime, 
'š'.ni ką |a*akojn n|we visą 
tdsit ikimą:

••Pinu šešerių metų, kuomet 
ėjau dar IK metus, bnvnu 

kolektorių*. Mnn knrtn vn 
žitKijnnl dviraeiit, vaikui ėmė 
j mane mėtyti akmenim!*.

••TiM*»o**t aš nuli Imu nuo 
dviračio, |m-i<-tmnn nkmeni 
i* svirvlžtau į ttž|*u<diisių vai
ką būrį. Ku nkuMiiiu imtai- 
kinu galvon 14 melų Koz- 
lo*>kiuL

Buvo
••Tiuunel 

prisiek ti'ių 
l*titei*iniii*.

ka
pu-

Pas CHERNAUSKA j Lyons, III
BUS PRIRENGTI GARDUS PIETAI: Ganu; zupė visiems dykai. Nfazika dykai.

Pardavimas bus per visą menesį SEREDOMIS ir SUBATOMIS
llu* galima nusipirkti visokių gyvulių, veršiuką, avių, jauną |>aršiuką. norių, vištą ir tt. Tnipgi Ims ]girdihslnm<>s laimi pigini baltės, jai .Te 

svaras. Pardavimas ntsiluts SEItEIMlMIS ir NEDEI.IttMIK |<er visą luėlM**j
Gab'-siin gyvulius pjauti tuojau*, kad norėsite. Visi galės |Mtri valgyt i gardžiai jaino paršiuko mėsos, jautienos, vištienos, tmikieno*. 

PKtdfia lt V»L ryteld vofamvaltara. l’žkvieriamr visti* pažįstamu* ir imžjriamas jaunikaičio* ir mergaite*.

K ČIKAGOS LETNiy 
KOLONUI)

CHICAOOS APSKRIČIO 
RAUDONOJO KRY

ŽIAUS RĖMĖJŲ 
DOMEL

■niniiiBiiinmnjnnmnmiiiiiiiiiiinimiiui
kare. Ilrigtatoa Purk bažnytinė
je svetainėje. Tautai viri t Tiiea- 
gu* A|«skrirat (tyriai matau*- 
kit prisiųsti la-nl |s* du atsto
vu. Xe* yra įlaug laimi svarluą 
miknių apsvarst; ii.

Dr. A. K. Rutkauskas, 
Apskričių pintu

V. M. Stulpinas. sek r.

i

palinosnotas.
a* Imvatt teisaiun 
leiri-ją ir luivau ...

Jau. io*lo*. Ia|*kriėio | *|. ar. 
la-tirii. Visiem* Clitangus Ap- 
skriėio llau*L Kryžiau* rėmėjų 
skyriam* turėtų Imti žinoma, 
jog r»*ikta įlein|iti visa* j**ga*.l g..* S kuopa Iniky* mėnesinį su- 
■■tani pratarius rinkim.i aukų1 *irinkiiiui šimuli*-. *|mli*> 14 *L 
• iio|«i***kiiiingtait*į. Jok n** j7iWi vai. vak^ taiž.nylittaj >ve- 
galima nereti, kad kn« mums .................................
atiraštų aukas jų neprašant. 
Ilrikia veikti, krutėti ir neri- 
gailėti laiko tam įlarlmi.

Gal ka* Įmsakys. kad. kaip 
girdimu. IJetuvoje esąs gera* 
<l*-rliu.- ir per tai <li*b4io vargo 
ihAmis. Vienok n*ikia atminti, 
kad l Jetnvuji* iM*ra virai j**kw* 
■ tari** Uiu stiHos* ir oiiestrlime 
se ir per lai teigti tūkstančiai rinkli Centro paskirtą suiniy. 
ilrriūmukų kenčia tanią. y|«ač*Viri žinome, kad pri«>gtawkw 
šaltį, ir nra|ira*»aią vargą. Į namas labai reikalinga* "iu* 
Miduraje yru brangy Ita viso- I našlaičiam*. Tat sukruskim, 
kią įlaiktų. labiausiai drabužią‘krigbfon|mrkifla^t- Trie dar- 

Im. o ta* daria* Im* naudinga* 
■le! niusų.

Raž. J. Fetraitia. x

ir avalinė*. Trald me* turime 
t isuaits i'gnlėtai* rinkti dralm- 
žiu* irėeveryku* l.ielitvo* var- 
gmdiaiu*. Juk rautai yra daug 
ty rų, turinčių imi 4 5 eile* ru-

na* inkare*. Kakaliui. lai ta- "Ktak |*ntanku* prie* iiiancįl^ ir js* liek |*at įvairių ėeve- 
iakara*. kukį Kolumbą* var•iviu- 1,vl«- reikalau rykų. Pasitaiko taip. kml kitas 
tojo prie savo laivu Santa i""’ ♦•'M**1 atlyginimu. Ilyk*- |ia-M*ši»ja kiek rul«j nr avaline
Maria atrandama* Amerika* 
*au«žeiiij.

PLATINASI DIFTERIJA.

Sveik iiiimi kuiui-ijuliieriii* 
prniM-ša. jog mieste Įtini itin-i 
difterija. Viso-ni* tėvaui- iki 
Inriama daugiau d<>m>i. at 
kreipti į vaikus. Titujau- 
kviesli gydytoją. >-i xaikui 
pnjunla serklė-e .katidėji 
mu*.

MOTERYS NEGALES LAN 
RYTI LAIVŲ DIRB 

TUVIŲ.

Kaip Ko. l'litaug,.*-. taip ii 
kitur laitą diil-lut. -■ ateityj.- 
Im* uždrausta lankyliu* mo 
terim*. kurio- dėl -av*> ž.invei 
durno kom|uitiijoiii« .IiuhIu 
nuostolių.

KoniĮMIuio- t.iiliiin. i' 
luotely* kinkytojo, i -;>t<- :it 
kreipia doliri u* .t:ii liūtini. >' 
sutrukdo atlikti laiku r.-it iu 
nią durim.

YRA VILTIES MERGELĖM 
PASVEIKTI

nebuvo ligi ritden* 1917 metų. 
Tuo Iniknlnrpitt aš a|trive- 
džinu.

"D.'lą pndnimėjnit. Tei*nta> 
pri|mž.im> Kuzio* skilti 

'sllvsinitiHi. Ib-I n* neturėjau 
!iš |;<> nuritėti. Taip ta- nieku 
l-nt'ile-ė ligi praeito įkiviimi 
rio.

•‘Praeitą p.ivn*ntj 
lo«*ki* imreikntavii 
J! mano, jog muito 
ąiiritanui* Įuilikę- iimn pinigu. 

, IL-t tėvą* nepaliko man n *i

"Ir kiMitin-1 aš neturėjau ’š 
to sulyginti, buvau užd:m 
l:i. talėjimnn.

••Dalmr mano moteris *tt 
L'idikiai* in-tek«> prieglauda*, 
m-- neturi iš niekur užtaikv
IIHI.

Kozlovvski moka pinifus.
Žmonių |<uui.-z:i karini* ne
ri ril.it K.id Ntanieeą Italai 

Lili I. jiiit.-, Ki(zlow*kiui 
iii i.iiia i<iol..ii tiu-kiifn *u 
i. . u siiiniem ĮuilniLyiuą. 
!<■ moka kalėjimo vai

i'ai. !• tad ii* tiHikė*, Stn 
'■ li.'l :e*ill mėtu-riu turi-*

Koz-

tęva*

BR1GHTON, PARKO.

I- lt. K. Iatb*la ringo* Sųjun-

tainėj. Viri nariai ir Murintieji 
prisirašyti prie loib. Sąj. tna- 
katėkite ateiti j šį susirinkimą. 
imk yra dang stamluą reikalu 
a|*var*lynittt. Kaip gintai i. ki
to* kuo|Hi* jan turi įnešę į Xaš 
Iniėią I*rta*giau<ta- tuntu* taislą 
|mi kelia* šimtines. o musų kuo
lui <iar tH-franiaugiausiai. Tai
gi laika* mums sukrusti ir su-

BUGHTOM PARK.

Dr. 
jog 
Skirk

ki šiun.ll,. |»i 
f .1 S'elii.

ti stiui eeui

1 Rugsėjo .TU «L ntn*ų |>arn|M- 
l«.Ttrši*.ja kirk rūbą ar a valio.-' j,,j |wv*. gerk kun. J. Imukai- 
r parduota Iteveik už iiu-kus t--i<( |trakall«**. Žmonių |iri*iriii- 

: *nų ralių krautavoitikiii. Tas'ko |rilnn svetainė. Daugelis, vė. 
p. * y ra irsti musų m**t<*riiiii*'|iau atėjusieji, negalėdami in- 
ir u-rgiinmiis. X«-kurio* tarPeili svrtaiin-n ir išgirsti italo- 

I !>ri*:jnrknsiu* |m* lllar ! 
I rių eilių nilų. Jie tą |>ntį pa
ltam su aimešiotais arlm iš nui- 

Į.io. išėjusiai* <1rataižir.is |«r 
!<!u***la |>irl:1innt* |*u*u|ykini.

Jei kas turi keletą eilių mitų. 
. kurią iM-l*-nori iH-li*»li. tni įlie
ta* u* kinkę* t<*nuk**jn la*nt vie- 

' ra eilę arini ėeVeryką |s*rų Me- Į 
jltivos ll*itMi**iuyjaiii Kryžiui. Jo 
'•kyiiu yra ki<*kvi**iH>j<* (Titan I 
*p*e |i.*ira|*ijoje. Ir uržilHMlniiuis 
|l:ur iiniH'šti. gali |uisiklnu*li «n-| 
į v** U<-I*oii*>aitui šiaip k**ki« v**i- 
' I j*>. Aukokite kas tik ki**k ga
lu*- t.i**hno. iH-tiirėiam*. Juk 
italmr ateisią živns** šalčiai. <> 

■ t*-ti tūkstančiai vaikučių, tėvų 
• ir itioliiių yrn I**- tinkamų žie- 
i seni drnliužių. 
1 Kn* dnr nėra pastoję* M**- 
itin*** llait'lois.jo Kryžmus lui 
riu. t.-giil i*.tušo. Tegul ki*-k-
* *< t>n i:.iud*'i*oj>> Kryž.i** sky-
* aus nary* stengiasi |*rim*yti 
l.iMuiiilgiailsiai kitu. Juk Viii-

••■.r/oj** yra |>ri*knil**nui apie 
, 7<l,t»XI y (uitą. Tegul tik pilsi* l**s 

knitliiH** aukotų |*»* *lolii*rį. 
i:e| lis • tnrėtllliu* r..*>.iX<l d**li'* 
■ iii. Ik-t vingu*. l*o«l pn* mu* 
itaiin* aukoja |*»* k**l*« šimlu*. 

|<> kitę* *H*i viro** reni**.
< Tu-sig**. Ipskriči** llsiii<l*> 

e**jo Kryžiau* skyriai veikia 
Irlr t’••.** \ i* liti r ii i *. r L • *al ■ 1 llttt*

!H 11

iftlt •Jlll
PIRKITE KARES 
MO ŽENKLELIUS

TAUPY 
(W SS >

Kitr 
limsta

i 'liirago* 
jo Kry žiaus 
‘imliu 15 <L

Moterių Sąjungos 4-tos kuu- 
|*** mėnesini* susirinkimą* 
įvyks *|uilio 14 d„ S vai. vaka
re. Av. Mykolo Ark. |mrapijo* 
svetainėje.

Geistinu l.utiy. kad viso* na
rės į šį susirinkimą atrilaukylų. 
ne* turim keletą svarliių įlaly. 
ką aptarti. B. P., raki.

KEISTUČIO VAIDINTOJŲ 
DOMEL

šiandie vakare. I. y. *palio 
II ii.. Dievo Apveizita* |iarn- 
pijo* svetainėje įvyk* "Ki*i*- 
liM'-iu** re] m-i iri ja. Viri vaidin
tojai būtinai tari atsilankyti. 
Xeat vyk oriem* liauonė sulig 
I. Vyrių (litaago* Apskrietai 
Dramatiškojo Ratelio įstatn.

R«

REIKALAUJA.

BEARSIME &C0.

JAUNI UIIAI
ItlRItTI

MlKf TAVttKV SKYltltiiSE

rsiK
Pripildymo 1'tak.vreų.
Su riti Tavom. 
Šiliukui* l'faakyniUK.
Pašvrrt Parrel |**>t t**k*4iua.

3> jvai-Įmių praiH-šimą. turėjo atgal 
l*«j I*- grįžti.

Ap-kriėii 
taririttki 
S vai vn

Gerb. kuo. J. I Jiukni-’iii kni- 
l«i buvo graži ir indotni. I‘n|ui 
sakoje npie Iną* lėvyt*’* Vlir 
gu* ir šiandienini |uulėjimą.

Auką tiuikykliūti* steigti l.ie. 
tuvo* |mkraš.'-itu>*<- suriiikln 
4-JKIJI.

Kekaiu'-io* y Italo* aukojo:
Po |Ud<d.:<l. Itiliiknilskienė 

ir J. Žėriu*.
Pu 5 dol.: A. Žilienė. J. Rus

teika. A. I'nkillis. V. Jokittaii- 
ii*. J. Kilmrtnilė. K. Narsuti*. 
J. Mačiuli*. A. Zabricki*. J. 
Rimkų*. M. i‘u<izrvilniio, K. 
Ačiau*. A. Gulusia, lt. I'ėila. 
P. Stoni*. A. Daručius.

I*o 2 dol,; A. Dnmnškn. J. 
Itnudfa. .1. Euėrri*. A. Iliicliin- 
skis. N. X.. A. SruĮišu.

I'o I dol.: J, Petraiti*. E. 
Wolk.lt. Valn.-ikns. T. Ibhlrm-- 
kaitė, J. JuroM-viėia. tl. Mur 
kietn-. K. Ktdiditiskn*. J. Kali 
ditiskns. lt. Viknrtienė.S.Skyi 
iinei*. J. Znromski*. J. Tanu* 
š.tu*ki*. -I. Vaitkus. G. Pakilk 
lis. A. Nertvitienė. I*. Zakn*. 
S. Gtrituitui*, E. Svdeikis, .1. 
M>-eer*l>>iii*ki-. J. Birgelinui* 
tn-. M. Je*-kuiiė. V. Vuieiknu* 
kienė. 11. J.- išas. .1. Itimlii. lt 
I tn-n*. J NaLalnnritn*. A. I'n 
Iii*. II. Nla‘l;l|s, \. ICoėl*. 
Haranausiuts. J. Jn.iutin 
Kvielluetiė. it. Jovaišail' 
X*>niuititi*. lt l<ru*ki*. J 
rinudii*.

.1.
I».
A. 

.Im.

Tautor Fondo Marv

<1

i

|
Į

įtaru* algi**. |M*1<n-ti« įtariu*.
Valandai uuo urna iki 4s43 Su- 
l<ati«nM iki |>iet.

SEARS ROEBUCK & CO.
Homan & Arthington St.

I

SEARS ROEBUCK & CO.
ITS D1KNINIAI DARKAI.

MERGAITES IR JAUNOS 
MOTERIS.

!*
Pri<» Į.irl ir Popiet, 

iki liisi 12 I*, iki i n

Homan & Arthington 81

UI PLEVĖSUOJA VaiAVA. .
KIEKVIENO LIETUVIO NAMUOSE. (

Nėra gražesnio daikto papuošti lietuvio namą 
knip ženklas jo prigimto krašto, — to krašto kuris 
|ui tiek ilgų melų vergijos vėl atgimė, liko liuosa*.

Ilgą laiką mes aliejujom* kokia ištiktųjų yra 
l.ir’-ivo* vėliava. Dalmr tikrai žinome. Jonas E. Ka
rosas ir Joną* J. Romanas grįždami iš Uetuvo* par
veža- tikrą Lietuvos Valstybes vėliavą. Ta vėliava ka
ri dabar plevėsuoja po vt*a* dalia LaisviM Lietavo*.

Tų vėliavų galima gauti visokią, gražią ir dar 
gražesnių — ir už žemą kainą. Tnojuu nžainkyk 
pri«ių*«tanui* savu užsakymą su pinigais adresu:

LITHUANIAN SA1ES CORPORATION,
IM TREMONT BT, BMTON, MA8S.

No. 1. Cefaloivlo vvliavukė ant spilkatė*.......... .03
No. 2 Drubės; 12x19 rolių; ant Itunfatės *n pa 

auksuota viršūne ...........................................
No. 3. Aillcinė; 12-tS colių; aat laadtatė* ra pa

auksuota viršun* .......................................... $IjOO
l’ž pririnatimą mes užmokame. Taip-gi yra ir di- 

rlesaią vėliavų kurio* |mrridno<la nuo $IJO iki $50X10 
Yra ir drobės, jr vilnų, ir šilko.

Kurie noretamrt gauti dideraea meldžiame para
šyti atvirutę o mes kaina* pristatysime.

Draagijunu, Komitetams. Krautavrgn* ir Agra- 
tam* prrtcant daug, doodame anošimiį.

šilsimi pririnnėiu 4..........ir meldžiu man
prisiųsti vėliavą No. .... *u ta išlyga, jei nutn 
vėliava nejmtik* galiu grąžinti atgal ir gauti 
savu pinigu*.
Vardas-pav.
Adresas ..
Miestas ...

••••••••

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teii<-a|>lsiikui jo* nei viena*. Turinu- įvairią nravaicinančią 

aėnmų. Tarime alaavėanti ir It'K <’ilKAMX>. Turinu- kremą 
ri.vrią iMunėtaiiM- laišku* ir kilua reikalu* atliekam. Turime 
įvairią laikraaėią.

Turine Pn-XMlenlu A. Rnn-limaa |iaveik*lą Ir a)>alviu<ąi) 
ž» irgvaikią. Ti-gul kiekviena* vieną iš ją įgija.

čia ,vm " IIIIAI'GU” agentūra, llalima šia gauti ••Drau
gą" iiiKipirili. Iiaduoti j jj |umrnuimą ir itariią. Turine 
laip|ial knygų ir maldaknygių. I’rnėme atsilankyti.

Žinoma* per SS metui ir Valdžioa pritiurimaa 

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVI
ir gvarantuoįa

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

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

Biznieriai garsinkites “Drauge”

♦

Wolk.lt
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