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Nėra kai ten veikti 
darbia inksmi.

rin 
I turi**

linmė ]<ažangiu<ijn iš Ihmn mijn šiatsta kovoja »u Indra 
iiimsle ir Itoldvrn.

Dnmimiitide yrn didelė *aki

Taip tvirtina anglu 
Jelllcoe.

Mr’taurnr, \i
1 \i<cli>” h

MEKSIKONAI PAGROBS 
AMERIKONUKĄ KON- 

SULĮ.

. SAKO. ESTAI GELBSTI
YUDENICUI.

FORMAUt RATIFIKACIJA 
SUTARTIES.

PARUOSTAS MAISTAS 
PETP.OGRADAN

Už konsulj reikalaujama 
S150Ą00.

Jiema duoda paųelbą anglu 
karės laivai.

AR BUS ANGLEKASIŲ 
STREIKAS?

ANGLIJAI REIKALINGAS 
DIDELIS LAIVYNAS 

RYTUOSE
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r . ’*linita.trijiaės konf.-r.iwij... i*, j Liepoja. r|«l. 24.—Ir Itygo- I 1 . .
“M “ . .:V|ėjur .tarta. nirimam*. buvo I™*™"“*- i* latvių karino - tkartaė rasų artai Yu«b-n'wo ar- 
tt nntMM aMtaaalr,i i.__ •_ .

TCHITCHERIN GRŪMOJA 
VOKIETUAI IR BEL 

GUAI.

Gary pavadinamas artesnių 
ui ksbterj.

>limt)ju Iht

iiZpiK.liltni pri<-4 
■ *li<lil-ą l*ary. 
itn- iirb--nin iu

kmpu n* i 
m*ii

j .av.. namu, anunbirmi np-i ’*• ji* Kyventų vidur- Kolėako kareiviai sunaikinę |illV.
Ui.u.iu. nmzmi.. kiamat |<aMtulyi daug javų. j
“Me. (.Inai 1ikinw. kml ka- rw,"t v.-rgija _ . . j

tulikai tėvai, vyrui ir bn.liai;,r •*“*Į**,‘*. Londonas. .|ml. 24. IU-
j Aržiam kaip ilgai k.mf.-na.* {U-vikal ta-va-liu l.-b-grafu iė

Londonas, -|«d. 24.
,, ,.. . jo* tailsevikil valdžia-

pri-n ima on’i|Ijy reikalų komiunra-
..... .. „i praneM- 
kad jinai nrpri*idėtų prie lul-

LATVIAI ATSIĖMĖ DU 
MIESTELIU.

kili fF-tfh’ih) jk-m* i; aipaiai- < 
i BS>

Pataria riities sęjungon 
priež nepadorumų.

Namui
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BELGŲ KARDINOLAS
MIESTE MOLINE.

ANTROJI LAIDA

Vargiai jau atsigaus išblaš
kyti rusai

DIDELIS LIETUVIU AKLUOS LAIMĖJIMAI
COPENHAOEN. spal. 24 —Vietos Lietuvos pasiuntinystė 

gavo linksmi; žinių ii Kauno, laikino? Lietuvos sostinės.
Pranešama, jog ties Salotąją. Briechi (turbut. Birt*) ap

skrity j. lieta vin pUaai įvoikė ir nugalėjo ka

Moline. HL. h»>- «• 
kar ėia pravažinathiaar i 
lAMlir rurtojo taigų kardino
lai* Merder. Keli tukrtanėiai 
taigų iėkilniingni pasitiko ir 
porveikino garbingą .vėrių.

Kardinolą. Įairvmlino ker
tinį akiiM-aj naujai Matomai 
Mvmėiaurior Minta, tažav- 
ėiai.

Vakare Jo Kmiaeneija buvo 
mieste l’isiria. Tenai buvo m- 
rangia, milžiairka. snririnki- 
mar.

AUSTRUA OFIGUALIAI

*pal. 24. — Ugriol
Moja Austrijos vi*»|uitijn bu 
vn vadinama “vokiškoji Aus
trija.”

Dabar gi Austrijos naeijo- 
nalta susirinkimą* ofn-ijaltai 
tų pavadinimų pamainė randa 
"Austrijos respublika.*’

Taigi nuo Sol Jau negyvuos 
vokiškoji Austrija.

Tani pnmamymui .markiai 
priešin«wi susirinkime |*at>- 
gmuanų ĮMriijos aldovai.

PAKALTUOS VTESPATUOS PASITIKI AMERIKA. ’

Oopenhagcn, *pal. 24.-C4.mai IjAtuvor imriiurtiny*. Jur
gi. .Savickis |*ndkalla-jiiiM- |uūyiu*ju. jug ItohaKijn* vin'pnti- 
jo* ai-nrtu, baimė*. jei kartai. Kurijoje laimėtų Kolėaka. ir 
Ikrnikim**.

Ni* jų laiim-jima. raiškia di.b-lį |<av<ijų naujmu. Pataltiju* 
vieėpalijnms k.nlaugi tie ru.ų rvakeijmiieriai išiudno yru i 
pratašę. jog jie nekuounrt nepri|inžj.ią naujai įsteigtų vieš-! 
imtij*.

Kul.iika* **u Deuikiuu. ta kitko, tikisi dar atgauti Kuri-Į Landūnai. spaL 24.—Angli
jai ir Stmmijni. kuri, ginti, neteisėtai alsiitw<u.i uuo Rusijos .ja* purtamenle viee-grafns 
bnprrijoa. Kraneli. Airija* gem-rati* gu-

J’a.i intiny . Kavieki* Į**akė. jogji. maną*. kad Amerika ta-matorius. pačiu. airiu, kal
tina. kad jie tigrini negavę ra- 

Ivyvaldo*. taigi ir laisvė*.
Saku, vi st,| tiram airiai tarp 

(Nivęr nestigyvena vravliėje ir 
iH->utinkn troškimai.. Antra, 
jie visoj Šalyj kelia betvarkę 
|iakildaiiii priet šalie* vvriau- 
►ybf.

En-ncli rako, jog Anglija 
nori duoti Airijai ravyvaldg. 
patenkinti vi«*. niriq klr«ar. 
liet pirai to neri toj ėnlyj pni- 
svrti raikai i ng* tvark*.

Paryžius. »|ial. 24.—čia |>a- 
rakojnmn. j**g foruuilė lx-n<lra 
ratir.ka.-ija talkininIČŲ laikn- 
rutnrtie** .u Vukivlija ėia 
jvykrianti .palių .VI dienų. 
I'a.kui praėjur .k-Jiinėiai die

nių jvyk.iųr pimia.i- tautų 
aųjtingii. at.tovų .u.rinkitiutr.

I*ra.wiixų už.ivnių raiktilų 
ofi-H- nirkinniim. j**g rulifika- 
vilu** alidėliojiuin* |uik*-iik.ių* 
talkininkų n-iknlniii-. Xe. tau
tų Nyuugn turi ;m.kirti visų 
eilę įvairių komisijų, kūrimu. 
Im. Įmvcrta prižiurati, kad .11 
tarti. Imlų piklytilui vi.ni- 
žvilg.nini..

WMhington, *|ml. 24.—An-’ 
glekn.ių ir niiglekn.yklų kum- * 
jumijii atriovų kunferaarijoje 
lanniniakanja įtariu nekrato- 
riti* Vitam. Mėginn jis tai
kinti abidvi pusi.

Vnkar vos nefutini kimferen- 
eija. Darbininkų atdovni «t<e 
vi už *avo rvikalnvimu*. Kum- 
ĮKinijiM nesiilinkn. 

! V.K-ne-Vir 
’glrkn-ii, atstovu* dar ir *'"n-1 i"rtar;'n' 
Įilie kunfrruati. Jei Šiandie ne. 
luivyk. si 
draikas bu* neisvengtina*.

Anglvkn-ini *vntbinii*in dm j 
vi už •> .lietui, dui'lin savaitėje, 

it. iiikitnln* įtartai di.-tn.je ir 
didesnę užmok.-dj.

RAGINA JAS KUKLIAI 
R ADYTI ES.

RONFERENCUį VEDA 
IANTAIASSI 

MUU.

Latviai Pažangiuoja Rygos
Fronte 'v

Mūšiai Seka Petrogrado
Apylinkėse

Rymas. *pnl. 24. — “! 
židinyj nmteri. yra karali*-- 
n*'." juiNikė Hivula.i. Tėvą* 
Itraeilikla* apal’ 
damas į motėm unija* tateik-, . , , .. ..,, , manoma. j«*g konb-rmeiia *uta Jam kallm. Poi.-ini. iiužv- , . . , . .... , 7T ' . *. tmniii ir luilmig* rav«i dn-rni*.n**j*i. jo:: laikų atmainn *lav** ..... ., . . , ... 1 T*x-iall‘ priiilgint.-i jai give-
motrni pnrd*-nm~ ir 1**im-., . 1. . . ■* -r ■

' (linui-. I ii<i tikslu *•••»• darbini-,pi*du**.*- nu** iiygw*. lą salą
tie* imt* |*rvci<k-a1a. Kitan.'turi uaėmę latviai.
na«. Ji* paduntė mitų pa»ili-: Imlviai 1ai|*f*nl savo ranka- 
kuriam* kapitalo ir publika* ««. turi ir vinį* tiltu* *krr*ai 
gnųiėm*. Dnugitvn..

I‘rexi*lenla* abidvi grti|*i| laitviam. veikti |*ugr|b.ti <1
. ,|m*kntiao ir toliau* <lari*uo- 'anglų ir 2 |>raneuxų kuri-* lai- JT’? .TT' A

tie*. Ilig.mtaf i taikai imlu- J vai. murujuM. kmlį kartai. hoUtari-
.trija.* pn.gramų ir p«*kui: teitai,-m.ų IT "77
tmduoti imriiurati .tarta, „f. knHamra-n*- vmla-. pulk, 
slavams. Avalev Itermomlt. (mtėdęs į u.

Ib-t vargiai imgamiatą |*«w. taakli kuris, taraytam vi*a» 
Kraaią <|arim* jiriini* ir var utilitariniu amžiau* latviu* vi- *, 
giai i* to |>n*i<lžiang> Mta. •*»*• j>* užimi**-* teritorija**. 
Ne* visųpiram kaldinta*vokiečių kom*mtan 
griežtai atsisako pri|mžin1i pn-Uulm-. kur yra svarbu.

I 

kokių jinai nrlun-jo praeitair 
metaėimėiair. Ir (mdidina jo. 
vekima dirvų. Bet ta. neitam 
skiriama vyro opinijoje ir ja. 
negali, turint «mx-a*-je jar 
augalą imSankimą. atskirti 
nuo M-iiuynos, ks» yra jo* pri
gimta. eentra*.

“Katalikė inotari*.” kalkė
ja ftventaria Tėvar. "apart 
jatt.MUa apie «mv<* prasb-rnu*.

, boti dora, privalo jausti taria- 
pneorrMię vw*vkti ir pne** ®r- 

pa«lormi save pareita., katrie 
yra rugrdiam-verrmė. Pndo- 
rų> parėdai tesu dabina krik- 
iėi<mę moterį.

Aventa-ir Tėvai, rtipriai ra- .. . . . . . ..... . __ .. , bud Iniii vra. tad n-irkin.gim* rulverti katalikui unite g • . J , -. . .™ Lovmi .o-bi **...„, ■*« ,r ,lnr,,M* k"l»ri,'l" turi .. ............  kmitn*l*m.
nJleru nariJo S.1- !*>*•«“«* U|*drili ir gyventi ----------------------------------

norar mmrrų imraonr. Mara- Uratam* ir ne- BOLAEVIKAI TURI
ry* tnrH, apdranrii ne t* "TANKAS"

l«avo vaiko* nw» pn- ..........................
ririų. l*d n. kumm-1 neį.ilei-ti . K«|Hnl«. ...»...... taip .tat*.______

Ilu.i
Užde- 
Triii- 

Vokiel i jai.

( ' kimnkfj hl<ikin»!i iM»!M«vikipki)
i X’** jH tnip ••Išlipi. Į
j«u iMi-h'luimn- hnt 11 |Ni-knily 
1n« pn«4inink«» %piktmn.

Ik* 1d», Trbilrlivt in praneš- 
ir v% rimi*)l*’i.
ir tn nr«hM»ly •nvi» 1 
rrktiitiuili >11 lik>lii I 
pri»*i lMilu«*vikii«.

|a «*Hll«M> hiihj hliki'MiH* 
•. 'nitiktf iv-iii, 
n | Knd 1u«» lurpii rn»< 
• viLntttn omL/i

vikni. i.ilgai ral<-žink*-li« Nar
va, <*ntėiua ir Kni-n«*j«- Siela. 
<*i iėilgn. jūrių |a.kraM-ių pa- 
žaagiuoja ertai ir iagriai. 
Aldrjų ritu kariuomvaių .ta
tai .larbiaijari tandrnL

Sti|wiaii'Hir Vmlruiėa spė
ka. mkmw*tttru<.t<*x aplink 
,Kra.a**je Sm-Io. T*-n runai

eitų vi>a *4{.|xs|H-ija. 
E*1ų murralio stata virėi- 

atakas, gra. Knot*, tvirtina, ' *
kad Yudruiėo kariumuraė ne- ■
gali fuižanginoti ant IMru- |
gni<k. (liruiiau. kol estai *a iu-

gaatamn, .tariu, ir m, a-u. '
turėti ką aor* lwndra. periolianria nuo l.w|x*j<... ? Kra.naja . ria 141-

.kelta-, jog ji. apinils- |miiiią.

'ka,iifnla. -ii publika. I*a*ako- 
jonui. j**g abidvi gru|x‘- ;ui- 
krik-. N.-* n.'-ra .varbinu.ia 
faktoriau, dariu..

Ir tik viena. Dirva* 
ka» gulė- Imt tolinu..

darbininkai stovi už
GENERALĮ STREIKĄ.

Vashington. *|ml. 24.
Vaistyta'-. d.-partaiiHtilN. |«i«- 
kelta'-, jog dar vieną N. \':il 
•tijų pilieti liH-ksikumii plėši 
ktii (uign.l. ir reikalauja iš 
(lirkiiiai.

Aiim kartu pagrobtu- U'il 
linui O. .lenkins, kon-uleri- n 
gontas mie-le 1‘uebln. Mek-i 
koje.

Knd Suv. Val.tijų pilta'iai
Meksikoje ti.as klika- buvo jau. |«ii»iginl<. luil-ii. prieluti 
(MTsekiojaim ir m-t žudomi, kiaiijme'-ių g.-neniliatn .kirbi 
lai jau |.npni-1a« daiktu*. ninku .treikul šitoj.- inl-tijo 

l.et šitų, l.artll p:igr..bti<- jo.
ne kuk- |Kipi.'i-tn* žmogeli..
Is-t |ue'i*e mn-ų vytimi*,ta- 
atstovu*.

Valdyta’- depmtai.i-nt.i- 
kimi eik km* ptatlera *ni>> am 

|lia*a.|ai Mek-iknje. |*nk<- |«t> 
Ireikaliiiili Mek*iko* inl.lžio*. 
li.lnnt koteilli* luitu (irilum-im
ta>.

Ilešikai ui Jen
,kin>ą railuilniija 4l.'*i.i»»> i" 
Ipirkiiim.

Peoria, IU. .(ml. 24. 
yrn llliimir vuldijo* 
F«**|«*rn»-ij*i. metini- siivažinvi 
inn«.

Kiioiih-I gauti, žinių apie tie 
ĮKivyku.iij Vn-liiiigti.r.- it. 
■Iiidrijinę koiif.-retwiją. tm*

.ESTAI PADU NELAISVIŲ.

įmatomi, *|mt 24 -IHdrii 
mūšiai raka *-.lų *u la.lravi- 

;kai> Pskovu ir <Mmvo a|>y- 
tėra.

Į K»tai (im-mę .v*l IH-Iai.vią, 
Iri* anuota, ir didele kiekvta

* 1 lb*lj j-np-.. nt|,H ofieija-
"------  —.......- ---------- ‘‘|lm pmm-šim**.
M n. k v**, pramda. j**g 1%-tni-j ______ ___ ______
ziK-h. ginti -iitniiiktH .kail TALKININKAI NU8ILEID0 
lingi biiriai valstiečių ii np RUMUNUAI.
linkinių **»lž.in. Iš jų .u*lar*> j
mi at-kiri pulkai. Tari*- vai-J Paryžius. -|*ul. 24. Ilumu- 
tii.-ių 1—11111:1 dtiug it <i>**1*ių. (nij« kitimui*-! buv„ at.i*akius

Toliau* mkmiin. jog adtuiro |«*iraė»4i |"» Įniko* .iitnrtiini. 
I*. Kob-nk.. ki.rim.iu. m- at.J. jimdaryta .u Austrija, ur* toje 

.nuitdama į l*.-lr»|Mivlui .ką |m-Į*ulartyj*- Austrijoje m-buvn 
kelinje .umiikiiiii-i '1.1.i...«l«l»i"i-<n mažąjį, įnirtų leisėa. 
,'i.mri.ieai i..mi nailjui suvalytu lidkiiiii>l.iii mi*ib-id.. Ku- 
javų. Imtiniii.i Niitatlyje |mžyna‘«

1 - :■ » . 1 . apie ni»In.mtim:i imižiitnu. Irl"n-l imi i- •lit-kvo- pu. 1 ■ ' ■ •
ue*ta.
kariu ėmę naudotie 
mi-.*‘ 
gilele 
itiiėiu frante 
kiii«-iv‘m 
•■Utiixijav.tii4i. Su "httik.t" |xt 
geibu iminrta tiehii.ieti .Imig 
geli. Vlldetliė.. kaleli ių.

jog lx,ta-vikhi p1raI,.l!,t"’*""“*- l-’^y*
•lauk*. (1-

•'TnfikH** laiiMnithltisi* ' 

tni|w* ImiIm’mLij'
• •»4,U|»*«k«HIIJt |

Mul

Copenhagrn. -i*nl 
iM.iti; <<*.h> pini*': 
\ •

ntiD*r it«»tit *'*,<« liuli' 
(Mragtadun Iu<um< 
Im- Įmimta* nm. 
l\*tmgnwla-.

NAUJAS KRIZIS 
ANGLIJOJE.

Londonan .U. tfidi-
)<».;«■ piil.t!•• finui.<• klf/i*. Šiu<» 
’.nrtu ikiti vvrinii^y
hr.I .

; t iml
ią p



2 DRAUGAS

M R R A l J C A S ** nelik* nei $fi,15O.oil ' Prie Didelio Darbo Siekiant
I>ko1os kuri dnlmr* yra. Danį? *---------------

- UTHVAM ta li!((lur<> .IIWI1|M >u4pni|imM ir

MMACtua retu.t su įsu <xk uk*. sutarti*.
'i^T^'i^uh***' J jutu viai liuteronai taip-gi

\ it nyuėj galy bė. Kaltaije— ]ui*i|uiiiiiujo keletą* up*ukres- 
tai mak-vėtas terminas. Mum* nių politikierių ir atidavė 

________ ___ b . reikia eiti prie jn tikrybė*. Aš jiems negavus nei ariu. Aian- 
"ųaaai.upinasi dauginti ir ražtijį mtadbėsiu tad apie tųdviejų die ta organiracija yra stipri ir 

*ve.«« *•*.  ___ •  Ififiiill tiPAMniž* hnt mIa/iai Mrtttl erelanam JI I* i L raitio* MssOi............i....... Jie išk-idn šita* penkias kny-
,b"*-*»* na«*ra....................ra* „utt-s: 1) Ncdėldtanio mokyk-

Aanruraa iw* <m aM«<«Uoa
UMEM^AttsSAOlH Į.;. ,r bl.n.K .......................... .

UKTlVIt K.ti.u.lkV liiuvnvvn* lykni*. 2) '.eros Nnujieno- 
“DR A I I A C” ‘rnmid:ii. -1) Nr-i vien:.- mr-.
LrltAvtjrt J 'boikan iš*tiioii-mui-. I) A- yri 

KM ksMlen- tč4>>ru> u<U>Ms-uiu- Da-va.»! 5) Ar lliblij.i 
rauti KiuLtios ajunai

Ių iwkis *u maldomi*, giesmė- gy'vniman įkūnyti.

žodžių prasmę, tad stačiai eisiu galinga. Ji leidžia kikraitį, ku
prio tanių, kurie turi jiegu* jai ri*, išniekinę* aavo organuato- 

rius, skelia* nuolatinę kovų jų 
Lietuvių Katalikų Fcih-raci- iih'-jains. Keletu tnk'tnnėių ka- 

J" .'f" ’“s visų svarlaausi* ša)- talikų. kurie prikian-. prie mi- 
;.ln tini.', kurtaus- glinli musų gni- is-tu* organisarijo*. keli aptmk- 

vuinn- ir stiprybė. Visi tą p- rus p.litikieriai Vi»ta savo ki-- 
rm siipninliiiiM-. Suprato tai n. Iru, imii-bslaini juo- savo tik-Dirva*r .») Ar Biblija yt.i "" "*’....... ........................................ ............. .. •*? . ..T

llicvo žodi*.’ Nors kun. biuro *'>d)o|<.gas Patrimpu* stam*. Kiekvienoje kolonijoje

rami *«».............................*» «"
Prvsututtut* Urtibar-I I kilnu 

kas •kaiU.ai um* m*. eUM*)««.*. ai
man NikUjii MHM N<»emt t” r» m>1i 
Odraaą va«a<ta reikta H'M’jUa u r*u.*

ka, ir p. Franka* rup'nn i y-
L...!. I patingai k<ii!iiiriar nripl.itin- 

■■“b- t- tarp katu'ikų, teėtati* tą
•lino m-|ian*ly:ami tų knygą į 

*Mmm. riai«u emua. m«« įUiųs redakcijai. Todri tarsi 
kast kra»s>* ai v.|-*->» <n4. r" I
uha IMu.i siuii* l na.m.u.
MUK*
“DRAUGAS" PUBUSHIHG CO.
l«»W.4€ti> SU Chicago, Ilk

T.I1S.—I M<KW<-> aut
■MrarauntnimmiiMumnuintuimmi Gompen ir Gary.

-Kau|m*. kuris y ra jų sumanę*, yra vietinių draugijų, kuria* 
tvėręs ir jiiruiuoju jos sekrelm y ra įsteigę luusų žimim'-a, šiau
riniu latvę*. I.tatuviai katalikai dm-gi daugy ta; jųjų jnn sveti- 
turi daug jiegų savyje: turi sa loa* gaivalas vabl<-. mir* <lar 
vu tvirlovių-jiarujujų, luri svr- šventųjų vanlu* U-l* nešioja, 
tainių, nsAvĮdų, kur milijonai Da* apie IS metų kaip Hetu- 
pb'-ta krikščioniškosios kultu- vių visuomenė* organizane A- 
re* reikalams: turi daugyla;sa- na-rikoje |ui*idarė rn-gera. Al
io iilguiiiuu-ljų. .šileliloliil* dlv- ėjo |!»M įlietai. Ill-Voiillcijos ne 
milui* taižuyėio* |ulm>* žmonių. |«*isekiiua* Kurijoje, suokų* 
Mokykbi*. kur jų yra įsteigta, tepresijo* laikai pagamino di- 

, pilnutėlė* vaikų. Katalikų (ai- italę emigracijų siu kraštan. 
j rengtieji tauuirai ar piknikai l*rivažinv<i ncnmfci sugedusio 
! jNiiapijų reikalams atneša aute- eb-ineulo, gimusio nevykusioje 
įstatau rezultatų. Kunigija ap- revoliucijoje. Amerikoje jia ra- 
riipmin minai- ir (SlM-tinu iš- ibi laisvės, jis orgaiiixavi>*L 
laikymu Im- iiilnikynnt. Taip kad savotiškai "|si>i<tarlai-

Ii Lietuviu Liutero 

nų Padangės.
“Me, turime čionai Ame

rikoje jau šešis Iii tuvių liute
ronų kunigų.'* rašo "Pa- 
riuntinystė.- Pastas** nštunta- 
ine numaryjo. Vienu* visai ne- pr.-ziilentni |s-r*kaitč praa- ’

Kinu rupi Ai.s-riko- -t'pry- 
i • ir ]Hi*auli,i tvarka, '.tm 
I .uitr.i šimtai tuksiančių .bu- 
iiiliinl'ii ih-I.irievių ut lnrliio. i 

mirei ii. kn I šita šalį, gn-i iki'uim- a-ita kuli. I anikaitis). vn>” visuomenei Jie išlušė, tiri 
u |H-rgyv»!fų streikų iiH-tsi. 
tu ii' fui !n|*i sn'-.t.iit i 
ritu kotd<-i<-ncijn W;i-liin:: 

tune. Joje dalyvauju dirbtuvių 
-a'iiiinkų .itelovui ir tb.r -i ' 
it u’ų orgi-i:?. .rijų vadai.

i- pat j ,-.;<l.'.in darliitiiiik-ni 
i •].- nindiniimio ir noro *ii-i 
tarti. I!et p. Gaiy m-i karią n--- 
pa-irodė linkėtus į tą (Msę. 
1’nm-dėlyji-, 2n -|mlio toje kon- 
fm nei joje l'lieno d’rMuvnt
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tai* nuk. <H karve lietuviams 
šelpti Kun. A. Kaupas aiškiai 
l«žynn-jo ir kiti kunigai parė
mė ju mintį, kati tėvynė* reika
lam auka* daugiausia katali- * 
kai deda,—tai-gi liet, katalikai 
tetari tiesų jaa paridratyti, o 
ne koks ten komitetas, kur li
beralai vadovaus.

Federacijų tvėrė žymų* mu
sų veikėjai. Tverdami jie ture- 
jo didele* mintis. Ji gyvuoja 
14-tu* metu*. Nieku* nedrįso 
imsnkyii, kud ji nereikalinga, 
nor* jo* gyvavimas būvu sil|e 
turtelis. Niekas nedrįso kriti
kuoti jo* aiškių užtarimų. ku
riuos apsisprendė ji atlikti. .Ii 
laivo įsteigta didelei musų vei
kėjų minėtai pravesti realyhėa 
—sutraukti katalikų jiega* di- 
t a?-- - __Ia?yą----- Į . _aiNMiAin |KHiuxKain rtinw^.

Išnirti darbai yra atliekami 
iš|mh-t^vn. Federacija per 
Ui"* I- motų laukė progos pu
ri rudyti. Kiamlii- išmušė valan
da. kada ji tari apimti visa* 
musų kultūrine* įstaigas: para
pijas mokykla*. draugijas, 
ku>i|ms ir atskira* vienute*. 
Šiandie jau pirk trinti
j<i* uždavinius musų liaudžiai 
ru|n Stingai u|nlirlito* konstitu
cijos formoje ir jiaskelbti vir
šiausiai savo žmoneins, kad Fe
deracija yra niusų (mirtiškojo 
gyvenimu centras. Is* kurta 
sankcijos didesni veikalai ne
bus ta rami.

Ugšiol įnašų vieša gyvenimu 
ir (sdiliškųja akcija vadovavo

Užeikite ir j Mano Kampelį.
Kaip šiuriu, muito kaiu]>el| 

daugeli, mėgsta. - 
užeina taip 
kų norą gerų patarti, o dar kiti 
ir išbarti Bet ai viskų-aHu. 
Ir fiabarima* kartai* daug ge- Kaip kurie atrašė laišku*, kad,

' girdi, ir fJ0.00 reikėtų “ Drau- 
—’i” ant tikieto duoti, tai ir 

_______b m-pnsigaih-ėtau. Tai ištikrųjų, 
lankausi, liet norėčiau dar dau- l,r'rteliui- Kad jų dar vis

Ir kų numoti-.’ Pu dienos, ki-
■ Kaip kurie,toa gauna po *SuUO ant tUdeto 

pasikalbėti, kiti ir sako: “Draugas”, keliauk 
ten ir taa ir tam. Ir ai vaKauja. 
Atnooė* priima ir dkiaagiasL

ra imdaru.
Nu kai-kuriais išsikalbėjau. I”“ 

kml nors |ias daugelį į namus r..- 

ginu. .Inu knd eiti, tni eiti, tie- *i®tJKtau atsirastų. Ir, tikiuosi, 
riausin Imtų, kad nei vieno lite a*Mru*- N«-> vienas gerus šir- 
tuvio namų nereiktų n įlenkti.! d'~ »r ^.rų norų žmogus neno- 
oedv* t • *.* - • i toliau ne nianra.2. • T.;0* i." 7* Pr*.iT' «•<- l«*™**vi<*- 
ih prisi us, ijo avęs, rau- pelenė. Carai kaise-
ge, kuip zyilas kryžiaus, tralu s
•ir.it n“ ’tagnauti. tai | jų vietas

« u«,"XW‘ta kraustosi laikraščiai, ypač
<Kų nauji varmd“^  ̂* | O^U^^u 

jau, rakau, ai-gt raunu .i taip kMiMrrio vietų užimti mi pana- 
ta-etų nuo ticMw ir iicnon-lii.........  ....
jo* girdėti! Ar tai gali būti!
• Taip, rako, yra, ištiktųjų.”

Na, tai kų bedaryta, kad jau čia. bet kad išvien naudingų 
uckurie nesileis nei prie durų, 
liet yra daug, daug dar tokių,! 
kurie įsileistų, jei kas juos su, 
manim į pažintį suvestų. Gerai.' 
tari- man. vienas, kitas; dvi ta
vęs ••Drauge” jiatašvęsime. 
ĮialiaitaytaiiH- tave su kai-ku- 
rinis į imžintį suvesti

šiai jiems valdyti, bet iiurėčiail 
kuodaugiauria savu vienminčių 
turėti, mb kad ant jų viešpataa-

įlariių d irta tune—ne ardymo, 
griovimo, keršto, melagystė* 
darię. bet darlių tveriantį, ne
šantį žmonijai naudų, guo
džiantį suvargusia* siela*. Ar
gi neatsiras kurie su tuauiui 

į l«Aį darlių varytų!
•‘Draugą*."

■—:—■___ i- su-rnassarai_u_i is

Imtaiarylię vien tik mūsiškiai niusų ir čia |irakėta. kad va
li r-mia. Aukos Lietuvai žy- dovai davė jiems kn-tis įsi sa- 
t:iirii*ii>.- katalikų— vo namų |mnuttai*. Galutinai

Visuma- iMŽyniėtuosc daly- ualykai laivo priėję prta to, kad 
km.**- jie y ni vyrai, turi savo priešinga* musų šb'-joms gai- 
galy’"-.- ir kultūringos įtakos. 
I!< i. iH-veinlinl io. |*>litikoje 
jo Imto o yni nyk-tukai. Ne- 
ii.aleliu.- iui lakias. Aš kaliui 
apie lietuvius šių krašto, nors 
maža skirtumo, matyt, yra ir 
Ui tuvvije. Kaikurie aju-kailo, 
kud Amerikoje lietuvių yra 9U 
mmi. katalike. Nakysiim-. jų tikslas Imvo įrtrigti bendrų 
lesta 75 Iittoš. Ileikč-tų lail, kad f»mlų re vol i uci jota-rialus Mp. 
jsdiiikoje jie turėtų 75 nuo*. •»- 
galybė-. Tuo tatųm taip ttara.
Imkime siutu-!?, tų svarbiausių laisvamanių pinkk-r, rengia- 
ir įtakuutaų veiksnį viešame ir uuis katalikams. Jis sukvietė 
laditikos gyvenime. Žiūrint kunigus sutariukiinaii į \Vilkes- 

fflarre. I’a. vasario 13 d. pasi- 
į šnekėti a|rie rengiauiųjį 1*bila- 
<b-l|diijoje D-ro s4iu|*> ir kitų

I

I
I

--------------- •* — — —- g. J 
aenai ta|si pnkeltus kunigu, nią taip statų ir kietų, kaip 
būtent teologijos kaudi.tatas Ioi ih-mu p'-m-tau. tiumpersasi 

- JnrgiH Jurkšnli*. Jis yra gi- jautė, kml šalia
■ųa Tauragėje, kuri seniau 
priklausė prie IloM-inių aps
kričio, o d* Iki r juu puti Injio 
■pakričio miestu. Mokslu* jis 
išėjo Kpriagfieblc lllinois 
protestonų M-iuiiuirijojc vadi- 
Mamoje CtMNrtnHa. Jis tebėra 
nevedęs ir turi :n metų am- 

t lio. 17 rnjrpjucio IUkIihh*.
vokiečių Ztaisi lui/.ny 

čioje įvyko p. Jurkšaėio Įnikę

jautė, kml šalia ir aki uit 
kaip |*licna* ti. Gary kaliui 

’nn-kais (atverčia visa* Guin|wr 
mi ir Suvienytų Valstijų vy- 
riansybėM padanga* panaikiu-
ti analinę knn; tarp liurl inta- djdumo pni|mMjua,

• «***aa«M*a* • a a*ta**M aMaaa*l***t •*žinu*ia 75 nuo*. *|uiu<lo* galy- 
I*'-* turėtų Imti katalikų ranku-

valas kuom- (atrauki'- savai (ra- 
- n visus šio krašto lietuviu* 
kataliku* l'bitaih-lpliijoje. va- Nutekini* vienutės taifs kaip kn- 
sario £i <L Itaui ui. Keičias 
luusų veikėjų davv-i apiuuiliu- 
ti sau aki* Dr. Aliuliui ir jo 
draugams, ratikdaini šaukti 
ta-mlrų lietuvių svirnų, kurio

Kurt. A. Km|«* s«|irato

kų ir dartabivių. 
tiompenm |«dort šinli* |ą- M. |wrjme (mžvmiu kai(» asiis-nų šeinių. Kimigų susirin- 

sirml- Ji. karstai* žodžiai*. xra lwWin8ai.
Mike įlartMinvinanm kad ja-• • ....

mi darbininkui* įsupo-itii kni| U1U*_
.. • , ■ ..................... I'”1*’ *u 1ml,k*teliu. Km- din-lii statistiką kiekvienas inulonių-
hiuii* į kunigu*, .h* ir liksis „inkų* valgy... Imu gal pilvu jlt .knitviojų gali pat* (iasi«la- 
Boriouu lietauų huteroaų ,*kamb'-*. ryti mm raus, Ir raus, priešų
drarier vadu. Draugę *u H»-Į Me* prah'-tume įlaugiau. KuLjumsdimai maždaug virirai* 
. • ** . u .,r n*?* <lnriiininkų reikalai* negulima'įmini* yra žinomi. Prie pragos
jrarnm tuutuN-iui velijame vi- v.inlM-.|į Jlhl|{||, Galima varna turiu |msteliėti, kml didžiumų 

io* n*. U|;l .||,.įįiJj culniižyti. ta-t nuoTaii-ų pra-šų laikraščių Atia-ri-
Prie -cn--.-m- lietuvių liūte- to laužymu skyla fabrikų ko-'li»je katalikai yra įsteigę, dė

mų dvu*iš'>;ijo* Aini riboje jo*. Poną* Gary Is- :it<*laini-,i'.::i.ii juostut nemaža (Maigu. 
priklan*o kun. II. S. Bru*ta-j kovojo, kml vi<-š|uiluutų lik-. 1';. žymė/u tiktai ••Keleivį.** 

...........  ih.-.i_.i..i..i.: ~im..... taisyklė, jog niekn* "Tėvyiir,’*“!Jcluv," ir“Vie- 
nyb; Li--tinniiiką.‘* l»s IIU- 
-lien įtiikiti* laikraščiu*, kurie lojančių laisvaiunnių įtakų, 
a niauja griovimui luusų alėjų Jeigu m- a. n. Luti. A. Kuu(m*. 

ir durtai.
linkime organizacijų*. S. L. 

A. i*lvit;ln inu-ii i.lėjinių drnu- 
••II. ,li>- tvarkė jį itg>iino. ta-t

to i*'-u|-i.iii '
Kor|Hinirijo- *tu*. ki«lvl ji* ue|«iblo Ma- 
kiti, kuriuo- luoši taisykb'-*. atsakė, jog 

jo- te-»i’lnuž-;-. Taisyklė drnu- 
tiriu daryti iltį laivynu i; vi-- 
Iii-. Diitiii-l-a- m-i In-pmtarę- 
dviejų, Esant Panamų- kana 
lui. abudu laivynai b-ngvai 
visuomet guli sUsivh-nyti. Tik 
septynio- ilieliu- 
kelion-- nuo vii-tio 
I- tie-ų-gi ubu 
imi. rytini* ii vakarini-, ka- 
i'i-t.ii ibiui ta-ndru- lunm-v ru* 
vieun-yk vienatis-, kitą -yk 
kitau*- I

Tat vi
lnimi 
metų 
t..14 V

lis. Ji* dulinr yrn l’liil.-nlelplii rnlizino 
joje, knn. K. Kori.-, i? Nun 
gatm-k. f<.im. K>iii. Juigi- Mi - d 
cati* ibiil.uoja.i l.r.si'.ly u-' 
atlikdama- tenykščių lietuvių vy* dnn> >u ilnrliininkii ką no 
liuteronų darini- ir dinų: • 
redaguodama- laikraštį "I’a 
ciuntiuystė* Pusią." Vielai- iš 
Žymesniųjų liuteronų <h;>'iš [ 
kijo* narių yra kuu. J. J. I* 
lluzokn- t'liii-iigoj.-. Ji- thing' 
rašinėja į niiitėiąjį l.ėki.išt) 
Neteko patilti, kur >ial.ir yrn 
kun. Martynu- Keturnlni. ■> 
ri* Luto Odliu-iib’-j.-. Illitio 
8>*niau> Imvo dar viena. Ii' 
tuvių liiitii.imj dva*iški- l un. 
Petrą- D.ivn.it. lot i'- ti'i 
mirė.

Supranti n i •. -i
l.iil.ąoiių iminpi" 

! Llltp J*** J1 •• 
puūrodo iš Li.t.i-j 

Lt .lig -| š|.ni l.'iil. ti*

negali kišti Įiirštų prie dnrb. 
ir ilnrliiiiiiiki! -ilturtie- 

iii. juodu vienu. Tinta daliniu-

ii Jeigu tn taisyklė im» v ir 
-u. Irti iii'tiel; p. Gary linine-, 
kiek tadši-v iz.llia-.

M. !* Iiiui. kini 
ta nei l'li.-tsi 
|-r--xi<b-ntn» Iv-i 
•i- nt-loviuija.

Amerikos
Padalinimas

Laivyno

lietuvių
y.i n 
dilti eb
X iš&lH

i

Tat p lų. kui n ui- rupi, kad 
•>- -e4il:o n< iirimiltuyls b itų 

i i. |<i..i.ii!itiiiii. laikai- l.i 
I- irtu upe- laivyno l.t.

• . o-iini t. I" n - -I |i
n-1. di-lelę ilulj bityno I-II- 
-linu- Į K.imiojo Vnmb-nyno 
"■ i Tie laivai m-iskeliavo

•o; •• ym Niivu-nytu
\ .l-tiiu im-tuiiM vakati 
u -i. v -špnlijo- iom-

|i 11H-I 'o |-n*;y m- i rodo 
p; •tig)i> i linitolo Mahan‘o 
i ii 'kb-i, t — iju-ini tri-t-s svui

iii

m t
imi ,1 
A ubhli

t!

kinuos rimtai a|wv»rtaę* taly- ' 
nziuu tt'-git trečdalis s|uiudo> kits, nutarė j raugiamąjį seimų 1 

nevažiuoti ir (M-rspėii katalikų 
»i ganizacija* ir šiaip jau-ltatu- 
viu* kataliku*, knd taus- litera- , 
Ių seime nedalyvautų. Pa šia i 
nutarimo Imvo viena balsu pri
imtas inešimas sušaukti Ameri
kini lietuvių Katalikų Kongre
sų j U'ilkes-itarre. Pa. įminu- 
džta 17 d.. l’.tmi uu kuriame aje 
svarstyta daug svarbių reika
lų ir Imvo įkurta Afnrriko* IJ<4 
tuvių Katalikų Feileraeija. 
kni|io unlHiitnui prieš liesi į 4ė-

is- nta-jo, Imlų atsitikę tni|i. 
knip atsitik.! im-tarauju karė* 
im-tit *u ('i-iilralinin Komitetu 
ir i jrt. Dieno- pinigais. suritik-

-tavim *

\ u ..

I runku 
iki kito, 

luiv»-

1‘ilin d-tiint'n- 
ii Vnl-tijii »i-.< 
Imi.• -Iii- ii/ .In

,i« i t

t

nėra tu* priežasties, <k-l kurio* 
Iuįki siinuinyl.-i ir įvesta ad
mirolo Mnlinn'o taisyklė.

Pirui dešimti • metų nebu
vo raiknlo |n-r<laug rūpinti* 
vakarinių Atm-riko* pakraščių 
saugumu. m> imlmvo matyti* 
imvojaus. Nuo 1913 tn. |«i-i 
rudė ginui žymių (Mivojn* iš 
.ln|Niiiijo> pu- . Jis privertė 
.įmiginti Amerikos laivyno ir 
kiiriiioiiien.'. )>• gus. Jis taip-gi 
sudulo reikalu turėti karė, 
laivų vakarini- .

tienernlė Vuldyta, kuri 
vo uit virtinu- 
luiti’o taisyki.

-i pr iešmu

nt «>hi 
iti i* 
b SU.

imti*

(•u 
Mn 

v i-ai 
■kilto 
> i 
reikli

rim |Mtiko nr kaip kuri išma- i 
nė. Tai diiiclė mu»ų pačių Idai- j 
dn, kad svarhtautauose veiki- i 
inuosc mes buvome neorgani- | 
zautl Delta nereikia stebėtis, , 
kad katalikai lietuviai tiek i 
daug nuostolių turėjo ir tetas i 
turi. Nesant pnlititai* ralidarri 
urganiaarijal visų tvarkų dari- 
ir trimlaro diktatoriai.

liet diktatorių rulč yra bega
lo ranki Pastaroji via* pasau
linė karė tai aiškiai parodė. 
Griuvus seuųjai valdžiai Kata- 
joje. Austrijoje ir Vakietijųje 
buvo kilę diktatoriai. Jie sau
vale norėjo žusnics sutvarkyti 
Ia- jų |mėių įtaiso, ta-t kai|H* to
kioms nei vicnain in-|uu-i*<-kė 
pravesti tvarkos. Aiaislic Kusi- 
joje diktatorius dar tela-sėdi. 
užtat ten po arMmui einama* 
teta-taauėia. Austrijoj diktato- 
taus jau nuverstas, užtai tėti 
šalis jau pradnla tvarkiau gy- 
venti. V<ikiclijoje su diktalie 
rinis greičiausia ajisiilirltta. 
d<-llo ten revoliucijos nei |iėd- 
saki, Is-vrik nematyti*. Vokta- 
4ini laliiaus l*uv« orjrnuiauoti ir 
demokratiški: jie lunnieji susi
tvarkė ir dnr taip pavyadiugai.

Grįžkime prie savo reikalų. 
Apt<- skaudžiu* laqais musų 
|sili t iškurni- gyveniiiH- aš neką I- 
liesiu Nenoriu įžeisti kaip ku
rių y (uitų. «iar telsųryvenniM-ių- 
jų: tas naudo* neatpeš. Musų 
veikėjai yra luitui opų*. Kiti 
gnl imsakys. kad tai privati*- 
ka» <laly ka*:ka«l apta privačia- 
y|utn* le-išpuoln blogni atsi
liepti.

I*u*uky*iu tik tiek, kad |*<>li 
liskoji AiiM-riko* lietuvių kata
likų akcija buvo ligšiol vienos 
(kitos) y|mlos volanui. a|*urt 
to. dar visai nevykusiai, dikla 
loriškai. Jauni, m prityrę- vai
kinai Imvo elttiiitanii pri*-šaki- 
nrsiM |s*/-i<-ijo*iiii, ignoruojant 
M-'iesniuosius tauto* diirbinin- 
ku*. >tapta. užkultsiiH |sditilui 
varta*muose politikos žygiui* 

*4-. Imto taktika niu*ų <liktn 
I torių. Jeigu nl-imiiiMiiH- Liet. 
j|l ių, ('rlittidto Komiteto *ą 
t statą. I.m ii . V*t|wi reikalu*. 
•:r Irt t I. 1. ku-i |s<!itd.'<je l.<- 
tiir- .iitn‘ -i-'< nutišk", detno 

įknitiško teikituo. \ i«a* mu-ų 
'durtai- kriktae-mškai kultiirni 
’ri. im-lutis. jeigu ir toliau Im* 
......... i --liu-V -oiidartni'o 
pinu ifsn. \ - Itin dntaitue. jei

kratiško |ta*itariiuo ir saukei- AUCDIVAC IETHIHŽI 
jos. Ta* klaidas mato viri, iš- AMtllKUd UEIUVIAI 
ėmus tuo*, kurie svajonėmis 
gyvena. Taisykime tml ja*. Vi
sų pirmu 1) |ninaikiiikimr dik
tatoriškų (šiliuko* vedimų; 2) 
įveskitur gyvcuiiuaa deuadcra- ‘ 
tiško aprisprendimo teises; 3) 1 
■anaikilikilMe slaptų diptamati- 
ų. kuri gimdo nesusipratimu*, 

mųiarigauėdiniuiu*. Kml prie1 
to prieiti:

1) Nankcijoanokimc lietuvių I 
Katalikų Federacijų kai|si me
diniu necvsaariuni (Imtinai rvt- 
kalinga privusnict vienybei at- 

2) Kpęcijaiė komisija 
žyntianriųjų Mteaų veikėjų le-‘ 
gul a|s!irb* konstitucijų Frdc 
raitijos (sditiškam irkulturiš-' 
kam ilariral Ligšiol. kirk |utžį- 
stu žmonių, nei viena* iš jųjų 
Federacijos konstitucijos m'-rn 
mntę*. Nutaisyma* koiistituci- 1 
ju* yru (mmatini* žygi* ]>rie 
didelių tauto* veikalų. Nuo at- 
saknarta tamsUturijea apdilta-j. 
mo priklausys durim lengvu- *n,oM utriovų i—-_ 
nut» ir musų Amerikoje atei-'®*1''0 svarstyta apie

VYČIAI!
Lietuva šaukta jus kuugrci- 

ėtaurta j savo kariuotiK-uę Lie- 
tuvo* Iiei^ktauaomylič* giatų. 
Draugų mr* maža tariam, bet 
vtanr n|dinkui priešai Skubėk*, 
te. Jau dvylikta valanda mušė!

Jūsų draugus ir žaidimų 
knygų autorių*

l'aucvėžys. rugm-jo Ifi, 1919.

Kančių. l*aaėmunė* Liek 
Kai. Jaunimo K p buvo susina 
kimas, narių buvo atsilankę 
arti žindo, l’rudcdunt susirin
kimų buvo (uideklaniuota ei
lių. Buvo praneštu, kad Knu- 
mb tai* viso* Liatuvaa jauntam 

ii^k7AvlZ’K.^tii^ji.*’a7»- ’*k*w’ kur» l’“"*1* surengti 
diriūmas ne vieno* y imto* dar- <«“ <***• išrinktai komisijai 
Ims. 3) Fislrrarijai reikėtų tu ir valdybai 1* vakaro* pelno 
rėti savu* organu*, kuriame nutarė pirkti Valstybės tarnų. 
Imtų tal|Hiiatui nunirtai iš Fe- Buvo pranešta, kad kun. Ro- 
ik-racijos visuinm-niškai (mii- manauskas paaukavo 500 auk*, 
tiško ir sorijalio veikimo. 4) jaunimo eborv naudai Už tuo* 
Duriai ir jėgų kiaicvntracija— 
turėtų Imti vien svariuųjų Fe
deracijos uždavinių. “Visi ir 
viskas Fcderarijojr*’—turėtų 
liuli iriųjų musų olmlsiu. Tau
to* Tarylm. Tunto* Foisia*. nuulių ru|H-*uiu. ėia yra įstei- 
Tautos Ižiiu*. fnf. Biuras—ga- gtu “Pavasario** jaunimo kuo- 
b'-tų *util|ili tnnt tikrose Fede- |m. gaila tik kad jaunimas 
racijos sekrijiHie. Koimntruo- skirstosi j “dvariškius" ir 
tu*, labiau *i*t einat ižu--ta- vei- “kaimiskiu“, nenorėdama* 
kinui* Imtų tvirtesnis, |iusck- dirliti iš vienu. Daro savo su- 
miilgesnis. |iuguininlų mužiau 
išlaidų. Fi-drracijos kun-tituri- 
jtf. jos liarims turėtų žinoti 
kiekvieims pilnametis lietuvi* 
krikščioni*.

Bnigdiinui* noriu jaitimyli 
dar vienų prinri|«lę mintį: 
jeigu ni-nuritiK- pasilikti paže- 
niiiuuH-ini |>o svetiniu skvernu 
ir skriaudų- turėti, privalome 
uuu tm i*- liary ti šiokiu* ur lo
kiu* refoiiim*. ir lui lu-ulidėlue 
jaut. k<d |Kt*kutini* inteligvn- 
tn* imu mų* ne|ail*-ur. I'idiki 
mn- daly kų "|*» senovei"' reik 
•t|i tairVą piiri-inv liną prieši 
iiiiiL-ii.

pinigu* nupirktas fortepijo- 
mu. Svečia*.

PtutapėdžiaL (Vilkaviškio 
ap.) Kelių susipratusių jau-

sirinkiiitu* kn* antrų sųvaitę 
ir lavinusi skaitydami knygas, 
deklamuodami eiles, sakyda
mi prakaltas, gražiai šauda
mi tautinius žaidimu* ir t t. 
štaiiotmi įsteigti vukurinius 
kursus ir įsitaisyti knygyną. 
Tvarku Imliu gana (mvyzdinga.

Kapsas.

OENERALIO STABO PRA. 
NEŠIMAS.

t

Kun P Lapeli*.

M1RT1N0J KOVOJ... VISŲ 
MUSŲ VIENYBE.. NESU- 
laužoma jeoa

TEŽINO PASAULIS MU 
SŲ VIENYBE 
PLIENAS

KAIP

š. IX. 1919 m. 
Siaurės frontas

Dauguva** ktuntiioM- iš abie
jų l.iimyiiiii ių pusių nuolat pa
taikomu b ta ai motų ir šautu
vų ugni*.

Naktį raudonarmiečiai niė 
šiuo pulti dt-siruojo baro po- 
tlcija*. tat dideliai* nuodo 
liu>. buto piiieirii pašiltai!*- 
h "Laisvė” Kauna*

D.ivn.it


Penktadienis, ipolio 24, 1919 DRAUGAS

Fa Lietuvių Krikičionių Demokratų 
' PartŲoe Konferencijos,

■ RUDENS VAKARAS.

DrruofntrA'r.*

1. Konferencijos atidarymas. 
, 2. PrezidijuitHi rinkimai.

X Pranešimai iš vietų.
P 4. Praneštum* apie C. K. vei
kimų.

a) Vaistyta’** Taryboje: 
ref. Staugaitis.

Ii) M misterių kalnuoto: re- 
fer. mitu Čarts-ckis.

<•) Partijoje: ref. C. K. pir. 
Krupavičius.

a) Organhacijoa aritrijna.
b) Spsiskm sekei jos.
r) Finansų t«*kripw. 
d) Dariui sekcijos. 

A Valstybės padėtis. 
Cu Tolimesni partijos darbai 

ū- ririciai.
a) Orgntiizncijmis darinis: 

n-f. Bičiūnas.
I>) Finntisii reikalai: ref. Vai- 

bikailis.
c) Steigiamas Seimas; n-f. 

Dniugdis.
d) Sautikiai su K. V. <’. n*f, 

Krujmviėiiis.
7. Partijos taktika: n*f. Kru

pavičius.
A a) Santikini su vyriausylir.

b) Santikini su kitmui* jmr- 
tijomis.

r) Partijos discijiliiiavimns.
d) Krikšeitmiškai-dNuakra- 

tini* interuaeijonalas.
K. Partijos programos pri- 

ėmimas.
9. Klausimai ir sumanymai. 

l'iriMt /nilriii iKfĮĮ>j<iči<i fft A.

PiMudyj dalyvavo atstovai 
nuu 50 skyrių ir ajū»* 100 sve-

I
Ku»l< rrn<if<iK atiAnrųuutK.

* K<mfen*neijų atidarė C. Km 
I* mileto junaininkas M. Krujoi- 

viriu*. «limti nun*k\ lca<l &mn<* 
f svariuausiame momente, kno-

mrt lietuviis vaistyta veda
žiilbutinę kovų su visais šalies
jiriešais <> lygiai kuria naują 

Ii švarkų, lutąją dvimAratinį gy
li Tetiiiiuj viduje, mes Kr.-1h«iisu
II kratfti, i Mainui i VH*im

viro Kurnės dalių, pri
tarti savo reikšmingų 

žodį dėl visų musų jautstsios 
tėvynės n-ikalų. T«W kvietė 
vi«u* draugui—-* rimtai <lėti< 
prie konfenmriju* darbų.

Susirinkimas |«ritari- gausiu 
rankų |ib>jituu.

l’fr:Uijtno liulimrti.
| prrziitijuuią atviru kitan 

^viinii išrinkti: Tuėku*. kutu V. 
Itoriseviėius ir A. Staugaiti*. 
Pirmininko virtų užima P.Tttė 
kun.
. | M-kn-torijntų išrinkti: P. 
nrugttlis. P. Kirvelaitis ir lot*- 
keviėnilė.

Pnfftriiutiii ii rirtlĮ. 
štilioklnusiiiiu nutarta: 
PmiH-šituų iš atskirt) skyrių 

iMsbiryti. o išrinkti trijų žino, 
nių kotuisiji;. kuti suteikus su
lig anketim žinia* ajta* skyrių 
darbuotę jmtarytų vėlinu tau- 
arų pranešimų.

Ih< nulrtfrlrn /m pililitiMH *.
. P. Tin-kii* imsiulė įnešti die- 

iiotvnrkėti 5-tu jmiiktu "Politi
nė lartuvo* iiadėtis." Pnsiuly- 
litas priimtas.

Srrfitf n ilili, 
Nutarta: Iš tų skyrių, kurie 

neatsiuntė atstovų, atvykusieji 
avečini. kurie žitnmii t*. Kortu 
totui kai|M> uolų* jinrlijo-* dar 
bildukai. |>riitmyui |H**ėdiiuo* 

su s|irvndžiainu luttau.

StLrii’f rrslieift*.

Sektai ilgesniam kotifen-nej 
j»»» dnrluit iiutntta ritil(^**:n- 
c-ki-i in-: jMililikie. itarbiuinke 
ii ūkininkų.

K) Orgnuisncijmta įtartas:

l*olitikoa aekeijon išrinkti: 
M. Krupaviėiua, V. Bičiūnas, 
K. Draugelis, A. Tumėnas ir 
V. Vaičiulis.

Durbininkų sekei jon: P. 
Ranlinaitis, Simauauskas, 
Kreivėnas, Beršinskan, Kviet- 
kaustau tė.

Kiuiptuoti: lx*skwieaitė,
G riueviėi us, Knt|mvirins.

I'kitiiukų nekeijon išrinkti: 
Marčiulionis, Dvaratmuskas 
(hdasevieius, llnulinnitytė ir 
Malinauskas.

/‘runršisras rrpir S. K. rriAiutų 
A. l*nls-t. 1'nrfiiHijr,

Referanja V. T. vice-pirmi- 
uinkas, kun. Staugaitis. Valuty- 
lies Tnryhtijr kr.-ilem. frakcija 
yni skuillitigmusin, ji turi lt 
vietų, todėl įVabdybėsTarylum 
rlarirus turi jukos Tni ytin ne
tinka kairiosiomK .rievėms ir 
iš to kyla susidarimų. Sausiu 
iin-iM*siii valstybes konferencija 
iK-prnšaliiKi partijinių vairių. 
ih*s socijalistiniai gaivalai 
griežtai Imvo nusistatę prieš V. 
Tt/ryluis esimų. Iš to kylo vė
lina minint, kalančio kriais. 1*<i 
visokerio|nĮ nevykusių Imndy- 
mų stula ryt i darisi kalančių, iš 
visų jrartijų galų gale j«r staty
me prisiėjo dalyvauti veik vie- 
įlietus Krikšč.-Demokratains, 
m*s socijalistinės jiartijos atsi
sakė įeiti.

Naujas kaitinėtas, su P. Do- 
vydaiėin priešakyje, šiek-tiek 
nuraminęs santikius, neilgai 
tverė; sorijalistinių partijų 
Imikoias iškėlė reikalų tartis su 
jomis ir jtriimti šias sųlygas: 
I) išskirt iš Valstybės Taryltos 
suvermę raidžių. 2) naujų ka
binetų sudaro visos (i veikiau- 
šios jmrtijits: pirmininkas so
či jalistas, rie. Kr.-Demok. jmr- 
Uja, matydama mnmctitn avar-

Nuo to laiko V.T. ofieijalių po
sėdžių nedaro. Tetavikia tik 
Tarytais Smiunų Krmvmtus, 
jis turi tik jiatariamųjį įtaisų. 
Vai*!. Tarylta drauge su Kon
ventu jinsiuntė rlclegacijų už
sienin. kuri išsklaidė <biug 
šmeižtų n|ti<* Išetuvų ir nuvv- 
tari pas še. Tėvų įteikė omo- 
rijalų apie nmsų reikalus ir iš
siderėjo turėti savo atstovų 
prie šv. Sosto.

Po |tratw*><im<i dri<*gntai da
vinėjo tlaugyla* |iaklau>i mų. 
Svarbesni jų šie: 1) kaip žiuri 
imt į Tiškevičiaus žingsnius už- 
sienvj! 2) Ar turi Valstybė* 
Tary Im reikšmės užsienio puli- 
likoje? 3) Kokia alga skiria 
musų preudeitlui!

Atsakyta: Grafas 
ėjus stovi šinmlie ant 
valstylri-s jilnt foninis 
užsieny j mušt; reikalams gelis 
sli. kni|ui Įtrieiiup prie augėles
nių žmonių.

21 l'žsicnis mažai tcplomati- 
jn. koks atspalvi* nmsų vai- 
•Ižios. In-l slrojiiiii šiuo, knd lai
tų tvarka ir sugebėtų šalį at
statyti. Vėlaus inditiktijr, pa 
-tik referatu. V.T. įlaug turinti 
reikšmės, nes Iu- jos. musų val
džia įgaunanti alisolitilizino žy
mių.

3> Alga |,n-xii|eiilui |m*kirta 
j Iii tiikstniH-ių. o rvprezciitaci 
jni du r įlatiginn. Malsima, kad 
lik nedidelė dalis bu* teišeik- 
votn: išlnblų atskaita Ims d no 
dama.

I ti-kti-ijoj tarp- kitų kallė 
tojų daly vavo p. Itiėiniias, mi
ndydama*. knd |iarlnmontiiH'

• k*-ija visuomet ėjo kontakte 
-u (*. Koiniletii ir jia-ekmingia 
gynė jaiiHijo* o-iknlus, dmuii. 
ina |intarimų V. T. kr. deiim 
kratų frnkrijai.

Nutarta padaryti pietum* 
[s rtmtiEų iki o vai. vakaro.

Pi**ėJriants tvarka nu*tnty- 
|tn tokin ut*- nu» K iki I vai.

Smilė bidžia*. raudomtoja. 
Mėnuli Italui* rtypeo jau;
Vėjas kaukia, aimanuoja, 
Miškas ūžia vis garsiau!...

I*aukėriai, gyviai kai-knr dingu, 
Lyg visai įlahar jų nėr; 
Zenu* jiruta ta sustingo 
Ir skaistumo tu nebėr!...

Vilnis veržias. n nišas, skaldos, 
(iretard Ijlki*'* ežere;
Va žmogus loti-lyj’ nardo*. 
Kriokia. šniokščia ten, aure*...

I jtpii IJnškos ir Iu- vielų-; 
Kur imžiuri pilna jų;
Vėjo šalto rankos kieto* 
.litus mi|d<-šė imu šakų.

Pliki-nuogi medžiui stūkso 
Itevillingni *"<■ miškuos*;
Viskas, nulūš, liudi-dukso.— 
Nesmagu nūnai laukinis*...

Kims vienas ir dutnoju. 
Apie ką?—|Mts nežinau. 
Tai ranka kažką sumoju. 
Tai vėl nieko nciiiniinu.

Vėjas galvų laistai darko. 
Stengias skrybėle nuimi Al. 
Apsiaustėlį laipimt “tvarko"— 
Turini! n* u mane |Kt*mniig1„.

ttuliiinl Lake. Mirk.
10—XI I!.I2

VaMevutis.

ORGANI6UOKIT LIETUVOS BONU PLATINIMO
KOMITETUS.

Ku tai yra bosai?

Tiškevi 
Lietuvos 
ir dnug

užsakymu*. pinigus ir »u vi
sti* reikalais kreipkitė, lino 
ndrv«u:

LITHUANIAN SALES
OOBBOEATION,

120 Tremoat St,

LIETUVOS VALOMOS BO
NUS JAU GALIMA Ut- 

8ISAKYTI SEKAN
ČIOSE VIETOSE:

-

Kokiu adresu reikia pinigus
siųsti?

KALBOS.

IŠPILDYMO l’&SAKVMU

Susirgęs gerkle, gydytojų 
IkiptauM, kun. J. laukaitis 
turėjo visų savaitę išlmli m*- 
sakę, prakalta), ltaliar gerklė 
jau sustipiėjo, todėl nuo nedv- 
lios, 12 sjutlio kun. taukaitu 
vėl |irndi'-s lankytis lietuvių 
knlonijo-c *u jirak.-illmmi-. Jo* 
vi* šitoj.* eilėj,*.

111. .Vrdelioji*. 2d 
Sjiring Valley, III.

11. rtnminke, 2S 
Kevv.mcr, III.

12. S-mloj.-, 21 
Jolinstnn, III.

13. K,*1v.*rg,*, -jedių In-

So. Ibi-ion, Ma—.: “Darlii- 
įlinka*. 242 W. llnmdM.ny: I*. 
Pelmitskns.

Ne» Itritaiii. (‘•uiti.: J. fti- 
uioliiiuns \Viusllniiil avė.

Atimi. Muks.: T. F«tmlo Sky
rius: J. A. Gailinims, Liiliua- 
uiaii Stove.

Fbila<le1|tliia. Pa.: Knn. J. 
Zimbi v*.

Wnkefi<-1d. N. Y.: A Kazin*. 
4-42*i < ':ir|u*iili-r Avė.

\Valerisiry. (tam.: K. M. Da- 
naiti*. 7!»7 Itank st.

Sttgar NtUcb. l’n.: Kun. J. 
šujišin-kni.

Ilnzletmi. l’n.: Knn. J. V. 
Kudirka.

Ne* l*liilndel|tliin. Pa.:Kiltu 
M. Durys.

Maiiriierdcr, N. II.: Feliksas 
(takutis. 141 Mnnclmeler St, 
lin|s>lns Koiulroins. Aleksnu- 
dra Kikutis.

Neuark, N. J.: A. Karlas, uii 
Ne»- York avė.

Ilaltiimm*. Md.: J. Gn-b- 
liatH-kn*. 425 So. Para St.

Iliė-n-ou III,;
1NIII \V. 4i;ili SI.

Atnstenlnm. N. Y.: A. J. Ku
bilius, 134 E. Mnin Si.

*l«lių

inlitj
KlūDIti

MINTIMI'

<liann llarhnr, Imi.
14. 1'ėlnyėioj, 31 spalių Ga

ry, Ind.
l-’i. I’uiu-di lyj, i*, lapkrii'-i-i, 

Keuuslia, \Vis.
Ki. rtarainke, 4 lapkriėia 

Slnduiygan. Wis.
Grįžtant iš Slu4my~:in*m L , 

y. M-r-*lu.i. lapti n-io •*> Milanu- 
kee. M is.

17. Ksdvergė, ii Inpkriėin 
Springrn-ld. III.

1*1. Fėtnyėmj, 7 lapkričio 
Ea*t N. Izmis ant rytojaus 
gulė* būti jirakallNr- |uėiaiue] 
St. Lmi.-*e. jei lik 
reugtos.

19. Nmlėrmj. !l
< kimba. Nelir.

2H, Pnrunlėlyj. Ui
** Urnurau,"<’it y. Iu»n.

21. Sennhije. 12 
Vest l*ullman. III.

22. |V*tnvėioje, 14

Anišiau* nūn |C iki IR turtų.

Ctauii* M> tiru liktai "jAa0 
brt ju<M* y ru likta ir gera ateiti* 
vaikui tari* | ui rudy » savo minima. 
Xr| jukin prityrimu nereikia.

Alenu labai gerus.

tuja. pri-
Km ižMdo Uotams Bonu?

Uetuvo* valdžia.
Km už Jum atsako?

Lietuvos Valstybė su vi
su savu 1 tirtu.
KoIoom sumose yra tonai .......... .. „

pardavinėjami? ! nf Boslon.
Po |5U*; <1011; $3110.; ir'km tų tenka

1KMML ------- -.is,.
Kokis proccntM yra moka

mu už toras? __________
procentas j metas iš-, g, pertis | Uetavos Valdžios 

mokama* ka* šeši tnenrsiiii. , 
Kada pnridtda temų tenai-

aai?
Sjmlm 1 d, 1919 m.

Kate teipta tarnų tentams?
Špato 1 d, >921 m.

Kaip pMtai krata tai išdao-
dami?

Tuojau* knip jie airi* į Kas gali tonas pardavinėti?! ts ji*. V. įtakota- ijsknvoj,*. A.
Amerikų. Ijrltivos vablžia Visi, kurie lik turi inga- Katilių* Noirijtto-**. V. Zritiu*
žadėjo atsiųsti j Nntiminl ■ liujimtts nuo Lietuvių P— I.i’tkivoj.-, K. :‘
Sliavmut Itank <>f llu-ton n ! I.vlms Ih^ndrovė*-. i**v,*iiteži*riuw. -I. Zab vski**
pū* spalio 15 <L Kaip galima gauti ingalioji-. <inrl. voje. s. I,<•■.įmin iu. I.uk ,„.,„„„1

Paritaigm tararimri kM at'mų pardavfarita karna? šiuo-*, J. Miknevičia* Mari- sumini paskui tnjw jtraukti į 
teta tfaaakfa fialgm? Krikia ktriidie* prie IJlh-'jm«|<**'je. J- Autnuavn-ius ta-oln, Mjrnšų. kurį žada |m

Urtnvos vablžia. į — O—i.. . >•—ai..*, t I •*••<**■ / la m * ' *“ ** ** ’ * ‘
Kur bu pinigai išmokami?

Ir Idctuvojc tr Amrrike.• ---- ------- .......
Kokiais pinigais bu* išmoka-' jiutų mm atsakančias vinta
ms aš bmma? Į rita nuo draugijos.

Kaip kas norės. IMieriai* Knr galima bonus pirkti?
arita auksinai** jagnl 1<ė<’
dieno* kurso.

Kis ingaliotas Lietuvos Vai
itybėi bonuj A menke parda
vinėti?

Luduvių Prekytat* Ife-nd-
rovė (Lithuauian
Corponitum).

Ku ingaliavo Lietuviu Pre
kybos Bendrovę?

Uetuvo* Prekytai* ir Pra
monė* Miaisterij*. |>riti*-
riaiit Lieliivoi Mini-1i-rių
Kaitinėtai.

Lithuuninn Buk*. Porjio 
ml'um. I_lt Tn-tootil Si, 
Ito-lon. Mn-x.

Kurion bankon bus pinigai 
nž bonus dedami?

Nnliomd Shavuiut Ikink

t ramdė pini
gams dėti?

Uetuvo* valdžia.
Kis Attiko vi pinigu pako)

rankas?
, Komitetai arlm ypatus, 
Į kurie priima pinigu* ui 1«»- 
| nu* atsako už jau.-, putui, ju

kai pasiunčia Mutavau Po
nų Iždan. Tada jie perrhm 
jolism Uetuvo* Valdyta'** 
konlrutėn.

Sale*

dienus, vakare nuo 3 iki K^kt 
vai. vakaru.

M. Ktu|mviėiu« ne|iapra>ln 
me pranešime |>a>iulė |cnlaryli 
-*i vai. di-iiniiislrtii-ijiy protestų 
prieš lenkų alvažinvu iu- at
stovus. I'asiulytiuts priititin. ir 
|sivi-rtnr atlikti judink....... Ari
jai.

Toliau nutarta |«>veikinli 
tniiii-terių liintuiiinlry, prizi- 
• |.*nln, \nl.1yls'-- Tlirylm- pir 
iiiiniiikų ir vyrinn-į kam vadų. 
Atlikti tm |>nv<-»in |>n-.~idiju 
tinti.

Siižei-tiriiu kareiviam* 
lanky ti išrinkta yjuitiugn k 
-tjn in trijų žmonių: |irn

-kr* Tintu 
.betils doVI 

I tu anie Nll

bijikriėm

Turi inuU-ti ■kaityti ir rašyti 
Anglukai ir bent Uiti užluigra 
|«m*1tuę muk; Ida. Vietai dabar 
alilartM -tarta* pastovu* — dali- 
trumui vaiku ir jaunu vyru.

f

liųikriėio

MIRUSIEJI KUNIGAI SEI
NŲ VYSKUPIJOJ.

Nuo pradžios karės iki šiam 
laikui Suvalkų ri-d, Reiną vy- 
sku|iijoj kunigų lietuvių išminė 
33, būtent: Vineas Kudirka, 
l'raua- Vailn-kau-kas i tart i- 
nintaomy Fenu. An.gustaitis 
Mnrijani|M,|ėje. J. Nnujukailis 
Fbikšėimns-. J. Itallmėaitis 
Minske, .1. Staugaitis Fnismiu-

lapkričio 
Mrintrc l*ark, III, italų l»až- 
nyčio* svetainėje prie 23 str. 

-leim ir vėl pusltaikytų jut- 
daty li js*rtraukų dėl iig>», tai 
(a|>tų n|igarsinta Inikraščitu* 
s,*, o |a, |u-rl raukui |irakalluis 
eitų toj,* jinėbije tvnriioji*.

Aukotojų surašai bu* jm*- 
luitai **Darbininke," kumnrt 
jutsilmigs Gerbiamo sveria ke- 
limu* ju, Amerikų. Visi surašai 
lil|«s virimus* to laikraššHi nu- 
nuiry je. Ib*l Cbieugus ir u|iė-- 
linkės Tnutos l-'oisbi skyriai' 
ym kviečiamu kml lu-lniikių 

:o*. o aukotojui 
sąrašu- jmgnrsinlų "Dninge** 
is-nti>lėliiui::mi. Tie va-liniai

S.-iknlnu-Kna1 |;«-|i..|M*.* imlctin
i *z..l.--l:. ........ . -

utinian Kak** <tapomiirm. I.trove t Kuršei. II. Natimlkevi- 
1211 Treiintnl SI, |Su*<i.it. ••i"* Kk n tiri m Lt n* (llusijuj 
Man*, |iri-iutu iunt jrtliudi j ž.utu-.-r.mlžių užmušiąs>. J. Ka

l’n* tam tikrų kmitit.ln. y ;H"' Tikmiue. K. Valnviėiu* 
,ir Zn|»iškyjr. J. Z>-iiiii- Kiulmiii- 

; luije. d. I'župis N*ttmo*e.
Jurgeli r il iu* n-zidelitu-. 
Kolitą resblenlas Zn|dškrje 

1!H** m. mirė: S. Kr ioutkau- 
:kn* Miii-k<*. A. Ii.-iiliėi- Hilui.* 
‘t,*. S. Ja-iti-kti* Btirgltire. J.

imta. įstaigų, r.tlakrijų 
krautuve, kuri turi |cdiudi 
jimų nuo Lietuvos Vnl-ty 
lu*s Uolių l'.-i įdavimui mo; 
Amerikoje Inv.-iliotinių. ar-' 
!*a |iii-tiinėi:inl pinigu, tė- 
siog l.ii-linii- Ikraų ižibtii .....
adresu: Lithuanian Sales 1
Corporatioa. 120 Tremom,. . ,“lr.*’: T»'"k* ''
St. Boston, Masu.

Ar bus ižduodamor kvito? už 
pinigus rumokėtur už bonnr?

Tai|i. O k.-ida luinai b'i- 
Amrrike, lai kritu* Iki- gr 
įima išimtiay Ii uud lamų.

Kas ant kvitų pa.-.iražo!
Tn- kuri- priima jūnigu . 

Ar bns Liberty Bonds pri 
imami už Lietuve? lionn? ir m 
kokiomis iilygonn . ' 

liūs |iriiiiiiimi |»riuu*t:int 
]M> $-'».■■■ llUu klA'I VH^lMA 
Uolienų.

Ar galima bonus pirkti art 
iitnokesžio ir kokiomis Uivgo 
mis?

Taip galiiim. 
mu reikia įmul,i'

įmicoI

mininti ••ItartatiiiiLa*.“

MONTGOMERY WAKD * CO

—

Rumatizmas
at ur muiu norim m rme

t>. > •••2 ♦» balno L»oMmi>«... •Ma^i.aSNM Aa Irt^ -»• l-t-al-tr* t*« s «4rtp «■*-a-^aM »—• • šautam* •takLotma M»u»••• ga-« IIU MMlM M *•«•«•i.UuiLom vai m •« Mterta m* •se— t» •*! a«a>iMa«a* Aė «mtaHr » «a« bsfcrVaa ka- taosm k aaAs- • ta lanui.Haa tt K«islir*« ju- *ae a., <b
A le-rti k*4 t »l lobu lnė’istdup.i,auis.'u #«1a totą -•• m imi ai,• a.ttam. m •• |-» ų-m t a* a l*«I auti io«a*aa • »»« I, at. t« t»'t m* b"*" •ta ta ra ttt ta-»«s *M« • ar •*•••*••«•♦•’ Kautai iv..« I Mtaltat «MM P*a- X, ai*** Insšl,

Itimdiio. 
Prtm-l.ui Avė,

tmiili- daliuje t Krytis-1. M-I 
Vasiliauskas lattikelii-kiimso. J. i 
Suunuiiilis Virlitdyje. K. Uu-

alMŠaiiLia arkauėių
g.ta-ių.Kri- :i|«ir juu> žinot arlm 
jir palya lai 

! sifonu:
Kaziai ima

m; S-..
t’liii-nru, III.

ėiu-. lt. <’y plij:>ii*kn<. .1. Sla- 
ė-iiikn-. I*. Si-telziubit. I*. Alio 
v iėi||*.

į *1 i»*k kunigams i-nėni*. u 
dar |uirn|*ijoiii- -u-i-knkl'iil* j 
tnnžestu**. tnikuamu jų luini 
• li-k-li-. •• siiiiiiiarijn Nr-iuurus- 
tikini ve* |e-rnni al-itlarė ir 
i-totu* tiktai 3 nliutimai

[ jn-ii itni.-ini.
“Išrtvin Hritv-n-.'*

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto
T.-i» .ifduiil.m jm iri vierun. Turinu- Ilsint; iw-*vniKinannų 

eėnnių. Turiu’ n'*»yė*ttiti ir lt I! i lit-’YM't’ Turinu- kruna 
tVrit; i* > tiūu.iio lmU.ii* ir Litis o iLjln. utlūiuitii. Turinu- 
jintrių bttkrzni tų.

‘linui* riirekut.i A. > ■.■tol*, |.B,iikdi> ir s|udimiui;^ 
f. irvvti-l.ių. Tegul kn !.i ifii.'t» t ieną i* jų įirija.

r’i.i yra **|t|* V<iti" ar«i>luru. C.-litia šia gauti “llrau- 
r.i" i,ii*ii>iilu. pultieji Į ji ptitriirsiiiiiuų ir d.,rim. Turinu* 
l .ifUMt knygų i- inul-l iltį* i*iu PriėrttH- al*itnnkyti

I:
nt
>iiil-

Iš LIETUVOS.

Mažu Našlaičių Baltai.
•t'! I--. .u l*r»ie-,.l.u« S

CASH AND CARRY

LIETUVIŠKA MESINVCIA IR GROSEBNE

Mri »jr.ii imt kiekviena kotuma-n kuoperųmut 
lUcancetr.ili Ariu

I.uk


PRITYKINO

SU ARBA BE

UI.'IKAVINO

SKAITUAVIMO

EI.I.UlT-FlSIiElt

l’.VTOS ATIDARYMO

Tvirčiausi Roberiniai radai Kurie
INDENING

Yra Dirbami
LAIŠKU DESTIMO

]Hxls»- “WHITE SHORT"

į
I
i

<______
oPERATollKOS

Tolimame vakariniame miento jdaėiai tarp iiuouių tinomo- 
ję proteatoiių parapijoje klebonavo fauonėtim atnidavva panto- 
ritu. Tanai |ianloriu> buvo iitm-iai ajuiKkaitpi, Avieaaus proto 
inteligentas, gerus širdies, uoliai ru|K->tiugas Viešpaties viny- 
ne, |msišxviilęs savo |mmpiji<M'iaiiis ir duosnus beturviaius. 
Jojo iiumiės, at|niH*, buvo nt»i<lavę jam, y |taliiigai im-lcryn jo 
parapijietės. Jie laimi niiiiii«ln |Mtėniįjr j»jo sveikatos iuni>- 
jilnų, gi tuoj, eioitnrę. sumelė jniu kelionės bei užsilaikymo lė
šas. knd uuvyk<-> į Los Angi-h-s, Kalifornijoje, ĮuisilM-tų ir su
stiprėtų |i.tiig<li- asliH'iiiskni atėjo sil juouii nlsisveikiuti. 
y|Kiė nmlerys. gi iš jii Vi- iui liiliinusiiii tolėju visntiuą užkili- 
kėjinių ir |Hi»vv>-dnvii didinimų >avu buko gvlliėdaiiia įvairiuo
se nueboiriiysiės veikimuose |sirn|«jus namini. Jai jis jmsi- 
ketinu ištikimai rašinėti.

Savaitėms l.-ls'-gaiil jo Iniškni nlviibivi. reguliariai iuo sa 
Vaite ir buvu užsyk iilsakinėjnmi ju iiarnpijii-lės. Staiga ju- 
eius jautri tikis |«il<-niijti nlmninų. I’irmmii ni-gink-ms likybi- 
lūs garsas, krypimas Imk liažiiĮėios, kurių juslu alui taip Imi- 
adai nekentė ir niekinu. Jo gy vcmiuo arimmijoje skambėjo 
“|m|n-žiin- įstaiga,*’ su jo grįžtančia sveikata a| įsi reiškė kokia 
tai Įs-rvartn jojo dušioje. koks tai link ••Itmims” kry|«snys.

ISnhitiuai. ii tolii-il imi m-ls-iskentė; ji tiesiog jo |>:iklni|s<*-: 
*'.lr tai g.itūmis ibilktu.'. kml jis. pastoliu, uilgšto.. K|*is- 

kiųialų Imžiiivius—Imlų nukryisys Imk jtuUUM>.*"
Davus klausimų, atsakymas greit sugrįžo su linksniu: 

“Ariu Dievui! Taip esu katalikas, lignitu- ligos laike, turė
jau pro'.Ti ns-l-tii- ir studijuoti. Dikčiui skaičiau; sekiuu Xrw- 
lunuų j<> tniiisiiii. lakais kumis-t jis sukomponavo “ia-aik 
Kindiy Liglit.'* vesk uuilmii šviesa;- kariavau ir knukinausi 
mi įvairiais į.ilikrinimni*: galutinai išvydau tikrųjį k<-lių. Ir 
Vėl kariamu imi uu-blžiuiisi. <l, kaip aš nmlilžiiiiisi! Apgaulin
gu luuisii mi|«i>>b'- nuo mano akių. Aš praregėjau ir intikėjnu. 
Tai|i, esu visa siidžiu tikras Ityimi Katalikas, (iarbiukiiu Die
vų už Jo geraihiryslės man •titeiklne!**

Moteriškė |H-rskniėiusi.laiškų i.uo savo draugo la-i |«larė 
jo ėmė graudžiai verkti. I'usaulis išrodė jai gan tiuusus įlaluir, 
kad josios pavĮziiiių šviesa taip išgi-Hi. Įtaisus mišiny* atsi
vėrė prieš jų. gi tamsa apsiautė jų. Josios širdis nuliūdo ir pri- 
ni|ūli|č sopuliais: ji išrodė, tarsi, sukvaišusi. Nei žemė.drus
ka nustojo skonii-s. Kelias link nugšti-suiii gi veninio dingo. I 
jos širdis praviiko dėlto, kad ja apl>-id» josio* grrluniiuis ;ia- 
aiotius ir violas. Kų via daryti.* Nu iie*i<-ii-kn širdžia ir mu
štynių ji pa-iiizs* upl-ulusi mumis ir važiuoti įsi. jį, ištįs lyti, 
pirm kol žiimmh-* sužinos j<> suklydimų, melsti, kad gerai ap
mušti tų kų jis |uidurė, jiarudyti jam jojo klaidų, atitraukti jį 
nuo lilnulitigos iuti-kiiiės k«lii ji neimtų, l«-t vis-gi aptemdė jojo 
aiškų regėjimų, ir siigrųžinti jį atgal j si-uumis vėžes Ji sųži- 
ningai gailėjosi, taipjau uųžinhigni troško sngrųžiiit jį aut 
“tikro kelim**

Ta moteriškė laivo teisingu savo |«*rxitikriniiiiuoM* ir Imvo 
doros širdies.

Ji tikėjo, kad josios iru tiesa, gi to negalėjo |M-rxistatyti 
koki (misi inlakn gah'-jo njistikli to taip šviesaus žim>gnux galvų, 
kad priimtų tikėjimų pilnų **|irielanj liet stamlum-klyx<-ių.*X;i. 
liausianu- įsitikriiiiuu- ji luekL'-si; im-blėsi kasdien, kas valandų, 
dėl sugrįžtus' siikiidusio ganytojo, toliau rimšėsi vykti į Ims 
Angek-s ir nialilnuti savu Miklinusio |>astoriaus ka<l atsiverstų.

<ii jis apie tai m-turi-jo nieko žinoti. Tatai, ta taip gera 
nmleriškč. |*ilim šiniies milimliiiM*. la- |x-rtrakio kuždi-daiim 
maldą. Ii-idie-i to!iliion kelionėn. Dieno* žnilai greit uiti u |irnl>ė- 
go. gi ji nei lie|Misijllto knip ir Isis Angeles priegloltstyje. Nu 
aitikinui* seno |im>1<iriaus ir jo |iarnpijielės buvo abipusiai link 
siūtis kol a.-|Ki,iii>liula epUsi,. likylai- klausimas. <‘ia ji nu|iiešė, 

i kaip sprogu j«s širdis dt I jo aisilraukinio nuu tiesos, nilo tiky- 
Ima skaistylu'-s. Ji verkė, kad jo siela |«kry imi link ištvirkiim. 
“BaliilioiHi;" jojo liaksnuts jiuAn* vien lik varstė josios jaut
rių sielų, taip kad jos pusigaib.-s ėmė jis aiškinti savo stovį, sa 
Vo piiežastįs. savo įsitikinimus.

1‘radz.ioje ji laivo užkietėjusi kluii-yloja. m-prielnnki la-i 
Uzsikirtusi. Iii jis visliok m-silimė. .lis pnlnre jai. kad iim-Is- 
tų-i ir (įminei ji klausė. .Ii* v<*|ė ją dienu iš dh*no» savu se
nobine jiega ii ii<-ntsi-pii-uiiiiu gulyla-. kelinis, kuriais jis |iat* 
ėjo. gi kad ji Imvo sąžininga, liinlma-s šviesa įsigavo j jo* širdį 
Ir llpšvietė j,u sielą.

Nnvmlein la-slenkaiil ji ėuu-alu-joti. Nu liuku ji pri|«ižiiu>. 
ką pirmiau ukėj.. negalimu. Aveniu* Knlnliką Dažnyi-ios teise*, 
doriiiiui. įs i teisingumą. I'a-galio* ji liko nugalėtu, gi kuouu-t 
jo* semi* |uisi«riu* nuvedė ją pa* kunigą ir pa*i<lavė prakilniai 
seilinusiai Itnžnyėiai (šitie. Kristaus įsteigtai ži-nu-se. ji i>|m- 
žiuo esant' iikru katalikė, lumiu-i j".i" linksmil«- italėj.* Imli 
prilygta vn-n lik r*-i**« liiik*ini l«*. l’ažyiiH-luiiu' laike ji priėmė 
Kak ra meni iv. *> jokia jaunnvnlė nesijunti- taip laiminga, taip 
rami, kaip ta d<*ni moteriškė.

••Atėjūnaiversli mi*-.” tarė jiui** senam pastoriui: "|«a- 
t rauki i tavi- aivai Imk pr»lestautauix>. gi. štai! kitaip įvyko; tu 

• utį* itei -Halu-. ’>!i biž.uu*; ui t:n--. gi štai iiumo muldą iškltiiisy 
llills. Nei-ijllll stoti prie- vi-ą |in-all)j gllllls'-je liuitio luilljl*. 
t:kyl**s. i*.u.* l.iiU Ib'-vui! nuilom i»i"-ii mn-nuiir,"

.Ii -iii nz-i uanm. ir tik <lll menesiu uli-iil Dievu* pukv.et.' ■ 
ją į amžinu- ikiimau- tumiu*. Josios mirti* Imvo iliiii* šii-dgi- 
lu*jvs - -leno ui., -vii. bmii-iain |>r--toriui, kuli* aiškiai išvydo 
Dievo valių viMiau- ka* įvyk*.-.

•Ii- *lar u-l* i. i ,i, n . ,a, ta* sitsiioime. tiulius- li!-k pa
tarti L.** - ui — iuii -i.*- Ltauim, kad nuilibi. sažiiiit ga. širilin. 
gii liuilda. ali-luro Ih-n- -luibmiii duris ir gati-ini sllti-iliia ja- 
tikrai ir-l, i:*-ii. ta -i-. -'Melsši’e <> gnusili*. le-ki-kiu1 «, ra
site.**

1

ŽINIOS lt* LIETUVOS.

]*arod<* 
<lrnlni-

UJA.

MBBGAITE8

JAUNOS MOTERIS

RKIKAUKOoS PRIE

PRANEŠIMAS.
>i!j’»ii.i prunvMie Ln«l n« ntida* 

tutu
Crveryku Tai«ytno Šapų 
JUOZAPAS KLUMBIS 

t ls«» III

UHIfflAIIASI 
VAIKŠČIOJA.

Judamieji paveikslai, ku
riuos nuėmė Lietuvoje otieija- 
lia Amerika* Pašalpos Expe- 
dicijos fotografas ir dabar at
vožė į Amerika, parodo gyvai 
tikra situacija, varginga Lie
tuvos luulėjima. Tiesa rakant 
net širdi skuuiln, inntnnt lokį 
-mikli gyvenimą.

Paveikslai (Kirvio, kaip 
Lietuviai <la1«r yra la* ėeve- 
ryką ir ls- panč-iiikų. Vyrai, 
motery- ir vaikai įvairiose 
apielinkcM- la- skirtiniu* Itin- 
mo ar lytie* stovį |mkelmi* ir 
gatvraė busi. Matyti kaip A- 
merikos ofieieriai apsirėdė su 
sunkiais žieminiai* apsiaustais 
ir taip (uit matyti niiplyštl- 
*io* skaros ant vaiką ir m-uų 
žmonių (airtslo kad noru ir nė
ra <lar žiemos teėiau* orą* 
šaltus žirnini* ir |mdėjima* 
Lietuvių yra limlnas. Žiūrint 
į (mveikdus ir atsimvgnul 
ka*l už ponis im-nėsių ar gal 
gn-iėiuii ten visa žeme bu* 
užklota sniegu ir ledu, prade
di atsiminti laiku* kada U'a- 
-hington’o kareiviai, klonyje 
Forge. vaikštinėjo lia*i sniege 
lailikilaiiii kraujuotus 
kus.

Minėti imveikslai 
knd n|*iirt ėevrrykų ir
žili truk*ln 1r»»j*|«il ir kilu *ln 
lyku. Nėra vieiiy žmogau- iš 
šimto, kuris, butu gerai apsi- 
ri-dės ir pavalgė*. Jei ir yra 
kokia šalis inuaulyje, išski
riant Armėnija, kur žmones 
tokį didelį vargu kenčia, knip 
Lietuvoje, tai na-s <hr tokio* 
šalie* neesame ginlejė. Ameri
kos ir Alijantų l*nšalj*o* vei
kia kiek tik gali liet jųjų vei
kimas ir darluu yra tik laša* 
vandeny ne. Jie liktai gali su
teikti vaikam* po viena tinka
ma valgį dienoje ir įlaugiau* 
nieko. Nieko negali duoti se
niems žmonoms ir suaugu
siam*. Ji*- negali daugiau* pa- 
golls-ti šiame laike ir negulės 
m-i ateityje ue* m-gali užga
nėdinti visu reikalaujančią.

Lietuvoje ati-iua sunki žie
ma ir dėlto lietuviai žiuri j 
Amerika (tagelbos, ne* iš kitur 
nebus galinu gauti. Vokiečiu 
kareiviai ttpipieše Lietuva iš- 
ležshmi viską l;ą tik jie ga
lėjo; išvežė šių metų vaisiu* 
ir Ik-veik visu* gyvulius u 
kalbingi viso* Euro|ios tauto* 
neturi >ait užtektinai rvikim-- 
nii. tai tik visa viltis Lietuvai 
lieka lauk ii |Kigr|ls>s iš Aim*- 
riko*.

Kad imiiariii* keliu Lietu
viam* gyvenantiem* Aun-rikii- 
j*-, dėl Šelpimo savujll ljetu- 
voje, ta|*i suorganizuota Lie
tuvos Amerikos Pramones 
Bendrove, susiihilnnli iš žy- 
tm-*niiiju veikėju rytuoM- 
Aiauriue* Amerikos. Jo* pre
zidentu yra: J. N. Va-ilinu— 

. ka». I*. Moli*, raštininku, kun. 
J. .1. Kaitinkis, ižiiiiiinku, su 
sekančiais direktoriai*: J. B. 
Kaupu*. A. J. Mekšra.-, L ši- 
įimti*. J. Ivanauskas, A. J. 
Šlakui-. K. f'*,*nuli*. kun. .1. 
Petraiti-. M. Miluku*. II. F. 
Mu-tmi-ku-. ’l’rv* iiiblyls*- 
nariai sudari* valdybų. Ofi*a* 
randasi: 112 Nortli Gn-*-u<- 
Ntr<-el. Ballimore, Md.. <> e\. 
|h*i to >le|iartniiM'iitu ofi*n>: 

,ii*ki l'iftli Alenu*-. N*v York 
• ity. piruiuiu. buvo- t* \V*-t 

U'>b NIiih-1.
I .ictiivo -Ai 

te Bvll'lluli 
į l.ivtuui -11

Pradtma Makyklua ir AukšIi*- 
>*•* M.Aykla užlutiniMm n luai- 

eab gauti olmo ikrha laki 
liktai nori. *lu>> kalbėti. įkaityti 
■r rašyti Angliškai.

Alfo* gcron.

M<« iMdurioj lietuj esame aud 
('hieagv ir Lam*lx-r Gatvių, tik
tai Į Smitui nuo loop’’

Atnifaukite pa* Mr.-. Wcavcr

MONTGOMERY WARD & CO

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖS.

KALBĖTOJO MARŠRUTAS. 
bMaMaa P. t. ŽIŪKU 

vaiMja Uetama Atstatymo 
Bendrovės reikalais po Vaka
rines Valstijas. Jis sakys pra
kalbas žiote lietuvių kolonija

N|*alių 23-Tulcdo, Uhio
N|*alių 2l*4Jrand Kapai*. Niek. 
Spalių ZMJaty, lad.
latpkr. 2 iki MTiicagu, 
laipkr. b-Waukrga". 
laipkr. !' Iv uostui, M'ia. 
Lapkr. 11 sheboygcu. Wia. 
laipkr. loMadiaori. III. 
lapkr. 13 iki 20-Cltlrago, 1 
lapkr. 22 Kockdalc, 1U. 
lapkr. 29 Siuuz <Sty, la. 
Lapkr. 3UOmaka. Nebr. 
Grumi. Ti-I'ittdninth, AUcgbrny 
tlruml. 7 p-.picl-Pilti-bundi SX 

(■ruod. 7 v.,kare-Pitt»bursli. Kohu 
tirui *1.
Gruod. 
GruuiL 
O ruod.

III.

III.

hio-EiptlIer

Kanu

!' MarKm|>ur1, l'a. 
lu tVilmingtou. l’a 
13 U-PhiUddphi. Pa. 
11 vakarf-Chmtrr. Pa. Į

I
drabužių pridedant tiau*|air-' 
tneijų ir dailių. Kitaip raktini. 
Amerik**- Lietuviui. kurie no
ri silpti p'i*al|ių savu gilai- 
iiiiin* uiba (aažystumicin* Lie
tuvoj nuli siųsti, sakysim, 
ų>i,isi ui liiibiuaiija. *u Var
du ir ndi- ii |Miii«tuiiMi nitui 

l'ltiuiii.i I. tiivuj ir l*en*|n>vė 
ir įlįsti Isiks.Į maisto 

reikalingų dalyku, 
ul< Jani trun-portaci 
n bu- pilimi LVri»i

UpMtl 
ir ki 
kurie
j ir

UTHUAMAN AMERICAN 

TRADJNG COHPANY, 
t>bu Filui Avcnut, 
N. w York Ciiy, N. Y

nL t 

H
< i

«

Tie padai yra dedami tiktai ant 
Goodrich Batų ir Čeverykų-vi- 
siems žinomų "Lehigh” kuriuos 
daugiausia nešioja mainieriai, 
Goodrich Batas, trumpas batas 
-kaip paveiksle* ir naujas tave* 
rykas KONDA. *

Juos galima nežioti mėnesių mėnesius ant 
aitriu akmenų, kurie*paprastų ževerykų teojaM 
supjaustyt j šmotelius—ant jų nekuomet aėraiiaa 
dėti puspadžių.

4<

*

Goodrich Batai yra smagus neimti ir ftaiia 
ant kojos tinka. Naujas KONDA yra platus ir p*

Goodrich Batai nekainuoja daugiau, kaip kiti, 
o nešiojasi du syk ilgiau.

Visuomet galima pažinti, nes jie 

turi "Raudonų E3g Ant Viršaus.’* 

THE B. F. GOODRICH RUBER 
COMPANY.

Tl*c fll> U <:«Mr*ch—AKUOK. OKIO.

GOODRICH
“HI-PRESS” rari

ROBERINIAI ČEVERYKAI. ®

VISI VYRAI PRIE | 

DARBO.
Viri tyrai, kurie norite 

]»ih;gilinti'i »nv<» algas 
siuntinėjau' laišku* ir iiu- 
lianii ui-aki niu-, 
lanki'*- ilgai. l*-t 
*l>*kiii- j įtaria;.

Ja- luti.rodti*

Vę»
vų» ir

t ui 
tlioju tu

mat >a-
Ik» <». ImH liUrttr

»h.milmi iiidirlb»i*

ta•’l

r
b

DR.F.O.CARTER 
Akrų .Ausų,Nosies ir Gerklės 

luP.ln ItelsMSMal* ana* Joaų ^Aiaam <S*.• ••«Uk*ii a*« ssu aant *V.I SSM |r4t» »*wii«*. <š«i*«s «•>»'* 
l>ųu .» w»..ira ■a.S M v-, i'afciabav. a*aa Kuk a, aisiae- 4a Ms a>1f«4 n*‘«| te r*«KU <4»Jb4» prt r*a4«kt>'« Ai* •U-n H-____ lu i» 

FRANKLIN O.CARTER. M.D. 
IM **.. M-M. M. I A- «n UI. .< f taM^c^. tS-ai»« 4 rp« I t bBU»» a*u« lutesV • i» Ui |1

*

įgmtat 
Ptii-Bipdler

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

i iūIjm) koitt

Pluksnos

PLUNKSNOS

JANCOS. A D S

1S2 Jai

ERNEST WEINER
1)MY OOODS 

1800 W. <7lh lunip Wcod St»
^r. di.vŽM* dvlgitte* įterpti

If t*ut<4*4«M.
!‘’ilkarr-» pa»ir:«Ai’n» fBUBauL

r.At4rL«4»L«Ut •» Hkvtna

Piuksnos
79c

l) I
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