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Senatas visomis išgalėnds 
paremia valdžią

Indianapotii, Ind.. *]»t- 
—Yra išviso 21 u|iskritis 
minkštomis anglių kasyklo- 
nua. Prie unijų priMunranSų 
ir pilnai nHmolcrjM^ yni 
401.488 (Urltininkai. Tiek tlar- 
hininki; ir pakilu Mnrikaa.

Illinou vaMijoa karrHoae* 
msttvikhos 79.176 <larbinin 
kai.

31.
>u

t pė j tai jokios tlomo*.
Į Senatorių* Pomerone pasa
kė; “Arlrn tegu vyriausybė

I kontroliuoja Izuris'ų, arba te-
'gu l*r*ri» kontroliuoja vyriaa- 
'sybę. Kitokio išėjimo negali
būt.“

Senatorius Myrrs |>arakė. 
jog lai negirdėtas ir negali
mas daiktas, kad pusė —mj— |Xacuoaaiio plieno Mroiko ko- 
m, įmonių turėtų saktupdyti. *•***• ptrmrainkas FHspat- ,Hii t racijų. 
1(9 milijonus žmonių. |tfcfc štei kų prankė apie

Aitaa urnai
Mriivn. Icad viftOR anglelcaMtt*

FITZPATRICK PAREMIA 
AN0LRKASIU8.

Wathington. |*d. 31.—Įvyk
sta streiką* ku ateinančiu vi
dunakčiu viaonr minkštųjų an
glių kasyklose visoj šalyj. Ra- 
rtrrikoo* arti puoš milijono

Kabinetas vakar tarėjo ag. 
atrinkimų. Per kelia* valanda* (avadino svetimšaliai* iguo- 
diskuraota Mroiko ktaaahuaa. rautai*. bemoksliais. kairiem*

Po susirinkimo geoerali* vadovauju radikalai, 
prokurorą* ralnror turėjo 
koaferraci jų *u Sergančiu |>ro-1

Ptltabargh, Pa.. >|>»l. 31.

KARALIUS PA8IMATR 8U SINN FEINERIŲ ARMIJA 
PREZIDENTU. į PALIU0SU0S AIRU4.

VaaMnftaa, >ųmL 31*—Va*iTaip
knr brigų karalius Albertas I 
aplankė Bnltnorina Ramus. ’ Londonui, spnl. M- -VMūtt 
Tenai pastoralė *11 sergnnėitto laikrašti- Daili Kipro--, ik 
ju pn*xiilentu ir atsisveikino, išvilama* Airijos klausime, pa-

— 'skėtis- neginlėtų sensacijų. Ka-
BRLGIJOS KARALIUI AP* ko. jng Airija* sira.feineriai

LEIDO WA8HTNGTON4- Hari sbųitų suorganizuotų ir 
------------- gerai išlavintų kariuomene.

WMhiagtMl, apnL 31. — ,^,5 kariuomenei IrukMa lik
Belgijos karalius a plėnio Ra-virau ginklų. Kuomet gi gat:«' 
shingtonų. Iškeliavo į Nor- ginklų. Iuoiih-I augiam* |*i*i-i*......     v' ........
folk. Iš ten kelians j New- „„ut- lirimie dengiasi |mimli PMrorradų.
puri Nrara, kur jo laukia rtr- |ž*b> 'ukMaučia* buvusių ru-
lai vi* Georgv IVasIiingtoii. ^-.t I'r žymesniųjų žirni

............... _ |jRįį,,| jjyveatlMų Petro- 
graile. Knh'-jinmo-e šimtai 
buržujų sušaudyta ir jų tara
nai »nvmda u|ė-n Nevon.

Jri tikėli lietus Įtarakoji- 
mniH*. lai Petrograde siaučia 
lKii.*iaii*ia.* terorą*.

Bolševikų Teroras Petrograde

Taip tvirtina ii ten

Copeahagen, *į«I. 31. — Iš 
IS-tmgrndo Gv|*ingfursan nl 
keliavusieji |ml*-gėliai |iara 
koja, jog bolševikai, įnirtę 
prieš gen. Ymh-niėų. kuri*

•• • iAnglija |«nuris ir vėl užka- Bj 
riauti Airi jų. jai prisiris Iru 

lių. Bet anglių industrijoje j» imsiųMi mažiausia IfilŲIlt ka- 
netekę viltie*. Nes žino, kad riieum-m.-. 
jie neįveiks senesnė*, geriau 
išmėgintos darbininkų organi 
žarijos. Tad jie šaukiasi vv- 

1 riausyhė* ir ikila juistangas

“-£■& Hetera-yC -*«a - ELmE
.mLsSmŽI' “•« «*|M:*"i, rfrHka. pa- Ja'kla. aaelia

Po U tuojau, j IndiaMpo- 
lia. IimL. iMcrliavo iirokaconv 
ašamUviaft Amt*. PtuniMcrj^ 
jog vyriausybė mėgina » teis
mo išgauti “injuactiou” prieš 
angiekasių vadų veikimų.

Ittdiana|*dis yra svarbiau
sioji augiekasių organirjveijo* 
viršininkų siuvykla ir pildau- 
ėioja komitete oTisa*. Taigi iš 
*mt ir norima | irai L 11 veiki
mas.

tb-neralis prokuroras |«r 
teb*fuiiq susinešė su Imliana 
valstijiM guliernntorittmi
Goodririi. Pastarasis |arimlėjo 
bendrai veikti ra vyriausybe.

Kam reikalinga “injanetioo."

Prokuroro asistentas Ame* 
kaip šiandie urlm rytoj mė
gins gauti iš teisnui “injunr- 
tion“ prieš stroikininkų va
du* ir prieš |uitj auglekasių 
stroikų.

Jei jam,pavyks tas atsiekti, 
tuomet anglekasių streiku* 
bu* laimi suvaržytas. Nr* su
lig to “injunetion“ bu* už
drausta angb-knsių stroikų |m- 
laikyti žudžin, raštai* ar kito 
kini* keliais. Taip|ait Int* už
drausta anglekasių organini- 
rijai savo fondų Įmvartuti 
streiko reikalam*.

I’ž to "injunrtion** |a*ržm-' 
girnų kailiniukai kmuištriau- 
šia lui* baudžiami. Taigi, anot 
žinovų. Mroiko vedinta* nebu
siu* gulintu*.

Kų sako senatas?

Senatas Movi vyriau»yliės 
pusėje. Vakar di*ku*uotii' 
streiko klausimas ir |iadarytii 
reaoliui'ija v i-otiii- i-giih-nii*,, 
remi i vyrinit-y l*>.

Ilezoliueijui priešino*! vie
na* M-tuilortii* I-a Kidletle iš 
IVi-eonMitii valdijo*. ropnbli kaina. Pu*kui im* |Ki*impiuta 
komi* .Ii* pnžynii-.įo. jog dnr miglių )*i<lulininiii. 
bininkai turi ti-i-ę Mrriknoti. Kaip viešo*io* i*taigo*. tnip 
Tai vienutini* d:irl«« ginklu* v i.i žinoti, - bu- ni*lrau«ti nuo 
|nieš LnpitnliMine* 
rija-. Tik rakė, kad 
ka- i-mintingai butų

Bet kiti o-uatonui

Įjkrova. užadremmla “Antri- 
'l.o* 1b*iiiritirii1*’i Ntorit- 
hulme. im-ių-li Amerikos mu- 
rojams.”

PAsirmlė. jng toje įkrovoje 
yra Imlšrvikų agitativinial 
rasini ir filmo*. idmliriHijan- 
čio* sovieto sąlygą*.

Prieėbolėevikų laimėjimai.

Niaiirvaknrinė* rusų nniiijos 
štalm* |iranrša. jog Isilšrvikų 
ninku* vaknrtntse nuo Petro
gradu praeitų nntradiraj at
muštos ir |<aimta nelaisvėn 
■Km ImUrrikų kareivių.

Praeitų tro<-iadietiį gi Yude- 
tiiėn n nui ja nllikti*i |ia*ek- 

i liiinvn i»feti*yvų vakaruose

riuoim-nę.

•‘Nėra al>ej(«ės. jog ta stotu- 
feinerių siiorgnnixiitiln armija 
labjau* |m*ekmingus ir stipru* ______ _  _____ _

kaip kuotm-l nors ki-i Naku, mieste likę nejirrdau- •"•.i K rastaije Nirto. Paimta
*** «■**** I jtuumri.” |mžv-miiiia ritnip- ginusia hdševikų. Jg didžiu-■rWi<v»a MW hrišerikų. ,

sayje. 'uia pasiųsta mūšių fruutan. RuemĮja griboti TtMH.
Gyvuoja 1JN konpanijų. I *••’'■** J4"™ Suomijos vvriausvhė duoda

r. IMnųtraile. ten Mi|daukia lyarayer
lUšonut: ;y„1Ui 5r tuksiančiai |nlhė»ė.!’0,,'*,’ I**’'"1? '•**
“Upkrityj. M>IN m. gvva- lių am. muši, linijų. «**^i*“' kLfc?.

vo 1 Jtat kompanijų. Aiandie nrturi kur dėtie*. Kaip laibai- 
organizuojama jų daugiau ir .lyt.e svvs kuriai* radosi į vi-j *^“ •‘““***>*2
kiraimnijus pnskiMram* į I- ra* šonus. W'*~ntMte

talijnnu* ir liriga<ia*. kurio* Sakoms, šimtai 'sutariamų 
turi valus ir pilna* štabus. į žmonių kasdien aroštuojnma 

“Tai terhmkalė karinome- >u tuo tikslu, kad ant ryto-
pė. Ne* tari skyrių* inžinierių, j*““ jnu* sirraudyli. 
transportų, ambulansų Ir lt. I f-------- - ---------- ~

j “Ninu frim-rių tos karino- ^ i**'
menė* gali bul tarjie "ii.tnei ir ,k** duonos, nrlm kokio nor> 
Mtum. iš kurių t.ieet kareivių kuro, 
yra |iačinui Ihiblim*.

( “Militarinė tos karinome- 
,nė* vertė nral—jutina. Vyrai ■ 

Chiragn.-Mtaadie gali luit disri|4iuuidi ir išlaviu-' _
lietaus; |m |.Mų šalčiau; rytoj |aj v. teranai J

Anglijo* armijos. Jie imliu, 
šuoli įstojo nųnililikotiinėti ar-' - . 
'iiiijua.” • ■ ve* vwve ri***" woaao*»" v*v vvvr^ųv* w*rav ■■■■■> ■ o ******* •

Toliau* iiii|iasakojani:i. jog laivu* (ragavo kažkokį ImI-^h) 2,i«iu,ioi šautuvų iratronų, 
tai Atrijo* armijai jakilti uic-,į.vj|sj;|ilj |Bivų. kurį tuojau* l.tzet šovinių ir kitokio* karės 
ko daugiau netnikMa. kaip lik Haič j Itjorku. usslžiugo*.
vienų ginklų. Tislel miglų ka- 
riiioineiH-* garnizoiuii Airijoje, 
sako, turi saugoti suvu ginklų 
ramlrtiu*. Ne* kitaip guli Imi 
blogai.

iadnrt rijoje.
“Jei aagb-kaūai pakils, 

darbo spėkoa padidės kovoti 
prieš neprisotinamu* kapitali- 

••

teSI*. g- *---  ------ — - - __Kllftų JIN IM1N pRLI^niaM 
darbininkų streikui ir šitų 
streikų sustiprins. Anglekasių 
streikas, be ta. rastiprin* vi- 
soj šalyj darbo porieijų. Ta*-*“**-

___  ___  'rrikš. jag darbas sutinka prk| H komiteto ofiso 

ra« tMa rioMutekua. katrie ,<ttta’ *■«♦<* •»«*» mate. Ir rirrikaa paAkmingai roda- 
noros dirbti krarklom. Kaik..1^^ «br ir šiandie tų patį P~d«k"ja suma-
rios komprauo* tvirtina, jog "onW,',°
jo* tuojau* uždarysiančio* ka- “Jto* įniko |«ag»vę nž gerk-
syklas ir neduosiančio* išimti - Iė* visuomenę ir vyriausylię. I - —rmn—-iwi
Bri svaro "“K^ų Jie nugali įlariių, visuomenę ir

IM rvriaraybė/saka, jog Tyriausybę- Jie atrisakė tar- 
taip netarė* Imt. Jri kasyklų •• M**" induriri-
vclėjei taiprigsis. tad ir prieš ** reikli*. ** > «•>" 'il- 
juo* vyriausybė Įmkel* Imta* "«B»Wi orgatramdų dar
gų. Nako, visos kasyklos, ariat 
nors jų didžiuma, turės Imt 
nlidarydos.

Stnflcaa gali tųntiea trumpai.
„ . . i**1*-' «»bau-irytaių
Žinovai tvirtina, jog Mroi-I Um1

kas galėsiu* teslie* daugiansia1 
ilroimlj dienų. Ir štai kairi: ' gB Bnjg

Iš ImlinnaiMili* apturima ži- MJ-| .«> (|tBii<l 
nių, jog angteka.ių Mroiko |„ikn,WlJ koro*|nm.lenta*h- 
kinnilela*. Imk. jau sutinku* |.Hr<lxni(lo
nusileisti *u savo reikalari-j V<H u£ og angliškų mvlių. Tnd 

W,» "•**** ’c’,i"u‘ I-' 
didžiulio • Petrogrado prie
miesčiu. Tuo labjau. kad (iat- 
eina dar yra to imties Imlševi- 
kų sovieto valdžioje, kaip ir 

I'Petrogradas.
Žinant iiutiMo stovį Gatei- 

noje. galima pilimi nunmn.vti. 
koks maisto stovi* yra ir |ia-|iiiaii pasakoju, jog ji* ištisu* 
■■imu Petrograde. Gi Gatėino-

, je maisto stovis ve koks: 
Ainurvakarim** (gen. Y utie- 

niro) armijos ofirierų butuo
se, kur ir man tenka valgyti, 
kai-kada* tenka imragauli lai
to* duonos, |Hignminto* i* 
amerikoniškų miltų. Bet. nl*-!- 

iiiai imant, iih>- muubiįninė* 
čia jiitsln duona, kurioje vrn 
metiku dali* kviečių. Mali 
dniig kurtų teko inlgyli ii 
liolševikų gniiiiimiiių duonų, 
kokių vartoja n<< tik jų karei 

jviai. I*-) ir civilini žmonės 
tnip Petrograde, tnip ir kitur.

Duoba prasta.

Tn ilimtln įritini prn*tn. At 
risiu ir jo. *koni* tok*, knip 
liiii-šitiv* jiiislo molio, šiaudų.

čion didesnę užumkesnį ir Im- 
*ių viskas jralmigta.

Nako, angb'kanių vatini ge
rai suprantu. jog šilau rtroi- 
ka* nutik* publikoje nti|*rų pa
sipriešinimų. Ne* jei augleka- 
šiam* butų pri|mžinti reikala
vimai- tni milijonai tų |mėių 
įlarbininkų turėtų nukentėti, 
ne* miglių kaina Įiakiltų ir 
unglyn tie visiem- Imtų priei
nami.

Ih-t svarbiausia ta*, knd 
prie* streikų veikia |>ati vy-i 

'riaunylm, mi kuria negalima 
statyt ie*.

Kuro administracija.

Kaip ten nebūtų, imt .u ryt 
diena išnaujo atgaivinamu- 

Ikaro* lindo kuto adniini-lraci- 
I !<•• veikimu*. Pirmiausia bu* 
nu'tntytn anglims augL'iau.ia

n.Ki- PIRKITE KARES TAUPY 
krri |M0 ŽENKLELIUS (W.8 8)

I

SPALIŲ 31, 1819 M.

VUAKŲOM MAITINASI 
RUSŲ ARMIJA

M|Mttiauk<; ir balta.
■1 - 1

kios duono* vienain žmogui 
duodama rirM aštuntoji dali* 
Klaro dienoje. Ton duiUto* su
merkiama j bulvinę sriubų ir 
dalinama žaismėm*. Taip laivo 
daro bolševikai būdami Gatėj, 
tvoję.

Nujtranlnmn. jog ta* kito 
kilio itmiMu bolševikai muili
na ir IMrogmdo gyventojus.

Yra visgi žinių, jog ir to
kiu* duono- Petrogradu! truk 
Mn. Sakoma. jog ten tokion 
duono* svarui šiandie reikia 
mokėti 3JMI (Ištiki lukMmi- 
eini) rublių ir tai ne kitokių, 
kaip tik buvu»io caro ariu du
rnos rublių.

| Viena* Isilševikas nelaisvi*

> mėnesiu* neragavę* jokiu* na'- 
Iras. Nėra luitai •liih-b- rrte- 
nylrė kaip Gatčinoj. taip |«i 
šiam Petrograde.

Kraut Gntėinoje man |mėiam 
keli* kartu* teko valgyti mė 
so*. Tai buvo vieni ik arktie 
na. Svarui ai klieno* Gatčinoj 
imama 23 rubliu*.

Nežinau, kiek kainuoju -vii 
ra* šunienų-. Bet manau, tn 
n era bu* kur ka* brangesnė. 
Nes tintėilloye klintie Vt-i šll 
iv-* išmušti it suvalgyti. Knt 
rie Įmonė* turi dnr vienų, ki 
tų šm.į, tad ji 
ravo 
l sip 
dur-

itm* raiigoju kaip 
akį. N<-« j<-i to tieilary-. 
iMUunthi šnnsli* ir nl-i 
šunų *ki-r,|yklon.

Aržiau Petrograde -

liati'inn m-ditleli- niit-tn- 
Pirm karo- ji* skaitė apie 20,-

bū<io Suomijoj gyvi uautinf 
rusams įstoti šiaurvakarinis 
armijorv.

.Sakoma, jog Aoumijai a*H* 
__  ________ tusi ibiu ginu jiagrlliėti Tnda- 
Maadie Petrograde neleng- kndir sunugiaut

ilieijų |meš bolševikus. Bet jai 
lo nedidžia lanlaryli finansi
ni* stovi*.

Sianrčt ratai laimėjo.

. Iš An-lutugel-ko pratin amu 
_______ jog šiaurinė rusų armija ųn> 

gabenami boMevikmd *‘*r*i"*’ IbnmK-Imv. kur ami- 
* T~a*«t____________ jungusi *u sĮs-kiuiii*. veikiau*

ėėuiiis geležinkelio fronte.

> Geliingforsu. >|ud. 31. Onegos frontu dalyj šiauria 
Nmunijo* vamb*nys«. anglų ka- armija nuo Imlševikų laimėjo*

PAIMTA RUSŲ BOLtEVI 
KŲ LAITAS.

BELGŲ KARDINOLAS AP 
LEIDO 8. VALSTIJAS.

KUOMET FORMALIAI BUS 
RATIFIKUOTA SUTARTU.

IMI gyventojų. Aplinkui jį yra 
vieno* ūkė*. Tad miestui <lnr 
ir šiandie šį tų lengviau gau
ti iš ūkių, mm |mėių valstie
čių.

V|iuė ėia yra dar užtektinai 
bulvių ir vi-okių kilų žemė* 
Vainių. Riminė* šiaip taip gali 
prasimaitinti. Badauja tik m- 
turintieji pinigų.

Ibi ka* kita yra Petrogra
de. Viena- vyra, man |ui>ak> 
j«. jog lėtuti brangini nudūlina 
liet UŽ žiurke*, tillli'itloje Vai 

goiua arkliena ir šunienų. l>-t 
nekiiKiie-t ne|iavartoln žinr 
kių.

< tfiei.-rų būtim*,, duodama 
valgyti dukart dienoje. Po 
-iaudivniu tirto- :trtli*-n-., 
jiiislo* dilelius ii arbatų* iš 
vyšnių lapu, \nktire bulvių, 
jim>b,> i 
lai* dar 
vėl nrluito- 
-uolia*! t 
Tam tik 
Mikronui-

Iškeliavo Kanadon: rytoj kė
liau Europon.

Anglijoje sakoma, jog 
lapkričio 11.

Londonas, -imt. ."si.—Taikos 
-ulartis *11 Viikictija. rasi, bus 
formaliai ratifikuota ir ims 

1 idMijmiii* ir iškeliavo v,.j|;|j mutinių nniiisticijo* stl- 
kuktiivių dienoje, ty. ateinan
čio Inpkriėio II.

Apie tų vakar Angliju* fiaria- 
Iiirlll,. praiu-šč- užsienių reika
lų |m-«-kroloriu* t’ecil llnnns- 
Hortli.

.Ii- pnžvliiėjo. jog paminėtų 
dienų tini biit viską* pabaig- 
ta -n ta sutartimi, nežiūrint 
Suv. Vnl-tijų —mitu užtruki-
IIKl.

New York. -|«l. 31. Itrtgų 
knrdiimlti- nl*i*veikino .ii 
Suv. 
Knluidoii.

Kitoj JJ lfuel***o kardinolu* 
' iškėliau- lldsi joti.

DAUGIAU LAIVŲ LAT
VIAMS PAGELBON.

Copenhagen, *|cd. 31. 
Vietų* latvių >|iuiido. biurą* 
Įųi-kell*', jog talkininku ka 
rė* laivynu* šalimai* Itygo* 
Išdidinta* keliai- didelini- 
Iniini* -n tik*ln pa-ekmin 
einu griauti vokus ių t u-u 
lairicija*.

% ntt« 
a ii 
Vakar** 

pii|N-liu. km 
- *niiiaht»« nrkli«*in»*. ir 

1h I vitknn* im* vi 
nlii*i/i rnuli t atarti, 
•tai niknltnm- n p 
• Kitaip 
U tlHlub-Hu

n*ij tii
rkli Nėr* k

PRASIDĖS PAMALDOS
RHEIMSO KATED 

ROJĘ.

pri«t>*inn 
jmIvil

Ų

NORkTA NUŽUDYT! POLI 
CIJOS VIRŠININKAS

Clrvejand 0.. *|«l 
čia -<i*elta nauja* *i 
kuriu tik-ln-. anot 
tvirtinimo, buvę- i 
viela* |H>liriju- vi 
-Smiili it kitu- nur

Parytiuv, pnl. 3<i. Mira-
Itbriin* gni-loji katedra 

■ra tiek laimi nukentėjusi 
i„ vokesių iMiiiilundiiviino, 
iip pi i luinu buvo uitiimma. 
Taip tvirtinu |i'd* kardino- 
■ l.ueoii lb- to kardinolas 
i-kell*., jog apgriauto* ka- 
dro- dalvs išdalie- laikinai 
>1ni*vlo- ir joje linu laido*

T tu
ko
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rM> Užeikite ir į Mano"DRAUGAS*

UCTcvtę kataukv naomaan* 

“DRAUGAS” 
■tamm L~ *ii ~ a>-a----  — - —.maaem e*mrawvo*r ^*a*jrwa ■* m ain mi*ii 

»a«3ll’VEKATIM ILUNAl 
nroa .............................................. mae

oųnnaonooooooooooaų

DRAUGAS” PUBUSHING CO. 
1800 W. 46 th St, Chicago, IU.

Lietuvą

poje. Lotyniiktatria už viau 
yra Italija. Pri« totytaiką 
taip-gi priklauaą Praaemdja, 
Ispanija ir Portugalija. Ru
munai, norą gyvena Europon 
viduryje, bet yra mišiny* )o- 
tyniškumo su rytini, tautų 
yjaitybėmi*. Prie lotyniškų 
tautų galima (iri-kaityti Mek
siką, Itniailiją, Paraguaj,. 
Perų, Čili ir kita* ispaniškai 
kalbančia* Amerikon viešpa
tija.. Tai-gi lotyniškų tautų 
draugija vra dnb*)ė, nor* ji 
neturi smarkių (lolitiškų ryšių 
tnqi vienų ir kitų to* pačios 
rųšie* viripatiją. Tekami iira 
karėą taku kaskart tankiau 
ir kaskart smarkiau girdėti 
šnekant apie lutynišku*iax 
tauta* ir apie bcndrMOŪM jų 
reikalus.
Iririuvai siisiilarant savo Mr 

|iriguliiiingą vieš] wt i ją ir ieš
kant sau virius tarp seniau* 
susidariusių (msaulio vicŠĮm- 
tijų, nikiu taip-gi aiškiai 
suprasti ir gerai uĮmiintyti, 
kud na** žiūrėsime j lotyniš
kųjų tautų vienybę. Tą daly
kų jau pradėjo gvihienti p. 
Alfmlu Anearano Ryme di
deliame italą dienraštyje L* 
Kronomista d Italia. Mea ga
vimu* N. 17C ]M*nkia*dc*imt 
pirmųjų leidimu metų, išė
jusį 21 rugsėju, l'Jl'J m. Tanu* 
dieuraštyji' pirmutinis žy
miausioje virtoje (mtal(HBta- 
*i* J rijų su viršum skilčių il
gio *trai|N<ai* vadinasi IMa- 
ra ir MyuyM. (la Lituania 
e la latinita).

Gaila, kad autorius įžangoje 
(laMMako nejudįsiąs (aulitiškojo 
žvilgsnio (Ijaučiamo ia trat- 
tazione dri lutu (mlitico dri 
proMrma), u tik paaitaakj- 
sią* ištyrimu to kiek lotynU- 
kutno yra lietuvių tautoje, 
da jisai sumaningai, iškal- 
bingai ir nuosekliai sutraukia 
|aėius geriausias ir pačius

Lietuvos Degte Degantieji 
Reikalai.

Kaikurie lunkai, aj»imda- 
■i perriąsti |riaigus j (rietu- 
vą, labui skriaudžia siunčinn- 

Bbb ui <k»lK*rj n**
ką daugiau knip rublį. Kol 
LŪtavaa valdžia neturi-s saro 
konsolių Nu vienyto** Valsti
jose, tol vis bus vargo su jri- 
■Igą riminiu.

Daugeliui klausiant kaip 
M*ūa siųsti pinigus į Irietuvą. 
•Ms pntariaine palaukti Ice- 
Has dienas. Ketvirta lajikri- 
8o šių metų Ims Amerikos j stipriausius m,s kalinai pa
lietu vi, Taryl«ob |siwslis. Ja gyrimus. Teeinu* |i. Anearano 
me dalyvaus atvažiavusi iš nesuku, kad lietuvi, kalia yra 
Irietuvos misija. Tada bus ap- |nti gražinusioji Jis tik ra- 
numri) tas šitas klausima*. Į šo: “Tarp triną žmonių rar- 
Veikiaasiai Kloekutyvis Ko-Dujamų kalbą giestniagumu 
mitria* IVasbingtum* gaus'italų kalbu užima pirmąją 
kousuliu teises ir galės tvar- virių, o lietuviškoji antrąją, 
kyti (anigi; siuntini,.

Jri kas negali taip ilgai > 't-'““- •«*«• H
laukti, tai gali krušoje iš- .‘•aulu ii |*rimo (Mieto e ųueibi 
pirkti Monev tinlerį ant var-•• ■*«*•*»«). U >“ 
do Mr. George Navickas irjt.riis. kad p. Anearano yra li«*- 
pasiųsti jį į Ko|H*nbagvną su tevis. Jis išreiški* italams, 
dviem laiškais. Vbiuts laiškas statydama, jų kalbą pimioji* 
turi Imti rašvtas (mėtau p. 'irioj.*. Ji- už|a*lnė j, simjm- 
Saviekui. lrietuvių Valdžia. •'«* 1----- ................. ““
atstovui. Taus* laiške turi bu- ‘brangina. Jis padarė 

ti pasakytu kam |>. Navicku, 
turi persiųsti |iinigu> į Lietu- 
vą.

Antras laiškas turi būti 
rašytus tiems gimiiu'*ms kurie 
turi gauti pinigus Lietuvoje.

Nuprantama, kud Lietuvi*' 
Atstovas Ku|M-nluigviie. uuii-.

(Era tutti gli idiotui (rariati

lirungimlamas k, jie 
mindą 
italus, 
beveik

I Jei Ui ai. įtikimlaiiiu. 
kad m,« kalint yra 
tnip graži kaip ir j,.

Bar ir iš kitų virt, matyti, 
kini ri rai|»tiiu autoriui* yra 
lietuvi*. Ih*I ilnli; kaliu; jis 
tnip vartoja, kml .-kaitant

s^IIJH UUIUUI41* !»*»•» «s»K ( ,
AtMuvu* imti-;H 1 uu 11
nyili.iim, Ameriko* Moiiey-tlr- l<*liau strai|.*nyje trunijuii 
derius j daniškus pinigus ir ; “ 1,'‘“
daniškuoMUS |terd,*<lamas j | 
Lietuvi; llirė- -mi I 
Už durli, šiokj lokį tiuošiiiitj. 1 
Mes nežinome l.ni|i uugštn- 
Im- tn- nuošimti*. I«-I ji» vis
gi m-snlygj. .k»li* rio *~ 
liti, kaip t.it diliu 
liauk ivrini.

l*-m> Nu.iel.iu udre-a.
Bok 211, t O|n uiia’• u, 
nutik.

Karas Lietuvoje paliko gi- jos pulkai, j kąra laukus ėjo 
liūs pėdsakus. Kmarkim žiau- pushoM, Uogai parėdyti ir be
raus karo auilros, siautustos veik alkani—prie džiaugsmo Ir 
ant mus, tėvynės jatdangių darini nesigailėtų šiokiu ar ta
penki* metus, Lietuvos gyveni- kiu budu lietuvi, kariuomenei 
m, iš jat pamatų (lamainė. Dar pagelbėti. Karo lauk, ajikasai, 
ir šiandie priešai Lietuvos .tai ne šilta grjėia, priešo kulip 
faismėms neleidžia ramiai gy- kos ir granatos menkas kunut 
vrnti ir tvarkytis ir spaudžia inaistas ir a|nlaras. Irt tėvynę 
juo* iš visi; pusių. reikėjo ginti ir Irietuvos jauni-

Nepasigailėjo musų tėvynės kaičiai I* laraginimo savano- 
rusai. a|ii|>lėšč ją vokūčiai ir riai ėjo j n|>kasua ir gublė jau- 
raadooanaMiai — tatatab ■■" <"*vaa, kad Urtarai batą 
gi lenkai ir rasai kolčakiaiai lengviau, kad naans savo tads- 
Irietuvos kraštui pražūtį neša, '■aus- krašte laitų gyventi ge- 

Priešui grobuonys iš vis, ritui.
pusių ant musų tėvynės gtua.' Aiaislie Irietuvos kanuoroeoė 
Irietuvos laisvei gręeia dide«alk»rk getvraiame padėjime, bet 

jai trūksta ginklą, gero maisto 
liermažai. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius ueturi užtektinai 
ir medžiagos sužeistų kareivių 
aprūpinimai. Karinės liguninra 
neturi ligoniams užtektinai vai
stų, |ogalviig antkhslžių, dra
bužių. Tokiame (auk-jime ran
dasi visos kitos ligoninės. Ra
seiniuose. Panevėžyj. I ktner- 
gėje ir kitur ligoninių viršiaia 
kai labai nusiskundė, kad ligo- 
nią ir sužeistųjų kareivių nega
li atsakančiai jirižiureti. Kau
no karinių ligoninių vyriausias 
daktaras Sližys alkartolinai 
įminęs prašė jiaraginti Ameri
kos lietuvius sutrikti karinėtus 
ligueūarins ir Lietuvos Rauda 
nąjatu Kryžiui kogrričiauaią 
lutranią daiktais ir pinigais. 
Kun. Tamuliams Kauno vaikų 
vieuns f iriegiaudou i vdejaa sa
kė. kad tiri slukos lėšų prie
glaudą reikėsią uždaryti. Visą 
našlaičių. |wargėlių aėra pro- 
gos j I»riegiaudas patalpinti ir 
eina jie gatvėmis išrydami.

br KltalKM ir pnriittnMų <• 
juk tai Irietuvos busimieji ph 
(•ertai.

Nuo vidūečių lietuviai pirko
si ginklus, oriaiviua, automobi
lius. imikėjo brangiai. Is-l etile 
iš ietį, kur buvo galima. Talki- 
mukai lik dnlmr lietuviams šio
kias Užtina paramtM t riki-, iš
skirtu Ameriką, kuri maisto 
vaikams ir miltų Irietuvai pa
siuntė. Amerikos pasiųstą mai
stą Irietuvos žnsmės (ląlnikė 
aiin-rikierių lietuvių ilovana. 
Kelios moterys Kaune laike 
deusiiist racijos prieš lenkus sa 
ašaromis akyse iš Amerikos 
lietuvi, geros širdies džiaugė
si.

Ajim-t Lietuvoje, išskirus

imvnjus; jaunutės, bnrilntrtaa- 
či«w Irietuvos valstyla-s gyvy
bės diegus, kilsiančius iš griu- 

1 vėsių ir prirayuų bando uutrtp- 
’ ti pičKky gaujos.

Su Irietuvos .lahartiuiu jmdė- 
jiiiiu man teko arčiau susipa
žinti. Sunaikintų gj-veninių, su
ardytų gri učių, a|slraskyt, 
miesteli, ir sieiegint, knim, 

i pilna Irietuvoje. Bažnyčių bok
štai nugriauti, varjuū retana- 
hažnytkiemyj faunuos j (tama
da* šaukia; juos priešai mtka- 
liiisi. Vargi; vargeliais Lietu
vos žtuuneiiy takai nukloti, o 
įlariėėty rankų sudėtus turte
lius, suakiai surankiotas lietu
vi, gerybes priešai vėjais pn- 
l-?J-

Sunku Irietuvai iš pu žiau
rias žiemos jaig, ir audrų alsi 
gauti, begalo sunku Irietuvos 
žmonėms nntsyk su keliais ga
lingesniais priešais grumties 
už savo šalies laisvę ir uepri- 
klaasoiu; lię. brt lenai raukų ae- 
nuleidžiama.

Irietuv.* valstybė įsikūrė dė
ka jus veikėją ir |alisrią dido- 
liam imsišvrntimui ir kantru
mui. Ap?stovos lmvo tokios, 
kad. ruda, ir |>rie geriausių py. 
stangi;, nieko gero negalinu, 
tikėties, vis-gi lietuvių narsu
mas visas kliūtis |s-rgalėjo ir 
jau IMS metais urprikUusn 
mai valstylaei kertinis aktam, 
jautėtą Vilniuje. Irietuvos sos
tinėje.

Be ižski ir kariiumieiH-s Irie- 
tuv«w valslyls- m-gah-jo išsilai
kyti priešams į mus, kraštą 
smarkiau besiveržiant, iš liku
čių Irietuvos ižiias sudaryta. 
Žmonės įasilikę tikėjo prie vie
no arklio ir karv.-salažniaiisia 
pnardytmis- gy venime, kiums-t
l-matė reikalą- nesigailėjo ir ’“ikurUw ‘J-ritu,
kiek tttraj.. ••esikuriauėiai ra!-1

Mylisi «lavė. Valstyliės išleisi, 
paskolos Iioii, Lietuvos pilie- 
ėiai išpirko ui 31 milijonų nuir
ki,. Tim tarpu ne virimui val
stiečiui namie trūksta duonro 
šmoto, n|*i<* mėsą ir rii'liulu* 
nėra ko ir nakyti.

Bari. a|H|>lyšę Lietuvos žmo
nės, liet kaip gražų. ir turtinai 
laakiluiaia jausnmis ir durtais 
savo tėvynes įmintai.

M«*s Amerikos lietuviai gy- 
vernlami nuo visų luito audrų ir 
taiseay'bi, nitllioj šios šalies IIŽ 
rėjoj m-turim** tinkamo supra- 
liūtu apie lokį svariūausĮ |je- 
tavos gyvenime atrinktai,, 
kaip kariuomeia-s organu*'*!-

■•ii
virai Lietuvai, nsa L. R. K. ta
vo gh.ls.n ima visus Irietuvos 
piliečius be skirtumo tautos, 
tikėjimo ir |*ažiurų. Iš I- It 
Kryžiaus tenka jmramro vi
siems, kurie jos yra reikalingi. 
Kuisio ilgiausia auk, pinigais 
ir drabužiais ir kitokiomis 
reikmenimis t nujaus reikėti; L 
linini. Kryžiui |*siąsti. Irietu- 
vos kariuomenė jai skirtus pi
nigus ir daiktus iš L R. Kry
žiaus ntsakain-iansia gaus.

I .Artūrai ir*! ėia darbas juaą 
ir via—Ii pajiegotuis j g kiK 
kitę. Koomrt Irietuvoje karei- 
vinilu, ir karininkams juisiikinii. 
kad Alm-rikro lietuvaitės ren
gia Irietura. karitranraei šilty 
■anėtaku. nirštiniu. marškiniu numūra **u^a*^* gra a ovsygy ss^ras 
ir kiloki, dalyk,, reikėjo pa- 
rnatyti j, veidus, kad suprasti 
kaip brangi ir maloni jiems ta 
žinia buvo. Nevienas išreiškė 
karštą |mgvHlavimą. kad tie 
siuntiniai <lar prieš žiemy Lie
tuvy pasiektų ir nuo žalei, juos 
apsaugotų.

Nvarliiausi, paramą Irieta
va. suteiksime, (tirkdami Irietu- 
vna valstybės sperijaltai Ame
rikos lietuviams išleist, (auko
kis tanių už rieią milijnm} tfu- 
licrii;. kūrimą neaukroim**. ls-t 
skoliusime Lietuvai, nuošim
čiu* imu |***k<diulro (aaigų aa- 
nsa gaudmni. Iksiai ;uirri<li>o- 
da po f****"1. ąiUtbUU, ir 
•1 riJUtUKL Skolinome me* Ame
rikai nuli jonus d*4icrią, parim- 
linkiuie Irietuvai vieny milijo
ną, karia pagelbės Irietuvos 
valstybei įsikurti ir priešams 
užkirs kelią Lietuvon.

Irietuvai piniginė (mrama 
tuojaus yra reikalinga Ne lai
kas dabar bartis kas tari, o kas 
neturi teisės Irietuvos valsty
bės paskolos įmaus pardavinė
ti; ne vieta atskiroms ypatatn* 
ar įstaigoms akis piritais bady
ti už tai. kad jie tanių pardavi- 
mo iuicijatyvą j savu ranka* 
paėmė.

Bet didt-ii* ir marinis laikas, 
kad risi Aut i rifai i Imtarim ra- 
atidėliodami Imnus išrietą. Ne
trukdykite, gerbiamieji, svar
intus Irietuvai darbo, tik ben
drai stokime vis talkon savo tė
vynei (taranu; teiktu Garbė ir 
nuo|M-lnai pernnmki dalykai su
lyginus juro su mm, tautus 
reikalais.

Čia dariu reikia. |*rie jo ir ei
kime. —

Lietuvos krikščioni, <lemo- 
kratų imrtijos orgmias “Lais
vė” viename uumeryj štai kokį 
olmlsį iškėlė. Kuko: “kad ragus 
nulaužtum lenk, putinais, ne
gailėk pinigų iiaskolos Im
liame."

Mums ameriknčiams lietu
viams reikia, kml greičiau Irie- 
tuvai (aram, |>mluuti,nors sykį 
beminti la* giiič-ų prn.lėli; dar
ia; iki gnl<> išvary ti.

irietuva iš mus, daug ku ti
kisi Xea]rvilkim Jos!

Jonu E. Karosas.

Ne tiktai <taw iataHguntą, 
bet ir daugybė paprastų darbo 
žmonių jau suprato ir.giliai pa
tikrino, kad geresnė* tvarko* ir 
gerovė* galima laukti tik tada, 
kada žmonija prade* mvo gy-!<laro <lar visko, ka* reikia, 
veninio namą remti ant tvirtų. | Tuom tarĮsi raštas, s(auda |m- 
iK*siiiiainaiiėių |nuiuitų. kuriuos 
duoda krikščionystė. Uš tat jie 
smarkiai tojo (lakraipoje dir- 
ho. Pagirtinas darios! Aren
ta* darinis! lai jis niekuomet 
nesihaigia- Tegul jo vaisiai 
greitai pusi raki. Tenenuilsta 
ir nraorilpeta tų uribėją dra- 
ria. Kartai* gyvenimas, rodos, 
juro (mšitąna, bet tai nieką, ne
reikia di-ltu nusiminti, Ik*1 dnr liėčiau, kasdien šviesčiau protų 
drąsiau aaro darią varyti.

VrifcrjaiM vrifcrjas jaa ja
kartai* atsiminti, kad dirbant daro. Jau ant jo peri, šiandie 
vienam sunku viskas (tedaryti;' tiktai pu** itarbo naštos, o ant 
reikia imgrlbiiiiiikų. (irietriių,: rą—nešu aš. Ir vaisiai jau ma- 
draugų. Ai, krikščiomų-dNuo-įtytia. Te(asiru|iina. kad šito- 
kratų dienraštis, laimi tokiems1 tais tūkstančiais galėčiau eiti j 
reikėjams pritariu ir kur galiu' kiekvieną lietuvių koloniją, 
remiu. Jaučiuosi jų prietriiu. 
Aš daug atsižvelgiu į juos.; 
Man raha, nemažiau jiems 
reiktų atsižiūrėti į mane. Aš

pųrelba, o jie man taippat Ži
nia gerai, žodžiai suskamba, 
nulekia ir pranyksta. Kartais 
kaip ką jie pajudina, bet nepa-

silieka. Veikoj, žtulžius žmo
gus gali išgirsti kaip kada, o 
spaudos žodžius gali girdėti 
kasdien. Tai-gi krikščioniškie
ji veikėjai nemažai sau pa
lengvint, darbą ir susilaukt, 
gausesni, vaisią, jri savo pa-

j daugiau namą ir Mmyay ka- 
lią. Aš už juos kasdien ten kai-

ir stiprinčiau vali,. Neviena* 
~ ‘ panašiai darė ir

tuomet nereikės tiek skųsties 
ant visokią Uogutnų. kaip da- 
Imr tenka nuolatos Riedėti.

“Draugas."

UAVSMA11ATSA
KYMJU.

vaikus, o žiemy pertridžia Ka
nopoje Šlajais Tarjiževnio juros 
šiltose Al|ii, tarjikaliiČM'.

Kiautini ar 2. Kur yra dau
giausia jiaukšėi, pasaulyje!

Iffcyii rkaicMai Imi 
Imlra^raaimi IniT JMM
yra daug maisto, e maža pavo
ją. Tirštai žmoni, gyvena
mose vietose paukščių būva 

nmise Afrikoje paukščių nėra, 
ura betsfvk nėra peras maisto. 
Keliauninkai yra užtikę labai 
daug |mukščtų šiaurės vande
nyno aalomi. Tra fanera, aėra, 
o yra gana daug žavies vande
nyne. . Tuos vandeninius pauk
ščius vadina papu. Jų ptai 
lengviausi ir šilčiauai. Kitadua 
yra latve daug |uukščių (rieti- 
nės Aiurrikos jakraščiuose. 
Dar ir dalar yra plačių vietų 
storai a|ddolų jų tuėšju. Tas

•o- Jj lairais ražą j Europy 
kokams krėsti.

KlMufaMą X Kame yra gra
žiausia ir sveikiausia šalis ant 
žttuės f

Ateakymaa. Gražiausia šalia 
pasaulyje skaitosi Aveicarija. 
Joje yra taip-gi labai daag 
sveikų vietų. Bet Icai-kurtus da
lys Norvegijoje yra tnijųmt 
gražios, kaip ir Aveiearija. 
Y|sre jmikip Norvegijos fijor- 
.lai, tai yra juros įlnnko* j tar
ti, akmeninių kaiti,. Eijordų 
Avciearijoje m-ra. Nveikumu ir 
gražumu Aveiearijy jtereina 
kai-kurie Tarpžetuio juros pa- 
krašėiai, ypač taip vadinamoji 
Riviera ir miesto Nina apie- 
linkės. Džiova sergantiems ge
riausia gydytis Aveiearijos kai
liuose, arlm Niaaoje. Aašai nuo 
<sios geriausiai uugija Egi|rte.
Daurimu 4. Kur galima gau

ti knygą Lietuvi, bailioje apie 
viršminėtu* daiktus!

Atsakymas. Apie jnukščius 
daug žinių gnlinui rasti kriygu-

A-t- -1-rrf tm«iCn » JT DvtMUi |EHMHrKl,
kaip ana: žąsys, gulbės ir kiti t

A. Vaitas.
II m žymi Pnakačiai ra viri 

šalčio ir šilu- 
irai prraariu. Vieni lengvai 
atkelia I rietuvių vasara, karš
čius ir Lentos šalčius. Tie drau
ge ir rautiaari tokiais daiktais, 
koki, mų* kraite gana mada 
vasary tiri žiemą. I’rie tos rų- 
18ra p riki ra in tsiuts. f-irtiiFr1. 
korultos ir kiti. Aitą Įuukiįiy 
ryšis nekeliauja.—Antra (.auk
ščių rųšis maitinasi tokiais 
daiktais, kuki, žiemos mrt, 
nėra Lietuvoj-.*, pvmL garnys 
varlėmis, pririuu ir kitais tū
bais, kregždė vatai Riai*, ku
ri, žiestai nėra. Tie paukščiai 
podraugri ir lepesni. Jie nepa
kenčia šalčio. Ai tie vadinasi ke
leiviai inukščiaL Jie ne visi 
vienoje vietoje perleidžia žie
mą. Vieni lekia toliau j pietus, 
kiti pasilieka aršiau, bet visi 
žiemos sartu būva daug šiltes
ni uose už I riet u v, kraštuose, 
(lamini nulekia iki Egiptui. 
Kiti didesnieji (taukšėtai jiasie- 
kia kitus šiauri, Afrikos kraš
tus. Tik tenai jie litui, uekrau- 
ja. kiaušiui, nededa ir vaiką 
neperi. Yra ]aukščių, kuriems 
ir Irietuvos vasara |K*ršilta, 
pvxd. gervės. Jos lekia |*er Lie
tuvy tolyn j šiaurę, ten prrij

i užtekt ų. jei s|s*kiiliantai jos ne
išveš j rusus, lenkus oriui Vo
kietiją. N|iekiilincija varoma, 
nežiūrint valdžion draudinsi, 
visais |akam|riais. Be to j lie
tuviškų duoną laimi smalsiai 
žiuri lenkai, rusai, vokiečiai. 
Jei jų kariiM>iiH*is''s užima kur 
Lietuvos skty|M-lj, jiiniiiniisla 
durnu; gals-.m savu kraštam 
Tokiu liialu dumin brangsta ir 
Irietuvos žmonėm* sunku jos 
gauti. Yįuk- lilogni tas atšilto- 
piu j darliiiiiiiku*. kuri, užtr
inai ii.sliilžiaiisi. gi kuomet iii 
rugių |ni<h; reikia mokėt iki Juu 
rulil i.;, tai kąsnelis duonos 
brangini ntsieiiia.

Irietuvos valstyls-i truksiu |>i- 
uigų visiems kniiuoim-nės ir 
krašto reikalam aprūpinti. 
Ziumi.'iti- dtiil>ii/i,. uvaliia-s.

| žemei ii|slirl.ii įranki,, gyvu
liu;, Irietuvos Itaud'inasis Kry
žių* turg-ta l«- lėšų, jirieglau 

i d"* itž«idaro, u prie to viso dm j 
i ni'lnliieji priešai mu-ų kra-t, i

ir aiškiai sutraukta lrietuvių 
kulturv* istorija tai|>. kad ir 

(Ki-ilaikvti M “kyva *kuityti.
o nežinančiam kiekvienu ei- 
lutė atneša miiiji; ir šviesių 

| žinių. Nei geriausiuos.* dien- 
-u t ui* Irusėiu..... 1:ti|i j.uikiiii |uirn-

kiii-kuiir ^ėylų -tnii|i»nii; nedaug tcbii-
in. Ka« paėmė dirtirašlj į »ną. Nublukę iš Lietuvos žinių 

. Įi,mkn-. tu tn -traip-tij |a*r»-lnpie iuu<i; knriuons-nės laimč- 
l.uite; ku jį (s-r-kuil*-, 
jaut* i lyg nauji; šalį ntnub,-. 
ii .in gi im|i-dingą šulj. |.i<* 
tūlis, pri-ideugusis itališku 
-lapyvarde, gražiai, gerai ir 

uiintingiii lui-itarruiio Irie- 
išvdiinui- ir jiatal- 

traipsnį.
galimu |>iizinli 

tH-t**j*> straips- 
kud JO 'Ilsint Vto-

LIETUVIAI. UŽREGI
STRUOKITE RUDI 
KIUS LIETUVIAIS.

tėvai turite imsintfMtiti. kad 
jus, kūdikiai tapt t; - užregi
struoti lietuviais, a ne rusais 
arlm lenkais. 1‘ainfonnuokite 
svetimtautį daktarų, kad esate 
gimę l.irlHiojf. o m* IttMjojr
arini

Tokiu bildu (adniigiiisibii' '
lietiivii; skaitlių. Tu. guli Imti!j** Emdogija. I'urašė J. Geru- 
naudingu lietuviam*. tbs (uigal Bremo. Sriaai 1913.

Daktaras.;Toma, antrasis. Paukščiai.“Draugo" 2-VI iiiiiil |*uiėiiii. 
jom. knd l'ublie llnihh Ncrvice 
arini, teisingiau stiklini. Baronu 
of Vitai Nlntisties, |uidi|isln 12 
svariai; priežasčių, dėl kun, 
kudikiui užgimus reikia jį už 
registruoti, t’irnm priržnsli 
(iririslyti lui. jis yra. antrai 
prii-ži.slis (iriiisiyli jo tuuty l

AunHiii noriu atkreipti 
tuntu

ta. jumis, džiaugiamės ir didiuiio.
| jainvi. b,-l jei dnugi-lis it musų 
latirlų. I.it'1 narsi Ijrtuvro Im 

| rimuiieii*'*, y (ratingai |«iruiiejt

yra:
1>« n

uuni I* iiiik* 
savo pr> 
upta ti i

t

Lietuviai ir Lotynp 
Tautos.

tortlr, •SasSrpsM-. SlrctUI Irsti- 
IsOstUM, rrakUt.

lUnsk «rtk> it krūtis, m

PAIN-EXPELLERIU
ir krirtfav viltiA***
S«a|*»l«iob latjs, tavu |M<»uta«

I idattftaf, fstM«yMM»l>, 
luvatg* ir t ai'Mta yi«V0jin/*a hff»“ 
*Rslptrk '.urlirtu ■«« t«fu*biaam 

■|H trx< r«i». |.i m>|lr ri». 14c. ir
IrtUalta

•kčsu/s turi m tas h .ąitutirtuu

4, IKARĄ 4s
brtnfara |saii^»VQ «JW
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4 Malda Lietuvos Vaikelių

’l
Ana.

vyskupas n romi

i.

Dvelkimas tyras, paslaptingas 
Kutena sielų ir jausmus... 

Koks Dievas geras, išmintingas— 
Širdyj svajoja sau žmogus.

“AMERIKOS LIETUVIS" 
BESPALVIS.

Vėjalia papai* kmgvatis 
Kvapu Zefiro mafaiatu, 

Silma gražios, skaisčios saulutės 
Krutiną palietė žmogaus.

a
Gamta, atbodus iš miegnžio 

Sapne ttmojusios naktie*,
Jan žiuri naujo sau meilužio— 

Kitokio kraujo ir miuties—

GALVA* 
BAUBKAB.

rauKbtoliai riausica mtanini; 
Lankus pripildo jn garsai.

Matai, kaip rasų sidabrinę

•
Po trumpo poilsio naktinio 

Gyvybę reiškia visata.
Prie darbo švento pamatinio 

Kiekviena kimba vienata.
•

Myliu aš tylų, gražų rytų 
ir jo meliodijas švelnias;

Jis turi dėsnį išrašytų: 
“Mylėkit žymes jo kilnias.“

Vaidaratia.

• -• •

Neatmesk ir šiandie meldimų vaikelių. 
Kooiuet skęsta musų eldija. • 
Vadtndi mus tėvy nę. suklaupę aut kebų 
Mes meldžiame Tavęs, Marija.

• • * •

Duok drųsų ir jiegų kovoj išturėti 
Neduok vėl vergijou pakliūti. 
Gi svetimo turto visai nenorėti.
Save ginti ir laisvais Imti.

Girnų, lapkričio T <L 1882 
m, Žinosiu sodžiuje, Biržų 
apskrity], Kauno gubernijoj.

Būdamas dar studentu, lai
ke pirmos Rusijos rrvotiuri- 
jos, atsižymėjo orpanizatyvin 
darbu Lietuvoje. Jtidžiųmjam 
Vilniaus Seime (22 lapk.. 
1905 m.) p. Galvanauskas da
lyvavo kaipo atstovas nuo 
Vabalninku raiščiau* ir Seimo 
svarstymuose lošė žymių rolę. 
Po Seimo buvo vienas ener- 
ĮĮt HKiy Soino MiULTiiny

( ▼yaiBvOJf UKCVTM g) teiti* 
man. Jo oratoriiki gabumai 
didžiai jam tame prirelbėjo 
Žinoma Valstiečių tjųjunga 
yra p. Galvnapnako tvarinys.

Užėjna rusiikni reakcijai, 
tapo žandarų suimtas ir nž 
savo veikimų revoliucijos me
tu turėjo ifaėdėti Panevėžio 
kalėjime apie pusę metų. Pa- 
liuosuotas ant parankų ir gy
vendama, Petrograde nelega
liu budu (po svetima pra 
varde), jis tęsė savo studija* 
Kalnakasių Institute, tariaus 
netrukus buvo priverstas pa* 
Mtrauni aivjtco
EMgijosi ir ėia. Liege. baigė 
du institutu: Kalnakasių ir e- 
lektro-teehnikų.

Vžlmigęs inžinieryslė* stu 
dijas. gavo valdiškų vietų Ser
bijoj, bet netrukus tapo pa
kviestas pruKisaų inžinierių 
kosnpamjoa tarti jos atstovu 
Serbijoj. Jan laike pasaulinio 

karo jis buvo vyriausiu atstu 
va pramanų finansinių ir e- 
konsulinių reikalų Serbijoj. 
Serbijos armijoms pesitrau 
kus iš Serbijo, prieš teutonu 
spaudimų, p. Galvanauskas 
- -- »*---------91--- •grjta rTBBCttzijcNi ir <iinx> 
kaipo inžinierius Paryžiuje. 
Atvykau Lietuvos Delegacijai 
Taikos Konferencijai, tapo pa- 
slciitas Delegacijos nariu ir 
išrinktas jos sekretorium. 
Pranrumjuj išgyveno septynis 
metus. Gerai kalia fminni 
siekai ir vrn žimmuis savo 
dmpatijinis Pranenrijai ir 
praaėnaams. ir Aliaatsni^ a* 
belaai.

Užbaigai reik paminėti, kad 
p. Galvanauskas yra luifigi 
žinomas kaipo rašytoja* eko- 
nominiais klausimai*. Priklau
so 8oe. Liaud. partijai.

B. K. Balutis.

Buvo draugiškas susiriiikinuis. Nebuvo koks pokylis “iš
pustojo žodžio reikštis*je." tik rimtas prakilnių žmonių, kunigi
jos, Suvienytų Vai*tijų Keuatorių su žmonėmis susirinkimėlis. 
Pastarųjų tar|s* Imvo fuitogi nsiteriškė, kuri kur tik pasisukda
vo atkreipdavo į save visų žingeidžias akis. Netikėtai pasirodė 

katalikų vysku|a*. jo ruliai. jo kryžius ir žiedas atžimpė į jį 
visų darnų. Moteriškė fierlraukė linksmų kailių, ir prisiartinusi 
prie vyaku|si. su imgarha. priklaupusi falmčiavn jo žiedų. 
Mandagus svečių šnekučiavimas laivo visiems malonus, gi kuo
met ta puošni |»nia prabilo: “Ekscelenrija. norėčiau jūsų pa* 
atiminimo.“ vyakapas net nnstelsi.

“Taip vaikeli; tik aš nemaniau.kad tamista esi katalikė.“ 
“Ištikro. Kketsdem-ija. nesu katalikė, tik mokinausi seserų 

vienuolyne. Tenai auklėjimai Imvo taip prakilnus, ir vienuolių 
įtekmė taip šventa, jog ir dalmr tebepildau tūlas jų patarimus. “ 

“Ar tamista kuomet nors įsigilinai j tų tikėjimų . kuris su
kelia tiek prakilnių jausmų Y” tarė vyskupas.

"Tmii* Etavelenrija. ištiktųjų.“ atsakė šypsodama fsinia. 
“tiktai užkliuvau už translistanryacijo*“ (esybės fieniiai* 
m<*). ir nepajiegm j<>* pergalėti.”

“Bet. tomistą vis-gl gerbiate katalikų Bažynčių. nors jo 
rios tarnuose, knip matau.“

"Taip!“ ji atsakė. “Aš visados fiasveikinu vy»ku|*ų ka
me tik sutikusi. |Mmn<iai knip |«svrikinau jumie; ir. Ekscelen
cija. aš kalbu tris knrt kasdien maldelę, kurių seserys vadina 
‘Viešintiiri* Angelas.* Ji man laimi patinka. Mnn rodos, kad 
4a**mi ir įmiginsi mano mahiinctinias.“

Vy skupus i»rnd*'* nustebęs, liet duodama* |mlaimininių ta
ri*: " Keliauk, dukrelė. kall**ju*i tų maldų ir tavo kliūtys truk 
dani'i*** tikėti išnyks.“

Gružai ir maloniai linktelėjusi ponia pra*i*aliim, n vyskn 
pa* mastė ktup *unku y rn turtingam, fialogiam. I***i dranriškam 
— žodžiu, kaip slinku )ut*aulincnm žmogui visa šiulimi Dievui 
C mauti. Vo-tiok ji m*-l*l*-*i už tų ponių ir dažnai susieidavo 

ja putam.
Metui In-gu Ji apsirgo ir litrai negijo. Dievo valanda ih-i 

mu*** ir allygiiiiuuis u/ tų nutAų (agarli, )s*i už iri* syk ka* 
dien “Viejiatie* Angelą*'* kalts jimų turėjo jau įvykti. Malu 
nes valandoje ji išgirdo Dievo lial*ų. Ji pakvietė kunigų, kad 
t laidumų jai tikėjimų, kuri ji taip ilgai uopripašino. Ji mirė] 

džiaut mp* Dievu ii«*il<je, nui<* laiminga katalike- nu mm ,

Alai kųrituoja bespalvis “A. 
,“ 42 nuliu savo Apžvalgose. 

Tarp kitko, apie “Amerikos 
Brigadų“ minėdamas, rašo: 

“Gaila, kad toli politikie
riai ir tam reikalui skubina 
si priduoti |iartijiiię sfuilvų 
ir sujungti su savu fartijusi 
dalykais. 1‘aaiftaududaiiiMs į

I

ll

fiaskclbimn apie Briradų 
••Vyriausias” L U Sargų 
organizatorius. J. J. Biri* 
kis. agituoja už. savu urgnni- 
zarijq. lmu<ly<lnn<n» suristi 
jt; *u Brigo*!*** orgaaiaavi 
mu. Ar nenniidingiaii Imtu 
Uetuvos valdžios reikulu* 
palikti Lietuvos valdžiai. <> 
kat* priklnufo Biriskių jmrti 
jai palikti jų vyriausiam t n 
dui!“
Teisybė. Kaita, kini minų tu 
l**-pnhini |s*litikai taip įla

lyku* suprantu
Ir ai budimui* I.. I.. Kantų 

komisijoj jau<*iao«i užgautu. 
ka<l tukliai atsuku* įimtu* dariu* 
nit-kiiiaiiui* ir |>riskaitoma k** 
kini partijai.

Vienn. imrii-in. kml “A I,.”. 
|irir*>l.vtų. kur ir kasia bm*** I 
L Sargų arituojnmn. kur u I. 
■la buvo ka* uini**t«ma kitokiu < 
į»itikimmų žmi*ii*-iii* * Kur ii 
kada nebuvo priimami kitokių

dysiu. kini ir d«*rv ui soeijalis 
tni priklauso prie I. L. Sargų.

1- I.. Sargui n* .1 .1. Bitl-ki** 
yrn snor-nnirnoii, Imt nlmjų 
Tarybų įgaliotų įtarių. Jei tni 
• - I.. Margų vnlit'iat prisiėjo „„ 
l»*r ik**i*liuip|ei,iii kaikure-m* 

Į nariniu*, ir kml litu išrinkta- 
I IartIm Dr. J..I. Bi« Irkis. kni|*** 
į vy rinm m* te*|«.ja to didelio 
ir naudingo dari**, lai m*r**i: 
km. kml kokia ji.ii r > iii tik tų du 
r.nlel *av<* lumdo . Kiek man 
pm'itno važinėjant i*?.o patirti 
tokias įiesųiinuie . knit* "A 
L- ra***. lai t i iii ikiau ir-n 
knn. kn*l **in yrn t <**n lietuvių 
namini ir Lietuvi, gerovei <>t 
Kntiiauojanin* jaunimas, o n* 
koki* m* i* u |inrtij<tiintii* tik 
•lala* tiuli |*l*.Ii u raudoninu 
šia* l**l-**v ikar. lute n* sutinka 
trellk ti t Jei litų u I im'ia-i e;;, 
belini-, k:; daugeli- u |ia*lai>* 
Kieki* jam ųeeako. kari tn rri 
toki* ir toki ir .. Ji firiauleti 
Ne. čia diria pauu.-ut.. belu

y m ir kokių faktūrų žm**cu». 
tul** lik rnieln- i žm**gu* *u ttu*i- 

ir |*.i-i*v**iitimu *l**l tėvynė* 
l:it***; np-uuui <lirl*ti. ir mix<* 
lartiuvų įnikę p:i-v*-ii*in onrntii- 
zia iiinii I.. I- Sargų. Tok* žtuo 
, i y m giriama* ir •-*• rimui ui*, 
nežiūrint kokiu ji* Imtų |*tižiu 
ių.

I'nrid “Aut. I.n-luti**”. r»*i 
kin liti k:. |ui*lnry1l. Jei kur 
ap •imi ar t- rink** ik**ki durto 
nr ti.t.i užimti di-l lai** vinį** 
i**« i * n <■ i koki*** |*.irlij**’ 
/Iio.;.*!•, Im turi p:i-l-k*ll*ll tie 

.11. kml i*pi ifiib »•••* pn*1 j» 
l.io paltu**-. f niekti neliki, e*! 
I* pilt iriltrlii m* *1* I kokio* 
;inrtijo*. I**l *1*1 lokių, kurie i 
mėliu netiki, jelii** -varlio 
W|>nzi*ln u joki** jnu*lo** m-tu 
ii l'tulii ■ **-* r*-i.* " kioviik*. 
I.***t 1111111.“

yra priešai l.ieluvo* ir griuvi 
kai imt-u tų fmėių tIH.|Aų paji,. 
su. .I**i i..* jam lyčių niiMiH*nm 
Zllu*;*i|. U/..*mė kokių vietų II 
diria *b*l vi*iioiih*ii.** tiek kiek 
gali dirbti, lai *ako, gir*li. ji
sai*. |wirtij.ii diria. <.rgahizu«. 
i» Kmln t..... u l*mpnlvini |>*.b

Įtikai |*.l-el.UV iuu kiek nm 
I te. ni '

D.il*.*r. iiuii.** iiiio|ii..ij,., 
. kn- Luitu k:i/k**t.i.i ĮsikmiĮ**- 
I mitu lin-liti imtidinrų t.-v, tl,., 
1 *larlių. lai kaip Anę. <ak«.••!**•'. 
nlitirbl." M* • ji ictvirkim ir 
larvtiilih* r**ki ardytu** dailiu 
daro tik iiiii ii r.iuduniau-ieji 
•**•! •' '• *> *1 ’*■ 1 • tnm t.l.m. 
I.’*|* hu- u u 
iM-ira-y I *1 * 
i*i>ta.4jų. M* 
yni. tų pat

- Aim nk*.

I

■ ll

J*

a •

<f Ii*

I
i

Kaip tiiinirta myli Ių. ka* tavo 
iiiotiti.il ima už gerklės ir 
nunirta *

L. L. Sargu Komūijodfarys.

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS

|>«dArr1a Sutirtu *»«•• V*I«AI)um A- 
ntar«b« M«« |«a par■ mtMb arta t»rut> tu»u

Itr bniaukllA but| lUt«M-
IMmm Jthal

GEORGI & VITU MUSIC CO.
IIW W. «:o> M, lllksan. III.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS

I

iiiotiti.il


L Hilai K LIETI ves.
P-a* S. Kolyėiti*, ('liicaguj«>,lv<ikioėią aipltric ir |a*r viaą ra

gavo iš T.ietui-o* nuo J. Kirą-tiarą niu*ą lanku* ii|ikaxaii« iš- 
gauiku i5 .loiiumtą. Pajūrin karinėjo, inu>ą galviją niė*n 
vaL paštu* Pilelė, Tauragė* ini*daiiii. Tai būvu *utikiau*lat< 
ap*kr. M-kaiitį laišką:

.liuiiniitui. ntgeėjo, |!d!i m. ’ l!t!*i įimtai* rkviaavri iš uki- 
Sveikn- gyvas knimyne! "'“•‘'J ir nmžak-mių. imt jnamią 
I*iIhu pradžiugau, išgirdę*. J** ~ nr ? li'rri'i* Įiieiiii kn*-

kad laiuitu avciltaa. Nemažiau 'įril Jiiilžimojiiiką- Ir
mane nudžiuginu tam*m* pra- Į 
n<*šimm npie Amerikos lietuvių: 
pa*i<larl«vimą tčvy tm* Lietu n" Įmsintyti. O už vi-
voulaiavė* atgavimui ir jo* gy-1*9 ,n* tuinkmasini leutlygmo. 
VMil.iją sušvlpimui surinktos ir rrolii* lapkrn-io
jtedktoa Amerikos lUaifcm^lam “į I“”*****-
Kryžiui aukim. Ištiną, «m*ąl'"*^.' '"^groU- nuo maną 
tėvynė nemažai kam iin-tai*!IS ***
nukentėjo mu. rusą. iol,i.,-ią.!,r !«“?* Visu* iš
bolševiką ir h-nką. I>nkenu. ............... K."“'"** ’««*
meta* mu*ą šalis nešė vi««« ka !«w4“*,,aKj Mgam*
N> aunketivlie* ir laieenvbe*. Ir ir l1™1*^""1*- «r mum* taip- 
Hamlie dar...... tėvvnė tek- 1"’ I"-1-
vargiumiia jvnirią priešą: I..I-“* l-««ry«u* tunotidm*. 
M-vikty, rusą, vokicrią ir hmką. ' " 1 ‘"J""" '*<’*«•' l“”hi-
bet ėiamlie IJetnva vra laisva1 *■>'" "* 2 ""''J**'" •'«"
šalis. Ji jau turi savo vaMžią.(’i’,,|,V. •«•«» N l«*'Hsari buvo 
kurią remia visa l.i.-tuvo. Imu *"rašm. jami sužinojome. 
<lis; turi *av« kariuomenę iš V"W. »«*l, gy vensim vėl 
narsią karivgią. kurie Is.l.ševi-' •‘""•'"S' m-pnklausoumj I Jetu- 
ku* išvijo m-t už IJetuvm raitė ,r P' “M4 I*“"-' ‘birimo-
žią. Itolševikai jau buvo už|ilu- **"*' ”* I**,M*i* mųiriklaiiao- 
dę dvi trečdali* IJotavo*. ,r *•* •**' ““*9 «■**>••
Kandie kidiuose a teikiau;^ Pf* ir
prašo In-tuvią taikos. Ir lenkai M,r betuvmi!
jau gavo mm unmą karžvgią j »"«Mm sam šalyje purtai*, 
kailį už lindinui ir gmldnų l.ie- |«rštninka.s, m-kn' l'K 
tuvos. Ir kiti IJeluvo* priešai, 
pamatė, kml sn lietuviais m-ga !
Įima juokauti ir tariasi kaip su 
aau lygiais. Musą kam tm-tą 
kančios ir vargai išėjo mu.ą 
naudai: IJrtuvo* laisvei ir tm- 
priklausmnyTa-i išgauti. Dabar I 
nrasą tėvym'ijr, knp gri fai pn| 
Ketau*. at*ir>mla lietuvių Hse Ravo sekantj laišką iš laetuvo* 
kyldos netik mirrielinose. liet Ir ""'o kaimyav p. A. žitke- 
kaimuoM-. Visur skamlm Ketu- Vičiaus, iš Smilgių |mrap* l*a- 
viMm dainos. Ikaiaaoja jauni, nerėžia apskr. 
daiauoja seni, dainuoja taiki- !<Jeriaama*i* p. Šliogerį t 
■ai ir mergimis^laininija IJetu' ti.vvi-drali LirtutMa | iii iečiai! 
raa karžygiai j mūšį eidami. Į Kimsiu lamstai Knlingą ariu 
VW džiaugiasi savo tėvynė*'už laiškutį ir pBMVcikittf 
huirvę atgavę! Vin jai dirlm. •»*» ir nay tmmukiy
ja rupi tinsi. Ir jam*. Amerikos'kaip tamstai, taip ir visai tara- 
lietuviai, gari*- už tėvynės šel 
|iimą! Imi gy vuoja laisva iJe- 
tuval

Laitai esu tamstos išsiilgęs 
ir savu buvusiąją draugą. Pra
šau apie dratftus: Vineą Knn-

laika* Paskutiniai* 1!i|7 ir

| kiaušinius įsakė nitu kiekvienos 
I vištos |hi .'t ka* savaitę žamla-

Vil imui 1‘ajurie valsčiui Įtmia

l’nlys tarini savo ralyje |anuil*, 
-viršininkai*. m- svetimi, kai lig 
šiol tavim*-. Parašyk kąlclau- 
'riau ir lu; tM-kfamriatt. 
lamriai ik-kiugas.

Smliev! -

J* itin

IfasJU

l’-a* J. Hlingeris, C’icrrn, IIL

etų ią-iliiy is-h-i.
Itašau laišką jau tiria* ta*, 

katu laivu adnuauia* lamsto* 
laiškas liet ju vyresni* aunu*— 
Antanas. i'apuuė laike kariu 
|ut*ilnirė (gruodžio 17 <L I91G 

trinią iš Pajūrio (jo tisrtina gy ■»•)• Pasimirė žnuigu* laimi 
va), Juozą K oi irią iŠ Pnis-niy lindimu*- laike ir vienui vienas, 
lio (jo Maitina gyva, lindi* lg- |be ravo žnsuiią. Prisiartinu* 
na* navainiri* IJelum* karino- KAnėiam* |irit- Šiaudino*. uia 
tttenėj—gyvas). Kazį Sera|Miią Įtuuaė ir Onytė |Mla'-goVitel>*ko 
i* Picjiliškė*. Kurį iš jų susi- milu. Lita-iisi ap, pu* kun. .L 
tikai- p.t-veikink liūtim vanlu Mnsilioią: Kta|*iiias—brolis— 
ir j t; n-m*:; įrašę* į laišką ma buvo |minitn* knn-ivijim, n nt. 
lonėk atsiųsti umiL Aš esu *vei- kuijsi li-li-grafu r|a-rijuliata*. 
ka*. Vi*ą knn> laiką išlatvnn ir-gi buvau pašaukta* tnniauti 
namie, tik l!t|S m. pradžioj -I ir tnnuivau Variavo* kariško 
lui'iM-*iu* gyvi-tutu Kauta* nm |l,'l«-gni(“ valdininku. Namie 
kytojų kun-iHipe. Tą |in*-ią na-- |ui*iliko tik viena* |m|nmė. Vo
lu bržtdiu I d. |irndi-jnu linky kiečiai radę vieną atėmė vi*u» 
lojanti ZygničiuuM*. Itialeni gyvuliu* ir viaa ka* tik galinta 
ja-raikėlinu į Tenenių pradirta-; litivo |mhnti ir Svefcli. lk« (o, 
tiujją moki klą ir čia iki Velt ki.i diir k>-li* kariu* laivo mušta* 
nirimu, o mėiie*iu*. vnldJ.io* ir *tniialytn*. Senatvė ir var- 
veri-iami. timkitnunė* .liirlmtke tm žiimgą gal tkir ir įniko 
i'-it limkytoją iš -I u|i*kti*-]ą..uuiniv j kapu.. Amžiną uiil*j 
Duria; jau pradėjoiiH- timkyklo- jmii...
*e. Vaiką turiu npie 7<i. Mano Knn-i |m>ilmigu*. iiunnunA. 
broli* .linui* *avaiinri* kuriuo tlnylė ir SlnĮHum* *ugrįžo at

gal. I*-! ntmdo vi*ką išpit.tyta.
' lljdisir jau šiidi iH-k *ti*ilviirke 
ir dii'iii"-. lu'iu Dievuliui, vėl

No More Half Soles

Oia jaa ant taniyatta
buvau jau jiaaiekęa augštojo 
laipsnio ir butą buvę galima

* neblogai gyventi. Bat taUavi*
• kam* jMčmu* virtą, vi*ka« per- 
i eikvitė. Su jaia darbuutie* ge- 
1 ratu žmogui negalima buvo, bet 
' ir IJotuvon sugrįžti dar negali

ma laivo, ftj pavasarį (vasario 
5 d.) |Miėmu* iMilšovikatit* Vil
mą maiti-, kai|«i sĮM-eijalritą, 
l*-veik suareštavę ttuvežė Vil
niun darbuotk**, bet griežtai 
atsisakius ją komisarijate tar
nauti, |ia*kyri- tuomet iiume 
Dūkšto |ia*to ir leb-grafo tam- 
tom* užveiadėltiju, kur stori-jo 
bolševiką ėtahaa. Čia pentžan- 
jama* ir kontroliuojama*, kai
lio ne komunistas, pnčione pra- 
Šoriškose aplinkybėm* turi-Jnti 
■larlą dirbti. Mirtie* pavujus 
gręri Iš* miuutę ir manę* taa 
imt* likimą* laukė kaip dauge
lio kitą, jei mano įlariią falą 
radę kame mir* prieKngu. Pu
tą pnstntę prie sh-ikm ir saŠati- 
<lę fa teismo ir laidymo, kaip 
■iarytiuvu su kitai*. Prie viso 
to, <lar reikėju kęsti fai*mu*į 
laidą; duomi* švara* JO ral>^ 
sviesto 10(1 ir daugiau rulųliet- 
gi ir už tokiu* pinigu* negausi, 
nes rauibinoji armija kur užei
na, tai visu* gyvuliu*, net ir

; vistas isšaudo ir suvalgo. Vi- 
' šame luikraštyje I Jetuvo*. kur 
’ |ins1ovėjo ją armija, tai ūkiniu- 

l.ui nieko neteko, is-i metikinil- 
sio gy vulėlio, I*- to dnr visi 
laukai stovi tyrlaukiais, ntapsė 
ti. Teroras baisiausias! Jei pa. 
mato ką ar genaus a|isiavu*i 
ar a|*ūvilkii*i. tai atima, o jei 
kas fando |iasipri<*Knti, tai 
prie sienos ir aašambs l*a|icaa- 
tai l*ilševiką kraštuose liaisiau- 
sias kada*; dralatžių ir apvoki 
visai nėra.
Iiirtuvoje, sulyginamai, viso- 

ko yra ir tai p* jau I vangu, kaip 
Kurijoje. Tik viena, kad tie 
lentai skverlaari I Jetuvon, no
rėdami jos duoną valgytu 

l’i-rripružau. ataitotinau nuo 
rašiniu.

Tokiom- vargingom- a|dinky- 
In'-m- gyvenau iki lie|*i* Jll <L 
kol į Dukslus neatėjo lenkai su 
•avn gaujeMM. Hillrvdral pa- 
liėgn, <> ai pasilikau ir prvgai 
laritaikius, lenką a|iiplėėtas, 
smukuu IXuvon. jau tikron 
IXuvoil Sugrįžau visai su
varginta* ir fairiausiai nuka
muotu*. jirie to <btr viena*. 
Ztmma. karišką aplinky liią ver
čiama, turėjo gyventi |m* savo 
tėvus, ne* Dūkšte negalima ta
vo prie manę*. Dnlmr nei n*, 
nei ji nieko vien* apie antrą ne
žinome. I .nlijausia ji nežino ma
no likitim.Dnlmr nuine paskyrė 
llozalino |mšto, telegrafu įstai
gų* įgaliotiniu, lloznliiuin jm- 
kliuvnu prašant, kad |iarilsė- 
ju*, |iu*itai*iu* sudarkytu* 
nervu*.

Lietuvo* gyvenimas dntar 
statoma* visai išnaujo. Daug 
reikin ibirliininką. ilnrlsi ir ka
pitalo. Imikrašėią išeina daug. 
Mokslišką arta Itrletriatiko* 
žunutlų dnr nėra nei vieno. Gal 
Amerikoje koks viena* rimta* 
moksliška* yni. meldžiu tam- 
*ti» nuristiti. jei galima, vieną 
miiiH-rį nlsiąsti |m*iž.iuri-ti. O 
gi iMiminčta* "Moksleivi*** ar 
laikrašti* nr žurnalu*? .ligai 
dnr moksliška* .*

Lietuvos miestą vaikučiai 
bitai dėkingi už atsiąstą mai
stą Amerikos piliečiam*.

Kol kn* siidier, likite sveiki. 
Su tikra pnunrlui, 

A. Žitkcvitiu*.
P. S. Laišką Jnnui jui'-mė ki | 

Pi* tatiii»to, 1 ir«-Ii*. Joną* Jnn Į 
i. u. ) ir r nn i metai* mirė.

P no Šliogerio pr craMU: A.|
T Zitl.

nurita UpHM jo gyvaatj artai- 
ku. Gaila! Ir mano liiMtar jo 
neberado. A. a. T. tittaviėln* 
man nebuvo juta giminė, bet 
man jis tavo brangu* užtat, 
tad ji* ir viriem* buvo bran
gu*. Jo nelaimingi atsitikimai 
iš mano visą namą atmintie* 
neišnyks niekiu l«*.

Gyveno vargingai; visu* m«e, 
kėjn pagerbt, užtai ir pats ta
vu gerbiama*.

Jo suims—Antanas—Ko laiš
ko rašytoja*, mnn IJetuvą ap
leidžiant, buvo tlar raikąs da
bar jaa vyraa ir jo hri*aa Me
diją, tad ir IJetuva turi 
džiaugsmą U jo. liet gaila, kad 
mažai Lietuva šinndie turi to
kią vyrą. Ji* savo laiške jur- 
mai* žodžiai* sako: “Gyvi-dra 
Ii IJetuvo* pilsėiai!” Pratal- 
Im. lyg latdaimn* luinoje laimė
je. Ih-t tolesni- jo laiško tūri
ai* praneša mum* vientik liū
desį!
I*n*kutiniai ji* laiško žodžiai: 

"Lietuvos miestą vaikučiai In
tai ib-kingi už nlsiąslą maistą 
Amerikos piliri-iam*.*’ Aut Ką 
jo žmlžią. noeijslisti ir laisva
mani, darykit atgailą už daug 
šmeižtą, paleistą ant kataliką 
veikėją ir Tauto* Komio.

Juliua tUngerik.

Taeško LEHIGH

-jeigu tu nešiosi Goodrich 
”Hi-Press." Jie atlaikys 
dvejus ir trejus paprastų 
batų puspadžiu8-net plie
ninės vinis juose randasi

Ar tas skamba negalimu? 
Už tat, kad Jus visuomet 
tiktai paprastus čevery- 
kuš tenešiojote.

e
Goodrich Gumas yra nau
jai padarytas. Jis storesnis 
ir tvirtesnis, ir gali bružin- 
tis po aštrius akmenis.
Sic čcveryicM yni tpcriilm <H

užtat, kad jie nekainuoja daugiau už pap
rastu*.

Visuomet galima pažinti užtat, kad jmtn* 
ri“KandantEią Ant Viriam** Jusą 
krautuvninkas turi, arba gali Jums par
gabenti.

Hm B. F. Gaadricb labar Cn,
The lity <d Goudricb—Akron. Ūkiu

Jeigu nori gali neboti

GDDDRICH
U UI DD K* flCM

GUMINIAI APAVALAI

I

ISIDOR YACKT1S 
Lietuviukas Advokatai Sphngftcld. III. BIZNIERIAI GARSINKITE 

“DRAUGE.”

HM’ti’j. I-’ 1’njurH* |«timptj«»» •• 
ėjiiriin >M4Viifiortt'i» ttn .*>1 /.iim* 
Itin. BilVu ir iii*»l«ili/ji« ijn. 
na* Bildu ši- tinku 111 -įninku- užtfklinni. Z«*nt»- imIiioIm nnt 
Tniinm*-- np*kritit*.% 
iUihbmitin “karu hwt»|olių k<»- 

i*krt i«»rin*> ’l’mirn^r*
Mp»kr. Vvik kt«*kvn nii

V' tni

pu*. ne* savo |<inliirgi} ir "?• 
itilią jau nieko i iriu* rn< In sugrį- 

Ihitar-gi liteli* Stii|*ma« 
lurtuiitja l.i« tm". kariuome 

ii. giisluiuii* li t i nę nuo gnu 
l*il~*-iiką ir lenką.

i keletą žodžią npi"! 
ilf.'. I!dl m. n*»k»lą 
Mukt t»ją St-mituiri- 

mukt tiriamu. I

FlItMiM <H>.V
ItlaMln įtrurirtMl .kam^a ant 2 r>- 

tržiuiVi tnrta ><• 4 duJrbua b^tnlvi- 
riua. <Kam >m atatjlšaJ SidnMiu. 

kambarį ų) Trimmsal 
nu alų*Minui. rtaSMort

lietuviu a pro •'■V'*' 
t f*u 4 lt lai a tuufiniai* 

M«Ai a ■ nuu Krda>*- 
aru iiMUi|MB

Vsrtaa |‘«»al Sis 
ui IrMffbal s Lies H. 
f C.HO
tU4><4|

(Kadi <« 
lualfi 4cl - 
*r rriBdia Itu 
n •*■><, nu Lb’v poefiabt !• frontu. 
ILaUrla* harit 
a)*idlftl> >.
n-MMMŽK %MRr
*1 ra rt kuriu tt 
nuo. Msn-.

I liritMumu I
I b«1 .....
h ritu mvM

Kr«iHkit>« k 4«» »dr
• i»it u«. vr im m

IM* tt. iai|« Mr..

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridfeporto 
Ten* aptuAi* jm tiri lietui*. Turime įvairią nesvaiginančių 

gėriui*;. Turiu*- ut J virinti ir K’K CKEAN’O. Turime km*** 
*k; iri; išritinėtame l.nškii* ir kilu* nikalu* atliekam. Turime 
įiuirii; laikmiėią.

Turime l'n-ziikuio A. Stnrbanai |iaii-ik«lų ir afuiliiuori) 
Žiiravaikią. Tntul kirfcviitiaa } uu* ii ji) j gija.

Čia yru •'I »li AI’<•<»* * agentūra. Galima čia gauti "l^rau- 
in," nu»i|*iriili, imi. lueti | jj iiagarrinitną ir darlių. Turime 
tnipjul k ui ir*; ir mnkbkią-gių. Prašome ntrilankyik

PRANEŠIMAS!
" -i. kini |N«rk«*linu ndvulttiturub

oft«n į H-*) Kiiihliti/, \ii»ui lhil«*f1*« Aplinkų*, nut 
kuiMirt* G tv ir U n-liihį-imi Gnt vii). Tnipjji praneši 
s j n H oiintt ) O’teit inin*. knd iti tkilnn*
• lAp’*') tii'tr ’io tiuliu* gIimi* Iiii* ubthiryhi* Kilti
i 1ii • to* i«i! Pkk • kirlio ir l*«‘thvi**i<»» vn kurni*.
(Iii*., i' r»" n •• i- «Lildi yrn Mnin 5671. Uvxi<l«<nri- 
jo- n*nn« rt>. Mnitr (h<U.

T BAROKUS VYBŲ * 

DBABŪHŲ.
V,r* ir Jauna VslUa, MKUI 

| ant eraarta Mai Ir eaaatmM. M

I Vyru Ir Jaaaa Vaikiau aatari 
narni u mrkotai «t» uu Maaa.

VmiKiluli w Maa Ir auaaeiaa. 
Valke aiuui |>e Maa Ir auaMiau 
l-lrk nava o. erkei* dabar K*l 

tiriu*, kuomet kalas* n*k|U.
Mr* taippal turim* pila* Ml* ta

ikai) nrilM* alui* Ir or*rko<* nu* 
aaae ir auaMiaa

Kuli įima Tui»*o. Frork lit
ui ir ll. ttaaa Ir aagMian.

Aidim kirkrlMt* rakai* Iki » 
ral Nrdillotala iki I valandai. «*• 
balomla via* dn-n* Iki I* valandai. 

S. CKMlDUg.
Itl» K. UalMr-d M.. <-lilm<T>. IIL 

|.,<icu 1*01.
................--*
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VAKAI 
JAUM VAKYNAI

VYRAI
41.00 
IMS

C ■ ■ * -
B ■ ■ B Br B^ - i Amerikoje.

' Ataikreipimaj j viaua lietuvius 
kareivius, kurie tarnavo Su- 
vienytų Valstijų armijoj.

Buvo išsiuntinėtu* tam tik
rus Mankos j visas kolonijas <lel 
iš|ūldyiiK> surašo visų lietuvių

Birutės choras myli tėvynę 
I ir dirba dėl jos gero. Jis pasi- 
I žadėjo <lar ir kitų syk j išpildy
ti programų dėl L. 11. K. nau
dai rengiamo vakaro.

Pataika buvo užganėdinta.
VirdctiM atsilankiusiems ir 

imremusicms tų vakarų, 
chorui, ir lošėjams—aviu, 
p. Jonui Senuliui ir Birutės

taroirių. l°SZS’^ln-

Tai gi kT^kUomj.* <lar 

nesnl išpildę nr negavę minčių 
blankų, kogrvičiausia krei|iki- 
ttu Sraunu peduots adresu ir 
teiiadadkite. lipildę muškit i

K<Bgmr*iatD<iftL 
V Taipiut kur dar nėra IJeln- 

vim Liūcsybės Sargų latrelio, 
"^ft^ck gal<"<lami |«sistengkite su

organizuoti. iK-žiurint iš kiek 
narių jis liūtų. Italmr laloii 
■vartais ųataueiilas ir mes pri
valome lalijausiai atkreipti do
mų j tai ir visi stoti j darlių. 
Nes nuo šiandie priklauso l jc- 
tavra likimas ir gerovė musų 
peKų!

Visomis informacijomis 
*krei|ikilvs j ta ta Sargi; rašti* 
ta* vedėjų. J. K. Milių*, 45S 
Uraad SL, Bnmklyu, N. Y.

P. K. Jei randasi jūsų kata- 
uijoj lirtuvių ažiriecių, mota- 
Bėkit prisiųsti jų vardus, pra- 

tfnrrfcs ir aiškias adresus.
ff M '• o H I

« Spali. 23 A, U Vyčių 41 kp. 
^IkČaddin svetainėje vaidino 

istoriškųjHkalų “ Minta." |*a- 
prastai U V. 41 kp. kaunasi kų 
daro, tai daro riiatai. Taip ir 
N veikalų imvaHliiH. kogrriau- 
aia. “Mirgus" rolėj.- p.|ė V. 
Abrailė lošė, kad geriaus nėra 
galima reikalauti. Vytauto re- 

' liję J. M. Adaaautis irUaaba- 
Me A. Sniečkus vaidino |mgirti- 

naL Onos rotų išfiiklė M. Teiks- 
rintė. Bilgei><. gerai vaidino 1*. 

ataria, Prokšas— P. Bajorinas. 
^Iimtevi^-J. Mažeika, kareivių 
—J. Eenilia ir M. Itažauauskas.

Tarpe aktų gerai luunargiin* 
|Mxųrraitių ir klausytojus link- 
audito skardžiais įtaisais kvar
tetas: M. ir <>. Okiutės, J. Vir- 
Sulis ir X Aišku (buvęs Acške 
virius); durtas: J. Viršuii* ir 
X Aiška: ir solo J- Viršulis. 

g t'žlmigoje sudainuota Lietu
va, tėvynė tnusų.

Žnsmių Imvo pilnutėlė sve
tainė, kaip imprastai aut Vy- 
irių vakarų. Tas |«aro<i<>, kad 

nirooklynieėiai supranta vertę 
rinitų veikalų ir aljauria jauni
mo imslangoiiir.

Pas'iuu* netrūksta žiuių, tik 
\ nėr kam j laikraštį parodyti.

Nodėttoj. spalio 26 d. mus 
jaunimas—vyčiai baru sumigę 
inkarų. Vaidino "Knarkia pa
liepus,” kolodijų viename ak
to. Vaidinimas Jiavy-kn. Visi 
vaidintojai savo roles gerai at
liko. Aio rudenio vakarų rengi
asi sezniu" ]iinuas t.4čs gražus 
vakaras buvo surengtas.

Programa dalyvavo ir para
pija.’ ciniras, vedamas |n A. 
Staniausko, vargonininko. 
(Tratas padainavo ”8eai, arai 
duok dar tabokos’* ir “Mo
čiutė limito. ” Dainos išėjo 
gerai.

Ajmet |ora|iij<is choras xy- 
a^j^j ps(ii<$rj6> ftiMijsii* dsintniii* 
kais ir daiaiaiakėraia. laukėti- 
aa rbnnii gero pasMtmm, kad 
kitų kartų |«lick1ų munu. dau
giau tokių gražių dainelių. Te- 
ko iinstels-li. ka<l fiarapijos cho
rų sudaro galais ir |*msvratęs 
jaunimas. Vienyta’ ir susiklau
symas tarpe visų viešfialauja. 
VargiMiininkas ir-gi visas pa
stangas deda, kad kugerianaia 

iMarmii.
A|«rt virtinių, prognuor da

lyvavo dainininkė ir diddram- 
lorka U (Tėragos. Gražiai eiles 
fui<Hdetnaro taip gi parapiji
nės nsdcykloH UMltinr. J. Pundl- 
nailė. Sii laiku šita našlaitė Iras 
galu .leklcmatorka.

Kaip visados mus jauninus, 
taip ir ij sybi gražų programų 
užiuūgė tautiniu Idnara.

PuMikuo atsilankė daug ir 
buvo imtenkinta Pelno liks.

Geistina Imt, knd mus jauni
nus tankiau rengtų tokius gra
žu* vakarėlius.

Brooklya, N. Y, M. Ueturaiako auka 
Drtroit, M'ch W._& Jaunimo Dr-jos 
Brooklyn, N. Y............................................ H*iSi

Pittston, Pa. Aršloriin* IJrtuvių dienos IJMHtUI
Pittsliurgli- l*u. Am. Helif Fiunl f<<|- kVar \Viilow* nnd

Orphnns of I itliuania ............................................... 1.912.971
l'ittsburgli. I'a. sk........................................................... 2šžtt,4t
Sliuiuokin. Pu. ....................................................................... JžUltl
Chirago, IIL .*» *k. ..............................    I.tflfl
Frackville, Pn. W3 sk.............................................................. Ht.«2
llomstrad, Ita. 23 sk.............................................................. 2*\S4
Manehcstcr, N. U. 49 sk.............................................................(mJNI
Ketranre, III. 45 sk........................................................................9..KI
Ncm Britain, Venų. 3 sk....................................................... 9-7U.tMi
Kashiagtaa, D. C mratimtta už ta Bond*.............................IJ»
N«* Itarca, Gaut. M sk.......................................................... .V5UK
Hartford, Conn. •U *k. flbl.(iytĮ
Ainstenl.im. N. Y. <*i sk. ................................................... .'.7’Miti
Baltinto! v. Md. ii sk........................................................... 1.22X39
Karine, IVta 79 sk. ............................................................... litui
Kttsburgs, Pa. 2 sk. :....................................................  .136.10
U’aterfmiy, (’uem. 40 sk................................................. *. 1JS7.I7 1
Frackville, l"n. KCt sk............................................................... I.tm
Italtimore, Md- S sk. ........................................................... KUKUI ’

Viso lala..............................

K. J. Krasinskas. T. F. raitininkai.

ŽNOS K UETUVŪS. • tuoj viduryj visų salę n|*lrn*- 
kė.

BJLADDOOK, FX

Nors mit*ų maža kolonijų, 
ta-t is-Įuisidisalii ir di<Mėm* 

tfttoloni jom*. Visi gero* širdies 
lietuviai darbuojasi d<-l savo 
tėvynės, IJi-tuvo*. Alai kokį 
gražų iMvyrdj |mrrnlė iiuiin 
draugija Av. Petro ir Povylu, 
kuri praeitam susirinkime |«i 
aukojo fc'rli.Oii l.ieturo, ICuudo- 

ftžtųjnni Kryžiui. Taip|<at ir S. 
R ILK. A. Im* kuopa įuimusi* 
jo IlO.irt imu iMuinin tikslui. 
Tautos Kando skyrius ir-gi l«- 
paliovos veikia. S|*ali<* 19 d Iru. 
Vo surengęs vakarų-koticerlų. 
Programų išpildyti laivo pa 

i k»irstąs
dovy *!•• 
dltiin k< 
luim'io 
Vakaro 
tatfl * <11

Biruti.. choro*. įsi va 
p, J. Senulio. Suiui 
mediją "-“linuos km 
Urnas?” pn'lnimuila 
|* |tia- buvo |ui*kil1a* 
dah* I- Ii- Kryšiui, o 

dis Birutės <-ls<rut L

I

Nuo 18 iki 38 metų 
ŠVARIU LENGVAS .

FABRIKO DARBAS.

Vaikai 16 mHų amžiau* ir dau- 
k-«u |>t>pil<(it užsakyuua, rišti 
ki-tiaa ir kilus darbus dirbti

l’RITYlilMAS
NKREIK ALINGAS

pa

Uždirbk 

’3Sild^S0 
į savaitę

Kirprjtal ir MmCftal m rvftltaU** 
Mml visuorotft* ji« turi trumpe* ve- 
HHti tr kn<n darbe.

M<H r**h*t'« jus druokyU darbe 
| truitip* laike (heromis ar vakarai^ 
ui mala ksiaa. Specialia ak/rtea 
mobiatiiiu aal ai et setu I'oear maM*

JAUKI VAIKYMAI.
IH starko 'larbn, pakiur.il 

sakymus. ėrkiuoti lavorus ir kitu* 
darbu* tiiu»u Tavura Skyriuje.

rrmiiia $13 j «QVaftc, $1 Imnua 
už piliHJK ravaitc** iSdirbimų.

už-

MASTER SCHOOL,
* K Uamkta. reraitUli 

190 N. Stote 8tr.
Kamp. lak, Gal 4 labaa

VYRAIVYRAI 
IšSIVKTIMlt IR TAVORV 

SK V Hl KIŠK.

lšSII XTIM<» IR TAVORV

8KVRIIIMK. MERGINOS

Išrinkti ir sutatayti FnrigM’o ir 
Eipreni riuntinius.

I‘*<4a"ruii. Mln-riai. truekc-iai ir 
vrarvhiiusr-tyrai.

Virto*
Kent pradžiai nrimpraatai gira 
pn*ga iMlavtat. Valandos BjOC 
iki 4.41 Kabalimua iki pn-t.

Pilna laika ar Puar Laiko.
Tao.ru, IŠMUiitimu ir Palink*.

pastmha. * t’fanukeath Nkyritnv. Tavim Skyriuje.
IVrkratiiiH tavnra. rišti |>ukmie

išpildyt užsakymu, tu ūmi.

LĖKT. BAISIA*. GRAIKU
APTEKUS 8KVRIVO8

itt

Aiaiur miestelyjr raminsi im*- 
mažai jauniiiMų kuris iMtitril- 
slančiai darlmojasi <1.4 tėvynės 
lalsi. Surengia vakaru*, prn- 
kallms ir |iaprastus Imlius. Gė
rėtis reikia Amsterdamo jauni
mu. kuris gyvena sutikime ir 
meilėj. Neveltui yra sakoma: 
kur meilė, vienvlo—ten ir ga- 
lybė.

Nerasi gnl jau Ameri
koje lietuvių kolonijos kur ne 
gyvuotų jaunimo organizacijos 
—I* Vyrių kmųm. Amsterda
me ir-gi gyvuoja, ^ia I- Vyčių 
ku.iĮKi susitvėrė lie|ms 29 d. Ji 
M-ninu jau buvu Inukiniiin.Vir- 
šame gyvenini." kuopa pirmų 
kartų |iasinslė nedėlioję, *|>a- 
lio 19 d. Tų dienų laivo suren
gus vakarų. Statė scenoje du 
veiknleliu:**ltulų Vainikas** ir 
"Itaina Ik-galo." Sulošti ;<a- 
vyko gerui. Paskui ><•!<> "Aug 
šti kalnai** pmlainavo p lė B. 
Vasiliauskaitė. Ib-klemnv.. ei
le* p Iš V. KrsrliUlr. I.. Ilalutil 
skaitė o.lu dainavo "Itožytė” 
ir •‘Sudiev IJetuva.*’ Monolo
gų "Kn* yrn žjin.gu*" atlik*. 
M. Kazlait-ka*.

\ Milini tllls* us.lsiigUi* l.n- 
Imn. lrv% ih* iiiusij.

Vykini* (Lnii^mu i»»knj vnKn i 
n,!

Ten Buvusi

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BONŲ.

MaMUU. Mulių apakr. Iš 
Mažeikių vaistininkas (aptie. 
korius) |u A. Gritin štai k.i ra 
Ai a|ū<* Intlarvikus: “Pradžioje 
šių, IVlt, metų, kaip vokiečiai 
išsidangiiMi. atėjo tadšcvikai, 
kurie išbuvo a|de 6 savaites. 
Ibdševikų valdžia vasario 13— 
14 d. sąrašinėjo |si krautuves 
prekes, žiiHMna. kur rado ciga- 
retų. cigarų, cukraus, vyno, tai 
vis rekvizavo (atėmė) ir sune
šė savo k.mritetau. o čia |msi- 
rodė, kad iš baltosios gvardi- 
jos šjiiegni visų taikų datai- . 
jo—ir ridtų ištyrė, kokitsiee na' 
manse tadšcvikai nakvoja. Tu
mia lakiotais diemimia ko 
kiltose kctnriuoM" luimis.M- 
taJšerikai vakaruškas iškėlė 
su šokini*: Žilėnus, prisi- 
ratlino <laug pubdeluvių. 
Pačios' <lidži«H>ioa vnknruško* 
laivo klebonijos salėj.", o kuni
gas kMc Htrikas ra skausmu 
širdies turėjo glūdėti saro kam
baryj: špn-gni tds dabojo ir im
tys, žinoma, šoko. Kaip tik |m- 
ailmigė vaknruško* ir visi Im- 
iiauuinkai Atgulė, tai kilta- 
gvardiečiai f nata re <|.-tis>n<dra- 
cijų. pradėjo iš dviejų |rasių 
nuo n|M«a Ventos iš kulkosvai
džių ša išlyti, o Isilšcvikai visi 
išls'-go miškan, kiti lia*i. kili 
raiti: liulinuvanlicčini tadševi- 
kų visų komitetų suėmė: ka- 
liuro surekvizuotn ir visu* do
kumentus iš ten. kur gyvenu 
Inilševikni. išnešė: lui|i|mt jų 
Imtus ir vnlgonnue-ius įtaikiu*. 
Po ilvicjų savaičių.' tai yra lai
škuti niose dii-misc vasari., mėti, 
tris dienas buvo mušis: Imises- 
nis įniro isdcnip Įsiėinns- karės 
laike. Kares laike Isįžnyčio* 
kertę įniro liiskj |«žci<lę deši- 
iH"je Įiusėje didžiojo altoriau*, 
kryžių per pusę nukirtu m-loti 
zakristijos. Žinoma, visi stik
lai laniruoM" kaip Imžnyvius, 
tnip klelsmijo- išl.irejo, o <fa. 
Imr ladševikai savo pultam!*. 
tu* pastatė idn k.-lio tarp baž
nyčios ir kleltoi.ijo* ir iš l*.k 
što Imžuy.-io* kraigavo. Per tų 
laiko luižiiyėių išjuokė. Avcnė 
Sakiuim-ntų iėls’-rė iš piėk>>*. 
2vak< - na** altotių pr.io;*' ir 
tnip ajslergč gyvuliškai visų 
Iražnyčių. I ž imjuokimų Avem'-. 
Nakramefitų 1 <m. I.k-k Striko, 
iš sakyki*** |ni*nk*'* itmihėm*, 
idant kiekvienų dienų tm-l*tųsi 
lig Velykų. Itn* m»ka skaityti 
Ijlnnijų prie Avime. Sukru 
metilo nlrknitylų. o lui- im-hi*. 

jlu. lai po Iri* |Mileriu knlls-tų 
Italtagvanlireta: mt*. Ikmeltat
I. 
.-e* |< 
ližių

Kmii 4 <L Užgavėnių dienoje. 
Av. Kasimiem naktyj, išvijo 
bolševikus. Jeigu dnr kokia |«e 
n> valandų Imlševikai butų tu 
rėj./si. lai Imllagvnr.i’i.ėiai Imtų 
uždegančia.- granata- leidi". 
laitų visiškai uupteškėj.- Mažei
kius. Bet Uilšcvikaiiis inilruko 
šannamos mclžiagie. Gyvastis 
Pyliojo aiil plauko. Itnug iš Ma
žeikiečių išėjo su IsdM-vikais, 
jųiie -Iii ypatų. Vienu ž>«ižiu. 
vis»Aie niekšai virto Isdševi- 
kais. Jeigu <iar lml>evikai Ine 
kin savaitę Imtų Įmlmvę. lai 

k*Joa:< <W ypatų laitų nu 
(indę. Pirum.'tnaaini khdsmų. 
kun. Striku, ih* nrmki sųrašų 
<fcAir:u«ulu«H>e. kuii.is ypnl.u* 
turėjo Imli t.užndylos ir <t.

Ihiteir teisioj., hieluvių ka- 
rimunenė. Daug via kų |ui«aky- 
I i. Ik I ta*gnlii>ui i i -kų aprašyti. 
Mus.* IJi-tuvu lėvynė laimi nu

I
■v

REKALING1 VYtALROKALMaVYlAL

..... ... ■"
keulėjo."
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ERNEST VVEINER
DRV GOODS

1600 W. 4Tth kamp. Wood 8U
Be* 4'.ei*me -i.itsko, Mw*e** 

KetrercsM it S«lai»*.l*.
m <1, tusu s<*u-m*MM* atvašai. 

Vlafcll aaurijol,!. -UkUM 4r*M- 
Ilsi. SUMs U MUK

UKIKAUNGI I'IIITYIIE KAR 
I'EMIEMIAI — prie IMt^tfca* 
rių taip-pat ir b-ihrriai. tlartaa 
plotinus. uiasikralis irta.

TIIK STRKKTfl CO.
W. IStli ir Mnrgan Gatvių.

ihlė iš kull.il"viii 
laik- kklsime.

(Mauram skyriuj.
Išsorlt>>>ti pakrinsų sudrMi tavo
ra

Pnsierti paivrl Į«»l užsaky fiiu*. 
Fabriku darbas I

K»*M»»X»»*»***»»*

Dt.A-BUSKE
(Lietavii)

9
•«

ŽUN

Ih-UutljMJo Bet o IsuaVflM turi litrą* 
I**t| k u Ha. 41 IteluiiAkml m R4I linkiai ir 
l« 9i.Hft.tfl. .ltesAutekltt*

l«lk Utf»«M>4a JMr.

IKI. Makt k Ift; i ium
DR.S.BIEZIS 

(.IMTUM* |U <ftttl(|«sA« 
IHAMNh t Mm a

3IS» M. »1U. *r. < llli A«A4. ||4.
Arti k.d.M m. r.

I*

Ptaksaos

X

%

<• piv 
pll 
IIMI 
km

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
TtfUfoaM MrKlitky »?•« 

<JYIM> V1MHMAM MtiAM 
S4&7 b-mlb W«M« nt Ifamlrttfrd 
Xa»|>m W. BS-IM9 gai*»»

Dr.M.St

* ■ ■ =

Lietuviu Laivas
£

Isaaaosaa ■■■ ■ a •>
TH. ftMvvar ?HfĮ 

Dr. C. Z. Vezelis ■ 
ftJUTft 11* UI. M INTA*

^Aiandr* miu » ryt* Hu • v*k J 
Nt4<lKNku |mkui ♦

ftTIS M>. AMlMMl AMJH ftj 
arti i T-UV

X

Išplauks Lietuvon
Lapkričio 15d.

litll.' 
■n. tii-.jn

Pn*ii 
u***!.1 Iii 
is’-iti ir I 
) ,ls-t u 
ii *1nh

flt.l-

I
u.

I.
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LITHUAN1AN SALES CORPORATION

129 Trcmonl Si.. Bovton. Maav.

Ue ŠE

♦

-?

F«

Dr. S. Naikelis
III 4 HIIU Itt.At 

IT lt Kn. A«ftslat»4
risimr Ink." e :«•«;

CkKMfU
4UT W M1»N
Ptsnna Ci*8u» l>

Itrcfaft'iHtH U3« W M (b 
l’tinrtf Hlmpr 1 tbkft

Dr. G. M. GLASER
l*rektAM*ih •< turtai 

ortntf* SIIP Nu. Mrarra*. M. 
Ik>rt« M.. < sMacv, IIL

>I*IX*IJAUaTAX 
ftftuteKUy. VtriUių. U>p<i rfcre- 

ei'itų
<»riH» VA1.AKImui. Nuo p ryte 
HU lt. »u«i U lM t H’ P>«‘. Bue 1 

ik ft i*i«t»<tai vakare 
.%**4*tii - Mm* » ibi f pu pitft

Teiafuaaa Yatdtf ttft

«< x

T

XL

JOSEPH C. W0L0N 
’eluvis Advokatas 

n m. iv svi.i i srui.t
O,*,*;*M* T»1 ».urr»~*<4l I’

v.v.r. • :* > w 4 -o

-X
T
i
I

iHiiiiiiiiiiiuiiiuittniimiiiiiinimimiiMi
l.ea 4 » k. A ai.d |ll« (*>••*«>

Taiafaaaa lla>Miatb»i ftttt

DR. A. A. ROTH,
HMM f»4|t«.tftf lt »Bir aFf»«

I <

t

Vatbę ir rkneiMiv i'rv
M Ilsi • italu.e«1 M, Clrae*

•tultf. ..O i tfųraar M»ft 
mxNi«a« ia n r>ic »- • »* 
, 1 I Xs-i taem» t> Ift 4. 
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CHICAGOJE. Chicagos UetBVi‘* K«teniiR*
C..-Į - .... - ■ ■

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS
Draugo Of; e, l.v.00 W. 46 Si

SVAIGALUS.

k«tvn 

v •••Iii

KATAUKlsKOS ŠVENTĖS.

Pcnktadionii, spalio 31 d . 
Av. Volfgagas.

ftHtadienis. lapkritis 1 <1.. 
Visi Šventieji.

< liioii-.-ojo pin-id-ju 
ptir- n,i--:du- liula 
ln |s,li--iąi. I—-t I'-• lornliil ,-■•• 
I * -‘iii l.-,l--ktiiriaii l-i-n-i u

ALDERMANAI PAREMTA 
MAJORO ŠUNAKY 

MUS

nu-- t-- viii*.-avy l.-tt 
■-iilva-knriu- yra 
|t—Irau*.- dideli 

Tą -llllialll luti |Ml 
inajunt Tliuiiip 
Sint.- Pul-lie l’ti I

ir

ISimli
< btaat-o 
Mariui 
samany ma -.
kėlė- luta- tu 
Mm, knona-l 
lilir- l.mui-ijn pri|-u/im< aa! 
vokai iu k.m«|mnijni nuli 7 
erai u* virtojo .«•. u/, važinėji 
nuj gnlvoknrini*.

Pinu ;uru- ura- iu 
tikslui Inu,, -niaukta 
p:i|>ru-1:i- liti,- ■ !„ Iiuyls, 

atrinkimas. Nu-irinkitne 
jom* išdė-1ė- -ali. vi-u-

Imu
IK-
“ I

Uiti 
įdė

Ku-ilis-t ta-li-.-r-- a liršiiia 
tpo-zi-l- ut-» **iilu” pi;iV'-d--
kmr- iiH-lu pn-liil-iriy-- į-tn 

, luitui pin-dą. -uli:- kuriu Im 

liaai vio»j šalyj tari tari aš 
Iriai iižilrnu-ta* -įnirsią |uir 
•laimėjimu- ir vartojimu, 
iiiu|.ii* imi - - -t.-iI--.

\-.l-kt-Hi.tU' uuHilai aj-luu 
ku svaigalą -au-Miit-. Milių 
nu- ir kita- italą*. kur nu 

jaia-iaiun. j-g y ra gėralą iš 
IvLIiu-. ir -lu—Iti in-tiuta-iją 
laąanlimli. i:-iiiii* privaliai 
vartojimą.

lt-- tu. ii- |<nli .-t-i-nln* 

-.-nn-l-i ir iiK—lu-.ja ii u Iii---. 
kairi-- -Irį-I.i ĮKir-lni inėti -vai 
:-alil-.

K-tilm-Uy ial-lijuje vi.-na- 

f—h-rali- lei-ėjas pri|až.ims 
jog kanu- nirto |<nMkirij>» j 
-lalllua* «• ą- l-ri-'-iltm -n- 
Iii-* k-ii tiliu-ijai. Toė-iau- lu 

u- /turini;-.
4 ...............

Tuo tarpu ••/lupioji" ii*ą 
n-ikatjj |-eąlavė išrišti augš

BMm. Tii |4««tiu įkūnijimui |«u raelim l«*tMuui.
mitalai.. £Sfa.<Mi. Taryto lt.. lw> ••štaptaji" lutai
vii, n-i kutą |utvw|ė mui.
Iran-iairt.ii'ijio kmiiilt-lui.

Pu šilu Imvu ifiėjanm. jug 
Miliutui iuu» žlui-i. Nn ni<-ka- 
juo nrin-l-mtitvu. lt-4 štai už. 
vakar Iran-|*w1ariju. kimiito 
ta* atlaikė- -u-irfakiuią. Ku 
mitrias u,, tik karšiai parėmė- 
Mimanynią. ta-t .ta r |'ri|aaxiim 
tam 'lartati {aukirii $3i«UML 

lloiškia. atoinaiu-iaUM- mn-- 
du taryta.- -u-iriiikinti irau* 
pirlariju- kimiili-la- prano* 
prirlailkią upiuijiy n|-io -u 
manymą ir toLmiH-n-luu- -u 
u-auyiuą priimti ii Luoiri 
kiau* įkūnyti.

Sulig -uiiuiayiiMi. utioUa-- 
|Kiiuui nimavyta'-n galvoku 
riu- ir k<Mii|mnijai už yiat. nl 
lygina lukią -uiiui. kokią pri 
|iaž.iii- li-i-nuii. Vii—ta- inl-lu 
galv'-kariu- ir gitiranluoja 
žUMun'-ui' lik uz važinėji 
mą.

M ii-lo galirkiiriu itd-l-i 
piti<-ėią išti-nkaiui |*-iiki Im

tinai.
Vi*i 

tari ji r- 
laukiai 
Miliui ny mą.

N'-n-ikia |uiuiiišli. jug -u 
manymą įkuuyli liran-riai ai 
Mri-. X<— L-mą-iiiiija -Imy 
iluiig li-okiu kliiiė-iu. .lai m- 
-•įturi i-aloi-ti t -itin i.tiiLt 
lokį pud-il |«-llią. LoL '::iu-li> 
•laniiiui- t i*ąli--knrini-.

lio lu. **šla|Mrji** lukrrimija. 
kimmol srnnta* ralifikim* tai 
Lu- -utnrlį. No* Iihhih-I pn-zi 
'k-ntn- trata* šalį |mliim*u-i1i 
mm lu- |iriirr-1ino prutiil-i 
riju.-.

IK-ja. mąs-rlidiausia -aii4o 
ton-i-i*. kuoned mm» gy įimti 
š.ityj viaalilM pnJiilnrija.

Tai lutil variui svaigalą 
mytat u jam s.

NEPERDAUOIAUSIA 
ANGLIŲ.

YRA

augti

-tol-i-i. kn-| iran-pur 
kumil--ln- Inip pri-- 
iili-iia-L- i npknlluimą

Gauta žinią, jug -u
•uit- tai- aluug rargu liri^u*.
I.iuuuot -u-ln-iku-i- nirrloku 
uiai.

iM-tužiiiLolini. -nktuua. amt
lity ištt-kliHii- luiė-ią kukiam .mukti, 
i— iH—iui. Kaikurio- di-k-Mio 
>lirl>l<ivo- taipjctt 1<>kimu tai 
kai.

Il- I -hiii-oliiii tlirltluiią ir 
liršą i tnirą unttlią ištoklitiui 
lu-užlok-ią iu-i * k-li-dikai liū
ną.

l-ol-'/iiiki-lią 

y|«<o itii-lit 
Vi

liui-
-iii-.

.-idluini-lrm-ijii
-nu. n-ikimą. 

gi-tažiuk-dtai- -u-i-ioki 
šaliai yra roik.-ilini-inii

PASIBAIGT STREIKAS 
HAMMONDE.

VISGI TEKO IR PI.PJH 
KAMS

Mark T 
ižiliuiiil •• 
lipa- 41-aat 
t—I.. I- .Imi 
l u- p--.|.

I!ot r-t.lo

■■ i ., 
\utri

l 1--I
- \ ■

\llrli-l.:i -panda praaria, 
jut- |ia-ilniigo ilga* -tari-unul-ii . 
-troika- Ntaudiir-I Si--oi l'nr 

i-tair'it-o. Ilmum-nid. In-I.
Slr--ikn- lir.-ingini nt-iėju. , 

I-UIU-IU IHolU !• Zlll-'lh- Illlžll 
• h ta ii -Imu*-Ii ii'ri-ta.

Itarluuitikni taiiu-'-ą, 7 
. *|l*|*—II- -IŽIIU-I..--ui. l-rl 

I ■•<■q-.iiiti.-i vi-:i įniko- ai 
i-iiL-- prtp.i inti -tai l-iniii! u 

uniją.

RIAUfii'.S SO. CHICAGOJE

'KAIP PAGERINTI MKDMA-įtari privrrMinai .tariumtH*, 
j OINJ PARAPIJŲ 8T0VJ* laukoj* Ifa-vo gnri»-i. fžtat ln- 

------------- lirni gr»-itai itondta rdcolas, joi 
Am.im *. nr jn- Ini- šiokio*, tari. «• |M*kui niiinažiiia utukra- 

i rinx anl tiok. Li-k roikntauja 
Iminyriu* užtaiko imi-.

(■inli-li*. kad ir vnkaruuM*. 
i|mtiugai t’hirn—>jr. Iirtuviai 
lari-ri įimkėii, «■ kili ir lituku |»i 

■ ftiSilll. Kitltat ir ^IlkkUL iitanl 
tu* įkiltai ar vi-i*kai i.-iimkėti, 

- ar laimi numažinti, kad jus taip 
laimi In-slė-gtą.

Ištikrąją. |miinkiim- lukią 
parapiją, kari tari >1 lakrtaa- 
oią ikdiorią rindun. Reikia mo
kėti pu .*id<d. um-šintriiy. tai ka* 
luotui n-ikin iiiiH-kė-li |»- pu* 

antru takManri-s ■ prr ll» un- 
tą |>oMkiu|iką. n |«-r 31 tartą nrt 
31 lukrianri^ ir 'langiau, mm 
rrikia 'Iar kumi-iją kart* mm 
kuriu |*i ki-k-tą šimtą mokėti. 
Tat raiškia, kad už ravu nr*u- 
sipratiiną užmukninr 3ŲNII'lu 
įtarią siHiuitaiu*. Xm-ikėlą 
l-diį krauli nvotinitams. ji-i sūri- 
prastumo raiši n-ikalam* susyk 
skrili itak idnig-i. kii-k rrikia. 

Vra ir tokią uotą, kur sko
lų* nrsiiuažina. ta-t auga, nr* iš 
l«du» imdcruČHi, kaip dator yra 
įuršta mm kidrią 211 molą |m <5 
ikd. j molus, m-gnlima nol tož 
nyrius išlaidu* |ra|riigti. •• ką 
ria knlta-li n|m- uuošins-ią iš- 
■iMikėjitiią arto skolos sumaži- 
nimą. Isaikas jau ir mums lįr- 
tuvimas susiprasti ir taip da
ryti, kaip pmlara vurmderir- 
ė-iai. kurir dėjo nr pn RUKI, tad 
|m (3, SI. 311 ir UKI didtartą.

Ilrt gal kas pasakyti, Cbira- 
gujr toaarai atnrša ka* turtai 
pu * 3 ir 4 lukstanrius gryno 
|u4im' |>nni|MjiHns. Itrt tas. kaip 
skoslauripm Iratn. Ijitoi gr 
da mums lirtaviauts. kad arai 
Imlia mums gry niausiu* intm- 
rijo* aukom* ilm.ti. Juk-gi tok- 
■ii'-ias ntatomr ir jas ukiaifco- 
mr IHrV'i garinė ir savo dūšios 
namtal. Jau lo iiiuins luridu 
užt'-kli. knd nuką is-sigaik-lu- 
mr. O dator roikia Uizgum'-iai* 
ir įvairiai* ns-nkni'-kiais vilio
ti iš amunią |iiaig*i» luūuyėią 
užlaikymai. X įsakau, kad tas 
Idogaa įtaikia*, tad dūšiai nau
dos m- ktak loti tos. Tankiai 
prr lokiu* toxaru* lir. kurir 
•tarlamjasi. daugiausiai ir iš
leidžia, '• kiti ir doltarm gailisi 
ant toram išlristi.

Kaip iMgvriuli Jad nmlžiagi 
ui |tarapiją st-ivį ? llaliiua ta* 
nlsiokti di'-j.-pu laidu. I'irmas 
Imdn* tai ta*, kaip jau prakti
kuojama yra kitur ir kaip |m 
dari- kViim-sti-rio lirluvini. To
nui draugijų- aukoja |mi 31MI, 
šitai ir Jani d-dtarią, atskiriu* 
š'-iinyr*i* ir (lavimiai žiumn-s 
taipimt |*i 2-*i. 3il ir liMi ir dau
giau*. Jei taip |uulary1umė-tn 
ir mr*. tai. kaip matote. |m- 
ra|iiją skolo* ir išnyktą.

Antra* Imdn* li-tigi'-siii*. tni 
yra imkolii iiH-iiniu* nmki-sėiu- 
iki ITi, 13ai uuižiausia indulio- 
rią. Ar-gi dator. sunku Imtą 
ku* luėnrsį atidėti |*‘ I d'ilirrį. 
Tuojau* |* r iiadii ' ilvigutoi 
imsidniigiiitii |inrnpijo* inei 
gus. itaugi.iii- Imtą galima ka* 
no-tni a|m*4-ė|i skolą ir |s-r ki
kilis |t>ar mažiaus, ar dauginu- 
luotą išnyktą - kolos.

Tarp tokią sumani tują yra 
ir m-rt1iM-li-. ini. Av. Myk--I-- 
l-arapiji-nni. kurir jau prio pr<> 

go* du kartu i- rriškė miiu tmš 
kimu- sumažinti sk-ln-- artai ir 
visiškai i-n--kėli. Ihiui: jnu 

prakilnu-- n gero* širdta* |«i ■ 
rudi- nortlnidirėiai. -u-io-tami | 
I*- ki-liu- luk-iaitaiu* ši liauti 
nitam Vi.-m».|yuui. I.ntalnry 1 
l»-i. 1,11-tui-i- Tautu* l-'i-tidui; 
-tator gi u.--, tini :it-i/i iih-ju I 
|*-r uort. ku-i 1 ittlniė---- prn-j 
kalto*, -iiiii-1-- l.u-lu

ar ktli-kt-o tiki tai*, ta- tožnyė-ią 
iar ntnldiuitnią. kaip M-iatiė-jo, 
' tnip ir dntor la-nti-iėju ir iw-np 

■i- i'. T-*l-1 n iiuiluiui-, kad vi 
ana- j-a aul; ji- jvairią jvai 

riau'iu tiki tai žiihhh'-* rintė- ir 
italu taižnyė-tai. Taip ir krik- 
šė-ii-iiy* mm Imt pra-Ižu— turi-ju 
ir turi.tat-' ir rialu Imžiiyė-ia.-. 
Tiktai iš-i imli-jo IHovu ir tikė
jimu, iunmo.- MUit-n-jv raku, 
kad nm-ikia tožnyė-ią. noi ji« 
lamą. Itol |-to|«ilą m-n-ikia nri 

)|iui-ytr K«kiu* tauto- myli 
Hn-ią ir niu tikytay. Iii-, nuliu- 
tuo. rialu kitogražiauiia* tož- 
ityėia*, Kn-laugi i* viny tikėji
mu katalikai ku-dnliinm-ta my
li lliovą ir ravu tikėjimą. t-«|ol 
ir maltum- vinaim- |tn.Miulijo. 
kml katalikai parlatė gražiau- 
: ia- taižnyėiar irifator italu, ir 
it'-rigaili auką ją užlaikymui. 
I.ta-tm ini taip|uit rupiiut-i Milu 
tožtiyė-imni*. I.n-tuvujo. kini- 
mot |*i kari- Ml japuuii- ru*ą 
laidžia loi-lo fažiiyė-ia* Matyti, 
tuojau* pratlė-jii |«t virą šalį 
•lygti nauju*, graži-.* totali
om*. Rimuiė-r ru-irinky. indu
li nnjaiit .*avo klota-iiain-. iiutar 
■l;n- |n> ktok dėti mm di-šimti 
m-S ar |«> 2. -k 4 ir ■» ruldiu*. 
kaip kur išgali. Jmrnai |*i I 
rulu im-rgimei |«t .*41 kap ka* 
nu-lai: štai ir *mlmla pu kriHą 
lukMamaą kn* motai ir |«-r ko
to! ą im-lą (larialu gražią tok- 
uyėią ta- *kidą. Pat y r ūkininkai 
Įiriioža mrdNngn*. 't kaikuriit- 
m- viri'tM- tai ir darlauiukus 
pristatydavo.

<1 kaip ėia. Amrrikujr. nu 
totaliė-uum*! Ir ėia liHitviai 
italu 'Iar grafa rm n Imtaiyriar. 
Irt ka* iš lu. knd Malu *u di<lr 
l.iui* i4u4ummk. |m M 31. RI ir 
liti ir įlaiiginu* tuk*lauėią <kd. 
M-ikn žiiHUH-r. moka |tu ki-li-tą 

lilroėlką un-lą ir iki.liuii* galu 
Į ur-nimatu; kartai* xk--lo* nuga.
•• m- mažina*. Ilii|tiiui*i klot*, 
itai. kra|ėtii galia.- luituilrlai. 
kaip ria nuu^mėiu* iinmkėti. 
už virau Inta- atdil gini i. kml 
molą imtoigiiji- galu* *u galam 
uii-ti ir naują *k<dą nruž-

Tir-a. in- vixur taip yra. I‘a* 
ai-iu*. kurir muigaili auką 
tož i'-imii*. gn-itai rimtas iš 
‘iindui. lūi-lUl ini gi. joi ni-pra- 
-Iė-- daugiau* dėti, kaip iki šių 
l.-i. lai turi-*. nii'-šiiiH-iu* inu- 

j kė-dami |*. K'-*11 ar i*š*i.*M už 
šimtą, došiiiit* ir -Ivi-lošimt* 
kurtą i šit*-kėli įlaugiau*. nogu 
tož.uyė-iu- ir Lili'parapijų- ua- 

ii un kn-i-iH-in ir Imu* riminiu* 
n. I.ii* galu.

\ n-iiniiiH- Amerikoj* |mra|u- 
jn. kuri ta- -k.-lą |m*tatė- tož- 
i y šią. • ai yra U'urmtrrio. 
M.i ši. Kazimii-r-i Įuirapija. 
l*--i t.-iuii dojo žiinuto- m- |i>- ki
li d-dii-riti.. ta-t dršitiilimis 
:imtni- ir |m kotatą šimtą, ni
tai -tator ir džiaUKinri ravu 
• 'artai vai.-iai- ir gražiąja tož
i- yiin. Tnip n-ikin -ukru-ti ir 
I It-nti* pri ra pi j--m*. X«ii*ur
ii- tu-1.1 motinini įimkiiė-ini yra 

įio-ii. Iii tu---- yra ii-oiioiiiiini 
u-l;- -• mi ih-ii |*i ."m- La- mė. 
-i- -į -litui aut im-ią tai.***. I i. tą 
ki -Ko-ti gauna i.-lyk-i*- k-.rtolo 
i< -kait-- i |cirapij-nu l$ot už.
iiI-a. ni-'i.ijo už-inmkn aut- 

-i-*i,i -tat *’-•••. artai kioklioiią ' 
I 'iitą i I-a uiė-ią at 
ar I-ii* Lili mnžo-ti--- 
j-—. I’rir tu rud.-iiyji-

- nupirkti (-• 3 
’ linl-dą ir V- Ii ką taip 
-ln doinim. taip kud tr 

kuomi- iMimlta tožai 
taikiniui p. irt U ir Iš 
• lai kur tozara*. |ukui 
Lit--Li--» iiraim-tf'-l*-' i-n

ju* |h> In- .Į 
pampi 
.liauta1 

!. V ir 1 j

BIZNIERIAI GARSINKITE
•‘DRAUGE.”

Tėvą, Motiną, Brolį ar Seserį 
Lietuvoj, Neužmiršk 
kad žiema artinasi.

Pasiųsk jiems keletą dolierių, taip kad 
jie žinotų, kad jiems užjauti jų didelia
me varge.

Mes siunčiame pinigus f Kauną, Su
valkus, Vilnių ir Grodną už žemiausias 
kainas.

Mus perviršius yra 12 tnil.dol
Atdara vakarais Ketverge nuo 7 iki 9 Subalomis nuo 9 taryto iki 

9 vakare. . z ;i^t.*Uti tMM

PEOPLESBBAliK
ASHLAND AVENOE, UMMS 47-tn GATVES

uMimus. sa tusiu u hucuku 
mis uitu nt

riai galiniu tiki-tiru. kad ir šiitu diraj Minu Imva mi iatalymu 
Aviltrmiiu. kailiuk |aara|tij>u< Av. Sakranumlo ir tuojau |w 
>k<-lą išuuAėjūua^ uurtluūdio- 'muu<» kalluuuat- ražanėta*. Gy- 
oiai alxižyinrx. Tiouo<<lai.ikamo vonu luj |tarn|iijoj jau. mdx. 
apavanUyinui ir yra šaukiamai na» ISlIi; im-ią. u <tar m*ta.'.*au 
rūmutinaa Mv. AlykUu parapi- 
j-u- Mtairiltkiumt* urdėtfajt* |m 
Vimj Hvontą. 1. y. b|Aririu 3 <L 
tauj pu mantai, fmrapiju* u* 
laim'-j. Tad viri, gvrfciaiiiioji 
|uira|tij>>uyz. nuiltm-'-k-lt- į tą' 
■mririitkinią atailntikyli.

Av. Mykolo Parapijos 
Klebonu ir Komitetu.

marinui liAfas gražiau tvartam 
tožnyrmjr kaip kad (įtart. Tai 
•tarto* mą* mylitia. klebonu.

It DIEVO APVEIK. 
PARAP.

KEKALMO VYRAI MBQ
ATEMŲSmiUJ.

2EUUUKGL
Vyrai kari,- gali kalbėti 

-(augiau kaip varna kalba ir 
kurir apaūpaiinr m Iri*-
aią. Ria darfaaa nrrvikalaaja 
riua taika paAvpdi. (Sali dirb
ti t-avo liinMiUH* taiki- artai 
kolt-la dioną kirkvimoj aavai-

hi.l. lo, prakaltam jvvk- au-į*
tmfa>. tanknfe i a, SŽSS
l»mi-a Aplota.faa parap. aro ^*7 " . . .
tamojr. |.rio ta-li- ir t aioa ’’*" ’"T ”’** A<*
salvią. Praridėa 7M vai.!*"’**** ■*» 10 ** ’ «*• 6 
vakaro. I'rakalluu rongia tta-ilki ir kluuikilt- ADAM
riiH-nijiiimi- Auu-rikun tartu MARKŪNAS, Ijoluvią Nky- 

,. . . ,, , k»»*iviŲ Aiujr a|Mfakėj.-. Hui, Kaiuharia W Pint Na-
kiuuta. iM-iukla valdyto ii m-. KB||«^ k<4i kalbėtojai ir m__ , & w ■»—
kaitrią amitotią: piruiiufaka»- fano ..Cn-imii Nuvionylą Vai- w'
lt. Jakuilit*. raštininkė f* ’
lit-iH-. iždininkė- - A.
Karią įtririrašė 3L 1 
tu-liM. voikli. Ini n-ikin tauku 
si-nj paarlcuiią. y|mš d ra ugi j-o 
piniiiniiiknu yra didoliai votL- 

llila. -Iii yra inąi kitliuiijuj n- 
'įėjai I. I>. S. kruni uikuri 
inmtari ant 33-ėioi gnlvou ir 
Aukuru avė.

Mūrą Imž.iiiri.ijo .far uirluul 
ih-Iiuv.i taip Inikuiiio- Hutam- 
ėiaur [uittud-lit.-. i-aip šfiuri 
prie itatarliiiio n-rit. klotam... PIRKITE LIETUVOS VAL 
kitu. M. liru'ur. Kutam lu-tk'l STVERS BONŲ.

I*. lt. K. S;mtal»s draugija 
atsigavo. |*.t tadi* |Ki*tarim- 
šilta im-tus ji kaip ir a|v-mHlusi 
laivu. N|«dio l!< d. laivo susiriu-

►lij’l kariiMMitonėj. Kvirėiaino 
tlllmaė. ku-ntautriaui-in alrilaakyti. | I 

Valdyto, ;,.||ui
Rentimo komisija. , 

—7---------Li-tiivin vi-Imi', karu ir už 
lioui.i |uulėliii tvirtu* ir liuloll 
vtoi luotu vi k vaidinai turtu | 
gurant imta- tarnu* vortn* di-; 
Užtai |tn*ilikėjiiiM>*- žuumią pi-! 
•ligai lu-ž.u-.

A. Juika.

DR.F.O.CARTER 
AkjbAutbNMMą ir Getfclės 

IriMam m*ia****i- »••• • »•»»•* a L ura* rin ■'-•hkui Įibranaa
< tol!N 4 .Im. • •...... * ~1. n- -r*-...•••- ......... .m.a <ar4.1 nl .įmina.-
I-. -l-K l-.l a K..... ..kol-,-,-...., - ai

Auk 30^1 ,‘*r
FRANKUN 0-CARTEr“ M.D.
i W Mtoe M. • tutomi < Memca.

im MM žadr*btotuai b— • »*i * Ha žitoimita »• •*(

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CĮHMGOJE

NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Mūrą krautuvė—viena ii didžiausią Chieafoje 
l*An!iiiMhin<* ui /rtnutuai^ knin* kur kitur taip nntauM. 

H*Mit*lių l*tkknniA drtiktinli ir «Jim* JniIkaumi yra nnujau 
mm rrJatkiutn trtairius luikn«Ltu«. //riliu. rJiuIu-
mu« ir drmmutiniu*; <rnnia(miu« lirtuvukaiu rrkurtlai* ir 
kmurKinių tfrn«u«ių. urniorukų nt»tU.ų ir f*nt«tMkų id*lir» 
bvertų I lakia ik ų. ritarų ir niuuiKų. k>*ktų tik rrikta Ihr 
Imiiii* ii«nkius Pilkiu* tua. lateimi? Uihn«įjtii« ir
niiiFiknlišlih tn«*rwnrttfiHi Rtiml •jh^«i». Kftfif* f* •"» 
rmtų krau/' nkl) rotu knlaltoir^ veltui

Steponas P. Kazlavvski
4G32 So ASHLAND AVĖ.. CHICAGO. ILL

TridiiKM: UKOVEK 73W
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