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LITHU DAIL

BOLtEVIKAI NIEKO NE

Madridas, lapkr.

jnos pavartojo pipiras.
Turi kraustyti?* it

LATVIAI ATMUtt UEPUO 
LIMĄ PRIM LIEPOJĄ

Dėli* jo kareivių suvarytų

l'ramšanui. jog bolševikai 
gTUlisija pri kirsti Galėtini* gr- 
ležinkrlj. kuriuo Yudeaičo ka
riuomenė turi atsimesti ant 
U|s'-s Narvo*.

Viena Yudeničo ur.uijo* da
li-. kaip pranešama. bolševikų 
apaupantit |>elk<—e aplink u|ię 
l.ugn.

pagaliau*. kad Anrijai batų 
duota du parlamentu—vidui*

APSIDIRBO SU OATVEKA 

RIŲ KOMPANIJA

_________ 'viai! Raudonoji kariuomenė
Bako, stebėsis pasauli* jų ju» "l~u|« ir prie* jua kon- 

tygial*. centruoja galingųjų artilerijų.
________ šarvuotu* traukiniu*, automo- 

Loadooaų. lapkr. t—Rusi- , kiliu. ir tunka*. Yra vieaų- 
jo* bolševikų vnldžia bevieliu viena* jum* išganymą*—var 
telegrafu oficijnliai skelbia: |du “pasiduoti.**

•'Me. gavome Šviežių |>agel- 
lwj; Yudeniė ragavo jokio*. Jo 
armija* liekana* tniškinnmos. 
Jo armija ap*it|>n rnn.iškė ka
riuomenė. Pradėjus miestu 
Imga musų nenugalima ka
riuomenė pažangiuoju Ylkleni- 
šo armijo* užpakalin. Kituose 
frontuose Movi* mum* prieinu- nerolo Yudeniėo armijos pogi- 
ku*. M<-» r*nme ant slenksčio vija Petrogrado fronte lakai 
didelio karė. laimėjimo. Pa- kritiška.
-tiuli. rtrbėai* niu-ų lygini*.’*j

■ ..........

“DraugaS”
ijtiu AMi.vn Djuir rvuuro

Havre, lapkr. 7. — Anieri- 
koaiškam garlaivy j Ik^i-gna 
ek.|di<xlavo katilas. .1 perku
riu! žuvo ir 2 kitu suži-i.t*.

Toledo. O., lapk 
K oitiĮuitii jn vardu 
llaihmy- and l.iglit 
tu* šitam mieste s 
vekariu*. neturėdi

KAINA O CENTAI
PRICE “ CENTU

kė proklamacija Pa. lėk era* kurtų smulkmenų klausimai 
šventė* raiką*. štįmrt ta 4vrn- turėtų Uit (mkeisti. Praeitų 
tė Im. lapkričio 27 dienų. |«ivu*arj sovietų raspuhlikos 

Prezidentą. proklamacijoje gyvavo I-a t vijoj ir IJetuvoj. 
pažymi, jog nacija .u pasitikę- Kinndic ten gyvuoja baltosios 
jitnu žiuri į lainiingmniu. gvardijos valdžios. Ne. aplei- 
laiku* (vykiau* pa-nulyje dcase tų vakarų frantų, nes vi- 
taikų. ’ -ų ravo energijų turėjome su-

------------------------------ koncentruoti prieš admirolų 
Kolčakų. kurio armijų bai
giam naikinti.

Nori taikinti?* m Pabkhija.

“Teėiau*. ine. norime lai
kos su vakarų laaltonii. val
džiomis ir šiandie tuo reikalu 
jau vedamo- taryl*>» *u Kolo
nija.

Copenhagvn, lapkr. <1. Vo
rai ų rusų kariuomenė. pri

Ir

gulinti prie pulk. Avnlovo, *u 
■unkiųja ir lengvųjn artilerija 
ir šarvuotu traukiniu praeitų 
antradienį užpuolė IJepoją.

liet latv

(atėmusi neini*- 
Srvikų kareivių, 
[■ažyiiiimn. jog 
a kita lsdševiki>

kariuomenė st 
įo» pageli m nt

t

Kar
i*atvii<

i i

l’okn 
na p t*r.t
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2 Penktadienis, Upkr. ?, 1910.

“DRAUGAS**
imKANUm OATI.Y FRIKMI1

WACQAB PVUUMUKa CO, «Mta

KATM4kl DIKNKAAIl*

“DRAUGAS”
f^CIlSUUlATUfe KAINA:

Puaro Mnu..........................................M-u«
Prauutueraia ttiAail lUuIia Lai

ka* •kaitrai nuo titarbljmt dienu* u« 
auo Naujų Melų Noriai ae r mainyti

ne kun. Rartoškų vadina 
“vice-presidant du Conaeil 
natiuluil litunnien” (Lietuvių 
Tautos Tarybos vioe-pirmi- 
ninkas). Nes žinome, kad kun. 
Bartuška visai nėra vieo-pir- 
mininku tos Tarybos, kuri da
bar daro savo posėdžius 
Kaune. Jis taipgi nėra nei na
riu Amerikos Uetuvių Tary- 
bos. tii-rinusia butų, jei tat te- 
luitų tiktai ftveicarijos Įnik- 
tuščio klaida. Liūdna Imtų, jei 
l**xaiiuoj**
kideia uore taryta ir jei kuo. 
Kartuškn butų jos vicv-Įiirnii- 
ninku. Louninoje lietuvių yra 
taip maža, kad nėra kutu rink
ti kokių nors lietuvių Tarybų. 

Nebeiname spėliojimais to
lyn, o tik laukiame, kad pasi
darys vėliau.

Kun. Ilurtuškai pripažįsta
mi- it niiikd'i, ir gilinimų, ir 
vm-rgijus. Nuri-lume, kad tat 
visa Imtų gerai suaamlota.

Žmogus ir Beždžionė

(T>a.) 

kelios Uvo gyvybės rųžys 
kaip tik gyvybė atsirado u 
ūa gamtos mokslas atsakytų; “Nežtaau. Ai 
savo tvirtinimu* remtu tik faktais, o praei
ties ištyrimą* <iar nepasiekė tų laikų, kada 
tebuvo tik viena gyvybės rųiis. Pasiekti yra 
laikai, kada gyvybės nebuvo visai; žinomi 
laikai, kada gyvybė buvo įvairi, bet perijo-

^UtMrta vienų, riaas Hta*5^^^^o^l^MnMmr:nan*-1

jkada non gamtos mokalas prirodytų, kad 1 mTOS JO AM. L. B. K. 1 
Dievą- pradžioje sutvėrė tik mažų grybelio rsnvtinTina r.aTrn TT.

n voro.

l) Av. Kazimiero Lietuvių 
R K. parapija.

I ■■ "■
8) Av. PranoiftaM Tn- •

tininkų dr-ja, Nont- 
rcal, Canada.................... 64

Kun. Bartuškos 
Politika.

Imlų susidariusi Jas. kada tebuvo tik vienui viena gyvyla-, įlai 
tebėra neatrasta*. Galima spėti, kad jis buvo, 
liet negalima to buvinio tvirtinti.”

Gamtininkų satartis.

Beveik visi gamtininkai, tyrinėjantieji 
galų ir gyvuolių veislių įvairybę, inusų 
k»*
MfBIOMMl TMI

Bu
lai

<t*“K 2) Av. Kaūmiero draugija.

3) A v. Jono Evangelisto 
draugija.

4) Av. Elibirtos V. K. Mote- • 
rų draugija.

5) Av. Onos Moterų draugija.
6) Av. Pranciškaus Tretinin

kų draugija.
7) Gyvojo Ražančiaus drau-

i

Prusy Lietuvių

laiikraščio |»ri<d<Tinė yra 
-u|mžiiHl<iiti .-knitytoju- tai{>- 
gi -u tuo. kas dedasi l-ietuvv- 
je. Tarp kilų tenykščio gyve
niniu įvykimų yra ir jų laik
raščiai. Kitų Ur|«- labai įžy
mus yra " Prūsų I aviu vių Bal- 
sas." Įutčių livhivių leidžiamas 
dienraštis.

•Ii* .-itin kasdien. Pasirndy. 
•lamas inkare ji* turi aut sa
vęs pažymėta rytojau* Ute
nu. Tolei jo nebuvo paardė- 
liaia ir aatrytojaas po šven
čių. nes švratonris dienomis 
ju darbininkai turi pasilsi- 
Ta* dienrašti- im-ina Tilžėje 
prie Augštorios gatvės (Ha- 
1h*sI rassc), X. 50. Jį leidžia 
draugija vadinama “Spau
da”, ui redakcijų atsako p. 
J. Sligiuriur, spaustuvė pri- 
klaM p* PanžuuraklaL

To laikraščio ypatybe yra, 
kad jinai pradžioje iėridava 
lotyniškomis raidėmis, o da- 

vokiškomis. I*rr-

Amerikoje kaikurie žiumiv- 
ir šiaip ir taip kalbėjo apt- 
tam. Bariaakų ir ju publikų. 
Didžiausias užmetimas jam , 
taršo, kad nusidėjo so p. Gab
riu, idant bendromis jiegomi« 
MHoratų dabartinę Lietuvos 
valdžių, o patys stotų jo* vie
tai*. Nea neaistnbinomt ti
kėti toms Žiniom*, bet aty- 
džiai žiūrėjome, kas darosi.

Kon. Bartuška buvo Kauaet I 
buvo bepcadedųs pditikoje 

vaitai, tat nenutiko mi kilai* I 
voiktjais. Anų pažiuro* ėmė p 
▼irtų. Kun. lUrtuškn pusi, bar išeina 
traukė iš Knuno j llnlbii-riškį uuiinos prieŽH-ti*. tanbejonės. 
ir lenai keletu na-nesių gyve- tavu In. knd 1‘rueų lietuviai, 
no. Nebuvo matyt, kml jis iš mažens priverstinai ėjusie- 
nors kiek butų kišęeis j politi- ji vokiškas mokyklas, geriau 

yra pripratę prie vokiškų rai- 
į džių negu prie lotyniškų.

Prūsų lietuvių dienraštis 
yni aiškiai grynai ir nuošir- 
džini lietuviškai [Mitri jot iškas 
dienrašti*. Jis vinuomet stoja 
nž Lietuvee nrprigulinybę. 
už l*ru»ų IJiduvos prisidėji
mų prie Didžiiiein* Lieluvos.

1 Dumnštyji- i m dnug žinių 
i- rinitu l’rii-ų lietuvių gy
li uiitio. kuri* privalo linini- 

|didi-liai ni|M-ti. Gaila tik tiek, 

kml iH-gnliiia- n-gtileriai jo 
gauti. Mi-.- jum -avo dienraš
tį siiim-iiinie kn-dien mainais. 
■ ■ ji> lininis ateina tik Intai 
retkarčiais. Gal keno nors cvn 
gura trukdo, gal suirusi |s> 
knn-i krn-n in-gerai veikta.
“I’nisij Lietuvių ltnl-as” yra 

tielirangii*: im*tnni» nl-eina 12 
mulkių. Ni-p>i*aky tu. kiek 
reikia primokėti už [a-rsiunti- 
i m į Ana-rikų

\ i«i«-m* Im4.netlėtus ekailv- 
įti lukiška* 
|iivm- laiku 
I p.i m’i -u 
iii I II * *

M-
Nesenai jie atvažiavo 

Avriearijų ir a|»i»tojo lenta n 
•toje viešlrtltyjc Alcsaiulra 
Gran-I liūtei. T<-n jis utiažia- 
vo viduje rugsėjo lu -tH-io. 
Pradžioje sjiulio. I.ut.-rit <■ da
nų. didelis vietini* dienraštis 
“Gazelių de luiusnum- et Juur- 
nal Stlisse” Intai žymioje vie 
toje fHnmuiH. i'tt.-lnpyje 
apuuzdiuu pranešimų. 
D-ras Bart u-ka. išbuvęs 
tnotlis mėm-iu- Lietuvoje, 
grįžęs į Izuuniių}. prašu 
sklaidyti m-u.ipratiniu*.

[Klleisl,, Liet II Viii lieprie 
vokiečių ir h-nkų -pati

a’ 
luid

M*
MI 
i A-

ku.

!<** j/jinuo* 
Btirtu*k<>« «tnnĮ»-ni- u 

mip 
i m-

nuo
lanki 
da.

I*<> 
kun.
pii- Lietuvų, iiptiėniiti- 
tevym- renię. gi k-iiIojii-. 
lorijų ir tlnluirtiniiie vnrgu*.

tatai atidžiai 
nera-itiH- ženklų.
] .ti11 i 111 liti ii.->11 
knn. tart nik.’.

rmlotin. Jis

Dor> L 
p.lb‘i'1 u- 
l! ii u

•f

k i

ti!
nu I

t
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Nekalto Praaidžitao
Av. P. NarijM dr-ja, 
Montreal, Canada ...

9) Vardo Marijo* mer
gaičių dr-ja, Mont
real. Canada ..............
Saldžiausios Jėzaus 
Airtlies dr-ja, Mont
real, Caaada................

11) Av. Petro ir Pavyto 
dr-ja, Braddock, Pa..

12) Av. Pranciškau* dr-ja, 
Aiusterdam, N. Y....

U) >p*Mu|prtli Malta 
dr-ja, Aaattotaa, N.
Y...................................... 100

14) Av. Kazimiera Kara
laičio dr-ja, Nora'ood,

15) Av. Kazimiero liata- 
vių R K. parapija, 
New Haven, Conn....

11«) Ar. Kazimiero tetu
lių R K. parapija, 
Hartford, (.kmn. ....

17) Marijos Vaikelių dr-
ja. Kestfield. Masa...

18) Aušros Vartų dr-ja,
AthoL Mass.................

19) Ražaneavo* draugija,
Nerart,N.J........... ..ŠUO

211) Av. Trejybės lietuvių
R K. | >a ra pi ja. llart- 
fonl, Conn.....................
Av. Kazimiero lietu
vių R K. parapija, 
Philndriphia, Pa.....

draugija, Su, Boaton, 
Maus...............................
U U riųjnaga.............. 1
Per Aataaaririų ii 
ta Beatoj MMa....SUS

Imegaua kilmė tikėjimo i _
daugiau reilkia už visų gyvuolių kilmę. Ai 
tame dalyke visi tikėjimo priešai labai nuta
ria, kad žmogų* išsivystė iš tenn-sni ų gyvu 
nų. Ka* yra šį-tų girdėjęs upie mokslų, liet 
nepaj"'K*a atskirti upėliajimų ano prirodytų 
mokslu faktų, tas ypatingai druidai šankia, 
buk žmogų* yra iM-žilžionė* arta kito kokio 
gyvuolio vaikas.

Tarp rinitų mokriininkų., krikščionių ir ne
krikščionių, nėra vienybėa tame klausime. Vie- gija. 

........................................r I p.^Urijt marinų 

ogaus reidas panėši Vardo Marijos mergaičių 

draugija.

'dtadrnųgijn.

■ntak, Pa.

11) Av. l*etro ir Povylo draa- 
•ta-

Araatorte,*. T.

12) Av. Pranciškau* draugi- 
•ta

13) Apaštalystės Maldos dr-

14) Av. Kazimiero Karatai 
’ėi<> draugija.

New Haven. Conn

15) Av. Kazimiero lietuvių R 
K-parafdjaz

l«) Av. Kimmiir Metamų R 
K. parapija.

17) NarijM Vataiių drata-

, kad tas vuitoša da^iara*, ak 
vtaarn ii kitų. Tas motaiiairttų 

-[irliojinKi vienodumas yra didžiausias jų pa
žintu teisingnmo {irirodymns. Tni pažiurai 
[tritaria geriausi kntaktai, pa»iž.vmėjm>H-ji|kraaj<> sudėjimas yra viM>ukia, žiuogau* ske- 
sava didžia makdu šitoje gamtoa tmrada, kad kitadoa tartiaam aadmta.
kaip aaa: vyskupas Jurgis Merata, ,„.4, tonagaua ir hrtdžisaU gali įvytai
Ench Massmaan ir H. Muckermana bei ki-jpe, i;(isus metus, o nėra pririšta* prie vieno- 

metų dalies, kaip tat dažniausia buvo su gy- 
moliais ir paukščiai-.

Kaikurie katalikai mokslininkai, pritardami 
aiHSuonei, kad žmogau* kūnas yra kilęs iš 
gyvmdių, neužgina Av. Rašto. Pirmoje Mu
sės knygoje trunųai pMakjta: "Ir padarė 
Vieš|iats Dievas žmogų iš šėmės dumblo ir 
ikvė|M- jalu į veidų gyvybės dvasių.” (Gen. 
2, 7).

Tie žodžiai piraūatndai ir labiausiai iž-
1 faaagaun prigimti* yra U dviejų 

dalių: dvasios ir kūno. Tais žodžiai* taip-gi 
pasakyta, kad žmognus kūnas netapo išaie- 
ko sutvertas, knip kiti Dievo |Hi<larai. o tejio 
paimla* iš M-niau* nutvertos pasaulio medžią-1

. kad jo kana* yra imta* iš žemės. Ta* pat* Av.

ti.
Tik turime atsiminti, 

tavę pažralgų stipriai 
lininkų sutartimi, o „ .
savo amžį ir išnikusių. Tokios sutartino*1 
pažvalgos yra gerbt ir»o«, bet jų negalima va-' 
dinti galutinai nuKistoiėjusiomi* amžinomis 
•iK>k-ln tiesomis.

Tipo vteMdunM gjnryHjk

Aimkeviėins, Zoologijos profesorius Pet
rogrado universitete, gyvu halsu studentam! i*ta<Į
tvirtindavo apie 1910 metus, kad liaus gyvy
bių veislt’-s ir rųšys ant žemės yra kilusios iš 
vienos šaknie*. Tų niv<> [ui-akyiitų |>ro(esoriu* 
|>at virt imta vo vienu (iri rodymu, kad ant visų 
gyvųjų veislių matyti virau tipo žymės, 
reikia daug pastangų norint surasti virao ti 
0a žymės ant nekatamta tara, istiypas (eya-D*"^“ 
tcrlo) ir tigrio. U tų trijų ant greitosios pa-*M «r dulke tatai” 
minėtų pavyadlių galime matyti, kad nereikta ta»»ta**» k 
lieniaag dėti ant vieno tipo žymių, matomų T**-K’ nesako 
visoje gamtoje. Tėčiam pripažįstame, knd tų unupram 
žirnių yra. Tik mums rodosi, kad jos gali su- tane dumblą 
atdaryti * vira <M kihBėa beodraBM. Jif visokia gyvybė ant žemė* turi taikytis bractU /«*yk ta. 

ro-e mus žemė* sųlygoae: jos 
Ii j-į------ . jm vtataga M
kūme ir L L Tm ir kitau

ka<l jau nekartų yra 
liarrintų visų moks- 
Įiaskui algiieuusių

1.00
10)

.78

1.92

.80

UOO

5.00

5.00

.80

2.98

3.00

21)

&J00

25) Moterų Sųjtuiga ...14U0 
36) Am. L. R K. Kuaivie-

labiau negu kilmė* bendrumas

vadino vieno tipd žymėmis.

TuLtjinuLa ir gymotią erouBajK.

Krikščionijai- ir jo* tikėjimo mokslui visai, 
nerupi ar pradžioje buvo tik viena gyva vrislė.L, na^IJr IH1VO AUOI1IO anw „
nrjtelios. a retoki ■ .taugyhė kaipdahar. ^_Liiuaa, pu kurio Dievo Apveizda atvedė pirmam 
.Z11-’."" **"**5.į“* **’*Mryrul raaterHfcę trtp pat apvertų, kaip jtaai. 

dienų Iheva* sutverė augalus, penktų dienų! _ .. . ■ „ . . ,„ »■ s
tark paukščius ir Kiužu*, šeštų dienų ’^^aį . : namaktai ne-

skirst i mas nereiškia, kad kiekviena gyvoji rų- • , ................................. ...-. .. . , T . . .f . ".mi naudotis nenusi<l<itami tikėjimui. >-i gaili
si* liejo iš niekur dauginu, kaip tik stačiai is , _ . . ...........................   . . ,
1. * n _ L - L. J • __x:„:,OF Mokslai stipriai ir Binkiai prirodvtų. kadDievo, hv. Kasta, pažviin. kad visa gvvų raštų .- r i . v

Dievą* ii- 
, ir M to šoakaaiio Įf-*-** ara- 

teriškę. (Gea. 2, 21. 22). Kurie katalikai pri- 
s. taiko [nžiuroe. buk fauogans kanas yra iš
sivystęs iš gyvuolio kutui, tie saku, jog tas 
lUtotoriškės sutvėrimu aįtrašynias Pirmoje Mo- 
Įri-s Knygoje buvo Adomo sapnas, aria jo rege

ntais, pu kurio Dievo Apveizda atvedė pirmam

Av. Kauuiiero lietu
vių R K. parapija, 
jdūatruni, Caaada .. pnį

2) Br. FMirai to* dr-ja,
MoatreaLCžaada ... 234

3) Ar. Jono Evangelisto 
dr-ja, MoutreaL Ca
nada

4) Ar. Elzbietos V. K.
Motorų dr-ja. Įtari
mai, Canada.................
Av. Onos moterų 
dr-ja. Montreal. Ca- 
luuia ..............................

D

(Dauginu bu*.).

raide- ir turiu 
įniturtuiiu- *u«i- 

■'l’ru-tj Lietuvių

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Sianliiu lluupju-

\

2 <1.. = 
o - K.
■ • Pu

lėdirliti dariai |4enui rugpjū
čio K d. buvo išrinkta komisija, 
kuri tielaiikiianui Komiteto rin
kimo pradėjo sekini imi varyti 
darini. Keli komisijos nariai, 
k. a. kun. J. Jasieimkis. Aps. 
Vnl<lyla» nar. pil. Avanilairis, 
Aps. Viršininką- Isnauski*: 

| karininkas Žaly* ir Iždininkas 
į Tnmošauski* nuvažiavo rug- 
pjuė-lo III d. | Stasiūnas atlaidų 
ir susipratę Stačiunieriai iš- 
[Hrfcii lamų už IT.Išiinuk. lio- 
im- |daiiuti padėjo snvivnkly 
la-s įstaigos ir kunigni.

Iliig|ijiu-io l.*> d. koiiusijn Im- 
Į i u Kuky noje. kur laivo [tarduo- 
> 'n hunų už541511 auk.; ti-diai pu- 
-iilarlaiio vietinis klvtamis 
kun Vėlinis.

Ilngpjilėio lt»- 1' ik Grūs- 
i r...-,- |>Hiduota l-'iių už U*.- 

|is*o auk., tik teikiu |«žiiin-ti. 
tad vietiniai diii-ii.inkai mažti

nys, niatydaiui ■ Iii lėlį tanų [da
li niino reikalų, išrinko tanų 
{dalinimo Komitetų: V. Kuo
dytę. kun. J. Dudonį, V. Kau
lų, M. Kapulnikų ir A. Juškų. 
Tasai komitetas vėliaus pasi
kvietė dnr A. Grabytę ir B. Lia- 
sį. Komitetas pirmiausia nuta
ri- suruošti kcl*-lų liūtingų, bū
tent Ramygaloj. Ančišky j ir 
Truiikaviij. 'I'oksai mitingas 
pralieta ruošti pirmiausiai Ra
mygaloj rugpjūčio 17 iL.Pava- 
karininkės ir ptiva-arininkai 
pripylė- vainikų. pa|>uoM- mi
tingo vietų, iškėlė vėliavų, ku
rios Vienoj Įiilsi j tavo Vytis su 
[inrnšii "Valiu. Lietuva!”; ki
toj {išrašas: ” Lietui ų mylėk, 
-pinigų negailėk, pirk tanų!” 

Mitingas pra»i<>-jo [insitaigus 
|uii:ud<loni* Imi 
m-nis Imvo visk 
lodei visi, ka- ii 
tu Ramygaloj

\rtnj. Žilio- 
i* im‘|mipranta.

btiv<» ttw> iih*- 
UM kili IMI uiilt*

Pirkite

Lietuvos Valstybės
Bonus
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Draugai •nokvklo* artimieji 
Paiino širdį Jo R»r»i- 

Kat1u kaip broliai mylimieji 
Krūvoj darbavos nesenai.i

f

DRANGAS * 4*

Didvvrių garbę Ji* sapnavo. 
Didžiavos jųjų veikalai*.

Neviena* Jam tad pranašavo;
,« “Ir Ji* nušvies darbai* didžiam’"'.

Prie didžia, švento idealo

Ta* laika, brangu* jaa prabėga; 
Paliko vien tik atmintyj.

Ką kita Jo širdis pamėgo 
Naujų troškimų aukuryj.

• •

• Vai Alma Mater numylėta. 
Idėjų vieta praeitie*. 

Sapnai* likai tik pažymėta 
Gelmėje Jojo prigimtie*—

•
• •

Roscbnd, I1U 1919 m.

LAIŠKAI K UEniYOS.
Benedikta* l‘už»u*kis Lutu- ruari dar toliau* traukėte ir

bary *odL, Vaiyliėkio par., Ko-

Ir vargo pralridin*. 
Kaip pradėjau apmųrtyti pa* KJoi-

<■----

Kaip praMU aprašyti apie

mus. Bet tų-sykį vokiečių ka- riuomenė* 1917 metai* sveika* 
riuomenė* mažai matėme, nes sugrįžo. Sesuo l’abonė ištekėjo 
ji greit atsitraukė iki Dubuo* ’ j Poodžiu* už Jnssų Kitau, 
upė* ir mūšiai tęaėri ten iki j 
gegužio 25 d. Paritui ruaai pra
dėjo traukties ir gegužio 27 d. 
vokiečiai jau buvo Liautaruo- 
*e. Čia jie ir a|Hiika*ė. Jie bu

te vo aprikanę tarp triobų, daržų 
ir laukų. Bet rusų smarkaus 
iKinitanlaviiuo vokiečiai neiš
laikė, buvo išvyti iš IJauhan^ 

gir nuvyti iki žaiginių. Liauta-!

rų sodžius Ūko išdeginta*, lili- > 
ko tik viena* gyvenimai mažų-' 
jų Buobelių. taip kito liko viena 
triota. kito dvi, o kitam tik pe
lenai. Mum; ntliko daržinė ir 
klojima* ir ta* nedegančiomis 
patrankomi* apdaužyta*. Mū
šiam* einant dvi Mvaiti apie 
Žaiginį, mes gyvenom Me- 

kiškiuos pa* švogerj E. Bauckų.

Po dviejų savaičių rusai atsi
traukė iki Šventupė* ir me*. 
kurtu su jai*, važiavome, liet 
m- me* vieni—tūkstančių tuk- 
•tanėiais vežimų važiavo ir nei 
viena* nežinojo kur sustos, tik 

• visi Inukėm, kml rusai grįžtų 
atgnl. Pozicijai apsistojus ant 
Šventupės, mes tolinus |mra- 
žinvę. Ukmergė* paviete, juilei 
Vilniaus Etlhemiją. du mėnesiu 
išgyvenori kaip čigonai jm 
lauku* ir krumu- ir vis ant tai- 

lyj, kad

U Daagtaakto dvara, Ttaa 
ragi* ipakrttl. mokytojas, K. 
Austynas, rašo gan indonių 
laiškų broliui, K. Austinui, į 
IVaukeganų, kurį ėia ištinai 
|>erspausdiname.

Daugi.ūki s, 
Bugaėjo 22 <L, 1919 tn.

Mieli Genty*!
Aiandie, Ui yra rugsėjo 22 d-, 

1919 m., gavome jūsų siųstų 
laiškeli nuo gegužio 24 d., 1919 
m. Iš laiškelio, norint labai 
irumjMi, sužinojome svarbiau- 

, ai. Ui, kad jus viri mate toje 
pačioje vietoje ir risi sveiki.

Ju*-gi norite suiinoti apie 
musų dabartinį gyvenimų. Sa
kote. rašėte jau daug laiškų, 
liet mes gavome tik vienų, ku
ri* liuvo rašyta* per Danijų, 
kur yra 1 jetuvo* atstovas. Da- 
>«r tai gavome ir antrų. Pir
mam laiškui buvo duoUs atsa 
kyliui*, taip kaip ir šitam.

Tai gi, mielieji, sakote, kad 
negalite įsivaizdinti dabartinį 
Lietuvos padėjimų. Todėl aš. 
ju-ų brolis Izidorius, aprašysiu 
suk galėsiu apie musų pačių 

i • Iniu«Ų m) Ui: 
vo- padėjini 
Kaip žiuots ka

Perėjo p

tuvių ranka* nekuriu. vaMy-.te stiprybę semia.
_> Dar turiu aprašyti, maždaug, 

visa valdžia buvo perduota j'kaip mes dabar gyvename. Vi- 
lietuvių raukau u vokiečnu pa; 
teliko lyg pataikytojai naujo* 
vnldžio*, kurtoji, jauaa boda
ma, bok Mambk valdyti ir to
dėl žmonės neklausys. Bet ne 
žmonės darė visokia* šunybe* 
valdžiai, tik vokiečiai, taip 
kad išrodė jie pasiliko ne dėl

Mai ant nekurio laika Pavya-1 mu*. Jan 1919 metų pradžioje 

džiui: musųTauragė ir apielin- > 
kė* buvo visiškai sunaikintos, I

kiriuooo aodžinoe* nebetiko ari 1 
vi«M narna: viską, kava pa- 1 
vanta | gt lai Mus Ir pelenu*. < 
Marinė naujoji bažnyčia viaiš- I 
kai sugriaut* nuo arnotų šo
rių. Geležini* tilta* tapo su- | 
plaišyta* ir guli upė* gelmėje. 
To* nelaimės neaplenkė ir mu- , 
*ų Pajurnkn. Pajūri* visas yrn 
sudeginta* podraug su bažny
čia (dabar bažnyčių turime 
Dangiankio dvare). Taip-gi Im- 
vo paversti pelenai* Dvarvy- 

' riai. Sodeli* ir Knisiai. Didelę 

baimę turėjo ir mn*ų Daugiau- 
ki* su Žadgaitaia, ne* jie tarė
ja M ir mmdiniiiH. tik raide. 
Mai kaž-kol sarimilo gal būti, 
kad tnrae sodžiuose buvo vokie
čių ir prūsų gyventojų. Ale*, 
Maram, per tų taikų n.buvnmi 
ramia, tik retkarčiais purvą- 
ii godavome muko <M atnivfdti* 
mo pašaro gyvuliams. Mes bu
vome išbėgę pas Stulginskį į 
Viduklę. Nora U namų litera- 
dėme visus gyvuliu* ir drigan
tu*, bet ir tenai, kaip vokiečiai 
užėjo, visko netekome. Drigan
tu* aenąjj ir jaunų jį tuoj atėmė, 
taip-gi ir karte*; kitu* arkliu* 
vėliau surrtrvizavo ir todėl da
bar neturime nei vieno arklio 
prirtkariškn* raiteė*. Tik ma
mai pasjsekė išprašyti vienų 
karvę, kurių ir dabar tebeturi
me. Na, <lar galiu pasakyti, knd 
išliko šuo ir katinas, ftuo tai 

dabar paa mu* retai kur temai 
a___1----- _ — * s - ur s tra CTFtt TųCVTKtt ILMFrill l M* U- 
dė, kitu* patys Įmonė* ištarta, 
»— J----- 1 — *-• -»?-? 1——UUKnfP v<<WrULI IRI VII 

mokestį už Inai po 12 markių.

Tai-gi, mielieji, ka* musų likę 
yra: karvė, šuo, Antiną* ir trio- 
bėteai, kuriuose tik Meno, bei 
lentyna*. Bot ir už tai ačiū Die
vui, ma kiti ir tų daigtų artė
ta.: grįžę rudo tik griuvėsiu, 
bei p *1 rara, tadįr štai Jeara- 
vHta tt Dvnrrytfų (Voraaaka 
mirė 1917 metai, nuo prariplė- 
tūrio* prie intuų krauligė* iš 
priežastie* karo).

Paskui pradėjome po vokie
čių valdžia gyventi. Vargai*

rvkrisavo arkliu* ir vienų at
ėmė. Vėl pirkome; po nekurio 
laiko ir vėl atėmė. Galų gale įri- 
tainėtne' tokius, kurių nei vie
na* daugiau ir dykai duodant 
neėmė. Apie kita* rekvuieijaa, 
suvaržymus, tai jau čionai nėra 
ko kalbėti Kur buvo vužiavi- 
mas j girių žiemų ir vasarų, kur 
pieno, sviesto atidavimas, javų 
pylimas, valgyti duonos dau
giau pusė* svaro uždraudimas, 
ka* virš pusė* svaro n-kviuvi- 
uia*, prie darbą j girių kirsti, 
sakų grandyti varymas; nei*- 
pildžius didžiausio* pabaudos 
nešima*— visų tai aprašyti iri- 
kėtų stora* knyga* prirašyti. 
Vienu žodžiu, musų krašte yo- 
kiečių iiasielgima* su žinonė- 
■11* liuvo ne kultūriško* šalie* 
luMmių parielgima*, bet lyg iš 
barbariško*, tamsuolių, pago
nių šalie* atėjurių. Kiti stačiai 
atrodė judošiais—žinoma lmvo 
retkarčiais ir gerų, liet pažy
miu. knd retai kur. .Musų amt*- 
foršteirų žmonės kitaip nevadi
no, kaip liuciperiu.

Galinusiai susilaukėme gei- 
džiamosios vokiečių revoliuci- 1 
jo* ir Vokietijo* puolimo. T no-1 
nH-t buvo neišpasakytus džiaug
smas. Iš apmaudo* žmonės tt- 
<laužė keletu jstaigų.kur reikė-1 
<lav<> kiekvienų ry tų pienų nu-1 
iH-šus atiduoti. Vokiečiai nulei 
do nosis, liet neilgam. Vokie-I 
ėiai su<iarė savo "M>l<latm

I
supimia, dėkavoti Dievui, eaa- 

i me viri įveiki ir MinuoMi, o da
bar ir linksmų*, kadangi apta- 
ri-jome nuo ju*,’laiškelį. Tik 
vėl štai šiandie per visų dienų 

i girdėti* jut rankų šūviai nuo 
i pietryčių jiusše (gal lenkai 
I briaujasi) ir širdis darosi ne

palaikymo jaunos laidžios, bet rami, linksmumai ]>mpiio)a,tik 
dėl įlauginit tšarilymo. Gi li.«- kiekvietuuii patrankų šūviui 
turinius auorgaaizaru* karimi- siitrinkaėju-, -inlrvta širdis ir 
meilę ir milicijų, vokiečiai pra- kruujm-, lai užšąlą, tni užšįla; 
dėjo šnairakioti* ir kariate pri- viena* kita* skruostas rando- 
teeidavo su jais ir susiremti, nuoja. ašaros akyse pa*insl<>. 
Galiausia, lietuviam* įsigalėjus1 tamsios mintys eiiui |wr galvą, 
ir pradėjus veikti aut fronto su 
rusų lolševikain, kurie laivo 
ašėmę tarnai viną žietavų. 
tuoj jaunoji Uctura* ka- 
rioomenū greitu taiku jcndčjo 
šimuti rasų taffeviktis innknn 
iš ldet_.ns. Vokiri-iai lutai įna
šai grttajo, o apart.kistat rtea 
gėri kaip galėdami gaišiati lie
tuvių žygiu*. “Bet vokiečiams 
atsitraukus nuo fronto, liet.

KATALIKAMS PRANEŠAMA APIE
JUDAMUOSIUS PAVEIKSLUS

kyla ala-jojimas ar |>a»pė* vi
su* ]*šaukti prie ginklų—žino- 
ėtaajcad tai griaaraai girdisi, 
■eiaaty* tėvynei vergovę, nei 

i valandos nelaukčiau, viską pa
likęs -Ine j kovą, mireian—bv 

■ tik kiti liuosi liktų—išrigvlbė- 
i tų. Gerai žinau, kad ne manyje 
- viename griaudžiai atsimuša 
i tie girdim: |«trankų šūviai, 
. Irt daugelis tokių yra, kurie 

liko vieni ir rodėsi neišturės jau kovoja. Ak, atsiprašau, 
rusų ni.pnoliinų. kurie daug' mielieji broliai, kad aš taip pla- 
kartų lmvo skaitlingesni už lie- ėiai noriu kalbėti. Irt kol savo 
tuvius. Irt išėjo visai antrai)* jausmų neišlieju, tol tolinas ra- 
LicU kariuomenė, užsidegu-.šyli nebegaliu.
si karštumu tėvynės gynime,! Tai-gi maniu, tėvas, žinom*, 

greitu laiku išvijo Inlšeriku* iš jau daugiau yra pa«enę; Anelė, 
l jetuvos ir dabar stovi prieš ir-gi nėra dingusi.. Tr+rr* ir 
tvirtovę Diatatatrgų. kadangi Stanislova* Jeneeviėia. AK tai 
bolševikai prašo taiko* iš lietu- aš šių vasarų buvau lietarių 
vių. Vokiečiai atsitraukė nuo kariuomenėje. Irt dabar, ru- 
fronto, taip-gi išėjo ir iš ryti- denį. tnĮuiu ;m1iiiosnotas, m*- 
nė* ir pietinė* Lietuvos, kur esu liaudies mokytojas, o jau 
dal*r įvyksta tikroji tvarka Ir laikas mokyk, atidaryti (mo- 
maišymo* svetimųjų. įkyklų įtaisė musų pa

pas mus dar vokiečių, bet čių namuose antrų galų
laukiame dienų nuo dieno* jų užimant). Mokytojai yra
atatojimo su gmUunlangi yra būtinai reikalingi IJetuvai, 
ir be to dang priešų. Bet jei tie* jų laitai trūksta. Tai-gi aš 
xu pety*, tai ten* varom. Vi- Mrutiarf deda aara gyvastį 
eadidžiansiai priešininkai Ue- dėl IJetuvn* atgijimą Irt p* 
turai lenkai, kurie tyk« na- lengva prirengdama* iš maria 
gus išskleidę pngrirliti musų ii čių kūdikių būti ateityje tik- 
amžių prigimtų tėvynę. Bet jei rais, mylinčiais mvo tėvynę, 
tankai neri tų Mflfcrųjų pararg- rara kalbų pilieMaia. Kasteri*. 
ti musų kraštų, taoroet risi be- n«m aišku mokytojaus užda- 
tariai ir mbrfu^taT, gyrenaaėrmys. Ypatingai amerikiečiui 
tieji fJrtuvoje. pntiryžtų gr-1 nereikia jo daag aiškinti. AŠ 

riau numirti kovo* tanke, negu vėl daug prirašiau—atleiski- 
vėl lenkams ponam* vergauti. 
Tislel visoje Lietuvoje buvo 
nušaukiinai |rr stuirinkinitis. <ju arkliu a|>kiuiu (gal ueužmir- 
demonstracijas. mitingus: H.>te kų tai reiškiat, viena kur-
•‘Balui! vi* Luiaraa priešai: m, iriyria, raršritaa, paršas, 

partenka*, rištų būrys—duonos 
kai ir vokiečui. Baka viri po- ištenkame ir dar šelpiame, kiek 
nai okupantai.dnrbo žmonių iš ^ah-dami, Lietuvos naujųjų 
naudotojai!Iji eyvuoja Lietu- , valdžių. Tik vieno trūksta—tai 
va demolcratingn. darlio žino- drabužių, ne* yra stoka su teo
riu vai*tija!Mi gyvuoja Ame- vilnomis; niekur negalim* gau- 
rika demokrnti ilgoji šalis, vie- tL Tilžėje visai nėra. Tai-gi 
natinė musų jmgsMriukė ir pariguninti kokį atsiekiu yra 
pritari-ja inusų norams!“ labai sunku, neturint hovelnų.

Taip, mnžilnug. pašokinu. Tai-gi visi laukia Ituatnet par
kaiti atsikėlė musų tėvynė imt vež iš Amerikos ar iš kitur Im- 
amžius vergavus sveti mielus, vi lnų, bet nesulaukdami, gaiui- 
ls-t atsikėlė.reikin atsiminti.iš naši viską iš naminių. Mes tai. 
griuvėsių, pelenų, tai Imivo ir žinote, nenorim nešioti taip 
yra sunkus atsikėbiaa*. <■ ypa- kaip kiti rankinius, nusipirkti 
tinrai.kad nieką- negeHeti io-'gatavus n-ildus (pas mus yra 
Iriame laike. Tik vien Amerika Inkai liramn;-) neį-tenpMne. 
IMisiuntė maisto.Anglija pusi-1 Todėl haigiame kų dar turime 
tenkino žadėjimui*. Prancūzija 'dėvėti ir vi* laukiame bene iš 
pasižymėjo tuo. kad parėmė kur nors pareis, la-nc ka* )>nr- 
musų amžinti* įniršus lenkus, riųa. Kml laitų galima su jūsų 
ir leido riti j Lietuvą nors vie-'pagelta arta knd Jus galėtu-Į 
nu tik žodžiu tų kalėtų atlikti, tui-lr parsiųsti mums buvrlnų.1 
Bet nieko neįstengs nei lenkai 
šelpiami pratirazii. ne* jau per
daug užsiliepsnojo lietuvio šir- 
«lyje tėvynė* meilė ir gerai įsi- 
tikimi į giesmės ž>»lžins: IJrtu- 
vn. tėvynė mu-ų. tli di«’v?riii 
žemė; iš praeitie- t*.o -imu-

Ismh atnisrais bas msraara 
rarMrU kerta kn*aa**> *ara«ka- 
Ilsi >r» Svarus Ir liekami Kaulį- 
karna i.-ouslrtl l'.rakdUl kari- Ina 
.i-amu llrarSvil yra Vl-l p*r,'k a-r 
Cathallr l-huoplav rr*-Rrs-wa Par 
ur ar N<rtr Verk Cttr.
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if<» !inuMr kak Tautfta otru Iralrr larf/iui tiktai Jaa- 
ti muiur šl'Altl'S ir /uiuuiktuauriua parrik/Ju»—uitai 
mrx iiuaait ir aftilaakumc.

lira ypačiai • ui ui r uluiiatrrrMrr Į/nrrtL/Jaiu kurit ę- 
, ra iilrirtliauti Įu-r Cnlltutir Pkuto/Jaų Prt-Itrrinr Srrrict 
A«*r l arirCikį.

Hrikalaukitr kati iikirbrjiai ftrtittna KalatikiJkcuaat 
laikrairiuoar—ur* lnoarl /ir praaria įnami kokir yra 
krantu ir yrri parrikiJai—i:/tKi/nm Kataliku įkaito Ka- 
taliLiik-Hn Iii ik ra iriai.  .............................. yra raka*
iiauir rtnli/kr.

Jlaloarkilr iitu pa*iy*li Iu at kokiam Ki ulaiaa/u Pa- 
rrik/Jui llkitlurjai aitui /•alininkui kokiu tratru. Kanda 
ii to didcl? titft i.mutnlouni.

s

«*tar« Kimlaall Y trumpu l*l> 
ku |ra.ir«*4>« brtteU “>£)•• <•*
^••utli“ E*|itlty f •ui ta rro <'<*vn|Mšttr« 
-k"- k *4 Ada inatrrtkaAaa tra bėgai., 
rm»*.

---------» 4---------- 4-----------------Į.---------

Lietuviu Laivas
nors tam sykiui, tai prašau. ‘ 
vardu mamos ir Anelės, kml ’ 
IKirsiųstuiiH'te. Tai-gi priminė
me !*o mums daugiausia trūk
sta. Jeigu todėl galėtumėte, tai 
mo biituiiKine laimi dėkingi.

(Tąsa ant 4 pusi.).

Išplauks Lietuvon
Lapkričio 15d.

PRANEŠIMAS!

•lijo (April) 
7 !<»• vaL iki 
Ofan fdrfob

Itiiildinr. viršui Hulett’- Aptieko*. i 
ir Wa«liinuloii Gatvių. Tnipgi prnts 
irto (('ouiity) Lietuviam*, kad iki Itnl 

mėnesio mano ofisas bus atida rytas i 
■ !<» vai. PnnMi-lio ir l’.tnvčio. vakan 

yn. Main 5671 R-zidet 
CTt 14.

ISIDOR YACKT1S

'IT!

z
Liet u vilkai Advokatai Sprintfield. III.

Kurie <lnr norite pn-dųati Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojau* siųskite, žemiau [Meluotu adresu:

Pristatymu* gvarantnojamas. Dešimt* dolerių 
pamokėta už |M-r«iuiitinių takso 2 jsslų ilgio, l1- pėdų 
pli. i<> ir IĮ. |*dų gilumo užmoka m-vien už persiunti
mų ,l«-t ir už n|*lriiu<ly ir pristatynu; ii Ibotono į l»t 
kurį dalį Lietuvon.

Platotiių informacijų enliiim Krauti pas:

UTHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont St., Boston, Maži.
—»x ------------- 4----------=y

Biznieriai garsinkites “Drauge”



TAUTOS FOKDO KUUOtf ATSKAITA K UETOS,
WGPJBT]R

i DRAUGAS
1

j.

202.49

4030 
.Vnoou

lapkr. T, M
-J!UI

Uapoa ■tania itiaidoi:

X F. Petrauskaite, kelionės lėšue į X L. Tarybos au- 
■riakimų. H'ashingtun. 1>. C.........................................$ 5U49

Kun. F. Kemėšis, kriiouė* F-šoa j X L Tary ba* susi- 
riakinių, lVa*luu*l«m. Uk C...................... :---.•...........

Kun. AHauAini. "Kaulė*” gininnujonui..........................
K. Cesuuliui kelio lesus važinėjant su T. F. |traludls>- 

mi* ............................................................................................
Kun. pnif. Pr. Būry*, kilioui-s lėšos į A. L Tarytai* 

susirinkimų. \V»*liington, |>. C......................................
M. Šimoni*, kidiom * lėšos j A. L Tan iai* susirinki-

■«, U aataagtou, U C.......................   ŠUM
Byoir's Biurai puldikacijos reikalam* Nrv York'e... 5JUUUU00
Kun. F. Kemėšis, kidiouė* 1omm............................................ 4M.OO
Kun. AMauskut "Kaulį-*” gimnazijom- antru kartu .. 5,««l.(«l
B. Mastauskas, lu-lionė* lėšos j Kuroji:;.............................. 992.||
Byoir'o Biuro reikalam*.......................................................... 5,<i«hmi

51 .72 viso ..............:................................
I Je|Mm mėnesyj išteista...................................

Rugsėjo MMMvyj išleista..............................

Iš viso |s-r tris mėnesius išmokėta............

K. J. Krutamkas. T. F. rašt..
456 U raiši SL, Bruoklyn. X'. Y.

tino $21.4362*1

Rugpjūčio mėnesio Ulaidos:

Lietuvių liibirnuicijo* Biurui. \\ iiriiiiigtim. II. <’...........42JHMIK)
Sekretoriaus alga už lie|*>* nu-n. 43kl.UI: plakatai dėl 

llroiig. X. Y. $3.00: už 5oo rūbu lulls $4.25; už ve- 
Havele* $52.ou; kniso* ženideiir* *l&73. Viso....

Užprotestuotas A. Antanaičio ėeki*.$25.Uli. I’ž pro
testų $2.25. \'i-o................................................................

I žproteeluotas .1. .1. Milelu-I i-ekis. Xeu Ilineli. < onii.. 
$19.75. C Ž protestų $2.<ili. Viso..................................

Prapuolęs čekis \V. J. Naviekui iš Sebeiieeiadv. X. Y. 
Iš K i ugi* ton. |*a. prisiųsta* registruotas L Boisl'a*. 

kuris T. F. netinka.......................................................
Lž parduotu* l.'i.ozt I.. Įlomis nuostolio.....................
Kitu. .1. Žiliui, kelione ir alga.......................................
T. F. Sekr< torijatui ant raukų.......................................
I Z puroįlotus I.. įlomis nuostolio...............
Nuostolio uz. parduotus $.?i.i*«u»> L Botai*..............
B. Vnškeviėiut' i už kelionę \Va*liiogtoii, lt. <‘_T. 

reiknlnis .........................................................................
B. Vni>iwira* ilž k. Ii..i.>- -* iman, Wnii-e*ler. Mn**..
II. Viii-: už kao • •- t ... Pat j. i n ir l'ittsliuigl
B. \ iil-liiH'n-, i-iurl’-- n l**19 melu..................
1! I . h-S ' I L < - I l.ll Jlh'.fmi l... S

27.25

21.41
lu.UU

F

auto
775.11
523.13
200.111 
I117.7S 

12*9.47

57.30
49,5.

302K 
JjUflU

(Tųsa nuo 3 jhisL).
<ial jnu užteks rašyti, nes 

į jums atgri* ir skaityti taip 

'duug pribraižvtų laiškų.Tmlel 
1 dtilinr sukome visi sudiev ger- 
iliiamieji, mylimieji genty*, a- 
: merikiMiai. IgukinM* jums geros 
kloties, geresnių ĮMIsisekimų jū
sų užsiėmimuose.

Jūsų gentys Jhiuginukio

K. Austimd.I

17.111
U'i.42
25.13
25.1 m

I 
L 
J*i
1

v

4JIS2J7
5.25
145

40.50
37-Mi

200.00
1.24

;:t2*>

U Sovaičių «odt.. paftaa 
Vukimai J. Klimas rašytame 
laiške savo Minui, .1. Klimui, 
1 lii>->m<>n tarp kitko ruK

••Ariu, apimkime duug laiš
kų ■*' atvirukų. taipgi ir 
•’ Draugu” nunu-riu* nuo Lai 
iki -tai. Nuly ilsini, kaip aš tau. 
kini .umm žiliui- i» Amerikos, 
Uiti py kriu kad ik i jokio* kinio* 
negauna nuo savųjų, 
praši- paklaust tavy* 
Vutkauskj. 4511* Ko.
►t <

K

5,000.00 • ,.
__________ kad ir gyventi r-i-galėsiu-ant motina. Barbora, broliu Anta- 
iĮUI.omi K-’ ‘tiek likom apiplėšti. Bet Die- ims ir sesuo. Izokadija, yra 

•veiki ir gyvena naro šluboj 

riomnenėn. 1915 m. dar rašė 
motinai, o dabar nieko negirdė
ti. Dėdė Ja*a*. šiaip taip ky- 
vnoja. Kitkas po senovei. Moti
na prašo mužmiršti. rašyti ir 

prašo |>ram*šlt, kada įaišvęs' j 
kunigus.

DR.F.O.CARTER 
AkRUMUiMirGntiėt$21 436250 '“** Kl"’ l,rir*att,ttia“ 1 m*'“

■ i Mumdiua, maplmiu. Tas maa
’ 4142942 P***“'* tauto*** ir "kalena,

Ine* nors dar |ier ketverius me- 

.$09.163253 ,tt* (taip kaip aut
atviruti-*: *u ryidria šunį, su 
vokiei'-ių kepure, galinga ranka 
yra |gi*|muilu*). la-t luuln <bir 
ne|iatyrėiiL Per didelius var
gu* ištH'šuiu savo gyvastį. Te- 
ėiau kol kas įlar vargam* galu 
tieįiuityti. ne* iš visų purių nnt 
Lietuvos puola priešais, ku
riuos sunku bu* nusikratyti. 
Lietuva dar jaunutė, vos už- 
giiiitisi vnlstvlsdė, tad ir sta
lo savo krutinę* 
jos Minai, iiorislaiui n|igin- 
ti nuo priešų savo tėvynę. 
|s-r amžius a|ilaistylų krau
jais prabočių. Bet sunku I* |m- 
gellsis. Mu*ų visa vilti* Dievu- 
je ir Ans'riku* pagellHije, ne*, 
kitaip matau iš laikraščių, duo 

dali- |mgi Hm k iek gulėdami.

Pernai prieš rugpjūtį už vis 
buvo didžiausias Isuln*. Šįmet 
iš Ai::< riko- gavom gerų miltų, 
lašinių (ii'il i* |uit Ciiiragos), 
silkių (3 už I rtih.. lašinių sva
ras 4 t uit. mi kap>)«

XepaveikMU jum-, mano mie
li vaikui, aprašyti savo vargus.' 
Mr -tų i.2 .d i i ■ visai svei
ki: Lhtiivi- serga šilime, o Ju- 
kis |i»n. u1 o i* Panevėžio 
►ergų* lin'ti i i.ui aut keturių rn-

FRANKU N 0XARTER, M.D.

Ts.l*M tn.: lys, gyvena. Pernai jam sužei- 
įlė kairę rankų prie tartoko: ( 
inkiško j pjūklų. Mažne visai 
nupjovė ligoninėj daktarui. Bu 

links senai mirė.

Klausiate apie Viekšnius: 
klebonijų |uistntė, katra atsiėjo 
apie JtUMK); alsiatatė Vilėikau- 
skis. Neirtas ir 0 karčiausi*, 
taip-gi trys krūmeliai. Bažny
čios murai teberiogso nuogi. 
Rašai, išskaitęs laikraščiuose, 
knd kun. .laiulaitis išneši.-* šv. 
Sakramentų į laiižuvų. Suvisai 
netiesa. Kr t I .aliuvi). tik prie 
lilUM, laišventiiMi didelę triolių 
ir praliuvo |*-ukias savaite*. 
Klekina* buvo apsistojęs pa- 
Virkuėiu-. u k.itiM-iuloriu- Au
guli* įui- niits. Abu kasdienų 
įniki šv. mišią*, šventomis die- 
liotni* žmonės susi rinkdavo iš 
nplinkii'tų so l/jt}. Čia ėjo išpa
žintu*. klau-i |iamokslų. ku
rtuos kunigas sake nu» namų 
gunkn. Cin keturis kūdikius pa
krikštijo ir du mirusiu palaido
jo, prie Ilgumų važiuodavo 

|tt.

Kada užėjo vukier-ial. lai i 
ik1* radot Im. įeit), krauliui 
'\'utti>tojų kiautinę. Iiguim 

iiitii.no* ir iivtagų kepvkla-.

1

Manęs 
apie P. 
Paulina 

r> kaip tašei
ui o Pranei- 
tai atbėgu 

ui jo tiktoji

v;

ir

drųsų*

Smili v! Likit sveiki.

J uju tava* J. Klimu

K

i

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
V AK. PX

PitUtargh, Pa.

Valdyboj Antratai:

ERNEST WE1NER
ORY OOODS

MN ir. 4?th kaiap. Waod Ka.

g mum a »
DiSasuo* jaarMklaM 

a>L am>ry>Ž!ma“**"1
Pirm.—V. Samaua. 1924 Caram 

StlT-l.
Vire.pirm.-J. F. Petraitis. 1313 

(’araoii Nlnvt.
l'rut. rašt.—J. W. Patekeviek, 

2101 Mi-rriiaau Street.
Fili. mat. W. Stačiusias, 2102 

Mcrriruan Street.
Iždininkus—-J. Jom-lik, 

Slitilt rie A vrnoe. •
Direktoriai t

J. Janauska*. 75 Sn. I9lb
P. Kildušis, 2<*U7 Jane .M. 
e. I.iuilmka*. Boa 324, Caatle 

Sbaninai, Pa.
A S'urmatitas. Boa 441. Caatle 

shanuon. Pa.
J. Marrinkrvirr, 

StrM, S S.
*F. 81 mana r įči ui,

Street. S S.
Urunių Komi Iriai:

P. lUnUilaurkaa,

PlBkSUS

160 So 19th

Sarah

J La riu m

F Bus 342. t'Mile

pirmutini

i AR ĮSAKAI FARMOS?
Jr.ru tai attik mumb

t *• • l‘k psraritmu »A lllinujM V«lMi>«a 
| r n* y kur r*rt*«MNi a«m« drl tl- 

•»"fc»l«. ir timiaartea turiu farmk 
tkrckiu atstumsi $MME it Ik! Itt akrų. 
»u Jludiatu t* <yv<lt*ta_ tuafcMiaema. ••• 
d L A ta If taip lolUu

rrie tam dar farmoa taadaaA azU 
pttr aHIkaiia tarrttta+iM. prta pa.ktM 

1*IIV ir i t T- I*r ir lJ<**cvių fta 
,ra a»»M*aa bara tr aia* Itakamat tr 
tuntaari r>vena t airi jetra nurita 
t«ukti arba taainNt am tarno tat m* 
•UAilluakita kol «Ut >ra U kn ^aai* 
rinkli ir 4whar yra gera* taika* taa- 
t>U hirtipkilsm |»aa

S Slonkanu 

3357 So. Halrted St. Chicago 

mmnuimuntimuitniiummntnnmm

ir BIZNIERIAI GARSINKITE 

DRAUGE t e

Jr.ru


Panktadbnis, lapkr. f, 1919.

Lietuviai Amerikoje.

DRAUGAS S

Lapkričio 2 <L, L ton L* R. K. 
lt laikė nepaprastų MŠriaU- 
iuų apkalbi-jituui bėgančių rei
kalų. Paaiškėjo, k*d Cicero ko
lonija nei kiek neužsihidžia ir 
didelelu* Uhiengos kolonijom* 
rinkime drabužių.

fttai lapkričio 1 A į Caatrų 
imsiųata keturios skry nios, ku
rios svėrė apie 1,000 svarų.

Taigi, vardu Lietuvos lt K., 
širdingai ačiū virinu* ir vi- 
sotaa dsratiama t Pri* te 
reikia pažymMi, bogina- 
ria tam visam lako ir darbo 
pašventė J. (iribanriess ir Gri- —... ......-----  r

ž'araneckas, Mektažautė ir Gri- i«u*ki.">e, kurie ir kanduirį du- 
mvuašdaatia attiko vė drabužiam* amšMi. Daug 
|i*u*iai Pri tat* aa- patidattiara taipgi i( M. Dao»- 
i, kuri**)* jurkingai "rsaAis, 8. Taarašaiti* ir J. 

Šliogeris. Tai dar tik pradžia. 
Imr-gi musų moterėlė* ir nier- 
Krlėe žada dikčiai pasidarbuo
ti. Jeigu vyrai surinko keturias 
skrynia* drabužių, tai, be abe
jonės, antrų tiek surink* ciro- 
rietės. Tat-gi eicerietė*, stokite 
į <l*rio- Nepasiduokit vyrams, 
ik>* kitaip jums butų nei šia, nei 
lu ir bltyhn uegautmnėž. 
Dirbkime, kiek tik jiego* lei
džia.

Duug smagiau yra. kuonu-t 
-knilni gautų laiškų iš Lietu
vos, kuriame rašo, kad gauna 
paselpų nuo amerikiečių ir 
mum* dėkoja. Tat i darbų viri! 
n*ii*ii 
kų turisac. Jei 
savųjų tėvynėje, tai į kų jie 
i*riui*!

tikslui ^ra knygynas, va- 
kariniai kursai, skaitlingas ir 
gerai išlavinta* choras, drams- 

* tiška* ratelis, įvairų* paiukal- 
^bėjimai ir diskusijos. lotliai 

daug vyčių kp. narių mokinusi 
liti ■■vinį bei groti ant įvairių 
instrumentų. Nesenai vyriai 
surengė parap. naudai labai 
gražų vakarėlį. Buvo sulošta 
“Geriau* vėliau*—negu nie- 

AbAJ’ j*1*^**!'*——ii—tįyto* 
^ba^* W- e M------- ri LJ.Jt
rolėje, Jankeitwnt»—wnttn 
rolėje, atliko tikrai irtirtMai.

■•rn«viui) pagecmiunKu 
J. P. Rašuiafca*, aekret L 
J. DauUat, aekret. II, 
J. Petraiti*, iždininkas, 
Iž<lo giola-jai: 14’. (iataatka*, 
.1. Itn^iinhun.t, 
l'ašelpgavių Tyrinėjimo Ko

misija (dar bu* padidinta): 
J. Kabilia*, 
A. KatAoaar,
II'. Slanėaaxkax.

Brinuhi, 2123 Vatoon 8tJr 
Pittabur# Pa.

Sekretorių* įtraukęs į kuv-
* Mr.. Mr. 
U Mr.DIEVO APV. PAR-SVET.' ra* toro* u cm* am

Subatoj, Lapkr.-Nov. 15,1919 
Liet. Vyčių 
4ta Kuopa

vn»
I MuUUUAf Ikram*

“SUGRĮŽO”
linu OS R. KRYŽIAUS NAUDAI.

PRAMEAIMA8
Dr. M. T. STRIK0L1S

ItKTt %l® «IWt1ol»a it «-v,n«M*HOIMketa .«v.m •,.« | | 1I ••*.MI R 4u»l M«.*l . iTrl M* !.-»'• >7 ««Wtam* IU*. TA «:•*.<U tr Vtot.i .VataB4«* >• Iti J |ro p*Hm < Iki !!.»• VnKur-e Kkiėtoroma • Ui II tyka-a J TvU Iv*
K

MKIJnEK^POTOŲ^ VAJAMS,

Mbtliteo p-lė* M-Jakauak lite »u - 
MrldažiuM* ir ttacika* • i Sida- 
r*. Vėliaaa paikiai p*A4decna- 
vo D. Giutaičiutė. Toliau* 
■kambiai padainavo agaitlia- 
ga* vyčių chorai ir žaibėju . 
kun. F. Kemėšis apie tevyiri* 
nelaime* ir nurodė -UMiriuau- 
man* bodu*, kariai* yra gali-

• ma Lietuvai pagelbėti prie al- 
. tiekimo jai laiavė* ir neprigul-

mybė*. Žmonių atsilankė gana 
daug. Pelno liko nenmža. Po 
progrnmui žaista įvairia* tau
tiška* žaisle*.

Nedėlioję, spalio 26 <L, Uao-,

Detroitą* tai automobilių
■■eata*. C$a yra apie tutinas 
to* rųšie* išdirby'sėdų, lietuvių 

5” Prie padorių biznierių prūdai-

Taippat konperatj-viška valgo
mųjų daiktų krautuvė. Yra dar 
keletą* ‘***liunėlių“ ir barzda- 
(kutylda. kurių neverta minėti. 
Apart to, yra jiaskolo* ir *ta- 

Wtymo bendrovė “Rula.’' ir aa-

roji mano aav* vedamų aa laiku
• perkelti į Lietuvų. Abi Koo bru- 

druvė* yra laimi naudingo* ir 
užsitarnauja Įrarėuiimo. IHrlių 
čia y ra tiek ir tiek. Uždirbama 
daugiau* kaip kituose uuestuo 
ar, tik utiaimė, kad čia atvykn* 
stiuku butų surasti. Atvažiavu
sieji lai klausia informacijų 
pa* K. Abišalų, 2(4 Uanloni 
avė.

L. D. A

ma* bū* pirmadienyje, lapkri-

eio 10 d, vakare, ftv. Antano ,____
l>arn|>. svetainėje. Nariai bei kad išgauti7 

narė* ir norintieji įstoti į šių *' * -
sąjungų kviečiami Icoakaitlin- 
gi;.u*ia atoilankyti-

Yra spėjama, kad nuo lai 
ko karės užsibaigimo, apie 
SMMįOUU svetimtaučių, gyvenu- 
tių Suvienytam Valatijeee, m- 
grjžo į Europy. Šitie emigran
tai susidėjo daugiausia iš ita
lų, grekų jugo-slavų, syrijie- 
čių, krantų serbų ir rumu
nų. Tyrinėjimas parodė, kad 
dauguma jų turėjo susitaupę 
apie 13,000.00, kuriuo* *u sa
vim išsivežė.

Ta* faktas yra tikru daro- 
dymu kokia* proga* šioji 
žali* duoda emigrantams ir 
taip-pat parodo, kad svetim
taučiai, kurie sugrįžo j Euro- 
pij nesinaudojo viena iš svar
biausių tų progų. Jeigu jie bu- 
tų indėję tuo* pinigu* j 8u- 
viraytų Valstijų valdžia* už 
tikrintu* Karve Taupymo 
Metine ir Pttegyn* Tusų 
Bali ūdiji mus, jų pinigai i 
tų turėję gulėti dykai nei 
vieno* minate*. Laika kelio 
nė* ir iki te laiko, kada jie 
L*. --- ? _q _ ? •milų ma »»nof
pinigai betų buvę apsaugoji 
nuo pavogimo ir pragaištie*.

Apart to. jie betų neturėję 
jolrwn* jkkmkIum rtskvoti. Kl- 
vo sutaupytus pinigus j pro
jektus. sugalvotus vieni ik. 

i pinigu* iš jų. 
Kaip lengvai gulima išvilioti 
nuo svetimtaučių jų sunkiai

Uždirbk 

’35iki*50 
į aavaitę

MASTER SCHOOL,
J. 1*. RtMtkka Pi rrfceiDln 

1U0 N Stato 8u.
niuro- i^a* oro • m*

ė'i* manoma greitu laiku iš 
katalikiškų draugijų suorgani- 

4*uoti taip vadinamųjį '‘lietu
vių Katalikų Centrų." Tani 
tikslui viso* augšriau paminė
to* organizacijos yra kviečia 
nm* prisidėti prie Federacijos.

Im|diričio mėnesyje. scn<<io-1 

mis. suiutoniis ir nedėliotai* , 
bu* jiarapijos lauara*. Prie to 
“kermošiaus"’ uoliai ruošimi 

_ klelionas. komitetai ir visos k* 
* talikiško* draugijų*1- l’.gciilau- j 

jam* yra. kad čm “išdygtų" 
padori lutų krautuvė ir barz-j 
daskutykln. Kaip kur ihU-li ' 
gontų ir perdaug, liet |ia- mm-. 
tai įnirai jų trūksta. Steik** at 

. vykęs ėia lietuvi* kntalikn* gy. 
dytoja*. ndvokats* bei dantis
tu* tni jau tikrai “neprnkištų." 
Turbut niekur tnip lietuvių k<> ; 
l>>uija sparčiai noatiga, kuip 
Detroito. Kn* šventadieni* Imž 1 
liyč-ioje matoma dnug naujai' 
atvykusių žmonių. Tad nešte- 

| Is lii.a. kud vietiniai lietuviai 
kataliku .vajoya npi* įgijimų' 
savo kolonijoje rpniistuvi. ir

l*itt*lnirri>c didžiausių lietu
viškų kolonijų, Kobo ir Kouth 
Mde, lietuviai sudarė bendrų 
komitetų iš įvairių kliulių ir pa
šelpimų draugijų atstovų, šel
pimui streikuojančių plieno 
■biri liniukų.

Keletas draugijų jau |*asky. 
ri- net |s> kelis šimtus dolierių 
| tų lomių. Mes prašome visų 
lietuvių draugijų pakelti šį 
klausimų savo susi rinkiniuose 
ir prisidėti savo aukomis prie 
parėmimo streikuojančių plie
no darliininkų.

Mes atsišaukimus j visus A-Į 
inerikos lietuvius įlarbinitikus, 
prašydami jūsų draugiškos pa
ramos toj musų sunkioj kovoj 
su galingais ptimm karaliais. 
Draugai! Ijiimėjiuui* j šieno 
streiko reiškia SvieM-*nę ateitį 
vi.-iem* šio* šalies įlarliinin- 
kum*. T<*lel |mdė<lmiii luuiiis 
l.iiiiiėti ir |iaty* laimėsite.

mis komiteto* šel|i* visu* lie- 
tuviu* st reikierius, dirbusiu* 
plieno ir geležies išdirbvstėj.‘ 
kuriems tik reikalinga |«šel|Mt į 

ileikulnujniiti |iuši-Iįio* Ihi.- 1 
gerui ištyrinėti |*<r tani tikrų 
lomirijų ir tiktai leitinįtti ret 
kalniijantieins Im* mokama pa- 

įšelpa. Tislel, aukotojai j tų 
fondų, bukite Ik- luiiues. jusi; 
auka Im* ten ingai suvartotu.

xin.il
1 *M

REIKALAUJA.REIKALAUJA.

MERGAITES IR K
i

I

I

212 N. DESHAKSSTREET

Dr. A K RUTKAUSKAS Įii
te

RĖKAUKI VYRAL

To* kurio turi prityrimą

Mergino* ir Joanos moteris 
kurio* galite gerai ir gražiai 
rašyti, ir galite gavai akai t- 

7 Krrio: už- i,i®oti druknoti aut dra-

siaiu* darbe gaus mokėti saly g 
genimo pifciym! felti*.

(letM-rslisni Ofise ir gera pro-

I

Taip p*t ri*
mokamo* ir tom* kurio* tik-

‘tai pradeda luokieti* mu*u

PRIE AVARAUS DARBO

Gera užmokestis dirbant 
nuo štukio. ir Bonu* llianų.

Gerų mokesti* 43 valandos. 
Mokesti* kas sųvaitė.

Geros Dariai Sulygo*.
■ ________

FEDERAL SKN SYSTEM
ELECTRIC

MERGINOS
Ir

JAUNOS MOTERIS

GENERALIAM OFISO 
DARBE.

TAVOM! IR IASIUNT1MO 
SKYRIUOSE

Dr. S. Naikelu
«T»TTCMAM (M CKDU KUAfc 

rfcTęL^e otfiM 

•MY W. AL
Cicere •»

t Dr. L L MAKARAS
| I Atstok K <a>U)loJti» ir ClašTtorrBA 
| Gi rfggtr: i«M8 MšrMam A
Į Kili ha. Wuo4 Mr. 

I T*K MefnvrvB A

* ■ 
i*rie laaabrrio.

Atsišaukite nai: 
mokestis kasJiaBa.

unu) a BOTunreiL 00.
3494 8. LaBtai •

šio Italijos perinimo, pritv. 
rimas. Taa diplomatas nese
nai buvo apipilta* |>inigai* i* 
Ameriko nuo fl.tttl
iki filmui. Siuntėjai |irašy- 
dav* jo. kad jiems l*utų palai
kyti bilietai <W busimo* tarp- 
tautiiko liolerijos. nuo ku
rion pinigai ri* apmokėti ka- 
rėš iškaičius. Bet tokio* lio-1 
terijos nebuvo. Tai buvo tik 
paskala prancūzų laikraštijoj 
ir jos užteko |mIraukti rimtu* 
žmonių mesti ant niekų savo 
pinigus.

REIKALINGI MOLDERIAI. 
“Bencli ir SpiCTizer** ;-tiia- 

roj šajioj arti Uliieagus su dar
bininkais neturime jokių »csu- 

Gero MfaMkMti*. 
t Moja**.

I 
I

REIKALINGI.
8 tari laibarini.

Dirbti |rie Inmberio 43c. j 
valanda, 10 valandų j diena. 
Atsišaukite

DA5HD G. MAXWELL.
44 & Ricina Ava.

U. 8. Tartis.

ga išsilavinimui ofiso daris-.
Pastovus arim liglaikinis dar
bus.

TAVORU IR IMlUNTiMO

SKVIllUOHE.

ll*ikalinva* drįs rte n«t k*-<rrf>>. 
tmko turi įHilt pusi> tfa 4unndrru fa. 
mU. utfarblt ant k ■mlMff* |*i
Iki f 30 mvari.J. U- kia tikt

Jeigu svetimtaučiai Amen-0 84M AI 8 .Mla/V
koje ieško bu<lo pagelliėti ap
mokėti karės iAkaščius, kaip 

Įšios šalies, taip ir Europos 

šalių, -auginusia- ir pasek- 
mingiausias 
indniant dalį savo sutaupytų 
pinigų j Suvienytų Valstijų 
kari-s Taupyino Ženklelius ir 
l’inigyno 1’aliiidijimu*. Tai y- 
ia ekonomiškiausia* Imda. 
sudaryti kapitalų Suvienv 
toms ValsGjott's. n< - ant Su
vienytų Valstijų uždėta prie 
dermė ap:lipinti pinigai- ir 
atstatydinti nuo karė, nukeli 
tėjusia- Europos šalis.

Amerika duoda letimtau- 
ėiiim- plūgo- uždirbti pinigų, 
ir SiiVMsflylo- X alstijo-. dėl 

■ jų (račių naudo*, šalies, kurio 
Įje jie gyvena ir tos kurioje 
jie yra gimę, (rarodo biuiti. 
kaip tuo- pinigu* sutaupyki 

l,w»eVsel Kmv. Taoitivn.il

VUiMiMVIIkAk
Jaunu* buri,. 1 BkaM. |xų|rUi-«tl 

«tr«<ia prte kaLilH.tiMšoa |u»ru|«ij«*a 
kėliau tai tlarvli iUaliv ««uLinii j«>š«u kuriam a 

• UrrtMAHiv MlrUiBU t itCMM rrlkMin*.*, 
iiialuųbHMtr ■talkiūkti |

i pradeda ui. Xe-
pii|>ra>tui gera prv»^a Umilavin* 
i iiiui.

IM« m. M Mn-i 
< 1*. A )

CMraau. IN.

r.s įkalins* lutus •tl tnt rain** et irt*.
ti prie nat ų *i« rtn kulnlihibk**) kl« •
IsMUp-j ptf'ftnsj •« i t**terot**. nrturt *
bVtš utis Ir - Ja 8i»rt< labai erta Vieta.

1 »kuft*t«N>-a i.tl***.*. * au ak itl*iiiHių
I ir ..'irta A f . ,1 i

.“Šito I 8»as» Ur.
THrftagMMsktt ItfVbrt

\l.l\vs U tU'jkiatoja* kur»«
tamkytų tn**tr:.->'iL 
Kalėdų »llthtl s.‘»r

tf btaUinvs ta 
' - telrra truks 1

| iiiuklfii*. titatai ti»an a salao4a P*» pietų
* ' s . lt » .r ■ * ■• '

i Liu aiaMnutna U tekų |
*'9*r»tog«*M A<li>iMU*drm«-i>e*.

įrita* B. Mnl € tari ag*• III
t J tl i

Yar<* <«*>

Mergaite* ir moteris kurio* 
i norite pastovaus <larlu> ar ku- 
;rios norite dirbti tiktai ]mi 
pusdieni musu Isdcu. Žaislu 
\pliekos. Sidabriniu Daiktu ir 

Gružliu skyriuose. Peržiūrėti 
dalykus, surišti juo* j pake 
liūs 
k vuiu.-.

I*nl«-*L **I •».V*» Itkrrro m m t* 
k«»m J«rič.*H**« < |m* VUim lto«hn<lrn* ) 
l'aruu h kalinu |*«4t T«Nr»r«« I
lirW •• Muuain* Į
kų *«lll*W Ji bims laika gjrtnrfbm N* • 
•aikr. X. J. ir lun k'hnta rautų , 
«žarna M lAefutim U«ALų n«>ftu att Ja 
*ualna*)tl. ji puti at kiti uiah*ll«k»t« I 
praBrAtl Al»«t antraAil

ktoliasiua JumwR».
<95* virst Hk»/< ųirri-bts )

Ititik *•, U*.-I M

Dr. M.Stupnidd
3109 So. Morgan Street 

< UIC AGO. 11X1 M<M« 
THrfunaa tvd» MM

ValkndM. — a iki 11 ii ryt*; 
l l*o plat* Iki K titik. NtiBAH*. 
• . n* ' • ■ * b .l bukur*-.

K . ............................. ................... ..

PIRKITE LIETUVOS VAL

sverti |rareel post užsa- AMT PARDAVIMO.
Ptlkl IltOGV

Ztlsutii aiue < |»-ir * • n
natai** |». *. LamHiriMa. tikit. 3 •> • 
senumo; | uibu® iro«n*w»t»s. «<•*!« t. 
*«alto« |8|««>*

ntt» alrapaliŲ X 
ant 1‘arneii Abr it SS 
uaar.Bųnt-tot.,1 pilat.) g.t 
•J'»» mti ilctti* i
tt«ua yra 8.71*1. ! «■«-«
t,irka tu«*>*'« r*sb tit.:i«A*> už ll.

* l»lt%t <a%w pi hi. <««.
IM* u lMh Mr < tthM”

t «h'l i

SU D
• \

Dr. G. M. GLASER
l'raLltkui-)* fticlal

HM M» Mūry*. M.
Moru- «j-n. M IU

• UAIJ.^TAK
M f :^kj. V, r k-k |.i ir clu»- 

I<M
it- WA1-AXI'«V* Ktov > ryto 

A. Iti ri..u J? Iki J po |t*u nvc» T
MBMB

MMHlu iUf BM » Iki I po P*M
To.Jrfi-na* Tar*to <11

»■ X

iiiiimmimiuiiiiiiiiiiiiiiimmiimniiun
•s.

i'iii*ii>i oi>\
, - r f.t

SEARSROEBUCK AND CO. 
Honuin & Arthuųrton St

Taoitivn.il


Didžiausias Bendras

Koncertas
—:-RENGIAMAS—:-

Ned., Lapkričio 9,1919
9CH00L HALL SVETADttJE, Prie 4Um r HONORE GATVIŲ

Pi aižia 7:11 vaL vakar*.

) GERBIAMA VISUOMENE:
Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes liesa bus malonu išgirsti milžiniško mišraus Cho

ro. Vyčių Choro, parinktų solisčių ir gražiausių duetų. Taipgi puikios orkestras pri(arimo 
Chorams, tai tik Mebins klausančius. Kas iš gerbiamųjų norės išginti puikiai išlavintų Chorų, tepi 
nepraleidžia progos.

Po koncertui pasilinksminimas.

Kviečiame visus Kaaitctas.

DVIEJU CHORU
Šv. Cecilijos Choro nuo Town of Lake, 

Liet Vyčiu 36 Kuopos Choro iš Brighton Park

CHICAGOJE. ii (OIOHUJ
KALE..MA APIE CUKRAUS 

PABP.ANGIM5
PIRKITE

UETUV08 PASKOLOS
BONUS

Draugo Ofise. 1800 W. 4C Si

1._  _ _ ! . . - '

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. į

Paaktadicau, lapkr. 7 d., 
•v. Kartu'. EagaibarU*.

šattadieau, lapkr. 8 <*..' .

av. Godfridai. I* ,"a'

Cul-r. i- lanii pri-h i
.- o! < 11 14 . • I a I * -■< nt u. Taip 

Jtiirlinn "Inir |>ri<*-'’ Cii<-i 
{•••ji. komitetu pi’l.iit'mltH- 
i iiė.rn- '-■prnL-ii ■.

Tai būdų l<sl«.|, t.-i.| enk 
au išdirbėjo t«i* r.i';:ilm":i

KATALIKŲ VIENYBES 
CENTRO SUSIRIK 

KIMAS

KASD1RN PAREINA V1E
NA IMOOzUDYSTE

CHICAGOJE.

“(liicngo >a -Š milijoiutis 
gyventojų įkt limrrius tor
tus turi ilnugii.'i žmogžudį - 
čių. kaip Anglija. Akolija ir 
VeMja *• 4n milijonų r'v-s 
tojų.

“(Atieagojr galvažudyltės 
taip plačiai suorgMnmolitA, 
kaip |wt Įmšln nžaitkiorųjįĮ 
daiktų reikalų vt*linin* (ma':l 
onler busim***).

"'Čia m-ra šiandie m-i vii- 
no policiji** kn|>itomi, kur*, 
paramnams kaltintojų uulo 
ritėtų ir teismų, m-galėlų sa
vo preeiukte susiaurinti gd 
lažini ibių ligi 7*1 nm*«. p*t 
Iki dienų, jei to IKilH.I'i-tlI.

“Aitas Chicago- rvk.irln, 
kmutiškiatisini liudija, jog -'in 
ttepiblotiii kaip n-ikiutil į tn 
tymai kriniinuli-tų btuoliiiiu 
žvilgsniu".

Taip -ako pulk. Kim-. j m 
sižengiiiiu- tyrinėti t'lii- .i.oj.- 
komisijos |ūrmiaiukas. bu
vęs Suv. Valstijų iip*l;ti>io 
(irokiinirn*.

Jis sako, jog stovi- Ct i 
engojt- tikrai futsilwti*«-tin.' 
Ir tuo tikslu lirvrik nieko t- 
vvikiniiin. Čia kn-li.-n |Ktrei 
n:* v*en* ž.iiojr?mli t«‘. Ti-. 
rito i ieim piklmlatių pi. 
ir ingių itp-iilniitdiiui. >> 
m-m- įtrarįja tnilijontt« d.-l • 
rių. Ko p.itntš: u- m-ra-titi" 
visuo-e kitnoM- Nuv. V:i’-l ‘t> 
iltde-nillosr nėr-t Ito- •*.

K iekvietiaiii nlsitikinn 
|e>lir|ja knllllm lei-tiins. t i- 
mai vėl kaltintoju- (pro-oku 
toriu-), gi pn-trtieji (mgn
luill- nt.i-nka pri.-š jsJleii.; 
lt tnip li-.i- liiil.n -ekn n 

tu.
T.-'iim- faktai kitki; |tcir • 

.lo.

CELEŽINKEI TU KOMP*. 
NI’OS NORI PEA- 

DĖTI DARBUS.

I.. Iš. Katalikų Vivtiyliė* 
l'eutro hh-ih—mis susirinkimas 
bus nntrmlmni je, hiokriėio II - 
d., vakare. Dievo Apverndos 
imniĮi. svi-tninėje. Laukiama 
skaitlingo ntsilankinm atstovų 
'' skyrių ir draugijų, ir katali- 
l:ų vi-ikeįų iš risų kolonijų.

Valdyba.1

Illinoi- Centrai ir Mielii-Į 
Kali Centrai geh*žinkelių ktun-j 
(Kinijos Dublio l’lilitios ko-1 

misijai |«ulavė prašymų 
koni|mnijotti- |>rmlė<i dnrL,|. 
— surlrktrilikuoti savo gr- 
leiinkeiiii- miesto ribo-«- iri 
atlikti kitu* |iaiteriainiu*

Kimi|auiijo* tiem- tlarbaihs 
yia nu«kvrn*i- s >•» milijot-ų 
tMierių.

SUVAŠTNtTA VAIKAS

IS DIEVO APVEIZDOS
PARAP.

Tautos Fondo 31 sk. I 
mėnesinį susirinktum 
Lt|t_ Dievo Apvemtos 
l>ijo>< *vet_ Malonėkit 
nariai ir narė* atmianayti į 
susirinkimą. m- yra daugel 
svarstymų.

Yežin.ii sinnŽTi-tn- 5 lįs
tų vaiku.- N. Zi tinti tie. jo 

Į namais. 1105 No. 1/nvitt gat. 

k ežiam vaitavo llarry Pn-a 
tleryasl. 2158 Hnstings g:-t. 
Vaikas |»it> kohiim-i nnt ura- 
v:txii:<ija:iėi«» v. ium. nimt liti 
■litiinšii.

VAGILIAI SUGRAŽINO 

$53.000 VERTES 

ČEKIŲ.

I ri* >iio- 
tė m 
gni* Ir 
r |s.- 
.-kin*.

RUOŠIAMASI PPIW
KTLMYBlv.

iliuy biii.
.li.-nį. Mik- 
imi l. ižiiy. ■

1.1 lauiuil.!'

Iš

laikys 
•> a, 
jmrs-

mu*
-iii- lietu lė
mėjų. Yra tlnug svarbių rei- 
k:t!ų. Yrn laiškų iš Centre. 
l;nr nurodyta tlnug tfalykii.

Kštmdolikmėini. skaitlingai 
su-iiinkl ir pri-itlėkit prie M- 
pilno UHnvn*.

L. R. K. Rak Pr. Karmom*.

. s-tas U nlntnnų veikimo.

I ž.Įtim-itoj m-lėlioj. sĮinliu 'Ai 
|«L. 1 i l:uo|*»s nlutnnai laikė 

. osiritikiUKt. Ajisvorsčiu* In'*- 
•zn'iėii't reikalus, im-štn lingei 
.:-iiri.:,s. I..*.| kiio|m surengiu ‘ 
I >-ilii.' -i-'iuiieo nr>ui šeiminis-j
-------------------------------------------—
3ŲAEESTŲ0TAC BUVUS 

KAREIVIS.

li. 'p 
lm- i' 
metile 

Kun,.

II

orsiioo 
t >i iš 

oAi-i 
lil.ėii 

.->« litt

VAGILIAI PA.VOCE SVAT 

GALU VERTES 

$6.000

Nu:ir> šluotu* buvę* karei 
ii Krank Ii. Dalis tr |ta<l<< 
t • p< A’»JI',»t pnrnnkn. Ji- 
■tiri*-, li.rioj vidiimiesėio d- 
i i.-tmm-ntinėj krautuvėj ir 
t m i n- pi id.-raiH-ir.i ntsili'-- 
įh . opi,, lėliui.>noj<> Kryžiau- 
argitnizi'.i'ijų.

KORONTRIO TEISMAS PA 
LT UOS A VO MUSZYNS 

KĮ

ATPAS^A ARSENIKO 
NUODŲ.

BAZARASI!
Aušros Vartų iv. M. P. Parap. Svet

2323 We*t 23rd Ptace

Pr8sid0sLapkriCfo-Nov. 91a 1919,4t3 valandą po plotu
NEDELIOMIS, SEREDOMIS ir SUBATOMIS L

DIDELISAtniaairius U l yčių U kp. 
išpildili programa laibd. Kų- 
jungus kmapai. Dievo Apvera
dos luiraju nt stovai tuo pačiu 
liksiu atsilankė j alinimų susi- 
riūkimų. Alumnai prašymų (iri- 
ėmė ir a|»dėmė Ūpildyti pro- 

4T—Š-
Gerk. kuu. N. Pakalnis im*Aė. 

kad alumnatu* reiktų larinties 
iškallstje.arlm sakyti |tr*kall**- 
les. Įnešimas priimtas. Tat da 
luir po kiekvienam susirinki- 
inui alunnmi raky* prakalliėles. 
lavinsi* iškali***.

Alumnų I k|t. turi sntvėru* ir 
leliotų, kurį v«l_ _______
V. Daukša. Ji* pašvenčia savo 
laikų, knd išaiokitiu* chorų liau
die* <lnim-lių. Ka- girt Įėjo jau 
alumnų chorų dainuojant. ti<- 
pnsidžinugė.

Alumnai I kuom,* gražiai -a , • •
... ■ .vemiim vežė*. Apie jus (uistm

veikin. sutaria ir vietiils-jc gv- . .. , .
• • ;liūnų m-ra jokio nlicjojiiiio. .Ii

'''it' • i i, t.-*? l- *k‘ *°L kol bus katalikiškųAliumini. Imkvkitės vienvliė- -•/«.- - - -
... . .* . orgniusBiijų < incngoje ir apie-

je ir tolinu daug gerti darini .... . ■ . - . .... . ' .
.... ' "'.linkėję, net visoje Illimus viu-

•iiiveiks.te. I .. . . ..Alummctė ldU.kn* « ,,:iu'
_________ ,dingt siu-, jų dar labjaii* pra- 

plės, sutvirtinu.
| Nors Centro susirinkimai 

(1 i_ L- . .„A t >_i. i

■ ■ ■

VAKARAS

turi siu vi-riis ir! ~ ... ’ *

In vargiminka- ,r »l“‘ l'''k’;J<’- I
orgnnizacijų. I‘aėio.«* *.*t<>nijo. 
se iš draugijų tvėrėsi sk riai. 
Kur <lar nėra skyrių. tai tlnlclis 
sknitliu* tlratigijų priklauso 
prie Cciilm. .Inu Kat. Yicnyl*- 

' prasiplėtė, inėjo j normale* (ty

■ •

KATALIKŲ VIENYBtS
REIKALAIS

Seimas.

Is-veik pusantrų.Inu
k'up su-itiėr. Katalikų Vieny- 
liė (Iiirž. - d.. 1918 m.). I žgi- 
.mi* jni. pairų* rviknlai varste 
vertė j.n už. iimti dideliais ir 
svarinai* dnrlųiis. Tn« truk.lė 
j... similvtirki tuų. jos organi. 
zativį darini. Mažai dotuos j 
parjos orgaiiizacijos 
trgab'-lavti n 
nuveikti jos 
išnrsiim. pr

metų.

reikalu* 
kreipti. Tečiau* 
larluti lahjans j, 
plėtė, ni-rn kad 

fonui koki n Miinr-

dar vi* kas mėnesį yra laikomi 
ir atstovai iš skyrių ir draugi
jų iš visų kolonijų suvažiuoja. 
Irčiau* suMnojiiuui pilno 
orgnnizaeijos stovio. jo* per- 
žiiirėjinini ir kn* taisytina - imi 
taisymui, gere-nė* tvarkos nu
statymui ir vi n, ko organiuirt- 
jai dnr stoka, yrn šankiname 
K K. Katalikų Vienyk'-* sei
mą.* gruodžio 17. 1S ir 13 <L 
19-M nu vakarai*. Dievo Ap
vožt- |iarnpijos svetainėje. 
IS-Iof reti - ir rniim av,-.. 
Chicago. lll. Jis tęsi* tiek laka 
rų. kė-i

Pri

Kfit. V

ILIK. HMO0 SĮCK !«■ Ky
“CUMMUItATAT

Ned., Lapkr.-Nov. 9,1919

alius! Balius!
Draugystė* Suitvienyjimo Brolių Lietuvių 

m *a
NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO ». 1SIS M.

.Mildo* Svetamėje. 3138 So. Haltted St.
Pradžia 6:00 vaL vakare. |b*t> 25c ypatai

► Lt M-^fett.ie v «•>!.. Klrt.ua a t aki. Akyli ant tnuoy bą
li-.ta b*-it* !•*»• t.ualua r litih.iHiaua^a Ctetr<*<uJ

. lUteNUi DMUUUA.

Kiekviena draugija. prigu. kad jis (Misižvinės daugeliu 
liuli prie Vienyta'-* turi teisę 
riųsii savo atstovus i si-imų, m-, 
žiūrint kokį skaičių narių turė
to; skuti i ilgesnės draugijos tu
ri ti i.-i. r-in ti (■> viriui lll,lovų 
nuo kieki ienų £>mvo narių.

Kiekviena draugija privalo 
išrinkti savo atstovu* nevėliau 
Kodinių prieš seimų ir pasiųsti 
įgaliojimų protokolų raštinin
kui apie dvi savai: i prei svirnų.

Kiekvienas draugijos atsto
vas tur turėti maišinių nuo sa
vo draugija*.

rinitai* nutarimai*. Nuo šio 
seimo priklausys šios orgauiza- 
rijos tolimesni* plėtojimą*!*, 

nuu jo priklausys įkuuijimns 

nutarimų Ainer. Liet. K. Kat. 
Federacijos lX-to Nciiim šioje 

apielinki je. Kitus reikalus |uits 
seimas |uirmlys.

Skyriai ir draugijos, rimtai 
ruoškitės į Seinų} su namlingais 
sumanymais, sn tvirtu pasiry- 
f'.iiiiu nuveikti du U-l i u* tiarbus 
tėvynės, visos tauto* ir Bažay- 
ėi<» naudai.

Pt Zc'ankus

Kat Vien. Cent. rait.
1447 8o. MHh Are., 

Cicero, UI

t

♦

£

Klrt.ua
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