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Meksikonai plėšikai pa
grobė du S. V. lakunu

AUSTRIJA—TIKRAS 
PRAGARAS.

HAMM0NDA8 SAUKIASI
KARIUOMENES Iš Ungarijos Padanges

nnaXalina FJI * pnSSuM B MCKSF
Ims Alėjai atsiuvi

li Para, Tbl, rugp. IR. — 
Du amerikonišku lak imu. lei
tenantas IMenvm ir leiteaan- 

utvi*, pirm Miranr* ibiko 
ii Marta pakilo oran ir nus
krido išilgai Meksiko* para
belio tie* upe Rio Grarulc.

Išskrido ir neragryio. Per

rugp. IR — 
Meksika fiagaliau* visai per
traukė dipknaatiaiu* rviiu* ra 

iAagUK Metrikos pvraiiiiatai 
, , ki_ « - «-!-*♦ O_a tVBmusa irrp»' apteiMii mckm- 

'kų paskutiniam Anglijo* at
stovui IViIliamui Cummings.

Puyttaa, rugp. IK—K Zu- 
riatoRUMfamn, ja* Mari
joje pas buvusį Austrijos im
peratorių anų dienų įvykę* ne- 
pn prast n s susirinkimas. Daly
vavo daugeli, buvusio inipera-

J— - ** - V-t —A-7t* AaIuUBRą. CWRtri>*l- 
ma* turėta ra tikslu buvusiam 
imperatoriui ragrųžinti šortų 
Kurt rijoje, o kad ir l'agarijo- 
>•

Suvirinkime kalbėjo ir bu
vusioji imperatorien*'- Zita. Ji
nai baigdama pasakė:

“Ak gana kalbi'-jau. gerina
mieji. Hofliurg (Austrijoje) 
mum. bara tikras pragaru*. 
Me* pildėme rara pareiga, li
gi pat galo ir užtad daug nu- 
k cnt ėjome. Gręžti negalima, 
daiktas.“

Vakar, rafr 17 «L vakare 
radikalai UlnMrijaliMai (I.
W. \V.) pa anvn susirinkimo i Hammond. Ind., nigp. 17.— 
mėgom Tbau^ramu irjNtaudani riteri (.Ar (X dirb-
kitų k<«3jų rrstorann* ir lhn*> rirriknoja darbininkai, 
tų retorini darbininku. pri-U’lvakar Imro pakilusius rian- 

verMi piinieųt' savo dnrbu*.
i Imtu netaikiau dirlituvy ir n< l<-i<io jpn

iratary |ė- ri,i streiklaužių. Neįrišta į

šė*. kiaunei »tr>-i!:ininkni np

______k A?-!--  --  .v * _ ptTMOuU^ 1 JBI'I MCKMIKO*

B

rp*1or9®tt^ ir 
fet^a

Policijai Hbnk-lo Imvo prn- 
■ešta 
gine, 
užpulti apie ’ tris rrrforanu-*. 
Bet tuojaua buvo sučiupti ir 
jų variai raarštuoti.

Šiandie įvjt* daugiau arrš- 
ta vinių. 'j

Dalykas 1 tarpe re-
Morenų priviso
daug ių gaivalų. Tie
pareikalavo naujų dnrlio są- 
lygų. Kiti 
ko klausyti

apie Bos radikalų žy-
Tad radikalam, pavyko

dirbtuvė* ofisu* nei Mraagra- 
Tės.

lake |mvirio šerifas pranc- 
,šė guln-rnatoriui tun-li per- 
ruoštų karinotm-n*-. Nes nie
kas nežino, kų gali atnešti ar
timiausio* dienos.

> Riaušių metu vienas |mlic- 
monas pašauta* ir keli kiti su
žeista.

I Policija tvirtiaa. kad Mn-i- 
'kiainkni gerai apsiginklavę.

Keli streiko vadai suarrš- 
Ituota.

30CUAUSTAI EINA PRIE* ; Nes nnujos valdžios minioto- 
EROGEROOGĄ JUOZAPĄ. , riai oficijaliai pri|>ažino. kad 

Ii-rrgi-rcogn- Juoxa|«. yra “ro- 
jsii* irgrata*.“ —

Gi raeijalirtai “rajaMbk 
mo" bijo, lygtai kaip kryžiaus 
it todi-1 ntd-tiko im-iti “roja- 
li.knn" kabinetan.

Nauja* premjera. Eriedrich 
paskelbė, kad įlaliartinini mi- 
niMeriai kaliai tarnausiu tik 

j ligi rinkimu. Tų patį darysiųe 
ir ervgi-rcoga..

Kuriama, susirinkimas pasi- 
.kirs valdžios formų ir naujų 
valdžių. Po to iMi.itrauks mi- 
niMeriai ir
Jauenpaa.

Budapeataa, rugp. IK—l'n-,. 
gntijo. i iv.-|MitĮ«|i liauja J 
viršiuinkas. *-vcgvrcoga. Juo- " 
lapes, patvirtino savo vaklžio- 
miniMerius. kurių priešakyj 
Movi premjera. Stvpban Frie- 
driek.

I žsienių reikalų ministeri. 
vra Martin Lnrassy. Ki. pirm 
revoliucijos buvo miniMerių 
premjeras.

Kiti minideriai yra:
Finnn.ų Dr. Jultann tlnu-nn: 

katės p-n. Srhnitarr; teisdary- 
stes George Italobby; krmdir- 
byrtės Sli-fan Naaho; rriigijo. 
ir mok-do Kari llu<xar: svei
kumo Dr. Silli-ry; narijoanb'-s 

, mažuliai, pmf. Bleyrr; I*-' 
portfelių ininiMcrini: lialrr.|vie«aie rinkimų ir kuriamojo 
Mayvr ir grafa. I*aul 1‘otncki.

Krrgrtvoga. Junrapn* pri-
.iekdino kalūnrtų.

Socijaliftai priatfiniaa ja.

halunrtan neinetaa net vie
na* aoeijalirtaa. SoeijaliMų va
das Gammi prane*ė, kad sari- 
jaHstai nrmeisių kabini ta* 
taip Ilgai, kaip ilgai eregetvo- 
gas Jaoaapas neatrirakysių« 

!but šalie, regentu.

Kituomet buvęs užsienių rri- 
knli.i ministeris. grafas Julius 
Andias.*y, Movi už tui, kadbininkni ntsi-n

■ kalu karšty

Tadri

pMitai

Anglijo* vyriausybė ligšiol

valdžia* Tad neturėjo Meksi-
kuje ir paeit 
gi Makaiknj 
Angfijra pra 
vų prižiraM 

Trigi jbi

r bara tik 
nuutžnysta* arrhi-

H* protestų
draadfia AagNjra

d* rimu, 
jai irtam*

Priirijea

" Lima, O, rugp. 17. —We»- 
teru (Ibio Trarfion (X gat- 
vckari* užvažiavo ant prava
žiuojančia automobiliam, ka 
ri»i valiavo fi žmonis.

Penki iš jų ant neto* ak

raririakimn sušaukti senųj| 
parlamentų.

Talkininkų tarytai utrlmaM 
rumunam. skriausti l'agarijų. 
].akyta paliauti .u virokioatla 
- a—t_rr»------ 1_rTM \lXK*lJomiN.

Karė, sekretorius, štabo vir- 
liniakaa ir kiti vakar turėjo 
kraferrarijų Kaa buvo nutar
ta, ur*alrama

Tėčiam manoma, kad plėši
kų reikalavimas bu. išpildy
ta*. Kitaip lakunu pražūsiu.

Kaa boa veikiama po išpir- 
kimo — tai jau kitas klausi
ma..

Aiandie nieką, negali parū
kyti, kokiuo budu tiedu anai- 
jos lakunu papuolė plėšikų 
rankoena. Nja-jamn. kad jiedu 
lo-skrizdamu Įmklydo ir turėjo 
nusileisti Meksikos šone.

Išpirkimas jųdviejų būtina*. 
Ne* jei be kito prie* plėšikus 
butų |n>iųMa ck.|>edicija. iš- 
eitų kur-ka. blogiau.

Aikku, jog santikiai ra Mek
ai ka nuolat ariu-ja. Ir nežinia 
kų gali atnešti artimoji atei
tis.

Oarnan įriMdųa

Tokiuo Cummings pasielgi
mu Mokai be* a riek rato* jri- 
bridt Ir tuojau* po to praael 
M pua ąptriTi M-1—ŽVĮ

Tad šiandie Anglija Meksi
koje jau neturės jokio atstovo. 
Saro reikalu* ' ten tvarkyti, 
turbut. paves Prancūzijai ar 
Kuv. ValMijians.

Nežinia kokioa Iras U to pa
sekmė*. nes Carranza iš vi«ko 
nieko nedaro.

Carraaia itaiflrlnfiųz.

Podraug čia pranešta, kad 
Carranza išaiškinsiu* savo po
litikas stovį ir Suv. Valstijų 
reikalai*. Ji* tų podarysių. 
rugsėjo 1 d„ susirinku* Meksi
kos kongresui. Ne* ji* tuomet 
kongnvui firanosių. apie visu, 
savo nuveikitnu. praeitaisiais 
metai, ir apie Meksikos .anti
kių*, gyvuojančiu, .u kitomis 
šalimis.

, nigp. IK—Ainjų 
radaro keturios valstijos: 
Munster. In-inster, Connaugbt 
ir IW. Pirmųjų Mm «»- 
rtijų gyventojai rara didžiu 
moje yra katalikai. Jie nori 
Airijai nepriklausomybės ir už 
tai darbuojasi. Jų tautinio 
darbo viliai centrą, yra Dubli
ne. Airijos Kaitinėję. Tanai 
iuic«ta» yra l>ein*ter valstijoj.

Ketvirtoj valstijoj, 1’lrter. 
gyvena daugiausia protertan- 
tai. Jie priklnuso prie angliko
nų hažnyčios. lygiai kaip ir pa- 
tjra angiai.

Kuomet airiai katalikai kaip 
gyvi darbuoja.i už Airijos lai
svų ir nepriklausomyltę. tuo
met to. vieno, valstijos prote- 
Mantai guldo .avo galva, 
prie* Airijo. laisvę. Sako.

sterilų Vadi-
nnri, jri. gan.
pataikavimo uhfc*rii H* uis.

Praeitų jirntotadirai ITMi-r 
valstijos mieste Lon*k>th)crry 
ir kitur protestantai rakėh*- 
riaušes. Jų burini tuųiuolė an
glų Cai laivo ]ia-
darj uAprotestno-
ti prie* vyriaueybų, kam toji 
pažada Airijai aavyraldn. kam 
nori atskirti juos nuo Angli
jos.

Pnjriltj- pilti—1
Pb didelių dnuonst racijų 

žmonių miniu, pradėjo plėšti 
krautuves. Prie* riaušininku, 
[atšaukta kuriuomen*’. B*d| 
gaujos jos ncpabago. Karei
vius apmėtė akmenimis ir ply
tomis.

Kaiiangi kariumurnė nebuvo 
autorizuota [invartoti aštria, 
priemone, pri*-* riaušininkus, 
tad riaušės ir piešimai tęsėsi 
per visų naktį ir dar nnt ry-« ■« « « • I"1 ’ ii n iii i«-

Jiem. Kėni pngulet. ir prie (ojauil Mi.-K- padaryta dideli

PALIU08U0TA 3.208.759
KAREIVIAI

Washington. rugp. IK- Ka 
ri-» dcpartaim-nta. pankelbė, 
kad ligi rugpjūčio 12 <1. iš X. 
V. armijos pnliuoMiota Wt>8,- 
75ti kareivini.

Ainmlie armijoje yra .'S«i.»i'i!l 
kareiviai ir oficicrai. Iš to 
KKiJEM kareiviai ir oficierai 
yra užsieniuoM-.

PIRMOJI AMERIKONIŠKA 
DIVIZIJA APLEIDO 

PAREINI.

Gobiem rugp. IK—1-oji 
mcrikoniška divizija n [įleido 
okupacijos linijų Parvinvj ir 
iškeliavo j Prancūzijos mio«tų 
Brest. 1« ton kelinti* į Suv. 
Valstija*.

«•

STREIKUOJA GATVEKA. 
RIŲ DARBININKAI

Los Angeles, Cal., rugp. IK
Čia .u-tn-iknvo gatvekarių 

| konduktoriai ir motormanai. 
.Streiko* [inkelta kompanijai 
J atsirakina pndidinti užmoke- 
|rtį.

Anglijos.
įtari. Airija nnnis metais bu

tų jau gavusi savyvaldų. Ik t 
protestantai kovoja ir prie* sa- 
vyvaidų.

Jie nugalvoja, knd laisvoj 
Airijoj dėl katalikų didžiūnai, 
jie neturėsiu jokio ladso. jie 
liu.ių nustelbti.

Kuomet aruii. metui. Angli
jos vyriausybė [mketino Airi 
jai duoti ravyvaklų, l'lMerio 
gyventojai )>akėlė tokį luii.ų 
trukšmų. knd vyrinu»vbė turė
jo at.išakyti nuo savo raina- 
nymų.

Sukilimai ūlzteryj.

1 Trukšnin. ten įvyko ir šio
lei. dienomis. Anglijo, pnin- 
jer*. nesenai |mrlmn<'ntui pro- 
neš*'-, jog vyriau.ybe npgnlvo- 
jauti pienus Airijos savvvnl 

jdai. Pasuke, kad toji savyvai-

| nuostoliai. ĮiairioM- vietosi- 
girdėjosi šau-hmai.

Gafų-gaie [mvyku uuiiudšiii-j 
ti pažėlusias minias. Miestą-1 
aprimo.

Tokios riansėu įvyko ir ki-j 
tuose to> vnT-tijos miestuose, 
(’oal saloje [s-ižeistn ilnug [«* 
licmonų ir armijos ofica-nj.

Pakilo ir rinafeineriai

Ištikus rinušrais Tlsteryj. 
nnt rytojaus imkėlė riaušes ir 

' sinnfeinerini kitos*- Airijo* 
valstijos*-.

Miestu Cork užlajos vienoj*- 
-alnitėje Movi anglų karinome- 

In*-. Sinnfi-inirių buri ėim 
šaialyti šautui uis j tų -alnitę. 

į Tuojau* iš ten pasigirdo kul 
'kusvaidžių tratrjimn*

Arišamlyma. tęsėsi kiek 
įtaiko. Tėčiam* paraktu.1-* nrži- 
įnornos.

"Kitos* vietose taippat įvyko 
susirėmimai.

Anglijos vyriausybė nevie
nodai atsineša j protrMantu. 
ir katalikus. Pirmieji jiem, ar
timesni. Tad prieš jno. nepa- 
vartojamo, aštrios priemonė*. 

į kaip tas daroma prieš katali
ku*.

Takia politika šiandie iš Ai
rijo* padaro tikrų ngsekaktį. 
kurs kas valntala gali išsiverž
ti.

Kaltinama vyriauiybė.
Airijos atstovas Anglijos 

[airiamentc (1'Connor už tuo-- 
sukilimus ir neramybes Airi
joj kaltina pačių Anglijo, vy- ! 

|riau*ybę. Sako, šita neturi nu- 
Isi.taėiusi lenai stiprio, jioliti- ■ 
ko*, m-nori klausyti gyventojų 1 
n-ikalavimų.

(FCoiiiair |Kižymi, knd Airi
joje ir nebus ramybės taip ii- 
gai. kaip ilgui vyrinu.ylė ne
suras linkiniai laiko galutinai 
išrišti airių tautos klausimų 
• ulig jos troškimų.

Kų mano vyriausybė.

i Anglijos vyriausybė neužgi- 
'"'iiu, kml Clsterio valstijoj rimt. 
. ‘ š*'-~ kelintuos d<-l vyriau.yls'-.

i paki-tiliimo -Im-ti Airijai kokių

Kas bus padaryta su Meksiku

I

Ib-t apie -iikiliniti. kito.*- 
; provincijose, kur daugianda 
veikia sinnfoinerių orgnniBici- 
ja. -ako, jog tam yra knlln. d-- 
\’.-ili-ro- lankyinad. Ana-riko 

i Sako. •!■■ \'al< rn Aim-rikoji- 
li-iii'i limite .m .iKiiin

At

Carranza <lalmr ncišpildy* R. 
V. reikalavimų, galima* doifc-. 
ta*. ka4 ra Mekskia baa pra- 
traukti di[J<>matiniai ryliuL

Kiaunei ta* Ims padaryta, 
tiHHio-t Imis suprantama, kad 
Suv. Valstijos iH-pri[iažįata 
Carranzo. vyriausybė*.

Noro Suv. Valstijoms butų 
laimi nesmagu Įiripoliaimų 
atšaukti. Irt kitaip neimtų ga. 
įima |ia.ielgti sn tuo Meksiko* 
ignoraiilu.

Ib-t jei ir tas negelbėtų, tno- 
j tiM-t |«liktų tik vienas kelia* 
Į — užimti šalį.

Klaida padaryta.
Carranza į Meksiko* prrzi- 

dt-nlu* iškilo |ier kraujo kla
nu*. Jo nusamdyti lMi<lcliai 
nugaiaHiai j« |*>liiikiniu* 
pri< šininkiis ir jam davė pro- 

1 go, būt prezidentu.
Vikis iliilžiulė. Europo* 

i vii špatijo. t'nrrairois vynaa- 
- .yls'-s ir ligšiol nepri|iažinu- 
i

Tų yra |iiroi kelių metų pu- 
dnru.i<» lik Suv. Valstijos. 
Pripnžiniitui. Carrnnzu* vy- 

į rinusyla-s buvo atlikta klaida.
Suv. Valdij<>s Imvo norėjų- 

I šio. su Meksika Imi*, genoiju.
Buvo maniusios, knd <’nrran- 

j z.n [in-ituisy*. Tmi ve k<*lcl 
jam dnotn kreditas.

Bei [atsirodė, knd jis yra 
tii-pntais*muts. Ir *1*1 to šinu-

IWaahington, rug|>. 17.—Anų 
<lii-nų Suv. Valstijų vyriauey- 
In- Meksikos |irezi<lcnlui ('ar- 
raiizai [Misiuntė. kaip sakoma. 
|u>-killit«į |n-r*pėjimų. knd jo 
vyrijRt.yls’- npsaugotų ten šios 
šalie, piliiėių ir kilų svetim
šalių teiiM-s ir gyvyliy. Ir jri 
ateityje tn« nelius pn-lnrytn. 
tuomet S. Valstijos iin.ii aš
trių priemonių prieš Meksiku, 

įteikia žnudi. knd im.tnrai- 
sinis keliai, iia-lai. Meksikoj*- 
iiiižikIvIh keli šimtai alus ša
lie. piliiėių. \Vnsliing1oiH> vai 
džia ligšiol pasitenkindavo tik 
prote-liiis. Buvo užimta .vnr 
l.-.iiiais reikalais, tn-l ('ar- 
rr.uzai buvo leista elglirs kaip 
[intiiiknuin.

Laukiamas atsakymas.

Diilsir valstybė. <i<-|mrln 
liu-lite lanki.linu* ('nrrntizos 
atrakynuts. Nuo to atsakymo 
turinio ir tolio prigul*-., kų S. 
Val.tijii val-kin turi pradėti. 
Ar l'arranzn |*n.ižn*lė. a|M*au- 
goti svetimšaliu*, nr gvuran- 
tuos tų savo iMsiŽadėjiitių.

Jei taip. Imi.'|«ilnukln pasi
taisymo. Gi jei im-, t n-i j.-i u. 
Imi. prndislnuui veikti.
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^DRAUGAS”

iMvraniAg nan.T runom

Otabtii. Mu* Santlkta »■ ŠvC Tėvu.
Lietuviams nepriklausomos 

1 -lietęynu iruikisiu 
jim, kaika. ^lnį. ir L 
kiia novytomj obak4, momm- 

kyti.
‘'Nepriklausoma Lietuva da- 

l>ar arba niekados!" nesdsa- 
kastis šauksmas. Jis despera
tiškas, bevilti*. Jis nei tikre
nybei neatMko. Obalsyj užsi
veria mintis, kad Lietuva dnr 
nėra nepriklausoma, kad jo* 
reikia dabar. Faktinis! Lietu
va yru nepriklausoma valsty
bė. tik jos nepriklausomybę 
reikia išsaugoti.

“Dnlmr arba niekados" Lic-

■ORAUGAS’’ PUBLISHING CO. tinimo. Jeigu jie nugnMa Be. 
1800 W. 46th St„ Chicago, III. ‘’T*''*’'’ ,,^rikU,,"o- 

_ . _ __ . v ...v i.-.- riahnr f*.. i-i.Iuhi

UBIIVIŲ KATAUKU DCDnum 

“DRAUGAS” 
Dm SseUen* ll**mu neOSMtalm.

mnnmuKM kaimai
.....................................

kas manau aaa aMtatrm* simk* aa 
aa* M*«J« MSi Nonai r*rauia>u 
SUsmo Mąstą r*uu* pnaisMi Ir *rn*> 
aOraaa*. naual ivum, i*e*r-
UaaA krasoja ar «a*rm -Moeav</rOar~

Laisvė Turi Riba*.
Viena* bevardis nkaitytuja* 

prisiuntė mum* laiškų, kuria
me dėsto ravo piru*-*!*- neaiš
kių Įiaiiurų į Ameriko* lai* 
vų ir kaip toji |uižiuru |at*i- 
koitė.

Karpatai u jaut ja minti.*, 

miglotų supratimų apie lais
vų, karių galimų sataipiati iš- 
■tnriman — kų nori, tų dirbi, 
to <mri. tų kalbi. Nieks nieku

iiivIh'.- dabar, tai vėliau jie iiv- 
priitltoUMMAMAi* LmžIUVO* UAstūb* 
da* Mberritaiaas. Taigi jie ir 
gali dėti pastangas tik dabar
tinį lietuvių |ut*iryžiiuų au
galėli.
Tokį nrvykusj ohairj pagava 

kaikuric tnusų tautiečių ir juo 
figūruoja. Kas tokį ohalsį lie
tuviam* sugulvoju, m-invertinu 
lietuvių dvasios, neišreiškė tau 
tu* ii|k> ir dvasios. Ju vartoti 
•tedera.

Vieton tiduu desperatiško 
ša u tarno. |ta»iu!ytume viltingų 
ir |iastovų ahahų. išreiškiantį 
tikrąjį tauto* stovį ir iiįui - - 

Nepriklausomu Ijatuva da
bar ir visados!

Irtisvu šalia vienok jam bn- 
vuri gera mokykla laisvės 
JFrttiaime. Netik visko laisvam 
ftaigid Nevalia daryti, bot ir 
kalba *q vartams, Karė* metu 
■noiaur kovu valia vaikščioti 
ir Bėriokų šnekėti drųsu bodu 
va. Tali ui | a laida* kalba* ir 
nukentėju. Mat. viltingų lai
kų bota ir |«ėiam liežuvį rei
kėjo raugo! i.

Visur reikia tūlų rilių laiky- 
tie, kad mu nemaioatunų ii- 
rengu*. Vritiuo* parkuos in- 
reagto* kliomlat*. via gėlynai, 
čia žolynai, čia takeliai dailuti 
grįsti. Taor« gražumynuo*e 
žmogų* surišta*: la-valiu brai
dyti |>u gėlynu*. nevalia jų 
akinti ir vaikštim-li* tik lakai* 
tclvidž.iniiui.

Didesne* dirbtuve* dužtiui Į 
svečių apžiūrėti utlauko. Jiem* 
nevalia žiu r i net i ir vaikščioti 
kur užaimano, l*-t tik Irti. kur 
vadai nurodo, l'ž |*-rdi<li-le siu 
pa*iv<!ytų laisvę gali iicmal<> ' 
uumų susilaukti.

Avečitmar, lunkii-te dar di
desni* suvaržymas. Neguli 
Švaistyti*, kaip buliui, kitaip 
niekur m-bu*i |Migi-idau jautas.

Bevardi* nut*ų kor'-|«md<,ti 
tu* tad ir išridirl*- -nu apiel 
laisvę pažintų. Tikra laisvė 
turi remti* aut kitų gerbimo. 
Reik žiūrėti, kad artimiems 
nebūtų nemalonumų.

Kore*poml>-nln*. rialo*, le.it 
skiria piliorių tei*ių ir »1 jų! 
plaukiančio* lai*vė* ii*i*> p.i-į 
pra-tu tnandngiim*i ir indo 1 
rnn* draugijoj iu>iiaikyni». < 
i* t ji* ir vienos ir kitu* *ry j 
lies l*-ndrų |uduatų a)**iu<>)* i 
--- ir piliečio lai*iė ir draugi-, 
joj (įteigimai turi kilų |ui | 
gr-bų ir tsitignuua at»*auguti | 

it- ••
Dievo

Liepus lo <L 1919 m- alke 
liavo į lluroo* ufietjalieji Lie
tuiji* įgalioUniai: Valstybės 
Tarybų* rice-pirmiainkaa J. 
M. kun. Jurtinas Htaagaitm ir 
»endis*j.>1C Kananainkas^r 

Grigaitis.
Tarėiiami tam tikrus įga

liojimus ir Valstybės Tarybos 
ir 1'žsienių Ihilykų Ministrrio 
p. Vnldemarn ir Seinų vyskupo 
atsakančiu* raštus, musų at
stovai greitai ir |iOM-kmiiigu 
atliko savo uždavinį. Pasima
tę liepos 11 d. ra J. K. arkivy
skupu Cerrtti. priimti liepos 
13 iL kardinolo Gasparri. jie 
lie|U>* Ui d. gavo audijcncijų 
|ia* Av. Tėvų.

.lo Mvi-litrm Is- Bemnilkta* 
N V laimi mnlmiini priėmė to
limas svečiu* ir kalbėjosi su 
jais ištisa* 23 ndnuta*. Yra 
tai laimi ilga ir ie*|>apra*ta 
nieiijeiicija.

Ko Lietuve* atstovų mtrėla 
ir npie kų kn!l«-ta. iiiatoma iš 
i'iuiini prulčlojii jų mi-murije- 
lu fli-iktojo Nv. Tėvui p(aie-u- 
tii knllmjo. (M emeri jalų gnvo- 
me. Itisi.).

N' j. ileidlama* į šiokiu* ar 
tukins luiniškiuimn*. nei a*- 
i h fisku* sjs’-jiuiii* kailiuk )m 

i -ekiiiių iiiiisų ofirijalių do|c 
galų lloiiiKji. galiu priduri: 
nvn |M*tal>ų kurlink piniui 

:i|>'ilsukiu*ių delegatų. Gtsfu 
AUnrin Tiškevičiau* ir kuo. 
A. Vilkautu.

1. Kad paminėtas "Brau- 
>\ o 132, 1919 m.) tani* 

ga* A. Viskanta* jokios dele
gacijos i* niekur neturėjo ir

2 Knd .1. M. kuu. J. ritau- 
gaili* sakėsi patsai plačiau 
išaiškinsiu* laikraščiuose 
klan*imn kurlink delegacijų* 
grafo Alfredo Tiškevičiaus.

i- i*n* n ■ pa* Hi 
• lių dienų, muši 
■kiliam i l'atiž: 
Kun K Prapuolenis.

.K^aryžiauo gavotus kopijas yra pi 

tat yra “KtaMta *^TbjT' *9^ 
Listuvoja” Tat yra rmri- ■wbi 
jalas, kuri Lieturių Baspebli- kaltini 
ko* vardu įdavė Av. Tėvui nepri* 
tam U k rs delegacija susidedan tėvynė 
ti iš trijų kunigų. Joje daly 
varo, Justinas 8taugaltia, Ta- mėta, 
rytos Vice-Pirminintas, Mari- n* ui 
jampolė* dekanas, Panemunė* sig v 
klebonas. Prie ju» priklausė gP*® 
kanauninkas Aleksandra* tiri- dvasiš 

t JI UKKVTllN K’**
rektorių*, Avr-nto Rašto pro suderi 
lesorius, teologijos daktaras, g*- 1*< 
ta^taJĮj pSn.^tsiZr 

filoeoTijM daktaras, buvus dtiais, 
Seinų seminarijos profesorius, tina k 

Džiaugiamės, tad į driega- ril 
rijos nariu* buvo ištieeų p*, irtonj 
rinkti vyrai. Vienas ju* traku- Siunti 
mas yra tas, kad ji susidėjo iš užhaig 
vienos Seinų vyskupuos tani- P™4* 
gų. Ir Vilniau* ir žemaičių l*irtm 
vyskupijom* yni kunigų, ga- I*4** ' 
liūčių atstovauti tėvynę uehio- *» *• 1 
giau už seiniškiu*. Toki vyrui Nau 
yra kaip tau. A. Dambrelis- kaltę, 
tas, ir prelatas Maculevičius buvusi 
(Maironis) poetai ir moksli- dvasiš 
mukai, gal, nenorėju leistis j vėliau 
jioliūškų veikimų Vilnių ūžė- jų ir 

tatagTi LMariT^hMMijų aanub 

siaučiamų Av. Tėvui. Jubbži
Dvisgarijas memorijalas yra l*t“"

si Mūriais gagaidurinmi*: 
1-me tad IMurių vyatapįjM 
pa ritins sulų ii rorttaų art- —

HRfiTM .

pusjau^^rio^Apie tietindų'U 

žnytiaius reikalus svvtimtau- 
čisi Avmtam Tėvui neteisin
gai praneša, todėl reikia Lie
tuvai ir Avmtam Tėvui «u*i- 
nciiiny be tAfpiniBko. 
^ »a_» -------tt---- f t -*
^«sKMI BSn*!JBQ> T•

Čia norėtume pasakyti, tad 
nuncijų yra labai nedaug. Lie
tuva yra permala, kad galė
tų tikėti* nuncijau*. Mtun* 
reikėtų tenkintis žmumiu po- 
(ickiau* a t stovu, taktu, psvyz- 
din. kaip Belgija. Išreiškiant 
yaųsdiui norų turėti IJetavoje 
nuncijų, reikėju Av. Tėvui pa
siūlyti savo nmlmsadurių Ry
me. Nežinia, kūlei mų* delega
cija to m-Įmdare raštu. Gal ji 
neturėjo tam tikslui įgaliojimų 
nuu Lietuva* ministrų kaitinė
to.

K'-tvirtasis ilclegaciju* geis
mą* buvo, kad Lietuva turė
tų kardinolų. Ka« žiu ar mes 
m-perdaug skubinome^ *u tuo 
reikalavimu! Gera yra tureli| 
kardinolų, bet iš to Imliai dau-1 ru 
gisu vra garbe, kaip naudo*. . I’*“"'1" tettlikyatę Ku- 
Dsl-; me* turime tiek visokio ^^'>on>las turi viltie*,
rūpesčio tr vargo, tad troški- bolševtkijB Rusijoje žus. 
mu* ^puošti lietitvį kardi 'ė neturės paramos iš
uolo rūbai, hututim galėję ati-1 

dėti vėlesnicm* ramesnieim
i laikam*.

Dokumentą*, apie kurį čia 
kalbėjome, sustatytas Pary-j 

Į žiuje liepos d.. 1919 metų. 
I.li* turi ir nuntetį 14-V*.

PraiuiiZ'.ttat Memor.jvU'- 
Aiijųieiau aprašyta*)* doku 

! meilia* ' r« lotyniška ištrauka 
I >* pianrur.>*t.o raito *u*latytu 
Į >4 |taėiu diena, patvirtinta po-1 
rašai* tų (tačių tuuuvnų. turi ' 

lučio iiumarį 1437 ir pavadintai 
! I.' F.tat I itiiHiiirii ei I' KcIIm-

UfMUU* ui BU-

>»» pririyažžnti 
rt ji yru tikrai 
lietuve* atgijime 
ėmė darbuoti* m

už iMutaulnif intcligenti

teta ii Peti^ErianGan. Jtety 

nų ir lirtavių 'taftos nokin
tojo Marijampolės gimnazijo
je. Kriaučiūnas mvu lietuvybę 
stipriai laikė bedama* Prt- 
rugrado katalikų Akademijų* 
studtmtu. Ji* aa kunigu Jau
nimu ir trečiu draugu, kurio 
l«vardė užmirika. sudarė pir
mų uefurmalę lietuvių draugi 
jelę minėtoje Akademijoje 
prieš IMU meta*. Tai gi pran 
euziškasis l.i<-tuvių meniorija 
la* neistoriškai nušviečia to* 
Akademijų* stovį Lietuvų* 
atgimimo darbe.

Prie trijų kunigų praneuziš- 
, ku memorijalo yra ir priedą*.

Lietuvon dvasiški ja ga

ii*> valdžių*, ir kad 
bu* progų- kviesti ru*u» į ka
talikų Bažnyčių.

Mvinorijala* j>a*ak<- iki šiol 
į lenkų padarytasis* klaida*, 
nor* nemini ja nei smulkmenų 
nei vardų tų l*enkijo* dvasiš
kių. kurie perdaug augštai 
►tatė lenkybė* reikalu-, o 
|iermažai žiurėju Bažnyčios 
■uiudo*.

M ui

PIEV’TF •* * lipv
MO ŽENKLELIUS (W.S.S)

nu

tame rio nei pats antotabųt 
’ym <«■»<* įtapto.

ijų už' *~-tWrr*

utinio Atsakymas šitam klausimui 
jau buvo duotas "Drauge” 

paiv- 1917 metai*, tiri taiaista tada 
patiu- mus disnrnHis nsskaitri, ar- 
ri-iaa- ba nepastebėjei. Mams nem
auto* lemu atsikartoti, bet rupįaimča 
a yra dar sykį paaiškinti dalykų 
ritas, vengdami atritartojimų.
udaro Yra proto klaidų vadinamų

rija, tistavflkai prieitarari 
ma*, yra tokis sakinys, kuria
mo vieua mintu yra priošiu- 

totai ta* tad jiedvi *a-

rijeje kadžiai Beta, bet mta 
tis Įžnybsta. Atai pavysdis: 
Keturkampis ratas. Batas rei
škia geoamtrižkų figūrų vi
sai be kampų. Tai-gi sakinys: 
"Keturkampis ratas” reiškia 

i tiek pat kaip sakinys: “Geo
metriška Figūra neturinti kam- 

i pų turi keturis kampu*”.
Dabar kianakune, ar Dievas 

gaH padaryti kstmtampj rn* 
i tų! Ta* klausimas rrižkia ris- 
' tiek kų noras, kad Dievas pa- 
i darytų bekampę geometrirkų 

figūrų *u keturiais kumpai*. 
Dievas tokios figūros padaryti 
augeli Ne galybes Jam steke, 
• kaltas jr» protas, taria tn-

semtas yru gretas, kuru narį, 
tad U pati figūra tuo pačiu

Dirses ym Betiktai m»- 
lys, bri ir pritingiiueiii na-

bės. Jm B^ali giMyti BMTOi- 
ta greta užgaidų, kariese rie- 
uej* Mkiaio pasėja išreiškia ( 
ma visaa ■itatis, o kitoje aa- | 

1 kinio pusėje išreiškiauie jai | 
priešinga, o visu sakiniu no- 1 
rimą, kad tas prieštaravimas 
butų įkūnyta* Dievo galybė.

kietis fOaaoTijas studentas fi
no, tas tai yra taatrndikrija, 
ir supranta, kad noras įkūny
ti koetra*likrijų yra tik labai 
negarbinga* paliudijimas pa

1 čiam norinčiųjų pnriuL 
Tamiata savo klausimų ne 

pala sugalvojai, 0 tik atkarto
je! tų, kų Aiaulių gimnazistai 
stM-kėdavo pirm keturiosde- 
šinitie* »u viršum nartų. I’a- 
žiuri-kime j tų reikalavimų, 
kad Dievas sutvertų akmenį, 
kuriu m-galctų pat* ]>akelli, ir

1 pamatysime kuntradikcijų pa
čiame reikalavime.

i Norint šį-tų atkelti reikia 
jii'gos arba galybės. Norint šį- 

i tų sutverti taip-gi reikta jie- 
go* arba galybės. Sutvėrimui 
rrikalinguji jiega yra didesne 
negu jiega reikalingoji atkė- 
Ihnui. Sakiny* "sutverti ak
menį. kuriu |Mt* negalėtų at
kelti”. reiškia "turėti didesnę- 
jų jiegų mažesnę už mažesnių
jų." Ne-gi guli Imti žiauresnės 
kuntradikcijo*. Ne* ta pati« 
jiega negali būti drauge dides
ne ir limbinė už save.

bau t * i silpnai 
nicstaa uruiijo.

.t“ <*..*! »

1

Tautos Fondo Atskaita.

•i, kad rusam*.
i jie *u*ilauk. tikėjimo lai* 

teteiki tarpininkų ne. 
nei lietuvių, nei ketu 

lllisij tautoje vrn tiek
lenk

talikyst* be tarpuuukų. Av. 
Tėvas iš ilgu ir garnau* prMy- 
i uu<> žiliu, kad visokių tautu 
larpūiinkaiapaštalaL nors tr 

į labiausiai bus o |H-r*ieiuę gry
nai* tikėjimo idealai*, vi* ret
karčiais žiuri į daigtu* savo 
tautybės akimi*. Toiiel Unž-

Iki ld. Įdega* inydaakė
Liepo* mėnesyje lapšaukė:

VVaterttury. Omui.. K. Ivunaadtst ... 
Klienanduah, l*a.. Kuo. Pantieniu* .... 
Alluiuy, X. Y„ M. Marcinkevičių* ... 
Pittaburgfa. Pa, K. Vaišnora* ............
Dayton, Ohio. J. Tulauska* ...............
Baltimore, Md.. A. llamoSkn ................
Wanamie, Pa., U. Prtrausta* .............
iA-vriston, Me., A. Ivoška '..................>
Tulieut, Mas*„ J. Kniūpsčio vaMuvėsc

Pranei jo* kareivių auka .......................
Brooklyn. N. V. Abromaiti* ...........
Brooklyn. X. Y., J. Tumaaoni* .............
Chicago, IIL J. Balni* ............................
Barine, Wi*ų P. Jalta ...........................
Chicago, III., A. Budrio 
tiimsbury, Comu P. Kailauaka* .... 
Chicago, UI. J. Opanoni* ...................
U Mali*, IIL, J. F. Zimont ...................
Chicago, BL A. F. Stankų* ................
Chicago, IIL Kun. Me&kauaka* ...........
Nrtr Philadelphia, Pa., S. Sužiedėlį* 
Hill City, Minu.. I*. Dautara* ...........
Binghamton. X. Y„ F, Stecky* ..........
Chirago, IIL. J. Krotkaa .........................
T u mauna. Pa.. A. Karpavičiūtė ........
Wi!ke« Bnrrr. I’n . J. Karalių* ..........

St. Prani* ................
Britaiu. Conn.. T. Staikericiu* 

X.
X.
X. 
N.

Netrnrk, N. .1 
N MI 
Br nok lyti. 
Bruddvn.
Brooklyn. 
Biooklyu.

V, 134 kp. R. L R K. A 
Y. Joną* Zdanaiti* ........
Y, Aug. Dytutn .............
Y., vėliavų* .....................

91930
X176.39 

. 187.19 

. 13X01 
. 10.M 
. 10030 
... 830 
. 4030 
.. ITjOO 
.. *n 
. 1M0 
.. 1999 
... 330
1,466.73
, 1530
1MJ0 
2030 
36.00

.5030
112.19 
98.00

. 230
10.00
17.45

10030
15650

26.50
123.75

. 7.60
1.00
3*0

. 5.00
. 8.60

t

♦

I. tumulu 
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Dr. C Z Vezelū LAKTI VI* UKSTfffT AB 
VaUad: .. auo • ryt* iki > VtH

Nv4«tMxata |»a<«! nutarimų 
4111 30. AMUaAKr* AVKMI L 

arti 47-toa Cmtar*

j Dr. S. Naikelh
OTUntMAk m CU1UI lUaAM 

dili Bu. Aahlaml Ava. 
rUora. Drūti r Tol J

Oeera Offira 
88<J W 14-tb M. 
1'boCM <*k*<ra 3>

IrdfaBitja MM W. M-ll M.
I'Immm Proapert 3381

901 W. 33rd Strect Aat Bridgeporto

lai” deda auka. Iirolių••i
l.ilševikuėių ir jų draugų len
kučių kovai. Neilgai truko ir
HMMJ dol. guli aut stalu. Jigir.
df tų musų bolšeritai. visiš

Literatunss Draugija rug
pjūčio ti d. laikė savaitinį au-
airiiikimų. Kadangi susi rinki- kėjai
tuas buvo jiaakutiiiis šiame
bertaiuyje. tai buvo reti

Išėpos 21 d. fcrii vėlos v,*i-
šrinlui pohašaytini-je

svetainėje sutvarkyti išlaidas
iš atsibuvusios tbituvių :rai-

ii'. • •
lietumi

Hu-tymsai
kltvM ta ura? ukytiai: Sa- 
dne, Vis, Rodrford, 1IL, 
Kaaaas City, Kana, Jerrav 
City. N. J, Chicago. 111, 
Hpringfield, UI, Nashua, N. 
R, W. Ltaa, Mana, Chmagu 
<W. B.), llt

Drabužiais prisiuntė šios 
lietuvių kolonijos: tlreen- 
ttad, Mara, 5 skrynias, 8il- 
rar Creek, Pa, 10 skrynių

pusi rudė rara darbais' 
ištikimiausia Lietuvai.

aartttyam, ir B ta 

. nimų arba, geriaus rakant, 
’ apie bolševiamų. Nereikia sta- 
, bėtis. kad musų “apšviestu- 
, namk" mokytojai kartai, *u- 
, teikia ignorauto vardų.

Buvo duota* mumldvwbm 
i laike vakari jų untalriviai pa 

koHrtaotų nno draugijų ir P*’ 
vienių amam* pinigų intniay- 
nrui ntrasavans knygynui »»• 

raišo mokidriviai violoje rimto 
■larlio įmsižyini

tari audėt! 1J00 dol , 
lyg nusiminė, lyg suabejojo 
vyrų vaidai surimtėjo, t. In «*- 
viešpatavo svetainėje. Nieko 
nelaukiant, vieton garetauri 
kalbėtojai, kun. J. Kasakaitis, 
J. Riekia ir S. Klimą'lis pra
dėjo kaitinti rara karstomu 
talbotais klausytojų šsr.l:«. Jie 
vaizdžiai nupiešė kų šiandie
niniai priešai gamini Lietu
vai, ypač užgrobitai-lei* ai 
raniaai lntavoa aa likta pu

vergti, tad Litavo* ikpmy- 
nuu tai Ijetnras karinomenč. 
tik per jų Ijeluva įtoug. ||

4aįa priešais buvo plačiai ap
raišyti ridtoa angių .pandoje. 

Taip BoAr.trriebiai į kun i 
jo ta mvo tananymų. Nepir- 
mutinis lai A >r nepaskutinis 
lota gražu* darbas musų ta 
ra^a Ltasans labai.• sw«ras.

Lai U jų Numanymu pasta 
tino, bnUatjps. tik lųsyk ĮJe- 
tuvns kariaai>K-i>č gal'* tari- 
spirti musų tautos laisvė* 
priešams ir «wų laimėjimas 
bu. užtikrinta.'.

Korespondc. ‘ca.
Nuo latjgkrijoa.—Apk- tai 

“brang*” Jau buvo rašyta, 
bet pilniau uuuvykį nušvie
sti i ridėjome ir antrojo kores
pondento ai*rn;ynųj.

**

••

r

M«1

18 Mr. 
larata liti

I

Valdybos Adresai:
Tirm. Juuaa Stsuckas, 

New Yoi k.
Vies-pinn Jmmk tintais. 

Hn. Itlth St.
Fin. srkr. Juost Kuni<u<i».
Aluluil-i.i Ale

l*rut. sekr. Ksuuucru Siaai- 
džrauss, 1017 Ssifts Ava.

IM Antanas Ciisoekss. Htt 
New Tark Ava.

Kasės cl"b. Kazimicrra l.ukši* 
ir Jonas Joėis.

Maršalka Pranas ISaugiida 
Knė-inkimai atsibūva kaa anlr» 

ne-biumų uiėunuo.

I

1OS
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SERGĖKI! SAVO AUS.

L. B. K. B. —ta< tariu*, 
436 Grend St, 

Braoldyn, N. Y.

r

>

vald.vha ateinančiam tart ai
niui.

* Čia yni paprotys uominuoti 
riešai, balsuoti slaptai. Buvo 
parvtatyti į raštininkus rie 
aas iš aoeijalistų, kitas iš ka
talikų. Balsus skaitant pasiro
dė, tad abu gaio lygtai. An
tru sykiu skaitant jau katali
ką* gavo virnti mažiau, -neri- 
jalistai skaitė—tretį sykį juo 
dviem mažiau.

Sekė išvažiuojančių narių 
atsisveikinimas, j susirinkimų 
buvo atsilankęs vienas dakta
ras iš Chicago*. Jis davė mok- 
ateiviams |«tanuių nesigilinti 
perdaug į šiandiroimuą laik 
raičius, nesitverti |>o|itiko». 
genaus mųdjti.

Sek<* prakalta barasio* šio 
tartaiuio pirmininkės. Ji kai- 
tajo, kiek butu galima supra 
sti. apie moterių reikalus, ži 
nonui. sykio ir vyrų. Pasako 
jo sulyg Kapsuko "i<iiciklo|H- 
dtjo*,” visokius nonsensus.

Aplridžmučių šįų mokyklų 
moksleivi
»lotu jų
Vvįrtn visai įeit

n

iriu

iliečiu (■rodos. Tarpe kitų da
lykų kun. J. Kasakaitis paaiš- 
kino, tad dar nėra paaiųatas 
lasvcikiniinas, kuris buvo nu
tarta siųsti Lietuvos preaidati. 
tai. A. Smetonai, nes tas kai
nuos j 30 dol. Tuomet p. J. 
Kieki* fMuuškino, kad nebus 
mums, nei Lietuvai nnudos iš
mesti tiek pinige pasveikini- 
nmi. vietoj ta, uako p. Bitas, 
sudėkime takj 1000 dol. ir pa 
siųskim* drauge su pasveiki
nimą loetirvos valdžiai Lietu
vos kariuomenės (■remimtu. 
kuri šiandie kovoja su iuu»ų 
tautos laisvės priešais. Visi 
susirinkusieji tų samanymų 
parėmė karštu rankų plojimu. 
Negana to, jie tuoj pradėjo ir 
legti aukas ant stalo. Tąsyk 
Iru būvu s’isirinkr d-vy,u 
ži'iours ir jie sumetė aukų lt*) 
d«l. Padrųsinti luotu p-.nnu 
|uisiN*kiiiui. susirinkusieji nu
turi- šaukti viršų susi iiikiriuj 
tuoj atninuiHiiuur x4an -ih, 
nyje. t. y. liepos 27 d. lsl»i- 
■lžinnw atsišaukimus, .i>*g m 

kalas kviečia vi- 
susirinku Atėjus 
vakarui, žmonis

I1

brolių vargų, 
bevejančių ui Ištaras lai*- 

alydaau tušų pavyadį 
ii ir-gi matalkta. 
U jų. l*r. Gribausta-.

Zeniui ų upu. 
kįla. karkia didina—, detaoti- 
ma plaukia. Keli tarėleeii: 
neutaiganėdino dešimtim-mi.-. 
kloja dvidešimpenkine. ir vie
nas peakdašimtinr. Sem> ne

giliai aiaiiptų arabuutyla do. 
Ueriaę ir M Keli lir-
taviški bolševikai risk darni 
jiakampėje tai pečiais j«it-ju
ta, tai irouiškai prdsikiepūi, 
tai kų tokio suniurna, um, 
lydami takias “klerika

kai nusigando, kc|mre. užsi
movę spruko pro duris; tunai 
tarpu tikri tėvynaiuiai atsiekę 
tų savo prakilnų sumanymų 
džiaugvutingai užtrauk'- l.u- 
turas himnų. Prieit išaiskirs- 
tant tnjv> dar išrinkti l'nlok- 
toriai pereiti po stulai* ii bu
vo nutarta šj aukų rinktinį už
baigti su prakalbomis atei-jm- 
ėiaine sekmadmoyj, rugp. 3 d. 
Aiatne susirinkime tnip-gi tie 
patys kalintojai “garlri.o" 
lenkų darbus Lietuvoje. Aukų 
kolektorini |winiri<- ir svetai
nėje tų vakarų surinkta -uvir- 
šunį ik)0 dol. Taip kad viso 
sudaryta arti l.lUit d. I.

Rugpjūčio !♦ d. kun. Kara
kuliu ir T. I'iloikis tina pini
gus pasiuntė kale-lri Lietuvoa 
laidžiai, ptraidento Ntnetonrr- 
vardu su pežyinėjimu. tad Jie 
būt suvartoti karinors 
kiliam- rirniige buvo | 
ir gražio irnsveikinri 
ėiani prraideiitui. lartuvoi1 
saus kuisi rublių. Pasidėta 
jaut kun. barakai*’-iui, šis su

*1

Ara.

Vieša Padėka.
i

Dr. G. ILGUS®

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVĖ

Ti-ųi-nplaakin jo. nei vietm-.
Turiu.* įvairių neavaiginanėių gėrimų.
Turime aUivė»inti ir ICE CBEAM'O.
Turime kra.o- .kyrin iš.iunęiniiic laišku, ir kitu, 

reikalu, atliekam. Turime įvairių laikraščių.
f'ia yra "TNLAUOO" agentūra. Galima čia gauti 

“DrauEų" nusipirkti, paduoti j jj paguraiurmų ir dar. 
bų. Turime taippat knygų ir maldaknygių.

Prašome atsilankyti.

ItlcfuDl* 1'ullU.U C>

DR. W. A. MAJOR 
urmTiMA* ir 

cttiiii tui.ta 
orima 11118 ‘““^rn Am

Adyava < 38 Iki » tftryt* — t 1*1 
- po f .«f| l >8 131 1.38 vakmra.

X«m1< liiuula auo Iv iki H ilrria

KARE IR UGNIS
Viską atėmC, sugadino Ir sudegino gyvenimus 

Jūsų giminių
Jutai p4 laibai tu«rf)V"ra. 1«* 1’oJtgt MGrrjrS ir kiti arti

mi J«mj ‘ttiial liko »*r ap* Atkala. JurgMM, v»U>
Sėtąja n u g m Kas ir alkam mi alarcmU aky m rraka Jurųj lugalVva

\R nbirntT AV JKJG1 >t, TAI k«» ITI klATL' kad 
|t»»a:r-.t. e j na ir Jimi nmw''»A RL*im 33 LIETA•
1 lt R33b|«t> aiuyt-1« natai.■» c-ra —tu g kti|»a ui L’*
|||%#« I J RMeOflt lur«M»g |jų|«i>a Tkrama
IT Lrni.

............................. X

!Dr. M.Stupnicki;
j 3109 So. Morg.in Strect j

< nu *<x>. fi.i.iaou

<flA5TER5Y
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS
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RANKOS IŽDININKAS 
SISAVINO APIE 

$10,000.

I‘rn<-iti) |s-nktn<lienį Brand 
pnrke diiengte airiu draugijų 
-iisivienijimn* t u ri jo piknin- 
kn ir ma«*-mitingi) Airija* ne- 
prikbm-omyl*'* reikalai-.

Buvo apie 10 tukstančių 
žmonių. rado ryta n-zoliiicij.i. 
knd S. Vaidijas pri|mžintų 
Atrijai nepriklausomybę. Na
ko. Amerika kariavo <lemo- 
krntijns |>rn|dėtimo ir mažės- 

'tonui tautų ]>n1iu<>.avimo Iii:- I 
lai-. Kad Iii- tikslai Imlų pil
nai atriekti, yra reikalinga ir 
Airiji, paliuostmti nito svetimo 
jungu, |>ri|<nžin1 i jai ne|irikbm 
Minty I*-.

Susirinkime kalbėtojai pln- 
šiai nn|m*akoju airių tauto- 
-praleisiu* vargu* ir prie*|mu- 
dn šiomis dienomis. Ir |mžy- 
iis'-jo, kad j»-i Airija |» šito* 
karė* ne*u*ilauk* nepriklnu*o 
myls-*, buvn-ioji karė ne 
duos jokių vaisių ir pasauly
je taika nitobd bu* sudrumsta.

Kongresui jau paduota* bi- 
liūs, knrinomi n-iknlnujani.n 
pripažinti m-prikbi.i-omyls- Ai 
rijai.

Tų bilių taigi Cltieagns ai
riai karėtai paremia.

L. Raudonojo Krykiau* šelpė
jų skyrius kviečia visus aavo 
ir kitų apielinkių lietuviu* nu
sirinkti j pmkalha*. Bu* aiš
kinta apie drabužiu* kų anais 
metai* Lietuvai n liko jom. knr 
jie nuėjo. Bu* aiškinta apie 
įlahartinę drabužių rinkliavų. 
Atsiiinorite ir apie kitu* svar
biu* dalykus.

Prnknlbo* bus Dievo Ap- 
veiados parapijų* salėje. 19

ielp. Valdyba.

įjotum* Itamkmnjo Kry
žiau- šelpėjų skyrius atatkau
kia j visu* Brigbton Parko 
lietuvius. kad priauk-1 g prie 
lietums |iavargėlių šel|Hmo, 
o y |iatiiigai dra|MUHHi>ia, kaip 
viršulim'-mis laip ir apatinė
mis, kurių lietum j ir ei pini
gu* negalima Man laiku gauti. 
Tai-gi. kaa turite dra|iang, 
kad tik Imtų sveikos ir ava
rine. Įmnukokitr jas Lietuvos 
faivargšliams, kad atėjus kie
mai nereikėtų jieua* topai tai 
esu ir vargo. Dabar Amerikos

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros

Užsakymus siuskite kitu adresu: 
"Draugas” Publ. Co. 1800 W.

af SsMf SUf f

NEPAPRASTOS

Su šiandie, mgjįjurio IR die
nu. Ciiicsgoje ir kitur galima 
nu-ipirkl i ari ui per (raštų UŽ- 
-i-akyti armijos maisto, kurį 
|>igiai iMinlavinės vyriausybė.

Iš viso armijos maisto Jier 
viršio. skiriamo Įuinbioli žmo
nėm*. Cliiengui dumlama tik 
di-šiniln* nuošimtis. Kitos nuti
kto dalys skiriamo* kitiems 
miešimu*.

Ta* nuošimti* (s-rauižji* 
tliiengni su apylinkėmis. Tad 
šiandie majoras Tli<Mii|»«m 
darbuojasi, knd tliieugai butų 
skiriamu- dide-ni- nuošimti-.

\lu-lnni muiioma, kati arini 
jo* maistas teikia! bu* išpar
duota*. Nes yra pigesnis kaip 
krautuvėse ir jo kokybė ra- 
id-jot-na.

KA PAŽADA KANDIDATAS 
I GUBERNATORIUS.

•i-Myj. rugpjūčio IR <L. 7 vai. 
vakare, bažnytinėj svetainėj. 
44-ta gatvė ir Eairfield are. 
Viri nariai ir narė* yra kvie
čiami atsilankyti j suririnki- 
nuĮ ir atsivesti naujų narių 
prisirašyti prie musų sky
riau*. Ainme nusirinkime turė
sim aptarti kaip gerinu su
tvarkyti <lrn|inuų rinkimo dar- 
lira. Kviečiami ir tie lietuviai, 
kurie dnr m-priguli prie įdėt. 
Barni. K r yži nūs *el|s'-jų sky
riaus. H/JfTAJ FZBd <123,000.00

Alumnų Domai.

Alinimai teiksite* viri susi
rinkti panedėlyj, rugpjūčio IR 
d.. 0:40 vai. vakare, liažnyti- 
m-j svetnim'-j. Turėsime dairu 
r<-|M-ti<-ij:i, taip-gt bu* svar
intu- pranešta visiems.

Valdyba.
Metuchen. N. J. 

I’.zra E. Mimdy, 
skells- savo kn 
\’e« .leHM-t guls- Kursirtų domai

SUSPENDUOTAS POLICMO 
NAS UŽSITR08KIN0 

GAZU

vyskupo leidinį 
o|x>n Bugščia P. MULEVIČIUS

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

BIZNIERIAI OARSINKITES 
• • D R A U 0 E ' •

458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.
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