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Vokiečiai Įsigyvena Latvijoje
--------------- I

Kares Sekr. Teisina l(a-i
I

. GKLERINKKUŲ DARBI 
nVKAI LAVKBIA PAH*

| GINIMO PRAGTTBBIMO.

Tani tkislui jie aluria 90 dienu.

Taip sako karės sekretorius.

ANTROJI LAIDA

METAI-VOL IV. No. 204

Palengva, Bet Puola Kainas
Patariama ignoruoti &UgŠtl| r 

kainų propaganda

FaiyMa*. rug|L 29.—Taiko* 
kmdenmeija gavo žinių, kad 
vokiečių kareiviai, kūrina* va
dovauja gm. vva der Golta. 
Mintaujoje užpuolė latvių ka
rė* stovyklą ir Įogrob, .*iU,irii 
rublių.

Mistaaj*, rugp. 29.—Kuo
met vokiečių vyriausybė įsake 
generolai Gotu mi sava kariuo
mene apleisti l*ahaltijo* .šalis 

kareiviai nusprendė partlikti 
laitvijoje, ne*, girdi, jiem* lat
vių valdžia pažadėjusi juo* 
]*riimti į savo piliečiu* ir ten 
apsigyventi.

Be to, generolui Gulta buvo 
įsakyta nrgryžti su kareiviai*, 
Mintaujon. Bet ji* ne|nklau*ė. 
Ir kaip tik vokiečiai pri*iar-i 
tino prie Mintaujo*. tuojau*’ 
pra*idėjo jų susikirtimai *u 
latviai*.

Pasekmėje vokiečių karei
viai api|dė*ė- latvių kari-* sto
vyklą.

Gen. Goltr. atsiprašinėja lat
vių valdžios ir mėgina siitvnr-* 
kyli savo kareivius.

MIRt GENEROLAS BOTHA '

Pretorių, Pietų Aprik*, rugp. 
29.—Vakar čia mirė Pietų Ap
riko* I nijo- pzenijent* ir žem
dirbystė* ininiateri*. gen. 
latvi* Bot ha.

Bot ha buvo gimę* 19t>3 me
tai* lirvytoune. Nainį provin
cijoj. I'*-"' metai* laa-rų Katė* 
metu ji* pakilo j laierų vadu* 
Triinsvaaliujc.

Per kelia metu* j“ 
kimi anglu*, kurie 
prie* laieni*.

Vtadagtaa, rugp. 29.—Ka
tės sekrHoriu* Baker vakar 
pagaliau* pripažino, kad ka- 

lezijoa. Ta reikalauja tarpiai- 
k minką taryba.

Karė* sekretorių privertė tą 
tiesų išsakyti kongresui pa
duota pratarta maliariją 
prie* kariuomenė* siuntimų 
Euro Imu.

Tą n*aliutiją pagamino 
koogtertnams Wead ii Ia3ia- 
na raArtjja*.

Sekretorius llaker pažymė
jo. jogei tarptalkininkų tary
ba <lel kariuomenė* pasiunti
mo padavė prašymą vyriausią- 
jam talkininkų armijų radai.

I maršalai Porini. Pastarasis 
j tą prašymą pasiuntė genero
lui Per*hingui. gi šitas—K 
Valstijų vyriausyla-i.

Totb-I aišku, kad kariuome
nė* pareikalavimas atlikta tik 
sutinkant |mėiai K Valstijų 
vyriausybei.

Sekretorių* sako, kad tame 
reikale nebuvo įlaroma jokiu 
juisiupti*. Kari-* de|iartamen- 
ta* norėjo tą faktą paskelbti 
viešai, Ik-1 jį viešumon išvilko 
* 1*1 ūda viriui diena anksčiau.

Reikalingu kariuomenę riąrtl
Sekretorius dar pasakė, jog 

siunčiamu <lu pulku yra suda
ryta iš vienų reguliarų karei
vių. Siunčiamu tik su tąja są
lyga. kad pulku ten ilgiau ne. 
užtruktų, kaip <laliar veikian
ti kariuomenė. Kaip daliar 
esanti KuroĮMije kariuomenė 
bu* atšaukta, tuomet bu* at
šaukta ir tiedu pulku.
Pasiuntimas Imtinai reikalin

gus. Ne* pirmoji amerikoniška Į

W*ahi^taa. rugp. 29.—Ke
liose vakarinėse valstijai*-

— a — n * a. R--- 1 *

ninkai. Ta* streiką* *utrnk«b'- prM SarUją.
Sartai pavartoja rtipriat skelbė, kad jie sutinka |iriim- 

ipriamuMa priaž pakfiMtM ta- ii prezidento Wil«i*» fm*inly- 
Mgurua, kad pataja pradžia- mą SU 4 eentai* valandoje .Inu 

.-------__ ------------. ginu.
| taMgaral nvaUadjatariai Viršaičiai npie *nvo nusprvn- 
partdrta gaMtatalį tarpa Vir- diliui pnin<-šė daibininkam* ir 
paaar ir Atavari. itmas paragino |>ri*itaikinti prie

Rieatadja taMcarijaja '« M-premlmm.

kana pnaatama. TaHMafcą Ibi unijų viršaičiai sutiko 
dtpžamatai dMdą kžašdą pada- |>riimti tą pasiūlymą tik su tu
ri paetateta Serbijai nau*y-

kyti Oernagariją. bė per m-! nm-in* 9» dienų pn
* pigiu* dnrliininknm* prngyve

PUKMO DORTUTIV DAR nimą.
Wf Bar ULBAI jei tuo laikotariHM pragyve-

jasenrrvy aima* aepa|ugės, tuomet tie
____ paty*1 unijų viršaičiai ĮlaskeIL-

Wta9%*aa, rugp. 29.—Ge- 
ležinkelių safanenų ir vantų 
darbininkų unijų viršaičiai ,«■

visokius susinėsimu*.
Aaą diemą šalie* geiežiake- yrt*š pakiltam

lių a>lmini*trarija n* gino gra- nataraa, kad pačiaje pradžia- 
unm sutaikiati darbininku*. Į j* g»l| r—THoelj»t

Bet nepavyko.
Tad genenili* geležinkelių 

direktorius Hine* paskelbė 
streikiHijantirtn* <iarbinin- 
kams perspėjimą-ultimatumą.

|sakė visiem* streikiniakam* 
rytoj išryto sugryžti darban. 
Jei darbininkai nc|>akl»u«y*ią. 
tuomet jie visi neteksią dariai. 
Jų vietoje busią |mimti kiti

Ir jei paskui tie rtrrikhūa-

kenkti gebrfiakelių komaaika-
rijai art. darysią kokiu* nor* 0*T. lad, rugp. 29. -Plie. «ą nrneralf bąmaą rtrmką. 
trukdvmu* ir ne*maaumu*. »»«■ dirbtuvių dartiiainkai laimi ...
busią saareMtai =* »—*^*-**= įsižeidė, kaamrt aagirda kad BBDULAMA PALAIKYTI

Viri šalies geležinkeliai yrajCtaed Stale* Nteel koqa>rnei-j 19,000 ARMUO* OPI- 
vyriau*ybė* keatrolėje. Tad ir’** 'iršiainka* Garv atsisakė; ODERŲ.
viri gvležiakelie.-iai šiandie; asmeniškai pasimatyti su A- j _ -------------
prignli nno vyriausybė*.

Hm. kX'te^Mu>« R** Pa

baigti.
Taigi virt'je žiūrėti nuosa

vų naminių reikalų vyriausybė 
rupina*i svetimaisiais.

maigimatad Ina, riteri aml 
Tm B'ariun' Umen atstovai*.

Ualameto ųprioita pilėno 
dilbius ią datamulcai. Intrių 
bu* apie "tuskl. pasirengę kad- 
ir tuojau* streikuoti už ne 
|mpra*tą plieno korporacijų* 

! galva* atkaklumą.
i __ ________________ i

i

Vaikintam. rugp. 29. - 
Karė* kekretoriu* llaker rei
kalauji kongreso jį aderin* 
ti palaikyti tarnyboje nar* 
vieneriem* metam* ilgiau 19.- 
•rtl armijų* oficierų. Ta* yru 
reikalinga reorganizacijai ar
mijas.i 

ji* prikun- ,|įvizija būtinai turi fiut nt-
:• i • - - ■ -

I
LENINAS NORI TAIKOS SU 

RUMUNIJA.

Siunčia jis savo delegatus j 
Ktiinevą

buriavo kaukta nrino iš Pareinio.
Abudu pulku bu* pasiųstu į 

Cobh-nz. tii iš tenai Šilelijon.

Ką rako Wood

Vakar kongrese tuo reikalu 
knlbėjo kongresmana* 
Ji* pasakė, jog šalie*

Copcnhagtn. 
.ij«* l..lM-vikų 
kolai la’iiin. 
atstovu* j K i*i 
kaitut*- P ii iiiUiiU

Ilu 
. Ni 
MIV<

Bu

W<mmI. 
vyrinu- 

*yln* pšfižndėjt* **i riieMju vi* 
^2/ karinin1 kaukti
i» Knn>|Mj*.

In! virlujt* to atMiukiiiMi, 
dar įlaugiau !»*n Miinriama kn* 
riuotiirih

mr šahj t

Berlyną*, rugp. 29.—Vienas 
plačiai žinoma* Rusija* žur
nalistas iš Ukrainos pravažia
vo imt Berlyną. Ji* keliauja 
Londonan. I* ten kėliau* j Su'". 
Vnlstija* Ukraina* reikalai*.

Per du imstaruoju metu .ii* 
buvo liudininkas, kaip Ukrai
na kentė luiisiausiu* vargu*. 
Tuo* vargu* kenčiu ir šiandie. 
Ir jiem* galo nesimato.

Per praeitu >lu metu |a r Uk
rainą praužė kaip kokir verti- 
In devynios soeijaliai ir |*>liti 
kiniai skirtingo* valdžios. To* 
valdžios kito* nuo kitų atim
davo ir atsiimdiivo Ukrainą.

Revoliucjios pradžia.

Kuomet Rusiją |mliete tėvo- 
liueijn. tuomet ir Ukra'nu |w-1 
kilo kovon už savo tei*e*. Ke- 

Įlių praėjusių ukrainų g-n<* at 
eių. rt*lo*. jau pildėsi troški
mai. Ukraina atsimetė mu> Ilu- 

pijo*, noritlanui Imt *nvi*tovi 
it nepriklausoma.

Bet ne*|*'1n kaip reikiant 
np*idairyti. Ukniitio,, į*ivei 

‘žė rusu bolševikai *u savo 
1 kniogžudi*komi» i<le jotui*. 
Paskui vokiečių niilitnrislui 

i Ukrainą Įmienke prie Vokieti- 
Ijo* ir šalie- valdytoju |m*tntė 
'geri. Skoro|«id*ki.

ka* gali įvykti ui savaitė*, ki
tu*. Gi geležinkeliai yra rrar- 
Iriausioji šalies 1ran*porturi* 
ja nuii«1iii ir visokioms pre
kėm*.

Vyriausybė Įuelavė kongrr- 
•ui *unuinymą. kati prie mais
to kent rok'** įstatymo hutų 
pritleln* auemlitM-nta*. sulig 
kurio virt nutikto ir kitokių 
reikalingų dulktų spekuliantai 
■prufiterminkai butų baudžia 
mi pinigiškai arlm kalėjimu.

Italui r la sumanymą kon- 
ur»*a* svarsto. Generalis pro
kurorą* išreiškia viltį, kad su
manymą* bu* pravesta*. Gi 
kuomet ta* j vyksiu*. tuomet 
teisdarystė* depertimiatol ta
rė* *li|>rių pmiciją. Neveikei 
rlatbnotie, tik apgraibomi*.

Prokurorą* Palmer patari* 
šalie* gyventajam* Imti tai- 
tiem*, neatkreipti daug do*

tWaahington. rugp. 2t. —
Tei*.lary*t.-* departamente* 
prnni-ša. knd vyriausybė* kam- 
jmni.in prieš Įiabrangimų pr.i 
gy venimo neša gerų vaisių. 
Nor* tie vaisiai mnžai dar žy
mų*. brt aiškų*.

Suko, visoj šalyj Įsilenc'*
, puola kaino* maistui. Nors 

kainų smukimas labai maža*, 
brt nišku*. Ne* knnųamijo* tik 
pradžia, dar ji tik išvystoma ir 
*illinkti vi*ut daug klinčių.

Generali* |>roknrora> Pal
mer *avw veikimą pawdcmč- 
iui> imteakinta*.

Kainų smukimą, sako ji*, 
šiandie labjaasia dar trukdo 
geležinkelių darbininkų neri
mavimas. Sako. įlarbamnkai 
reikalauja di.lesnio užmokė*. 
čia.

Itartumukam. pasMyta tik
ra irfu.uk.sti*. Brt jie nepa
tenkinti. Jie tartaai rtnrika 
klausime.

Ta* neaišku* tų darbininkų , linu atsiekti tikslą, papigta- 
stovi* taigi ir trukdo maisto ,ti |iragyvenimą ir užtikrinti 
kainų puolimą. Ne* nežinia kii-kvn-nam geresnį stovį.

i

Atnto ta ratamtojt įnoriai, Iii kitose dalyse veikia

Kiek palankas prieš vakie- 
ėiu* pakilo Ukrainai naeijona- 
listai. kurių priešakyje Moju 
Viuiėenko ir Petlura. šitie nu
šlavė *u vokiečiai* ir diktato
rių Kkoropadskį. I.

Paskui lėčiau išnaujo utuž<- 
raudonieji it nugalėjo Viniėen- 
ko* ir Petluro* kariuoim-ne*.

Petlura tuo metu ėiis- nail-1 
dotie* gudrybėmis. Pirmitiu-iii 
ji* pradėjo Įiataikauti *oeijali-| 
stalu*. Knd prisigerinti lui 
nioin*. ji* |*i*kui ėmėsi phi

Igaujų* vionkių plėšikų ir gal- 
Ivaž ėdžių.

Ir visoj šalyj šiandie kian
čiu įtaiki ir iH*a|>*akoma nnar 
eliija. terorą*.

Kai kurio* -knitlingo* plėši- 
-kų ir galvažudžių gaujų* tūrio- 
*i j vitais kali*. Karta ju* |a-r- 

1 fina l'etliiro* pu***n. lai vėl 
'kartai* luilševikii pu-ėn. Ir te 
rieja *alį.

Gen Detukin briaujasi.
Pastaraisiais laikai* l'krai 

uoli fiia- briauūcs g**u. Deni-
tinti proh-talijato liolševikil- ki,, grillijomis. |J,.„iki

Bartyaai, iugp. 29.—Vokie
tija* valdžia |arinko savo am- 

Jiasailorių į Suvienyta* Valsti
ja*. Tn* iiinlui*nduriii* y ra Dr. 
Ilniiicl vau llainih:iu*v:t. bu- 
vu*i<>* prie* karę vokiečių am- 
lin*nd<i- Un-liiiigl.uH- advoka
tą*.

Anglijau vokiečių amlmsado- 
riu parinkta* Dr. W. S. Soft. 
kulionijų sekn-turius. Amlm- 
*ad«iriu Kinijon buvę, vidii 
jinių n-ikalų pat-krclorin* 
It.idou itz.

Eritz Augusi Tliiel, buvęs 
vokiečių koiisiilinri* atstovu* 

;J«i Minijoje, ištrinkta* aiu'ia-a 
'duriu Japonijoje.

Prancūzijai niulm>a*kiriaii* 
klaii'imit* tini lu-.'iplartn*.

, Tų |uirinktii nliilaisailtirių 
! |W*kyrimu* prigulė* mm nt*i 
Įnešimo.tų vii-*|Hitijų. į kuriu* 
jie |ui*kirti. Jei to* vicš|uiti 
ju* >utik* Berlynan |m»ių*ti

mą. Tuo tarpu ru*ų lailševikai
prieš miniu
priuri|ią.

Šilų varžytinių metu I krai
imj įsisteigė Isilši-vikiški sovie 
tni ir sali* |i>i*kelbta kai|s> la- 
priklausoma novietų respubii- ir šitą išnaujo priskirti prie 
kn. |{u*ų ls>l*evikai tad laimė- llu*ij*(*.
J*’- Ne vi*i gyventojai žino tą

Gal jie I krainoj ir ilginu Itcnikino viliugiiigu.iią. Ta-l 
butų vieš|mtavę. knd ne jų imi .langeli* jam patiki it dar pri 
*inulynia* kaipo avie* vilko -id>-.hi prie *, eilių.
knilyj. Pnėti* jie *uvu rnnko* T.t-iitti* gyventojų didžiom.i 
liti valdžią. |*iinir*<i narijoiuilį g. ui p;iž'*ta kaip ls>l*< v iku*. 
principą. Pradėjo žiauriai |»-r Imp iu*u* mi.-. loimli-tii*. N< i 
sekioti nacijonalislu*. vienui*, nei kitai* nepn*itiki.

| Tad prie* bolševiku* pakilu Ir tikisi knp tuo*, tnp kitu* 
r audra i, išnaujo užsiplickė Imi įveikti, nor* tu- imimtų kndu 

| *iau*ia naminė karė.

Žalis suskildyta į dalu

Nuo Isilševikų l'krailin .1 
nu*in nukentėjo ir ken 

I’ric to. I 
- -ii'kahlvtit i

lui* skelbia daugelį Įiažailėji

I"

kitu

1* Matė nucijonnlį {(llų gyvenlojam*. lk-1 tie |mža
Idėjiniai tikru iipgaulybė.

Itenikina* yra ni»ų nacijų 
iuili*tų ii luotuin*)ii*tų įmuki*. 
Jo tikslu* užkili imti i Ukrainą

m. 
n I

Pogromai žydų.

sinitni luk*t 
Į

■tai ii
I

savo atstovu*, tuomet vokiečių 
l valdžia į ana* partų* a*V* pn*' 
rinkta* amlmsadorius.

■tania ką pnaakya msaų
vyriausybė.

Waahin<tM, rugji. 29.—Suv. 
Valstijų vyriausybė irgi gavn 
žinių, kad šion šalin vokiečių
amba*adoriu |mrinkta* Dr. 
Ilnniel votį llitiniliiiu-en. seno- 
sio* uml*.i*ado> ndioknla*-pa. 
tari*ja*.

Nieko negalima pa«akyti. 
kaip j tą (atrinkimą at-ineš 
šalie, vvi inu*y kuomet apie 
tą gali* oficijalių pram-šimų.

Tik žinoma liek, kad pa-
| rinkta* atnba-ndoriu* Wash- 
ingtoiian gali Imt nepriimtas. 
Ne* ji* buvo nary* senosios 
tinil>a*:ido*. kuri juk -Uokai- 
luino pri.-: (mėia* Suv. Valsti- 

Ija*.

HOOVER IŽKELIAUJA MA* 
M0

■ — I -
Londonas, rugp. 29. — 1* 

Paryžiau* priiti<-*aiiui. kml ži- 
luolmi* nuii.to ndininistrato- 
rių* lliMiver *u savo |<artiju 
iškeliauja į Lmeriką atciiuintį 

i tint tridienį garlaiviu Malinda
ma.

I
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i- tinus guli btil
<• «ib*inii: n1«d

nejusto* 
u>: šian-

PIRKITE KARES TAŪPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.S.).

i
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CHICAGOJE.IĮ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------’

IATAUKBKOS ŠVENTĖS, chicaoos AIRIAI PLE
----------- NUOJA MARE MI-

TOMA

1$ CHICAGOS UETIffiy 
KOIONUĮI

M TOWN OF LAKI.

Tražiadianii. rajaėjia 3 d., 
•v. Earaplja, pana.

Ketvirtadieni*, rugsėjis 4 d., 
tv. Rozalija.

Prnter.lno, prieš taikos nuar
ti-

dar viena piktadarį
PAtME CALAS.

Policijai jis buvo ii nonų*.

Chiragos airiu oignnizaeij<i- 
rno-ėjo II d. čia rangia Ina— 
mitingų -u lik-lu užprote.trin
ti prieš įniko- sutartį, taigi 
ir prieš tautų sąjungų.

Sakoma, lan milinvnn Im-iti 
kalliėli žyminti -’o-ii

etiica-.-iis'iai. K:ill*-in. ir mies
to majoras Tltomje<»n.

Aną diena vienoj rigaiii • 
krautuvėj nušauta <1m-nvo- l«d;vie-b 
policijai Imvę- pl.-iči.ni žinomn- 
Prier Genlleiuun. Tai pilimi- 
rųfar* piktadari- — gaivalu-1 
di* ir |ib'-šika<.

Dnnt'"l kartų ji- Imvo -n-l 
areštuotu- ir lei-uima*. Ib i 
rismanet iš-i-ukdavn. Xe* sa
va |HiM-je turisbivo palitikie- 
rių gauja*. Pn-kui vėl pikiu- 
da rimu In vo.

Policija lii'į-ti-ngė j,, 
dvti. Nes rs-btivo kam ji* ap
kaltinti ir įmušti.

Dimg jis prn-iži-ngė ir -am 
sėbram*. Daug nesmagumų 
jmn* padarydaivi.

Pagalinu* |irili|ui lu-|dn gn-1 š..š|.ldi..I1i vakaro |
•••* * t'oli-.-mis- atidaryta, taip va-

Ne kas gari*- Cliiratmi. knd ginama, vi-atinn amerikoniška 
1°ltie (ūkti žmonos eia tari | fIRr,H|Jt'la^nią an|pr;.
prieglauda ir glrimjami. jkoniški imlijmuii.

Parisi.'! !•-i. ligi rng-ėjo 14 
■ I. Kiekvienai 
tas laikas ten |Ki*inalyti mi 
avo ko-liimmi-. -n daile ir ki

tokiai* gyvuojančiai* |*i|iro- 
•’inis ir nnotikiai* iš tautinio 
--yvi-ninm.

Parisiu siin-ngta su tikslu 
suartinti ėingimiu- nmeriko- 
mi“ su aliuviais.

SENKAMOS AUKOS AIRI 
JOS REIKALAMS.

šv. Kazimiero Akademijos 
ri-niėju usirinkiiiias įvyks ket. 
veree. rugsėjo 4 <1.. 7 :.’>i vai. 
vakare, šv. Kryžiaus jairapijl- 
nėj<- -velninėje. Tai-gi viso* 
narė- iiuilom'-kilc sudrinki! j šį 
susirinkimų; daug turimo pm- 
tiršti svarbiu dalykų. Tai)»-gi 
krioėiniiH- visa- nw-rgaili-< ir 
u-ot.-ri al-ilankyti j Aka<b-tni- 
į«o rviiii jii mi* iri lik iiiui.

Valdyba.

Extra!

i
I

Cliiviiguje |«'i- visų šią savai
te yra ••tagavimo" dienos Ai- 
rijo- lai-iė. reikalam*, šimtai 
nudera ir merginų gativ**- 

n -nviil ,,u'‘ Pr,M‘''*,l f’t'ka tinkas.
Tas iKilimlija. kaip įlailg 

ėia airiai turi intekmė*.

TRAGEDIJA ANT GELEŽI N 
KELIO.

Th-s lluldmrd W.ms| Mutiini 
lAovėjn būrys žmonių. Tuė- 
taojaus turėjo atbėgti trauki
nis Oiungo K N'ortli».-«t<-rn 
grlriinkrliu ir Įniimti žumhm- 
miestan.
„Staiga susirinkusū-ji pamatė 
skersai geb-žiakdio į -tolį ei
nant llallimorr A ttliio gt-b-žin- 
kelia kasteriu Tannt*r sa jn 
fatumą. Beeinant iiu.l.-riškė į- 
spraudė savo ėrverykų tnrj--| 
tn'-gio ir tnedinė’- k-tilo- ir n.-i 
iš vielos.

Tuo taniu imtu šaukti, knd 
atpyėka traukinis. Jis juu m-- 
toli, sustabdyti jo negulima.

Vyras pmdė-i traukti -avo 
fatumo- įstrigusių kojų. Jis 
matė atūžiantį aid jų įmuki 
nj. lialėjo vi.-ini mom.-ntu pn 
šokti Mitui n ir išlikti gyvu-.

liet jis tu n<imdiir<\ Paliko 
prie nelaimingos imtl.-riškė.. 
Atūžęs Iraukini- iilmdu suma
lė.

Be to. dnr vienu- žmogus
sužeistas, kuris Imvo puolėsi- kam netinka, 
pageltam nelaimingai |«>n..

J'o Tannerių |mlik<> |ry 
nutži vaikui. Vyrinii-in- Ii iii. 
tų. Baisu vaikams pa-akyti, 
apie t.’-vo ir motino- tnirinm.

Kareivių GhJsijinm dr-

V ĮSA T INA AMERIK0NT8
KA PARODA.

l_
jo* susirinkimą* lot* semloj, 
rugsėjo 3 d„ 7:3n vai. vakare, 
šv. Mykolo tuirapijos salėje. 
Kėl4 U nlum-in avė. Malom'-ki- 
te visi nt-ilnnkyli ir užsinnAėti 
užsilikusias nukestis. Tnippat 

' ir nauji yra kvieėinmi prisira- 
i šyli. Xeprab’i*kite progos.

Valdyba.

tt BRIDGEPORTO

tiuliai im-kir-. reikalais.

8OCUAU8TAI 8U8ISKAL 
BE I KELIAS DALIE.

Amerikos saeijnlislų partija 
(Itieagoje turi savo ktmvettei- 
ja. kur aptaria aleinanriuosina 
pn-zi«|en<-ijaliti' rinkimus.

Kotiv-neijuje iš pirmo- die
nos |iakilo ne-itlikimni. Po 
įtaisau- trakšimi IsUševikiški 
gaivalai nt-i«kyrė mm papras
tų suvijalistų ir pradėjo kitur I 
mitinguoti.

Paskui t:ir|m |mėių lailševi- 
;kų vėl |iakilo m-ulikiiiuii ir 
jų. sii-i>kaldė į keliu- dalis.

Taigi iš Ameriko- Mtrijalis- 
lų partij.-- palieka 
grot tai.

Buvusios karės 
buto pmmntonm. ko 
-oeijidi-lų
derėjusi taip, kad šiandie ni<-

pradžioje 
-u-ilmik- 

imrtijn. kuri im-i

BUSIĄ PATRAUKTI TIE 
SON.

SAKO. BALTIEJI PER 
DAUG FAVORIZUO 

JAMI.

Orgnnnuiri.ia vtinlii Kaiitui:*' 
A>MM*inli<>!i f«»r lin* 
iiirnt <»1 (’<»li»i'»’i| I(«*4»|i1«* pR«-! 
Itin, kibi icftHiii'.ii tnrdyuini. 
bllriMi **ii la^itmi iciihiii f• • 
kiliui*. \i«*ii|iii»iik’
ir iwl«*i*iiii!i.

Sako# j»»g uruiid jurv h 
fititiM >4* <I;i1į viii im:i Ii2*h*I :i|» 

kaltino juodu- it lik 17 h.i’ 
tų i

T
loti

m
i

I

funl. <
\\<n> 

t k- I

|š ap-kri<-io prokuroru ofi- i 
kn-dieii i.ši-imi žinių, knd pr-i 
filerininkai ir -p-kulinntni tlie 
tuojau* Imsią | uit rauk t i teis 
įimti, kad gyvulių skerdyklų | Budr1 
l.oiii|Kitiijų liišininkai liu-ią 
|iaimti ii.-ignn.
Ku k tai grumulą pii-tui kom 

P'iiti.HHii- d-'l kilimo kainų 
pi- nu!

liet ir ligšiol Io- konųainijo- 
plėšia žin-ilie-.

\r tik taip m bu- -ti profili-, 
liniukai-, -u gatvekarių kom 
patiijii ir. til*'lmii. *u vi-kuoin.

Žmonėm* sitrilaslo klausyti 
t ii grnuiojimų.

PAR0DAV1MAI PRIEŠ PA 
BRANGIMĄ PRACYVE 

NIMO.

)
MtaJMa, rMtajU S, MM

sssesssoMcss

“RAMYBE JUMS
DRAUGAS

Nauja nepaprasta Maldaknygei
tMlCtSlta t\UH. JOn* rasomis

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 1 
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kadre 
spausdinta ant labai plonos popieros. J

Kainos:

Morocco minkšti kaina $3.59
Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugas” Publ. Co. 1800 W. 48th st

Tenai visados rasite komitetų. 
Dieno- laike inloratarijas apie 
l_ lt. Kryžių galima gauti 
lietuvių Darbininkų Sąjungos 
krautuvėj. |mu< p. II. Jakaitį, 
imi \V. IKIrd st.

L. E K Eaaažjaa.

sajunoietems tnrornra

X<-|ėli»j. rugpjnritt 24 <1. lai
vo prakali*.- šv. Jurgio |>ara- 
|iij.>- svetainėj I.. K. Krtžimi- 

_____ ____ Prakallm- atidarė 
klelaums, kun. Kruša*, paaiš. 
kindanm- vakaro tikslų ir pa
prašė “Kanklių" choro atgic- 
.h.ti f j.-t n vos himnų. CItora* 
ntgietbiję* Lietuvo* himną, dar 
l>a<hinavo “Lietuviais me* 
esame gimę.**

Po io Imvo prralalyta* kal
iui i gerk knn. Mikšy*, kuri* 
gražiai nupiešė linini K ryšinti* 
reikšmę ir svarbų. Publika* 
buvo nemažai ir rainiai užsi
laikė.

Aut m* kallė toja* buvo Dr. 
Unlknii-kns. Aitas |ui|(a-ak.>jo 
Itninlomij.. Kryžiau* istoriją. 
Nunsl.- Inip-gi lilieralų visu* 
šiiH-iž.iiiius nnt katalikų ir kaip 
jie savo imrtijmi žvejoja kntn- 
likus. Taip|«t nunak liberalų 
daktarų įuirtyriškų draugijų.

Aukų tame vakare surinkta 
n iie 7<t dol.

įžeminu M-kn surašą* aukoju- 
ių nemažiau 1 dol.
Aukojo P. Daugėla ir kun. 

M. Kruša* ;s> Kiti*.
Po 2 dol.: -I. Pnhijona*. I’. 

Stulga. .1. S. Žakas. K. Mirkė- 
liūnas. .1. Aislrišiuiut*. I*. Gri- 
lenas. P. Sodemka. M. Biijnn*- 
kaitė. M. Stnmliriutė, J. Baub
kite. P. 1 azdnuskn*. B. Ijiz- 
dauskienė. adv. V. llutknuska*. 
P. Baltutis. B. -lakaitis. V. 
Sulipinąs. P. Mnkuška. .1. Mik
šį*. B. Nausėda. P. Juškevi
čius. S. Januškevičius, Z. Kvaš- 
keviėia.

I’o I dol.: O. švnrliutė. A. 
<> Italėiiiimitė. X. Ku

lys, K. Volterailė. -I Sla*ulio- 
ni*. S. Mišeika. A. Martinavi
čius. D. Pušina*. I*'. Jauušnu*- 
ka-. A. Misevičius, kun. J. 
Svirsltus. O. Itnlsiiitė. A. tiri- 
tieim. J. Adomaitis. K. M iškis. 
I <iunil*>rrigis. M. Plntakis.O. 
Ali liiiiiieiie. A. Knzliui-kas. J. 
Bmlm-kis. .1. Paškevičius. O. 
Piiškei iėieiiė. I*. Pipiras. P. 
\ uit kaitė, 
mlllskieliė, 
i Ulevičius, 

į.h-ri-. M.
lieki-. A.

' liilntiukn*

Motoru Sąjungos 21 nui kum 
|tn rengia šriminišką vakarėlį. 
Davis Sųiuire pnrko svetainėj. 
Vakarėlio tikslą- yra |mgerliti j 
driegntę. Tai-gi viso* aųjun-į 
gietės iH-pamirškiti- atsilankyti 
į vnkarvlj. Bus įvairių pamar- 
ginimų. Taip-gi kviečiame ir 
kitų kuopų sųjungietes atsiimi- 
kyli. Sykiu gah -imr ;ia*ilifik- 
sniinti. Vakarėli- įvyks rugsėjo 
I •!„ 7 :.’td vai. vakare.

Kviečia
Mot Sąj. Sl-i

tt BRIDGEPORTO.

Kf>
I

I
I

ka
Vnt

. -I 

J.

I

I*. Vyčių 16 kmi|io* susirin
kimas įvyks senskij. rugsėjai 
3 <L, Av. Jurgio jurap. avėtai- 
m'j. Visus kuopo- narn< kvie
čiame atsilankvti.

Valdyta.

Rugpjūčio 28 <L, L. Vyčių 36 
k p. taikė susirinkimą. Ajdcrfbė. 
Jm kuo; s* n-il 
sijų pranešimai. Vakaran, pa- 
grrliiiiuM sugrįžusių kareivių iš

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

Mm. sekė kurni- l*"’,i’,* jn -niūrioje. rugp. »l <1.
ir traukais iki 15 nrg-ėjo Kuli- 
aėjuiiM*. Tnrptautiiiė-s vaikų 

svar-Suv. Vai. kariuomenė* įvyk* ■',n'i''n,‘* įmnaloji- 
suimtoj, rugsėju 6<L. MeKillIev 
imrko avrL Bus MireugUu gra- “Muno H"* -vr“ >“ l"*r- 
fau pvogramėli* m faūriėmi* ir ’piMyta* ~ atritaukimni*. kaa 
šokiai*. Nutarta viaa* Chiea- jl,u*lija. kml turėsime didžiau 
gos Inmpa* užkrie*ti į šį raka- kuomet yra kada buvusi 
r<4į. Kitom* kuopoms Ims pa- vaikų parisią visame |>asau- 
siųsti veltui įžangų* tikietai.1.'*’-Kn,‘'“'“mlų «t*i*aukimai 
Kuopos arti*tai-m<'-gėjai pra/"“«■ taikė 15 parodos dienų 
dės daryti n-|H-ticija* Xjų aktų eb-k* nim .MUKI iki ItUMMI. nuo 
d ra tm»s "
N'eiluilas Ims statomas scenoj 
ln|Ariėi«i |<i d., š. iii.

Kuopa nutari- nusitraukti 
]Mtveik*lą.

Baigiant susirinkimu p.
Kvietkll* įnešė, knd kuopa pa
siųstų leh gminų Suv. Vnl. se
natui reikale pri|>ažiniiiMi I.ir- • 
tuvo* liepiiklausoiniIm'-s. Vien-! 
luilsiai im-šinin* priimtas. Te-jbulas vaikas Imti gali, 
legranių pa-iųsti įgaliotas 
pirm___ __________ _____ ____
ta* Jovaiša*.

Malonu ir linksma lankyti I-
Vyčių :ki kp. susirinkimus, ku-tkulmio iitumdyuų, daleidimui.į 
fit* lill(i*l iri < i ir tnilaar-iiittaisi ..***!

•Silūro Evaigžik-." įvairių tautų. Taip
‘ sp’-ja vaikų gerovė-* skyriaus 

! užveizi Ia.

••Ri visai Ims kitoniška ne 
kaip kada buvusi vaikų |aaro- 
■ In l'liiengoje. nes vaikai bus 
vi-ni sprendžiami sulvg vaikų 
gerovė* reikalavimų, kas reiš
kia. kad dovanų vaikas bu* 

Įkiek gulima tobula*, kiek to-

lyjr. prifmŽHrtaa geriauriaia 
vaikų gerovė* budai*. Gali 
lyginai Imti kiniečio vaikas 
taip gera*, kaip ir keno kito. 
Kiek numanau, knd motinos 
kinų miesto dalies puteliai 
taiųsi savo iiuniyk'-tuosina, |ia- 
sitikėdamo*. kad gerai parira- 
dya.

"Vaikai tik žemiau dviejų 
metų telm* linktyiiiaviurai ;iri- 
indi .Turi Imti gimę iš atei- 
vių tėvų. Tie. kurie nori aa
vo vaikų užrašyti dėl liakty- 
niavimo. lai kreipiasi kiekvie
nas prie savo tauto* atstovė* 
l*> žeminu ĮMiduotai* adrvaais: 

Bolietnian, Dr. Marie Sėli- 
niiilt, 3210 W<-st Tvreaty-ae- 
eond street; Belgian and
Frern-b. Mrs. S. L. Town«end, 
1K'4 Prairie Avenue. Mrs.

MaraUnd. 1M0 W«M Minui 
slreet; Italian. Mm. C. Frnnk- 
lin Ijeavitt, Kli Bate* Koase; 
Indian. Mrs. Ponles*. Mr*. An- 
derson. 4417 Kheridan Road; 
Japanese. Mrs. Misaki Shima- 
dzu, 747 Kast Thirty sizth 
rinref; Uthaaniaa, Mrs. M. Da 
mijonaitia, 3237 Anbnrn Are.; 
Nonregian. Mis* l'rsula Wm- 
sel, 3823 North Kiklare Are.; 
Polisli, Miss Harriel Viltam, 
X'ortbwe*tern l'niversitjr Set- 
tlement, l4tK) Augu*ta Rtnrt; 
Peraian, Mm. E. Y. Bnaha. 
Mm. J. R. Colia. 847 Bany Av. 
Ruaaian. Sophia Kdelstadt. 9(M 
Milvaukee Avė.; Klovak, Mis* 
Mary K. MeDonell. T. of C. 
Sėt t lement, 4630 Grotui Avė.; 
Snmlish M m. (Tiaries S. I’eter- 
son. 757 Bueua Aveuuc.

pa-iųati įgaliotasI ‘’Gniž.uinas ir gudrumas iri 
I. Siikidniiska-ir stiiden- pilntnnns ir (taprastai kitos iš- 

I vairios, sulvg kurių Ims sprim- 
■ Ižianui diiuduiil diplomu imi--

rie Imlia gyvi ir nutarimais Tiiihim-I visiigrriausias vai- 
turtingi. Ktm|« turi veikėjų. kn- Im* išrinktus ir gaus kni-

" į '•av.. chorą. solisčių ir artistų-'|W tokio diplomų.

l'ipiras.
.1. .Iiirkšys. M. Vai- 
.1. Paštam, A. l’.t 

. \. liukui*. A. Kili-
Gi-dnlns. I*. Grine- 
Karpa v ii'ietie. A. Ka 

.1. Itlldri'l ll'llt’. .1.
V. I '<>1 rn nekas. K. 
Matjošniiis. M. Juš-

mėgėjų.
l akamu, kuria Im- lapkričio 

Iii <1.. I>us venas iš indominu- 
-ių. Ka- jin utsilunkys, map 
sivil*. Ihmg gerų įspūdžių i-- 
sineš.

"Galutinai l>us didžinusia- 
išlian-lynia-: vi*! -kir*. kuris y 

(ra toliuliausia* vaikas pa-au-'

mik

Koreap. J. A M.

ALLAMERICAN EX
POSITION
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Ptte* CirtaNI HmIme ir furaarr durim* Prte darbo i nota a
*A pradAiu* 17 realu* j tuUada iku S>» reidų. B V a Landus darbo Uera 
)>ro«* t’arLuM »*aMlwj Kh iMtruVimu. !0 vatesdu j d U na po J5r. | 
va taftai a U<»r»<tiu tr teuaaa raitau Maa t ori ura l.bBB tuodernlAku n* 
mu kurtumu randa vėjam e po S> M į aiea/ot Ir aucftftau Taip pat 
pardmulaaro nai l«*a<ra AouU«/i<i Geras pa«y*oatinas drl pavie
niu v>rų. IUJtn>^i«m. matai teina. teatrai ir kiti i*aatlinksminai arti.

Atvaritiiafette tieatai vos Nru York 4'antrai lt. lt. artu* rąžykite 
ponai

JAME8 SPRINOER,
4 Smithfield Streel. Pittsburph, Pennsylvania.

AA, ADOMAM A LAKATAIEKAA, UCKAflCtAl KAAAV*.
AA tetai širmo per I ma* ts. au«teba*>fa pilvai Ir buvo. iHapop- 

sija, novir.nitiias vtlvabo. ausiai nrjiaiaa. Kraujo, inkstų Nervų Ir 
aiatn>* ap * t tiuatojimsa viso kūno. Ir buvau nuatoj^o rlltisa, kad 
lo<>v*n«Hi Vmur ><<kojMu n* u |'«relboa, naol<ail>;as vtaojo Ameri
koj ir ut rul ri4ų, M-t nnkur neruvau savo sveikatai p arai boa

KM kada pareikalavau Mahrtaraa vabalų. Hitlerio. Kraujo vaino
jo. Nsrvatuna. Inkstu tr Itoumatismo cyduolM, ta.* po suvartojimui 
maitos r>du«l«« pradėjo mano pilvas at»4<aut. stiprėti, treraj dirbt. 
Kriujaa limeni* Nervai fene atipr-al dirbti Inkstai atoicnvu (luo
mai tarnas pranyko, diegliai nobetad* po krutino Viduriu retimas 
įtaiko po uitnuAimui visų lirų B<riu I m<noe>u U«erdavau kaa sa
vaitė p> buteli Mm luta ras, Uitteria. ir po > m*n aavo pa veiksiu pa- 
magiau tok) skirtumo kaip tarp diena* ir nakties Itabar Jauftvos 
sdik ai ir r«u ltnk*utaa ir sykių dėkojo Kalu tarai m y lietų r»-
rad. Jut ir linkiu viaeitns save draugams kreipties prie Halutaraa

KAtATARAA.
CHB'MIt’Al- INVTTTt'TlON J Haltrrnaa. Fnd .

• ini Mm. HaiM'M Su. T«4**4oama r------1 Mil. SA.
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“DRAUGAS” 
urwrsxux baily rraora r— DsSr EurtU ai.Mj. m 

MLZva.li rvni.isiuaa oo, —■- 
ima w. mm nu cwn*ą.. anmn.

rnuoi oi *• imaumon
Ona Tmr..........................................tzaa

Penmylvanijoa^

Seimą*.

DRAUGAS Ketvirtadienis, rugsėjis 4 1919
=====

S. Valstij ų Senatas ir Lietuviai

|,am*delyje, 1 nigačjo praua- 
įlėjo ir užsibaigė IVnsilvanijo* 
Lietuvių vietini* Seimą*. Ji* 
(Nudarkė puikiai, nors rengimo 
pradžioje Imvo tiek jiadarvta 
klaidų, kini knikurie veikėjai 

'alsimetė, o viena* rašė į 
uiti m kitai.iki i*i>:mc.vštis "Draugų" |s-ik<lui>iii* Seimo 

Miliumimų. Ištiesų j rengėjų 
tunų |*>dek*i viena* nraiškua 
iisiiiuo, kuri*. |m*ių*ta* j 
l'liiludi-lpliių. tarė»i *u laisva- 
■miniai*, o m-siisitarė su žy
miausiais krikščionimi* demo- 

•m Na*u« M«<«- X«r*M u i kratais. Vienas asmuo šaipėsi
aOrta* rtamrta rrtkta laruMynži »r Į 
•Arena. Ptmeal ffi-riauaba aAųutA tMvr* | 
kaa! k f * * areųin • ’"M • •* «•••»* t"* *“
■rl*a »••• ii ri |dturw« i t« r"*»nt«4<i

“ORAUGAS" PUBLISHING CO. 
1100 W.4Gth SU Chicago. III.

Mrainh, am

“DRAUGAS”
IJaa IuiwIi<m- ruvli klhtUv*.

HUDU JkCRATUK RLAlSAt

rumd Mtių........................................... Mao

Prvautn«raia iJfeala** Lai*j
Itaa akai!oaė inrn utatraK) ttm dM a*w* •• ,

I

dureurupiaė* Vienyki'-* kam
barį. P. Vinikaa posėdį atida
rė angliukai ir ėmė kalbėti 
angliškai, kad suprastų ir du 
svečiai amerikiečiai. 1* p. VI- 
aiko kallxM ir jo |*-r*knitytų 

. telegramų |msirvd<-. kad tauti-Į

BazarasAmerikos Lietuvių Tarylio* 
pooedy je U'ureeoteryje 20 rug
pjūčio tapo pranešta, kad 
IJetuvn* ni-prigulinybė* klau
sima* tap« neužilgio apsvars
tyta* Senate. Tnryba paskvra , . , ... .. . . ..p Mastauskų. l)-rų Bie)Ai.*",nk'’ >U,rt,J<.*’ J"'. T?!*,
kun V. Burgį, km.. Jakaitį ir -r j. .* <1n-

iimuk*, kad pniviigtuiuv kv .. . ... Y.. "U . A "i M a «»tk<’, <» IH' U aihilI^KHH*. hU-
kaIium*, idant AiiK*rik<» Senato i ., . . . ...

•. ai- t i • ’*idnn* gului Mirtn« tMiykan: ibtaniH* iM'itų t<»kin, k<»ki<»> .... .... • .. . tiiiihninkni vttla mivo ihim*.iiun iiiuh Irnir. rinnifji k<- .... . ...J .
. <Ikiii> rimu uu«> krikM-iotiiii turi a>UM*nv> tiirvjo pudarvli * . ... .•••...... ... .. demokratu, kuoani knkx-io.IKidiutų kffiniMji). a<* jo* yni . ... . ... * .

ttavMijrtų Valdijų piliai,a buvau kvitas privati-1’1” f***’’" ’r knk-«*
... . iiiiii ta-iiH*kratn uo***dvj<* ptrr«i-rua.ilarim.iii, l„r«, —„. r ’ .

ninku vietų nfinm .tų srovės 
priešas.

Iš to aiškiai matyti, kad taip 
vadiaamaji tautininkų srovė 
šiuo -varl*iu laiku išdiek rūpi
nasi lietinių sutartimi ir ben
dru <tnrl.il tėvynei ant iui<i<l<<s. 
kiek t uotui, kad pakenktų kri 
kščiirtiiiii. įleiuukratains, jų |s>- 
sėdžini įbrukdami savo pirmi
ninkų. o savu sutarti dari dumi 

'skyrimu, *la|*-iai nuo krikščio
nių <t*-iu**kratų. Tų matv<lama* | 

laš |uiptTišiaii halso ir |m*a- 
kiau, kad ]iatvkau į posėdį, 
kurio n<—i tikėjau, ir kad to
kiose sųfyguse nenpsimu Imli, 
■s- ik- tam tnpau išrinkta* ir 
įgaliota*.

l'-tuis Vinika* kultino tauli-

DIEVO APVEIZDOS PAR. MOTER. IR MERGAIČIŲ. DRAUGUOS R VISOS
PARAPDONKOS.

----- RENOIA------
Parapijos naudai 

B A Z A R A 
jiarap. mokyklos svetainėje.

BAZARO DIENOSI
Rll»io Uit, T. tl, H, 18, 21. 25, ll 28 

sekmadieniais pradžia 4 v«L p. p., 
ketvertais 7 vai. vakare.

Bazaras bus vienas ii idomianai^, o jo rinkoje bus visokių, bet gerų ir nnutiin 
gų dalykų.

I Ullliej, i | •
dzin* skirtimi nu<* krikščionių j<» sūdanti1 . . • , ......

•• demokratų. kilimu t knkseio-

9 e * | UI*. iu«nu.l'ratm .MM.,
nė-ni* pusitarimam> t«q> *s-la>.

, i *,-.*.

Suimtoje, 23 rugpjūčio gavau 
teli-grnmų. kad IJetuvių klau
sima* Senate Im, svarstomas 

išsirinku advokatų šlikų. lai-: pčlnyčioje. 2!* rugpjūčio, ir 
I ir klausė nuodingų pruknl |knd man reikia priimti į Wa* 
Im. sustatė ir nzgyrė naudi n liingionų. I>. C. utaniinke. 2t> 
gils 
rislė e 
-iunlė (Ui-ieikiiiiiiin 
Tėvui. Nuvo Amerikinę pilie, 
lytie ir ištikimybę ji* |uirmiė 
išreikšdamas į ui esti ui Suvirai 

Įlų Valstijų I‘rezidentui. I*ns- 
I ii-ikimlanms pr*-r.i*|,-ntų Sme.

• .n. Molui***-' "mi* Seimn* imi 
tode salo lietuviškumų.

sakyilauuis. kati tyčia juirkvie- 
Seinių į M.-dmnoy'ų. idant 
liti" i

pri*-' i.*. 
kri ......tiltu- •.*

i** vi*<* nežiūri,.' i Si imij
. ■.v:tAiax«« 4Xi n** cit'i *.ii j- 

^alic»li ai -litv.ii. |»iiaiinink'i

1r 

-I • livtinini katalikų
Hitų m-mnlonunių

Parap:jonko«.

KrikŠčionip Dem. ir 
Liberalų Tautinin
kų Pažiūrų Skir
tumas Politikoje.

i-i*z*,liiK*ijn-. Seimą- pa»i Į h* hn-m-sė*. Metęs savu prv-**<T 
i-ų. katalikiška*, m** pu-j mes ir užsiėmimu* į šalį į m n* 

i Ai>-ntam įdėlio rytų išvažiavau iš Clii-I 
ragu* ir atvykau į Lietuvių 
raštinę utarninko rytų mįhv 
Itl-tų vaisinių prie* pietus. 
Ti-n radau vienų įlaktarų Biel- 
į«kj. kuri* gerai nežinojo kum 
n* kviestu*. Taip ji- man |m- 
*akė. Tada nuėjau į viešbuti 

Neapsėjo te- triukšauuiarių. pavalgyli pusryčių it sugrįžauA«*R|IM*JAI »«r IIIUANMitMnų. jaraa».^»ų« fraar-aaaagf ųų |MM ' ,
l>\ifl<4inil |imki iMfjutę. ka<l i raktinę I valand? i ",,lktt*
ne jų viršus, nenorėju denio- pa pietų. Tm ma taim paša- 
kratiškai pasiduoti didžiumų - kyla. kari imužilgio ateis p. 
luilsata* ir išėjo. Tai viena* Į Mastauskn*. I'o ilgu* valamki* 
faktas viršau* |«rodauti*,

"* Į kad nyksta • letimkratiškurna* 
''liauni, kur nyksta krikščioni 

knip ilsimi.‘j,,, |į,.j .\us-riko* lietuvių dsu-

Washiug1 <M1» ii. €\o 
j*, 27 rugpjiiėu* |m>iriMlė. ku*l1 
tautininkai liln-rulni i*ih*i i 
dirbti iš vien *u krikšrėeiaimis 1 
demokratais net* tokioj* -vai 
bioje valandoje. I 
kadn nu<> Amctiko* lml»o pri tebėra tlar krikščioniška
klau-u Lietuvos neprigulmy. ir iMuiešimt
bė. ttriimžinimas. Knikurie šnv atsitraak«* liko ke
ke, kad tarp mus liberalų yra |(lrj įimtai įlešinrt*. kurie, pri-
famnių aoriaeių, kad IJetuva 
liktų iki Kolč-akii ir Rusija. 
Bet paskalomis tK-gnlim*- va
liuoti*. Neals-jotina y va tol. 
knd žymi liln-ralų tautininkų 
dalis nori sii.laryti f,s|,-nn-i 
jų K-toiiijo*. Ijiliijo*. Lietu 
VU* ir 1’klTlilHi*. Tada l.i*4u- 
va vadint ų>i neprigulminga. 
Isd ju* liiil-a.- mažai teieikšlų 
minėtoje |",*|, rm-ijoj,-. kurie 
vestu I k rainu. Iii ii š.'-i„ny • 
demokratai nori li-iškie ir- 
prigulmylH. Lietuvai, o m . 
kinky mo j**« i vienų iš keturių 
plėškių prie sva-tium led- nuė
jo- Vežini,*, kinį imlius ato-i* 
vežti, •• ' urm ladzin* linky- 
širdimi.

Iiiikšr'oiiy- d*-mid i.ii.i* *la 
nori, knd -Utarli* ii f„d*-raei 
jus ur tu i -u 
l'kruinni*. : r 
tnntoiiii. ,lmy 
išeivija, *• ,-*• 
valdžia. Imt, 
dalykų tumi 
suktam u-ik, j 
sujungti Ame 
Eederai-ija -u 
nni-, kitmu 
gal |gi-:*ekti 
pri kalbi nli 
vukiirių 
li-tai ilniig 
sln prie i 
Rusija, y i. 
kų. Kn- i*

••n

t

t

lt

atėjo p Vinika*. Aš jam |m*a- 
kiau kokiam tikslui atvažia- 
vau. Hkzekutyvio Komitetu 
|šrminiaka* fuuūalė man |wr- 
baršti laikraščiu*, kad ii jų 
surinkčiau medžiagų* reiks 
lingu*- nr—tnriaaa*. Ta* partu- 
lytus* man atrodė (ru|oitį ar- 
*u praniauta*. Ai mintijau. kad 
Suvienytų Valstijų rimtiem*

*-tiH* gražia* rotudiurijas, gra
žini stiknlls'jo uuibln ir užhai- 
gė —-imu.

Vis*** Uit**- *tamlM-aė0 lietu-i 
vių kolonijos t , , 
I: piitiašių Seimų, liet mes ne- į greitosios sukimštos į 

jhiIuiuiuk-. ih-s daliai' yra lai- Inikrastėliu*.
'ka- statitm* darba. Neužilgio 
įimtiis reikės rengti Lietuvos 
\’i*-š|*:itij*** Įmskolų. 1*mI*-| m*-
I.-1I įkilo*' JK-gų. < 

nikėjam* išr»«lytų. 
jų apH-linkėj*' Seimas r*-iku-j 
dingu-, tai pri*-* šauksiunt jį, 
degu raštu susižino >l ........... .
’••• Lietinių Taryba, ijmė| 
■u ju« pirmiiiitikii p. Mn-tuu--

(7u:: Eih.-Uth .tr, U'.|. r—'«l««"‘h» Iialmigit. 
r . -U»tl. |l. <’.| MiduilHH *MU» | 

li šf n«*|i.*ik«'iil:ė iN'tidrif-iii'* 
l.clum n*ik:dnin*« protingai 
:»mdilHA tlelHHIJ Mf"t ilolltll 
• i ••piniju. •"•1 ifb-tii N«'iiiini 

1 *g;di pakenkti. t
I*.-*kittiiti:iiin* .\nit-rikf«‘ Lii*. I

•i\ i !«»*••• h je Itiivu
. IU'Im it "iiliirln. knd dnlmr 
' •’ • ’ • tl.lll!’,' NfflIHI iH'^Ollklfl 

*• zih«»|«; Mt Tttr%lmA» %ul- 
. tlyluu

kur jie laivu pakviesti, už ne
klausymų Kkmėratyvin Komi
teto pakvietimų ir pripažint*, 
jog taulininkni-lila-ralui ne
pritinka larmimakauli posėdi- 
je. susidiiianftam*' iš vienų 
krikščionių drmakratų. Tada 
la|» sutarta pertraukti |ai*ė- 
dį ir |*a*ių*ti į Xv«r Turkų 
da deiegata p. Vinikų ir D-rų 
Itielskį. ka<i pakviestų atsisky
rėliu* darbuoti* išvien.

Jiedviem iš važiam* likusie-

statytųjų vardu al*iėmiau tų1 du .uriai prirengti jo kailių.' 
projektų atgal ir kviečiau su
sirinkusiu* kuogrvičiausini vi
li prie rvi kalingojo <iarim. T«- 
<la p. Vinika* stojo ir užn-iš. 
kė, kad jis taip gi m**m<*rnn*ln- 
luo projektų skaitęs, ir kati 
atrandu* jį geru, tisk-l įneša.

Į kad taptų išrinkta komisijai 
^galutinai |H-ržiuridi iin-morim 
durnu kuilių. įnešima,. la|s* |« 
remta* ir priimta*. Il*-*lagavi- 
mu komisijon išrinkti B. Mas- 
tnuskn*. t*. Si«*on. amerikieti*, 
ir aš.
Kegaišuislami mc* suėjau. į 

viešlaitį T!»e kVaskingtou ir

senatoriam* reikia stambesnių norėjo sunamloti laikų ir ė- 
'ir svaria-snių dalykų negu Ii- urti*« •‘■'P l«r»>.'ti na-- 

galėtų imihrv..'" 'anlžių raštininkų ant "mrmuiumų Senatui, kad ta* 
" I —!- .j.!...-. 1|||1M'gulėtų Imti įtrauktas į Sena

tu aktus, ir kati ištb-sų įtikin
tų Amerikiečiu*, j«g Lietuvai 
reikia neprigulmyW«. įtikinti 

Po iHlnisleh- atėjo ir Ame-'yra nelengva, nes senatoriai
Jei kuriems ”*“* l'irtuvi,l Tarybos pirmi-įtinu <lnug Įsditikos slėpinių, 

kad !*• Majauskas. Jis Irt 'kurių um> frž.iimme. Berašant

LED ATSAKYMAI

Tokiu Itudu susidarė ketunn* 
kmuisijėlės. l*iriiH>ji turėjo su
rengti tr sutvarkyti medžiagų 
apie Lietuvos vieta, istorijų. Gcrbizmiejie Kžebcnai! 
•ryvi-iiiojii*. dalmrtinę respuh- 

‘ lik*** organizacijų ir ju* kari- 
! he* jėgas. | tų ki*mi*ijėlr inėjo1 
Į p|». .'m«tnu*kas ls-i Knupas ir 
kun. V. Dargi*. Antroji komi- 
niji-lė turėjo apimli Irukų įsi- jos), 
hrmvimų į IJetuvų, talkininkų' 
iM-nmkėjimų suvaldyti lenku*, 
lenkų sutartis su IsUševikais. 
Lieluvus Mintikiu* *u Vokieti
ja ir j<>* |ia*laiigas sulaikyti 

| lukus'-ių idilinių į ry tu*, šita 
pu keliu vulandų darbų ^.j. j '"•’k jii iš Biel-

. . . ..... | sktu lai ItraėiulK* ir kmi. Ja-
giiu<". Imduvių rastinėje jau kai(-.i(1 Treėhisi*.* kornisiiėlės *-*rat*« a-
dirbu <laug merginų ant rašo , ■............*l... k* til|rti mažiausioje mala
mųjų mašinų, jos |mgamtnoĮ 
kiekvienam veikėjui |» kopi
jų. Man. turimi |a*r klai-ių. ti
ko ko|*ja I*- antrojo !n]*i. Ne
labai estui militalę* dėl tos klai
dos, nes turiu piratinį nsiao- 
rijažu raukraštj. t odei k-ugrai 
galiu sastaty ti visų tuc.m>rija- 
lų. Jis bus ištisai at*|iaasta* 
•"Drauge."’

Kaip p. tapatta pateka į 
kalbėtojui.

I’altaigę diirl.j su mniKirija- 
lu iiuėjoua* į Vidureuropim-s 
Vienybės kambarį, kur būvu 
Įaisilikę kiti sasivažiavusirjL 
Jie buvo kntik sugrįžę ]ki pie
tų. I*. Vinika* Inu o išdalinęs 
savu sustatytųjį “l'laii for' 
Senate lleaiing*.'" t. y. planų' 
išnaudoti tų laikų, kurį N*ua- ' 
ta* |Miskyro išklausyti lietu
viam*. Ant |daiK* Inivo |*ara-' 
šitų, kad |a-tuyrioji> Senate 
kuli*'-* p. Isųuittii Vidur*-iir>-pi' 
ik— Vieny la',* laidu. Tni buvo 
laimi suiimniiigus liisiii* 
įsprausli katalikams įsųmken- 
,'innui žiiMigų | visų lietuvių at
stovų. Kai-knrie krikščionys 
demokratai išreiški savu tu-pa-į 

isitenkiiiitnų tinmii. l«-t kiti ži
luoju. knd la-rgždžias yru <laik- 
iltis norėti, kad iaisianuiniai 
Istatytų l.ii'litios reikalu* iitig- 
‘ščuui už. -aio |iartijo* dalyku*.
IimIvI krikščiony* demokratai 
nieko nesakė jirieš p. i*>|*»ilo.

I'aiiuilę* uuoinidų katalikų 
uitų p. Vinika* pram-šė. knd 

: i .'.kari kėliu jį* Įs-igteit |ia>n- 
Ik*.-. j,,g lietuviai senate galės 
|ui-liiliti liek žmonių kilk no 
r>-s. Jau tlalgir esą dislauu** 
p.Tstimgos, kad lu tūliai gautų 
lik dalelę iš |,iisaiitn<s valan
dos.

‘ tolu .
, kiau*
JI.K-I

PRANEŠIMAS.

Spru-diiiuiim atskirai šių* 
giesmes:

L Pulkus ant kelio.
2. Aventas Dieve (tuplikad-

3. Oarbė ir Alovė.
4 Duokim garbų, dėkavonf.
5. O Salutaris Hostija.
C. Tantum ergo.
7. Dievas mažų apginajaa.

Išeis jos vienos mažos bra- 
šiuryte* formoje, lengvai ga-

•knygoje, (liesam imto* iš 
maldaknygės 'Ramybė Joms’. 
ZiiHim'im. turint įvairia* mal- 
įlaknygv*. sunku nutarti ben
drai giedoti neM kn* malda
knygė. tni kitaip sutaisyto* 
to* giesmės. Ta brošiūrytė ■*- 
ve«tų visa* prie vienodume. 
Ka* norėtų jų gauti prašom, 
iš anksto pranešti.

Kaina 2c. Ka* užsisako 
| daug nuleidžiama* nuošimtis.

DRAUGAS" PUBL. 00.

nottiinini ir |nditiški sautikini 
su nrlsdMi-ikiška ir Isdševikiš- 
kn Rusija. Toji komisijėlė su
sidėjo iš I’. Rodžio, p. Ilagdžiu- 
no ir kun. Iluėio. Antgahi. kri- 
virtoji komisija turėjo apimti 
lartuvo* sautikiu* su kaimy
nais: latviais, estai*. Ukrainai* 
ir toleuuiu |iasauliu vkimouii- 
jo*. |*4itiki* ir kultūros žvilg
sniai*. Ta komisijų turėjo išdė
li Lietuvos troškimus, jo* kovų 
už nvpriguliuy hę ir tos m-pri-

— _ -------- įso) W. 4A-Uj 8L Chicagu. m.
((‘atauga aut U pusi)

■ -----------t - -i — - —

JAMES SPRINOEB.
4 8ir.ithfield Strct*.. Pittsburgh, Penniylvanu.

AUUMINUM COMPANY OF AMER1CA 
KŪJU RANDASI MASSENA NEW YORK 

REIKALAUJA 50 VYRU!
I'rtc 4*m«*Im4| ir ftttuarv atartas. I*rte fiirtoMT atarta* tįsok*

|A |*€M<LtaMn <T 4-cAltua | VsInMOa tkė (r>*ntai. A VafalMl** (tarimą. <*CT« 
•*•«« fMtad |»rba *Akra*«l«'u. »* t ti"*.' |m* Sir. |
«alan<!. Mų«ra4«tM ir U*4itra *r*ta«. M«» Inrimr ramKu n.i
i u l.writMa» randuK.jan.' |m. tr ) tu. n> ir muv^Uiu. T.«i»« imt 
laildiHml. iw>« Kilt ledi i."* »t im»».»l.« m (bfu. i—l i.Mniua «t«4 |«4\w 
•tu v>rtj *«»•. ri.^ilt.aa l« fr *i fr KHt (• t", f ir k ur»nn.tt bKl.

AlVarAiaulbtfdr « « N« n ^»«rk tt. lt mHm r»*yktl«
|u*aiul

memorandumų galima jaisiu- 
Jį |'i,’l’ Mtmtoriai prijauėia lie- •>'<« tokių daigių, kurie |sitiu- 

u \ns-ri l,uv‘“,u‘ ir kM'l' K»ll«ua tikėlis ka laikraščių rašėjam*. lad 
iie|iatinka riiuliitn* Įsilitiko- 
leilėjauis. I’n-ikalla-jiimis su 

" . Abinlii dlviem ameriki-M-iai*. buvusiais
|s>mii Mnstaiiskas ir Vinikii- •••imi, davė daug šviesos. į kn- 
iš«iskul«im> pu* senatorių *ių pu*ę kreipti tų inemoran- 
Isslgi*. m** ji* buvo jiedviem 'durnų, lų patyrę krikščionių 
jMskvięs |M*iiiiatiiuų autini |dcinoknitų veikėjai ir nv*i»• 
mušu-, liana ilgai truku, kol ikiretė. kol tų memoiuuduuuj 
juislu |uirejo abu linksmi i: parašė lietuviškai. Jį užluiigė 
Idžiaugsuiingi, iv- seualoiiu*svptiutų talandų inkare, 
piižmlėjo. kad lietuviam* S<- |l‘"iuii II. Mn«tau-k*s ir J. Kuu 

i luitu komisijoj** Im* duota tiek 
laiko kiek jie |uili* tu uorė* 
ii Ims prileista kallėti tiek lie- 
tuviškų liudininkų, kiek uių- 

iTarybų pirmininkai turė*. 
’ Titului džiaiigsiiiiugu praneši- 
imi už-ilmigi* dietui. Sutarta 
ant rilajau* su*eiti Vidutei 
rupines \ lelills-. ( Midle Kiltu 

iiu.ni kamluiri je ii ls*u- 
psinrstyti įjotum* ri*i-

i Imi uuiiaiagiai iš|w*akojo.

iš t<> timiil**,. B*-t ji* >bv<i šim-

j

f Uiti

Pr. ZtUnkui. Cicero III. A

HM-. -p:
1* l.litj. alį RllIttlUflojll 
tiiiralmli jį kult} nrptt-

|m*u:i 1 
tlnit n

tanku. kakta.
A. Malakauskui. Chicago.

Iii. \pm tui plačiai jau buvo
.rasi ta “ Driinge"’ tZiur.k Sami

"Žnsoiių Veislės" • Drg«"" vmL i

P Ju
. 165 n Ita",. I!»)!> m.i i n
ozą pu t Marčiulionį ui W Tr

Go^t.nan Wu. Vi-n širdimi .Inknit
:g‘ ■ Li* luiių Rynm Km

Aumri
M

Nevykęs posėdis.

r> kun
g _....

U a

tgiuui. yra ki
•att'.i "Garam

|«i- jį |ni<4Ue ir tu |Hičiu nak
tim išvertė utigliškui.

Memoraadun.

Aut rytojam, t. y. ki*n<* y 
apie pusiau dlyliktų lulaudų 
prieš pieta- tame pačiame Vi- 
dtirruropiiies \ u*nyl* - kam- 
iMiyjc nt-idaiė ls-n>lra- |s> ■ 
dis krikščionių detimk i.tų ir 

daiitiiiinkų. Krikščionių d. u • 
krūtų prikūlė visi minėtieji 
lukarykši iui. <> iš tautininkų 

|lils-ralų pu*' p. Vinilu* l*ui<> 
ip. Kmii*. p. Ikiri’vyėia, p. |t;l
gd.iuuii r n Ib'i.mriiait-
iu».

liausi 
kati**'

it ji t

paskirto- k*-lurv*m* tau- 
. Kiikšėnmy * il*-mokuitai 
*,* ir ty lėjo, leisdami |miti* 
salo plii->ų politiku 

rkmmt ir plauimi 
mn lik įimtai, 
itų padaryta*.

Konusijelė*.

I11

4*1

NEPAPRASTA PROGA
1'rrkatMtrm* r* nu« |miuiW Ir MtataartM tt ■ jua, m«a bkoltnaanc 

f>;nijlttB aM talmit I* urvų Ite Jokit; • •• ••
l’tlrt n InfortiMi i - b .lu* i . mM I l'trttimtta ut| amam *;JV tai. 

««L. tLt • tai. taku ' mJ»i I*.f t-tin- »« >»«4 * u-;'. M »< X«rv i*ld<« 
ir Auimra ateout. arini (<>• lundu-t'- %k14,'I*^.

Lietuvos Vyčiv Building and 
Lo&n Auociation

durst* Xaka% Pirm t*. lUtHaMK IUi^4.. Ik
I Mkrai A«««w. 3241 h«. llalHi >1 H. litu Aulmra Ascamh .

Ėinotuar p<-r 25 metu, ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dalmr

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
Noro

ir gvnraat uOja
u* g i sti preke, pinigų ir kitų žibių 

tm l« |hw:

I Icnry J. Schnitzer Stato Bank
141 Waahingtca Street. Ncw York. N, Y.

r

.ame kreti

HH - ^R



Ketvirtadienis rugsėjis 4 1919

I
Lietuviai Amerikoje.

(PalmigK nuo 2 I

K;»* 3|i

niDEUS RAZARAS .ĮOMRRKAS N“.rogiiMS"’
Šv. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia Av.

Rugsėjo-Sept. Nedeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra: 
7,10.13,14,17, 20, 21 24, 27, ir 28 dienomis.

Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v.
Šią nedelia 7d. prasidės au dainomis ir muzika. n<

1. Vyčių dr-ja rugsėjo 10 d.
2. Aušros vartų dr-ja. 13 d.
3. Šv. Mykolo dr-ja » 14 d.
4. Šv. Juozapo dr-ja 20 d.
5. Ražančiavos dr-ja » 21 d.
6. Moterų Sąjungą 4-k p. 4< 24 d.
7. Šv..Cecilijos dram. dr-ja C4 27 d.
8. Šv. Kazimiero dr-ja. 44 28 d.

[wi!« tiki-, ilnug ko islaiiii*--, H ka-
panfi vakarai 10c. Vuteau vak. 50c.

giilmylu-s (u-iešų prapagainlų.! 
Kitoje kmairijoje turėjo daly
vauti pp. Ilertnmmiviviu*. Ba
cevičių. ir Česuulis.

Dešimtų valandų vakari- trr- 
ėioji komisija jau buvo užimi- 
gusi savo dariių. Pusiau p> 
dvyliktai užbaigt'- savo darbu, 
dar dvi koiniriji. T*<la Lietu
vių raštinėje p. l/i;,nlli, p r 
skaitė ko jis ketino k.dlu ti. Tat 
užėmė •> miliutas. Tn**'-iosii>. 
komisijos sustatytasis raštelis 
užėmė 4 miliutą*, kilų dviejų- 
uiaadaug tai pat.

Uatmriaž Knate.
Ant rytojaus, t. y. p’-tiiyėi,>- 

jp. rugpjūčio 31 iL Nennle susi.

DETBOIT. MIOH. I reikalu*, sky riau* pimiininka*. 
------------- j J. I'rukaitis. plačiai jautiškino

Tauto. Eoislo. tuip-gi ir lo'upie dnlmrtinį Lii-tuvo- padė- 
Kau lonojo Kryžiau* rėmėjų jimų ir reikalų prisidėti kaip 
s m i rink ima* įvyks rugsėjo 4 
•L 7:lili vai. vakmv, Nv. Jurgio 
liarap sv etaiiH-j. Kviečiame ai-

,.- ibiiiky t uarius, laijegi visu. 
I Detroitu lietuvius.

Valdyba.

DETROIT MICH

aukmnie. taip ir darlm <1* 1 niu- 
.ų tėvynė*. Uetuvue.

l'r. Zabulis puaukoje filmu 
uuĮiiriciuiui k«4ci*i daiktu ir iė- 
leidituui |K-r tikietua. Nutarta 
daiktu nepirkti, liet tą 10 d**l. 

i idei.ii. K. Ilarzda tnip-gi ]ki 
mikujii iliir fojlil.

Ilelei kutu K. Aiiilu-ozaiėi** 
Tat ĮMtalpiuto --IJetuvuj” rakte

IŽiemai ux*JU* galvių |>u.iuau- 
<kiti. Kiekviena*, kari* skaitaiI
šį pnin**šiinų, getai |>amn*tyk 
kaip tų visa daryli ir kaip 

.savo gimiiiėius pigelliėti, kaip 
slų-li klauskis laišku ir gausi 
pilnu- ir teisiu..i- mm tuusų 
itiforuuicijas.

Lithuanian Belui Shipmrnt,
6 West 48-Ui Street,

Mew Yark City.

UNO&HA W1SC. 
PrtneiimAs. Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Tdrluftu M<KinHv &?« 
<«VIM» HMUkLlK IJU.IM 

14M Kocth M«-ken Wwl«-«arJ 
Kauu>*a W. Ul-loa £>!«•»

n>***m.i<> o,mh, ihsmcis* x«. 
ruuu. <•* l,H«.w*

lt. *1 «■*<-.

Ii, riuuiiii, ji llraug. i kurie m-. 
,*.le USMmok, ję l,H-l„-.ul,ių tuok,-* 
•-iii ir pu*iliii,,*4.ilino. įimlonekit.- 
Vi-i*ni*li iki *>kanriii rvirtmi-i .u 
*iriiii-iin,< kuri. sImIsi* niir**'jo 2* 
• I lt* 19 m. Mvi.sihių nieki*,- t pu 
puolii Ait.lMI o p..*iliu-,sn«m-i i I <*• 
i-Ūmi f 4 tai. Taip |*iit uudotiekitc | 
prisiųsti ir Vrlykiliės Išpažintie.! 
I'nliil-lijiiun. Jeiru kuri* nrišpil- 
•ly* ii.,. pri,*k*niH* nu*, šiert,** 
Ui.tų l.’l Ml*p du ta* UIS* gini, 
t... ,.,*.!)*» Ilgoj. .......  pust,,,
tmh, susirilikius, lik. išbraukia* ii; 
■imugij,*.

I'ASAIIGA: Sium-uuit n.4.,— 
kil.Aiu* .variu..

PEARL (ĮUEEN 
KONCERTINOS

Dr. A. R. Bhimenthil D. D. 
AKU hWX-WAUSTAI 

Patarimas !>>kal
j t.lundo fiu<» » U ryt© tkl
Ii v > V.’ r. t.oiiiM • tkl u
t l«l» ** l«i«tsnal Aer. kas*. 4T m.

Tetarpsta T ai 4a 4117
j TrlelMSaa l^ulerard C4IT

(

Mes Politiniai
Lietuviai* mv* e**u>v.

ka* du r jaučia, jog jo gj*l<wv tarp viete. lietuvių kyla daug 
l<4ui pral.K-ių krauja*. ėiandiv' vieokii] kalbų, gim'ų ir iM^a.i. 
prie iluriai. įtikėjimų ibiluu-tiniai. tetubii..

_  . o Lietuviai, at.iuiiukim. jog Tame .u.iriiikimv gavo pe.ti 
J ...J____ “ ‘ “ i- .ianiiie iiium) tėvynė* kiauai-|ir ”1 anaga*," kuri* ėmvižia
rinko šliauktieji lietuviai, čia tna* guli aut *var*tyklių. Kernį ,1HJ* veikėju..
jau |<. I*>|«lt<i nelirhuvii kaip, rjdoee teka tikra* lietuviMca* 
Vidurvurn|>inra Vieny liė* a. 
Mova*, liet kaip, lietuvių at- 
stovą*. Nieką* i* lietuvių kal
bėti negavo. Buvo |a*uki re|ml> 
■ikonai senatoriai. Jiem* tap> 
įteikta* meuHiramlunuu*. Jie 
taip gi firiėmė ir ta* kall*-k>, 
kuria* keturi*,, kmnirijėlės Ihi 
v<> |Kirviigu*iii. keturiem, kal- 
iM-tojam*. Tat vist žudą būti 
at*|mu.ta oficijaliainv Suvie ' 
aytų Valuti jų leidinyje vadina
mame "Coiigressioual lle- 
conk,” kūriau*- *|mu»liiiati*». 
yra viM,>i-M-iuitorių l«-i at-tovų 
kall«»* *u visais jų |«uiiuėlai. 
dokumentai, ar raštais.

Keikime.
Apie keturiolika lietuvių* 

smarkiai diri.i p-r keliu* dil
iui*. Keliolika sti-nogniriM-ii/ 
niM p-r įnikti. Vi.n ta' :i' 
ėjo liaiigiau negu litk- tiiulj <b> 
lierių lietuviškų piuigtj. Nau
do* iš t,, Lietuvai. žiu',t'i.i. y ni. 
Nvtialm* iškiliu*,- tini* liiutn*. 
išklailsė ir lietuvių. Mus reika
lui Utim* keletą |,||*l<lpil> 
s|aiu»liiiy jo “t'ongreasimial 
llecurd*." I'ri.idėjo vienu mit
ui plytelė prie Lieluviip u,-pri 
giiliuyl*'-. iinnio. Tų plytele 
krik**i„ny • ib-tivkiulni paž* 
uu-jo kryžium, m-. «b-l tėvynė* 
iiM-ilė-- užleido visa. gnrl*iiiga 
.iii. vieta* savo prii-miu*. žilai 
darni, kad i* jų niekuomet n«- 
susilauk, pamišau' nuolaidu- 
tis>.

Alų. kor<-.p. ib-htas, t*4v- 
gnifiHsImmi* apie tų lietuvių 
iškliui.'imų Neimto i.*itiirė:
**Lils-rnlai p-r t'nlduvllj viskų 
.liginimo" (lilivral* .pdlivl
įbroiigli < 'iddMi-ll t. Tu' n i š|.i.i, 
kad lil.-inlm p-r p. 
uitary mų sudar,-. j 
lu t’ 
palto.

Lietuvių I*rekyb„« Ib-ndra-
vė pirmutinė pralauki- keli.) ,.ilK ,r loH„t ____________
pirkly Imi *U Lietuva. Ji pil*. ntlntii, anafaiėkile ŪMimuri kn-ip

Ik- to. susirinkimnu nlsilan-f 
krauju., tas ts-imri. kud Lietu- kiu. ImvoU lt. Kryžiau, rėmė, 
va amžiimi Imlų vergi-. Toks ■ jų skyriau* vablyfa. k-jri tarė.

1 lietuvi* šiamiic kovoja su Lie-iai apie paark i ui ugreuf darfavi- 
. tuvio pricMa. lk-Crmtirėtai,; mų.j dėl L. lt K. Nutarta m- 
iminrskim nors aut tnnu|KM<'<lėlHij*ušauktivieMų*u*iriiiki-

' vr.landėlės |,arty-viškuu ginču*. iuų «W a|u*var.tyiiai svnrtsų 
jm.idimkim ranka, ir viri kaip i reikalų.
v iena* stokim ginti tėvy nę.

Ateikim viri į lietuvių karvi- 
v ių susirinkimų ir j.tukiui j 
kareivių eile*.

Nusirinkiuu* įvyk* rugsėj,,' Sars jau sasinešimai

T. T. 81c. Bary*.

PRANEŠIMAS

rf» M-inn nto* u «*n •
Wtu4 dšu/MiuOa Iltettetelu. k<iT»« ne- ' 
,ua tr auote1 rthoii.vt-
4*ir>trar. Kkifte. <wriuo»».. X te>-mc«ttea 
pa4nrjrtA unraytfa • la’.rtlj*** A 
žHflkt K • r«Ur*'te fs.rtr »'
■ ir’a fa*<i *» • «ne*

ll««bniaVkHte bu*.n*«>f«ų lk<M) a
CMum 4ykat

6E0RGI k VITAK MOMG GO.
tara w. «rm m, <i**c* m.

i 

I

Dr. S. Naikelis 
(ii UVTtMAM m omu lUlAa 

i:il kau A-Uiarul Ao®» 
I'Duk ItroMT IHJ

Ct-era (rtttae
4t4T W. 14-tk m. 
I'bc-ae Cleera SS 

IbaAU*aa-Ua UM W. **-4h M.
I*h«nn« l«ra^eet Hll

i
matinė pi siuntė Lietuvon n-i-ji* prie vabtyl*** ne* paduodant i.<- 
kalingiaasių daiktų. Nnintė tu ,r»riui. kilu syk pa*iuik<i vi*»4:i . 
•bl. kada iš visit pirių šailkėii*n,«l*,nmim. jus «e,k- tižtikeiuti. 
Ifabmi. ka-l tai NHUALINA " *“'"*ėj.'.. kaip k*«U m,*,- 

'••(o mes piPMlėme. kad BALI *•'*•<*. Iritri ir išeina vi-šlie nerti- 
•*- M A ir iimiari.

. i
Deteįptaj IŠ -tUVIMi geri,. I 

kua. lai ūkai t m, lmvu sUĮiaiiu-1 
dintas .u aiusf Bendrove iri 
jo* veikimu, clerb. ,k-lcgnta* 
visą musų v<ikimų l'ZUVilft 
ir I ZTIKKINA PASISEKI 
MĄ. Jum n.lėute niii-ų gnu 
tų iš l.ielitvo- milijoninį iiz.-n- 
kvitui. Šukė, kad gulime b- 

ll*iuM-> siųsti .-imtų >Ąkių liek, 
kiek užsakyta. Visko reikia 
šimtų sykių daugiau ir už vi* 
kų lm* užmokėta. Kekė, kad iš 
tu bu* p-luo B'-ndruvci ir nau- 
*la Lietuvai.

j Todėl daliai musų Bendrove 
kiekvienas gali iiasiliketi. 
Geri*, dch-giiiui atsilankius j 
ju-ų kolonijų p.ikluu*kite apie 
Lietuvių Prekybos Bendrutę 
ii-niviii-kui. *li* |Nitvii'ly 
kų ui<** -akom,-.

šiolui- di-'i.-iųi* išjdmiki
1- New 1 laivas -U ,i;č
niu išpildymu milijoniniu m 
-akyliai ii - i drabužiai* •> 
maisto daiktai*, kurie Imtu l.i i ..................................
tų pri-iųsti. luip-gi i-Ve/.iu 

'11,11.1 <|id> l< ' ryniu . u
gomi-.

I 
’!

- I

(hitui i« |M«ltt«MUlUf liddlbiM ad 
n-MU* kad k M-k viritaa iutr>« žitMri’1 
kur rvikak kn-iptia.

Pirm. K. Venckų* .tie; Ganieti K1. 
t'atfdli. p. M u r vi ulu itin. 42<»

4 »T44tlg*- K:.
\ nitui\>«*ui. 3l<» Garileii 

SI r. h«n«wliM W.im

F. P. BRADCHUUS

1I
•

Dr.M.T.StrikolM
I

Uju.: SIU Mn. U»Utr<4 Nrv.i

_ *41
4 <1.. 7 vnl. vikare. mv. Jurgio i Lietuva ir Kalimi, Irčiau <Uir 
'„ažuytiiiėj svetainėj. nut t’ar- yra daug sunkenybių. kūriau* 
iloiii nvr. ir Wc>stmim*t«-r, lh-- iiĮisiiukilui tąjį su-iis-šmių. Tai 
t n'i t. Mieli. ! nereguliari* vamb-niuii* lai-

Valdyba.' vų įdaukinėjiuau*, tai gelžke. 
_______________ lių trukumą*, tai sunkuliui* 

gauti tuiu tikru* kai kuriem, 
daiktam* siunčiant leidiniu*

i
i

1  ................... . ■■■—4

Dr. MLStupnidd 
3109 So. Morgai Street 

<MK«X». 41X1 wota
T.W«maa Var^a M3S

VaiABdoa: - t iki II U ryta;
4 l-u pietų iki S rak Xte4 ••ba
rni* um l iki I vai. rakaraS. D. LACHAWICZ

i

linu

ImiiuiiiIi '.įiMtiM iu*. vi

<**i«ouii itin tarpu dnrkii
:• ••itin. A t važini •• i» kily mi«*. gu pni siuntėjam*. ||vf

ii?i durim* gailiui. Strrikti to vi><», Lieluvoi A

gi*. vni (ui iM*iiuiai pri<liMMlu inr*

—iii* 
Mi'vd

C'nldvell'l. 
•S m*'knr Ii 
tik |*. L 

vuii u* i*ii.i

E. 8T. LOVĮ*, EU*.

SJOUX ClTY 10WA

R SCHOOL,

ITHUAN1 AN 
CORPOrATION

Uždirbk
15 iki s50 

■\7 i savaitę

Dr. C. Z. Vyželis
UITI l |M 1 l*»
4r- bm«* > »»<•» »i 

ii4Hu - a*.u
m*. l*lll.ASI» 

nrtl 4T-I<»- <•: tu

244 W B

li'iviiii taip gi m-m. Gntvekn- ’ menko* Pramone, Bendrovė, 
i'i.u si r,-iknvo!i dteiin*. U-l knip pduukn* kol atėjo laiku-, 
vi, stii rep t lidž.nusia*. iniikuriuu vi*kų saugiai ir uztii,- 
'i irliimiiMii vieni p'-ti ėjo >bir- rintni galima pri*l:iiyti ir iki- 

kiti liukais važiavo.
Niilėlmje, rugsėjo 7 d. Lie- na į ilurl^y ir *te»ig*i« pageli* 

invių Nekalt,' l*ra*idčjiiia> pa- ti Aua-riku*

DR. D. J. BAGOčIUS 
Urtgtl. Gy</1ojM w

• v>tr^r*»e 
la<4«l> A*k-

.• tt. J . o M • kt0M A<. 
I umH-M. lu

*•»»*e riX4oncUet ir «»Om* 
r u! liną, n I4f.

t ryte :l 1 II 4 1 r«. V»M4I
4. < .e > •esere

» Iki lt

Dr. G. M. GLASER
rraktikun|a TT ■*•’%

<H* «* 31 ••
««• .

Mi'lA IJAIJM Afr
kluirr .k-4, V>fi*l. . I PC

n-i'.g l>r-
VAl.lM Xue

d* jo. n a* ir tlu : i»o
iki b «uiua4..' vakare 
lioti.ta auo ) iki ? t- 
T.Ufiti-n Yulda

lietuv imu* kiek
Ii sušelpti -m,, 

ir gilium--, i -mieiii 
-uvurgintuj,- t, vy m-j,-. 

Mulu- yra getui žinom. 
veiklumu, l.-lgų. prancūzų, 
čeko -lov.ikų ir italų |utšclpo* 

ulėje laiku* 
‘*i'lh,v<>- |mvi-ik*l„. kuri įtaisė i kuomet ir m, -. Aim*riko< lie. 
kiu-n gerti. I.l' l.ma*. kuli. N. E. I tuviui, gulim, t,"f * maža dali- 
Ivole.iit.ki., | tui prisidėti ir |»i«lyli *vie-

l'nlinigoj,- rugsėjo n-ligiaiua* 11 ui ir *nvn lindimu* Lietuvoj,-, 
dideli* purapiju. husaras. Au kad iih-* t*-l>,-ame jų Uruliai.-. 
k„.* jau diiliar renkamus. įtei
ki. i tikėt i,-., kad rįmcl pa rupi- 
j“ b.-ixmn Ihi. di,|e*tii. ir p-n

i.ipijoji- prasidės dideli alini- j gulint pul.
■ l.iitiskiliiiingi iiii'-paiui lm- lai draugu- ir i
I "i.ii 7;lšt tol. vilkui -. Bu k<- *;n„

11, ta* svetimų kunigų l*-i p,,
- iiHiksliuinkų iš t'liieiigo* ir 
npi, link,'-*. Atlaidai yra roti
ti.imi pi*v i-ntinmi Mv. P. II. J draugijų. Ihilmr 

I ui veikslo, kuri įtaisė i kuoita-l ir m,-.

.linai* ir dukterimi'* ir kn-ll 
ui* - ateiname jiem- |mge|lw,i, 
I II' 
ki

iijuiik- Iii ti.uk- 2314 23 Pi. Chica^o,
•ai nu tuti i m j
Inluuu'ui I. - •

T, L įl»
—---- •

Dr 0. VAITUSH O D 
nnttl* Akli .1*1.1 IAU*i v.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

t l Kll 4 I -Fili 4

Vėla l.ilaa ta.aumuM

* f'*a>
W. UI I||%<.T<»M ►IIIMCT

I a»- 40>
Te! centrai 1<TI

utrnaa. k t d u



Im== D RAUPAS Katrirtadind*. rugtaji* 4 1919
\ ir* ■— »

CHICAGOJE.
>■■■ ............................. .................................. ...............-i
KATALKMKOS ŠVENTES, gal bus atskiras teis-

----------- MAS AUTOMOBILIŲ
VA0IUAMS.

i K CHICAGOS METIMŲ 
lOLONUy

U NORTH 8IDE.

,ų įIIIIIHMUII

Mes Patariame Gatavas Kombinacijas
Jūsų Giminėms Lietuvoje.

Ketvirtadienis, rugsėjis 4 d., 
tv. Rotalija.

PMkUdienis. rugsėjis 5 d .l, Pn nkojama. kad < liimgsrjr 
tv. Laurynas. Justinas.

SUAREŠTUOTA BOLSF.VT 
KŲ LYDERIS.

BoUevtkai grūmojo detrkti-
vamv

drlrktivai 
-u-irinkiinan 

Blnr l-lnnd ava. ir 
1<-n bolševikų 

Uit t.
Im>Im-s i ka 

kliai reikta 
Šalie* vyrian.yhę

I»ii iiiktiiln Ici'inn- liM'ti 

Iii. \ •••liti* \a**iliir :tii1t»iiM4»i- 
Įlhi.

Tų vagilių liu tiek ptivi-u, 
kml jų ivil.aliiiii- valgiui už

liek, sieiHi tei-mri. |r Ini vi* 
dr-ltių kud dali-.- tų ni*-l ui duž- 

I uiiiu-ta |Kiliiireiii>jiimn. 
i —

imi.. SVEIKATINGUMO K0MISI i:.i.. si. i.i
l«

Ttarninke, rug|ijin"io 26 d, 
šv. Kiiximien> Aknih-mijos rė
mėju. laikė nadrinkiiuų Av. 
Mikuli. Aik. p.inipiju> *vet.

ši’r- *M«irinkinia*. kaip ir 
papui lai. Imvu nedtaitlingn*; 
I* t hi-ž.iuritit lu vi-u. liiu-ų aky- 
riu* mitutė darliuotie* ueat.i- 
liekant nuo didžiųjų *kvrių.

Nutari- nurengti vakarų .im
liu mėn. Tam tikslui i-rinko 
kol d ij:i i- -ekiiiii iii ypatų : .M.

T. Valaiėiutės ir
ik Tuiuailv*.

į A. lt. .kvrių )»ridra»ė R. 
Nnn-ėrlnmė. 11.

B
I.h-Iuvot Amrribn* l*rnmonė* llemlnn* *|i*iima primai.M i ju-n giminėm* *r draugam Ijrtuvaje, kurių lik norite, Al pa- 

dm* Uranijų k<> • il.owijų nunMlylimii* knimani*. T<« mukesni* už įbegia Iriaa Munėiaaiųjų dalykų, laata. visu* ilkalėiua riedant 
j tuk**, apuariT.i nn-marmir ir priatatynu) ) l.iefns*. įtaikių geruni* pilnai garantuojame Paairink vienų, ar tiek, kiek tik nori kata- 
lunarijų. Nu|- ■ -■ ripiMsk apačioj* -><r lapu ėaiiirių trimitų ir avkiu au n>mwy r.rdenu ar r-kra pieųak mugu adreau Tai ir viskas, 
lut biri darys kilii ifcuk- atlik. Bnnlruvė. Ganei kvitr už -asu pinigu* tuojau* o kuomet bakas bu* prbrtalsSas tam. kam
aiunti. i Liet ir •• ęitrii -u parašu u> a-n.ii-. kuriam nunirs Keps tak«ų (atausti.

.a* __ ________
No. 1. Kombinacija ui $10.

A uvarai ryju y
i ’tnolal ««uiU.
1* *Tnn k<4»<knvuo<o
1 lu/ltt.i* *4>*ll< MUlw.
• (..Lo-ltni uiL't'i. 
A -wra*t risk rasų*.
B i.- likai vsiassMia tat d u.

ts l.imin 
tašku, 
rutruua.
jj®t ir nu*

•♦f

tol-
>11*

•r

l'žvnkar 
boUevikų 
num. 1221 
auarvAtavu
gunizatoi ii> Ilt imi.

Sua reėt uotu* 
virai lAell*-, 
griauti 
jatrigli Mivietu*.

Kuomet -unn-ėtnotų liuli 
driekti vai volė laukan ii -:il< -. 
audrink u rieji Iml.š-vikiti piki 
lo mi griimojiiiiiii' iitimti -:iv<i 
••draugų”.

Teeinu iHeklivni per»|iėjo 
juo* to n<daryti. Ne.. >akė. ju 
.udrinkiinn- linijini- bu- i» 
vaikyta*.

Tai buto kubiln- šilto vnn- 
deru ant įkaitn-ių radikalų 
galvų. J ir tuojau- nurimo.

Po to ligi -u-irinkinm imlmi 
gos liolš-vik.-ii -avo -it-irink' 
■•r apie .av,, reikalu, m-itnri'-. 
Per kelia* vnlamla* nkėjo ši- 
lie* vyriausybę.

Pabaigoje jie nutarė įsikelti 
grm ralį darbininkų rirvikų 
Buv. ValrtijoM-. Ta. draika* 
turį, prn.idėti .Imlių S dirtra 
au tikdu “*u|airaližiHiti ėalie* 
indu atriju. ”

Taippat imreiknlavii. kml 
kųtan vyriaanyhė pniinoMratų 
viau* politika* (m-ižengi-liu*. 
ir kad talkininkai alaauktų 
naro kariuomene- i* An-lrijo- 
ir l'ngarijo-. kur gaminama 
dirva ladn-vikiznnti.

VARGDIENIAI TEGU
LYGUS TURTIN

JONIKAI U8 URDARt 
DIRBTUVĘ.

fili- .e -i lin-'tll'io ll, 
!uii-ijuiiii'iiu- Iii. Iė*t.-rio.n Į
! uždari- Sl< im r l.i-e Itye dirb
tuvę. KB We»l .’Jt ant.

Dirlituvė Milo dilinai, i* ka- 
iiiiim Intai tero- npslinkę. K<-. 
Ii- kuriu- buso |*-r-|rėta *ut- 
inrkyti -mo |«*'-in-. Itet ne 
|mkl:iu-ė. Tad ir irždatvt.-i.

Kruiii-ijonieriii- l>i. I<ol*-rt 
-nu pradėjo kam|muijų pri.-* 
Ino- lm-tu« it dirbtus.—, ku
rio- -aso durnai* teršia apy
linke^ ir nuodija žitmne*. Ta 
l.nniĮmnija palyti ir geh-žinke 
liti- lllii—to ril*r*e.

Geni- daikta- koioti prie* 
durnu-, liet nr pagalvosimu 
apie darbininkų likimų, kuo
met užrlanitiHi* rlirlitusė—.•

Rugpjūčio 27d. Itavi. Spiare 
Įutrko .švininėj I- Vyrių 13 
kp. turėjo susirinkimų. 1’eriiA- 
au* kii<>|.>.> reikalus delegatė, 
Z. M<-Mnil-k.iilė. irdavę seimo 
r.-<|«>rlų. kuri, priimtas. Ant 
-.-nlo nutarta Suv. Vulst. ama
lui pa-ių.ti telegramų, pra
šini prijinžinli l.irltis-os nepri- 
klnu->uii\I.-. Korespondentas

i

I

TEATRĄ MYLINČIŲJŲ DO
MKI.

POLICIJOS NUOSTOLIAI.

l’rilieijo. viršininkas |m<krl- 
Ih- savo korpu-o nuo-loliu* 
rasinių riaušių metu.

Būtent: viena. polė-mona- 
nužudyta ir :?• -užri-tn.

Sulig |nili<ijo* rekordų. rasi- 
nių riaušių tartu 36 Įuliečiai 
nnžudsta ir 2H1 sužeista*. IA 
•užristų krti mirę.

PRASIDEDA KOVA PRUS 
PR0FITERININKŪ8.

Teisėja. Steik tei-ia pra-i- 
žengn-iu- nulomobili-tu*.

Buvo atsilikimų, kuinin-t 
prie* jį Įra-tatytn turtingi iiu- 
tomoliili*tni už tni. knd tie. 
pras'ažiuislnnii |.-r bulvnrdlį*. 
tie. nnni- ue*n*1oję. knip yra 
i*akyta mirsiu pritėdsnini*.

Tokiu* uuloinolril-tu- išgel 
liedavo nuo |mtalldo- parku 
komi-ijonii-rių lamini. Tir l*o 
etai juo* |Miliuo-U<*lnvo linu 
ntsnkonisl*-.

Alų dienų prie* t«-i-ėjų Steik 
atvesta, l.-iv rem-e Moimo. pa 
prn»tn* darbininku.. -Ii 
nn-štnotn- iiž 
bulvnrdo.

Tei-ėįn- iu 
žymė, tanui., 
taipjmt įkiši 
dili. Silkė, ji- 
l.im-iilm. įiiii 
elg.ių- -u šituo 
ji-igu turi ingi 
|Utlil|o-llojtlUI*. 
gų turi gauti i 

li-iM-jn* no’ 
tei-ingni pti-ie 
eta*.

BUS sl" r-i.i-dė L-rnihl jiny šaknį 
*n*irinko ir pradėjo tardymu*, 
atkreiptu- prie* pmfiteriniti 
ku*.

I'rie* grand jury l»u« jut 
traukli kaip didieji. Inip um 
žieji groM-rninkni ir Imėer- 
iiinkni. katrie inlnrinmi ėmi
me la-raugi-tų kainų už pnr- 

Iduodamu- pn.luktii*.
įteikiu laukti vi* naujų ka* 

di«ii nr>-tns'imų.

SAUtUDYSTt NĖRA
TAS DARBAS.

PIK

t "liii-ngii-ėini dar neužmirši 
įvyku.io praeitai, melai* nuo- 
vikio, kada I. Vyčių (Tiieago* 
A|adtrivio rinktino* vaidintojų 
-IH-ko* tiiib-liaiiK- mie.to teatre 
atvaidina iatorine traa-idijų— 
Keiniui ia.

Kam teko laiti tame teatre ir 
matyti vaiiiiiuiMi Keiniui j, taa 
|iri|iažins kad užduotį, koki ant 
aavęa laivo jm.e-mę vaidinto
jai. atliko *u imsiriniu ir |ail* 
lika iėainvėė geru. j.|n*lxius 
Unugrtis iJeidami i* teatro pa- 
aakė. kad eitų <lar aykį. jeigu 
veikalu* antrų kartų Imtų vai
dinta*. Ui kuriem* nelmvo Imi 
go. pamatyti vaidintam, tie 
n-ikalnvo. kad Keiatuti. antrų 
-yk) Imtų vaidinta.*.

Tai-gi Ai uoliu praiH-*aine. 
knd to* pačio* artiatinė* *įm’-. 
ku* antrų kartų vaidila* Keaelu- 
tį iH-iU-lioj. rugaėjo 21 d. Seimui 
1 lall .vrlainėje. prie K. Ilotiorr 
r 4S iu. gatvių, ant Tonu of 

t.-ke. Tai Im. antrų ir |m*kti- 
tilo kartų vaidintn. *i* veika
lu*.

Jžango. Išlietai jau |ianlavi- 
iiėjuiui. Galima gauti *'Drau
gu” ir •'Vyčio” n-rlakr-ijuM-, 
taip gi pa* kuiųių valdyta*.

I'u vaidinimui Im* nikiai.
Renginio Komisija.

>u
t|i--il*tojiniii piu-

Nesv Yorluu, mg*. 3. — N*sr 
snl-’:ie.» legidnlurn iš 

į ik'u dnrbų tnrĮm. tni-,i ir iš 
sal-tijo- į.tntymų. prašaliu >

, Įm-ike-inimu- žmonių Įirii-š aa- 
• n gyvn-tį. Seninu už hoįui- 
s sl ii-in- -aužudy-li-. pra*i- 

• -. Ii . buso tamlžinmi. šinn 
di ■ i r.i litiu-i. Is-gi-l.-itnrn nt 
rn iu. knd -.iitžudžiil* nn-štim 
ii. |m-l.iii tri-ti tai tik lai
ko - .i ui'-m.i- Į.iTii-ijiii ir Iri*.

It DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

No. 2. Kombinacija ui $15.
IS *e*es taUoi*.
II wvArB Li’ku

No.TKombtaidja ui OO
• • r«| r-tt1lr*»n»
|i iiim k«.n.|*n.iissto 
& .*a rai ImmLm
• >v/*r«l 
l« Kt.ts.tig itsMil**.
t įsoeMRM »4tth|.
2 H-kelui n*ub|
1* NVtani mtriMtin kruragt«|.
• ov.trse Ht**r«j. 
B mMluki vtln*d»lų sutiln.

No. A Kombtaicijo ui $25.
• 2 Inlrnls*.
B rtfiral tauku
< «t'Mr*sl jauthdHKi 
|A Amsėtų laiall**.
!• >v.srų k*dtals RtaUSatn ^IrMA.

Nititalami ii^«aik>ini tiKniiiiHsKii*

Im*v ssnlrrj mulu l.tiIiigiiumh-Aum*rimu Trmlinir <'<sm|iatiy.

luimkr itana^kiir atokiai vantų ir n<ir*«ų kur mum-uiiui lūi-lutuj. laipffi jumi uanl^ ir atimtų kad gakti
tai* |sukvilawj muį ii2 ju*i/ |siui<iu. « v« liau« iMikvilatujim* i» Lietuvi* ku«MM* i, |H*i>*U!yia (am kuriam uunėtaiaa j Lietuvą.

1JIHIANIAN AMERICAN TRADING COMPANY,
6 Wwt 48-th Street. Nesv York Gty.

No. 7. Kombinacija ui 1100.
M e *r.i taftaU*.
I! mr.
SS mrsl lauka.
<1 mm koa4«anMa .1 
:« Baru cukrau* 
SI nrarai ryloj
1. mr. muu.oi kraa* 
:< lauoUI no Ir

No. 8. KombūULci> ui $200.
71 ararat UMaių. 
IM ararų laMteto 
?l ararai ryftM.

25 kvbfkI rukratn.
41 tararai Ja«tim«a 
•I iMMtaal ra altas 
L avAral kava*.
3 »v«rai arteaiaa.
4 tusia*! tauln
X, tuauui ha k all a aMatų.
I araraa inaiAytu Kh»*U-
II šnara fa*4tu
II HUstkŲ vliaoaly a4«l«

Lai il»i naci junta |mnri?*lti1r kimihinarijiM tinmrrj kurį imrifr aiijMi ir jilčkifr rrkj arba mo-
4*

tas paaiųrti ju-

No. 4. Kombinacija vi 175.
31 ssr m ra 1 lafaRių
B4 •riorų t m ak a.
?• Imta t| lt»«lll*K
49 m am 4 h-Ctals-flai

13 tarari Jntrttme*.

Adresu-:

Nėra juk*. nu*»i-i|<o. Vaika* yra pilnai aĮaaiiaula ir ji-ikuk. luta, pražuių ailu Mioibužylų. junų pinigai bu* nigrųžiuti. 
Tai guraulaoj. Lėtasis — Aan-riku* l'ranHim-. Itendiusr. _p-. . - e*

kia visiem* pttaĮrti Selj.-jais 
ne* Lietuva prie visų šaukiasi.

Atniiiikiiu, kad IJetaraa Žilie
nė* kariauja «u priešai*: tra
kais tadševikata ir kitais

Muku priedermė yra teikti 
laųcvllm, ne. jie kariauja a|a- 
pi.vif ir alkani. Jeigu rara jų 
Degrtbėnim. vi«aa jų triuaaa 
niekais gali nueiti.

Dar sykį primenant, gvll.kini 
I net u va ka* kuu gaištami.

L R K. rėm Vaidyba.

AOKVTU.

Kurie rjU*Ų rinkti '
otų., ktnultunot..! Me* rrikul*u>iH«. 
■•r* uiti u«w*. ooeUw«*e * V. ikeu 
liMUoklMO. Ul«l*.ukH<< 1«H>)MtlK

I.IIHI Vktkk mivnau <«.
(14rO.il. *raod*» H-irĮ

AMT PARDAVIMO.

BeU
(^Sy.tem

r žirnio. linija. patatailm tuomet kaMurt dau
gumų žmonų reikalauja to* pačio* linijų*. 
Ka<l išveagn* tų ae*magutnų haonr* kurie 
gali, knd vartoti linija, kitai, laikais

tlaiigiauaia užimto, yra Ui 
pradeda eiti į ofisu. imant 
iki H. Taa ptaių laikų jų 
vartoja Mefoaa Ui daodaat

TT2

JONAS STRUZTSK13
Funinkių Ildirbejis pne 
* v. Kuimiero Kapini v

Trlrforai ufi’iMiH* 
kuomet žinom— 
valanda* mm 9

užsakymu. per t-'-f-mo Ui taip kaitant *u 
*ara draugėmis. Vakare Ui itaugiau.ia ut
imi h telefonui naiiiuosr tarpe 7 ir R valandų.

l'n-nuineraturiai pili daug kame pagelbėti, tai 
mėginant kiek galiiiui vartoti telefoną kita
me laike. Tuomet J u. įlaug pagrlhėnite tele
fono koniĮmnijoj ir Įiaty, pri.ide.ite prie ge- 
n-.n'm ir grvitennio Įinturnavimo.

šUm«mhI |.r.in« Siu | Jei «nlnm» 
Ita4 »u rr • U m U PrnvIjMK ir
vrl uti*l.*rtaH Ksrltn
Ml! * ku .t«M*k**n**i*«l ir t*l*iuu Be. 
iru kitur Kr«i|*kit.« |«aa Ik-tvv). 
«> viuM>M>i«rt Lutai r u9<an**1i«tl

Bitu Tsland, DI.
R. F. D. Box 128

THHin* Mt. U n 4S

CHICAGO TELEFHONE OOMFANY

AAtuoiiiulikieėiai! Maukia.i 
l.ii-tuvn. žinome*; mu.ų *eui 
tėlu.ini. broliukai ir H-»iilė. 
|MiM-l|*r*! t.irrl.'-lami per lai*- 
ku* ir per Inikraš'-iu., kad imi 
*ų liVlIlė*. I.ietlivo* žnarllė* 
IH-Iuii km* liolltuitlv*. l*-i llp*i> 
dengti. pnlii|Aim vi.i lūetlivir* 
ė-l|iėjni.: AelpkiiiM- ka* kuo ga- 
Ii. Viii *uti< rta- Liet. Knud. 
Ii: j žiliu- rimmjų .kyriu* ir 
Dieni Apieizdo- parapijoj. 1 
l ai gi. a*liHmiolikii*'-ini. pri«i-1 

■ t.-kit kn- Inu galit: ka- drulm ‘ 
-tai-, ka- lu-gemlamui* vul ! 
gini*, kn* aukomi*. Vinkli* Ini* 
priimamu kožnų |k'tny<-ių taž-i 

I ostinėj svetainėj mm 7 iki 1(1 j 
stumtai val.nrr.
Ibenami* daiktu- pt.iminė* 

i*. 726 W. isth st. 
Dnrliiniiikų 25 kim 
• i. HI7 S«. I

Biznieriai ganinkites “Drauge”.

’S TOWN OF LAKE

-4
Ii

IS BRICHTON PARK

12% tarnui* |*a
i.n MMM«kaa. 
«tr.

• <4U*fio Itiirr iailtirt 
.. Jl« K*» »•»*• |«*» Ik i 
• uiiN Hir lli*?1in*.rt«

. .J Ai »•* i> 
nrgrtll i Otal 

ft««. tulMI k*

Il« iKmI.. u i ■) *4r. vrno 4 ta.frt .. I Kd* 
ria Kirui Ai«*> lii<sbt«*« i'ark*. a|m»*. 
iintte <»«rt ujimuAmSi*. jkiMtai tiku c.

•Inmk fabf I KMMitn. 
iSte K HiVNMtacr. Atr.

WAUKEGANAS SUŠILAU 
KIA NAUJOS DIRBTU 

VES

f it 

li»

qi8žuto> i muitu fluimnf ciiuhje

i

L Simutis,

i

nioi i pnii'i -u ii-iim* na

. ' I t- iirti-za-tir- »ud<- 
.• >v-. . u • driliigijn 1‘liz.ili- 
! ■ . \t. • rikoje laiky ■
ošlkimų llerlėlioj. Hienoje 
. .1. ' |K. pietų. J. b-; 
. -I. lmriėj, 4535 S. Hm

J Vikart, i

GAL KAS tlNOTE*
1*1 stiliai irt *■ I 

•)*«*• lt** »•«« I I 
UieriM 4»<>2 U • 
Al i \*|i. n.* 
tr «t*iii(«*l) l^»<4 
«••** i*, f tiri u 
!»«<»»ta fMtlLn

Ai«<*Ii

**4r«ta<4

NEGIRDĖJAS BARGENAS

NEMOKSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuve— viena U didžiausių Chicagojo
Parduodame už iemiamių kainų kur kitur taip negauai. 

Malini !rj laiikam. drukuoti ir ofi«o darbam, yra naujau- 
> a K#, iii. l'žlaik ia visokiu* laikrodžius žiedua. limbi
niu. ir < i mantiniu.; grairafoiiu. beturittaiu rekordai* ir 
kiH'-ertiaių prnau.it). armonikų miškų ir pru.iUcų išdir
by. -iu Balalaikų, gitarų ir aniuikų. kokių tik reikia. Dir
bame vimkiua lenkiu, draugystėm*. tai*nne laikrodžiu, ir 

uUlėku. iti.trumrntu. atukannai. Kurie pn.iųa trijų 
kratai rikli r*'-’ kaulingų veltui.

Steponas P. Kazlawski
«C32 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO. ILL

Telefonu: DROVER 7JOS

14rO.il
prnau.it
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