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Lietuvai grūmoja Vo
kiečiai ir Rusai

Monarchistaif:

Lietuvon sutraukiama skait 
Guga vokiečių kariuomenė

BAISU, KAD VOKIEČIAI NEUtGROBTŲ 
LIETUVOS VALDYMO.

Kontroliuoja jie geležinkelius, paštas ir telegrafus.
Mintauja lai)vija. rag|i 2<i (per (o|a*uliageiių. nigs. S (lln- 

ėo The Chicago Daily Xrus koresĮamikartas).—Čionai užmeg. 
stas internacijonalis suokalbis. Jį (nutarė vokiečių generolas 
vau drr Golta ir rusų vokiškoji bajorija. Suokalbio tikslas— 

♦ Pahaltijoje įstrigti nauji* rųširs vokiškų vicš|iatijų. kaipo ba
sę veikimams (iries Ilaskvų.

Nežiūrint įvairių (aūalinių (nunešimų, vokiečiai nr tik 
neapleidžia Latvijos, In-t dar nuolat ten dūlina skaitlių save 
^*a n m .i 1 u —n. .*.

Nuo IJc|iojo* ligi Rygos ir skersai lietuves ligi Kaun-i 
MUlrttt vokiečių kaip savo krašte vabhiri. Jie vakt. ten visus 
geležinkelius, miestu*, (mštus ir telegrafus.

▼•kMW vfakų kaatrc&Mtu
Man teko kaip lik lomi- ilireunuis a|4ankyti tas teritori

ja*. Visur ginkluotos v<4iie>'-ių gaujus terorautoja šalį. Luo
kiečių kontrolė (iiiaa.

Daugeli* vokiečių kareivių, liepiant talkininkų misijai, 
laive <lrtmdalixuotn. Bet tie kareiviai neaplenki Pnlirtltijo*. 
Jie pakeitė savo uniforma*. įslislnmi Į.rinco Iz-iven tarnyls.n.

Prinra* la-iven yra rti-ų monarėhi-tn*. Ji- čia rekru
tuoja iiMinareliistitię armijų.

Prioras iaėvea ir linruuas Keiier. abudu buvusio raro 
salininku, ne tik bendrai veikia *u generolu voa der Galit, 
bet kasdien Įnirsi gabena laisvanorių iš V«ikietijii». ^*ia iš Pra
rija* atvažiuoja traukiniai -n naujais kareiviais. Ant trauki
nių ištaisyti (atrašai dabdėmis raidėmis: “Ant Petrognubi.”

Karevių pasitikėjimo*.

Čia tirtai* dienomis atkeliavo S tūkstančiai vokiečių lais
vanorių. l-nukiama jų 'langiau. Kareiviai yra iš Berlyno.

Paklausiau jų. kur jie keliauja.
**| Maskvų.** atsakė jie su tukino |wt pasitikėjimu, kaip 

rngpjūtyj. 1914 nu kuomei jie hriovėri ant Paryžiaus.
Kiekvienam vokiečiui lui«vanoriui mokama dienoje .'k! 

markių ir jie už-kimlruktuoli upritrilietus im-lnm*. Jie sakosi, 
jog už UtėlH'-io busią Maskvoje.

Kimine! jų (mklausiail. kukino budu jie mnno lakino laiku 
|n*reiti tokį (įlotų, kudir tarpe Puluillijo* ir Maskvos, jie atsa
kė. jog admirolo Kolčako armija rytų š«ne esanti ne|iertoliau- 
-ia mm Maskvos, ir knd kita princo Is-i'-en kariuomenė einan
ti ant Maskvos iš vakarų.

A'okieč-ini kareivini -u gilinusiu jsitikiiiiinu tvirtina, knd 
admirolą* Knlėiikns *11 savo kariuomene bile dieną Įmiiiisią* 
Mn-kvą.

e

9

Latviams ir lietuviams pavojus.

latviai -u lietuviai- yra baimėje, ne- vokiečiai gali su- 
griauti vienų ir kitų valdžias.

Anot latvių ir vokiečių tvirtinimo. vokiii-iai ir runai mo- 
nnrrliistai (nubirę sąjungą -u tik-lu al-lalydinli •monarchija* 
Petrograde ir Berlyne. Pabaltijo* apskričiu- Įimuimlmhimi 
Imsri. ni-ų ir vokiečių laisvnnorių nrmijo- juitrauk- ant Pat- 
rogrado. Kuomet lenai bu- atstatydinta luomirrliija. to- įui- 
čia* armijos at-i-uk- pri<-S Berlynu. -utni-kin- vokiškų re-- 
publikų ir .-o-tnn sugrąžius kaiterį.

(šilų žinių reikia priimti atsargiai. Nitus žinios autorių- 
yra pniludievikas. Ni-iiukn šiandie iš adatos pri-kaldyli ve
žimų. liet jei šiandie lietuviai tinus kenčia mm “Itrolių** Ietį 
kų. ko aršesnio galima tikėtie- mm rusų ir vokiečių).

BOSTONO POLICIJA IŠEI
NA STREIKAN.

RUMUNIJA TURI PASIRA 
SYTI BE JOKIOS PA

SARGOS.

8. VALSTIJOS TURI PRIBI 
DĖTI PRIE TAUTŲ 

SĄJUNGOS.

8ioax City. 8. D., mg-. 9.— 
Presblentas Wil-onas via smar 
kiau akėja taikos sutartie- ir 
tautų sujungti* |iriešininkus.

Čia jis vakar vakare kalltė- 
dantas tautų -ųjuugus prieši
ninku- išvmlino pnivokišku 
elementu. Sakė:

••Xoriu jums pasakyti, jog 
Is-giu praėju-in {ainis savaičių 
provokiškas rlentmlas S. Val
stijose išnuujti ima kelti gal
vų.”

Saka, tasai ebvnentas šian- 
die turi progos naeijų )mtrauk- 
Ii šalin nuo įnirtų sujungus ir 
leisti |uisi.lžiuug1i vokiečiams.

Suv. Valstijas turi pri-iilėti 
prie tautų sujungus. X«*» ki
taip gali nugrimsti kaiarrit- 
me.

Važiuojant iš Omahos j šj 
miestų -]Mx-ijalis traukinis su 
prraidento partija (utkriinj 
daugel miestelitKise laivo su
stojęs porai mianėių. Duota 
progos gyventojam- pamatyti 
preudentų. Ku daugeliu ]imi- 
■lenlas |Msisvrikino ]ta-paux- 
.lamas raukas.

Itugnėjo 1« dienų Wariiing- 
tone įvyks iškilmyhės; rariMos 
su gvn. Persbingo |mrkrliavi- 
litu. Prexiih-ntas išreiškė a|»- 
gailestavimų. jog negab'-sių- 
■lalyvnuti tose iškilmybėse.

KI
<

PRADĖJUS 
IAPREŠ

Om-

OEN. PERSHINGAS NAMIE.

Iškilmybės Nevv Yorke.

Botfon. M-im.. rue*. 9. 
t..* (Milicija, kuri m . imi 
gė tiuo-atų unijų ir j*tuji 
ineriko* llnrlMi l'i.lemi-i 
pakelia -ireikų. Šileika* t 
|ira«ideti šiandie lakate.

Vir
I

Paryžius, nig*. !».—Vyriau, 
•mji taiko- kotiferciicijo- tarv- 

mn>*š> Rumunijai. 
ni*tr>i<>* -uturtimi 
Ali Iš* jokio- pa- 
visai mųmsirašyti.

• atstovai dar n* 
taip jie Imi elgtie*

I-a
•Oi
luin

uu-prend 
šitam at-

Londonas, jog-. 9.—Iš 
-ko n|ilurėta, ofieijalis praue- 
Šimas, jog adliiirolas Kolčaka- 
au savo armija tomis dieno
mis praib'-siųs ofensyvų prieš 
Imlševiku- CKLerijoje.

Bolševikai iš Maskva* |irn- 
neša. kad Kolė.ik.i- tumia die
nomis prašęs JKigellMH Ja|xi 
nijus. šitai t'/ tai |mxndėji;.* 
nisiškų dalį saki- Sachalino.

8INN-FEINERIAI IŠGINK 
LAVO ANGLŲ KA- 

KRIVIUS.

Anghį kareiviai vos paspru- 
ado.

York, rug-. 9.—Vakar 
čia iš Euroju* |tnrk**liavi> n*n. 
IVr-Iiinea*. mucrikom'ko ar 
lui jos vatla- Praiteuxijt»je.

Didžiai iškilmingai jis čia 
buv„ pasveikintas ir priimta-, 
kaip kati šalie- didvyris.

Amerikonai gerbia ir imika 
Įmgerbti Įiasižyim-jusius -mo 
vyras. Tad migštni |«gerl»ta- 
ir gvn. Per-hing.

Iškihuyla'-- lę-i* kelia- die
nu.

Morgano pagelbininkas duoda 
vėjo Senatui

LAMONT SAKO. KAD SK 
NATO VEIKIMAS GA

MINA PAVOJŲ.

Sako, nori jis S. Valstijas 
lyginti ra Vokietija.

xu-

• ią žii-lllų unt Elllopuii Ui* 

įmuk. IkhIu ir Suv. Valstijas 
|si*taty* ant vieno* ĮiaĮiėdės SU 
Vokietija.

Tautų sųjuiijm. anot I41- 
luoiito. vi-vien gyvuosianti. 
Tad Įm-kui Suv. Valstijom* 
pii.iei. l*-mlrai mi Vokietija 
i-toti loti sųjuntmn. Reiškia, 
luoim-t Suv. A:il-tijo« talki
ninkų aky««. bu* lygios

STREIKUOJA 20.000
ANGLEKASIŲ

Catk, AiriK rūgs. 9. — 
šiaurrytiniam ('ark apritriėia 
krašte Įiraeitų sekmadienį bū
ry- anglų kareivių n|ileido sa
vo kaaarmea ir nniuaršavo į 
imšalinj miestelį Fernaiy -u 
tikslu dalyvauti pamakla-r ir 
pa rodą vinte.

Būryj Imvo apie Dtl kareivių. 
. Įdie su savimi lutėj,, šautuvu-

Scrantota. Pa.. mg*. 9.
ItiMure & llmlson Cual Co. Ix- 
•■ktiu.inmi ir AVyotning klo
niuose užilurė !>• migli Ka-v klų | 
sustreikavus JHJSSl darbini..- 
kų.

Ik-

Vienu kareivis užmušta.
Gyventojų tuqs- Inkilo (o- 

siaubu. Nes kuli(iko* duxg*'- 
visai, šonais.

Stockboimaa, rūgs. 9.—liau
ta žinių. kad Petrograde niau
ria cholera. Tarpe StN) 
žmonių kasdien miršta. Tuo 
(arpu .Iri stokos nmdikalių 
daiktų tm uždaryta daug li
goniui ų.

ir amunieijo*. Xes anglų karei
viams čia visur |mvojingn |m 
atrodyti tie ginklų.

UžpmU frlmrlf*

Kareiviam- einant viena 
gatve, staigu iš (mšnlinė- girt 
vės prieš knrviviu- išvažiavo 
trys nutoiiioliiliai. |>ilni gink
luotų civilių žmonių.

Atvažiavu-ieji mudabdė ka. 
rrivins ir Įmrrikalavo ntulim- 
ti ginklu-. Kareivių vada* 
latsipriešimi ir litųiė karei- 
viams šamlyti.

Prasidėjo gatvėje knivinn* - 
susirėmimą-. Kinn-feim*riai 
laivo gerinu išlavinti šaudy-; 
me. Imi jie ir kareiviu- įvei
kė.

OAUGURIUOMENĖS SU
TRAUKTA AIRUON.

Nežinia ku bus pradėta 
Airija.

ra

Ncw York. rug*. !». J. P. 
Abrtgiitui A C<>. valdininku- 
I llollia- AL. IgilIHillt ĮHl-kelIs. 

kml -•■mito |«i-istaty mns prieš 
įnirtų sąjungą šinmlė- ui<-l..i AOl.ii-tijni ir netek- vnrdi*. 
kilo muilini, kaip lik stipri
na bolševikus EliniĮsije. Kilu 
im-i iiulševikai ten -u-1i|iri-. 
tuomet jiems indui- -unkii im-i- kelinvo iš Kunųms. Jis tenai 
ti -u -:iv,i iiitislai- ir -imi ša j išbuvo (s-nki* im'-m*-iu* su a- 
lui. imerikmiiška laiko* komisija.

l.-itmoil -ako, kud jei m-ii.i kai|si fiimn-ini- (mtaiėja* K. 
Valstijų atstovam- laikos 
konferencijoje.

Jis -ako. jog šiandie visas 
ĮtaMiuli- ištroškę galutinos 
taiki*- ir 1o* taiko- nuolat 
šaukia. Xes mirimą sugražinti 
vi-ur normali* dnrlia* ir gy
venimas.

Tiki tnrĮui musų senatą* 
trukdo taiką ir m-nori išgirsti 
Įsi-aulia šauksmo.

Eksportas varžomas.
Mnv. Valstijoms šiandie y; 

ia l.m>piiikiait«ia |>t»ga |*rn- 
|*l*'-ti -avo bizni Kunųaije su 
ek«|strtil. IS*-1 tą dnrltą vnržu 
Miurtns trakdyilnnui- ratifika
vimą įniko- sutartie*.

' Sulig laiimmtu. čia siuita M 
kitko, kaip lik su-ipratimo ir 
rupiuimo-i -avu šalie* reika- 
'lui-.

I gumini -aku. I.ad jei kar- 
•uis selinta- ir įžiūri kokius 
nors trukumu- ir m-aiškumu* 

! laiko* sutartyje, tui juk lai 
visa kurią galimu Įsitaisyti 
ĮKi-kiuii. Tą Įinikirysiauli tun
tų -ąjunga. kiioim-t iin-i.-inti 
veikti.

■Siiko. JiiĮsitiijii n-ik Įi.-1-ili- 
kėli. Ji sugrųžin- Kinijai 
Nlmirtui'gą. Gi j*-i kurtais to 
iieĮKidnry tų įuiIi. tautų sąjun
ga tą atliktų.

BOLŠEVIKAI TAIKOSI SU
ESTAIS?

ia- ir tolinu* vilkinė ratifika
vimą laiko- sutarties ir kovu* 
prici tautų sujungti. nteinan-

Pasekmėje kareivini Imvu 
įveikti. Xim jų atimta ginklai 
ir leistu jiem, la-gti tie-iog j 
savo kaznnm-s.

Vu*nn* kareivis užumšln ir 
trys kili sužeista.

Pakelta trakšmas.
Po tu. kaip laiimtai, toks 

tnnėiai anglų kareivių n|il<i 
<lo karairm>- ir praplilu m* tik 
|1O miestelį, lad ir IM, iipyliii 
lies.

liet Mtan-feinermi jnu buvo 
mivnžiave su |mimtni» gink 
Inis. Nerasta niekur u**i |«*l 
sakių.

Policiju ktnme visam n|e 
krityj tų |mėių dienų pradėjo 
sulaikyti visus |arnvažimijnn 
ėiu- nirtomoliiliu*. Im-i nieko 
itrtnriiiiiH* tu-u»ek1a.

Ta kariuomenė neklausanti 
valdžios.

Badymu, nigs. s. Vairini 
jo- valdžių prais-šč tulkiiiiii- 
kum*, jog ji negnlinti atšali! 
-nv„ kHiiiiuiiieiu- iš pabalti- 
jo-. Xe* in knriuoiiH-m'- nt-i-n 

ikiu-i Llnu.yli ir nenorinti :i|> 
li-i-ti Pabaltijo*.

Teėiau. -akuliui |>nili**šii,*- 
vokiečių vahižia mėgįsianti 
gražumu |H*rkalliėli karimam- 
IH.-.

ANGLAI BAUDŽIA MIRTIM. 
VOKIETĮ.

1 
iIr ant miesto uždeda piniginę 

pabaudų.

Lamont buvo Europoje. 

I_iiixi.it totui* dii-nmuis jmA

Londonas, nu-.!».
Iijtt- mieste Itii-kirebt-tie au
tini vokiečių minia užpilui, 
miglų kareivių luirį. Lietui- 
miglų kareivi- -urei-tn-.

Iž tai miglų kmė- t.i«in..» 
mitiio- vadų Kii|i|i*r jtn-mei 
kė miriop. Gi miglų militiiri 
litui nulorilelui aut Įsimite-lo 
Itlil—to glVetltlljų uždėjo Ilsi. 

1 mulkių |inlimit|o-.

Voki.'

vinrijtm |iralestantni. Ji,, pa !Nepakenkiamas militarinis vai 
grūmojo sukilimais, jei Aitu I dymas.
lija duotu suvvvaldų Airijai.

Ve gal tad los -uvyvaldo. 
reikalais šiandie ir sutraukiu 
ma čia -kuilliuga kariiioiiioiič. 
Gal sutraukiama m* prieš į m 
ėių Airijų. I»-1 prieš Pl-terio 
pnitestnnlti-.

A'isgi tikru- tik-ln- m-11 
|inintniiin-

Alriams sunkenybė.
Kariuomenė* -knitlinu* dau

ginamas tai imtiems gi 
rimus \is didesnė stinketiylu*. 
Xcs didžiumoje anglų katei 
viui turi birt (uilaikomi lėšo 
mis (airių žmonių tų vielų, km 
kareiviai :i|'-istoję. Iteiškin 
imtiem- Aitiios gyventojam* 
didinamu* vargiu1.

Tuo tarpu i 
jokių žinių, > 
veikti Airijo 
veikiai ji |m*l 
galutinu* -aiii 
kių sjiėjiiiių ■ 
»u|mi»y*i.

Gi (ineioj t 
•Įnirtis vanduo 
kimi- k mik irt u 
troškę lui*vi* 
jie -niauk* r 
sinn feinetuii 
laidliun kovoti 
klu

Dublinas, rūgs. 9. — Šian
die Airijoj liek daug tingių 
kariuomenės, kiek nekilome! 
tlnr nėra Imvę pirmiau.

Kareivini j ėiu galinami 
kiekvienu garlaiviu. Ap-kai- 
tonui, knd Anglijo- vyriaitsv- 
Ii* savo kareivių (utlaikymui 
Airijoje kn- mėnuo išleidžia 
arti .*1 milijonu- dolierių.

Nuolatini- kareivių -iutili 
nui- reiškia ne kilkų. kaip an- 

l-.-lų vyriuu-y I*'-* nujautimų, 
kati Airijoje gali pakilti mui 

I ja revoliucija.

Tas kitaip aiškinama.

Kiti tvirtina, jog anubi 
, rtllttlliellė- -iuirtitiui- 
1 -nrišta. -n rengiamu
|Nt-kellt1i -avyvnltla.

Tą -nvyvntdų jnu < 
|rn |*ludėję» premjer

Po t., iMŽadė

kn 
y tar UI

tiri jai

-eniau y 
i. IJovd

Ih

■oniyls

Xe lik neaiški Angliju- it 
rinu-ils'— |Militikn. I—t ir milt- 
tarini- Airijo- viihkinn- -iniei 
gin gy»eiliojo-. ViHiaiii, įn
yra Itnisiai ne|mkeix'*iniuu. t'i 
lilini j-tntyiimi tiepil.lomi.

Ihlllge! l ielo-t- |Mlliellltt|ITli 
šaudomi. L aidžių .htžtuii tie 
nur kitur iiž.khim|ui tuimu- ir 
ieško ginklų, ištbivikiškų raš
tų. Policija -iiinidin*ju Juta 
ruimu- -intrfeincriti- už la 
1 iniiiu.i-i utilitarizme,

Ii taip tuiolnl. kn-dh-n. Žum 
uių lier'.ni ililciupli taipil 
prieš kokiu- ticj>ii|<tn-lii- lui 
ku*. tino kulių priguli liilimi- 
ni- tairto. likimą*.

Airiai priešingi aavvvaldai.

.lei Angliji.- vriatt-yl.. i* 
Airijai -n

Į

iš Isiu.Iuie* m-r:» 
ų Anglija mmm 
n-iknte ii l.nip 
elli.iaiiti ii.

<• pienu.. \ ■ 
■ r aiškinimo tW

I

A ir

Imli

RYTOJ CHICAGOJE
RINKIMAI.
rūgs. 10. Chicagoje 
skirt kandidatus į 
konilllucijtnin susi

Rytoj, 
piliečiai 

1 atstovus 
rinkimu. Balsuos tik vvrai.

Taippat rytoj piliečiai gnu: 
progos savo žodi tarti, nr Cni- 
cagui yra reikalinga turėti 

'daugiau policijos.
Dabartinė miesto ndmini 

strarija reikalauja daugiui po 
tirijiK žinovai tvirtina, kad 

j tas nereikalinga.
Ar skartlingesne policija re< 

Kuhnga. ar ne. čia nevieta ai» 
kinti.

Btl piliečiai neturėtu paunr 
sti vieno daikto- Didesni* po 
licijos skaitlio* padidins pilie 
eiams taksas

Londonas, nu-. Ilolši’- 
vikai U-vieliu telegrafu iš 
Ala-kvo. prmieša. kad praeitų 
iK'čiadieiiį E-toliijo. valdžios 
ir l»i|š<-vil(ų vnldžio- irt-tovni 
P-knve juad. i- taikos tary
ba..

Ib.lševikm at-lovai. -ako. 
(■■•iul' K-tiiui iii pi ipižilit 1 Ih-. 
priklau-omy I-- ir 
kai tele* 
K-tom jo*

Angliji 
In- talki

.-i E-1ii

knd Isdšovi. 
imii iie-imaišy-ių j 
reikalu*.

.. valdžia r>e|eidžiu*i 
• ■ tnrylm- vesti |«- 
•m įi., Tad Imvlio.
f '

RUGStTO 9 1919 M

u.t n;

PIRKITE KARES TAUPi 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

I_iiixi.it
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“DRAUGAS”
UT«VAXtAX DAILT FIUEMB 

n*ar i v** a**<t*n M 
rauruA* rvm.i -misų co, i**, 
l(M W. Mik M.. CNr***. IIUmU.

num <»r - i KMtnmoM 
Oae Vvar...................................... »-*•
Ml Neauk*............................................S3.M
rtmcMla,*- lutm.4,............................ SS.Mi

A-l.vHi-mc ral«-> o«

at MKvra-kT.uitia ar A vurr

*o keli Šimtai suripratasių 
motėm lietuvių. Jau yra tiek 
pretingu*. kad linui būdų įvy
kinti Sitų sitiminynių ir netin
gi'"* tų ]>ailaryti.

mugu Antradienis, rugsėjis 9 1919

PRANEŠIMAS IŠ WASH
INGTONO.

Lietuvių Memorijalas Įteiktas 
Suv. Valstijų Senatui.

I

Suvienytų Valstijų Senato 
Tarptautinių Susinėti 

mų Komitetui.

Kkxekutyvi* Komitetą* Šian
die gavo i* Paryžiau* nuo Lie. 
tuvu* delegaeiji-* -ekauvių kali 
legramų:

“tiuviuii i* Kauuo j*akymų, 
jog jokiu laidu lo-galilm- *utik- 
Ii |iave*ti lenkam* l,im»kų ir 
s. iru-. |*nl:u reikalauti, kad 
■ i.-iiuiii.aiij-1* linijii eitu mn* 
irnh-i U|«ę fnmagauėų |mlir- 
knot l‘nn*kų ir Seinų* laetu- 
»o- ,.i. -.

• i. p . • 22 d. lenkai, ne

Gerbiamieji Senu tut ini:

Me*, lietuvių kilmė* Suvie
nytų Vnl-lijų vnl-tie.-ini, *u 
imgnrlui teikiau*- ju*ų dolimi 
memorandumų l.i'-llivo* kinu- 
rime.

Tarp kun-lruktyvių šio* ka
rė* |M*ekiuių vrn ir Iru jog aky-. 
Salini Nemuno vėl jwi*in*h* 
I Jei ui o* tautu. ini“ tarpu turi 
l*i n-eputiiika.

■fa* Takia* nėra eialarytu* 
tvariny*, l*-l unlurali* ir nei*- 
vengiama* |Hi*in*lyma* to, ka-

naliėka Rurijoa valdžia. Tat 
pavėrgti Lietavų iiuaajo po 
Kurija, ar tai jai aovietaia ar 
tai |a> Kolčaku, butų vis vien 
kų *u*iiprinti pasaulyje bolie- 
vixmų. duodant jam ek*|utnsi- 
jo* laukų.

Vienu tarpu bo)*rvixii*i ma- 
sės Imvo. netikėtai, užėmusio* 
l*-vi-ik pu*ę Lietuvi.*. Bet tat 
iššaukė IJetuvo* kontrakcijų.

LUCTt llt KAT.IUKV l»li:Xll.V«l*

“DRAUGAS”
frltaS kBinltasr aMMs-MžrratM*.

riCUM feOlATm MJUXAx

tart

tasuntcrjU iširta |j»i-
liaa skaituM nuu «1 »♦»»«•• »n
nuii Nu u* ■) Alžlt N« n t.
adresu tiks'Im lut i |»rv4ii’H u 

1‘iMM gMlaUMte I4!>oli . Jtel- 
ImmiI krata* urvu 
•aha HcsUal Hmm:t** i rvx.-2r»M4ų 
UHMą
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Trtrtaui. am imk“-Kotdėremij ’nryžiuit. kia i*lurija.
i it i ta-ijn į-tltnuv .■'ir.—lkt

jon. t i-ni ue|ini-ilianų mu-ų |*-nkia*i|e*imli.<
leilcnl.-ii imu |«i-ių-i“ jiem* la i“ 

‘-iog ir |«t laipiniiiki.-lę prnu | 
ivuzų mi-ijo*. kad liniltų.-i ver i.-nu t***u.larę vie*|uitijo*.
žę*i j Ul inių. L-iikni lerziii-i 1 ......

,*ker*ai Nemuno į llrti*kininkų *u<lari- lul-tijų, kuri puru uui 
ir Merkiiė* upieliuke*. Jie tų yjų vėlinu ta|*> vė-im i* galiu- 
atlieku *ii reguliariai* karei • ginu-ių Itylidki- Europoje, 

jum* it. iniikiau-in *mb>rę pb- 1 Nu., pradžių* |H-ukiulikto mu- 
-il.ę Kinija-, terii.ja odį. guoli žmu* iki pu-, t *e*i<ilikl..jo IJe

Strnl*>ini minėtieji Ai*tioi, 
* metų pinu 

| Kri-tau*, yni lietuviai.
A|>ie tilk-taiitį turtų jie gy-

žę*i j IJiluių. G-iikiu ierria-i Dvyliktame alutyje lietuviui

Lietuviškos Akade
mijos Moldnybe.

■ui vieliniu- gyventoju*. *kb-i 
Įdxm Iurp gy ventojų/literaturų. 
kurstančių prie* I Jetuvu* val
džių. Ilagpjuėio 23 >1. |*« krūvi- 
ih> mūrio lenkai užėmė Šaunu*.

••Me* e*ame tvirtai pariryžę 
*u ginklu rankoje ginti Seinų*. 
Punsku ir kita* Lietuvai* dali*

pripažinti Lietuvai neprigul- 
mykę, kad po ižtautinančiu sve 
timų jungu nei»ny ktų ii pasau
liu arty iiiiau*ia *au*krit*i kai
liu. |

luotu va jau pa*i*kelbė re*- 
pulilika. Vi*o* *rovė*. net ir 
mažumų tautu* yra ut*tuvuuja- 
iro* valdžioje. Taiko* Konfe- 
lencija uficijaliai |mžyiuėju 
IJetuvo* ir ju* valdžių* buvi
mų. *u*itir*<l*ma«*u IJetuvo* 
dvk-gneija Taiku* Konferenci
joje, ]m*kirdauui koini*ijų i* 
Alijantų tarĮ*i l'alialtųci* |iru- 
vincijum* liet IJetuvaiNlary- 
■lama tolu* aprapiaiauM kaa- 
link Nemunu bei Klaųn-do* 
prie|>lauku*, ir |iažyinėdama 
Itiiulaikiiię di-mnrkai-iju* linijų 
tarp IJetuvo* ir la-nkijo*.

Suvienyto* Val*tijmi atidd- 
rai pažymėjo IJetuvo* latrinių 
ir Vedė taryba* *u Lietuve* 
vnhlžin *ių*damo* IJetuvou 
Amerika* komi«ijų. ir |iarduu- 
dan*>* nuii*tų l*-i įvairiu* ma 
diciiHi* n-ikmenv* dnlmrtiniai 
IJetuvo* valdžiai. ________ __ rj,_______

IJetuvo* iM-prigulmyliė* pri- ir veikimą* darė įtekmę į kick- 
luižiiiima* logiikai *eka ii tu! vienų klau*ytojų. 
ka* |>n*akyta.

Negalima atidėlioti pri|iaži- 
nimo.

l'am* |iri|iažininui* galima 
imvndinti lygiai naudingu l»-i 
lei*ingu.

I‘a*ira*ė vanle IJetuvių A- 
im-riko* Piliečių.

IJetuvių Tautu* Tarybų*

Matydama ir programų. Po ta 

metiko* himnų, “Uetavoo did
vyriai" ir"MUkaa ūžta." P44 
K. Norv ilaitė kuu|iua vardu pa- 
*Veikii;o delegatę ir įteikė gė- 

' lių bukietų *u dovanėle. I*a*kui 
: dekleinavo |>-lė Z. Jurgaiėiutė: 
gražiai ant *uiiiiko |>agriciė p. 

I M. I'etnaėiu*. Solo |>adainavo 
A. Koėb-ikaitė, pri tariau t 
*muika M. IN-tro*iuL Monologų 
**Kuko*ienė” atliko O. Au*kal- 
naitė. I'a*kui Imvo *oki* •• Iloae 
danrv," kurį ėuko Z. Pukelaiiė, 
Z llajoriunaite, Z Navickaitė, 
Z Jutgairiutė. V. Gaiaaitė pn- 
deklemavo rilea. !N> to vtoo tad- 
įėjo delegatė, N. Breniaitė, 

I kuri tnmi|*<ii i*n-i*kė. *avo 
j*pudiiu* i* M. Sų-go* M-iuMi. 
I'rugrainui baigianti**, radai* 
nueita laiHttro* himn**.

Po programai jiradėta vai- 
jėiutir* *altako*e ir kitai* už
kandžiai*. Viri *vcėiai laivu už
ganėdinti. Augėčiau minėtų 
programų i*|iildė mų* |iarapi- 
j<>* Aluinnai. Jų dalyvavime*

Amerika* |iilieėiiu* ir už jo* 
i.leiilu* l*-i reikalu-jie lieju *a- 
m kraujų l’rancu/ijoje ir Ita
lijoj-. Arvliangrl-k-- ir Siln-ri- 
joje.

IJetuviai tlrllu važiavo į A- 
įtu-rikų, knd ėia laivu lai*vė*|Mau<Ur luIAevilcų frontą* yra 
*nli*. Vi*n lietuvių tauta jau|nlmu*la* j Aiauriu* iiietiHigra- 
cy velia lni*vė* ptiiw-i|>nis ir 
oi gnnikiuija dabartinę l.ū-lil 
vo* Ih.-publikų lai.*vė* dėe- 
uiai*.

Tai yra Amerikos dva*i«« 
i*l>|.'tiiiui* ir Ali* i įkni. ur vien 
l.i-tuviu, ji.- i.M-ii, ai,, naudi“.

Kaip atKkirinib- u*u*-iutu* 
Amerika laivo iai*vė* davėja 
ru*i*ko. |«ie«ųmu<in* laikai*, 
taip dalmr Suvienytų Valstijų 
tii*daiyl*- taps hu-vė* neėėju 
Lietuvai kaipo tautai. Taip ti
kit. *•* u*-*, taip „ imi jau kal
ki vi*i Lietuvo.- kaimų žiimi- 
u--., ir taip rami v i-a jų laik
mati ja.

Atgimti* tautai, ntgim*, la- 
nl.-joti.-*, jo* pro-inkcija, pra- 
tm-iiija ir pn-kyln.

.. ............  eautikiai *u A- 
iiH-rika Lietuvai y nt daug tutu- 
<iiug>*ni negu pn-idurkivinui* 
kokiai iii-i- kitai ekonominiai 
. upremueijai.

N-jokio* i*n>ii*-nk<uu*ko* 
imgundo* I art u\-'ji- in-turė* 
atlml*iu. ne* IJeluva *u Ame
rika jau yra *ttiuri*u*i įvairiai* 
■lva*io* ir kultinu* ry *iai*.

Lietavos karite kova ra

Aineriki*kai aupramlaiua de
mokratijų ir *ulyg jo* lie*ior- 
guuixui*biiiui naiuu je lūetuva 
i* |ml pradžių tarėjo ukaudžiai 
*u*ėlurti *u boleevikisniu. ku
rio nuodijami* ltva|UM, vieėpa- 
tnujanti* ICu*ijoje turėjo palic- 
*li ir kaimynu*.

Ijeluvojc prie# l*i|*rvixmų 
lojo jo* *,-na. nuo llu*ijo* 

*kirtiuga. kult ura. tnijegi gy-

]
fi-ko* Liet IIVo*.

Ik-l girdėti, kad Imlievikai 
koncentruoja *avu jėga* apie 
lhin*kų.

l*-nkai įloto *utarti» *u hul- 
M-vikai*. *tinai*|i*lami *avo 
mililare* jėga* prie* Lieluvų.

Jeigu eitame mutiM-ute I Jrtu- 
vo* |**tangv* kovoje ra liol*e- 
vixniu neturi-* nei reale* nei 
nniraK* atraiiMi* i*-l.il*cviki*- 
Luiim- |«i*aulyje, lai lai* liūd
im* reginy*, kad maža tauta, 
kovojanti už *veiku* kulluro* 
idealu*, nųiinviu* vi*om* ga
lingom* tautom*, lik* Ik- tų tau
tų immiiai*. »

Lenkų |aivertunaa silpnina 
Lietavų prie* boiteTikat

lti<lžio*iom* talkiuinkų vieo- 
liatijum* d.tr vi* atiib-liojant 
Lieluvo* iH-prigulinylė* pri|m- 
žinimų. lenkui muhli>ja*i tmnni 
ir ližgriclua vliiograliiJui* lie
tuvių ai-me*. I Jetuva turėdama 
ginti *avu žemė* ėielylię, dalį 
ra VU *|a-kų turi aunaudoti 
Įirie* lenku* ir deltų ailpnėja 
kovoje prie* Inilėeviku*.

Taiko* konferencijų* vardu 
generolą* Eoeb užbrėžė demar
kacijų* linijų tarji i*-nkijo* jr 
Lietuvu*. ia-nkai tų linijų ra- 
lauži-. Italiar jau tik IJetuviM 
armija »luja a|<iuli garlię 
Taiku* Kuuferrurijmi iitar- 
mė*. liet ta artuija tildai, kad 
Suvienytų Valatijų Scaalu/ml- 
»a* liu* *u ja.

i«i ei u va negeidžia svetimi} 
kraitų.

I net u vu litai niekelei negei
džia *vetimų žemių.

Didėti i*tori*ko* IJetuvu* 
plotai lieka pu Vokietija, dar 
di<le*ni <ial«r tenka la-nkijai.

liet naujai atginiu*ioji Lie
tuve* rv*publika tei*iugai ne- 
imkenėia. kud nuo jo* Imlų at-! 
|dė*ti lietuviukai luilliaiiticji1 
| Jot ai arlia teudeutiakai kolų-Į 
uixuotu* vh-to*.

Vokietija prieiinpt Lietuvos 
neprigulmybei.

IJetuvo* iH-prigulmyla- yra 
negei*tina Vokietijai, urlia 
nor* žymiai jo* |*ilitikų *nivci. 
kuri ru|rina*i jmlaikyti tiltų j 
Kylu* la-i turėti armijų m-vo- 
kiiėių žemėje, kad tuviui a|»- 
gintų llytiiiiu* l‘ru*u*.

I* gi-ografiėku žvilg*uni, 
l.ietuvn y nt nr atviri vartai ar
ini uždaryta -iena tarp Vukie-

Gariu- Sųjungietėiit* 21-uum 
kno|ui* Aurio* viumunet ucuu- 
il*taMėiai veikia ir vieietua mei
lę rudu.

Imi gyvuoja tarpe viaų *ų- 
■ juugieėių meilė ir vienybė.

Ten buvuLtava buvo |*-r*mialeje vieny 
la-je *u l<eakija.

Per pu*autru mažiau* ta 
unija ta|*> IuImhii negu |kt*u- 
nalė.

Nim liKiiki Hilam. IJetuvo 
buiu |uivergtn |*i autukrntiėka 
ltu*ija.

IJetuvii* dali* raitojo ]*■ 
Prarija.

Suriib'-jiuui* *u la-ukija ne- 
laivo luirvmtu* lietuvių tautu* 
lml*a vintu.

Paverginui* |*> Kurija laivo 
imliiarč* |*rievarlu* jaiM-kmė.

To* prieža*ty* m-kuimiet 
mjmjėgė iėuaikiuti tautoje ne- 

' ir kitu* mii-*te|iu*. i prigulmylė* jauninu. |>an-intų
“.lei Alijantm negali *u*tab [ 'f tnailimumy gilintu* febu-, 

dili lenkų lie-iveržimų IJrtu ’ 1 ' *‘_l *-
lon, laetuio* luhlriu bu* pri-1

‘ ‘ -■ . . . 
prieiiMuiių apgiuinnN »ii-ulų i viltį liuo*yt«-* gavime, 
teirių lietinių tauto*."

Sekanti* praneiima* y la nuo 
Lieluvo* gem-ritliu *tul*<;

'• llugpjitfio 2!* d. inu*ų ka 
nuomonė* dali* atrėmė žiaurų 
m-ų uz.piioiiuui ir |«>-nė l'ud- 
lirodmj. Panevėžio ir .luniėkė. 
it“ ii-gimeiitni kovojo *u i>e|«u 
|<ia tu nur-umii ir |«unė ke
ti* -imtu- l>-lm«iių, Kairyri* 
nut-ų *|Kinm* užėmė Aluk-tų. 
I'.. t|i iejų dienų -mulkio* ko 
l“ uni*ę kutn|,.|il> tie p. rgalė 
j.. l*.|*.-i iki“ ir nu*lume jm>* j 
Mnuriiię pu-ę iųė. Daugui o*. 
Kumii rintė didžiau*) |ia>ipn*- 
-iltinių. I*' 
■ li.lll Ilk“ ■ 
ė|l*-|.l
Illlll ■

Tarp tliicugu* moterų lietu
vių yra kiluri minti* *u<lary- 
ti prie Šv. Kazimiere Aka<b- 
tuijo* tų kų tingiai vadina •«>-----------1 _______________ ____
ianhi|i. u me* lietui iėkoi Ima nu*, lenkų užriiimjiUMi. vi*a lan
dome praminti limkinyl*-. 'tu to nuo iuu*ų reikalauja.

Saku galima Imlų padaryti | "Kaunu t r Vilniau* gula-ruijų 
Iraktyne* mergaičių. *įnie< Imi Į bukim, kuimn-t Taiku* Kimfe- 
gurių Vbicagu* ir a|iielinkė* ‘ rtticija įsakė lenkam* |*ri- 
tirtuvi*ka*ia* įimkykbi*. To- 'raukti i* IJetuvo* teritorijų, 
leaktynė* Imtų im.k-le. n- j'*’ t** urklaunė. tirt įlar
tųnirle. Ju* įvyktų ši. Kaxi j*‘‘mgiari užimti Alytų. Vaiki- 
mn-ni Akademijoje. Kuri mer , "'“ku-. Ilutriimmiu*. Merkinę 
gnilė geiian-n-i iėluikytų kili 
dyiuu*. pnib-iikdiimu -alų nei 
kyklo* draug--*. In gnutų lei*ę 
dovanai mukiai i* šv. Kuxi 
m'k-ni Akademijoje. Tat yru ’ 
mokinylė* iei*ė. Kuri pra 
lenktų m- li.-n Milu mokyklų.-, 
liet vi-ų lie|uvi*kų iii“ apy • 
gnrd-'-- muki klų drauge*, loji 
gnutu tei-e duVaiini ih- vien 
mokinti*, liet ir gyieiiti prie 
niin-'t<“i<“ Akiidemij.“. 
yru aiiklėtyl*-. tei-ė.

laiiuKjmui- |*-n-ij!.mil>-. m 
Imi auklėti I* - tei-ię. įeiiki i 
IniiiH-jiimi. inužinii-iu. 2**t d» 
lii-rių f metu-. Kii-lnugi Ako 
demijo- OM<k*ln I- Ii i l.etle 
nu* uielu*. lai |*-u-ij>in.do 
lei-ių lainiėjimn- iviikin laimė 
jiiiUj SMl dutieiių. Tat yiu tu 
tektinni dub-li* dalyku-, kml 
vertu butų dalyvauti lenkti- 
tume.

Maž«-*tii« .hiigtii- ii., muk 
nylė, l*-t ir tu - yni gana tam 
liU*. tie* reiikill liti dolietių 
metalu* oriui l'.'u dolietių ii. 
Milu laikui. Kalni tielaiinė- 
pinno.**. tint-n! tnii.i, i i t* - 
tei-ių, tu gali laimėti unti.i'i. 
biitelit luokiny >»'

K nuengi i Iri.- 
kėje iru lipi, .k 
kų niūki 
nylė 
mijai ui-' 
in< tam-, i 
»i-o. pu.

t 
Tm

t,

|

Ameriko* lwl*a*. ii|“kell*Li- i'’
mu* vi*ų tautų np*i*prvmlinio,tia-ji iiilervNii *kaitliugiau*i<i 

Versta griebti* ala-*|a-rati*kų' prim-i|<ų. *u*tiprim» IJetuvo* jo* luomo, liulcnt, Miiulkių ra- 
. •:------ ----------- :— viuitikų laukuoM-ir tuūituom-.

IJetuvių |aa-itulėxvalga yra 
Mariai. ir radikaliai priešinga 
laalM-vikiuui. X.-tik viki* |mr- 
lijaa* *u*ivi«-u.jo kovoje *u jai*, 
la-t ir *ocijnli*tai Lietuvoje 
yra viri uutil*i!ri*vikai.

ItaUalaalMieio* Anui jo* lilogie. 
ji durimi trumpu dalinė* oku- 
pavijo* laiku laimi veikiai *u- 
-lipniu. ii-oj.- lietuvių įimtoje 
mitil»lševiki*kų dvarių. Ibdie- 
vikius* IJeliivoje gali Imti jgv 
leudiuta* ta rom nilm kitokio* 
pria varto. pri'-tiMmėnii* iš ši
ite*. Lietuve- ueprigiiliiiyln- 
yra’jėga iiuizieaiiti liolševixmų 
pn-nulyje.

Bolri-viznu.* yra Ku*ij<» 
dvario* vni-ii“. užgimę* M-nai 
prie pulmigii >l> vy niaaliktaa tun-

i-l li-ka* veltui, jų li- 
• utim-kiu!n. nie* pr 

2-*i livhii-iių. Daugui o- 
-uiiuikiiiln-."

Eiu. Kouiit. Inf. Biurai

LiETUVOS REIKALAS 
SENATE.

N. ...t, 
-II L Ii

I

n

Moterų Sujungė* 21 k|»- *U- Xatauaa C
ntip' vakarėlį ragri-jo 3 d. pa- T-A Aw- 
gerbimui delegatė*. p-lė* M. Kam įĮ-v Kai 
Brenaailė*, kuri mų* kuo|ių at- |r Juru* Jori*, 
etovavo (i-tame Moterų Sųjun- Maršalka Pranu 
P>* M-itue. M. Mikiailė atidarė. Sudrmkiaui atail 
vakarų ir prnm-ėė jo tik*lų. per- nedrUienj mrneaio.

Lietuva džiaugia*!, kad A- 
' iiM-iika taipkalln-jo ir lur pilnų 
i užritikėjimų Aim-riki.* žmlžiuo- 
i M'~ 
, Pirm dviejų rimtų metų Ue- 
lluia. kai|*> tauta, negalėjo tu 
reti -antikių *u Amerika, 

i Kuomet Lietuva la|*> |ui- 
' vergta |*> -Vėlimu jungu, tuo- 
! iih-i ju* -ui.ii*. Ta*ki- Ko*ciu* 
. ku. *ni>> genijų ir kniiby |Kivedė 
Amvriki“ kovai iiž. J5-* m-pri- 

• giilmyl*;.
Dakir ulėj., laiku-, kad Ame

rika. lai-l'ė- želi*', gulė* i*|ie- 
-ti liim-il*-* raukų IJetuvui 

j pi ipažindiiimi jų kni|m n-*pult- 
' tiku.

Tu- aki imli* pripažinimu* 
l.iru liiuiti labinu gi-i-lina*. kad 
j-nuliu luk-lnmių lieiiinų yraf/imi* ir

l.ll
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Mirti iMLllkltlf 

-ai»i»»i uiinixu<*!i i 
nuin ml«l t k* ir pi

i|»»i^tiiii nu»» pn«*«Ų n/.- 
r ur«nL.iii’>. tavi I.h-iii 
J*’
»il»<« • i> | N
to. plllM* ||||n

A h»flt

I
tM |»f t

pniupiniiiK- i.-Aiuenų Lietini“ 
kurini iikain-.

fnipgi gautu kniilegruuia :i 
Kaunu iiiio vii-iauMo Lietuvio 
|*n-to iižx> ,,.l.Ji-ui pri. 
•iiiiK-ui Ll,/. i tyviui Komite
tui pilniau*' 
ii* l.ivtiivt“ 
Allierikoje. i 
■ >. kad El.». I. 
jnu i»*iiupin 
•hiti’ r

i

• lllll 
ir 
ie t.

l.ieluv

ji lm> |«ve*ta |*i vienai i* tų 
dviejų valdžių ar Itu* jai lemta 
į*teigti |«i*tovių nepriguliiiin- 
gų miltinę Imti I*-. Vokietijų* 
tr>|e*ni> l»gt*ku* žiiigmii* y ra 
liu-ijo- ek-pliotarija. util jo
ji norėtų parilikėti npriipini- 
t’uii* kaip žuamctiti*. taip me
džiaga. jo-io* ateityje plėloji- 
tmtri -linui nyme. Nepriguliiiin- 
gu Lietuva luitų |ia*ekmingn* 
užtvara- taip \'<>kietiju. ir Hu- 
-ijo- Mibiikų* tie.loginį -n»ine-1 
- in i. paiui-iai kaip Belgija y ra 
iižiiaru tarp \'ukietiju. iri 
Pia’« u i?“-.

Urnas pnpažinimai teisybes 
darbas

I*.

IH*

•r Ekx Kon.it In( Biurą
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KĄ TIK IttJO L1KTUV1Ų PASAULIN 

“MEILES GALYBE” 
Nauja. Pulki Knygelė Begalo Žingeidi- 
Kaina Su apdarais 75c. be apd. 45c.

Vertė i* Anglų kaliu* Kua. J. T. Jonaitis Es-Leitenan- 
ta* ir Ku|*-lioiui* 

l'ž*i*akymu* ir pinigu* siųskite sekančiu udnuu:
J. WILTRAKI8, 

3832 Fulton St. Chicago, UL

VISOMS SOLISTtMS Ot SOLISTAMS SAUJAS
DŽIAUGSMAS

18 SAUJŲ DAINŲ.
kurioms mušikų (piano) parakė

—t .ra. • . •.«v- ___ ... . a . -** ir*—*
ANTANAS 8. POCIUS.

Jau Mėjo U ipaudoe Mos dainos:
Leiskit f tėvynę ............................................... Kaina 80c.
Ne bile kieme mergele au«a....................................... 60c.
Oale sodo rymavo ir 8vint auirelė ....................... 60c.
Vai močiute mano ....................................................... 60c.

Galima gauti pu “DRAUGĄ"
1800 W. 46 St. Chicago, UL

—.................   ....t i

I

I

Žinoma* per 25 metu* ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pa velijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir daliar

SIUNČIA PINIGUS | Ll ETUVĄ
ir gvarantuoj*

Nonm-iui gauti preke* pinigų ir kitų kinių 
meldžiame kreipti* pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 \Vrtnhuigton Street, New York, N. Y.

K



DRAUGAS

REIKALAUJA

tli

•Dr. A. R Bkimenlhal D. D. 
AKU smSJ.MJSTAS 

l'.iizrima* l»)Lal
«»>».. * U> f>1u Iki 
• 4 h»<Mta * iki II 
%tr. Ltmp. 17 m. 
Utb 4>IT

l«.ult s-14 Cit J

2314 W. 23 PL Chicago,
Trt rusai Sl»>

Antraalrais, rugsėjis 9 1919

Rugsėjo 1 <1. L Vyčių 12 k|i. 
Imvo sun-ngus obuolių Imlių. 

4 Pelnų paskiri IJetuvus nmk-
deivių naudai. Žmonių |iri*i- 

. rinko pilna svetainė. Vakari*
tavo ir keli Mmijalistoi, Imt/ra
miai užsilaikė. Buvo visokių 
žaislių ir šiaip |iamarginiiiių. 
Viriam pavyko. Žmonės |iolik«>

MOKSLEIVIŲ SEIMO 
(SPUDtlAL

X Svarbesni dalykai taukiai 
praliėga mažai |audebėti arim 
visai ne,ia*tr*bėli. Kodus keis- 

■F taa iMrriškimas, liet taip yra 
musų gyvenime.

Alai viena* svarbu* daly ka*. 
yi»ar svariai* Anieriko* lietu
vių gyvenime, praliėgii lieveik 
visai uc|Mudebėtas. Ta* svar
inu dalykas—lai laiky ta* A. L. 
1L-K. Mukak-ivių S-rnu Seimas, 
CUcaguje. Gal kam ir išrodo, 

, kad Moksleivių organitaeija
* l**i jusiu* seimai nėra verti di

deliu |awtebėjiiiK>, m** mažai 
kų lietuviai iš jų gauna. Tiesa, 
žmonės uegaana tu, kų gali sa
ro įurštai* sučiu<>|*ti, paliesti.

* bet jie gauna U katalikų muk-
* sleivių bei aluuuių turtų, kuriu 

nieku* negali išplėšti; jie gau
na geru* utgauizacijų bei jmi- 
čiu* tauto* vadovu*. Pažiūrėki
me j vuuumeoę, o ]>aiiiaty*ime, 
kad dabartiniai visuumenė*

. vadai, lai buvę moksleiviai l*ci 
C' moksleivių organizacijų* na

riai!
Vienok ta organizacija, kuri 

auklėja draugijom* bei kitoms 
orgauizacijonia vadus; kuri 
dirba <lel Dievo ir tėvynės ma
žai težinomi, te,iastcl>iuii. Tie
sa, iia*kų)civių M-iuia* yrn ,m- 
steliimas. Imt kaip.* Gi kritika
vimu, įteikimu, ,*amekinimu! 
Labai teisingai paneigiama. 
Cž gerų blogu užmokama. Keu- 
lėkime broliai moksleiviai ir 
•esė* moksleivės, m-|*aliauki- 
ine darimoties dėl Dievo ir tė
vynės. Yra žmonių, kurie su
pranta ir ajikaiuuuja musų 
darinis.

.L L. 1L-K. Moks. A-uiu ąš- 
luula* seimas įvyko tliicag**. 
1IL šv. Jurgio |iara|*ijos sv**- 
taiiM-je, rugpjūčio 15. lt* ir 17 
dienose. Seimas prašilk-jo ,*-l- 
nyčios rylų su šventomis mi- 
šiomis, kuriu* atlaikė vietini* i 
klebonas, kun. Kruša*. Pamok-j 
slų |m*akė kum Svirska*. Po 
juunaldų visi delegatai susirin
ko į naujai išmalevotų, i*|>uoš- 
tų ir seimui prirengtų ruimin
gų svetainę. Kvetaiin* buvo ,ai- 
puošta aiiM*rikoniškoinis ir lie
tuviškomis vėliavomis, iškabi
nėta raudonos, žalios ir gelto
nos s|*alv<*s |s*|M*romi*. 1 nėjus 
j vidų pirmiausia puolu j akis 
■lėlelė išimtai su imrašu: 
••NveikinuiiM-I“ Viršuje sceno* 
tarp Amerikos ir l.ieluvo* vė
liavų iškaliiiita mitru didelė iš
kiltai su |innišii: “A. I- It.-K. 
Moks. S-n*> V111 Seiliui*."

Po svetainę išvedžioti |**|«*- 
riniai *|utlvu*>ti susukti diržai. 
Kuomet švelnu- vėjelis ,m|ni»- 
■liivo |*-r atviru" Inugii-. suju-i 
■Imdavo visų |*npii»*imą. tu**- 
nnt lyg -unbžilėt*- šfiul(ž*b-.i** 
kickviciunn ■b-legatut i nu-į: 
*' Moksleivių seimu**— IJellIVii 
iH*p* igilliniiigu: jos piruut- 
pri-xi«b*iitu* A. Smeloim... I.iv 
tuyo* dvn-in |*’f -m- l ėliui n- 
kultai i ju-. m<*k*l**i<mi. Ibi* 
buokitė* meilėje. vienyl*ėje d*-l 
Dicio ir Ievyne*." Gražu— iiui 
l**mi... jnuMiungn !—

B**k* ll***l*itui - npi* pu*Iii it". 
kduu<« daiė A< .Jurgio ,**i*|* 
svetaine, prirengta M. seniui.
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tūli uaruviAi bėdok 
RIAI JAV KRUTAI

I Galop uUgonfaMinq>ykca pairi- 
ga nuo aUlo ir visų laikų čiau
do sykiu su savo taniu, kiūrė
dami kaip tiedu “gydytoju” 
skaniai taigų ir geria.

Visas veikalėli* juokingas. 
. uitai artistai-mėgėjai, liinluiui 

galių* ir mokėdami savo role*. 
, imgirtiuai atliko savu uNIiiotj.* 
, Imi luina jiems ls*i jutus didelė 
■ garis* ui tai.
, Sekmadienio vakan*, Imvu 
, m*|Mprasta* piugrania*, kurį 
, i*|>ildė Av. Kaziinicni Aka<k*- 

mijos auklėtinės, (visu* jo* 
. yra 31. susivienijimo turės).

Pirmiausiai p. Juuas P. l’oi- 
. ka, nauja* M. Centro pirminin

kas ir vakarų vedėjas, |w>rsta- 
tė grrli. knn. Vaičiūnų |>a**aky- 

. Ii prakallių. tivrli. kalls-toja* 
, pasirodė aut scenų*. Publika 

pasitiko jj rankų idėjiniu Kuu. 
. Vaičiūnas s, kartų islmrė mok- 
, ricivins už nerangumų. \iž aik

si leidimų. Geriu kalls-tojn* ii- 
i mijis kad ditlesitė dalis musų 

umksleivijos Amerikoje eina 
muksiu* palys i* savo už<lar- 
hio. Ik- to žimij<i. kad katalikų 
moksleivių |hIih.m yra katali
kiško* organizacijos, kud kiek
vienas liuesą valandų sunaudo
ja darbui dėl Uievu ir tėvynės, 
liet, žinoma, paberti, |m|irikti. 
imkrilikuoti kiekvienam yni 
lengviau, in-gu |ui*tels-ti ir aik
štėn iškelti bile keno geru* dar
iais. o viso- darini* Is-turrių 
moksleivių.

Po ]H-akallmi, vakaru vedė
jas p. Jonas P. Poška, |m- 
dėkojo gerk kalbėtųjų! už 
prakallių. ,Mižyns-<iamas, kad 
jeigu kun. Vaičiūnas (tetarė, 
tai mes lurimt esami* verti to 
barimu. Tomistus, kurie Intvote 
atsilanko vakar vakare ir gn* 
žėjotė* musų icograniu. tikiu. 
nemanėte, kad na** nebuvome 
lirisirrilgę. liet <lar laidau ne- 
manysite matydami šio vakaro 
programų.

Ir ištikro taip buvo. Av. Kn- 
zimiero Akademijos auklėtinė* 
taip užžavėjo imlilikų savo gn- 
Imiuais: muxikn la*i įlaimari*. 
knd kiekviena, gausiu runku 
jriojiiiiu, kuro iššaukta ,s> iri*, 
keturis sykius aut sn-iio*.

Koki aut pijami skambino 
p-b’*s B. Nausėdaitė ir l’etkiu- 
lė. Šoki dainavo ,e|ė* A. Benv- 
kaitė ir t*. Eili|mvi<-iutė.

Smuikavo ir dekb-mavu ,*lė 
J. K riautė. yiiiM-to* |uni«4ės 
yra tai žvaigž>lė. Ameriku* 
lietuvių tarpe. Jeigu jau sve- 
timiaiiėiai gėrisi musų tali-u- 
tais, tai ką juu liesakyli npie 
mint |Hiėiu*. .

PuMika laivo užganėdinta 
nbiejų vakarų progranuiis. Ne- 

‘ viena* m-t yimtiškm dėk<>j» 
UHiksleiviani* už tnip ne,mpru- 
slus programų*.

Moksleivių Aštunto* m-iiiui* 
(atliko neišdildomą įspūdį tlii. 
ragus lietuvių mintyse ir gilų 
jausmą jųjų širdyse.

Seimo sureiigimn*. progr.i- 
nuii ir visi reikalai laivo lai 
milžiniškas dariais, kurį teko 
atlikti (‘liieago* ir npielmkė* 
nioksleivinm*.

I'ž Ini gnrls- priguli M*iiu<> 
rengiu** k...... J k..... .
Imto išrinkti šie asmeny*: .1.' 
I*. Poška. Al. Jovaiša-. J. K Ii | 
imi*. J. Babiislu. .I.Alik.i-. p-|ė| 
N<>rkaitė ir p Iė Tiruimiiė, t*, 
einu didesni- dalis dari** puolė 
nnt pirmųjų trijų, m-* tii-m- 
|*-r tą laikų dnr nereikėjo .-iii j 
į dirbtuvę: jo- turėjo mnkytie* 
I*, kelias mlin*ln- vasariniu** 
-*■ kursu**-*' G* kiti uiok-li n mi 
turi jo eiti j dirbtiit*—. \i-ma 
žni |*n-i*luil*uvii n pamlmnii 

knnini |*ngiiiiiintų ' n**k»l**itini. c*-lls-*binii sj 
komisijai surengti seimą |a- 
vnknriis. ypatingai 
garis- p* įguli p h-ni» 
roeknil**i. A. Fretlikmli-i, p mn

užmiršau apie ,iatj seimų. Da- 
Imr imkalta'-siiin* apie ,iatį sei
mų ir jo vakaru*.

Deb-gnlų susirinko virš Dtt, 
Sykiu su delegatais atėjo gerta 
Klvlsuia*, kum M. Kruša*, ir 
kum Svirska*. Buvę* Centro 
|*iniu J. Navicką*, pakvietė 
gerta klvtamų, kun M. Krušų, 
utkalta-li maldų, pradedant 
seimų. Po maldo* ,ai*akė truiu-

kall»ėlęv ragindama* darinio- 
tie* <lel Dievo ir tėvynėm Pas
kui jnu sekė seimo valdytam 
rinkimą*. Seimo valdyta riuk- 
ta slapta balsavimo. | arimo 
vedėja* iMiteko Jonas I*. Puš
ku. imgrlliiuinka* V. Itukšta- 
lis, I rašt. Rakauskas, 1! rast. 
M. Alika*. Tai|>-gi būvu išrink
ta įvairios komisijos. Imt jųjų 
vnrdų uejiamvtiu.

Seimą* tavu vedanui* nepa
prastai rimtai ir pasekmingai. 
Net lattya dek-gatai stebėjosi 
ir gėrėjosi seimu dvasia ir- rim
tumu.

Nutarta nemažai svarbių da
lykų. kurie tutmliiui ir padės 
|m*«*kniiiigiau darimulies <lel 
Di*-vo ir tėvynė*. Nutarta |*a- 
lulnilint **Moksleivį** ir joju 
ex|mdirijų. Nutarta šeljiti savo 
Itrolius moksleiviu* Kumpoje 
ir patvirtindami varo |irižadė- 
jiuių |ia*kyvė $1UUX» dėl Ka- 
nųiiečių molodeivių. Nutarta ir 
■įauginu dalykų, kurių minėti 
nėra reikalu.

Pasiųsta tek-gnuuo*: Av. 
Tėvui, lietuvo* peru A. Sme
tonai, prez. _Xil*unui ir arki- 
vy sku|mi \V. G. Maudelein'm.

Imikc seimu a|iturėta daug 
huškų Imi telegramų su pasvei-

ltaigiant seimų, išrinkta 
Moks. K-mo Centro valdyba. | 
piniL |aUcko Jonas P. Poška, 
jojo |uig<-lliiiuiiku Pr. Juras, 
rašt. Ilaugžvartlis, ižd. kun. A. 
Petraiti*, red. P. Juškaitis, 
dvasišku vadovu kita. Kvirakaa. 
Kitų vaidybų* narių nepame
nu. • '

Seimo vakaraL
laiike m-irno būvu surengta 

du iškilmingu vakaru su pro
gramai*. Programų* iš,iikiė 
lialys moksleiviai bei mokslei
vės. Nuimtos vakare progra
ma* susidėjo iš dviejų dalių. 
Pirma dali* buvo muzikalė: 
antroji susitk-ju iš lošimu km 
įiMtlijt-k'-s. Ik- to, pradžioje 
progmino buvo skaityta* p. J.' 
Navicku n-k-ruta* apie lietu
vius tuuksleivius EuruĮMije. Jj 
skaitė p. Pr. J ura*.

Ziimiim-s tavo užgunėdinti 
■laiiK-lėnii*. kūrins dainavo 
dainininkė* moksleivės; neina- 
žai linksmino pijum* sknuibini- 
nuti gntaų pijanisrių. Imt dau
giausia prijuokino publikų ga- 
l*ų* artistai Imi artislės. kurie 
lošt- komedijų “Consiliuni Fa- 
*-iiltntis." Publika tiek prisi
juokė. prisikvatojo. Imžiurėafa- 
ina į lošimų, kml jau kitam ir 
pilvu* ėnn- skaudėti. Na. ir 
kur-gi-čia nesijuoksi ir nesi- 
kvalosi. kml vienas jauna* ag- 
loiioma*. <• kitas jauna* inži
nierių* nežinomi* inia-i gydy
ti ligonį, kuri* M-rgn nuo itaint 
<iilgyni<> ta-i įvairių gėralų gė
limo, Daug prijuokino žimute* 
*gydylug)i* -u »avo iškraipyta 

Įlolvnų Luitai, Im-I itat- *tauginii 
| prijuokino, kuotui't *u*e*l<* pu-- 
i tautų. Prie , 
Į |***-lii nt-i —"h* ir ••ligonis" sy 
kiu u “gydytojai*.** Ib-i čia 

I ‘imlu m*žim*nii “gydytojai" 
, _-ri»--Im užgina "lignmui” val
gyti vištienų ir gerti *kanų 
-kystiiii-lį. "Gydytojai" |*n 
h- 2<*fiii. <> “ligonini**

1

lu
PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WS8).

Malonu mum* |ši-i<kilitili *u 
lietuvių visuoun < * vienu, itin 
lėliai daug žade * * np-ir*-i* 

* I kilnu, ini musų i*ir ių jud-- 
'' jiiiill iš komei, uin -nuliu-* 

li<*. ntbinliiuu sum- rityj.
M<-s visiKHia*!. -|Kusln ir gy

vu žmlžiu. ragiimi.ie ir rn-.imi- 
iim- kaip visų Uolinių visu -ne 
is;. tnip ir |>aėiu- lietuviu* i*iz 
nieriii*. *i y,mė iHi-inruosius.- 
ka<l jie pradėtų laideli; įmok
tų kuopti* j kr m ą kaip savo1 
ka|*italų suk 
taip lygini ir.-ir -|»'kiĮ.

Ir kaip visam*- kalis* mes 
esame |M-nlaug lėtus, taip ly
giai ir šiame atx ėjuje. Teėjau*, 
laikui slenkant, vis-gi pneli-ln 
rmiyties vaisiui. Ir vienu tokiu 
šit* lismielitu fak.ii imrius* SU 
visuomene |*a*i*l.i!inu. ti. tni. 
IhiIi-iiI. apie su-.**tgnuizn<imą 
tūlo "l*r*»gn*-* \Vbol*-.*al« 
tirorery." kuriam |*aniatus |*a- 
tiesė tūli trys lietuviai, kurių 
vantų šita* tarpo is-iurime lei. 
sės skellai.

Ai* “l’rogn— Wls*h**ah*l
Groeery" liko su*>rgnnixuoia* 
l«*r tar|*iniiiky-i* !’■ ui ralio
Bendro Lietuvi* linuko. B**- 
ton. 3lass. Tm lėtai sudėta 
ąi2.t*Ki t <-utrali<* Banku kaso
je. U'Imb-sėUa Imsiąs Bostone. 
Atsidarys jia a|*i<* ,«ilmigų 
rugsėjį* mėnrrii*.

Ijilmi džiugili.t*. daug ža*lą* 
ir |>avyxdiiigaa Is-i sektitui* ,ia- 
vyadia visai lietuvių visamue- 
uei. o y|iatingm liiznicriam*. 
Juk tik kuopetutyviai veikiant 
••n-s tegalėsime |uikeli *av<- ir

REIKALINGA
(•na gn*|mdim* kuri pili 

sii-ikalta'-t lti-tiivišk:ii ir nue- 
liškai. turi tilriti |mliu*lijiiiui 
Hilai l;tels*n**. At-i-nilkite 
kaiK-iii a«lt«-it:

Kun. F. Alitnkas,
923 Slielbv Str. 

Youngstov.n. Oltio.

REIKALINGOS.
2-** nii'lginii. dėl fabriko dili 

Imi i-lt i sųtaile dirliaiil imu 
dn-ini.-s mm šiokio $17 iki 
*31 j sųvaite.

American Ituolalcd Wire Co. 
954 W 21«t Str. Chicaęv 
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ERNEST WEI1
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1800 tV. 47tb kamp. Wuud 8u
Ura •1U«xSAU»» «i»r.|r:» I

K «*««« ?<» t» tr *•’imt tMI i*.
Ili ktam* !*•* .i.nAtmt 4%uu.I , 

' Vemsiu* raaiorljrtlai, tAikium i
I tat. AUtu.v ir *• •.

| DR. I. E MAKARAS
I V>«wti- <•>•!«*r (lumma 
!• « i^.. t:ii u. «:•*• Man

>.;• ??. 3 t ir T—f.

Tvkifttfta . *af4 3<*4.
(-Ii W.m*4 M.

* liti • ,*‘>Tfr
r. < HO’M- flr| >M4

DR. A. A. ROTH,
I •• rt »-•««;•■* ir • r/n»HM 

V>»i
• ^*«y ir l tlth-blkv Ilgy

*>«u- 7-44 »m» H* 4*4 M-. 1

T. . t .» l»M<r X»I 
VAlj^M«Ar. !• 11 fitn 5-1 d*

|. 4 t ų 7 b »4lk. N<**l *••»*•»• 14—31 4.

tlMIUIi: l'HtltlinilllilIHIHIUIItlIlMIltlMII

JOSr.rH C. WOLON

«*>u) !•■).«' • I««rwrr4*
Uuh ris

MK lln' t* >1 M . < 1 
ka įsa I

iLtitiins. ■ «.»
................. . ,

Ima littfMMl 1%
J4««i'Ht» H.'trus*i nu* a*JSf iMlstf |m« * 

kaisilmrlu' 
U-M (.4V

Ant i«.»r4.o iss •» 7 ( • minanti Manio* 
m» tarne ir nuimta. •
tw «m«»4*n*. KMg^n riboa'MųJ bPri 4 k»n»* 
lonTMl «n* 3 »u t mirt u *t4«<>.

|l»n«L4<l n* l*4i *;i«M iiuK.irta etuaai 
tn|«* linbvj, hi«4.>LL« *r tatajrm IMI*. 
Al«4fa*MbM«

Mr. ttatirs 
ta lalsMMs A«r.

PLUNKSNOS.

k«»nM*rn«*ija*MKa .r * **••«••• •*«*•*»

pakilti k'Himrrtjuje! Priešin
gai. me* kaip -kardome, taip ir 
"kursime. Mu-ų ,iri*-šai luo
tui musų ap-t:**i<liniii iutu*b*ja- 
si ir mus nelik skriamlžia Im-- 
■b-giniai. tat >lnr ir im*raliai«

Am! famla«l«aM
ti Lanilvirirt tunriai* lutu*. Lwr n 

|H»***ik*> i 4Ua«M I«44b 7*1’
trt.loo (teta min* • t.ia4*«* I?..** i
i'• M< at Tut* lm<l im.ratrt.4ito !»••« ti*- J 
m — *. :•»!•» k. iti*

eta*. i>«lm.
34M3 Arilrr ,Ur.

imvyzdžiui lenkai su savo tau- 
■Ižinviuiiis.

Itaiptami ši pnim-šii.ui *inr 
kartą raginame lietuvių vi*m>- 
irn-Hę. o y ,*a<* lietuviu* b;z**i**

r.UtMIrt eefi.V
Ur.ma rM. BU totui int-alm>«M4l*i < b-f. 1 

rttalal
443T K l*MtttiMa M. <1*1*^*.

NEGIRDĖTAS 3ARGENAS
riu>. kn*i .ūki uriniiH-t <lar <lnu* 
ginu*. Y|iu<* c iklų vi.iviu. Ii. 
tuviam* liizun riam. nikivipti 
■lomų j (‘mfrnlio llrttdio lat*- 
luvių Bankoluiriaillj *u-n;izi;i 
viiiių-koiiii*nii>*ijų. jvĮ I. -iiinti 
rugM-jai 2S *L ii Imtinai \i.i. tii> 
prilmlC f*i«n lai ir g.tl. -inw 
dnr ariau* »ii inrtinti. «lar >.*>■ 
rimo |«otzn' : vi-ii*m- I* n 
■Irai u|oi.v.u- \ti ir*aiu.* n-i 
kalu* gorinu- «ulM*i*lrinli. Lii<1 
|u*ia<*iu* *m< inutų am lygių 
iai|t*nių *ii ki'*>nū*.

Bukiii*- Im ■lautii'ji. 
-luuulžimiiii broliai 
rini. o mti->i . "iti..

Su (Mgarim.
Cent. B. Liet Banko Prez.

Juozas KavalLuubka.,

%1» A'l
• t1» K *4 Jur 
•* 1 !*•«♦ |HH4t

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai ii Cicero norite 

gauti “Draugą" arba paduoti 
j jj apgarsinimą, ar kokį dar 
bą (Jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 43-lh Avc.
Pas ji galima gauti malda- 

knygių ir kitokiu Knygų.
Prsinaudokilc.

UMINUM COMPANY OF AMERICA 
KUU RANDASI MASSLNA NEW VOK: 

REIKALAUJA SUVYRU1

i SPRINGER

DR..D. J. BAGOčlUS 
Itanb G>tbi*4t» Ir 

4T*imr«M 
<>rwta nm :«• mkmmbm a««

I47A1 iu. Mm*«m Av. 
IteackM. HL

Tihfot u rtgl.k(Ki}w ir 
iMllmaa 441.

VaL; t ryt* (ki 11 A.: 1 p* pM4ų 
U! 4; 4 iki » »tkm !4*<1 
• ibi 11.

JONAS STRUZYSKIS 

Paminklų Iidirbčjas prie 
Av. Kazimiero Kapiniu.

BIuc Ištara. ITI.
R. F. D. Box 12b

|.Vf«i«t4- *ll «*»• «

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
l«4<l*>aan >l Klutoy «•.%< 

GVImi llMiiii.v* MiiAa 
1IM «MMflll Uc-lrfli tAhl

Kai-<1* •

! Dr. C. Z. Vezelts
I II II ku til Ml-

Dr. G. M. GLASER
l*rakti«ri«»M SI r u lai 

<Wtaa Ittt *m. NC.
9S-rro M « -M4MTU. M.

M>*<rrtU.«.. V.rj A». t i-wi rbrv 
M'Mts 1 V

• »rir«» VAIAM** • Ntm » 
tM J4. hmm IS <1.1 r f»M »•**<. 7

Ikt » VuU«>l4* t ai ui c.
N«4* MW<» » 1*4 • |m

Tck<*tM« Ytoltli 441

! V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

| %< •• ' l.e.**» |** BrtlMlt^M
i
♦ • »(-*»-*
i• i » u h v uim.i * miu vt
I Ka • ar <**

:■ .'»Ual M>«
' .. M* W. 10*1 M.

r. Yird. «<«l
I

Uždirbk 
*35 iki ‘50 

j savaitę

MASTER SCHOOL, 
’?0 N B’jt* Etr

I..IMC l«k- KM*. < luku.

%25e2%2580%25a2Hiiv.no


14 d.
20 d.
21 d.
24 d.
27 d.
28 d.

O ka* »> dalyvaus labai pasigailės.

«|į^^)įKK'W »*■>

Šv. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia Av.
Rugsejo-Sepl. Nedeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra: 

10.13.14.17. 20. 21. 24. 27. ir 28 dienomis.

Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v.

3. Šv. Mykolo dr-ja
4. Šv. Juozapo dr-ja
5. Ražančiavoa dr-ja
6. Moterų Sąjungą 4-kp.
7. Šv. Cecilijos dram. dr-ja
8. Šv. Kazimiero dr-ja.

Ka* apnilankin, daug ko išlaimė*,
Įiaagi vakarai 10c. Visiems rak. 50c.

niūELIS RAZARAS .IOMARKAS incwpm:
2. Aušros vartų dr-ja- ” 13 d.

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. pt.4iibi.-ij... imtu -vaisu 

— ■ dili n., tikini butų n--|Kii*l:n i
Antradienis, rugsėjis 9 d., m'-jnmi ir vortojnmi. l.-t m-t 

Sv. Oorgonas. m-m-dujumi ži-nuiių -n -avimi
Trečiadienis, rugsėjis. 10 d.. it m-l.inu*lumi i* tirtu..

Sv. Mikalojus Tolenl.

tikrai m-šu degtinę, ir k<4 ar- 
tun-siti- uaranio“.

“Stiudi-ji” tvirtina, kad jei ' 
taip lasai įstatymas išaiški- 
iuiiiui*. niškia ji* niekam vrr-j 
ta*. <» juk luite įstatyme daug 
viltie* buvo | mile* lama.
Kni kurie nuimi, kad gal lei- 

■u-j.1* Steunrt klysta aiškinda-

s-

Jfes Patariame Gatavas Kombinacijas
Jūsų Giminėms Lietuvoje

PRAMATOMAS PLIENO 
DIRBTUVIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS.

Io. kiloti.
Policija veikė *ulie tu 

kimusi. ItautMi* žmonių 
vo *uaraštiiota ir nulattislo.
K.ii ktirn-m- t.i •'jam- minėjo 
ir i galioti įdviliiili į tą į*tn

'•*' - ma* į.tatymą. Ib-l jei ji* tu
ri liesų ••*la|Heuirm*” tik
ra* džiaugMita*. Xr* jų laimė
ta.

ai*- 
Im

Tafa> tvirtina Chicaao* Darbo-"“' irji K'
___ tt . vaduot hm |anrty •’miiimį 

Federadjoi prezidentas. jSatJkhiiitiaii*.

VISKAS PALENGVA AT
PINGA.

Praeitų sekmadienį (liiert 
go* Ižarlui Kcilt-rm-ijt.* atidavę 
susirinkime to* l-ctlefnrijn* 
prasiilenta* Eitx|mtrick prn 
■rlu apie savo ketiotn- Xew 
Yorkan, parkui U‘n*hingto 

ilnrlii-

IJrtuvm - Atm-riko* Pntm.niš* Headnnė apsiima pristatyti ju*ų riminėm* ar draugam* lėHuvnje. kurią tik norite, Čia pa- 
diiolannjjų k<*iil«iuM-ijų nmsnlylnmi* kainmni*. Tm nraknaii* užtli-ugia bšm Muuėiamųjų <l*kkų. Iiakan. viau* iakaariua ik-dant 
į luk*ą, apaauvj. nu*iuiilinuj ir |iri*tat.vmą j Idctuią. įtaikių gcruiną |dlnai garanluojaaic. Pasirink vieną, ar *iek. kiek tik nori kom- 
Unariją. Nui-li'A- i*|iil<b'k afmėndr ini la|m ėsaaėią Manką ir ayliiu su mma-v unleriu ar ėrkiu |<a*it)*k muaų admm. Tai ir raka*, 
ką turi daryti. Ynų kitą darką atlik* llrmlrmė. Gatnd kvitą už aura pinigu* tuojau*, o kiaurai hakaaa Im* privalyta* tam. kam 
siunti. į Urtuvą, gausi *u |iaraau ta aranrn*. kuriam mum* liepsi Iralcaą padurti.

No. L Kombinacija ui 110.
, & o*ar«l

& CtvtuCal muilo.
i* rtsrų koHmauMu plota.
I t Mgmaa mulu.
T H.k«4tol
S Murai rwkr»M. 
t MatlLal vUmaIm ■****•

t. r—bi m.
!• -rani 
!• atram la«ti«.

Na. X iTablMBlfr ai SM
B aa*aral cvkrataa.
!• «rarw k«*4<aa«»aca
B araral ta«k«
4 aviaral Jatrtk*»«a. 
t* ItMoCM muilm. 
t lugmaa ApuliM 4<|Ą 
t a4ai«.
14 ararw mia4ialu fcrwa»».
U «*•»• HHrw* 
B austkai Vita ■■!« alvl^.

Na. A N—Mai riji ai m.

4 amarai JauCMoH*.
14 limdų muilo
14 koAdi-nmiUn pirlHv
•

Sii/tulami uljutląiiut % tFMaHt*H««tna 1 
nry onlrrj vardą leilliuautMit Au»rrirjiti Tmalini: < •«n|Miiiy.

Laiški- trandį kitę aiškiai vardą ir adresą kur siunčiam* Lietuvių, taipgi jusu vardą ir admų kad gulėt ura pasiųsti ju
mis pakvitai^jimą už jum lėsirus. • veliami frakritavsjimą ii UHuvoi kaauart. tora prirtatvta tam kuriam riaukiama j Urtuvą.

LITHUANIAN AMERICAN 1KADING C0MPANY.
6 Wesl 48-th Slreet. New York Gty.

No.

Pranešama. jog krautuvėse 
visoks maistas palengva jau 
utĮiingų*. Kai-kurios mėsos rų- 
*v* šiandie įlaug pigesnės.

A t f Haga m-t cukrau, bulvė*, 
miltai ir kitokie daiktai.

Dalgis atitiko akmenį.

Praeitą šcštndnių nnk*ti rv 
tr Nlninutn liršltuėio darbi- 
atakai i* -audria* skersai Kal
vaiti-* kraustė va-JImtia tirš
tinę. Kraudinmi. degtinė* vrr- 
tė Ihivu *.*!.<««.
Pulii-ijn užklupo darbininku* 

ir iiarašlnvo. t.i tlrgliar kon
fiskavo ir nuvežė |*ilit-ijo. 
itinivniloii.

Teisėjas iiaiiktno įstatymų.

Tą |«t-'ią tlienų sunreštuo-
tieji ditrliiiiiiikni pri.tnlyl.i ‘ 
miiiiivi|mliii t--i-mnn |iric*

i

■aa |4ieno dirbtuvių 
■lakų reikalai*.

Aiandie Eit x|uit riek 
liauja U'nsbiagtouun. 
įvyk* Kululiua 
atrviko nikalr. 
kad jei plii-uo
viršininkui atsisako n*tiHiii* 
kai panimnlyli mi •larhmitikų 
atstovai*, streiku* mišvm-ti-

ATNAUJINA ISKLAUSUrt 
JUČUS.

i

iške 
Ti-ani 

k<mrvr>iK-ija 
Ji* tvirtina. 
k<>r|*imriji.*

Teisėjas Alschnler vakar i 
išnauju pnnlėjo tinti i*klau*i- 
m-jimu* gyvulių skerdyklų 
itnrliiniakų atstovų rrikalr pa
didinimo užtinikt-sėio.

4

Htaiatriek rakė. jog pra- straart.
■identau IViluunn* praką* nu
laikyti plieno ilildrfuvių liurbi 
ninku ntn-iką. Ib-I tn* tn-g.-il' 
Ina padaryti m-i pn-r.uli-iilii; 
nei kitu kiliui žvilgsniu. X— 
darbininkai kovoju už navu: 
būvį.

Kitpykln-M* 
tuip pat lani-ini
Iim». Mikė ji*. I>ail»iiiiiil-;ii ( 
M|mii<lxin tni. |M*r«*ki«»jaiMi it 
nH f.iidlomi.

TAUTŲ SĄJUNGOS PRIE 
tININKAI PAKELIA 

KAMPANIJĄ.

Kim»iih*1 pinndn* pn*y.i«l«*ft^i* 
Wi 1*4111:1- ta/iįv'iii |m» *alį it 
ftgil ll«»ja tu hiilti/ jniiv;’ 11 
gn*itoin mlifiktiAima t.-iiln* 
sutartie-, tu. i)jiinznw ir -n 
1nr1id*« pri«*»iiiiiikni ttilppat 
jankolia kutnp.itiijji.

Kntnpatiij.) p. I li:i • u 
riai, kairi** iintvlid* pri. •
tnuln n >■ p.it »••.<
taiko- •t|1at1»-. K.>t»ii- • •

.\il«lit«<riin l«.»! !../!• ■
M*hat«»tiii t Ik*)..

T>-i**'-ja* |uiliuo*avo sttarrš- 
t tint u* ir liifs- pdirijai sugrą
žinti vii-šbučiiii konfiskuotų 
•leKtinę.

Teisėju* imž.ynn-jo. jog poli
cija 
minėtą į intymų. I.............................. ,-----------------------------------
nn-štimin ittlariamu* žiinnn** rivėių vadai |«tv* asmeniškai 
it turimi nllii-ku pra-iži-ngim.i.!negali iškeliauti ton šalin, tad

Puli.-iji -ulig t.i j*iulym..j vyriausyls- eina |m-

'•M’uttli iw*i vi«tui iti* “ ’
lnii;:»u«»J«» !••• unntn-
!•«. t>.

Policijai pasakyta, kad degti-
nė.

KiiMiiict |»ni*i«i«ją» hyln. I.m 
S|s»u:ir1 |Kikl:ni*4'’ |»i*li«« 

viutut:
•• \| jn* liktai ziiuijtib*. kn.l 

tl.iiliitiiuluti kruttMė •h,2liti** 
idMikė ludiriiuHiai. 

•* Itu Mtuifikiti imty* |4i-:dė. 
I....I .ktflito "

••‘l’ntvi iil> likuti tf.*/iiut>s
, ki*«l ji*, kniii-bi •|**tflith> it 

uiirtihtu jti«»» nt*>
• i-, m i klau-i l*4ian* 
i’.jii-.
|%.|.. įlieti..i ;t!-ak«\ U;i»l

t

lo*mlnnarij.«n |«r»ykilc kmalHiuirij.. numerį kurį tsuite siųsti ir įdėkite čekį arla^mo-

‘■SAUSIEJI ’ NUSTEBINTI 
TEISĖJO lSAlsKINI 

MU.

Be vnranto negalinta m-’ 
tuoii intarimnus žinomi.

I •.

Londonui, rag». 9. —l.'l»te. 
ri* yra ta Airijos įlali*. kuri 
.iric*inn*i Airiju* laisvei ir a-«- 
p iklatiMiaiybri.

Kadangi airiai Nuv. Valuti-) 
klaidingai *upniiila |w jo*< *nuirkiai darlnaija*i už 

Iir1ri*i*kai tų n priklauMunylię, gi ul*te*

m-llutu ulsteriečiaius.
Tiuli tikslui gnminnmn litr

ini <tm. kuri Im* veikiai |ui*ių*- 
tn į Suv. Vulstija*.

KO AIRIAI REIKALAUJA 
į # NUO SUV. VALSTIJŲ.

Scranton, Pa., rug*. 9. —A- 
! nų dienų skaitlingam nusirin
kime ktiilh'-jo Airijos rvspuMi- 
Ui-.- pr<-xidcntas dc Valeru.

| Knlliėdaiiins |msakė. jog ai
riui mm Nuv. Valstijų raiką- 

įhtitja tu- teisių kelti maistus 
{Airijoje. Airiai jau atliko *a 
to nutiktus prie* ' Angliju ir

i laimėjo kovų. I* kiekvienų ke

■ irti •-•te *aVu 
*» ili. ••-.iircli nnd 
tiitynm jri norima 
i u»xų. būtinai t.i 
l.nd .ii- tikrai tini

Lin turėti nuimi 
t.-i~ jii*.

P.n’.ivė parvedi.

i1“1 I

• f I

Ailrasas:

Nėr* jokio nuostolio. Vidu* ym pilnai apsnuguta ir jei koks liuksas pražūtų arta ausėlatdhlų. jusi) pinigai 1*1" sugrąžinti. 
Tai garantuoja IJctuvm — Aun-rikoa Pramonės llmdrovė.

K CHICAGOS LIETUVIŲ

PRANEŠIMAS.

Seredoje. rugadjo 10 
vaL vakare. Dievo Apveiidos 
parapijoi mokyidoa kambaryj 
įvyks dideliai svarbus Lietu- 
vog Vyčių Chicago* Apskri
čio Veikiančiosios Komisijos 
susirinkimą*. Visus kuopų j 
galiotinius kviečiu būtinai su- 
važiuoti.

Ig. 4l«lflNn«ka«
L. V. Ch. Apskr. pirm.

d..

lt WE8T 8IDE. •! vunlai* Edmitnila* ir ITnn- 
• 1 - - leiskit*. Krikšto tėvais buvo

Teko |Mtirti. knd trumpu lai-T'nitin* Staniulis ir itoinirelė 
ku uratnidieėiai nusilaukn na- Nausimlaitė. Nebuvo tai. kaip 
vo apii-linkėje lietuvišku rasim |m|ira*tai, diiletė* arlut triukn- 
rnuto. įtariai ui**t*idii*-inun imago* “krikštynos 
žinomi veikėjai: |*. A. \ alouis.. |mį gražiai tat]"* savęs pasi- 

8 J. Miknliuttns ir A. Ihtdn tm-Įknlls'-jnme n|4<* įvairius lietu-

•*. lu-l Ia

juokai* rengiasi prie atidaty- vių reikalu* ir liukniitiai pra
tini "Kauno valgyklo*.” ant i lentom Iniką.imi “Kautm valgyklos." i 
kntn|>o Is-nvitt *t. ir 23rd |J. 
Itu* lai vienintelė *nvi> rųširs 
įstaiga uestsėlėje lietuvių ve
riama. Virto* lietuviai, kviečia- 
mi remti savųjų valgyklų. kuo
met ji tiu* įsteigta.

Namie Nedavalgp.

U T0WN OP LAKE.

NAMAI-FARMOS-LOTAI

•ava už Atrijo* r»-publikų. 
Tik reikalauja mm Nuv.

Vnl-tijų, kml *io* |Kt«iprir*in- 
tų Vmtlijai lol<**niai valdyti 
Airiją.

Viriai ri-ikntaujn. knd Amr- 
rika įgyvendintų «avo priori 
pu*, dėl kurių dnlyvnvo karė 

ir kuriai* |gidrrutinnt lai
mėjo karę.

St Lotus, Mo. rug*. 
t'in Intikii 
sotini 
ninkn 
s. V 
tona*.

I e — 
lllllifa |B|a-zieui Wll 

Mitnit-uitMdii’* pi«*kbl*t- 
\\ tcknr*l, biiięa 

nrniijiH hiknfui* knpi 
•li« gru

ib-tlto

KATALIKŲ VIENYBES 
CENTRO SUSIRIN

KIMAS.

L. lt. Katalikų Vienyk-* 
Centru tintu-.mis .*u*irinkimn« 
liti* nnlraili-nyje, rugsėjo !* 
d., vakare. hievo Apv<i»lo* 
jinr. svelnitu je 11 * IIi ir
I nion Av.-i, Cltirago. III. Ta 
mr audrinkime atatuva* i I. 
K. Katalikų l’-*|ernrijt>* IX tų 

Ma**.. i- 
•varlių

M-imą, Worii-ter, 
dim* m|»irti|. Yra ir 
or-'Uiiirarijo* o-iknln.

At*1ovų i* •kyrių ir 
jų ir kataliku veikėjų 
ina kuo*kaillttigiau>iii 
L vmo.

lrnuvi 
laukiu 
it.ilnn

Valdyba.

Pranei imis.

Moterų Si,ijtmgo* 21 kuu|*i* liula*. 
*u*iriiikima* įvyk* ėtairlir, rug 
.•'•ju II d.. 7žlt* vnl. vilkam, ftv.

1 Kryžiau* Isižiiį tiuėje rvetuit*'-- 
je. Vi*o* narė* malonėkite *u- 

l*irinkii. Dntig didikų turime 
ipnmr-ti. Tai|» bu* iidimta* 
*i ■ n|Hirtn* ir <laug kitokių 
-Varnių žinių bu* prnm-*ta.

Valdyba.
I

18 BRIGHTON. PARKO.

Ttirp kit-ko Pranu* \ i-mn-li* 
užnimitiė apie Lietuvo* *rlpi
ltu;. I'r. Ntaniuli* |mai*kinn 
plačiau* apie dabartinį Uelu 
vo* |iadėjiiiių ir mų* luidių. 
tenai gyvrtuutrių. Vinimi* pri
tariant *um<-*la keletas dolie- 

I rių aukų. Aukojo sekantieji.
A. Jumviėia U.'M*t.
I’u I dol.; |l. .V'nunii-ilaitė. P. 

{Staniulis. Pr. ir V. Vetizi-lini. 
I'r. ir .M. Nurimtai. A. Nor

is urna*. IT. Staniulis,
iMiri'-ilimut*. knd ir jauna* EiL 
tuunda* I'r. Nurimtu* |uttnplų 
Lietuvon *el|u-ju ir kud užuil- 
gę» butų gera* lietuvi*. <lnr 
jo vantų dndėjo ėl.tMl. Tokiu 
luulu Minidatė ųil.mt. Auko-. 
iiiikotojuin* pritarinnl. |ntvi-n 
tn I’r. S|n*iuliui |*-rduoti L. 
|{iiinliitmjo Kryžiau* rėmėju 
virtininiii skyriui.

Vi*i i**i*kirtė -u gerai* įs
pūdžiai* ir linksniui* veidai*.

I'ncvnlnujnmn dauginu* lo
kių *u*irinkinių ir prie kiek 
< i- no* prugo* stengkimė* kelp 
ti *avu broliu* ir tėvyne, IJr- 

1

slcngkitnė 
« ir tėvynę 
P. Siu

I' «U SAVINOS SUMPS 
mūra nr na
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