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Reguliare Kariuomene 
bus pasiųsta Bostonan

PranatMMS mieste generalis 
streikas

Btoton, Mtot* rug*. 11 — 
Vakar vakare ėia įvyko Cen
trai I-alior l'nion *u*irinkinui*. 
Bal-iiotn striuko reikale *u 
tikslu stoti |iagelb<>n streikno- 
jantient* polirmanam*. Balsa
vimo i«*rkmė* dar nežinomo*.

Centrai lathor l'nion sprei- 
jali* komitetas vakar susirin
kime rekomendavo darbininkų 
unĮjamu pakelti grarralj stoi
kų visam mieste.

Ijgi vakar dieno* policraonų 

7žnto«ė«. Ibi kitu mirštančiu 
ligoninėje.

spretnlč neprisėlėti prie atvel
ka. Nr* kompanija suskubo 
imdidinli darbininkam* užmo
kestį.

Taippal Bay Statė Uailaay 
linijų .tarbtaiakai |Mske|hė. 
Icad jie nestreikuosią.

Bet visos kito* unija* *tovi 
kaipir ant kokio ugnrkalnia. 
Kn* valarala gali Imt imskelb. 
ta* streikas.

Stovio fartmptoo
Per |>orą dienų Movi* 

ste taip daug fmaraėjo. 
valstijos gulirnuiloriu* 
siuntė keli* tuk*tanriu* valsti- 
jinės kariuomenės ir miesto 
reikalu* jmėinė savo raakomm.

Ir kuovrikiau* gulienuilo- 
rius krrijx-*i j karė* Ir šalie* 
laivyno departamentu*. Wn-

tnie- 
knd 
pri-

sltinglone. kuovrikiau* pa
skirti reikiamą skaitlių ka
riuomenė* ir nuirininkų Bosto
nui. kad palaikyti mieste rei
kiamų tvarkų.

Taippat gubernatorių* su
šaukė specijalėn sesi joti legi- 
slatnrą. Matyt, bu* paskelbta* 

-karė* stovi*, jei imkil* genera- 
li* įlarhininkų streiką*.

mm------n_Ma_ oBANMttų aiyMtojaL
Ihižaiausia riaušės mieste 

pakeliamos, kuomet kareiviai 
ir speeijaliai poliemonai nori 
suareštuoti lošėju* kauleliai*. 
Kauleliai* lošimas U pinigų 
įstatymai* uždrausta*. Sustivi- 
Icavua policijai, tie tekėjai my
lėtojai kauleliais lošti ėmė net 

(viriai tuos iidykėlimi nori 

arvfttttotio poidaro nuailiėjri- 

kė proga užpuldinėti moteris 
plėšti praeiviu*, krautuve*, na
mu* ir ofisus.

IM to visa mieste ir siau
čia Itrl variu*.

Tačiau gatvėm* šiandie pa
truliuoja kareiviai sa durtu
vais ir užlioduotais šautuvai-. 
Strateginėse virtose imstatyli 
kulkasvaidžiai.

Iliaušės ir didžiausia Im*. 
tvarkė apsireiškia So. Bosto
ne. Nes tenai gyvena daug vi
sokių negarbingų žmonių ir 
raudonųjų gaivalų.

Kariuomenė paruošta.

Iš IVnshingtono guliernato. 
riiii, pranešta, kad bsleralė 
kariuomenė Bostonui (Miruočtu. 
Ir ta inri* miestan tuojau*, 
kaip tik Im* reikalinga.

Pabaltijo^ tautos atsisako veikti 
su Rusais Nacijonalistais

Lietuviai su latviais ginasi nuo 
lenkų imperijalizmo.

Berlynas, rug*. 12 (llaJo 
Tite Cliirngo Baily ^i«-w* ko- 
rv-|Miiidentn*). Kumpo* politi
koje šiandie ir vėl imn domi
nuoti llu*ijo> problema. Pir
miau buvo nuinomn. knd Pa 
lialtijoj ir tolinu- ;iauriuo-e 
Im* •ukoneeutruoln l*-ndrn a- 
tnkn pri«** ru*ų liolievikii*. 
Ypač notėta veikli pri<-* l’et 
rogrndą. B<-l šiandie tie ma 
nymai jau pražūto.

E-tąi *o -įlomiai- šiandie 
ne*i*h'pia -u *avo mintimi-, 
kad jie vi*ai nenori dalyvauti 
kam|innijoje prie* Petrogradą. 
Eutonijo* užsienių reikalų mi 
ni*1eri* !'o*kn oficijalini pra

nešė e*tų nenorą veikti prie* 
Petrogradą la-ndrai *u ni*ai* 
nacijunali*tai*.
“.Me* |a*nlaug *ilpni daly, 

vauti tokioje rixikaunoje kam- 
lainijoje“. |in-akė ji*.

Anot vokiečių laikraščių, es
tai turi svarbių priežančių *u- 
•ilaikvti nuo veikimo prie* 
Petrogradą, ty. prie* Im>Im<v!. 
ku». Siikomn. jog tam veikimui 
prie*tariauja e*tni darbinin
kai. Pngnliau. e*lai labjau* |ui 
•itiki l*i|M>vil>iii-. kaip ru*ni- 
naeijonali-tai*. Bolievikai pa 
ža<ln Kolonijai nepriklnii-omy 
I*-. Ilii-ni nacijonali-lai t(l ne 
daro ir nemano daryti.

Gina tik savo teritorijas.

Ijilviai ir lietiniui -u dides
niu tuir-utnu ir 
kaip c-tui visla 
priei bolševiku*, 
daro tik tialel. kn

EZ1DENTAS WILSONAS 
PASVEIKINA BELGU 

KA1DIN0LA-

1$ PREZIDENTO W1LSONO 
KELIONES. Kardinolas Mercier Baltimorėje

i
Mkalaųjam 41 patafayaui Ir UrtagataB, Montana, rug*.

4 paaugu. 12.—Prvankatn- IVilsnaa* nno
- ——.. - lielgų kardim.l.. Merri.-r. i*

Waahington, rug*. II.—Se- Iklllilimrės, gavo piisV.-ikiliiiiią 
nato užsienių reikalų komite-jir |«raai'ši>nų. kad ji* atkeiia- 
ta* vakar formaliai senatui in- į vą* šica šalte.
davė (Minai Įteržiurėtą padary-; Prezidentai ntsaky.lamas lui
tų *u Vokietija taiko* sutartį.'sveikino kanlinolą ir išreiškė 
Komitetą* savo ra|M>rte. kur* viltį su juo asumtiškai |ui*i- 
yra žymu* ikrkumenta*. reika- nutyli.
Inuja. kad senatas su tarty j- ,
imdarytų 49 atmaina*, ty. |u- ANGLIJA DAK LABJAUS 
taisymu* ir 4 lutsarga*. Ir lik 
imi to ratifikuotų sutartį.

Bu pradėti debatai.
Senatas ateinantį pinnmlie- veikimą

nj prailės debatus tai* reiks- ■•^4 organizacijom*: PI— 
lai*. Beimtai Im- vieši. Tn* -Peiru Gnelic lyga. Airių Um.- 
reiškia, jog senatas nei vieno ’’r l'”,l,nnn Nn M.mn.

• Cork. 
IJmrrick. tlare. Tipperarv ir 
Duldin sugražino pirmąją da- 
Ij kriminalių įstatymų iš iss? 
metų. |

8ŲSPAUD21A AIRIJĄ.

Dublinas, rug*. 12. Ang- 
' lijo* vyriausylė u|i*krityj 
Igu - - - - - • ‘ •_ «.•

posmo sutartyje n.-nori pa- j B*- to apskričiuose 
slėjdi nuo visuomm*-*.

Komitetas raporte be kitko 
pažymi, jog visi reikalaujanti 
pataisymai ir |awargo* |mda- 
ryti ne kokiai* kitais tikslais, 
kaip tik *u geriausiai* norai* 
apdrausti H Valstijų teise* ir 
pilną savistovybę.

Sinti-

L Bar. Valstijos tie jokių 
sųlygų turi teisę hite kuomet 
išstoti iš tautų sujungus.

2. Bar. Valstija nepriima 
— 
mandato hr paties kongreso ■ 
nutarimo; atsisako taip|>at mm 
įvairių legalių ar moralių pa
reigų apkallmmų skyriuj X.

X Xei viena |mšalinė viešpa- 
tija. taigi ir tautų rajuaga ne
gali maišylie* j vidujiniu* B. 
Valstijų trikalu*.

4. Absoliute |msnrga Monrov 
.bdetrino* reikab*. Ta* reika
las priguli išimtinai Suv. Yni- 
stijoui*.

t virto ate ji pataiiymaL
Iš svarliesnių (mlaisymų 

reikia |mminėti tuos:
Tautų sąjunga* susirinki- 

niuo-e |mi lygią dūlį Iml-ų luri 
turėti Suv. Vntstijo* mi Angli
ju.

Slmnlungo pruvinrijų wįri- 
vesti Ja|mnijni. Imt sugrąžinti 
Kinijai.

8BNATA8 BIJOSI KABKI- 
viV gnuos.

Varidngtan, rug*. 12. — 
Bostone polietnunų streiką*
atsiliepė ir nenatr. Senatorių- 
Tbuma* iš CMocmIo valstijos, 
demdkrataa, f išreiškė baimę, 

platinimasi*

Senatorių- pažymėjo. kad 
tokiuose atsitikimuo-e turi im
ti veikti kongresą-. X<-» kn« 
gali žJnoli. nr kurini* neini* 
unijon organizuot ie- ir imtys 
kareiviai.

H0NDŲRA1R LADttJO BB- 
VOLIŲCUONIERIAI

MINNE8OTA H DABOTA 
MOKI TAIKOS.

Didclį japndj j gyventojus 
padarė prezidentai.

BiningV Mich-. rug-. 11 - 
Prrznlrnta.- lYil*ma* atsiliep- 
dimi.-i* j Montanos vnl-tijir. 
gyventoju* įniko* sutarties 
reikalais. pniytin-jo. jog rali 
fikavinm. sutarties Suv. \'al- 
•tijoM- yra švitury* visam |«u
*auliui.

Xe- vi*a« imtiuli* tėniija-i 
j Suv. Valstija*, kuoiin-t šit.r 
imgaliau* im* veikti va.k.vo 
ndvje. Gi va.h«va* šiai. laikai* 
Imi iria i reikalingas.

Uvahavo j Helena.

S|M*-ijuli* traukini* *u pre. 
zidrnto |Kirlija r'-iouni utvaita
vo tuojau* prie; !l^«l ryto i* 
nuižn miestelio \Vonlm. Ten 
*|M*cija1i* traukini* |ai |m*iau- 
ruikrio Imvo nu*1utiitr.* ant 
imšnlinių l«’-gių ir lei*tn kr. 
liannifikam* rainiai atsilsėti.

Be pasakyto* kailio* ėia. va 
kur iirraėlrnla* vakariių. Imvo 
iškeliavę* j Helena. Manta 
kur ir-gi pasakė kailių.

Susirinko tuk rimčiai

č'in vakar preznb-ntą pasvei
kinti susirinka tttkslunėini 
žmonių iš toliminusiųjų apy
linkių. Bimgeli- gyventojų nl- 
vnžiavo už kokių .'*»• mylių. 
Ir tai tik su liksiu |unutyti 
|H*rzi<b-ntą ir išgirsti jo kaliu 
a|ūe taiką.

Kuom.*, ntidnrytn Įsinsk.- 
lanke aiidiloritmi. kaip Is-itu. 
tni suėjo piltu ruiminga -a'.

apie s tūkstančiai žinomų. 
2vuii .telis žnumių stovėjo imt 
vėje.

Supažindino majoras.

Pn-ziab-nlų -u -n-irinkn-i.ii- 
š.iH.iH'iui- -u|mžiwliuo ntii- to 
toajora- Muiii-. Majoru- kai- 
Ir-lim.'i* |i*i-nkė, kiol i*-i ta- 
vytu-, taigi prezi.blita*. imk*-

Wa«hincton. rūgs. 12. 
Gimta žinių, kad Hondūru* 
re»|niblik<ij laimėjo revoliuri- 
jonieriai. ilespubliko* pregi- 
denla* Bertrand paliego.
. ■__ -__ i

Pnliuo-imli Suv. Vaidijas 
turėti šuto idstovus k<>mi-ijo- 
•e. karius užsiinui reikalai-, 
neturinčiai- nieko is-ndra -u 
Suv. Vnl-lijuiui*.

Kiti visi imtaisynini ytn ne |iIIVo -keršai vantbuyuo Kun. 
svarbų*. |«<n ir tenai di.te-ttę didį dnr 

Ih. atliko, tvurkydumn- suirusį 
• turi dar užėim; jų teritorijų. Intariami talkininkų veikimai, im-milį. tni reikia pripnžint'. 

Tad iš 1<*n nori juos praginti.
įteikia du lig abejoti, knd 

latviai su lietuviais geistų 
dalyvauti kamfianijoje |rieė 
Petrognulą- Nes tas neturi 
nieko bendru «u jų tautiniais 
reikalavimais. Pagaliau- kaip 
vieniem-, taip kitiem- ka- 
riuomenė yrn reikalinga ir nu 
mie. įteikiu jiem- šiandie su
jungti kniv.m at-kirin- -avn 
teritorijas ir ginti.- prieš l<-t.- 
kų ini|irrija1i*tinius užpuoli
mu*.

Pngnlirm- bitviam- ir lietu 
vintu, dnr ir In- vargo-, knd 
jų šąli- -pnudžin voki.ėini. 
katrie .įauginu pii-m<*.'i<> 
kran-to-i iš luiKijo* ir l.ie 
tuvos ir nekilome! negali iš

Talkininkų veikimui llii-i.i*.. |t-r*»t ji- yra n.-je(prn-1:i 
jr* luitai inturiami. Nujaučiu ‘ '
nut. knd talkininkai yni pri*

i- vyra-. 
hid*-l*'— ovneijo- |Hik.*ll:i 

.. I-ii -ni'-t iiu.jot'u lii'iža dul.l.'l- 
šingi atgaivinti buvu-ių didelę l'rerubuto žmonai imiave *.• 
Ilu-iją. T.-ilkininknin- labjau- *'7 •*!-
Im- |>araukinu. kumiH-t rivil- 8utarti» paliečia visą pasaulį 
kari* Ilu-iją -uskablv- i dim
gelį dalių. Tn- dali-’ talkino. > kulte-teimi. i pi.-
knm- Im. lengviau valdui. . -..tari,.-

Trumpai sakant. :i..n . kad ta sutaiti-yrn |m
die jau pnuniš.. nesenai tai) vi-,« V..k..-1ija.
trukšminmii -kelliianui -ukon i'" -'daili- p:<!i-.in vi-., pi 
.-.-utriiotii lituką prieš Is.lševt ' im1'" reikalu-, 
ku- ir pti.-š 
žymu- takia 
koj**.

Petrogradu Tn: 
Kunip >• |<olir

entnsijarimi
Lnnipnniją

Bet ji* tą 
>d iMilševikai

ti

R/lgiun 
\ i»to- M 

\ oraaert 
kili Vokie. 
kitovcikium 
mene i- Pu 
lei- Yokicl 
artinti

Ta- 
tt'tknln 
\ okiet

taikintic*
imlislų teikia- 
iuiuj.i gni-iai - 

valdžią, kad 
atšaukiu kari 
uiti jo-. Niku, 
ai dauginu- i

|Hi> m itu-ijn 
laikrašti- |s»lrn 
knd vaidila |»

X.
DMtmt»

Vili

aiunros principu

ui pr. -n.k-.ta* W

i vaikeliai barstė gėlių žiedu 
|anl lako.

Baliniai* dideli* lamas gro
ju la-lgų micijomilį himną 
“ llralmncounu “.

Vaikai atokto mCių.
Automobilio priešakine* *ė-

Baltiamre, MtL. rug*. 12. - 
Belgij.- primala*, kardinote- 
Merrier. iš New Yorko ėte 
nikeliavo užvakar |si |ūettu 
Kunlinote- visą savaitę viešė-.dyla- užėmė a|oiginklavę ju-
kardinolo Gibbonso rroidenci- riniukai. Automolūlius j re- 
joje. Nuo geb-žinkelio -imi.- zi.hmciją slinko |mb-ngva. Aa- 
ligi kar.liw.lo rezidmeijn* gat-'linui- klu|n.jo vaikai ir suau- 
vė- Imvo a|eiau-to< minių icu-ieji. 
žmonių. *u|daukuMų pantai yt I Tie- rezidencija knrdinolą 
kardinolų svečių. ' ” . •

Kardinote* Merrier. atstoję* v.mii* parėdyti 
aut rezidencijos laiptų, palai- mergaitė-. Buvo ir vaikų žna- 
inim. -iuluM.jnnėia* minia- ir vų kompanija iš vieno* išra
vi-ą miestą.

Iš geležinkeli., stotie* j re-. 
zideticijn kardinolą svečią |m- 
lydėjo *|s-ctjnlini iš karės 
stovykla* M<*a.b- |m-iųsta 
reivių kmiiĮmnija.

Puitiktaa įtotyje.
Geb-žinkelio stutvjr kardime 

lą svečią |ui*itiko vielos kar
dinote* Gibtem*. Ateidu Baž
nyčios kunigaikščiu -u-itnni 
nė įniko* |«i-ibin-iavintu.

Balelės žmonių minto* tuo 
tarpu ėmė šaukti: “7,____________ _______ .
vuoja kardinolas!" i joms Braening ir ta arirrin ”

Kinant prie automohilian* I komitetą*.
HMMraąriMMHMVUMMaiM

-Vėrių sutiko įvairiomis *pnt- 
Ihtiki iriai ir

i|ūjos.
Matė parudavimą Ne* Yorke.

. New York, ragą. 10 (suvė
linta). — Šiamlie ėia belgų 
kardinolas matė grnmdo Per
sk ingo l—ios divizijos paroda- 
vintą. Ant |«igarhos pagrindų 
kar.lin.rlas nuėjo su Amerika* 
l«siiintiniu Belgijoje. Brand 
MtMIork.

1%. jninslavitna nulydėta* 
PemisyĮvania statin. iš kur iš
keliavo į Baltimorr, Sa kar- 

Tegu gy- dinolu keliavo Iteltimorra ma-

ka-

_________________ ________________________________ ______________________________ _______________ ...

BOL4KVIKAI PARMf 1X000 M»£ DU ŽYMU TEBftJU. f 
KOLOAKO KAREIVIŲ.

Londonas, rug*. lA-flevie- 
liu ti-h-grafn ii Ma-kv«>- ludėe 
viltai |m-ke|lm. knd Aktiul.in 
•ko ir <>r»k« apylinkė**. Šilu-, 
rijoj. ji«* |mėmę nelaisvėn 12.- 
įsai Kolėuko kareivių.

Ile t.r |«ižyiiiima. kad lesini 
la>l**vil;aiii-. turimi. lek-innti 
vi-n pietinė Kol.-ak.i armija.

«'*':a atkeliavo delegacija nite 
Aieliaiig.l-ko ap-kri.-io ketai.- 
tijų organizncijįj. Ibdegariin 
kn-ipia-i j talkininku*, knd 
|ui*liii’i>-ji n*aatšaiiklų -avo ka 
riiloiin-liiij iš šiaurinė- Itu-ijo-. 
Kitaip l.-ti bolševikai išžiulv-ią 
vi-u- gyv.-ntoju-.

Bčlegarij..- pirmininku >m 
I*. Is.piiakov.

Vakar Cbieago m-teka dvie
jų žymių teiri-jų-- Tliotiu* F. 
Sctilly ir llenry Guerin. Pir
masis utiiė |io atliktos jam 
o|iernrijo*. aut rasi* nmduada 
.-kere Michigan. arti Muske- 
g«n. Mielu apvirtus luolui.

Teisėja. Sciilly veikė Caok 
|m vietų teisme. Gi teisėja* 
Guerin aiigštesniąjam ir kri
minaliam teisliiuose.

ANGLU*A ~NBGTABANTU0
JA YUDENIC0 DIRBA

MŲ RUBLIŲ.

I

gyvuoti ir veikti tuntų si.juti 
u n.

'•'u..- pritieipn- ji* butu įsi 
«l ••!l*ti.

Tititnpai imant štai koki.-;
t, Sllltllškiniliui- f.t'oknili 

nių laidžių.
2. Boykota- pri.-iz.-tigii-iu 

. ir-patijų.
H. Pataikymą* piii»'|*>. kad 

Itilkn yra kiekvieno- vicš|inli 
j., -v;*ihiim-iu- iciludn-.

«. S-ginktav inui- Įui-.iuli<«.
5. I’idiins-avittia- -|uti*l.*u. 

mų tanių.
1>. I*itinikminiii* nrck.ij .
7. luti k mimu- -luptų 
riiiy.
- \p-ailgojima- pnkli......
ų tautų.
*• ilnlL V llll. tirt (■ ii! .1

Stockholmas. rug*. II — 
Andai buvo ptun«-š1a. kn<l 
i u-u geli. Yiab-ni.- čionai s|mu- 
zdina rusišku- pinigu*. Buvo 
-akyta. kad Anglija lų pini
gų išmainymą gi s rantuoja. 
Ii -Pi rublių ilmala vienų -va
rą -l.-rlingų.

\ i.-io- anglų |ui-iuntinyhė 
tą žinią atšauk.. Sako. Ang
lija tr-gvnraiiliioja mainyti 
line rusišku- Yiid.-niėo pini
gu- nn-tnlytii knr-ti. Anglija 
į Yinli-niėii pinigu- lygini alsi- 
neša. kaip ii į kitu- vi-u* ma
žo- vertė* m-ų pinigu*.

SVARBU LIETUVIAMS.

|r

in*

n.t
ptAUtim* 
>4ini«kuii»< 
nuliniai*

t n

Ateinant) sekmadieni, rugsė
jo 14. parodoje “Ali Anieri 
ran Exposition Coliseume 
(Chicagoje) akinama ir lietu
viams programa.

Apie Ui rytojaus “Dr.“ nu- 
tnervj bus plačiau pranešta. 
iiiiiii.... nimmiiiiimimmiitinnimim
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sutartį, butai suaeka daug ne- 
aiškumų ir negeistinų posmų. 
Ne viskas gyventojų atsto
vams patinka, kų yra atlikę ir 
nutarę vyriansytių atstovai. 
Daugelis klausimų turi nevie
nodų reikšmę. Daugelis yra nc- 
suprantanių.

Taigi šiandie tlel to taiko* 
sutartie* dar nerntifikavo nei 
Pruneuzijos, nei Italijos, nei 
kitų viešpatijų atstovų butai. 

Pnmkojama, jog talkininkų 
viešpatijų. Imtai dar gal ir 
lodei užtrunku su ralifikuviinu 
sutarties ne* blukių kų su ana 
padarys K Valstijų senatas.

Gal tame ir yra daug tiesos. 
Ne* šiandie Suv. Valstijos vi* 
dur turi užėmusio* vadovau- 
Ijaučių rolę* rinmi-ų lunke. Fi- 
nansni gi šiandie yra svar
biau-in* t’niktas. Kaip kari** 
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tartie- pilnai sulaikyta*. Ne- 
imlniikii* šalie* islmiiiistraci-
jni M-nntn* stato visokių klin
čių prieš rntifilinvilną sutar
ties. Tislel taika vis tolimi^ ir 
toliau* užvelkanm.

Taikos sutartie* ___
šimuli,, čia seka arši kovn. Iš 

įvicmis pusė* (irezidcatas \Vil 
-otias važinėja |*i šalį su knl-1 
tauiii- ir reikalauta, kml tai.

•*Lietuw»s” numeri* 317 
kaitina kataliku* už tatai, kad 
jie pirmoje vietoje stato Die
vų, • antroje tautų. Norėtume t.

Žmogaus Dužia.

nekalt*

Imiiihs ir rcikalaujn. kml tai
ko* sutarti* knovrikmu* butų 
ratifikuota Iu* jokių pataisy
mų ir imsargų.

Iš kito* pusė* |irieš sutartį 
žtooti. kaip'Dh-vo" ir tautas 

oaatikin* *u|iranta * 
un-f

Dviem dienom vėliau ta* puls
dienraštis i

••IJuto 'lMt kam|maijų Įmk<-h- kaikurie 
-■natoruo.

i Su|irantama. ne viskas yra 
sakosi tu-apsimąs naudinga, kų senatoriai skel- 

prirodyti *avo (mžvulgus į du- *•••• Nes ibižiuii į "■ 
šių, nr* ••negalima prirodyti, klausimų įmaišoma |mrtijinč 
te ko nėra". Tai* žodžiais priMika. Bet tie patys senatie 
"Lirtava” p*re-h-, j-ųf t-tau- ™** daugel dalykuose pasako 
rime apie dušieo- burinių C1q-. ir #i~“ 
rago* liberalų organas stoja 
prie tų, kurie »ako: ••Nėra*’.

Kadangi “Draugu*" Ivirti-

j sutarties

politika. IK t it- patys M*uato-

ir daug tiesus.
Senatoriai į vienų svarbiau

sių <hiiktų neutkn-ipin domus, 
liutenl, jie visai nesiskubina 

na, jog dūšia yra, tat "Lietu- “f ‘"įl** “r kitaip a|i*idiri>1i 
va” jau stalo reikalavimų. >M įniko* sutartimi, 
paskolinto ultimatumo furtuu-1 3C«u |*u*aulis išsiilgę* tai- 
je, kad “j dešimtį dienų pri- Į kos. Pačiai musų šaliai yra 

parmlytų jog dūšia yra.” didi* reikalą* kuoveikiau* su- 
Nors ims m-hliai bijmm-Jlnukti normalių laikų. To su- 

••Lietuvos" šūvių. I*et ullitmi- l-iukli galima tik |*askelbu* 
tumų i*|iildy»imc. laikų. r--‘—• ~

Žmogų* turi du*>4. Tai 
tesi*. Tu* tezie* prirodymui. k,,,’ln 
yra šitie trys. I-a* Dievaž up-■ *“‘1

Taikos gi 
negalinu, 
sutartis.

šiandie

šiandie (ta*. 
no# neratifi-

prezidentu* 
reiškė žmonėm* per Kristų ir 11 ilsotut,, didelį dariu; atlieka 
M-niaus, kad žmoguje yra ne
mirštanti uusiu. _'-us. Tiesiogi
nė ir lictarpinė žmogaus |s-r- 
crprija liudija. kml jmuc yni 
nenuiterijule dvasia, i$-s. M-ii 
tijiuio firigimti* ir žmonių gi
minės piriuym-iga jairodu, kml 
žmonėse yra nemalcrijalė jie-i ■■ ,
ga, kurių grekai vadino |»ielie. GERB. LIETUVOS ATST0- 
slnvai ir lietuviai ilušiu.

Tikimės, kad dntair aiškiai ‘ 
išreikš savo nuomonę laikni— 1 
lis, kuri* iš mų* reikalai u pri-1 
rodymų, kuris m-eliškai ir ne-1 
mandagiai apsėjo su mų* l*vlt-: 
dradarbio paskaita, laikytu, 
apie tų patį dalyką.

Taikos Sutartis.

4 fa*M>

Ja(s*nai lIMK'i melais perga
lėjo rusus. Mažesnė ja|s>uų ar
mija sumušė daug i'kaitliugr- 
snę rasų nnnijų. Daugel suran
damu priežasčių delko taip at
sitiko. .Vi paminėsiu tiktai vie
nų. Nemanau išdėstyti moksliš
kus išvadžiojimus, bet išduo
siu tikini Taktus, kūrimu* pats 
mačiau kai|*i rusų kariuome
nės ka|M-liouas visu rusų-ja|io- 
uų karės taiku, ii mano apsa
kytų faktų išvadas kiekvienas 
lengvai sau padarys.

Vienų kurtą, sužinoję
visa divizija stovi nuošaliai 
nuo kovų, nuvy kau tenai atlai
kyti kareiviams katalikams po-’ 
maldas. Atradę* gana didelį 
nuošimtį katalikų, ir jiems vi
siems imuorėjus atlikti iš|m- 
žintj. ketinau jmsilikti afiie Kl 
dienų, ta-t į trečių dienų atėjo 
(mlii-pimas visai divizijai kel
tis kiton vieton. Tai-gi drauge 
>u visais iškeliavau ir aš.

I tiemi laivo laimi šilta, dide
lis cb-ls-sys dulkių slinko su 
mumis, tyro vaiskus niekur 
nei lašo m-galima laivo gauti. 
Taip keliavome visų dienų; 
p<-ninkv<*j*iiiM- aut plikų Inukų. 
Aut rytojaus, apie pietus, nt- 
kelinviins- paskirton vietotu 
Buvo lai menkutis, in-ėvara* ki 
mečių miestelis. Nekuriems pa
sisekė surasti sau vietų pasto
gėje, bet dauguma aprigyvrno. 
lite laukuose ir kiekvienas pa
gal savo išmanymo ir galėjimo 
rengė sau vietų (suūlsėti. Bori-

skcflalamn*. knd M-rnitn* Imti
nai turėtų luu-iskuhinti ap-i- 
diriiti su taiko* sutartimi.

N<— to Imikia m* til; vienu 
musų šalis. Im-I ir tidkiiiinkni., 
ir visa* (tumuli*. Tu laukiu I 
dnrltn* ir kapitalus.
i___ j ____ =-=

ruošiant atėjo vakaras, ^aa su
temus mačiau, kad daugumas 
kareivių is-bsuskulsi nei vaka
rienės | m valgy Ii, tirt iš didelio 
nuovargio tpie ugnį, katiliu
kams br.enlant, visi saldžiai 
sumigo. Aut rytojaus, ajiriukę* 
vietų, |ia*lariau altorių ir jau 
mailiau pradėti f s-rt rauktų 
dariu*. l«-i apie S vai. gnvnu 
žinią, knd visa divizija už va
landos išeina toliau, tai-gi js-r 
valandų suskubau atlaikyti mi
šią* ŠVM pasakyti keltus žo
džius ir vish-ms daviau ahso- 
Kurijų. Tokiuose atsilikimuo
se tat yra leista. Divizijos va
lias sln|iėia man įiusakė. knd 
<iar reikia keliauti apie 8 vior- 
stus ir stačiai stoti į kovų. Ta 
priislermė nežmoniškai sunki 
sveikiem* išsii.iiegojusiems, gū
rai |civtilgiusi*-ms vyram*. <1 
čia į ugnį turėjo eiti nuvargo, 
uuilsy. alkani kareiviai. Taip 
i e-kurtą marinu rusų armijoje.

Sužinojau. ištlnlie« nei ir ma- 
ėiiut. kitokių tvarkų ja|*uių ar
mijoj. Jei koki* žytiM-Mii* j*|s>- 
i.ų kareivių būry* |s-r*ik<*lia iš

Į vieno* rieto* kiton, tai tų vietų 
; pirm briko apžiūri ir priruošta 
Japonų Raudonasis Kryžius, 
taip kad kareiviai atėję atra
stų švarių vietų, turėtų kur 
švariai atsigulti ir pasilsėti. 
Jei kur nėra vandenis tai ten 
iškasa šulinį. Kur kareiviai il
giau liekasi ant rietus, ten 
Rambmasis Kryžius parūpina 
ir prižiūri, kad kiekviena* ka
reivi* ifii iamndytų muarkiai 
šiltame, beveik karštame van
denyje.

Tą visų sulyginus- lengva 
suprasti, katrie kareiviai, japo
nų ar rusų, buvo ištverminge
sni katėje ir gerinu galėjo jų 
laimėli. Jaimnijoe Raudonasis 
Kryžius daug prisidėjo prie 
kuri-* laimėjimo. Neskaitlin
ga* rusų Raudonasis Kryžius 
iH-galėdavo didžios dotuos krei
pti j sveiku* kareivius, tai-gi 
|Hi*ckuM-s buvo kolilogiausius. 
Husų armijoje laimi |>iatiiios 
visokios ligos, m*s kareiviai 
laivo nešvariai užlaikomi. A|ne 
ligas niekam nevalia buvo ra
šyti ir niekas nežiuodavo ka* 
darosi, liet |u-r visų laikų karšt
ligė ir dezinterija viešpatavo 
rusų armijoje. Taukiai lanky
davau ligonliučius su 1.000 li
gonių. Japonų armijoje ir ma
čiau. kati jokios epidemijos ne- 
Ituvo. Toliau* Rusų Raudon. 
Kryžių* laike mūšių negauda
vo skaitlingų spėką pasiųati į 
priešakio linija*. Todei-fi su
žeisti kareiviai negalėdavo 
greit surasti Raudonojo Kry
žiau*. Ilgai nevaly to* žaizdos, 
(taškui ilgai imdavo gydyti. 
Priešingai Japonų Randonari* 
Kryžius kovvue visai buvo at
sidavę* sužriatirm* kareiviam* 
ir gaudyti gaudydavo Juml 
Kaip tik raitai tatžeisdavo ja- 
|*nių kareiviu*—susyk jis pa- 
tekdavo Ja|Mtnų Raudonojo 
Kryžiau* glolsm. Aviežios žaiz
dos greitai a|įžiūrėtos lengvai 
ir greitai užgydavu.

Statistika paradu, kad ra
sų armijoj mirtingumas nuo 
vienų tik žaizdų proporrijona- 
liai imant dviguliai buvo dides
nis ut-gu japunų armijoje.
Tai-gi. Ite als-jonė*. Japtmų 

llauibttiasis Kryžius buvo vie
na iš įtriežasčių, prisidėjusi 
prie (tergalės.

Galinm pasidžiaugti, kad 
Chicagos A|>skritys lt. Kryž. 
rėmėjų lutllut. rengia ir rimtai 
žiobi jiasiųsti Lietuvon skyrių 
linu*!. Kryžmus. Iškabs* gali
mu užtikrinti, kad uiusų Raini. 
Kryžius nuvyk*.** IJetuvotį at
liks milžiniškų ilurlių—a|tgins

Dievo Apveiadoa parapijos 
svetainėj Chicagoa U P. Blai
vininkų Apskritys, laikė ne|«- 
prastų susirinkimų. Atsilankė 
skaitlingas būreli* delegatų i* 
keturių ku<<iMj. Atvyko ir K*ai- 
rininkų Centro raštininką*, 1*. 
Juras.

Aiamc susirinkime daug <la- 
lykų apsvarstyta, iškelia daug 
naujų smnanymų, k. L apie 
siuntimų delegato j seimų; apie 
tvėrimų naujų kuopų, kur dar 
jų nesiranda; apie atgaivinimų 
tų kuopų, kurio* buvo apmirę; 
upie nupirkimų nuigiško* lem
pos didesnė* agitacijos dėlei; 

Į apie tvėrimų įkyrių prie pura- 
! pijų su iMgėlba vietinių klebo
nų; apie susivienijimų Ameri
kos blaivininkų su Lietuvos 
blaivininkai* ir ant galo kvie
sti vyčius, kad susivienytų ra 
blaivininkais. Tam tikslui tapo

. išrinkta komisija.
Visi gražų*, visi naudingi 

! sumanymai, linksma, kad visi 
delegatai su dideliu noru pasi
žadėjo nenuilstančiai veikti, o 
kas svarbiausia, kad <H getvo- 
nių pasekmių, nutarta surengti 
prakallių maršrutų nes tuo sy
kiu ant laimės buvo atvykę* 
Chicagos uolus blaivininkas, 
kun. Haeraaailis. Išrinkta ko
misija saretigimui maršruto ir 
pakvietinnri geri*, kua. Saura- 
■aičio j kalbėtojus. Kaa tarta, 
taa ir padaryta.

| kun. Haurusaičio prakal-

svetaiuė*. Kalbėtoja* gražiai 
ir MiponUmuu 111^*1** apie 
blaivybę.

Na, peummra, dabar blaivy
bė tik jau Idi* kaip ant mielių.

Praslinkus porai savaičių, 
Apri^ J|^ auriririumų. 

bar Ims svarbu* susirinkimą*. 
Pratiesim vykint visu* praeitus 
nutarimus, ne* y n gana svar-' 
liųs. Nuvažuvau. Atėjo dar { airiHi w
-i.. ts^^tAt^. :i>: a.. ’

vienyti su Apaštalystė* Mal-

vriado* imrapijo* uvriaiaravlr 
vėl nuvašiaratt. Sėdžiu ir lau
kiu suvažiuojant delegatų- Be- 
lauiriaat atėjo ir deriata valan
da. Delegatų nėra apart perinu 
iš 41-am* kuopų*. Nesulaukda
mi daugiau, ritmai kaupo* na
riai nutarė duoti ramybę Ap
skričiui ir dangina susirinkimų 
nešaukti.

41-ma kuujm (tarižadėjo ne-

du nariu. Prasėdėjom iki <k- Įilh-*-__ ___
rintei railaitei Daugiau* ris T’*!
ra. Itarikalhėję Malrrbę, 
dulinom namo. Nriunue. nž po- „^4^^ daugiau aalinrn Im* 
rin* savaičių sušauksiu kitų ra- liuvcikti Uut^ir li^,včl<Ml 

smukimų, tada gal daugiau ujaivirinkų 41 kmųio.
. roj|^ jį jr

Praslinkus parai savaičių, delegatų daugiausia atvykote i 
šaukiama* Apskričio Blaivi- ...... ĄpAtaėta
ninku susirinkimą* Dievo Ap- lllUM jr „taagmri, kad lilaivy ta- 

išaugti/, išlaijotų ir kad galėtų 
nuveikti didelius įlarims litai- 
vyta’** dirvoj. Ajiie kita* kuo
lui* mažai kų galima |iu*akytL 

Girdėt, kad ant Totrn of laike 
I4aiviuinki/ kuo|m gerai gy- 

jvuoja. liet delegatų į A|i*krilj 
iH**iunėia. Gal nenori *u Aje

armijų ir kraštų nuo ligų. Xu- 
gydvs sužeistu* kareiviu* ir 
juo* vėl sttgrųžin* armijai, 
luotu |wėiu žymiai prisidėda
mas prie išgaviim* laimės bran
giai. mylimai l-ietuvai.

Kun D. Mikšys.
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PLttlKAI TARME 82,000 
VERTES SIDABRINIŲ 

DAIKTŲ.

VO, KUN. J. LAUKAI
ČIO. PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS.

Krikščioniška 
Šeimyna.

l kurtą Iltis 
ija. I z (si
luetai. kaip 
i. liet tai-
Taikei *ų- 

i jau ***nul 
ija tai rą 
Dėt kuomet

v«
-\-t

Pa.
Pa.

Pa.

Rug*. 14 d. Waterbury,
Conu.

Rūgs. 15 d. Neuark. N. J. 
Rugį. 16 d. Brooklyn N. Y.

(Kun. Kuodžio par.)
Rūgs. 18 d. Homestead.
Rug*. 19 d. Pittsburgb, 

(kun. Vaišnoro par.)
Rūgs. 20 d. Pittsburgb, 

(kun. Sutkaičio par.)
Rūgs. 21 d. Cleveland. Ohio.
Rugį. 24 d. iki 10 A spalio 

Chicagoje ir apielinkėse. 
taip gi Wisconsin valst.

Grįsdamas ii Chicagos. kal
bės New Yorko valstijoje. Ro 
chesterio apielinkėje, Detroit. 
Micb ; is ten grįš j Penna vai* 
tiją: Elhu'orth. Bridgeville. 
Du Bois ir t. t Ten užbaigęs 
važiuos j Luzerne pavietu, 
Penna, ii kur grjž i New Vor 
ka. Ten būdamas dar aplan
kys keletą kolonijų, o po to 
apleis Suv. Valstija

Pirm Kristau* atėjimui. Žei
my nu buvo Imisiame (inik'-jiiiH*. 
Vyra.- *U |*ani*kn žiurėjo ant 
savu žmonos, manė j;> esant pa
prasta vergi*. Daiigjiaty stė ve
dė prie indymo kūdikių, net ir 
suaugusių vaikų. Žodžiu, silp
nintieji šeimynos nariai m*bu- 
vo kaip reikiant n|sirnusli 
(iru tviriesuiųjų užpu-ilimą.

Krislus (Nikelė šr-illiytuj iki 
šventuuio laipsniui. Pripažino 
tikini ii**tij<uly*1ę. Moteryste 
iki K: i.-iui. esančią vii u tik |>a- 
prastą ratartį. pmiar*- Sakru- 
nu ntu Moterystes ryšį j*.niar» 
iie-uluužeinu n«*t iki tini* iui. ar 
tai v» ro m .e.e*i>«*-

Kti-'iis nvi<iii**k tu |*.i1ius>- 
avo moteriške <š limsio verži 

j**». ajisrittK'jo JO* g'vyl*-. pu 
dur* ją. kuone visam**, lygta

.'I int. V
ut: ti

gn. Privalo grridi vien* kitą, supranta savu doriška* parei- 
užjausti visame, vvugti lianiii/. gns ir jas vykina savo gyvi-ui- 
nereikalingų giis'ų l*-i užsikir- mv. tuo labiau jie tampa uau- 
tunų. Susipykti yra lengviau
sias dulkia*. Vžgauliojiinais, 
hnrtiiab* la-išvcugtinai užnuo
dijame kitam širdį. Paniekos 
Imli* mesta. |*a-ilieka žmogau* 
mintyje tarsi kokia neišgydo- 
mn žaizda. Barniai, paprastai, 
niekam neatneša mažinusio* 
liaudį*-. Priešingai nuolanku- 
nuis. vien* kil<> gertumas, ma- 
h*iiu> |Ki!-itnriiiui>, tarsi, sujun
giu dvi šinli į Meną, gimdo už- 
sitikčjimų. prisirišimą, viens 
kitam juisišvcntiinų.

Tokioje šeimynoje doru yra 
tVirČIUUMU gĮMIlUlM* ĮUIlIUltU. 
Dora atspindi jų šeimy niškuo- 
i-c susinešiuiuo-**: dora vado- 
timjn jieini, ją vaikučių augi 
nitui* L'i nu!.)- june; d**rn tvar
ko jų vit-štis z.iiig»mu-; dora 
r katinu jti*** pi te visuomeniško 
duris*. |i**rn šennynn yru gar-1 
langu pavyzdžiu Žmonijai: yra 
liuiotuenės tartu: yru neap- 
kainuojamn tauto- ivirtmei

dinge*ni sau bei visuomenei, 
v|iatiiigai tautai, kurios jie yra 
nariais. Dora* elgimosi yra už
krečianti* tarsi kokia limpanti 
liga. Tatai kaimynai nuolat 
nuiiydnini doro* šeimynotpa- 
vy zdingų pasielgimų, išpradžių 
žiuri nedrąsiai su nustebimu, 
toliau nei nejunta kaip ima vy
kinti gerų pavyzdį savo gyvo- 
nimr ir jau Im- didžių imstangų 
iš savo puvė-s |ia*i<laro gerais • 
ir patys.

Kelio* doroje pažangiu*jau
čio* šeimynos patraukia priu 
doro, ir visą kainu/ ar jau ap
skriti. gi apskritys užsikrėtę* 
doin* pildymo idėja trumpame 
laike sugebės |u>lraukti prie ge. 
r« kitu* apskričiu*, o vienas 
apskrity- |<o kitam elgdamiesi 
d«>rai išdirlis ir visoje tautoje 
dorus ntsickuno troškimą.

Ziinslunii d«rn* šemiĮiV's 
svariu, ptadektm. tarsi, lenkty. 
ne doro* idealų vikriame, i 
Kiekviena šeimyna supras *a- > 
'o prakilnų ui-Javuų, kad ta*.u

būtina yra prirderystė vado
vauti dorame šeimyniškame 
gyvenime. Tūtai nelauk knd ki
ti skintų kelių, liet (oit* eik, 

įtarsi žiUutuvas, savo doru ei- 
i gimusi nušviesdama* doros kc- 
I lią žmonijos šeimynai.

Tuojau pradėk tų svarbų 
įtarių. Neatidėliok iki rytui. 
Rytoju* ne tavo, gi durims la
imi svarbus ir kiekvienai die. 
luti turi suu atskirų uždavinį. 
Nepakeis ateinanti diena pir
miau by kaip išeikvotas, tu* ji 
turi atsaky ti už save.

Vy ras »u |mėin (uidavę mei
lingai sau ranką užmirškite sc- 
iiuosiu* kivirčas, imiiukite. nu-; 
sižeminiute. dorą už vadovų, o 
jūsų į-* M*ntuia> įgys kitą iš
vaizdą. Padarys laimingais jus 
pa*iui, ju*ų kaimynu*, o iMa 1 
lie* ir visą tautą.

Nemanykit, luid jau atgimsi 
te iš karo*. Kiekviena** gera- 
■ larlm- reikalnuju daug Inuso, 
dnttg |*n-i-veulini<*. Lygiai ir 
pakreipti link gen* »avo l**idn 
ir gi tnnt-tei* l*> įtari** Reikia 
įtari**, ištvermė- tr kantrybė*, i 

Tėuuyaatu

Muunt Vernon C«m !<• Wa- 
Inu4i ava, aną dieną užpuolė 
du plėšiku. Ofise tuo metu 
Inivo tik viena M r*. Jolinaon. 
(Mine imi stiklais ant lentynų 
sudėta duug visokių sidabri
nių daiktų.

Vienus (Jėšikas prie Ura. 
Joti liauti kratinė* pristatė re
volverį. gi kitus apkraustė 
kelias lentynas.

Paimta vertė* sida
brinių daiktų.

APIPLĖŠIAMI PRAEIVIAI 
DIENOS METU.

l.žvakar dieno* metu du 
plėšiku gatvėje *u*islabdė 

, pniriuiinčiu Abrahamą Ri|ws 
.-11 zuiotia. Su. tValuiih
ni<*.. ir apiplėšė. Paimta 44.- 
«oai pinigais ir blizgalais.

Ki|*-- -u keliai* praeiviai* 
iš .*!7 gatvė. vijo»i piktadu- 
riii*. It*-t argi juo* pngnu.i 
turiutamns tuščia* rankas.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.” 

ti!<'i'iinumnttmtnnumumuniiiutut>



I

Jnntnt k»sn«i aslv*. 
k*4 n>eMjin>|

iM.ėUra |4pro- 
ir m-.mrt Isssm* k»- 

s..i ne)ui-Hrtn.. net jo 
rm.s jam niežti, ir 
n.| kiti ia ėm-!.

V,Tai ir motrri* ketrfia 
niežėjimą m*o (Makaaų. 
•» tcoėia bereikalmcai. 

len ai Arvaa
damran nisė.-iimo. kaųns.-i. ptank* įSidume ir kilų arrmacsara 
Priotanėių n «i |4ri4canų.

l>ana>kin. ilm« nė-iėjimn* ir iivalj, ii *a!voa vi<>» plci-kana*. 
l-a-kui ilk rrtkarėiao Mnilcpna. calv.« apmato* ja ns>> ri'1-1“’

RITU.ES yra aaaiatiaas mamltnf astro* odai ir piastrams. 
Ji tiesnO'Hn* nei javtriaass.. odos. Jto nerahtr apstesli l-r 
kVFH.ES. Jei tsrile pleiškas* . ,

)«. afaiekminkas |>ardo... jum# ut <str bonkute Me, laisvi 
raltme atimsi jom# tkr-io*. irt eanstm- mto h’-V ręstus pači" 
markėmis ar m..nsy order. kuriuos supkite irao adresu-

akaitliuje M,

Li

MU

[F«L Sekretorius ir kiti (•« klK,pų JK» c
i.. b.**. ...a., - llIl'ltlOU l'AlkilI. I ■ •v i neina

P. MULEVIČIUS

skatttiuje 108,
1, atsakų ne-

kiama* Fcderar-ij#i

Inion talkon darliuoties Fcdc- 
narystė* racijos labui. Visgi jei gerti.

Liet R.-Kat Federacijos 
Kongresas.

| sekančiai ir rezultatai buvo 
'sekanti, kaip parodo t italė:—

Forma (A), akaitliuje 118, 
gauta atsakųd), atsakų negau
ta UJO.

Forma (B), 
gauta atsakų 
gaut* 107.

Forma (C), 
gauta atsakų* 9. atsakų negau
ta 21.

No 1, akaitliuje 118, atsakų 
negauta 115.

Na. S akaHltaje S
Išviro V, akaitliuje 377, 

gauta atsakų* 22(1). atsakų 
negauta 332(1).

8) Išsiuntinėjau laišku* 
veikėjams, draugijų pinui- 
ninkama ari* raktininkam*. 
Rezultatus paduodu sekančio
je takelėje:—

Forma No. 1, skaitliais 245, 
gauta atsakąs 173, atrako ne
gauta 72.

Forma No. 2, akaitliuje 173, 
gauta keletą* atsakų.

Forma No. 3, akaitliuje 196, 
gauta atsakų* 62.

Fonua No. 4, 5 ir G. akait
liuje 62, gauta atrakų 36.

Aplik, akaitliuje 71G, gauta 
atsakąs 18.

lavino VII. akaitliuje 716. 
gautaatrakų 271.

9) Dėl 22 organizacijų bei 
draugijų išsiuntinėjau laiSras, 
praardamas, kad ataiteiatų au 
Federacija. Nuo 13 gavau po
zityviu* atrakus, o nno 19 jo
kio atrako atgavau.

10) Su kitai* įvairiai* Fede
racijos irikalaia parašian apie 
80 laišką.

Nno savęs dar turiu pridė
ti. kad penėti* dari* tara 
begalo sunki, ra jokių ant
rokų Federacijos knygose ne-

] meta m i* jvBiny
šaltinių. Darba* atlikta*, tad 
kitam raštinė* vedėjui bu* 
lengviau.

Nno vasario 0 A, iki rugpju- 
taMĄlMn.

Tame laikotarpyje vi*** 
darbas Federacijos raštinėje 
buv0 varomas beveik toje pa
čioje skalėje.

VIa* mat* vuikta* sutrauka
Išviso Federacijos reikalais 

parašiau laiškų apie žjOOO. A- 
gitatyvių straipsnių j įvairiu* 
laikraščius parašiau t Agita- 
tyvių prakalbų liepos mėnesyj 
Fed. reikalais parakiau 19.

Rezultatai: viso meto darba
vimosi

Parapijų prisirašė 12.
Draugijų prisirašė 44 

nariais akaitliuje 4^671.
Virs 50 draugijų pranešė, 

kad nutarė prisirašyti, tik pa- 
kol-kas-ravo duoklių nepri
einate. Žinoma, čia priguli 
nuo valdybų veiklumo ar ne
rangumo.

Turiu būti dėkingu gerk. 
|slei Ii. Vaikaitei, kun. I*. 
Virmauskui, kun. Juozui Kasa- 
kaičiui, kun. P. Juskaičiui. p. 
N. Petrauskui, p. J. Stonkui, 
kun. K. Vosyliui, p-tei B. Mor- 
kaitei. p. Dom. Antanavičiui 

“i-nnl *y«- ir daugeliui kitų veikėjų, kurie

PROTOKOLAS.
(Žiūrėk “Dr-go” nuin. 209.)
<hlta)46 241-19 dv. Petro ir 

Povilo dr-ja, Roselnnd III. 144 
nariu užsimokėjo 2.88

611J47 29-4-19 MV. Petro 
rhraugija, Davton Ohio. 53 na- 
rot užsimokėjo 1.66

G1GJ48 2OA-I9 S. L. R. K.
170 kuopa Niagara Falls. N. 
Y. 56 narių užsimokėjo 1.12 

617J49 12-4-19 ftv. Marijos
Magdalenos Dr-ja No. £ PM- 
tadelpliia. Pa. 96 narių užsimo
kėjo 2.W
618-J5U 12-6-19 Av. Dominin

ko draugija, Pbiladelphia, Pa. 
114 narių užsimokėjo 2£8 
X619J51 284S-19 Tctvijorų 
draugija. Pliilndclpliia. P*.
26 narių užsimokėjo .52 

<2B-J52 26-6-19 A|MŠta!ystė* 
Maldos dr-ja. IVrst Pullman, 
III. 96 narių užsimokėjo 192

G21-J53 124-19 Av. Pranciš
kaus draugija. Moon Run, Pa. 
30 narių užsimokėjo .60

622-J54 7-7-19 SablL ftirdies
V. Jėzau* Dr. So. Bostono, 
Mas*. 135 narių užsimokėjo 
2.70

623J55 14-7-19 Av. Kazi
miero llymo-Kutalikų draugi
ja, S<». Boston, Mas*. 400 narių 
užsiurukėjo 8.00

624436 21-7-19 Av. Antano 
rkaugija. Detroit. Mich. 160 
■ariu užsimokėjo 2.00

625J57 27-7-19 Av. Jurgio 
draugija. Roefaester. N. Y. 84 
narių užsimokėjo 10.08

G26J58 21-7-19 Av. J<ra* R. 
vangriisto Blaivininkų dr-ja. 

Jįb. Boston. Mas*. 500 narių 
^užsimokėjo ltMM.

628439 2 8-19 Ar. Vincento 
draugija Brighton. Mas*. 300 
nariu užsimokėjo 6j00 ,

6294GI 2-8-19 Apaštalystė* 
Maldo* dr-ja. Tamaųna, Pa. 
50 narių užsimokėjo 1.00

631462 7-8-19 Av. Uršulės 
draugija. Ncrrark. N. J. 124 
*ių ižrimokė jo 2.48

632463 7-8-19 Ajiaštalyrtės 
Maldos dr-ja. So. Boston, 

^lass. 220 narių užsimokėjo 
4.40

Fed. Kūnu Pliitabdpliia.
Pa. užsimokėjo 1.00 

latkalių draugijų prie Fe- 
dcr. priguli G3

Slnpia veikinnt'ieji Federa
cijos Kum.: 7

Išviso kuopų, draugijų ir 
t. t. priguli: 639

Išviso nnrių bikalėse drau-
^iju*,-: 7.0-‘i2

Iš lokali* draugijų įplaukė 
šiais motais pinigų viro Intai 
1ZL84

ijtiškn* Ech-rncijo* sekreto- 
rijatu velėjo, kuu. F. Kemė- 
šiui. Ft*l. sekretoriui.

Kun. F. Kemėšis. Liet R. K.
Fedsrac^os sekretoriui.

(ierliianiH* Tamsta:—
Aiuumi prisiunčia Tamstai 

*avu veikimo ra|>orlŲ nuo rug
sėjo I <1.. 1918 nu iki vasario 
4 d.. 1919 m.:—
I) įtraukiau j protokolų kny

gas Fcdcr. V’lll K<tngn-*<» 
protokolų.

2) Sutvarkiau, knygas.
3) Užvi-džiuii

t^m”. įmano pakvielinu; maloniai
4) At«)Miusdinnu luimvogra-1 priėmė ir stojo man prakil- 

fu aplikacija*.
5) At-|siu*dimiu 

imliiulijiiuėliu*.
6) Išsiuntinėjau 

kunigam, (124) taipgi ir vi-'*ių metų *u praėjusiais nic-Į 
aulu* organizacijoms, į 
nnčiuni* jnic Federacijai (53) J nėra blogiausios. 
išvi*o )77 knygų po vardui Mano darbas buvo tylu*, ta Į 
“Keturių Metų l.i 
Federacijos veikimą*".

7) Išsiuntinėjau geri, 
■ ūmu- lr kunigam* I;

kitą metą Federacija išang* 
baat penkeriopai dideaaė. Ka
talikų susipratimą* kaa-kart 
via «š»i tad prie takių aplin
kybių bna smagu dartarotira. 

LMnroa au geriausiai* linkė
jimais ir

Su tikra pagarba, 
ALM-RaMu.

Liet. R. K. Fed. 8ekr. vedėjas. 
Raportas priimta*.
Kun. Jakaitis, išduodamas 

preso* kominijos vardu rapor
tą, pažymi, kad Kongre*o už- 
girti pasveikinimai jau pa
siųsti. Iš mandatų komirijo* 
poaiški, kad užsiregistravu
sių yra 138 atstovai.

L AtaNtia įarta IdaMa* 
apie Lie4uro* kratosntiosin* 
paveikslu*, kuriuo* atsivežė 
Amerikon kapitonas Jolmson. 
Ti* pareikštai 
titMMHuoa..

Kame klausime 
Molis, aiškindama* 
turinį ir reikšmę. Kun. J. Ja
kaitis nepataria paveikslų 
pirkti, nes ne ideale, bet biz
nio draugija privalo tvarkyti 
panašų biznį. P. Virakas pa
remia kun. J, Jakaičio įneši
mų. Kalba dar keletas atsto
vų, ragindami įnešimų atmes
ti. Nutarta minėtų įnešimų vi
siškai atmesti.

Toliau seka pereitų metų 
Kongreso protokolo skaitę. 
mn». L Kimuti* įneša ir dr. 
J. Bielski* paremia, kad skai
tyti tiktai svarberaiu* iš pro- 
tokolo ĮĮMtftrifflft*.

■* ■••vy** pSdlzOtlM )DC- 
Šimą, kad šį protokolų dar 
peržiūrėtų rezoliucijų komisi- 

takota* pavesta* minėto* ko- 
misijo* peržiurai.
Federacijos iždininkas išduo

da ravo ra|»rtų.

P-ni Bačkai už Rugsėjį įtinti 
Spalių, Lapkr. ir Gran

dį (3mėnU 1919... 19000 
7 mėnenin*. 1919 m..... 420.00 
Už “Draugo” išleista*

kny ga* .......................
Nekretorijato išlaido*..

Išeigų ..............................9906.45
Ineigų..............................8585.65

Deficito............................632030
Ineigų nuo 1918 m.

seimo liko................... $186*22
Nuo pereito neima iž

dininko ........................$399.43

Visu................................ 4585.05

llaėkui užmokėta:
Rugsėjo, 1918 m...........4 30.00
3inėtu1918m................ 180.00
7 nrėn., 1919 m................ 420.00
Raštinė* išlaidom*.... 100X10 

Raportas priimta*.
Kun. F. Kemėši* referuoja 

Federacijos konstitucijos kinu 
rimų. Rezoliucijų komisija ko
optavo kun. I*. Bučį. J. Kaupų. 
Dr. J. Bielski ir keletu kitų as
menų. Sek* nutarimai.

" VII Federarijoa nariai 
ir mokeačiaL

1. Federacijos narini* gali 
Imti lietuvių II. K. parapijos, 
katalikiškos draugijos, tų drau
gijų susivienijimai ir sųjįm- 
gos.

2. Visi Federacijos nariai 
moka j Federacijos i*>lų metinį 
mokesnį.

3. Parapijos moka metinio 
mokesnio tiek kiek jutrignli.

4. \ i»os ilrnugijos. sujungus 
ir susivienijimai draugijų ir

. isieų.ų 1IH1KII JS> ii c-ntll* Hilo
tro Kariai sulygins vairiu* Į ki,.kvi,.tl„ rinri<». prigulinčio 

prie to* draugijų.*, sąjungų* ar 
prizu- tni*. |minutę*, kad !>a»vkniė* tmųvienijima.

• I 5. Viro* parapijos, ccntrali-
po vanltil Mano darbas buvo tylu*, ta* | m'..* organizacijų* ir atskiro* 

jet. R. K. trukšmo. Dirva yra sistema I draugijos yra prašomo* atri- 
tiškai išarta ir pilnai pri- teisti savo mokesniu* Federa 
rengta tolesniam Federacijos rijai nr vėliau kaip iki I dieno* | 
luijoyitnui. Turiu viltį, kad j lir]*>* mėnesio.

kalba P. 
]m veikslų

150UO 
11000
1U0
5u00

At

A Pavieniai asmeny* Fede- 
racijoje priklausyti negali.

"▼m MmaUta Tuyba.
1. Amerikon Lietuvių R. K. 

Federacijos Tarytai (sutrum
pinta* vardas “Federacijos 
Taryba”) yra augšT-iansia A. 
L lt. K. organizacija, vienijan
ti visus katalikus naudingam 
darbui Katalikų Bažnyčios ir 
lietuvių labui. Federacijos Ta
rybai priguli teisė leisti j.-akv- 
thur.

2. Federacija* Taryta susi
deda iš: a) atstovų nuo eontva
linių katalikiškų organizacijų, 
h) atstovą nno vietinių katali
kiškų centrų, e) atstovų, nuo 
Katalikų Laikraščiu Sąjun- 
-JĮ- ••K**-

Antras posėdis uždarytas 
1 Jio vai. po pietų.

tuoas ramus.
Trečias poaėdi* įvyko rug

pjūčio 22 <L, 3:43 vai.|« pietų. 
Priimti nauji atstovai:

133 Kun. J. Petraitis. 
134. Kun. N. Petkus.
Skaitomi pasvrikiUmų atsa

kymai:
1) Nuo Prezidento IVilsono

“My Dear Sir: Tlie Prr>;. 
dent asks me to achiriaks'gv 
the receipt of your kimi tdc- 
grain of the 19th instaut, and 
to tell vou and evervom- con- 
cenicd tliat Jie dcvĮilv appn-- 
ciates vour |>atriotii- assur- 
auce*. Sim-erely your*. J. P. 
Tuntullv. Serrrtary tu tlie Pro- 
sident” (“Mano Brangurai 
Tamsta: Prezidentą* prašo 
manęs pranešti apie gavimų jū
sų malonios telegramos iš 19 
dieno* ir pasakyti jums ir kiek 
—»------- U— •----- 12-r2- «lt_ —virtum, Kur] panerta mh» mm* 
lai, kad jisai labai apkaimtoja 
jūsų pat ri jot iškas pasilortini- 
tim*. Jūsų ištikima*. J. I*. Tu- 
muity. Prezidento Sekreto-

2) Nuo Av. Tėvo—“Kaiti t 
Pere agreaut Imnųuage filiai 
attachment et eta iinaiiro de Ia 
Fcdcration Uatholiųae IJtliua- 
nienne Etats Uni« rmttie n«- 
*e»uWce annurilr etivoie ik- 
eoeur Ih*nedietioii Apostolnpie 
im|>lorrv, Card. <ia*i*rri.“ 
(“Svontaaia Tėvą* priėmė su
aukojo atsidavimo r paklusny
bė* jausmu* Lietuvių Katalikų 
Federacijas Suvi<-uyto*e Val
stijose ir susirinkusiems į iih-- 
tinj suvažiavimų iš širdies su
teikia Apaštaiiškųjj Palaimini
mų. KanL Ga*|*rri”).

Nutarimai:

“Vin Federadjo. Taryba
3) CcntraliiM-s organizacijos, 

prigulinčios prie Federacijos 
turinčios narių iki 2JkMI. renka 
|m vienų (1) atstovų, gi turiu 
ėios ne mažiau kaip 2JX*>—gu
li rinkti po du (2) atstovu.

4) Vietiniai Katalikų Cen
trai (“Katalikų Vienyk-*") 
renka po vienų 11) atstovų. Tie 
vietiniai centrai, kurie vienija 
ne mažiau kaip 2.1X10 narių, 
priklausančių prie draugijų nr 
kuopų, esančių vienybėje su 
Federacija—tie mitrai gali 
rinkti |m> du (2) *i*1ovti į Fe
deracijos Tarylsi.

5) A. I- R. K. Federaeijo* 
Tnrylia daro savo suvažiavi
mus lo-nt du sykiu i metu*, nr- 
l<a ir dažninu, jeigu reikia.

<■) Katalikų ceiiirnl..,,'- or 
gnnizacijos tvarkomi ir vi-ikia 
savarankiškai ir m-priguliuiii 
gai. tečiaus susižinojimo lik 
šiai* plačiai ir smulkiai prane
ša apie visų snvo veikimų Fe
deracijos sekretorijalui, siųs 
<lamo« jam vi-as savu 
apyskaita* ir klioktus skelbia 
nulosiu* spniissiiniii- ari vi ras 

tu*.
71 Tory l*>* nariu kelionių ta

šo* |>n>ta-iiginiiios iš siunėtntirii 
juo* orgunizarijų.

8) Tar ki* suvažiavimi 
| s kaito*! lt setas k:

Vyriški Drabužiai
su 2 porom kelinių

Mr* a|>l.liketne naujų rudenini) drabužių ilida-liiilnr |m- 
sirinkime get-o* viliu,, maleiijola- -U diiem ę*)7 Cfl 
{Kirotn kelniii. liktai ...............................................^ZI»wU

Tinime di.leliaiiie |>a-i linkime p-i,--n. iu;i> iii 
nonio matei ijelo. taip |zit *u dviem porom kel- $37.50

Meldžiame visus C1iirngii*-iu« atsilankyt nor* tik ap 
žinn-t iiin-ti nauju rudeniniu drabužiu I nri<- nimb -i 
miisii Bendrovės. Krautuvėse,

Pirkite Bendrovės Krautuvėse.

11111114 MH.VAUKEE AVĖ. — IR — 
1701 1703 W. 47-th GATVE

”*.<■■• dalininkų :V<uu moksleiviu.
Pirkly ta» kursai viroj Amerikoj,

Musų užduota yra užgnnedint: kiekviena kestie- į 
mari, mandagiai jam patarnauti ir parduoti gera ta- 
vnra už prieinamas kainas.

™™rAI,ATIN Į^KORPOR.

ir ka<la į jį pribūva Is-til 12 na
rių. Suvažiavimai laikomi di
desniuose centruose ir jų vie
tos mainomo* iš eilė*. Tarybos 
narini negali |*-r>lu<iii savo i 
Imlso kitiems.

Paztaba. Kuomet j Tarylto* 
|*m>'-dį susi reniui mažiau negu 
ketvirtadali* jo* narių ir kuo
met jo* nutarimą* neapima 
■M-atirlėliojniuų dnlykų. tuomet 
tuojau* |m, |*mėdžiui valdyta 
išsiuntiie-ja raštu jo nutarimu* 
nrpribuvusicm* nariam*. Jot 
negauna iš jų atsakymo |*-r 10 
dienų, tai įvykusieji untariuuu 
įeit* galvliėn. Jie yra tvirti, 
kuomM skaičių* jiem* priešin
gi) balsų nesiekia dviejų trer. 
dalių visų Tarybos narių. K n«- 
met susidaro du trečdaliu tal- 
sų. priešinei) įvykusiam nuturi 
mui. tittaiiH-t Tory lui* pirminin
kas turi sušauki i kilų |*>*>-tl), 
kuriu nutarimas. įvykęs |»ipnt 
siu didžiumų halsų, yra teisė
tas. nežiūrint kiek licitavo na
rių.

9) Tarytam nutarimų iJ|ii? 
dymui ir visų Federacijos rei
kalų vedimui savo metiaiame 
suvažiavime sausio mėiK-sj Ta
ryta išrenka viiiiicm* metam* 
A. I. lt. K. Vyriausi Komite
tą. kur* veikia Tarybos vardu 
ir atsuko prieš ja už savo vei 
kiliui.

"IX A. L R. K. Vyriaus!* 
Komitetas.

I). Katalikų Vyriausi* Ko
mitetą* susidcla iš.- a) prrzi- 
ils-ntu. Ii) dviejų vice-pn-zideli- 
tų. r) iždininko. <1) n-kreto- 
rintis. irę) dviejų iždu glota-jų.

2f Vyriausi* Komitetas yra 
pildmuoji Federacijos valdžia. 
\ y riausi* Komitetą* u > i-|nt>tai 
Tarytam ir Fclerneijo* K»n 
gn-sų nutarimus, l>) išdumta 
Tory luti savo veikimo apyskai
ta*, c) įlataija F<*l>-ruž-ijos luini 
ir ru|>inn*i jo* augimu ir ler 
|ūi. '. d> ntslovauja katalikų 
lietuvių vi*uometię ir jie jeika 
Iu- viešmme dalykilu-s- ir silsi- 
diiriioiio-e *u priešingai- arta 
|dišalinmi* gaivalais ir :i|i-i- 
reiškiniai*. r) vadovmija lietu
viam* katnliki 
ii viešųoM- n-i 
IH’jll jielll* kol 
pnreniiino, 
te-ja ii-nūn 
nu- np-ir-i 
kilu* kuku 
dalykui. |>a!i 

iuiiiti

VISOMS SOLISTĖMS IR SOLISTAMS NAUJAI 
DŽIAUGSMAS

U NAUJŲ DAINŲ.
kurioms muzikų (piano) parakė

ANTANAS & POCIUS.
Jau Ui jo U spaudos žios dainos:

Leiskit | tėvynę ..................................
Ne bile kieme mergele anga............
Gale sodo rymavo ir Svint aušrelė 
Vai močiute mano ............................

Galima gauti pas “DRAUGĄ 
1800 W. 46 St

Lmn A-vu* R^ČALLtvvcf Amlrio^ '
TURTAS VIRŠ SI25,000.00

,4pa>rfrat>'fu«4>ms nariam* timnka: 
rMAU'us

♦3.50. *700. »ta..d ir *11.00
s* vs it ėję.

roMUtrisrS'. 
♦150 0». 4250.00, *500.00, 

*750.00 ir *1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinis duoklės zulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu eri jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių Įmygei*, savaitinį laikrai- 
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, paaistengk, kad ten ją šutvė
ms. Rašyk, klausdamas informacijų, pu Cent
ro Raštininką adresu:

45S GRANO S T BROOKL YN. N. Y.

RITU.ES
kVFH.ES


■iTingam

Jūsų Giminėms Lietuvoje.

Vyskupo Apsakymas.
Tūlų povakari du vyskupu 

suėdę *nckuėiavx>. Viena* bu
vo svečia* kito nnmuose. Abu 
buvo šventu žmogų, gi viena* 
turi-jo yimtincn dovanų tlior. 
gijos tvarkyme l*-i n-iknlingtt 
pagerinimų vykininie. Jo ku 
uigni tuno sųžiningni ištiki 
tni; jo |iarapijo* pilno* dievu- 
tų tikinčiųjų .fa- Inhni retai, jei 
kuomet, koks impiktinimn- 
kada jvikdnio. Ta* laimiu 
gnsis buvo tni suėiii* vysku
pas. Namiški* vi.-kitĮui* pri 
minė tuo* paMsekimu* ir *vri- 
kino svečių, išreikšdama*, sa
vo pusigi-rėjiiini l*-i |mgyrinto 
jtui-mų, m-- >m -,-ni laikui 
kaip lėmijo to* iliorrajjus ste
binanti |msi*rkiioų.

••Susilaikyk!“ sako svečia*. 
“Negirk tonu.-. Nežinai kame 
reikalą*. Aš neturiu nieko, vi
sai nn ko iiuiiio dmmaijos val
dyme."

••Kų!." mtklntiM'- draugą . 
•'m-tnrite visai nieko imis-.’ 
Vien tik juokintos, Ju.-ų .Mnlo 
nyliė. Ištikiu, vien lik juokia- 
te»”.

•"Ne," atsakė rimtai svečia*. 
“Ai ėja sakau tikrų reikalų 
stovį ir, nėiu Dievui, ne* ln* 
įniko mum- nusižeminime įm> jo 
Avenėinu-ios Apvehtdo* koja, 
mis.”

“Paaiškink tų išsitarimų", 
tęuė jo draugas. " Yra diecezi
jų turtingiau a|ižiuri-lų Hieiu 
malonėmis. Malonu yra išgirs
ti nusiži-minimo išsireiškimu*, 
me* viri žinome geriau reikn- 
lų riuvį už jūsų išsitarimų.” 

“Jei mani- privarai,“ lutė 
sveria*, “tai (msakyriu. lik. 
įsidomėk, apsuki siu ii<u lik 
liesų ir Įirivalote tikė-ti man." 

"Vakan- prm* kou**-kraeijų 
klūpojau sau viena* tualdejo, 
šaukimu, kad Dievus |«*igai|ė- 
tų mano silpnybės, m-s vy*- 
kupiško* ntsakomybta junga*, 
kuris jau mnn buvo skirta* iš 
ryto, |ui*ir<Mlė l*-gnlo sunku-, 
tiesiog ne|iakeliaiiia.-. Pinniau 
ta našta niekad taip snuki w- 
išrodė, ilnliar mano dusia tie
siog al|ai nuo slėgimo, štai 
amai ka- tai ni-|mprn*lo įvy
ko. Apsikeitė mnno nptinky- 
l*'-s. Aš. tarsi, mmliio-i kokioj*, 
tai bažnyčioje ar tai luųdy- 
ėiojr. gi atst urnoje nuo manę* 
matau ls-klu|mneių vienuole. 
Jo- veidą* maldoj.- im.k.unli—. 
pakelia* ilnngnu* link: kuomet 
aš į jų žiurėjau, man Imvo aiš- 
kai |M-rsergianui i.*«>« j.,» šir
die* minti*, kurio- tiesiog i,-r 
žcm- iiuildi.ji- josi., liiisuiiis, 
J<u> veidus man Imvo visai 
svetima*, pilna* dievotumo, 
gi toje valuisluje np*iaubta* 
kokia lai viršgumtii*. šviesa, 
kuri, tartimi, plaukte plaukė iš 
šventi klos."
“ Viešpati.-.” nuginiau jų ta

riant. “likim, silpnu* sjivm 
mn* Imi |mstnngo* yra la-n-ikš- 
lis’-s. kad tau n'nu-uti.'iitii. gi 
jei. 1 u. omui* Ihe.e, j- I*ga
linė- -iivo tui<-liišiidy»ėių vers
tis-. .-kitiuim-i Lokių i-uJoi,.-, 
lai siit. ii, j • |o*m- dil-iai. kuri 
kiek ii.iu-lo- atUeštų 
I*-- pletojilue."

•*'l uoli,'-t išgirduii 
krdbuutį imti. 
- -uiu naštų; uuit.lų. dur- 
i pn-išventiitio tiiiois-l.l

ItlVu 2iir-
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Imu. ne* ji* matė dabar, lygiai 
kaip ir prie komunijos, toa pa
čios vienuolė* veidų, kurio* gy
vybė* |«*išventimų, jo vyalra- 
liišknm pasisekimui, matė re
gėjime vakare prieš savo kon
sekracijų.
“Motina, nš norėčiau |msi- 

kalln'.ti su st-svrin N„” tnrė vy- 
*kii|Hi*. tuomet kitos seserys 
-leis* imuosi prasišalilHi.

Jai tvlx-klu]uint vyskupas 
ėiia- teirautis* apie jo* viduji
nį gyii-nimų. Paaiškėjo, kml 
visa* savo jiega* ji pašventė 
gimlių dažiurėjimui. Vyaku- 
|ui* *nžiiiojo, kml tos Moters 
gilu* prie sava darbo ausine- 
minimas išnugštino jų ilorvhė- 
*r ir patraukė vk«ybėjv inde 
Di.-vo, Nm- ji apie tni nežino , 

Ijo visgi ji Imto įraukiu Die
vu rankose, stebėtinu bodu 
|M-kirta užtarėja bei stiprin
toja jo vy*ku|iijo* sunkenyla'-- 
m- ir varguose.

Giliaus- širdies sujudins- jis 
|mlaimim> nu*tel>u»ių vienuolę. 
Gi jai buriuojant jojo žš-dų. 
vyskii|Mi* vos jiegv ištarti šiuo* 
žudžius: ".Sesuo N\ |m*imc|*i. 
už mane. Melski* už vargšų 
vy*ku|ių“.

Dn-liėdiimn jinai prasišalino, 
nestiprnždntim slaptingu vriki- 
nm. kuriame iš IHrvo valio* 
ji taip žymini dalyvavo. Ji 
Imi-iai mi.-tetio kaip didi* ir 
šventa* asmuo teikėsi {įrašyti 
josio* mckliliMiri.

Motina su kituoti* seserimis 
sugrįžo po* vyskupų, liet ji* 
jau ilgai m-tatžsiliko. Sugrį
žę* šeimininko namuosna jau
tėsi gana susijudinęs, liet gana 
linksma*.

Prie at.-i*veikiaimo vyskupu 
su»i«tnu*in ranki Žiurėjo į vic- 
na* kito aki*.

Kvcėta*, |iiliius kokius tai ur- 
|«prn*to* akyse šviesos. |ira- 
bylo: **Vyskupe džiaugki* iš
virai *4i manim ir patirk maldų* 
gaili*-. Ne* jau rmlaa tikrųjį 
mami diorciijo* vyskupų.**

Vyskupą* domiai kiaunė to
n]isakymo.

“Ar matei kuomet tų vie
nuolę!”

•'Niekados nė pirm Iii. nė |si 
tam.“

•"Ar atsimeni josio* išvaiz
dų. "

“Josios veidų iš tuksiančių 
išskirčiau. Net daliar, j Ju* 
kalbėdamas, galiu jų išsivaiz
dinti.”

"l-tikiu lai ue|uiprn*tns at
sitik.nuis" tari- li*kil|ia*. •'Jei 
uckinoėiau, kad ėri rimta* ir 
tvirtų jausmų žmogus aš vi
sų tai imvadinčiau Mipnn ir ne 
- liIlM'lll IlthklIM’S. *’
•Tnip prabylu mv

ėin* viskuim*. "Ta jiega gi-l- 
Is’-jo mane sunkiausiose mano 
ev.-kupinio gyveninio valan- 
ilo.-e. Nors aš savo puikyls-j.-, 
dažnai nebrnnginau jo* vertė*. 
I m iii visgi pri|uižiiili. kad ke- 
Idinii-iiin-v givrnimo prie- 
tikimio- karts |io kariui stebė
tinai išgella-jo mane. Tik mel
džiama- m-diskn-dituok lai." 

“Na, lai aš sulaikysiu mano 
ištarmę," tari- šeimininkas, 
"Dievas vartoja savo garla-i 
įvairius įrankius; malila iš vi
sų yra galingiausias."

Vyskupu atsiskyrė nakčiai 
Sutarta, kad svečia* vi*ku|ms 
laikys nv. Mišią* kaimyniško
je priemiesčio iikatlciuijojv. 
Vielini* kunigas jį tenai paly
dėjo.

Sekantį rytų svečia* vysku
pą* ir jo ladvilovas, kunigas, 
IHiskirtamc laike buvo jan ko- 
pl.vėtajr ir Av. mišių auka |«a- 
siik’-jo. Vyskupui dalijant ae- 
si-rims komunijų kaja-liona* i 
ludėuiijo staigų, didį vyskufu 
dvasiu* sumišimų, vo* m-išmė- ! 
lė ku|Ao*. gi |mls, tarsi, ligos 1 
suimta* kų tik negravo. Kiti 
nė ncjiatėniijo to prietikio, ne* I 
vyskupas urnai ntsigriebę* Imi 
sė šv. Mišias. i"o mišių vys
kupas |inliu<u*avo ka|N-liotią. 
gi nctnikii* l ietiuolijo* Moti
na su savo |iugell,intake pa
kvietė vyskupų pusryčiautų.

“Molina.” tari- vyidtupus", 
imveiykit nuin duoti atskira 
fmluiminimų visoms ju*ų sese
rim* |«rieš man išvažiuosiant !* 

••Nu mielu noru", atsakė 
lienlėliiiė. “Mum* tai bus di
di guria'- ir busiąs- laimi dė
kingo*; vieno me* bijome gal 
in* .lii*ų Malonils-i iukirėti. 
kadangi imi*ų yra tipi<- šim
tą*."

Tuojau 
VlsklIĮMl* 
kiekvienų 
kiekvienai, tarsi nvrvilanm* iš
tirti jų bildu.

Kuoiis-t jau visu* prasišali
nu ji* tarė; “Aš is-|tnlniminau 
vi*ų Msa-rų. Molina, argi?" 

Tnip vrn Vyskupe. Aš jo
kio- m |m*igv>lmi. Gal ju* |ia- 
lenujote kokių. Metilui |Kigi-l- 
liii-iiike.'" ji kluu-ė šalo sl<* 
litlėio- *>-*ef*.

"Mh’i iisio* maži lė sesuo 
N. iH-liuiii prie palaiminimo." 
iitstikė pi^elbininkė.

•'Gal ii nebuvo", -ako p-r. 
dėtim'-.“ Ji iru taip mi-iž.-mi- 
ūmi. Ju*ų Malmij Im. kad

• nlš-j-i ji tuojau nuėjo |>a* 
m višta- ir karves, nė ne- 
ipniiishitiui. l*5*’l ją ku* kvii-s- 

pn tmp prakilnų ietį 
U < «l ji Imtų v.-riu gauti 
nu tul.iimmiuią " 
" l’sln leskite it jn. Moti- 
i.’ kidheju mnlnmni vy-l.u- 

"Mm in-iuiriiiiku a|>l--i-ti
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MOTINA.

sušaukiu M-M-rj-s 
iiuih.iiiiti IniliiiiHi 

|(ri*ižiuršdaum*

llau rasi* imsaulvje žmo
gus. kuris sava gi vrniaų. ne
imtų ištarę* brangų, uuilunų. 
širdį gaivumai j. sielų periman
tį. mtiaikališkiausj motino* 
vardų. Mama, mamytė, niatu- 
šė ir t.t. tai buvo, tarri, |ira- 
kilniausia simfonija, veik 
kiekvieno lietuvio lu|*i*r. kuo
met jis nedrų*ini ir gal būti 
lo-ieikšiiiiai piram kartu tari
fą Žulį: o ėin motina* jautri 
širdis kų tik neplyšo i* ilžiaug 
'tilo, knd josios vaikelis praby
li, jau šneka. Neveltui to
kioje laigarisije ištaria moti
no* varilų kiekviena* vaikas. 
Jį. tarsi, versli verčia prie |ia- 
garlsra visa eilė motinos neiš- 
skailliojninų triūsų ls-i pasi
šventimų.

Ar reikia didesnio |msišven- 
tituo kaip kad duru motina pc- 
įtėdanių kūdikį savu krūtimis. 
Kn* tiek jmteia. kn.* rūpina
si. ku* *urgylioje Imi miego 
lindėju ištisa* linkti*, knd ir 
mnziuu-iai sunegalėju* kūdi
kiui.''

Molino- šiidi. nukenčia vis
ką <b-| įniko, jo* kanlryla- per
gali vi*kų. jo- |ui*išventimu* 
įiykdo kų liktai užsimano vai
ku*. Nekartų žengia n<-t |*-r- 
toli įniko auklėjime, geriau 
•alumi jo Irpimmr.
Lepinimą kenkia vaikui, du- 

Iio ji ii'-pak-'ti- lamu. Tatai n* 
.kaitų motinu neisniintitigni i* 1 
b pinu-i vaikų, ima keikti bei ‘ 
)ihi-ti uz jo tietiku*i elgimosi.I i 
maniiliim.i, l.ml tiimni ntitiu- 
*i- juu piltuuiil |*idntĮtų kini- 
iii. Nežino, neišmintingoji, i 
kad I mp lepimnm .ugadus-l 
luikult, tMip keik-mii liei pili

b

Uatuvm — Amerikos Pramonė* Bendrovė apriima pristatyti jūsų giminėm* ar drauvsni* IJetuvoje, kuria dk norite, čia pa
duodamųjų kombinacijų nurodytam^ kaimanb. Toa mokeania uždengia Itiaa aiunėiamųjų dalykų, bak*o. visu* ižkaifiua dedant 
j bakaų, *|>*au(U, nusiuntimų ir pristatymų j Lietuvų. Daiktų gerumų pilnai garantuojame. l*aairink vienų, ar tiek, kiek tik nori kam- 
binaeijų. Nuplėėę* iipildyk apačioje iio lapo čaančių blankų ir sykiu su money orderiu ar čekiu |>aiūų*k musų adresu, tai ir viakas, 
kų turi daryti Vfaų kitų darbų atliks Bendrovė. Gausi kvitų ui aavo pinigua tuojaua, o kuomet bakaaa bua pristatyta* tam, 
aiuati, j LMuvų, gausi aa panto ta aamaM, kariam mama liepai bakaų pasiųsti

No. L Kombinacija ai 810. ----------- ----------------------- :------------ Mo. 7. Kombinacija už 8100.
i «.r.i erai* j. Kombinadia "* tSO « m,r*1 i«“»'»
l tmsuu mali*. JĮ" 15 mira Limeno*
I* *v*ra ImUmsMo Heso. **,n1 latlaiv. n mrsl l.,k*
i tusia** tosli* ■«!*. 10 svsra -tašku. <S *var*l konSensiralo pie**.
; eaMM anais. u cukraus. mrV eukraus

pražūtų ariu nuridaužjtų, juo; pinigai boa

Adresas:

KlKMMMBtitvlSUL
!• Atvarę laAlažę.
10 »varę lauku.

• uSJb*^** r,rr*
o «var*l jautiHMa.
10 Amo<ę muMo.
I luAltMA Apullę Alui*.
J paketai «4atę.
I* eras* ral,**«H linrar*.
t, sora eliun,.
l m.lk.1 slltraal* Hul*.

No. 4. Kctabiakrija nž 885.
15 srarv l*M*l«.
• seoral lauko.
• araral Matūra*. 
1* *m«ty raall*. 
l« •varu k*a«*a*iul* ąlura.

Siųsdami ubakymų rirtoiiMteaM keaabiaariJaaM parašykite kumbinarijui numerį kurį norite shpui ir įdėkite čekį arba mo- 
my orderį tarta LMbaaaiaa-Ameriraa Trata* Campaay.

Laiikr parašytile aiškiai tardą ir adrraą kur oiunčiama Urtand, t*i|»«i J“"0 v»nU ir adrraą kad galėtum paaiųati Ja
ni i« pakviiaiojimų už jūsų 0inigus, o vvliau* pakiitavojimų H Lietuviu kuomet, bu* prfaalyta tam kr im ntančiam* į Lietmrų.

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY,
6 Wert 48-th Street, New York Gty.

Didžių klaidų ir 
dano motino* pnivardiiooda- 
inod vaiteliu. Vaikui vidum 
yra nauja, nesuprantama. Ta
tai neįstabo. kad ji* nuolat 
klausia. Neišmhrtfaųra motina 
virtoje atsakyti vaikui klau
sant, vietoje iaaUkiati faną 
pravardžiuoti šiokiais ir ano
kiai* žodžiai*, ka* tik jai nt- 
eina j tpl't- Nežino, kad vai
kas jsilėuiija kiekviena jo* 
sakinį.

Vaikam* |maugu* yra dar 
daugiau triase. Neveltui aako 
priežodi*: “Vaikai didta.
sargai daugis.“ — Apruošti 
suaugusiu* kur ka* daugiau 
įtariai. tatai ir kantrybė* reik 
žymiai daugiau. Vaikai paau
gę sujirauta ir motino* elgium- 
ai, kokio ėia reikia atsargu
mo. kad nepapiktinu* juo*. 
Negntui kad ne|m|>iktiiiu*, l*-t 
reikia geru pavyzdžiu ve*ti į 
dorij į lol.iilylię. Motina, yra 
iloriuiu gyvenimo tikroji du
sia.

Sakoma, kad tėvą* yra galva 
ėeiuiyuo*. Gi motina yra jo* 
iiidi*. Dikčiai, jei ne visai, 
nuo motino* priklauso namų 
ramybė. Jei namai bu* pride
rančiai ėvarųa, vaikai bu* ma
lonini, |u<vyzdingai auklėjami, 
m-uvan.i jų ia namų nė *u 
šluotu. Ib i nuuiai privalo būti 
verti namų vardo. Juose viso* 
aplinkybė* privalu džiuginti, 
traukli ir laikyti namie vai
kučiu*.

Nrniažni tam reikia darbo, 
nemažai |Mi*i*ventimo ln*i iš
tvermė-. gi vi»o to. tarai. įui- 
mntii yru luini ryliė ir ramu
ma*.

Jei molinu vykj* tiedvi do
ri Iii savo gyventa*-, tai prakil
nu* žodi. ‘Motina’ bu* paguo
da m-t -tinkinusio ištyrimo va- 
l.itelo-.- j„a vaikučių gyveni
me Dur-gi užtikrinę ir įsiutę- 

Tenu jautis.
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^RSjmNOSSTAMPA 
isivaa wr nu , 

VNTTED STATEA 1 
OOVERNMENT

PRANEŠIMAS.
Gerbiamieji# Klebonai!

Atstiausdinome atskirai supi 
akutiMn:

1. Pulldm ant kelių.
2. Avestas Dieve (raplikad- 

J«).
3. Garbė ir Alovė.
4. Duokim garbę, dėkavonę.
5. 0 Salutaria Hoitija.
6. Tantum ergo.
7. Dievas musų apginejas.
Maž-a brašiuryte* formoje, 

langiai Kuli tilpti msžiausioje 
maldaknygėj-*. Itieamra fanto* ii 
tnal'laluiMr. ' Ramybe Jum*." 
Žmonėm- turint pairi** uialdak- 
Uygr Miuku i'itartl bendrai gir 
duh nr* L*« nbiHalmiff* tai ki
taip sutaisyto* (<• ce*m-< Ta bn- 
siuntė mi irsti; mtn prie lieti** 
duiiio.

Kuilio Jr. Kire užsirako 
dutų; unhid/.iauui* nuošimti*.

"DRAUGAS" PUBL 00. 
1800 W. 46 thSt Chicago IU

REIKALINGI.
Komodų (rabine!) dirlM-jai. 

geni užmokesti*, pn*tov*n* 
dariais. Klauskit? Eml Bar-
niekei

Roos Mannfactnring Co. 
1031 W. lOth fltr.

:t blokui j vakaras nuo 
llul-ted Gatvė*.

40 AKRŲ
GEROS UKKKOS ŽEMĖS 

PALOS PARKE 
Ant Pardavimo ar Mainymo 

' Sula gražu* plota* lemta 
kuri* randasi ant IVulmeli 
llailroad tiktai 22 tnylio* nuo 
(Iticago*. Arti sero- Irnmpot- 

i laeijo- ir miesto bulvaru. Ka 
i-y kitę nr atsilankykite ypa 
įtikai <> gn uri t c pilna* infor- 

i mitri jn «.

Paul Baubley.
j 1404 W. 16th St. Chicago, IU 

Telefonas Casal C29S

BIZNIERIAI 0ARSINKITEB 
• ‘DRAUGE •’

PARMOS,
Hllnojau Valdi joj-

lkUM»*m> farmt duodame — 
lin.rti kad lan turime **rv Ir der
ini** taria* tlllMlaua ValatŲaJ aut 
pardavime ir matalme sal aalMte aa- 
U*, tmndamr ferma* aat laaara IS- 
auM'iii Ir |iruneiw maedMua m 
Mažiulio. »kcsli*alne p4*i*<UA MMt fT- 
mw aut HUiAu sųoMmčtv Ir tos k»» 
mitina Itdirluiiis abstraktui Ir 
d««€ue ir ttl Jum raraataejamę. J Si
tų no<l pirkti faruH arba mainyti 
ant namo ateik paa m u a, o mea 4u»« 
•ims tau rodą ir patamanaima dykai^ 
Mra turima panirta Matai (armę ma
tę Ir dideliu arini 1 naa Oiirafee | 
pertus ant lllinata Centrai llailroad 
arti prie Imlay/lesa ir mokyklos prm 
minėta tr reto keto Farmoa ran
dam Iblirldoe ir apffyvcnlo* su budis, 
kais ir tryvaltaia tr maltnomln Ctn- 
nata yra lieiurtę k ui atrija kartoja «y.

n t nuvirt an IMuvMkti ūkininku 
>1 kolMMM vadinasi EpGKMTOOtę 
TARK. ILL. KmjCOMAM. CLAT; 
FAYETTl; Ctai’NTY Mts valiuoMna 
ka» savaite an' tarmę oę snvo kso- 
fumisrMu* earrdoa vak trata Ita vę- 
Lindi tr i'-bunam tanais tkl šaknine 

Įtakota JrifU kas pašalite yrtbe<| | 
Įriaa tat salite atvaitvoii ant tarmę 
Ntumi gauti Hatrsmę tnformart|n. 
malanAtoltg rateli lai Aka arba atartas, 
krtl >|*a*i<k*i | eofiaa

P. BORNEIKA. A 
Pirkt Nailonai Realty Const.

Company
840 W. 33rd Btr. Chicago, III.

Mr P Born. Edgcu ood. IDt

*

i



nuuntKoa kum. lau
kaičio PKAKALB08.

/ --------------
Katerburio k apielinkė* 

lietuviai, tėmykite! Rugn-jo 
’ 14 <L, tai yra ateinanti sekmų-

•dieni atlankys šių lietuvių ko
lonijų dideliai garbu* ir se
nai laukiamu* svečias, kun. J. 
Laukaitis, kuris yra tik kų at
vykę* iš Tėvynės, Lietuvos, ir 
tnMpojp ••mjrje grp Mr- 
tavoa. Tat, nepraleiskite pro
gos nepamatę jo arta neišgir- 
dę jo kuiliu*!

Kun. Laukaičio |«akalli<: 
prasidės lygiai 2 vaL pu pietų 

^svetainėje KH.PN, ant Kast 
^Maia Sfr., Waterbury. Cunn. 

įžanga tiktai 2Ū centai.
Ąirdingai kviečia Av. Juoza

po IJetuvių imrapijus prakai
lių rengimo komisijos nary*.

Kvl J. J. Valaatiejm.

i* RamL Kryžiau* rėmėjų 
skyrių susirinkimas Im* nrdė. 
lioj, rugsėjo 14 <L 2 vai. imi pie. 

* tų. italų bažnytinėj svetainėj. 
Visus lietuviu* ir lietuvaite* 
kviečiu atsilankyti ir prisidėti 
prie to garbingo daria*.

Bengiamos sukatoje ir nnlė. 
įsoje. 13 U-14 rugsėjo, 1919 nu 
Mieste salėje (Cuurt lloum^.

f Kaltes p. A. L. M. Bačkų*. 
Kviečiame visus Imricaitlm- 

giausia j tas |trakalta* alsi- 
lankyti. Koeijalistai iki valiai 

. mus privaišino savo Jirakalbo- 
mis. datar mes, katalikai, pi- 
vaišinsime visus savosiomis. 
Jos, manome, atstu* visa*, kil
nų iki šiulri išklauM'im*.

KvMŽjaL

T Av. Antano bažnyčioje nrtlė- 
lioj. rugsėju 14 <L. 2 vai. |mi pie- 
tų im* didelė* iškilmė*. Bu* |m- 
ėventiniuta* lainlės Ntebuklin- 
gu* Panelė* Avemiausiu* allu- 
riau* ir Ar. Juaxa|si ntovvlo*.

Po visų |umuddų Im* trauki- 
nm* daiktų leistų nnt knygučių 
laike karnivalo. Prie to *lur už
baigimais kaniivalo.

Kviečiame vintu
4 Klebonai ir Komitetai.

Daugiausia pats dalyvauja ir 
\-eikia.

Prisižiūrėjo* aršiau j tų vi
sų, ka* yra |slenuojanui užpaka
lyj. slrųeini gnlinui sakyti, kasi 
veltui ta* daroma. Perailpno* 
jsajėgv* tų kelių plikių, kurie 
Isando sukelti nesusipratimus 
tnr|«> rievelandierių katalikų; 
ardyti dalmrtinv jiarapijų nėra 
tveriant naujų.

Prie lakios agiterijos prisi
deda ir tubm Hetuvia kunigas.

Girdėjau, kad viena* agita- 
•orin* net ir nfidovnnotn* liko 
. įkainiu laikrodėliu. Tvėrimas 
laujna parapijos yra tai ne- 
įvykdoma svajonė, nes negali
ma* daiktas, kad Ctevelando 
lietuviai katalikai užlaikytų 
<h*i iHtrapiji. Hunu* kol ka* rei
kia .Ieties vienybėn. o nr *kal- 
dyties.

AteinanėiaiiM- |utra*arvj pra- 
*idė* statymas uaujo* Av. Jur
gio Imžnyrio*. Xora finansiš
kai jiarapija neblogiausia sto
vi, lėčiau ėia auaigiauskime ir 
ka* auka, ka* darbu |>ri*idėkiiii, 
kad galėtume susilaukti gra
žio* Imžnyrio*, u nr *rajok>»>e 
apie nauja* jmrapija*. Gal agi
tatoriai mano, knd pinigai nau
jai |iara|iijai leptelės iš augšty- 
laų. Valia taip mintyti, bet tai 
uėra išmintinga.

Brt čia, turinti, yra kaa nors 
kita Tūli mamų kad tiems agi
tatoriams netaip rupi naujos 
imra|ujos tvėrimą*, kaip tik 
leidimas tm*kalų. Girdi, kaip 
lik a|de tai sužino* kun. VU- 
kutaiti*. lai palnig* ir pabėga. 
Tokia agitacija Imvo varoma 
dar -prieš alkeliaal ėia kam 
Vilkutailj. Brt mus vyrimpui 
negali lale' kn* (msakylL koks 
kunigas ririvlnndiri’iami rei
kalinga* ir kiek čia lietu
viškų parapijų turi boti. Da
bartiniu klėtelių visi Įmrapijo- 
nai užganėdinti ir vy*ku|iaa 
tai žitMi.

tlrvidandieėiam* viena* tė
ra patariama. Glanskitara knt- I 
v«hi |<ie Av. Jurgio parapijos. 
Ariu Dievui, gavome gerų kle- 
1< iių. Diridciui. o vaisiai bus ' 
gražų*. i
ir mų* imrviga yra vienyti*, o 

m> ardytie* bei klausyti kokių < 
ten senternių agitatorių. Geros 
valios katalikai Imvo ir Inu I 
daliotojni* Av. Jurgio |mrapi- i 
jo*.

darbų sulaikyti. Daug nemuši- 
pratariu ir auklaidina. Mus 
bolševikai putra nežino ko jie 
nori. Jų laikraščiai vienas ra
ko vienaip, kitas kitaip ir peša
si tarpe savus. Neapsišvietę 
žmonės visados taip daro.

Ii anksto (sasakau. kad vel
tui bolševikų pnstnngo*. Vyriai 
gerai žino kokiu keliu kur ritus 
ir prie ko eina. Perdaug jau 
bolševikai žinomi, kad prie jų 
dėtųsi. Patartina inų* Imltevi- 
kam* tuo* centeliu*. kuriuo* iš
leidžia atspauadinimui |Jaka- 
tų, |>a*ilaikyti kišcuiuosc, m** 
jie eina kaip ant vėjo.

K M. D.

linksma Girdėti!

WAUKEGAN, ILL.

U'aukegano lietuviai kml ju
da. tai juda. Nesenai tavu 
*’Drauge” pranešta, kad drau
gija Av. Baltramiejaus rengia
si prie |iaminėjimo 23 iftrtų 
jubi įėjau*.

Kcdėinij, rugsėjo U «L, 2 vai. 
|ki pietų Im* didelis progra 
ma*. susidedanti* iš prakalbų, 
įlainų, imuiulogų ir tošium. 
Kallš-s vietini* Meteliu*, kun. 
J. Kiuri*, prof. kun. l’r. Bučy* 
ir p. J. Poška. Aitun iškilmėn 
yra užkviesto* visos \Vaukc- 
gaiK> katalikiškos draugijos. 
Kviečiami yra ir visi lietuviai 
netik iš KVaukegam*. la-t ir iš 
apietiakių. Išgirsit indomių 
prakalbų, ypač tau. Buriu. 
Draugija Av. Baltramiejaus 
yra seniausia ir tvirčiausia. 
Programa* Im* toks, kokie re
tai IVaukegane tava sumigti. 
Tat nejirairiskit įmigus.

J. M.

Linksma yra i .m. *. pramėti visuoim-m-i. knd LIETI'- j 
Vt»S AMK.RIKOS I,|;a.MOXES BK.NDIloVEI puikini *<kii«i 
varyti .liirlui* UuOMVimu Lietuvos ekonomiškai.

Vidun girtis *u milijoniniai* ux*akinuii* arta *u daugu-ji 
mo atstovų |Mwiuiitimii j Lirtuvų, n*-* lik jui-akoim- kų vvi- | 
kiame o pat* inu-ų nuv ''.ti ir veikiami duilmi niurni* |m- •! 
girs. Nes uuojielu.ii raminsi ne imlžiuo*.* tik dnrbuu-v.

LIETI Vl« AMEKlKtkS PRAŠIONKN BENDlldVhkS 
jmmatuosaų Matavo* praaMta niurnanti šaka*;— baparte— 
Bgpoato, Konstrekd joų ir IndazUijot.

1) Importo ir Enporto šaka netiktai j-t<igtu. sutvarkyta, 
liet jau ir veikia i* Mew Zurku. j vairu* tuvurui u uiuislu* 
gate-nauia j iJetevų laivai* apru|unimui Lietuvos gyventojų. 
Mis ex|iorto skyrių- jmlarnauja ir Amonlrae lieUmuas jai- 
malamas ir išjnkiy dainas užsakiniu* ir ja-rsiųsdaiuas sušeljii- 
tuo .(ovalia* (drabužiu*, maistų) saviunaems Lietuvoj. Jis |m- 
tnnum* ir IJrtuvo* gyventojams jiriiunimu&a ir jaTvežiiamn* 
tų kų jie turės išsiuntimui, dri a|uiiaiiiymo jMvkių ar išjairdn- 
vilias svetur. Nj skyrių vistu gero. B. f. IšUMatnatat Karėda
mi susižinoti ir rmaulauilmni informacijų šių* šakos veikim*' 
adn-*uokite:— temutuuan Amcncan Trcding Co. Evput 
Dcprt. ti W. 48-th. Nt. Xcw Yurk, N. V.

2) Kunstrukeijo- skyrius įsteigtas ir juu plačiai įsibūdė* 
j veikimų. Dėlei išiuviuium toj šakoj darbininkų ir |iriieu- 
girnų jų išpildymui užimtų kuutruklų statymu namų, dirbtu-

Kadangi Šalis 

Yra Blaiva
rrrutiak* mu ffvmuia na
mie. |‘AafcUtjhitr <»hl M)lr
!<•«<▼ kurto »k«<ate kaip FM*- • 
m-v. |1.14 ur • c.*lt<nnn Kvltaa 
<fl«>kH'na« l»lh t-ili !•» MtlVHUrl'l 
VmIMIIU l'llkstk |»t L-k.t. <11*10 *■!
kubilėliu |-«k«!lij I‘»>I*<Libm» 
lil.ili.nhinj/H'as l'lUiK-**1*
arLtt I*. 4«, kvCM) iMditių au »*•• 
• w MteMtkymų.

01d Style Malt Eitract C:.
SSOO 8o. AthUnd A venų* 

CMilt*, m.

CLZVKLAMD, OHIO.

• Dol organiiuojamos naujos 
parapijos.

;i
;i

A. R. Bhimenthal D. D. 
aarv *nxiJAijbT.u

I’jUtnnut t»)Lal
•fioo i«staM*«t* »un 3 tl ryto Iki 

> «.i ». turai. X'< <1*11 imu ui > iki II 
14. IU *». Akv. knrsi|t. t? M.

*}• I. fottaa TarUa 4417
T»tef.*«l«a iteulvtard <4b*

'

/

talivija.

\VATERBURY. OOMN.

Al y* iMduviAki iMil^vikai pra- 
plėjo smukti. ih*s Miukiasi vy
čių |iugvlte*. JJatyt, jau pra
mato. kad likiuui* jų yra Mo- 
gnmr imdėjiinr.

Tūlų gražų vakarų |ia*irodo 
plnkniai su uutgulviu: ” Drau
gai vyriai! Ju* darbininkai ir 
na** darliiiunkai. Kodėl jus 
vnltlo kunigai, o me* |uity* sa
ve valdom**. Ateikite |m* mu* 
ir prisirašykite prie k s/s. 
kuopus, o tuomet Imsite laimiu- 
gai* unt visados.” Nu tuo ir 
l>axadu jif vyčiam* “žeuiiškų 
tojų.” kurio paly* m-gavo ir 
neragavo. Jie sako. ka>i vyrių 
organizacija yra įkurta prie.

Sulaukus naujo klebono, Av. 
Jurgio imrnpijoj mln laikų gy-' 
vavo sutikinta* tarp visų |m- 
rn|»ijoiių. Komitetai *11 klria>- 
liu dirlm išvien. Bažnyčioje ne 
*kanilm jokie už*ipuldin>'jinuti. 
u vien Dievo garbinimo;. Žiu 

" ridi į lai šviesiomis akimi* mil
ini. kad dulortiiir Av. Jurgio 
|in ra piju atsistojo ant g»TU |mi- 
matų ir fittvyzdiiign Ivurlut 
viesĮiaiHiijii. Tteinu |ia*taruo „_____ - .__________  ,__
ju laiku pradėjo rn»tie» katuli- rais darbininku*, vyčių orguni- 

| kų. kurie dargi m-t kukėjai* žarija, nenori Lietuvai laisvė*. 
MtiifiMii it vrn Liii-Ltirtti LmImL- liVliori iUiMllUtiptloli Vrriri im. <'

Krdėlioj. rugsėjo t <L 2 vni. 
po fūrtų lietuvių Muziljiliškuj 
svetainėj įvyko |arnkalhos. 
rengto* Amerikos Lietuvių 
laisvamanių kl*<rliaiiic k**r]ss 
rncij***. Buvo garsinta. knd 
kalte-* garsų* talis-tojai ir sei
kėjai tirt iš Xcvr Verku. tet 
virtoj garsių tallsiojų ir vei- 
kėjų. išėjo kalbėti kak* tai Amo 
gris*, kurio net nieką* nrpi-r- 
statė. Italo*. tai hutu; p. I’. 
Trečiokas. Ji* |nmiinu*ii: pa
sakė. knd m-sn* kalbėtoju, !*et 
vinvien turį* kalbėti api< Mr 
ehanikų k<*r|M*rnrijų. Tam |«t 
įtaigu* kaltei i išėjo tuln* But
kus kuri*, virtoj kalteli api<- 
iiM<rliaiiikij dalyku*. pu|in*al.<* 
jo susirinkusiem* žiisas’iiu- 
apie ragaišio kepyklų ir knip 
ji* reikia kepti.

Žmonių prakaJIsme mažai 
laivo nežiurint. knd prakaite* 
Imvo garsintus *u garniai* kul- 
lėtojni*. I* (ų garsių prakalbi; 
irgarsių taltetajų išėjo niekas. 
Tokitt* prakalta* nieko temini 
neturi *u Merlinnikij kor|«>ra- 
cijn.

i Mechanikas.

TRUMPOS ŽINELĖS.

t

Brooklyn. N. Y. H'igpjuėi., 
2*1 d. il.-Cud'liii : ulėje kalt* ju 
kuo. Iduiknili* Zus tin stistrii, 
k<> apie fuk.-limti*. Aukų su
rinkta 4-'4-*i.2l. Tų fsu'-ių dienų 
i-važiavd kun. I*. Nmirilsaitis, 
Wnlerlitiri<>. Coliu. |mrap. klė
telių*. IJrtuvun.

Taipimt žadu važiuoti kliu, 
statosi ii yra kai-kunų katuli- nenori |ia*iliu<>siioli i» vergijos I Vyšniausku* i» .'loiitn-ul. < u 
kiškų draugijų piniiininktii l«'i J jungo, štai kokiais žodžiui* ! midų, 
raštininkai, kurie nei i- *i<*. ne.; l»d*'' įkui pluka*i prie nitu ų 
iš totš.anda. jngdatartinir Ll< j jutimui*. Bei ji*-nepnMpax|*'a 
hoiutr tirsidarbm.ja tur|H* lirlir •—ui. 
tių. Tokio* |ia-kii|o* yra nrlei 
sius*.*. Knd mų- klrl»mn« sy 
kilt su |«iru|Hjoum* veikia, vi 
Kame tuttnrmmjn nr Im su pra 
kaliui liet )udntirnuis. Im iii* kn 
uegali užginčyti. Kaklu y iii 
1.11*1 koks lik svartw*m» vieša* 
žiiigsiitr luito n nu <Ui<muis

1 patari

didžiuip-iai* l.ietuvo* 
priešais. Ka* vyliams yra 
-K'litit u prakilnu, tų litų- tel 
•i'Vikui į purvu- mina Tat br<>- 
Iiiii vyriui. apsigalvokime. 
Miuiis puiki,* liiisoiiKi*. Jie 
j»ii up-nlžinug* savo ,'r*>ju.” 
*luter mu* vyliųjų

Iva.ln utrs r
pu peticijomis. 
L.*turai ta.*r

nte paifl»Ur 
■įkalu ūda ini 
4 T'te.vkat

» 31 •!. 
AH| 
turiu

l>sir •biiimv" 
, iinh; %>ry 
Ih’IiH iii rh«» 
Si nitu* k m»

h ti«

S. D. LACHAW1€Z
1

ittjtl.lu«*t«V9« <*r« ištiri na patariu*
I ->4«s*uVcta* !»«• 1;«»kalv iuch J
4 žita at»W-.ukiL • ttuMM 4.i r t.m I iru* | 
te

i

Dr. S. Naikelis
GYDYTUM* ne (HIRI MOJUI 

tni So. AUslaes4 Am.
rvMBr ma

iVaro Cirflro 
<«4T W. 144h Kt.
I*hu»o i’H-ero 19

i»»r»4«m.ij* v. ar. ii« '•l 
I toM'O Pru»|SM-t 4441

Trlrf.vii u rmliiiaM 44

DR. W. A. KAJOR 
«.Tnri<MAS tlt 
oilitriici* 

<HU»n t i:i» Mi IiUm A t c.
A4» n«a » 34 l‘*i > -> I AU

|w» fitati' 4:30 tl ♦ 3:34 % «U»r*. 
14 «ki 11 liryto

i
1

vių. bažnyčių clc. IJetavąj; savo veikimų, tuolaikiniai, (trakti- 2314 W. 23 PL Chicago, BĮ. 
kuoja čia Amerikoj. Liet. Am. Pramone* Bendrove, prijungus. T'*- :,,K
IJeluvių Statymu Bendrove, apipirku plotus Žemes 
ųiiZRi.iimsi mieste Akrun. Oiiio.. Vieloj kur, įlalmrliuiuiii lui 
kr, didžiausiai bixui* piiiie-iauuis Aim-rkoj. Ten statoma, |iu 
kontraktui*, namui prie korių diri« vien lietuviai ir lai I- 
A. Praui. Bendrove* šeriainkaL Jeigu ims su*]K-ta visa*, už
imtus, kontrakte* statymui iėjūldyti iki persikėlimui j Lietu
vų, tai vertų čia Bendrove* jautatytų namų siek* j 4l,iMMUMi; 
milijonų dolierių. Keikia jiažymėti kud Bendrove yra |atda
riusi kontraktą ir statys ten jau virtus lieluviams bažnyčia, 
išfianiavus tuos lotu* ir namus Bendrove |muary* nrtaa- 
žiuu $ltstu 11.00 gryno |k-Iuu. Tu skyriaus »idėja* yra p. &. 
Kadavittnt. Karėdami gauti toj šakoj iafunuarijų adresuo
kite:- Littiaaatln Atuencan Traduig Co. Von*truciiun Dept.
KUl KVuustcr Avė. Akrun, Oliiu.

“‘i

2) Italu-.riju* aite išdirbyst*-* skyrius laijigi juu įsteig- 
į Ui* ir juu lk-nu.->ve yru prisiruušu* statyti dirbtuvės išdirl<>- 

wui luž^ ir iilftu Ii*cma1cxAm4aI xm1a* lui
I yra lik nukirptu vilnų, iki puikiausių gelumbių; nuo nurau

tų linų iki puikiausiu audeklu (jarkdio) gatavų siuvimui. 
[ Kadangi ttaiižiagu, tai išdirbyslvi, bu* gaiinuma Lietuvoj. j*-r 

lai ir ]ini<k'-li v ribinių, inuiut iš jmiktišku* jm*<’*, negaliui.i 
kitur tik Lirtuvoj. Ttalel, kaip lik bu* galimu, Beiidruve luuj 
pradės Iru savu veikimu, ik-* jau jilenui gatavi ir vista.- pr 

, rausta: *p«rijnit*te* tej i*diri>y*lri turime, uuudiutun užucde- 
rinotu*. V edėji.i to skyriau* yra j*. C. J. Mekžraa. Adresu* *u- 
siaešiuiūui* ir intormaeijum- toj šakoj:—Mthuanian American 
Tradisg Co. lnuustiy Depu W. 11-lh, 8l Cheeter. Pa.

Iš šilo km viršui pnnaėtu Tinusia galite matyti, ka i 
durte* via viii* ,uu* ištikrųjų. *u dideliu |ui*i*l<iiginiu. užtai 
ir cinu įKua-knnngui. Ajairt tu ik-udrove yra įsteigus kelrtų 
tuužesuiu bizniu taipu: ag<-nlmu laivakorčių, piningu siuntiniu 
smiiaiiiiai biurą su IJetuvu vtc. įteikia žiuuli knd ir ja-lna* ux 
įdėtus piningu* * seru- diinaun* jau gului daleli*. Atrinunčiani 
1- A. P. ih-mltuvcs Direktorių *u*ii.likime, bu- turiniui! apie] 
išmokėjimų divmcadų. <* div Kiemini tikimasi bu* dideli, kurie 
gnu*, turės kliu |m*i<ižiaugti.

Ik'tgi vienok mieikiu uuiuišti, kml čion jsuuiiH'li Lie
tuvos Atsenku:, Pramones Bendroves užimti durimi yru iud-I 
žiniški. Ib'ikiitni .,11 <lang jii'gų ir kapitalu. Tie duiluii. *11 luiku, 
atneš, neuj>Mik<*mai, didelių malda Lietuvai ir gera pelną turės, 
pat* lietuviai, š* riuinkui.

To*lrl. ku*l tų gn-ii'iiiu- atsieta*, reikia butiimi. tuojau-, 
i sukelti nor* veliu nulijomi dolierių kapitalo is|M*rkuul vi 
su* Bendrove* šėnut.

Jeigu Tam-tu neesi iki šiol užsirašė- šių- Bendrine. 
Šerų, lui užsiru-yk tuojau- uieta m'luuk<iuiiui*. J*-igu juu uz-i 
■ušiai. užsiraš* - dut daugiuii. kiek 
progų išluimrti -r išluitm -i.

Atmink !.. pri-id* dilina *>i 
mu- setų šių I: mltuv*-- (11 f*ml<**li 
iiomiško- vergiu"-. (2) ■l.iini prakilnų n 

1(3) užtikrini p 
Į Imtų taukusr

Liet. Almi
ųpi.'ttt \i*nu*
t.laU d.imt iltim

i

Į

Dr. M. T.Strikolu
LIETUVIS

GVUYflM Vt IM 4*inMlnuAh 
1Zi7 W. 47ih M.. CWmc«L m.

T. Irfs<e»tia !l«i 4<vs.r4 1C4 
Xaeny T»W«teui* »tr«4ry 42*

K—........ . — -—o-o — . I

Dr. M.Stupnkki 
3109 So. Morgan Street 
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ERNEST WEINER
l)RY OOODS

1800 W. 47th kamp. Wood St:
Ms> 4w4ai» 4«rwb*- n-**l
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mitalu art sami (Imu. I

Visam* aaianMal. «**>■■• 4r»ss aat, «MWa
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•—ė“IDR. D. J. BAGOČIUS
Uranu U

(lilrunau 
fkftaaa j*„ Mlrh'fM <*•

lU»'4-nriM Itfl4 1*0 M rbiC*M At 
iU*stms»4s 14

puTrias lt t

«

i
tikini ^uli tn- luti g* i*; |

avu doli.-iuii*. |wum*ii* 
Itiio-mdt IJi'filVų iš .ku 

:urlūng;y dml«ų« i; 
nų |m,I- -nu dnug didt-nį ir-g ii* pimnzui 
lėti iš kultų -v<*tindalH'iiii naudojasi. 

Pramoti- Bendrove,, -eii.i p.ir-idn.* 
* rų galinu plikti l o k uoliau* K- 
otnujų u u, !.<t< ptuinuu u.*. <iu j I 

I; lė'leiio. r - i . llli ■ i.

Lithuanian Amcrican Trading 
Company

112 North Greene St. Baltimore, Md.

iilIliltnMIHilIllHIIIIIIIIMI
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Dr. G. M. CLASER
<wt*n sm Mi«em m.
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DR. L E. MAKARAS
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K CHICAGOS UETŪV1VCHICAGOJE. KOLONUy
REIKALAUJA

i1
i

Viraotnenižki kursai.

Gauta žinių. kad ladgų kar
dinolą* Mervier < Ttieagon at ■ 
kėliau- *|Milią 21. tliieagų ap- 
Iri* *|Milii.i 23.
“Paskirta dn-na kirk šovė-

Rugsėjo 2 d. lai k Sųjuugos 
kmųm laikė susirinkimų.

Įvyks didžiai iikilmingas

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. |

gimė: kapus, kryžius ir kryk*- I i<-I<l avė. Viskas Ims imsiųsta ___ ________
Lietuvos llauiloiinjain Kryxilll. Ic.uab.rula yra .Oktra. nOnl, 

L. R. K. remijų Komisija.

niDEUS NAZARAS JOMARKAS N“~dal^
Šv. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia Av.

Rugsėjo-Sept. Nedeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra: 
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* apsilankh, daug ko Udaimės,
Įžanga vakand 10c.

»»
>»

us incorpore
d.

14 d.
20 d.
21 d.
24 d.
27 d.
28 d.
O ka* ne dalyvaus laitai pasigailės, 

rak. 50c.

Penktadienis, rugsėjis 12 d„ 
tv. Marijos Vardas.

težtadienis, rugsėjis 13 d., 
tv. Amatas.

NEBUSIĄ PIGESNI DRA 
BŪRIAI.

Sako, pcrtrumpaa valandas 
darbininkai dirba.

Natioaal Ib-tail <Totlii*rs* 
Assoeiation susirinkime Nher- 
num viešlmlyj imskeUa*-. jog 
n*i šįmet, m-i nb-inanėini* im
tai- negalima laukti atpigimo 

|drabužių.
Nusirinkiim- laivo uiškiiumui. 

jog darbininkai |s-rtnim|«- 
va įstota» dirtia.
| įsikeltų klausimų: “Ar mes 

galime įsirvigti imnuaitinti ir 
aprengti imsaulį dirtmnl aš- 

tinta", fmsakė musų gerina-valaisi*- dienoj*-'** 
nias Arkivyskupas. “Itat fas!K“"1'" 
leis mums nūsluguiau prtai- -'■<«• Vokietijoj trumpiau- 
reagli pri* priesntaut Icardi- -tas įtartai laikas dienoje au- 
nulo". statyta* io valandų.

Arkivyskupas J. Mundekia1 Sulig |amimėtos asoeijaeijo- 
pb-nmija dbMį viešųjį. pri-'atstovų susirinkimo išeina, 
ėmimų Colisemue. kur IL-lgi- kad Amerikoj darbininkai dir- 
jos priuuitn- galėtų susipa- tai |s-rlniuųms valandas, gi 
žinti su tliiengo- gyvento ima užimiki-slį tokių, kaip už 
jai*.

KARDINOLAS MERCIER 
BUS CHICAGOJE.

Pariprieiinta didesniam skait tutamlų. 
liui policijos. | '

'ilgus. Toilel ir draluižiai |ei- 
brangę.

Bet Ii* |mtys atstovai n*j«i- 
'gilina į drabužių fabrikantų 
'knygas, kiek ji* ima gražaus 
||h4ihi iš tų tnnupij dari*-

I'žvaknr tliiengoj* |iiti*ėiai 
lmlsavu už knlulidittu* į atstu 
vu* kon>titu*ijin<-n kunv*n*i 
joti. Nežymi dali- piliečių ,ln 
lyvuvo luilMiviinuoM-. Xor» 
šitie knmlidulų skyrimai buvo 
bduii svarbus dniktn*. Is-t 
daugelis Inu nebiliai iulen-*iio 
jasi. Niekas m-gnli išaiškinti 
to* piliečių npatijo*.

N*|»iilgnni tad bu* |m*ių nl 
stovų rinkimai. Timmri *u*i 
renis |mrtijo*. Tuomet. »u 
praiilitiiui. j lml»nviniii» pmti 
jų lyderiai sutrauk* žyim-niu- 
buriu- iudsuotojų.

Sumuita policijos sumanymas.

Numanymas turėti -ktiillin 
ge-llę |M>fi*ljų ctiieagoje -lt 
mušta. Kuom- 2 ImiIsii pri--- t 
|Ml- in»tlė pri«*N •miiniit imi.

|{n»init,i riiiii»itt ii)»*tn iiim*- 
In* InillA lw»|| pllt'llH* I.IN*1 

|M«l***iii<»fi^ Ir
IU!t| 1;| |ta»|i«*ijj^ Įllll
Vi*in*ii;a*1

knip t<» nih-1«t nm>»rn*
h jM.lit ij»t. vh*1nifikii*o 1.*itl 
IIU fM'-ilt 1?I vi*tl •pkMUjjl
|Č J.di*ija turi- Imt iailtao.no

Pol

tr

Ii DIEVO APVEIZD08 
PARAP.

4
I’o vasarų* karščių riai labda
riai sujuila. sukruto įtarimo- 
ties. Dievu Apveiailo. |mrapi- 
j«j netrūksta geraširdžių žmo
nių. Autai, šiame susirinkime 
p-nin Ona Gilvidaitienė |mta- 
pn Imk Nųj. Garbė* nare, i- 
nrėilama 50 dol. P-a* įtaiki* 
surinkęs aukų 5 dol. atarė* m*- 
sirtakimaa ir pridavė valdy- 
hal Smagu ir linksma varyti 
tokia* žinute*.

Garbė tiem*, kurių širdy** 
argu |IN1H' tiri mų* lUUHtirity.

Kmph Hna-

Av. Mykolo Ark. |*rap. m»- 
nugi- lauutrų. kuri* tęai* per šį 
m*ii**į. l'žkvieėiu tai viena 
vietine* katalikiška* draugija*, 
kurio* nutari- remti |mgal savo 
išgab*.

Kiekvienai draugijai vra pa
skirta diena. Nedržtaa diena, 
rugsėjo 14 yra |au*kirta dren
gi jai Av. Mykolo. Ark. Visi na
riai teiksitės susirinkti j pa
prastų svetainę rugsėjo 14 d-. 
i vai. |si įdėtų. Draugija **in 

< or|a»r*’* ri* laucaran.
P. (kadžius, *ekr^

12011 Beblen a v*.

| DfTARlAMAS PATS VT-
I RAS.

I Camliiie Tofh nužmlyme 
intnrianui* jo- vyras, kuri- 
šiandie Įsilieijos m-Įmleidžjn- 
mas. Vru liudininkų, knd pir 
vuidieiiio vilkais*. kuomet 
Mr*. Tolti ni-sugryžusi namo, 
jinai išeidama iš namų (atsa
kiusi. jog iši-ju-i |msimnty- 
sianti su sav„ vyru.

i Paaiškėjo, kad Tolli l'nguri
joji- yra Įialikę- savo (mčiąlme* lik kalliaim* apie prnkil- 
.u taikais. Nukonui. ji-jįj k vii*, jutas įtariais, ta-t reikia tuo* 
lę* ntkeliniiti žtin-rikon. It--t--birbus diriiti. Tmla tik tie mus 
In atsisakiusi. | užmanymai Ims išpildvtL Tai-

Tumuvl Tolb nmerikoniš ri imnųstykime ir uoliau imki- 
kliose teismuose iš-irilpitlę- dariai. _
|M*t »i«kyritiui ini *nv«» ;
civž’nnnrut rturtirijuj’. h i t
( llin.^.j -U IIU/IHly ’ ‘
tn Cnrttliim.

LABDARYBE CHICAGOJ.

Praėjo vasaros karščiai, la-t. 
veikimas lattalnryta‘-s srityj ne- 
|ialiovr. įtina, kokių esaua- už
ėmę lmvo ir yra dirtama. Rei
kia lik ia-|mliauti ir toliau toje 
dirvoj darlmoties. ne* luų* na*- 
Iniėiai išsiilgę laukia prieglau
dos nūnai. Neužtenka to. kad

Viau* IjiIi. Si,j. kuopos turi 
ukrusli. pradėti lenktyniuoti

Kuo|m.s. platesnių žinių agi 
taeijos delei. kreipkitės į Ijlll.

RAUDA KELIOS JAUNŲJŲ s-»- ,nKj,","į> " “j'j*
»lt: N. .lueevielU*. <-“• W. IStli

POROS. t'liii-ago. lll.

d<

p I

4n

i. I ? I

1S T0WN OF LAKE

Itaml. Kryžiau* rėmėjų 
m- su-irinkinm* laivo 
ii*. Dr. J. Bn-nra prisirn-' 
* -ki rio. Nu-ilaukėiii tat 
kuri* dirbs sykiu su mu- 

■ykm ir su kitais mu-ų 
daktarais, karių jau keta- 
no*. Atsiranda daug mer- 
ir moterų, norinčių tau- 

nrsii. Neužilgo prade,,.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS).

m,. Tat 
kuru** 
k u r* iv

gi st neikite |up> Dr. A. h. Rut- 
kauskų, 3457 80. IVentem blvd.

Nepraleiskiti- geni* progos. 
Norėdama* plačiau sužinoti 
kada ir kur lai* lie kursai, at* 
šliaukykite j L. K. K. rčmėj, 
skvrio susirinkimu*, kurie bū
va laikomi ka* antrų ket vergų. 
Av. Kryžiau* Imžnytinėje sve
tainėj*.

U NORTH UDK.

laet Raad. Kryžiau* rėmė
jų rityrio nasiriakima* įvyks 
pėtnyčioj. rugsėjo 12 d, 8 vaL 
vakar*. Malonėsite trini atsL 
lauky!i, nes turim daug svarbių 
dalykų aparti. Taippat kvie
čiami ir tie. kurie dar neprigu
li |iri* L R K. rėmėjų skyrio.

Musų kolonijoj randasi to
kių moterų, mergelių, kurios 
nenuilstančiai darliuojasi L R. 
K. laitui. Gaila tik, kad milaug 
tokių yra. Tai-gi prašau nor* 
į sekantį susirinkimų ateiti ir 
prisidėti durim nor* tiek, kiek 
galima.

Nortlisidieėial, (msiskubin- 
kim su drabužiai*. Nuneštam 
kogreičiausia. ne* trumpu lai
ku reiks išsiųsti Centrą n. Au- 
ka* reikia nešti j paskirtų vi*, 
tų |*i mini. 1700 \Val«nsia av*.

L. R. Kryž. Rėmėjas.

. liūs.
Nujilyšus, sudžiuvus mų* mo

čiutė, ištiesus ta* pačia* ran
ka*. ant kurių tave nešiujo ir 

■ kuriomis penėjo, šaukiasi prie 
tarę*, rakyiiama: “Kunau ir 
duktė! Per penki* na-tu* alkau 
ir šaltį kentėjau; įnami jėgos 
išsibaigė; mano turtų išplėšė 
vokiečiai ir kiti priešai. Tu. sū
nau ir duktė, toj laisvoj Ame
rikoj esi nuimi vienintelė vilti*. 
Atmink, kiek kartų a* tave ne
šiojau, |M-uėjnu ir Imėiavau. im- 
uant tau kūdikiu. Atmink tų 
parinrtiuę dienų, kada apleidai 
tėvynę. Atmink ta* manu ata
ra* ir manu (mlaiminimų. <>, 
neužmiršk manę* šiandie!" 
Tai tokie yra tavo močiutės tn 

<ua*L. per petuan Me-
tu* me* ari laiškų negalėjome 
pavaryti naro gimdytojam* ir 
giminėm*, liet šiandie jau gali
me netik laiškų. bet ir sermėgų 
ir črvervkaa. ir valgio paniurti 
per L. Itaud. Kryžių. Neku
rio* draugijų* daug prisideda 
prie to darbo, aukodamos gau
sta* auka*, paryadžiui N. P. A. 
P. M. moterų ir mergaičių 
draugija aukojo 923JMI; Mote
rų Sujungus 3Ma kuo|ia atiko- ' 
jo fintui ir <lar žadėjo prisblė. 
ti.

Taigi. vardan IJeturos, 1 
kviečiam* visas Urigbtou Par
ko draugija* ir |Mvieniu* nu
meni* prisidėti pri* taip pra- 
kilnaus darini ka* rentų, ka* 
dariai, kan drnlražiai* artai 
valgiai*. Reikia ur*ivėluoti, 
ne* artinasi žiema. Dar nuliai 
aukų surinkta, tai-gi prašome 
nelaukti kol ka* ateis į lutiiiu*. 
liet m-škite kn* kų turit |m se
kančiu adresu: 4434 Nu. Fair-!

RUKAUOraOS.
25 merginos <1*1 fabriko dar

lm $14 į sųvait* dirbant mm 
dieno*, nuo štukio f 17 iki 
930 { sųvaitė.

American Inaolated Wire Co.
954 W. 21rt8tr. Chicago.1

Tel. Cnnal 1854

ATSISAUKIMAS Į BRIGH 
TOM PARKO DRAUGIJAS 
IR PAVIENIUS ASMENIS.

Prisiartino kritiškiausia valan 
•la. kinta mų* tėvynė randa-i 
dideliausiaim- varge ir |»avojuj. 
Mų* narsi karinomen* kovoja 
su lenkais, nišai* ir kitai* prie
šai*. kurie kėsinasi ant luųs 
tautos gyvyla**. Lietuva keli- 
čia Imdų ir altelnų vargų. At
siminkime. broliai ir sesutės, 
kns mes esame, iš kur mes pa- 
rinniiH-. kur yra musų tėvynė, 
kur musų protėvių kapai. Ar 
lietam tik Lietuva! Taip. Atsi- 

I niinkiiue tat, kų I dėt u va Įiergy- 
i veno jier praeitus fienki-riu* 
metu** Lietuva per 5 metu* 

! buvo uždaryta, kaip kalėjime. 
Ji verkė, alko ir šaltį ir hadų 
kentėjo ir me* negalėjome jai 
rankos paduoti.

liet šiandie jau to* geležinės 
dury* prasivėrė ir štai kų

I

Į
ANTPAKDAVMO.
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