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Steigiama Pabaltijos 
Viešpatijų Sąjunga

Saugui gal bos pakviesti 
ir Lenlcya

NORIMA SUJUNGTOMIS
SPĖKOMIS GINTIES NUO

PRIEŠININKŲ.

miH-

rug*. 13.—<‘*ia vakar 
prasHk'jii Palmltijo* viešfiati- 
jų konferencija su tikslu 
įsteigti trilvjię sųjungų iš I je- 
tavos, Igitvijn* ir hlriouiju*. 
Konferencijoje dalyranja visų 
trijų šalių užrabežinių reikalų 
ministeriai *a *avo militari
niai* pntaivjai*. Konferencija 
praritęsianti kokia* Iri* die
na*.

KoRfeevarijojc disknunoja- 
ma* liendra* militarini* veiki
mas prie* bolševiku*, ar kitų 
kokį priešininkų, kuris gali 
užatakuoti šitas šalis. Toliau* 
lm« aptarta* sutarčių reilu- 
Imgumas pašto*, grlržinkriių 
ir muitų reikalai*. Bu* apar
ta Mivienmlinta dipkunatinė 
[Kilitikn atsitiesime j talkinin
kus. Vokietijų ir netailsrvikii- 
kų Ilusijų.

K«*rfM*«rijaR pasiųsti ab . Maskvos praneša, kad jie sto- 
stovu* buvo pakviesta ir Kuo- ję taryhomui ra lai t rija, ra ku- 
mija (Finlandija). Bet pasta-[ria norima [imtarvli taikų, 
loji kol-ka* to pakvietimo ne- (Pastaromis dienomis iš Ma«- 
išpildė. Nes tos šalies vyriau-' 
sybė galutinai itar nenu*pren. 
itžiusi. ar Suomijai butų geriau 
prisidėti [trie Skandinavijos, 
ar Pnhaltijo* vieš|mtijų gru-

Kju'jamn. kad konferencija 
jiakvies dar ir Is-nkijij prisi- 
<b'-ti prie Palmltijo* vieš]«tijij 
sujungus.

Lietuvos stovis sleigiatroj 
Sųjungoj vrn keblu*, kol len-

kai turi užėmę Lietuvos snsti- 
nę Vilnių ir kol vokiečiai turi 
užėmę teritorija* ir kontro
liuoja geležinkelius žymiam 
plote tarpe Latvijoj ir IJetu- 
VOS.

Itataltijos viešpatijų sųjun- 
gn vi*ai* žvilgsniais gali Imt 
svarbi ne tik 1‘ataltijo* tan
iom*. ta-t ir Vakarų Hurojiai. 
Tokia sąjunga gali sustiprėti 
ne tik militariniai. liet ir eko
nominiai. Bendromis jėgomis 
gali apsaugoti savo nepriklau- 
mmiylię ir neteisti vokiečiam* 
ilominnoti Kurijoje ekonomi
niu žvilgsniu.

I*agalian« Pabaltijo* sąjunga 
gali Vakarų Europą apraugo- 
ti nuo l>eri|»lrėinnrio balšrvi- 
kizmo.

AMER. RAUD. IRUSIS 
SKIRIA MII LE

MAI
WA8HINbT0N, ran. 14.-

KARDINOLAS MERC1ER 
TURĖJO PONTIFIKĄ* 

LES MISIĄS.

Pagerbė kardinolų Oibbonta

BUVŲ8 KAIZERIS IŠ
VENGĖ TEISMO

Tam tikslui nėra jokių tarp
tautinių įstatymų.

Šiaurinės Rusijos Žmonis 
Šaukiasi Pagalbos Amerikos

Rymas, rup*. 13. — Buvę* 
inemjrra* Lili gi l.uzzatti. na 
IJ - |MII lllllielllai illė* kalniojo*, 

kuri |a-rkratinėjo laiku* >utar 
Ij, anų dienų |nrtaiiHHtui Su
davė ra|*irtų.

Keikule teisimo buvusio vis 
kirčių kaizerio. apie kų pir
miau taip gūniai buvo šau
kiama. Alni kn* [mrakyta:

•’l'riiiietami prasižengimai 
buvusiam inųieraloriiii nesu
rišti nei *ii jokiu taiu-miniii 
į«intyiuii.

•‘Nei joki* žmogų* m-gnli 
būt įHitniukta* atsakomybėn ii 
nutaustas už atliktu* prarižen- 
girnų*. j«< prariža-ngimni atlik
ta tuomet, kuomet jie IH'*lllišli 
-u įstatymai*.

••TiiiiIų -ųjutiga gal ateičiai [medžiaga. Armijų* užduoti* Iii* 
įsteigs kriminalj kudek*ų už :•««• svariu. Ji turi sutaikyti 
visokius prasižengimu* kariu pačiu* bolševiku* nito ėjimo 
metu ir už sutarčių sulaužymą. t pirmyn. Turi ji ginti šiaurinė* 
lb-l šiandie kaltintojai grafo llurijo* gyventoju* mm Itolšr- 
llota-nzollt-rno (kaizerio) ne. vikų pašėlusio* ūminis, 
gali |w*kirti teisėjų ir negali 
išreikalauti nuo 
kad ji |mlitikinj prasižengėlį 
išduotų.

••Buvę* im|*ratorin« turi 
Imt jmik-ta* tekinu stovia, ku
riame bmtama* ateit yjr ji* Im
tų beginklis.**

Tolinu* raporte reikalauja
ma. kn<l ateityje tautų sųjungn 
(■nsidiiriniotų šalių išginktavi. 
am klausim,, ir suvienodintų 
visose va-š|mtijose darbinin
kam* įtartai sąlyga*.

ŽMONES MELDSIA8L NU- tjirm* |Klš,'l|>ą Indo metu, ir 
GIRDĘ ATKELIAVIMA l.mi |«ig<'lb*li jų kareiviams

AMERIKONŲ. atsilaikyti [irieš tailševikų
- Iniiga*.

Virar matoma* toiras varpa viena *. m-lė. kurių k-iiuamrt 
ir nuiakundimai. bolševikai tora apmušę ir už-

-------------  <tarę kalėjimai!, ir kurią [kis- 
Reveli*. rug*. 14 (llašo Tlie 'kui Imlioji armija |mliuosav^ 

< liicago Itaily Trilmne kori'*- atsiklaupusi verk,tanui |m«a- 
|Mimh-ntas). Imtai iita joti. koja. kai|i ta.lš. vikni nužudo 
lut* daikln-. knd talkininkai j,,, vyrų, jo* -imu* ir kaip jų 

:šj iii.|.iiį pristatytų reikia-Į|m^'kankino.
na.* įvairi..* medžiagos šinu-j tailšrvikama
rmei ru*ų „nmjai. idant ateiti ir sunaikinti mano na
tūroj, galėtų ie*ti kampanijų
[.ne* IMnųrrailų. Ib-t ar ta ar- ktkjb. All(arikai. tegu ji airi- 
mija įmausi* ant IMn.gra.taL,, lwe).,,.„,••.
nr m*, vi-vo-n tai n nu i ja i bu-’ ... ,... ... ... . . 1 Kun* pravoslavų |M>)mtinai reikalingu dntar kare.* ... ' . .

' ... ... ... verk.' lyg vmkn- |ui*:ik<nlama*
n|>ir praleista* savo kančias 
|m bolševikais. Pskove tų po> 
[■ą balšrvikai privertė žirneli, 
kaip jie karia jo moterį. Jia 

Ipats Imvo skaudžiai apmuštas 
ir pamesta* taukuose mirti, 
liet |Mųuu> nakčia atsigaivriio- 
jo ir pajėgė [mta-gti.

N#w Yėric, rug*. Li.—Ilor- j 
bert lltmver, buvę* generali* 
talkininkų |mš<'l|Mt* din-klo- 
rius, užvakar parkeliavo čia iš 
Kumpos laivu Aųuitania po1, 
prakertų metų darbavimosi 
Kumpoje.

Tuo visu lnik-otnr)>iti ji* Ku- 
rojMije išdalina -X2l!tJttiS tonų 
jvairan* maisto vertės '
7R3JVM.

••Turiu viltie* daugiau »•• 
ta'gryžti Knro|ion.’* imsakė ji*' 
išėję* iš laivo. “Išėmus !» mė
nesius. aš visu karės metu gy.( 
venau svetur, atskiria! nuo ra-. 
vo namiškių. Itabar nematau! 
kitokių pareigų, kaip tik kuo-' 
veikiau* keliauti nntiMi. Vira*' 
mano oficijnli* veikimas |m-

L - - I BaitoRMi, Md.. rug*. 15. —Ji* Irnvo paklaustas, kaip jis 1^,.

kwih^. kartais jis w»n* bot kamlula- T-fc- iMcitatiu čia nėra buvę 
tas, prezHbmtu* w

Iloover atrakę: “Nesu parti- Awrril.w
zantas ir neturiu nieko tam-. ........ ...
dra supolttiką.” . Belgijos primatas kanlirm-

,1a* Merrbr turėjo pratiHkale. 
tadscvikinno pavoju* jau jira- *v „liaaiU
ėjęs, ir jog maisto kainų kili- <Wvwv<, Unli.

'uolu Nereto- ir Gibbra*. <tau- 
grlis imlatų. kunigų ir klieri
kų. . KdCdvto*. sveria* buvo 
■|isitai*ęs poatifiknlini* ra
liai*. turėjo pasikalūiM- ant 
kaklu didelį aukso kryžių.

Kardinolas Meteier sakė [m- 
■■Mikšių. Tarp kitko |mžy*nėjo: 

•‘Aitas miestu*. Italtimore. 
yra katalikų tikėjimo lopšy* 
Naujajam l’asanlyj. Turiu gar- 
bę būt šiandie svertas ta ste
bėtino žiiMigaus. kur* yra 
džiai garbingas liudytoja* 
tulikų tikėjimo Naujajam 
raulvj.**

iimin jau Įtw ‘ilminyr.
Ji* būdama* Kampoje paty

rę*, kad milijonai žmonių ie*- 
kų progos perriketti Amerikon 
uždarbiautų.

Londonas, rug*. 15.—Bolšc-- 
vikai ln-vieliu telegrafu U

AMERIKONAI NULINOAVO 
DU MEKSIKONU.

kvo* imta skleisti žinių, kad 
liolėrvikai pradeda vesti taiko* 
tarybas *u Pataltijo* tauto- 

-mi*. Pirmiau Imvo pranešta, 
kad jie stoję tarvbosna su es
tai*. Italai r vėl sakiniui, kati ir 
*u latviai*. lb>t to* žinios nepa
tvirtinamo*. Matyt, tailsevikni 
turi svarbių priežasčių skleisti 
žinia* apie tu* jų tariamu* ta
ryba* su Pntailtijo* vieš|iatijo-, 
mi*).

PmHo.CMo^ rug*. 13.—Anų 
vakarų žmonių minia jrilniž-'- 
virto* kulėjim.-in. |mėmė iš ten 
mekrikonu Nunirs < Iries ir 
Jose Gonzale*. išvedė ii mie
sto ir nulinėavo (pakorė).

Tiedu mekrikonu pirm kelių 
dienų buvo nužudę senyvą jio- 
■ imamų Kvan*. kun norėjo 
tuodu areštuoti už gnmmjimn* 
laikelti rasines riaušes.

t
i

KRUVINI SUSIRĖMIMAI 
SERBŲ SU OERNOGORAI8.

Streikininkai Policmonai 
Nepriimami atgal Tarnybon:

I

Abejose pusėse yra dideli

PRAŠALINTI IS TARNYBOS 
VI8I POLICMONAI.

Vietoje streikininkų bu» priitn 
ti tarnybon kiti.

viršininkas |mgei<taujn. kini 
turnytain al-ilieplų veteranai 
|K<li<-uiiituii. kiulir iš kiti) inie. 
•tų |Hlieėini.

di 
lui- 
Ma.

GAL KONGRESAM BUS 
PAKVIESTAS KARDI

NOLAS SVEČIAS.

Jei

Nmmlie ru*ų baltoji armija 
Olandijos, užima ž)-mės juostų apie 3ll. 

mylių ilgų ir du mylių plačių. ' 
tiesiog rytuose nuo ežero l’ei- | 
|iu*. Kiekvienam ru*ų sodžiui, 
kur man teku totui* dienomis 
Imti. *u*ibėgo a|ilink mane ' 
žnamė* mablatatami. idant aš 
pasiųsčiau Amerikai nor* ke
li* žodžiu* ir vardu jų |mpn. 1 
šyčinti jų kareiviam* ,mgel ' 
Imi*, knd tie galėtų atsilaikyti ' 
liri'-š bolševikų armijų.

žmonės nridiiisi. į

Kelių sodžių ž<mmė*. nu 1 
girdę nt kėliau jaučiu* nmeri- < 
k<mu*. *ii*ita-'g<> į *avu šventy
kla* (cerkve*) ir tail-u pn*dė->i 

Į jo ns'l-li)-. knd Aiigščiaiisia-ii 
ibiimintii Amerikai, kuri teikia,i

i

Skaitlingi toriai r ik Igėllų'

K*tu«ija* |mruliežiais apri- 
stoję skaitlingi burini pabėgi 
lių iš Pskovo ir apj'linkių. ko
rta* nesenai užėmė ImlAevi-. 
kai. Neturi jie tinkamo* pasto
gė-. Tuo larpu artiaasi šalčiai 
ir žiaumji žieiiui.

Pabėgėliai Į m -a koja, kad 
tadševikai l’-kove išžialę ke
li* šimtu- žmonių. Tarpe anų 
buvę IK- lik vyrų, liet materių, 
iiM-rgaiėių ir Is-rnaičių.
Maurvakarinė ru*ų armija šį 

rudėtų turimi fai-ilik* vietoje 
ir tik ginsi* ĮirieS »t i [iresnius 
-kaltlinini lailšcviku*.

800,000 KINŲ VEIKIA SU 
BOLŠEVIKAIS.

Trys boUevikų pulkai pasi
davė Denikinm.

Boston, Mass.. rus*. 13. 
Vietos [Milicija* viršininką* 
IKiskelta-'. jog visas »u*treikti- 
rasių |M,lirmanų vieta* yra 
tuščias, ir jog nuo* vi-ikini bu* 
užpildyto* kilni* naujai* po 
liciiuituii*.

Viršininkn* tą [in-ki-lta-- jki 
tari.-iiiui* gi-n*ral1o valstija- 
prukiiiiini IVyninn. Ais nu 
sprendė, kn<< streikuojantieji 
(Hiliciootuii vrn ne kn* 
kaip lik dczvtletini iš 
siu* tullljta.s. ii kui|M> 
negali Imti priimti atgal

Italmi čia vrn r>'il.n1inv.t 
įlaugeli* [Hiliciimtni. Pobrijo*

G0MPER8 DENUNCIJUOJA 
POLICIJOS VIRŠININKĄ.

Geneva, nigs. 13.— Iš Ijiilmch 
gauta žinių, knd sertaii susi- 
lėmimuose su čermigornis |ui 
storųjų žciis'jc netekę K*i 
kareivių ir oficierų užmuštai* 
ir kelių šimtų sužeistai*.

f'vrnogon) nuostoliai no|mly. 
ginamai didesni.

Anot praia-šiimi, serbų val
džia |in*iltntus Iri- -avo divi- 
zija* atnaujinti savo valdymų 
iui)-le ('altam ir apylinkėse.

Viriininkaz pavadinamas 
autokratu.

Londonas, rug*. 13. I« Ma
skvos tailševikni bevieliu tele
grafe praneša, jog visa Amiiru 
teritorija, rytinėj Niliertjuj. 
fmimta tatllevikų koMlrolėu. 
Pažymima, jog bolševikai, ku
riems prigelhsti Jtat.uou kilių. , 
tenai užpuolė baltųjų gvardijų. 

Denikino laimėjimai.
Anglija* kari-* ofisas |ki 

-kelta'- apie gen. Itanikino kn i 
riuoiiH'm- -prendžiamųjį tai Į 
mėjimų Caricine. Nelaisvėn |>n 
imtu Jt.lllllt Isilšcvikų kureiriii. 
Paimlu II tadb'vikų atmatų h 
K*t kulkn*taidžių.

Kari— oli-a* dar [uižjiui. 
jog try* ta>lš<-vikŲ pulkui Įsi
imtu ir kitu <lu *imnikintn.

Wathington, rug*. 14. -- 
|Kimmet ta'lgų kiinliiioln* M<t- 
eii'r tipliinky- *o-linę. gal ji* 
l>u. |Kikvi>-*tn* imkalta'ti ir- 
meraiųjaiii k«ngn-o bule, (i 
gili abudu kongn—o luitu Imu 

’tik-llii inidary- ta'iulr^ •)—ijii.
IS3t> metai* Nu v. Vaidijas 

aplankė airių kunigą- Mntlien-. 
Tiioiik'I ji* buvo |iakvH-la» 
knita-'! i kongre-e.

NEGALI BŪT JOKIOS AI 
RUOŠ RESPUBLIKOS.I

Taip tvirtini angly kiriuome
i
l
I

i

I 
i
i

Itaily 
imski-lls'- |m-iknlla''jimų

I
RUOSTAMASI SUGRĄŽINTI 

GELEŽINKELIUS.

Įsakyta snralyta visų invento
rių. u.

K<i<>

kitu* 

ttėki.

kuujantiem* |a>1iemonnm*. Na
ko. ĮMilirijo* viršininkas m-ga 
Ii už savo limbus nt*aky'i 
prieš žmoni'*, ne* t ii* jo iw--liy 
rė. .Ij poskyri- jmt- uiii'-lo itin 
jura*. Tad lygiui ir pi-lurnsis 
atsuku už viršininku durbu*.

Tuo ltiqui yni žinoma, jog 
[Milicijos viršininkus atsuki 
■lieikiiojantiein. polimionnius 
vietų- |mtiiiiaiiin- generalio 
lllt*lljlrs plot.Ui lllll.

AUSTRIJA ATSISAKO IS 
DUOTI BELĄ KUN

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WS.S).

Paryžius, mg*. 13. 
jo* raidžia atsisakė i 
buvusį kiliiiiuii-1 ImiIm-vIL 
totorių llii-l:iĮ«‘*ti-. I n-, 
-■i.tihėjr. t ngnrijn rell 
jį išduoti. Lii|«i pupra*t 
vnžudj.

Austrijos takišiu p 
l'tignrijai. kml lailši-vikn 
Kun -u -.nitui Austrijai 
iH-ši-* vi*o ė-KUMIH.

\n»1»> 
iš.|u«f

t

I

nės vadaa Airijoje.

Londonas, mg*. 13.
Ni-u

■u anglų karimum-nės vadu
Airijoje, generolo Freiu-li.

šita. |«*akė. jog Angliju m 
guli pukę*ti jokio* Airijos res
publikos. I*n-mjern> l.lovil 
< iitll '.'l

ta*. Pareikalauta, kad Angli
ja* vyrinu-yl*' lei-tų Airijai 
luiėiiii a|>-i-pn-li. kaip ji turi 
valdyt h'..

Kongo-)' at-tuvnnjami keli 
milijonai darbininkų. Tad kon- 
gn-o šauk-ma- negali imlikti 
l»- at-iliepimo.

SULAIKYTAS OPERŲ DAI
NININKAS.

New York. rug*. 14. — 1m* 
valdžia kažkodėl 

-iiloj,. sulaikė atkeliavu
si iš Italija* o|*-rų dainininkų, 
tenorų t'lvlio įkalini.

-ako. turi* ph-mi* i» migracija* 
rišli Airija* khm-iiuų. liet tie (.;||į, 
[■li'iuii tu'|mlii<ėiu jokiu- r«- • 
publika* foram*.

Stikuiiin, jog Anglija Airija 
,je įminti l.’m.i**! kmitmmenė. 
-u kulkn-vnidžini*. Unikalui- 
ir tiu<M)ijmiėi,,mi* dujotui-.

Kaip liiibliiie. Inip kitur km 
to* tęsiamo-. Goti. l'reiK'li |u> 
.kelis’-, jog ji- |H<Mirt>> iii- kuo 
t«-1riuu«iu. priemone*. j«<i ui 
rini [iradė*in sukilimu- misi 
rinuše-.

I
I.

Wruhinglon. rug 
Itllošialltie- geležinkelius 
gražinti ir vėl privatinių kmtl 
ĮMiuijų kaiitrob'ii. generali* 
direktorių* Uiti*. [*akė turėti 
gatavu* iriventor.au- -ųrašu, 
ligi gruiMlžio 31, IMIIt ui.

G.'l.'žink.'liui koiii,wiliij..iu* 
bu- *iigrųžiiito* k i.'k ntik sciiiu. 
I.ii'l duoti laiku jom* lu.rgn 
ninimti (šnaiijo *nvo viršininkų 
štatai*.

>11
t 
I

I

GEN PERSHINC FORMA 
LIAI PAKVIFSTAS 

CHTCAGON

kolllit

•n. I*r

ANGLIJOS DARBININKAI 
REIKALAUJA AIRIJAI 

LAISVES

Protestuoja prie* unlitarim 
valdymu Airijoje.

Glnsgou. m 
lliijo- kūneli" 

luliliiritiį vri

«• 13. 
H- ė iii 

puri 
Liliui

lirir

Airi

PASKAITOS 
T0WN OF LAKE.

Sv. Kryžiaus parapijos sve
tainė Town of Lake, Chicago, 
užimta baaaro reikalams.

Tad šiandie, rugsėjo 15 d., 
gerb kun. prof. P. Bučio iš
skaito* Įvyks Davis Sųuarc 
parko salėje (Toun of Lake). 
Prasidės 7:30 vakare.

Visi lankytojai kviečiami 
laiku susirinkti. V.

RUGSĖJO 15 1919 M

<I|»|>«|4« 4raUkH«‘i 
iiltoitiiuiik*- ir ne(inatftwi* orn«: 

rytoj, furbtii, Ihu trirvlra; tnn 
r n rilnininn h’riijn'niturojc.



DRAUBAl Z

"J^RAUGAS"
■i!S*žs^FCTu£anwq coj mS

ri et jam pritariant, kad lai- 
kaa liautii kovoju n Bažny
čia kilo pavojus, jog parlamen
tai gali perleisti ir užtvirtinti 
sumanymų atnaujinti Prancū
zijos ambasatlų prie Vatikano. 
Tada užruls-žinių dalykų mini- 
steris S. Pirlmn juisijuto turįs 

•*zm prit-tleras; ajrginti laisvanuniiš- 
•»*• kjj niinistvrių kabineto gryny-
i'v l»-. l*-a> Piclotii negalėjo priris-

dyti, kad pasiuntinyl*- |tus |s>- 
jK-žių prancūzams ncreikalin-

LIETUVIAI SENATE. TĖVAS.

įgavcnv kataukv auomAem
“DRAUGAS" Įga, ries karės iih-Iii |*at* l'iehon

turi-jo keletu kurtų kreipties 
aLuftr'“'' prie |si|*ežinus su įvairiais rai 

hssmi.................................... MMikalais. Tam tikslui jis nevarto-
*****............................... **■*" j<* atviros pasiuntinybė*, bet

JT'±J_ Visokius tarpininkus. Trčtaus
M* Kama Meto x«rt»t r»ti*.mrtt vienos su inimstenai* partįjū

Dievui tikriausiai priklau
so Tėvo vardan. Žemėje, gun
dytoja*. dvariška* vadovam 
dailėje bei mokslo takoję išra
dėja*, valdžios įsteigėjas, do
ras valdovas įgija tėvo vantų. 
Čia tik kalliėsimc apie grindy- 
tojo — tėvo privalumui*.

Tėvas yra namų Imi Maty
tum galva. Jojo priedermė y- 
m BĮisaugoti namus nuo įvai
rių užpuolimų. Jis tiri aprū
pinti šeimynos reikalus. Turi 
dėti Įumtaugas, kad šeimyna 
nuolat eitų Įurinyu kaip tiky- 
boa, taip pasaulio riilgsuisii, 
Tų ji. pasekmingai *jkį» at- 
sargiu. išmintingu. uoliu Imi iš
tvermingu imsiclgiiiiu. Tėvo 
jiutariuuti privalo Imti malo
nus, mandagus, bet apmąstyti 
ir tvirti. Jia pa*ieigium. kalbo
je, juokavimuose Imi darbuo
se privalo būti nuolat pavys- 
dingas.

Tėvo priderystė yra išmin
tingai spręsti apie asmenys 
nr aitrinai draugaujančius su 
visa šeimyna, ar vien tik su 
atskirais jos nariais. Jis ne
privalo Imli žiauriai aštrus, ne- 
Įiaketiėiaiiias bet ir im ieškųs 
kokių pašalinių pataikavimų, 
vaišių.

Tėvas privalo dėti visas 
jutstangas, kad savu kūdikiu* 
priderančiai dorai išauklėjus 
ir kirk BMgžtCfSj ukh
kslų suteikus. Nesigailėk vai- 
kun kuodangiausiai iimukin* 
ti, nepavydėk jiems laimės, jie 
suaugę atsilygįs tau šimterio
pų-

Kiek galinta, tėvas privalo 
rupinties ir apie patogų šei
mynai pragyvenimų. Čia ne
reiškia, kad pataikavus įvai
riems išdykavimams, pciešiu- 
gai, nei turtingiausias žmo
gų. neprivalo pataikanti iš-

Prasidėjo gražiai. Dar pej Pereitais metais susitvėrusi 
neitais metais AVashhigtooe, Vidurinės Europos 8ųjunga — 
esantieji IJetuvial ieškojo už-i Mid-Europcan Union — fak- 
uojautos S. V. Senate, kad iš Miniai tebegyvuoja, bet prak- 
jo gavus prielankių ištarmę Įtiškai neveikia. Jos pirminin- 
Lietuvos nepriklausomybei. I’ujku yra p. t'nld.’ell. Joj veik- 
vieniai senatoriai, su kuriai* 
reikalo tun'ta. rodė Lietuvos 
klausimu indomavimo, reiškė 
užuojautos ir noro gerų įdėtu- 
vintus (tedaryti. Senatorių* 
l^slp- įnešė Semdnn rezolin 
vijų, kuri turėjo išreikšti Ne
imto nuomonę dvi IJetuvo* at- 
siskyriiuo nuo Rusijos. Re 
zoliueija nukeliavo į t’žruheži- 
nių Sanlikiavimų Komisijų,

I
luino šiek-liek jiarodo vadina
moji Keturių Lyga iš Lietuvių, 
Estų, lotlvių ir Ukrainiečių. 

Pasitaikė taip, kari prieš 
Senato Komisijai balsuosiant, 
p. <'nldui*l! laišku kraipėsi į 
jų išklausyti ne vi*-n Lietu
vių, Is-t visų lų keturių tautų. 
<*'ia gul neprušalį bus jurste- 
hėti. kati Keturių Lygoj Lie
tuvius reprezentuoja išimtinai 
Iniitiiiinkni. su jų Tautine Ta
ri Iki |>riešakyjc. P-a- t*ablu vll 
gi radu imlinkimu IJetuviu* 
visuomet jungti au kitų tautų 
klausimai* — tai su Korajie- 
ėiais tai su Airiais, tai dar su 
kitais.
Nuskk'-jusių aplinkybių tieka. 

Lietuviai m gnvo atskiru išklau 
►vmn, Is-t jinteko sykiu su Ke
turių Lyga. Keturioms tau
tom* savo reikalus Senatui 
ja-rstatyti briko tebūta pus
antros valant lot*.

IaMCvtmu vufl pirai.

Rugp. 2S d. keturių* tauto* 
savns reikalus dėstė komisijos 
|M*st.lyje. Ih-I jx*litikavimo sc- 

Nusistovėjo mintis, kad Se^nalorių tesusirinko penki.
natas, pirai negu tars žodį Į Inžanginę kalbų pasakė pal
iūčių vos ncprikiaosomybės nai p. <'aldw<4l. Beik jam kre-
rcikale. tarės IJetuvių išklau-Mitų atiduoti, kad jo kalboj jaa 
syti. Buvo ruošiamasi prie j lesi Lietuvos Iriausimo pirme- 
konfen-ncijos su ažrubežinių' nybč. Jautėsi, kad čia svar- 
Nantikiavimų Komisija. .hiausia perstatOMu Lietuvių

Aiais laikais toji komisija j klausimas, gi kitų tik priedas 

prieš save turi pasaulinės svar tebuvo.
Ims reikalų — Taikus sutartį. Mid-Eurupeaii Union buvo 
Žinia, koki |x*litika senate 
verda «M sutarties. Vieni se- ] 
natorių nori greito sutarties 
ratifikavimu, kiti stengiasi 
jį atitb'-liuli ir sutarties teks- 

**|tų keisti. Senate verda aštri 
‘.politinė kova. Ant nelaimės ir

IJetuvių klausimas to* |ioliti. 
kos Mikurin jmteku. i

Tie. kurie Taikos Nutarties 
ratifikavimų atidėlioti gei- | 
tižia, tarėsi dabar Lietuvių iš- t 
klausyti ir ieškoti pas IJetu- I 
viu* Taiko* Nutarčiai |>ric*gi- 
niaviiim. kati priešingųjų su- : 

'tarčiai tirgmia-ntavimu ar*»*. savo reikalus dėslytL Bet jta- 
imlų |Ki*litlinus. į k«4 Estai, latviai ir l'krai-

Kutnisijoj yru 17 senatorių, nieėiai savo išdėstė. Lietu
viams Imliko vos 13 ininutų. 

lb-*us|M-ju savo raštų |>u<- 
kaityti tik ji. I suki t to, kuriu 
raštas buvo nepilnas ir kuris 
lietuvius tik |n*r Keturių Lygą 
terepn-zcntavo. Buvo pasin-n 
gę iš Lit-lin'iii tlitr ketur] kai- 
lė-tojai piluunaij reikalus nu
šviesti. Imt jiem* laiko pritru
ko, luigi nebuvo nei išklausy
ti.

A Įtart Lietuvių, nei viena 
tauta rašto ncinteikė. Lietu- 
viai-gi ten c-aiitienis senatį* ko
misijos nariam-, ir tiems, ku
rie tuo larjru ten m-sirado, in- 
teikė gražų ir turiningą raštų, 
kurį A. L Tarylius nariai per 
dvi dieni prie* tni gnmino. Ilo- 
do.*i, kad raštu- galės daugiau 

į naudo* atnešti, n**gu pasaky-

— --------- - ------------- - . ... nių rvuniKUi vinių rvomiNij*,
7*“ T J"KJ"-’un »*■ kur ji iki Simu laikui išgulėjo.

l,,iLi la -.<**■** aniiH kiuri I hiii lu.
iaat krajMtjc eni'*’** 
■M |

.laikyti savoiiuiiistcrj. Taiji lūs
Ht>wu* i r**Mrw«<« ttalj ku* ir |*a**il>aigč. Bet soci- 

jalislm. II* ivr savu laikraštyje 
................t. y. 1%-rgalė jau 

pranašauja, kn*l |st naujų riu- 
. kilnų į |*nriaii*'iitų i'riitieįizija 

J turės susitaikinti su |m*|h-žiuiiu 
Mums tat išr*sb> ala-juliiia. nes 
<L-ir nekartų prancūzų tautus 
reikalai Ims nlitlėli šalin, kati 
laisvamaniams Imtų tbiugiau 
tlžiaugsmt*.

■DRAUGAS” PUBLISHING CO. •• Virini ra”", 
1800 W. 46th St, Chicago, IIL
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Sujirantnmn, ir jtrn-laiikiis 
Neaato nuosjirendis IJetuvos 
nepriklausomybės neužtikrin
tų. Is-t tai butų dar vienas 
akstinas, stambus veiksny*, ko- 
dėl Lietuva turėtų būti pri- 

įjudinta m-priklausoaui. I*as- 
Inruoju laiku tad pra*lėta 
■langiau durnos kreijiti į grri- 
tų senatu uuoukiih-š išreiški- 
mn. Su senatoriais buvo lai
komos konfen-ncijos jmvieni 

; Lietuviai ir draugijos iš ko
lonijų siuutim'-jo laiškus, rrao- 
liueijns. .Senatas turėjo šį tų 
veikti.

Popežius ir Pran-
• • cuziiA*

•
Didžiuma Prancūzijos gy-1 

■atojų yra katalikai: mažuma 
r* katalikystės atsižadėję 
terauni si luusvaiuauiai 1 . - -------- v . ------- —
ta gerai susiorganizavę ir m- siima kitokiais reikalais. Yra 
■rtMUcštcsni*>iiksb*užlų.ka<i,dar ir tokių nacijunalių urga- 
agriebus savo tėvynės vai- nizacijų. kairus nx-gina savo 
žiu, pasipelnyti. Ib-kalls-lami norus antmesti jteiai vyriau- 
pb drmnltratijų |<aix-uzai su- syhei. Kitos aekicao neŪepia- 
aiė taip, kad sukta ir nc**ų iu<>* ir m-autorizootos mėgiaa 
minga luažmna, laužydama atlikinėti jx>licijas pareigas, 
tamfcratijos principus ir Iri-j* Kas ėia iš mošų nebus gir
tą, valdo didumų, kuri *h*rų. <|ė-jv> apie organizacijų Natio- 
teybę irčiesų brangina labinu—■ «------ ;*.. *-------- *:•- —
♦gu valdžių ir pinigų.
Ta laisvamaniškoji l'rais-u- 

ijoe mažuliui |H-rtraukė savu 
trynės eaatduus su Hv. Tėvu, 
kraikė vieuicdijn*. atėne- Isū- 
tyėių uuosavyls-. susiauriis* 
lidžiumos leises. Kuris laiku 
Prancūzija kai|> aut jdauk** ky- 
Kijo keb-tų karių ir |>ajui<*. daug n<*kallų žmonių, 
taip pavojinga yra antikb-rika <jj šiandie jau ne jm*b>j*ti>*, 
ų politika. Jei m- katalikas kml Natiutial Necurity L**agm* 
H*ocb as, tai Imtų žuvusi visa .lĮj-iiu IH. tautos p-ruvei, Is-t 
kalis. Todėl l'rancuzijoje ka»-l 
tart daugiau girdėt l*ul»ų. jog ,
aihu- jmlmuu lai-vamauiškų J.ūs'lu "griaūri ša’lte mbaini*" 

...- 1 'trarijo* autoritetų, ramti ka-
|*ilaliziuų ir kovoti |*rieš sau 
negeistinu* kongresu atstovu-. 
I ‘risidengusi pat ri jot izum
skraist** ilga* laika* ta orguni 
zm-ija diria* šalies pniguišėiai. 

Pajodinu* jos durbu* išvil
ko aikštėn jmts kongresas. 
Kongresą, buvo jinskyr*** ko 
mitetų pnlirinėti to* "lygu.*"' 
veikimu*. Komitetą* susekė ir 
iškėlė jo* pragaištingus dar* 
bus.

Tokių "patrijotinių" orga
nizacijų eta yra visn eilė. ,lo- 
i-.ilini ti>-du<>dn nieko gera, 
ibi bloga l.ii •• jn-rduus. 
>ta Lalu ii jHilnikyti. Ne
kaip kam jo- laitui li.iU'lillgos. 

nežiūrint skriaudų* žmonių.
Tik jmkyliiiiii* žmonių *u- 

-ijirtdiiiui* galė* nt-ikratyti 
tokiu* daiktus.

Į N. Valstijose turini'- didelę 
tlaugyls- įvairių tutcijuualių 
orgunizacijų. Visu jos sakom 
dirlių naudingus tlarbus. Vie* 
tx>» iš jų darltutijasL kad ša
lies įstatymai pilnai butų |tii- 
domi. Kitos jdatina jaatnjoli- 
nj susipratimų. Dar kitus už-

P-AB J. KAZANAU8KAS XB P-Lt A. PESTDnnAITt 
(KABANAUBKUm.)

1*-as Kazanauskas, buvęs 
" Draugo” knygvedis. ir jojo 
jauna žmona yra dideli muzi
kos rrmėjai ir narini Ch. Aj»- 
skriėio <-tx*n*. Jaunavedį, už 
ypaliugų pasidarbavimų, cho
ras pakėlė į Barbės narius, 
l’-as 1. Kazauaurims tanmva 
K V. kariuuuM-uėj, raštiaėje. 
Dalinr dirba Kaaper Ntate ban
ko je.

Naujai |a*rrlrt linkime kogr- 
riausim* kbHies.

Neradoje, rugsėjo 10 d- .Vai
ru* Vartų bažnyčioje kutu F. 
B. Serafinas surišo milžinu mo
terystės ryšiu jaunų |mrelę: p. 
Junų Kaianmirkų ru p-b- An- 
taniaa IVstimnkaitc. Jungtu
vių Mietu bažnyčioje giedojo p. 
<1. Pocienė, P. Vyra* ir A. Po
rini*. Jaunavedžiai apie 3 vaL 
traukiniu ajtb-itiu VLicagų, tik 
nežinia kur. Žada i te. rakus su- 
Ari«»*-

I.
nal Necurity Is-aguc. Aitą ur- 
gaitix,i*-ijn kari-* m*-tu dangs
tėsi tiitlžiausiu jmtrijutizmu. 
Ka*l išreikšti savu imlumų kar

dais tiesiog terurizavo gyv«*u- 
! tuja*. Kad ji s|mudė karės 
slakcrius. už lai nieką* jai ne- 
guli daryti |*riekaištų. Bet 
nu** jos tirunijos nukentėju

gerovei, bet 
pragaiščiai. < trgaiiizacijn buvo 
į-t**igtn kure* pradžioje ru

Kslitikų. laika* neprigaudineli 
talalikų.o |>radėii tėvynei nau- 
liugų daliuj, lanka* siųsti j 
žymų pnsiiiutinj, kad ji* aj*ra- 
>intų PraiM'Uzijo* reikalas, n-i-1 
te kviesti ir ]M>|s*žiau* atstu ‘ 
rų j Farv žių.

Bet laisvamaniškas laimiiz- 
uas dar neišnyko Praueiizijo ' 
e. LiejM** 2 <1.. šių metų. Pinu, 
mzijos iMirlunienin* svar*ii 
ižrulicžiiiiii tialykų išlai*bis. Tų 
proga jiasiiiiiiidojęs atstovas J. 
Boti ėmė |*lų*ii tini tUilni ii i iii* > 
Sv. Tėvo ir aut imi ui šiliuko Pi , 
jnu* X.

Didumui al.*i**vij lai ii**|mii 
lt«*. Jie J,I*.U* 1 IV*, ll !■ ..alavo, 
kad p. Boti u ri***i l'ru: ■ *uij<* 
|iarlam>'iii>> rimt* Ik*. X* j*iiuill 
Imi.gu* s<*cijal!-’u- -t* M**iiz.i**. 
la-aisMakviiamn- *nv« laisva 
uuinylk-s, ls*t žiuivtiaina* Ptun-i 
* iizijo* miu*l***. r, iuumvo. kini 
l'i.ineuziji, susitaikintų su Av. 

nainv tų jn-nmti- 
ilhii: pril.n* *iail- 
Labiau.ui gi st* i 
ititathn *n |**p*

f Vili tl 
|w(l! t

P
i»r i:
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LIETUVIŲ PROTESTŲ RE 
ZOLIUC1JOS SENATE

f italei
i- 'L

iitvim*

ntim

!• iš jų sutarties tekstui prie, 
vingi, gi S užgiriu. Bei Lietu
vių išklausymo knip tik ta 
pn>|**n-ijn lutlsai jtusitlalin**. 
!• Imlsnis prieš S išlmlsiiota 
Lietuvių išklausyti _“J rug
pjūčio dienų.

Antrinė Politika.

Dalykas Neimtu |x*litiku nesi- 
baigė. Prie j«* prisidėjo dar 
viena.

]>er»i><amdžiu*i sau advokatų, 
p. BntUe. Ai*, amtanad, aega- 
artinai iaformaotas tautų rei
kalams gintu Savo kalboj, p« 
p. CaldnelL Latvius ir Lietu
vius pristatė kaipo slaviškas 
tautas. Tur būt taipgi klaidos 
prisik-iilo tvirtindamas, knd 
šio* kHurios tautos karės lai
ku K. V. |M*kolos Imadsų iš
pirko apie 7 (MKMUMJO doL Jh- 
des, kad toji suma yra dides
nė.

Uctuviains. kai|x> svarinau- 
šiai tautai, jalikta ant gulu

Tėvus kaipo šeimynos gal
va privalo: jausti, rupintiesi 
1x4 tvarkyti visus savo šeimy
nų* narius. Jojo yra garbin
gu, bet ir gana sunki užduotis. 

pTMl<*r*A8ČUU *^*1 
tėvas privalo Imti doras, iš
imu t ingus bei pavyzdingas vi
suose laušelgimuooe. Pirma 
mintyk, svarstyk ir tik gerai 
aju*var»tę» daryk.

Ttedjaatia.

SKAITYTOJŲ BALSAI.
KUN. BUČIO PA8KAIT0S.

patalpino įvairių lietuviškų 
draugijų lesuliueijas *u pro. 
testui* prieš lenku*, kiek lik 
butu tų rezoliucijų gavę*.

Nauja Misija j Lietuvą.

Tumine Kntnlikų Kūrės Ta 
ryl«i tCatholir Natimial U .-u 
(miniil) j I.uIik.i duĮt<»* kurii/ relių tūriai

im** i.
Išvadų nedarau.

Purenąs.

žmogų: p. W hI-Ii uiu<-:iku't| ii ’ *aj«Mti*k*ai kimi1
|>. Kazlauskų iš IVaterbury 
l'onn. lietuvį. JiiimIii buvo ke

ltinę važiuot p**r Daniją, lx*t 
Go- šal***« ntstovyli*’ truk*!,- 
Į'.i-i- m vizaviimj, T**del tuo. 
*1*1 a-' n’* -’ibatrij** ii i*i* s.
>o Įsi * i ivo * Lietu* • |>ci 

rsivediją
K*lo*u t į* \V ill -Ii |,i I llį 
turo ra|s*rtų, jog L,* 
kiti dalykai 
|uiti Tiiutin- 
iarvii.i (t .

1.1.
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GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS!

Jūsų kolonijoj,- nuo Balan
džio 30 dienos IPI’J ni. “Drau- 
g.i” ai-t'ivauja p. J. MARGE
LIS, -M4 Myitlc str.

Pa» ji galite "Draugų” už 
siiašiiiėti, nuzipiricti paduoti 
i JI pajiv*kojiniu» ir pagarsi
moms. Galite gausi ir knygų 

šunimi atšaukiame (galioj' 
mus kokiam nors kitam G rau
ti- Bapids, Mirk "Draugu" 
r.rrutui.

I*o tuo vardu p. Tulelis “Lie- 
tuvoj*-,” nuin. JH7 prirašė tiek 
neteisi lies, kud kiekvienus, bu
vęs tose jiuskailoM*. negali iš
manyti ku p. Tub-lis nori.

Mini, Tub-lis sako:
“Išpradžios jo (kun. Bučio) 

jaisknitos Imvo gan įdomios ir 
kiekvienų interesuojančio*. To
linus kun. Bučį* nubrido j mig
lotų laukų, kur ur lai su žibu 
riu, ar tai lx< žiburio reikia 
klaidžioti.”

Kud t*.. paskaito* buvo su
prantamos ir interesingos, tai 
ir uš sutinku. Ne jų kalt*'*, knd 
ilgainiui p. Tįdėliui jo- |M*iro 
■i*'- migloto*. Kol mažam vaikui 
kultu apie A. B. <’, jie lengvai 
suprantu. Imk jum šnekėti apie 
visuomene* klausinius, ji* žio
vaus urlm išdykau* m-supra*- 
daina*. Jeigu mažam kūdikiui 
niskin.-i nugrius jt* liepusi* kkt 
mokslo klausimu*, tai jatn gali 
• it parirodyti kg kankine. 
I* .i TiiHt kun. Bu* ie pa kas 
to •• nekart:* luito, knip kinti 
Ll-. patek* • ir |*-r>i'is-t-< jutu 
|.l*-- i Nestkl -ovo klam-umii-

4

I

dytuui jmumtaii jia jaistatč «a 
vu nukaltų formuių.”

1’-a* Taleim matematikos 
,>w4f*lKTTt\ 

deltų apie formulas jis mažai 
kų težino. Jis negirdėjti, kati 
reikia lormulo* teisingumų pri
rūdytu ir kad jų prirudžius ga
lima ir reikia jų vartoti toles- 
uietu* mokslišku <larl*o išva- 
dtiojiinams. Kaa. Baėys, ttea, 
mažai vartoja formalų, o tos, 
kurios tajio porų kartų pavar
totos. Iiuvo ]s-r keletu jurmes- 
nių jiuskaitij aiškiai ir stipriai 
prirodytos. ••IJetuvos” ben
dradarbis, tu jmėiu proga, j«a- 
darė dar stamlūų klaidų: jis 
prikišo kun. Bučiui fonnulų. 
kurios prelegentas nevartojo. 
Mažamoksliam*, esantiems jiu- 
sluiilose npie uugštu* tlahku* 
toki žiobteh-jiumi ganu tankiai 
parilaiko.

Kun. Buče* nrajtsiėjo kaip 
Itedicviui, kurie nuliab-uvo, kad 
nėra Dievo, nėr dūšios ir litu
kui žmonėms skeli*'* savu 
"mokslo" vaisius.

Aut galo p. Tub-lis sako, kn<l 
vienas i* klausytojų kun. Bu
čiui tlavė klausimų ir kun. Bū
rys sušuko: "Koki* žmojęu* 
buvo, lūki* ir duluir." Tat yra 
grvna nr<it-*a. Kam tiek netei
sybės prirašyta.* Juk tose imi 
skaliose šimtai žirninių klausėsi 
ir visi gali Inu liudininkai.*, 
kad kun. Būrys n**i l» šauksiu** 
m-šauk*-. nei šiai)* meknių ir ne- 
kuomet nėra |m*akęs rusinus 
žodžio. Kiekvienam kluusiun- 
ėinm mauilugiui ir tinkamai at
sako ir jautiški iui.

Tai gi p- Tub-lis už nrtci- 
singi) k»iv>|x»n*b*nriji| palieka 
pri

rt*. Nutarta pasistatyti didelę 
būdų. Tuau tikrini tapą išrinkta 
komisija, kuri rūkų tvarkys.

l*4ė K. Vaitkutė pasakojo 
bszarui 5 duL Kiti galės aute
li aavo aukų tiesiog j bodų.

d

L

vi.u**m**nę murzina*-,
.1

IS TOWN OF LAKE

Vyčuu remta parapijos 
bazarą.

BARGENAS! PARSIDUODA 
. FARMA SU BIZNIU

!> rnv •nic» rtmktoa ifriatUta tr 
rtrpfsit’uloin?i il(m lt«M. puduoMi 

3; rikcriti NHcr BImba BcmuI. 
MMl bNMii lutom*.

(UwM>m'a Farra). mi T ra-
rjifumian ir tteu putkiiiMUii )- 
rr«jtiu;a*a tfet tstealptitimo apto IM 

i'arni^ yra dpdoaanMa gam- 
l«Mta uroAytM. dau< dMųila madtlM. 
puikuuMiv. ii ui n dykina M Joe 
li.ilKiahAki bailia tai, o Hm likuti 
•Mm. >r« uivtKa vatam gan* med
žią m* % m« iio«»nu ir kilpkiania tuo- 

kurio* dabar AcAa labai dJdali 
ImHim ihbcUri. <Mraa<ear) b»<- 
(J |*(0 balt, erta* privati**ima* llu- 
Iiia iMlrbtat per ilgan mrtua Uara 
vieta d«l K-Mlufiuin Muutai Lietu- 
vibkM Aeluiynu praleidau vruaroe 
•LkLalkl. —> pa alinio aaBvaltea — ant 
I«m furtiMsa. nu rild bau M tj ulriOBė- 
■tinimu t»«kt Minndagaua Lietuvą tr 
nerimtu geru birai įgyli, taigi «*tonai 
ux*ihrtn*«a vrraa pr*rvvaeiNiaa tr ul« 
••■ginnvaa rraAm arnatve* Far-
•lu . m r r.<i ir an* lengvu tMigv «m»- 
i ti’t dsuruu H Fė’tin ap)« t« (ar- 

ru«ltl'«i<va a ištrukti tarp * tr 
ir *1 vaL irai .

Lemom A Som Reni Eitute 
49<7 W. llth Str. Cicero. IU. 

Telefonas Cicero 39.

R
Intu

•jo 10 d. iiampijo 
L\ J.SIj. Uih

'•’M p.

U#l
■ toUV|ton- n-i 
nuTnp Hax4i«

luuiimiiiiimniiniimnanmmmHHim
BIZNIERIAI GARSINKITE 

•DRAUGE.” 
f t’Hiuf imittttfHiuffmnmtmttfmfm
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| Lietuviai Amerikoje. Tūtos Fondo Seimo Protokolas.

Rugpjūčio 31 <L, š. iil, !„ II. 
K. rėmėjų skyrius laikė susi
rinkimą Av. Jurgio |*ara|iijos 

ų mokykloje. Paaiškinus kun. V. 
Vilkutaiciiii Itažnyčioje iš sa- 

^kyklus apie reikalingumą šelpi- 
mo L. R. K., susirinkiman at. 
silattkv <laug naujų narių, 
rųmrt seniau prisirašiusiųjų.

Visųi*inua V. Gudiuas, at
stovas iš L lt. K. Fc<leracijo.* 
oriom, iždavi raportą. Baprir- 
tas priimtas.

Antras ra|*ortas lmvo p-rmn* 
P. Skužiiiskieiiės, veilėjos dnt- 
Imžių gaiuiuiutu (siuvėjų bei 

Zastugėjų), akyrio. Pranešė, jog 
' ynt parireugų* darbą pradėti, 

kuomet a|daikys audeklo l«-i 
failus.
. Po to sekė raportas komisi
jos rinkimo dralražių.

Pranešė, kad tlarhas ]msek- 
iningai varomas pirmyn; mie
stan inudūrstytas j kelius *lis- 
triktos su tani tikromis vieto- 
tm, kur yra priimama drul*n- 
žiai bei kiloki reiktueuys. P-a* 
R. Eitkus ir A. Kranausku*

* (biznieriai) pažmlėjo \-eltui su- 
vežioti drabužiu* į vienų vietų.

J. .lolitiška, l~ lt. K. reni, 
sky rių rašt„ pranešė, jog narių 
skyrius turi a|*ie 3ŪU. Turtu 
tari 9984.01.

4 Nutarta nupirkti audeklo bei 

stulų dėl gamintum drabužių, 
kurie vėliau Ims |nu*iųsti j I. 
IL K. retu. Coutrų.

lt-a • ■ v?-- a-» a---*įBl-gl KvirctV Kt«t4ru4 gr- 
ru nori lietuvi ir lietuvaiti- |m- 
tapti rėmėju L IL Kryžiaus. 

l^Clevelaudc lietuvių skaitoma 
apie lUOlk Jeigu u**rs trečia

* dalis taptų L R. K. rėm, tm
daug galėtų pagribrti Lietuvos 
VAr£*t&MM« *04**

IJetmms nelairaingi žammės 
šaukiasi |»rie tuusų, reikalauda
mi pagrllms.

Todėl tėvai ir motiinn*. ju*ų 
yra priedermė aukoti ir ragiu- 

vaikelius. Tegul kiekvienu*- 
Kautai nešioja U R. K. rėmė- 

■jjų Irrirlrlius ir tūnoti didžiu**- *jasi.

develaislieviai daug gen* 
yra nuveikę, kaip tai aukujitm- 
j Tautas Fotsią bei riukitue |*u- 
rašų dėl Lietuvos itepriguiniy- , 

*• bės ir tt.
Tat-gi yra viltis. Ica*l ir <la- 

l*ar neatsiliks: rems sulig išga
lių kaip aukomis, dralražiai*. 
taip ir dariai.

J. |»rut. rašt. |

jau prahylo: “Katalikai jau 
turi surinką drabužių bažnyti
nėj svetainėj ir dar via žmonės 
neėa.” Kalladojan staiga atsa
kė, išreikšdama** ala*joną apie 
j*w* sąžiningumą. “Mes, girdi, 
nrlrn musų draugija neatsakys, 
jeigu Uetuva negaus tų drabu
žių.”

Iš tos Dr. Saikelio kalis** 
matyt, kad negali tikėti jo žo
džiams Imk jia nevaro jokių 
l*artijų. Sakyte jis sakė, kad 
katalikai, laisvamaniai ir auri- 
jalistai viri ižvieu darbuoja
mės, brt kada patyrė, jog kata
liku drabužini jntt sunešti Imž- 
iiyliin-n svetainėn ir greitu lai
ku jie bus pasiųsti Lietuvon, 
tai daktaras savo klausytojams 
ne|iatarė ir neparagina, kad ir 
tie neštų savo aukas j vieną 
vietų, kur katalikai turi sunešę 
ir dar vis neša.

Lietuviai katalikai Daytonc 
turi savo si-etainę. tinkamą ir 
prakallsnu* ir lošimui, bet lie
tumi Gelbėti Draugija num. 28 
ĮMtsisanslė ungarų svetainę. Iš 
to aiškiai matyties, kad ta jų 
draugija skiriasi nuo katalikų, 
|*rie katalikų neprisideda, bet 
nori, kad katalikai prie jos pri- 
si* lėtų.

Tni Inu ir dirini išvicin*. T.

IJctnv*** atstovas, tom.
I .nukalti*, atsilankė ir ruusų 
kokmijim. Rugsėjo 7 d, tuoj pu 
samus, laikė prakaltas Šv. Ka- 
rimien* !*arap. svetainėje. 
Arnomų daug poririnto*. net j 
svetainę nctil|s<. nes kožnas in- 
•huimti* išgirsti ką nor* apie 
IJrtuvą.

Gerti. kun. J. laukaitis laimi 
|BA|numitoj<l M|lir tėvy

nė* sėdėjime ir kukiu tikslu 
atryto* i Ameriką. Paskui geri*, 
svočias kiaunė, ar nenori kas 
ko |*aklausti. Keli tlavė klausi
mu**. Kiekvimam maloniai at
sakė. Eitume* buvo laimi užgu- 
uėdiuti luuiis |*rakalinHuia

•Aluty msniiKiM miVacm 
ramiau Mes. philmHphiečiai. 

laitai dėkingi geriu at- 
Morui, kun. J. laukaičiui, už. 
at lauktinų iuųs kolonijos ir nu
teikimą naujausių žinių iš mu
sų brangio* tėvynės, IJetuvos.

Vyetantž takelė.

DETROIT, MICH.

J.

DAYTON, OHIO.

U Rugsėjo 7 *L ungarų koloni
joj. šiaurinėj iui*-»t** daly j. Lie
tuvai (Mliėti Draugija num. 28 
laivo surengus prakallui*. Kal
is-j** Dr. Naikelis iš Chicago**.

Savo kulisų kalls-toja* rūgi
no žmones prisidėti prie los 
draugijbs su metine tuokcslimi 
2 dol. ' Ragino draugiją remti 
aukotai.* hei drabužini*. Tos 

*ruk<>* ir dndmž.iai. sakė, ei* 
Lietuva* žnimičm* per Lietu
vos Raudonąjį Kryžių.

Tolinu pažymėjo, kad ši 
draugija neuž«iiiiui jokia |uir 
tija. Prie j<>* guli rušyth-s kaip 
katalikai, taip laisvamaniai bei 

Aocijnlistai. Ta draugija, sakė, 
darbuojas vien **-lpimu sitvur 
gurių įgriuvo* gy ventojų. n<- ■ 
to. .ak*, ratkulntijn mų* tn i 
ne* pmidetilar Smetona.

Paskui rakė, kud rUtidesią ' 
57 lietuviški dakinrni kaip ka i 

ųtnlikni. taip lai*vamanini )*■* i 
aocijah*liii. \'i*i da* 1**i**-i- *l*-l 
tėvynė* grr*».

Pertraukoj*, 
atiko*.

Po aukų D* 
puhhk<<» klausini 
L*- neerU.li huvt

li.|\t» 1'llksUi'

K
Rugpjūčiu 19 Ir 20 dieno

se, 1919, po pietų, Av. Kasi- 
miero parapijos svetainėje, i 
Worve**ter, Mass. atsibuvo*

Rugsėjį* 3 *L L Vyčių 79 kp. 
laikė susirilAimą. Malin- susi- 
rinkiiiM* daug kas svarstyta ir 
nutarta. Pradėta vakariniai 
kūmai: sutvertas Dramatiškas 
skyrius. Visiems nariam* |*a- 
tartimi |*ri**idėti |*c*e nutaria
nt* * kardo karvedžiui, gen. Žu
kauskui.

Ilugšėj** 5 d. L Vyčių ”!• k p. 
•-Ii<>rn» laikė mėnesinį niiririn- 
kimų. Nutarta mi rengt i dalelį 
koncertą.

Cliorae leidžia per tikietue 
UJU dol. auk**u ir sidabrinių 
daiktų setų už 51) dol. Pelną* 
eis padengimui vargonų atnau
jinimo ekolon. Iš raporto pn>i- 
i*M|ė. kud vidun* tiurko j diria* 
uui.

Tautos Fon*lo seimas. Kun. 
K. l'rbonas, Tautos Fondo 
pirmininkas, atidarė seimą su 
malda.

Rinkimuose seimo vedėju 
įmirko K. Vaškas, |mgv1bin. 
— N. Barsis, raštininkai* — 
J. Tuuumoni* ir p-lė. Israiuii- 
tč.

RmUnctjų, imsimą ir man
datų peržiūrėjimui išrinkta: 
Kun. J. Valaiti* ir Kaliliu*. 
Knygų |H-ržiurvjimui išrinkta 
Kun. A. Petraitis ir J. Ku*a- 
kaitū.

Pirmininko Kun. K. Urbo
no raportas priimta*.

Raštininko ra|*ortas *M kai
tomų neaiškumų atidėta ant 
toliau*.

Iždininko ra|M*rtas priimtas. 
Prie |M-ržiuri-jiiuo knygų ir 

išdaviau* smulkmeniško ra- 
|>ortu pririukti šie: Ajauska*. 
J. Mockus ir Varžinskaitė.

Šaukimą delegatų atidėta 
antrai sesijai.

Komisija |K-r**kaito (neši- 
litus, kurie indiktu njisvurstyli 
vėlinus.

Svarstyta Paryžiaus dclvga- 
cijos atsišaukimas. Nutarta 
pašiurti ksU* gramą prW. Val- 
drmarai. lemi tam reikalui 
pasiimtų iš Stockbohno ban
ko* 25/100 dol., o trūkstan
čios 5j(«M» doL T. Fondas m- 
tari- tuojau* |iariųsti.

Rafrartas T. Fondo vice-fiir- 
min. J. įtiekiu |>riinita*.

Sesija uždaryta >S99 vai. 
vakare.
Mfn H (10.■00 vai. ry1c).
Aaulciaiui l*ri-

•lavė mandatu* ir dalytav*> 
šie:

.‘II skyriaus, (liicago, III. 
J. Niurkus ir Z. Bartkaitė.

137 sk^ Brigliton. Ma***.. II. 
.tjauska*.

100 sk. ŽMston, 1‘a. Kun. V.
Matulaitis.

59 *k. Cicero, IIL J. Moc- 
ku* ir M. Mažeika.

134 Kusiv. U lt K. A. k|u
J. Tunmsoui*.

99 sk., Leaistun, Mc^ B.
i vaškai tė.

3 sic, Girardvill, Pa., Kun.
J. Vuhitis.

144 *k.. Akron, Ohio. S. Ka
da viriu*.

22 sk.< (levelaud. Oliio. V.
Gudinus.

24 skyr. Rocbestcr, N. V- 
Kun. J. Kasakaitis.

13 sk.. Brooklyn. N. Y. K. 
Dtuublienė, l>. Bcndaravi- 
čienė ir K. Krušinskns.

14 sk. Kingston, Pu.. Kun. Taryta ravo teikimus garsiu 
J. Itiėiura.

23 *k., lluui<-st<-a<l. Pu.
Katilius.

129 siu Ml. Canin-I, Pu.. 
Kun. V. Dargi*.

87 siu lurarencr-, Aluss.. A.
Petronis.

30 sk.. IVorcosler, Mus-., i Lietuvos taldžint šioj*- šalyj-- 
Kuu. J. Čapliku*, .1. P. Vuit-i |«**kol<*- rinkini* , 
ku*. Ii. Raėkicnė, .1. l>-va-! Nutartu, 
unite. J. 1'atulis, O. Cirtilrs-j Lietuvon, 
kaitė. P. Gudukien*'*. A. Mu- 
ėiuliutč. P. Zulaveekas.

54 *k.. \V.-tfi.-l.l,
Kuli. K. Vw>Hiiia*kur. 
Bnrši- ir L Kutaliuu.-kn-. 

! X* sk.. Cuiiibiidge, Mu-*.. V 
Jukutičiu* ir L. Pni-je-liai*'- 
kas. 

Į t** *k.. \Vat*-rl*ury, Cotiu,. N.
I tunaitis.

I *k„ Neuurk, N. J. K. Vu 
škevičiu*. I*. Vaškrt K'iulv, |’. 

|llu*lx*-ti*’i*-n*'. A. Ma-amluki* 
83 sk.. I‘**1 •tsoii. N. J.. Knn.

J. Petraiti-.

A. Petraitis, B. Morkiutė, J. 
8tevouaitis, J. Bakšys.

21 siu, Miiladdpliin, Pa., K. 
Driža.

58 sk„ New linven. Comu 
M. Jakulmiėiutė.

6 skn Baltimon-. Md.. .1. t*'a- 
plinskns.

Su sk„ Dnyton, ttliio, Kuli.
M. Cibulskis.

II sk„ So. Bostoii. ?.*:iss.. 
A. Zaleckis M. Brikaitė, V. 
Varžinskaitė, J. Glineski*.

18 *k_ Brooklyn. N. W Kun.
N. IMkus.

Maršalka iMaktas 
Vaitkus.

Skaitoma* |*m-ito<* 
protokolu*.

liauta telegrama nuo J. A. 
Vaitkaus iš Dnyton, tikiu.

Ila|*orta* konstitucijos da- 
l*ildymo. Skaiton*.**- projek
tas ir ]m* nuodugnių n|w*var- 
stymų iniimtas.

Sv«ėiam> a*lv. Oi-nuliui ir 
Mastauskui. taipgi Km-ižiui 
suteikiami spremlžuiiiii l*ulsai.

Nutarta geležinį kapitalų 
laikyti vaisi yium'-M- gurant. 
|>o|»icn»*v ir juos |*unau*h>ti 
gali tik nutariant 2—3 •Mė
gstu Tautos Fondo orime.

Nutarta lu nuošimtį aukų 
skirti gelcž. kapitnlun. gi li
kusiu* pinigus padalyti lygini 
j visus. T. Fondo skyrius.

Nutarta, kad T. Fondo val
dyta turės išdirbti visiems T. 
F. akyriatag viemsls* fmatiMj 
knygas.

Mot. Sąjungos delegacija 
kreipiasi |»rie Tautos Fondo 
tartie Katalikų Moterų org. 
Kaune. -\|»<vansėiu*. |*askirta 
lam reikalu: -*ųO(MI dok iš gv- 
ležiuio kapitalo.

Sesija uždaryta I vai. |*o 
įdėtų.

|K J.

Serija UL
Sesija atidary ta 2:45 vai. |>u 

pietų.
Komisijų knygų jn*ržiurėji- 

nra išduodu rajsirtą. Kajsirtu- 
priimta*.

Neima* išneša pageidavimą., 
kad butų taujšau ir atsargiau 
pinigai l*-i*lž.ianii politikai.

Nuturta išleisti tam tikru 
m- knygelėse T. Fondo sutulk- 
ns-tiiškn* atskaitų* ir jas įsi
siusi i T. Fondu skyriams.

Įnešta, intbiikyiuiii mokslei
vių surengli “Savaitę". Nu
tartu surengti šių metų l*ėgy- 
j*- moksleivių -avaitę. Apart 
to juiskufiiiti jiem* iš g<-l*-ži 1 
niu kapitnlo 5.t«m dol. jų n-i-■ 
kaimus. Davimą sti|s*n*lijii 
moksleiviams kontroliuos 
deracijos Tarylm.

Telegruma nu-> “Durbinin- 
ko".

Nutaria n-iknluuli. knd L

Genys.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kai tiktai u Cicero norite 
gauti "Draugą'’ arba paduoti 

| j j) apgarsinimą, ar kokj dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49th Avė.
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokią Knygą. 
Pasinaudokite.

B. Vnišnonti ir Kun. Kemešiui 
už |*a**idarl>avimą.

Nutarta iždininkui B. Vai- 
šuorai už jo |s-r metus laiko 
darbą užmokėti 25 dol.

Sekantiems nn-tams vai. 
dylton inėjo šie: Kun. K. Ur- 
Iranas pirmininku. Ik Vnškiutė 
ir kun. A. Petraitis — vie*-. 
|*iriiiin. K. Kntšiitskns — raš
tininku. B. Vnišnoras - iždi- 

Ininku. Kuu. F. Keitn-ši* ir .1. 
V. Grajauskas — iždo glol*ė- 
jais.

Atstovais Am. I. Tnrylioti 
dviem metalu išrinkta K. Km- 
šinskas ir L šimutis.

Nutarta raštininkui Tau
tos Fondo mokėti 150 doL m**, 
nėšiui.

Seimo laikas ir virta |*nlik-' 
ta t'viii n* Vtddyluti.

Neiuuts uždarytas 8 v. vaka
re su malda.

Seimo raštininkas
J. Tumasonu.

REIKALAUJA

REIKALINGI.
KoiihmIu (rabinet) dirbėjai, 

p-rn užmokesti**. |m*4«vus 
darbas. Klauskite Ftvd llar- 
nickel

Rmb Maanfactartat On. 
1051 W. lOth Str.

.'t blokai j vakaru* tino 
llalslnl Gal v<V*.

S. D. LAC&A W1CZ

l.trtuvy« Oraborltui fiatiimnMi. 
I.i4d«4«v<w ko ptclattota. įteik sic 
dėtu atsuka akt k u nuoti «Utba l*uai- 
t« uitunttiinti.

2314 W. 23 PL Chicago, IU.
Trt Tanai JI >».

iltim nuo S IA ryta Utį
> *4.1 lakate. Ne4Hioa*ia * Iki 11 
IMS K. AUdand Am kan*. ST M»

T<lrfoiiaa Y arda MII
Trlrf.4>aa lloularard MST

l|

i

Dr. S. Naikelis
OTD^-TOJAA m (Kirti no.MI 

8718 tfe. Aukl—d Are. 
rtmoc nruąvr ♦•<!

Cicero OtOct 
<44 T W. U-U K. 
hwt« Ckw« lt 

SM4iwiH asas w. m-« m.
I’himo ITw<kk1 SAU I

Dr.M.T3trikol’b
LIETUVIS

PAfEKOJIMAL Dr. M.Stupmdd
3109 Sa. Motum Stroet CHBC/MMK ttjfUKNB

VmU»4<m: — 8 |» || ia ryW;
8 p* p4«<y »KI • rak- X*4Ai»a-

l iki I vai. vakara.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Dr. G. M. GLASER

i

411

t

t*Mta'AK<au ootVu * y Fe. V11* 44 o ląn*. 
|«ne*4«MM/k. |A KmuOK* rrriy* 

l«o«. <1i«lw*4ia«* Kdun t»>« •
Imi mIbmIMm. Jl» Hilik** tau*|M- mu titane 
Inr1-p<llr Ir pUgM i ««<llrri1*4t, iMt• 
tia. J Ir sImuvimumi* Miltu h'RluHu'i. 
kA» *»|»4r j| «>n*rii| iUM>M<i«kit(' 
sm-MI m'kMiv i<ą 4idrr*y;

IUmaIUm 8ui'4mmm1U«W.

I'MIaMI % •* Vilko. |m»
. «Mu(4* |«« |A K.IM*M t Jul«rtt1lj«*» muUltH 
|*«aVM*<ee V) £•»>»♦ liiMn4rl|*r Jin Jor
iu M U *>««■•••• y. o'triiR, alnftmr
mUiuu kur jm r>ae-ąąM. Ju |mI« 
kuo
“V

MpM< J| AeMedc M k.r lt

Nh» Amh« 1.4014 AlMINt C.
Ifei m:

(4mL <«. ,W*aa, iu.

ANT PARDAVIMO.

I
»

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
McKmler 4344 

GYDO VlMMLlAk UUO 
MAT fcNrtb WMrfl
KaaapM W. 8S*Ue gatrta
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VISOMS SOLISTĖMS IR SOLISTAMS NAUJAS 
DŽIAUGSMAS

IK NAUJŲ DAINŲ 

kurion*, tnuatkų (piano) para-t 

ANTANAS S POCIUS.
Jau įM jo is spaudos mos dainoi:

Leiskit | tėvynę
Ne bite kieme mergele auga 
Gale sodo rymuvo u Svint aušrele 
Vai močiute mano

Galima gauti pas "DRAUGĄ"
1600 W 46 SL

MASTER SCHOOL. 
» L - | * t- m*.
190 N. Štate Str.

Itakv Ge'. I Ūki

Uždirbk 
)‘35 iki *50 

j savaitę



iš chicagūs letimįiCHICAGOJE. KOtONUy
KATALKBKOS ŠVENTĖ! karpemtrrių ūmua

------------ BALSUOJA.
Pirmadienis, rugsėjis 15 d., 

tv. Nikodemas.
Antradienis, rugsėjis 1G d., 

tv. Kornelijus.

u* poros diena bus žinomos 
balsavimu pasekmės.

Sv. Kryžiaus parapijos 
hanras.

TEISĖJAS GUERIN JAU
PALAIDOTAS.

Teisėjas Scully liaudie laido 
j amas.

Praeitų šealadieuį |Mbiėhe 
tas augštesniujo lei-mu tei-ė. 
ja* Gui-rin. kurs ana dieną -ii 
tiku mirti tilldrinvam 
šaliniai- Muskeguti. Mieli.

Po gedulingų |uimaldų šv. 
Amhrogiejaii- Imžnyriuje lei 
*ėj)i lavonas |Ki1uid«ita. Kalva
rijos kapinė-e.

Kitas |«i o|«-r;irijos miię- 
n|tskrn-io lei-uai tei-ėjn- 
Scully laidojama- šiamlie.

Ptimaldo- įvyks šv. Mari 
jos P. Aniolų Imžnyėiuje.

Teisėja- Gm-rin |i:ilai<lotii- 
dnlžini iškilmingai. I.nidultivė 
ar dalyvavo įlaitgeli- apskričio 
ir valstijos vaklininkų, visa 
eilė teisėjų ir advokatų. Ituvo 
daug Įmlicijo- ir gaisrininkų. |

Tokio- |iat i-kiluiė. ži.-stdiij 
bus ir laidojant teisėją Scully. i

žprirritio teismai oždarytas. ,
Mirus teisėjui Srully. <’«tuk 

apskričio teismą- umhrytas. 
Gal lomi- dienomis a|>-kričių 
klerkas paskirs kitą teisėją 
mirusio vieton.

Teisme, liesa. |mliku teisėjai 
asistentai. Ib-t jie teisme ne
teku jokiu aiiluriletu minis 
tr*iš——jui {a rm 1111 ii k 111.

Naujas teisėjas šįmet nrgali 
hnt |tilirėių išrinktas. Nes li
gi lapkričiu rinkimų yra trum
pas laika-. Matyt, rinkimai tu- 
rė„ įvykti ateinantį |mva-arį.

I

Arui dė-ti,, |h« ilgu l.unri-rt-n 
ei|ii ii tniyloi l.:ir|«iil<-rm imi 
jo- viršaičiui d:uliitiink:iiii.- 
|tnvtslė milud-iHili l:l:iu»im«. 
m- -1r>*ikn |a-rtrnukti. :ir toli
mui -tu-ikiioti.

.Inu kuone <|ii mė-ta'-iu praė
jo. kaip k:it|e-n1i-iiai -In-ikuo. 
ja. Vimm mie-te .sulaikytas 
-lutynin- minių. Ilgu- įnikti- 
laivo •lislitiiH,- įsi-tmigo- |;tir 
|w'iili-iIii )s-ikulia’r., Uu*l jie 
nor- knikuritiiu kiikui ril-i-u-
kylų -avo griežtų n-ikalavimii. 
loitetd ųi.tat už vnltitaln «lur 
įsi.

la-t vi-kn- loivo Iv įimm-I.miu. 
I'.'ignliiiu- kur|aiil<-tmi iuli 
kiniu, knd jė- Imi 1i;d-iioli. 
Ne- m* vist ji’- pi-ileiikinn ši 
tu,, -tn-iku.

Ibd-uoli |,ndiiota 1ry. kinu 
-itimi:

1. Pradėti tuojau- dailią -n 
!*■-**.-r. valandoj), ligi gegužėm 
I d.

2. Pnok'-ti tuojau- dariai -,i 
.!rj* n-. Milamloje n-ikalnvi

ė- -iatnlii* >no iiiiv-1e-iii*i u/iii—ke*• io tip 
•ją Scully. inbimlu laiku.

X Atsisakyti gryžti durtinu, 
kol ta-bit- iiHtknum Žl.tNI vn- 
laatktjr.

Ilnl-avimų |m-ekmėx gal 
bu- žitainai- už|mryl. Alsdnai 
s|M'-jamn. kad kunamleriai su
tiks -u mitrutiju klausiniu.

Visas vargas laur. kad kur- 
|atiterių tmijo- iulernurijomi 
lis pregideata* llulebin-oli 
ktiqM«(<-riaui, |mlaria uea|tM- 
leisti ir biikylies -avo origina
liu reikalavimu ųi.<>> va- 
lamhtje.

Namų statymu konlniktorini 
•nvu -u-irinl:inw* |m-irittk«i |«i 
ririją. kukiuje jie lur>- luiky 
Iii— |K<-ii<olž.iii' 
lefi-ts-iidtmiii |t:i-eknh-ni

Ki-IV.-rt'e. nig-ėjo II ai. Įan- 
in),iu. i-'iniii- j įvyko |*.-ė. 
• ■i-, -ii iili-hiiili- iš imiapijos 
kolllilelaa ir alrallgijų įgaliaali- 
niii ls-i jųjų valdybų.

Pir nimi.-ia išaiiiutn kmiiisijų 
rnp«i tni. kurie priimti -u už.gy- 
tiiiiu. P:isin«iė. knd dariai- 
praalėta* ir varoma* visa 
Miiarkttmu pirmyn.

Prie šio milžiniško abirtat pri- 
.1,1,'jo jau šiai- alrnn-.'ijais; D. I.. 
K. \ylii'ilo gvardija, šv. Agu 

tu* atr ja. šv. PraiM-išku* |(y. 
mielės, Ijtlriarių I k|«_ Kata
likų Vienybė* 5 skyrius. |_ 
Vyčiu |u k|a., Mota-rų Sujungtas 
21 kp.. šv. Jurgita tlrjn. šv. 
Jin>»i|*i tlrjn. Tretininkų tlr 
ja. šv. < 't-a-ilij.1* giesmininkai. 
Alimmų -kyriu .

Minėta., alrangiju- via-m>- tu- 
ri-s luiains. kito* šiaip lotz.m- 
ilarltiia*«is.

Bauirii*. |arn*idėja-s insla-liuj. 
rugsėjo 14 «L, tęsis Ik 18. 21. 
23.2a. 28. .>• aki. rugsėjo ir sita
lui 2 ai. Vietų taisymas. IhsIii 
statymą- < i*ut pilnu smarkumu. 
\ i~i aairiut iš-ijiiuM-. knd tik 
lanziirn- latitų ka>|k-i-a-kniiiiginu- 
-ias.

Kurios draugijos alar nepri- 
sitlėju. kvieėiaunts fiririala'-ti. 
Viri tinielojames |anra|tijos rei
kalais. visiamis mums reilcnlin- 
gn laiznyt’-ia. t<«|el ir |tatlirie*- 
kimo visi kas auka, kas dariai 
ir lt.

U MORTH STOK.

šiinmti pranešu visiem* drau
gijų alsi ovalu-, jog limdras 
-ti-i rink ima . rengiamojo vaka
rai reikale įvyk* ntarninke, 
itigsi'ju Ki d., šv. Mykolo |ui- 

knr|H-nti-rii*; rapljie -Va-lnilii-ja- a l-čt vai. va-

ANGLAI 8UTRUtKIN8Lų 
AIRIUS.

Mes Patariame Gatavas Kombinacijas 
Jūsų Giminėms Lietuvoje.

Lietuvir — Amerikai* Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jotų giminėm* ar tlrangam* Lietuvoje, kurių tik norite, čia pa- 
■lii'slamųjų U-snliiiue-iji) nurodytumai kainomis. Tos mokesnis uždengia Mas siunčiamųjų dalyki), bak-o, viens HkaKioa dedant 
j luksų apMiiin- Iiusiuntiini) ir prhtatynif j IJeluvų Daiktų gerumų pilnai garantuojame. Pasirink vienų ar tiek, kiek tik nori kom- 
lainacijų. Nut>l*'<rs išpildi k almėtoje šio lapo ė-aitėių blankų ir sykiu su monev orderiu ar čekiu pasiųsk mnsų adresu. Tai ir viskas, 
kų turi įlariti. \i-ų kitų derlių atliks Bendrovė, liausi kvitų už savo pinigus mojau*. n kuomet bakos bus pristatytas tam, kam 
Miluti, j l.n-i-na. gausi nu |iarašu to asmens, kuriam mums livjisi boksų pasiųsti.

Sveikumo kuniisijonirrius 
Itr. IlolH-rtMiti pranešė, jog in 
flua-ium.- a-faida-inija nh-iiumči.-.i 
žienią In- jokios altejunės -U- 
gryž algai miestan. Jis pa/.v 
iiH-jo. jog nuo rugsėjo pradžių* 
mieste Iiiivo keliolika susirgi
mų. Vii-nn* žmogus miręs.

Dr. Ilols-rlMin pa-ki-lliin žmo
nėms tokias taisykla-. pria--1 
infl urmtų:

1. Visuomet laikylies šiltai.
2. Ita-guliiiriiii |ui.kir1<.mi. 

valaiebiinis miegoti getai pra- 
Vedinnmiiosr kulniai t ima-.-.

3. Kasdien pra*itminkšiy:i.
4. Šalini ie. m-pt iiv.slin.-imu 

virtų ir iivlmli tirštllo-e zmaa 
nių sitsirinkimiioM-.

5. Nrspjnudyti via-šumo-e; 
eini įdėt i tik pii-i'b-figii- luirmi.'

Dr. A. <i‘\’rill tvirtina, k:i-l, 
jei šįmet iiiflm-ns.........pid-ini i
ja stigryž. tni nti.i piil.i- pro

Kapitonu- Inkioia* Dimca'i 
nitą tlirtia |«-r t Itieago iška
limu Knnadnti. Ji- kuri-- im
lu Inraavtt oro laivyne Airi
joje.

Kapitonas luižymi. jog An
glija |ctkilu-ią Airija siltrilš 

jkiiis. Ne. Anglija nii-pr>-udii 
si |iadaryli galų vi-okimu ai
rių laa-ipria-šiiiimui. m-Įaai-unt 
t jokius išlaukiniu- -vėlimų 
šalių pptlestlis.

I are.
Kaip jau visiems žiauuuu 

kad sudėtim* visų North Ki- 
■les draugijų vakaras Imk 
. ųj. luiiidni yra nutariąs reng
ti -iiii-iu 2-V ai.. I!*2ti m. Dnluir 
įsi inslė. kini ta sveinitH' yra 
išn- -liiui.1 visiem* iis-tam- 
vii-iumi žmogui. Tokiu laudu 
|ari»ieis mum* |«nirtiti ne sau
siu 2V d-, u -'I d.

Taigi šiiiim' suvirinkime ši
tas ahilykn- iviki'-s apkalls'-ti.

Jeigu kurių alraiigijų utslo- 
vai neg-11'’-’ų atsilankyti silsi 
i m!.iiiuin. kvia-a’-iti atsilankyti 
tų alrnugijų vulalylaus.

A. Manaėd*.

GERB. LIETUVOS ATSTO 
VO. KUM. J. LAUKAI 

eiO. PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS.

IA BRIGHTOM PARKO.

jinifiitim. i*i !♦ 1! .♦ *1* tfijt
itiijn \ i« l>it ilH«« aitu, i n ir

S||f iku1 P-’ ........... t '
liuj. Tr»t|» »|.iin» l. i* l»t i» tui «f»i

|h l»A.t II kn«
• U iihl ’ • • • u

prn.l-1 . tai 
imi.. N. . . ilniijin iu
-Mltl.itiii.au 1 ža.-tš-.

užderėjo KORNAI

Pa

mitu 
ta- .1. 
knd šįi

•• nt

Rūgs 14 d. Waterhury, 
Conn.

Rūgs. 1G d Brooklyn N. Y. 
(Kun. Kuodžio par.)

Rug«. 18 d. Homcstcad, Pa. 
Rngs. 19 d. PitUburgh, 

(kun. Vaišnoro par.)
Rūgs. 20 d. Piltsburgh. 

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

Ciitcagoje ir apiclinkėnr. 
taip gi Wt’cotmn vairi.

Grįždama j ii Chicago.'. kai 
bč» Nevi Yorko valstijoje. Ro 
cliesteru) apylinkėje. Dctroit. 
Mieli ; i-, ten grjž į Pcnun vals 
ttjų: E'.liv.ortli. Bridgevillr. 
Du Boii ir t. t Ten užbaigę] 
vožtuos ) Lurerne pavietų. 
Perina lt Irnr grįt j Nciv Ver
kų. Ten bodamas dar aplan 
kyi keletą kolonijų, o po to 
aplei* Suv. Valntijaa

I.. II. K. I.al«l:iringo*i«is Ką- 
.itmgns *s ta kinųai įniki- mėne- 
luį mi-trinkimą luįžny liuėj 
M-tiiiiM-j rugsėjo !• ai.
Pintiitiiitkns. J. Itu|išis. nli- 

atari- susirinkimą: km-iiti-t.ii: 
.i. I,ia1žine|is ir .1. I'aaškn iš 
l‘il.i iku. kuris luitai riistp. “I d., 
laimu knd faiknikn lnnu (mi

* ,.i ui-.-n-. ••••- |H-luu ibiv*- 
ilul I2r.

Nutaria at-i-niil ti i mų- pa 
rnpijii- visa- |iašt Ipiues alrtiil- 
gija-, kad pndi-tų luitui. Są- 
'ingus S lai l.ii"|mi varyti dar

iu pirmyn. Ištarta n<’-iii N. I", 
s-v. T. M. t "-ta-rų ir ma-rgaia'in 
■ ir niikum-ini • '.Vilti it dni I 

, |ii.|ul. Vlu i-tndr ja "iu 
>■“ tiuli imu |_ Sn j. pik 
Tikins-, kad in alniug'jn 
• IjiIi *M)j- Garlš-s mm-, 

šit. .1 tmp gi 
linkti religini

'. kad
8ųj. tinris- 

n Saki
i minu.

J. E
įtinu šh

L ti

I

i

Adn-a*:

i 
I

I

J. P.

» TOWM OP EAKlt,

kuti.

nsAslas. Irčiau jie savo skriltin 
ir tiek.

jalistų

Ii prof. kun. Pr. Bučio 
paskaitų.

Siųadsnn nžsskymi) viriminHisn* kombinacijoms parašykite kianbinarijiai numerį kurį norite siųsti ir įdekite čekį arha nia- 
lo-y tmlcrj taniu l.ilbuaniaii-AnM-rimn Tr-ading tompany.

triake |«raš}kile aiškiai vardų ir admų kur mnėiama įgriuvoj, taipgi jnsu vardų ir adresų kad gaištam paaiųati Jo
tais |»kvitau>jiMų UŽ juM) iHnigua, a vvliaua pakvitavajimų ii Liriuvua kuomet, bus pristatyta tam kr* am siunčiama j Urtavų 

UTHl'AMAN AMERICAN TRADING COMPANY,
6 Wcst 48-lh Slreet. New York Gty.

knrt Inlšmis pradžia atjausi i 
I adk Sų j.

Baigiant susirinkimų, atsi
lankė klierikas Dniuašas. kuris 
gražiai {tekalbėjo a|ėe lalsla- 
ringųjj derlių. Dalstigus kalkė
ti p. J. IVtrailia pažymėjo 
nuAsleivių padėjimų, ineėila- 
mas. kati kauną imaukotų m>rs 
tiesimi) iloln-rių.

Visi narini tam |«rilsrė.
Iš Ijdt. Sųj. Inuųtos paauko

ta ėltUMt.
Nariai aukoju;
E. T.ileikis dSJKl
J. I*u<lžuvelui ir A. Zadrau- 

altas |a> fcLtli.
1*0 I dol: J. Rapšia. J. Pet

raitis. K. tiiilšeta. J. Meftme 
kaitė.

Smulkių aukų Mr.
Viso 42ii.'4t.
Klierikas liauta šas. priėna-s 

aukų, gražini |*dėkoju kteųsii 
ir nariams.

Jumcus Eureritų (lūeagnje. 
guvu laiškų nuo larolio. K. En- 
reriu, iš Kajėinų nudžiaus. Gir
kalnio komiteto, Raseinių ap
skričio. Kauno guli.

Tarp kitko rašo:
"Musų tėvelis (Ka*|taras 

Enėerin) mirė gava'mioj. 1918 
metais. Kili visi dar gy»L Ga
vome tamstiMi laiškų, rašytų 
1918 metais.

"kirs šaukiamės prie tam
stos kaip dusios iš ėyšėiaus. urs 
tamsins gyVenati- rojuje. o Ules 
ėyšėiuje. kirs nieko Itrturiinr. 
gyvename ant lauko, nes visos 
musų triniais su>legė laike ka
rės. Nėra iš ko jas faudatyti. 
ih-s visi miškai ir sodai iškirsti 
ir medžiai išvežti (m-rašo kur.

J. E.). Drabužių tik tiek turi
me, kiek buvome aųmivilkę. Nei 
gyvulių nei įrankių neturime. 
Žiemų gyvename būdom- pasi
darę iii šiaudų. Muaų laukai 
|ūlni apkasų ir spygliuotų Ura
tų. Nėra ėia bažnyčių. nei mie
stelių. Vien tik |dytų kalnai ir 
griuvėsiai. Išrigųstumėte jei 
Įmnutlytumčt.!' 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ 
JUNGOS KRAUTUVE

H1W. 3W Struti
Turime įvairių nesvaiginančių gėrimų.
Turime atsivėsinti ir ICK CRKAM‘0.
Turime kronos skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus 

reikalus atliekam. Tarime įvairių laikraščių.
Čia yra “DRAUGO“ agentūra. Galima čia gauti

“Draugų" nusipirkti, paduoti į jį pagarsinimų ir dar
bų. Turime taippat knygų tr maldaknygių.

Prašome atsilankyti.

Vienume ••Draugo" nume
ryje (mta'-mijau buvo p. A. 
Panavai rašyta a|tie visuome
niškus kursus ir apie vienų vai-1 
kitu), kuri* laukyilnvos vien įlel | 
to. kad iluiiti preb-gi-ntiii kinu-, 
rimus.

Ką p. Panavas rašą'-, tas tik-i 
ra tiesa.

štai | m na-lėly j. rugsėjai | d„‘ 
tas |int* klnusiktts. Tūlis, kuris' 
i kiekvieną kun. Pr. Bučio |m-' 
.-kaitų at-ii i-šalavn klausimi), 
kurie, matyt. Imvo išanksto pri , 
ruošti ir u. jai, tik ketui kilai. į 
T.) Imvo galima suprasti iš tu, 
knd kieki n-i-n* klausimas nesi- 
rišdavo -u iiaskniliaiiii*. Na. 
tiek tu. Kaip minėjau, prin-i | 
tam |imii-li |yj kitu. Pr. Iltn-vs 
turėjai Įiii-L,-utr); •* .\li|.ų ilii-ia 
yra nemnri " pat |aii-knito- mi 
m ins vi t ūkas savo klnii-nniiii 

imn-jai prirodyti, knd žmo
gus pni imi .. Itegaižiunės.

| tų klaus'iiių gerk prelegen ' 
in- atsuk- tauškiausiai kuo' 
yi.i .1I..-J ,. ,|- knsyin gyvulis. 
Tada kinu Aa» neturėjo kų Im

Mltl.itiii.au
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