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LATVIAI PASITIKI SAVO 
PU8BA8IAI8 KAREIVIAIS.

Vaikai kvatoja, kuomet tėvas

SUSIJUNK PASAITUOS 
TAUTOS PRIEŠ ROl-

ITALAI NEPATENKINTI. 
KAM PREMJERAS 

PEIKIA D’ANNUNZIO.

SYKUS.
ka Italijai.

.Tv

RYGA, rtt(T. 17—.Pabalti-------
tautų—lietuvių, latvių ir ratų, Paryžiui, rug*. 17. — Anot 

.atatnvai knntawja mteotn Ra- gontų žinių ėia taikos koufe. 
valyj. PaUtKoH žrOpata jot 'reneijoje. 2G tuksiančiai italų 
viaoa anrifugd prieš ruų bol- .karinomniė* šiandie yra mi<-- 
žavikus. jie b'iiiine.

Patoroj, žala Pskovo, bolie- Anglų ir prancūzų kariuo- 
vikų atatoval išduot taikot tą- jmenės a|deiibi miestų imreikn- 
lygai eitų atatovami. Tot tą- tavus kn|iilaimii d'Anumata. 

dygot palies ne tik vienui ei- T.t<> ini-pii italų armijos 
t tui, bet lietuviu ir latviui. Vi- skaitliu- nmdat dūlėja. Iš re- 
iM žitot tautoa bendrai įpręz gulinri-* kariuomenės draer- 
apie išduotai bolševikų tąly- limjn kareiviai ir 
(aair jų vertĄ l'Anminzio armijou.

Tad šiandie 
tejrtovi vienai_____________ , ____ . _ „ _______  _
už vieną. Bolševikai negaus kabinetas *u pn*mj<TU 
taiko* tu bile viena katra at- Iurė* -ugriuti. N*-* | 
įkirta tauta. Jei taika tari persuuirkiai užsi|iu<>lęs pro-š 
įvykti. įvyki bendrai ra viso-1 kapitonų d'AMunzta. Tuo tar-

kėnie Intvių kari-* linijų. |«i*n- 
koja kores|>omlentas perėję 
pėsti apie dvi myli iš latvių 
hatalijono stovyklos. Žygiavo
me tiesiog per laukus. Susto
jome ties latvių a|ikarais vie
noje augėlesnėje virtoje, iš kur 
kaip ant įlelno matėsi bolševi
kų apkasai *u jų observacijn i* 
vieno vėjinio iiuilmm. stovinčio 
už kokio irasmylia.

Buvo po 7 vakare. Di*-n<» 
šaudymasi* tavo jau |a*rtrauk- 
tas.

DLT81T1U piltOul.

Aplink apkasas ir |mčiu<»se 
dotn. ne* lavom) puvimą’* n- «1«ka*m»*e suradome gal tik

10,000 žmonių neteko 
pastogės ir mantos

MAISTAS GABENAMAS 
TRAUKINIAIS IK 
LAK8TYTUVAIS.

vai* paritai per išnaikintus 
plotu* mi tikslu surasti uraga
no auka*. atkirstas nuo |m*au- 
Ita, ir pristatyti joms reikalin
go maisto.

Aule Niutono vakar iš vaa- 
<tans ištraukta 29 moterį) ir 
vaikŲ lavonai ir tuojau* (gilai.Corpu* Chriiti, Tex.. rūgs.

17.—Praeito sekmadienio aud
ru .Meksiko* užlajoje ir |ia«kni lei.ta ilgiau laukti.ru Meksiko* užlajoje ir paskui lei.ta ilgiau laukti. “P** tūkstantį latvių kareivių,
baisus uraganas, kur* pakraš-į Virtomis daugeli* žmonių Kareiviai daug kuo skiriasi
ėiai* siautė kuom* visų jaira. 
ms tik dabar ima apsireikšti 
ra savo baisenybėmis.

per porą dienų nebuvo guli
ma susinešti su aplinkin'-ai* 
miestai, ir miesteliais. Tnd ir 
nebuvo žinomi nuostoliai žmo
nėse ir turte.

«i šiandie imsinslo nulio* 
pasekmės. Kiek Ilgšiai patirta, 
žuvo apie 230 žmonių. Tai tik 
paviršutinis apskaitymas. 8a-

dMin ltam 
*WiteriWisi nuostoliai siek-nnplsuts. Kiti apgrtau 

mų .langiau 10 milijonų dolie l«- «»■* miestelis skaitė iU) 
rių. gyvimtojų.

lie to. a|ūc 10.000 žmonių ne- Kol-ka* niekas negali pase 
tek. įastugės ir visos uuuUo* k)1i. kiek ten žmonių nukeu- 
Tta žmonės šiandie vra di- 1#,X 
džiaustant varge. Neturi kuo '"įsai, pakraščiais pražuvo 
nuritiniie*. ir *u įgulami* daugeli, laivų

ir valčių.
I •

Paiiųsta anai Jot traukiniai.
Gauta žinių, jog j nukentė

jusia* apylinke* iš l-aredo ir 
San Antonio (atsiųsta arini jo* 
traukiniai su Raudonojo Kry
žiau* imgrllm.

Atvežama* nuilsta*, vaistai 
ir kitokie nukentėjusieme rei
kalingi įtaikiai.

lltiuduuasi* Kryžius, kaip 
pranešama iš Vashingtono. 
tam tikslui paskyrė dideles 
suma*.

išsigelbėjo mm uragano gamta- »*» didžiulių viešpatijų uni- 
mi prieglaudų didesniuose lai- **»*•<? ir |dluai virakuom 
Vimse. kuriuos audra pritren- išrengtų kareivių. Nelengva 
kė |>rie pakraščių.

Pranešama, jog trys mieste
liai—Port Amūras. Amaras 
lhi*s ir llork l*ort. visiškai su- 
rara iltimi i v——J*j:**: mAm trai. 
lijouus. Platesnių žinių apie 
tai trūksta.

Mastaag Iriaud, kaip praus-

žmonėse BMMtoU&L

Sulig a|w>kai1ynių štai kiek* 
turėjo žūti žirninių iiii.-luo*. :

Corpu* Cliristi 73.
Sintim 77.
Portlnnd (UI.
Port Aransa* G.
Jlork|Kirt 3.
Havana. Puta M
Vakar ėia ai važta vo pirma- 

sis traukini* su gydytojais, 
nursėmis. vaistais ir mai«tu 
luulaujantiein*.

Aiandie lakūnai su lakstytu-

latvio* pažinti, kad jie yra
kareiviai.

Kuone liti nuošimtis jų yra 
virai bosi. Vaikščioja po šaltų 
žemę kaip niekur nieko. Kai- 
kuri dalis turi uniformas. Ki
ti kareiviai turi tik uniformuo
tas kepures arta mundierns. 
Bet dblžiumos dratažiai-tai

,____ įtik vieni tarom—ta
Jhra- FraMuradiseipitat raai pe-

vyzdinga. kuogeriau*ia.
Ojoms—ĄVtMsMtas v*rys 

latvių armijos vyriausia* ’šininka* geri. Mareli |iranešč 
štabas yra Rygoje. Atakas be- jog u* auspnndima* nefmlie* 

K Valstijų kariuomenė* Kilr* 
rijoje.

Gi Rusijoj*- S. V. knriuom-- 
ih- nėra.

Gen. Mareli senato užsienių 
reikalų komitetai pran*-**-. j»g 
jis visgi nieko nežiną* apie tal
kininkų niispri-ndimą.

II AIRIJOS.
Londoną*, rūgs. 17.—“Airi

ja nepasiduos savo prispaudė
jams. Airija nori gauti m* sa- 
vyvnlilų. l.-t ne|irikluiisomylM*. 
Ale* (>ri)mž.inome prezidento 
WilM.no np*i*pr>ii<liiiio prinri- 
|ki ir reikalnujmne turėti res- 
fuuiikų.”

Tnip sako nirių |mrlniu<-n1o 
pirmininką* GrifTitli*.

DARBUOJAMASI 8U8TAB- • rėti teisę -u-penduoti bite ko* 
DYTI VISUS STREIKUS ......................kį darbininkų streiką, jei tarai 

streiką* iMsirodytų kenkiu* 
šaliai, ar vyriausybei ir Suv. 
Valstijų gyventojam*, kadir 
miestui, ar valstijai.

Penktajam pn*inl_vme sako- 
ma. kml į Aiuer. D. Federaci
jos nariu* turėtų Imt įrašytas 

tae’ltari*. Kieraeįo rariuš.>J*,ie* I*******’"*- Išrinktas 
ir kml .talmr visi ta-it.-iantie l’n*"’-"’"* automalluiai
.................... .................... turėtų imsluti Fclerarijos na- 

. „ .............. lyj tuojau* butų atšaukti ,1el',,n jr j**” J’”** l"'r
Pabaltijo! tai-1 Taikos konferencijoje kai- pavojingo laiko. terminą.

burna dZrttaU Halita* “tmms.ja mu-ų lai.vo I s"'- '■’*”« IT-ietantis 
■Ž Virau ta-Vfora tama. J.K tatartm ali> th.||(ol;ntlii(.w vvril„,;vU.. |m. įtartų (sslraug |.il.tanmjo Fede* 

'U, „.L.,., (mulam*." -.įtraukti nt-iliepi me^.. komiteto nary.. ta*1 ne- 
'- • -liiuin ir išsiųsti Aim-iiko* Dir-į",r,’"» •»“’ J'- '-mirai

I.. Fcb-racij... |uezi.tailui iki‘""“ H’’’"*** komiteto 
G.m.|mr*rn ir pil*tamąjam b,. miriais turėtų teise su^iendom 
mitrini. Tmr |«Mnlvn>u* |M. '• kMcvieną streiką paritai, 
gamino ir pasiuntė Ijngue <d k"”* "nn.|wn*1iems takam*. 
A. F. of I. Members f.,r Itait- ,oki,J m-imieastų laikų 
nerebip aml Imlustrtal Ih-ime «0«'imą prezidento, prnneš- 
rraey. Tasai faktas čia vakar
(mskeltaa. viešai.

Itamim tą lyga m-m.. *m.r- 4o,
gamzavi. Preree ir ž^tein. ^„.(.  ̂
kunedu tavo nariu spmjalroi 
kmuilrto. kurį tavo |a*kyrę* 
valstijie Dari*. Federacijos 
|«recblentas Jame. Ilolland iš- 
tirti imlustrijalį stovį. Tarai 
Komitetas Barta, dienoje buvo 
(Miskelbęs *av<» ra|mrtą. Ji* re.

i

Nes streikai grūmoja žaliai 
pavojumi.

New York. rug*. 17. I*n*iu- 
tymai. kml Suv. Valstijų prezi- '' 
•lenta* Imlų įrašyta* į Ans-ri- *

įstoja U* darbininkų streikai vi**»j ša-

l*u italai (mreiiiia d’Amiuuziu 
pušie! girną.

į Italijos užsienių reikalų 
inini*1i*ri* Tittoni nplei*l„ Pa
ryžių. Iškeliavo Italijon.

Talkininkai nieko naduv.
Talkininkų konfereneijo- 

vyriansioji tnrylm m-maim kol- 
._ k_ .--iį, aui. iU”‘ i d’AnnunziodnhSTm.spmulę .1- *,k"’ ui vWnji"’'

•avo feariuomene* iš
raafe palikti vienas
‘avoįalies reikalais.

Vaabiagtau, rup*. 17.—Va 
kar iš Ita-yl" 
kml talki 
šaukti savo 
Rusijos ir t 
rupini iv* savi

' Italijos reikalas.
Ib-t kaikurie kimferrneijo* 

atstovai nepatenkinti tukino
Apie tų čia dar negania ofi- Sj‘nw

eijalių infuniuieijų.
Teėtau* vakar čia italai vir-

kilia* talkininkai. Turi veikti, 
ir tai tuojau*.

■įtraukti nt-iliepi.M* komiteto narys, liet ne-

OaMs prašalinti viršaičiu*.

ma. kml jri gmerali* dartri- 
ninkij streikas turi paliesti 
.langiau kaip vieną industriją, 
tuomet tokį strrik# gali pa- 
įkalbti jm* kitkas, kaip lik pol* 
Amerikos Dariai Fmlerarijos 
piblomari,. komitetą*.• . . f.ii.ioiiu.*., sonoieia*.

■ tauKiMlavo (H-r *ekam-iu. m-m* ,
.i Y’?' ’!".r JTi7*£T I“’1'""'' M' v»—‘••m*- kiam-mluojaiua | .ii. huną jam

komitetui duoti autoritetą pri-dindimi*.
Teėtau* tų rapmlų prrzid«-a įįįį, praMtati išrinktnoriaa 

ta* llotlnnd tuojau* atmeti-, gi nrba (atskirtuosius intrrnarijo- 
Pieree ir K|>*1einų prašalino i.' 
to sĮMs-ijalio komiteto.

Septyni pasiūlymai.
Pustarųjam at*ilie|nna* yra

nutarta. Gi Jiigo-lavija laukta 
Inlkininkų Žygio.

flakonui (ryžti kareiviams.
Iš Ityino gauta žinių, kud į 

Kuinai niikelinvrs italų gene
rolu. Ibulogli. Ai* |ai*kells- 
|rn prokb-mneijų į italų kūrei, 
viii*, knd tie tuojaus sugrvž- 
tų į savo |Hi1ku*. iš kurių a|e- nuii. 
zrrtavo. prisijungdami prie j Pirmuoju ir antruoju |ia*iii 
d Atinunzio rirmijo*. tymu rekomenduojaiiui visu*

Pratu-šama. kml ityim-išim*-! Ameriko* Dariu ii-d.-nu-i.io*; 
lomi la|irltai. kurini* n-ikatau-1viršaičiu*. |iradėju* vieni* pil- 
jonui rezignuoti premjerui dailiojo komil.-l,, nariai* ir Imi 
Nitii *u savo kabinetu. gu. lokalių unijų viršaičiui*. ___ _

Iš ofieijuliii llynio versmių rinkti *lnptil unijų narių tai- Stovi- 
užtikrinama, jog prieš d* 
Aiiiiimzio ta*ių |mvnrtoti Imu 
-miniai karė* įstatymai. Knip 
ji*, tuip jo kareiviai Im-i) 
Immlžiami iiž -miviilį veikim.).

galo su»iru|iioę* armijos sto
viu. Artinasi šalčiai, ateina 
žiema. Gi kareiviam* tinkamų 
drabužių kai|>ir nėra. Nėra nei 
avalinių. Žiemos meta karei
viai negalės tat tani.

Tuo tikslu Imlvijo, vyriau- 
syta’- miestuose ir sodžiuose 
mm žmonių rekvizuoja įvairiu* 
dratažiu*. avalines ir kitokiu* 
daiktus. Kn* iš žirninių turi 
dvi |s>ras avalinių. įsakyta 
vienų |s>rų tuojau* atiduoti 
armijos reikalam*.

Toksai tai stovis tų žmonių, 
katrie sulaiko nu<> liriovimosl 
pinnyn civilizari* 
ku* tailševiku*.

Gryžome rtovyklon.
Pradėjus temti, gryžome 

gal taitulijoiHi stovykbm. 
nai Imtalijono komemtanta* 
imkvietė mam* suvalgyti vaka- 
riimę. susidedančių iš juodo* 

Dubliną*, mg*. 17.—Kuomet duonos mi sviestu, kavo* ir 
Anglija )iu>inišė ]*> annistiei- 
jo* sutartimi, ji pri|mžitio \Vit- 
muki principu* ir mažųjų tan
ių a|H>ispiendinų). Bet Anglija 
nesulikti, kati tie princi|mi tu 
retų |mli<-1i Britanijos impe
riją.

Taip imniškinn Anglijo* «1<>. 
jvj generali* Anglijo* sekreto- 
u iu- Airijoje Imi Mcpbi-r-on. j

—J/- ar lokalėv unijos viršui- 
Ičiu*.

Pavojincaz rtovii.

Po visų tų |«siulymų lyga

priešinta-

MEKSIKONAI PAGROBĖ 
AMERIKONĄ.

■ • - g ■ •• T BZ-BJ U1J |NiS*IUI« llllj

M-jHyni svariiiansieji pa.iuly- • atliepi m., toliau* rako:

I

Pirmiaii buvo iiianomn. jog 
kariuomenė koncentruojama 
deiuobiltaai-ijai. Bet jiasirodč, 
knd gnminanuisi prieš Airiją.

I

Dublinas, rūgs. 17. — Pri *• 
lui.-tyj lllaek Itoek vakar *n- 
an-štuota* S. V. pilietis Wi! 
linui Pedlnr ir militnriniu nu- 
tulnobiliu nuvežta* Įtolieijo 
nuovudon.

Nieką* nežino, už kų ji. 
kaltinama*.

Belfast. mg*. 17.— Ancliiv 
|ia*irvngu*i sntrn»kintj vi*okj 
airių sukilimo. Tam tikslui 
l'l-teryj koncentruojama kn 
riuoinetiė.

nt-
i. T.-

EI Paao. Ttz, ntg*. 17. 
f'ia gaula žinių, knd Dr. 
W. Smitli. kurį buvo |nigrol«- 
meksikonai l‘<>to*i Mining kn- 
sykių ofise, ir už kurį buvo rei
kalavę $0.(111. paliiuemda* 
nuo meksikomi.

Tik nepranešta, nr ji* yra 
|*n-pru*l*-. at už jį išmokėtu 
reikalaujama -ūma.

s.

I
PASKIRTAS PROVIZIJO 

MALIS PREZIDENTAS

NUKRITO CHICAGOS PAS
TOS LAK8TYVUVA8.

‘•Siiv. Valstijos >ii*idnrė su 
|mvėjinguoju stoviu, kuris, jei 
indu-trijal.- sąlygos veikiai 
iM*|uig**ri-s, knip ta-matai |ira- 
plutiii* vargu Int'l"* Suv. Val
stijų gyventojų ir nuo kate* 
mik.-ntėju-ių Kun>|s>* šalių. 
_ _  i* šiandie ėia taip intemp- 

l.igšiol gi |»il<loiiH.jo ta*, knd ji* grūmoja musų tais-

kopusių. į kuriuo* įmaišyti 
maži šiuoeiukai iih-mi*.

Sena, npgriiivu* valstiečio 
pirkia lai buvo batalijom 
stovykla. Itatalijoiio koim-n- 
dailiu štatai vi<*mi* iš ofic><*- 
rų—tai (mprn-tn* vnldicti*. 
tos pačio* pirkim* -‘aviniuką*.

į pirkią *uve*ti telefonai iš 
kar- frontų. Vienoj kertėj ant 
l*nkl**lulo raičiojasi ir juokia

Įsi trv. to vnl-tieėio taikai. Jb- 
BELGŲ KARALIUS IšKE !_.....-u.*: .. . ...

LIAUJA RŪGS. 22
f

I
Ij.
I

r

Ekspliodavo gazoliną ir sude
gino du namu.

•avimu. I _ _ ________ ____ _____ _____
komiteto mirtai visuomet buvi/v,*. demokratinė* valdžių, for- 
nuikiimi deb-galų mi važia vi. !mo* |uuiuitam*.*' 
iuiii>*<- (konvenrijoM*).

Trečiuoju |at*iiilyimi n-ko 
iis-iuluojuiiiu streiko iik-Iii te- 
iisikėti jokių nlgų viršaičiams 
tų linijų, kurio* *lreikiiojn.

Ketvirtųjam |vt*iulyim* *a. 
komu, jog Anu-r. Dnrlsi F**!e 
nieijo* |iiexi<lentu* turėtu tu

Londonas, rug«. 17.—Belgu 
knrnliu. *ii karaliene \u.eri- 
kori iškėliau- rur**'-jo 22 d. gnr 
laivių George Wa-liington. 
Garlaivi* karė* Inivų bu* ly
dimas.

'•'įguldyti užmigti. Ibi kur ėi: 
jie užmigs |Nirnatę inėju-iit 
'vidun - vėlimu* žinom*.

Vienų vienatim' 
kioj** tai stambi; 
la*. instntyta

Pa*ikalbėjima.» 
traukiama*. Nes 
čirškia leb-fona*

plršviesa 
žvakė 

butelio kakim 
nuolnt per
kas miliutu 

B kan-*

San Salvador, rug-. 17.
Ilolidllin* ra-publikoj |Mi*il*oi 
gė kūrė. I .a i ritėjo revidiileij,.

I

Įnierini. Kol l.-n* |ui*kir1n- 
Į vizijoiinli. |*ozi<l>-nlii*. 
i Boginu.

pru 
i>r.:

Seoul. nu.-. 17. Itu-.- •«\i« •
2 d. rin lmv«» tm

'žudyti nauja iponų '.'.-n*•mli
Ig.ils-rmiioriu Korejni. Nu.ii
|dt«*tM*» aprimo K<irt*ja. Tik rta
lmi>iiii •inii«’in t lioh’tn.

(rutilu prtiih-.’ a. **ti
rninti.**

I'i i«* ni.l’ i. Kili tl>< t ai
ff'-iiH*. af•>!«*•'*«I«i tu «tfirie

'io moteris ir * < *■■ -kaitiIi L M
kių lai knyga va!-* ■ švi 

'prieldnmtoi.-.

Clevck.nd, O., rug*. 17. 
luikunn* Ganliu-r iš ėia t’lii- 
ragiui oru ii-ž.ė |uišl:i. Šlaitu 
•iigeilo Inkstyluvii iiuisitirrija. 
l.-il.iimi* įminate, km! ku* mi
liutą gali rk*p!iisbmti gazoli- 
nu.

T.-’*l -il*kiilw» tak*fyti|Vų |ut- 
kr*-ipti /i-myii. kud kiiuvei 
kinu* liilr kur mi*ilei*1i. I- 
t'ri-ilnmo lakstytum- nt*itreii 
l;ė i vienų minių -togų. Ek*- 
pliislnvo gazolinu ir -iidi-giim 
du namu.

Pat. Iiiku-i.i* *ii-|H-jii išokti 
ir išliko *vrikn*. I'iiojnu* ji* 
•ugrvžo stovvklun ir naėmė

VOKIEČIAI TURI PASI 
TRAUKTI Iš PA- 

BALTIJOS.
Puryžius nir-. 17.

nitikii IkiiIm
•ii it |tni»*ikn

.kinti, knd \ "kiHijii kiiiiVf' 

kinu- Bt*Biiktų «AVt> kntiihuiM 

fi«; i* Pabaltijo**

Talkininkai notnjr
'kad vftliocriŲ vatdlin nHnri 
tt ikždo ItM-mlh *, hnk grti vtt»| 
d«*t nokinu-;)* j«kx

Talki

Toliuii* *akoiun. jog šiandie 
visaku pmdukidja laimi reika
linga. Padidinta gi produkeija 
vra vienai inė m< fiala išrišti 
|iragy veninio imbrnngimo 
klausimų.

PiiL-idiniis jMižyiiiimii. knd 
šfandir dlillgrli* *treikų |mk<>- 
diiitiii ls- jokio ri-iknlii.

I'iilmigojc id-ilii'|iiliii- puta- 
riiiimi. idant Am. DmIm Kode* 
im-ijo* pildoma*!* komitetas 
tuojau, atšauktų nilm suspen
duotų vi*il* šiulldie (uiki-tlll* 
•treiku* vi*o*e Suv. Valstijose 
ir ntrilije |i-i*tų -tri-ikimti tik 
išimt inuo*r 
Toksai *1<it i* 
lai)* ilgui, kirk
m prezidi litui lVil*oniii |mpi- 
sinti pragyvi-mmų.

nt-itikiiiiiiOM*. 
turėti, t .-tie* 
įniko triknlin-
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“DRAUGAS”
y pae jiasaulio jsilitiko* vedėjų, 
nenorą klausyti teisybės ir do- 
ros.

Dabar kari- jau perėjo. Vo
kiečiai tapo įveikti. Ant jų už
dėta sunki taikos sąlygų našta, 

'(iniima tikėlis, kad vokiri-ių 
širdyse kils ir stipri-* neapy
kanta imt viso jMisaulio. Itclto' '1’.1 
lb-iM*liktns XV jHisiimudojo' 
jiirinąjn |iroga. kad |irimintų 

; vokici'-inins, jog ueajiykauta ! 
yra bkigaa daiktu-*.

Tą immokininią Av. Tėvas 
►uteikin laimi maloniais, tėviš
kai* ž'elžinis. Jis jingvaslžin ne-' 
laimingą tautą jos varguose.•g”j*' 
Ji* ni-Mstato rūsčio įrišėju, ih-- lygini ir jutvojinga. 

'išna-tinėja Iro tautos kaltybių. k**l ant galo renkama
'Ji imti slinkiai kentėdama kai- kuutvirėiausi.
lylšų |HiM-kHH-*. nuilo kalni- ne-,

• tat ' p-n ju-i.
S; . 11.;. ••-<• Valstijose buvo 

pr ki.rę v katalikiškų v-ie 
k' ;.ą ilnituijų . • ivienijinum

.■diiii.i. u- t’euii.! Verrin. 
Ta- *-.i-ivi<-nijimas kar- laiku 
laivo jmliovę* savo veiklumą, 
kad uelaiių |uogo- iškilti n* 
Irii-s i- jaii-mniti*. Atidėję su- 
-ivė-nijiiiai reikalu* į šalį. Ame 
riko* vokii-ėiai katalikai *ąži- 
niurni ri-ne'- Am-riltą kari-jv 
prieš Vokietiją. Gal jų širdžiai 
tat ir nebuvo mnlmiii, liet lai 
laivu jų jiricdi-rinė. Ir jie tą 
jirit-deriiH- išjiikb- m-klnilsyila- 
’u; >iivi> širdies, išvi-tilasi* Tė. 
ia |*a; iiin Ana rikio v<*kit*->u- 
tl* lul.it. kad jie stojo uz Anie 

jriką. o m- už Vokietiją. “Nors 
Raikydami šinlyje savo gimtu 

Gal jau neužilgio įvyks IJe-, šalies meilę, jie nesidavė 
tavoje tuiji gi-idžiauuis ir tui|i sutrukiliuti nuo išjūldymu savo 
reikalinga- Nt<-igiauui*is S-i-' pri«h-riiiiit naujajai |ia*aviti. 
mis. Jis gal uebu- tai|i siūtis-ĮlN* šaliai, ir gurlangni. ištiest), 
tas ir natūrali* kaip Imtų' J'** l«klauw- |iadaryti. ko buvo 
buvęs, jei butų tajs-s išrink- If“^1*- Ji<-gausiai pyk-savo 
tas susyk, kaip lik voki«-iai' f*"'11"*-j'1’ taruavn įlarliu. jie 
neteko vnldŽMi*. bet jis via-gi ***•” knri-.* n-ika-
btu raus. ' lam*.

Mų* partijos, ypač mažu- . K“r"i l*’-',migu*. ta-rimąs 
iju» savo smulkiu*' *'**••’* ky bitu imčiuje Ana-riku- 
is tikslus visuomet i *'•*“**’'4,*V "Ai^Sų "ir* 

augšeian stmn- l<,v'* "••*«»• J-' l«n-
tėvym- rciknlij. Ja*1?4“"'* I>"K’* »* »r apmauihn*' 

jausmams. Ini gal' Amerikos 
rit|«-Mmi |iadnleii.
T. va- rn-o Atm-riku* 1 
ei.ittts. ka-l jie iH-imsidimlų a|i- 
ttmuiliis jausmam.*, knd jie sa- 

: ro ji'-ga* įieiiijitų. iilaiit Ameri
koje ntstaty t-m liarlm* greičiau 
eitų ir dauginu namin- |snliiry- 
tų.

Ne jmi. |*,|s žiu* t.i laišką 
jura*.-. <1 jo ►< kii-torin* kardi
nolas I*. Gn-j arrt. Ne'vukii* 
ėinin* ta • laiškas islrc-u»ias. o 
< biruims nrkivy -kiijmi J. A. M. 
turgini V. Mimdi-lein. knd inų- 
• •.iny.--j.i tuo. šv. Tėvu jam- 
. .n • i-n ik. tų vokiečių katalikų 
.'* :-ll li nijine, Kmigri -e.

UKn v H k.iT.vianę hii.mlvaiis 

“DRAUGAS” 
Dm ka-llt-n- vi*ktru« terU'-Mkruta*. 
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PraBvmocata aokui Wl katei m. LaI«|
Ium MkaitoM <»•<> MtMraAymir n*
*00 NaujM Mctv- Norint •'•ruLamytž 
adrcMi t teeita tc.nt^ jh ir *>«•••

»
teant kr.M->4< <• tpi«•
ariM jtkvUui ihj.ik'm j rx*,ratruni«
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Steigiamasis Lietu
vos Seimas.

nūkzihi 

nv>;i/.i 

f «fr»1«>--

statydavo 
biųjų 
ncjmsidnn- kitokio* šiais jut- 
kutintai- melai*. Ib-lto galima 
tikėti*, kad ir tą Seimą j<» 
bandys įkiuky ti j nesveiką 
ororių politiką. Tcšiaus tat 
yra tik mažmoži*.

Tauta lun- miVo 
ir tie n-ikidni |>riv<-r* 
ningu* partijėlc- tnjiii 
štai*.

Nei vii-im deiiHiknitim- ša
lis negali *u-ilvnrkyti ls- Sti-i- 
giatnojo S- imo. Negali to jm 
tlaryti n--i l.ieluva. luilui gai
la. kad St • I-'Jlil)i»J»» S« iin«| >|| 
Aaukiimt*- Ui|wb taip ilgui nli«|i. 
ta*. Girdėdami, knd ta- Sei
mą* įvyk.- m-' džiatigi.*iui>'« 
Kuo greiėiiiu ji* įvyk*. In« 
bu* gerinti. I>i<!žuiii*i;i p. tiuli 
rio ji i-gn pro-s diduulo*- i.i - 
tuvtis raidžią būni 111. knd 
Seimu* nesušaukta-. Tai -.-i 
Neimti •nšatikium- -uliitliti* 
Lietuve- valdžią.

Žente m- dangti- ir l.lvtlira 
m- rojų*. Nei Sii-iginuumie S, i. 
m<- n<- vi*k:t- bu- tiiiji kaip 
reikia. Bet lm« la;|i kaip .idi 
būti. Lietuva i*-trink, kokiu 
ki liu eit Į.ittiiyi.

Popežtaus rūpesčiai 
po karei.

Visatine-Amerikos Paroda 
irUetuviai.

Visaliuč-Ainrriku* Paroda 
t'liicngnje prasidėjo ritgpjuėio 
.'to <1. ir tęsėsi iki rugsėjo 14 <L 
šių imlų. Kiekviena dalyvau
janti tautu t u rojo savo išdirbi, 
uiu* |inrmioje ir juiskirloM- 
dienose išpildė programini.

Šioje juirodięji- laivu krvi|aa- 
mn didžiausia durna j progra
mą. IJetuvinius buvo paskirta* gminą, išėjo ant |«grindų p. J. 
progrnmo laikas paėioje iialuti- 

Gnrbiiigu lai virta. liet
Gurt lingu

dietiškas. Išimant šokius, visas 
latvių |irograma> laivo laitai 

!ril|inax. Stengiau teisinti vei
kėjus kaip įmanydamas, vrr- 
viati kaltę ant svetainės didu
mo la-i nkustiko- niekingumą, 
fcirdis tik drebėjo iš liaiun-*, 
kaip čia pasirodys lietuviai.

Latviams užbaigus savo pro-

.1. Klius su megatonų, ir pa
garsino. kad dainuo* Suvieny
ta* lietuvių chorą-. P-a* A. Po
rins užėmė virių ant jiagriudų; 
jį ajisjato, tarai bitinėlį, apie 
Amt žirninių Chiragos giesmi- 
ninku lietuvių. Ini. Miknų.

kuoindoininuM, 
kuopntraukinnėiausi visumoc- 
i- |« r-1;ityn.:u. v.'-linn i. l.-.o 
sunkiausi. <•« j* 1 lomi kas sun- mir* tiek tai *kuitlinguinu pa- 
kt-miio imvedama. reiškia )m*i-' rirody*. 
tikima bei užsitikima tam ns-l
us-i.iui. ^r Ini draugijai l«-i |V;rtį >im|ifaNiiški žavėjanlys 
Iniiini. I ui-gi i-ia jr kylu p.ivo* j^i^j gM1J«ilirj<* i." lietuvaičių 
pi*, kad jnisinsižiu* esą vi-r- ioU lietinių kratinių, i'asigir-
H. s to nžsdiU-jmm. knd m-už-’ (1„ ,\iih riko* himnas “Slar
lv'his- ’ S|mitg|rd Banio-r.” Visi klau-

N'etiiri-jinui- laiku buvo man* Kilojai sustojo, ju veiduose ga- 
'kliūtis dalyvauti Iuom- jirogra- linui laivo išskaityti kokį tai 
iiiuoM-. Bei, viską nliiH-ięs. |m- įiejmprastų gyvnmn atspindį, 
sirįžau nuvykit į jairiMlą lietu- 

, vių programa dienoje. Nekan
triai laukiau tos valandos, 
i AIm-Lius jinigraiiui* garsiiaų 
' kad lieiuvia'-'dnly Vuii.-'iuhi 3 iki
4 virt. |*i |iivtų. Nuo įžymių vei šalim.
I. -jų I iirau gini.-jęs. kul lietu J Iiinau,, ufajlmigė; rankų
vių jirogrnmu* prasidėsiąs tik, jrtojima, Jiasipile. P. Pociaus 
4 vafainlą j*, jaetų. Tatai, kml jinfc>WJU< lirirtelėjunas, roilos, 
m-Mirirtavus. imsisbuguiu Imu wk- “luktelkit, dar
< (Him uiik' jau npw įminimu 
\irtij valaiHlY ]n> pivtŲ.

Pataikiau lygini pusiau gn o.ilžinisksi. bet maloniai dumi 
kų prograan^ Sekė pijam, ro-1 |(UX |m|*a*. ftiw> karta užilaina- 
lo. smuiku eolu ir ki-letas kitų’vu; 
sojų, tautiški šokiai ir eilės. Vi-1 
sa lai «lai>- įsj*u*lį kniji kad ras- 
tima-isi kokios jm|irn*tus lau
ky klčb'-s naikski narto užbaigi- 
uie. Viskas išrodė tai|i silptuii. 
taip varginančiai, jog žmogus 
geūlri. kad jau kuovrikiausiai 
prieitų prie galo. Tikrų a|do- | 
disiueiiln kaijt ir nebuvo. A*

įiejmpraetų gyvuusi atspindį. 
• Tai musų daira* jaunikė savo 
I tvirtu, liet muaiknliai maloniu
Imlsu. tarsi, naalutė savo opiu- 
dūliai*, atgaivint klausytoju*. 

, jau Ifc-apmirštaiu-iu* |*> uuoImi-

■ čia neviskas. ” Batuta* vėl 
j uurgtelėjo ore ir vėl pa*iginhi

........ .. .................. ••
Tai-gi Kv.ipeils plojau lik 1* džiaugsmo, į daira* 

voki--- kml šiaip taip jau la-u/.luiigė. j 
I — - _. _ I S - . ■ ■ m. . I • ■ S Iii . .... — . .1 ■ . . i,..*,.

“Kur bėga Šešupė.” Čia 
jmsigirdo. tanu, vandens šniok
štimu*. tarsi, akim-nyiiuosc jo
jo ruliaviuut*, bei galingų ban
gi) j krantu* alsimušinia*. Puls 
lika. suimkulanti iš įvairių tau
tų. klausė, tartum, užžavėta. 
Pnsilmigė daina, prasidėjo, it 
koks griaustinis, nplodismen- 
lai. ir nesibaigė kol iwpru<lėjo 
..... i ••Ant tėvelio dvaro.” 

t'lionii imlmigus. |*> ilgų plo-

Vakarinės Mo 
kyklos.

Po grekų turėjo sekli lietu- jiimj, pasirodė ant pagrimbi* 
vią programas. N B Metai u išty. |MH1ia(l. Pocienė fasavo, nejau, 
dę* unifornuiec triulioriu*. lakštutė* Imlsdiu )iri)iiMč tą 
Mat. sitkau. lietuviai tat savo in*(p milžinišką svetainę, kaip 
ls uą nisivcih'-. lotukin k*d ulei* (volungė, kad i*ri|>il<lt* mišku*, 
ikiiiiitiihkai. o ėiu kok* Ietį žiih* Solistri užlmigus. klausytojai 
girti*, jm.-i.ięs iiM-gafiuui. lyg m-rilnnė pb.ję k<4 ji dar trečiu 

jlriiliijo. lyg kalla-jo. visai nie-.^yk m-suibiiuavu. Poniai Po- 
1 kam iH-Mi|irnitlnttuti* Ivtlsais. jrieuci sustoju* dainuoti. |d<>ji- 

Tolinu užtrimitavo “S'nr ' nm* nesiliovė kol |i. J. Kudirka 
Sjmttriid Batitier ir kitas ko-Į m-užėmė jos vietos ant jaigriii- 

•lų.
P-n* J. Kiioirka turi aiškų ir 

liūdimų liaiorą. tik tekioji- mil
žiniškoje svetainėje, kuri np- 

|ima visą blokų, jinsirislė kiek 
silpnoka*, kad Imtų visur gir- 

* diliui*, fsilmgavę klausytojai 
mrigailėju n|dodi*unntų ir 
jam.

I'u imu M-kė tautiški šokiai: 
Klutiijiakuji*. Noriu miegu. 
Suktinis. Ti- ir-gi iššaukė di

ldžius ovartjn*. lutu šokikai lai- 
ivo priversti atkartoti Suktinį. 

Imukėiitv aki* išti-mp* solo

kiu* .';*k ii* k jHtuašiu* i lietu- 
liškn- arijas. Sekė kaltui, ku
lio* m i žielžio tiriami galima 
•iijini Ii. Buvau Is-jirndi-dąs 

, i iihu ii. Maniau, kml liciuiiai 
■u Intjisiljinu programų tik *a

• m* |i.-i-izeitiitm. <"’ia man vienas 
, r.le i.'dun'ių |Kiai.‘kitui. kad lai 
1 :h- Irt mviai. Is-l latviai dar da
ly rauju |irograme. Toliau se
kt- orke-trn* jstra veikalėlių, 
šokiui ir orkestrą, ir tuoliii l.-il 
iių |>nigraiiui* liž-iliuigė. Šo
ki* tuno laimi |ntikn<. tikrai nr- 
ti-ti-'k itu t jokiu IniJti im

t
i

p.
Vi.
»m-

7

juiiuoko*: steungra- niauriai l-mluvo nenaudingo*. 
ii mašina, pir- 

ti-i—latyte- ir Litį tel.i
Pugliiii-ii-
e|. kiliku

-. •|KIII>I<|.

ir kiti.

Induliai daugiau prniuokiln- 
vo anglišku! ii lietuvių. Tai gi 
Vyrių vakariniai kursui dnu- 
gely j • tiriu yra j«ul.-iię daug

<i tllluill)

rie-niij 1.
amalu-. mindo*. Bet inkariniai Vyčių 

kursai negali duoti tniji įvai
rių (miliuku kaip miestą*. Ne
vienam iilo-i. 
vakariniu

■ Iii.

šokiu, bet p. C. Kiras dėl neži-

Vėl chorai pusratin austojo, 
vėl sužaibavo vedėjo batutas ir 
Itasigirdo, nemari imnikujc 
daina: “t'žliūgo Immž” ir ka
nonas iš “Broliai.”

liejimam* nesiliaujant, p. 
Pocius iiždirigavo “ Lietuva, lė 
vyne musų.” Visi kniji vienas, 
tarsi vienu* močiutės vaikai, 
sustojo jiugerbli Lietuvos him
ną. Tatai |trakilniai IJrtuvos 
himnu tos imrmlus ajieigus ir 
nžsilmigė.

Svetimtaučiai tik leiraujusi. 
iš kur liek lietuvių gicsniiitin- 
kų. ar viri lietuviai taip muxi- 
kaliėki! Tūlas amerikonas išri- 
tari*, kad lietuvių muzika esan
ti laimi žavėjantL Turimi taiji 
ir y ta. • nuni js r kiautų nak
tį tai miegant, tai jmlm.idaui, 
tarsi, skambėjo meilų* daine
lių Imlsai. P-a* .L Piu-iu*, ma
tomai. yra nemažai sielos j Clii 
engiu* Vyčių Apskričiu dairą 
įd’-iv*- ________Tfaaljaatfa.

RUSUOS AUKSAS 11 Sl- 
DABRAS, NE VISAS 

TEKO BOLŠEVI
KAMS.

L-

Saldaini'-* Pnrtola, kaip vi- 
šiem* žinoma teisingai ir grei
tai (|>er naktį) išvalo užnuody
tą pilvą ir kraują. Suvalgy
kite 3 salifainius pirm gulsiant, 
o ant rytojau* ntsikelsite švie
žiu atnaujintu žmogumi. Par- 
tolu išvalo organizmą nuo 
kenksmingų elementų prašaliu 
dauia galvon ►kamaną ir nutei
kia gerų įtvrikų apetitų ir Me
rų prie darbo.

Pnrtoln žinoma visame pa
saulyje. Ji buvo apdovanota 
už savo ypatingų pasižymėjimą 
auksiniai* medaliai* aMt C P*- 
►antinių Parodų Londone, Pa
ryžiuje, Žencvr, Neapolyje, Įli

terių) apakailitavimo, čeko- 
slovakai iadn Kaaaaiuje ten
to pinigais, auksu ete:

Bosijo. pUgais 923,436,484 
rab.

l'žrabežio jūnigai* 38,065,-
322 rub.

Galiniais (aukso ete.) 90,- 
tMMI.tMKJ rub.

7 skrynutes (aukso) dulkių 
4StvWS rub.

514 *kryn. aukso, platinos 
ete 453,811,000 rub.

Sidabro 14,244,328 nik 
Vario ir tt. 273,009 rub. 
Po|icrių 100,000,000 rub. 
Viro laito visokio turto 

22UJ38J41 nik
14 lurtę nottcvtKiu

nespėjo iš Kasai' išgabenti ir 
ji* teko čeko-slovnkams. ku
rie vėliau atidavė gen. Koka- 
Iro valdžiai. Daug sykių bolše
vikai bemaž ncataigriebą tuo* 
pinigus, kuomet ėeko-slova- 
kam* ar Kolčakui ncjiasisrkda-! 
vo. Bet aviu sauvalei ir drąsai fane ir Barcelione. 
tūlo bankininko Michnikivo ~ 
ta* turtą* esąs Omske, Silicri- 
joj. Kolčako žinyboje.

Ar daug nuo Kolčako valdi
ninkų to turto atlik* Rusijai- 
■ivapsiimame spėti. Žinios tos 
{atimta iš rusų Kolčakinio *ą- 
vaitrašėų, “The Itusriaa Ont- 
look". "H. Dr-gaa”.

Ihistja laikydavo •‘skartia- 
vntiH-" įninki- m-mnž aukso ir 
siibibru l*-i brangenybių 
postui.

Taip 1918 ii Pvtrogindo 
bolševikai išgabea. j Kasau 
miestą (bijodami vokiečių):

Aukso pinigai, ir gabalais 
StMŲMMMMM) rub.

331 skrynutę medalių ir 
gražnų iš aukso liet platinos ir 
tt. vertė* 46tUMKUMMI rok

Sbbtbru išeigai* 8,UKI,tlli(» 
rak

Procentiniais iMpcrais 113,- 
(MMJKKt ruk

Viso labo turi* ant UHL 
(MUKI) ruk

Kuomet čeko sloralęai už- 
gricltė Kimliirską, liolševikai 
užmanė iškraustyti pinigus iš 
Kaxan". Jie surengė visą eilę 
laivelių Zeuumie Nauganle ir 
paliepė tiems paimu* U Ka
ta n ‘ pinigus vežti augot ya 
upe Volga, o ten nežinia kur 
butų toliau Imlševikai vežę. 
Vieni sako j Maskvą; kiti, 
buk buvę manyta tų turtą 
imskandinti prie tos vietos, 
kur į uis- Volgą j|>laukia upė 
tiku (prie Žemojo Naugar- 
do); treti, buk buvę manyta 
tą luitą sinh-ti Kolomnojv. o 
težinojo (ikrui ka* manyta žy
deliai knmisoriai. Trockio 
<1 variokai. ,

Ibilševikiii |Ki*kyrė kumi- 
►orius (5 vyrus) išgabenimu iš 
Kasan* turto |msirupiuti. lk>l- 
ševikiški “kamisoriai” kiek 
susivėlavo, nes vo* jie pribu
vo į Kntan*. kaip miestų pra
dėjo Immlmnluoti ntsikriausti- 
jau siiM-ilijon ėeko-slovnkni. 
Bolševikų kamisorini gavo |>a 
gvllion iš ••komanderiau*"— 
liolševikų “vyriausio vaijo”— 
latvio Vutsetis. Inirj raudo
ninusių rutidonrargių. pasiva
dinusių “Karolio Markso” 1 
pulku. Na, pradėta ”krausty
ti”.

Bolšetikiški kumisoriai ir 
“Markso” raudonsargiai su- 
kriuvė ant automobilių “lor- 
rie-” kelis šimtu* skrynučių 
nuk»o. vertėj aut maždaug G.- 
įsai.mai rublių ir popergatini■ 
(“bumuškomi* ” l»-t procenti
niai-) nn' rnlu nn.
ir -veiki dingę.

•• Markso 
Trinkto
žino 
žino

>1 J-ui 
;no kiiill

“MOTINĖLĖS” SUSIRINKI- 
MAS.

Metinis “Motinėlė*” 
susirinkimo* įvyko 
rūgs. 3 <L. Atlantic City. N. J. 
sušripimui atsiliepusiųjų mok
sleivių ir “M.” stovio peržiu- 
rėjimui.

Nutarta sušripti senuosius 
kandidatus *ir nanjrmrictn* 
prižadėta jaigelba, jri nariai 
užvilktas savo mokestis greitu 
laiku prisius.

“Motinėlė*” stovis, nežiū
riai j atšalusį jw aortų raai- 
mą. gaaa puikus kaip bėga
mame kapitale, taip ir geleži
niam*-. kurio suma viršija. 
U6.<MX) m'-iu u. a. kun. Sedvy- 
džio palikimuu

Ta* narių suvažiavimas 
icrripta ex-*tipeiMujBn’
tų ir kitokią skaiiaiukų atydą 
grąžinti užtrauktas paskola* 
kuovrikiausia.

Siūlomasis nors ir ncuficija- 
lis moksleivių fondų vieniji
mas liko neparemtas iš atžvil
gio j tai. kad jo-nuatuma. jog 
bu* daug naudingiau, jei įsi
kūrę naujieji fondai veiks sky
rium ir patiems tnokslriviams 
duodama dalesnė proga 
sušel irtai*. 
Kun. M. A. Panku,

"Mot" 8ekr.
443 Pirk Are.

Bridgeport. Conn.

narių
-* < *|mn

likti

Partolą privalote turėti vi
suomet jai ranka cnt gatavo ir 
todel-gi ją reikia gauti dabar 
tuojau* — be atidėliojimo.

Kiekviename name turi būti
Putote.

Saklainėa Partola skanina 
valgiui ir gema vyrama, mote
rim* ir vaikartl*.

Jo* Mųmkuojauio* į skrynu
te* ir kainuoju 1 doleri*. No
rint iem* gauti ant sykio C skry
nute*, mes išsiunčiame jau tik 
už 5 dolieriua.

Mes tarime daugybą laiškų 
» viaų šalių ir kojotųjų, Irarino 
sc naudotojai giria ir a&noja 
už nejmprastą pasižymėjimą 
atnešančią tiek daug žmogiu
ko* naudo*.

Gaukite ir Juo, o kuomet 
persitikrinsite gerai, papasa
kokite savo kaimynams.

l'žankymą au pinigais adre
suokite taip Apteka Butanu 
U»-2Md Avėtum, Degt L. & 
Near Yoric. (130).

KUKAUMOL
Komodų (cabinet) dirliėjai, 

gera užmokesti*, pastovu* 
darbas. Kiaa*kit« Frad Bac 
niekei

Ims Maaafacteriac Cta. 
10S1 W. įeth ltr.

3 blokai j vakarus nuo 
Hulsted Gatves.

Knyga Valgių Gaminimui
Jau išėjo iš sjuuulu*. kurioje tel|iu 400 gviinusių |m- 

rinklų ir išmėgintų valgių. Nutaisyta gražiai turi 164 
pii-lnpiu* 9x6 coliai didumo. KAINA 8135 *u prisiuuti- 
nių, guuuauia J. Budriku ktiingynė adresas

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 Su. Halrted Str. Chicago, EI.

*

ltJh»

ir

o 
to51 l

Mot

pimui pereiti 
Vyčių knisti-, 
-lan-loti r» n r i

Kj./ d

1

•

Pitklylm-
Jtjn. tašytiui* 
l.hbn- 
d.im-t.ii 

j tuoksią 
bmižyma 

■ kalvy-lė
Vienui* i* tu dalykų g.-il-* 

i'iiioknnt n*ji nng 
tik mokantiej 

intit n V 
ludundvl

d

Ir autniuobi 
niudon-ai- 

kuiui*oi ini ir 
«• žinios. At |*l- 
tai kiaiisinui- 
l-olre • IMlIlr
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B. ST. LOTO, ILL.

TetejM. 
prakalbu tik ir eina bnlševtkal.

B. B.

ciano, ill.

Tauto. Fondo ir L. Ilaudo-[ 
no jo Kryžiaus rėmėjų skyriaus 
.varlius susirinkimas įvyk, 
ketverge, rugsėjo 18 iL, 7 vai. 
vakare, |>araj>ijos svetainėje. 
Malonėsite visi nariai atsilan
kyti jutžyinėtu laiku, nes turi
me svarbių įlalvkų aptarti. 
Taip-pat kviečiami ir tie, ku
rie dar nepriguli, bet nori pri- 
guMi, f H auririnkimų, galės 
prisiraiyti.

Taipgi nedėlioję, rugsėjo 21 
iL, 7 vai. vukure, |uirapijos| 
svri. yra rengiamos labai srar- 
hioa prakalbos. Kalbės žvniųs 
kalbėtojai iš Chicagos L. 
llaud. Kryžiaus reikale. Tut vi 
si Cicericčiai. kas tik jaučiasi 
eoųa lietuviu ir myli rara bo
čių žemę, yra kviečiami utsi- 
lankyti į šias prakaltas. Bus 
nurodoma kaip mes galėtu
mėm sušelpti savo vargsi n li
čiu* brolius. Metuvoje, kurie 
pasirįžę verčiau* įnirti gar
binga mirčia mūšio laukuose 
negu vergauti priešams, kurie 
kėsinasi pavergti musų tėvy
nę. Mrtuvą. Tikimės, kad nu*. 
Cicerieviui. tivtiuleisiuie rankų, 
liet stosime visi kaip vienas j 
laųęribų musų Grobams ir se- 
sutėms, vargstantiems ten, Lie 
tavoje, gelbėdami juos per L 
Baud. Kryžiaus skyrių.
L. B. K. ramšjų akyno vąld.

Bngaėjo 1S 1919

Nesenai pas mu* tavo kruvi
nų susirėmimų tarp ginlduoių 
sargų, kuriuos samdė tabrikan 
tai, ir darbininku kurie nevar
toja ginklų. .StamUrd Ktcel Car 
(’ompanv neišpildė darliiiiiiikų 
reikalavimo, dėlto jie liepos IS 
d. išėjo streikai!. K-nuiuuiija 
rujiinoei gauti stivikĮnulių ir 
gura jų M, urta šiek tink dau
giau, tat toli nebuvo kaip 
tat Imvo leidžiamo* |m*4cab**.

I'am-dėlvj. rugsėjo 8 «L 
streiklaužiui ėjo dariun. « 
streikuojantieji įlariniiinkm 
žiurėjo j juos, tiinkluoti lenui 
(tauijos sargui ir (silicijaiiliii 
perleido streiklaužiu* |a-r tar
pų streikuojančių. Šitie, m..... -
rėdami vartoti negerų prieini* 
nių. |Ninori-jo |*nr**diti streik
laužiam* savo skaitliam* dau- 
gumų. <h-ho su’nrė |ia*lariti 
luinslavimą. Tame tarėjo dnl> 
vauti visi streikuojantieji ib-r 
Iš ui tikau

t larninke, rugsėjo !i <L ant 
kani|ai Morton avė. ir t'oluni- 
Iša avė. susirinku daugiau tuk
siančiu vyrų. Jų viršuje buv-i 
Atncrik*** vėliava. Jų ne**-- vii-- 
i*as įlarišninka*. Kiti darbiniu 
kai ėjo eilėmis po l-i-turi*. I'a 
HMlaviina* Culu'iilėa gatve a; 
ėjo iki l.laisl *1. I" •* n Įui.i.i- 
ko į Cnluns-t av-.. ;m-kui ap-i- 
suk** ir grįžo į Coltunlšu nve 
Čia sustojo visi ••ib iui* |«* k • 
turi* kaip laivo -ję. Priešai, 
įlarišninkii* .1*0••inl.,u*ii 
|M*licijantni ir gi- kln**li k*n>>|Ki 
nijos sargai.

I'olirijaiitų vaiki, pri* į-* pri*- 
dnrbininkų ir lie|*- j:eu*« *•.•«■. 
traukti nno lako, k'irtuotm Iii j 
rėjų eiti ■ n-ikluti'in- i*-*n-ini 
nu i datls* iM’kyrm-n. tat v. ■ 
kikm. I'olii-ijautai nnnj.-. k<* I 
streikininkai suliptų am .-ab 
gaili**, elil-il .freiklmi ’Uini- 
Imtų pintu t1d.11. nmršno 
ti gnii'i*. Streikininkai šiek ti*-k ' 
Įin.illiuli;-: vieni .tilifsinnl *n 
ligalvio. kili ln -uli|"i. '.'r.-|i. 
Inllzialli- buto ll.'l kllll II l l*'t<> '

|<tar1*ininkų ir dirbtuvės ant 
kampo 1 šlami ir Columbia avė. 
Tutsiu truku tavo pilni gink
luotų tlirbluvės sargi). Kaip lik 
kapitonas pasišnekėjo *11 tais 
sargais, jie tuojau* išlipi i* 
trukų ir alėjų pa* giukluotu* 
p*l iri jautas.

Tmla vienas piln-ijantas pri
ėjo prie darbininko, kuris <la- 
litavo ]iaruilavimc a|M*irengęs 
Suvienytų Valstijų kareivio 
uniforma. IMteaumaz jam Be
lą* tą uniformą nusivilkti. Ką 
tas darbininkas atsakė man ne- 
i*-k*i girdėti. Pulieijanln* norė
jo tą kareivį mušti. Kareivi* 
nusitvėrė. poUcijantu šautuvų 
itž vamzdžio. Tada polirijantas 
|K*ršovė kareivį. Kareivis kri
to. tat |Kikili* ir inirėjo Is-gtį, 
ls*l gavo dar keli* šūvi u* ir mi
rė. Jis vadinosi \Vawrzyniec 
Dudek. Tai buvo lenkas, išlat- 
vęs kariuomenėje šešis ar sep 
lytūs mėnesius. Prasidėjo tai- 
stu* šaudymas. Ziihhičs ls-gm 
Kr.i-kuric iškėlę rankas šaukė 
“Ncšaudykit,” liet šaudymas 
nesiliovė. Trys tapo nužudyti 
ant vietos. Vienas mirtinai su
žeista* mirė ligonhutyje tų pa
čią dieną, kitns ant ntojau*. 

-. I.vngvui ir sunkiai sužeistų yra 
šesiplika. Jų skaičius didesnis 
ls*t kai-kurie gydosi namie 
sla|*ėia ir ueeiaaiu*, kad ten bu
vę. Kai-kurir net išvažiavo j ki
tus miestas. Čia paduoda sura
šą mirusių ir sužeistų.

Mirė Ktaaislau- Nlris;, 177 
t'**m|Mny llouse, K. Ilammond, 
Imt. Paliko našlę ir keturis ma 
žw* vaikeliu**. Igmryoas /tadež- 
inirė vežamas į ligoninę. Jo lia
utai fi5 (tau|auiy lloasc. Liko 
našlė ir du vaikai Ismkijoje. 
Jurgis J/oado nušautas aut 
vietos Ut Co. llouse; palikt 
našlę ir keturis vaikas Ir aki- 
joje. Steponą* Kntircztfk mirė 
ant rĮ-tojaus, 93 Co. llouse; pa 
liko našlę ir puiki* mažus vai
ku*. Vieno jmvardės nesuran
da. Visi mirasiejL kurie tapo 
t*ažintL yra lenkai.

Sužeisti: I) Jonas Tatare, 
Lukas, 4!MI Merill ave^ K. 
Ilnmmoud, Imi. Sužeistas j už 
|<nkulį. gydosi Bluc Islaml ligų 
niuėjr. 2) Antanas llomaszk**. 
k-ukas. (itil Klicrmaii sL, suž<-is- 
tn* į ranką, gydosi (lary ligo- 
ninėje. 31 Stepams Kraus, sla
vas. 313 Aiim-s nvew sunkiai su
žeistas j už|uikalį. gydosi S*i. 
Chirag** ligoninėje. 4) Steni**- 
lovas Kmlzi*>ra. lenkas, sužeis
tas į užpikalį. gulusi Conmiu- 
nily linus*- E. llamiuoud. 3). 
Pnincišku, Neu**, lenkas, su- 
žrislas į k**ją, 23 Co. Housc, 
gidosi Bluc Išbusi lig*minėje. 
Ii) Vaclovas Ogurek. lenkas. 
3C2 Ki-iimimsI nveM sužeistas j 
k**ją. gĮ'<losi Coniiuunity llouse 
71 Stcpum* Mareiuiak. lenkas, 
121 C**. įloti**-, sužeistas į ko
ją. gilk**! Coniniunity Hmua*. 
S) Baltru- U'oiciecliosski, |<-n- 
kn-. 3(*2 Ken*«s<d aveM *už<*i*- 
tu* į koją, gydosi Conunutiity 
llouse. 9) Ibizilius Kurnafcl. 
I* ukus, 1(12C*i. IIoum- sužeista* 
į ranką gilinsi nainicjc. liti 
Jonus Fio, 137 C<>. llouse, len
kus. sužeistas j už|mkalį. gydo
si Coiunilinity llouse.

AmmondietU. Į

Nepaprastai prakalbos.

Nc|*aprastos praknllsis yrn 
n-ugimiKu* scn**k»jc, rugsėjo 17 
■I., parapijos *v* .aiin-jc, 914 N. 
I3th Kt. Pradžia 7£N va), va
kare. Kalis* studentas p A. M. 
Ilačkus. Kviečiame kaip virti
niu*, taip ir iš opeliukės alsi- 
lankyti |msiklausyti prakalbų.

VAUKBGAV, ILL.

Rugsėjo 14 d., 1919 m.

Seniausia |au* mus lietuviš
koji draugija, ftv. Baltramie
jaus vardu, šiaislic švente sa
vo ilvi<lešitni ]s-iikių įimtų su
kaktuves. Žirninių prisirinko 
pilnutėlė svetainė, taip kad ne- 
visteliu* tara kur atsisėsti. 
Jaunieji sėdėjo ant laiptų ve- 
danrių į viskas.

Apie |>u*iau trečių iškilmin
gai atėjo j svetainę šv. Antami 
ir šv. Juozapo draugijos su vė- 
liavmni*. Baltraiuicjiiiiai juos 
gražiai pasitiko su Amerikos ir 
Lietuvo* vėliava. Metuviškoji 
tavo teisingai (msintn. Tų rei
kia ladymčti. ih-s kitų kobmijų 
šventėse tankiai vėliavų sjial- 
ras būva smuaišytos.

Kračius pesveikim* ne vien 
draugijos valdyta, bet ir muzi
ka. Programas prasidėjo ta 
žymaus parivėimima. Pirmiau
siai para;djos risiras |«gii-*l<>- 
jo tautinį Amerikos binmą. 
paskui tie |>atys giesmininkai 
gražiai lantainav** šv. Bali ra- 
■rnejaus draugijai ilgiausių me
tų. Jos pirmininkas, p. X Bak
šy*, perskaitė kitų katalikiškų
jų Wautagan» draugijų pa- 
sveikinimus ir duvaiuž*.

Po to *• Draugo'’ atstovas 
kun. Ilučys jiasakė prakalta 
apie Šv. Baltramiejau* draugi
jos nuo]ieliiu*. ajue reikalų >*r- 
gauizuoti* AuM-riko* lietu
viams ir a|šc nukalą padėti 
Metuv*** valdžiai užtaigi i iš- 
linosavimą iš |s* svetimo* įlek
iu**. |*s*talant su-lary Ii |*u*ko- 
*?•

Kum Bariui Is-kaltaut į sv<*- 
tainę inėjo mie*to imt jom*. Ji. 
ta|<*> gražiai priimtas ir |*askiii 
jis |*a*akė gražią prakallių an
gliškai.

Paskui iiM-rgaieių elmrn* iš 
Altoriau* puošimo <lniugij.>* 
sielaimivo gražią ilginei*-. P-a* 
Vladas š|N*kn* |*n*-akė juokin
gų tin*ii<>|i>gų “ Vedusi** biimė.*' 
‘Paskui virtinis klclsma* kum 
J. II. Klioris (msakė prakali*:) 
n|n<- reikalą ir naudingumų 
draugijų. Kaita laivo rup**tin- 
gai a|sliri*ta ir turiuinga, kaip 
|*nprnstni kun. Kliori** praknl- 
Imi*. P** to 47-tos kll**|M>. Vile 
p K- P. llajoniulė atliko rimtų 
• l*-kl*-ma>-ij.Į “Kareivi** mir
ti*.” Tn*la vėl giesinininkm |*n 
dailini** “Kur Bėga Šešupė.” 
*■ |*4ė lt. liuli le-ailė iš Nekal
to Prasidėjimu draugi jo* dek- 
l*-inaii* “Skrisk iHtukšteli.“ 
Tolinu Imu** du sceniški vuiz-

Aleliui. “V<-vcr*i*i |ui-il,all.-ji 
iną su Kulokil” tnleiitiiigm at
liko PP- V. švitoriu- ir J. Ilni- 
lu. **šv. Baltramiejam draugi
jos narini siiloe “Daina l«- ga
lo.“ (*ir-iiil<iiiikalr |*a*blilin 
iti “Kuriibli”. 11 1 ml* 
'lauk*- “Lietais, t-iin- 
*ų.“

Mii gĮiu**ja Šv. Kultinu 
jau draugija!
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Dr. M. T.Strikolu
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Kalbėtojam buvo Al. M. Rrf- 
ktu, Loyoioo univrr*it(>lo imsli- 
ciao* Rtadeata*. Prakalbo* pa- 
vyko. Jos sutiprino lietuviu, 
kurie linko ton piiM-n. kurion 
vėjo* papūtė. Kaip vimdą j |». 
Al. M. Raėkaii' prnkallin* at- 
>*ilanku ilnug žmonių, taip ir 
Ji<»^. prakalbo-.- irt t.lii dn*ni 
Imvo pilim .velninė.

Ki.lėlina vakare, nigs. 7 d., 
kalia toju kalliėjo dvejuM- to-| 
nmer. Pirmoje traaij kalln'-jo 
a|iir l.ictnvo. Ini.ve. kn- tai 
yrn tikra laiavė ir kaip jų turi
me nuprasti, kaip už laisve liv 
tuviai kovojo praeityje ir kaip 
kovoja dabar: kaip mra turime 
gerbti tuos, kurie kovoja už 
iiiųx tėvynės lai.vę. Apeakė 
kol., yni .kirtimui, tarp lik- 
n>.io. laievėn ir l.ileevikų lai.- 
vė*. Čia kalbėto ja. įtrinalėjėg 
ItolJevikų “lai.vė” žmonijai 
neės vergi jų. .kuolų ir pražūtį 
tautai. Po to |uip:i*akojo a|>iv 
lietuviui praeitį, kaip ji buvo 
per ilgu, metus ..jmudžiama ru
sų. kaip lietuviai ištveniiingni 
pergyveno vi»n« .unkiuo.-iu. 
laiku, iki dalairiinėa, |ia.kuli- 
nė# kovo* už savo lai.vę.

Toliau |m|m-nkojo apie L. 
Vyėių orgamzncijų ir jo. rei
kalu; kas yra vyriau kų jie 
reiškia; kad vyčiai pinui stoju 
už IJrtuvos lai.vę ir yrn p-oi- 
ryži; kovoti iki im.kutinio už 
savo oliul.į: 1 ro vus ir lėvvne.

■ Antra kalbi*, tėiua laivo ajiie 
Lietuvos turtus. Čia kalliėtoja. 
a|»akė kiek raminsi lūetuvos 
ž»-tuėj turto, |>av. gintaras 
drudut. radijinn.-is. migli*, ru
da. gi iežis ir <inug visokių šak
nų bei žolių dri gyduolių. Yra 
taip gi daug šaltinių la-i kuror- 
tii. kur vasaros laiku žmones ir 
iš kitur atvažiuoja gvilytii^.. 
Kalla'-lojns rakė, kad visų IJr. 
tuvos turtų > visų |irauMH^- 
reikia |uiimti lit-..avimns į ral*o 
ranka*. Tada Metalui ir darbi
ninkams lietuviam. Ims ateitis 
užtikrinta, tada nereiks tranky
tis* |m> pintų jį pasaulį taip kaip 
<lalmr knd traukimą*. Kad tų 
viską atsiekus, kalle'-loja. uuro 
dė. jog turime prisidėti prie 
įvairių Isisiruvių, |Hii«iaiiU Še
rus. Tik tokiu l*udti galėsim |*a- 
geriuti savu latvį ir |inke1ti 
Lietnvų. Ilagino publiką prisi
dėti ir pirkti IJetuvos Aiueri- 
b*. Pramonė* ILvė. šėni“.

Palangę* kalliėti prašė- kinu 
.imu. jei ka. kam buvo neaiš- 
ku. Klausimų niekas neibive. 
Svet. buvo ir socijalistų. ku
rie fmprnstni tik to ir Inuk-ia- 
v*>. liet šį .«kj netiri." |>n-iio. 
■liti. iie> nikštuknis. turimi, 
jautėsi prii-š p. liaėkų. Vietoi- 
knliilikų priklausė apie >ltiti;irti 
ne. l.-isiioii-s. kuro*- iš jų j ra 
geresnės. Kalbėtoja, taip už- 
reiškė, knd viso, yrn geros ir 
visos lietuvni reikalinga*, ir 
visas reikin n luti. ne. Lietuvoj 
dėl visų dnrl.i bu. užtektiimi.

Tilo ir |Ki-diaigė priiknlls*-.
I'niu.lėlio vokai*, rugsėj,. s 

■L knllš j" :i|*M' Metui o. prie. 
šit. ir kn»Į rn tie Lietuvo. prie 
šai.Ki prakiiHm MM-ijali-tui.r u 
I.Jševikae ■ bitlo tikiu rak-t. . 
IK- iš«|ė ' visus je

Mų. .*"■• ilistni ta 
it spirgu-ant km 
mdo-

\'t-up.ii 
LielUVo pi 
ėiu» it lėni 
l*U<iu- |*HII.. 
vos lai s v.
• kell.l’in.l >

j Rusiją, kaip bolševikai nu
kanki no kun. Mimkį. Laike to
kio posakojitiio nevienas iš 
publikos ašaromis skruostu* 
apvilgę. Bolševikai sėdėjo lig 
nudiegti, retkarčiais luilmlda- 
mi. Kai kn In tik rtiknilėdavn 
ir dnttriaii niek**.

I’o j i.ikii'lųii kalls'-tujas pra
kl.tu-i: .ų. P’i.iia* klaiiMiiia*' 

i-uio np;*- L.rlui*** l.iuo.ils-sį 
Sargu.-, k.; jie r* iškia. šį klau
simą kulb'-lojas visiems su- 
pr.-mlaiiuii išai-kino. Pa«in*lė, 
kn I ir šiam** vakare tik vii-iui* 
klausima* Imi** raštu |*.i*luo 
ta*, biiteiit: “Pasakyk |*mas 
Kiiėkau. *k-lk** ryčiai ra****i į 
Lietai-*** Sargus ir eis tų |*nėių 
Liolių d:*ri*ihinkų l«*lš-vikų 
l .ilili." Į -J ki.'lll-UI'Į k.ill* .<• 
ja* laip gi rai atsakė, kad pub
lika iš juuko V*e UUo kėilžių n*- 
nuvirto. Mų* bolševikam* vy. 
čiai yrn taip taisų*. lig velniui 
kryžių*. Ir kaipgi jiem* is-lm- 
l*ni*ų*. kad jie eina tu tėvynę 
ir tautą. J«-igu jie eitų pri** tė
vynę ir tautą. tn*in butų jiem 
pirmi drauguėiai.

Po prnkidlui buvo |*anln* i- 
nėjnma nt*|*iiiixdinta |*. Al.' 
Itaėkau* prakalta: “ Barbinin- j 
kų ncpriet«-liai.” kurią visi |>ir- 
km Paskui buvo ]iarduo<laiiii. 
Lietuvos Amerikos Pramanė* 
ILvės šėmi, šėrų |*.-inliH*tn už 
L7*rt *l**l. Dauginiui |m-ižn*lėjo 
vėliau nusipirkti. ii< - tame bu 
ke neturėjo pu.- sav* * pinigų. 
I- A. P. B-v*'-i šėrų pirkti* vie
tos lietuviai gah* |«a* įgalioti
ni. J. Zaluilioaj.

Prakritas visais žvilgsniai* 
(■aviko. Puldiko* prakalta-*- 
;«-r alui vakaru tavo itaug ir 
visa liko užganėdinta. Daugiau 
tokių prnkiilhų.

Neužilgo tikinu* rusilnukii 
geriu Imtuv**s atstovą, kilu, 
l-nukaitį. su |irakaltamis.

Prakalbose Buvęr.

I
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Ar Jau Buvai Šv. Jurgio ParapijosIš CHICAGOS LETimy 
numy

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, bedarbis karpenteris 
NUŽUDĖ SAVO MO

TERĮ.
Trečiadienis, rugsėjis 17 d., 

•v. Kvartalinė d. (pasn.).
Ketvirtadieni*, rugsėjis 18 d, 

tv. Juotapas Ktip. Zofija.

NETURTĖLIAI ČIA BAD 
MIRIAUJ A.

Taip tvirtina Columbia uni
versiteto profesorius.

Redakcijos prierašas. Savo 
mintis apie šitų dalykų pasa
kysime redakcijos straipsny
je. Pilnai sutikdami su p. Pa- 
ra|tijwtu, tik viename dalyke 
skiriamės nuo jo, Mums išro- 
ikt, knd seserim*1 Xazaretic- 
lėnis lietuvaitėm- nėra liūti
mi reikalo visai -kirti- nuo 
kitataučiu, ne* fiv. Xazareto- 
A-iinyn<e Kongn-vurija m’-ta 
lenki-ka. o lik katalikiška. 
Daugelyje kongregacijų ilgiau 
nr trumpinu visi broliai, nr 
seserys. būva vi*-m>- tauto-, 
liet alriradus toji* kongregaci
joje žymiam skaičiui narių iš 
kito- tautos, gali -u-idarvli at
skira tos kongregacijos šaka. I 
vadinama provincija. Tada 
tautinius naujorio. šakos rei- 
knlu- npnipiiin ji imli, žitirė- 
ibi nu lik savo tanios reikalų. 
Mes, žinoma, nesipriešintume, 
jri Ar. Tėvas'Utra-tų. kad se
serims nazarrtietvni- lietuvai
tėm- geriau yra sudaryti at
skirų kongregaciją. negu lik
ti. M-meio- prorincijn. IU tni 
jau pačių -eserų ir liažnylinės 
valdžios įlalykas.

KERMOŠIUJ-BAZARE?T0WN OF LAKE.
Antano iš Padvos Draugia.

“I.ietuvo-” No. 217 tilpo 
\nl.iisi JJ 1‘advo- Draugystė- 
i, žolinei ja. kurioje neteisingai 
už ipuldiie j.,tii:i aut vielinių: 

iKb'lHmo. Se-etų ii KiUIliteln.
Auliniu iš l*mlvos Draugys

tė prirabt žinoti štai ką:
1. Tikri; i-M-ių-lietuvaiėių 

iini-ii mokykloje rnmla-i n»* 
lt y-. Is-I (lenkiu-.

2. Sužinojau, kad likusių 
-•-erų tarpe vrn viena, kurios 
tėra* lietuvi*, kita, kurios mo
tini lietuvė taigi ir tųdvie
jų negalimu pti-kiiilyli prie 
lenkių. (»i kilų *s*n) larjie 
raminsi amerikouių. nemokan
čių b-nkiškai knlls’-li. Jos vien

l.i'ii., ir Kokiri' «"«Hų

Ir pat" tnųjana pasidarė galt.!

I'žvid:nr |>o pietų pi. tumi. 
1714 Nu. Uis.il vnl, įvyko luti 

I-i tnifislija. Jame. Kolarik. 
Į|e-r keli- mėm-iu- nudirta.— 
ikiii'IH-uleti-. nužudė -avii mo 
liti. p:i i>vė nošv.* ir |«if. tilo- 
įitit p:i idiin'

•lu molei, 
-mulkiu daiktų 
Tuo tarpu 
Is-larbiiivu 
Intui iui- 
tauli.

|4 girtybė- namuose įlaž- 
ni.-ui-iii pakyla ts-ulikinini ir 
burnini. Taip I..........................
I:o tiaimm-e.

1‘a-nkojamit. jog Kuliu ik 
įuu 1-11111 rHitiHiję- -n v,, mu 
terei. mėvei ir avo 12 metų 
-ulini. Pajudinu-- smi v t ino,■ 
jimu- ir išpildė.

Tnigi’lij”- melu -mm. butu j 
miakykbeje. Imi išliko ji- gy
va- ir -veika-.

mėni--iu» 
. nužudė
• no-i.' 

g-iln.
užlaikė mažų 

kraut nvėle. 
vvra- .1-1 -tn-ikn 
ie. ;d*otiei. |m- 

įnikti,- ėmę- gir-

Jeigu dar nebuvai tai tuojaus nueik

Bazaras bus Šaradomis, Sub. ir Ned.
Neturtingi Am<-iiko- darbi- 

•inkai «u savn šeimv-nomis ;ei- 
lengva hndmirian.i.i ir nuolat 
artinn-i prie lindo mirle—. 
nor.- |kiIv. tu neguli į-ivuizdin 
ti.

Taip imą dienu |m-nkė 
lumbin univn-r-iletu prufe-o- 
rius IVilIinm F. ttgiuirn 1<-i-ė- 
jui Al-ebnli-r. kuri- vi- d.-u 
iškinu-inėj.-t liudininku- gyvu 
lių skerdyklų diiiltiiiinkii n-i 
kalni*.

Pruf. (tgburn im-iulė savo 
sndiitvtn- skaitline-, iš kuriu 
patiriamu, kml dnlmrtinė- 
žmonių gi-ntknrtė* gaivingu- 
mas taip šilimas kml reikia 
abejoti liau -eknnli trečioji! 
žmonių gentkarlė tralė- pilnai 
gyvuoti.

Anot Oglilirn. kml užtikrin
ti Irečiųjai žim-uių gi-ntknrlei 
atiprrsnį pa-ilaikyraų. šiandie >L 
Imtinai reikalinga šeimynai išjlei-uiam* smtmšėjrs darbas 
prekių a«tmrnų tunMi mažiau- 
ma SIJVmi metinių į|>laiikų. 
Ra $2J**t galima g«*riiiit gy

slių pakis kml kur darbinin
kam* iMulidinauii užtnoke-čiai. 
ten tnojaiiA sumažėja mirtin- 
gumas

» PRANCŪZĖS CHICAGO
7 n.

Aa, diena Amerikon alke, 
liavo 122 jaunos prancūzė- -it 
tikslu lankyti šios šalti* mo
kykla*. Iš tų 35 atkeliavo (Iii- 
engiau Jų kelio- lauky- vie
ton mokyklas. gi kilu- iškė
limu j kilu- miestu* tai. |*a- 
šiais tikslais.

NUBAUSTAS MILIJONIE 
KLAUS 8UNŪS.

k:dlu,j<- ir 1,-keijn- |,slix*ln.
3. Sesuo Viršininkė yra lie- 

tuvaifė - imlrijot,'-. Ji vi-ų 
įlinkykl„- tvarkų vula.

1‘riradynmi. knd ganėtinai 
‘vaikai yra lavinami lietuviško 
. įe dvasioje, liudija nmkykbts 
vaikų parengti vakarėliai nr 
Ini mukykbis tis-lams užsiimi- 
gu- nr kitai kokiai nors iškil
mei (m-itaikius. |h-ja. Antanu 
i- l'adio- draugystės nariai, 
in.itmmii. i Im.- v.ikan'-liil. ne. 

.!šliauko ir ib-lto tokias mūš- Sk, ll-i.-iina. I;ad nuo liet-,- lt... ....................... . numinga- n-zolmrtjas ltp>bi.
tmiiiieiĮKiIintii- (liteagu- .. . .

4. Kada sv. Kazimiero vie
nuolyno įlar nrluivo ir nebuvo 
lietuviškų mokyklų. IMavai- 

[tės, turėilmiios vienuolinį pa
sukimų. įslmhra į svetimtau- 
ėių vienntdymts. Itūlesnis lie- 

Įluvaiėių skaitlius |iritil(m prie 
S'azaretierių viettuolyim. Iš 
karto josios ibtrlmvosi tarp 
b-nktp 1*4 Ugniniu jo* |tinu«š. 
tinės organixavw (tintiasias lie.

Ituviškns mokyklas.
Kad Seserys Nnzarelietės 

Ii. turait,- ir jų trūkstant sve. 
In-ika, ivyk- (irmb**ju* rttg timtatilė- sąžiningai itarbavo- 

-••jo 22 d., almi pratie'itiiu lų liudija jųjų darbų |*uikų* 
dathiniid.ų unijų viršaičių. J vaisiai mu-ų lietuviška 

<’lii,ii-:o- apylink ’m- l»* .mokykla įgavo vabliška* tei.
-In-iku- (Kili,- apie pusaulruL^, Moderniai jų užbaigų be 
šimtu tūkstančių daritininkų. 'vargo į-loja j augėlesne* mo

lė IVa-bifigtuim |miuršaam.|*:ykins ir timk-le prabmkia net 
jog netiesa, kad butų 
nutaria streiką atidėti 
litai.

L. RAUDONOJO KRYŽIAUS 
RĖMĖJU DOMAI!

SUMAŽĖJĘS TEISMAMS į
DARBAS.

Tų |uitvirtitui ir vyriausia- ’ 
>imniei|adi- leiM*-ja< <»l«on.: 
Milžinu yra pra iž**ngiinų |tri<-š 
įvairia- um-to |«in-lvmii*>.

Tni -vaimlų pnJiilth-ijo- ' 
raišiai.

RUS STREIKAS PLIENO 
DIRBTUVIŲ DARBI 

NINKU-

Ui pergreitų važiavimų už
mokėjo $40.

DU LAIKRAŠTININKU 2U 
VO IA PREZIDENTO 

PARTIJOS.

Portb.nd. Orcgon, mg.. 17. 
Ana dienų ant <'uluiiibin vieš- 
k**llo |n-rviriit niiloiiaibiliti- 
><t keliai- laikraštininkais, ko 

U'ilmette | h ii i>- rie draugai,, pn-zid<*tttu Wil 
e. Ibi laikrašti 

jttuiku žino, kili try» -iiž.ei-tn.

Rugp. 17-20-21-24-27-28-
Saleje ir kieme 32rd. place ir aubnrn Avė.

Buza re kimšte, pririk'ajjįc žmonių. o kokių lenai- žaislų ir įtaikių yra tai ga
li tiktai tau apsakyti ka* yra husare bare* ir mate*.

Taigi nepasilik tų tarpe kurie neatsilaakc po laikai gailesį, bet šįvakarų at
eik <i tikrai itžiaagsiesi.

Ana dienų iiiilijoim-riaii- 
Svifto iH'|Hil>iihi lui-iomi-. 
skubino-i automobiliu gyvuliu . 
skenly klų ofi-:m.

.Miestelyj tvilllielle (uJL ■ -uiui-.i!*..
motut* jį sulaikė iiž |»*rgreiln j -„no kelionėj,* 
važiaviuių. lt.-;.';,. L'

Jaunu- milijonierių- jau n:i | ------------
Iru kartu buvo rann-šiimtn-. ĮNARAALAS TOCH PAIE9 
Tad taiko- ti-i-ėja- šita, kariu 
Suirfto ii,-ĮKib-id>< ltt-4-iimii-. 
Nulstudė jį š4ti.

Kūnu* vužiuvo -u tėvu. Ibi 
j tėvą lientkn-i|>1:i delno-.

KO SUNAUS LAVONO.

SUORYŽTA INFLUP.N7.0S 
EPIDEMIJA.

Paryžių*, tu-.-. 17. Buvu- 
-iu- km.- pradžioj,- le-lgijoj-- 
žuvo ir •e-žinui kur (uihiidot.-i- 
•laršakr Fm-lio -ūmi-.

M ■•:••!•.- lt, i|H--i i Ib-lgijo- 
ii lininy tu- -uui-li jn -iiniiil’ 
I. .mm.

Skaitlius snsirjiiuu didėja.
NEŽINIA KAIP ILCAI BUS 
PULK HOUSE PARYŽIUJE.

4‘111* D>. Iii 
Ilgi vžt

Faryžin*. hi-_*-. Ii! \us-ri 
itii-La nt-tovylie laiko- Luti 
r. mniMie tiuskells-. jog pulk.

/iu jvlil|V m

l-e v
*- kn
• Vi!

| .aųk’n* ir iii<ik*i4 jimii^iKin ini 
buvę i, įerikonų vaikus.

teles. v,,, įinmiui. kad |>a*iilau- 
gin • Seserų Xazandieėių — 

'lietu aičių skaitliui, bu* pnt- 
tm nuo li-nkų vienuolyno n(- 
-i-kirii ir savo uždėti. Taip 
knip neiiini M-wry< lenkės 

!al-i»kyrė mm M-sen; vokiet- 
(kų.

Taip tad tiž-iimik.i "garsi” 
\ntrino i- Padvos Droiigy*1ė 
M-««-i'iiii- vii-iiiiolėiiis už jų
jų |H,-initknvinią už nežino- 
'gišlmi mažą algą.

Bėda -u iieišnutia'-liai-. kurie. 
tiĮ«ir1 savo “bėgančių” n«i- 
kutų kišn-i į reikalu*, kurių 
imtys nesupranta.

Dar Antaninė Draugystė mi- 
ui Geliu Seserų Klizilllierieėių 
••-kilnių“. Apie lą -kunlą nei 
iH-.-iiškin-iu. ne* įmėms geriu 
Kazimieiii-tės |maiškino sav.t 
l'/reiškiim-. Iil|,ii-iiim<- "IIrau 
gu“ 2I*» milu.

Gerti, klelsinas. A. Kkrypku. 
t i-a- |iii-laiigii- d<-da. kadi 
mukikta Imtų kimpiiikiau-iti. 
ii j„ (atstangų vairius matome: 
šv. Kryžiau- mokykla pilnutė 
taikų. Pi-rnni Imigė 40 mo
kinių. 1,,-veik visi jie įstojo j 
migėt.-ii,*- iiiokykln*.

Antano i- l'udvo* Draugystė I 
turi m-ai-kin- tikslu*.

Girdėjau kttd ir parapijos:
Imsan* :it-i-<1 - dnlyvaatl. Ne

Trečiasis lo. It K. rėmėjų 
Chieagti* ir apMinkių skyrių 

' Ap-kriėio susirinkimas įvyks 
■ trečiadieny j. rugsėjo 17 iL. s 

vai. vakare, kv. Kryžiaus |mra- 
|tijilH-je svetainėje. Su. U'uud 
ties U'. 4<ėih gatve. (|š tidiaits 
■laly vaajantirons reikia važiuo
ti W. 47th gal. karais iki No. 
IViMsi st. ir išlipąs eiti šiaurės 
link vienų kvadratų ir eiti |>ric 
šiaur rytinio kampu IV. 4<kh ir 
Siu W<wnl gatvių).

Aiame susirinktus- Ims evar- 
stimii įvairių komisijų rafsirtai 
bei skyrių veiklumo |»rniw-ši- 
maL

(leistina, kad tie skyriai, ku
rie iki šiol dar ęiiieagus Ap
skričiu sttsiriukiiųmNu* nedaly
vavo. ka<l teiktųsi atsiųsti |«- 
siuntinius, nrlia tųjų skyrių 
vnblylių narini nialoiiėių susi- 
riukimaii atsilankyti.

Juo įlaugiau veikėjų, tuo 
itaugiaa utusų numylėtai tėvy
nei, IJetuvai. naudos ir padrų- 
sinimo josios šventame, iš pa- 
verginsi vist; t Jut u vos gyven
tojų išliuosaviusi darls-. Kas 
Liet tirai laisvės nepavydi, tas 
nešykštės vienu dolierių meti
nės itsikeslics ir ta|is vietiniu 
skyriaus nariu. Atsikalls*jinui* 
nuo šito švento įlarim juos (ta
šius |Mstnerks.

Visi prakilnieji lietuviai at
eikite ir |*aduokitc Is-itdraiti 
apsvarstymui sumanymus, ku 
rių prisilniluiiit iš (*bieago* ir 
npielinkių valiosime surinkti. 
IJetuvns llamionojo Kryžiau* 
draugijai pirui Visų Avmitų 
lomi Rt^tMHMMHI.

Dr. A. K. Rutkautkai.

VAKARINĖS MOKYKLOS. 
1919 1920. M.

ihi

ii.
:i.::i:i::t;tt:m

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W S S i 
iinuiiiiiiiiiiiiiiiiimmnuuimmmtuim

ir -avo kailį pradeda 
iš šv. Antanu iš 

diaugv-tė* liko tik 
iš 1’m‘lra..

Pampi jonu.
Daugelio drangytėių 

narys.

NUc.
Ihtrley (Klem. ir For. ( 

ry avė. arti Aslilaml avė.
Krankliu t Kietu, ir Kur. Į — 

t.iH-ibe *i. arti U'ells.
Ijike Vieu (lligil. Kietu, ir 

For.) —X. A-lilnud avė. ir Irv- 
ing Park lilvd.

Neini I lligh. Tis-lu IJetll. ir 
For.) <iIi-ii«iiuh| ir Ardnmsi- 
avės.

Ijitie t lligb ir Tecli. tiktai)
Divi-imi ir Se<|gwick si*.

Vi.j//* Il\ .( S „I,-.
I’urr (Kietu, ir For.) 

Itiud ir U'u)uin-ia arės.
tiis-tlie <Kleng ir For.i 

lliH-ku.'ll si. arti Fullerton.
stone (Klotu, ir F«>r.I— Ital 

loii st. ir Maldinsią avė.
\\n-iiiugluii i b.leiu. ir For.) 
Morgai! si. ir tlrnml nt 
\V<-I|- (Kietu, ir Fog.)

I.iihI nve. ir Cormdia

Bar

\

Kviečia nnoėinlžiai

Tuley (Klenu For. ir Com- j Craur (lligb ir Tecb. tiktai) 
merrial)—l,«touuic ir X. (1are- —Oaldey avė. ir W. Vau Bū
nami avė*. ren at.

Siluirz (lligil. Tedu Kleitt. Harriaon (lligh ir Tcch. tik- 
ir For.l-Mtlwauk<s- avė ir \V. Ini)—24-lli >1. ir Marsltall ItlviL 
Addisull *1. . į ......

I Sontl< Si^r.
Il’is/ Sidr.

, . .... . .. , llolden (Eietii. ir For.) —Jaekson (Kiem. ir ror.) —o, - .... e-. ,JI-*I ir Mmiui* *1*.Sla.llo ir Betler Nt*. I
Koua-iiskv (Klem ir For.)— Srtranl (Klenu ir For.) — 

2tMb ir Tlirintp *t*. A4MI« rt. ir K Hermitage are.
(’n-gier (Klem. ir For.) —, l*itilli|»* (Iligli. Klem. ir 

IVimd ir Yeaton *1*. ! For.)—IKMIi *t. ir Prairie avė.
lainson (Klenu ir For.) —1 Kngkuvood (lligh. Klenu ir 

llonutn nve. ir 13-tli *1. For.)—Ntewart avė. irIi2-tal st.
Biihis lEhmu ir Par.)-S5-lli KuUitai| (KjMn> ir ForJ _ 

st. ir Centrai Park nve.
Ilniiimoial (Klem. ir For.)—

21-st (»l. ir Cnlifortiin avė.
.Medill t lligh.-Kletiu ir For.
I4-Ili pi. ir Tlinnip si.
Aiistin t lligh. Tim-Iu Kloni ir
lu Ibi- ••Iah,|i” (ComiiM-r- 

F„r.)- Fulimi si. ir X. I.ung

• 83-rd st. ir llouston are.
Tikletl (lligil. Toriu. Kielių

. 11 ir For.)—47-tli pi. ir l'uion av.
Ibiueti (lligil. Tįsiu. Klem. 

ir For.)—MMIi st. ir Manišku- 
nve.

Fenger (Iligli. Kielių. 
For.t—ll.Vtlt ir Stati- sis.

eini Kvening Kcboot)—218 No. 
\Valutsh are.

Prter A. Morlrinu, 
Kuperitltendetil of 

KcIkmiIs.

Paaiškinimai. Aitame nura
šė rietu, reiškia pradinei! im- 
kyklos kūmų; for.—anglų kal
iam svetimtaučiams. lligh— 
reiškia augštosios mokyklos 
kūmų; teeh. — reiškia amatus: 
commerrial—reiškia pirklvho* 
mokslą. Pasirinkt* sau t i tiks
liu) -akų. žiūrėk, kurioje mo
kykloje ta šaka ižgukionia va
karais. Ji yra lik tenai kur ša
kos rantas Įuulėlas kaltėse prie 
mokyklos va n lo.

U TOWN OF LAKE.

A*. ADOMAS A. KAKARAI AKAM, KKKAKCIAI KASAU.
AS labo rtrrsu p.-r 1 mM-ia. bu-lul-»4Js» pusstls būru. IHapvp- 

MJ*. nusirisimai pUrsIls. suataM*Junaa Krauju. lakas Narr* tr 
alilaa- -l-Su dūmojimai .IM h sau. ir buvau nuauna vilnas. k a* 
t-i-ovm-iu V.«iit *-'U'*|o -»*• l-arrl *-<*-. uvatoil-)-■ vlauju Antart- 
kaj .r im rūbeliu, i-1 iMukur našavau aavs avakaiai r-ralboa

ttrl k.A* t-arvikalavau Salularaa valau. Dilimo. Krauju vairia- 
to. Krrvaiuaa. lakatu ir liauiuausma rrSuoha. lai po •uvanollmul 
U1H.1M o*lu**l.a n«»|. maao t*llrai atairaut. atimu. sarai dlrM. 
Kraujas lianai* Narvai *m* Mlprtai dirbu, lakotai aiasava Hau- 
■oaliamaa prast ko. diosliai oabotiado po krutino Vidumi ritimas 
lAaykc* po ulmusmiut «W1 l*s>|. H-Siu > minosių Us-rdavsu kas sa
vam po butrli llslularaa. ll.Urna. Ir po 3 min aavo psvolksto pa- 
utai-uu lok! sAiHunio kaip nrp dioaoa ir aaktisa liohar taukiu*— 
omariai ir vou llakamao tr ĮSOS urbiu Sukata Mal.e-ra- mvltatu r— 
radrji.1 ir linkiu v.-oiiuo savo draucamv ktviplioo yriu Kai ui ar va

KALI-TARAS, 
Ctn.MII'AL tSSTTTtTtON d. —,-- r>or,

i:ot »a llal.U.1 SI- THopkaor lasai MIS. <bl.-r>. tU.

U Vyčių 13 kp. laikys savo 
Isusirinkimų šį vakarų. 8 vnl. 

ir lllavis Stpiiin* parko salėje.
Korespondentas.
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