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Daugiau Pusės Milijono 
Darbininkų Palies 

Streikas
Bartininkai pasirengę kovon 

nž savo teises

Jis palies daugiau pusės mili
jono darbininku.

liet kovoti ligi pa*kutinųjų už 
įlarlto žmonių tei*e*.

Fitapatrick Washingtooe.
Nncijonnlio komiteto pinui- 

Ininku*. Jolm Eitz|uilrick i* 
(Itiragu. iAkel-.ivo ii ėia Wa*b- 
ingtonan *u prnnrėimai* Ame- 
riko* Itarbo Federacija* prezi
dentui (iamiterauL

Kitzpatriek iii U'adtinglono, 
regi* kėliau* Cliicaguu. Pan
kui ir vėl *ugryž čionai vyriau- 
►ion kvntrron.

Sužinota, jog už poro* navai- 
ėių noritua ėia nnnaukti vi*ų 
plieno dirbtuvių darbiuiukų 
unijų atntovų nuvažiavimų. Nu
važiavime Im* ir Am. Darbo 
Federacija* pildomam* kanai- 
ti-ta*.

IS McKee»port. I’a. prane*-

Yetk, rug*. 31 — Plieno 
dirbtuvių darbininkų draika*, 
aitrinai imant, pulie* D13.<MK> 
darbininkų.

I* tų plieno korporacijoje 
yra 26K.7111 1* jų Ak74l dar
bininką* turi Sėrų kom;tanijo- 
»e.

Plieno korporacija 191S inc- 
***' *'b vienom!* algtaui* yra 
i’Tnh'j- j $432j88XK4.

žemiau parodoma* *kaitli»t* 
darbininkų *varbc*i>ė*e gėle- 

t «ea ir plieno konųnmijom vi-
•MMBrJ:
l’nitnl Statė* Kire! Cor- į

Itoralion ..................... 3ft<7l<i |'«- k"*’ ’««« ufciaryOa Tinplate
IKItlebi-tn steel.......... 93JUIII i^^uv* ir U’tdd darbininkų
Midvale Steel & Onli- p!.^ -‘‘“‘‘‘"į K"’n|-n^

l parlamente atniradę* perdhle- 
I Ii* iSdirbimų pervirai*. Ibd 
. unijo* organizatoriai yra nuo

monė*. kad kompanija ruueia- 
! *i prie darbininkų *1 reiko.

gaip (Mi

<*ia daug kalltama klau*iiue. 
kaip diiieli* *kaitliu* įlarbi- 
ninkų i*ei* draikau, l'nijtt 
vatini tvirtina, jog jie Šiandie 
neguli laiduoti tikro *knitlinur 
■btrliininkų.

Jie pažymi, jog ap*krityj 
taria* Young*town. O„ h 
Jolmdoįvn. Pn.. *u*treikuo* 
mažiausia 3K1JMNI darbininkų. 

Plieno korjmracija atkakliai 
tvirtina, knd i* jo* ilnrbininkų 
vo* 1.*> nuo*, priguli prie unijų. 

Kilkų *ako darbininkų va
itai. Aitie (uižyiiii. jog diilram- 
dali* darbininkų. Iv. daugiau 
.Vt nuo*., priguli |trie unijų.

Kompanijoj irgi veikta.

Plieno dirltluvių koni|uinijo- 
tnipiuil nemiega. Vrn žinių, 
knd knikurio* *avo į-tnig<> .- 
|mtni*o draikiausiam* ir ne- 
orgnnizuoteini* darbininkam* 
miegriiimiu*. »tigul*-nn daug 
vi*okių valgomų produktų.!

*

i

i

V

BERLYNE PIGUS DRA- 
BUŽLAL MASKVOJE PASKELBTA 

KARĖS STOVIS.

LLOYD GEORGE AIRIJOS I

REIKALE.

Crneible Rtrd...............
Jooc* & l-aughlin.........
IL-public Iron and Strri 
V<»ung*to«n Shrrt nnd 

Tulte
IjM*kawanna Strri .... 
Inlnnd Strri...................

AMKIU 
.T'U/'O 
31.00(1

1X-Vmi 
12.013 
I2.0HC

Vi**.................................... ..
1* tų kokia dali* gnt ne- 

*trrikuo*. Nr* nr viri darbi
ninkai nuorganizuoti. Itrt kuo- 
inrt nedidi* didžiuliui. nrl>u* 
darbo ari nudilinai.

Plieno kor|K>rnrij<M 
Itary nieko nrnako npir 
ralį draikų. Ji* tyli 
oėianėių audrų.

(Pilvu 
glltc- 
i>tm-;

PLIENO DIRBTUVIŲ DAR- 
BININKAI PASIRENGĘ 

8TREIKAN.

NadjonaMj kvateroj verda 
darbu.

PitUburgh, Pa., rug-. 31.— 
Nnrijomilio komiteto orsaui- 
žuoli geležie* ir plieno dirbtu
vių darbininku* riu vyriau»ioj 
kvatrnij durim* tienbig virte- 
vrnla. 
jnma-i 
taryto 
turėtų 
smiliem, i‘ 
niziiliiriiiiii- 
ninku vaitam* 
duota reikalingu* indrukeijo*.

Vyrian-iio k Valero* virai 
ninku rin via U illiam Fo*trr. 
nacijonulio komiteto o-krvlo 
riu*-ižriininka*. Ji* kn- Vaina 
dn i* vi*ur apturi Ainių, jog 
darbininkai -traikų -utinkn *-.i 
rntuzijnzmn. jog vi*ur laikomi 
darbininkų *u*irinkimai ir nu 
tariama nettžrilridi kapitalui.

Vi*u *|iartumii dnriuio- < 
ateinantį piniuulienį i 

Įuikelti draikų, kur* į 
ntneiti vairiu* urgiini- 'Kai kuriu- t:otii|uinijo> |ta*ini- 

•larbiuinknm*. tirgn ’-pinn rv-t įvairiu* ri;*ie» ginklų, 
ir kitiem, dariu- i Tis-but. j<>- manu, jog n* vi 

tuo tik-lu i*.J*l dnrbinitikiii iiei* draikau, 
lu* tiki>i, kud žymi dali* p»-i- 
lik* vergauti. D*- !<■. gnu- 
-treiklnužių. Knip Itin*. tni|i ki 
lu- pri.iei* užlaikyti ir n|i 
goti. Pe-i nepnddimti 
airntam itarhui.

Suprantu Ina, tok-ai konifm 
nijų mautum* yrn 1u*ėia*. (tai 
kduiinu-( kumpanijiiiii* ir buto 
li-ui(a *u *traiktauliai* ir *■>

mt 
urenai

I

Berlynas, mg*. 3t. f’ia dra- 
liužiu*. ypač aiigėto* rų*i<-* 

'moteriškų*, galima |iigiau nn- 
liirkti. kaip Ne* Vorkr, l*ua- 
ibme aržia ltaryžiuje. jei moka
ma aiuerikoniiJcai* |iinigai*. 
Ta* yra lodei, kad voki.ki pi
nigai (markė*) laimi pigų*.

Mtutich. Bavarija. rug*. 31 
—čia atsirita dalelė kiekybė 
mė*o* i* Antrriko*. Ta* Iri* 
vokieeiain* atnaujinti ragui ia- 
tr* mė*o* (Mirrija* vartoti.

Amsterdam. rug*. 2(1 — n 
llrrlyno parariama, jog tino
me* llrrbrrt Hoovrr truni|M>j 
ateityj talkiniakų rkoaoutinri 
tarybai imu Ino* numanymu au-

OtHagfarau, rug*. 31 — 
Ibtlravikų laikrodi* Pranln. 
Petrograde, jaududbė eovieto 
valdžių* prokh-macijų. knriųja 
l»ravrdama* Ma*kvuj* katė- 
dovi*.

Ta* |uidaryt.-i t<«b-l. kad ka
zokų p-n. MaiiHinluvo rnilan--. 
ja at*idnni*i netoli rambmo-! 
*io» armijo*.
■ - » • ••*•**•• *»*-*»«
AIRIJOS ARK1VYSKUPA8 įllritanija aljatmėdanti po *i- 

PASKELBIA ŽMO
NEM8 MELSTIES.

Belfastu, Airija, rug*. 30.— 
Airija* primala*. .

Londonas, mg-, lu. Inti i- 
'inalHimil llrollt<-rlu**l kongn*- 
Į*e kalia*jo premjera- IJoyd 
'tė-orge. Kniliėdntna- imiytm’ j.i 
turį* viltie*, knd i*nyk-ių* kar
tų nnt vi-mma-t |ai-aului gink- 

. Gi m-*u«ipratiltini 
įAiriju* *u Anglija pnu-i-ių 
į kaip nebuvę.

IJoyd tieorgr praiiinto, jog

Susirišo Stipriu Ryšiu
BUS UŽGINTA BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA 

ĮVYKU8 TAIKAI.

Įto* kari*. Kali- *n*ilauk*innti 
laimingu* *n*. I*nyk*ianti vi- ■ 
*okia tironija ir |m*ilik*innti 

Airija* priaMta*. Arkivv*ku- K!rv’’“1i tik vb-na laiuvė. Pa*i- 
pa* (’rozer. pa-kidl*- žmonėm* vi*
gnnylojinį ra*1ų. kuriam *a- 
konuu jog. at*ižve|g'mut Į ]m- 
dorųjų dienų nuotikiu* Airi
joje. *ekmadimi*. rugsėjo M. j tobulo Pccii latJko*. Ininbi 
akinama* rjmtingum* 
dom*.

*n* |m*nuli*.

Cecil daro priekaiAtus.
i KongraM* pa*kaifyta lordo 
'Ibibrrtu ( vcil Iniėka*. latrvla* 

mn'-jlai*ke |M*iiH-rk*ui kan-* *u jų
' iėmiikinimo |mNekmėmi«. 

Toliau* ji* rn*o: 
••Tautų *ųjunp,. kritikai.

Įja»ė Amerikoje, iblėlž.ini at-‘

! i*m>ikinium imnekmėmi*.

SSSS? “*K~ 

REKORDAS AUOnŪNOJK

Mexiw Ctty. mg*. IH.-Mek-Į''.1^““ » N*v" ««-
_  ‘ ,— —■ arguinentuielnmi:
kė kuovi7kiau* "]M*i^*ti |n<j"M-‘lipni-ir galingi:

Ryga. rug*. 3k—ttalima* įtaikia*. kad Palmltijn* virėpati- 
įo- |mdary- taikų *u liolėrvikai*. Ne* tusti galimumo* nuo
lat didėja.

I- Urvelio ėin .-ugryio latvių poinjem- ir už*icniii reikalų 
iiiini-li-ri*. Tenai |m*ilmigė |taniinėlų vė-ėpalijų korii-rencija.

Kunb-rvm-ijti davė gvidinų |«i--kmių. Palmltijn* vie*pa- 
lijo- fmtlarr -utnrtį prie! liol*rviku* laikytie* iėvii-n.

Sutarimo posmai.

luitvijn*. IJrtuvo- ir kl-tonijo* nl-tavai nn*pramh‘-:
1. Nei vienai vi<*i|mtijai sraiaryti ai-k iriai tniko* ntt Imi- 

irvikai*.
2. Nr-tuti -ii lwi1**-vikai* įniko- tarylm-tui pirmiau. kol luti- 

M-vikai lesino- g varant uolu |mui<k'-jiuei. kad jie I*1 tniko* |m- 
ilnrymo liauni* *u *avo |>ro|iagan<ln Palmltijo* *aly*e.

X Jei įvyktų *u Imlnevikai* taika, neįdvigti jokių forma
lių -antikių *u Indėrvikai*.

4. Pmlariu* taikų, tartie llu-įjo* ir Pabaltijo* italių turi 
but pnivi-dn netitralė iena-* juoda (zona*).

Daug neanugumų m vokiečiais.
Žinoma* voko*-ių gen. von «ler Gulte *u *avo knriuonw«e

nei muitinu kmu-tytie* i* Pabaltijo*. Pabaltijo* vienpaUjOA 
rn-i. jau M-nian butų |ialiaign*io* vi*u* reikalu. *u t»l*evikala, 
IL-I lai vi-a trūklio vokieėiai.

Talkininkai itažnai reikalauja ViAietijua atkaukti aav* 
kariieme-m- i* Italmttijo*. liet, matyt, tie reikalavimai yra tik 
|mvidutiniai. Ne* vokierių m-pikbnni.Mi—le, M. T., rug*. 20. — 

dienų *u lakdytuvu pakilo 
34^00 pėtlų augėtmnon. Tai 
nauja* rrkonla*.

Ji* tvirtina, kad toje augėtu- 
luoje. pu**rptinlo* iiiylio*. Im- 
*ya -marku* «aHU—43 laip- 
nniai žemiau nėra.

|Mi*atilį galina- valdyti prie, 
varta: ine* neturim* ko bijo, 
tie*." 1‘irm karė* tok* *auk- 
*ma* gyvavo l,ni*ijojv."

ANGLŲ LAKUMAI IR VŽL 
BOMBARDAVO KRON- 

ŽTADTA.

SVEICARUA VALINASI SU 
ĮSTOJIMU TAUTŲ 

SĄJUNGON.
I

Berne, rug*. 31. Avrirarijo-

Bulgarija Gavo Taikos Sutarti

Zurichu, rug*. 3>.—I* Min- 
*ko lenkai prane*a. kad jų ka
riuomenė |ierkirtu*i holeevikų 
gvlid.inkvlį tart*- Kiji-vo ir 
l’et rogmdo.

Ik- lu. jie -ako-i progn--u< jų 
ant Dniepro. Moliilevo ir (h 
-o*.

AIRIJOJE ATIDARYTA PA
SKOLOS SUB8KRIPCUA.

Dublinas, Airija, rup*. 20.— 
Čia vakar atiilaryta OI.2-Vl.talC 
|m*kolo* *uh»krifM-ijn Airija* 
re*publiko- reikalam*.

(M^ugtaMU, rag*. 19.—An-jnacijuaalė* tarybų* komitda-. 
glų lakūnai praeitų SeStadienį kuri* perkratinėjo tautų *n- 
ir eekmadienį Iri* kartu* >*an- jungo* klau-imų. nutari- |at- < 
Imnlavo i* oru ImISevikų tvir laukti *u įdajiinu Aveb-ariju*• 
tovę Kroii*1ii<ltų. Jautų •ųjungon.

Suomijo* iiakraSčitae-i- buvo ■ _
gintimi duleli tn-nk*uuii PIRKITJ5 KARAS TAUPY- 
KronStaiHe. M0 ŽENKLELIUS (WAS.). ‘---------- --- — - -------------- 1-----------------------------------------------.!” 

DARBININKŲ VADAI DU0- taikinti |iavarliijnl>l kitokia*!
DA PASARGAS STREI

KININKAMS.

BULGARAI BUS APKRAU- piy
TI MOKESTINIS PER “ 

1Z METUS.

Turės aUyrinti 2.500,000.000
franko.

Neliepia jiems piketuoti.- liepia 
satifoties kraujo pralio;imo.

privtiKinr.
Kita- inlertuo-ijoluili- darbi 

ninku orgimiziiloriu- Vilei kai 
In-dnnui* ragino darbiniukti- 
d reiku turtu miigotir- v i-o 
kio. prievartų, ir riauėių.

“šalinkitr- mm dirbtuvių ir 
-akr ji*.

m-organizuolui* dainininkai* 
ir tolinu* varyti ilnrbu*. . 
m-bii* tnip 2iandir. ap«itri*ku* r- 
dalesniam darbi ii inkų *u*i- 

I pratimui.

Plieno korporacija tari fondų.

Plieno kiirĮMunrijii *enai nu
jauti!. kml jai nevi-unmi-l bu* 
giilinui ilrrliininku* |*-r-»-kioli 
ir -iiuiiigli. Ji Pinojo, knd g” 
lų-gnb- darbininkai Mi*iprn» it 
teikei, -treikų.

Tml kuijtornvijn kovai priet 
■larbitiitiku- .įtrink,, iiiillini*kų 

I fondų .(nuginu lino milijonu 
dolieriu.i

Tn* fondn- į*teigln* kritė- 
|ilietu. kuoim-t kot‘|M>rnrijii i* 
karė* Įirlnijo luilAiniėkn. pini 

Igų -tintn..
Ib-t orcaniiiiolii-m* darbi 

! itinknm* neliai-ri* tn* fondą*. 
Ji* veikiai -utirp- prie! otgn 

Inizuoto dailų, -tiprumų.

Praeito ketvirtadienio vnkn
re -uiir* Hjuui |diemi dirbtu- nuo |*ilieiju*." *akr ji*, "kuo. 
vių darbininkų Ko. (1iieng>>j<- inet jų. pirmadieniu ryte pu 
turėjo *u*irinkimų IJneohi 
*ve1uim-jc (!*l gal. ir Comtiu-r 
eini avė.) draiko reikalai*. Su 
ririnkime buvo n|>knl liauta- 
draika*, km- turi prn-idėti niūkiai mm dirldtivių.

K.","^*itų pirmadienį ryto.
" Inti-nmeijoti.ili* organizato

rių* i* Nutilti (Iticago Trade- 
and IjiIhii A—embly. (ė-orge 

i Itnik. kall*-diiiua* Įmžymėjo:
"Kuuiih-I ptikel.ime -Iteikn.

knpitalidni mu* vndin- 1*il---
Įvikai*. Pe-i nu- būtinai turini- 
ineiti tur)*- kiipitnlizmo it lui 
do i* vii-no- pu*ė*, i* antro* 
lnr|*- lm|b-vil. iznm it dm-no- 
Me» velijami- '-uf ImlL-tikni.’*

98 nuož. balsavo už streiko.
Itarbininku -adai -u-n:nl i 

me at-nkydniiii plii-tm kotu|in 
nijų vir*ininkiun*. buk til. ki
li žmonė* «**ų ImiInivi- u? -tr- - 
kų. Įiažyna-jii. jog 9*> tm-i-itu 
čiai oigaui-ootų darbla-tll •_* 
bid-avo u? -tti-ikų.

Toji didžiuma ilurbinitilra 
itcnliiijo -.im tiurijutuili komi

Washington. rug-. 3'. Vai 
*1ytn<* ih-iuirtnuienta- im-ki-ll*' 
iėtntuka* i* taiko* -utartie*. 
kokių talkininkai vnknr inda
vė Ibtlgnrijo- at*tovnm> Pary
žiuje. Ibtlgnrani- -ut.-irti- yra 
|inllH*i Aii.lriįo. .itlurėiai. 
nU-ltiui- ruožai- imant. Ihtug*- 
Ii- -l.ir-nių lygini knip Aii-tti 
jo- *utartyje. iė'-mu. vardu..

Ibtlgnri.io. vakarini- riti*- 
žiu- |*iki-ė' inliin- keturio-*-

Gyva* invi-ntoriu* turi bul *u- 
grųžiutn* (i luėnc*ių laikotar
piu.

Anglyf JugoalavijaL
l'ž *unaikiniinų Serlūjui an- 

gleka-yklų bulgarai |«T pen- 
Įkeri* metu* Jugoslavijai turi 
pridalyti auglių |m -Vi.tasi to
nų ka* metai.

Ilulgnrijn |*innikinn llrad- 
l.iiov-ke ir Buebnn-te |mdn- 
ryta* -utarti*. (ii |*-lnytu* ;S 

• tu pitiign- ir i>|*ltiiuda- -ugrų- 
žina.

SAKO RUMUNAI SUGRA
ŽINS GROBIUS UNOARUAL

•|ė-ile darini įrankiu*. Mi- lu ' 
iiim- -|*-i'ij:diii- pikrtninku- 
-nvo ofi-e f k vnti-roji*). .Iii- pi ‘ 
ketau* dirbtuvi-.-. Jų. -tuvėkitn,

Nebu» progos pralieti kraujų. .

"Mr. tikrai jmiėi-iue-. knd 
tnil-ų I-lotini grli-žinkrlirėinl jin-• ntn. linui-. 
Iinreiii- mu. it jie -tn-ik.i nu-lu 
į dirbtuve, m-pri-t-ėi- n<-1' 
vii-iio plienu tuno. Tnd rii-gtdė- * 
but kraujo pndii-jitmi. Jų. t., 
i:»i-Iig*itr.

"1 ii-tiiitite- proga kraujų 
pridė ti »ra Pilt.I.UI :;hn.. T.- 
nei Jutbininl,ni m-pilttni -uur 
gnnizuoti. ten iu • 
t-iaikomi. lt temti 
Intui tt

"M.
M

••oi'Dirioinni. 
- ri »’in iwt 

Sln’iLat 
iBimtiu. pro. 

IMt-Loin

It. V

o

lu

fl*l
v

Vtanna. rug-. 3>. 1* Bmla- 
vietiue Kerbiju- namini. Iii vn jM..to prnne*rimu. jog nėių tai- 

.knriiH'•Tnokijii k. juk iii Mtl.yrj kiniiiki; hiililniiiM* įhiUjo* |m* 
|mov«h Inu m tBilkininkii titm/.iu .iehif Imk inmi. iiiiimiuii *111:111- 

in- I iigarijai vi*u- grobiu*, 
kokių pri*i|4ėčė toj *alvj.

I<i«vr>btitiu talkininkų miežiu 
Ini. I.UtUllllijo. '<•!!.. l uta. z.ilT 

j«i*diekn ta* |*it. Il<-l liūliui 
dŽO- •tuvio klllU*illUl. bu* ap 
turiu- Liek pn-l.iaii.

• Sutarty.ė- |nidnrytn- pu-nt 
gu- n|*lrau*li ra-iru-- ir religi

PASIBAIGĖ KARPENTERIU 
STREIKAS CHICAGOJE,

I

Armijos turės 20.000.

Ibitgarijo- armija i*,, |«i-i 
iii-yiii<> po taiko, -utartimi Iri 
jų mėne-ių lnikolnt|iiii turi- 
but -imuižinta lig 3U*at, \ 
lliijll tllri— but -ud

Karė- 
iri but | 
llnlgar 

lik viri 
ri- mi*l.

Ilgu- kar|n-rili-rių -tr»-ikn* 
< 'liii-iign,*- |<iz:»liau- pa*ilmige. 
Ibius inu l<*> tuk-tnnėių dnrld- 
įlinkų litą pirmdirliį -ugryž 
datimn. liti* atnaujinta* -laty-

Ii t

•II

r. tlK

K
Iii

11-1

A

įnirtu liL i’ 
įnirai if «trųi 

tn! 
rijii l4*i«l*in

liui* tiiitnl'L.

Knr|N*lil« 0 ur 

imi- faitlM ioo. 1 < 

-h.j. Kotnnd.1 n- |

i., raiknlavi- 
• l.<«i vnlnr- 
uutarytii* Ii-

tm «loHolui • 19.* 1 IIK1*1 Ii.
1 iLUmr ki*oj
1 tol tintiiil

l/men*
r tai.*lila Iht!

laiPiiti • a t n. 
nnintu tfaH«ifl'r1 lite*. II 1 •

• lt nt 1 * •'»!' ■tulVIIMI Tortui' ntatitf oinii*
N NUEIKI f m || TM- ||nt Ifitliolll.

fttl'lii 1 a1.t: RUGSĖJO 20. 1919 M
j

I ;i.ti« i»m* mui»- 
Imt lirtnu*; vi*

11
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MrntMa* nliv o* *H>Ur*itaa 

ai arms-sTAMi* ir a corr

“DRAUGAS”
tmreAMlAK BAILY ITOMB

MUCOA* mUsUMO CO, km,
tam w. mm m.. cMcamh namt*.

tkkm* or si itKiurnoa

l lomu, kovojančioms su lenkų 
intekme.

Kun. Laukaiti* važinėja po 
Suvienytų Valstijų pduz. 8e- 
redoje, 34 rugsėjo jis laikys 
pirmų prakalbų Chicagoje, Av. 
K ryžiam* ]mra|Hjojc (Tomu of 
l-nke). Vėlinu apgarsinsime ko 
kiojr svetainėje Ims tn pra
kalta ir kokiu laiku prnsiilv*. 

I P.monč, visur priima kun. I 
Laukaitį kaip mylimų, laukia
mų svetį. Daugidio kolonijųŪKTI VII kATVUKV DIKMIAUIS

“DRAUGAS” I lietuviai tirt nerimauja, bijtsla- 
SlM lUkMlD-M* IMMėMhtUlI*.

rKK.\ t >U3U1 (iŠ KJUXA:
.....................................•k** patenkinti. Vliicagos apū-lin- 

*"’•* Mc<’......................................... k. je jis Im. iki 10 >|mlių die-
&*T*A*MM*f aIa AAJmeIBB* IdM*

** * ii i-- m*.

mi, knd jų neaplenktų. Ji* 
rūpinasi kirk gulėdama* vi»u*

Kraito valdymai.

IŠ VILNIAUS.
Jau gana daug žinių ateina niaii namuoM No. 2 prie Kęo- 

iš IJetuvo* žemės, esančio* po 'dito gatvė* pasakė, kad jo vai- 
lenkais. Tos žinios dažniausiai tižiai pavestoiio* žemės yra 
būva atskiras *usi|iainiojusios dvejo|io*. I*odole ir Volinija 
vieno* *u kitomis išmėtyto* mntajotinai prigulėsiančios 
įvairiuose pranešimuose. Ne* l*-nkijai ir su jomis taip n,e 
via ja.* surinkome į vienų pino- scinainn, kaip su nuolatine 
šių ir sudarėme šiokių-tokią Lenkijos dalimi. Apie lietuvis- 
tvarkų. kasias žemes esama atajonės.

-P. (tanoloa-skP* <lar kalbėjo, 
kati Imllgudžių tautini* susl-

Ntin Trijų Karalių iki Įinva- pratimus esu* silpnas ir knd 
;airiui Vilnių valdė Imlševikai. ji, galy* išnykti, l’-na* tiem-- 
ĮPaskui šitie |iasitraukė. m- rali* Knmisorius kalbėjo tai|i, 
'ritėjo l.-nkų kariuomenė viski- jog gulima laivo su|>ra*li« kad 
ima generolo Pilsudskio. Ui- ji* to taltgudžių ištautėjfmo 
Įėmęs dalį Lietuvos ji* apgar- nenorėtų. 
I*ino žmonėm* atsisankimų i
Metimu, gyventoju.* žudeda-jl.-nkiiiii. pt-r porų iuėi*-sių, sa-

Socijalizmas.

ima tava -u|uasti, tad 
tahgndfių ištautėjfino

Lii-lnvo* dalė- valdymą*

•DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St„ Chicago, III.

Manai Noriai i^rmaiaiti
»4rw« *1*34.1 h4u i.f.MųOi ir *o* 
tdrmk rtii't-m mn-ii i*ptr-
hant krui ,«..»• »p»« • /••<»!•»
ar U* i>«iuku* i t«i;»«rwu<4 PenuMav.s iš Europos H. 'iMikio* laisvės, trisybėsjko, atsčję* apie IMI milijonų 

llioriver išpeiki* Mirijalizmų. Nr- ir p-nimų. Ji* rakė, maritių, Tam tik-Iui jie nesu-
galima paniekinti nuomonę •‘■d »0'*ntojai l*’J* apsi- namlojo turtu* atimtu* iš

spręs prie ko prigulė*. V|mw- Isdševikų. tik dėjo mokesčius 
lenkiškai kaitantieji Lietuvos nnt žmonių.

! sorijalistai įhiug |ia*itikėjo p.| Vilnius su api-dinkės lietu- 
Pilsmlskiu.

Itet p. Pilsudskio žodžiui bu- tikrų ajiskritį. J» viršininku 
vo tik žodžiui, o lenkų įkirtai lenkui (atskyrė p. K. Niedaial- 
ėjo savo keliu. Pirmiausiai j ko«skj. sulenkėjusį ukrninų. 
ta-nkijų tapo išgala-ula vi*a.|*o jo valdžia yra taip-gi ir 
mimin. kurių lenkai atėua- iš visos mokyklos Vilniuje bei

žmo-.-Hii. Inip giliai ištyrusiu 
|*i-nulio ūkė* mok.lų kaip Ibi- 
over*i» ir tiek duug prityrusio 
kaip jisai. Itet m-|ianii kint ke
tui nors nuoiiKinę. tai dnr ne- 
reiškia jų priimti. Me* su lliai- 
ver’in m-siginėysiu*-, tik |m»a- 
ky.-iuie |a>rų mivo minčių apie 
-ocijidiuiių. .
Nurijaliame n-ikia atskirti du l**lė<-iikų rankų. To* naiakis a|u>krityje.

viškomis žemėmis sutiaro tam-

Kun. Laukaičio 
Veikimas.

dalyku: jo pažiūra* j |iaNiulio «l««Kiau negu milijanki
ūkė* vedimų ir jo imstangn* su 
organizavus |s-i-aiilio darbinin
ku- |iaimti I,., orgntiizaeiju- 
valdžių j savu ranka*.
Socijaliznio imziura* j (menu

lio ūkė* vertimų, vadinasi so- 
cijaliznsi teorija. Ji negavo ra- 

, miai augti, kaip auga kitos 
'mokslo Itsirijo*. Socijalistai 
liūdai ru|Hito*i savu sucijalę te 
orijų ištirti, ištobulinti, o daug

kelio ii Širvintų j Vilnių api- 
pHH žydų Irfitį Feiaų. atim- 
darnia jo 3^)00 rablių. Ha ka
rai vial tapo aagaati, 30 Uapaa 
kariškame teisine pripaiiati 
kaitai*. Ant rytojau* 31 liepos 
Jan I*awiacaek tapo sušaudy
ta*. o kitu du pasmerkti j ka
lėjimų. ne* juodu dar neturėjo 
dvidešimtie* įimtų. Sušaudy
ta' taĮMi tai|>-gi iš žetuaitijo* 
Imjorų kilę* bolševikas Alfon
sas Jankauskas. Anapus Avėti- 
čionių lenkam* pasidavė tau- 
ilonarmiečių (lulkeli*. Ji* at- 
vedė lenkam* surištų Jankaus
kų. Tas, būdama* Isilševiku, 
tave liepę* išžudyti Aveorao- 
nių Komitetų. I*a*merkta* m- 
šamly*li Jankauskas atliko iš
pažintį ir drą-ini pn-i'lnvė 
mirčiai.

Stipriausia Vilniuje *,ouda 
itatar yra, žinoma, lenkiškai 
impcrijalistiška. To* pakrai
po* vra trr* dienraščiai: 
"Nasz Kraj” (Mų* šalis), 
‘Dzicnnik IVilenski" (Vilniau* 
Ižicnraštis) ir "Ziemia Vilens- 
ka" (Vilniau* Rėmė), žymiau
si tų dienraščių vedėjai yra iš 
IS-trogrado parsikraustę ponai 
Jaa Otat ir lllasko. Hudara- 
id* ilgu* meta* darbavosi prie 
lenkiško "Kraj" ir “Dzicnnik 
l*clerimrski." l’-nas-Otat įkū
rė ir redagavo smarkiai eti- 
dekiškų mėnesinį lenkų laik
raštį. Tuodu ponai gerai isi m- 
ko naudoti* ruiiilk—ii* istau- 
tinimo priemoortni*.

Tari ir lirtariai savo laik
raščių Vilniuje: du išeina lie
tuvių kalboje ir du taikų kal
boje. Jau minėjome "tilo* Lit- 
n-y." Ji* yra dienrašti*, re
daguojamas neva bepurtyvis- 
kai. brt kartais įkanda ir ku
nigu* ir pačių Kauno Tarybų. 
To* pačio* dvasios yra ir lie
tuviška “NepriHauaouMtji Uo- 
tava**.

Katalikų dvasioje išeina lai
kraštėlis “Aušra" ir lenkiška* 
"Na*za Ziemia" (Klusų 2e. 
mė). Vi‘i keturi šitie laikraš
čiai laikosi lojališkumu *u 
lenkai*, brt nandajasi, kirk 
gali spaudo* laisve, iilaat ap
gintų IJrtuvo* neprigulmvbę 
ir čielybę. Jie rašo, kad Vil
nius turi |iriklatt*yti IJrtuvai. 
jie kritikuoja lenkų valdžios 
įlariui* kraksmingu* Lietuvai.

Prie* Isilševikam* ateisiant 
lenkai socijalistai Vilniuje tu* 
tėjo du laikraščiu: “Przeiom" 
(Pcrversiia*) ir “lutenmcjo- 

)iutl" (Tarptantybė). Bolševi
kai tuodu laikraščiu (MUiaikimi. 
.Imsiu keli* mėnesiu* tylėjo ir 
b-iiknm* užėjus. I*ataigoje lie- 
,si* mėti. "Przebmi" vėl pra
dėjo išcidim'-ti. Pirmutiniame 
numeryje ji* nusiskundžia? kad 
bolševikai ncpiikėutė kitokio* 
mintie* žmonių, kad sistematiš- 
kni rusifikavo Vilnių ir Lietu
vi,. “Przeiom" išraiškia savo 
nuliūdimų, kad Pitanlskia *(* 
vylė; įlaug žadėju. o |ia*irodė 
e*ųs lenkų iinjierijalisla*.

Nelaimingi Imltgudžiai. Jų 
laikrašti, “Biriaruskaja Dum
ta" llbiltgudžių Mintis) m*|ia- 
siskiiliino pranešti lenki, vy- 
rinusytai apie redaktoriau* bei 
leidėja |s*rmainų ir neįdėjo vii* 
iio valdžios pranešimo. Užtatai 
tas nelaimingas laikraštis tn|s> 
nutaustas tuksiančiu markių. 

Ibiu.mę uždėjo n|iskriėio virsi- 
nintas p. K. Nicdzialkoaski. <> 
taip m-seimi p. 1 >• niolon-ki. 
Nitilzialkov skio i iišimtita-. 
buvo išreiškę* geirii^. kud liuli 
gūdžių tautini. su*i|iratinuis 
nežūtų. Mntit lenkų durtai siu 
- iai priešingi ją žodžiams, ta 
du tie zimI/.hii Imlu gražus.

Cenzūra

Vienu tarpu eudt-kiški Vii- 
tunus laikraščiai |irn>imnui-. 
kad lietuvių voliliin Kaime 

(Tipą aut 3 pu«l).

Knygv Mytetoju ir Statytoju Domai!
Turime gerų Išteklių Mų knygų:

••••••••••••••u

TUmaai.
įsakymu i* Varšuvos Vil- 

-. n tik surinkta Lietuvi* niiije tn|ai atidaryta* It-nkiš- 
je. Tn nauda tlalrnr (mirko ka* npyntliė* teismą*. Ifi lie- 
Imkams. M gegužio karinė |m*. 1919 rl. ta|M apgarsinta* 
b-nkų valdžia sustabdė darbų įstatymas, kad uficijalė teis- 
lietuvių dirbtuvėje vaidu "Vi
lija", 
skirstyti. 
se Inivo medžiagų* už ItCUMMI 
ruldių. Tų visų medžiagų len
kai išsivežė sau. Dirbtuvėj,, li
ko jos vylėjas ir du sargu. 7 
lirjio*. vuib-jo nesant namie Im 
kų iJkvidaeiju* Komisija at
vyko į dirbtuvę. Sargai neno
rėjo įleisti, lart komisija pa
sakė. kad pats dirbtuvė* vr-

, markių vertė*. Ji, žinoma, ne- 
■( ;lmvo talševikų atgabenta iš 
• I kitur.

U praiižių tavu imsklolę* 
Kanda*, Imk kun. laukaitis 
atvažiavo iš IJetuvos. kai|*i j 
jo* įgaliotini*. Kun. Jmukaitisj 
yra įgaliota*, tik ne vahižio.] 
ir-___ . .. , “rijų įsuni. isiiHiuiinii, o tiaugLietuvoj,., o |ue-m zmomų. y- •£. . *
pač draugijų, platinančių ap- .. .. . ..
įvirta mus teviBeje ' reikalu* ji*

* . e. * , . kn*i|H* Inifi. km! kliūva butų
w V jM-rkvtitž-jUH jigjrti mutumiM. J ir vrugtiavu
I*»cttva norvtij jaunini klausimi; a|k
BMĘps- j mokslu*. O" pinigų x,-,n<tvnio vįxai* žvilgsniai*.

kreipė taip. kad kngia Imtų

Z

■P
truksiu. Kun. taukaitis aiva- 
Savo į Aim-rikų ieškoti jut- ‘ 
grilm* IJctuvos mokyklimi*.

Jam rupi visos mokykla-, 
bet labiausiai to*, kurio* yra 
tėvynė* |i.ikniš.'-iuoM-. Ti-nai 
lenkai stalo *iivo gimnazija*.L 
_o: • i - • f |kų |m*aulm ūke* reikalų i*-viboja į ja* Imtuvo, va.k.i,. ^'  ̂ žvilgsniu šita-
papigina jiems mokslų, dykai; 
ar pusdykiai dmsla knygų, 
garbina la-nkijų. (aažyiiii Lie
tuvos Imtu, ar neimtas klai
da* ir tokiu Imdu pritraukia 
jauuuotiH-m'* širdis prie *avę».

Senovėje ,*-r mokykla* len
kai paviliojo vi.ų Lietuvos |*>- 
nijti. dabar nori tni* p-i'-iai- 
budais (uitraukti ir likusių 
mų- tauto* dalį.

Kun. Igiuk.-iitis iš mažų die
nų kovoja už lietuvių kalba.

m. builitituis -.-miluirijo 
je klieriku, ji* guvu tau-męl 
kentėti už kų lietuiiškni ku! 
bėjo su klieriku Didž|>inig»i-1 
čiu. Kuli, laiilkiiili* dar s.-ltti-||t;hį1||>l|. ; 
narijoj.- Iiudalim* veikliai dar-' 
tavo-i. rašydama- -trni|>-tiiu- 
į lietuvišku, laikrnšėiii-, daug 
ilirlakibi..- sla|M-ioji* klierikų 
lietuvių draugijoj!-. Jau PWI[ 
tie jis Įiarai.- prakalbu į dralt 
gų išveistą visk. IT-zerTo i<- 
kalų “Patmik-ltii". Tai gi da 
luir vta .'5 tiu-tni mio to. taip* 
kun. Igiiilruiti dirta Ii. luini 
liti-rafuivj-.

ligninui toji-1 
miiuirijoj.. km 
Vo lietuvių l 
rimu Budnnui 
Dar 
Ijiu

Austrijoje, Vokietijoje iri 
Italijoje buvo Ml 

,. 1*4 ir tie stengėsi
Imli praktikos vyrai*. <__
ginu bmtigilunu'-ini* darbiniu 
kų orgnaizuvimų ui temeti*-

ueijalistų mok- *** Tn’
- -t neliesa. Komisija p*ju* vidun 

dali- v’*a ka* buvo ir |ku'-iih
| m rašų nuo sargų, kad dalmr 
ru|M-stingai saugo* siirušytųjj 
turtų. Toki* a|iM-jitMa* natų, 
kari komisija žaila konfiskuo- 
ti “Vilija*" nuosavylie.

Adminirtraciji.
jalisnia* nugšėiausiai stovėjo 
Austrijoje, lė-t ir ten ilidžiau- 
sius Mirijalistas įimkslininkn- 
liusižymėjo neliek prol.lėmų 

1-iiĮiratiiiHi gilumu, kiek suži
nojimu t». kų MM-ijnlistai yra 

'įraše ii|de kokį įtaigių.
P.Tgyvi-tięs ki-liasdi-šimts 

im-tų (m.’-ioM- šviesiaiisioM- p:i 
.nulio dalyse ĮKiėmis muks-i 
liugmusuii* laikai* sm-ijnliz- 
imi- stelstiimi mažai išlolmli 
no .ivo teorijų mokslo žvilg- 
uiti.

Dnr blogiuu Įaisisckė sts-i i 
jiil'siiuii su imt moju jo tikslui 

suorganizuoti |ui>atilio dnr-!milžiniškų jiegų ir kokiems 
............. ir suimti tos orgniti-'tikslams.
uu-ijos valdžių j savo rankas.) Daugu buvo žiūrėti j tų visa 

Ai-kiai Imvo matyl. kml labinusiai dėlto, kad Ms-ijalis- 
tarptautinė darbiniukų orgn- tai iMtsinalyilavo mukų mindo- 
nizm-iju buvo dnruma. Is-t u<-- li» įvairiai* triksai* ir js-r 
laivo matyli, kas im* valdžių jmi» |«ngriebti vadžia* draugi- 
■oje. Jei org:itiixncijn luitų |ui jo*.- !*-• susirinkimuose, kur 
t.-l u-i į -.f-ras tunka-, tai butų jų Imdavo mažiumi. Jeigu iš 
Inivi-getai. le-< jai j Idogns. lai lokių Irik-ininkų bulų išdy
li, luino- visam f>u-«oiliiii. m—,8'i-i vi-o (msaulio darbininku 
oi gaiiižKrijn pirmiausiai p;i I valdyta, tai |ia-nulio Ini-vė Im-

• r. tų i*iėiii. darbini tik u s. tų žuvusi.
i.mp momir>*lui- *avo kuriuo Į 
ne tie, o pn*kui su jų |uigell.|l 
vi-rgi)o.|e laikytų ii.ų |wau )

mų kalta yra bmkiška, bet 
Darbininkai tapo iš- turintiem* reikalu* yra valia 

A'ilijos" sumb'diim- kreipti* į teismų rastai* sus- 
( kalbami* ir

vartoti ta* kaitant teismo |»o- 
M*lžiuo*e.

lietuvių leidžiama* lenkų 
kaltaje laikrašti* “Gl«* Ul- 
• y" (Lirtava* Halsas) patal
pina straipsnį apie teismas ir 
užtatai tapo patraukta* teis
man. Dienraščio redaktorė 
p-lė Aldona Czarncckaitė ga
ni sėdėti M-Į>tynia» diena* už 
tų strai,i*nį.

Kariuomenė.

tšeaenda* l*iliu*d*ki skaito- 
si I-rakų vie*|udij<M ir jo* ka. 
riuomenč* vaila*. Vietinė ka
riškoji valdžia yra rankos.* 
generolo leitenanto 8ze(>tyekio. 
■lis yra drauge kuns-mlanlns 
visos lx*nkų kariuomenės, esan

I To, lietuviškos, taltgudiškos 
. ir ukrninų žemės, kurias im
si sekė h-nkatn* užimti. ta|si ėios IJetuvoje ir Baltgudijoje. 
imgh-iužtos |n> Is-nkijo* vai- Po jo valdžia yra generolas 

"Krrsy Smigly-Kydz. pinuos legijonų 
rytiniai 
Is-nkija; 
paskyrė (

I

I

tižia. -Io> vadinasi 
IVsrliiubiie". t. y. 
I.vilkijos laikraščiai, 
tom- šalim* valdyti 
p. Jt-rzy < Isinolouski. Ji* va

idinasi g.-tii-mliii ktiinisorium. 
|Tn. imiiuis. kalbėdamas su 

. | Varšuvos dienraščių įgalioti-
 

divizijos komendantą*.
įteikiu pri|Mižinti. kad kari- 

n*- lenkų valdžia mum veliju 
kareiviam* Imti plėšikais. Jnn 
l‘nw Inezek. Kuziiuii-rz \Vy- 
Mirki ir dali N apimlia lenkų 
kareiviai H d. liejios ant vieš-

I»n

I S- ijali 
I į “V 
ii li'-tn

įtinti

l'iiiojiugiaii-i •H-ijidi«l:ims 
priešai l.iivo ir yni krikšėio 
ny- d< mokratiii. Jie norėjo ir 
nori. I. oi tnrptuulinė darbinin
kų org.itthmrijn butų a|enilgo- 

į tam*ins iui 
ir k

teori įn Imt n 
luibdiiiių -I* 

mi l:ettL- 
titui. nuli

prum-uzų soi-ijalistai visų ne
apykantos guitsyhę pakn-i|*- 

j vieni prieš kilu*, ne* radika
lui MM-ijalistni. arini Imlšcvi. 
kai, prieš daugumos suriju- 
lislu* (Mumiulojo visa* žiau
riąsias priemones, kuria* bu
vo įpratę vanoti prieš m-*o- 
cijalist u..

Drauge *ii organizacijos ski
limu (aisinslė -kilimas 
rijoje. Aiškiausiai ji* 
tnutyliė* ir taktikos 
lituose. Tie -kirtunuii 
■ Iė taip aštriai, jog
.p ti, kud ji.- siekia ir tiriim- 
tonui, šaknis.

Mum. lengva pastebėti ir 
ĮmžytiH'ti ni-Lira. Micijnlitmo 
klnida ir l,|i«, l«-t m,., p-t- 
iii gyvemim- prie jo. kad gn 

t-tmio tolimi' galutinų iltar 
um apie jį, .lt. priiliilhi 
klaidų it bl.slir*, liet jo 
ateityje prigulė* imu

:... ■ I ■ tai-i.-.

ir t«». 
matyli 
klausi-

gulima

ta tino patekimo 
tojIIIK** f Iltį La-. 
>ihi| kl.in-iiiin

hti 
tmiy«»sikky jai 
minei! •kiliu*

I

p.i.
.ui) 
ir 1 
♦ •nl

m _ 
ii pi 
lt llll

I.

ti
J

t

tilt:

n!«

daug 
Verti-

to. kaip
- (la-ku

d yrimai*. Vr' 
I* Imi* m* vii-ua* 
i keli soeijnliz-

tinėje ir Sekminėse buvo via 
atvažiavę kokie tai taikų pa
siuntiniai i* Vilniau*, Užsakė 
žirninėms. kad savitų |ia*ikall**- 
ti apie ktaųmracijo* reikalu*. 
Kai žmoni-* susirinko, tai visai 
apie kitų ėmė katilėli. I‘a|ia*a- 
kojo. kad jau Ih-makaiiiių ir 
Kaulališkio lutrupijų žmonės 
|iri*ira*ę į Įsmiki jų.—Ir jus dė
kitės *u Išakija, tai viaaku tu
rėsit: duonini, druskų*, cuk
rau*. žitalo ir ladševikai nesu- 
grjž.—Paskui perskaitė m-t du 
adresu Lenkijai. Žmonės bijo
ję pasirašyti. Vin-gi kokių de
šimtį prikalbino. Žmonės juo* 
vi* klaust'-, ar greit duos miltų. 
Duosim. duosim. Tuo .ir |m*i- 
taigė. Lig šiai dienai Dzevitiįš. ■ 
kiečiai nesusilaukė nei duonos l 
nei drasko*. Ihilmr m-t Varsa-- 
voii nusiuntė savo atstovų ieš
koti duknos. Kiti ima juoktis 
iš tų kurie prisirašė j l-etikijų. 
Apie tai. kad lietuviai dnlmr 
turi savo virinusi ta Kaime ir 
Im- lenkų turi duonos ir ko tik 
reikia iš Amerikos. Dzevvniš- i 
ki<> kani|«-bs la<veik m-ginb-jo. 
tuiiln. tini iš Liet u Vos greičiau 
gera susilauktų kaip iš Varšu
vos.

ta*. Miealrtio viduryj vėž kaL 
bėjo kun. (Netenka*. mieaMie 
tarniistra* Makarski* ir bmrn- 
*i» prie Itašcvikų geležinkelio 
komisaras dvarininkas Kreme
rį*. Ai* kails-jo lietuviškai. Dar 
ka* ten (iraliilo taltaru*i*kaL 
l'o jų išėjo žila* *eiM-li* valstie
ti* ir lenkų kaita sušuko: 
“|nėrz z komunizmem," 
“prei-z z uiiijami." Seneliui 

i savo kailių užtaigu*, kiti ne|m.
norėjo kullėti. Tau ir įaugėsi 
kuku šventė. Rurnuėm* patiko 
M-iieli*. kad drįso tiesų (Hinaky- 
ii.

Aiaip musų krašte semi* lutu- 
' jieisis. Sunku su maistu. lan
kai ligšiol nieko nrilavė. Erno- 
nė* kaip ant aibinių traukia 

j Eilinio guls-niijon. kur valdo 
lietuviui. Ten nusi|M-rka ko rvi- 
kiti.

Naujieji Svrncioneliai. I.i<- 
(sis <i d. pa* mų- lenkininkai 
laiminėjo Liublino unijų. Ibi 
v., karo ka| M'IlOIIO kliu. < Hl-b'-ll 
ko ntlnikito* mišios ir |ui*aky 
tu* |KUiiok*lns a|*r unijų. I’**- 
kui kai įmukai :■ burrli* šmi|i

Žmonių su di'etit vėliavom 
pasivaikščiojo uiė*»telyj. \nt 
vėlinių bum t-rel.s *u vytimi ir 
ant kito* lTl»'iiisiuo porite-

Kietaviškii. Vokiečių jau 
senai išsikraustė iš musų. Neti
kėtai ėmė tarškėti. Kas tai? 
Pasirtalo atėjo lenkai. Sudun
dėjo lietuvių tatarejo*. Alai 
IJetuvo.t sukus sušuko: ginsi- 
n*- l.it-luvų lig paskutinio krau
jo lašo.

Eina tuin>ų jaunuoliai |*<r 
laukeliu* ir pieveles, o eina vi* 
linksmai, drųsiai, tarytum j sa
vo seselių vestuves, |M>kil>-lį— 
narsumas iš akių žilia. ih-s neša 
juos ti-vjnė meilė, varo juo* 
tašyt* jan.mas: gm> savo tė- 
l i-k-; sulcg Di< III teist tas. Gir
dis “Dzevuli Įuul-k jiem*!... 
Praėjo «iiei«-l< „. Kuilio šaudt - 
imli, atėjo lmk-nm žinutės mū
siškiai 1nm*-j<i. Dovydą* |e-r- 
;-d.' ■■ t.alrjotų. nes Dievu* 
tvirlibių mi Lietuva.

‘•Antra".
PIRKITE KARES TAUPY
MO 2ENKLEUUS (WSR).
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VILNIAUS tiniod knomi jie nusikalto len
kams.

Lietuviai tari drųsoa Vibdu- 
je kalbėti lietuviikaL Lenkai 
paMtihMand savo karitumenO) 
kaip kitadoa Rusija savo dur
tuvais, uikahinėja lietuvius 
gatvėse ui kalbėjimą lietuviu
kai. lietuviai primena len
kams, kad jie atsimena tuo* 
laiku*, kmla vienas nišų gent*- 
mlas Vilniuje ]mniekino lenką 
kalių ir gavo per žandą, lie
tuviai sako pasinaudosią tuo 
|ta vyzdžiu.

Knygos.
Bol^>vikai Vilniuje turėjo 

i ApJvietos Komisarijatą. Jame 
, tano įvairią knygą ir raakraA- 
> čią. Tarp tą žymi dalis tano ir 

lietuvišką. RolSevikiskii raSi- 
. uią iivruskulilA daug itagaiiiiu- 

ti, dėlto |l Kapsuko pavaldi
niai naudojosi Uetarią Mok
slo Draugijos knygomis, kurias 
|mrgals*no j Komisarijatą. par- 
gals-mi tai|>-gi “Imrlują” lie- 
tnviu spnuedinius išleistus l‘et- 
nigrade ir Voroneže. To viso 
Isilrevikai neišvežė, o paliko 
lenkams.

Is-nkai tą visa pavedė prižiū
rėti arehivarijai, t. y. seną raš
tą užveistai, p. StudnickiuL 
Jis lietuvišku* spautaliaiu* ir 
rankraščius ketino suskirstyti 
j tris dalis: vieną sudeginti, ki
tą (larduoti svarais kaip su
terštą |Mi]s*rą. trečią užrakyti 
|M> savu priežiūra. I-ietuvią Ko
mitetas Vilniuje gegužio 12 <L 
kreipėsi prie lenką, knd komi
tetui atiduotą lietuviškas kny
gas ir rašinius, liet nieko nepel
nė, tik prisivaikščiojo nuo po
ną i«* |smu*.

Untaanttotaa
Bolševikai rengė Vilniuje 

universitetą su dviem išgulda- 
uuan kalbom: lenkiška ir lietu
viška. Izrrdcai taip-gi rengia 
Vilniuje universitetą, bM tik su 
viena isguldumąja kalba: len
kiška.

rniversitetą organizuoti pa
skirta profesoriui J. F. Zie- 
inaekini. Jis Imvo chirurgijos 
pnifeMirium 1’ovylo Kieno* In
stitute Petrograde. P-a* Zic- 
inorids yra kilę* U lietuviškos 
šeimyuos, kuri buvo sulenkėjus 
prieš 18G3 nt, bet dar labiau 
sulenkėjo, kuomet Muravjovas 
sušamlė vietų Zirmackj už kar
žygišką dalyvavimą lenkmety
je. Kaijsi profeMirius Ziemac- 
kis yra rimtas žmogps, bet ra
miai ir lie gailesčio, kaip ehi- 
rurga*. jis lenkins Lietuvą, 
kiek gah'-s.

gttos mokyklos.
ZemesiMta lietuvių mokyklos 

|mi lenkais ištano iki vakacijų 
lf»PJ m. Nežinia ar jos galėjo 
pra<iėti darių rudenyje, lan
kai jiajuto, kad jiems trūksta 
iigonliučiams triolių, tai tam 
tikslui sumanė jianaudoti lietu
viškas mokyklas. IJetuvių laik
raščiai subruzdo ginti ir primi
nė. jog nei Nu|m>Icoii<> laikais 
Vilniuje tisikykkta netapo pa
vartotos Iigonliučiams, jog yru 
daug atliekamų trinių ligoni- 
lėnu. j*>g keitimą* mokyklą Ii- 
foninėmis yra jų uhlnrymo 
prirengi mas.

U-iikų vyriausybė, matyt, su
prato. kad tni Imtų |iera*tri 
priemonė. Tislel p K. Niisizial- 
kiiM.-ki. n|»>kričio viršininkas. 
lie|M>* 24 <1. išleido įsakyiiui.

.L1'/T—
PSAjOAS

1.1*
piridiaujant savo tautos nepri- 

| gulniybc. Kndekai žinojo, kad 
tai uetina. Jei IJetnvos val
džia parsiduotą kam mirs, tai 
pirmutiniai lenkai Imtą ją )»- 
pirkę, knd jmilarylą uniją su 
Lenkija. Bet |M*litikos tikslams 

Mžiuoiiės moka meluoli.
<Melni pamato davė tas atsi

tikimas. kad į Kautų atvažiavo 
kunigaikštis l.ieven. Jis yra 
Kuršo ls-i Eslonijos didpunis, 
paeitus iš vokieėią, visą laiką 
buvęs artimuose suntikiuose su 
Euaijoa carais. Nesant caro, 
griuvu* vokiečių imperijai Lie 
venas niekam nėra fmmjingn*. 
Nestebėtina* daiktu*, kad jis 
ieško alųnrėią, ir kad atkelia
mų į Kauną. Iseukams Imvo gn- 
ąįkina proga |ianiekiiiti lietu
vius.

JJetnvią laikraščiai, lenkiš- 
įi ir lietuviškieji, išnslė ru
duką neprotingumą ir nesąži- 

nitigunų. Eudeką laikraščiam* 
ncĮintiko lietuvių s|iau<los drą
sa. Jie ją vmlirni orgija ir šau
kė vablžią. knd apmalšinti).

1 ac|mm 20 <L š. m., Mat beiš
einąs gi-uenilo Sscptyckio įsa
kymas. kml visi laikraščiai Vii- 
muje negalėtą iMti iš *|mndo>«. 
Kol cenzorius jų nejsTŽiurės. 
Taipirat pirtim laiko turi Imli 
percenziirmiti visokį skeliamai, 

.plakatai ir kiti toki praneši
mai. Visi susirinkimai, paskai
tau, konferencijos ir k. t gali 
Iširti tiktai gavus raštinį lei
dimą iš miesto vablylsis ariia 
Apygardos viršininko.

Ata|s4ienės ktiygytia* ris-gi 
aaika verstis ir tebėra iki šiol 
prie Dominikoną gatvės. Ji* 

<iuut taipgi vertimais iš 
lą kalių į kita*. Dr. ftlape- 

li« buvo soeijalista* ir kalbos 
žinovas.

įtaką patttifita kava m ta
uriai*.

l'žėmę Vilnių lenkui temdė 
apgarsinti nleišniikinų į lietu
viu*. I'o atsišaukimu nebuvo 
u^ijalio la-nkijo* nei jus val- 
dudnką |«rašo. Atsišaukimas 
kvietė lietuviu* neklausyti IJc- 
tyros valdžios. Tą atsišaukimą 
lenkai (įlalina. Ji* laivo prili
pinta* prie Vilniau* miesto 
vakiyteis namų šalę |iat durų.

| kiek laiko po to lenkų utim- j 
toje Lietuvoje |Misirodė lietu
viškų. lenkiškų ir Imi t gudišką 
atsišaukimų prieš lenkus. I’o , 
tais atsišaukimais buvo imsim- 
šę» "Lietuvio Apgynimu Ko
mitetas” ir "IJeluvių Darlu- 
ąjnkų Imi I'kininkų Komite- j 
tas." Tns lietuvių atsišauki
mas. matyt. |m<tarė lenkams , 
nemalonumų.

-lenkai sustatė kitą raštą | 
lenkiškai ir lietuviškai. Tame i 
rašte lenkiškoji dalis buvo |m- i 
rašyta gera lenkų kiillm. o lie- , 
tuviškosiu* dalie* ir kidlm ir i 
rašytu imIiui klaidą. Mums 1 
džiaugsmn*. knd lenkai prie sa
vo dnrte* negali pritraukti ge
rai mokančių lietuviškai žirni
niu. Bet šlykštu, knd lenkai |si 
kR<i pininmiiitii ni*l|mlaikin 
įliejo -I. ietuvo* Apgynimo 
Komiteto" ir "Lietuvių Dnr- 
(liniukų te-i I'kininkų Komite
to" |Kirašu».

I'ži'-ne- lietuviška* žemes len-
luūėne'* areštuoti lietuvius vei- ka«l visos moky klų* užsiregi- 

Augšiadvaryje *uėniėĮ*truotų Apskričio vahiyteije. 
prie Av. Jurgio gatvės No. 12. 
Ilegisiraeijn y rn gana smarki. 
Mokyklų* turi (mduoti savo 
vnnlą. adresą, v«*lėj»i pavardę, 
išrašą leidimo turėti mokyklą, 
pasakyti k<*kin kidlm emu mok 
:la-. k**ki* mokyklų* tikslu*, 
pruorniua-, pamoką išskirsty- 
Ina*, k** k kokioje klcsujt* y ui 
mokinių, kiek mokintojų ir kitų 
prie moky klų* tarnaujančių a»- 

(Hienų. Dar reikia pridėti kiek'

kėju*.
kunigą Alanų ir mokyklos Ve- 
deją J. Grigonį. Vilnimi* vy
skupui už-lnčiti* imranką už. 
juodu, jiiolu tn|si paleisti iš 
kai ėjinm. Is't nevalia ji<<lvi>*m 
v*žiu**ti iš Vilniau*. Merkinėj*- 
Im.ku: nri šinio nlnt iit kunigu: 
klelsuią Bdciknii-ką lt kalneli- 
durių J. Bakšį. Musninkuos* 
areštavo .luorą Kancleri iš 
Kaimynėlių -*«l. iau* ir sti*|s. 
ną| Duldetj i- VnJeikią. X* rn

bu* ineigą ir išlaidų nuo rug
pjūčio 1 d. iki Naujų Metų, iš 
kur mokykla gauna lėta*. 
Smulku* tari būti ir triolroa ap
rašymu*: kiek kambarių, kiek 
mokama nnorno* už juos, kiek 
yra pečių ir kiek jiem* reikės 
kuro per žiemą Jei nsikykla už 
ima valdžiai priklmi*nnčių 
triubą. tai reikia prnlėti išrašą 
kddiusi nmalotis ta triolm.

Prancūzijos valdžia prieš nt- 
imsiant katalikų Bažnyčių* tur
tus pirma juos smulkiai užre
gistravo. Kasžin ar no tais įta
riais keliais eina prnncuzą 
draugai lenkai savo |mlitikoj« 
su lietuviškomis mokyklomis.

. l’žėmę Lietuvos kraštą len
kai tuo įvedė savo kalių ant ge
ležinkeliu. Daugelis darbininkų 
ir valdininkų nensikėjo jos. Jie 
neteko vietų. Neturėdami ką 
valgyti jie norėjo pasitraukti 
kitur, diduma, turimi, norėjo 
pereiti po IJctuvos vnblžin. Is*t 
lenkai nedavė to |>adaryli. Ta
da nelaimingą žirninių vargas 
|ia**id*rė m-|iakcnėiainn*. Jie 
skundėsi Generaliniu Knniiso- 
riui p. OsnMdoįvskiui, te-t nie
ko tH'peltn-. Skunditai lx-ukijos 
seimo maršalkai ir tai|egi nie
ko ne|icinė. Ant galo jie skun
dėsi talkininkų delegatam* 
Varšavojc. Nežinia ar iror* 
kiek pelnė.

Ix*iikt) administracija visaip 
bando |mtraukti prie savęs lie
tuvių širdis. Ai* vasara Vilniu
je tapo apgarsinta, kad IJetn- 
vos žmouė* galės važiuoti JMSI- 
vėžinti po Lenkiją. Kelionė 
prasidės rugpjūčio 18 d. ir 
kiekvienam atsieis tik 2uti rule 
lią. Valgį keliauninkai gausią 
dykai. Jiems parodysią Js-uki- 
jos miestu*, druskos kasykla* 
ir kaip žmonės ūkininkauja 
lenkuose. Žinoma rodys tik pa
čia* gražiausia* vietas, kad su- 
grįžusieji ir |*itys balsuotų už 
prisidėjimą prie I^mkijos ir ki
ta* prikotaūtą.
Valgomi daiktas Vilniuje jmr 

duodami tik turintiems tam tik
ra* kortele*. Miesto vnhlylia 
gamino ta* kortele* ir ant iš
virkščios jų Įiusė* atųKtuzdino 
žraldua 1 rėlrijn* miestų Kriu- 
kuvos, Poznauiaus ir kitų, 
įmaišydama į jų tarpą Vilnių 
ir kitu* lietuvišku* miestas, 
kad žnsmių aky* veikiau pri- 
prastą prie vienybė* lietuvių 
su lenkais.

Mieato gyw—t—**

Vilniaus miesto prezi>lenlu 
yra p. W. Abratiroaicz.

Jis lir|M>s 22 <L 1919 iii. n|e 
garsino, kad Vilniuje turi ver
tę šitie pinigai: rusiški raidini. 
ost-rul>lini. vokiškos markė* ir 
tenkiško* markės. Mainant vie
nu* kitai* rublis atsieina 1 mar
kė ir 10 feiiigių. ust-ruIJi* at
sieina dvi osl-iuarkės, o ost
markė yra lygi lenkiškai ari m 
vokiškai nutrkei.

Lietuviški pinigai miesto pir
mininko n|»kellMiiH* visai ih*- 
ininėti. Nežinia nr jų nėra, nr 
tik jie nenorima minėti.

Vokiška nuirkė dnlinr Ame
rikos pinigais |M*rknmii už .'c1 į 
centus. Tiek |ait verta lenkiška 
ir o*t nuirk*'*, tat reiškia, knd 
ost-rulilis verta* Ans*rik<*s pi
nigai* 7 centus ir pii-ę. o ru-iš 
kusi* rulilis tik 4 cenliis. Su
prantama tat visą daiktų linin- 
gumns.

Miesto takso* yra šitokios: 
už teisę turėti dviratį 15 nililią. 
u tos teisė* ženkleli* 2r. .**•: 11/ 
šunies Inikynu) 10 nililių, *• l*>. 
teiM** ženkleli* 50 k. I ž arklį 
v«*ž»'*jni ni**kn S»» tuli. metalu*, 
o UŽ ženklelį 2r. -’si; vieilmrini 
už. arklį — |t*l rul*.. o |smni 2**t 
rute

Visi nusisktimlžin nuėsto tu* 
švarumu. Pentyk.***;io» są-lni**- 
iš Itetaiiiškojo sisln tctediuv** 
neišvežt*** iki Ii*-|h*s 2 *1. Nc/i : 

į tiia at jn« išvi ž. j*

Tečiaus ne viskas Uoga Vii- 
niujt*. Miesto elektrų- dirlituvė 
vasaros metu 1919 m. suėjo vi
sai į tvarką ir čus- gaminti 
šviesą bei energiją dieismiis ir 
naktimis.

1‘ntaisius ir išbandžius tiltą 
aut upės Voką traukiniai pra- 
dėjo vaikšeiuli iš Vilniau* 
la-itvamvą į Varšuvą.

Keisti Dalykai.

l.ic|M» 18 d. iš Aus riko* )M*r 
Varšuvą atėjo j Vilnių ilu ry
šiu. J tusi vie juose laivo 277 ei
lė* įvairią nite). Keletą išsky
ra*. viską* buvo suplyšę ir nie
kam m verta. Ameriki<*-ių do
vanoms ]s*ržiurėti laivu -usida- 
tęs komitetas iš atstovą visą 
tautą. Is*t lietuviai ta|*> is-pri- 
leisti prie to.

t'lirų laikais Vilim u g*-m>- 
ral-gute-raatorius gyreisi di
džiausioje ir gražiausioj*- mie- 
stn trioteijt*. Ji buvo seniai sta
tyta Vilniaus vyskup.-iuis. o tik 
rusai, uži'-un- mus kraštą, ją iš
veržė savo gi-m-ral-giite-riiat<H 
riams. Jiems teko jviiirim* se
no* lieknuos ir lirangeny Irta. 
Triolnije nitulal liu*inv<i dalis 
skirta |Ki<*-iani carai gyventi, 
kada jis ntvažittmlavo j Vilnių. 
Tislel toje triolmje n*-l rukite- 
vn brangių daiktų.

Prieš rusam* išsikrausty- 
siant iš Vilniaus į g* :**-rnl-gu 
Is-riiaturinii* tri*dų t*‘*j«i Itnii- 
ilonojo Kryžiau* ligamteui* mi 
įlaugyte* visokiu* nau*i*** reika
lingos ligoniams. Mgmiim'* tuo
se luiliinuM* išliova visu bolševi
ką laiku ir sulaukė lenkų atei
nant. Ligoninės veik'-ja latro 
rusė |k Jev*l<*kim<»va. Ji sakosi 
m-turėjusi kismii a|mn*kėti li
goninės ištektas, dėlto turėjusi 
lontevinėti ramų rakandus. 
Kai-kurie |Maiai pa>itmu*teju 
prugiL

Mėtai e |«kite šneką ir laik
raščiai apie tai Ana* rašyti. 
Antgnlo Vilniaus pnlirija įsi
kiša į tą daly ką. Ponai garu 
grąžinti įsigytus 'Vakamlus. 
Ite* grafą A. Ty«kiewicz‘ių at 
važiavo dėl«-li» prekinis autu- 
iiioliiliiis. prilnivu |>*>lirija ir |si 
vaisinius išvežė įlaug rakinsiu 
ntgul j buvusiu* gencrul gu- 
Is-rmtorią rumu*.

Vilniau* Vyskupo Darbai.
Nuo R-nų aromėta Vilnimi* 

vyskiąsi prie*k-ru*'-» yra istip- 
sakomai sunkius. Kitados rusi) 
biurokratai nnml**j<> visas jė
gas, kml tą vyskupiją išardytų, 
•teisir rar>* liiurukratniits išny
kus ni*iru*ė* kitokių vargų. Te 
etatu visų imrtijų žiiumė* pri- 
isižįsta. kml iteteirtinis Vil
niau* vy*ku|Ki* J. E. Jurgis 
Matulevičius kopuil.inusiai j: 
pikio savu užsimini.

Is-nknm* Vilnią užvaldžius 
kai-kurie lenkai kunigai ntku- 
to. Su kareiviais al> jusieji k;i-1 
|H-lioiuti <-••*• sakyti i______
lenkiškai isitrijutiškiu kaltei*. 1

Biri- 2^ <1- litis m. vy>kii|Ki- 
išleido |M-turulį laišką npi>- 
pmiH'kslu* ir junmi >-akė kimi- 
ginus imiiHiksluiiM* laikyti* gry
nai likėjimiiiii) dalyką. "|*n 
ii.okslinitikaius griežtai ir nli 
soliuėiai yni rmm a knlls'-t* • 
teižuyčiosi* apie |sikų." rašo , 
t y .kuisi*. Tu- pat ganytojo 
laiškas įsako kinu .um* jiil-ly i> 
tik tu*** civilė- vnli •••• Iii pi ' 
imi* ir reikalavimu kurie yi.i 
|w-ri-j<; |s-r vyskųs* raštine. Vi 
»ą dvn«i*kij*** durt* 
skii|«is pakreipia i n

Vilnimu vyskųs* i 
siekui plm'inn iivl'Ii 
ja. Av. Tėvą- p*i-l,' > 
Ky gni. Pirmutiniu .i 
vy*kupij**« gntiytoj 

ifa* E-lvanln <•' 
liivo* dvar|M*niii. 
ku- taiitinimu h*-: 
nui. Kilti, ti'll“ 
-iitylas vysk 
I l*.|š<.vikai Ii

• I . I

pr

I
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Lietuvos Atstatymo Bendroves Kampelis
JAU PRADEDAME t U Si NEIT SU LIETUVA.

*»■ Tta iMcrlaa Ir taaartai, Moki m Umto. ka taika UgtUVO* ATSTATYMO BKJCnnOY*. K-
• **S*M. l****k MMaro k*tl* Ir *lwmaiin<il. | UM««ą tevarą. I'rtemliaai Uatavaa ******* tavara 

■iaaNamu M Am*Ok«* 4»bartlata UMan» Atoaijm* ItaMrovia »*kr»o«-l«* S. V. K. IteAkaataiaa Jaa **- 
*•**»>• »ta Miarrta i«*l*a.'t*su> | l.HO<v, trinami Iijr.ihs*** nu** »uv.rt I'-**.***.**.

K I.I1.T1 VIS* ATMn IMMIJ t tX.tKVM.VI.
IJKIUVon ATSTATYMO |IRXI*IIOV*B aita.*»* l4M*v«J« |>*4ar* 4><IHiu. k«nmkta. **i lAMuaaa *»|. 

4II» ir Kuatnikl.i n.ku *|.w UMluiii nil>^n« a,.lx<*q. X>w> rangia m.ssoo tari būt pta-
u* U unlilyi ir lodei r*nri*m**a I Aidnon.** l.unl.

i'mut'tama IJrtatoa |v*im« talkui. be karia semllis* kiauru vinos Imna.'n*'. » dabar tjr«avo> |*i **'rx
i.ii-rtv<M>: išiuitnv*Ti:t ritKi innv.v.

lu*im-*l* nieuo Jmon.'s dirlanlnksi avimi uis*. ruimų **-« n.'ra fabriką. I .m ar aje »na,*r.‘lom«. .karau 
iMirMHM m.kuiuu J.n«. UH«>« Atmeti mo UraUruvi Jaa >ta pra<k|ua ratuatu Jtaeulmu Mė. iMirbia- 
«». ftraHlrbyrui mkabeal i»tarr»l tar kol k«« nirkrao aviUlrtaml ir t«o* Iktol dirbtu

iU IIMAIf IU’M»no»r.
Ratui lm**a**m* ri.ar rHk.itari. T.*d*l raluluvtal Irtul i*t|t*hMnw*il I tjeiava ATSTATY

MO nKktmotr orranlmej. Rubvuvtu ll***lrmr Amerikoj* «u k*fll*l* linm ir l>i«n faU-lk*. Kaune, 
įteik.. Moli visiem- | Ituboutiu lusdruVi: b'ra. II i.— bet umu. unogu. n*c*ll pirkt marus. kaip du kiru, 
nei tauriau, kata ui «:.*•*. fialru. ui t-'n» KubMuvtu Bendrovė* nutaito IdHavo* atmurma Bendrovių. 
W»n uJtiknntaa ir Im. noudinca urmą ko* i ii* udirbmr *«<»• td-vAMAVKntKM i.u

Ltotaraa AMarnaa Batadrata ano *ra*l restumoja anutnlakua. 1*1 tar toli grafa rita ąiaariltatraru 
Dabar »rnldljaa darbui lAotavaj* taoj ba. mkalmra:—

įvairiem. Malrm. namu darbam, avalu dirMureaaa Ir aadtaj‘'laai*. mavijal. kalviai. auilaMal arti
kelio tvariem, darbam, darbininkai

| ofi.u. Uail> niūkei ir kloti r ja ir v>r ii rali uMreffl-tru<>il.
STUMTI: | l-imits ATSTATYMO M31MKH V.

U tb kaa kruni k a. csIMo aapnuU kad pradida tarka, vnaunliko AMU* ir reikalauja a emu H stalą*, 
“^yy*,,*"** * T”*** *«ukl»n>e vtMi. IkauviM M«U I UoUrvoa Atatatnuo Bendravę Ir Modaliau

A'r.. lAKuva. Alaiatrmo naadrov’a 11d. — bet neturdootama maliau, kaip i bnl 
l‘» Jdllu. plnlcua IMn.dtama netnafikau I uuoMmfial. Krelnkilė. iiuo . d remi:—

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 320 Htk trr. far Yok, IT.

LATAKAS U LIETUVOS.

Mu*ų Brangu* Suimti:—
Mes apturi-jiais- turi tavęs 

laišką liepus 2S ii T n mus su- 
gyib-i sveikatoj ir eU»ti|irintli 
dvasioj. kml «ter galins* rubin
ini nuo tavęs laišką |«*r tokiu* 
atitikiu, ir ilgu* laiku*. Ta* ta
vo laiškeli- laitai. laimi. pra
džiugino. kml dasižinojome. 
jog <ter teistai gyvas ir sveika*, 
musų Irnangu* ir mylima* au
na u. Nevieną rykį a]Uiiisly<te- 
rum. kaip tu: nr įmesi gyvas, 
ar ncte*gyvas: rasit j karę |ut- 
kliuvni ir tm Kalvt-k; {mrlAjiii. 
Italmr lik uiur iiuraiiiiimi tai|>- 
Įutt. kml Iii mi.liji npif iiiii.ų 
evi-iknti) ir p-vyla;.

V

Mm, ariu Dievui, realia- čiri I 
gyvi ir rvriki. Tavu mieli tėve, 
tini. Mmrlėr ir mieli broleliai t* 
lirram viri vieuoj krūvoj, kaip 
fu irvaEintalamar imlikni. Ei- 
nuliui, reikėju viroko |ier tą lai
ką Įn-rlt irti, tinti |a-rrtalyti. ką 

■ n ik |miieėti kan-> laike. I'en-ju 
runą frutita** ir vukiečią. tai. 
ačiū Dievui. Imk virkan nieko 
tie|MV<Mliju.

Apie luur ilitk-lią rurin'-liiiiną 
iH-liiivu. Hunai iraukėri. vokie
čiai rliiiir-ri pirmyn iki Vt-ulm*. 
Ti-liair turi’jo diderliillr rUrirė- 
itiimun ir taip tolinu rtuua'-ri 
pirmyn ir atgal. k**l niėtuė di- 
ilt-liur plolur irmėr. npie M-|>ti 
uir nr derililtr gulo-rniją Ituri. 
j**.. Ilei virknr ž.hi-gii. I’i-r tą 
Iniką reikėju il.-nig .linky L'-r 
l*auerli: ir galvelė* prnzilu ir 
veideliui iiblirko. ir .veikntėl*-- 
•iiiu:ižčj*i. I’**t ką ilnryli. knd 
inurii lok* Iii.ima*. Ariu Dievui. 

Iliy tiktai «lnt i-rauu- gyvi, rnrit.
'■ | Dievu* ilnr im.liprim*. 

“'"J‘*•' | Kurlink luuiicliii, nėiu Die- 
Mitnrktn-: ...... ' .

viii, lig muI yra max*iniig rn-ly. 
l.'-j. Eilionin. nirime daug iiu<>- 
rluliu kurlink luiiną ir gyvulių 
apie du tuk.lniH-iu tlaluirlitiin-

I
I

Vilnimi* vy*ku|«. Iii>|i>i< 12 
■ I. Iiiivii Kniuii* ir <ln!v vuvii kilu. 
Juiir.npii Skvirecku kiuiei-kriiri 

Tti» iliilžin innk.ltt vvrn*. 
ni l’.tėlii iiutėja- lii'tiiviu k:il 
I.Hi t;i|Hi Zi'iuiiiėiij mitriinjii 
v i-I.iiim. .1. E. 1’rniH-iikfiit- Kn 
f \ n uiti- |«iv> llniiiiikii.

tuvi

t,

Ti f

Vi
T

Vakarėli*.

n ilv* L*,i |*r;tno>»iuuj i- l.i«-
i /a n* .. %4irr*iMiit i... p. 
iim - pntt<»-*4iiHi
•nv«« Ititthi) | m • 111 tik * t m i<i 
i kkii^i lii’p**’ 2*Jd. \|i

i-
tlblL kotiHthjv 

’e*ip< i Iii i hiivu,
u v* *. mujikoa UIaum* ir 
. Mi»**i«t viiMhn Itin<< 
fu l**i«hti*ji ir lt« f ii viiiin* 

knd t«*b *ni pmiM*
t

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Sinti AstBridpfttte 
Teneaplnnkia jo* nei vienas.
Turime įvairių m**vaiginnnėią gėrimą.
Turinu* ntsivitainti ir ICE CREAM'O.
Turime knisu* skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus 

reikalus atliekom. Turime įvairią laikraščių.
«a yra "DKAUGO" agentūra. Galima čia gauti 

"Draugą” nusipirkti, paduoti j jį pagaraiabną ir dar
bą. Turime taippat knygą fa- maldaknygią. 

Prašome atsilankyti.

iim- laike, nle tar vinka. nieku. 
Itilr tiktai gyvi ir nm»lang 
uVtaiU. Ka* tnliait Mnai*. nėra 
kiirtaut. Italmr |trir nn«L va- 
tliimiii. IJ.-t u vok vnltlftioit. 
Krikėčiiniiij-ilcitHikratij. kas 
rlahartinėjc karėje ut«vi. yra 
■iaua ntnniėiim;. IJHuviai turi 
kariauti mi raut; Imtnevikaia ir 
mi l■•llkail■a |«-r lai la-gnli kiiae 
ti km> <l:ir gal ntutie tnkinj va- 
laiHlnj.

IkiUKiuu nieku Deruniau knl 
kai*. <tal neeUKieirita viena nu 
kitu. Itar praneėit. tavu cinria 
Itnb'uui-kicie- ir taip|iat yra vi
ri eveiki.

Mii-la. iiiiimj mimu, riuie'ia- 
na* Inu iiH*r imveikrbj ant tavu 
diderane diiaugrtiai ir rnniyiiė*.

Sii llit-v! iiiurŲ lirangiii* ru
imu. Buk tinkamai*, rurirnuii- 
te;*. Imk .veika., ir nu- |mli<>- 
kaiie* .veiki ir linkmii.

Tavo tėvai:
F. Steponavičiui.

Mii.ti mielu, .iiiiau. npraėvk 
eiivii gtvi-niiių plačiau, jeigu 
gnilri lai.kit nuo liitlMj.

MtlMJ luln-mr: Kretiiigmi 
nprkrilve. Kamai Komitetu*.

I*. S. Ka.litik liniiiguiiai: pa« 
imi. rugiai nili. už. pinų: 
.viertn. I** iiili. .vura.; enk 
ru- |n iiil>. -»am» ir taip tu 
linui*. Kn» pirtiiinii kaštavo l'i 
rali. ilnlmr ktlėtllojn rinitui*. 
Gyiuluii liilmi įnamiu.. Vietai 
karvė Itnėttmja l.ifiir. geru, n 
kly. kaėtnuja iki a.idiu liti*.

S*| I liet II. įtintu* tnielii. Mitinu, i

ATSPĖJO.

I

M.it
I-JU 
ĮMIlt 
XII V*« 
a !• ; 
ĮUlė.

. prrnl'
\':t. ti
TrriA v<i» priejovn 

ir firadėjo

Ik

KAS LAIMINGAS
l.-iimingas tas. kas Besikan

kina nuo Mugu skilvio viržki- 
nitno. kas viską valgu su geru 
ųirtitu ir nejaučia, kad valgi* 
jį apsuakino.

i l-nitningas ta*, kuri* Beturi
1 pilv,, išplitimo ir blogo rugš- 
tati* skonio burnoje, kurio

t kraujas tyra*. Ka* m-sikanki- 
na galvo* skniaU-jitiltl dėlei 
skilvio nevirškinimo ir neturi 
-|iuogų ant vešia.

Mimingi visi tie. kurie nau- 
•|oja**i į iries tas viršuj sumi- 
la-tas liga*. na'-to« lafieliii* 

PARTOLA
Valančius kraują ir skilvį 

Partol* yra geriausi* drnu- 
ga* vyri), moterų ir vaiki). Kie. 

jkvieiioje lietuviškoje šeimyno
je turi rastis Partola.

Partola rekomenduojama ir
• | ui rituodama /<li<|e|ė«e dėžėse, 
kainuoja tiktai 1 dolierj.

APTEKA PARTOSA
160 Second Avenue.

New York. M. Y. Dept. L. 4. 
(33)

Inu varpui skamliiun. kad tok* 
protinga* esi f” |*uk!mi*ė Tri- 
|**lis.

”<l . Jie luti skamls-ti, jei
•is*» už virvė* trankia." rimtai 
ut-akė Trefikoji* ir tikrai nt- 
-į. j...

J. V. Kovai.

TEISINGA PASTABA.

Dirsių Jonukas sykį |s*tny- 
čioji* valgydama* silkę kaliai j 
savo tėvą, kuri- 1nip|mi prie 
štai** l*eli*|i sėdėjo.

••Tėtuk, n- maunu, kad silkė 
tai yra *i«*ikniusia iš visų su- 
tvėrimų.**

" Ar tau taip rmlmit
••Taip, tumi tikrai."
"į ką nitž.iur*-*temn* taip są- 

protauji
"N n Silkė vi.iiotuet

fl V

I J. V. žriupe.
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Vaistai ir Apsisaugojimas auu Uodij.
Daugeli virtų mažiuose mie 

stelines,*, net ir ten kur yra 
vamb-n* |wiežiurn, randasi ku 
bilai nnt stogo, knd įuršti vnn 

’<b*ns inniidyklėni'. Toki,* ku 
'■ilai turi būti apdengti, ta-* 
įlįstai guli iia-itij kultilii nrlci 
l« r stogu langeliu*, nrlm tiesiui 
iš t l iula,' |a-r li|Ki,-ių. ieškiniu 
irti vietos dėti saro kiaušinius.

A|ii,* dideliu* minui' ariu, 
viešas įstaiga* yra tiek vie
tų. kuii.,i* lašini vali Veisti-, 
jog ju ii-ii- išnaikinti reiki:, 
ntsideju- ieškoti. Pav. vienatie 

lyjr, išieško 
(ju* |a*r keletą dienų ir išnaiki
nu* visa* vei'ina,* vė-ta*. kis 
!.l ■- I<ikii lliluiuiu*,-, Iltsl.u ii 

įliek liestųjų Imli iukirųs ligo- 
luotame natų laike ai rasta. Intams. Ant gnb, tauisiansioje 
kad mslų |šlno- vagos kurio- bh j,. „W|ln
bui„ vamb-ns prisirinkę. |ro,ln „lovinėm

N,-1 ir milini,,*,* tie u*"l.*i mti.l. niit. iš kurio šimtui* no 
veisiasi daugel vietose, jeignĮdų išsųieriulavo kasdieuų. Tan* 
jos esti iH-|uii, tiiy t*,-. JeiguĮtiini mainanl mtab-nį nrlm vnr- 
vanduo gėlių pmuluosi* ta-ra tojam |!,.r„.iil9. tidiio* vietos

(l*aliaiga).

Pietinisc vanduo iš kubilų 
turi būti nrlm išpiltu' kiek iv 
Im turi Imli į jį in,lėtn k*, 
nors, knd mslni n,-gal*'*1ų įei
ti*. N,-u Orionu- nu*-*.<• I.n 
pin<-sc kilio su*>*klti, kad u*> 
Ali veisiasi laimi gerai. Nię. 
to vnndi-n* akiiu-ny-,-. ypitin 
gili |,ietuo*e. im 1tlip |ml gi
ra lašiniu* veisiiiH,* va-ln. I*el 
kėse nrlm žeii»--ta‘-si- ii*-lo-,*.
galvijy ir arklių išmintos Įigoatait
A* yra gera va ta m-lam*Ij,., |B.r ,|i,.„
Veistis. \’ii-u.<tiH- kuiną*. I>u 
ruime Imto dailu ibti’žoirhi 
daržų. iii„liug„j>* dirvoje lo

Innkini |*«*nmiiiĄ lns. ii«N|ni tvi
siąs. Jir veisias taip-pul van 
■Ims Urbonuose, jei vanduo 
‘tuvi ilgai nrprrmninytas. .Ii. 
veisias rynose, praustuvėse, 
kurios nėra tankiui vartojamo- • 
ir kitokiose vietos**, j<*i jo- 
ta’-ni dažnai plaunamus tyru 
vandeniu. \\aiaux<'-se ir uos 
tuose jie laimi veisiasi jiu ki
birus ir vandens bačkos, ku
rie stovi d,-I gesinins, gaisrų. 
Einama. tokius vietų* gali Im
ti panaikintus, l»*t tai turi Im- i 
ti ihaniu taip knip yra paša- j 
kyla kitoji* vieloje šio praiu*- ( 
šilini.

("kių namuos**. Pietuose. ka
me skrtualė* yra laimi įlii 
rios ir kanu* yra (mprolys sta
tyti stalo kojas j mažus |am- 
detiu* varnietis, utsbti veisiasi 
tuose pu,sh*liuus<-. jeigu nėra 
i juos į|ii1ta kerosimi. Kana* 
sudaužyti buteliai yra statutai 
ant muro sienų. vanduo susi
renka j butelių šmotus po lie
taus ir mulai ten veisiusi.

Seni nevartojami šuliniai 
daržuose yra dažnai lietomis, 
kur taslai veisiasi nežiūrint, 
kad jie Imtų ir gerai a|sb*ng 
ti. Tni gali Imti lengvai pra 
šalinta užpilant karta' nuo 
karto kerosimu Tų |uitj galima 
|uisakyti ir apie sutrynus. Su- 
trytini yra dažnai ii|Hiiuryti 
akmenimis ir cementu. Is*t ve- 
liniitui išt rii|s'*jiis arini su-ky 
lūs. tie maži valmini jli-inbi ii 
Veisiusi Is* jokio -Ustojililo 
niekam is-i m-ziiuinl. km) ji** 
ten y nu

Koiilniud ii |«ignižiuiniili 
tvenkiniui yni dažnai teisi 
mos virtuolis ir ėin įleidimą* 
žuvų, kaip toliau bu* |msaky- 
la, imprnstai tni prašalinu 
Dažnai atsitinka, knd aut |m- 
grnžinim,, tvenkinių kraštų lei
džiamu augti žolėtu-: tii.ių Inr 
vos. rnsibiiuos priglaudo* prie 
augalų, nuo žuvų išsisaugoja. 
Tokiuose tvenkiniuose taip 
;hiI dažnai yra migitiaums žo 
lės su pinčiai' Iuįmi- it ten. 
kur tie platieji lapai guli ant 
intiden- viršaus, kaip tni driž 
tiiuu-ini nl-įtinka, i erta didi- 
hipi ęidi l'llli sipln*-rktii tuip 
knd Inrvo- rali Is- vargu įei
ti- vandenyj,* i'r-imi |ui-k<*u I 
du-io- lnp>dali*--. Taigi reikiaI 

IVt'tl I 
•I*iii

lokiu*,' 
kiniuo 
arba t

ntsitikium, 
u lei* ii 
III lt tol III

Visose uugšt'-inu |mžymėtw*<* 
lietus.-, kuine gy vemtu m- vie
los yra atskirai nuo kitų, ka
me uėra ujdiukui p-lkių ir 
Imlų. |iatys namų savininkni 
yra kulti, knd jų milinius.* ran
dasi tmdų. Teeinu yra vietų, 
kurboa* uz tąsių vei'iums vii*- 
tas iiiiestas yra at sakomi ls*je. 
Ir tos vados yra «n* fontanai, 
rescrvnrai aria jadkttt. Pakely - 
je atvirus rynos ar grals-s ga
li išauginti kelias šeimyna* 
įvairių mslų veislių, neišski
riant m-i drugio uodų. Ant ga
nyklų, kaine vr-lėmis yra iš
imtos duols-ss*, |irisireuka vau- 
ik*ns, kuria lis* drugio lesiai 
ir veisiasi. Visos tokius vielų* i 
turi Imti pri|Hl<lant iena* |tn- i 
naikintus. i

A'etikidina, kud gerai prižiū
rėtoja rynų sistemoje mulai 1 
galėtų veistis |*nėiose rymise. i 
rečiau, kad jie veisiasi rynų 
iimitukose, yra gerai žinoma. 
Ityuų mmlukus yra dėlto, kud 
duot uiiM-sti smiltims ir 
'iukšb'-ms, kurias kitaip inei- 
tų j rynns ir jas užkimštų. Jos 
-lanitun lni|i, knd vamlim w- 
iši-itų ir knd tilptų neiiuižm 
mieletis. kuris stovėtų žeiniit.i 
už išt'jinai rynų. Tuklus nuo
tako* yra ilnžnni inrlujuum* 
gule liūtu ir nnt gnlvių kryž
kelių. Vanduo josi* p-rsiuuii 
lio lik tada, knd lijn urlin knita 
untiė* nr <l.'ir ii' ym liejami. 
>1111-110 e melų InikiiuM* imi 
duu gali iš-ioiėti keliu- savai- 
tęs. suteikiant progos mslnui- 
iei-ti-. Išliktųjų, viilur-l'nsa 
ryji* matai vei-m-i tokio-,* vi<- 
•o-.* milijonai*. I ju, reikia 
oilti kerosimi nrlm miesto val
džia turi kurtų j savaitę iš- 
■iliiiili taip, kad išmesti Inu- 
knti knip kiaušinius, taip ir iš 
p-rėtu- larvn*. Kerusituis te 
.•inu y nt gerinu.

šiukšlių ktnvii- yra gera 
i ieln mslam- vei-ti'. ta*' ten 
prisirenka senų* butelių. <|ė- 
-ių. -krynių imlų šukių ir ki
tu didikų, I.UIIII..... Vanduo g.|-
Ii stalėti. Alllll- ptt- luite 
lys*, kuriame iym užtektinai 
i.ittd*-n-. Iiik-tnriė-ini mulų iš- 

•igi*. I{:oytoja- žilio vienų nt 
-itikiiiin. kuine tuk-tnfiė-ini 
eisiu buvo -u «ek t n. jog ji*1 bu 
io i- .ip-rej. Iti'ėinoM- almi* 
tndelum e. kurie p r kelia, iu 

no ai.iil, ?*d',io iltimi ’i

veisimo* vietų. Pelkių džiovi
nimų žrtiuiirbyrtėj ar pramo
nėje namlos nereikia nei aiš
kinti. Išsausintų jielkčtų že
mių vrrtč yra visiems žinoma. 
Taip-|ud nereikia nei aiškinti 
-varlių džiovinti pelkes vien 
h*l to, knd pagerinti sunilnn- 

sųlygas ir kud išnaikinti uo
lu*. Tns vienu' kaip kada vi«* 

tų. kurioj,* ts-guliuui gyventi. 
ISidnio gyvenouin. Mažų vielų 
'aušinimas vien dėl to, kud 
išnaikinti Mulus buvo dariniui 
Inuget lietų, o kni kiiriu-v du- 

Ii-,* šio. šalu-s. lĮuitingni Nei. 
terš,-y ir Kidifolnijojc ir di,b 
|ė. p-lkė* yra suii-inauio- 
vien lik ,b*l tu, kad išnaikinti 
uodus. Knip lai daryti hw~ 
iictiiriun* vietos ėin knlliėli. 
lik gailine pi-ukili, kad i.- 
sau-iuiiuu-- sūriųjų Imlų ne 
brangiai atsieina, o pasekmės 
pa-irtalė luini gerus kaip Ka
lifornijoje tnip ir N«*w Jersev.

Lervų naikinimai.
Nor- ir gerinusiai yra išimi- 

kinti tn- lieln*. kuriose taniai 
veisinsi. kaip nugšėiau buvo 
minėta. ti*eiau dažnai |msitai- 
!:o. kad vnnd'tis nei nuleist*, 
nei kitaip kaip nudžiovinti m* 
galinuų tuuiuet prisieiua da
ryti kas nor* kitas, kad Mulų 
tanas išžudyti. Buvo Immly- 
In daug didi kų, ir iš-ky rū
kui kuriuo- sps-ijnliai sutai
sytus mišinius niekus m*duo- 
,ta lokių gerų imn-kmių, kaip 
vartojimas aliejty. Iš visų alio, 
jų, geriausias yra |ndro1euiii. 
impras-tasis kerosimu, kuris 
■luudn geriausias |mM*kim*s. 
atsižiūrint j veiklumų ir K-šas.

Pasin-nknnt aliejų reikia at- 
sižiuri-ti į du įlalvkų: jdrniiau- 
sini. jis turi b*ngvai skleisti- 
ant vumlt-ns; antra, jis turi ne- 
išgaruoti greitai. Tiršlesaieji 
aliejai ncsiskleidžia p*rai ant 
vamlen*. Ia*t laikosi šmotais 
ir vienas vietas apb-ngia sto
rai. kitų visai neapima. Taip- 
pit svarini, knd filuui greitai 
skleistųsi. Vienos uncijos k<* 
rosimi |aiiprastai turi užtekti 
p-tikiolikai kvadratiškų |«**lų 
ir esant rauliniu orui, la* vė
jo. filmą taisilieka pt A*šim- 
1į dienų nrtia kiek ilginu. Net 
ir tuomet, kuomet žvilgančio
ji filmn nuo vnnden* išnyksta, 
kero-ino smarvė nnt vandens 
luisilickii. Vėjuolnim* ore k,•lo
simi* yra siipuėinimis j vi,*nn 
pu**. Is-t vėjui |M*rsimain:us. 
jis vėl cinu atgal ir larvos V- 
gnišln. Netikini larvo- ir pu 
p»s išgaištu nuo kero-ino. Is-t 
daugel augusių mslų. kurie lik 
nii'ileidžia uiti viršau-, nr Ini 
gerti modelis, ur Ini kimš! 
liiu> dėti, gulų glumu. Kali ur- 
tiijoj II. J. (jiiiiyb* vaitoja mi
šinį tiršto aliejuu* ISi gravi
tacijos ir skystu 34o gravitaci
jos propircijoj,* 4 prie I. Tu* 
mišiny- lindimi uliejii, !:uri* 
užtektinai ski'tiis. knd p diliui 
getui uplieti ir iižtekliiuii 
tirštus, knd gali ilgui i.'-ludi lu*- 
išgarinę-. Ji- liejnmn- iš luir 
l.inė- pniip,-. kur jų turi ar- 
i.;i iiuil.iii'-mi- jmhiiį *,'hi*. kur 
didžių jų nė-ra. Vi«nų kurtų už
liejus užtenka keturioms -u. 
ndtėm*. Suii.-ny'ų Valstiją 
l.iirii,*,nie*iė KnlM’je aliejų lie
timu ku- dvi >:iniiii.

Muša- kūdra* ir tvenkiniu' 
galiniu aplieti -u t,i,prii*tu 
■!*itž>i liii-loni'i kibiru, tub.i

i katilų. Tas mišinys virina
ma per Hek laiko. Hutam pri- 
<:whuna 30 svarų sodos Ir vėl 
virinama tol. kol visai juoda 
emulsija paisblaro ta* jokio nu- 
stojimo ant dugnu. - .Mišinys 
įnikus nuo laiko išmaišomas 
ir smala Mi-ivartoja iki ga
lui. Viena didis to* emulsijos 
į dešimt {tiksiančių dalių van
dens, yra sakoma, užmuša A- 
noplmles buvus mažiau kai j 
pusę valandos, o viena dalia 
j .\<MKI dalių vnmlvns užmu
šti jas mm |«tikių iki <b*ŠTm- 
ti.-s minutų. Ankunos stotyje 
to mišinio |>nd:in>iiia 4.G00 gn- 
ti<oių. b'*šu**.iant truputį dail
inau,-kai 14 rentų už galionų. 
Nors taa mišinys būva «lau- 
vimisini v:<i1..jamns Panamoj, 
t.viliu kern-imis luip-|ial bu 

te-v* vartojuiiias smarkiau 
kančiame istalenyje.

OamtHkkji uodų prioiai.
Paprasto-ios auksinės ir si

dabrinės žuvytės išnaikina uo
dų Inrvas ir jos turėtų Imti 
Veisinlmis tvenkiniuose. Ke
letas veislių gružų (to|Hnin- 
nows) [msekutingai yra varto- 

■^i jamos krliu-e vietose ir jo* 
*- įgerni naikina uodų larvas. Kai 
. kurios veislės nuvežtos ii.Tex- 
I as j llavaii pasirodė eaaa- 
- eina naudingomis. Kai-ku- 
. rim-e kitose lietose, kilos veis

lės Imvu kitnlylus. y|mt ingai 
. losi- vietosi-, kur negalima kr- 
i rusino vartoti, jus visur nava 

•Išritu gerai atliko.
Yra dangei vandeninių va- 

1 Imlų, kurie minta uodų iarvo- 
. mis; kiti garnio pačius uodus. 
* Kni-kurie |uukšėiai gaudo uo

dus, o Im> jų ir šikštanųtarniai. 
Netoli Nan Anlouio, Tesąs, 

. yra daromi Imndymai, ku
riuose šik*iH,s|mrniaius yra 
taisomos tautelė* dvrjapu tik
slu. kad ikM*ur<|Mnibii mu* I 
kinių toje ii|*ielinkėjc uodus 
ir kad gauti šikšno*|*rnių 
guanų.

Medžiai ir augalai.

Itaug tuno rašyta apie ypa
tybes kni-kurių augalų, ku
rie. sakoma, jirašalina uodus. 
Tarp tų galima |uumnė(i be
irtų veislių Eukalvptų ir ki
tų medžių. Nors daug a|In
tuos iiaslžius buvo rašyta, lė
čiau iiH>k-liški tyrinėjimai pa- 
rodė, kad jie tuo žvilgsniu ne
turi jokios ll-rtės. Jų vertę 
|mtvirtimi žmonės, kurie nei 
la-tmiidč jų moksliškai ištirti

JAUKAS SUMANYTOJAS.

Aure. Imvo tymais apsirgęs 
l'inslžiuiių Jonuką*. dar luti- 
kauliu mokyklų vaikelis. Sykį 
praM> savu mamos. ku*l |mkvie- 
alų ju mokytojų, idant jį ser
ganti atlankytų.

“Ar lu. .įmink, taip myli sa
vu mokytųjų. knd nori su juo 
|ui*itiuityti?” pakiliu— ju mo- 
tina.

"Ne tai iš lueih'-s, tiri tui iš 
ko.” atsakė Jonukas. “Mat. 
iiuiinnilc. noriu, knd jis mata* 
atlankytu, gal jom priliptų ty
mų liga, tuomet ir mokytojas 
turėtą atsigulti, n vaikai, kuris 
įlaluir niukinusi. turėtų liuesų 
biikų iiazjūsti. nes nebūtų kum 
moki ti.”

J. V. Kovai.

IUL MAMFMnHK DBIBC!
BANK

(A Statė Bank)
1 i 12 W. 35th. Si. (3 Mok i rak MO Hakted) CMcafo.
KAPITALAS 3550,000.00. TUBTAS VU* 3MOOAOOAO

Iki X k. blatu.

ik

PRAMEAAME GHIGAGOS
nt afikumkas uz-

TUVIAM*.
Kad mufojame ir šiaip «t- 

preso visokius durims etiš

kame gerai ir greitai. Krvip- 
kite» pa* nitu:

r.tnonum!
T. JAMKAUKKA1, 

H»W.<T3t, CM
THtloaaa lu-.kv.r4 UU

F. P. BRADCHUUS

DR. S. BIEZ1S
4 M a t

REIKALAI.
VISI SUTIKAI TUUTI 

ĮSIGYTI.

A.SMETONOS
Varmu t4HM4o« I»wi4rtili»

IMnvMt.
lMU»r tik I* a*Miu4m |HF>

mu rrrrM«a*it» AaCanu hatr
!«■•••»• iMtctkalaa aal nl»trul»a f«- 
tnaln. laifi, Ua4 gaU’rtHe Ule iu»" 
4raM<ul |«aal«|rtL Laimi rraAmi a<* 
rlMUrtN rniklmr Aal>w
I‘rrn4<hlu puvriblu brlMio* VnU- 
iyUla.- Ir IamUm/ vHlavcm. vlrMuja 
|irrxt4lrnl» tlrrvalkla ir Tiri AirvvaL 
klo UetoTf-a Um»<i Varpaa No 
I. Kaina tik kr.

Antra ruduilinta 4:«ll»nlnk<* JoBa 
iilrikua. aa Ijdun* ir temallijua 
l>< rimt*. <Jc4«t>iaa kalnu. Vilma na 
tu tvatu. Kardanu uw Vilija ir I4riu* 
voa bitumu. l*arjwaa a*m3ivm. Nu. Z. 
Kaina Lr.

F.-IL Maliau nrrienMaan*. kaip 11 
a<«imN4. n**» kMaM» nraftuanoka per- 
UiMltaut.

A4reauokita:

LIETUVOS VĖLIAVy 
DIRBTUVĖ.

2214 Weit 23rd PL, Chicago.
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Vandens nuicidiiuu
f

GRAND RAPIDS. MICH. 
LIETUVIAMS!

Ju ų kolonijoje nuo Balnu- 
Ižu* Jo dienon 1!»19 m. ”Drau 

g i ’ atstovauja p. J. MAKGE j 
I.1S, Ml Mirtie »tr.

Pas galite "Draugų" ni 1 
situonėti, liusipnkti paduoti 
i jį |4ij.’*škoj:iiiu< ir pagarsi-1 
nnuu*. tlalit,* gauti ir knygų.1

Aiuomi atšaukiame įgnlioji-! 
mus kokiam norr kitam Gian- 
J* Rnpida, Mirk "Draugo”

altlf'

KA TIK UttJO LIETUVIŲ PABAUUM 

“MEILES GALYBE* 
Nauja. Puiki Knygelė Begalo žingeidi 
Kaina Su apdarais 75c. be apd. 45c.

Vertė iš Anglų kaliais Kun. J. F. Jonaitis Ex-Leit 
Ibi ir

Užsisakymus ir junigtu siųskite sekančia
J. MUTKAKU, 

3832 Kultas Et

Taupykite Piningus:

Malioriai ir Dekoratoriai
n<ų metų patyrimai aave amate HBt mm M- 

likti pirmo* rųžies dalba pifiaaaiomi* kalnouia.
Atsiiiukite po

P. Cibulsku ir J. A. Poška
2343 W. 23 Plaoe Telefoną* Ganai 244S

k

M

žinomai per 25 metu ir Valdžios prižiūrima* 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienyti} Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčiu* gauti preke* pinigų ir kitų žinių 
meldžiama kreiptis pas:

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

j
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mm* --------------- --- j.  __ ______ _ !Hmfl 
vfoKų ttuntojirnna V4M kunr. M* LtJVSM hUMcRi VtlttS*, M 

Vi»up ie«km>aa tanu MM<ail»-jeB vmaJs Amai
rniMrt.ų, buri airieur iro k a vau m»o rv**tk»tai pAolboa

A*. AIHIM.VS A. nAIlU.M SKIS, smAMOAI KASAI .
Al I.I4I -m*, r. r I u,M-u. luU,l»*Jt, rllvslo l.u»o, 

■Os. ssnriaisu. isitriio. tuoUM’jusM Kzsiua. lakMa 
*>«*«%. ,. * - - • * ------ --------------
t«iro<i*i«:u 
kvj r *ji

l«»-t kaita t'*r**kakavau Kai»Mara« va«<M. Kravje Talytt
jn S«rv.. I a Imt v tr l'.mmatinuo gyOMAa, ta; |»o
lacMtiua mb4* ><« maaa »»ihaa a t a? raut. atlvnMi. rrraJ

"Jau itatvaP Mervai Mtprial dtrMi lakatai atatearė IIM
;mu*i K-ikikft, 4«*«lxal •»baba 4 • |w» krutina V Kurių rMtma 
bu l»v u>mua m ui viatj lirų !A«»r4.-.*a« kaa aa

taras. Mit’»r*a. ir H, J ro-r. aavr paretluda M £ 
« kaip t*r» 4trnea ir aaktira t*eker JaaMea 

mai tr nakat.taa ir lkM tokia 4»k<»ja JUJutaraa »nrtirt« <a 
1 tr Lakiu tinaiuu aaro k/apUat prie aalutaraa:

• lU.tUf'JU, IkaTITITlOM 4. Hatoaaa, hat. 
HsIM.M M. TMr>*ll—> Omsl *41>. IkUnco. U

------------------------------------------------1--------------,

lnhrtv ir I’o*urnait»»u•> ta; ■«>'

Nervai /•»• M-priat 4trMi lakatai v a

l*n tn.tal* jtah 
u tuk> ak iri u r

tA taui vun| hi
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R08ELAND, ILL.
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Uždirbk 
’ąsiki’so 
į savaitę

Kirpėjui tr krtew«Hjil >ra r»lkaUa. 
Janu visuomet. }»® turi trumpu va
lanti va ir Irarra 4art«.

r.!«w.r jot Htnokytl lx» darbe 
I ir .n>|.i laika 4ien«>titia ar vakarais 
ut ma«m kaiaa. 9pergalia akyrtua 
mobiehau mM ».'wvamv i*owwr 
•W.

llugsėjo 21 <L t- y. ntvinimi į 
neilėidienį Visų šventų Para
pija turi pasilinksminimų su 
programų *avo svetainėj. Mel- 

*' džiamo kuoskaitlingiausia at 
•UaakytL Pradžia 4 vai. |w 
|>ict. Pelnas nuo Imliau* ei< 
l*nnipijo> mokyklos reika
lam*. . i

PHILADELPHIA. PA.

t Miliau telpa miraAas auko
tojų, auk<iju*ių kun. lMraiėio 
praludlx>*e, kuria* lmvo Mirrn- 
gy* L. llaud. Kryžiau* rėmėjų 
skyrių* Lietuvių Muzikaliėkoj 
svetainėj. (Prakallių a)iraAy- 

* ma* jau liuvo tilpųs “ Draugu" 
206 num.).

Aukoju: 
Vincą* Mitra* KtO-OO. 
Po 23 <kd.: J. llti|tli>, J. Ger

vė1, K. 1‘arauka, K. Daugriieiiė. 
D. Gricienė, K. Gudaitė, J. Gu
daiti*, L Irkainiutč, J. Bubnį1.
A. KleAaitė.

Kutu J. Zitultlys tl.'Mlii.
V I’o 10 dol.: St. Itarkauckn-. 

K. Skalura. V. Kaledaitė, .V 
LukoAaitė, V. Bajorinaitė, O. 
KrukiAkaitė, M. Sijiavičia.

t t*o3doL:XKuki*,K.Su1m- 
lis, X Lukoėevičiutė, J. Abro- 

“ mailis.

(JrykiriMi $4jUUl 

1*0 i doL: M. Dura, J. Dauk- 
nė. O. Barinskieuė, X Grimilė. 

l’uldoL:D. Dakai*. M. Bal- 
eietis, K. Daukuia, V. Katuli*, 
X VuAkeviėsa. J. Lrndndti*.

v V. Jotmikeviėia, P. Grajaus
kas, B. Ilajoriuiia*. K. Trepkai- , 
tė, X Kata*. H Ačeriėia, E. j 
Klusas XXk*M»a A- Cįrii.* , 
nis, V. Cirlionis, K. Storius, X 
Mari*. X. Gegokienė, K. IM-L 
rauska*. J. Sefcllaitė. V. Lvlei- 
siute,O. I*4ei*«enė, A. JaruAai- 
Genė, r. JunritUMa*. M. Bvetie- 
srė, M. Andririevičia, X Guda
vičiūtė. I*. Guduvitieui1, O. Vi- 
limavitivnė. K. Tartali*. B. V»
B. \\ i*. Grieis, A. VaiAnoru, 
K. Paršuku. Borynas J. Zaliei- 
ka. M. Kasiausiai*. T. Adomai
tis. K. Jonaitis. K. Hasimaviėia. 
K. Bajirimtas. I*. JucmUs, K. 
Juškau>ka>. A. Bulmuskas. A. 
tiirsloiiis. K. Petraitis, M. Sau
liniu. A. Knleila. P. Prniniėkii*. 
a Kiaidis, B. Baseitiku. V. 
Dura. P. Valeska*. M. llaiiienė. 
K. Mngevičin. .1. ('irimui*. X. 
Moskielitiiulė. V. SVekla*. G. 
Jurkuska*. S. Petraiti*. J. Mi- 
*iunn>. KA'iiikImv**. J. Petrai
tis, V. Kasini*, D. Jarotiitims 
M. <*i|siviėia. J. I<ii|Aeviėia. 
P. Belinns. P. Ih-liniemį, J. 
Tart ima*. J. Strelves. K. Senu
lis, F. Pilka*. .1. Vnciln. .1. Do
nu, 1- Masinti*. J. Mom'iaus- 
kas, K. (irnknuskaitė. G. Kt rati
lis. M. Vensknusknitv, O* Dauk- 
uiulė. V. Silvynas. X. Dailiu- 
ua*.

Buto ir |m/jidų. Im'1 ne visi 
dar atnrAė. Truksiu (inžudų dar 
apie 43 <l«licriu>.

Vanhiii Lietuvos ll. K. rėmė 
jų ski riu visiems ariu.

Dr. P. V. Montvilas. M.8.T. 
Samaritan Hospital.

i

♦

f

t
PHILADELPHIA PA.

(Port Richmond).

t

Montvilų. Ji* aiškiai nurodė A- 
Į merikos piliečiu* i* lietuvių kil- 
, iik-m- Xtt|tiešė knngn-smamt E. 
llntt,|U<>n M<N>rv gyvenimų ir 
|m1arė piliečiam* jį riukti j 

1 miesto majoru*.
Po studento Muutvilo kali*,*, 

kalbėjo advokatas M. M. Šil
kas. Adv. šlikas saro kallmje 
nurodė, ka* j Pltiladclphijo* 

imieatu majoru* turi būti išrin
kta*. Atnikreipė j itiliečiu, kad 

[žiūrėtų už kų halsunjanm ir 
'kaip Inri Imti tei*ingn miesto 
valdytis. Aiškino a;*c kongn-s- 
mano K. Hanųiton Moore vei
kimų, kad tai yra uolu žus, 
gu*. kuri* <laug Įtasėhrimvo ir 
<k-l lietuvių.

Po tų prakalbų lietuviai A- 
tiH-riko* lalieriai aiškiai supra
to. kitd rinkimuose j miesto ma
jorus reikia atiduoti Imlsų už 
kongn-smanų E. Hampton 
M uore.

Amerikos Pilietis.

L. Raad. Kryžiau prakalbo*.
■

IJel. llaieL Ktyžiaus rėmėjų 
prakali*** įvyks sekmadienyje, 
rugsėjo 21 <£, vakare, 8v. An
tano par. svetainėje. Teko nu- 
girsti. kad kali*-* šie žymų* 
veikėjai: D-ras X Buikauska*. 
|*-nia X Xauaėdieuė ir p. V. 
Htulpina*. Ketai žmouė«na ten
ka ginlėt šiuo* veikėju* kal
imui. Tai-gi visi |«*iaaud<dd- 
me šia |tr.tga.

Rugsėjo 14 d. Av. Kalimiem 
parap. evetainėj jvyko prakal
ta*. Kalbėjo ez-ieitenantaz, 
kaiteliona*. gerti, kun. J. F. Jo- 
naitia. Kallėtoja* mų* koloni- 
jon atvyko pėtnyčioj, rugsėjo 
12 d.

Xedėlioj p-rlu svečia* alini 
kč sumų ir pasaL - gražų pa- 
iisikslų. Vakare sakė prakallių. 
| šia* prakalta* gan daug Miši
nių atsilankė. Gerti, kalliėtaja* 
kalite jo du atveju.

Viaųptnua kalbėjo apie pa- 
saulinį karų ir apie visus mm- 
tikins, kuriuo* jam pačiam te
ko is-rgj'vmiti innšio laukuose. 
Prancūzijoje; taip-gi apie ti
sas liaisenyhr*. kokia* ji* savo 
akimi* matė: <Hko ši šalis sto
jo kariui ir delko dauguma lie
tuvių stojo liuosnoriais S. V. 
kariuomenėn. Kalbėtojas |ia>a- 
kė. jog mes visi kariavom nž 
šio* salios laisvų, draugi- ir už 
Lietuvos, musų tėvynės, laisvų. 
A;tart to dar kalbėtoja* |ui;u<- 
Makojo daug juokų. PuHika tu 
rijo progiM, ir naudingų daly
kų išgirsti ir ;ia*iju<>kti.

Antru atveju kalbėjo apie 
IJetuvų ir jos reikalus: kokia
me ji datar yra padėjime. Ra
gino visus prisidėti prie dari*,, 
prie ]ialiua*avimo lūetuvo*; 
ragi ik, prisidėti prie I- Itaml 
Kryžiau* rėmėjų ricyrio; prašė 
nesigailėti aukų ir aukoti L. 1L 
K. ka* kų gali: drabužiu*, ava- 
linų, pinigu**by tiktai *ušd|rti 
muniškiu* užjūryje.

Prakalbo* visienu, jmtiko.
Be to kall*-toja* lmvo atsive

žu* savo verstų ir išteistų kny
gutę "Meile* Galri*-." kurio* 
nemažai egz<-m|4iorių pardavė.

llugsėjo 13 d. čionai vyėiai 
surengė išleislnvių vakarėlį 
gvrlt. kb-r. P. Jurui, kuri* taip 
imliai ,lnrlmvo*i vu-ių tarp*.

Gerk Iii, r. Jum*. n:.-i.-i,i 
kimlaum- pralnlo į vyčiu- u 
tokia puikia prakalta, lokiai* 
jnuMningni* žodžiai*, kurie 
gilini j*migo j jaunimo šinl:*.

Paskui visi sėdos u?' • :i 
džiauti.

Paskui dar Ju-uląb, Jotui- 
Poška, kuris pas mu* <latar rie
sk Jis ir gražiai imkalls-jo.

Sknislti buvo |.-rri*kini *n 
kler. Juru, kuri.' In-k durkiv,, 
*i. kad |iakvili jauuimų. Bet vėl 
•Ižiaugsmas iš antros |*i*ė*> 
kad ji* važiuoja mokintie*. Ki
tų melų jam vėl atvažiavo* ti
kimės išgirsti mm jo ,laug ko 
naujo.

Tegul jam Dievas |md,*b ko- 
Įmsekmingiaurin imdcintie*. 
Tegul šitie metai būna jam lai
mingi. Visi K3-la. kuojai* vy
čiai jam to linkt

l'žsilmigė |iarapij«M< karuiva- 
la*. Daugeli* uuvargo, ir tai di
deliai. Beveik visų imrapijouų 
kišeniai nukentėju. Bet atri- 
ivrlgua j tai, kiek ntųa bažnyčia 
ir mokykla ;mkyl<> medžiagiš
kai. visų dvasia sustiprėja ir 
nesigaili jmdėto Iri ūmi. vargu 
ir (ūnigo. Pilnų atskaitų dar 
neturint, negalima žinoti kiek 
|*-lnyta. Nora (trasų geria Me
tanas, kun. 11. J. Vaičiūnas, 
r.iėiausiai prie atskaitų Movi, 
In l iH-luri'ilaiuaM pilnų »|s-lioji- 
imli* tieužriima. Tiek tik Miku, 
kud Įtelno daug lik*.

llugsėjo .'UI d. bu* varduvės 
mų* klvb. kun. Ilieroninai .1. 
Vaičiui*,. Teko išgirsti gandus, 
knd kaip kitai* na-tais. taip ir 
, įmet draugijos |mmii* jitnui 
to* dieno* rengia "slirprui 
.us." Jei tie gumini virs tikrv- 
uybe, tai gal tek* tie *‘*urp<ai- 
uii" ir lauuatytL Tuomet |ia- 
-ėlnlilisiliM1 įspūdžiai*.

Visiem* ėia yra žinoma* klie
rikas, I'rnnn* Vnitukniti*. Per 
iliilrij vargų ėjo mokriu*. Nck- 
madienyje. rugsėjo 29 <L, Av. 
Antano imi r. .tažnyrioje. lOSHI 
vai. ryti*, Inikys pirmas Av. mi
šią*. įšventinta* j kunigu* Ims 
šeštadieni je, rugsėjo 20 <L Xe- 
lik tažuyčia. 1*1 musų tauta 
::nli džiaugi ies, no* ji* yra ir 
kuršius tėvynainis.

Trečiadienyje, rugsėjo !<• d.. 
I.. Vyčių 14 Io* kuo|»» susirin- 
kiu*1 Al. Zakaras, ntstova*. iš 
itnvr r«|H>rtų iš I.. Vyčių VII 

1 seimu. I{u)*>rtn« liuvo ilgu* ir 
,ian iudomu-.

|.n t. Ibirlnuinkii Sujungi•* 
4'i to. kuopė, iškdnuugns lui 
litu Im* Inpkt lėtu 23 d., tkv. Ali 
luiei ptr. >vetainėje.

PARK ILL.

Čia yra nedidelė • lietnvių 
kolonija, bet ji laimi darišti. 
Tarp kitų organizacijų čia yra 
ir 9-loji l-alidnryl*-* kiKųm. 
Jo* iždininkas p. Jurri« Do- 
maAevičiu. gražiai dartnoja- 
*i. Alai jau rugsėjo mėnesyje 
prikalbino tris narius tapti 
garitės nariai*. Joną* Gmlir- 
šauska* jau įmokėjo dešimt; 
dolierių. Barliorn Naudum-nė 
tad dvidrAiml p-nki*. o Ago
ta Mažeikaitė neĮumori-jo da
limi* 
*u»y k 
limlu 
ryla"-* 
jau nevienų <lidt**nęjų lietu
vių kolonijų. X;t>laiėi.ii tuo- 
mi jmsiiuiudo* ir (uitv^ laku, 
riai pasidžiaugs garbingai* 
savo darbai*. Dievas to jiems 
neužmirš.

davinėti. ti«H imti,-*,'- 
visų iimtinų. Tokiu 

Melruse I'urko tal*hi- 
kuo|ia ilntar pralenki::

BniGKAMTOM, M. Y.

13 d.. 
rio. su
Pa-i I

J. K.

PADEJKOJIMAL

ANT PARDAVIMO.

-. --

tt-

%

(į

BAKOF.NAS

m r«*fa

I

M,*la«ma: »«*mk*s Ir IMarUI,** 
Laiba. Mrilrs»*<lkea«, k n yjrr*4 yrt'o, rtr* 

K yru rltttur. jMrlcl>’lwa* U4* 
••u. Muv. Valai. AIm-Intai Mn.
r u**. |»<4itiku»< • ek«4x**
luiym. |rihtfyalrab duži toru

M«*Mmi»um nu* > r>t» tfu
4 taURli- |a» |a«ctv* ••Uoroia a«a 4 
tkl 14 mL

3106 So. Halsted Si.. Chicago.

LOT. PILIEČIŲ DRJOS 
V AK. PA.

Pittoburgh, P*.
Valdybos Antrašai:

ATKIŠAPKITK. EMIlJiV 
MEXT DF.IT.

I’-. KI l*l'EXilKI.MEIl A < <». 
2IM W. (UNGRKKK KTU.

ARTI

b

Dr. A. K. RUTKAUSKAS I
TsOelonM LrKlttk? X;«4 | 

GVlMi IIMaKIAh ĮJOJU
3I%? UtMrm lb>«ukAMrt! Į

W l«-«ua ratrv»

“Draugo" Administracija, 
(P. 0.) 

1800 W. 46 St. Clurago, IU

it h 
i ■

P Kultnuujkn- 
40th Si Chicago.

E X T 0 A.
Parsiduoda labai pigiai 

spausdinamu malina su Lietu

J*ssr»s«lu«Ml.s |ti>uj.i» 4*iil>**»i«*l»ihs4a - 
Iltl|*ltl«d*il4 |9|® Z IHASM.'I* -
tttį blm.l p4|MI, BmMj4 Kr»u i'rittMM Į, 
beri) l*r.*4«u* MJ |«s!im KM l»r. Atari- 
Aa«kU kut<nn IstM* 4 iki b
iMbMrr.
&UT K lbri- > Mr. (ltbATt, III.

S KEIK \I.AI'J.\ME 
PlIlMtis K 1.1 AKt>S KIBAI 
(•IV DEI. JVAIIlll. DABBI 
AXT KO.VIT.

l*ažeXk>iM »M%«« t’tM Inl >!♦«• |: f 
Apie 3 MMltM isRr.il Vtb-tl 

j IUtx«l«*ri U. im mu *f» . 4rluir tu
.*l«ia(6 kwr. l*fMe.M| k^a gjt.sdt ■
11 M katu tu ««4fr«.w:

Dr. M.Stupnidd
3109 So. Morvan Street 

emejMMk tULDNMS
VatoMMt — I iki II U ryt»; 
k 1*^ ptrtM iki b VBk. N*4*lb<- 
ima» hm B iki 1 vai. vakar*.

mtr • •

|4» tn

t tur««l MVluV 
Italei V (Mi « >D , 
įlaMltlari* «t\t ri

A. GRIGAS & C0..
3114 S. Hahtcd Si Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

dirtmt? Knip ilgai? Ir knip
greitai galite nt važiuoti dirl»
ti. Rašykit ant šio nnlrašo:

Lithuaaiaa Aruer. Trading Co.
Constr. DepL

130 Woo*ter Avė Akrcm, Ohio.

Fin. ražL—V. Stacuudca*. 2H6
Mcrritnan žUrect.

liliaink**-J. Jonelis, U7
Mrahrie A vena*.
INiettariai:

J. Ji lauks- 73 Ne l»th St
P. Kibiusi*. 30,‘T Jane St.
K Liūtim***, Ku 324. t'utle

FRANKI.iN GATVES.

GECRG: & VI AK MUSIC CO.
: UAUSAVIhGS STAKT' 

mutsiY Tua 
UKtTED STATĖS 

( GOVLRKMLMT

MASTER SCHOOL, 
J. f. kAMth<a. IVnIHtetK 

130 N. 8Ute 8tr.
Waw«|i. lritkr (M 4

Dr. S. Naikelis 
uvnvnuAK m CMtnvnn.vi 

SIU Na. AshteaJ Al* 
rtiimi ttomrr *MJ

• *»crr» OCfltR 
4<4T W. 14-U m. 
Hhmm Cicere lt

MM W. «4-<b 
l’h*ma rranpect BBBI

Pina.—V. Sanusui. 1924 Tarauti 
Street.

Viceųiina.—J. P. Petraiti*. 1313 
('■raou Street.

Pn*. ražl.-J. \V. PatckcvMi, 
2104 Mintas* 8trcrL

Khannmi. i*a.
A. Normantas. Boz 441, CMtle 

Sturm,*,. Pa.
J. Marrinkci ė-z. 1C<I Ko 19th 

Strc-t. KM.
K. Kimanai siu*. 2228 Sarai, 

Strert. lt M-
ŽJgMuų Kotai retai:

P. lUrddlanrlia*, 2223 tarkim 
Alky. M. K.

P. Marmėtas. Boz 343, CMtkĮ 
ShaiiiKNi, Pa.

Snsiriulūmai atiibona pirmutinį 
Utaniinkų kielaicuo mėticain. 8 
vai. vakare.

Jesat IV. PatfžreM, Pn*. ra»i. 
L. P. 1L Vok. P*

L>r. M. TStrikoiis
LIETUVIS 

tnumuAN m chiiuiu:u 
IMT W. 47<h M.. CWt-w. VII. 
Oflan Tr’<<«Mtao Vi lulrvard ?<♦ 
Maerij Tsls<sman Mrviry 4Ji

Reikalingi Karpenteriai.
Lieiavių Pramonė* lb-ndt>> 

vei reikalingi IM" GERI KAIl- 
I’EATEIIIAI im.k.-mti visi 
darbų |irir namų riat.vnm. Dai
lins ant visados mokesti* gitą* 
nuo 7-1c. j vai. ir aiigščinu. !• 
valomi, dn ris, dienų. Atrišau 
kit greitai Įmdii<*bm,i knr

TU. i«rv»mr T442 

: i)r. C. Z. Vezelis 
! iji.ti ii»:rnNTkM

I
VaIaauK. ■ r-a* > ryta iki » rak. 

Nr4« iMHrii* |«4»ral aviatiim*

ms MI. AM4U%XP AVtaftV 
•rtf 4Y«4m ClatUm

SERGĖKITE SAVO AKIS.

3 GERIAUSIOS PROGOS!
Pas mų* atsinaujino “frei. 

glitknrų" pl<’-šinm*, kaip bu
vo du metu atgal.

Ilttgpj. 23 <1. valdžios nęen 
tni raareAtavo du lietuviu »e 
rijalirtu už augšz-iau paminė
tus ddtbus. Jų ruumio-e indo 
daug |tavog1ų daigių, kerių 
tarpe buvo daug brangių kė
džių.

Teisinas jvvk- rugsėjo 2S 
<L

Augšėiau minėti tlarlmi už 
traukia gėdų it pužs-mimum 
visiem* Binglmtutono li.-tu 
vmm*. Tokiu* i**i<>r,|s darbn- 
atiiekn /.mote - m'tekę don,..

Seniau, kuomet dar gwnv„i 
aliunui, p.i. mtt* -uki’e >,<i 

try* ;«tttlijo»: giti-toklių. kt, 
žirniukų ir ingilių. I>almr. 
nor* šaltom; jno v„4**rn I.’
blogi dntluti tteišnyko. tiud vi*'
<iar In 
gulima

|

j Ii

ii % »t i tukliu

Pemp*

l*araidų<ri!a peiikua trija fMirib**
«nt| *4mua ■*; VirkiVri. MimimI) - j viikomi* raidemi* ir peilių po 
n« tnn ir luini* t imMluiiiuiio. i «i » ■ ___ . ,___tni KmIi* Halita* ir i»«X* **-<««• pJUUtJ. &UH bUlQ TCi

n«m»« runa-*m ItrtutiM mį>i« im- į Itilinon atsitiuklt i 
k« > ISUka M*l lUrh'mriMl I “•* •• I
Vrtr^-a nrtidl •>*<< .krvbcv gaižųlu»tta. | 
Lama

Anttien g«i:«n t1 *kint» >i«« ititt i 
tari r • w|«»* Imli* ,»<•; ar|*1»t>i |.- 

g>ų«Mliii.-t tr n« • • I*n .,., k •
na I!.•••!. gattt; 1^114(11 l*d«. *.u1»- ' 
IuuIh! m at ietie L K| 1*1*11, k* po *!«' t 
|*MOV JitM»»

Tte« <•" tt • • 
ribtria h-**' 
kurt* |w.rntriiMo** 
t«*j litbdg* !•«*"**

VM Ik i n».
grr*» t«*
Inai* Mt»»e n
*«rtui*n>,-* f.rra 
•m i* iri ar u n« 
11« 1V4 »6 Mt«M< 
lti'4 Iltini 1|,«»4 i, 
mm n t 1*1 • nb,

EXTRA.
Parsiduoda lotos lietuviu 

apgyvento; vietoj. Netoli lie 
tunikos bažnyčios, mokyklom 

į ir parkų. Bizniui ar dubai la 
bai puik; vieta. Atmaukite 
piu:

P 
2019 W

st. ri«na*w »«< •: pr*!dMMM' •Rmim-:
4*1 4kt\

Ka.-HIWL tu k«Mtt nitu <■!»*•« abrnu- 
rič j t na. kut»a,a< ralJ.a I kru- |
«4. obrM-l *• «riw*' •• m-
Amų tai » 
1r4kta Juiria atimu. žb .
l*cnuaM prttMe Jame I
paUr*avlrr<; «t rr* .»«»• mų fraiM ’ 
art t.-sir >» Md art II -B M.

JOHN SMETANA 
Aldų Specijallstai 

1801 8. Ashland Av. Cbicaco i
BU'clkttniM djuL 

Kampu* IB-irs* fatVča 
4-4»o* luissrii Ttr* Katt'o apDlm

KpMlarta 14, l£ X4. I? U lt 
Tvtrif k t» I l.mtMb (Msrala

tril *kl t* i
* I »Us4 „ ėmlasjo- | ,

Dr. G. M. GLASER
I‘rakįiii«*.;• S 7 tartai 

SI t* MU. Mkjm m. 
įšerti M-ru m., IH.

Ml’iZMJAMrT.tlt
Mi/tcrukų. VyiMka. uij<i cWa- 

1‘FM 
V\IANIm»K: Xm<» > ryta 

iki f*. **u«» t? iki ? |>m r»rt. nūn T 
iki • ^aiMBij ti vakar*.

J N*4Umm*h» •»«»*» > Iki ! t*' r»o< 
T«4rfo*ria y*r«la 4BT

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas

S» MI. 1.1 šilti: Ktllia.T
U>,r< .n.<> Tel lluluU..ldl »1 

V«kM.o 1»: t W. Mrw<
TO. l!oe*wsU «»»» 

-iii-ai:,,. na.

PEARl QUEEN 
KONCERTINOS

miimmtimtiummiuimimnuiHtmni* 
m.s *:> ,u a,u*b<I m*. <*ai«a*a

TrUVmm® ifa>G.*.rk<< >«44

DR. A. A. ROTH;
įima* ir rktrurg

<■ >b.4ti|»-hv. Vyt/kti
Vm.kt) ir VI0I4 <•» raguoty Itff d

IfalMt <1 M . CX|lra<ų

IttliH/ »C>1

V. W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

I I

isRr.il


* «

CHICAGOJE. ucHKHSsifnmy
KOLONUI!

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. .dnrliinitiku*. kntrie i* tiurku 
___ ___ Iprnriilinti iiž jų veikiuiii dar

Aežtadienis rugsėjis. 20 d., bininkii iirgui.iznriju* n-il.n 
Sv. Kvartalinė d. (pasnikas). lai-.

Sekmadienis, rugsėjis 21 <l.,l J'.-ti nriuvuių vafcunlą dnr 
tv. Matas, ap.

Pirmadienis, rugsėjis 22 d..
tv. Tarnas Vilanietis, arciv.

AMU.

RUOŠIA NAŠI PRIE STREI 
KO PLIENO DIR B 

TUVE8E.

Bus atkakli kova darbo nu ka 
pitala.

t'nilvd Stati-* Stori Kii|-|*i- 
rnriju. prie kurio* priguli kuo- 
Ue vi*<«* plienu dirlituvių kom
panija*. |m*nkė durkininknn--. 
kurių vrn rimtai luk*tanėių, 
jog *u mini- la-tiori turėti nii- 
ko kmdra. Ta* koq*>r»riji>. 
din-ktiirių laiylut* pinninin- 
ka* Onry grii-žtni nt*i*nkė |m- 
rimntyti *n darbininkų linijų 
atatovai* ir a*mmi*kai ......
anų priiinli darbininkų reika
lavimu*. Ik- rito tinry dnr |m- 
žymėjo, knd plii-iei knr|*irnri 
ja at*i*aku |iri|miinli darbi- 
mukų unijų.

Darbininkų orgaaiaarijn 
tnoani kava lakai įžeista ir ir*. 
kojo ųirirmtmių |mk-nkti kaip 
nor* už*i*pyni*j plieno karpi*. 
racija* virrininkų. Ik-t tanai 
parirtnlė yra nr|*-rknlluniui*.

Tad darbininkam* netiko ki
tokio Dėjimą, kaip tik faikrlti 
Itrm ralį *trrikų ir *u*in-mli *u

Streiką* |m*kr|liln>. Prari- 
dė« ji* ntrinnnėio inniinde-nėi 
ryte.

Streiką *u*tul*lyiiia*. *ako 
darianinkų vadai. |iriguli nuo 
palie* plienu kor|Mirnrijo* vir- 
riniiikn tlarv. Ji* gali nuri
tanti ir nutikti |ui*iiiuit.v1i *ii 
darbininkų al*luvai*. Jri ji* 
tų padarytų, rirrika* luitų nu
laikyta* kndir |«n«kulinr va- 
lamlų.

Darbininkai stipriai snsiorgn- 
niaavų.

Plieno dirlduvių darbininkų 
organiicarijoji- yra 24 at*kiriu< 
unijo*. To* unijo* ėinndir vei
kia In-mlrni. Jo* vi**** prigu 
Ii prie Ameriko* Ikirlm Heile 
racijo*. To* vi*u* unija* turi 
lirndrų komitetų, kur* dnr 
bttoja*i diirliitiinkų n-iknlni*. 
Ta* komitetą- norėjo j«*i- 
matyti *u plieno korimrarijo* 
virlhiinku. 
streikų.

Daugeli* 
darbininkų
kių linijų. Ih-i jų yru m-l.nit 
lingu dali*, žymi mažuliui. 
Ant tų tnd diirliitiinkii riandir 
pl-enii kur|*inn-ijn ir |*i>irr 
luin. Sako, t i* darliiniiikni 
dirb-in *«n-ikn nu-tii. I'i-I t.-ii 
tiiM-in* mniiyniH*.
Ami-rikn- Durim l-’eili-rarijo- 

pn-xii|vntn* liimiper- kairini 
• kirliui••»* -u lik-lu -iiluikyli 
*tn-ikn. Il<-I fiugrilinu* ji- |ki 
matė, jot* tidiiiii'-tiH jo veiki 
Imt* ilnrliinihki.i ■■rt-iininiiijiii 
gnli Imt te-m-udingn*. <<i už 
lad L-* m* rlniktn- Imt ii kupitu 
lili.

Pul.lmi-tn*. 
pi«- -1rt-i1.il. at 

..h..
gnlrjmi plii-riu 
litukų r» it.nl>- 

Tu- li-U- j

Darbininku

Darbiniu
vi-ų • 
nių. d* 
pn'..|ti

lių dh-fmje.
|ve.-1i *»Miilėje neria* die

na* darbui, gi M-plintų nt*il- 
*iui.

Pndidinti darbitiinkniii* už 
iiH»kr*iį tai|«. kml la Imlų al«a- 
knnli pragyvenimo n-ikulavi- 
nm iii-.

Jii ti i|li"iil;i Iižnml:i-1Į ii 

dii'lm vitrbiikį. už durlKi 
madiemai* ir *ventėmi>.

Panaikinti kouųmnijų imi-

. . • .Stntiinin dnr ir ikiiigmu n-i 
kubivimų. liet anie ut- tokie 
-varlaj-. knip čia |mminėti.

Darbininkai turi laimėti.

I* ėulie* žiūrini atrinkt, ka i 
riln kovu Im- pnulėln *var 
liinu-in už prųtnžinimų dari ii 
ninku organigaeijo*.

Ik-t taip nėra. 74a bu* kova 
už tai. kati ateityj np-auguti 
įlarliiniiikų gyvariį. jų įminu- 
ir M-imyun- ir užtikrinti darbi 
niukinu* lnimingv*nę ateitį.

<>nmnixuoti idierai dirbtu
vių ilnrlūninkni yra *1i|irų*. 
Jie turi laimėti kovų. Kilų di
džiulių indu*! riji; ibirliininkai 
laimėjo. Iki* taip ir plieno in
du*! rijoje. Turi |m*ilmigti 
pri*|mudima* ir irimndojimn* 
dnrliininkų.

v, 

M-k

Parvažiavo i* lVa*hingtom> 
li:rr*tu majoru |M*ių*ta* tenai 
kianilrta* |mkvie*li gi-n. Per- 
-liingų (liH-agun.

Giia-nda* kianiletui |m*iža- 
•(•-j,, a)>lunkyli niu*ų micrių 
|«*itaikiu* pirtuųjni progai, 
tiru. Pm-hing dalmr uorį* ai- 
ribėti nor* |mrų mi vairių ir 
tuo metu pagaminti nunirtu 
i* *av« iiuveikinių kari-* lau
ke.

Pn-kui. *ako. ji* burių 
kirk liuoM-Mti*. Imi ir t'liira- 
gų aplankyrių*.

PAGAUTA KETURI PLEtI 
KAI.

Ji* *inn<li» ve-

plieno «li rl*t ii viii 
tu-prigiili prie jo-

Tie- Kam-vilk*. už 10 mylių 
vnknruoM- nuo Aurora. |»diri 
ju |mgtivii 4 plėšiku* įhi *nutr 
kun* *u jai* *u*iri-niimu,

Tie |>lė*ikai laivo už.fnmlr 
riiiltniioliilių |aa*iurę Nonurnaa 
kr. Pankui vienu autoumbiliu 
nuvaAiavo.

Polirijn milo į kitu* mito 
niobitiii* ir plėšiku* vijo*i |*-r 
Iii* |Kivi<-tu*. Pagalinu* *ugn 
vo.

i**> i* jų vrn rhiraginini. 
gi viena* i* liet milo. Pa-t n 
ra*i* i-inn melu*.

BEKEIK A LO DIDELIS 
••TRIUBELIS-.

Pri

reikalavimai

nil.

din

r

tariu umoinlų nėjų vi*irm* 
<ialtvnvu*i<-ni* l.ii-tuviii dirin** 
pnnrrniiR- Visatinėje Amerika* 
Pnn*k>jr. rug*ėjii 14 d. ku
teni: gerk Ckieago* vargani- 
įlinkam*, Surivienijimo chorų 
nnriniu*, ėokėjam* ir Miliniam*, 
kurie neriguik'-ja m-i įniktų nei 
IriuMi ky lik tinkamai *tvliai- 
taurių tanu- at*1«vauti tirtu- 
vitt*.

Tvarkytojo* iuitrikalio *ky- 
ruiu* iiniodujo. žilumui* mum 
ka* l*. Redry, NMwuiricai įlėko- 
jo Ih-tuviam* ir |m*akė: “jog 
įnikę vi*oe |mn«kt*. I irt u via i 
|m*iit*lė puikinu*ini.”

A. 8. Pocius.
Vetlėja* luurika

li'-* dalie*.

žiūrei, kurių vytai, kaip kupe
čiai, ploja jairtf ui cigaras. Ne 
kiekviena* punbentėli* ir gali. 
Reikia atandiių vyriukų. Antie 
niolikieriai viri jutly* į petį, ui
tai dsvaneli* ir nertoji dsvnni- 
ję*. Mariau aut ••prirportn,” 
Irt lik gali irimui i iki pu*ei. Ir 
lH-*idvviju. kokie h-u vyrai, 
knip motery*, nilpiim'ini.

Truputėlis.

U DIEVO APVEIZDOS
PARAP.

Kų jos padarė?

It WMT 8IDE.

8varUos prakalbos)

Ateinantį teknunlienį. t. y. 
21 d. rug*. 7 vnt vakar*-. An*- 
rui Vartų iiarapijite'-jr avėtai- 
•»ėje įvyk* tatai *varhin* pra
kalbo*.

Kalkė* gerk. kun. prof. P. 
Būtys ir kun. F. Ik Nemfinn*. 
Viii Ateikit j prakalbas!

■V

OIDlUUSII

Peoples Steck Yanls Statė Bank

Ar Jau Buvai Sv. Jurgio Parapijos

KERMOŠIUI-BAZARE?
tai taojaos nueik

Nes tiktai penki vakarai beliko 
atsibus Seiedouus^ubatoBus irNedeUomiSa 

- Rugp. 20-21-24-27-28
Saleje ir kieme 32rd. Piace Ir Auburn Avė.

Rnznri- kim*te. pririlrTcie Amonių, o kokių tenai* kairių ir daiktų yra tai ga
li tiktai ta* ap*akyti ka* >TS haanre liuvr* ir mate*.

Taigi nr|M*ilik tų tarpe kurie m-atrilanke pn laikui gaileei, la-t Jįvnkarų at
eik n tikrai dkmugrieri. Nuripirke* tikietn NetK-lioj *u juo gali im-iti j įlašant Se- 
riiloj ir Sukatoj.

Kviečia nuoSinlžiai

NESLĖPK SAVO SUTAUPYMUM«-ne*ini* nu-irinkima* Av. 
Kazimiera Akmh'-mijn* Rėmė
jų dr-jo* įvyk* nedėlioj. ragiu. 
21 «L 2 vaL po |>ivtų. Av. Ka
simiem Vienuolijoje.

Viri Cliirngo* ir npielitikė* 
•kyriai malonėkit* |>ri*ių*ti ai- 
rieve* j *į auririnkimų. nr* 
reik* tartie* apie draugija- 
imkleliu*, tatymeaaj draugi 
jo* (irograino vykiaimų ir t.t.

Naatodžiai kviatta. 
Valdyta

Panaulvje vi*ka* mainom. 
ne*1ovi nnt virto*. RiurėkAmo- 
gu* gina-*, nugn. I'žaugę* ve
liu; np-iveilę- -mu vieton kitu- 
jaunu* aukk-ja. Tie ir Vėl nugn. 
v**la. xru*la ir taip tidiau.

Nrvieu tik ta* krinta* apri- 
rriilcima* tavaruoja prie* aki*. 
Žiūrėk. <lar kiek kitokių naujų 
idėjų klė*ta. |Jėtoja*i *u nau
jąja Automja.

Atriminkite, kiek i* eeuiau 
nei na|muu< uieita* Menapuavo. 
kad motery* lygia* teine* tu
ri-* kada IJrtm-uje, Intomrt jų 
nei tyrai m tun'jo. Dabar laša- 
vau. I jukai bėgant, lygybei 
naudojanti* gali atrieiti matyti 
ja* ir indiemonai* ir dar kito
kiai* uri-drinkai*. latru* vyru* 
liegaudaut, kemriurt į ėalUria* 
ir kitokiu*, juru ta nei galva ne- 
mauytu*. *|mmi» tyram* kre- 
ėianl.

Žiūrėkite, kų jo* dalmr pa
davė pa* mu*. Kita* dar uem>- 
rimt ir tikėti.

Pernai rengė viri Imsarų. Aj- 
mrt-gi jtm vieno* tylorni*. lyg 
*eėėliai neėbiuiant. |mknik*t 
:r užl«-pi jiem* už akių. Tik ta- 
1'4 jie *u|tralo. tad ne juoką*. 
k.jla pamatė inkelių virė *ve- 
lainė* durų, užrašytų dnlžiau- 
riumin jiUMloiiii* raiilėmi* aut 
lenta*, lutip vi*o* dury*. “Ibi- 
xaru*l limtara*!**

Vyrai praeiilnmi pro nalj tik 
l*-ėini* trūkčioja. u*u* *uka ir 
*ako vien* kitam: "luiikai nuti- 
nori, laikai maiimri.” Jo* jau 
atlieka dideliu* dnrlm* ir lu
inu* ų.

Ibirutrn*. o m- kok* Imzari-li*. 
Tik žvilkleri-k. ko ten jam* ne- 
m-i. Vieko pilnu: inenkniekų 
ir gerų duiktų. negyvų ir gyvų 
*utvėrimų.Dar auėra ne)m«in>- 
dė. jau i*gir*i kaip i* liauro 
ganių iėbuilę virio*, gaidžiai, 
lutrridini kriukri. gieda, knrkri 
vi-okiai- gur*ai*. lyg kiikiaiie- 
dvare.

Dar ėin lieviekll*. Meetelėk 
nkį į iirgyvu* mėioMi naudelį: < 
kiųiėiui* •tini riikrauta kiliui ' 
-o-, kumpini. Vienų vakarų, 
žiuri-k. p.-niin/in*. iėiie*. kitame ' 
vėl liek |»nt. Kn- ten ir l*-gnli 1 
žilinti kn* tų ii-.-i dnpildo. O gi j 
gėrimų. L-ėriiiu-lių nur* iium 

Į dyki*: ir i* miežiu grūdo *u 
p.-i» upvyiiių -putgti niūriu, obuolių 1 

•airių, dumiu- plutų kvn-o. Kn 
•'■tn ir l*<i*vnriliiiri vi*ų. De
rinu* ateik |«t« ir imnuityrii 
dar ir tianiun gauri pnr*iue-ti,

Ib-je. dnr viena* iie|unuinė- l 
ta- ii*l<m*-li*--tui luki-iių -!•• | 
gn. Pru jo* tni tikrni gražu

Sulig L. Vyrių (Idragn* 
Apricriria nutarimo, kad orgn 
•ūsuoti Drama t irių Ratelį, or- 

vaiiavo *u ria<> reikalu vi*a» 
kuopa*. iftairitriiaĄtam Dranm- 
tinko Ratelio * varlių bei |Je- 
nu*, kurie Im* vykinami *u- 
organisavu* ritu Ratelį.

Aptarimui reikalų ir galuti
nam Dramatiėko Ratelio *•- 
organiiaviniui yra laukiama* 
*uvažiavima* viaų artintų rug- 
m'-jo 23 <L. utarniuke. Dievo 
Apveimlo* |iarap. svetainėje. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Pagenhujaiiuu kad viri, ku
rie tik int<-rr*iH>ja*i Drama- 
tinku Rateliu. rkaitlingni 
»u važi uotų ir at*ive£tų naudin
gų nuttuinyinų.

Otganisavimo Komisijų.

U BRIDGEPORTO.

L Vyrių 16 kp. m t ra *n*i- 
rinkimą* Im* nedėlioj. rugaėjo 
21 d. tuoj po įamaklų. Viri na
riai yra kvirriami mum rinkt i. 
nr* daug *vnrlaų reikalų ati
tarti kaulink rengiamų vakarų 
irti.

A. B.

NEĮVYKĘS SUMA- 
RYMAS.

kai

nUn •Ii*’- 
ii:) |»ri«^ Gmlinm uUi

I. Ito*4’til»4«rtta 
lltsiitiii yat.. ir |v»rr 
Uiinmht Mum**! mi 
IHtlI'- \| r* ( oltlMaT-.

RiiMUsMTg IMIMlkiijt*: 
••Turiu *utiį Aliniu

\iin \nl-nrą i<« jiiu tntiknfi ir1 
P i-jiuliriii: ••EiliN, !%•!••» eiki. 
!*• ’• Mr*. luti •utin

Jitmi |tniiuin**« 
• Inip Mtiik'lniiin* pj |ut 

Kml jinni
i*i*» in*k*iiMt. N«*k*tu(vn 
t ktnuoti. I‘> tni .Inlmr

n n 
n-l

Banku Yra Vienatine Vieta
riejimui taupumo, vienok reikia ternyti ant to, kad Tavo 
daiktas skatikas, butų padėtas tvirtam ir tikram banke, kari yra pa
sitikim.

Didžiausia Bankas po kontrole Olinois Valstijos ialimiestyj, su tur
tu pervirš 12 milijocųclofenų. yra duiaata vieta stsdejioata Tavo m»- 
taupyty pinigų. <H to kad musų tmnkoje deda pinkus VALOMA 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ ir MIESTAS CHICAGO. taipgi tūkstančiai 
vertelgų ir darbininkų.

Neatideliok, bet pradek dėti savo sutaupytus pinigus kuogrei- 
čiausiai — šiandien. Mokame 3 nuoš. metams 
Galite pradėti su vienu dolierių.

PEOPLES;;“ BANK
ASHLAND AVEHUE, KAMPAS 47-ls* 6ATYĖS

S, SH'HSIH IR TRIRfiliUSIAS VALSU’ 
tllllS BUKU VAKARUOS KUO GYVULIŲ SKEBOYKLŲ

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ

Žtilmrų Onutė dažnai buvo 
pri*iklau*iu*. kad jų mama |«i- 
girdavo. knd ji laimi gražiai ir 
tykiai miega. 1* to Onutė laimi 
didiiavori. kad nor* vienų >|m- 
tyl»- turi pagirtinų. ui kurių jo* 
(uu'-io* mnuui ĮKigirin: kad In- 
lini tykini ir gražiai miega.

Onutei |m*imiri-jo ir |inėini
pamatyti kaip ji miegu. Sykį
«•’idaiua gulti, privriti* lovų |m- 
likabiuo veidrodį (zerkuln). 

Hutui daina, knd gn|t-« fmti |ut 
niatyti kaip ji miega. Rei *u- 

| manymo* (vyku *u nuuntoliu. 
į iiiiegi-itatun *avv* ne

matė. liet herivartant |*-r mie
gu- |m> lovų vridriulį |m*tuinė 

I ir ta* -tidiižo į '.tiki**.
■'Pat Tų vttgectijų |mriiiH J. V. Kovas

jo* Icitetuihlai. I ______ _
.-nla-rg I, nu. p. PIRKITE KARES TAUPV
>- namo 1»> «-.imnta MO ŽENKLELIUS (W S S )

i:>.
■••t k

nmzuusu iifflimoiRMnff niiutut

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viens ii didžiausių Chicagoje
Parduodame ui ieniauK* kainų, kur kitur taip negaun. 

Nalinrhų laiUuuna drukuoti ir ufiw dariiama yra naujau- 
m<o madoa. l’JUaikom viaukiua laikrodžiui. tiedu*. Niobi
ui u« ir deimantiniu*; gramalunua In tui likau rekordai* ir 
konecrtinlų geriauuų, armonikų ruaiikų ir prutiJkų lidir- 
bvaiių Palalaikii rritarų ir smuikų. kokiu tik reikia. Dir
bame viankitM lenkiu* draugyatėma, tanam laikrodžiu, ir 
mūri kai tiku* instrumentu* atsakančiai. Kuri* prieiga trijų 
seniu kraaalenkli gau* kataliogų veltui.

Steponas P. Kazlanski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonaa: DROVER 7309

t
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