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Gary Atsisako Tarties

Jis atmeta siūlomą arbitraciją

Atmeta ji« senato pasiūlymą.

BEMATO
RDttJA

i
KOMITETAS TT-l'
PLIENO 8TREI
m. ;

Indomiu daiktą ilginta sena
toriai.

NtvTorK nigs. 2fi. — Pirm 
streiko ir streiku metu pli.- 
n» industrijoje jdieno koi-,Mim- 
eijos direkt.irią tarytai* jiirmi- 
niukns Gary tylėjo lyg neby
ly*. Niekas tu-gidėj” išgauti 
nuu jo ui-i žodžio apie streiką.

IM Gary vakar (gignliaus
pratilai,

Kuomet vakar i-.-m.tu kutui- 
tetas išklausinėjo streiko ko
miteto piniiininkn Fitzputri- 
k'ą. pastarasis |Misakė. jirg 
šiandie streiko atšaukti neim
tą galima, nežiurint nei to.* jri 
plieno kor|M>rncijo* galva ir 
sutiktą asmeniškai |«siniatyti{ 
s« komitetu.

Pn*kui iH-nalonus Krayanįlig uniją k«ntiitHu. vargiai 
liaktattnė: -Nagi, jei plicm. j streiką* liūtą atšauktas. Ne* 
korporacija kartais sutiktą! streiką* |s-rdnug į«i*iuliavu. 
stoti arbitomijon (taikos teta. {Tarė* jis tęst k-s. kol bus Iširo- 
man), tni ir timus-t m-li.itą at
šaukta* -dreikn*!**

••Taip", r * " ***
**llcl um-* gi-iidumt'-uų kati tarų 
tikslui nrhit tavi jin, teismą pa
skirtą |Wvzhlentas'*.

Ir tu<ūnu« k’itzpntrirk pri
duri-. jog ji* neturį* nuturite, 
jo ntšankti streiką. Tą guli ort- 
•taryti tik nneijonnlis komi
tetas. Ih-t. sulig jo nuumonė*. 
streikas butą atšaukta*, jei ' 
plieno koqninieijn sutiktą vi i 
sus durtai klnii*iiuu> |uvv.*t 
up-pri-sti taiko* 1ei*mui.

Ką rako Gary?

I’o tu tuojau* M-tuitii komi
tetu* upie nrbilracijos ktau-i- 
nią pranešė pn-ziilentui Wil*o- 
imi. Paskui plieno kor|Miraci- 
jos galvai Gary.

Vakar ėin gavo nrbitrncijo* 
|ui-iulyiuą Gary. kuiinn-t ren
gėsi eiti |sikyliiu sun-ngtnn pa
gerbti .la|mn Mnil Steninslrip 
<'<iiu|M.iiy prcziiii-iilą. I Mironą 
Komio.

Gnry taikrnšėią atstovam* 
pranešė, jog plienu kot*|siraci. 
jo* direkturią tnrylm repreri 
zentniijn apie I.’iH.issi iėrinin- 
ką. kur ią lnr|»- apie 7,U«t y- 
ra itarliiuinką. Suku, din-ktu 
rini yra tą šėrinitiką tarnui, ir 
jie n|i*augojn rciknln* m- tik 
vieną šėrininką. ta-t ilnr ir 
2-'-H,llsi dnrliiiiiiiku. dirlsinėią 
korpnrarijoje. Gi |ui*lnrąją iii- j 
•ižiuuin. jo nnoniune, m-pri 
1;1nu*o iinijoiu*.

T.*i« I *utikti *toti įniko* i 
tvi'trmn n mažuma Gari n-- 
ntnto n-iknlo. 'Eaip|mt Gari , 
n<-ap*iimii vvti taryba, .-irtai, 
konfvnioti *ir Fitz|uit riekti 
ir kitai* uniją i.-idai*. kurta. 1 
girdi, -avar.-inkini raiti n-pn- ' 
ventami plieno koi'Įsirncijo-1 
•Inrbi ninku*

i ini v
i -ak: 
►S ta t

Washin<ton. rūgs. 3A —Se- 
Balo .tartai komitetą* vnknr 
pradėjo tyrinėti »1 triko prie. 
ž.-1-li- plieno industrijoj.-. Pir
miausi:: buvo išklausinėta* 
streiko kiMuileto pirmiaim 
kas. FitZ|eilrick iš Chicago*.

FitxjM.tr.ek {atžymėjo. jog 
iJieno industrijoj.- etlrikunja 
.Vai.uai darbininką. Tie darld- 
ninkai nuo šalie* vyriansyta'-s 
reikalauja teisybė, ir tik tiri- 
syta’S.

I*a*kui Htz,iatrick pasakė, 
kml jei šiandie plieno korjio- 
rncijo* salva ir nutiktą ašute- | 

jniškai pasimatyti >n nurijami- | 
l,M ■ li-sliiai-J n «*aaaaaMaaa

dust rijos darliiniiikiis. Nežiū
rint |M>rsekmjinią. |.rasit|ėjn 
viešasis dnriiininką orgtiniza- 
vittMK. (strigta 24 atskirtas 
■alina.

Kampanijos pradžia Chieagojc

Tus visus uuijiis tuujuus |<ri- 
si jungi- prie Am. įtartai Ee- 
•k-Tacijus. Ir |drm vi.mrrią 
metą uniją tilstovai sinažin- 
vii Cliieagon. Sutverta kutui- 

j Ii ta* organizuoti itarliininku- 
■plieno industrijoje. Komiteto 
liinnininku Ihiv.i išrinkta* 
<iimi|MTs. gi M-kn-toriu — F.i»- 
ler.

i'o šito |ilietHi dirlituvią u- 
metai itarldninkai aštriau im
ta |n*rsektatL Nežiūrint tą ir 
kitą kliuėią .tartais lum. i*ariu 
ma* pirmyn.
Kuniiteta- orgnnizimti darlti- 

tiinkits mėginu išgauti truiu- 
ju-sUe* itattai vidamtas. gere-. 
nes sąlygas ir kitką. Ik-t nejui- 
vyku, ttalą-gale jdieuo koq«e 
racija |aixa«|ėjn {Treti aštuo- 
nias daria, valmuta* dienųjį-. 
Ik-t itartaninkai jnu įe-ntkn-ip'- 
■tarnus j tą lažadėjimą. ,

Orfantaaviauii Penrayhrui-
1 joje.

Komitetas organizmdi įlarhi! ....................................................... I

UTAlKy VYSKUPU SU
VAŽIAVIMAS.

Iih

vatos reiknlingus itariiinin- 
ium> teisė* ir įtartai sąlygos.

Nebuvo galima atidėti streiko, 

i | *<-aati. komiteto |mktausy- 
mą. kodėl streikas negalėjo Imt 
atidėtas ligi darių, ir ka|tila- 
to (indiisti ijinės) kanrerrari- 
ju*. prezidentu -ušaukiaiiio*. 
Fitzpatrick atsakė:

••Jei mes liutima'-ei laukę, 
me* Imt niis-iu buvę *u|dnišititi 
į šmotelius'*.

Ji* jiaaiškiiuų knip jui-tnrai- 
>iui* taikais organiziniti dar- 
l.iliiukai liuvo je-r-ckiiijimii bu- 
•są. I'nistni Inrėilnvii nrlin 
liu*»ti šalin unijų- ženklu* ai 
Imi netekti durtai. Keikia alsi- 
minti, kaip tumia dienumi* 
l,mekiatit-idge. I‘n„ iiuždyta 
dnriiininką orgnnizatoriiis Sėt 
line.

Pasakoja apie darbininką or
ganizavimą.

rilzĮmlrick semito k.imit-*- 
lui mi|msakiijo plieno dirbtu- 
vią dnriiininką organizavimą.

Kimmi-t plieini kiim|miiijo-i 
sUsiorgnnizai ■■ kor,niraeijun. 
lunjaiis pradėta kova prieš or
ganizuotu* ir .ugtinizuojniiui* 
■larbitiiiikus. kurie tuomet dar 
■M«turėju u'iosavą uniją. I’lie. 
nu kiii'|nirnrija buvo sudariu-! 
uiilžiiiišką fondą kovui prii-* 
tirgnniziiojnntu* darbininku*. 
Ta*ni fututa* ir šiandie Imtai- 
kuliui-.

Ilgu* lui-tu* dailiininl.iii vii 
k- vargus. Kilus.- in-lu-lrt.iu- 
itarli-iiiiikai liuvo i<*il;<»i*oj 
nštiionins dnrtai inlatidns die 
U-.;-- u d J.-fle ll/moke-tį. I’li. 
n- indu-tn joj. pm
diliui, ilgi'* talniido- 
nol-'tii- ii inn idinokt—tu

Taip visim’net negalė 
Pirm dvleją melą Ar 
Itiils. Fsslerneiin. *in

I
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VaahiMten, ruB*. 24, — Vn-| 
! km ėii< nliilaryla Suv. Valsti
ją kataliką vyskupą suvažia- 

. vintas, sušauktas Jo Hmineuri- 
j»s Knnlimita (liMmmm.

Nin-nžiariiite dalyvauja Jt2 
arkivysku|Mii ir vy*ku|mi ir 
•įmiginu <ŠtU atstovą kunigą ir 
imsnuliuią tinanią.

Tai piratas loks sknitlingns 
dvasiškijas suvažinvituas |si 
žino,im ISS4 metais įvykusio ‘ 
siivažinvitiMi mieste Italtmmrv.

Po nlhtaryiiHi suvažiaviim. - 
knlta'-jn lielgą knnliiHilas Mer- 
eier. Kanliautas Įtagerta- Ame
rikos kataliką alliktus dittalius 
dnrtai* kerės ns-tu.
---—L-------------------------
dnriiininką paarsi-jo. I uisini 
būriais luira pavaranti iš 
-lirlituvią.

Pagaliau* | Hefuis 
šaukta visą T4 unij 
•uvnžia vintas 
k.-lbti streikas, jei m-'ui* gali
ma komitetai asmeniškai ,ur*'- 
matyli *u G 
organizuotą 
tarimus.

j Streiko 
■inkus buvo ,įrašoma* lomiąsiiL^ijj^ |m| 
organizatorių* į Voungstoįrn ‘juo,M iąt 
ir į Pittsluirglią ir ten jageL 
ta’-ti argu niautai itarlnu'nku*.

ltaaiąrta
tenai sutikta |«i*i|iricšiniiitą iš 
pu*ės valstijos vnldž.Hi*. Itau- 
gel vietose, lygiai knip ir ibi- 

kibur, itarliininkmns buto už
drausta turėti >usirinkituu> au 
samdytose *nlė»e nrtu> m-t aut 
lašėtą lotą.

Prieš tokį mii*stu majorą |m-' la*UNMI. Slr- iko metu skaitliu-. 
sitaginią |M*rntai ro-t-nj moliilėi.. 
duota pro'i-stn* |mėinui Ptain- 
sylvanijo* guta-ruatoriui. Ib-I 
m-gauta atsakymu.

Vizttr mric’urta su opozicija.

"Orgiiniziiloriui visur *u*i- 
•biri- su aštriu o|mzieijn". p:i 
•akojo Fitz|mtriek. ••liet im-s 
■Imlia voim'-*. knip geriausia 
galėjimu-. Susirinkimu* tur--- 
jome kur laukuose. | juo* rin
ko*! pliiiH, dirbini iu darbi- 
įlinkai ir rašė*i būriais.

•‘Praeitą gegužės tm-m—į 
im- unijos,, turėjome jau apie 
sii.iizi nuliu įvairiu..... plieno
dirlituvią di»1riktlio«e. Milb- 
■ tarbiiiinkiii luąs n-i kulti vo, 
knd tuojuus imtminiii veikti 
prii-š plii-iio korpurncijiy |t.-t 
im- ommtikoma. Liep,’. . 
jiem* laukti, kol orgunizm-ijon Į 
•m* iiilniuktn dide-ni* *knit 1 
liu* ilnrliininką".

Pim-itą gegužė.* mėto-sį ,ur- 
inuknrt min-tii *u-ii-ili *u pli.- 
no kor|Hinieijo- galva Gmy. 
Ik-t |m*!ara*i« prnin-šė, kad 
kiir|Miriii-iju tiii-ko nenori tu 
rėti -u darbininką at-lnvm-.

1*111*1111 iiidu*iiiyo« .Imliinin 
Lą *1oiio klnii-iiiin* bui,, np- 
tm imtut* pineitn lurži-lį Am--t 
tt.irta. Fisl.-iuei)o. .uiniiavi 

Ino- Tiioio.-l |W|* Fnirraeijo. 
Ipiiiiiin'-ul.ii. Goium-r* tun nė- 

•'ei Įkiilu pmnš.. Inišką |*.’.iit i.n- 
le-1 negnutu iit-akytmi.

Nutartu streikuoti

Tuo inim. ......................... ...

» «L h». 
. linijų mIMuvij 
ir tu it m H n jia<-
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ITALIJOJE PAKYLA DIDE-Jm i • *T • B Iv B II

“ ,etv>,u“ Estai Naikina BoBevikų Pulkus
Jajoriavija <ali paketu ktr’-jpiAM14AJGU J00 Denikin nuijunfąs n lenkata.

2<i.DYTAS LENINASPr.rvžitTr rtig*. 2ti. Taiku* 
kmileii-m-ija aplilii liniigituiti 
ėią žinią iš Italijos. Visoj Ita
lijoj |uikyta betvarkė. V|mė 
armijoje ten n|i*irriškia m-*u- 
*iklnu*ytnni.

Patys Italijos atstovai lai
kos k.mfcn-neijoji* kabiau 
giiuiin ei|i— i|e|s-šą apie ki tan 
i'ią ta-ivnikę armijoje ir kure* 
laivyne.

Ib- kitko ėin dar gnutn žinia, 
jog italą knrinotiHiH- .lali* 
Italmnt-joje |n*ri-jusi ilciuar- 
kneijns liniją tins Togtiire ir 
užėmusi imstarajį um-st.-lį. 

1.1 ugii-la vijo* kareivini |M*i- 
priešinę. Ik-t jie Imto nugalėti.'

Mautus kelta kareiviai.

Nuo Italijos mliiiindu Milių 
sužinota, jog vn-nas italą ar
mijos kareivią Imry* (m-Įiasn- 
kvta kuri imkėk- uuiištu* ii 

'ėim-s veikli savntankini.
C'ta |«risihijoma. knd 

italą vyriau-yliė* norą 
anuijoji- gali atsiradi 
vadai ir nužygiuoti d*Annun- 
zio |iėihHiiis.

Jie gali užpulti itaugi-lj kilu 
vietą lininiai i joje ir K mat i ja- 
jr-

Lygini pgsklyilęs-gintas, knd
- Kilią ktiTlimiiiRtėe- mmurniani 
^sugrąžinti karaliui Nikitai

Vnknr 

žiniai.

I »*tiivt.

Paryžiui, ras*. 2»». 
vieta* tartoje milte 
kml Kimijoė- nužudyta* 
liką pn*mji-rn» Nikolai

Sunaikinta du bolževiką pulku

Londonas, rug*. 2ta i'i.i 
vnknr Kuiliu įlej.-ėŲ i* Italoni 
jo*. Tom- sakoma. jog įtaisą* 
mūšiai wkn e*tą su tadševikais

'?• įtakon. fronte.
•l’ažyti.iiiia. jog <- tai lultšią 

iii—tu ap*U|m .|u tad*eiiką pul
kit ir l.iielii mutikimi.

Berne, Si. -i. mįja, ritu*.
Vietos lenką .*|imslo* tauriu 

praneša. jnc rusą ^irm* 
Itatiikiiiu armija. veikiai 
jirie* l*.|*,-i iku* jii-liuėj Ku- 
joj. : u*ijtmgii*i |ia-.alinus s» 
linkti legijouais arti Keniete- 
lie.

Sakoma. -taisi r rusai su len
kai- ,imtarysią vieną frontą 
prie* lajtevikiis.

Lzimėja Siberijoi armija.
Omskas, rug*. 3k — K 

fnmto ii|><iiriiim žinią, kad Si- 
lierijo. armija {mžangnaja na
vų veikius- prieš Imlšrvikao. 
Y|«iė I oji Sita-nju- valdžios 
tilllfj.-l p'l-ekllllllgai Veikianti 
prie? tailševikus.

Belgijai Reikalingi Milijonai

lorao-i 
italų 
nauji

liągy ir jmduiili jam 
| aarbininką reika-

ime visus 24 
l’t streiką |m- 

halsą. .

M ta-

. .. i— ■■

HtzĮmtrick pmmkė. kad ___ v........  .............................. ..
i dieno iudn-trijoje diria, su 'r.-rnopiriju* sostą, kurį tai- 
virš .siustu dnrliiniiiku. Iš ją kininkai imnaikimų prijungdi- 
*tandie apie 34IUSSI streikui- ,,ii f'.-trmguriją prie Serbijos. 
j«- J Toksai |m*ielginuis |iak.-llą

1’rii-š |mt streiką simrgnni--luujnii* kari- Jugostavijo. 
žindą itarbiiihtką buvo n pi jei.- Italiją, (vykią

I jo- suimti- Italkanui-*-. 
jas krauju prali-jiimi-.

Ni-rinuii inuii tildą armijoj.- 
in|isin-i*kė Inu iih-Iii. kienie-t 
vyriausi In*- i.u|s-ikė il’Annun- 
žiu žygius. Anui ja *1u,io d’- 
Antiunrii. pu*ėtt.

Laukiamai Wilcono atsakymai
I Galutina- Fintui- ktaii-iuui** 
išrišti )mie-in | 
U il-otmi. UiLuiui.
-avo žinlį. kn- ]mgaliau« |muI-i 
tyli -ii Fiuiie-. jei italui k., 
tui- mėgiini u fm-isavinti. M)-.. p 

-li-i tasai iniedrt* ir uosta* *nu»liit Imtą 
|ingn!i:*u* italam- Im. nf-riky 
la*. tnlkiuiiikai itu-t- prieinu 
nių prie? pJt(į 
Sp-konu- j, .- imi i*kel*m.

Tad ėin šiandie ir laukiamu 
pri-zubiitu tVilonio žodi- Inu 
žvilg-niu. I’rj.tieitziuit ir \n-.- 
Iijui ii'-iMirtiti'. u idi lini maiši 
tie* i tuo* reikitlii*. Tis|.-1 
tariama- ta p.-idariii pn-zi 
di-tiln- \Vil-im:t.

I’rn'-iije lt] lljote lį.-M.ji opi 
it’ja -’i.ii u. li'Aiinutiriii žygį, 
Sal.ii. Filiui,, luti 
ui ta- jokiu ptdr.tr 

Iną. Kad tni,s 
pi »«• -
Im it |»j

Garibaldi kabina Wil»onn
• ! * f

800A00

nuli-ni |mi- ĮMolidėji..
j Senatu kuiiūtrtgs tęs tuliau- 
išklaiisim'-jiiiiUs. įlietų, kurja* 
racijos galiu Gari prii— komi- 
t'-ln liu-lys i.tiMnutu'iii -ai aite.

NUŽUDYTA DAR VIENAS 
DARBININKAS.

Farrcll. Pa.. ntg». •>;. 
vakar 'nlstijiin- jMilieija iium. 
vė itar vieną |diemi dirlituvią 
streikininką. Niek tironiu.

Streiku lietu ėia nužudyta 
jau keturi dnrliiiiiiikni.

STREIKUOJA GYDYTOJAI 
AIRIJOJE.

Londonas, rūgs. M- l>un 
{•talke. Airijoj. su*ln-ik:iiii ay. 
■ly lojai. Ju- |m*lntė reikalui i 

Įiun: už, vi>okiua vie*m.*iu* |«i 
Į tarnavimu* z'imuėtn* gauti mn 
žiau*iu 7 minėja* (apie Ą.’1i| 
|»-r savaitę.

išiandii- I i-1.vieliniu gydyti- 
įili įimknimi |M-r metu. 27.* 
varai (ą|j!7-*>l.

GANDAS, KAD ABDiKL’O 
SIAS ITALIJOS KA- 

‘ RALIUS.
da N 
iniL-- lt 

etas, j-.- 
n raliu-.
nią i---i

u

I

J

I

\V

Uiti

ti

T

BELGUOS KARALIUS NO- .io*«-. Ji* imžyim-jo. kad jo ap- 
RI FASKOUM AME- **itankvina* vra surištas *u biz- 

RIKOJE. uiu.

Gerėja stovia.
i Karalius sakė:

“PnHuižii gi-rėja stoti* Dėl- 
gijoji-. Mu*ą žmonės š'-rmlie, 

. linmnt imąsirrijonuliai, atlieka 
— _.i* .įauginu darlm, kaip 

.'(žamuės kitą'žalią, uulfi-nb'ąn. 
‘J*ią mm karės, štali.-* n-kous- 

'frakcija *!timianm pirmyn ga- 
■oi |«iM-l:mingni.
“fti-t šaliai liūtimi u-ikalin

gi *varbą. visokie įsi gėriai 
;.nai. Mu*ų • vadiinu.-ias reika- 

tui gauti krsslilą. Mes 
t e|uiL-.*iitaitjaiis*, kml kn* pini- 
mi* luti* ii,*|oviimdą. Bet |m- 
tenkurjami-. k.-! Aimtikoa 
biznieriai mii*ą n-ikalu* su- 
prn*lą ir m-|ia.kii|H*1ą mum, 
*nio kredito“.

------------- I
New York, rttg*. 2ta — Ne l‘ 

veltui šiou šalia atkeliauja /.'""T 1 
' Belgijos karalių* Alberta*, i Ur" 
1 ATetii* luinkininkai jnu tariu*?

kiek daug ĮMiiigą Imtą gnlii ia 
|Mi*kolinti lh-lgijai.

Sakiniui, jog Belgija j«:*i- 
li-ukintą šiuo kartu gauti kml- 
ir -',t milijoną .lot. Ife-t kur-kn*| 
Imtą gerinu gavu* l<»i milijii 

Iną."""• lią.
tuiu-. Unukiuisjkai sutinka ,mi«U • 

liuli pinigą lh-lgijai. Tik dm 
IH-nutiirln. kokią sumą skolinti.

Kaibati in koreipondentata.
Garlaiviu Gi-orge tVndiing 

ton ntkeliauja ėia belgą kurą 
liri*. It-iii-lili teli-gndu tini 
kn* pranešta nuo to Inivo*

Knn.liu* Alta-rta* šint.iii- 
pn-z.idi-iilui ’ting*. 24, kalta'-jo*i «u lai*.-r.: 
. imi tiuli ėią km>'.|Himb-ii1ai* i.-duil-- 

*aiu iip-dunkyino Sm. Val-ti-

I

GUBERNATORIUS NENORI 
ATŠAUKTI POLICIJOS.

Tas esą reikalinga pataikyti 
tvarką-

[ui*i-kim‘*. jei vyriau*yl* 
i *tovėju*i prieš 

Vyrimmyta- i: 
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sunaudoja laikų ir mokslų kalė
to gabiausių ir žymiausių mau
rų. Kito* meery* aiuvimu ir ki
tokiai* rankų darbai* |>ogribi 
seserims mokintojoms užpelny
ti pragyvenimų, kurio neišten- 
ka iš menkutės algos. Pasitai
ko ir seserims susirgti, tai-gi 
žymiai matytis seserų truku
mu*.

Lietuvių visiionu-m-i reikėtų 
pmuintyti apie kamlidates. Iki 
šiol iš Dievo A]iv*cisdos para
pijos buvo .*> katslidatės, iš Av. 
Mykolo 8, iš Aušros Vartų I, iš 
Roselamio I, iš VVmikegano 4, 
iš Mt. CaniM-l, Pa. !>. iš Scran- 
too l*a. 3, ir iš l*tailadriphijoa 
X , Visuomenei subruzdus tas 
skaičius ralč-lų pasi'faryti dau- 
- inii ih-'.'ii trisyk didi-siiis. Ta- 

Ida ir n*ųs (larupijų aprūpini- 
Imas i.Mdyl.bimis ritu fangviau.

AUKSO KARDAS.

n*4ųt'jf»*«l»*l

JRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chicago. Iii. 

Trlrfoaa* M< ktaS, «ll«

‘‘Užimti” bolševi
kai*.

Seaerp Kazimieriečių 
Darba*.

Jau |ia*ikiigė vakari jo.-: vai- 
bučiai sugrįžo j mokyklas mo
tinoms žymiai |udeugtėjo, m-* 
didžiausią ir sunkinusių jų už
davinio dalį utkelin M-M-ry* 
Vienuolės. M u-u; skaitytojam* 
gal nenuolsMlu įsi* patirti šį-tų 
apie lietuvių mokyklas, kuria- 
šįmet veda seserys Kazimierfa.

llug-ėjo 24 <1. iš Paryžiau* 
imskelbta leb-graiiia. tildą* ži
no. ka* tų telegramą redaga
vo ir ka- jų išsiuntė imsnulin. 

Teb-grainoji- tar|s- kitų žiuių 
|uidėta ir vokiečių kariuona*- 
nė* Lietuvoje klausima*. Pa- 
-akyla, jog talkininkai neturį 
priemonių išvyti vokiečiu* iš 
Piil'.iltiju*. Nako, talkininkui 
prie* vokiečiu* ten galėtų pa
vartoti tik va-iių lenkų karime 
nn-nę. Ifat visas vargas tanu-, 
kad lenkai ir be to šiandie esu 

kovoti

vyriai to tokatanrio motų. Bet paro
dyti tiek duoraarao, kiek jo 
parak* žydai anaia laikais ga- 

Vyėiai namai dovanoti auk-1 irtume ir mes. Juk ir mes ei
ni kantų Generolui Silvestrui name iš vergijoj į laisvę, baip 
Žukauskui. Jis tų dovanų už- ėjo jie. Suaukokime kiek kas 
Mpelnė, ne* suorganizavo 1 Ji*- , turime tikrojo aukso, nukalki- 
tuvos kariuomenę, o ta kuriuo- me iš jo taip didelį kardų, 
nn-nė išpikfa du dideliu darbu:,kaip didelis galės ji* būti iš 
išvalė plėšikus iš Uetuvos ir'mųs sumesto tikro aukso, 
išvijo bolševiku* iš įnųs tėvy-i Nu tuo kurdu nieks nieko 
nė>. ‘n*-kapos,ne* auksas yra minkė-

Duodami generolui Žukam- ta*. Tik ipmišvkimr ant jo di- 
kui aukso kantų Vyčiai nevii-n ib'-h-uii* raidėmis: "Garbė <•«•- 
padėkų išreiškia jam ui jo m-rolui Nilvestrni Aukaus- 
uaudingu* darbus; jie drauge'kui!". o mažomis |widėkime: 
pažymi, kad ir patys prišalę- "'Amerika* Vyrių ir kitų le
du prie Lietuvos statymo dar 
bų, kud pripažįsta tų raidžių, turai", 
kurių remia po Bukausku esan- j 
ti kariuomenė.

Tai gi karih* įteikimas turi-Jr jfa tų^ų |Zuti |>agub<yta* 
tų virsti visų lietuvių durim, augioje Lietuvos finansų mi
ni- vienų Vyčių. Vyčiams te- nisterijos vietoje. Katras jau- 
l.unie garfa-už gražų suniany nikaiti* geriausiai pabaigtų 

kari-* iiMikyklų, ta* gautų tei- 
■*ę nueiti su Lietuvos Respubli- 
į kos iždininku ten, kur guli Zu- 

• i 
jį. Ta teisė turėtų būti duoda-

nykščių lietuvių dovana I-iv.

Į Tai-gi tas kardas luitų Lie- 
[turo* vieš|ml i jos nuosavybė.

Chicagoj* jos turi keturias 
'pradine* mokykla*. Dievui Ap- 
veiAios parapijoj* ant kanųio 
lS-tos ir Unitui avė. prieš valia 
rijas buvo 62* vaikai ir |tt m-. 
serų mokintoji;. Aušra* Vartų 
pirnp.. 2323 U . 23nl J»l. buvo 
347 mokiniai ir ti nmkiatojo*. 
Ar. Nykoki pampu 1644 W. 
M'aliaii*ia avė. laivo Į-I.'i moki
niai ir ki-t tiriu* mokintojo*. k:i- 
fa |iaties vieitmilyuo. 2i*;t U'. 
Nan|uette Rd. yru prailiiu* 
ateinantiems vaikam* m«kvk- 
lėlė. Ten yra lik du ži-niinu*i 
akyriui ir -Vi vaikučiai jnndv iv- 
juose. Juo- muk imi dvi *<-»i-ry*. 
Augėlesnieji to* inokyklu* .-ky
liai yra įuh-iu n. *i-rų i ii nuo. 
lytu-.

Chieago* tipieliiikėji yra trys 
Seserų Ivnziiiiii-iii ėių v> durno* 
luokyklo*. Didžiausia yra Visų 
Šventų pnrap joje. Ro-efaml. 
IU. Ten buto o.*ai luokuiių ir G 
naikintojo*, kv. Btdlrainivjun- 
parapijoje. H'nukegioi. III. mo. 
kiuių buv ’o it* m’phm >|
mokintojo*. Nuo vakm-ijų atsi
darė nauja iiaifcykfa t*v. Kuzi 
tuiero Įiariipijoji-. Vaikelių jau 
yra joje npi< du šimtu ir ketu 
rio* M-M-iy*.

l'euusylvamjo* v alsi įjoji-
yra try* mokyklos. Si-uiatisiu 
yra Mutit t aiii i l,u. s*,. Kry
žiau* tililkykiti. Joj.- būvu Jifal 
vaikų ir ,i-lio- m>ikiutoji>-. U-l 
didžian-m |*ern-yIv.mijeje y 1.1 
sv. J u -.i i . ■ • kv k*.n N-1 ,ui 
totu l'a. ’l otivo <23 vaikai ir 
S m*d;tidi.i.... 1'lid.idi-lpliijoj,-1 
Av. Ku/iini. i, inuky kkije Iiiiv.J 

- !1' vi ir G . —-t-y - umkildo Į 
r« ...........P- r->»•- >• -Ji- I

s* ry • v* -ii taipgt n Į
m i«ri« I.iihI i.

Sut ■ I. -kaitlir ■ • pa-ii-0

*'|s-nbing užimti" 
prieš bolševiku*.
« Is-nkani* tokio* feb-graiiio* 
laimi patinka. Nes lenkai patys 
sakosi visais frontais "kariau
ju" jiriea bolševikus, |b*t šian
die ir imtiem* talkininkam* 
jau nėra imslaptis. kaip lenkai 
"kariauja". Neveltui nesenai, 
kaip pranešta, vyriausioji tai
kos konfervneijo* taryba būro 
svnrsėiu-i pasiųsti lenkam* no
tų. kati jie (mliauių “kariavę" 
prieš ladševikus.

Talkininkam* ta- naujiena, 
kad lenkai visais frontais ko
voja n>’ prie* laslševikus, fa-t 
tikslais užgrobimo svetimų 
šalių teritorijų. Talkininkai, 
sakiaiui. m-t |>abtigę. kad taip 
įsikariavę lenkai kurtai* nenu
sisuktų ir spraiufa.

Ifat lenkai dar gali kariau
ti. Jie turi užtarėjų pntui-uzuu- 
*e. Tik nežinia kaip ilgui taip 
lm*. l-iės lenkai visiem* savo 
knimy imlu-. Pastarieji m-n|»st- 
kentę Įsikil- prii-š pri*|mudė- 
jiis. Kas gi tuomet įvyks sti 
lenkui.-. iHirinėiai* |mmušti pu
si; Elllu|*e.‘

mų ir veiklų jo pildymų, fa-l 
prie Vvėių turi-tų prisidėti 
ir kiti __________________

Cin girdėtis užm**tinui*. Jei-kansko kardas ir įžiūrėti 
visi prie to prisblėA, lai Vy. - — ............... ......................
eini mažiau aukos, tai sumažės n’m jįk vienam jaunam ofiefa- 
proga imsiimlyti mus jaunuo-lriui kas metai ir nei vienas 
menės dimsnumu. Tečiaua iš- žmogus išskyrai respublikos 
rodo priešingai. Vyčiai pajutę, ižilininkų, bei saugvirtos sar- 
jog visllometiė remiu jų slllim ..u, negalėtų turėti tos teisė-* 
iiyiiut, dar labiau brangįs jį ir dukart savo umžyje.
<far smarkiau vykį*. Jie už*i- i , . , ,
dėjo surinkti tūkstantį dalie-į Tiru MBin.
rių tam tikslui. Mums rodosi, j Finansų-gi ministerijoje taa 
kml m-reikėtų atitverti duo*au-!‘‘ardas turėtų gulėti, idant 
mų nei kokiomis troromi«.t‘*riwnn Vfaipatija galėtų iš- 
Tegu lui* m-nuižiuu tūkstančio. 
Jei bus ifašimtį kartų daugiau, 
tai bus dešimtį kartų naudin
giau.

Aukso stoka Lietuvoje.
Didžiausias Lietuvos vargu* 

daluir. kad pinigu* pigus. Jis 
atpigo delta, kad nėra auksu 
po j įmini. Ar negalima betų 
prie dviejų neapsakomai nau
dingų tikslų, kuriuodu |m*i<*. 
kiu aukso kimias, prid<-li ifar 
tn-čių. būtent aukso kardu pa
kelti Įdėtuvo* pinigo vertę!

Tam tikslui Ina kardas tu
rėtų Imti tikrai auksinis, o m- 
|4ietiiui* su aukso |mpuoša- 
tais, kaip tut darosi |uqiras!ai.

Amerikon lietuviui m-šiojn 
auksinių žiedų ant pirštų, auk
sinių rrti-ži-lių ant kaklo ur 
krutinės, mergino* ir motery* 
puošiu-i auksinėmis uu*kuro- 
nii* ir auksinėmis ranklunkė- 
mi* (liraiiMilėloiiii*). Kad taip 

ptuiukavu* aukso

jų ii penkių asmenų. Jie turė
tų peržiūrėti visus auksinius 
daigtu*. suaukotu* kardui ir 
atskirti tikrai nuo
neauksinių, bet gerai nuduotų. 
Ta komisija turėtų taip-gi su
skirstyti nrtistiško* vertė* au
ksinius išdirbiniu* nuo tų, ku> 
rie teturi tik brangios naiigės 
vertę. Artistiškų dalykų ne- 
galiuin turpiuti, u ncartistiški 
neina blogiu nors juos siitar- 
pini.

Kitų metų Vyčių ir Tauto* 
Komio seimai turėtų Imti vie
noji- vietoje ir fa-udnime posė
dyje |s*rrinkti tų jiaėfa komisi
ją arba išrinkti naujų.

Tokiu fantu ir generolui Žu
kauskui |m»idarytų amžina 
garbė ir Imlų apriipiiitu* vie
nas iš didžiausių tėvynės rei
kalų.

Laikinai Kardu Wuhingtone, 
D. C.

Jei Amerikos valdžia He
faistų stambaus auk-inio daig- 
to išvežti iš šio* šalies, tai 
Žukausko kurdų Įiadėtume 
IVashingtone. I>. C. Valdiškoj* 
įstaigoje ar privatiniana- sati- 
giume banke. Lietuvos pinigy- 
na* jau galėtų išleisti ant jo 
paremtų pinigų. Tik jauni, ka
rės mokyklų geriausiai įmigu
sieji. ofieierai negalėtų Imsi- 
naudoti teise | m žiu rėti į tų kar
dų. Ifat jie galėtų gauti to kar
do ženklelį ir nešioti jį ant sa
vu uniformų, kaipo pasižym -ji- 
mo ženklų, tol. kol tas kardas 
taps parvežtas j Lietuvą. ir 
kol jie pasinaudos teise pama
tyti jį.

riaiaųt 
ma* anų 
į**, tai taa akaudžiai įiaidžia 
viotpatijų jo* gerame darbe.

BoMa afiEalMjimaa.
Klauiim**. Rožės užkalbėji. 

mus aš priskaitau prie burtų. 
Muno draugus sako, knd rožės 
negalima kitaip išgydyti, kaip 
lik užkalbėjimu. Draugą* pri- 
veda luvyzdį, kad Lietuvoje 
kunigas, apsirgęs rože, ne*ida- 
vė užknlfa'-ti ir mirė. J. P.

Ataakymas. Rožė yru įhivo- 
jiugu, fat ne būtinai mirtina 
liga. Ja apeirgus labai reikia 
saagotis nušalimo, M nušali- 
mas j$ dažniausiai padaro mir
tina. i 
l.ikulfa'-jinins nieko negelbsti

SkudutUkli, n®-
Skudutiškio dvaro Kavinukas 
K užmina*. uh’-ju* bolševikam*, 
laukė ateinant lietuvių kariuo- 
mrnės. Tai neatėjus atvyko 
lenkų fagijonininkai, *u ku
riai* jis susibičiuliavo ir tapo 
jų uoliu agentu. Nuolat jiems 
imlavinėja lietuvius jiatrijotus 
ir npie lietuvių veikimų jiems 
pruuešu. Prie to važinėja pu 
sodžius ir prikalbinėja, kad 
visi raavtųai lenkai, ir kalkė 
tų lenkiškai.

Rozališkis. Netoli nuo Želvos

I

tų visa 
kardui!

14 vergijos

užšoldintai rožei. Neužšablyta 1M,^kvirtė vietinį aeuiu-
rožė dažniausiai būva mirtina kų. Kas. Ifaokaį ir Ifaffa suraši- 
apysemams ir seniems žmo- ,„.(į hinmes nrie lenku, bet 
nėms. Ir juos užkalliėjimai ne. Pn,*nVH grfattai atsisakė ir 
išgydo. Ncužšably ta rožė jau- pranešė, lca<l žnmnė* lenkų rai
niems žmqpiins. dažniausiai <|žb* nepripažįsta, bet vien 
pereina, nors m ra buvę jokio tiktai Lietuvi*.
užkalbėjimo. Kaip negalima Netoli Briros, j rietttaraų at- 
fa ntų pnr lentos seili-mi* pn- keturi fagijonininkai ir
lipinti, jri nėra klijų, taip ne-1 i^kalavo piliečio Aimėno. P. 
galima rožės, arba šiaip ligos, 
išgydyti nžvardijinm. jei nė
ra kitų priemonių. Visas už
kalbėjimo naudingumas yra 
iš to, kad jauno žmogaus jie- 
ku jį išgydo. Priifata* prie to 
užrardijiiiuis yra kaip seilė 
priifata prie klijų.

Tik skirtumas, kad scilė ne
kenkia m-i klijams nei lentai, 
o užvardijiiuas arba užkalbė
jimas, nekenkdama* ktmui, 
ardo dūšių ir dažniausiai jų su- 
n&ikiiuL •. *

Minėtojo kunigo mirti* įvyko 
ttf <1H mIoIcob užiudW>jiiBQų o 
delta, kad kunigas sirgilaiuas 
užsišahlė, arlia būro jau senas.

Aimi-nui atėjus, fagijonininkai 
j iš ju reikalavo, kad jfa duotų 
arklį, karvę ir kiaulių. Aimėiia* 

I ueuurėjo duoti, tad legijoainin- 
I kai ttmjau ištraukė revolverį ir 
įgrųsino nušauti. Šimėnas pa- 
i prnšę*. kad jo mdudylų. atida
vė arklį, kartę, kiaulių ir <iau- 
giau valgiam; daiktų.

1♦

Aiuta, VttMn apAr. Naktį 
atjojo 8 lenkų žvalgai, gerai ap
siginklavę. Virto* žydai apie 
tai anksčiau praneee lietuvių 
valdžiai.

Sužinoję-, jienki milicijo- 
niukai ir trys civiliai žmonės 
apsiginklavę |>risin-ugė juoa 
susitikti. Jie taip atstotojo, kad 
apoiauatų ateinančius, o vienos 
ūeoiai ėjo jų pasiliktu Priėjus 
lmlauiiMo mi Jf**1**1^* liepė 
ginklus imdėti ir riti drauge į * 
valsčių, lankai iš karto manė 
luisipricšiiiti, tirt imniatę, kad 
jie a|isiau»li. nuėjo. Iš čia nu- 
vedė juos j Utėnų, iš kur netru- 
ku* palridir.

»
leisti ant to kardo paremtų ju>- 
|s-riaį pinigų, Mprastojantį sa
vo vertė*. Jei kardas .vertų 
40 svarų, tai jis butų verta* 
dešimties tūkstančių dolierių. 
Tada I art uvos valdžia gulėtų 
atspausdinti penkiasdešimts 
tūkstančių “kardo auksinų". 
Ant kiekvieno auksino butų 
generolo tutaudrą portretas ir 
jo kardo paveikslas. Kada j 
lai-tuvo* respublikos iždų su
plauktų dauginu aukso, tadn 
ta* auksas butų kraujams* po 
Žukausko karvių, tada augtų 
skaičius pilnaverčių Lietuvos 
auksinų.

Aitą* sumanynm. reikia at
sargiai pildyti, ries reikia ap
žiūrėti, kad nei v ienas auksini* 
dnigteli* aukojamas kardui ne
prapultų.

Kiekvienoje lietuvių koloni
joje Amerikoje turėtų susida
ryti Kar<lo Komitetą*, .fane- 
vyti* ar vytė turėtų Imti pir
mininku ur pirmininke. Tu 
garbė jiem- priklauso už gra
žų sumanymų. Virtini* komi
tetą* būtinai turėtų vesti sų- 
rašų visų auksinių daigių au
kotų toje kolonijoje. Patys-gi 

'daigiai turėtų Imti Kergiami 
ĮnesUtleglinioje dėžėje ir up- 
drausti.

Skirstymo Komisija. 
Tautos Fondą valdyba ture-

M i >5 j
*

Klaaiimu Užėjus griaus
mai, kada žaihas trenkia, tuo
met žeguojans-s. Ar gerai da
rome.' t*, n*.

Atsakymu. Zegnonė visuo
met y ra gera* ifaiktu*. ifalto ge
rai <laro ka* zeguojasi žaliuo
jant arba kitokiai |>rogai pasi
taikius. pvwL pradedant ir bai
giant valgyti, jiradedant kelio- 
nę ir lt.

Jei ka* žaibuojant nesižeg
noja. tu* nieko bloga is-Įuefaro. 
ne* ži-guonė žailmojant yra 
I limens valio* darha*.

Brgnouė žaibuojant Imtų lilo- 
gn. jei ka* prie jos pridėtų 
burtus. arlia sinbun-ldiškų įti
kėjimų į Perkūnų.

Klausimas. Ar tai yra |«uvu- 
jinga. kiiipdidiar šnekama apie 
dideliu* daiktu* nnt dangaus.’

Atsakymas. Amerikoje yra 
klai<!at ikių adventistų mok
slas, kuri* skrtfaa. Imk greitai 
įvyksiant |m*aulio į m baiga. 
Daug kurių jau yra Imvuri ta 
pati klaida. V|«ič Rusijoje |ia- 
skntiiiini* laikui* lmu*ų* žmo- 
m’-» tikėjo į dideliu* ženklu* aut 
dangau*. Is-t tų ženklų nebuvo.

Kartais aut dangau* nakties 
laiku mainosi įvairios *|udv<>*. 
Dažninusiai tai lurvn taip va- 
dūlamoji Maure* Aušra. Dau
gelyje vietų aut žeme* ji yra 
taip i-aprasta* daikto- kaip,

Ar butų kreiva 
pruieka. jri kas. mokėdama* 
taksu* nuo ineigų. apleistų kai 
kuria* itivigu* ir. kufakturiui 
tariant prisiekus žodžius lin
kėti ų rankų, fa-t savo širdyje to 
netaikytų kai|» prisiek*. J. P.

Ataakyinaa. Tat butų tikrai 
kreiva prisiėka. Niek m m M-t De
talia vartoti viršujiniu* |»ri- 
siekus ženklus, vistiek ar žo- 
žiu*. ar raukos kėlimų, ar kry
žiau* bučiavimų, kuomet neno
ri firisfakti kum nors tos pri- 
sieko* n-ikalnujant.

Itar didesnis yra nusikalti
mą* |iavartoti prisivko* ženk
lu* prie valdiniuko. Nors jis 
nėra uei kunigas, nei katali
kas. m-i krikščionis, tui fa-t-gi 
ji* yra vieš|iatijos atstovas.

Tiktai tmfa valia neprisiekti 
sintimi, kutfa pririeka yra iš 
prievartos. Taip Rusijoje buvo 
priverstina prisiėka varui už- 
žvagu* nnt sosto. Caro valdžia 
ant Lietuvos buvo neteisėta, 
o jis ni-aj«*akmnui skundžio
mis Imustm-iiii* vertė kiekvie
nų prisiekti, dėlto ta prisiėka 
buvo fa- reikšmė*.

Amerikoje nėra prievartos 
prisiekti. Jo- vietoji* galima 
|invurtoti žodį "I ufTiruie." 
Ti*h-1 Amrriko prisiekti yra 
teisėta. I.ud ji vrn litiosa.

Jei kn- pavartojęs žodį Pi 
nffirme” vietoje žodžio "I 
svietir” pameluoja ir *u«igrieh-1 
dinų, tni Ami-riko- t*-i*nut* 
tatai faiudžin lygiai knip 
kreivų prisiek t.

Katalikui. |>avui1oju*in:p 
alfimie” v n-toji- prisivko,

» . IH * |«l I 
duluulvia

Balninkai. Rugpjūčiu - d. 
atvažiavo 24 lenki, fagijoninin- 
kai jia* ūkininkų Nteikuną. Jį 
gerokui sumušė. atėmė jam 
drabužiu*, mėsų, sviestų ir kitu 
kių dalykų. Pradėjo kriioti 
Steikuuų už. lietuvyiię; sakė, 
knd ji* neturi teisės lurlls-ti lie
tuviškai.

*

A

Šimėnų kaimas. l-iepo* 28 d. 
atėjo |ki* ūkininkų Martiną Ba- 
reikj du lenku fagijoiiiiiiuku ir 
I m reikalavo iš jo vežimo ir ar
klių. liet Itareiki* |mn-ikafavu 
kokį mirs kuiucndauto raščiu
kų- nes Ik- liudijimo neturi tie- 
sos duoti. Supykę lenkai įlavė 
smarkiai kumščiu llnn-ikiui j 
krutinę: falini primušė ir da- 
Imr nežinia ar laasveiks.

išėjimas ir aukso 
aukos.

Kud .Mozė išvedė žydų tau
tų iš Egiptu iH-lui*vi-s, Nori-* 
broli* A u runa* juituri- jiem* 
*ume*ii niiksiiiiu* |iupuušn1u-. 
Jie |iuklailM'-. o Auroiin- iš tu| 
auk*u nuliedinu veršį. (Ezod. Į 
32. 2-6). Lietuiių tauta auk*o 
veršio nrifas. neatkurto- klai
du* įvykusio* pirm jm-ketvir- tų |ia*kirli Bandymų Koiniri-

I

i UI

plieno

l’j i.i?

nūn.h n

umau

Reikia būt Atsar< 
giems.

Streikuoja ui ii-iii* 
ditlitinių darbininkam* pri»i- 
einu kovoti dviem frontai*: 
piii-š kapitalistu* ir prieš ra
dikaliu,. gaivalu*. Tokioje ko
voji- darbininkam* nikio Imt 
atsargiem*. Ne* kapitalistų n- 
•.•etilui ir jų laikraščiai nuo
lat darbininku* baugina. Iii 
rudiknliai gaivalui juo* kursto 
pi i> ti.mšių ir sukilimų.

\ ik prasidvju* streikui, ka- 
tėtdi-tų laikraščiai rašė, kad 
'.■■ slteikn* pakeltu* I* jokio 
teikalo. Tie faikmšėiai pažy- 
liejo. kaip tai ibiug darbiniu 
I u tiblirfalnvę. kaip jie jautę-1 
-i- laimingi. Praneštu m-t. kirk 
lie milijonų dolierių sutaupę. 
Kol. tai jie turėję gražių -va

li ateičiai.
rdi. darbininkų oig«- 
luini liepa-lteukllię 

inl'ieijomi*. -u-ita 
ir ilitiau- 
k-tuu-'ių'

jei ši* streiką* pasibaigs dar-j liniukui turėtų būt atsargi/*, 
bininkų pralnimčjitnti. tiiomrt i Neturėtų klausy ti to. kn kam- 
pilami indu-t rijo ji* Įinkibi1}* m-t )«nij<*- *kvlfaii. Jei kartą 
girdėtu* gerfaiti-. Kuko, dar-'*tn-iku* pakelta*, darbiam- 
biniiiknm* ti.iiomrt busią dai-:kanu 
fa> ir jie serai nždirb-ių.

Ibi >-i kaitai* im*ių viršų 
darbininkai, tuomet basių uis. 
t:u. jog čui pri z į ja failfavikiz- 
jun*. Tnomel vi*ą šalį paim
sianti m-lniiu*-. n*-> pli< :m k<*m- 
puiii.io- - no kapitulų* i* il."l- 
siutiėto. I -k įimti- sali

Payaliail* pu.tatoini- i 
im- koiiiĮMiiijo- pnah-jii 
moti durbininkanis. -**-d 
paskirtu laiku daibininUai 
•ugryiją liurlinti, dirliltn-. 
-iii uždnrvto. inakfau*tn

*kellmi. 
pn keltini, 

reikia -tn-ikuoti. Reikia 
l:lnu*yti savo orgnnizncijo* va
lio. y|iuė Am. Darbo Fi-dcr. 
prezidento nurodymų ir pn*fa. 
bų. Reikia Inikytics vienyI*--. 
-ii-iklnury mo.

Taip lygini K ikili saugoties 
m'ijali.-tų faib.iikų kursty

mu. Ne ritir gaivalai nieko 
i. -r.l i><-vb)a d.itbiuink.iln.-. .Iu 

1 ■ U ' -lyti darbinio 
ti-|.,if.i valdžių. Pu 

tokių kurstymui 
m- Vi-imiili-t ntlr-šn

orarykštė kitur. Tik nežinan
tiems tat išrisiu sti-faiklinga.

Tu ženklų, kurie Ims prieš 
pasaulio |Ml)>nigų. dar nėra.

Kun. P. Budys.

x*li 
umi. tlk-ll 
.u- prieš

tat btnitikii I 
įimtai

1
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'‘Uetavoe Krikččkmių Demo
kratų Atsišaukimas j Ame
rikos Lietuvių Katalikus.

4

Lietuvi? krikičioni? demokra- l jiems “visuomeninę IJokadą,” 
t? partijos laižiau Amerikos '*• >'• »r.<*liu<«ti vokiečius mm

Lietuvi? krikščionių-demo
kratu visuomenei.

ų Mes Liet. K r.-Demokratų 
jiartijos Centro Komitetas 
skaitoim- Imtinu reikalu krei|>- 
tis į (inžaimin Auu-rikos katali
kų krikščionių visu<iioenę šiuo 
laiško, manydami tuo bodu at
siekti dviejų tikslų:

1) Susijungti savo pajėgas
materijidės ir moralės tolyiuca- 
niaru Lietuvos valstybė* dar- 
Imi kurti ir •

2) l’aik-jns savo Itendrojo 
fRIarlsi Uotu vos <lnrlio fanouių

gerovę ir j-teigimų nepriklau- 
*«m»o* demokratinės rospuldi- 
!•« Uctuvos. gerai išsiaiškinti, 
kuriais kelinis ir priemonėmis 
galimn šinndie to viso atsiekti.

Tokiu Imdn, kalls-dami pir
muoju klausimu luri-tumėm vi- 
sųpirnm atvaizdinti jums <ia- 
hartitij Lietuvos vaistyln-s sto
vį. kaip visuomeniniu, taip ir 
politiniu atžvilgiu. Manome, 
jog šį reikalų ganėtinai nušvies 

4jusų delegatai, kurie žodžiu 
mokės visa tinkamai iiujmsnko- 
ti. Mcs-gi turime tik (mmatuo- 
ti keletu musų nusistatymo 
ypatingumų, kurie gal Imt. ke
lia jumyse kokių nors nešusi, 
fratimų. ar abejonių. Tai-gi, 
mes manome, jog Uetuvoje 
prieš ne|iriklaUM>myhę išguu- 
siant turi Imt koordinuotas vi
sų lietuvių visuomenės srovių 
ir tautini? mažumų veikimas. 
Tuo pagrindu Ueluvoje veikia 

iMftariiuė koaUcijiaiai-parite- 
tinė valdžia. Nors per tat musų

s

Imt kokio susi neši nm su krašto 
gyventojais (Imikot). Šauti- 
kinese rn rusais-lstlševikais 
mes skaitome, kad Lietuva turi 
palmigti karę.kai tik musų kra 
šte neliks nei vieno priešo. Mu- 
*ų karės veikimai koordinuo
jami su kitų |>alialtijos armijos 

' veikimu, lodei mes nekariauja
me ir nekariausime dėt Rnsijoa 
reikalų. Mes giname vien savo 
šalį nnn kiekvieno Lietuvos 
priešo, kurs stengiasi uždėti 
mums naujos vergijos pančius.

Vidaus gyvenime mes aiškiai 
stovime už įvykinimų Lietuvo- 
je visų pilietinių laisvių ir už 
įsteigimų nepriklausomos de
mokratinės res]*uHikos Lietu
vos. Daugelis mus kaltina žydų 
in-apykantoje arim slaptame 
monarohizme. Tai-gi mes skai
tome. jog tas apkaltinimas yra 
gryni šmeižtai. Tiesa, mes ne
kartų neprielankiai rašėme 
apie žy«lus. kurie užsiima spe
kuliacija. ar kitokiu bodu ken
kia innst) mlrtyltės darbui. liet 
mes nieknomet nekėlėme įtai
so prieš žyd? tautų ir nekalti
namo jų tame, kame jie nebuvo 
kalti. Aiandie juo labiau mes 
^m,*<* s-i~L ^A,s***e r— JI—rfuvw iiciirruunr Kiann-
gi jie kaskart aktingiaus pri
traukiami prie valstybiuio dar
bo.

Apie monarebizmų Lietuvo
je sunku Imtų svajoti net tiems, 
kurie amžin dien laukė karalių 
išrinksiant; labiau yra ua* I 
lurrinjai pnertngi KnJoaouiA- 
demokrataiJnarictn* tdandb* va

kr.-deusdcrat? dalyvavimas įtarauja didžiuma grįžusių H 
valdžioje turi daugiau moralės' Rusijos visuomenės veikėjų.
negu tautinės naudo* ir mes ne
galime pravesti tinkamų įstaty
mų nei žemės reformos. m-i 
darbininkų latvio pagerinimui, 
nei kitais klnusimai*.--vis tik 
užsienio įvykiai rodo, jog Lie- 
varos neprikišu,sotnyliei išgauti 
lactnvos visuomenė gnli ir turi 
susi jungti.

A Mes ėin |Mtt turime keturių* 
svetinių šalių ginkluotus prie
šus, tai lenkai, vokiečiai. rusai 
bolševikai ir rusai kolčakinin- 
kai. IJetuva nebijo tų savo 
priešų jnu visųpinna dėlto, kad 
tai yra viešieji priešai ir npie 
juos visuoiin-nė laiku ir tinku 
mu lni-!u |>en>|M-ja visų šalį. 
Antra. IJetuva siekiama lais
vės ir nepriklausomyliėa mi

rguoja j kiekvienų musų prieši-
ninku žingsnį tokiu užsidegimu, mos visuomenės akcijos dėlto, 
kad stačiai nėra pasaulyje ša- kad IJetuvojc stoka spaudos 
Jy-. kuri taip vienlailsiai ir įstaigų ir kitokių pro|mgando*

prisidėjo.-:!? prie kėlimo demo
kratinės sąmonės lietuvi? trem
tinių tar|ic. Butų galima dar 
iM-vienn klausimu išaiškinti 
mus? nuristatymu ir veikimu 
budus: bet nesukiystumėm pa- 
sakė, jog lJeL Kr.-Demokrat? 
[vari i ja |daningai eina prie įvy
kimus* savo [irograns* (|mžy- 
ns'-to “kairiojo s|*arno”| ir to- 
'lel norint [inžiuti musų darini- 
ir siekimus užtenka įsigilinti j 
minėtos [trograruos turinį. Tik 
ėia jau pravartu Irus atkreipti 
jūsų domų j keletu reikalų, be 
kurių mes krikMonyg-demo- 
kratai negalėsime įvykinti savo 
l*rograiiM*je užril*r>-žtų tikslų. 
Visųpiniio. artinanti* “Stri- 
giamųjam Seimui"’ Lietuvoje 
me* ncitajėgiamc pakelti tinka-'

griežtni gintų savo reikalu*. įrankių. Daugelis iiiteligentinio 
kaip lai matome pas mus Lie-' jauninsi, kuris ikišiol sjiaršiai 
tavoje. Be to. galime nesigir-1 varė kr.-deimtkratų dari? šiau
dam! išsakyti, jog pačioje iiaii-, die liko sumoliilizuotaa ar savu 
dyje vis? «i« įimkrat ini? ir tau-'iširu tarnauja kariuomenėje, 
tūlių oi alsių rėiih'ja ir vykiu-' S|tauzdinimas knygų ir laikraš- 
toja yra vi-ųpinna Lietuvių >'ių yra baisiai np*unkintas.nes 
Krikščionių-lh-nsikratų parti-, Kauno s|>austuv<-s užverstos 
jn. Per lai. Is- nls-jo. krikšėio. | darta, nėra gerų prietaisų. Ina- 
^s-deiis'kratni griežtai aline- šinų. darliiiiinkų (zccerių) ir 
ta nu<> savęs vi-us kaltinimus it. Taigi. |«i> mus stoka gerai 
ir neimlu- faktus apie ls-1 kokį 'įrengtus knygų ir laikraščių 
suririšiinų ra Gabrin-Pnršaičiii leidimo įstaigos, kuri turėtų

• ir vi-a jo kompanija. Jie* nuo savo *|mitstuvę su rainei m* ma-> 
put pinisis vnlnndos, kuomet Situi, su linotypu ir panašini" 
atvyko Gabrys Lietuvon, supra dalykais; nėra lni|epnt m-i cin- 
•mu>- jo siekimus ir [sutarėme kografijos nei geros litografi- 
visa, kad tie siekimai nejvyktų. > jo*.
Me* csntue pri--šitigi la-t ku 
riam su-ils-islrimui -u li nkai-, uis-iiė* gaivalais kurie galėtų 
Mes darome 
negalėtų j-ivirauti tuu-ų šalt 
je. knip čia pu-, trdp ir anapus 

a^-nkų durtuvų. Nori'-kunl. kad
Vokiečių kariuomenė ilrnug sli 
•‘rusiškai* faniutrijoitais" ko- 
greičiu u-tai apb ' ’n I.” tuvi- ir
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Dar šeštadienio vakaro bu- i Y«M*Ū|. k*Į
vo justi kauniečiuos"* neramu
mo. Tai še, hii m* buvo girdėt 
neramių kalbų. ‘‘Francuzni 
atiduoda lenkams Seinus”, 
"veda nauja demarkae|jos li
nijų” — skamėjo visur, kur 
tik susirinko kekdas pilkšvų.

Sekmadienio rytų pasipylė 
gatvėse protesto atsišaukimų 
lapeli?. ]m kuriais pnrirašin- 
sios atskirai veik viso* įdėtu* 
vos [Hirtijoš.

Apše 134? Aikštėj pradėjo 
rinktis minių. Buvo pašaukta* 
orke«1rn« ir apie 1-mą v., din- 
rui [Mtdninavns Lietuvi? tautas 
dainų, prasidėjo kalbos.

Kalbėjo: Krikščionių Demo
kratų. Tauto* Fažangos. Deni. 
Tautos Imisvės. Santaros. Soc. 
Liaudininkų demokratų irldet. 
Soči jai demokratų partijų at
stovai. žydų atstotai ir Ame
riko* lietuvių karininkai svo
čiai. vos atvykę iš nž vatnlc- 
nyno!

Viri kalbėtojai, nuolat nu
traukiami minios protesto 
prieš Idetuvos okupantu* len
kus ir kolčakininku* ir “va- ' 
lio!” šauksmu musų narsių jai,' 
kariuomenei, karštose kallmsr 
piešė Lietuvos dabarties ]*u<lė- 
tį. Iš visų pusių priešininkų 
apsiausta, sąjungininkų ap- 
---- -Ut— * •------ » » ---- B - - - C»ixiin«‘jama <uirno
liaudis savo krauju gina šalies 
laisvę. Lenkai ir rasai Idctu- 
vos dvarininkai lietuvio dar. 
biriuko prakaitu sukrautais 
milijonais perkasi sau l»alt- 
gvardieči? gaujas ir traukia 
musų žemėn savo dvarų at»i- 
vaduoL kviečiasi sau j talkų 
užsieuinoee tokių pat dvari- 
ninku kapitalistų ir jie viri su
sitarę kardu ir prigavimai* no
ri vėl Lietuvos darbo žmones 
pavergti. Bet mes. amžins ver-

Draugeli." kraipė."! jaudina-

drąsinti varyt? priešininkus iš 
musų krašto. “Imk musų gy. 

Ivybę, imk musų turtų, tik ty
lėdama neleisk priešininkams 

. paglemžti musų lai-vės?” — 
, šaukė Udls-tojas.

Minuterių Pirmininkas nuo
lat nutraukiamas šauksmai" 
••Tegyvuoja mušti laikinoji 
Vnldžin" dėkojo Lietuvos pi
liečiams. kurie sunkioj valan
doj atėjo j savo vaidilų, kurių 
jie patys Brinko, juos paguost 
ir padrųrint. Lietum* Valdžia 
ym pnriryžnri gerinu Žnfl. ne
gu atsižadėti Lietuvos neori, 
klausomyhės. (Jerinu-iųj? Lie
tuvos sūnų kraujas, praliet asai 
už musų žemės lai-vę. šankia 
mus iėtveHi.

“I.ietuvn bus ne|*riktail*o- 
ma. ji kitokia negali Imti’* — 
įtaigia savo ilgų ir karštų Bai
lia Ministeris pirmininkas. 
Pakalbėjus dar keliems kulia'- 
tojam" ir prisidėjo" dnr ke
lioms tūkstantinis naujų de
monstrantų, kurie atvyko iš 
užu Nemuno iš Suvalkijos, di- 
tižiausia minia, kokios dnr 
Kannns nėra nuitę*. traukė 
tvarkingomis eilėmi« j ‘•pū
vančio kapitalizmo atstovus”, 
kaip vienas kalliėtujų išsireiš
kė. į prancūzų misijų, čionai 
staiga visai miaioa dvasia pa
kitėjo. Vos pasirodžius misi
jos atstovams, pakilo minioj | 
trukšmo, pasigirdo švilpimų 
ir mitingo vedėjams sunkiai 
jmvyko tvarkos ifaiprašyti.Mi- 
niai a)>rimns bnvo prancūzų 
kaliai |s-rskaitytas protestas, 
knd prancūzai raižo kąsneliais 
Idetuvos kūnų, ris naujas de- ' 
markaeijo. linijas įeidami. ' 
ir atiduoda lenkams.

M i si jos š< fo padėjėja* pa

Suvienytų Valstijų Vaikų 
Biuras TCashingtiirm, D. C. pa
duoda, kad mm trijų iki šešių 
milijonų Amerikus kūdikių. 
tankaiH-ių mokyklas, neturi ga- 
sietinai ko pavalgyti. Gi p-lė 
Lydin l«ol»-rts. valgių prižiū
rėtoja vir-tninėto l.iuio, tvirti- 
im. kad vieni iš tų vaikučių yra 
visai alkani, kiti maitinami 
blogu mastu, o trečių viduriai, 
dėl fiziškų kliūčių, negali tin
kamai suvirškinti to. ką sitval- 
5“-

Dr. J. Uakcr sako, kad dau- 
giau negu penkta dalis mokyk- 
los vaikučių Ncw York mieste 
yra ncdavnlgę.

Gi itaktant" Tliomas \Vimm1 
tvirtina, kad tie milijonai kū
dikių lanko ns<kykla« alkani 
delta, kad tūkstančiai šeimynų 
Amerikoje raminsi šiandie, ku
rių tėvai, iš priežasties mažų 
uždariai?, negali priderančiai 
n|slrngti bei [mvalgydinti savo 
kūdikių.

Kad daug šeimynų k<-nčia 
vargų ir alkį dėl mažų uždar
iai). ta niekas negali užginčyti. 
Bet giliau pažvelgus j gyveni
mų rasime, kad netartas dar 
nėra didžiausia priežastis 
skurdo, kuri* sudaro milijoni
nį skaičių alkanų kūdikių. Dau- 
gunut ns-tiiių ar tai |>cr nežino
jimų, ar jmr apsileidimų ir tu
rėdamos ištekliaus neaprengia 
ir nepavalgydma priderančiai 
ravo kūdikių. Tr brangu* val
gis, jei neims tinkamai sutaisy
tas. nebus geru maistu ir 
valgantis neturės iš jo naudos. 
Bet mes žinome, kari nevien 
liraugieji valgiai talpina savy
je sveikų maistų: galima rasti 
ir pigiuose valgiuose ganėtinai 
sveiko maisto, jri tik jie bus 
švieži ir gerai pagaminti

IK paminėto skaitliaus alka
nų kūdikių, nereiškia, kad tai

Tikri Žmones

•“j— Al liaip vadindavo kareiviai Sa!valion
Army darbtninkut ant karės lauko 

iurFrancijoj.
<1 5

fr Ihivo “lilcri žmones” kareiviams taip 
kaip ju saviškiai namuose, visuomet pasivenge 
dirbti ir palinksminti juos.

Dabar lic patys “tikri žmones” sugrįžę ii 
kariuomenės ir panbudavojo apkasus skurdo 
gatvėse Amerikoj. Jie dirbs dd neturtingu 
ėionais taip kaip jie dirbo ir pirmiau, tiktai 
daugiau išplėtos savo darba.

Salavation Army turi po savo globa Dav 
Nurseries, Namus dd senu — Tyro oro ulces 
— Dykas Klinikas.

Jie pagelbės kur tiktai pagdba bus rei
kalinga. Jie turi užsibrieze sau dirbti ir pa- 
gelbėti visiems vyrams moterims vaikams ir 
kas pageibos reikalaus.

$1500.000.00 Cook Paviete

DUOK KIEK GAU

Ite SiIntiM Anqr Imk Serme M

Rūgs. 22 iki 29

h*u , yra vien amerikonų vaikai. J?įvairi? tautu: nėra abejo-! IW

gavę ir Itfatfe savvje kartui'0.'7”’, "f . «*- kad tarpo tų randasi narna- I
pajuk. neatrižadėrim. Mes !"« M^'n^ >««»<*». ir lietuvių vaikušių.Mnn |m 
nHtirim tiek milijonų pini s?, , nr '1,*"n!.,,r”.1K??“! lėtam teko mat vii lietuviškų šei-
u-t_______ • . Ir *111:1 rknn juk linija. tirt vi*n ’....... _ ••____

PREKYBA IR PRAMONĖ LIETUVOJE
neturim tiek milijonų pini r?, 
kai mus? priešininkai. IM im-* 
turime sava pusėj teisybę. Mū
sų pasiryžimas, patvara, vie
nybė įveiks visa.

(Sausiausių minios (iritari- 
m? gavo kalls-tojai K rit|*a vi
etas, Blynas ir Požėla.

Požėla ilgoje kalboje tarp 
ko kita Kaukė Lietuvo* daria-Į 
ninkus netikėti pasaulio kapt.' 
talistų prižadais. Kapitalistu" 
verpėjai nė vienam laisvės ne
suteikė ir nesuteiks. Musų iš
sigelbėjimą* mus? pačių ran
kose ir kratinėse. Taigi viri

le <|einnrkai-ijus linijų, bet visa 
santarvė -Xa praaeazai. bet 
vienas KMiteso!” — atsiliepė 
kaž-kas iš minios.

•*halin okupantu*! Atiduo- 
kilę Vilnių!” — šaukė minia 
«lnr keliem- krdl-'-tojamM kai- 
l>ant— Po b> nuėjo j Amerikos 
maisto misijų padėkot už mat-

Žemiau jaulitodutiH* laišką mum* rašytų KIvanta lleia- 
ricb'u, kuris yra všeun* iš M-kreturi? |*r»<- lArtuvo* Prekyba* 
ir Pramonė* Ministerija*.

Kauna* rugpjūčiu 19 «L 1919 m. 
Gerbiamajam Ponui John J. Homan
•'UeniMUti* n.u-ų trumpu |>**'l.all*'jimu turiu garbni aprašyti 

<taug sveikesni negu kito" ko- kris-*- cilutėsr ckotmmij'*- ir kmnen-iju* [•"riejimą l.ietuvoje.
kio* taulo* raikai, tvdukns aš- "Praui.H..- ir pn kyta. kaipo poarnlai gyvraiara šalies aut kurių 
tuonių metų amžiau* sveria I' W“M u'-lMG'-u-j*.

■ų us- , » maus švėna | ir IJcluvojc kri ka* vtaii nėra, ir pas mu
dal«r lik vim k«* vedama 1>udu |>irkimo ir [•anlavimo aria* triaingtau 

V l'L' I ta "iską paiadinrimr *]<ckuliarija, kuri dalmr vimjr Eurupo-
U'llKių į; jm, rall|,ų prapuola mu»ų krašto turtą"-i r medžiaga. Pa

staram kilu Ubai i*,*|duluH> lastkun-urija *u kuo|s raly vai*. Ji ve-

uiyuų. kurios ne iš vargo, la-t 
<W apsileidimo kūdikis iė mo- 
kytdos liko paimtas j miesto 
prieglaudų.

Faktas yra. kaip liudija dak
taras Hali, knd žydų vaikai vrn '

— • • uara-iy (uiimuus rivim
Įstų atsiųstą Lietuvos vniku- trimis svarais daugiau* už ki- 

,*;[•<«"". Apsikeitę trumpom!" Inul„* kadftį. O jei pužvel-
_ \_ • į šeimynoje I
-kaitlingiimą. tada ni-irne. kad .u «. w
Amerikoje žydų Mmyno* vm ,|*nui jra žydai* p«!ik»mų vukiavlais-fiiaatiMstm*. ih-s nors* vtAii-čią

činms. Apsikeitę trnni[M>mi"
kaltumii." su Amerikos nurijo* ę.ime 
atstovu, kuri- išreiškė t«n-i-

| gailėjimų, kad tuo tarpu nėra
|>olilin'< Ana riko* atstovylu-s. .knitlingiausio* nariai", negu |,*|ilt|] ėioiui dūri* |«r kutui* j* guba pervežti Itu-ijon ir pnnlavi.

■ jiu li giiutu* d !•>• pačio* Ameriko* 'įniktus, iki jie tiek *u*rti|>rė», kad 
Iatike praėjusios karos, kada vėl gale* mo >*<lurl>io daiktas gabenti į kitas šalis.

.Amerikos jaunimas buvo [m- "šis viską* tik tmlri galimas, kadangi Lietuvoje dar visai mažai 
šauktas tamyston ir laike fi. ‘ privatinio iuu*uiuo. IririalyvM laųm-gi trūksta. Apart to padėjimas 

Kode, demonstrantai paveik- riškų egzaminų pasinob'-. kad naam-nlu nriridžia tai|m-gi plačiai viską varyti ir tokiu budu sman- 
liiitingo V'-dėjam- pagaminti iš devynių vaikinų, vienas turi **** >"d<i'«Lunl išaugti ir *u*ii|u*t uukatn.
n-zolim-iją roiliintdis pasakę-, vaikiškų protų. Ir tie jnuiiiklli-1 "Kiek aš iš |uniluilbčjitu" -u Tūnota galėjau suprasti. Tamsta S- 
totui* kalbomis. Įteikti itin-ų . ini yru niekas daugiau, knip''1’ 17 kreipiant d<*nv į viršmim-tų manau, kad Ame-
laikinąja'! vablžini ir per l’ž-'aukoi blogų gvvenimo sąlygų r,lu» Lietuvių fnk.vl» II. mlnoč. kurio* Tarnu* |gnb«tiiii» CM. galia 

r,a •s<tes*^o^e* aa* I S"'tat <-Va S e va si trasi I'a ssaArslt*., *—** — — *

prie ginklu! Prieš Lietuvos ‘J™*<» J/"-'.-- [,[[„ kilo* ,„ll1<w.
dvarponių l.ltgvnnliroius -Veja pa. vok.er.ų mirijų. kur................................
gioninkus ir kolčakininku". I•* Pn’k«,l>? "m-J.. į miroto s«,.

dę.Musų sųjungininkai ne pran
cūzų ir anglų knjiitnlistai. 1»-t 
tų kraštų itarbininkni. — jie 
mums padės.

Tuksiančiai ledsų “valio!"
[MtilvUgč katėtu* kalbėtojo žo-i , ... ~ i . - ....
džius. Daugelio nkvse žils-ja'“y,kn|U Minirienj? i*- Eidami pro mokyklų, mes 
niuro*. ’ j-itmlinėti Prancūzų, Anglų ir nekartų |mrtebiine vaikutį.

Nuo rotušės demon.t rantai gorint j at ritėtum} prie naAy-k-
*u vėliavomis, tanu* kurių dvi .. , .
buvo žydų, dviem orkr-tmm ‘“l“*
griežiant ir clionii duinuojimt Jit-v auna",
traukė per Naująja Vilniau-j 
gatvę ir |jii*vė* alėją j Uii-j 
kino-io* Valdžios ramu*. IK*. I 
mon-trantam* sustojus, balko- * 
ne [Ml-irodė Mini-leri? Kabi
neto Pirmininką* M. Nbdwi- 
ėin* ir kiti mini-t<-rint. Dr. ■
—--------------------—

I

Nenorėdami susidėti mi 
iiiprijiinčinttčini* mum. vi*uo

vi-a. kad lenkui |u>k«-nkti um*ų idėjinei dari** 
pusei, reiknlnujanu- i* jų kuo- 
grviėinu-i<>* [atspirties, kad 
kiek irnlir.t grolčinu galėtumėm 
nt naujinti dienraštį, išleisti 
rimtų darbininkų laikraštį, ūki 
ninku laikraštį ir dailė- litera
tūros žurnalų. Turhut negali 

sios abejonės, jog 
uuincnini- ir kuliu Imui Li»*l

i •

na* darbu- yra sietui* di'lžiųįų 
pagrindų tnit-u šalie- laisvė* ir 
gerove*.

(Prouiign liti* ).

Lietuvių Krikščionių lt* tuo 
kratų |"irtije> Centro Koniit.- 
to

Pirminiukn- V 
Sekrotor.
ii

- J U,

Knm

Tuo budu Slį v. [trotesto d*-- lo* muro ir tuo |m>-iu taiku, ka
da kiti jo draugai linksmai 
žaidžia. Tn* [ant* vaikuti*, na 
ii.'e ir klesuje, t naikini |uik'<is'ia 
įminiu ir stmmlymų kaipo 

(••tinginy." ir “nieknni lieti- 
kę».” Jei jo gyvenimo sulygo* 

p. A'tamui. iš jminy»tė« te-bu- pataisyto*, 
ji* ir [tasiliks tokiu "tinginiu.“ 

Skapiškio Ji* ir užaugę* j vyrų nebu* tin-, 
valsčiau*,

''••ra žinia*.
• ' •nai Aus n

t.iii-las |s-r Lie. 
ijų Paryžiuj)

PRANEŠIMA8.

"Draugo” r« I.' < ijoj<- 
laiškas iš Lieltiv- 
tinbrii linu- sunui. Keršeliui. iš 
t’kmergėa np-kri> • ,

> parapijas, Aimoiit 
! Mičiumi kaimu.
kokis jo ndri-»n-

. koje. I.aišku
' lutos Ih

.'rrt

lt JI 
tai

i.‘lvn. Kauro gvb. I.ic[*>- . 
o| D 
keturi Iižui nr 

kai. A 
Mat. >t

kit

*1

liti) mazgą ir sutriki! I.stiivai rviludingą patribų. Iralent
f>ra*|ė1i su l.w-tina ir per Lietuvi) Į-n-kylią valyti ir Ino loviu budu 

, duoti I.Httivsi ilnrlui [isdidiusat J*« turtą ir •tnaujinanl jo* gyve- 
iiinis. |’ri<- įvykininui »*> visko oš v išlaša't gnliu padėti darbuoti*.

Su aukšia pagarba.
Ed Heinrich'ai.“

Iš to laiško aišliai matyti, kn<i dirva Lietuvoje dėl Lie
tuvių l'n-kylio. I’' iidrov • y ra [dali.. Itemlrovė turi valdžios 
' pa-itikejimų, l.ą |uir<*l« įgaliojiiiui- duota- Lietuvių |’rvkyl>o« 
Bendrovei nm, l.ietuvo. |,n-kylio- ir Pramonė* Ministerijo*. 
Vi-i Lietuviai, kurie nori pri-idėti prie Lietuvos atstatymo 
prokylao ir pramonė. -i>-nų. tini prisidėti prie Lietuvių Pro- 
kvbo. Ik'ieliuve-. likdami jo- šviiiiinkai-. .lie turėtų žinoti, 
kad jų pinigui lutnko-e -mlėti nestovi, l- f dirba de! Lietuvos 
gero ir d'I tiniaku nnmlo- M< - nuo |*it pirmos dieno* *u<>r- 
unnizntiut" u; .1..'<um * mnJ. -avo šėrinitikams ir tikimės, 
kad greitu Ii.iLii bu- i dima it di'l> -liiii- nuošimčiu* išmokė
ti š* rui |uu -i.iu.-l,. [*> p- tiki- dolierių- (f’■ <*l) kiekviena*. Jų 
aidima pirkti "ietį ui ii lesiau-.mu- knip tuk.tnnti.

Pasarga. Sel-nuti. l*-tti«ir.i- liaig-;. Sjuli,, 1 d. Vi-i tie 
trinkai kurie I. pilnut iš-med* je u. š.-ru» iki 25 d. rugp.

mtv
nr
ajp*

t linui Įilnt* .nių infurniaci.

J-bi
LITHUANIAN SALES CORPORATION.

!44 W BR0ADWAY. SO. BOSTON, MASS.

t
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-'kinti. Rinkimai valdytam. Virau
2|. Nutverti lietuvių katalikų Imitavimu išrinkta valdytam 
uaikų tai etanų auriyietiijimą' H-kau įtini* metams šie astue-

. viri delegatai ir svečiai susi- 
rinku j Kv. Jurgio (>ara|u su- 
-ainę apie 11 vai. rytu. kur pru-

Berija L

Sesijų atidarė Centro pintu.

L B. L VARGONININKįĮ SĄJUNGOS SEIMAS. I iniaariom; kad viri atsakanti gaurių jų. privalo vengti. kiek V_______BA_>xa-*_ 2— - ♦. O_____ «j
į vargonininkai turčių |irixnb-ti galima, panašių vtatų bei nuly- IkllygU BiyiCTOJll 11 uKalljIOJU 1/ODIBL

Ni* seimas, kaip girdėjo* iš;įspūdingų, štai iškilmei (uitai- 
asmenų, dalyvavusių Varg. Nų- į kinių, jiaiimk-lų. I'o |ianui!dų 
jungo* Mimr. tano jri neriui- 
čiausia* iš Visų |irneilyj seimų, 
tai bent vieitas iš rimčiausių.

' Mindas ir tvarkingas svarrij- dėta serijos, 
tnas Nųj. reikalų, tikra* ir tvir
tas jiasirižimn* atstovuose *a-1 
vo nutarimus įvykinti gyveni- 
nuin jialikii įspūdį įlaljvuvu- A. J. Aleksį*, ticrkkun. Kum- 
riuoae. kad šįmvtini* M-inia* iš *i. atkalbėjo maldų. A. Aleksį* 
visk- Varg. Nųjungų luiiijmųpmkullm j delegatu*, liukėda- 
emu. t ............................ '

Pradedant s«imų. gerk kmu I Truni|«i kaitai kutu K«- 
Ketnėšis. kuris |iiliiai žirni ir kiti. Kun. Itrksais. |«i
uml«» ihiimi iM'ivijtiA r<*ikxilu.< ir 
padėjimų. |iažymėjo. kad var- 
gunimnk.-ii musų Aus-riko* iš 
eivijojr užmm žymini svarbių 
vietų. Jie lai n|Hištului niUMj 
dailė*, jie skiejiintojai ir auk
lėtojui musų jaunins- i-Metiko* 
grožės: jie žymiai luiiaiko jau 
fiiiiKj nu<« ju* xx •
mini jiriri<lc<ln prie |ialaikyiiH> 
katalikystė* ta-i žiis>ih-m- mnf- 
ilinguniu. keldami, gerindami 
bažnytinę mužikų, luumt tų vi
sų duns-ii ir žiūrint į seimo nu
tarimu* tai atsiuvu jusirįži- 
mus. matėsi, knd vnrgoiiiiiinkai 
jiilmii suprato savo užduoti* ir 
iitsakumyta-; ir norisi tikėti 
tvirtai tikėti, kad ši.- »'ima- 
Ihi.- tikrai naudinga* tu lik \ ur- 
gon. Nųj.. Is-t ir viMi-m-iu-i 
Todėl, gerti, vargonininkai, t- 
gul ju*ų energija ts-rilp tu: te 
gili ju-ų juisil į/.iiiuii n- atšąlu. 
Pildykime šventai savo nutari
mus. varykime |iirt-'- ; m gani 
zm-ijo.- dailią. į-lokiui viri «r 
ganižaeijotu ■■ indu tai- im-i-ij 
tnuiii- ir v i uoiismei.

Ajiucliiii* Vnr ■ 
Inu* buvo nig] 
D- ttoit. M iri.. 
i*kibmii:i-:ii: 
Jurgio tai m 
į-ril,. 1,1(1. lt. 
mišių i-im .i

j-jis-i- 
. Noiiii

i n

b

V

.. i

r

i
4

i

i »• «

(■irtu. Kili voldylMis nariai ne- jniaavinm; kad viri atsakanti gaurių jų. privalo vengti, kiek 
prilmvu į šių seriją.

Svarstoma praeitų metų nu
tarimas, kad taikyti seimų su 
katra iš didžiųjų erutralių or
ganizacijų. A. Alckria aiškiau 
iriežasti*. įlelei karių turėjo 
šaukti seimų į Detrait'ų.

Kad išvengus neauripratimų,
I galinčių kilti italei seimo vie-
|los. kun. Kemėšis duoda ineši- 
mų. kad ateityj seimu* laikyti 
H-kančioj tvarkoj: du rytinėse 

‘ valstijose, vinių vidurinėse ir 
, vienų triui-aguj. Įnešama* pri

ma* H-iuiui kogi-nauMų pam-k-; įmta*.

prie Sujungus. Turėtų Mlrids- gų.
ryti Vargau. Sąjungos .i.vkri- Konkursas (aųmtarių gir* 
riai. sulig vyčių Apskričių jil*- mių. Išlygos: I; Konkurse da-j 
no. kaip tai yra padarę C'hica- ‘ - — —
gos apielinkė* vargonininkai. 
Aiaip ntriorgauiaavus visokie

flNURdflhROl fcei
niškojo veikimo budai bus daug 
prieinamesnį. Kun. Kemėšio 
jmtarimai jiriimti ir nutarta 
vykinti.

"••ų- >**i, ua-.
Ivvau* vien tik Vargom. Nųj.1 
nariai. 2) K<miporitoriai gali1 
įauirinkti sau tekstų, tuanua. 
tori tarti lietuviškas ir tarinys 
dvariška*. 3) KamjMaztatja ga
li liuti komofoniška. H iki Iti 
►pragig inišraui chorui.

I'ildnina- į M-iuni atstovu*. pa
žadu |>r>iuijų .’Sl.tNI <lol. už ge
riausių |m rašytų lietuviškų 
luiznylinę giesmę. Kun. Vilku- 
taiti* |>ri<l<ita kitų ti«-k. kai|s> 
mitrų pn-tuijų. Kutu Ki-mėšta 
liridrda prie Įiirmosio* 2'i <|ol. 
šį prakilnų užmanymų ih-lcga- 
im sutinku tiinkšmingiii ir en- 
tuzijustiškui.

Delegatų Himnu prilnivo iš 
Įvairių valstijų Jll. Nariui* 
Vargom Nųj. |iata|Mi gerti, kutu 
lu imu* ir kun. Vilkutaiti*.

Svirnu valdytam išrinkta: sri- 
mn vidėjmn— V. Daukšu iš t Iii- 
• aje*, ju j-advjėju p. Katami* 
i- l'iit-luiigli: raštininku- p. J. 
Italei- i* IVi-st l'iillnuin. III.

Rinkimai puirių komisijų:

Kingų |ierz.iurėjiiiH> korulsi- 
joti išrinkta: B. Janušauskas 
»< B Ltiurniti* t* Chirag-'.*. 
1",. ... kmuisijon: kun. Vilku- 
tam- i- t h vintui. A. N. I‘<- 
. iii* n ii. .Iiimi-au*ki<'iie i- t'lii- 
e;iįo-. Ri-ziJiurijų konusijoti: 
.1. Kudirka i* t'iūcagos, j,. Na- 
Ismis v l'ittslmrgii ir K. Mikn- 
tauska* i* t 'n—im. III. Sutarta 
j III i pn-V ik rilin.1- veli, 

man v liijitu. Toi atlikti tgu- 
Irea pti'ioi k-nn.ljd

s J įliejo. 
l«il. ybių
• jo. JU
Imi. R.i

l*irma serija uždaryta iki 
rytojui.

Surija a

Sesijų utuiarė seinsi vi-dėja*. 
V. Daukšu. IU JO vaL iš ry tu.

Skaitoma telegramos ir |m- 
sveikiuinmi. Tek-gramo* nuo 
varg. |i. Kani-h-rta: J. Kmlir- 
ko* i* t'iccm. III.: t'h. Vyrių 
Aj*kr. clioni. luiiška* nuo var
gini. J. Stulgaičio iš U'itkes- 
Itarre. Pa. ir |ut*vi-ikinima* 
nuu Čižausku.

Seka kumi*ijų nųsirlai. i'rr- 
mi* komisija pranešu, kad |ut- 
riuuli- ti-ii-gramų vieliniam vy
skupui. lla|M>rta* knygų (n-r- 
žiuri-jiiiMi komisijos. Turtą* 
Vargonininkų Sujungus, ant 
kiek galima l»tiv«, siižtiiuti i* 
esamųjų knygų, stovi >i-kan- 
čiai: pinigt; |>a* iždininkų nuo 
praeitu sritini—Ž244X> ir kny
gų vertė* $UW.(MI.

Narių rkaitliau* ta-i stmin 
nrtaivn gulinu teisingai mži. 
imti iš i-umųjų knygų. Knygos 
utra-tn netvarkoj, reikalinga* 
reformų.

Itcgnllilrijų k-nui-ija |uga- 
mino sekančiu* im-šimu*: I) 
Vargoiiitiinkų rk-monum* pu- 
d-'juua- ii .ipiuokejiuio klaiiri. 
iru r Ai klaurinuii ilgai aVar. 
taUlu n (dm tai gvildenta. Vi I 

.-npii-irkin apvvarsčiu* |aiMn> I 
dė. kud largoiumtikų rkoimmi. 
iii* padėjimu* laimi įdegant- 
-tavyje ir Imtinai rrikaliitga>|

Iii- :><l.i> imgvrinimu*: pricl 
ir nutartu riti Kun Kiuri- 

knltarintnnr šuw klausi- 
pažymėjo, kad Am-'iik'*-1

i.

Ine Jo, 
n»n» vun:»

.i

muzikų tau etanų
Amerikoj. Am iumianymi> tiks
las: sutraukti visos Amerikos 
lietuvių katalikų inuzikatas jė
gas krūvon. pakėlimui lietuvių

)

f ■ 1.1 ■ m*
L y-*—MI- Įrtnath ....... Va
A Katra n ■išmisti «i kartta pravarti teatrų iettj■m. La-

tai lengva sulošti ......... ............. fc.
7. Mariutui Antras* ............. ............. te.
& Ara yra Dicraat ............. ............. fe.
3. Gianlsno Rnana ............... ............... k

nys: lūrtuiniaku—A J. Aleknų, 
Itatrrit. Mielu; viee-pirm. p. 
Katarui*. Piltsliurglu Fa.: rašti
ninku—J. Batais, U'ert Pull- 

■nuzikoe. Taip-gi. jei bu* gali- man. 1JL; iidimukn—p. Rudu
mą. suorganizuoti artirtų-niu- virina: iždu gloliėjata: A. Hla- 
zikų gru|M> ir paniurti f | Ja tų jį ja-lta, ttary. Imi ir K. Mika- 
paaaulį. kad jį supažindinus au 
lietuvių įlaita. ftiu užmanymo 
jvykininiui išrinkta komisija iš 
pp. Porinu*. Ala|a*lio ir K. Mi
kalausko.

Nutarta ats|muzdinti Vargo
nininkų Nųjuugns kon-tituriją.

Orgaua*. I'arirudė. kud aavo 
organu Vargini. Nųjunga kol- 
ka* negali ištaikyti drl stokos 
lėšų. Tįstai neimąs, plačiai a|»- 
avarstęa šį klausimų, priėmė 
t'liiengo* kuojai* sunianytnų 
imli “Vytį” organu. Esant 
daug įvairių Varguti. Nųj. rei
kalų, o “Vyčio” rodakrijui iš
tinant gerai tų reikalų, nutarta 
išrinkti vienų iš Sųjuiigo* na
rių. kaip ir redaktorių, kuris 
peržiurta rašius, talpinanms 
organe "Vytyj,” Vurgoiu Nųj.

taušku*. < Im-ni. 111. K iii girnų— 
J. Ntulgaitis iš \Vilki-s-Barrv. 
Fa: dvasišku vadovu- kutu 
Auitaitu*. Kvotėjus—A. .1. 
Ah-k*i> Italroit, Mielu ir A. N. 
Purius. (’liirago. III.

Nekenti* .-eii.iu* unlurtii tai
kyti IVorvrrter, Mn**.

Neinu; uždarė Vedėjas. V.) 
Daukša. Kun. Kemėšis atkalta'-- 
jo maldų.

Aliu seimo vnka ru laivo įžy- 
mų- koncertai. kuriuo* veik iš
imtinai išpildė Clitango* Var
gom chorą*. vadovaujant ju A. 
Poetui. Ata-juoM- kuiai-rtuosr 
ilnly vavn garsiu* Cltiragns <tai- 
iiiniukės pi>. Pocienė ir Janu- 
šnuhkirtiė. Taip-gi ponai Nata- 
litai i" Pittslmrglu Yjmtiiigai 
atsižymėjo junta Nataiiiimė,

n-ikaluoM . Reduktorium išrink-p„i(;, „„mikinink.-.

AU. ir UBUKjM ••••••••••••••••••••••••••••••••
Us J ••••oaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaoaaaaaaaa** Gis

1* 8oeUdhU| ami ir drtd ...................................................... fa.

1*. Apri Apšvieų ........................................................................ A
I Dangau A'arriksi. jiadavtaui apie Kr. Faną Marijų.....................7Se
Teinu l'aiforas ū ištari jai. Nurodo, kaip daryti koolraktiu, ik 

imti patentus, kaip tapti Amerikos piliorių ir kitus naudingus 
dalytom kOe

Drrsw Įt'airaatai ėOe
Uangai braagaa. Yra tai lengvi, gražus scenos vaiadetiai. Pasiu

tams* teatrų nii-gėjaina. Kaina ...............................................20c
lladtat Aidai Eilės Adomo Jakšto................................................... 35a
Itatili ms*y dalant. Gražus išaiškinimus apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę........................................................................ 15e
•lu*/—a /. Etini J • ii i kuriuo. • 35c
A'rima Naartei. Gražios eilės M. Gustaičio....................................25c
I ai*y*. Eiles. 15e
Aaiiiatu galai l'iult PiUla, kuris buvo audžia Viešpaties...........10cą
//< ritimus, penkių veiksmų komedija...............................................W« '
llabiazuaa Ggvtauaai ir jo ailaiada. Labai graži kalba vartota Mo

ję knygoje .60e
l'glaulo Kuatirliau U ariat, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiukų jicrgulAtoJo ties Žalgiriu................................................... 55e
.Vemumi Fėlays, vaitas iš lietuviškų dainų..........................................60e
Xw</irt — maeurka. .«■•«• ••.•••«••.«•• «40c
Ktlariti liti) Amtrikn L. It.-K. Ftdarocijoa vibiuiai.................... 70e
Titga-'t Garini. Lietuvos niūrias fortepijonui............................... 45c

DRAUGO ADMINISTRACIJA, ’
I IriOO WE3T 46 th STREET, CHICAGO, ILL

tas (u A. N. Pocių-.
Kun. K< uiėši* ineša. kud 

Vargon. Nųj. suriorgaiiižavus 
jP-rinu privalo lurėii atstovų 
Ecdcranjn* Taryboj. įnešimas 
priimtas I* diskusijų. Atstovu 
I ’l ui y K; i.rinkta* A. I’<wtu*. gi 
organtMi tusi dartai judiltin 
bu m-><

Kilu
Nąjmięi. 
■linkui. I 
••rųšii-s’ 

i lo-. pro 
vnT*nnin

Justinas Batais.

KUN. LAUKAIČIO PRA 
KALBOS.

••iii

Pctryctojc. 26 rūgs. Cicero 
E!. fcv Antano par. svetainėje.

Sukatoje, 27 rugsėjo Wau- 
kegan. III., lietuviu svetainėje, 
aut kumpo So. Ltncoln avė. ir 
9-th Str

Nedėlioję, rugsėjo 28 d 
Šri or>| H.-iii •vataineje. prie 4? 
tos ir So. Honore gatvių 
(Town of Lake). Prasidės 1 
vai po pietų

>

4

>

t



DRAUGAS

Uetnviai /Ohadroje. Į
vadovo, dainos, galinta *a-'Organiiuokitin-s j buriu*! At-

uzcutdik

‘35 iki *50 
j savaitę

K»im*J0bI ir Lrtatt’-ui yr» r«lkal*M> 
>tul vlMaoiucI. Jkc tun trumpas va- 
lan-t'a »r l<n$va durba.

M ra raltrnr j va Hrnohytl Ain darbo 
, trut’j i t..k* d fonoteka ar vakarai* 
ui maU k a taa. Mpoiualto skyriai 
tuvIuaiMiv lbi biuvamv Tosror maM> 
•4-

I

=
S.D.LACHAWKZ
=

Gerb. Kun. J. Laukaičio pra 
kalbos.

»

vi*, malonėkite ]*ty* aukų at- 
neėti j hažnytinų *wtainę.

Didelė gari*' kolektoriam*, 
kurie Į»*i*ventę itarlmojari tė
vynė* labui. Nor* jiem* pririvi-

Turime už garlių pranerti na ir vargų (įskelti ir neinalo- 
vaukeganiečiam* ir apylinkė*' minių turėti, bet jie yra pari- 

'*ivntę vi*kų, vardan Lietuve*. 
Iiakelti. Ačiū jiem* už tai .

Kolektoriai* yra: V. llu>lai- 
ti*. A/ Pažiera, K. Vcrtvlka, S. 
Staluiouik ir V. Prakoruta*.

llemkiuM* Idrtuivi* Kandonų- 
jj K ryžių ka* kiek galėdami!

P. Mikolaitū, pirm.

♦lietuviams, jog Waukegnnan 
atvažiuoja gerb. svečia* iš 
Lietuvos, kun. .1. lomkaiti*. 
llugM-jo 27il., 1919. Lietuvių 
Svetainėje (0 ir So. Liueulu 
gatv.) sakys prakalba*. Taigi 
viri iki vienam audrinki! j mi
nėta* prakalba*, ne- ten išgir- 
rite daug iisluuiių žinių u|iie, 
savo tėveliu*, broliu*, ir *esu- 
taa; taip pat ir dabartinį Lie
tuvon padėjimų. Taigi ne|ia- 

v mirškite viri ateiti j viršmlnč- 
taa prakali**. kml ;k> laikui ne 
Reikėtų gailėtie*.

Nuoširdžiai kviečia
Rengėjai.

t
gut, nm.

MELR08B TARK. ILL.

Noru nv;irrdaugiauria via gy- 
irna lietuvių, liet *j ir tų vei
kia. Yra čia draugijų ir didva- 
nių organitaeijų kuopų. IU da-

jlmr. kuotiivt kitiuiKV iniv*tuo*<- 
■>rgmiixtH>janui Ameriko* lae- 
tuvių Kareiviai liei lartuvo* 
lauoeybė* Sargai, tat ir pa* 
litu* ta* galinta |>adary ti. Mv»

I. Kairi. Kryžiau* rėmėjų j turime via nemažų liurviį lirtu- 
ekyriu* teikė *uririulriinų mg- 'vių kareivių, kurie tarnavo S. 
*ėjo 16 <L 1919 nu kuriame tet-1 V. kariuomenėj. Tap-gi yra ke- 
vo iėduota al*kaito*. Keikiu I ta* jaunų vaikinų, kurie ne- 
imiymčti. kad *i* rityriu* dar!buvo kariuomenėj, liet norėtų 
ni**vnni *urilvėnė. !*•( |m*vk-; tapti kareiviai*. Tat-gi laika* 
iningai <terliuoja*i. Turi *urin- mvlro*{iari»crteiii* butų panie
kų* daug drabužių. ėrvrry1cų.Įli kų nor* veikti *iame rviks- 
niiltų ir tt Šteine *uririnkinie 
nutarta, kad nėra reikalo gnr- 

ųsinti, kiek Icaa aukojo dralm- 
žiai*. Tai-gi ;uuiiinė*iu tik. kn« 
kiek aukojo piuigai*. uur. tie 
|*ly* fatKH*-* daug ir i* drabu
žių aukoju.

Aukojo nekaučiai: 
l*o .1 doL: J. Kunieki*. .1.

to^Jagmiua*. M’. Milkr.
I'o 2 doL: I. Kadaviėiu*, S. 

į llakuti*.
I’o 1 doL: A. Mali*au*ka*. .1. 

Konuunta*. I*. lteukAa*. M. 
Kuria. IV. Ktruin*ki*. A. Sti- 
ponaurid*. K. Sno«. A. įtar
tu*. K. Vertidka. J. Striln*. O. 
Vertelkienė. IV. Vertidka. .1. 
Margi*, J. Miliėaurid*. J. (’i-

/Aom, J. tlribma*. K Makuti*. 
M. fttarim*. I*. I*auk*li*.K Stn- 
lioui*. K. Pažėra. J. Klioki*. J.

• Vaiteliu*. I*. Poeilioni*. K. Vn- 
lantina*. IV. ltaldu*ki*. A. Xu 
livaika. J. Guri*. A. Laurimn- 
ti*. K. Zaliuli*. K. Valiuiega*. 
J. (lagiali*. A. Geniavaiui*. A. 
Dargi*. J. Karklaili*. K. Va- 
reiks. A. Nalevaika. K. Vvdtv. 
ki*.

Kilo* Miittlkiumi*. 
Vi*o ižde turime $|.'K23. 

a įteikia |«žy n*'-ti. kad iiiu*ii 
kolonijoj ramlari dsug gvra- 
einŲit). kurie atjaučia *av«, 
gitntii*; *alj. i jetuvų, taipgi »u 

.^'nrguriu* mu*ų broliu*, kurie 
i*(ie*ę ratilai* maldauja iiiumi 
IiukvIImi*. liet ar virti* g<-m*ir- 
ilžiai* galiu* iKivadinti f Vi*ai 
ne. I(ai*ls*i ir tarp inu*ų. t. y. 
tarp Gary* lietuvių, kuri? ne-j

. *upranta dalmriinė* mu*ų tė- • 
vyne* vargų ir jo*io* likiu*,. ’ 
Tokie žutonė*.girdėdaini lnil*ų. 
raukianti pageli*,*, užrikite an!

Y*i*. kad nei negirdėtų. Yru net, 
tokių, kad net gėda ir vi«uon**-1 
nei prnneėti. <> |*kteu»k tokio! 
žniogiiu*. ka* ji* |«-r viena*. .|j*| 
nerigėdija atnakyti. kad lietu-! 
vi*, liet vi*-gi lokių mažai nm-! 
dari, kuri* i**iža<lu -ava lm> ' 

•lių.

Nuturt’i. I.ad už 'irinkln- 
pinigu* Imtų |* rkaiiu čevery 
kat arta dral«i»un. Tam tik-lm , 
iiriukla komi*ija, kun tai ut 
lik*. Surinkti daiktai Im- mn 
čiumi 1 Peni 1.1.a . ’ 

w Tai-gi nndim ir ■< 
tuviai! Ka- «lar mm 
ku* tik galit nuko’i. k 
tnm-ų brolių liet ulių k 
lirritile d> l ,ių pmpll- 

•ir ri-IlAm* La- 1. o .
JrtfUJM ų LoleLtvi

4

f

h*. Dnlžioji karė jau pariĮau
gu*. te*t atmintum, kad mų* te- 
lyoėj karė dar nepasibaigė, 
knd lenkas, guda* bri vokieti* 
tori būti raldovn mu*ų tėvynė* 
Dar ir šiandie mu*ų troliai bri 
tėvai gina mu*ų žemę nuo už
puolikų. Dauguma* te iuu*ų 
ankrėiau ar irimu grjrinm j tė
vynę ir jeigu me» nieko a|še 
kareiviricą veikimų nežinosime, 
tai maža Im* tėvynei |>agv|l<a 
Ka<te turime (iriųtų ir laika* 
tumiu leidžia, nržiurėkiia ar tu 
< *i vedę* ar pavieni*?buvę* ar 
iH-biivę* kada karinuuieuėj. Vi* 
*ietn* reikia dirliti išvien, vi- 
ri,in» reikia kovoti už tėvynė* 
laisvę. Fuiška* tevimiuasi* 
reikalinga* ir mum* (*tiem*.

Tat rueikim *n*irinkiman 
(„'•■iiyčioj. rug*ėjo 2<> «L 7£W 
vaL inkare. Igim Vaičiulio sve
tainėn. Ten Mirtarein*- šį daly
ką.

MELR08E FARK, ILL.

Nclėlioj. rugsėjo 21 d. Šv. 
pono Krikštytojo dr-ja laikė 
Irttririnkinių. šin *u*iriukittmn 
atvyko vyčių k*>|*i* atrtovai 

jrti |inuie*imu ir užkliriiuiii. 
knd nurengti |mgerluu*i vaka
rėlį lietuviam* kan-ivium*. tar- 
lutviirietn* Suv. Vai. kariuome- 
i**j. įnešimą dr-ja priėmė. 1*- 
riuko du ntrtovu. IV. Kindulj ir 
P. A|*-iavi.-iii. knd *u kilų dr- 
jų ntrtuvni* veikių surengime 
vakarėliu. Atatovas.

GRAMO RAPIDS, MIOH.

Itagsėjo 14 d. I. Vyčių 43 kp. 
Drntu. Rateli* Matė scenoje 
dilimą “ Kutų vainiku*.’* Vei
kalą* ui liktu* gerai. l*>šiiiH- da
ly vau,: Batuota-J. Banis. 
ViuL.t A. Nlaliin*kiulė, Įtini- 
Vi<la*- V. .Iusa>. Survila -I*. 
Kaiu-ieka-. šaukly * L. Aliro- 
i’aiti-. Siguti—M. slajuiuiu* 
kiutė. turimi: J. Delininkaiti* 
ir J. Si<|oras .

paskirta L. Kuud

iltį-*, h.

Irieurtuvėr

ju 17 d. L. Vyčių 43 
unsig at*i*vvtkiuuuo 

, ‘ ! :... i V J -
uri* Imi o 1 iena* i* dulh 
l-ll| leik'-Jll *I*<1< kolvlujo

lt us

v tr vyb

PUakirtaje dtetMje, Ankų rarinkta K dolteriai 
vakare, auririnko Mdėn. Kuo
pos pirm. p. L. Abromaiti*, __ ___
pakvietė vi*u* prie etate, ap- navo '*Pjauti Uolumą.'* Kaip ranka* tetieeę mti*ų (mgrilm*. 
krauto įvairiai* valgiais, ku- 1» vmtevo, daino*. gulim* »n-’Organisuoktnn-* j bariu*! At- 
riuo* pagamino mų* darMčtenfkyti, teėjo gerai Ant gulo at-Įnnujinkim veikimų!
vylė*—|i-lė* M. Šlaj>iknu*kiutė,J likta* dijaloga* **Mukricivių I k U Sargui jau veikia. < Iii- 
A. Štehinekiutė ir A. Aitrumai- poriknlhėjiniaa.” liula ui. ko!vagoje vrn *n»idar-* Imrv* Ite- 
t ūkė.

Viri *u*toję sugiedojo vyčių 
himnų. Po lo p’rn. (KUtiriciim 
vakaro tikalų ir (iškvietė p. J. 
Vaičiūnų pakai Imt i. Pa*tara*i* 
tnmiĮMij *avo kailioj pabrė<žč, 
kiek (k V. Ju*a* yra |mri>tarlia- 
vų* šioje a|Hclitikėjv. A(>gail<**- 
tavo, kad turime išleisti tokj 
notų darbininkų ir linkėjo Im- 
gerteurio* klotie*.

Panašiu* linkėjimu* išreiškė 
ir kili. Pu tu *ulu "Vai vurgv. 
varge” |*daii*i'o p. J. Vaičiū
ną*, (Uė M. Abn*iaitukė,*Vai 
(*tė, |*tč’* ir durtų “Pamylė
jau vakar“ p J. Vaičiūną* ir 
M. Alimmaitukė. P-a* V. I'uia- 
ra* akompoiiavo pijam.

Po vakarienei viri *u*toję at- 
giedojo IJvIuva. tėvynė mu*ų.

Ant galo pašoko, (tažaidė ir 
atrievvikinę bei (išlinkėję p. 
Juani laimingo* krite****, i**i- 
*kir*tė j mniiu*.

l’-a* V. Ju*a* priguli prie 
prakilnių ir Lvl*taringų draugi
jų. kaip tai: L. Vyčių, L. IL K. 
PiL Blaivininkų 10 kp. U lt K. 
Mok*. S. A. 12 kp. S. U lt. K. 
A. 54 kp. šv. Petru ir Poi'yte 
dr-jo*, Šv. Viuctuilo a Paute 
l*teL dr-jo* ir T. K 41 uk.

Drangų >• B-

priešų. Brolau lietuvi 1 Atai- 
mink, kad ir tu eri tėvynaini*.etatais.

Taipgi vyčių ehonu padai- Mų* tėveliai, močiut va h ūkia

R ST. lovų, nx.
Kų tik aplankė mų* kolonijų 

p. AL Karkini *u peakal!xnni-<. 
kurio** nurodė lenkų kiauru- 
ir.u* pirmiau ir dabar. !*a|ia*.t- 
kojo taip-gi, kukiu lietuviu* at
eiti* laukia gimtiuiau*- kraiUc, 
Lietuvoje; kaip turime darbuo
tiem ir kukių uaudų iuuim* da- 
Kartini* dartaviinari* atliek

Antroje temoje p. AL Kar
kti* ragi ik* vyčiu* darbuoti?*, 
Iiatardama* lėvaiit*. kad įvirtų 
ir ragintų *111111* ir dukterį* 
|»rigulė-u prie I. Vyrių -pl l<»

Kad p. AL Karkų* gerai kal
iui. tai iH-rrikia nei *akyti. 
tw* vi*uoiuen<-i jau grrai žino- 
ma» ir. turbut. mažai lielik« b*- 
loiiijų. jo i»-u|iluiikytų.

Čia tuo tar|Hi darbai gerai ei
na ir linlariiių kai|iir nėra. 
Orą* gražu*. Mu*ų |urn|Mjn 
runuiuė *un*ngti bnsarų. kuri* 
pniridė* rug*ėjo 27 <1. ir |,-»i- 
iki 29 <L tnip-gi *|iuli<i 2 ir 4 
<ld- liazam* niiiiėlo*«- dieno*? 
pmridė* 7 vai. vnk. |uinipi- 
jiučje *vriainėj«-. 914 X, J3tli 
St. širdingai užpra*oiui airi* 
lankyli kaip virtiniai, taip ir i* 
apieliiikė* lietuviai, kaduugi 
tokio* ;>raii*-?:o* <*ia nvluivo 
per keli* it* tu*.

Farapijonas.

ROCKFORD, ILL.

L. Vyčių prakalbos.

L.
, |uit eavo eurit vėrinio ne|nuiiir- 

.-tu parengti prukull*;. šiai* 
metai* *i kuo|ui rtirrngė jau 
diejn- prukatlia*. Pn-kutioio- 
fvyko iie<b*4ioje. rng*ėjo 21 <1. 
Kuli, -tojum Imi ■> kun. Jonaiti*. 
Prakali*,* |>ra*ėl<-jn »u emeri- 
koni;ku liiniriii A luinu ; vrlnii 
Atuvriko* Iri. i,ą. vienok g<-i- 
Utu girdeli ir “l.:< iuv.-i. t”v;..j 

I'ne imi ii” l->i. ii <■ |* > pili
Lininiui 1 |ui<iatii. Rengi-jai Ai| 

( yL| iie-imn driko to i**p;id., 
I*1'-

Kun. J01 
Į ilgui. Pa«i 
| miovy kių

I'o |,r;iL:i 
> duoduu 
im* kalU-i 
Pertrauk

,111 t u,.«„

\\» «*ii| 83 ėia kuopa nu<>

u
v"

I'utn uirkoĮragnjt* yni *ti*idarę* būry* Iii* 
sau pnsikalličjiiua*. j- i-.tt n li-* tuvių knraivių. tarnavusių Suv.

Vai. kariuomenėj. Jų tikslą* 
yra. kad sutraukti vi*u» karei- 
liti* ir susijungti *u I. I. Sar
gai*. Ji< y ra |>ntirę karėje. Xe- 
lilllv klllilloiiM-ilėj turėsit pro
gų iš*il,n iiiti kareiviško nm* 
iru. Kelium* n'.-i>lariu*. trauk- 
riui Iactuvou. Ka<la bu* vieny- 
Is* tartie i.iusų. lenkai itr*|*‘-* 
kulnų nešti iš Lietuvos ir bijos 
ntsk-rįžli.

Kol luditu *lar uMteryti. <n 
gamiuokimės! Kiekvieno (gir- 
eiga yra remti I. Ilsini. Kry
žiau* Draugijų |>er rens-jų sky
rių*.
Lietuvoj trūksta žmonių. y(«t- 

tingai didi >t«>kn sanitariško* 
I41O.-II*,*. 
likti, žaimlą. liet daug ir š:rn 
die dur ruuda'i lokių, karte 
laukia (Kigvllio*. Jie nor* *tt 
varge, nor* lutdą kenčiu, l*-t 
linksta grįžti IJetuvmi.

Arriuuąjriske raiMutsi «m irš 
keturi siuitai lietuvių. Jie a' 
skirti nuo ii*ų ir negali -u-iži- 
1 oi i su Lietuva.

Jie atsišaukė į Aii*-rik<- ti< - i 
tuvius. Is-t nieko negirdėti. |;.i 
amerikiečiai molio<tar.' tL Siųs
kite laivų. išgelU-kit juo*.*-* ir 
jie nori gyventi. Daugiau rrifc 
atjausti Ir.ilaujauėius sav, 
lirvliu* ir sesute*. Xe|*Moii|*4:i. 
me jų. kelilami ėia iškilmingas 
vakario*-* viešlutriunse. X'i4a:- 
kykiua- sudėtu* (ūnigu*. Imi 
rių*kiuie Imilaujaiitictit*.

<iril«*kil** iK'.iteiųat* im lie- ■ 
t aviu.- ir koi<4ūu*- už lūe’mi.* j 
laisvę. Karei vii J. A. M.

i

gijo* ginėja* butų tūrius » ti)>- 
rertij lialeji ir gvre-t*; ižkullių 

. už *av<> oponentų. Imt daltar iL 
1 ėjo vi*ai atimini: religijos uie- 
, kiūtojo*, turėdama* itipr -iij 

l*l*ų. tartum, nugalėjo *avo 
o|M>iM*ntn. Vakaru.- užluiigia* 
*u t jetuva, tėvynė niu*ų.

Kaip kitumie vaknmo*e, taip 
ir šiame vyčiam* irigrllaėjo 
lietuiaitė*. p-|ė* Kniaukė*, 
Burliu*kaiiė ir kilo*. lAtikrųjų. 
labai, laimi mukai t<diių vakarų 
tetiiu kurių logražiniuiv neim
tų dalyvavurio*, tudutų *avo 
dariai ir gražiai* balneliai* |ia- 
ršmuriu* minėto* puuelė*. Xe- 
nuleiricitv rankų ir aut toliau*; 
dirbkite tą na*li:igų daria;, 
taip kaipdirlarte, o n»~ džinug- 
riuiė* ir geriamai*.

Vyčių kaygynai.
Su*itvėru* vyčiu kuojmi, lai

vo nunanyta ir įntrtgla knygy
ną*. Daug knygų patv* vyriai 
nutuko jo; kita* nupirko. Kun. 
Taėkuna*. niatydanui* tokį vy
čių |>n*i*veiititnų. (mrapijo* 
knygynų nuliejo *u vyčių ir lo
kiu laidu |Kiridarė nevteai ma
ža*. Bet via tetiko dvi nelai
mė*: knygų tena*, o nebuvo 
ricaityliijų, arba taip mažai. 
!:.vi knygų i*davima* buvo ne
vertu;. Antra—tai uti*il|iinui* 
vyčių knopo*. Dabar, matyt, at- 
gija; žnnmė* duoda anka*. Ge
rai hutų, kad rnekfordiečtei 
priridrdanū aulnatii* prie pa. 
laikymu knygyno, I*>|c,mir*lų1 
ir uan*tetie.< .'inmii.

Kun. T-rnV*iti« '^cADlenki ir

Virto* lietuviai, tiesiog. yra 
išalkę žinių i* LlMuvo* ii* *u 
iK-kniitrumu laukia kum Lau
kaičio. ltiH-klonlo lietuviai. )>a- 
gnl savo skaitlių. dar nirinu*. 
n* t neatsiliko ;<uo kilų .u au
kuoti*: nemanau. kad atsiliktų 
ir dabar. Vytis.

SUIRTOJI! BALSAI.
Į TtVYMJ.

Me* lietuviai gyvemteiiii 
Lietuvoj,- gi n įėjome apie Aute- 
rikų ir tnvkoi,*- |**ivkti tų bii- 
*vė* telj. Ali y Uit- liiutn* čia ir

Irietuves nral-ortus patartmu •• 
lalabduvoM k- b-muola t.*c>-
dilu atalMto*. . o matosi «UrLa l*u*.« 
lo uUaū-dMU.

1314 w. n n cmcm% dl
TrL Catoal Sin.

MASTER SCHOOL, 
J. B’. KmkU. 1Vt4HAbU 

100 X. šute 8tr.
Kamfi. <3*4. 4 Mm

I

Daugeli* išmirė iniol
Trt nor.r ■

Dr. C. Z. Vezelit i 
LIKTITI* Uinm*TAK 

VateaSoa: m. » r,W Iki » VBk
N*4>iimmI* e*(*l Mrtsnmt 

n t* MO AKMI.IIP AVMIIK
Ml 4T-U- OMrt*

I .........................................Ml

_________1- -u- --------------- I 
_________________________ Į I

I
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1EHUIAUM

KRLAU OLAI REIKALINGI J
DIRBTI AMT LYGIŲ

K0ATŲ.
f»rtl>rę « >*rtol. k n* -ta L ttoluilNtst; 
•I irUaa JaustoirtSM. •*» MM*to IlkMI iMtt* 
I*.«•(>r a'igriva rųAl** b
l.iiMlam ) d K tolų: f MaT«sHt lr •*-«•
Kt.«M, R.-» yMina »<4,r. AtbtlsUr
ir |H«M4ikrtak4U.

URBANEKBROS.
I.UHIK T.Ut*NtM

u.* airt <*> onlres
3250 Ofden avė.. Chicago, IU.

S

Dr. M. T.Strikol u
LIETUVIS

M\UY-|tMAM IM lWR<li<<V 
IT1T W. 4Tlls HU IU-
(Mwe T.ir'ofi** It*to1eri*r4 1*0 
R—W Trti4t<W Hrr4ry <K

•i

I į 
£

DR.F.O.CARTER
Akių, Anrų,Noriei ir Gerklės

* « .» .bu «• u-
SM»I n» . • b •• o

TT *». **as Mtir •».
• na - rH r.tM.

FRANKLIN O.CARTER. M.D.
•to» •*. *-**»• m. . • a

t •' *si*«- **,«. I
t.. .. M- •

DR. IE0 AW0TIN

PLUNKSNOS

Rumatizmas ■ girauuncnaioM buk
|*4iu«Meil «A <M\ew Matinio
. I|»K- « 1*1

0-4. M-.im’ « - o
• "Z * O U • S* • »•••■•• • .
• MO l.r »!««• »M**W •' Ko*t«.« k~
a.fSoto.l** Sol Mk MM* MMr'" »I'1- 
•m » •• '.4 A* •• ’ »
M. MO t-WO ««•>*•

'ir.'im* a -*>Ka >• •«.
Mvtė ■

A. bot I>*4'-»*I fcrųoiuMrn I
M,* • p . , rtų » • ..
S. ►••• t'M.«
K e«W« Se?toO II .*«•••’. * ** «M..-|OJ 
laa ib kaniM* ui—s*. a tou
U..M**'* smosiM. .ai* *oiaa^m. ’^mo 
toHii »•■ *.o atoniok «• koto oė

« ► •* su
m. , • l. f

K.IATII IIUklUlUIL
Ititol-i’nMl t>i«« r*dtolt»4*« *r MtotraAtf 

ttnltto > 
Mi • • 

*»«•••«• mIf-sM.
. * . ................. ' linai-suirt* tik lubų Bmiis

MIMjKi/JUUte tell \ i<IUJIIII«l tols** jų|«ų*rii iMUitsiajap’o lt«*r aitai*** 

telie* gyveniniu, pradėjome „r- "j 1 ““
ganiiiurtie*. kad būti pri*irvn , mom«. a
gudui* l*'<*irum ii|i*igimmni. iM *«•«*• m. 
kad užtikrinu* *au ir *av<> *>•• 
kuinam* kitrioei- laisvė* palai
mų.

Be*iię*iaut lai laii*iui euro 
|>iu-i kūtei, šio- šalie* gyvento 1 
jai. iiuity,luini tekį |mdėjiiiią, 
litl*pi>*iid< Moti prieit priešų ir 
virti kovą u.- |m,erotų, nu 
*kriau*tų tautų teise* ir l*i-v,-.

Kūrė Mtki-lė di lelį |iutrijotiz 
Iną šio* štili,* flirnlnjllo*,-. j 
Kiekviena* junnurii* ,u did> !iri 
pasiryžimu ej>. ir statė m...} 
kruti,,.- už |>:, a'iiinę detnokra.' 
tiją. Dnnsrli- |*i.ul<l«'- -nio 51 ! 

Koloj n- Uuikė "„Iii, ' 
tai- prieš.i*: 11-. Laixeriogaly j 
t*' grimu ir -tiiir|*» au*,ril>,e<o |' 
ugny j.

Me», Ii.m <,||. <r gi k<>l«į< < «• h
■ kn; •• ;,i..l:l u* tikslu- ir

< •».
X*-«avL %. J.

PAIEŠKOJIMAI.
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Dr. S. Naikeiis
OTDVTtM.V* IR ClUni ltC U 

4111 Ma. A*LUnd Am
FBmmm larmrr TM1 

Om OfOrt 
4I4T W. H U> R 
lb*M C4©*»«» IR

K«aA4r«MM 1214 W. MKb 
fbow lT<*TtoC< BMI

SPECUAL1S BARGENAS.
!• mLiaI g»*s* juo’iirtHt's tfftt • t(f 

riff»»* likni V» tiitnųbj itii4 |m4.* 
wtM’i» i.u# .n Tiii|»*\ l’.trk Mčh i

«•< Alft IJirt’J. |«|mI«*| ItM'lu.it .** 
!t •iup »?1rt-t;ri Mlft re |s« L f., Jt. 
£ž||il* • .11 rito/Uli

MUZ'itfi elerbnhi ir laiku 
<^rū«at4* tatVMta. Mtti* u 

Tirt htj i^nlusetiiu kIm a 
» h 11 •• •J.’ t .*.»«»

• I tvllC’sų *2<N| ta!.j!.rt
Lt*: • L • »i* »t« • »*

IUM.it’ MiMitrli 4tl*

K &

lt

l

BAROENAS VYKŲ 
DRABU2IŲ.

Vyru *♦ V»lkkti« nadirid
•tol ••r*ler«o m ui-t tr otrtkolai Imi 
rMatMiAUktl; tauriu U>»«4cllU touu 
BJu.toto ibi IUM

Vyrų u J, ut>ę V.itL.Mų r»l t»l 
KUtel tr sMHtfceiUl 41* kl 42aJ««.

Vyry Ktkn » po *2J» ,i *u* 
VMliM Mėtotai t*ei tr aurAe Stoto
Pu k B*Vto mcrkvta 4al*nr |«t^4 

ftrma. k«tuf4»e*t lutitoeM k*l»k.'U
?!• . t e*|ipkl tursine elH te -

•k u h rm-k-ft m u t ? tt sitrr keriu auto 
M *•* ir b t u: l m u

l'ul! letena, TtoMdto. I'rurk >tU* 
Ibi tr tt tiano ir toeuiMtatt.

Atdara k'-rkstens %.«k»rę Ibi > 
sa! Ned’luris.;* >• t b balandai £«• 
hilvmu krto^ dienų iki !B TaUnrii

te, GUKIMJB,
III) te. Ibldod M.. < letetoKn. III

Kilota IttO.

PAUL BAUBLY, 
1401 W 18tli St. Chicago. 

Telefonas Cunal 6296
III

I Dr. A. K. RUTKAUSKAS ! 

Tnlalvtotob Mik !<r 1*44 
a.tlMA t-IUĄll

^4*7 teadlį UiMrft; l«nųl* ««r<1
t 
i

ERNEST WEINER
DRY C'JODS

1JU0 W. 47ib lump. Wood Su
Mu 4b^d«to>» 

K»’'iT|1U it ruU 
l»««M oro* fMiai 

įuo’.ori - .« 
ra* » •• • i- 4ab.

3« draLu

riUkSnuS Piuksnos
79c

Dr. M.Stupnicki
3109 So. Moraan Strcct 

IVUCAUO.

............................. ......

raluOa; — • UU 11 U rvu: 
l v- r**« Iki t rok- 
roo l Iki 1 r*L raku*.

JOSEPH C WOLON 
Lietuvis Advokatas 

su m». i.% hinu.T
U>T«tol uu Tri IšomlM'ldt >T 

Ttokorata :tll u- Mtrvrt
Tcl. IttF-ktorll 4>H 

riflCAGo, ILU

tl<»4 A-a La toto UH.
T<i«Cc*a» |ia> us-rfcK BiH

DR. A. A. ROTH,
htotoBd Ky4jtcj*a ’r chlrtofCM

>J|m tj.U’no 4»t».
VajV| f rt«f rhrrtto’kv litų 

rftoo. S -4 >v IUMM ►«. rb’ to«c 

ę. .f* ... •«»!
% AUM'Az lo-ll m* X

Aic.! 1 • (Uis

lutuiEUiifiiitinniiiHinnii.inniiniKn

V. W. RUTKAUSKAS I
ADVOKATAS



BB DRKŪGISDRKUBKS

»

IK CHIMSOS UETBViy 
KOLONUŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. TEiseJAS nupeikž faro*1 
------------- LIAVIM0 TARfBĄ.

Penktadienis, rugwėjir. 26 d.,
Sv. Cipriouas, kauk. Fdryba benikalo pi-.liuosuoja!

Scitadienis. rugsėjis 27 d.. kalinius.
Sv. Kosmas. Eilditntda.
*— ■ «-- —-•- ------------
P0UCU08 VIRŠININKAS knlėjium ž’mnk Cmųtor*turėjo įvykti ntrri-jo ii .L

K0L KAS PASILIEKA 
VIETOJE.

"KEISTUTIS” SCENOJ 
LAPKRIČIO 30 D.

X«-M-wi littvi. prn:r-šfn 
‘Uniits-”. kud tul-mi* aidinky* 

.;«.|im ►iirielėjtt*. I- Vyrių Clti- 
Tei*.'-jn* tiitutnill uulmuitė-ragei* Ap-kriči*. vakaran, kuria

Kn* nėra nukujt** a|t-r dm- 
tulžių ••**« Ititakitj įtaigių l~ 
linini. Kryžiui. jaHišaima* |m 
nukilti ir ntnršti *<-knnėiaa* >tt- 
lutia.* vnknrr, rntr*ėju 27 <1. 
|«a n-iua-riu 44-'U S-t. EnirTn-l.l 
Ava-„ ta-* litu imkinajnmi ir 
riunėiattii Ca-utnin.

Narė.

i Sutaupykite Laika Važiuojant Tiesiai

ar alnr pritk’-ju 41 <ot ietimi- Sr-lnm! ||,-i|| *vt-iniiia*j. kurinitn. 
•bt*.

I1.* i-taitii." l. i .' p. tint«-ik.-
Pažada jis apvalyti policijos -1latyluj, 

įĮįilįo*^*. J;ni* imliu., ut.jn iš kstl.'-jiiiiy
iai|iunana*. [taikiu* kaliniu*, kaily yru <’aut*

|-».
■ IS* -u.irt-šltiolų Ctaija-r ai- 
irn-ta tn-! ka-lnri rt-volvt-riui. 
U oliu* ji* litivaa titf--im.-< nuo 
žnatmity. kuriuo* l*uvu už|au>i*

, I.-* jilt'-šiiiMi lik*lni*.
< -tm|M-riat n-kaaniui |mnwl<i. 

jot: ji* už įvairiu* |arn*ižtuiiri 
mu* Imvtt tiul*nu*1a» aštunti:* 
*;arfn*. Karlų įi* Imvat Mtatv-š- 
liudit* už gtdvažutlyltt... 

ir jtu-laruatju kurtu ji* Ihivu 
Įum.litit.lu* IJ !,..n<in<- kalėj!* 
tint.

.H-lilan j. i l.-i*i-j.;* luiva. 
jštra!.; pri.' p-unifiėlų t try

I*nguliau* tM-j., nlkėlrN. kn.1 
miralii majorn* tikini {yt.<innlr 
ttrpalr-tikitihi- (ndirijn* viriU- 
ninku. Nako, Aiumlir vieniui 
miralr- niauria tik viltų,. p.fu- 
Merytdi'-a. viMskidžp- Maliuyj4«*«ia 
kad tu» InrĮHi pnlk-ija tinti- 
Sriaunia itž-iium lik |ndilikn. 
loke rlnvi* tH-|Ntkvnčiauia<. 

e Tų inajoni n.*|m*itrul:iniuuj 
|tran<-H- |aJirijiH virniniukiii 

'Virtinių jeitp-riniiiiii Inrylm- 
|tn«i.L-til»> ColH-rty ir .-ivil-’-- 
taraylHh. k.itni*ij>:> prr/i-i-nt-i 
(’offin. šitii-.lo ulvnkur tn.. 
tik>lll lu*a\i<. i|-;ę Li.nfrtvtl> ’>• 
ėll įnilii-ij'.- vtršiti’ti! u.

ImluMiu- .taiklu* ta*. La-I 
kia lAartu ttiiijiani* |«1< n<-li:r: 
nvarimu* n-ikuka jiuMuintyli 
mi jMilirij... viriiniiikii. It-t 
jian viršininkų |ut*iuti>-ta -nv.. 
nlrtovu*. Itrlimi-nu <far ir ta . 
kn<l frilirijiu virtiuiiikn*. lu* 
ra*daiiui* pri.š ovo lokiit* 
pnrkniėlu*. tn-ttini |M-ilri>tikli 
iš užiliiniini* virtai*.

I'aaliri.įa** i ii*ii|iiil.:i* ntnlnl 
l-UVaa |ar'i~ilnt'a-. j-.~ ji* tik Inu 
tlla*t n-ziulllfia* •*, klHatlt.-l t., 
airkii.i pi<r>*i!.Įtlii(i.:.. joit* t-i.: 
juru*. Kilu-p ji. ua-ii.t-tt.» op 
Iriali vi. tu*.

I žvnknrykša-iaij ki.iif.-ri-tH-i 
joj viršininku* uinjimii nl-l.« 
vu* Sutikrinu, jog ji* p.t*i*a.ar 
»t»Į* 1*111:**! *ld i -!'i\i |9*»lirf neje* 
airi •nk«‘ ji*. Ini i 
vni.'b; I u ,,,-.,|v ,
l'tui vi*ad.ių tt.-u iknl.tiu"! -ir.. 
šlilL

Mnj. •m iit*ti.vni t.u. |m*i 
lenkino, lt:.* alnl^it lattLintnti 
|ait ark lutų.

turėjo Imti mitru kartu aiva!* 
iii.tu i*t..*iiiė tragedija ”K«-i*- 

turi ." ta|H. n'id.-tn* tirii-auiaiu 
laikui.

Tat šiuo jirata-šatiH-. kad I. 
Vy.-ių t'iio-npa* Ajr-kriėHi va- 
kąra* tn|<o uubadlan į la|Ariėio 
iki aL Vakaran Inta WeM siale 
Auditoriniu *vadaiin-ja*. l'JUI-’i 
W. Tuy lor rt. ir Itariia- avė.

Tiuli- vaknrt- Im* vaidinta 
iranetlija " Keisi utie."

Ižą ISO* t įkirtai Inta geri tie. 
kurie buvo |<a<taryli aut ragiu'— 
jo 21 d. Kurie jnu luri įrijrij.-. 
|trašttiiM- laikyti iki ta(Ariėio 
-1U.L

Iš atikato įžaugo.* tikietų* ga* 
linui -.niiti l.ožt-oj.- kii".|».je.

■

It TOWN OF LAKE.

Žinotina L. V. 13 tos kuopos 
artistams.

Aitumii kviečiu vintui turiu- 
eina ridtm veikai- “Anaigžu- 
tižiai” attririukli į Ižavia S-p 
|mrkn avetainų umlėlinj. rupu-. 
j» 28 <L A uu 1škl vaL po įdė
tų. linu svmrniliika rv-Įirtieijn.

LM

NAUJŲ V.'ARDU KLAUSI 
MAB.

P0PE2IAUS SOLISTAI
CHICAGOJE.

ŽYDAI .TUOKTAI! It EPIS 
KOPaLŲ.

a.lu a.

Į A I. iiuipe-iai - l;ij.2riiyj luti* 
tit.-.ii- t ltir ;r- .* piliii'-i.ii *«nti 
,.rv- i- "į nvi* iii*<iin>iii''
i.L.'1-n..: ti: r.t -.
oiiiiri.il" aioii.iitii.*. i 
IrMsiiti palikti l:>ip. kaip ilnictt 
yni.

hnlatr iiiH--t::- yni pt-i.iliti 
a- i I'*. «n..ln>. l.i -unuiny 

-•>•- *-t •iii.--',. fM.I <liti!i j
• .••iv. Tų ntilljų » itnntiy nui

i ..ri.u. vii 'ir - I •‘d-l:itur:i 
<• ta p.-li. ru p liįviat t*, 

•itin >im-ttd'luitui ii
' V 

išti-’lkšti
••di.
•l.-i |«ii••*•■•*?i *util.* *u t ir n 

jin ji: -llll.atii mn. 11.1 l.i- il:ns t" 
i*<t>i*ati iii!i-*i:. i-o- Jintlillili 
i:i- ■ tuiii m* uimti*.

FITZ0E2ALD LF.S’BTJAE 
MIRTI.

!l:tv.. ųa-ddid'-t “.mdn*. Imk 
žt. I.-* «• tanky -i Ai -. tikų mi ktut* 
-t-rliii- ,-*nr*it*i* jnijv-žiau* Si.— 

I *1: imtaKuri! i'- •‘f-rar. \ .Minu
ar ir lt.-1! k.ui tai lik jirntanuy-

I.-iHtrui i-a,- luuiiliuvt npl.-i*ti 
Vl.ltillil.o.

Yru altk.ll-ut: ja-irų /.tutina’". 
;.:tl«’ :ij.;< tay i.<tr-. tai vi- šį lų 

• -.kultai, h tn* kurtu i.'kulltėjo tų.1 
tat.i t lti.% m i.'latiky* ta- vi*a*i 

- lu*'. k-.Į»|aė.l. r!u.ta*, ta-l . 
iii. t-t rtatrii i'dirtai. Inilriil:. 
AI.-kiMtiidlo linltria-li- Mtpra* 
•ui . I.t", • lia-titili- nltn*. Kriti 
C.-ra-il-i - ta^utrii*, Altvtlalo Iki. 
Vuitaaa l«*r ■ ir .VI a-r'o <’.i.|t- 
•.m 'i •lim.i i.t- ir iiireouiiiin* 
Km. Ap t- .u, riiufttu.ų ir uitirj 
kaliu* v.t r.titnt* lnialijn kntdi- 
.-ol«: įtarti ir .M.-rry alid Vai ir 
t .tfa-žinu* u!iorii itin-kltiriii*. 
liuli. I.uiin tizo |*a-rrn*i.
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I. Vy-ėių <*lMna<u* A|ndtriėi<i 
rimtai repeticija įvyk* petay- 
ėiatj. turnė jo '.!it«l„ Murk kVIaite 

Kmntriin s,t|U’r'' prrko avė.. I'radžin 
J laivai, vnk.

Viri .taitiiiiiukai Lvivriotni 
airitaukyti. Taip-gi yra kvie* 
čiatni viri naariotieji |tririrnšy- 
ii.

Z.M.

It TOWN or LAKE.

Aittouii pranešu. kad Citit n- 
gor Afn'kriėii. Miitvrų Nųjįtti 
su- riiairinkiiun* įvyk* pi.i.-- 
.lėly j. rug.-ejo 2!» ‘L Uriuiihm 
įtarta*. Nfkalto l’rnridėjitm* 
1 tanelė* Av. nė. pnrap. avėtai- 
uėj. Pradžia 7:3n vai. vnk.

Vtaor .leleimtėa vrn kvioėin- 
iih» Imtinai .Trilauky ii.

M. Joeaitė, rait.

U NORTH SIDE.

Randolph ir Wabash Wilson ir Broadvay

Chicago North Shore
Sulot.ij |» piltu. NedcliutuM ir šiaip ūveuladiruiaia trukiai eina kaa 30 nuauta.

Iš Vidurmiesčio j Milwaukee

PARSIDUODA PIGIAI.

Norim «utsupyti laika, važiuokite t i.-risi North Sborv kilia tarpe Chieagoa ir Mil- 
»/«kn. J n* galite rauti Imki tieriai aut t levai orioną didmiealij. forintu traki salima 
nukelianti tledag j |*ui vidurį Ni1«vt>nkec. Ratilu- KemaJia ar IVaukegan be jokiu 
M:lrukd,<-tntt ariu latro.

Ju* >..l t-.di.v uailli traki kuriaute pavamiiuibui tokie pri valgiui kaip ir geriau- 
rimu botdij artai rvalurato- ir ncmitrukdyri laikės

Šis Patarnavimas Ypačiai Tinkamas Biznio Žmogui
North Shorr UadUnl trukiai palieka Adam* ir IValoudt Ekvatcd itarijaa | Mihrau* 

kn- >n«l.>jaiit n«-kuriu.«e vėtote fijj? išryto ir kita valanda |K> tam iki 1047 niatajant 
luiarti žtronr* taip pat ant

Valgomųjų Trukių Patarnavimas
Ktnai-H lažuMdi ant Karth Sburr. sali |«nval«yli Ietį pat ir nevutrakdai laiko ma- 

riaudn apie lalu-nla ar dntnrian. Vairiai anlatMVui labai r<'iai ir dcaaiai o kaina mafco- 
L. n>.4;at* In.t. Iiu«w ar rvMtumtiUoir.

Valgomieje karui yra prikabinami prie trukiu iieirančin ii Adams A Wa- 
basl: 7:37 išryto. 11:37 ir 5:37 po pietų.

Norint gauti daugiau informacijų rąžykite j

Chicagoje Tikietų Ofisas 
66 West Adams Street 
Pilone: Centrui 8280

A. P.

PLEČIASI PLAUČIŲ LIGA.

I- *v.'ikiiiii<i knuii>ij<iiii.'
■ i- nfiMi |«i*k< lliln. kii'i 

- Illliil, • • lį.lv..).' plllllėill lll-o 
■ l;i i-iriit žmonių |«i*,i'aii"in. 
’ Olp illl 1111-11X11.

PALIKES $10 000 TURTO

šiif.tt.ii ; rnna-ėtt vi*.fiu* 
Nurth Nii’ė* .irnu-.-i’i-'n*. jog 
luitai. Sųj. 'JU kp. ti!i-ituinėi:i i 
vn*:trų jiikuikul |anntė Ih-rg- 
tintii** tint Ji’. ICiva-r*i.lėj, III. 
nnt liir'a-lio •• d. Tatai pritin
au ir |.rn;n-’ virų N’orllt Si.lė- 
■irauirijų tn--’ -ti lų ali.-uų p km 
kulto., kad <- |iaki-iiku« I italu 
riusni alrnui-ijni. I‘i«lrit:its pra
šau alr-jų tu -iii-tių iH-r.-:i«li imi 
j.dnų kilok ” |m - ilitik-i-ii ni itin.

A. Nausėda.

iš a-ili-a aliMia Irfcrijų “Krikšrita. 
Ilija ir liritrrių Irira’-r.”

Tat Irikaiti’t. I.lnil»yl.>jiti 
-kuiilirt-ai ait'irinkli, y |<w’ tt«. 
t.-ry* ir turi ptii.'-*. t-*-* iki šio! 
t ktirati* nlrilntikyalnvii t'atl- 
'zinu*i:i vy rni.

Kuria- mari Imli kur-i*tnia. 
n-ikin im.ltnili taniu* ir |mvnr- 
*ii**.' 
rr.*..-. 
nti-.il-

Tat kurti- dnr tu-Mile tižri- 
, iK.dnry Lite tų *į vukurų. 
• !.'• iiii'intii niik<--inii.

I« TOV/N OF LAKE

It TOWN OF LAKE

Vunomeniiki kūnai.-

n'it 
tai-

v.

HV.

i

i 

I 

5

=

KARSIDUODA
IkImi pigiai nkr.*« nrlm puoc 
ukn. ei m-> ju..l/*tuia lengvo- 
m i* išlyginai* labai puiki vic 
ta užtai yra liet. apgyventa 
velniui aušinti ir laikyti vištų 
aitrių. iaaių kiaulių tanių 
urldi* ir valiniu iižainiivinti 
tfrnt daržovių. iut-<li didelio 
ini.—t.i ir dalelių ilidilutių. 
i. u. toli litui eiivt-lcari*. Kieti 
yra nilulituta inri.i/.ni atri- 
kilt- ir luuuatykitr rrt-ilų lai
kų luri Imti pnnlui.tn IU**- 
jau*. tai IH-Iaiil. kad kitau nu- 
pirktų paaidmltik atlik |ea 
nuii.i. *■ ai tikime užganėdin
ai'! Tantalu.

John A Walulis. 
4930 Archer Avė.

\t-l.tl. tra.ė-oi Ale 
Xm. || iki li-,50 taluirv.

3 akrai Ka riami.. Juodž-tita. arti 
<-hiram» ui keturių katulamų tut
inu prirūikK j dtalelj lulių. J u* ga
lite vyvcnll ant ukr» ir dirbti <1ii* 
rattuj. Tiktai 45 miuulut uito taie- 
*4<i aut 1 turtinartari si-k-žinkiliu. čia 
yra v> ra pnavu jūvy ti tnunavų na
rna aut uknair Imti aaviotoviu. Par- 
ūaluoda |>i via i Ir ant Iru vau išnnt. 

' kauėių. Tai iie|.opr-a>rta*. lursetia* ir 
junta a|tMUi.4c<-a vn-ilui pirkti.

PAUL BAUBLY,
1404 W. 18th St, Chicago, III. 

Telefonas Carui] 5296.

V
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PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WS8).

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

II= i
Kas tiktai 11 Cicero norite 

gauti "Draugų" arba paduoti 
į jj apgarsinimų, ar kokį dar*I ___ _______ ______ r _

aniimuttmitiumti iiiitiiititiitmttiiitin ‘ba (jobų) kreipkitės prie p.

uuuiiiiiiiiiiuuiimiminiintiiuiiuiiiiui

BIZNIERIAI GARSINKITE 
‘•DRAUGE.”

A. Valančiaus.
1442 So. 49-th Avė.

Pa. jį galima gauti malda
knygių ir kitokių Knygų.

Pasinaudokite.
♦

oiiiiri.il
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