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KAINA 9 CENTAI 
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Terorizmas Mieste
Omaha, Nebraska

■s

Šiandie Prasidėjo 
Bethlehem Steel Co.

Dirbtuvėse

Norėta nuun&uoU miesto
majorą.

Omaha, Nob, rug*. 29.—U 
poro* artimesuių kari* stovyk
lų ėia praeitą naktį prisiųsta 
reguliari kariuomenė. Ne* 

■ į žmonių minio* ėia vnknr buvo 
|iakėlu*io* terorizmą.

Itasakojama. jog palėlneio* 
žmonių minios laivo nutvėru
sias miesto majorų Smitli ir 
gorėjusio* pakarti. Teėiau* )«>■ 
lirija atėmusi sukruvintų ir be

Majoru* nuvežta* ligoninėn.
IMutjfcii* risuAiRinką mimmi- 

ta ir *užri*ta.

KantatartauHs.
Praeito* savaitė* pradžioje 

juoduką* U'illinin lirntra bu
vo ėia užpu<dę» vieną Imlių 
mat iri Hr r kriminaliai* tikėtai*. 

Tuojau* |io t<> užpuolimo pn- 
kilų nerimavimai Įnirš juoduo
siu*. Ituvo kallmina apie norų 
linėiuoli sunn-štimtn Brmrn.

Praėjus keliom* dienom- 
kurstymai prn-š juoduku* |m- 
didėjo. Vakargi pn*ilmigė te
rorizmu.

Sudeginta kalėjimo busta*.

Vnknr )m> pietų kai-kurioae 
mii-sto gatvėse pradėjo rink
ite* žmonių minio* »u šauksimi 
išveržti ju«*lukų iš kalėjimo ir 
uulinėiuoti.

Painformuota* šerifas ligi 
vakaro n<**u*pėjo pasirinkti 
kiek reikiant jmgelbininkit. 
Knd tuo tarpu jnu vnknn- mi- 
nio* n]t*pil<i teismo l>u«tų. ku
riniu vm ir Ibnigln* ikivieta 
kalėjimą*. Minio* pareikalavo 
išduoti juodukų.

Kimnn-t jom* luivo nt*nkyln. 
jo* kelio*.- vii-to-e uždegė bu
stą. Pakilu- gni*nii ir suniiži- 
niui. iš kalėjimo išvilkta juo
duku* ir nulinėiiiolu.

Paskui Ulinio* piadė-i j ji,o 
.Inkų apgyventu* vieta*.

Nesuspėta su kariuomene.

Pakilu* mieste terorizmui 
tuojau* buvo šaukiamasi ka- 
ritmmenė* luicellm*. B-1 kn- 
i-iuouu-nė ne-u*|*-jo taiku ntvn 
žinoti. Atvažiavo, kuomet juo 
dukn* jnu buvo nulinrinota- 
ir kuomet 1ei«nm bu-ta* ap. 
griauta*.

šiandie Onmlioj lernridnnt* 
prasidės teismu diena. Nukeli 
tėju-i policija ilninkU* p.> 
vienų riaiirininkn vadu- ir pri 
stafy* juo* kalėjimnn.

*
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A PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.8S).

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

TAIKO8 8UTARTIE8 
KLAUSIMAS SENATE.

Vaahtagton, mg*. 29.—Kat- 
buliui, jog šiuralie senate bu* 
atidaryti paskutiniai drbatai 
taiko* sutartie* klausim**. 
Kiekviena pusė pasirengusi 
ginti savo pažiūras.

Vž kelių dienų, taigi šių sa- 
vaitą. senatoriai partarys pir
mąjį išmėginamąjį Imlsaviiuą.

\Vasbingtoruin sugryžo prezi- 
įientas Vilnonas. Sakoma, jo- 
gei jo intaka senate tuojau* 
bu* atjauėiama.

Bet, regis, šią savaitę iš ke
lionė* sugryž ir senatorius lit
ram John*o«. kuris rako kal
iais prie* tautų sąjungą vaka
rinėse valstijose.

KUN.
KAUffidMlTA

J7į7i23i

Pittaburgh, Pa, ragu. 29.— 
Mieste Bet klebeni šiandie ryte 
apie SUKSI darbininkų pakėlė 
streiką Bethlrimn Stori Co. 
dirbtuvėse.

Tikimasi. kad veikiai prie 
streiko priridėu dar daugiau 
darbininkų. Nes tore dirbtuvė- 
m* dirba apie .KUKU) darbiain- 
kų-

Belblriiem Rteel Co. dirbtu- 

korporacijo*. Buvo maūouta, 
kad darbininkam* nereiks 
streikuoti, kuomet k—pnujji* 

žBriUikra*

IW kompanijos preziilentĄ* 
lygiai kaip ir plieno korpora- 
rijo* galva Gary atsisakė ma
tyto ra darbininkų ubtevak. 
Tad tuojau* ir paskelbta strei
ką*.

Plieną dirbtuvių streikinin
kų t mini mieste Gary, Ind.. ne
toli (liieago*. knip šiandie 
pranuito rivilę karę, jei miesto 
nuijuru, lltslge *|M<cijaliu* |»- 
licimmu* gatvėse pastatę* sn 
kareivių uniformomis. Streiki
ninkų vadai tvirtina, jog spė
ri ja liai polirinonai neturi tei
sė* įlevėti armijos uniforma*.

Adjut. geti. Ilnrris IVnshing- 
tono užvakar parėdė, jog |m- 
liuosiioti t* anai jo* kareivini 
gali rievėti savo uniformas taip 
ilgai, kol to* išlaiko, jei nnt 
rankovių turi prisiūtu* ramio
mis ženklus apie savo |mliuo- 
Miviinų. Tiėinu* buvusiem* kn- 
n-iviiim* uždrausta gninintie* 
nauja* uniformas.

<>-cnr Amlerson. prrcidentaa 
Allb-d Rteel LVorker*’ Couneil. 
lai tu* yra vndn*. katra* pra
mato kovą. Armijo* uniformų 
reikale mušta ti*|egrniiia karė* 
-ekretoriui. Itažymėta. jog »}*•- 
cijnlieiits iMilieuamams dėvėti 
armija, uniformas--tai |utžrj 
minimas vi-ui armijai.

Miestus Gary šiandie turi ve- 
kukiu* 
jlltlėill*

A pil
nų.

opokas prieš «1rrikno 
darbininku-:

regulinni jw»l?n!9n

l šerifo Įuigelliininkų.
41*i ,|*>rijnlių jmlimmnų B 

linoi* Stori komĮmnijo*. 
ptdiemonai veikia į»ts

4DVALAND|į ARABAI 
T NUMANĖ.

t Ry»u. rug*. 24. — •'Ko pa- 
I našaus visoj dalijo* i*t«rijoj 
t negalima atrasti, kas veikias! 
, ėia šiandie.”

Taip aną dienų |m*akė Itn- 
! lijo* ui-n-nių reikalų minide. 
I ri* Tiltoni. kalhėdnma* npie 
l dalinti inj stovį šalyj.

Visomis piiM'-mi* ėia »kl<-i 
> džianm* truklmingo* žinio*. 

Praiiešamn. |iav, jog karuliu- 
l turbūt alslikmisią*. Tni vėl. 

kati neišvengi ina eivilė kari 
naeijonalistų ir utilitaristų 
ĮKirtijų su sorijalistai*.

Tie pranešimai gal ir m-t*- 
jKim.ilo. Ne. Fiume rrikul-- 
trūkimą* dūlėja visoj šalyj. 
Naei joną Ii »tui *u utilitaristai* 
stovi už Fintui- ir už d'Atui- 
unzio (Hitrijirtinį žygį. Sorija- 
li.-tų |Mr1ija |«riešina*i. Nor* 
Italijos soeijalidni šalie* val
dyme metikai įsigalėję, tud jie 
*ugebn ir turi tinkamu vieko 
sukurstyti gj-vmtoju* prieš '

Lietuvos Nepriklausomybes 
Klausimu

Paryžius rus-. 27 (suvėlinta).- Vyriausioji laikos konfc- 
n-nrij... taryba šimuli*- nu*prvnd*'- |*-r maršalą Foclią Vokie
tijai |in-ių*li uotą. kad Vokietijos knriiuma-n-’- Imtinai apleistų 
Lietuvą. I ž u<-|uikltiu-yiną j***- laukia aštri ImiiMii**.

Itu- pranešta Vokietijai, kad jei ji neatšauks kuriuomraė* 
iš IJvtuvo*. Klojau* jai Im* *M*tatal.vta* i* užsienių siunčiama* 
maistu* ir Im* atsakyta* finansini* |mtrark.vtua*.

Reiškia. Vokietija išnaujo gali *n*ilnukli Idokndo*.

LIETUVOJE PALAIKOMA
VOKIEOIŲ MIUTAEIZ- atnaujinti di*ei|iiinų. 

MO GYVYBE.

MmIumMIJ. AM, rug*. 29. 
—Atabama valstijoj buri sint u- 
ra pravedė Ulių, kuriuomi iiž- : 
draudžiami ttarbininkani. 
streikai.

Tas sumžMyma* i*«-jo is legi- vt-riausvlm. Ta* taigi ir gali 
staturo* uraatn •

ir pasiųsta pa-
Jį Jiriėmė ž.-- |.art,

rtaiioė teėiau* <tar dalesnė 
o-u -z— • U ,u* ,“rPn l“»ėiiĮ

•dta** prasižengusieji gaejjunaiistų ni-rn tinkamo su-
tvirtiati

.- . pra’ąsrogusreji aarijunulistų nėra tinkamo su-
No*®***! terdiugiau kaip *iktau»imo. Ne visi jie stovi 
ŽUKUI ir ii varžymų tl; j» Anauazio lygį.

Av. Petro ir Pavydo lietuvių 
imrapijo* Imžayėioje vakar, 
nigs. 29 d„ pra*itk-jo 40 valan
dų attahtai. Rytoj vakare *»«•*»•’• kalėjimu ligi gyvo, 
jvyk* pamaldų |iabaiga. Raivo*.
——————————— Po ištarmė* teiaėja* tari 
Tai daugian*ia lraru*iejl kn- i plėšiku*.
reiviai. , “Turiu viltie*, jog |*-r m--

<MK> l*oyal Ameriean I.eaguv kanėiu* 9o metų litu vabtijn 
narių. Ituvu*ių knreivių. neturi* tokio minkštaširdžio

Kuip šiandie Inukinmn* mie- gula-rnntoriiiii*. kur* gulėtų 
ate tiaty susikirtima*. ju* |mliuu*m>ti.**

"Miumlie tarjie tų knrrtvių 
ilnaujo gyvuoja *tipri di*ei- 

Pabaltijo* tautom* reikalinga plimi. Jie j*itikinę. kad <M 
«e1w(W»w«ffniybė ; talkininkų gali nHelfli paža

dėtų žemių.
“Pnlmltijai nuo tų vokirilg 

|Mvoju* Imt <lble*ai*. ura pta> 
tinėj dalyj yra npri*.v vi nū*ig 
ibiug germanų |mdrrmė* žmo
nių. ratie parraaia voktaėh| sNta 
biei jų. itarbuojari prie* Itaba^ 
lijo* nefiriktau*omybf ir trnfc 
do atnigaivetioti mo karta' 
afcaudžiai nukentėjaiūoma Im
tom*. ‘ _±J>

4 "
Paryžiui, rng*. 29 (Balo Tl* 

t'bicag!* Ihiily Nears kores|«m- 
n-Cin ii Paimli i jo* *u- 

gtyžo vietm* amerikonu* ke
liauninku*. Ji* pnpu«akoj«i 
apie Vokiečių gem-robi von <ler 
Goltzo veikimą IJriuvoje. Sa
ko. knd jo t ra veikimą* yra 
gana rimta*. Tą veikimo rim
tumu nmerikonn* jažyml nr
tuo. kml vokieėiai norėtų pn*i- Pavoju kaip Baikamuaų. 
ravint! ta* šalis, arlm kokiusį .. 
|rlutu*. Ib-t tini, knd kaip noi* .. ..
ilgiau imlaikyti vokiškojo mili-1'*“1** J“K Palaillija ateityje yra 
larizmo gyvybe, kuriam mukti;^'i l-tvojtntm jm-aidta dalta, 

'mirti. 
I Keliauninku, tvirtinu, jog 

.laiko, ktaiferenrijos kei*ta-' 
ir tautišku* at*inešima* į l'n 

jlmltijo. reikalu* dumta progo* 
Sako, susirinkimą atidai*,-* vokii-ėių mitilnrin*'i partijai

|mt* karalių* ir |«utiškinę* jo ten lošti ištinkamą sau rolę, 
tikslą. Karalių* |MŽynteję« n Į “Kareivini.” ) ui-a koja ke. 
|iii- pavojų, koks grumoją* *r-'liaunitik:i-. “kurie }*1oja gvn. 
liai. I*n*kui di*ku.imta Fintin-

.klausitiui*.
J Teeiau* nieko galutina tienu- 
]tarta. Vi n. reikalu* Įudikta 
.aptarti mini*1erių kubitr-tiii. 
kuri* tik viemi* nt-nko už Mi
to darbu* prieš Įinrlnmetitų ir vokie*-iai knn-iriai

‘šalį.
1 Tad niinisteriu* kabinėta*, 
matyt. |ui>irupin* |iariiitm>ntiii 
p:ive.ti galutinai 
l'iiiim- klausimą.

' Kodėl talkininkai

l'a-ak Iniknišėių 
.ii.irinkiim- už.b-nių 
iuini*teri> Tittoni |«uii*kino. 
kislel talkininkai yra priešių 

k'iunie |mv*»ii Italijai.
Ji -akė. knd jei lalkiuinkai 

suliktų *ii italų troškimai*, 
tuolm-t pri*ieitų ėektmi*-*lo- 
taklltll* |Ul!*-ti Te-l-llell. jug>> 
•liivinin* Kliigeidurln. grai
kam* Trakija, gi ninmiiam* 
Banalų.

\ i-u šąli- ši-indii' -tnii kaip 
nnt kokio didelio iign-*1*alni*i. 
Tilo labjnil. knd Jim’iiijv litini 
joji- pl<s-in-i n-'-u-iklni|.t nuli.

N
m-ta
pale

Turėti inii rinki mat
I
I t'žvaknr įvyko karnlinu* m- 
iiiiut**e su-irinkinui*. -niaukta* 
karaliau*. Žinoma, susirinki i'1 

R*p4ta. Mich, mg*. !)ua* |Mvo slapta*. Nieką* ne-; ' 
Try* |dėšikai eia mg*. Ižino. ka* ten tikrai mifnrla.

19 d. npiplėį,’- vienų liankn. A- Į „ . ..............................piplėšimn nwtu mrtudvta vie-l ,'akar ImkraM-.n. Visgi 
na* žmogus. |«.n.-M- upm to -lapt., *u*irm-

Teismas vi»ua iri* plėšiku* J 1,1,0

“Manau. neklystu sakvda-

Ką Išdaro Lenkai ryt Galicijoj
LENKAI ŽUDO RUBINŲ prieš b-nku* mrutorijale ni*i- 
KUNIGUS GALICIJOJE. mii katalikui faktai* prirodo 

-žiauru* lenkų pasielgimu* ty- 
'tinėj Galicijoj.

Kunigai tulžu dora i.
Mieste Slrvj lenkai *unr<-š 

tavo knlidikų rusinu kunigu* 
ir dnugi-lį žymesnių rusinu |ui- 

.trijotų ir juo* iiždnrė į ktilėji-' 
mus. (taškui kai-kuriuo* i* jų 
lenkų kariuomenė sušaudė I*- 
jokio tei*mo.

Bortne nušauta* vietut. ku 
nign« |ui« allorių. Inikunt jam 
mišias, ir Įmonė* išvaiky 
laukan didiiini*lam smailinu*

U-nkai Galicijoj yra uždą 
Mhi rusinu luižnyėių. gi |i 
linžuyėių sudegini*.

Ntanidnvove nužudyta I 
tu-iuų daugeli* tinr ir ridu.

Memorijale imžyiniinn. ju 
i lenkai taip žiauriai ir ne>n* 
įnikai *-lcia*i vaduodami'*, b 
js-rijidistininb siekimai .1 
r.nri išnaikinti v 

[ru-inu* i 
tinę lialii

votį di-r Goltzo nrmijon. |mei- 
nu m- liktai i* rytinė* Pni-ijo*., 
Im-1 ir i* kitų Vokietijo- didių. ■ 
m-t ii it .\l*n-«. I’ž jų tanui!!• 
litą žndanui jiem* duoti žeiuė- 

!_ Lietuvoje Ir kolonijoje. BlIVII 
... WRV<1 

|ėti*kė*e neturi jokio uJ-’u'-tiii 
tuo. Tud (mžndėjimn. duoti b- 
mė- juo. įimtai- ir tuk*tnn 

_ .- ėiui- fKiltnukin tuiti.ieti taras 
1*111.

priežinci ' Sako- P<*-
K ' iininkai.

» ... . . .,, . «h»r Huily •am hn»ireikalo ...

, išėnm* Balkanų* ir šių dienų 
Huną- klnu-inių. Pnluiltijoa 
|rrovim-ijo* Įtadnnt rytinėj Eu- 
loĮ.ij įlanką lokių, kaip Imvo 
•u Belgija |»inu kelerių metų.
“Mano nuoniMM*. talkinin

kam* šiandie m-ls-lieka <tau- 
giuii nieko dary li ir ilgiau lau
kti. knip lik užtikrinti lat- 
viniii*. lietuviam* trestams nr. 
priklnn—..my oriui >i|*lrausti 
jiat* pilnai prie! ladleviklM. 
Ne* jei ta* ih-Iiii. laiku juida- 
lyta. to. piovim-ijo* gali |>a- 

idaryli »nntnrvę *u Vokietija ir 
llu.ijn. atgaivint i ten inilita- 

, riciną ir pradėti veikti prieš 
tuiėiii* talkininku*.

“Tii- klniisinin* taip svar
bu*. kad į jį domą turėtų at
kreipti Nuv. Valstijos. Keikia 
dabar užbėgti kylanėini aud
rai. Ne. |ui*kni sali Imt |*-rvė- 
lu."

Wnshington, mg*. 29.—Ru-, 
sinų kntalikų S. Vnl-tijno- dio- 
cezijo* vnrdu jvykusinm ėia 
vyskupų suvažiavimui induotn 
protestą, prieš lenkų bjauriuo
sius darbu*, kokiu* jie atlieka 
Gnlieijoje.

Rusinai (rutėnni) protes
tuoja (irieš lenku, už internn 
vinių ni*inų prtmnlo, nrkivv- 
*kn|*> Nzeplirkin; už. kalinimų 
2*Kt rurinų kunigų Lvovo 
(Lemta-rgo) kalėjime ir npie 

-’9Ki kitų kunigų rytinėj Gnli- 
eijoj: nž uždarymų kuone vi*ų 
rusinu katalikiškų lutžnyėių. 
Visa Ini yra ten atlikti*! Ir-nkų 
militarinė valdžia.

Vyakupų suražiavinui* tne 
inorijnlų *u protestu priėmė ir 
nu.pretab- apie tų pranešti • 

Tie .\|utštali*kajam Sostui. 
o*e. I Pridėtame prie prole-to

D'ANNUNZIO SAUKIASI 
PRANCŪZŲ PAOEL 

BOS.

ti
Vlfl

f
Paryžius, mg-. 2*. — Itali

ja. lakūną* d* Anniinzio. kuri* 
-ii kiiiiiiiiiie-m* užėmę* įnikti 
l'ituue. laukui*! jMigt-lbo* pran 
etatų.

K n ik u

•m.’ui
it t 

l‘V

X 4 I 
•i lni|ių i' 

lllltaltn i

ii*- lnikra*ėini |m«- 
ni-i <ul.inių l»‘ Ann- 

•i-o pratieįizų. kml jie 
ilitekm** fia-idatlmo- 

J.'inl Italijni tektų tin
ai mn-tn. Finme.

marinusia* v) 
• it tn-at-argi 

Iti gaisrą Salvjr.
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rreaumerata mMtuil ilknlnn Mi

kas BkaituM h«lo IUMIm*) »*4O dilina 
BU« Na«UM Mdų. hinruit 
atrast vimdą reikia ^ruMijau ir ■—aa! 
atraama. Įtaigai cartauMa mųaiu l*wr- 
kaal kraaoja ar caktho ord*#**
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lauk*.
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Clemenceau ir• •• Kunigija.
Prancūzijos ministrų pirmi

ninkas (■|<*im*ns<*au visų savo 
nrnžį buvo vienas iš Imisiausių 
nntiklerikalų Prancūzijoje ir 
visam.* pasaulyje. Jis daug 
pridirlio dvasiškijai n.*už|s*luy. 
tos lilėclies, o neteisingi) u p- 

|>rijMMUik<ijo per mb 
I vo ilgų amžj tiek, kad nei su- 
' minėti negalima.

Tik štai dnbnr karei |iasil>ai- 
Įgii< Cl.-tm-ncau, Is-sidžiaugila- 
imas taikos sutartimi, išsitaria, 
kad knrė |M>rmaimnsi jo paž- 

Ival-.i-: neliek į*itikiniiiiux, 
kiek jų pykinimo laidus. Jis

' “Seninus aš laimi nepuaiti- 
'k.'sb.vinį dvasiškijn. Aš jų kai-

a .t ------m-a - a--- ------ mi .Mu sugr^nm* jo* neprtu&ii- 
■otnybė, nepaisaat Ruaįjou ■»* 
ra I*ricš šitų mano argumen
tų p. Mnyers nieko nepasa
kė.

Kiions t priminiau, kad Prr- 
zidentas \Vilson žadėjo įdėtu- 
vai liiiosvlię, ir knd lietuviai 
tiki, jog pre/.i.lento prižadėji
mai Imis išpildyti, tai p. May- 
ers atsakė: prezidentas Vilno
nas lietuvių delegacijai i’lary- 
žiuje žadėjo “selfditrnniim- 
linu” — apsisprendimu.

Gerai, sakau. Is*t jau lietu
viai ir Amerikoje ir Lietuvoje 
(utrvikalavu sau pilnos ne- 
priklauMuiiylifa.

T.ėimi-, Mik** ||. \\., 
•* sel 1 dvi ermiual ion,' ’

I

etattenų

tinau už mus minti'** slopini- 
nų. už |irrsckiojiiių mus lais
vė*. Karės pradžioje vaikš
čiodamas apkasai. aš turėjau 
į|*r>Hį klausinėti kareivių ro
dydamas j kap-lionų, ar jis 
m*jkyrėjo jiems. Kareiviai vi
suomet vienaip atsakydavo: 
|kyn'*ti lininis! Priešingai. .lis 
drų*u>. linksmais pasišventi
nto luinas, širdis ištraukia. 
Mes jį labai mylime.
“Daug kartų puikai mane 

{•rašė. kml pasižymėjimo ženk
lus sutrikčiau jų kapelionams 
už ne|m|irastų jų drųsų ir pa- 
.■aukojimų. Aš teikiau tiems

KUN. JONAS J. JAKAITIS.

Veikėjo [spūdžiai is Waihington» D. C

Tas lotyniškas sakinys iš- 
Nilkia lietuviškų miatį: “Ne-_____ ________ _______

’ kunigams |nrižyutėjiinu šcak- 
ošianti dukatą uitus įum jr „akinau juna visa str- 

mus dienraštije uemainiHue 
jų, nei netaisome, iželio ir 
Krikžčioaių-Demokratų atri- 
Iantrinu ii Lietuvos neper- 
maiaėme visai, noro Irai būvu 
aeužpeiaytas apkaltinimas 

-------dviejų mus veikėjų )>p. Mas-
tausko ir Čcsnuliu.

Atsišaukimas rašo: “Mums 
nesuprantama yra Maatausko 
ir Cesuuliu vi-ikitutuv” Tie in- 
džiai įsprausti į tų tarpų, kur 
knihatna apie nesuridėjimų 
Lietuvos su l>*nkija. Tokiu lai
du išeina lyg Majausku* nr 
Čestiuli* butų kiy nors dar**, 
kad tas suMtb'jimns {vyktų.

ITieš įlary'siaut tokį užme
timų jiedviem reikėtų jųdviejų 
paklausti. Nei M. Krupavičius, 
nei J. Mieti- tu m*|aidurė. Mes 
Amerikoje gyvciuiulicji lietu
viai klikšeiutiys-ileiuukiullli tų 
pridarėme ir radome, kud 
Miutau-k.is mi v<***niiliu m r.i 
darę jokių politiškų veiksmų 
vedančių, arliu ketinančių ves
ti, Lietuvą j bukų (tekinė* 
•arti-

Mes savo ištyrimų pnlimli* 
jonu* išrinkdumi Nušiauštų 
mus TuivIh.- {ii'<*zideutu, o 
č'csnuli sckrvtoriuni. Tni-yi 
Lietuvių Krikščiunių-Dvmu- 
kratų Centras Kauni* *uvu iš- 
tarmę išdavė netik apkaltina
mų neišklausęs, liet lu i liūdi- 
niūkų iivišgiidę-.

Mulu.- nslu«i, L-»l lai yla pi- 
pra-la raštiii* - klaidu, o u* 
nuomom vi-u- Krikščionių 
Domoki ai ij*> Lietuvoje. Tiul
iui' vilti* . kad tu- dalyku- 
lu|>- i-ui-kiiiin-.

Nui ■ mum 
mu t) \.*ik 
iizvniJi, 
•lt 1-ktllV

Siivužinvus į Semito nuims|išdėstyti nors |mėiu* opimi- 
liažudčiąjį išklausymų, prie sius IJi-tuvos reikalus. Ik* pri- 
prugns, aš atlankiau Nassachu'žadėjimo remti musų rrilca- 
sHts'o valstijos senatorių Ihtv Ibis M-uaturinJ dar suteikė rnų 
I. U'alsh. Iš {susikalbėjimo pu-! n-koutcndarijM rašt^ (of in- 
sirodč reikalas IJHuvus daly-|troduriiua) j “Stale Deparic- 
ku* |n*rstatyti (Mčiam l’rrzi-: narni,” kad sužinojai iš pir- 
deutui. Patsai M-naturius |gua- jmuliaių šaltiaių, kukių Savie- 
itčjo mano raštų įteikti prezi-'nylų Valstijų raidžia turi uu- 
įlealui ir žodžiu IJHuvus* rri- J sistaėiusi pažiūrų į Lietuvą, 
kalus užtarti. Todriei savo na. ir sykiu, žinoma, jei butų 
vakari jus .bdj |>rak-Klau prie ' ka* galima, ta* |iažiura* page- 
kun. V. Dargiu ir tenai su-'riuti. Gaila, kad Tuyboa ka
raliau laiko {išrašyti metuo-.tas tų kHvergo dienų, rugsėjo

"Kaip įvyks nauji rinkimai, 
aš atsitrauksiu nuo viešojo ___________ --e-#-
darbo su daleliu pelnu, su į rijalų prezidentui. Kun. Dar- 4 <L, buvo suvis ištuštėjęs, 
jausmu, kad išpiidžiau aavoįgi* mų buvo didelė pngelha ii- Musų viri veikėjai buvo dar iš- 
uždavinį, ir mylėdamas mano'taisyme angių kalbos ir for- vakaro išvažinėje: p Omaulis 
brangius kareivius, apie ku-|mos. Nors savo vakacijas pa- ir Dr. Bielskis au prakalbo- 
riuos aš neliausiu mintijęs ni* 'gadinau, ločiau* tncmorijala- mis. adv. Mustauskas ir p 
budos.” 'tapo, (lagmuintas. l'tarninko i Viuikas į Neur Turkų įvairiais

- . , — __ vakunr. 9. 1919. imu lmJ it*! k Minite ir i Skite Ik*.

Aph Katalikų Tikybos Tikrybe 
Patarmė* Moteriai* ........
Krikščionybė ir Moterį* 
Gyvenimą* Sv Stanislovj 
Girtuoklio lipidui!i* ...
Katra neitaaaėt
Mi leugv* sulošti 
Paiks** Antrasis . 
Ala yra Dievas T , 
tilo:dano tirono .. 
Kuperainks* ir Gak'.ųno .

1L | aarijalMų rajų ............
U 8<»i,mlistų norai ir darbai
IX Rcvčliurijonicrių tarpe .. 
14. Apie Apš'lHų .........................   25c.

Koralui.), padavimai a|uc Uv. t'auų Marijų........... ......... 75o
Tririų Fodoras ii patarijn. Nurodo, kaip daryti kontraktus, H- 

bnti (istcntn*, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 
dalyku* ........................................................................................ SOe

Šernui, jcairumci ............................................40c 
/•uayaa branyui. Yra tai leugvi, gražų* aceuu* vaisi iri iai, Pama

liau** teatrų tuivėjam*. Kaina................................................20e
li'niou Aidai, Eilės Adomo Jakštą..........................................  35c
llahli ninsų d«i**ur. Gražus išaiškinimas apie Lietuve* mergai

čių uiylitiH rutile. ......................................................................ĮSo
Auilaat. Kibs J. Mikuckki............................................................... 35c
Krinta Sunitai. Gražiu* eilės M. Gustaičio..................................... 25c
l'«midy*. Kitai..................................................................................15c
AodMaa paimi Ponais Ptleto, kuri* buvo audžia Viešpaties...........10c
Kivizoriui. penkių veiksmų komedija.................................................SOo
PvbiaroMo Gycrniunu ir jo nilaiuiū. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje.....................................................................................SOo
l'yfua/u Koneirtinu Mariu, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pcrgnli-tojo tio Žalgiriu.................................................... 55e
ATemeno Fstayi. valeaa iš lietuviškų dainų........................
Sedicc—Mazurka. ...........................................................
Keturių Metų Amerikos L. R.-A*. Ftdatacijoo vcihiuuu. 
Tirgaio lltrfai. Lietuvv* marius fortepijonui............

DRAUGO ADMINISTRACUA,
1M0 WXST 4Mh STUKT, CBHMflO, OA

L 
2.
X
4.
5. 
«.

k

ŽinIin 
sulig 

diedų luuiiškiiiiuių. nereiškia 
“indcjn-taleuce.” liet “m-lfg»- 
venmtvnt'* arhn. kitaip sa
kant, aiitunuuiijų.

l'žmečiau talkininkams dale
lį le-teisiuguiiup kad nežiūri j 
tai. jug liHuviai buvo laimi tie 
jališki talkininkautu |mt visų 
karę. j*'g pirmutinius vokiečių 
užplmlimus teko atlaikyti Lie
tuvos kaimieėianui. jog jų daug 
net be uniformų ties Eitkūnais 
mušė—vokiečius, kad Nurijo* 
armijose lietuviai net spccija- 
lius lietuvių pulkus suriorgnui- 
xnvo. ka*i vėlinus Suvienyto
ms Amerikos Valstijoms sto
jusi į karę ir čionai lietuviai 
šelpė vablžių |iinigiškai ir dau
gelis, nebodami šias šalies pi
liečiais. stojo įAmrrikus ka
riuomenę. todėl karei |m*ihai- 
gus užmiršti, kad lietuviai lai
vo talkininkais ir ncprilešsti jų 
į Taikus Konferencijų yra la
imi neteisinga. P. Mayer prii- 
imžino lietuvių ištikimumų, liet 
užmetė, kad karei |mribaigu* 
lietuviai nHurėjo miiitariikoo 
spėkos, isenkai, girdi, tarėjo 
armijų, čekosiovakai *aargz- 
uizavo armijų būdami Kūnijos 
neiaiavėje, kodėl, girdi, negalė
jo lietuviai nelaisviai Vokieti
joje susiorganizuoti.

Sulig lenkų atsakiau, jie įga
vo kariuomem* čia Amerikoje, 
u A4. kad Amerika jiem* tai 
leido ir geibėjų. Mes, Amcri- 
ko* liHuviai, taipimt lamdėme 
organizuoti armijų Amerikoje, 
liet Amerikos valdžia tumus ne- 
leido, liet tai ih* Amerikos 
vulilžios, ls-t tik kongn-Mi, at
sakė p Mayer, liuvo trise jiems 
(mvėlyti organizuoti armijų A- 
menkoje, vnblžia-gi negalėjo 
jiems to pavelyti.

Sulig čeckoslavų. atsakiau, 
jie suorganizavo nraiijų prieš 
mist rus Ir vilkučius Imdami 
ItusijiM (ir Vokietijos) tK'lnis- 
vinis. Musiju |mti imdama

• • • • «T®u 
••••*4Ss
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vakare, rugpj. 9, 1919, jau bu-'reikalais, ir lodei į Stale Dc- 
vau v<4ri U ariiiagtoor. Musų I {HUtemrat tarijaa rimai riti. 
Tarybos bute užtikau dar kuu. ‘MassariiusHts'o senatoriau* 
Laukaitį. Is-eircngiant} su p laiškus nuine Ie jokių sunke- 
<*i*siiuliu sykiu stt prukullsimis n.vbių prileido prie Stale |h*- 
viižiuoli j llartfonl-Į. Gerbia- pnrtemeutu valdininkų. Kulls*- 
mas * verias iš Lietuvos karštai* jausi -u p. Mayers, k u tisai 

. irilrilinėju reikalų Aim rikus'cioiuii Amerikoj tvarko Rūši
nių: virtiniai pirmininkai, up- lietuviams labiausiai inteligen-j jos ir jos buvusių žemių daly- 
skričiųjįinuiniukai. riarijuna- imu. greitu laiku grįžti lėvy-1 ku,. pnsikiillčjiiuas tųaėri 

j netoli valandą laiko. Patyriau: 
! I. Amerika ir talkininkai ne

pripažįsta Lietuvos ueprikluil- 
•Mrtliylčs liMlelei, kail lllll.ų |ė- 
vynė lai Inivn-i dali- Rusijos, 
kuri laip|Kil yra, tariant bū
vu. talkininkė. Rusų dipbmm■ ir kėlė čivkos- i.ii I•,.****viii z.* tiiL'iii i>i'**ui i i i .

Kaip lik organizacija pasi- 
įdaro didelė. taip joje ut.irau- 
<la tlang organizacijos lai|»s- 

j ‘ -į

liai pirmininkai, tarptautiniai 
pirmiuiukai. Jie visi yra žmo
nės. tmlel dažnai nešiojasi šir
dyje truskiuių (įskilu augė-' 
einu. Tam tikslui rrikin nu- * 
versti nugšti-nį už. save. Tų 
gulinu* imdary li uusiduudnnl i 
geresniu įlarliininkų užtarėju,1____ __
negu augštesuis darbininkų va nlsh.’ i'triMau' m. mūriJ

i ......................... ! jalų .u {įrašymu jį |H*nluuti!
Mtlos zmumų silpnylss ken JM|lll^i1|..I1|lli. Smalnriu-1 

ksmmgmm) ,suy ri* imt m<v..- j ,itn|„||1.li p,-;,.,,,... I|?tlkri.' 
Katalikų Ikunyem. I. daugel m:,,,. J
pavyzdžių pamuiėsmi virių.,j,,,,. *
Kua.tmituKip.lm nrk.yyską- j|ui> ir Uni|1 U|j 1
{>». {maistai.* p*n*snm kntah-į 
ku Už {Įup.z.ų. lojaUĮ.kmr bu- '„„„..„j*,.,,;
vo. kad t.rvkija ir Itu.-ija at 
krito nuu krikščionių urgani 

j žarijos,
* Tikejimiiiė. ii n*lil..'jinii- 
;.n*. ■>rganizio'ijos. apimančio- 
di lele- daugyls*. žinomų turi 
augoti. vidutinių vadų tušty 

b* Tų lengvai galima padu 
■ ytt |iai<*miant visuomet atu- 
t* -iiĮn vn.lų ir prižiūrint jį. 
knd rupini ų-i 
ik* o'imni rei

Ait.nni* dl 
•t r> t!,e tat lel 
• mu m** \au*i 
d* mum vmt

l

,nėn.
Nenihiji* išrytu, apie tu vul.. 

induli Tiirylioi* bute |i. Mus- 
tauskų, kuris ru|n*stingui jsv- 
žiurėju iiuiiiu iiHunirijalų ir 
palais** stiliau* ln*i kitn» klai
das. 1*0 {lietų drauge *u Dr. 
Biriskiu nuvykau pi- m*uu-

žiagoš LiHuvoa kariuomenei.
r) suslalslyuų lenkų verži

musi j Lietuvę.
Tų patį vakarų mačiausi hu 

senatorium IValsk, vieslra- 
tyjc Nborekam ir lietuvių Tau- 
Um iviittdtts jum <i*r ImImaum 
nušviečia u.

Iš visko turiu tokį j.pudj, 
kud:

a) reikia iš įvairių miestų 
lietuviams veikėjams atšilau* 
kyli į VaaMągUmų ir bendrai 
su eksekutyviu Komitetu dar- 
Ituotis IJHuvos reikalais per 
Mtvu senatorius, kotigvesiuo- 
iius.

b) reikia išgauti audijcucijų 
jais |Kitj prezidentų ir jam aiš
kiai išdėti liHuvių 
mus.

c) laitai imu. Ii liga 
nėti senatoriams liei 
inoiiains ir siųsti jiems resoliu- 
rijas IJeiuvos reikalais.

Žodžiu, reikiu KSH < daugiau

rvikalavi-

yra raši- 
kongrcs-

ditis aluti j lenkų karinomettę. 
Pavyzdžiui. <lv. Juozapa* Sta- 
rinkovičius tiesiog, ridama* U 
triiJ*M> j triobų, renka auka* 
lenkams, ragina stoti j lenkų 
kariuomenę, ir užrašinėja j len
kus.

Tarp lenkų kareivių jau jau
gti šiokis tokia bruzdėjimas. 
Svarinauria priežastis tai ne* 
aprūpinimas jų maistu. rūbais 
•r Muarki disciplina, kari ka* 
trivialu* jau įkyri*ja Lariaa- 
inas m-t rukus visuotinas suki
limas.

italčtai. rugpj. 7 <L buvo 
Ifgijouiukų sušauktas susirin
kimas. kuriam pram-šė, kad ga
lima nusipirkti duonos |k> 50 
rublių (luiln. Žiuoiki m*trukus 
suilėjo įlaug pinigų. Maištuo
se duotais svaras 4 rubliai, ru- 
gių {imlus likt rublių. Buvo 
įgalioti duonos parvežti iš Vii. 
ninii* Elijas Gurdinu* ir Jtio- 

i supas Keža. Nuvykę jie jau

f

*

i • * a •• • -a! * • • •veikimu . i.uuii Amerikoje uzį ni*is*ra<lo duuuos. ižumuės la- 
priiiožiniiiuj Lietuvos. Šimui'*--:--------------------------------------- •
veikėjų .larlins y ra iki šiol dau
giau tik: “Watcbrulc uaiting" 
ls*i alsigy niiisi ]s>litikn. ir tu 
pati liegulo silpna.

Iliiuėmusias niu-ų darbi
ninkas \Vasli. yra udv. Mus- 
tauskas, bet jis (ik dalį savo 
laiko pašvenčia musų |tolitikai. 
Dr. lliel>kis-gi veda euntikius 
su lietuvių kuloiiijomis. C*.*snu- 
lis, retai U'asli. jmsirodo ir 
j tarptautinę politikų neina, 

ikol mųiasiųstas tini kas turi 
gabumų, Irvinu jutu, p. V., tru
kdą jiuliliškos drųsos.stoka ini 
cijntivus, ir sriovittai dalykai 
jam utilmi daug laik<>. IJutų 
rod.H gerai, kad abidvi Tary- 
lxn pa-luty tų tik |s* vienų žmo
gų, kurtinsiu luitų tialiiiosuoti 
nuo -rūtinių |s>litikų.kiiiiu<Hl.i 
turėtų teisę* pi-i-aindy Ii n*ika- 
lingu* iMigelliiuitikus. I'atarti- 

lik Imtų, knd ji** savo usi- 
i-lotų \ni* t ik**mi*.

11 tl
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.r
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ATKELIAVO ANGLIJOS 
AMBASADORIUS.

1t) 
tu ir

l.ll ĮCU

Kuu. Jonu. J. Jakaitu.utim M 
uni. B* i 
» ...,

ri”«l.!ii' 
M*
*,.- tm

-»•' otaale •* (Mirt. 
'»• >« 
hiD-Eipdler

Musų imi (msi(iikliiHi lokiu, prigavi
mu, im s ik* tik duuuus negavo, 
l**t ilnr turėjo atlyginti kelio
nė. išlaiilos.

t

I
, - - |S... *s**e* I*** *,*< •*••*«•■, |U'

i'™"1*-* "*'*«• 
liti, Ltil iiu-iimh i jalu- bu. tuo- 

įjau. įteiktu. |im*iam pn*xi<b*n- 
tlui. ir kaip lik prvziilenlas su- 
<gr)ž iš kelionės, tai seimloriua 
a.iiieuiškai mi prezidentu pn.i- 
tiuity-ią. iiH'iuurijuiu r. įkalnis. 

Pūtį m* niūri jalą -emitoriii* 
j*al«ai |m*i .kaitė it* p, kvli-yk 

lj| hiliai pigyrė. Mano pi.i- 
I.ii1bi*dtimn« - u senatoriumi t 
•*-i tivii- vid.iti<lų, Sit.-kuluiii

tai Paryžiuje tokių |m*sijų 
{Muturi*, knd talkininkai nedrį
so dalinti žrineu savo drnug- 
talkininkės, kuri tlnr gali ir 
vėl.*i j-ignlėti.

Antroji nepripažinimu prie
žastis esanti toji, kad

k*. Lietuva Ilgšiui ne|uiro- 
džiu-i tvirtos valdžios (“stalil? 
g*>v. inmetil "i. nepajiegė puru- 
Gyli tvirtų organizacijų. Alnu kiloti, kuomi, tat jos gyveuto- 

' i — jai galėju gintis priešn*gulcre-.
gerai iipgitikluolus nriniju*.' 

I žui<*ėiaii ir tai. kad m tei
singu yra leisti lenkus užgrob
ti l.i'tuvo- ž* tu>* *. Tičiaus p 
Maver atsakė "Ar gi ju* nori
te, kad nie* Isvnkijni (takeliu 

nl iue karę.* Ib i n- titulai |irimi- 
* iiiaii. kml Aini tikti ir l»* kari** 
turi užtektinai ginklų savo ran- 
ko*i*. knd lenkų vei 
luv i siistulsly tu

l'.l AlJ:s ni.i.*|

bivakų |Miimt u. kareiviu. priei 
vokiečiu.. Vėlintu-gi. Rusijai 
pliekus į Isilševikų nagus, tal
kininkai kmuni tik gulėjo šcl- 
pė čecku.luv akų armijų. I.ie- 
lutoje bttVu visai kn. kitų: jo* 

ižemė |M*r keturis im*tu* buvo 
niūkių lanku, los žemės netik 
vi.ur ginklai. I»*t liet padarui, 
gyvuliai, maistą* buvo koni’i--

priminus, kini ir Lenkija yra 
|{ii-ijo- liuli*, lerians ji yra- 
talkininkų pri|iažiiita. atsakė, 
jog palys iil-ai jau buvę piža 
d i> Isiikijni liuosyls;.

T.< i.m-, akau. rusai neža
li* j*> >ie>ini .ai (Finlattdijai I 
ueprikiailsoniybėa. | tai

*l.ė; Fiidiin lijii tai jau vi*nt 
,ilo- nė:*- dalyką*, .fi tu < 
ii i*, tvirtu valdžia, didoką 
pu*-.tinai i liiviiitą kariškų pa

. kad tai vt.i
Žiūrėti
.a Ulb

SUŠAUKIAMAS ŽEMIETI
JŲ SUSIRINKIMAS.

Ouulos, ragu. 24. — Admi
rolu* Kolėak pi-kell** prokle- 
mnciją. kurtųjų sušaukiama 
lusirinkinuin visos Rusijos že
mietijų atstovai.

(Alų .lietų i.« Muskvos bu
to pranešta, kuil Kolčaka. ut- 
si-ukę. Imt viso* Rusijos Val
džių- viršininku. Šinndie su
laukiama vi-okių prasimany
mų i» Ma.*kv<r ).

Ws51itugton, rug-. 2<. —£iu 
.niu Anglijos atn- 
t i**** grafa Grcy.



«£?*3tW*"r*.t

skyrė vietų suneštinei Lietu
vai nuknujamų drabužių.

Vietą davė p. J. (iritaiiskn*. 
79-to skyriau* buvo susirinki. |>o Nu. 1331 Ko. 49 CL, Cicero, 
ma» Sv. Kaairaiero parai*. *vc-'III. Kas pamirštų tų numerį, 
tainėj. Suvirinkimų atklaiė tai In* numeri, bus *tirandn.- 
pirmininkas, T. Ziunin*kn*.1 ma* Darbininkų Užeigoje, 144” 
Mėnesinių mokesčių įplaukė So. ,**O(li Aw„ ariat pas klidio- 
$12.23. Nutarta surengti 'pra-'nų, kun. H. J. Vaičiūnų. 
kulkai | Turint patogių vietų drebu-

Po Tautos Komiu susirinki- žianm. L liauti. Kryž. nui. 
mu. p. R. Tėlevičin. I. Itnu*l. * skyrius ntsfihmkin į visus c-rn- 
Kryžirni* ri-inėjų skyrių pirmi- ėinlžiu*. knd iii-štų nelik nau- 
maltas, atidarė-L. 1L rinsjų'ju* drabužius, siutus ir avaly- 
skyrio susirinkimų. Nutarta ei-juę kokius kns gali paaukoti 
ti per namu* ir rinkti dralm- Lietuvos varguoliams bet gn- 
žius aukas ir kitus daiktus 1. linui aukoti ir nešiotu*, atlie. 
liauti Kryžiui. įlinkėjai* is kuinus tlrnlmžius liei avalinę, 
liuoso noro apsiėmė: X Zis-j Nešiotus drabužiu* pirm au- 
tuin*kaitė, B. Mockailė, D. Jre- kuštant, reikia išvalyti ir gra- 
kevičia, P. Karoliunas. B. T<-'ž'ni sulopyti, taip kad luitų ir 
leviėia, ll. Karpaviėia, .l.jim-iani miela jražiuri-tk 
Ogienska*. Rinkimas prasidėjo 
su rugsėjo 24 d. ir tęsis iki sjkv 
lio 9 <L, L m.

Tai-gi ltaeino lietuviai ir lie
tuvaites! Nrišleiskit tušriomi*

Rugsėjo 21 (I. Tautos Hondoj

ltau*!. K ryt nu*.

viaų riųrti-1 Ltetavų. ItaaM 
arki’ prirašinėjmaa narių prie 
L R. Kryž. įėm. «kyr. Prisira
šė gražus būrelis. Du nariu au. 
k<»jo 1*<> 25 «lol, tai yra: Myk** 
los luaiekiu* aukojo 25.00 *L ir 
pinitiau buvo aukoję** 5.00 
tat |>asidnro 30.00 <l,*l. ir Mo
tųjų* Gailia 25.00 dol. Jiedu 
|*ata|m kaipo garliės nariai. 
Viso aukų surinkta 73.03. Pas
kui gerti, kalbėtojas niškim* 
apie L. I•ramunės Bendrovę. 
Po to praknllsis (Msitaigė.

IM prakalbų pardavė koletų 
minėto* B-vės šėrų.

ftanodėlyj, 22 d„ S. m^ įvyko 
••viri* susirinktum* L. ii. Kryž. 
lėni, ilr-jos. Nutarta (iradėli 
įtartų rinkimų dralmžių ir 
nuiisln. Įlinkima* prasnlės su 
rugsėjo 29 «L Tat Klhtahrtie- 
etai, stokim į durių ir ka* * tar
ta, kas aukoum*, ėel|*kime mu
sų brolius ir seseris vargstan
čiu* lj*4uvoje.
kini jė’ins |*ng*’ll*<** rankų.

Elizals’tieėiai. neatsisakyki- 
nie nuo aukų, kumts-t ateis ]*a* 
mu* rinkėjai.

<Mt«s kad gryna širdis nėra 
greitai išgųadinnma. todėl ir 
jos tavo gryna ir skaisti kaip 
tekančioji saulutė,' pilno 
meilės ir iiarigailėjina* to vnrg- 
so, kuomet ji |*uitMiė suvytusių, 
geltos aptrauktą, dretančių, 
vos gyvo aenclia ranką. Silp
nai virpančia talsti kalla'-j** jis: 
" Ponia, almnžnos knip <langų 
myli, suteik."

Mnloniai ji |*a*ižiurėjo aut 
nttplyšusio pavargėlio ir švel
niai atsakė: "Brangus i ruli, 
noriai duočiau ir didei Imčiau 
tlčkinga taa už |*ri<'niimą; bet 
vargi’, nclnritt |*in»gtj. Aš nc- 
iMiti |s>ma; tat liktai viena iš 
vargšų žiimmmu. kaip ir tu, ••vo
lą u.” Žmogaus rankos larvu iš
tiestos sugraudinančiai, kute 
nrl jis meldė:"Maža tarnaitė, 
M'*iitė, |*adaryk ką man. a* rei
kalauju nuo tavęs! Duuk man!

Pnduo.
Aš esmi (mvargę*. tad« |>erim-

P.

Dralmžinnis vieta bus atda
ra scrvdomis ir |*4nyėion*is. 
mat 6-o* valamlos iki vėtomai. 

l*rnšomc, visų, kad su dra- 
tažių aukojimu pasiskubint u-

rinkėjų, kaita tie atsilankys į na-t kiek galima greičiau- 
namus. Aukokite ką kas galit einu*, knd prieš žiemą Imlų 
ir kiek kn* galit. Aliniukitu gnlinui juo* (*a*ių*ti lacluvun 
«"t Lauros kareivių kurioj & Val<^
šiandie kanjan su (tnesat* ux ________ _
saro ir musų laisvę- Aukokite hohestzad FA 
dei Lietuvos kareivių be jokiu 
išsileisiniiuo.

Raciniečiai. arpaaiUkim už ,L' ^^7 Ili^st^dCimr" 
pakalyj kitų kotoaijų. Jeigu krli<ht Uul<Wt o (arpr ir 
rinkikai kartais kuriuos namu* |*uvo surengę vakarą,
aphaktų, neužeitų, tai meldžiu 
saro aukų atnešti (m* T. Zix- 
miaskų, 1241 N. Eric KL

9.1.

Pčnktadieayje, rugsėjo IS

PASIŠVENTUSI LIE-
TUVAITĖ.

Rugsėju 14 d. Bv. l’etro 
draugija laikė metinį ousirin- 
kinta parapijos svetainėj. Nin- 
me Muirinkūue suėjo avandy- 
mui daug ovartaų reikalų. Ap
taria anradMeriaa reikalu*, ta* 
po perskaityta* laiškas U Liet. 
Raud. Kryžiau, nmėjų Centro, 
kad lietuva šaukiasi (iriu mū
sų ir kad Ine. turime |*agelbėti

Itytmetyj jau galima tavo 
pastebėti, kad artinantis* va- 
kurui bu* liHuto. Mušiau mtt« 
jeigu lis, tai nieks nebrražiuo* 
j parkų. <ii kaip sykis apie C 
valandų ir pradėjo lytį. Neku
rto ii musų nuėję |*as vargo
nininkę užklnUM-m. ar važiuo
sim, kadangi lįja. Jinai atka
ltė: “ kad ir kirviam lyty, tu
rini važiuot; jtagaliaus ne cu
krus ncsusiletaim.’’ Nuvažia
vę parko arotainrn jau rado
me žmonių. Tuojau prasidėjo 
žaisliu. Pirmiausia amerikonų 
mergaitės dainavo ir žaidė.

| ui įtaigus (Javų tuergni-
jo* dabartiniame padėjime, ue* tė* žaidė. Mios žaidė gana ui- 
kitaip me. uetamime verti va* ramučiai. Kaip vynus. taip ir 
dintū jo. vaikais. Draugijų, kitos savo užduoti, gerai at
itartai, atjausdaui mvo tau- lito. \-on, publikos mažai Im
liu. ir sesutes Lietuvoje, aut.;- vu liet mukų plojimo buvo 
tv ii iždu (muukoti $25AA) ir tiek. o tiek, 
tuojau (msiųati į L. it Kryž. 
reni. Centrų.

Garbė Sv. Petru dr-jai!
S. tipelis.

RACINE. WIS. t

Nckuiie mų* vaikinai |*ru- 
dėju mintyl. kud gal jiems nei 
th'ivik* žaisti, iK's kaip vienų, 
taip ir kilų tik mergaitės žaidė 
liet, ant gulu, ateina vargani- 

I' niūkė t>. Pikučiutė ir liepia va- 
kinanu* imtis purų, net atėjo 
lietuviams, (atskirta eilė. Pir- 

Imiaukia merginos ]*u<hiiiuiv<* 
'porų dainelių. Po tu sekė "Zil- 
liti*” "Noriu miego” ir, ant 
galo, A. Auėiutei skambinant 
unl pijano, juišokta “Klum- 
juikoji***. Su tuo ir vakaras 
laisilmigė.

Buvo liudyt, kml. umeriko- 
nam- (atliko lietuvių žaisi*'* ir 
šūkiui. Juu nvkulluint apie 
uplodisiuentii*. kurių n*-tokn-

mi atsišaukiu į Lietuvų* 
galų, gerb. Kun. Laukaitį, ku-Įporų dtiinelių. I’u lo sekė 
ris binkusi pu is-tuliiiui* nuo kiti*" "Noriu miego’* 
ILiciuu kolonija*. Kreipiame* 
tat per musų-dienražtį "Drau
gų**, kud gerb. delegatas, ne* 
aplenktų ir Uaeino lietuvių ko
lonijos,. kad utsilnnkylų su 
prakallmiuis, ne* matėm ‘Dnui 
gv” pruuešiliuj, jog geli*. 1A- 
legatu* neupleuk*- nei \\ iseou- 
siuu valstijų*: Todėl, vurduu !\o, imt rytojaus j vietinį “Tlie 
L. 11. K. rėmėjų skyrių, pra- Baily Mcssengcr” laikraštį 
šaii |*er lietuvių dienraštį'lietuvių žui*l<*« ir šokiai buto 
"Draugų” neaplenkti nei Rt>- aprašyti pirmoje vietoj, 
vila*, nr» prie lllinojuu- ir \Vi- | 
eonsino valstija. •> puma vieta' 
Ravitui-. KelioaliU.
Tikėdauuu, kud gerb. "Drau

go” n**lakeijn, neatsisakys |*u 
(tirpinti šitų n*u»ų |*ugri<laii- 
,n*ų.' o gert*, delegatui i.' kaltui 
OČIll

(i. šitų |**i-irudymą lietuvių 
ir lietuvaičių, kurio, buvo

LR

už itt-i lankymą. 
Juoku Kcsinuuu.

CICERO. ILL

Kryt Reni Atusauktni.

Rug. 
L. II. 
laikot

Mtoi I 
Ku

i

ao ru<nn

tijono dušiu ant
"Tikrai, Viešpatie, tatai t rok 

štu regėti tų daiktų, kuris taip 
užganėdino Tavi’.”

Kristus Įianslč jai tą turtą, 
kurio joks žemiškas ntiksaknl- 
vis negalėjo nulieti. Tai Iiuvoį 
puikiausias, tK-aprašmiui* iš; 
įleimautų, |*crių, auksu, snlab- 
ro kryžius. Ir kiekviena* akme
nėlis lyg išaugęs iš aukso s|*in- 
dėju itcissivaituliiiaiičiu gražu
mu. "Kaip tau nslosi. ar lui 
ar lanku* yra davinys, Ovai” 
"Viešpatie, niekuomet neteko 
regėti tokia, taip karališko ir 
tatrnlu -letatino daikto. Link- *•' 
*nui y ra man regėti tavu šven
tose raakose”.

“Ar žinai tu. ka* galėja duo
ti tikį brangų įtaikią man!”

"Ne, Vi***ti|mlie. IL-t tikrai

KBIAU6IAI RKIKALIIIOI 
DIRBTI AKT LYGIŲ 

KOATŲ.
Kiti tx T>n»t. krvitaCtat. nikai itw; 
dnr*N«» |*AaO«AlML m* tttcv tiktai timlit* 
Imuic *auKet«« rvAfra • %.»•
UmliMv t aitrai: Ilk l mvaltf ir <Iim« 
gtMto. N a-m Jum* rarvabmitML Akrtkllv 
ir |«raittknoikltc.

UBBAMEK BB08.
LUHty TAIIAHIM 

M«M bm4 <*N> tNalrr*.
3250 Ogden ava. Chicago,

Uždirbk 
’ąsad’so

i savaitę
lurtMtoU tr kriaunai )Ta reikalais* 

liml vbuotnH. jie turi trumpas va- 
UtuUa tr lengva darbe.

Mr. gulima Jas Ikrai ok)tl Ma darbn 
| trmiiiM la«ka dienomis ar vakarai^ 
ui maža kaina. ttpactjalM skyrtM 
mokinimo ant antram v rovar maM- 
■v-

Dl.

davė turtuolis. Tavo dranga*.
didis Tavu mylėtojas, garsus

tas: net mari" šinii* Įmliovė,
tarsi, tvaksėjusi. <lrlla4i mane!
Ncjialik čia manę* jiinii negu
suteiksi kų iš ns-ilės K'icvo,
duuk man Žiurėju vargsa*
j jus drabužiu*, kur tarp storų.
tankių kvoldų kasžin kas su- 
bliigėjo. Jauna mergaitė su- 
brutulo. jos (dona rankelė grei
tai surado iitaulį daiktų ir 
prisispaudė jį sau prie kruti
nės. " Duok, mergelė, duok man 
tų, kaip Dievą myli,'* kalbėjo 
vargšas.

Skaisčitis, l«-t diibdio liūde
sio |s-rinttoa akys jos. tartum, 
sumirgėjų, kada išvydo Iruk- 
šianrias to vargšių ašarų pil
nas akis. Tada abu jautėsi są
jūdiniu. IM kaip debesis kad 
sk’iika nuo loŪ Idiagaaėių 
žvaigždžių vaidu, taip jų liūd
numas |*ranyk<> ir aagštoji dan
gau* *is’l*\p šviesyta greit ra- 
lilinfk jtKNL

"Imk ImoK1- Aš tau iš Die
vu meilė* duodu. Tegul laimi
mi ir a|sl<*vanoja tave savo ra
mybe,” ji raminančiai kaltajo 
ir maloniai <lėjo į jo rankas 
kryželį, sav<* močiutė* inuikuti- 
aę dovanų, nes kitokius ji ne- 
tnrėju.

Vargšė Oiiuų-, nuolatos ne
šiojosi tų liraugų |ialailui. nuo
lat*** turėjo savo širdyje motu
tė* dovanėlę. įteikė jai tą kry
želi jo*1 MmtibB, kada gulėjo 
ant mirtie* patalu. Tada sykiu 
su ]Ki*kutininis aut šiu’|<n*au- 
liu žodžiais:'‘Laikyk šį kryže-

Gilioje senovėje, ldetuvo* 
sortapili**. sako, riogsojęs vi
duryje šlainaučiosio* girios. 
Jis išradę* lyg juodu, augštu 
tauru apsu|>taa, Murini nuo to
lu. Giria jį rėdė net ilgus lai
kus. o lietuvius tenai gyvenan
čius linkstuiiK* giesuiiuinkai 
l*aukšteliai, kurių laitui daug 
buvo lame miške.

liautu ir linksma la-gak* lai
vu gyventi musų seneliams!

Nilpaa. sudžiuvusi lietuvaitė 
mergelė ėjo t«» garsingo ganto 
(miesto) tamsia gatve, kuomet 
aušra kėlė iširtu jiaslą naktie* 
užlaidų, kuomet tamsuma ajjvi 
do migdžiusi žmoniją ir šviesa 
užviešfiatavo visur.

Merghut ėjo taip tyliai, kaip 
aušras švitimas kad eina didyn 
ir taip greitai, kaip skutau* de
besio šcėi-lis.

Netašytų storų rąstų, lietu
viškos grįčio* milžiniško didu
mo ir I Jetuvos kunigaikščių rū
mai spindėjo nmbntiu atspin
džiu jai praeinant.

Lyg dvi ypati ji *u savo še- 
sėliu ir su nv|*nprastu aušros: l' taiĮa*didžią |mlnik<>* lirungv- 
greitumu i*-g«*Onutė tomis ae-j“^^ visuomet tun*k suv** at- 
davės Vilniaus, ratuyliė* |*ilmi. 
mis gatvėmis. <* stipry I*- np 
link, rumiiikštiia* nuolatinės ko
vos ganių, llausvai. tarsi, žėrė
jo šiaudiniai namų stogai, pra- 
eiiianl lokiai IJetuvos dukrai, 
juokėsi, knip rugių varjais sau
lutei n|*švictus. Gatvėse akine- 
nvs gulėjo ramini ir jai užmi
nu* ninrtegėjo lyg nutži kniu
ksi. Daug kartų lie akmeny* 
liudijo lutr-unupkniln žvangėjo 
lemti garsini lietuviškų karžy
gių žibantieji plieno šarvai.

Dabar viską* tavo rantu s<- 
noL- Vilnimis iiiiegrtanėiasc 
gulvėse; niekus nesilmkle ir ne
sisukta*. vien lik ryto švelnu
sis vėjalis Is’-tso Onutę [>;ilik<la- 
ma*. o diena s*-kė |*u-l.ui jų.

Ji išrodė užimta aušras sva
jonėmis: nekalta, skai-ti, link
sniu ir įlangtškus ramyls-s pil

■ !4UhAl.u<**4* rublio**, ( pi ramti I tojai 
ĮiH’ gurkt** priguli varguniniii-Iiiui*.
kei, tt. Pikučiutei. 

Kadugy:

ELIZABETH, N. J.

Itu li •!.. 
imUni/.

Ut

kardinolas ariu* karalių*: gal
koks galinga* imperatorius tir
ta Tavo vietininkas |mpržius.
Kas tą almužną <lavė Tini.
brangusis Išganytujau, yra tik
rai garbingu.” Išgany tojas įsi

PAEKOJIMAL

MASTER SCHOOL,
4. r. KMhita. nu urna

190 M. Stato Str.
lak« 0*1. 4 tah

v.

rab-MtaU |to»«>«thlBliM Vlt**l!*k*S J**
to.*4n
ka Liti

Ki

4«rrlurt4 Lik*. J ta M*

k. bbnpU
37 K. Ur.MBd«to-«i

< H>. k*M

ANT PARDAVIMO.

mintyje ir melskis už mane 
prie ja. Atsimink, jog |«-r Jį 
luusų išgimynuis raminsi. Daug 
vargu turėjau panešti ir iškeli- 
tėti iki aš tn|*au jo suvininkė. 
Klu|*lunui aštriais akiueuėlių 
nula-rtnis takeliais dienomis ir 
naktimis ėjau ieškodama iki su 
radau. Daluir lu žiisik. jug šis 
kryželis l**n» didis tavi* įimti* 
uos biria* ir iteprarask jo.” 

Kaip lengvai ir kaip gn-itai 
gul didį auka būt |mdnrila. ka
da žmogus t rokštn.

Per mišias' tnutė atsiiuin*' tų 
nelaimingų mršų ir *luvė jum 
ulinužiKv nrlsi meldėsi už jį.

Tvtuii prieš altorių mergaitė 
atjautė taip kaip ir visuomet 
t-uildiiigumų. iH-Įmpim-iuj *al- 
•lyltėj. Dievu meilė* perimta.

Nokt| ji -upnnv**: man- I- 
......... ........  , ... ganytojų (Moulio. Karalių ka

na. Tyras. šv*-lnu* rytinis kva-1 ralių Jo nmtu<><«* atnžtno-. ne 
|*nskoi|* dirn**.-gyvūnų gaiviu-1 užir<-*taiM-i** *viesyls. Ji* lu* 

, tiitolat Is'g'* jų ;>**lik*bi I i*.-uuuta* nlmiiina-*>u<> tų. k*i 
lyg tiuu'sluiiui* atkreipti į riu**s išliuosaio ir padarėkara-1 

Ini |*n-ai|l''> ntydų, knd veiktai 
(utirtų. jog rili eina viena i «li- 

l«t<>ųjų Dievo tarttai' tų. Bet i>.t 
Ismli- miegu<>-r. tarsi, puškėti 
<ięs tirrumu ir i*es*r*l' .alinu 

| te it nui.*- vien tik nuiluniiiinku 
|*luLl*-r| einant pri,. • I ir

I * i

L

Litu* ?au

i tol . IH'U.'I 

irtai :»• u
u pa

< >

* vi
U"

kėlė akis nuo to, ir atkrei|M- j 
ją. kuri datar žiurėjo nnt Jo 
veido su didžiu nuilonuniu ir 
misislelk’jiiiiu: >a* vonia* jai' 
atrodė gariunga* »<t ts-ap-nk** 
ma meile ir |*a*igailėjimu Lini
nių. kurie nukartų |dakė ir 
spjaislė ant Jo. ta* vešias uc- 
knrtą tav» draskytas ir su|*ur- 
vinlas. I tai m r gražiausias su 
nemirštančia grožy ta- ir meile, 
ilieviėka ir žmogiška.

“Tu kalia tiesą. Ona. Taa 
yra tikrai ina«m didi* draugas, 
kuris |uuiukoj<* man tą įtaikių: 
bet mdntvu l« daikto davėju 
j*4o* kunigaikštis ir ll. Žiūrėk, 
t huų <tatar. Ji. kuri italė nuiu 
tų karališką almužną. yra tik
rai didžiu nunsi <1 raugu: vie
nok ji vadina save nu*a5u**a 
taruaite VM|uUics dcaaus. 
Žiūrėk, t Ina. datar aut tavu nl- 
niužuo*.”

Ji pamalė tarpr garbės, auk
so ir visų lų brangenybių saro 
tnažą. senų sudilusį ktyMj. ku
rį gavo iiu*i savo mirštančios 
lisitiisi*. o įteikė mum* vargin
gam seneliui i* meilė* Dii’Vu.

Štai toki yra meilės galy Is-. 
kud ir motiims ž**lis, toks tvir
tas. kaip (dieno retežis, ta|s* 
sutraukyta*, kuons-t Dievas tu į 
(*a reikalai'**.

Panašiai ir šiandie atsitinka 
lar|H’ lietuvaičių. j*-i Dievas i* Į 
jų |•ar■•ikrlllmJll aukos, j* . >*e 
atsižvelgitaUMis ant varituuėių- 
jų retežių, ur lai likytaniuase 
ar tautiniuose reikaluose, eina 
temti, kur gerovė ir idealo*, ue- 
alsižvelgitanm* vardan lieso- 
ir |*aitij<*tiškuns< su si*4ciu ir 
skambančiais žodžiai* nnt lu- 
l*ų:"D*’U*el Palria.”

Pctrag P- Oorėaai.

>

S. D. LACHA W1CZ

GRAND RAPID8, MICH. 
LIETUVIAMS!

■

^DR.1 E. MAKARAS

.... .................................. ........................——-

Oflaaa: IW W. <Uh Btrrd
VbUMoc 1L ■—S tr T—<

TTtatoaa* Boolcnrt UN,
IIBC1JMB<-1IA- UU H.. Wnu< m. 

TBlcfosaa: Tardė UI.

Dr.M.T.Strikol’b 
LIETUVI6 anirvoJAM m cbuutmm 

•m W. <Wb BL C*M9QBt OL 
artM TrlefMM Bovlmrt !«•

Dr. S. Naikelis

I
Dr. A. K. RUTKAUSKAS

M-Kltlry IT44

IKJIM 
SIM KMth Veltu ranIra—B
KgtoF B *V «4T K»tH* JB|

SBSaiiE SAVO MUS.

/ ’ 
• I

j Dr. G. M. GLASER 
l*rakt>k«iuja lt metai 

<»n«aa Sltft tora Motėm Nd.
| karta BĮ-m M.. <*'toaco. liL 

*1 JAUKTAI
J UMrrttku. \>riAk>i. ta*>p«t rtore* 

B i ak m l'KV
ital'li“* V.UANH#: Nūn • ryi« 
1 itu lt. taua l: iki ! |m khL aw f 

Iki I valaMal vakare
f ar. a,«i .n». •»»•«, « y r„ 

«. aarsM tlT

Dr. M.Stupnidd
3109 Sc. Morgan'Street 
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DR. LEO AWOTIN
Uįd)loja* CTUrursbM. 

Akanrrto.
IBM* •**. IU1-MM M. <1.trar*» 
Kalt* lictuviakat. lalvUJud tf 

rtiMMMU
Vk!aB4ue. 1* — i: rytu «

vakar* T vi. «.'»tut! 4>C1 <
>aa aa a s aaaaaaf.a.a t, . - .
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Jūsų kolonijoje nuo Bulau- 
džio 2U dienus 1919 m. "Drau
gų" aUtovauja p. J. MARGE
LIS, 514 Myrtle tlr.

Prn* jj galite "Draugų** už 
•įrašinėti, nusipirkti. |>a>luoti 
i ji pajieškojimut ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų.

A i uotu* atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam G ran

teli Rapids. Mieli. "Draugo" 
agentui, 

h—-------------------------------------------------- ~r------------------------------------
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DR. W. A. MAJOR 
(iTIHKMb III 
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Malioriai ir Dekoratoriai
Ilgu melu patyrimas mvo amale leidžia r 

likti pirmo! rų»es darbi pigiaunoini . kainom*
AUiiaukiU pas

P. Cibulskis ir J. A. Poška
2343 W 23 Placc Telefoną. Cntial
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JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

m to<>. LA to.U4>: toTIUXT 
Uytru'ma TcJ. Ilumbol4t >T 

V •kąrą* u ;>ll W. s: l>W
Tai <»»
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V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
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k cracAGOs LCTmy
KOLONIJŲ

A

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
Pirmadienis, rugsėjį 29 d.. 

Ev. Mykolas, arkaniolat.
Antradtaut, rugsėjis 30 d.. 

Sv. Hieronimas, kun.

KALBAMA APIE CUKRAUS 
PABRANGIMĄ.

1920 metais svarui prisieisią 
■akėti 25 centai.

Barokinio cukrau* išilirličjų 
eųjtllign t liieuguje luti -uv.t 

šlavimų. Suvožiu v iu*- kaliui 
ma. kati už kelių *avaiėių cu
krau* »varui pri*iei*ii? mokė
ti 13 ei*litų. Gi l!kJW metni- 
*varui n-ik'in mokėti m-t 23 
reniai.

Prn*žu*li* e-uittli tume, tad 
eukrn't* m- lik |«-rtuažn. I**l jo 
didt-T dali* įlar iš-iuie'-imeii 
Eurr>|*.i;.

Prnuažn ettkntn* imk-l. n*- 
šįmet liuvr* te-vvkę* cukrinių 
burokų uiderėjiiun*.

Gi KuroĮM.n Munėiama <l*u.* 
cukrau* toib-l, kn<i :*-tuii už jj 
branginu nuiki ma. Iltdišt 
faVw pilkilniiui e.ik u Vtieti 
•teŽi jo evarui UM.uikn Ifl eiti- 
tų. Anglija gi Iftr.

Tad cit k rn it- išdirbėjai. «n- 
prantanm. ym palink? kmlir 
vi*ų cukrau* išteklių |«irdt*i- 
ti Eum]ni.

Bet ieilirliėjaiH* yra ta* v.ti 
ga*. kad ji<. šįim-t turi vn<lia.. 
tie, vyriau*yliė* nurodymai, 
idųmlami cukrų Enni|*in. \ v- 
riau*yl»'- cukrau* ievežimų

Tml reikia diliai r žinoti, kml 
ateityje eukitiu* |iiguma* nr 
lirativimui- prigulė, išimtinai 

, iimi |uiti> po-ridento, .b-i Ji* 
pilat latyb-ti nutarti nupitkli 

'lilllm1 eiti ftl. tmillli-t etikrii 
Ibu- pigu-. Kituipvi enkraii* 
I .litui bu- tu piii-ituiiun nteinan 
eini* metui*.

Tat-ni biitokinio cukrau* i?- 
dirliėju -iivtižinvitiin* *fovi už 
lai. kati Kulnį* cukrau* užile- 
ri-jimai (cukrinė, nemirė*) Im
tu miĮiirkti.

Titu t II Iii tiv:i?invimn- jtct 
įtarė m-t ir n-mlitirijų. kutiųjn 
rt-iknlatijn nupirkti Kubo* cu
krų. Ib-xoliuciją |m*iunlė ap- 
knlluimųjai tnr? Imi (lautnlili) 
ir pm'-inm pn-z.identui.

Suvažiavime. I*. to. |mai*kė- 
jo. josr Jinmlie cukrau* vnt 
• l.ir iižli-klinni. Ir etikni* te
turi Imt brnngv.ni*. knip *r. 
uiuu. Tik saiga* lame, knd 
didžiuliai krautuvininkai pri*i- 
.krovė dnng eakrati* ir Iniko- 
*i kokiam Ini gidui.

I Tiki Inrptt vyriau*yhė vėl- 
■ tui kovoja prira tilo* cukrau* 
“lumrderin*".

MIESTO TARYBA TARSIS 
APIE PRIĖMIMĄ KAR

DINOLO.

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS.

Antradieni* (Tlurninkn*) .‘Ui 
tti*»-*-jo Nekalto l*ra*bb'-jimo 
įu<nųi. Itrigliton Tark Cbicn- 
po.

I Ttvč-iadirni* (Serrda) 1 -*|«. 
Iii? Dievo Apvoisibi* Įmrapijn 
JS-tn ir l’nion gatvė* vakare.

Petiklmlieiii' (Pėtnyria) 3 
-imlių Av. Jurgiu |iara|Mja 
Ttėia ir Aukuru gatve, (Iii. 
catoi vakare.

Sekmadieni* (Xi*|člin) ' 
-Imlu) kv. Juozui*, |otr. Soulli 
Ckieagn. Tuoj po *nmos

Pirmtolė-ai* (l*nneiWi*) <5 
.*|«ilit) Aušra* Vartų Įmnųi. 
2323 IV. 23nl pi. (Iticngn va- 
kare.

Antradieni* (l'taminka*) 
7 *|ialii) Vi*ų Aveniu | m rupi
ja IbiM-laml III. HrttN! VViilui*!, 
avė. va kare.

Ketvirtadieni* (Kelvergn*) 
!• *|mlių hv. Mykolo |tnrapijo- 
je UJU W. Wnltnn*ia avė. (Iii- 
vagoje vakare.

IMtktmlimi, (l'ėluycta) 10 
*t«nlių Av. IVIra |mrnpijojr W. 
I'tillmann III.

29 nigaėju. 2. 4 ir S -Įuilių 
prakalbų m4tus

Kiekvienas kuris rengia baksą siuntimui į Lietuvą Pažystamams ir 
Giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus:

4

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus.

Abh-rmanatn*: ŠValkoviak. 
tVnlkcr. ('ullerlim. lank. Lyte 
ir lliekert |mretkalavn*. tnie*. 
to kb*rkn* Igoc rytoj, rng*. 
311. Mtšaukia *|**rijalĮ tiiieelo ta 
rytai* Mtnirinkimų *u tik*la pa- 
nitarti n-ikate oricijalio Įiriė- 
mimu ta-lgų kunlimdo Mercier. 
kiHme-t |ut*1nra*i* atkėliau* 
< bieagon.

Tarytai. *ti*irinkiiiut* ntifori- 
. zu«« majorų .TlmtuiMmu? pa*- 
ir kirti priėmimo kiaoifetų. gi 

*i* n|*lirb* vt*ų lai i*kilmyta-i 
programą.

Praeitame ntarninke !«. Vy. 
čių Cliiragu* Ap*kriėio Vei
kiančioji komi*ija buvo mitą 
ru* nurengti eenskije. spalio 1 
<L vakarų |mgeriiimui p-rlu 
kita. J. Mukaičio. Kadangi lų 
du'tių kun. laukaiti* Im* už. 
imta* prakalluani*. lygtai ir 
kitu*e |mtogio*e dh*no*c, tat 
vakara* tapo nukelta* į *rrr- 
<lų. S d. Kimlhi.

Virte Im- |m*ki4bfit vėli.>u.
Apskričio Valdyba.

kontroliuoja. Vyriau*yta’- ne
leidžia išdirta’-jam* |mlinknttui 
kiekybę cukrau* *tų<4i katro 
prm.

R4 ater* laikas gi ji* ne- 
pertolinm-in. kuomet tn vy- 
riau.yliė* konlrota lui* |mnai> 
kinta. Panaikinta gi bu* *1 
pravvdimu galutinu* laikos 

Tuomet i-tikrau* iLiirta-ji? 
ter4r,i< nevaržys Ir jb- tų *avo 
produktą ilidriėmi* ko-kyta'-- 
ttii* |at*tmu* Kuni|aai. Tuomet 
čia eukratt* bu* mažai ir ji* 
bu* Itrangu*.

Prieš brangumų yra priemo j 
nių.

Kuprnnlitma. *itvnžinvii*ieji 
cukrau* išilirta'jiii |u ii<; ,M' '\v<-l Iii 
nako. ib-l vi*ka* žilumui ir I*.Į 
jų pa*akynm.

Kml eukru* 
brangti?, yra tinkama ptietmi ’ 
nė. 1a ptieiiHUH- priguli mio t,)t tm-rgitu?. klerkų. Kilai liep

ta (lakelti ranka* ir eiti nu 
nalyton vhdun.

I'wt tuo |Kičiu imimenltt o(i 
-m inėjit kita* klerku*. Tuo 
j.itt* primalė, kn* ilaro*i. i*»i
■ . tl! resiilletj ir ĮKlIeidll kr 

- *111 iii. į plėšiku*.
I’iktmlnriai i*ditmė laukanlnicile ir pririryšimu prie *nvo 

-i'ę:>l š-iii*],<<l:-mi. ta-l niekota- ........liti, kurie kattja*i šiaudu*
p liiije. Nitvnžiniu l.-inkininuo i*'t prii-štii* už l.ietuvo* lni*vę. 
i<i n (ton kibi Ii u. .....•—

\|ii,. it->1 ilrihi.i prntiešta |m 
lielflli.

Un .lei.-kiiiii i*-r dienų *uki 
*■-1 ;ii.litii. utį.n ir viduje. 
Apie A;i,t vnktire. tų |mėių 

di- nii. ib-ti Ltivai Inivn lietumi 
oli-o knmtatryj. St.-tign viena*
■ • jų |i:i.|e!i'jo eituilll (repais
> ilid'iulį ufi«ų <lit *u kaukėtu 
|.l.-lil.u. Akimirkoj di-tektiva* 
i: <tr>n|L-' remlveiĮ ir Jovė. 
I\ 'ipl.., i i. mi |iogulilė. Kita* 
. I. |ui-i|e|.|o ta'-gti.

Tnuiit. det.-Ltivni ji imviju 
-I. zud.e'i., vnrilmoi- ir *ia-

DIDELIS NEPASISEKIMAS 
PLĖŠIKAMS.

Vienas mirtinai patentas, ki
tas pagautas

Praeit** |**ttk1n<liitii<> ryte 
keturi |»l.'--iL>ii užpuolė J. S. 
Gile. A. S-m. rimo. i*Gm*. 21211 

::tl. .Iii lik.ln* Imvo 
■ išimti pinigu*. kokie ofi-uti 
|bitvo (uirvežti JA linuko. n|itin> 

ateityje m*pa k*’4i .birbimui; ils
Tb.ikui ..(i-.- atrado tik vii*

palies prezidentu \Vil*oi*i.
Kaip kari** turtu, taip ir 

įlabnr dar veikiu pn*zi*|ettl» 
įstrigta tarytai 
linkini tvarkyli 
tai Sinti1 
Boanl". 
rimu fu tarytai 
kn>l atriiinnlirtos 
lies vy tinusi I 
cukrau- nžili r«" jivu.o

.li-i tu
1 muile! Siiv 
Užtekt iriu* eul 1 
vi*uoiue| |«ui-Lniu- 
mi II is-ntu. , 
ta- etikių riitfiirkiii 
trise rtil.rni it Lnin

Tirititt- pmuinėi,. 
klausiniu šulini nt

etikmii* pr<i 
inr.lu "t'ui 

- Sttgnr bLpuilizut <•**' 
Su p ■■Z.illellill pitlti Ii 

guli milai Ii. ■ 
ite-l.im* »ti 

nupirl.111 it*ų 
;* Klttaije. 

butu tmp |«.|.|;ft?tl 
\ ai■ 11|,«Ui 1u,l u 

- tn butu 
mut. -ta 
tyrinu ? 
•i tmėtif

»»<

vrn T.-t 
U im lu

Ii

l"ri

it

Liet. Rattd. Kryk Veikime

Buvuziuntc ne-tH-iinln *u»i- 
riūkime |m*irv*lė veikimą* ne 
!*•; <markiau*ia*. žinoma, i* 
prie.'actie* kitų darbų, kurių 
ilutigylH- Ji nH-m**j »u»iiltin‘. 
Ym *akontn. knd viena* žnt«- 
gtt» tt-gnli užm’--1 kelių viidtt 
Taip-|Rit ir veikime. Tie |m- 
iy- žmonė* dnrim<ija*i |iarn- 
piji» ir kitai* reikalai*. <■ y|tač 
ttiu>ų motery* ir mergino* už
imtu* |iarn|>ija* linutru. Jo* 
*ako. kmituet ttžliaig*i:it šilų 
įtariu?, ladn grieli*im kitų, o 

įv|*aė imsime* už L lt. K. vi-t- 
i Limo.

Mu»t? (utrapijoj yr* žmonių. 
ĮI. tirtų širdy* dega Lmluvo*

n town or lake.

kalbmkit nauju* narius dirtt- 
kite. Tado ir ju* galėait pa*i- 
girti.

F

• II

■3”

SKATIKAI.

Ka, 211 tai po 2c kiekvienų. O kn, imtų 
Kreipkitės adresu:

1800 W. 46th Str.. Chicago, UI.

"Draugo" knygine galima gauti šių atviručių jau ]iagnminta kaina tiktai po 
•c ktekvietu

K
ta-mažinl

niažūtu*ia 10 gnu* »,l 23c 
loltau rnutin už pu*, kaino

DRAUGAS'’ PUBUSHING C0..

1. l*ara*>k į l.iiliunimn Amrriean Tratina Cik. b W. 4>-1h Str_ Nmr Turk City. ir gauni Muulimui n-ikalinsaa labui ir icok- 
Mins, kurie lik n-iknlin«i. Prašyk |« vinių vi ų kiekvieiuim baltai. kurį manai mųrti. l’ž tai nieko nereikia mokėti.

2. Ilakao didumas turi Imti 3 |ėk» ilgumo. 2 |i**l« |datum<i ir 2 |ėik« auiSlumo iš lauko miltuojant. (Jokių kitokio dalumo 
linksi) negalini.* Mųxti l»* |**i kroviniu.) ltak-a* turi Imli |iaikirv tas iš hnltj tį arlm Sį colio storumo.

X Išklok loto® vėlų |>l<*nn aliejiniu amli-kla — klejonka (|*atuišiii j lų. kuris vartojamas stalų užtinti).

4. Dėt ] links, dralmiina. ėevrryfcua ir visukius atkMe dalykus, tik nedėk, m r no* h* kvietinių miltų. Tų dalytų 
dėti dėlto, kad lutam. kuriuose yra vyriamyto-s neperJ'rttrėtm mėsos aria taukų, valdžia neiSeis Mušti. Kvietiniai miltai yra 
nždrnnsta iSsiusti i užnitaji.

3. iUksų pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai ncrikratytų ir neriankiotų.
A (’&alę* viršų. apkalk a|Mukr< Miką ar vėla laks, aplinkai, taip kad kuri nors lentelė nepasaiuminotų.

7. Alydli.ii ir gražiai išpildik dn rašteliu. Inirimo mes pririum-iame, ir priklijimk ant Intam palakioje vietoje. Numerius, ku
rie randasi ant Ui raštelių. tnip-pat parašyk ant imtam. netoli priklijuoti] raštelių.

5. t’ž ck*|.n*ą arlm nž (teitu vežimų |mts apmokėk iki NcaVnrko.

9. Neužmiršk iš|iib|vti toms tris (Imlių, rausvų ir erllonų) siuntimo Idankų ir visas tris išsiųsk tuojau sykiu su money orde- 
riti nr erkių už siuntimų j l.ė-luvą, a|nmurų. pristatymų l.s-tuivije j vėlų ir p. Jei |«-r apsirikimų prisiųstumri perdaUR pinigų, 
kas atliks lai* suKrųžinla. Jei neužteks, mes turėsime sitysli liilų. tani prunoki’-tnan-i. Trimhiu- teisintai apskaitlhtoti. kad nereikė, 
tų mums hm-ikalo laiku tratenti. Siųsk 14 rentų nž kiekvieną svarų pilnai pridėto taksa.

10. Mes priimsime ir mažus Imksukns ariu ir rišulius — Imndulus. Imt jtnn turėsime perkrauti i Imtam, prieš siuntimų per 
marias. Jei nori lokius rišulius siųsti, laip-pat imžrnUink. kaip ir laktus. ta-t pririųak po Ik rentų už kiekvienų svarų iškaariams.

11. Rąžyk ėrkj ar money orderį vardu l.ilhusnian Amrriean T ra. linų Co.
12. Adresuok laiškus ir siuntinius;

UTHUANIAN AMERICAN TRAD1NG CO.
6 Wert 48th Street, New York, N. Y. «

Ainotui |irat**ta. kad (*hiea- 
sro* Afudcričio Moterų Kąjmi. 
go, Mteirinkiiiui* įvyk* |«niM-- 
«b’4yj, rug*ėjo *29 d„ Itrigiilon
Tarki*.* Nekulto l'rnaidėjimo 
Taneli'-* Avet*'. para|>. * vėtai- 
nėj. Pradžia 7 :3() vai. vnk.

Vi*o* delegatė, yra kviečia- 
iimi* Imtinai atsilankyti.

lt Jocaitė, rašt

Mų* luotely* ir merginos ta*j 
'liršmittėli? darbų, kožnatm* I.
Ii. Kiyž. nua'-jų »ii«irinkim<*' 

■•tovi pirmoj** vieloj ir linu- 
t.'uu*ia |ui*id:tiliiuijn tu* ilratt-1 
gijo* naudai.

Verta ĮuiKi-rbimii vrn p-lė j 
Sifitau-knitė. kuri lui-tnruo 

.pi įnikti plir I. lt. Ii. rėmėjų 
•kyrio prirašė «uvir* 30 narių. J 
Jeigu įr vi*o* mm aStiumiolik-. 
to. iHol.-ry . tnip pn*nl:irbuu>. 
I ui|i |Ki>i<l:trl<;ivii nitgM-inti tui- 
n-tn liMTgnitė, gali *akyti. kml. 
nJtiiiiniolikicčiai bu* |Ktvyx-| 
• Ižiu visti tliii-agni. Tut milte- 
ty* ir mergino*, j dariu?.

\ 11111 ir gi ta-at*iliklt. Ifirta 
kitv, jeigu nenorite už»il«*i»ti 
moterim* ir jei norite, kad, 

Į ir *u jutui* kiti skaitytų*!. At
eikit i šaukiamu* I. K. KrvšJ

Jmzidis RlaMii 
mirė rugiėjo 26 d.. 1919 
3:30 vai. po pietų 49 me
tų amžiaui.

Paėjo tt Kaito Guber. 
Raseinių Pav. tvingių pa 
rap. Pajūrio miestelio. 
Amerike ilgy**"® 18 me
te-

Laidotuvės atsibus u- 
taminke rugsėjo 30 d. 2v. 
Kryžiaus bažnyčio 9 vul. 
ttryto j 6v. Kazimiero ka
pines.

Velionis paliko nuliu- 
dime moterį Barbora ir 7 
vaikučių, kurių vyriausi* 
22 melų jauniausis 4 n» 
te-

Velionio kūnas randa-i 
po num. 1730 W. 47 Ssr.

Visi giminės ir pažjsta 
mi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse

Liekame, nuliūdę:
Moteris Barbora Rim 

kevičiene 3 dukterį- 4 tra
nai ir Žentas Juoa Lignu 
garis.

I

Aiandic. t. y. rugsėjo 29 <L 
vakare Itavi* Numirė parko 
svetainėje kun. prot. Pr. Bū
ry* skaitys lekcijų: “Katali
kų Bažnyčia ir Itarliininkai.’*

Visi ktirsi.slai’jiraJiMiii susi
rinkti.

ARSGONGSSTAMn 
iMUzaoms 

UNITED STATĖ* 
O0VERNŠ4ENT

BIZNIERIAI GARSINKITE 
DRAUGE ”

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ 
JUNGOS KRAUTUVĖ 

901 W. 33rd Street Art Bridgeporto 
Tittcaplankia jo* nei viena*.
TrtHttrt* Įvairiu
Turime at*ivė<dnti ir KU CUA1F0.
Turime knrno* skyrių i**iunriain«. laišku, ir kitu, 

reikalu* atliekam. Tarime įvairių laikraščių.
Čia yra "DRAUGO" agentūra. Galima čia gauti 

Brnitgų" nnvijnrkti, paduoti į jį pagarsinimų ir dar- 
Turime taippal faygų ir maldaknygių. 

Prašome atmlankytL

NEPAPRASTOS ATVIRUTES
frzjl SEPTYNI

I
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