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GEN. WOOD PASKELBIA 
SUVARBYMU8.

Omaha, Nebr.. spnl. 1.— 
to* riaušių vadai turės progos 
dabar “pasidžiaugti” savo at- 
liktą darbų vaisiais. Daugiau 
dvbb-simties vadų jau suimta, 
anot pranešimo miesto advoka
to Mnrrav. Jie visi kaltinami 
pirmojo lnijonio žmogžudystė
je. Pirmiausia, už pasikėsinimą 
nužudyti miesto majorą. jm«- 
kui už nužudymą juoduko.

Murray tvirtina, jog trumpu 
laiku dar apie 30 žmonių Itu* 
suimta ir pastatyta kriminaliu 
teisman.

Oen. Wood veikta.
Atkeliavę* čia S. V. armijos 

gen. \V<mkI tuojaus (ia*krlta- 
įvairius militariniu* parėdy
mu*. kuriai* stipriai suvaržo
mas civilis žmonių gyvenimą* 
ir veikimas.

Uždrausti visokie viešieji 
susirinkimai, gatvėse kelių 
žmonių pasikalbėjimai. Kno- 
aštriausiai uždrausta gyvento
jam* nešiotis* visokio* rąšies 
ginklus.

I
I

Vokietija Išnaujo 
Blokuojama

epai 1-—Patir
ti 31 diena gele

žinkelių adtaini-t racija gele
žinkelių įlaririninknm* (sluųe 
inrnam?) pradės mokėti dides
nes algas—4 tentus tlaugutu už 
dari m vai 
statęs pata 
na*. Be to, 
ha* Im* l 
landę pasti

Tos ati 
ma taip 
riausybė 
keliu*.

landą, kaip yra nn- 
ta prez kimia* Wil«o- 
Io, darltininkani* <lar- 
nuaktyta* ant « va- 
*to4-
iuai*>* bu* prisilaikre 
ilgaĮ. kaip ilgai vy- 
tatarnliuo* griežin

tadšcvikų vablžia 
|m*irengusi taiko* 

mi talkininkai*. 
savn sąlygose *1a- 

daiktą, knd 
liūty

SULAIKYTAS SIUNTIMAS , Katrie laivai Imvo išplaukę,
MAISTO. jtie nesustabdyti kelionėje.

_ . 1.1..r ■ Tiems leista pastatai Vokieti-Gal dabar vokiečiai pasitrauki .
U Pahaltiiai J"*

rmuųn Tnipimt vyriausioje talkinin
kų tarytaije tariama*! talijau*Paryžiui. *|>al. I.—Aną di«-

ną talkininkai per*|tėjti Vokta-: *u*1iprinti bb>ka<lą aplink tai- 
t i ją. kad ji išnaujo bu* Mo-, 
kuojauui. Xrgnu>ianti už už*ta-1 
nių nei maisto, te-i kitko, jei (

■ neatšauksianti savo 
kariuomenė* iš Lietuva* ir 
tat vija*.

Vokietija poMTmvri nrąai- 
klaii-ė talkininką |w-r*pėjitiwt.

Italui r laikraščiui šia praie-
.ša. jog talkininkai mi vakar 
Idtana |m*lėj.. Iihtktmli Vok'n-- 
i liją. Nei vima* laivą* *u uuti- 
'siu nota* taidžiama* plaukti į 
Vokietija^, laikraščiu* ligi toli
mesnio parėdymo.

VaaUagton, spalių I. — 
Čia a|itiirėia ofieijalių žinią, 
jog rusų 
Maskvoje 
tarytaisaa 
Bolševikai
to *vadiiau-ią 
jų vyrinu-ietn* vadaue 
a|slraustn* iškeliavimą* iš Ru
sijos.

BoUeviką plenavimai.

Anot pranešimo, tadševikai 
yra jau siųdmavę panaikinti] 
ru*uo>r visokį terorą, lianai- i 
kinti galnliinimii* žunmių ir 
valdžią |«ive-ti -oeijali-tnin- 
toenšev ikntii*.

Už tai jie tikisi nuo talki
ninkų ganti n|slrnn.*tą kėlėme 
dvylikai svarbiausių savo va
dą. kaip tai: Izninui. Trorkiui. 
Zinovjovui ir kitiems. Tie va
liai imsirvžę iškeliauti į |Meti- 
nę Ameriką.

ševikišką Rusiją.
Vokiečiai atšaukia ravo 

generolą.

Barni, Rvetaarijn. sjiaL 1.— 
Iš tb-riv-no čia pram-šta. jog 
nb-knis nuėjusio* vi*o« vokie
čių vabižio- |m»1r.ngo* atšauk
ti i* Paimli i jo- gviM-rolą von 
i|er tioltz -u jo kariuomene.

Tari itatar vokiečių valdžia * 
C- insi |iaėiaiii generolui van 

tbdtz kelianti Berlynan.
Reiškia, viena* von der Gotta 

•*at šaukiamas”
——-MOM

Valstijas

iltlii-uo industrijoje streikuoja 
apta oTajuntl tlarbiainką.

xią savaitę prie abcino skait- 
lintis *t n-i kilojančių prisieis 
prtakaityti ir *u*1reiknvu*in* 
B<-thli-ta-ni Steel Co. darbinin
kusPtttsburgh. Pa, *]ml. 1. —

Per porą (įritėjusių dienų vie
tas darbininkų streiko lauke 

ą neįvyko svariną atmainą. Ne- 
buvo jokią svarlo-snių atsiti
kimą. Ntrvikininkai visur pasi
laiko ktmramiansia. l'nijų va
dai įstengia darbininku* palai
kyti reikiamoje vienybėje. Ją 
ritėse neapsireiėkia nei nesuti
kimai. nei ne|iasiteakinimai.

Pieno kom)mnijų agentai vi
sais eonai* darimojnsi išeiti 
darbininkų tarpan ir |iasėti ne- 
Mmwitnw«. nei i9C|wvtkmh bt* 
riekti tas tikslą*.

Tisli-I šiandie |m<"-ių kompa
nijų valdytai* tik tuščiu* žo
džius tarsiu. Jos skelbia. Imk 
kasdien sulaukiančios ris di
desnio skail liaus įlarbininką. 
katrie, girdi, iminėta streiki
ninkų eiles.

liet tasai konųmnijų skelbi
mas neteisinga*. Ne* laimi ma
žas skaitliu* streiklaužių dir
ba. <ii ir tie iš įstaigą ncjia- 
h-idžiami. kai|si di*lžiau*ieji 
vergai.

Streikininkai turi viltiei.
Streikininkų vaitai tvirtina, 

knd darbininkai taip ilgai 
streikuosią. kuomet plieno in
dustrija pilnai bus apgriauta. 
Nes tik tuomet kompanijų 
valdytai* susipras ir (mlinks 
prie darbininkų reikalavimų.

Anot streiko komiteto sekre
toriau* pranešimo, praeitą sa
vaitę prie streikuojančią dar
bininkų jirisidėjo įlar .Tl.ts*! 
darbininkų dauginu.

Tad šiandie, uta-lnni imant.

*

. Kaip ėia, taip ir kituose 
miestuose, kur streikuoja dar
bininkai, vietinių valdžią už
drausta darbininkam* turėti 
susirinkimu*. Vadina*!, panai
kinta žodžio laisvės teisė.

Streiko pratlžioje streiko 
komiteto aekrHoria* m kitai* 
variai* mėgino pasakyti kalta* 
į darbininku* ant tuščių lotų, 
į Už Ui ir

{nutausti ttf-
foritetai ta* paliamla* patvir
tino. Sako, žodžio laisvė jmnai- 

' kinta ramiąją gyventoją ap
saugai.

Nor* įlarluninkams uždrau
sti viešose vietose susirinki- 
mai ir kallms. Irčiau jie vi*- 
vien Isusiranda sau tinkama* 
vietas ir atlaiko susirinkimus 
pasitaria.

Tokiuose susirinkimuose 
dažniausia vadai jiaragina dar
bininku*. knd visu streiko me
tu kimramiausiai užsilaikyti.
Neduoti (rrogo* policijai ir/, 
kampuoju ngenfnin* už|mldi- n,‘

valdyta.
Nebraska valstijos guberna

torius prausė/ vietos admini
stracijai. kati jei ji neturinti 
išmanymo miestą tvarkyli, 
tuomet tą tvarkymą (minisinn- 
ti savo ranko-na valstija.

Vietoji opinija kaltina mie
sto valdybą už įvykusias ėia 
nejiaprastas riaušes, ypač šeri
fą. kuris be niekur nieko pasi
davė |inšėlusio* minios noram*, 
nepavartmlama* prieš ją kuo- 
aštriausių jam galimų priemo
nių. Juk miestas turi policiją, 
turi policijos atsargą, turi 
gaisrininku* ir kitokia* prie
mone*. Ir leido riaušininkam* 
deginti miesto namu* ir ati-i 
duoti jiem* reikalaujamą kali-

VOKIETIJOS KABINETE 
PRAMATOMOS AT-

L—Vokiecią 
mos žvmio* 
inč vokiečių 

rjuri savo 
Kartais vnldžii 

aa kraš
tai kar- 

prie pakenčia-

labai
nesveikas šaliai. Gi ta* įvyksta

Bot tai tik pienai
l*a*ak žinių, bolševikai jau 

turi |m<tarę tokius |itann*. liet 
ją «Lur nc|iu*iulę talkiuinkmn*.

Tik jų ap-ntui neutrab'-**- 
Šalyęe tuos jitanus kaišioja 
talkininką vieėjmlijų di|doma-

Japonija Eina

ri«-ti darbininkus.
Nes tik tuo keliu streiką* 

Ima pilnai laimėtai.

Kni-ka* spėja, jog tose riau- 
fšrse. turimi, yra stipriai įjung
ta purvina jiolitika.

Waahington. sjmi. L—Prezi
dentu* IVilsonn* jau tiek svei
kesni*. knd vakar |m*im*ė iki 
daugeliu visokių bilių.

Bet įvairios konferencijos 
Baltuose Bumuose atšaukto* 

1 neapribuotam laikui.

i
Hilo, T. H., sfial. I.—Praeitą 

licnktadienj pradėjo vi>ržt1o* 
uguekalni* Mauna taa. Aian- 

i die lava liejasi per ik) mylią, 
i Pakeliuj viskas naikinama. 
'Jau <laug plantacijų sunaikin
ta.

A. A. KUN. VATTMAN BU- laikas ištarnavo forte Šiuri- 
VO LABAI MYLIMAS

KAREIVIŲ.

Kareiviai nes nabašninko kar. 
itą j atsilsio vietą.

Vakar buvo pranešta, knd 
Rv. Praneišknu* ligoninėj įh> 
ilgu* ligo* mirė S. V. urmiju* l 
ka|M-lioii:i* majoro*, 
pralota* Edvardo* 
man.

Velioni* |*’r keli* 
•in, metu* gyveno 
Wilmi-tte. šalimai*
Nor* ji* buvo jau Įiažymėta 
nt*itnrnavu*in veteranu *ąm 
še. ta t pastari,.-i 
ji*, sulig jo noro 
priimtas kapeli

Įin.tnmo 
miestelyj 
tliicngo*

r

iui n.

Iš fortu Sberidnn nnbnšnin- 
ka* pralota* bu* ir laidojama*. 
Painultlo* įvyks mažoje forto 
koplyčioje, kur kareiviam* ka
talikam* laikomo* |intiialdo* ir1 
kur kareiviai aprūpinami dva 
‘iškni* reikalai*.

Pranešama, jog luitaišninkų 
•U karstu neš kareiviai, kurie 
jį. gi ji* juo* buvo numylėję. { 
Iniitatuve*, matyt, iitkdiaii- 
h-itennntn* pulk. Ilnosevelt i* 
New Yorko. Itu* ir kapitono- 
Itis-r-velt ir vi*a eita žymiau 
»ią šio* šalta* žmonių.

Mir.- pnlk. HoriM-Velt taip 
arti tavo *u»irišę* *u mirusia 
pralotu, kati kuomet tik ji 
ki-liuiulavn (Itiragon. visut

nt

ir visimmet aplankydavo sene- 
lį pralotą AVilmettej.

Mirę* pralota* |ialiko daug 
nutografinių laiškų, rašytų 
jam Suv. Valstijų prezidentų: 
llaye*. tinrfield. McKinlev, 

|Taft, RisiM-vell ir \Vil*on.
| A. n. praloto Inidotuvi'-mi- 
|rnpina*i žinoma orgnnirtti-ijn 
Kolumlm Vyčiai (Knight* of 

'Uiihimlm*). *ii kuria tintaišniti 
kn- Imvo surišta*. l*ri<-> pat 
inir*iaiit velioni- prašė jo lai 
ilotUVi-M- ne|»avartoti jokių žr* 
lynų.

Buvo gimę* \V<—t talijoj. Vo 
kivfiioi. Ti-tini įmigę* nmk-lu* 

liš įšventinta* į kunigu*. Ir p.« 
.to tuojau* atkeliavę* Aim-ri 
kon.

Kapelionu S. Val-tijų anai- 
j joj yra išlmvę* 29 metu*.

Japonai palaiko knnoką pnoą.
Vladivostoką i, ntg*. 2«i (*ti- 

vėlintn). Maj. getl. t Sravės, 
komendanto* Suv. Vnl-tijų ka 
riimiiii-ie-- Sita-rijoj,-. |iutvikn- 
lavo |cisiaiškiniuui nuo g«-n.

; vmlo Priamam provincijoje. 
iiž suareštavimą knpitomi j 
Jolui* ir koi-|strnlo Sp-rlhig ir 
už. tiuptakimą |Ktstoiojo. ką u* 
likę gen. Knlniikovo kazokai. 

Ta* an štiiviina- atlikta rug
sėjo ’i d. miestelyj Ilona. Ja- 
Įsiiių militnrini- valdžia vislu 
tardymu*.

I Išgelbėtai oficiersi 
kareiviu.

į Kapitonu- Jolm. *u 
ftalil iiniformi.-,. ir dnr 

.civili* žmogų* nukeliavo į 
Imliu, iiž. 170 mylių į šiauriu* 
streikuojaidieji -ve’i’im^ii'n'i n«j» ėia. Per Inum eina g.-h-žin. 
.birliiiiiiikni užpuola atm-riko-‘"kn. tl.-b-zĮtikeb Mingoja 
nu* dnrliiliilikii*. ...................... .
durtai n plieno dirbluvt—e.

i Senaloriu* Tliomu* iš Uolu ; 
rado, demokratą*. -----  -------

I(atžymėjo, jie Imlų laika- n 
iie-rikoiiaiii* -loti (s-li* į—: 

(■•tie. |irb-i svetimšaliu* truk 
šmadnrin*.

Semd. Poind’-vler iš \Vu-f 
ingtoti vaf-tijo*. republikon i*. 
|ui*knitė i-tntitkn* i* l.nyau* 
•’Sitnliknlizma-*’. kuriu- dalį 
j ra |mra*ę- Ko-ter. -ireikiniti-l 
kų komiteto -,-kri-totin*.

nesveikas šaliai.Gi ta* įvyksta •tam*. Matyt, jie nori išgirsti 
tortai, kad valdžioje yra js-r- 'talkininkų nuomonę, -)mndo- 

nl-iin-šiiiią į jų tuo* sumany
mu*.

Itipbaiuitni |tagavę tą žinią, 
tuojau* apie lai |>rnn«-ša savo'ltozamrvo. rusą karitentstr'- 
vyriati*yta’-m*.

daug socijalistą gi pmnažai 
demokratą.

Hn i jai d Kantautą partijų* 
susirinkime nutarta iš kabine
to prašalinti visus nariu*, tu
rinčiu* radikale* pažiūra*. ir 
aną vieton |inšaukti demokra
tus.

SENATORIAI ATAKUOJA 
STREIKININKUS.

Senatorius Sherman irgi 
prie* darbininkus.

eini

Washington. *|xd. I. - Aną 
dienų M-tiale laivo apkaitantįjį- 

^darbininkų *trrikn* |iltano in i 
tlit’l rijoje. |

Waahington. spal. L—Suv. S-nat«riii. Slirimnn i* liti t 
Valstijų karė* prekvtai- tair- imi* valstijų*, n-publil.onn*.' 
<la« ]m*kelta'- nauju* |mrė>ly- ' |«;i.akoj<i. jog ji* gavęs vaizde-; 
mus ir patvarkymu* apie vedi- lių. aut kurių imriMloiiia. kaipi 
iną K. Valdiją prekytat* *ti *“!*.....1 “ ”
svetimomis vii-špotijomi*.

l*ntvarkymuosna im-iiui vi
so* |>a>aiilio viešpatijos, iš 
ėmus vieną tadševikiškų iiii-i 
ją-

Taigi atnaujinamu pn-kvlci 
su Turkija. Ungarija. Įtaigu- 
rija ir net Austrija. | Kiniją 
ublraiista vk-portnoti ginklu- 
ir sprog*tnnėią medžiagą.

Iš prekytai. išskiriami kvo
rtų grudai ir kviečių milini, ši 
tuo* tvarko kviečių direkto
rių*.

Tai vienatinė žalii, neturinti 
pasitikėjimo.

•’ū

viena*

Nes, raitė ji?, jei įvyktą su
sirėmimą*. ja|smai -totų kaso
ki) purėje, ty. prie? ameriko
nus

Pagalinus amerikonam*
vn pranerta, knd suimtas kw* 
jsirala* S|s-rling jsfiųstas j 
t’linlmmv*ką. kur p-n. Kalini- 
k«v turi ravo vyriausią sto
vyklą.

Tuojau* mušta t lijtrn— j 
< 1uttaitov*ką. Pareikalauta pa- 
'ino-uoli koqr>ralą. Atsakyta, 
kad ji- tuojau? Im* |«nliuomo- 
lus

Amerikonų Imtys -ugryžo | 
X|Hi-kuj>- *ii trimis įsiimtais 
kazokai*.

Paskui |inai*kėjo. knd kor- 
l»niln- Imvu kazoką implnk- 
t«*.

t'ludmiov-kii iip*krityj vy
riausiuoju ru-ti armiją vadu 
vru p-n. ItuzalHiv. Tad nuo jo 
|iareikaliiiiln pii-iiii-kiuimo.

Nežinia kuo |m*itaig« tas 
tit-itikimn-.

0

I

WHITLOCK PAAUG9TIN- 
TAS AMBASADORIUM

Waahington *|>al. 1. Va' • 
prezidentą* W il«onn- pn-ke! 
ta'-, kad X. Vuldijų pa-innt 
ny- Belgijoj-- Brand M'liit 
birk i* Ohio valstija*. |-imt-.- 
štinnma* 

tjųje.
Tno kel 

ti Beigi>

invta

i

KAREIVIAI NUKARŠĘ 
KORPORALA

riiii'‘,,M,i kun ivuii. Niik<-liav u-ir-ji 
jpii .Mivtini

. t Ir tn- n*ik:itinvn •nlii

-. kalbama* .
| Atia-nkonatn* n|t*i*t«,jit- 

. i viešimi v j. kaip ta-matni nlpvš prie i,
_ , m-jo I azoktn ir juo- -įtari -ta-

vo. in-radii. iki- jn»- |m*|u>rtii. 
I Kapitonui .toliu- |uivvki> |ui 
(ta’-gti ir traukiniu unvvkii j 
X|xi-k<>jr. 'f u ji- api<- areštą 

jviiną pram<>'- niui-rikutiiškų 
■ j kareivių Imtio viršininkui.

j Tn->j:iii- Imtys i- l.’*l iitn.-ii 
.kūnišką knreivią *ėdu tranki 
nin. iltim tavo i Jutau it trruri 
•iž'Utiti!) 1ri«* Lu/okii-.
I*a-kni (Mircit.iit.-a,, |inlim,-i>u 
ti koiĮs.i.tlu SĮH ilitia.

Japonai einA »u

FARMERIAI NEPATENKU!- 
TI SUŠAUKIAMA KOM. 

FERENCIJA.

Jie nori turėti daugiau savo 
atstovą.

I

l’’ia 1 
:ah-

I

Belgijoj
Olų..

am1-n*a< lot i»

« tMė’i

karokai*. 

karitmmm. 
g.-ti. Kaltui

ini*. Knn.

Indianapolis. -pnl. 1.— India
na. Illitiois. Mii-ldgan. Obio, 
Mi.-ouri. loan ir Ni braška 
fiitliirtių orgiinimi-iju nt.tovai 
čia turi -uvnžitn imą.

Suvažiavime |uidnrytn rezo
liucija. adn-uotn pr<-xidentui 
\\ il-oniii. Itarol'meijoje fa nite, 
tini išri-i-kin ncĮ«i.itenkininią. 
ka<l *u*aukiumon dnttai ir ka
pitalo l.itnrcrcncijon fartne- 
liutn. turėti lik M-šis at-
•tovn*.

l-'armrriai reikalauja, kad jų 
nt.tovų skaitliu- butų lygu* 
-tartai nrlitt kapitalu atstovų 
-katilini. Ne* kilo fnntteriai 
gali būt ž<-ua--»ii už kitus.

(

/
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2 DRAUGAI
dali*, parašė kun. prof. Pr. Bu- 
ėy*. Aiškiai ir pririnamai iš
guldyta* musų tikėjimo mok
slas. Bu* tai tikroji katalikų 
dogmatika.

"Lėgendoi apie Kriztų,” iŠ 
gyvenimo {tavyztlžiai, parodau- 
lieji, kaip turi clgtic* vaikai *u 
tėvui*, ir tėvai su vaikui*.

•• Mandagumas,” laimi nau
dingas veikalas, parašytas a. a. 
kun. A. Staniukyna

Tie v ikalai nužiūrėta b-isti 
pirtiHHi eilėn. Tolinu turima 
omenyje busti dar geresnių ir 
<liir liraugcMiių veikalų. Jau 
vieno mu*ų rašytojau* gamina
mu* svarta*—gal 3-jų tomų— 
veikalas ••Kulttiro* istorija,” 
kui| S|*aiidus Draugija lie alie
jų gab-s išleisti, jeigu lik susi
lauk* <li«le*nio skaičiau* narių. 
<> šių iiH'tų seime tavo priim
ta.' p.i-. vidui ...ms,ka<l S|nmb«s 
Draugija imtųsi i.'husti musų 

1M0W.46th SU Chicago, IIL: neužmirštojo soctjob'go a. a. 
Įkirte.*Į MeKMvr siu ; kun. AiitniH. Knių*. visu* ras- 

J tu*. Paaiškėjo maždaug, knd 
kai Knl. S|uiii<b>* Drnug. turės 
Im-iiI 3,<asi iinrių—imta gal ir 
gnlės jau imties kilti. A. Kau|*< 
raštų |<-i<|iiiM>.

Tud visi j darlių. Žadinkime 
mu*ų broliuose ir seseryse no
rų šviesti**, skaityti. Nurudi- 

, nekiiiM'. kaip svarini y ra prigu- 
ib'-li prie S|*nud<>* Draugijos, 
kur už (l.tsi iiK*k***iiio gauni 
knygų net už (2.<*l.

Svarlūausia-gi visur |m> k<* 
bmija* rtcigkiitM- Kat. Spatab** 
Draugijos skaitliujpi* kuopia. 
Kur kuo|in įsisteigs, lai prie jų 
tik tie guli'** neprigulėti, kurie 
ncltrsijauėia katalikais, ari* 
kurie myli tamsybę, o nemėg
sta šviesu*. Nariai |MLat*imiti- 
mo savo HMdcesnio—tuojau 
l*rad*'*s gauti knygas. Ne aut 
sykio visas gaus, bet—dalimi*. 
Valdyba palieka sau teisę pu- 
luaiuyti Idtomis grrouii* kny
gomis. jeigu kartai* pritruktų 
|Mža<b*tų knygų.

Ileikalaukite k<*n*tiiu<*ijų ir 
visokių nur**lyiiių iš Centro 
niš'inii-ko. (kun. V. Kulikaus
kas. 23-*; W. 23rd {*L Cbicagtt, 
UI).
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Št. Povilo Pėdomis.
Darbo daug. Darbininkų ma* 

ža. Atai liktas vaizdas, |iane 
dantis mu*ų visumuraė* indėlį 
Ypač laike karė*, užėjus mum* 
darbyraetei, m-tažinojome nei 
ka griebtie*. nei kų imlikti. Ne- 

^iraostalai. knd takiame pa>lėji- 
medaugelis musų rvikalii.giau- 
aių darbų tavu a|drista. Taip 
atsitiko ir su Katalikų K|nu- 
doa Draugija.

Bet didžio* idėjos nemiršta. 
-A'eg.b žūti nei naudingos or
ganizacijos. jeigu tik jų reikia, 
jeigu žmonės jų naudų supran
ta. Negalėjo žūti nei mu>ų 
Spaudo* Draugija, kurio* n-i-t?

vių Dotegarijai Paryžiuj* 
kiai užprotestavus paz A 
tua, maršalas Foch pas 
lenkntns įsakymų* grįžti atgal 

‘•nntiislice", pra- yra dalimi Lenkijos ir reika-M linijos. Delegacijai buvo a-

mali^^91!)

(Pabaiga.) j kad lietuviams oficijaliai da-
Baitijm Tauta Komisija, i'y'*“11 ,*eak” i*-

eitų prejudicija, jog Lictuvn
I*a.*kelllll* umusin-e , |!ia- yra tutintu UCUKIJ*** ir renut-.'** IIUIJV.-. **vivg«caa»i vitTV a- 

džitije j Taiko* Konferencijų Uv-o. kad IJetuvimn* butų sn-'pk tai oficijaliai raštu pra
neštu Taiko* Konferencijos 
Sckretorijato liepus mėnesį.

| keletu dienų po to sužino
ta neoficijaliu budu ir ii laik
raščių. kad lenkai nepasitrau
kia atgal, tik priešingai, de
markacijos linija visu Lietuvos 
]mrutažiu liekasi jicrkclta gi
lyn į Lictavų ir tokia bodą Ira
ku okupuotos UctuvvM dalys 
yra kaip ir sankcijotumjamos. 
šį perkėlimų linijos unt vietos 
Lictuvuje nustačiusi Alijaatų 
Niiilaiė K<miisija. Ižnijun per
kėlimo įtricžastis esanti ta. kad 
Militarė Komisija įsitikinusi, 
buk |M-nkių kilometrų juosta 
prie geležinkelio Gardinas- 
Viliiius, Dvinskas esanti lenkų 
militarėms o]teracijonis |>ricš 
bolševikus jiersiaurs. Oficija- 
lio pranešimo apie šį naujų de
markacijos linijos nustatymų 
Lietuvių Paryžiaus Delegacija 
nėra gavusi. Kur ji dabar eina 
Trakų, Vilniaus ir Avetvėionių 
Įiarietuosc, iki šiol nesužinota. 
Iš patikėtinų šaltinių tik suži
nojome, kati demarkacijos lini
ja yra perkėlų ir pietuose. Su
valkų gubernijoj, kur ji vilianti
IH?VM 
liekant Mų praėjo Suvaikaa 
ir dalį Seinų pavieto, gal su 
Seinų miestu. Prie Nrarano ri
ta tarpe lietuvių ir lenkų esan
ti, kaip tavo—Aaguatavo ka
nalas.

Lietuvių Delegacija prieš ši
tas lenkų priemone* raštais ir 
siųsdama į įvairia* įstaigų de- 
U-----------t 2- ______ —AAA »-->»?— m^^KAaaa•ncanjAM, gyi u mm u u hiitauu 
užprotentavo. Yjiač užprotes
tavo <M mainymo Menų apie 
Suvalkus ir beinu*, kur jokių 
operacijų prieš bolševiktu nė
ra. Lietuvių Delegacija Alijan- 
tam* aiškino, kokio* liūdnos iš 
to gali Imti pasekmės ir prane
šė, kad imtys už ja* neatsakys, 
ųy* lakina, u**** pe**";**^** ta 
politika lenkai jaa perėjų ir 
naujai nustatytų demarkacijos 
linijų ir ėję prie Seirijų ir Mer
kinės. Paskutinės vienok žinios, 
atėjusio* iš Kauno per kurjerų, 
{■erodo, kad lenkai išvyti iš Sei
rijų, Merkinės liukui. Seinai ir 
Suvalkai lietuvių rankose, 

iš Kauno lie|Mis 29 <L, š. iil, 
gautas dokumentas laikinų ka
ru |udiaubų su lenkų <>|tcruo- 
jaučia Lietuvoje divizija. |>oku 
riuoiu iš lietuvių pusė* |iasira- 
šyla g. tu Žukausko, iš kurio 
matyt, kml datartinė fronto li
nija. yra sekanti: Merkinė, Bu- 
Irituonis, Ktakliškis, Užuguos
tis, Žydiški'**. Bendrai, Jngvlio- 
nis, ZalMirzc. Musninkai. Šir
vintai. Gvitlraičiai, Akndutiš- 
kis. Pnknhiė, Kukiiliskis. Tau- 
ragiuė. Vaniiškis. Kazokiški*, 
Ihikstni, Kitušouis, Vidžiai. 
(Visi šitie miesčiukai ir sodžiai 
yra jm> lenkų pusei).

Seinų delegacija Paryžiuje.

šiomis dienomis atsiimikė 
Paryžiuje kanauninko* Nar- 
jauska*. Seinų diecezijos kanc
leris ir kun. Laukaitis, tavęs 
Diiiimo nno Suvalkų gilk atsto
vą.-. Atvažiavo jie, kai|to spėri- 

i jnliai Pietinė* Lietuvi** atstu 
vai. ginti IJetuvos pakraščiu* 
pri*: lenkų |>a*iki'-*iniiiiu*.

Liiuhis 31 d., jie. kartu su .1.1 
Žiliu ... liiK'iiko* Ltautių |>ri"| 
Lietimų D»-|egmij«»s atstovu.IKaime 
mutėsi 
Išlikų 
t d. -u Į». M. Vėu at-ibiiiL* |>a 
Markizų *J. la Toretto, pinui 
Ninku l.'diij*..- 'i'iiulų l*uim-i

i Paryžiuje buvo kviesti atstu- tverta *]>ecijalė komisija. Apie 
vai maž-ilaiig visų karėj prieš rilta* Lietuvos ir lz-nkijos Lic- 
vokiečiu* dalyvavusių Alijau- tuvių Delegacija, kaip tokia, 
tų pripažintų tautų. atitiko svarstyti ir Lenkų Ko-

Greitai vienok tautų raiką-. misijoj. Kviesta kitų kartų 
Jus ėiin- svarstyti tik atstovai Delegacija pasiuntė ten savu* 
(M-nkių didžiųjų viešpatijų: An įgaliotiniu* prof. Vabkmarų ir 
glų, Amerikos Prancūzų, lta- pp. Klimų ir Stmaškų.
lų ir Japonų. (Tbe Big Hve) Į Tuoj po to Generali. Taiko. 
Vėliau* atpuoO Japonai, kaipo Sckretorijata* atsiuntė j Ue- 
menkiau, užintrresuoti Kuro- 
l>u* reikalų nustatyme, ir to
kiu budu |ia*iliko tik atstovai 
Amerikos, Anglijos Prancū
zijos ir Italijos (Tlie llig komisijoj ia Pltaltmario taū- 
Kour) |*» vadovyste Pirai-* tumi* ? Delegacija sutiko. To- 
ah-nlo Ltibouo, IJoyd George, kiu budu buvo sudaryta Pa- 
Clcmeneoau ir Oriamki, kaipo baltniario Tautų Komisija, ku- 

rioje, kaip minėjome, yra 
svarstomi reikalai Einu, Estų, 
Imtvių ir Lietuvių. Pirmuoju 
šios komisijos pirmsėdžiu ta
vo p. Kame Hovrard. augias K i 
tų “Big Kire" tautų atstovai

Sckretorijataa atsiuntė j IJe- 
litvių l»<*lcgacijų p. Mori**onn. 
iimerikielj, užklausdamas, nr 
lietuviai sutiktų, kati jų rei
kalai butų svarstomi vienoje

Didysis Vaistinis Bankas
AM Bridfapcrto Yra

CENTML MMIFACnMK DBIUCT

BANKreprezentantų tų keturių vals
tijų. su vienu ataliiu organu 
“Gvucraliu Sekretorijntu” (No 
kretarint Gencral ik* la Confe- 
rencv de ia Paix).

Prie Taikos Konferencijos 
laito įsteigtos kelios atsky- 
riems reikalams tarybos, kaip 
ve: ••Kariškoji Taryba, ” 
“Atigščiatisioji Ekonominė 
Taryta** ir k.

Svarstymui reikalų naujai 
susitvėrusių ari* liesi t verian
čių valstybių, liko sutvertos te- 
ritorijab’-s komisijos, į kurias 
|*prastai ineina atstovai nuo 
penkių didžiųjų val*tybių(Tbe 
Big Hvv). Pavyzdžiui yra: 
Italų Irvmdeutų Komisija, 
Jugo-Stavų Komisija, Crito- 
Sluvakų Komisija, Bulgarų Ko 
misija. Grekų Komisija. Is-nkų 
Komisija ir Baltiškųjų Taatų 
Komisija.

Baltiškoje Komisijoj yra 
svarstomi reikalai Finų, Estų. 
Latvių ir Lietuvių, (strigta ji 
vėliausiai, nes tik po pasira- 
>ymo taiko* su vokiečiais. Iki 
tol viso* šitos keturios tautos, 
l:ii|*gi ir lietuviai, jei kuri tu
rėdavo kokiu* reikalus *a Tai
kos Kaufetvucija, siųsdavo sa
vo nMtnorandumus, notas ir 
rvv indikacijas į Genendį Tai
kos Konferencijos Sekn*turija-

(A Stata Rauk)
1112 W. 35tL SL (3 UoL i vaL aw lUtei) ChicM^
KAPITALAS 8560,000.00. TURTAS VDta 85,000.000.00

tavo: p. Morriaoo. nuo Ame
rikiečių, p. Gamervr nuo Pran
cūzų ir Markizas ilc la Toret
to nuo Italų ir viena* Jn|>o- 
nas. Dabar pinusėdžiu yru 
Markizas de la Toretto.

l-iriuvių Duirgirija šitai ko
misijai žodžiu Ir raštai* nekart 
išdėjo savus rrikalavirau* ir 
aspiracija* ir dabar nuolat, 
kilus kokiems klausimam* ir 
kompiikacijraM, Detegnrija į 
tų komisijų anolat kreipiasi.

IMsai taktas ratvėrimo 
Baltijos Tautų Komisijos, ypač 
priskirtina* ir pavedimo* šitai 
komisijai Lietuvių reikalų, yra 
didelė* svarbos. Juosni Taiko* 
Konferencija atu taktiškai 
skirė nuo Iraku. Šioje dva
sioje me* lietuviai privaliam* 
ir toliau* riti, artindamiesi *u 
l'ataltmario tautomis, latviais 

! ir estai*.

Damarkadjoa Ualjan.
Dramkacijra MK kaip 

savo laiku telegnraosnia pra
nešėme, buvo nustatyta nuo 

---------- Augustavo miesto kanalu iki 
tų arini kariškai* klausimais į ’ Nemuno. |>ric įtakos Upė* Aii-

<į.’<

kala, visiem* ir ta aiškinimų 
yra aišku*. ViMtumetu'-* minti* 
nenurimo, reikalavimai nesilio- Į 
ve ir štai, brikui atėjus. |mu>-1 
gesnėm* nidinkybėm* susėk* ! 
jus. naujų l.rauu'ių darbininkui Plieno streikui 
pribūvu. E ’ ___ _______ _________  ____
Draugija atgija ir užima arti'kiai k imta j plieno įlarbininkų j klausimais j Augs- gelžkeliu
*J‘' ‘ ............ ' 'biiig g.-m-ndį sekretorių Eo-ti-r. Ji..'viau«iųjų EkonomineTarylių. ĮDvinskas. taip kad kukai už-

.'-.ti.i prikaišioja vi-okių įlaigtų. ,;k,lrt Taiko* Konferencija ; i nu gdžkelį ir poakis kilome-

W. Z, Foster.

stiprini ei-:
katalikų Spaudo- )uinl kaikurie laikraščiui *mar-l<i, IM'n,,‘.* Kuro Tarybų; cko-|čio«. Nuo čia aat Varėnos ir

1 (btrdinas-Vilniu*-
plačius dirvonu*, tikiu*- , d 
pasckiuiugitiu. ■•• jii lad * 
gyvavimo pr.Ti;;u>jc.

Šių metų , A.in, ..ter'
vj.. Imvo s.idaiy >i :: vijo veik: ' \v , 
mo pienai, J rinkta i •)uia vai- 
dyku, kuri ir rnpiusi :u-..- pie
nas vykinti. <Si įvykti- tane t 
vagoje rugsėjo pradžioj,, luni-. 
jos valdy Imis posrilv je buvo :.u j 
statyta artimiau-in dariny eilė . .T’*"; *’ 
ir buvo taip siisilvarkMa. kad . . , ...
tuo* durim* t.K.j ... ir pradėti. ',,n"-"w 'nn-nkn* kon*t tuei- 
Datar lik įmiki...... .. ......... u. - ,r « ’*".'..........
nuošinlžios parai...■ . .. g.-, ų b
knygų kuia* gnlmu. bu* greitu |hs""'*w '••*'
laiku prašalinti.

Ku* yra įninkėj.-* S|«iud<>- 
Draugijai. nrki ka- įmok.-* ibtr| 
šiai* metai*, tirta tileiiuiuėiai* 
metais—ųi.tM. ta- gan- knygų 
už (2.i*i.

Taip-pu' knygų nz(2.t**gan* 
kasmet iki pat -,nu min iai visi 
amžinieji draitK'jo* nariai, ku 
rie yra įmokėję, uit

o Inliinu-iai tų. kad ji* kitados 
i'rijnutęs liidoldii-tani. (I. W. 
...I, ir kad ji* j Aincriko- 
l'arln, Federacijų įsisukę* »u 
tik*lu |iuvartoli to* organizaci- 

. j»* ji.-ga* revoliucijo* tik*-. 
‘Imu*.
t Aišku- via lų prikuišiojimų

įii-n>viiij ■>;ni‘iiin<-ių i.«iii n-vo 1 
1liiieijij \merikoje. n*1- revrdiu-j 

[eija yra griovimas kon*tiluci-Į 
’ io-. Tų žiniHlmui laikraščiai* 
nori jludta-ti darldninkam*. I 
kad Fo*ter*i* yru Ameriko*j 

Ikonstitucijos priešu.. Jei |«t ' 
; {sektų lų (Kidiiiyti. tni darbi-! 
Ininkni liaulų-i Poderio kbm !

• ir pralaimėtų plieno trei-l 
:kų.

Ta
v.

norėjo svar.-iyti lietuvių rei-tu* teritorijos į vakaru* išilgai 
kalu* tenl.ų sulikomisijoj, geležinkelio. I* nkų sferos juo- 
tabnntzio 23 d- Prof. V alde- sta aplink Vilniau* miestų be
rnam* ir ji Yra* buvo kviesti į*, daeina iki Vievio. Ofirija- 

liui šio* vleiiuirkacijos linijos 
nustatyma* Lietuvių Delegar-i- 
jai Paryžiuje pranešta* nebu
vo. .Ii* buvę* praneštas l-ietu- 
vos valdžiai Kuunr.

I .■likai |s-ri-ję šių įlenun knei- 
jos linijų ir jivga užv-nn- tūlu* 

'miestus. y|u»č Trakų jiavietc. 
i Buvo susirėmimui lenkų *u 
| lietuviai* ir buvo kraujo pra-

gvncndio Nckri-lorijato į Ijcii- 
kų Komisijų svarstyti statistiš
ku*. etnografių* ir ckooomi- 
ui u* Lietuvos reikalu*. Buvo 
lai piraiu*ui oficijali* uzkvie- 
tiiim*. I*ct ne Lietuvių Delegn- 
.i jo*. kai|a> tokios o tik išvar
dytų dviejų jo. linrių. Lietu
vių Delegacija nlsisaki* daly
vauti, motivuudama luotui.

pragaištingų visuose lietuviuo- , (2 kL). Progimnazijų tipo: 
ae įspūdi padarys žinia, kadi Jurbarke (3 kL), Skuode, Mio- 
lenkiuos yra leidžiama užimti tave (3 kLJ, Plungėje (2 kL), 
Pietinė* ir Rytinė* laetuvos Kražiuose (2 kl.). lteinygaloje 
miestai, kurie amžiai* buvo da
limi lietuvių valstybė*. Ypač 
aiškino apie Beinu*, kad tra|(3 Id), Jomftyje, KapDkyje. 
MicstAM nuo l*at **
Beinu diecezijos buvo sostinė 
vyskupo, vieno* ii trijų Lietu
von vyskupijų, kad ten yra auk
ojanti lietuviu* kunigu* semi
narija. kad pastaraisiais lai
kai* lietuvių atbudimo Seinai 
Imvo vienu i* svartausių cen
tru lietuvių apšvietimo ir kul
tūros, kad prie* karę ėia išeidi
nėjo keturi lietuvių laikraščiui 
ir dalmr yra dvi lietuviško* 
ginumzijo* ir kito* lietuvių kul
tūrinė* įstaigos.

Atsilankymas šio* tlclegaci- 
jo* nc|ia*iliko tie įspūdžiu. 
Ypač Markizą* de Ia Toretto 
Itažadėjo *ato į t ako*. Nei Sei
nai. nei Suvalkai, nei visa ry
tinė dali* Augustavo Įuivieto, 
kur gyvena ne lenkai, tik lialta- 
rtisai. jokiu budu negali prtgu- 
lėti lenkam*. Ten visada buvo 
ir bu* Lietuva.

(3 kl.). Uadviliskyje, Šeduvo
je (3 kL). Žagarėje, Biržiuosc

Linkuvoje, Rokiškyje, Viskš- 
niuose. Prienuose (3 kL), Nau
miestyje. šakiuose, Vilkavišlcy- 
jr. Kytartuosc. Virbalyje (žy
lių). KrtMMMr vyrų (3 kL) ir 
moterių (2 kL). Kur klasių uo- 
imžymėta. tenai yra uunuali- 
iti* jų skaičiui.

*• Lietuva,” Kauna*.

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAL

• sfi 
yra

darbininkų nždnvi- 
dabar m-idmtli pa 
-iniuininc.i- kilpa-. 

D.dun nehtika* kelti klnu-inių 
v n-m«*tiį. Data r 
ti. kad plieno širvi- 
•šių <ltirl>ininkniu- 
Iklto darbininkai 
i *avo įiriršani* pa

nor* iižiiH-tiiiiu* 
nors ilurbininkų vadu.

Jei ku- turi kų nor* prieš 
kokį nor* darbininkų vadų, 
nr jų organizacijų veikėjų, te. 
gu |Ki*nko «avo užmetimu* 
rinkimų laiku, o ne dakir. 
Kn- tyli tmla. kndn ibitbinin 
kai renkasi *uu vadu-, o prie 
knistus dinų vadam- l.ovo* 
laiku, tn* darbininkų n -tuvli 
'f m n*.ri jiem- gero. Klau-yti 
tokių, tai yra žudyti -avė.

Diem.it'i- ••(Idcago D.iily 
Tribun* '* l*e.al»rj.in'

I

prieš kokį Įsušnekamas. taktingus ir utvi- 
, rus.

Teisėjas Alscliuler šitų liudi
jimų išdavė žinodamas, kokių 
yni užmėtinėjiinų prieš Eo— 
ler'j. Nei kokis Suvienytų 

įVal-tijų teisėjas, nei vienam 
žmogui, luindaneiam sukelti 
šioji- šalyje revoliucijų nebūtų 
davę- tokio paliudijimo. Tai
gi teisėjo z>*lžių gali ir tuiil 
užtekti

•Iri ti

i
Vinilus.

ŽINIOS K LIETUVOS. SPAUDOS DRAUGUOS 
VALDYBA.

LIETUVOS AUGžTESNtSES 
MOKYKLOS.

l»in

t

linrbinmknm- šituo di 
streiko laiku.
ne. tiiKsingniuii lyrinė 

įimtu ir at-.i 
i.ii tik d 

ninku

Švietimo Mini-t. rijo žinioje 
yni JM mokyklų- iiį*> augėles
nių ir pnid'ibiiiiųjų, biitenl 
Gimmizijo* tij*>: Vilniuje — 
vyrų ir merginų gimnarijo*: 

nuiro gimnazija. k». 
u pr«>f. l*>rdu. nariu' metrijo* mokykla (kol-ku ru 

Komisijos, o rugpjūčiokaliui) it reidinė gimnazija 
nuliuose mi-ia gini- 
Panevėžy
mmmizii'i

1 Pirmininko* Kun. P. Kemėšis, 
E. 381 Weztmin>ter zve, 
Detroit, Mich.

Vicc-Pirmininkė Monika Gu- 
rinskaitė, 3347 Auburn avė., 
Chicago, Ilk

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas. 2327 W. 23 rd pi. Chi
cago, III.

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23 rd pi., Chicago. 

111.
Iždo globėju I. Nausedu, 917 

W. 33 rd str., Chicago, III 
'Literatiškas patrėjas Kun. P.

Būtys 2634 W. MarųueUe 
Rd.. Chicago, III.

PILKITE KAJUS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WSfi).



ORAUSAI

SVARBUS SUEIVAttA- i lauiukoli nor* |m vienų eilę 
VOtAA : drabužių, kviendama* vi*u*

priaidėti prie L IL K. riteėjų 
akyriuu*. Pat* piram* |>n<lim- 
pradžių, jiaaukmlama* $6.00. 

, Tn* lad*a* atidliejiė į kiekvieno 
širdį ir tuojnus apleidę aėdyne* 
kivkviena* neėė ravo aukų prie 
Halo. Ir bematant nunukota ar
ti šimto dolierių.

Vice-jHruūuinka* užklau*ė, 
ar negalima butų sudaryti vino 
šimto. Viri *nSuko: “IMhaig- 

•kiin” ir Inoj ramentą 6BKLm.
Aukojo sekantieji: 
Kum F. KerariisattJuUU.
J. Balčiūną* 68411.
K. Alnšala 67.01 
J. Kaušv* 6“.otb

Liet. Vyrių Pittaburghu Ap
skričio nunivažiaviuia* įvyk* 
npalio 3 <L, 1919 nų dv. Petro 
ir Povylo pobsžnytinėjc svetai
nėje, Home*tead, Pm, 6 vai. 
vakare.

Viri kp. atatovai yra nn-l- 
dkmmi ataikmkjdi tolinai pa
ritinu laika. Kuopos, kariu* 
nepririuatė nava metinė* mo- 
ke*1ie*. būtinai turi pririųdi. 
Taip-jial atskaita, kiek aukų 
surinkta, turi bot pririųnta.

Ražt

GRAND BAPUM, MICH.GRAHD RAPIDS, MICH.

draugijų, nea 
" čia yra nraconėu. 

Katalikiako* draugijo* darbuo- 
ja*i IJetuvu* nainbii, dnla au
ka* tėvynėn reikalam*, in-|>a- 
nurita ir Bažnyčių*.

Štai Av. Joik> Krikštytojo 
dr-ja, kuri ]*-r pa*taruo*iu* 
įiM-tu* daug aukojo IJctuvu* 
reikalam*, dabar priridėjo |»riv 
nupirkimo nanjų varpų j italų 
bažnyčių. Tam tikrini dr-ja ]m- 
aukojo 623.1)11. Tai|i|wit |iri*idė- 
jo ir Av. Ono* dr-ja ir Rcjiulili- 
konų kliulm* ir vyčių kimjm.

Xa, o paimkime kita* draugi
ja*. Kito* dr-ja* netik kad nie
ku neveikia. Imt dar liutia prii- 
ėiligu* tnm ■buliui ir IkuiiIo 
nei trukdyti. Paimkime kad ir 
draugijų, kuri nemoja kuai- 
gnikeėiu vanlų, o kuri nutžni 
gero |m<iari< dėl IJetuvo*. Ka

Ar Viduriai
Sugedę?
Jeigu lat|ų tai delko gi Jų. tie. 
vartojate Sitų nvjmpiaidų vai*- 
i'l

PARTOLA 
*ul<hiinių njivaliiiK ii, kr.iiijų ir 
viduriu*

Einant gulti »nvnlgykilv 3 
Mildniniu* Pnrtoln. lai krauju* 
Im* švara* ir vidurini geimu- 
riojv tvarkoje.

Partola pataiso vidurius ir 
apvalo kraujų.

Dubiam* paviiLIe ■ iMnitną 
Partola, lai gerinurai* dinu
ga* vyrų, moterį, ir vaikų. 
Kiekvienoje triiiiyuojv reikia 
turi-li Partola.

MASTER SCHOOL, 
t. P. Ka**leka. rrrMMa 

190 N. Štate Str. 
K»a.p. l.kr UL « Irto.

Uždirbk 
•35 iki •» 

j savaitę
K Inte j tol tr krtatKtoi yra rvlkalaa- 

jiiml vtAMomal. Jto tun uumpu v>- 
tandAa tr leacva darta.

Mm KAtime Juu tAmnkjrtl A»a darba 
I trunja Laika dienom to ar vakaraK 
U SU.-* k.utML BpecUaUa akyrtua 
uioliomiu ant »iuvarna Pevar
•1*l«nl klitaiMidi UlMd \ 

btaa Tta.. j <i«i 3 anų aktu- '
KaoėL’v’ t«i p. nt. vil<» valvae akAL- ' 
ui jioa*. ku?*n«« rai*W« u«>m i hm- ‘ 
<4, kuuaartt okteii «r rotivt ar <•* 
tek UI toomr: yra :cnkU' 
r<Akto Jurno akuUj. M»o« 14 ui*. 
pub’Ttr'M. prMttM .’uru* perta am » 
paurniritr-i ui prUinaaaa kainą 
ito« tr.ip mrual net II U.M.

JOHNSMETANA 
4Hį BpeojaliiUs 

1801 8. Afhhnd At. Chteaco 
tųu* i.aio •*ela*tktouiL« «]«»%] 

KariioM Ib-lva gatv*.
W.ua tutMi rtri l*UU*o apuakae

Ki^ajt it. ii. ik it ir aa 
T’iuyktte | mane* poruką 

Y*nUn4«*t nuo « Vnl. Hryln Iki > 
VmI. i.tlcMae rmrdiltoto. rų-rvdu*

A. J. Alekri* 6G.ua da buvo renkamo.* aukoMievie- Partola raldainini |mnlm*ln-

o--
Igiiėku* ir j>inigu.* *it,-kib- 

šitaip:
APTEKA PARTOSA,

160 Sccond Avenue, taato ir ls tmn'tetasm

v

“ Draugo ” redakcijoje yra 
labai svarbu* laiška* Jonui 
Brazaičiui. Viduriniame bite
lyje užadrvraota sekančiai: 
Mr. John Brazaiti*. 39! Broad- 
aay St, G rami Kapnl*, Mich.

Jei Joną* Brazaiti* gyvi-nn 
toje vietoje, lai kreipiasi į; 
“Draugo” redakcijų, me* jam 
ĮMudyniiuc luiiUcę.

Po 3 dol.: J. Cejiulionin,
Vidrirkan ir P. Banimiin.

K.

Po 3 «l<4.: A. Guriaitienė, D.
Guntaičiutė, K. Keraagin ir t*.
Kentagicnė.

nų kartų Imvo kvicata p«*kirti
kokių aukų I Jeiuvo* reikalam*.
ir ar girdėjosi, knd jinai Imtų
kų uuveiku* dėl Liet UVo*. Xv.
Žinomu, draugija nekalta, liet

R08ELAND, ILL.

Aloje lietuvių kukmijoj 
. yjiuja apie 19 įvairių draugijų. 
Vieno* dideaaė* ir tvirte*nė* 
flIUIMMMiuU, kit<NI IT
■ilpneaaė*, liet vi*o» gyvuoja. 
Kuanirt alaideidv* iMtaviikų 
kaialikiėkų laikraičių la|*w> 
randi daug įvairių žinių ii kilų 
lietuvių kuhmijų draugijų vei
kimu, tai ii Koeeiando laimi re
tai kada putėmiji kokių žinutę. 
Ta* kiekvienų įkaitytųjų vvr- 
čia maayti. kad lLmelaudo liu 
tariu draugijini* judėjimu* 
kaip ir apmirę*.

Kad ta* iidalie* tei»yln-. gali 
paliudyti kad ir iita* falrta*. 
Uugnėju 29 <L būvu Maukiama* 
bendra* nunirinkiuia* vi*ų llo- 
ariando draugijų vaidybų na
rių. Kerėta, turimt, nutverti 
Vieaj-bč* *kvrių ir |audkalbėli 
bei padidinti veikimų L llaud. 
Kry žiau* reikalai*. Kunirinki- 
mau at*i lankė laimi majiai 
draugijų valdybų narių, taip 
kad nieko negalima laivu pra
dėti veikti ir *u*irinkinia» ati
dėta* į ketvci-gų. *|mlio 2 d. Ku- 
*irinkima* įvyk* |uira|iijo* 
knygynu knmlmryj vnkare. S 
vai. .

Itoeehimlii’viai. *u*i rinki me 
eitaii Midriiikiman. u<*r kitaip 
pa»irudyMiu nieku in-veikiun- 
kianrini*. nei miiuuianėiai* 
veiki, kuomet kito* lietuvių ko
lonijų* didžiuoja*i kovu uuuvei- 
kalai*. Ku*iriukite draugijų 
valdylių nariai. Kurių draugijii 
valdybų narini negalėtų airi- 
lankyli, lai valdybų* įgalioja 
narį atduvauli ilruugijų.

Kelių Draugijų ValdybM.

K?-

l*o 2 doL: M. Baikaunkū-nė. 
K. Grigu*, L. Aimkiulė, J. Ba- 

'niuai*, J. Ilsiais IL Paliutie- 
nė, K. Petrukas ir A. Aacika*.

A. Varviiecka* 6L3a
Po 1 doL: A. Jurguti*, V. 

Bniknunka*. t). Balukanricaitė, 
ri. VrlnmiSkienė, X Bagrona*, 
IL Marazan, P. Bilžieuė, F. 
MayL O. Budrikhitė, S. Raujui- 
Ii*. J. Dunora. J. Grigą*, 8. 
Nt<|iulioui*, V. Mitkų*, K. 
Tvnrkuna*. P. Andrijaurica*. 
X Pi-ttevičia ir & Dniškau*- 
kienė.

Imi *is gražus nuovyld* te
na imvymlžiu vinoui* kilota* 
Detroito draugijom*.

Po ta, įgaliota dvi yirnti, kad 
ulrirauklų j visas Detroitu 
draugija*. įgalioti: X J. .Uvk- 
ri* ir K. Alanria.

Alrirakiu* pinuiuiukui, kun. 
F. KciučMui, jo vieton išrink
tu* A. J. Alekri*. kuri* |i*ž«- 
ilvjo viMUui* imjėgiuui* dirliti 
tauto* laitui.

D. GariaMM, rašt.

DETROIT, MICH.

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų sky 
rio nepaprastas susirinkimas.

Xor* iiiu*i, kolonijoje I.. K. 
K. rėmėjų skyrių* gyvuoju ke
linta* mėnuo ir turi m-uuižai 
rėmėjų, liet dnr tokio in-|iuprn- 
rio ir grnžau* žing*m<> nclmvo 
|ni<lnrv*. kuilį ,vyku*mmc. mg- 
M-jo 22 d.. *. iii.. *u*iriiikiiii>. 
Av. Jurgiu lmxu> tni.-j. .vėtai- 
nėję.

Hn*iriukiug> atidarė virė 
pirm . A. Nm-iln . kur- prnknl 
liejo | .u.irinku-in*, nnpieSilii 
tun- dnluiltllię l.irliivo- |Ki<l»-lf 
ir rvikuli, remti vinimi* i-gn 
lemi* L B Kryžių. Bnisdnmn* 
►avo 
A. J. 
dė.tl
broliai U 
vaiUi. i

Ir |m» mu* priv Tauto. Fon- 
•lo 47 nkyriau* vm raritvėrę* 
I. ltamL Kry žiau* rėmėjų *ky- 
riun, kuri. už*ilirvžė nuveikti 
•biug .tartai. Valdytai y ra veik
ti. ne* ji, ou.taru įžymu* veikė
jai ir <li>l<-li tėvynė* mylėtojai. 
Pirmininku yrn t’. Met riki*, 
rašt.—A. Lrladi*. ižd.—J. l’r- 
In-li*. N’urii, ricyriu* turi jnu 
viri tin. Ihdtnr n-iiknmu. liuko., 
drabužiai, avalynė ir koki.- 
■įniktai. Drnlmžiu* galima nei
ti |m* ponių JaiiUMnu.ltū-iH,-. 
m-* ėin yra reni ratinė tinką au- 
iH-šiiuui vieta. Adrera* yra tuk
ini: imti—22nd Avė. (Sero* Šir
die* lii-tuvini, norintieji |mnu- 
koti Iu, nor* dėl mų* lirolią tė
vynėje. prašomi atn.it i aug- 
M-iau |wiiiiiiH-toii vieton. Kam 
Imti, iie|inrnuki tn vieta, tu* ga
li atnešti |ui> ĮMiuii, Murtinkie- 
nę.

Rinkimu* drabužių ir kitokių 
■ įnikti, eiua |ui*<-kiniiigni. Mu- 
įmini- nurinkti kelia* dėže*. 
MelniM-Įiarkiiiitii, aukokime 
ku« ki, galime. Bu* eitu ir |*<r 
miniu*.

L. R. K. Rėm. Sk. Komisija.

MELUOSE PARK. ILL

lui didėlėiuin dėžulėm!* liktai Ncw York, N. Y. Dept L.
jut I dolii-rj. <:t*>

I!

i
|

iutllvr. lutht
.Mrkftj. Kio iiihmIupiii 

• k«»k| »klll«lij kt'lirtll 
11 it inkai, luolri | 4

kalti jo* vadai, kurie yru tani 
■lariiui jh iešiugi. Viena* valdy
te* naiių yra gal daugiau lin
kę* |irir lenkų, kita* nori vi- 
*icm* tarnauti, net ir *ocija- 
lintam*. Yrn eia *ocijali*tų. ku- ] 
ric ir-gi kenkia geram ibirlmi. I 
Iteikėtų jau kitiem* *u*ipra*li 
ir ucduigio* eave už ihuJc* tu- 
kirui* |*mam* vadžioti. Keiktu 
iaairinkti gvrc*uiu*. Na, dar 
yra viena* kliulm*. draugija ir 
“tauti*fca” kuujm, kurio* ir gi 
nieko neveikia dvi Lieluvo*. 
liet dar mri užkenkti kitiem*. 
Gailiu kad taiji yra.

I

Tautiško* Tulicrkuloeo Drau
gijų* ekspertai nutaikyti dž.«- 

|>nlvitiiju m*« 
kančių* faktu*.

Džiova užmu*a |mčiu* tuiu- 
dingiam-iu* vyru* ir i.totori*.t 
tarp IC ir 4.’i metų amžiau*.
Pagleiužia darbininku*, veik

liu* vyru* ir muteri*, i* namų. 
o(i*o ar dirbtuvė*.

Yra priežadimi apie l.*A,. 
<Km mirčių SuvicuytoM- Va!*- 
lijuM- ku** im-tų.

Kuvicnytom* Valdlji-nt* 
vientik ekonomi*kn pmguidi- 
yra a]>i<< ♦3<KMIU(M«00 ka* un ■ 
tai.

Daliartiniu laiku d.-męj n. 
neg 1.<l00.«aut y|m!ų ėiuje Saly
je kankinau džiovu.

firadmi kiekvienai Jetoiyntti. 
kiek vietiniu mimui, k iii vienui 
y | uitni.

liet ucatuižinrinl j tn. džio
vu yni i*gydomn ir galimo *i|- 
laikyti.

Ji pintinu* ilnugintt*in i* ne. 
žinojimo, ucnt*nri-i*n>o ir np-i- 
l<-idimo.

Tauii*kn Tubei-kulu-o l>nm- 
gija *u «ivu IJMH vnldijinių ir 
lokalių *kyrių |u:i*eki;tili*.,ai *it 
džiūva kovoja.

Aiu* ■ Iru ug i jo- dirlm-. yrn 
u|niioki<niu- vientik i* |mr<bivi. 
nm ItiiudotHiį’i Kryžiau.- Kalė, 
dinių Ži-nk!c!'ą.

I.>nkite Jai’:. miu navo durą 
džiūvo* grn*i'iiti-n.

t'iiiKiTK i;: VAinuKiTi: 
IIAI iMl.Ktt'n KIlYZi \t .* 
KAI.ADlXirs ZEXKl.EI.il *-!

Vt

IrllkU-1 .

SIUITAS a 
*ipv»-k m J* s

PRANEŠIMAS.
REIKALAUJA

DR. L L MAKARAS
I

Lietuvi* (lydytoju* ir tliirar-' 
gn* Perkėlė *uvo ofi*n i*

1741 W. 47 8tr.
j miru-io Dr. D. J. Bago£nu3 
I»ri*n ItOttlande

l*mktikuoja Inr,*. IJetnvių 
riainv mie*te ir ajiH-linkej. 

(*fi*a- 10900 8. Michigan Avė. 
Vnlumlo* nuo:

9 iki 12 iėrytu
2 iki 4 jaunei ų
7 iki 9 vnkare

Telef.ma* Piillimm .".12 

lic*ūhtM-i.<a 45171 N. U'immI Str.
T«4 Vanl* 723

|
t

KABIUKO
DAltBl.KINKI

.MuiEUię III MKINIAICIt

Ib-ikaluuja prie dari** į uiu-ij

IJAXV Falirika, 
Kiųiaru Fabriką 

siExixię pttPiKitv
FABK1KA

.•IŠKRIKOS USTUVIŲ ' 

MOKYKLA 
mnthAkaa ir lietus iAkoa 

kuliu/, ui .tiuetUzuA. kn> KVvtb to* b. «tv 
tMMSrofOi*'. I>t*r«s:ta»c. pirklyIm»* t«4- 
MV. ¥•«-<. iM<>4iJ«Ml. ulndiSiMk i«(».
ru«m^ c^r-rAfihtoi KdHlkim* rkmno* 
imU*^ piliety*** djUltoraAyto*-*.

Ylokinuuv taUodor; auo » rrt« iki 
4 mtandoa |w Hcty: vakarato ••• 4 

.iki 14 vai.

3106 So. Hzlzted SL, Chicago.

Dr.M.T^trikol’b

T

Dr. S. Naikelb 
ortmuiAn m cmacMan 

tu a S*. A4O** 
n»w Dmrr tM> 

ome 
•MT W. l*-U M 
Fkm Ckw* M 

ruadcK-u* asas W. ss-m M. 
Mwn* rr»mw< MM———

1b

I

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

fia W. MarKrt Mr.
tStot-aUts. 1‘rmu 

«»>s<mto lU'MMla pTMine 
Nm« b iki lt «aL r><«* 
X<* 1 Ikt > vmL w HKų 
Nim« C iki * V«L Valuui.

*x

Ruo

X'

I ‘rilyrimą* nereikalinga*, 
(•era* užmuke*ti*. 
I’aduvu* darlm*. 
<iem prugn <la*idirlili.

&C0.
Hornac Avė. & Arthington St.

—
—

!_____ —...........

I KRIAUCUI REIKALINGI 
DIRBTI ANT LY0IŲ 

KOATŲ.
piiiyrt *>t*’L kruutMi, kiImI-oa'i: 
darttoa hMS*Aam fH» l-ma ItLUI ImiU’ 

il«un»c ztttdio ra/toto drapana*: a va* 
|l(gd'« i dumi; į Ji i savaMt ir <Gu- • 

^atatt. »<*«■ jum 4 iMroMly atsua. A taikstė I 
ir i*a rutiknakric.

URBANEK BEOŠ. 
a.\i»ir>« T.UMNtM 

Morl at«d CU> <»nk*r^. 
3350 Ogdca avė.. Chicago, BĮ.

I

fc VARESNES IR GERESNES
VIRTUVES.•

t s* - amiuinku n< I.* wi
ruMrtco kurt |u<iu nu<« t-iuku ku>»* 
»m*< /*«• k-f n i oru t«*kio Lc|m. virtine 
bitai ctarakaui ir iMtohlu*
to.«4NS ItomuLuu «i >|*U4lMi Luomu t rit* 
i.unuti * turi ant pirtu. tat tt -
ra Uu|«»n»*a pvktuitMa t Ji ru>rt
liūdi ItoMll i. III toarsui v aM.ai:^ 
OMlUVta lik t liktom.

Ih-IIm ImI llditdiv |*a)iki« laaUtM |- • 
pakart MAlat k->4 i.«l Ktyn. n ba.i>ur*i* 
rtnto alh/ua Itun* ntmld> <r n«tu*i 
*4Vtja Im eLi-ti.1 I Al* >|d La | I I

|kHu I tuku.
J4mm*U >*m uiytMo Ir toru u- imuL **. 

>ta IdUdt pi i** dol VartMjiuaia |»r^* 
tiAoluų tdisi'j ir patirtim >(•;»«< i 

k iiumtaL iiaa varudt a*« /«*« 
teturi tuk pittirDiMr kat|* Mtu*«M* tr 
M*woiint įiMvrto.i varladi (muLuo aa* 
Mttedaliiam kA<i S'^radeto tikini Ir*. C 
Ii aurnti*\j.«»f .i ka*p tiukti.

I iM>kit> ♦ Ui »ul«laytl • u )d 
lt yra ftmiduo ir turi ya-ra ir r-»••• i 
•k«4»i ato >»• r •l.i i«* Barti ke fel •• p.»a>» 
Kui mCM, ir akadUt BtatUl.ltnyr M La* 
rv iMuuktao ak-us y tas AHlaUntnUu luu« 
putM«* lamkl kur k a dar mv^rtiiMii 
liaojjata* p4iu* utakiie* iMlikrm4tu« L d 
nvkMMUrtl Uitku DMburanitb tarlarti Į 

<Apvr i

t

SEARS ROEBUCK
I

' REIKALAUJU
»>im ii.mI. «r< t ImImsiu u m«iaI«* L-) 
hų. S ursr r (litu <!»• r>.g
tv, m «*t«M M -4*rlm*<4n M |»l*
>1. lyti U« L |<. t | L* I* 11 t.4.

4t»uauLll tn katra ta hito * iki
>

J. 0LS3EWSKI, 
5120 So. ucnnitage avc., 

Chicago. III.

k*

S. D. LACHAWICZ
lAvtuay* Gralmetua |Mtam»Mpi. 

I. nk tUM-iM* |«a puikauto!. KHk**t«* 
dtauLaukti. u UmMv durt t 

iMaMl* mio • n* d ik Ii.
23BW. 23 PL

Chicago. III.
T.«. i,ui :ih.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TrM«*** MrK'.'n

S«T>K1 VtMJStAS MUS* 
>U1 ttaMmad
Ka«»u W U 1*> **!»<•---- -

i

T

F. P. RRADCHHI IR i
LW1U • AA AMIbbilHH a

Atton^y st Law
105 W cw. Clart M.

.a*1 T, 1*4. Ca-MtraJ
CHICAGO. H4AX<H«

Dr. G. M. GLASEK
!*ralctlk«M>ja IT ntotal
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LIETUVO8 RAUDONOJO 
KRYRIAUS RĖMĖJAMS.

1ŠNAUJO VARGAS SU CU 
KRUM.

Trečiadienis, spalis. 1 
Šv. Remigijus.

Ketvirtadienis, spalio 2 
šv. Aniuohi Sargai.

Pražiopsota nupirkti Kubos 
čakrai.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, atrastas nusūdytas
------------ I GYDYTOJAS.

Nn cukrum, tn-* -vnrl*iin>jii 
tnai-lu produktu. 11 i.l |.;»l il-t 
vargu* Suv. Valstijų*-. Va r 

Jtas tame, kad žymi dalis ru 
kraus tšiežmim Euro|sm. ri ra 
vo šals* gyventajam* išnaujo I 
norima suvaržyti cukrau- vai- 
lojimų kaip kute* metu.
“Kiitiar H-pmltailion Bonrd”

I žudai Vitkute į*> mitu. 
••<17 SUv.u.t ao. |sil.il > tui 
imto e gai-iu.-'. 1‘a.šuukla vai- 
riniti'.ai. Šitie į-iknižė vidun, 
prū-v-ilsi ut-nį ir atimk* liilžii 
dytn gydytoją. Dr. Adrirm 
lu-'.-imild Ka-ri'-min. Snkinu.-i. 
jog gydytoja pirmiau buvę, 
nužudytas. ri lik |tn*kui jm- 
d--_tn namu vidn*.

Dr. Katli-nrut ėjn its-til-. 
X—.-yieim n moterimi.
Buvo praturtėję*, n-- turėjo 
plačiai išdirbių praktiką.

ISilieijn i—ko žmogžudžių.
< 'liieugojo nužudyta vi-n fi

lė ži-emių. B-l žmogžudžiui

praneš*’- pn-znb-ntui U'il-oniii. 
jog šian-li*- jau |s-rvė|il e-ą 
pirkti Kuls*- ettkrų. X*-. gir 
tli. to cukrau- <li*b-m- -Lilį jau 
nupirkusias Eun-|«-- 
jo*. Jo* mokėįu-io- filį centu- 
•varui.

Jei Suv. Valstijos pirktų li
kusią dalį, tad ir j*mi- pri-i 
eitu nmk-'-li tokia |int kidtvi. 
Kad tuo tarpu Įs-iniai Nuv. 
Valstijas Kuls*- cukrų Imvo 
■■pirkusio* tik įsi S’įr. sva
rai

Kuomet taip įvyko, tai feile- 
rnlis apskričio prakurom* (Iv- 
■e. Cbicagnje. |>aturia šalie, 
vyriausybei visoj šalyj suvar
žyti cukraus vnrtojimą. Ithnra- 
ja cukrus neturi Imt paduo
damas j stalus liuoMii n-*t*»ra- 
■aose, viršbm'iuose ir kitose 
vtežoac užeigose.

Prokurorą- (lyne tiunis «lie. 
•Mnis tau tikslu latro sušau
kęs restoranų ir viešburtų *a- 

-«m»kii ir cukrau* turklio su
sirinkimą. Nutaria suvaržyti 
cukrau* vartojimą.

Buvo pn»kelb1n. knd t*uni- 
dienomi* <biug cukraus atvež
ta Cbicagoo. Bet data r pasi- 
rado, jog tas ■eteisybė.

Pasakojatnn. jog IVashingto- 
■e sutinkama suvaržyti euk- 
rau* vartojimą. Ne* nėra kitas 
kio iM-jinm.

GUBERNATORIUS LOW 
DEN CHICAGOJE.

tTiicngon ntirižiaio giil*-r- 
n-ituriu- isiuib-n. Sakoma, jog 
šinmlie nr ryloj jisai iškėliau- 
ja savu dvaran. Anie ttntjon. 
lll.

vieš|Klli

!II
PFR CHICACA rR A VAŽIA

VO MCADOO.

Per Chicapą Ne* Vorkan 
tina dieni} | iru važiavo buvę* 
pinigine M-k retortų* McAdon. 

ruklaii-la-. nr ji* manąs 
kamlidiuiti j |«*zėh-ntu* B 
-b-neikrntų )mrtijo*, nl«nkė. 
tim tanui dnr nieko nežiną*.

ŠĮMET UtDBRtJf OBYBM.

Pram-šanm. jog aplinkiniu** 
m- t įrengus miškidiuace šian
die laimi ttžib-rėję grytai. y|«ič 
|mi n iki lietau*. Riiumč-s. kurie 
gvvi-na aršinu fu miškelių. tn-- 
gsli nt-idžianrli.

BOLŠEVIKAI ATRADĘ 
DELTOS TURTUS.

DI-

Paryžius. *|kiI. L Kinum-t 
Itolšcviluii užgrol*- laidžią Itu- 
-ij'ij*'. piniiiuu»in* jų darlm* 
buvo tmimti savo rntikosna vi- 
.•ikiits turiu*. Tuo tikslu jie iš
krėtė. iške-inėju. išdra-kė kuo 
tn- vi-n- buiu*ni <-aro rmim*.

■ bilmr pranešama, jog žie- 
milini—- tuiiitio-e. Pi-trogmde. 
ji>- ati.u'ę |aa*b'|itą iždą *u 
liramrini* ibiiklni* verti'-s tiltu.- 
Hut'.iMMi. Tn- iždą* kituomel 
priifidėję* ru-ii ciiri<-nei Kale- 

__________ rinai II. mirusiai I77ii mrtai*. 
DIENOS SVTESOS TAUPU |,sln* l'ri'i'J’'

MO KLAUSIME ^•vmo *r tmuų -l--|>iniiio-
____ _ |-e užkimštu*.

Aitu *|<alių tiiėm-io 2fi dii-ti.i ■ —-
kongreso |mr*'*linm vi-oj-;.ly j PASAKOJAMA, JOG RYTI 
visi laikrodžiai turi - būt nu- I 
latyti viena valanda |ui-kiau. i

Abb-rni.inn- llogiin Ind dar | 
biiojn-i. kn-l Iniknslž.m ti1gnl[ 
nustatymą t'birntmj,- -ubiily ' 
ti ir |*tdikli |«r žiemų tnip.i 
kaip didini yni.

llognn -ako. jog llctroiti-. 
(*b-vc!iitid> ir kitur luiUn*lži.-*i ■ 
l*-r žiemų |*n*ilik- ią taip, 
kaip ibilii ’ - .im:-. X- fe r * 
reikalo puvn-ntį 
juo- vii-tta vali'li-ln 
rmb-tiį vėl atgal.

Kleinim
mie.1

KAS MYLI ŽŪKLAUTI.
Cliicagn- pietinių jurrkų ko- 

misijouierini |*a-l.ell*-. kn<l *U 
rinndi** U*a*bingl<>n |«nrk<> |n*l 
diMw leidžiama žmonėm* iv- 
vi* gaudyt i su tin-škeri-nii*. Tn- 
leidimu* yrn tik |*irni -ava* 
čių.

NE GALICIJA BUS 
PAVESTA LENKAMS.

Parytiutt, mg-. :»•. Ijiik- 
inšli.* Temp* praneša, knd Imk 
tulkitiiukiii Įuiiitikę sulikti 
jrive-ti rytinę lialicljų b-n 
knm*.

Kiek iiioiun. šiandie len
kai ryliiii'j l-nlb-ijoj tnigirdė- 
Iti- linijom- išdalini -ii rtisi- 
irai- katalikui-.

i
t

BAJORAS KO NEUŽSPRIN 
GO SU KAULU.

t.i
tiuuln 
tim*.

Kokomo. Ind.. -p.-il. I. 
I dietai lieto

MIRĖ NUO MEDINIO AL 
KOHOLIO

Is

A- 
iimjura* 

|*n-|uing*i 
išgells'-tn* 

incinu*. I- k«r-«-rii** 
ištraukia- |*»l'o- ro

Et I

t iiienr-n* Ap-krily.- Iinndo 
užndinli lietiiviiio.-e artinm! 

tis-ilę ir vienkart visus pagerti 
ti. ptitraukiati! |iri«- liilslarin- 
i-ojo i|:iiI*i. ViMtkia lulslaryl*'- 
i'aUgšlina žitsigų. Jeigu tuk 
-Inačiai lietuvių «u-is|ueėin i 
Inil-Ų tėvynės, Lielltvos laisvė.- 
apgiaėjn* kovoje sužeistu* 
’* Ipti. lasai staigus imsišu-uti- 
ma* liudija, knd įkirta* neklai- 
dinga ■ -Ino dide-nin - knillinil.* 
iižimjailtn nebūna, tuo didės. 
•*'-* jėgos suteikiamos a|deis- 
lit-m*. mūšio laukuose snžeis- 
liems. tnii.-ų dnlvyrinnis. Jie 
kelsi* iš kraujų 1 vaisi ir vėl 
kovo* už musų tėvų žemę, už 
teisylr-. jeigu lieji didvyriai- 
karžygiai žinos, knd us-s, lietu 
lini. toli už vaisb-uymi gyvo- 
mintieji, ntjaučiame musų tėvv 
m'-* n|miis‘-jų vargu* ir |sisi- 
šventimų. Dažnai alkani. |uis- 
nuogiai ir m«|igiiikluoti turi 
kovoti su priešais geriausiai 
prniM-ur.ų ginklai* apnt|iitilai*. 
o kovoje turi savu* prū-šu* ap- 

Į galėti, tu-* to reikalauja Lietu- 
vo* liunsyls'-l Drąsai, pasišveu- 
tiiuui. kentėjimui nėra ribų. 
Viską Ijetuvo* kariuomenė- 
mielai iškentės, tiktai broliai 
imšykštė-kite musų karžygiams 
užuojautos! Juk tie niu«ų tau
tos žiniai—musų jaunikaičiai 
n|ikaxuo*c už mu* visus varg
sta. Jie savas galva* gublo už 
musų visų tėviškę; už musų 
visų liuosyhę: už musų visų 
garlię! Tiktai IJetuvo* liuosno- 
riai karininkai išaugštind IJe- 
Invoe tanių visame imsaulyje. 
Musų šeimininkų ir dipknuatų 
rezolim-ijo* Imtų jiasilikę tuš
čiais muibi Iturimlais, jeigu 
ninsit Uotu vos jaunimas indul
ių tų rezoliimijų savu krauju 
|>ašveiiliuęe!

Ar u s-s iH-skitls'-siiin- teikti 
|>ag<4hi»< lietu*, kurie viekų—o 
viską—aukoja: lirangiausią
gyvybę atnlutuhmi. Iiy lik 
mulių* butų nmluiiu Lietuvoje 

įgyventi. Jeigu IJetuvn lui* sa- 
'. ;stovėjH-|iriklausuma valstija, 
visur išldaškyti |m imsaulio 
ki -šių* lietuviai turės Lirtu- 
vo* koioiiliiis—ntusų išeivių už- 
tūry lojus.

Žydui- pinigui*. įimksht. dai
le. vertclgysti-. laikraštija, iti- 
l-kim- gali didžiuoliea, Is-t vi- 
romi* išgnb'-mi* stengiasi at
gaivint i jau du tuksiančiai m. 
prarastą savąją tėvynę—Pale
stinų. Evdai gerai suprantu sa
vosio* tėvynės Vertę. Mes, lie- 
tuviai, tūrius- dnr gyvą ir vis 
l.'diinu iitgijanėią snvnją tėvy
nę Lietuvą: supraskime jo* 
vertę ir skuliėkime. kn* gyvas, 
jai teikti |Ktgellų. kn* ką gnli 
I-H-.

Žinokit*-, gerbintnieji virti- 
t eiu-ini, kn-l mum* rupi jūsų 
|*aėių gnrls’-s n|igiiiiina*. mum* 
rupi, knd kiekviena lietuviška 
draugija nuo visų nnrių su
rinktų |*> vieną dolierį kni|*i 
iiii-tim- duoklę ir iR-lduotų Lie
tuvos Itamlonojo Kryžiau* 
Draugijai.

Patartinn. kn-l visų kutnlikiš- 
kni lietuviškų o'raugijų vnbly 

, l*ų narini ar jųjų įgaliotiniai ir 
j-ialp l.ietuvo* mylėlojni-veikė- 
jai nl--itų į Cbicago* L ll. K. j 

h-'-mėjų Ąp.kririo -tt-irinkimą 
>r aršinu *n**ipa7intų -ii iiiu*ti 

l<lnrlni.

Lietuve* llnii-lotiojo Kr*-j 
'.init* Drntigiio* rėmėjų t'bien i 
lg**s Apskričio rn-irinkitiui* 

•j inkarą. *pnli*> 1 *1., 
*.. ** ml. š*v. Jurgio pn-

įvyk. 
»!»!•»

P h;

\o 
•ii A nl

IM A K Rutknuikar

“Draugo’* 229 num. tano 
pranešta, kad kun. J. l-ankai- 
rio prakalbos* surinkta $777.- 
2X Is-t šiandie, su vėliau pri
duotomis aukotai-. >uma siekia 
SK'ilklK Taip gi klnidiii-zai |»n 
žymėta, knd prakali**- įvyko 
|tnrn|iijos svetainėje. 1‘rakal- 
l»*s luini St-hm.l Hali salėje,
4S tos ir llonore gniviii. Erno- 
niiy prakallunaui su|ilaukė lui
na svetainė. Prieš prndėsiant 
kalls-ti laivo atlikta.* tniiii|«i« 
progratni'-lis, png*-rluniiii gerk 
alsiom. Pirmiausia tažnytiru* 
Av.Cerilijos eitom-, vedama* p. 
V. Daukšos, MHiednjo liet u- j 
vo* biiiiną ir kelely imlrijoii. 
ai y dainelių. p-iėa J. ir K. 
Rumšiulės parakė pritaikinta* | 
svečiui eiles.

Po lo praanlėjo gerk kun. 
I .anka irta tumioji knlim, kuri 
Imvo ln-galo imlomi. Visi sn 
žingeidumu klaiiM-si. knda pa
sakojo apie I Jetuvo* padėjimą.! 
Nėra reikalu jo kalta ritinėli, I 
m-* geriu svečia* visa* lietuvių I 
kohuiija* n|ilaiiky* ir jmsakys, 
kn matė savo akimi* Lietuvoje.

I'o pirmai prakaltai |wa*i-| 
dėjo atiku rinkimą*. Starube*- 
nes aukos latve iH-ėamos prie 
stalo.

Pnlmigus auki} rinkimą, knl- 
!s-jo p. K. Cv-nulis. Po jo 
dar kalbėjo kun. I Aukai lis. Ir 
vėl |Mipasakojo mdmayhitp 
Prakalbos pavyko visai* žvilg
sniai*.

Kino sykiu tomoflaikirčiai 
pasirodė dnosaiais ne* vie
nu karta moartė arti devynių 
šimtų ibilierių. liula kiek ir iš
laidų. k. L ui svetainę ir tt, 
Is-t vis-gi IJetuvns steigia
moms mnkykiaai* liks virš 
t*«un.

Toatuirtakirfiai gali pasi- 
girti. V. taiadkai.

Komisija* nnry*.

i

NORTH taDBS.

U Vyrių i kpu susirinkimas 
įvyks šinmlie. L y. *|udio 1 «L. 
7SIU vai. vakare, Av. Nykoki 
Ark. |utra|iijo* sratainėj.

Aiuonii prins-uu visiem* na
riams. kad Imtinai susirinktu- 
mėt imskirlu laiku, ne* luk-ti 
•laug turime vi.«Aių reikalų. Iš 
priežasties |uirapijo* Imznra. 
visų im'-nesj m-gah-jiHiM- turėti 
susirinkimų.

Taip-gi kurie norite įstoti j' 
L Vyčių iirgniiiiarijų. prašau j 
nteiti į ausir.ukimų ir |ia*ik1nu-| 
syti, kn vyčiai veikta.

Tai-gi dnr kartų priiis-iiii.' 
kad visi nariai susirinktumėt.

A. Mateika, pirm.

PRANEŠIMAS.

Ar Tu ir Jautiesi
Blogai?

UNtrra N«*.

Ni«v4j*n

Gauk Dėžutę išmėginimui DYKAI!
IŠKIRPK ŠITA KUPONĄ. t-nmrsmk l-nan. KMner t-lll* b»

Valai (Ja

DOAN’S
“Draugo" lle*lak<ij»je yra 

laiška* Kazimierui Bičkui išl 
Kundroėių knimo, Skaudvilė* 
vnlšėinu*. Tauragė* a)r*kri«-ia. 
Meldžiai-n- ateiti at*imti. Pa- 
žįstnnm* meldžiami* jam pra
nešti. jog laišku* yrn.

Redakcija.

PRANEŠIMAS CHICAŪIE 
ČIAMS.

Itaktam- I. E. Makaru-. ku
ri* iki šiol turėjo mivo <<ri-a 
ant Tumii Mke |s> num. 
17-11 W. 47 gatvė, daliai ;s-rk*- 
Iė į mirusiu Daktaro D. .1. Iki 
gočiau* vieta nitui. IiCmmi 
Miebigan \v--, lb—-landė.

Tws.s.l
ll 'NAR SAVINOS ŠTAMPU 

uiirmtY Tvot 
UNITTD STATĖ-* 

d GOVERNMENT

Kidney Pilis
Gaunamu kiekvienoj valstinytioj. 60c už dėžę. Foster Miilburn Co, BuffaloJf.Y.Mfn.
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Skaitykite ir Platinkite “DRAUGA”.
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