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Anglai Duoda Pagelbą 
Latviams

Ryga daag inkeatt 
daug žmonių

' ';žmLh

LATVIAI ATAKUOJA VO- 
KIE6IŲ-RU8Ų SPARNĄ.

Pulk. Avalov siūlo per
traukti kovų.

skcHtiamas pažintas. jog vo- 
kiečiai Irti veikia *u tikslu pa
imti savo rankosna Petrogradą 
ir jiasinandoti rusų nupuolimu. 
Vokiečiai mano kontroliuoti tų 
Rusijos dalį.

IJetnvoje ir Kurie, kaip pa
sakojama. yra KMŲNIO vokie
čių ir rusų kareivių. Tų. karei
vini dnluir pn*tįimti sutruškin-

mylių nuo Rygos ir tuojau* pa
ėmę miestų Sdilotzk.

Apie tai žinių yra gavę* ir 
virio* latvių biuras.

Toliau pranešta, jog latviai. 
pirmųsia* vokiečių ataka* at-< 
mušę pn didelio kraujo pra
liejimo.

Be to dar buvo pranešta, jog 
latviai vokiečių ir rusų ataka* 
atmušę ir nuo Rygn*. Buvo 
sakoma, jog latviai |«incšę ma
žus nuostolio*.

Kiek palaukus apmirė viso
kios žinios apie latvių kariuo
menės laimėjimus.

Atakų metu, buvo pranešta, 
latvių vyriausyls* Imvo ,uiskc1- 
busi karė* stovį Rygoje.

Nori nunti latvių

PRANCUZUA PABAIGĖ 
KAĘ

PaiySta, epai. IX—Brauni, 
aijo* vyriau-yl*’- šiandie pa. 
-kelliln. jog -u šiandie jin-ikii- 
gin kari- l*rancuxijoje ir Algc- 
rijoje. Kartie panaikinama 
karė* ceunra. Ta* padaroma 
trelei, kad Prancūzijos parla
mentas jau ratifikavo taiko* 
sutartį *u Vokietija.

MAJORAS HYLAN SUTIKO 
PARVIRSTI DR VALERĄ.

ITALIJA APGALVOJUSI
NAUJUS PLEKUS.

Fiume, kaipo buforinė viešpa
tį

OopoahafM, spal. 11 — Iš 
Berlyno pranešto, kad anglų 
kari-* latrai IJeimjojc išsodino 
.'■().<)(«) latvių kariuomenė* ir 
šita Inojan* ufcriaknvo vokic- Į' IMmltijo* vieŠĮiaiija* ir sic- 
ėių-rusų sparnų (Bankų).

Po šito ru*ų kariuomenė-* 
vada*, pulk. Aralov-Bermandt 
pasiūlė latviam* pertraukti 
kovų ir stoti tarybosna suva
žiavo* atstovams Mintaujoje. 
Jis sako, tų tarybų svarbiau
sia* tiksią* najūagtomi* spė- 
komi* stoti prieš bolševiku*.

Ryga labai nukentėjusi nuo 
vokiečių rasų bombardavimo. 
Užmušta daug civilių žmonių. 
Nakratėjo daag ir trakiečiai. ',l 
rasai, kol jiems pavyko peni-’ 
kriti per Ftanguvų Rygon.

Irttvių vyriausybė suspėjo ' 
nidviirii Rygą. IVrsikėb’ į lio- ' 
tienpoi*.

Estai mušasi su vokiečiai*.

Londonas, *paL 11—Čia nu- 
toritetinė*r sferose vakar Imvo 
tvirtinama. jog vokiečini *u 
nišai, Rvgu* frontų užatnkavo 
|M*nktadirnj ir po anuotų *an- 
dymo priedanga ,mėmė miestų. 
Smarkiu Itouibanlaviiiiu jie 
priverti* latviu* evakuoti mir
ai ų.

Virio* utilitariniai ekspertai 
j išėmimų Rygos žiuri rimtai 
ir *u atsidėjimu. Jie *ako. jog 
visame plote tarpe llygo* ir 
Petrogrado nc*amn jokio* 
stipresnės kariuomenės, kalia 
galėtų pasipriešinti pakilu
siems rusams-vokiečiam*. Tnd 
jiem* l<e didelių sunkenybių 
bu* galima pasiekti ta lludjo* 
sostinę.

Anglijo, vyriausybė gavo ži
nių. kurio* patvirtina seniau

kti prie savo tikslo.

Ixmdonc gauta žinių, jog pa
ėmimas Rygos yra įvykę* fak
tas, nor* apie lai dar trūksta 
ofieijalių žinių.

Virio* latvių biuras nriuri 
jokių žinių apie atsitikimus 
1-atvijoje ir apie Rygos puoli- 

perkirrii sasisiekimai *u {Kau
kimu pasauliu, 

i TtftaUe-tmMi |Ml 
ra* yra gavęs žinių, jog Erio- 
nijo* vyriausyls’’ latviams pa- 
gellMOi prieš vokiečius jiasitin- 
tusi dvi savo diviziji.

Ka<i kaitau.
Kuomet talkininkai su vo- 

kiečiais padarė aruiistieijų. su
lig sutartie* |**kirtuojn laiku 
vokiečiai turėjo apleisti Paltai, 
lijų.

Dalis vdeiečių kariuameni-* 
Imvo atšaukta. Teėiaus kitai 

- žymi dalia ilgesniam laikui ten 
imsiliko. Tos pasitikusio,, ka- 
riiiousmė-* vadais tuomet bu
vo: gen. grafa* Keller. buvę* 
I si runas Paliallijojc. tarnavęs 
rusų armijoje, ir gen. von įler 
Gidtg. Pirmasis savo stovyklų 
buvo įkūręs Lietuvos mieste 
Mnuliuose. gi antra*!*—tatvi- 
jo* miesto Mintaujoje.

Talkininkai sutiko, kad vo
kiečiai ten jmsiliktų ilgiau*. 
Xe* jie sakėsi, jog ten yra ret- 

, kalinga išlaikyti tvarkų.
Ijtikui Is-ganl vokiečių ka- prašalinti. 

riuoiiM-nė padidėjo skaitliam!. 
Joje atsirado tialis rusų karei
vių. i*a*tarie*iems <-niė vado- 

i rauti pulkininką* Aralov-Ber- 
inondt.

Ne* Tort. *,nd. 11 — Mto 
miesto tarybų |sutarė jvzoliu- 
cijų. kad Airijos prczitlmtui 

■ dc Valera imi uoli miesto Įiilie- 
Iš Berlynu pranešta, jog tvbė* teisę, ty. jį ofieijaliai pri

imi kai-kurie laikraščiai pa-; P»Ah»1 '• 
skeli*’ ištrauka* iš privatinio Miestu majoru* llylnn pa- 
laišką Tas laiškas rašv-ta» vie- tvirtino tų irzolineijų. 
M oficiera iš Mintaujos.

Igiiškr. sakoma, jog gm. vm 
der Goltao ir pulk. Aralov-B. 
veikimo Ihilmltijoj svarbiau
sia* tikslgs yra nuversti dabar
tinę latvių vyriausybę, užimti 
visų Latvijų. ten snritvaricyti 
ir pakelti gvarralę ofen*vvų 
prieš bolševiku*.

Laiške pažymima ta* lakta*, 
jog Berlyno vyriausybė keli* 
kartu* įsakiusi gvti. von <ler 
Goltzui Rtyžti Vokietijon -u 
savo kari natoms. Bet įsakymo 
ne,mklau*yta. Xrs ji* jau lot- 
vęs |utsigaminę* kitokiu* pie
nu*.

lt Streiko Plim Industrijoj

Vashincton. *,«il. 11 —Čia 
gnillil žinių, jog llaliju* vy
riausybė sumaniusi <iar viena 
■Įniktų Fiume reikab-.

Kadangi Italijos vyriaiisyl* 
negali iš Fiume iškrau-tyti 
lak ii nu d’Annunzio su jai |ia- 
taikaujanč-in kariuomene, tnd 
ji( pinuiau . ........... maniu* ta

1 utie-tą |iaimti savo triniem ir 
jj atriorauti tautų -ųjunguje.

Talkininkai tre'-iau* nc-nti- 
ko.

Tad tlultar Italija -keikia 
nauju* ]4eau*. Nako iš Hume 
ir jo apylinkių turi Imt įsteig
ta nepriklausoma vicšpalijn. 
Tai Imtų Imfnrinė vieš,talija 
tar|s- Daliju- ir Jimn-iaviju*.

Xežinia kaip talkininkai at
idarė į šituo* naujas |4cnu*. 
Bri jie seniau galutinai jau 
luira ausprr-otle miestų Fimne 
luularyti tarptautiniu.

Kiek žinoma. lakūnas 
d'Anaunziti ignoruoja visokiu* 
|denii* ir sumanymus. Ji* tvir
tina. jogei nestosiu* j jokiu* 

ikmnpvomisa*. Saku. Fimae. tu- 
jri tekti Italijai ir viskas!
I Italijos vyriansyls- Imvo pa
siuntusi įsakymų Fiume ka
riuomenei ajib’isli tų miestų. 
B*C karia ūmiai* nepaklausė

Didelės Lietuvių Mani
festacijos Kaune

Lietuviai sveikina Angliją už 
pripažinimą Lietuvos

i

I 
i 
I

PERTRAUKTA SUSINĖSI 
MAI SU LIETUVA.

New York. «pnl. 11 Milita 
rini* veikimą* šiaurinėj Rusi
joj (turimi, norėta pa-akyti 
Pnbaltijoj) |H-rtnuikš *ii Lie
tuva »n*ine*imu« paštą, tolo 
grafu ir geležinkeliai*.

Taip prani-ša t'ommcrrinl 
Vable (?oni|vu*y.

riompnmjii negali pn-nkvli. 
kai)' —Teitai ir vėl tm* galima 
•iisimėti »ii Lietuva.

Vokiečių veikimo priežastis.

Aiandie nėra jau paslaptis 
ko vokiečių kariuomenė PuIkiI- 
tijoj laivo ir ko ji lukerinvo. 
Iluvo ji ten ru*ti naeijonalirtų 
ir savai* reikalai*. Lukerinvo 
progos užpulti Pnlmllijo* virš- 
I uit i ja- ir ju- išimojo prijung- 
ti prie Ru*ijo*. t'ž tai ni*ni 
vokiečiams |mžadėję kokiu* 
nor* dideliu* daiktu*.

K TAUTUOS RARAUn darbininkų, iš jų KUNNI jau 
VISUS RAUDONUOSIUS, sngry žu įlarinn.

Unijų Prieš ^“«^i-
mOtįariaį veikimų. Gary sustreikavo I.Mt inži-

------  aierių ii IM Tas dar labjau* 
/ Chicago* angliška spauda sajairaližavo dirbtuve*, 

štai kų praneša apie streiką Kareiviai -u policija kuone 
.šiame plieno industrijos ap- kasdien užpuola intnriaiiiiHi- 
skrityj-

Kiekviena* raudonasis (Imi 
šėrikas) Ruv. Valstijose, kat
ra* ria nėra gimęs, bu* depor- nai vienur-kitur atranda, 
tuota*. Katrie turi Įrilirivlič* l’nijos vaitai pakelia įmote*, 
raitu*, jų tie raštai lai* |mnai- tu* prieš ue|iapra>tų militari- 
kinti. Radikalų suokalbiai-!- nį veikimų štame plieno indu- 
ma* idirno dirbtuvių n|wkri- *trijo* nre-rityj. Ap*kriėio| 
šiuose šalies vyriausybę taip darbininkų unijų *ekn<1nriiis| 
«ii|mrtė. kaip dar neknomi-t dr Yniuig mušė -telegramų ge-1 
karė* metu. Todėl bn* imtasi neraliani pniknrur ’ Pidiner.* 
kuoašt riau«ių priemonių prie* kari* sekretoriui Baker. ir 

| tuo* suokalbininkus. Tos prie, darbo sekretoriui Wil<on. pne 
įtumės—atėniiinn* pilietybės te»tuo«laiiui» prieš fetk-rnb'-*
teisių ir ikųiortavinia*. kariuomenė- ir vyriau*?!*’*

I’at» K V. armijos gen. ugentų veikimų.
Wo*»d tvirtina, jog radiknlini D,. Ysniitk* tvirtina, jog kn.' 
gai -aini šiai šnliai imvojingi ir riuomenė it agentai deda |m 
trelei jie ktiovekiails turi Imt įstanga* sutrumpinti streikų ir 

'priversti darbininku* sugrvžti 
dariam. Reiškia, knriism.ite'’ 
ir agentai maišosi strriktin. I >*• sutinka -u lok i nu .įminu? imi ir 

|ui*iiilymiii*. Ir apie tui juk -< ■ 
liiiiu buitį pnun-šta.

Angteku-i.-ii tukinu at-aky- 
iiiii laimi ne|iii.ileiikiiii. I- ti 
gali |nikilti nr*utikiiiuii ir pa
gulimi- niiuja* šalini krisi*.

WASlllX<;TltX. -įkiI. IX Kkarkntyvis KeniiMa* gavo 
sekančių kiddi-gnimų mm Lietuvos Taiku* IMrgneijo* Pary
žiuje:

Anglijo* |iri|<nž.inima* l.ietiivii* m-priklau-amyls’- neaps*. 
komai -iijudiioi visų Lietuvą. Itug-i-ju '.ti d. Katine įvyko di- 
■limu-ia ibtnon-tracija, kokių Kauna* kuomet nor- yra turėję*. 
Miestu ir apylinkių gyventojai nuirtiirelniui gatvėmis susirinko 
tie* Lb-tuvu- Re.publikn* pn-zidento namai*: minia. ,ia«vriki- 
nu-i pivzi*b-iilų. nuėjo ti,- Anglijo* misija ir *ti galingu “Iari 
gyvuoja Di-I'ioji Brit:iuij.i!” |Ki*veikilin Anglijos atstovybę. 
Atsilie|n|nnui« į manifi—tautų .veikiniiim*. Anglijos misija* 
viršininką*-imlkininka* Varvi, užreideč. kati Anglija |iogribo* 
atstatyti IJe.irto* pramonę, imlu-trijų ir |«<iės išrišti finanal* 
nj klausimų. Taipgi užreiškė. jog Anglija žiūrė*, kad IJrinr* 
gautu iižgnnėdimtnlį rrils-žių nuo lamkijo*.

Minia, išgintu* pulkininko Vanl kalis,, grirn-mingai M* 
šuko: “M**, ivikiilaiijaiis- Vilniau*! šalin |ialiokai! Hali* vo
kiečiai! Malin Kolrakai; Duokite mum* ginklų! Valio. Di. 
tižioji Britanija!" Kita dnimo-tracija įvyko tie* .Knglijo*. 
mililarim'- misija. Mu* misijos viršininką*, pnlkininka* Bo- 
b'innin. Įirnkall«'*lauui* |aižat|ėjn duoti ginklų ir ainunieijo* 
vien apsigiuiiao tikslui. Su-irinkusi minia sušuko: “Mea 
norim kas yra svrfima. bri kol gyvi busim, savo nrišdladhlM. 
Ginklų, mum* ginklų!" Tokie -utirinkimai ir dcmomdrarijoo 
įvyko visuose l.ietuvire kraštuose. Aie susirinkimai ir drUMM 
straeijo* labai daug |iagethėjo vidujinei paskolai.

Kuone visose lenku užimto-e teritorijose gyventojai neiV 
maujn ir sukjla ,iric* b*nku*. Y|iač ta* Imvo Seinuose ir 8u- 

Is-tikai rengia-i a|ib-i*ti šia* teritorija*, galima ja-

siu* namu- ir pattant nuislug-i 
uia* krata*. Ieško ginklų iri 
maistinė* literatūra*. Ir daž-

I 
i

įsakymo.
lt- lo. jtnrvina žinių, jog valkuo*e.

Anminziti atvirai ima grūmoti vii* ir kitokiu* pnulnktu* Iz-nkijun.
Italijo- vyriaa-yls*i. Saku, ji*
šalvje sukelsiu* revoliucijų. . _.

Xerieltėtina tad jei |.rrina
žinių, kad Italijos karalių-no- . ............... .. . ........
rį* alslikuoti. Keliūtų dhlelė 
naujiena siaučiant ten betvar
kei ir iH-sUsiklau>iiiiui.

ANGLIJAI GRŪMOJA NAU
JAS STREIKAS.

Itnanjo pakyla anglekatin 
darbininkai.

Londonas. *|ml. II.— Angliju 
vo. *|*'-jo n|»idirliti -n geležiu- 
kelio dariiiniukni*. kud lot 
Inipu ėnliai gruiiHiju nauja* 
•t reiks*.

Ai ue kortu išnaitjo Įsikyln 
angb-ka*ini. Jie reikalauju bū
tinai siiiuirijiitudizmili v i-a* 
nuglckn-vkla*.

Tilo tikslu titigl<-k.i*ių atsto
vai jau lankė*! |tn* premjerų 
IJovd George. Ai. n1*1»vani* 
|Nizyii*-j<>. jog vyriau-yls’- ne.

Ifng-ėjo ’Jtt d. Vokiečiai liž,Hioh* lietuvių gimnazijų ftian- 
Iii***—-. Xužu*lė ir sažridė daug mokytojų ir mokinių. Vokia* 

didesniame skaitliujr jiem* pa*i*ekė lietuviu* nuginkluoti.
Ib-važiuujant šliupui it Itygu* į Kauną. vokiečiai jį arai* 

tavo. t*-1 vėliau* |*deido.
I**-1 ekonominių u|>!ilik-y i>ii, ii nitoo-kuum skaitliu* Lietu

ve* ministerių -iimai.in'it* iki šešių ar o-ptynių. Trelei reiki* 
tikėti* kabinete |*-nuainų.

Generolą, Zukntiskns teteikė -aro rezignaciją ir prėski** 
ta* jo rezignacijų priėmė. Gem-rota- Mahonevitiu* laivo nu
skirta* vyriau-iti karvedžiu Lietuve* armijos. Ibd toje pat 
dienoje, kuomet buvo nuskirta* vyriau-iti vadu. ji-n i mirė nuo 

; sirtlie* Ilgio.
Iu.|nillici- Pr*-o* A**oeijacija. netoli nuo Ibmleuuz. suren

gė wpa,inistni iškilmingų prii'-niimų Lietuve* r*-pn-z»-ntaa- 
itmii*: tuo laiku p. Miletą, laikė |«i*kaitų apie I.H-tuvn.

TURBŪT, PAKILS ANGLE 
KASIŲ STREIKAS.

PREZIDENTAS ILGAS LAI
KAS TURĮS IŠBŪTI 

LOVOJE.

Vokiečiai paėmė SchloUk

Kiek anksčiau ,*-r (‘openha- 
genų Imvo pranr.’tr. jog gen. 
von der Goltz ir pulk. Avalov 
B. -u savo kariuommėmi* pir- 
niian-ia latviu* užpurilę už 1*1

Daufells esu maiitininkų.

Didžiuma raudonųjų yrn Young |um-ikahivo i* \Vn*b 
svetimšaliai. Daugeli* jų pri- inglotio pii*ię*li tyrinėtojus, 
siųstu it Eiiro|M>s *u tikslu *u- Gmrralir iirokumtii- teb-- 
grinuti šalies vyriansyls-. Rau- gramu nt*ak< . jog j tų reikalų 
■lėnųjų tar|s' yrn labui maža* bu, atkreipta d'Miui. 
nuošimti* čia gimu*ių. Dauge
li* iš jų yra tikri ninittininkai,

Vi»i -uiireštuoti raudonieji 
vadai kareivių priežiūroje valu 
miesto gatve*, ntlikini'-jn įvai 
riu- kitokiu* darbu* ir |uige|b. 
-ti -tnlyilinti laikinų karcerį 
(kalėjimų), kur jie ligi galuti
no vyresnybė* mi-prendimu 
bu* laikomi.

Tvaiko, prižiūrėti Gary pri 
imta ■J'tO narių i* amerikoni-ko 
b-gijono.

Kompanijų* nuolat giria*!, 
jog daugeli* darbininkų *n 
grjžtn j darini*. Sako: Gary 
dirbtuvėm- *ii*treikavo |AJM*I

Reiki* klausyti militarinei 
valdžios.

I**itenntita. |mlkininkn- 
\Viillz mii-te Gar? |«i-kt-ll*- 
dnr vienų ptuklrmariją i gv. 
vi-nlitjit*. Pnzvinėjo. jog -u mi- 
litarihe v. ėdžia negalima 
“špnmuti."

Pmkletiuicijaje 1--b‘*tytn vi 
*a eilė naujų |tar«*lv mų ir į*a 
kymų. t'i-ul.ic ii nt žm»iiių 
•ti*irinkbtiai “-triz-i u -frim-t:. 
Ltiipit kelių manių >n>i>-iima- 
gatvių kerti išėtmia atsitiki 
■no* L ui u-l Intlkinitui ntin

PRANCŪZIJOS SENATAS 
RATIFIKAVO SUTAP.TJ

Paryžius *įm>I. i::

Milnrlį Ir
«••• > VnUfijn •jintnn**;,
•iitnrfi*, lni|i
kiioln 4

Praneu-
ratifikavo taiko* 

Pnineitriju- Are.di
Kaip

ChtsUr. F* -pili l-i 
ikar ėin buvo imkiln-m 

. V,, r

Ii

V

Philadelphia. Pa.. *jod. 11 
Angb*ka*?klų komfuiiiijų it 
nngb-kn*ių atstovui iš vakari
nė* Pt-nn*ylv>ittija-. (Ibiu. In
duliui ir lllinois |s’r dvi savai 
ti mie*1i- Biiffukt. X. visb’- 
lurylm* duilsi *ųl?gų reikale. 
Ii kuoim-t pii-ii jo tartie, apie 

‘ užmok«**tį. tnr? I*>* tuiijiut* 
|sTliiiukln. I’a-tniųjam migle- 
kn-ių organizacija- -iivnži.ivi 
uit- t li-velniidi* imt m In |auvi 
katanti «*•• nuo*. <laiigiaii ui 
iiHtki-i'iii už dmlvi. Ki>iu|umi.>ų 

-iit-tuiai iH’tmi'i'jo ir klmi-yti 
tokio niigšto reiktilnv imu.

Jobu L. Ia’«i’. i-ur- tnrylst 
•c iit-tiivavo iitiglekn«ių orgn 
nizai-ijo- l’liitet! Mine U m l-i-r- 
prozidi-ritn. tuojau* Iškeliavo . 
Iislinmi|s»li-. Pa-aki*. j**-.: i- 
tm ji- tuojau- |W*kelb*ių- riti 
glekn*ių *tn-ikų vi-»-v mink- 
-tų miglių knsykiow.

Stnikn- lot. pta-idėli -u

Norima, kad butu pamainy
tas priedermėse.

i.i

11

IVashington. -imi. 11—Gy
dytojui ita-ketk’-. jt.ę prezi'k-n- 
•a- U *t*ona* *veik*i : i' jutu 
rėrn jokio jatvojan*. Teeina* 
j* negali ii|>li-i*ti toto* ilgom 
iuikni. s i norimu, kr>** ji* pil- 
fui insveiktų.

Sii|uMituliui. *irg-!rtti:a* pre- 
zi-lentu- negali atFI-t* fiie- 
•!• iiuių. surištų -u -v.’i’biai* 

. lie, reikalai-, čii l.nlluuna, 
jog ei-rgnnėio pn-ri erto Vie
la laikinai turėtų iižitnli vii**- 

czidcntii-. Taip )*'••' -akoU’O 
šalie* Litii.ittm*ijoh'.
Irt iluiiui'li- tvirtina, kini 
ji atminiu ts-įeikniillga. bi 

•ergų* prezidentą* išgalįs 
įtvirtinti purnšii reikalingus 
štu*.

r
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“DRAUGAS”
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MUOtlTdKlUlTUa KAIMAI

VMmI M<<b ••••••••••••••••••• Sbad

pilių, Baltimorę, Meksiku, Rin 
de Jamyro ir neouakaiteraų 
daugybę kitų. Baltai šamfai 

’w pačioje Amerilroje rodari daug 
didelių ir mažų riašpatijų. Jo* 
m beveik visur žmonių gyve
nimas dažniausiai ėjo laisvės 
takais.

Europai palengvėjo dėlto, 
kad pcrtiršlas žmonių susigrū
dimą* vietomis praretėjo. A- 
inerikai pasidarė naudos dėlto, 
kad gyventojų skaičius padi- 
dėjo daugiau negu šimterio. 
|M»i.

Visas pasauli* pralobo del
ta, kad Koluuilia* Amerikų 
atrado. Pralobo Europa Ame
rikon auksu, vaisiai, ir iška
samai* daigtais. Prolobo Ame
rika žmonėmis, mokslu ir tai* i

raraiiMinn. ų*n<xa« c* i-*’.- • •>>. «a !■!•<-»• > ... ••
štatiž CAjėEb** y • tftltiT“ j ® lirtitl'» Klll*IIIUg( jillUMl Ji Hl\•

AMERIKOS ATRADIMAS.

-DRAUGAS” PUCLISHING CO.
1800 W. 46th St.. Chicago. lll.

THNbm* NctiM-y SIU

Kolumbas.

uiujo uvžiuoifcuua jų veržta, ne
mokėdama ir negalėdama jų 
pusimti.

Amerikos diduma- ir nauda 
|mn>d<>. kaip naudinga* ir 
kaip dideli. Iiuvu Kolumtai 
miliny..

Kristuj** Kolumbas buvo 
giliai tikintys ir karštai tikę- 
jimų pildauty. katalika. žmo- 
gu*. liuvo sumanymas jj pri- 
.kaityti prie šventųjų, ta*l ky b> 
užmetimas kad ji. vii-nų kart 
negerai ajre'-ję* mi raudonai- 
riai. Amerikos gyventojai.. 
Kol tn* užnietimn. neišaiškin
ta., t"l Kolumtai pripažinimą, 
šventuoju neįvyks.

Suvienyto* Valstijos turėjo 
keletu tautinių švenčių. Irt ne
šventė Kolumbo dienus tik 
oulvginamai nesenai kongresas 
tų šventę įveilė prašoma* ka
talikų vyrų draugijų., vadi- 
nattMM Knight, of Columbu* 
(Kolumbu vyčiai.)

juoda atoiMat ir baro prato* 
bėjęs, kad ryra—jiju keleivis 
nėra paprastas pavargėlis. Mo
kintas, daug visko matęs vie
nuolis iš veido pažino, kad čia 
ateina augšto proto ir stiprio* 
dvasios žmogus nežinia delko 
tapęs vargšu. Tai-gi tėvas Jo- 
’na* noiėjo patirti to vargo 
priežastį, ari* ausekli apsime
timų. Jei vargas luitų buvęs 
netikras.

Kol aminui 
vienuolyno 
klausiamas 
kad norys atrasti naujų tram- 
ių vandenų kelių j Indijos, 
kad pats tam tikslui prarado

- K.-ky-u.* -IU..*-*., į

- IMHI l-ipiM. Suimta, ta, « taNto

DaMMvta. .
Apie Tris Karalius 1492 

nu vieškeliu ėjo du vargšu 
žmogų. Tai būro tėvas ir sū
nūs. Tėvas turėjo 41 metus, o 
*unus būro šešiolikos. Sušalę 
ir išalkę juodu troško pasilsė
ti.
Pakelėje* Imitavo didelės t tiu

lio* murai ir rauikmavo ries 
gai. Tai būro šv. Pranciškau* 
vienuolyną* vadinamas Iji 
lialiiila l*|uinų žemėje.

i*ailsę keleiviai priėjo prie 
vartų ir patraukė varprim vir
vę. Varpelis suskambėjo vie
nuolyno durys ir pusiroilė au- 
gšta* stipru* vienuoli*.

linksmai ėjo pa* 
viršininkų ir ju 
atvirai pn*i*akė,

Broleli lĮosigaib-k. Mtm , katuliaSs
Jn^aJ> ^***_ _ , W.na'<Išskirtos komisijų* Solaman-

’koje ir šalę (Ireiimlos tų su- 
'manymų atmetė, kud jau nėra 
viltie^ gauti pagelliou suma
nymai Isfamijoje. Dar, gal. 
Prancūzų karalių* ]udės įvy
kinti.

Pridėsime nuo savęs, kad

įleisk jain jiernakvot pa. jus., 
Ai kaip nare Įiakralėsiu.

— Kas judu per virai, kad 
nei* isjmniškai genai nemoka- 
ta?
— Ai cMiii Kri*tii|Mi* Kolum

bas o tas vaikina, mano vy-
riaireias sunu* Diego. Aš gi- |,|K,nij,w Graliu- ir dvi ko

misijų* elgėri taip, kaip jų vie- 
tuje butų pasielgę* kiekviena* 
kita* protinga* žmogus. Tada 
Ispanija haigė karę su Mau
rui*. kurie per septynis šim- 

jtu* metų buvo varginę neini, 
j'nmgų šalį. Vinis kylančios

Maailiia Amerikoje moky- 
Wo*e šventa, nes vakar, L y. 
U apatių, suėjo 427 metai nuo 
to* dienos kaip Kristufiu* 
Kolumbu* išlit*o iš laivo nnl 
uotai, dabar vadinamu* U'alt- 
liags Islaml. Ketaivi* tų Nilu 
pavadino San Sa.rador. L y. 
*V. Išganytojo sala, o vietiniai 
raudonveidžiai gyventojai jų 
vndtodaro, bene, (iuanahani. 
Kolumbo išlipimą* ant tos sa- 

"ioi skaitosi Ameriko* atradi-: 
■N. Viri baltieji žmonės di- 
dtianK* abiejų Amcrikų sauso- 
žemyje džiaugiasi luomi atra
dimu.

Rautlonii‘sii’111* rraieiu* šio 
krašto gyventojam* ta* atru- 
donog yra pusiau dalintas 
Baltų žmonių atkriiarima* 
jiem* atnešė daug vargų ir ne
laimių. bet drauge ntgalM-m* ir { 
mok*l<> ir pavyzdžio, knip gr- 
riau pasiiuiudoti *av« žeuiė- rui į.iklausytL Nora jis vici 
turtai*. - “*

Raudonųjų *kaiėiu* Amrri- didelio dienraščio korespun- 
koje. tprbut. Muiutiėjo »>«• <» dratas lėčiau* ji* apseina lyg 
laiko, kaip l-altvridžiai žino-1 žmogų*, gavusi* įgaliojimų 
nė* ėmė čion įšaukti. Ib*t tik ! prirengti politikai taku*. Iš 
rai m-gnlintn tu tvirtinti, re*- gabių laikraštininkų lengviau-

Ketvergo numaryjf padavė
me pranešimų iš Rygos. Tra 
kuliama upie trijų jaunų re»- 
puldikų: lait vijos, Lietuvos ir 
Kolonijų, vargu.. Mim'-tųjį 
pranešimų prisiuntė žinoma* 

skaityto jauni <1m*> 
niM-io Daile Nears hradradar- 

įbis iš Chicagos p. M. Karti- 
iiiniu

| jo pranešimu, turime ge-

šai skcllitasi esu* tiktai virau

Rugpjūčio 23 <L, 7 vaL vai. 
VabtjrUa>T^bM aarira pri- 

rati^^praitarism Vatoty- 

ua.poaikvietė'pas aavn.
Gj-vas Lietuvon Valstybes 

Taniais narių ]išsikalbėjimas 
su p nu Valstj-bėa Prezidentu 
apie Valstybė, reikalus užtru
ko iki vėlyvo vakaro.

Rugpjūčio 26 d. įvyko šie du 
pasitarimu: prieš piet ano 10 
vaL iiti 2 valn dalyvaujant Vy- 
riausiųjaiu karo vadui ir po 
piet, nuo 4įį iki 11 vaL vakaro, 
dalyvaujant Ministeriui Pirmi
ninkui p. M. Klcžcvičiui, bei Vi- 
daus Reikalų lliaiaterito p. P. 
įmonių. ,

Rugpjūčio 27 «L Lietuvos 
Valstybės Turylsis narių pust- 
tariuom, dalyvaujant Vidam 
Reikalų Mimstcriui, prasėjo 
ll vaL rito.

Rugi>jučio 27 d. įvyko ir va
karinis L. V. T. narių privati
nis pasitarimas, dalyvaujant 
Valstybė* Kontrolės Valdyto
jui. Pasitarime dalyvavo ir tik 
kų atvykę* iš Paryžiaus Lietu
vos Driegacijos Taikos Konfe- 
n-ucijuji* vice-pirmimnkaa, V. 
T. narys Martyuas Yčas.

Rugpjurio 28 d. privatinių 
V. T. narių pasitarimų nebu
vo. Po trijų |ioaėdži*riroo die
nų |Ni<laryta vieno* dienos per
trauka.

Kitas U V. T. privatini* pa- 
sitarimaa įvyta rugpjafiio 9 d. 
Bu* išklausyta IJcturo* Me- 
jraeijoa Taiko* Krafmarijoa 
Pirniiuiuko V. T. aarioproLA. ■ 
Voldramro ir torio* deiegari- 
jus vin*-ptrmiaialco L. V. T. 
uario M. Yčo pranešimų.

1. IJetuvu* Valstvbė* Tary
ba* Proridijmm. f—-"-nur 1 
apie bendrų Licturoe potitdcoa 
padėtį.

Y Atrištų Liriuvra Vnhty- 
bė* Taryba* narių pratMšiaai 
ir tliriturijoa. «

X Pranešimai: a) Vyriausio-- 
jo Kapo Vado; b) Ministerių 
Kalnm-to atstotų: c) Valsty- 
bės Kontrolės Valdytojo.

A Iš pranešimų ir dūtarijų 
plūkiančiųjų idaurimų bri sa- 
uum.vmų svarstyams.

a) Ministerių Iteforna. jų 
skaičiaus sumažinimas ir jųjų 
iiltvidorijo* iiuda*; b) Valsty- 
U** Revizijos Komisijos ypa
tingomis teisėmis įstatymo ke
liu sudarymas; c) Nuolatinė* 
\al*tyla-s Tarybų* Biudžeto 
Komisijos sthlaryiuas.

X Uotuvo* Vnlstylari Tary- 
Im>s plonumo klausimas.

rado, kad jų gyventojai toli 

U_l p - - s, ■Kai. ougnaęa uar virau tiro- 
perM nirejo. rado ivinoTNę 
sutikintų, o paliktų jaja 
draugų lavonu, apdegusius. 
Tyrinėjimą, parodė, kad salo, 
gyventojai iš tolyiucsaio kraž. 
to už|>uolė tvirtovę, jus sargus 
išžudė jų sudegino. Vietiniai 
gyventojai tam nesipriešino, 
gal, ir lindėjo.

Pavasaryje, 1493 m. Kolum- 
1>a.« sugrįžo į l*alos, parsivež
damas auksu, vaisių ir raudon
veidžių Įmonių. IMiaugsnuis 
I.|amijoje laivo tM*a|r*akotiM*. 
Kolundai gariiė skaiubi-jui Vi- 
rar. Norinfių rašinėti j ‘•In
dija." baro daugybės. Pabai
goj rugsėjo, 1493 nu Kolumbas 
grįžo į Kun Salvadur su tri
ada dideliais ir trylika mažų 
Uvų ra LSęo fanoaių.

Nuo to laiko prasidėjo Eu- 
nųio. žmonių kelionės į Ameri- 
kų. Kolumbui prisėjo visko 
perleisti, žmonių atkustas jis 
|iatcko į kab-jimų ir la|a> ge
ležiniais retežiais apkalta*. 
Vėliau topo išteisintas ir pa
leistas. Ji. mirė Ispanijos mie
ste Vulhidolid 20 p-gužio, 1300 
metais. Jo garis* neišnyks am
žinai. Tarp didžiausių pasau
liu atradėjų Kolumhas turi 
vienų iš žymiausių vietų.

Ji* kol gyvas tikėjo, kad 
ji* atrado Kynų ir Indijos ]ia- 
krašėius. Bet istiesų ji, buvo 
atrailęs tik salas ties eratrale 
Amerika^Tai buvo tik pusiau
kelė iki Indijai. Jaut mirus 
kitas jūreivis Amcrigo Vespuc- 
ei atrado |«tį didįjį sausaže- 
utį ir jj pavadino savo vardu 
Amerika.

Didžiu radinių |aa>ižia tan
kiausiai būva maža. Didžiųjų 
atradėjų darbai būva menki 
sulygiaaat nu tuo, kų padaro

los Mi-ndosa pritarė suinanv- 
mai. 17 balaadžio tapo padnry* 
ta ratartia, kad tau terašą, ka
rina Kaimnbaa atras kstiaa- 
doma. Ispanijos latrais, prigu
lėtų prie I.|«nų karalijos. Vž 
dviejų savaičių, L y. 30 balan
džio įvyko Ir antra sutartis 
turp KoIuiiiIm ir tarp l*]>ani- 
jo*. Kolumlai giminė turėjo 
būti karaliau* vietininkais to
se žeuivH*, kurias jis utras.

KaUoaA
Veikiai Kolumlm* ėmė reng

ti laivu*. Ji* garo Iri* išviso. 
Dklysis tieugtasis vadinosi 
Santa-Maria. Ant jo Kolumlai* 
turėjo lri*ę laikyti savo vėlia-; 
vų kaipo admirolas. Kitu du 
laivu buvo mažu ir nedragtu. 
Tui buvo Pintu ir Ninja.

Vidurvasaryje 14X! m. tie 
laivai jra baro prirengti ilgai 
pavojingai ketkmei. Jie stovė
jo laistė miesto Pakai. Pusan
tro šimte jūreivių buvo nusam
dyta keliauti drauge su Ko
lumbu. 3 rugpjurio, tų metų, 
Koltftidm* ir visi jo jūreiviai, 
atlikę iš]>nžintį. priėmė ftv. 
Kopiunijų ir suėjo į laivus. 
.Miesto gyventojui lydėjo j“”* 
meilingai, bet su rūpesčiu. Dar 
niekas nebuvo bandęs tokios 
kelionėn.

Drųsietn* jūreiviams laimi 
sekėsi. Bvtų rėjas greitai nešė 
juos j vakaru*. Iu*t didelių au
drų nelrnvo. Jie netrukę ]>ra- 
plaukė pro Kunarų salas, |n>u

1

1

r

minu šule Genujos miesto liu
li joje, Daug žemių apeliavau 
laivais. įtarau |m. augštu* 
žmones, mano vilty, sugriuvo, 
dalmr nieku neturiu ir ne
galėsiu atsilyginti aukomis už 
suimti, mdiiyiię.

— Iš ko »i žinau, kad tiesų 'išrijo, turtu, reikėjo auvar 
loti jos laisvei įgyti, ne au-fkui leidosi skersai plataus o- 
manymams, kurie gali įvykti, krano, prisilaikydami

kalbi I
— Nei nereik. kad tikėtum__ ____ _____„

manim, tik pasigailėk sunaus, o ^‘į; ]r nįariackti. 
leisk jam pernakvot, parilsėti. b.- buvo

Taip la*sikall>aut keleiviui patyręs, kad Maurai tapo į- 
su vienuolyno tartų prižiarė-(Xvilrtj 
tojum bruliu. atsidarė sienoje’.i.l^j- gu;....
langelis pasirodė protingas J viešų turtų ir šitokio bandv. 
kilo virauulio veidas Mrilin-iMW tikslams Beta. Kotnmlm* 

atviriau kalbėjo »e viraraUu, 
m«u ra karaliau* komisijų nariai*. Mų jis bijojTkZdhZeim- 
risarintų jo išradimo, drito 
neaiškiai išdėjo aaro planus 
neįtikrino ir j«ųrR>o» negavo.
Supratęs plaiši naudingumų 
tėvas Joniu* *ukė Kolumbui 
IMsilikti vienuolyne. o jml* 
skubinusi keliauti j Santa Fe 
netoli Grenados, knr būro ka
ralius sU karaliene.

To* kelionė* nauda Iraro *iš-

f
ir varydomiesi tiesiog j vaka
ru*. 17 rugsėjo rodėsi, kad 
korių**** sugedo: ja rodyklė 
mėtėsi j visas puse*. Bet tai 
būro tik laikinai. Paskui kom
pasą. atsitaisė ir laivai galėjo 
žinoti kur plaukių.

ttovkojama, kad jūreiviai 
pakėlę Maištų Tcčtau* nėra 
tikros kupos ar tat įvyko. Ne
abejotina. kad Kolumbą* to U- 
kejosi ir lmvo priaiiragęs prie 
to.

Amerikos sUxUxn*s.
II .palių rakate jau Niūki 

nusileidus apie IU valandų Ko- 
lunihaa rakarooM* Išvydo švie- 
sų. Tai buvo sukurta ugni*. 
Ji Halė, kad žraiė netoli. Ant 
rytojaus viena, jūreivi, iš lai
vo Pinta untra valanda ryto

ga širdį baro laalyli iš jo 
tamrių didelių akių. Brolis 
stovėjo užpakaliu į langelį ir 
nematė, kaip virirahika. jj 
atsidarė. Tėvas Jonas, taip bū
ro perdėtinio vardas, valandė
lę žiurėjo j ateivius jmskui ta
ri*:

—Broli, vesk svečius j kani- 
Imrį, jmvalgydyk. Tegu sūri- 
šildo ir pasilsi.

Brolis, žinonm. išpildė rir- 
šininko žodžius. Tas virai- 
niukos baro ne lėle kas: lai kL Karalienė iš mito dvarų pa- 
i....... <„—- r.— t...— .l. i_ ',4^ Kolumbui 30 tūkstančių 

maravedų (to laiko pinigai).!pamatė žemę. Tn pačia diena 
•‘■ji i*" trabMų priiieranėiai prieš piet Kolumho laivai pri- 
prisiruošti ir *avo sumanymų |dnukė prie salo*.
|«ts išdėti karaliui. /
Kolumha* veikiai sugrįžo pas n1lp.___  __________

karalių. Kuo kartu daug Irag |MiN jmririm. karaliaus veliu-

diuvo tėvas Juan Peni ik* la 
Jlabida, l.|mnijus karalienė, 
nuudėuiklausi*.

Netikėta Laimė.
Keleiviam, pavalgius ir |in- 

silM-ju. viraimlyiai viršinin-

Koluraba* yra didi, tamani. 
ka<l ji. atrado kelių j Anieri- 
kų. Ju pravestuoju keliu eida
mi ir Amerigu Vespucci ir 
Va*co de Gama atrado žemių 
daaasiaua už jį, bri negali ... 
lygti aa juomi nuopelnų dau-

Mokalc ir pasaulio pinav- 
neigoje žmonių vertė nematuo- 
jama tuouii ka. regimu.

9
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Admirolas Kolumbu* ajt.i- 
• savo gražiausiais ru-

... , . ... , . . . .. .. jk*1’ pa*ikvietė juodu j savo! viau buvo gauti žmonių pri- Iv. i viena ranka ir kurdą i ki.
nėra žinro*. kaip tankini tn.bi *m yra padalyti tokiu* [od:-,Umlmridį. Ji* buvo pamotę* ‘ tariir ..'riko. k'-tiLJ.”,. "T*?.r .
gyven,, raudonieji žmoii* A tiko* tukli prirvugėjus laiik-,_______________________
nicrikoji*. raštininkam* taipgi lengvinu-^ ....... ...”

Bealiejonč* sumalė 
avė. kuomet liultie.ii 
Stipresni ir iiu>kint>**ni buitie, lįgimtu 
ji atėmė gera*iu* 
rauikinii-sii'iu* priė jo 
tis blogesnėmis. uuularyti darbu* ir jau pailu-

Juodukam* Ameriko* utia-l rytuosius. l*-na* Farbmuii m*, 
dima, buvo gryna nelaimė, stanko kokio* šalim politikui 
Jie pirmu gyvenu sau kaip ji* prirengta tukus. liet ir ta* 
gyvuok'-liai Afrikoje. į Euro- jiasakymo me* jaučiamo, kuu 
1*4 j<) negnheno, ne* ten vergi- ii- tarnauja Amerikai, 
ja buvo uždrausto. ls*t i A- Jo daria*, kaip paprustul tu- 
inerikų la-širdžtai lobio ieško į Irinoje ntsilikimnoKi yra dv»** 
tojai privi*žė <li<l<*1<*- iiioJukų š>pų dnigtų. Amerikos diplre 
dniigvl**- ir dari-juo- vergai*.!matija. siųsdama jį į Paimi- 
Liiicolnų juodukai 
brangina už Kolunita 
Im*. ti«->.i, ueĮiailarė ji«*ii> ui** 
ku blogu. Lincohl'u* ju»* pu- 
Iuhmuvo iš vragijo*.

Visu* juodukų ir raudonųjų 
nelaime* (uiduiė Imliųjų žmo
nių godumu' n n-doiu imli*. 
Koluuilui* u z. lutai nieko n* 
kalta- Jo pultu.- ir širdis bu- 
v(l palinkę prie t>>. kud žino- 
Dėtu* Imlų luiuilo*. Jo* jis ir 
jiedu r< n>-i>i>*akomai itaug.

i Am<

ž.*-jo jų lui '*» yra pridengti savu puiiti?- ,V"MW
ii atvvko. kų užibivinį laikraštininkam*' l‘‘ -5u’,1”"U,,lB . ‘‘“r M"** 
t«--ni loiltia*. įgimtu noru. prieiti prie vi*). ,.v’af *»»*o jmžiuras. Kilųnu- 

vieta*. ..Jžvmių «*mraų ir išklausiu.-G rų^s’talykų jx Karta-
ėjo trakin- juo* apie jų aunu. žadamu* y a daug

... • . *• utr'iriai ttoaraa t*aaaaa aaa .ftata

I'." jautimo ir pageltais. Kardino-'t,. j-rie Vadu j luotu. susėdu 
- - ir keletu, kitų jūreivių. Jie ir. 

turinio .uetutyma. tų ]iarudo.|kiai« prisivarė prie kranto. Iš- 
Tuja p. Kiirtmiauo atnešta l"“*“16

I. TARYBA
* •———

Valstybės Tarybos narių 
vatiniai pazitarimai.

pri-

labiau' ’iji. įsakė laip-gi pn*il.iikyti 
Kolum- I aii.urių taisyklių. Jsižiiitė- 

dtiini tat j p. Eurbmaliu -ne,' 
jimu*, įsiklausydami į j*> žo
džius, galime at*|s*ti ta* tai 
ykles. Nor.* Im*|iėdami gali

me ii -uklysti. Imt ne kų veik- 
im«*. lt, i<> spėjuno galėtame 

- p.-eiti. jei turėtum* taip ar- 
tymų santikių su p 
ka*l jo politiko* 
1,-tuuie jaitirti iš 
luc. tų -antikių

Lau.-ingu. 
pu*lapti« gu
jo |>Utic-. 
neturime.

daugiau negu jurmųjų. Jau 
mi>i*taėiii-iii> Amerikos |oili- 
litų taisykle* l.u-t m o* dip
lomatija tuičtų žinoti, liet m*- 
gnli jų ja-rnuiinyti. Antrosios- 
gi rųšie* ilnlyku* «u*nnuinga 
i.ietuvo* diplomatija galėtų 
pkreipti j sau geistinų pusę, 
sudarydama, kml |>. Fartatiu- 

i imi jiruiiešiniui linktų į ta |>u 
I e. Pu kiek laiku |wtirsi***e. 
Ilnip Lietuva* dipluiuiitnm* 
pa*i*ekė išpildyti šitų uždai i- 

jnj.
Kol I n* lanetuille ĮIMŽĮ mė

li. tad kmeriko* diplomą t i ja 
aiškiai parodo daibuis veim 
taisyklę, kurio* ne»kelbia *o- 

1,'žiai*. Tn tiu-ykl* yru: Lietu 
va tun sudaryti federacijų bu 
LatvŲa, Estonija ir Finlandtja. 

iiuityti* i* to. tad 
veiklumu'

į IJetuvų Amerikos taisykle 
juu persiėmė Lietuvos j»li- 
tikai. Tat aiškiai mntyfi iš 
pusiau oficijalio straipsnio, 
kurį |.-re|Hiuxdinome iš Kau
niškė. ••Lietuvos”.

Tai-gi Lietuvos politiškoji 
roja* netnip kepa, kaip 
••Draugo” širdis norėtų. Pa- 
ludtijo re.pubhkų sųjunga rei
kalinga yrn lik vienam tiks
lui. būtent. I.ud turėtų dau
giau kariuomi-nės. Tai-gi. nm- 
tuniiii. Amerikos diplouintija 
Imsiančių |u>-nulio tvarkų n>*- 
rein'n imt laisvėn ir teisybės, 
u imt miiitariuuo, prieš kurį 
kariavome.

Juu rnėi'tne. kad Lietuvai 
>letif į vienų Federacijų »u 
im minkai* latviais, estai* ir 
->i*>mini* y ta -luugiuu nuo*t>> 
lių lesu 
dipbmuitija.

lebėj

n>u>k>*. Ameriko- 
tualouiai. tų |ki 
ėjosi, ki»l jos -u 

io* |M>litikm. To

Rugpjūčio 23 <L, s. in.. ll) vai. 
ryto |>ra*iilėjo privatiniai Lie
tuvi)* Vaistyta'** Tarybos narių 
IKuitarimai. Nemažai yni at
vykusių iš luiiinesnių |irovinci- 
jo* virių, j kurtas Valstybės 
Taryta 
tarimu Vaistyta*** Tarytai* na
riui liuvu išvažinėje daryti js> 
lilik«>« jinuiršunų sųryšyj su 
vidaus jiaskolos realizavimu.

Pasitarimuose įlalyvuuja šie 
Lietuvos Vaistyta*** Tarybos 
nartai: Lietuvos Valstybės Ta
rybos Prezidijimui*—St. Ailin- 
ga.-. kiliu dek. J. Ntaugnili*. V. 
Petrulis, veter. gydyt. J. Jaki
mavičių*; Lietuvos Vaistyta'** 
Taryta* miriii dalyvaujantieji 
Ministerių l'ubinete—Teirin- 
gunsi M misteri* J. Noreika. 
Zs'iis-*. I kiu ir Vaistyta'-* Tur-

1‘atito. joiliėgo Iltie KoIuiiiIm*. 
I.lie tikėjosi pralobti is prigiil 
uiingai iiuo jo. Ib*t |u*isukiie 

i^* koki luitų npielink*--* 
grįžti.

I Pat* Kolumbo* |«i*tnti 
lovelę, irnllko mažų įgulų
Niuiu iškeliavo apžinrėti kitu 

'..-■Iu. Didžiuma tunu Nanto 
im-iiiumliili.

.ai raudonu oda ir jumlui* 
plaukaia.

Koluiului. įsmeigė I.|iunij<» 
karaliau, vėliavų j žemę ir ap- 
gar.il>>>. kml t n* krašto* pri 
kiautu ls|>ulii jai. Paskui ji. 
laidarydiuu kryžių. Šulu ta]K> 
(išvadinta Kati Nnlvudor. t. y. 
Kvratusi* Išganytąja*.

Vietiniai raudonieji gvven- 
lojai vadiuo.i Aranak. Jie bu
to geni .u Kolumbu ir jo 
draugai.. Pasirodė. kad loji- že
mėje yra aukso. brangių reti) 
vairių ir šiaip naudos.

Goduliui- nivo daro. Marti
nu* Alonzo 1*111x011. .tt keliai* 
kitai* jūreiviais. įsėdę j laivų

LIETUVOS VALSTYBES 
TARYBOS KABIŲ 

ARBATAI.

IJriuvos Valstybė* Tarybos 
nary. kun. dek. V. Mairūną*, 
kur. lmvo lenkų <>ku]iuntų arei- 
luotą. PivašiunuoM*—juu ižai, 
vadavo ir dalyvauja Valstybė* 
Tarytais narių pri vai minore 
’iai.itarimuoee. Kita. Lietuvos 
Valstybės Tarybų, nary** ku
rio ncpaliečuuuybė* teisę su
laužė lenkai oku|Mntai, yra Pi
vašiūnų klebonu*, kun. A. Pet
ruli.. Valstybė* Taryl.ui narys 
kun. A. Petruli, areštuotas I’i- 
yasiuiiuose rugpjūčio 18 <L š. 
m. ir laikoma, lenkų okupantų 
kaų.i įkaita*.

••Lietuva,” Kaunna

9

I

4

t

tų Mitiisleii- A. Stulginski.'. 
Su-t-i.-kiim. Mllllrlvii. V. Or 
nerkis. Mlim-teri* lie Į*>rtlcb<*: 

avol i N'-nm* ir Imdavos Valstylė-
'Tunls. nariai: D ra* J. Ab-k St’-vkludum: 
Inu, S. Itu'iaili*. I. Bruka*,
1 • tiiiitiABi}<»• I>in»kt«»nu* I*. P“ i 

h iu** •!» PruucHi*. |
Im Inti'HiiUiR’ J 

MuIiižmii-Iuik. kun. tiek. \ 
K. ^Muk •.

TAsTO SUTARTIS

"Iz Ih-u.ikrat" praneša iš

tvir 
ir »i

Marijų D
1111

J

“Tarp lai! vijos. 1 actu vos. 
Danų ir Avrdų sudarytu |«ilo 
l.uii'i-iivija, kun laiduoju pašto 

•i*t e-l.im.ę tarp žilų iruuų.
••Lietuva.” Kauna..

PIRKITE KARTS TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (WS&).

R

«



Lietumi Amerikoje.
A* INFLUENZA SGGRJ1.

BMUAttD, UL. Iniunkų, kuris innniau gyrėsi: 
_______ I įmigę* Petrogrado Dv. Akade- 

Nedi-lHije, gpalio 5 iL L lt'»'«ij»* buvęs SūtultŲ ližiakonu. 
K. rėua jai buvo surengę vaka-j kanauninku—už vaikų. I‘risi- 
rėlj au užkandžiais ir progrn ' l*ž»»o jo tėvu esųs, nutiko mo- 
mu. Kleb. kun. I’. Lapelis ati- kėli iia-nesiui $30.0*1 iki 1B tire- 
darė vakarėlį su trumpa prn- *Ų vaikui. P-as Tecbmanski jm- 
kalbėle. neretatvdanias ei-rh. skolino bambiaai $200.00 truni- 
l»r. Rutkauskų, kuria gaiut I*'*' l«'kui. Aldcniiaiuts Tho- 
smulkiai išdėstė R. K. dr-jo*' •*»«» !"•«> melstas kad rrporte- 
tikslų, ragimlamas visus mšy-1 rimus ape dalykų nesakytų, 
ties prie tos draugijos. Pr jam’ t^jrl savaičių |»-nasTeeli- 
kalbėjo J. J. Stonkus, kuri* pa-' «'*««»ki, m-gauilama* ravo pini- 
paabteije apie LMmma praeitį ** apdraudė batobhų pus ai* 
ir dabartinį padėjimų. Vakarė- Į 'b-ramiių Kortdea už pinigų iš- 
lio tikslas Intvn. knd srųinžiii-' *’•> ritnų.
Uiuti ihu*ų iciiioiivM mi duiMiiii'l Alup|uu>ki čia |uuiuii<*Iun 
mmi iėryMėe Įiaiifjinni ir gmHii preUMlvriMluueuUsriis

narių-rėmėjų L. R-'Priroas lenkų nesaležnų. Jis 
Kryžiui. Tikiu, kad ronrtandie- Į parašė laiikų merginos tė: 

•• • •___ HM_____ 1.2 ’ Vnttitt* iiM tviAM troLufentaMis* ntiiačiai lietuviai nepasiliks nuo ki
tų kolonijų. Dnlmr jau mus 
skyrius turi virš šimto narių- 
rėmėjų. Dralružių ir-gi turi su
rinkęs keletu skrynių, kurias ne 
trukus pasiųsim* Centrui. Ilęt 
to dar maža. Ar-gi tik šimte* 
geraširdžių lietuvių rastų i 
musų kolonijoje. Turėtų būti 
penkis sykius daugiau.

Tat rooriandiečiai! Aiamlie 
yra šaukiamas L R. Kryžiau* 
rėmėjų skvrio susirinktum* pn- 
rapijos svetainėje. Atsilanky
kite visi ir |iata]ikit šelpėjai* 
Btųa brolių tėvvnėje.

Spalio i d. parapijinėj sve
tainėj U Barat. Krykiau* rė
mėjų skyriau surangė | »u iislų. 
kurioje latro ant Irijų ilgų ate
iti sudėti virtos L. E. K. retu, 
rityr. surinktieji ir nupirktieji 
drabužiai, Maistas Ūriuuėse ir 
pačių lirtuvių ir lietuvaičių 
■MnėsrtMtji svoderiai ir antės.

Kvrtainė bure nepaprastai 
išpuošta, nes j šių |utrodų keti
no pribūti miesto majoras, E. 
P. Kmitk, Amerikos Baudonojo 
Kryžiaus, Drimbos skyriaus 
pt numinki*, W. U Tayg. ir U.. 
K. narė. p4ė M. Tubin. Bet iš 
priežasties dar nesenai įvyku
sių riaušių, minėti asmenys ne- 
prilmro. Tai virtus klelsmas, 
gęrii. kun. J. t Nerti nuvirtus, ati
daręs puroilų. trum;sij. Imt ai* 
Idoj, kalboje paaiškino virtos 
rėmėjų skyriaus uu veiklus dar
bus ir lairagiiMi susi rinkusi u* 
paaukoti drt Lietuvos laito. Au
kų tapo surinkta $30.74, už ku
rias Ims nupirkta drabužių ir 
dar šių savaitę visi daigtai 
ir maistas Mi-šiu,'-**- Im* sudėti 
j skrynia* ir išsiųsti j Centrų. 
L žliuigiaut parodų, virtos LB. 
K. rėmėjų skyriaus pinuiuiii- 
kr, ponia Oh'rtinaviėienė, pri- 
rodė skirtumų tarp |«Mpitiių 
draugijų ir L B. K. rėmėjų, 
|utaiškiiHhmui. knd L B. K. rė
mėjai dirlm gailestingumo ir 
artimo meilės durių, kud rėmė
jai ne žodžiais, liet darinis tė
vynės meilę išreiškia ir para
gino prisirašyti prie L. K. K. 
rėmėjų. Ai* itarugiuium* nebu 
vo vrltui. ne* dauguma* prisi
rašė.

Su tu<> |uir<*lu ir Užsibaigė. 
L P.

! vatus; jis man telefonaro apie 
įminimui nemalonumus pus nl- 
įlermanų Thoruas, Stebėtina, 
Bev. Maslouskis eina au ma
nim priva lurmlūzus, tai jmrmlė 
jau nekartų. Toliau kailiu iš- 
karpa. x

Ihir galite nvliijoti skelbti 
iltim* katalikystės priešų. At
rako ••Scrantonian’’ ir ak

Nedorybes priešų žinoti, bu* 
iinutla katalikystei. Pas atska
lūnus nėra doros ir negali Imti 
Atskala vt-da j įlangų, Is-t ne j 
lokį. kur Dievas, meilė, ramybė. 
Jų tiaugus turi būti kitokia.

Kasu J. Inu
RadatatJUu pri ižai' Kml 

Julijonas Jalinskas yra Aiau- 
I’įsose kaip buvę* ir nieko 
li’U-Ira neturi *u šCriUtlono ar- 
aaMaika.

BoaarouD. m.

8CRANTON. PA.

Atsium'iu iškąri s) iš laikra' 
čju. kur antgalvii ••l’rie?! 
rliarged rtr..” tai yra Ju<nui|>a 
Jasinska-. Iinmliiras. lietuvių 
į)iėdiiiis (rambiau Mi<-k*vi<'iaur. 
lietuviai luiiiiliir.itiuii šį )min 
*arj atsidavė glolaii lenkų nėra 
k-žm-vy*ku|m lfi*itir*<>. T<*b-t 
IMrmi'i' ta “l’ulisli iml*|**i>di-iil 
plu-st. O tiktai ta^ atsitik" »u 
lietuvių ImmliirtL

Prieš Irt* savaites mergina 
iš t'ammdmrg aklei
manu.' Ih"W*i -re

0RIB8I1

ini-

KNYGTMŲ MAUDA.
I

Beveik kiekvienom* mieste iiiik.vijx<si.
Suvienytose V.l-tijo* gdimaL^^^ri^. 
rasti knygynu-. Jie yra vai-,"****•■•- Aiua.«ka.

t M*. L

menkos •‘slogo.-" yra pamatei 
žiaurių ligų Ir gavus slogas 
reikia auo jų atsikratyti kaip 
galima greičiau.

Geriausias būdas išvengti 
negeistinos inflin-nzus, tai yra 
būti |Msirrngu.i,-i!is ir dnluir 
tai daryti yra geriausias 
kas.

Gal būti, kad inDoenm ir 
Mtgrįl, hrt negalima užtvirtin
ti, kad atsinaujins šiais metais 
influenzos epidemija.

Išrodo, kad jeigu ir alsinau- 
jintų, neims taip aštri, kaip 
kad buvo praeitų žiemų.

Miesto viršininkai, valstijų 
ir miestų sveiki'!-* kurdai tu
rėtų liuli prisirengę, jrtgu ji 
atsikartotų.

Influenza plnria*i tiesiu ir 
netiesiu keliu.

Dar nėra tikrai žinoma, nr 
to* ligos bakterijos yra ats
kirtos ar atrastus ir dėlto dar 
nėra kito tikro vaisto, kaip 
tik užlaikymas aštrių maita- 
rijos tegulu ir vraginnl *u-i 
eiti *u yimluiuis M-rgaih-iimii- 
MA Ils*.

Artimas ryši* tarp inflnen- 
lao^ ir kas kart didėjančių mir
čių skaičiau* nuo |4aučių už
degimo prieš 19IS m. yra ma- 
tomas.

Dutuir yra tikima, kad ta li
ga jau buvo gnna daug prasi- 
platinu.* |s> visų šalį, kol Imvo 
atrasta, kad ji yra epidėtnija. 
Kis nepasisekimas jų |mži.’,!i 
gali Imti dėlto, kad visi tuo 
laiku Imvo užsiinteresavę kare.

Viršminėti faktai yra su
rinkti Suvienytų Valstijų Svei
katos r* ...............
influenio*, kuri siautė per 
I91S-I9 ul kiekvk-uoje valsti
joje ir nrt kitose šalyse.

Nei virau* iš Biuro ekspertų 
netvirtina, kad te liga nrat- 
sikartus ir dėlto reikia kiek
vienam prisirengti jų sutikti.

Kada infloetiaus epitlemija 
|>irmų sykį pasirodė. MMMroė! 
’W^0’ *** valdžių ir gyvenimo reiknlpvi-
vežta iš užmano. IM tyrinėji. u ;

rtE!± -- m*-, i*

Gavo 117 Kiautinių 
Vietoje S

Htila rieMIt itnoyKK
KUjaTra HAMiŲ Mž m*ųsrdlil* UB»«> |||>M IkUraMi’v Mcm«* ImAžMmm Mtvmm lupto »-rv.

rari* viteato rtoen'ura 4»H4l I**1!** v»-
dcom* -tžM. Ur«* ** m V c* V
*>»••• Kalu" a» m tegautai*
Artam ’teb imisa taųžnaMO nl II M "M«*> 

twwi.ram man* pe.M lM»«te* 
nm K j tte><»v ymotLių oararat*
No *•» l|* »r ft •* . K«9trae c’itų M- Ira*
> e »•• •*,• t *w ‘ M*«* Ktfvo* Imh Km
• I*- «A •p*.ravaNra» Tnra mia t Ar rao*< t’t f**-

. u . m
•tafta..... I* m <-o •,.nb* n>>. ai« ui ••

tratamo mmu •

Biuro |» ištyrinėjimo

džius įstaigM ir visi, arišeky. 
riant amžiaus nei lyties, gali t 
jais nnudotica veltui. Drt ne- — 
vi-i žmunė. jni ntit:doja*i. 
Kiekvienam** didesniame kuy 

pyni- įvedami <l<imrtamratei, 
kur galima rasti knygų visose 
kallmse. Tarp jtt yrn ir lietuvių 
kalboje. Kuri* knygynai tu 
dar ne|mdatė, sti-ugiasi daryti 
ir vra vilties, kad kiekviena
me mieste bu* galima gauti 
pasiskaityti knygų visose kal
bose.

D.d-.-ir knygynuose gulinta 
rasti įvairių knygų, laikraš
čių beveik vi«ose kalIaiM*, ir 

’■ angių kalboje, kurios taip len
gvai jiarašyto*. knd žmogus 
mokantis ir nmžui angliškai 

lengvai slipra.-ti. 
Gniinut gauti knygų apie vi. 
šokius amalus, kurie pagvllisti 
žmogui ingyti gi-rvsnj darių ir 
gauti didesnę algų; knygų a- 
pie įtartus, auginimų višlty, 
npie virimų, siuvimų, kad ]m- 
gelliėli jam ir ju žmonai, kaip 
pergulėti pragyvenimu bran
gumų; knygų u|Jv Amerikos

mus kad |«gvll*-li jam tapti

PA1EŠKOJIMAL

IMM W.
<K. A.l

<1

Nemažai jau laiko irraažinko, 
o apie L. tt. Kiyžaatu tėtnėjų 
skyrio veikimų ii mus Imloaijos 
nieko nėra visuomenei praneš
ta. Turiu imžymėti, kad mus 
K K. K- rėmėjų skyrius gana 
grožiai veikia. Jau ]«siuutėui 
t ienų didelę dėžę drabužių. Au
kų tam pačiam tikslai ruekfor- 
droėiai sudėjo apie M duL

Žemiau jiaduodu jiavardes 
aukotojų:

i’o 1 d»L: J. Valautukeviėius, 
X Domeika, K. Grtažis, V. 
(ledgaudas, F. i'aaavėžis, E. 
Non*ikienė, I*. Petrėnan, J. Ja
sevičius, i*. Budvidas, !'. Bai
gai i us, X Keikauskas, F. Due- 
kieiH-, F. Badeviriukė. M. Ka- 
iiuinnuskiulė. M. Zelirau*kiut<-, 
M. niurkąs, J. Viriiiekis. .1. 
Norage. M. Tatiiuškė, D. Mala*. 
I*. Krikšėimias, I*. I.i|s-i>. L 
Misliunieis-, 1*. Beodiklas, V. 
Kalninis, V. Grulilinuska*. K. 
Zih-viėius, M. Jovarauskus, K. 
Bičusas, T. Beleckis. M. Bulis- 
Ii*. I*. Vaivada. N. Ainauska*. 
K. Ilngaii-ka*. M. A>'ptiti«, P. 
Bartkų*. T. Turauskis, ,1. Va- 
Initis. J. Nurims, J. Visorttis. 
J. išeita. Is Ntaškuaas. F. Jo. 
umntas J. Kaušius, M. Liul- 
kaiiska*, T. Lipėiu*. J. Tuptkr- 
vičiu*. M. Npiekauskas, M. Na- 
kubiuska*. 1*. Stcporiaitir.

I ”, to nihiy li. jog roekfordii-- 
ėiai tlarbuojasi dėl lėvvnės la
la..

Nenuleiskim raukų ir toliau. 
Aukokins- ka* kų galina*. Au
ka* gulima atnešti |si šiuo tid- 
t>-*u: 429 Islntsl avė. |ia- J. Ju- 
ri-viėių, n.-* komitetai negali 
apeiti vi-u virtų.

Dm kartų kviečiu vi*u* turk . 
f«>rdi*iiir prie .lari»i. nes mn I 
»ų tėvynė šaukia*i prie nm*ų | 
.!<■- Ik.I-ji nirime išgirsti. ItiibJ 
kim visi iš viena.

LR. K. Reni 8k. Komitetai. I1"' ” 
Iki.
I luini apiuik

Draugija
WAUKEOAN. ILL.

Sjulio 3 >1. draugija Av 
almėjau, laike iiapin.tajau. laike )iaj)|a 

a. B» r rantant

Knl

G f

ir krtrorias tortu* žmonės 
lakai mirdavo nuo plaučių .L
degimo. Raportai Suvienytų 
V^ij, thvikat^ Bi.ro tiž

ria* galima gauti • i*uo*e kny
gynuose. Viri ateiviai yra ra-

I

sausio mėtų 1916 m. rudo, 
kad influetun veikė 22 vnlsti-j^ 
jose, a|nm<laiim IrVrik visas* * 
dalis Suvienytų Valstijų.

Pavasaryje 191$ m. mirtin
gumą* žmonių nuo plaučių už- 
itegimo žymiai padidėjo.

Ta* atsitikimas Imvo tikru 
ženklu ir pradžia influenzos 
<1*id<mijo.. kuri siautė js-r vi
sų rudeaį I91S ua-lų.

Nors dar tu'ra žinoma, koks 
mikrobas yra jiriežastiini in- 
fluenzos. Is-t tikrai žinoma, 
knd ji lengvai plečiasi nuo vie-, 
nu žtiMignu* aut kito. Ir ne vii-a j 
sergantieji gali kitus užristi, 
liet ir tie. kurie tos Ilgo* ne. Į 
turi guli jų išm-šioti.

Atrūki, kadmis** galim* li- 
I His tųriui-mu>. aldkartujiuiui 
ir todrt reikia kiekvienam 
prisirengti jų sulaikyti nuo plė 
tUlHls.

Neturėtų Imli tokio vargo ir 
kitilėjiiiMi. kuri- Imvo praeitų 
rudi-nj. Vpcitų. kuri ap-'-ru.i 
reikia tuojaus atskirti mui ki
tų. Kurtais ntnslo, kad tiktai 
ua-nkn* ‘•šalti*’*. Peoria, III. 
n*M*nai buvo išsiplėtus liga, 
kurių skaitė už “va-nrim** 
dogas", l*t tirim'-jiinai paro
dė, l.ad tai Imvo infliu-n/ai. I'n- 
lv rimą- parok-, kad tokio*

Žmogus gali turėti ir pirmas 
poprras, dirbti kanln-nų ir 
leist savo a-aiku* reguliariškai 
j mokyklų, o gal ir put* lanky
ti mokyklų vakarai*, visvieoa 
jam butų suuku kovoti su pra
gyvenimu ir įsigijimu savų 
tumių svrtiruuje ženu-je. Kny
gos jam ibiiig imgrtbėlų. Ir tik 

iknygynuose 1--galinin rn*ti tų 
knygų. Kad |«asi*kolinti kny
gų. reikia išpihlyti blankų, aut 
kurio* imsižadi knygų švariai 
užlaikyti ir siigrųžinti imskirtu 
laiku, nrt m-r-ikia nrt to. rn-* 
galinut tumi* knygomis uitu- 
doties knygynų skiiityklu**-,

Knygynuo-*- visuomet yra 
;y|sila, kuri |<isirragu* atsaky
ti j visokiu- l laušimas. Nevi 
siiomet Stalinui .<rtrn*li knygą, 
kokios norimu, todi-l rib-kad 
nereikia bijoti* ju-ikbiu-ti.

Korės laiku Amerikos Kny
gynų Nųryši* pristatydavo ^ 1U|wr IM,^,r7uu.' tok
stovykl.ro- ir ligotil.u.-.iio. • lr tL,J
tiik.’.iim iu. nygų įvairi.....  .-m,. «. rimu.. .Vi-kurie'Lir* Į
kallioH-f ir li-ngvoj,, nnglii knl- parau už liiuu* uobdiu* p»- 
Imje. ypro- svetimtaučiam*. t;J00 ir 
Daiigiimn knri-ivių nejaugdavo' 
nuobodumo turėdami knygų Į 
.avo kalboj*. Knygynai Nuvi--j 
nytu-r Vnl lijo-* tų pilį siu-j 
lo vi-um- ir visi tuntų tn 
progų uaudirlii...

i

n*ikiilu>. pintimi tik** prm 
kml rrikaliugn ištarti vi -Mi pi- 

Imum-s luitriv iki 
tmj* dmupjn įniki* m|» 

i rttL’Viiijnip* iim-Iii ukuktii 
11 II/. Ict. ffT’tl*. 11' liHUIllM**’HI1. 
' • un. J. Kli»nu«a tū piMkulk/ ir 
Į i•• i«*lutikiiniy . taip jji prof. kun. 
|l*r. už a plaukui dj *m<i>
Į ki*vMiii(^iij ii* ui *<:fixkuį praknl

kuru ••I

dideli ikait

Taigi *»v It-.llrotniejau.. «lr- 
j.i t irimu taria šinlingų n'-iii.

J. M

T=“ANT PARDAVIMO.

Av.

i

OR. J. SHINGUUN Dr. A K. RUTKAUSKAS

Dr. M. Stupnicki
3109 3$. MonnnttrMt

<WUon, ku&OM

DR. L L MAKARAS 
'Lietuvis Gydytoju ir Cbirur- 
. gos Perkefc savo oGaa iš 

1741 W. 47 Str.
i j mirusio Dr. D. J. Bagotiatu 
i ofisą Roaelande

Praktikuoja tar|s< IJrtuvių 
šiame mieste ir apielinkej. 

t Misa* 10000 S. Michigan Avė. 

Vuluudus nuo. |
9 iki 
2 iki 
7 iki

Telefonas
••u. .un-tiku ir iš jų <la-J Ke-id*nrtja 4.*du S. \V<*h| Str. 

Tel Yards 723

GEROS ŽINIOS.
Mukiguis, Valatijuj vnėat* ij. 

im* gerui unk-rrju. |ui* iuų< yra 
liauto Iii- ***lų. Keaiuu nukritusių 
luistų nieką* is-imduvo auo imu* j 
.a i iLuluir kuiaiu-t nėra alsus lai

Kunr maut** pirkti urme* |m 
sikallskite pirmiau *u manim, ai, 
busiu l'hiragnj ij turnė*) arka n 

lėiaae dienon- ir vistaao: pas J. 
ĮlternMa. Imi W. II llare. prtny- 

«>j kpaliai 17. Naujimio**. 1739 
K. Ilalated Ktr. Stilui-.j .palu, |h. 
J Mironą. 4!»l S«. 49 Avr.. Cice
ru. III. spalio 16 ir 19.

PU pugarlu

M. Walenėinr,

P. 0. Box 96. 
Hui. Mirk.

AM. L. R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentes, 41 Providente Si., 
Worcester, Mas*.

Kun. Pr. B j. ys, vice-prczr- 
deniai, 2634 W. 67th Si., 
Clrkago. UL

J. Mockus, irdminkas, 1301 
So. SOih Ct.. Cicero, III.

Kun. F. Kemėšis, sekreto- 
rius. 381 Uc-.tminstcr avė., 
Drt roit. Mkh.

i

12 išryto
4 pupirtų
9 vakare
Pullmun 342

I

JOSEPH C W0L0N
Lietuvis Advokatas 

n KJ. LA KAU.t miKET 
(lyreniAO Tel H u m bot d t 91 

Vakarai. X*ll W. 31-na tMrmt 
Tat I hektaru <»»• 

CHICAGO. 1IX.
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ADVOKATAS
iLlaa Violom fsjauoM

U. WAfcHUiUn»3l HTK90CT
K<Ml<ria ųi

t«t. UoUAl IMA Zz.'į
*H w. M.

TarU MII

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

II* W. Murlrt Mr. 
iMilsvllkr

I.pnu. pt 
t*i 1*
Iii H b Al
1*1 • k V. W. BUTKAUSKAS

a. L.S



Gydytojas ir Chirurgas

Td. Boukvard 160

t

♦

KATALKBKOS ŠVENTEI KUN. LAUK
d..

d..

Taip sako miesto majoras.

Ik-

st.

*cpaliij

SjOllių

spalių

lapkričio3

4 lapkričio

InpkričioC

lapkričio

U NORTH UDK.

|m

U MOBTH SIDES.

Bet ir to, turbūt. bos perma
lta.

PATY8 ŽMONŽ8 TURI V AL 
DYTI GATVEKARIUS.

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 
KUEVĄ.

Aiucmi prisiunčia $......... ir meldžia uutn
pririųrii vėliavų Na. .... su ta išlyga, jei man 
vėliava nepatiks Kaliu grųžinti atgal ir gauti 
savo pinigus.
Vania s-jmv.
Adresas
Miestan .

NESURANDAMI ŽMOGŽU
DŽIAI

Pirmadieniu, spalio 13 
tr. Edvardas, kar.

Antradienis, spalio 14 
Ar. Kalikstas, pop.

Koronerio teisėjai |>nsk< l!«’- 
»av« iėlmun* įeiknie iiio.mlyiih> 
siinh-uto U iImiihi. Teio'-jni |ut- 
žytiu-jo. jog slinlcutas tVilso- 
na. iiNžadytan lies Mnnpi< ite 
luirku fie.jiiomų dviejų pikta- 
■ '.niu. kelri'du mėgino api- 
pb'-šti te- nužudytu <lnr kitu* 
Iri - asMu-nis.

|•••li^•ij.i ligš|,.| in-MiM-ka 
y<e»ažu<IZitp

I
judiratipli. |t-t ctikmn* eks 
Įs-rtai tvirtina, jog 12 erotų

CHICAGO TURŽ8 TIK 
BUROKINIO CUKRAUS.

Iš CHICAfiOS LIETUVIU 
KOLONUI

m. 
urnos.

IVacitaiu miešta larylm* 
aperijaliam sU-iriakimui majo
rus Ttamt|>Min jaunelė, jog 
Oiicrtsai gnfveknrių l:1.in įmi
ntai kitokio iščjitnti. kaip tik 
patiems žmom'-ms paimti gat- 
vekariu* ir juos valdyti. Sa
kė. jei k<mi|ianijn sava gatve- 
karia* ir gatveknrių vi*as nno 
savybes taiji daug branginu, 
gali ji smdkrnuli vt«n< «nvtJ 
daiktus ir eiti šalin iš mn-lu 
gatvių. Miedas |ia*irupin< įsi
gyti nauja* *u*i*iekimui prie, 
mone*.

Turi būt 5 centai.
advokatai irgi Imvn Vaina ir tolinus |m«ilik*ianti.

Su.-irpys gerkle, gydytojų 
li.-J,imlia-, kun. J. Igiuknili* 
turėjo visų savaitę išbūti ne
sakęs prakalbų. Dabar gerkb'i 
jiitt sustiprėjo, traki nno nedė
lios I- *|<diu kun. laukaitis 
ra'4 prnih'-s lankytis lietuvių 
kidonijo-e su prakalbomis. Jie 
eis šitoje eilėje.

1 ltane<Wyje, 13 spalių Ra- 
■•laml. III. \1«tĮ ftv. par.
X I'taniinke, 14 -palių Aut. 

ten Vartų par., Cbiragnjr.
4. Ketverge, 16 spalių Ar. 

Mykolo par. (Itiragnje.
X I Viny Šioje, 17 spalių Ru

čine. Wis» jei gan* užkvietirnų 
ti. Nralidiojr. 19 spalių 

llorkfonl. III, 3KM1 po piet.
7. I'laminke. 21 spalių 

loti, \\’is. 7:30 |m ]iiet.
K Ketverge. 23 sĮutlių

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis

šąli, mni-tii ndtiiirii-lrnei 
Ija iišilitiuib'- tieiidtiiiį cukrų 
gnta-nti j vuknrine* teritori
ja* nuo Pilt*biirgu ir BufTiilo. 
To* prulantn ir-iiprilnmtmii 
laikui.

Tad t'bicag.i mm dalia r tu
rės im-iteukinti visu lik buro
kiniu cukrum. Ib-l vargiai ir 
šito užteks. Nes jau būrai ptn- 
lu-štii, L.-id Iraukiniai -it eiil. 
rimi “vėliiui-i" ir m*|iri*lalo 
miestan reikiamos cukraus ka- 
kvta'-s.

Krab-I pa-la-lbla emltnrg'i 
tu-ndriiiiaiu cukrui tai Iii: 
vienai administracijai žinoti
na.

Nu,, •« nukentės vi-ų vnkn- 
tiuių valstijų .•’yramlojni.

Pii-akojninn. jog t.miis dė- 
iiuiids taigi eiikrii* lnrė*iųs jr;<»iarlea, III.

JI. Pėlnyčiojr, 24 sjmlių Au
rora, III.

Kl. .VrdėTmje, 26 
Kpring Valley. III.

II. rtarninke. 28 
Kea-nnn-, III.

12. Servdoje, 29 
JtJinslau, Ilk

IX Krtvergv. 30 spalių In
diana liarbar, ImL

14. Pėtayčioj. 31 spalių Ba
ry, Tad.

IX PancdiMyj, 
Kmoslta. Wis.

IX rjaminkc, 
Sliebo.vgan, Kis.

17. Ketvergi'. 
KprtaKfirU. IU-

IX Pėtayčioj, 7 
ėmėt K Isruis.

19. NmtaHoj. 9 
(hnalia, Nchr.

20. 1‘nneik-lyj. 10 lapkričio 
Nioux Citv. 1owų.

21. Scn-bijr. 12 lapkričio 
Weri Pullmnn. III.

22.1'ėluyėiojr, 14 lapkričio 
Mrlrosc įtark, III, Italų baž
nyčios svetainėje jrie 23 slr.

Jeigu ir vėl imsilaikytų pa- 
taryti i*’rtraukų dėl ligos, tai 

t.<|iių iipgnrsiiila laikraščiuo
se. o |*i |*-rt raukai prakalta,* 
eitų toje fmėioje tvarkoje.

Aukotojų surašai Ims |ms- 
kclbii “Darbininke.** kuomet 
imrilmigs Gertannm svečio ke
lionė po Ana-rikų. Visi surašą* 
til|i* tieinina* to laikraščio nu- 
maryje. Bet (liicngos ir apie- 
liiikė* Tnuto* l-'ondo skyriai 
t m kviečiniiii. kad le-lauktų 
k> li«MM-* imltaigns. o aukotojų 
sąrašus |iagar>iiitų "Drauge** 
i.calHb'diislanu. Tie vietiniai 
surašai |m-kui taps įtraukti į 
Is-iMlrn m) ra šų. kurį žada 
gaminti "Darliiniiikas."

( IS YVadiingluno |>areinn ži 
Jnitj. jog cukrau* klau*itnas |ki- 
l:<*1ta- M-nate. Turtint, vyriau 
•vln- bu- aulornimln nupirkti 
cukrau* liekana* m- tik Kulm- 
je, liet dar ir |ierviršj llrazili- 
jnje-

Praeita liepus mėnesj šalie* 
vyriausybė Imvo imtariama nu 
|>irkli visų Kiltais cukrų tai|i. 
kaip tas Imvn |iadnrytn per- 
niai.

Ik-t niųnklnusyta patarimo. 
Ir štai kokias įlaliar paark- 
mes lualume. Ir tuomet Kulnis 
enk n) Imvn galima pirkti |ii- 
giau. Gi šiandie prisieis jau 
unikėti brangiau.

(lu-ntidni tvirtina, knd bu
rokinis ruknts netinkama* 
šiimm'iiK vartoti -tt kava arlui 

(nrlmla. Tn* ritkni* ym gera* 
.-ub-iituln* tik keiuKiliitiis pro
duktam*.

furirinkime. Jie pranešė apie 
gatveknrių klnii*imn tei-inim-' 
se.

Advokatą* El!e|«^| jiažyiiiė-' 
ja, jog akmuo ant akmens ne. 
pastovės, kol neims sngrųžinta 
fc. už važinėjimų gatvrk*. 
rialr.

Jis pasakė, jog sjierijalis 
miesto advokatas tuojau* iš- 
keliauja RpriagfieLIaa ir tenai 
paaidarlmo* sugražint i S cen
tas, kol 7e. klausima galutinai 
*y> augšėiansias vaidijosi

Manoma, jog tomis dieno 
mia pavyks atsiekti ta* <ik»- 
hta. Ir jei pasirodytų, knd 
Statė Public l'tilitic* komisi
ja be jokio reikalo juikėlė mo 
kestį. arlm |ia<lnri* tai m-triso- j 
tai, piliečiui turės leisiu rei 
kalanti, knd k<mi|mnijn su- 
grųžiatų jiem* nuo jų jmrnutu* 
pinigus.

Ataidtų 8100,000,000.
Miesto su kompanija jm*la- 

ryta* kontraktas kurį Mitai*- 
žė Stale Public Tlilifies ko- 
misija, turėjo ]m>iliaig1i veik
ti 1927 imtais. Reiškia, ligi 
tos jmtaiigo* yra ,lnr ašfmmeri 
metai.

Majoru* imaiškino. jog ;*■ 
2r. viršaus žmonių išilurakuii: 
UŽ važinėjimų gnlvckarini* li
gi tų 1927 įlietų |mta-š apie 
100 milijonų dolierių išlaidų. 
Juk tai milžiniška krova pini
gų, kurie ta* jokiu reikalo tu 
retų Imt sukišti k<nu|miiijai.

Su tiek pinigtj miestui butų 
galinui įsigyti nuosavu* gal 
vekarius ir šituo* imliem* 
žtuonėat* valdyti.

Rytoj miesto tarylm ir vėl 
turi** s|a**ija1į -ii-irinkimų. š: 
tame Kit-irinkime finan-ini* 
kuiiliteln- illdilo- «avo Iii|«.r 
tu* apie p*i-kyrimn pinigų gat 
vakarių kltitl-itiio rcikel**.

Stockholnuu. *|ml. 12.
Ijiikrašli* pelkei* Dngbliid |«« 
•k*dl** žinių. Ln>| tadš«*viluii ir 
v< I nlrh tor Kijevu nu«> *nvo 
priešininkų.

ŠV. KAZIMIERO DR-TŽS 
Sheboygan. Wis.

CHICAGOS ARKIVYSKUPO 
PARĖDYMAI.

1414

irs j

1117

*1

Valdyboj Adresai:

Pirm. -I'Muk Staucka*. 
Xcw Votk.

Viee-pirm Juozas Bitinus 
Im'i st

Fili wkr. Jimas Kuiiigotii*. 
Atidumu Aic.

Port et- Ksrimkra. Srnai
• t itln.i- 11*17 Slidi* \lr 

tulMUH ė i ša tiri i*, 1:11h
t k Are.
el'4, Kazimieras bukos 
J,Jis.

tks Praha* Daaginla 
akimai stelmni

1.1 
N. n V-.-

K»»-
f.1

MarUI
>.!>»

I

lutb. Sųj. (1 kuo|m laikė mė
nesinį susirinkimų s|mlio .*> d„ 
tosb'-lioj. Atvyko nemažai na- 
rių Intalnrių. Perta-ganl reika
lus piisitrali. jog G kibųia turi 
užsibri'žit* sekantį veikiau).

Vakaras.
ši» IjiIi, Sųj. 6 kp. vakaras 

bu- »nu«i<i |Sd„ Vėju m., Atlas 
svetainėje. Visos draugijos vrn 
prašomo* paiinti šeštos kuo|*>* 
-cri.ių ir jas pardiivinėti.

Bazarrs.

Korth-iiliškės lutalnrių kilo 
Imzarn* tai* nteinanviame 

kuris irsi* tris diena.*, 
ai pnprn-tni Imza 
:«jn daug įvairių 
Sųj. ti kp. ntsikrri- 
idin'-tit* ir npirlin- 
džius. pra»tdaina 
!• ka gali Aukas

r 
M'IVOlt"

rBIZNIERIAI GARSINKITE
“DRAUGE.”

rrai’i suauk- 
-Įniktų, balt:
pin i rmrthri

im.-įkilti kn

Kalima, atnešti ki*b<>nij<>n, kur 
mųa kieboMs matomai jas pri
ims.

Pnkalfam.
Nutarta sumigti prakalhas, 

kml plačiai išaiškinti IjiIi. Sųj. 
tikslų ir jos tdkhvinj. kad ar
čiau MipažiiHiinti žtinmes rudi- 
ibdiit reikalu prieglaudon tutino 
mus nnšl.-iičintus.

Kitas Vėkaras.

Kadangi BriKbion Parko vy
čiai ir Inlslnriai pasižadėjo at- 
važimiti j North Sbh« ir stiklė. 
Ii veikalų, tat natnrtn. jiems su
tinkant. kviestu laikas nuskir
tas advrota. falaas reikalas pa- 
v estas komisijai.

4.000 doiierių.
North Siik-s inlshrių ku<ųuii 

Centras paskyrė surinkti naš
laičių laregtaodos romiau 4JIIII 
•hit. Aitas įtartais Ims vienas iš 
sunkiausių. Paaėlrųsiiin* ir in- 
tempus visas savu imjiegns, 
ktmjgi pasiėmė ant savu pečių 
tų naštų, tikėdama, knd dnos- 
nų* imrtlisidivčiai jai stos |m- 
pllnuu Lalu Kųj. <: kaupa tiki, 
kad tirrirns šioje kolimijoj nei 
vietHM šeiiitynos, kuri tn-|u<aii- 
fcos III <i<4. ir nei vieno |mvie- 
aus kuris nepanuko* 5 <bit.

Northsidiečtai numn. knd pir- 
iiuitiuiai savo dalį namu fomh- 
pripildys.

Pradžia jau jiadaryta. Kine 
|ia turėjo 330 dol. Viena itnitc- 
tin. jausdama didelį reikalų 

|mUi> 
po garima nare, įmokėdama 1<n 
doL Tokiu liada kp. iždas pa
augėjo iki 430 d<4. Tas |mro<la, 
kad tmrthsidieėiai nejuokais 
skalūnasi su savu <lalimi. Todėl 
savo tikslų atsieksime ir. 
pamatysit, ateinantį pavasarį 
Lak Sųj. pnub'-s stalyti pric- 
gtatalų. IJakmaa Ims visįems, 
kada namų turėsim, o skolos 
didelės neturėsim. Tat padir
bėk™.

Nauji nariaL
Praeitam siuūrilikime prie 

IjiIi. Sųj. ti kinųms prisirašė du 
nauji įtariai ir <laug neitų užsi- 
asukėjo savu mėnesines dauk- 
h*.

S|talio 4 d. Av. Mykolo jmr. 
svetainėje Imvn užsilmigusio 
luuutro kmtiisijoa, draugijų at
stovų ir svečių vakarienė su 
progniuiit. Buvo trys dėb4i sta
lai svečių apsėsti. Piniiinii*in 
vyčiai gana juokingai *ulu- 
“Dailia be galo,’’ |ia>kiii daini
ninkai: P. Mnskolnitis ir A. 
Kuprys, M. Itazinamkaitė ir |t. 
Ijturaitietm. pritariant varg. 
B. Ijiurais’-iui ant pijami, pa- 
tiaitiavo keletu gražių dainelių, 
kas žmoiiėiii* laitai patiko: 
tni ppat p. šlnjits ant smuiko, o 
vargoiiitiinkn- aut |ūjnno atli
ko keletu iš uuixikos srities dai
lių šmotelių. Tuo tan>u svečiai, 
graižini klausydami įlaittų ir 
muzikos meliralijų, tuštino sta
lu* skanių valgių, kuriuo- 
|mgainimi šeimininkės, p-nio- 
Amlriuškeviėienė, Pocienė ir 
kitos. Tolinu- kintamas, kiltu P. 
Meškauskas .ųisak.- Įutrapijos 
-lovį ir kaip medžiagiškai |i.i 
gerinti. Pri-iminė. kaip rytų 
liarnpijos gn-itai išmoka sk«i 
In*. nilut ja* greitai mažina, 
nes kiekvit im> pampijnnn* iš
moka tenai |*i VI. 12.13 ir dau
ginti dolierių j įlietus |utrnp. 
kasai, ir štai kokiu budu: mė 
nėrinių inokc-čių sulisd»n kiek
viena* Įsindid. į įlietu*. UŽ »Uo 
lu* J*i •’* dol. .-ir bti Įsi lite ir I-V 
kur lunžo* Įinrapijo* kiekvienai 
kartų, kimniet imdėblietiinis ei.| 
tm liažnvi-ion Prie t<i rmleny*' 

jdtmdn ant auglių po 1. 2 n r 3 
Idol. Velykinių ir kab-dinių <|» I 
I vgnų iu**icaili žmom'-s. o dar 
dang kų uždirba švenlaibeniai*

PERKELE SAVO GYVENIMO VIETA I BMGHTON PAML

2914 W. 43rd SL, (43 ir Franke. Avė.)
TdMcKmleytt3

Ofeas: 1757 W. 47th St, (47ir WmJ tat]
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:30 iki 8:30 vakare

Nedditmit 9 iki 12 rytais.

priverstinai. tų aukoja Dievu 
gurt n-i. Tžtnt uetiuintalat, kad 
greitai išmoka skolas. Tnksai 
A t Imli Muain lietuvių kolonija. 
Įs-r keletu Hadų sudėjo a|He 2u 
t ūksiančių <b4. ir «lal«r. kaip 
girdėtis, stato už *4aIIIM baž
nyčių. Tuo tarpu North Kalės 
lietuviai, kurių yra dviguliai 
■įmiginu* negu Atbdyji*. per 14 
luotų skolų uenutuažitm. Iwt pa- 
dangino. Tiktai paskatiniais 
keliais metais jau ir ėia pradė
jo lietuviai katalikai suripnmti 
ir mažinti skolas Ačiū Dievui, 
yra ir čia nemaž perų žmonių ir 
nesigailinčių l*ievu garta-i au
kų.

Išbaigdamas kalbėti klebo
nas karštai ragino nortbridie- 
ėias nesigailėti aukų, kad grei
tu laiku išmokėti arta bent ra
inai, liti skolas. Ant galo dėko
jo komitetui, draugijoms ir vi- 
sietaa prisblėjusiems prie ka
taro, kursai gerai |tayyko, nes 
atnešė gryno pelno ♦2jd7G.<t2.

Paskui išrinktas lantanu raš- 
lininkas. A. Rugienis perskai- 
tė. kiek kiekviena draugija tu- 
rėja |s-r bazarų iaeigų. Dar 
kalbėjo basam komisijos |ūrmi- 
uinkas M. Andraškrvičia ir dė
kojo visiems |>agrlbitiinkaiits 
prie liazaro suraugimo- JU.

Pina.—Antanai J. Sullcoa, 1317 
So. Virt,ris St.

Vice-Pirm. — Antanai Tautiną. 
1123 Litmdn «l_ N. Chiesgt,. Iii.

Nutariam Kaat.- Janas Bakšys, 
1331 Prastoti Su

Finansų Rait.—■Jeronimas St- 
molynas, 7M Sberidaa Road.

Kasteriu*— Antanas Kakiya. 1333 
So. Virtoria St.,

Kasas Globėjais—

1. Jonas Montvila. 1320 8. Vio- 
toris SL

1 Kax. Makuika. 141] So. Vir- 
toris St.

3 Pranu Kiiajcb viriui. 1017 
Sth St.

Nutaikąs-

1. Pranu Dapkus. 1407 Pras
toti Sl„

2. Mykolas dalinis. 73C Cum- 
minas A ra..

Knygių*—Prasa* Kapluraudcas 
1331 So Virtoria St.,

Vrluvos uni jas — Stanislovas 
t rtsinaa, 311—8tb SL

Organo t'Hiurrlojas—Antanas 
J Sutkus. 1317 So. Virtoria Si.

Ar Antano Draugija susirinki 
tirtu laiko pa 9 tai dietai piram 
erkiaadenj kiikvirn* menesį. 1 ma 
valanda po l^rtunt) svetai
nėje, 3*.h ir So l.inrulr. Sis, Wau 
kretfan. Iii

DŽIAUGSMAS 
It KAUŠŲ DAIKŲ. 

kurioms mnsikų (piano) panM
ANT AMAS S. POCIUS.

Jaa o*jo H rpaMtM Mot datom: 
Leiskit j ttvynt ............................
Ne Mle kieme mergele aaga 
Gale sodo rymavo ir Svint auirelė
Vai močiut® mano .......................

Galima gauti pas "DRAUGĄ** 
1800 W. 44 St Chicago, HL

it—-...........——.............-.............................................................................   i
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Malioriai ir Dekoratoriai
Ilgų metų patyrimas aavo amate leidžia mums at

likti pirmos rųiies darba pigiausiomis Kainomis.
Atsmaukite pas

P. Cibulskis ir J. A. Poška
2343 W. 23 Plaee Telefonas Ganai 244G

Biznieriai garsinkites “Drauge”,
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