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Bolševikai sakosi seitidnesią 
to svarbaus miesto

Wtahiagtaa. *pal. 2d.—Sno- 
mijo* gvnrrnli* Stalui* Vilmrge 
oficijalini |m*k.-ll*' puolimų ne 
lik Petrogrado. Iu*! ir Kron- 
ėtadto. A|iie tai ėia gnutn žinių 
valdybė* de|tariameutv.

Tcriau* ii kilų veremių ta*( 
aai tmumių | ‘
Ivirtmama*.

Taigi apie Petrogrado puoli ■ ' •‘R4 Rn«tjų- l*mkų rietenai 
mn reikia dar abejoti ignlamla naro daatia. Vakieėių_________* Į gen. van drr (JoHx *alig biržo* 

PAKYKUn TURIMA ĮVAI-;’""1“-''’"* *
----- ----------- Įpagelha pagrobė Pabaltijo* Sa

li* *u tikėtu i* tenai atakuoti 
Mauktų.

Vėtau Nia^miii

at^ZmdZb Amo; aniūrėia^r i"b»kiai: Tudenič. Balakovič 
ehTTl v.M JL -L.ii* * »«“'ū*nko. pažnnginoja ant
“•ų. jog gen. i iMtcnteo armija ę
j-H-muri Petrogradu, kmmiet ‘“*®* **’.’■
miestų aideiiię l-.lėevik-i. * }»* *«*• tik « (•»

liet Siergiet Saz.mov. kur*,"k> "- kad .utuažtnh ateargu- 
ėia NpRMda^a admirolų !“• buU-vtkų Ita ria mūra ii, *>-irių piramoeHM 
Kolčaka ir generolą Draikiau.iiMragradų. Įfa*.
negavo jokių žinių apie Petro-J “Pirmorio. mu*ų armijoj Ii-* 
gratlo puolimų. Sazonov *ak<i. nijo* Petrogra.lo Šone nratlai- 
jog ta* yra aliejuiina* daikto*. k<- pirmųjų atakų ir Petrogra-

Taiko* konferencija ir Ame. dui iėnaujo ėmė grūmoti pavo- 
riko* atetovyliė irgi u.-gavu*i ju*. Anglų ir prancūzų Itevie- 
žinių a|ūe paėmimų IMvogra- lia trlegraL, atoty* *n džiaug- 
<lo. j mmt |at*kleidė faktų ajiie mu-

*ų nejiuvykiiiiu*. Biržo* ir vi- 
*<• |ui*autio laikmečiai pran.-- 
m- npii» greitų Petrogrado 
puolimų.

| “Bet jie n|wiriko *iuo kar
du. Pi-lrognula* nejrak. Ji* at-; 
*ilaikya. Me* nratiduo*ime

Londonas, -pnl. 20.—Bol*c- 
viky valdžios karė* komi*arn* 
Trocki* bevieliu tck-grafil 
turai. IR » Ma*kvn* Mai k? 
praaria:

pa.krlbima* nepa-' “««** Mk» bangias ir 
ima *pau*ti virai* ienai* »o-

RIŲ UNIŲ.

KAS SAKOMA It GEL- 
SDfOFOBSO.

Gal ii* savaitę paimsi* 
Petrograd*.

Ocniagfuma. opai. 30.—«a |\drogrmk>. 
a|iturė{a žinių, kati gal *ių *a- 
vaite Petrogrado* Ini* paimta*.

Tuipiad gauta žinių, jog lail-

ŠVENTASIS TĖVAS LAI 
MINA SIIV. VAlSTUy 

UTAUK.

d'aknunzio manifes
tas Į SEKSUS.
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Nesiseka Vokiečiams
Waahiagton. «pn*. 20.—Sn- 

lig |Kukelbiuiuų kanilien gydy- 
tojų pcanriinaų, prenidenta. 
Wiho«a* e«ų* aveikerai*. Xr- 
*ama jnm jnkio pavojau*. Bet 
ramu* gyvenimą* Imtinai rei
kalinga*. Ihrgiilmta* nenpri- 
Imtam laikui turi Imt nnoėaliai 
niu, tvankių vieėų reikalų.

Šito mėneain |tahnigoje Wa- 
hliingtnnan atkėliau* lielgų ka
ralių*. lYeįidcnta* negalė* «n 
juo pa«imatyti ir jj |<a*veikin- 
ii.

Prenidrato sekretorių* Tu- 
multy paskelbė, jog virtoje 
prrudento lielgų karalių, ka
ralienę ir eroto j]M*|inį priitn* 
ir |m*veikin» vier-piegidi-ntn* 
Marelialk Mr*. Maroltall ir 
Mra. Vilium.

Viriėdama* Wa*liingtoue 
karalių* aprigyven* tvariojo 
valdybė* sekretoriau* ariden- 
to rerideneijsje.

Spalių 2R d. karalių priūn* 
ir paoreikin* kangvr*a*. kuri* uy.ljal lr , 
Ino tikriu tarė* bendra *a*i- ė*.^*“ “ 
rinkimų.

OAL BUB DEPOJtTUOTA Dabar | 
U«T SVKTDttAUAL .vrihrialių

Ftarae, *pn1. .19 — Mkuna* 
kapitonu* d* Annunziu |in«k<*l- 
liė j M-riiu* mnuifeelų. kuria
me tarp kitako *ako:

“Serbai; Negyvuoju jokio* 
kliūty* gražiam engyvenimui. 
Fiume norai yra |n*ilikti prie 
Dalijo*.
“Prekyki* lai*vė Adrijati- 

koj jum* m->iždrau*ta. lu-t gu
lė* dar Imt iindidintii ju*ų

Valerija*, krija. j rontrų ko-'T’*.
im-rrijo*. imi«*trij.o, ek..m.mi-.kb,rt!- “ t"™'M"" n”""j
jm. ir nmterijalių nikalų. Vie- .«?* ’r "UkTį‘
■«.»*..». *»mw- t.jyrsr t ■ 
etebime plačių dirvų vretvmui- i •P.'Į'"'*’-* '
ei religijų*. MMnlvh.'-* ir b.1- Uk,J" *’**“.’ '"••ktečtų-ru.ų |«.zictja* ir
ilnryiM** prmrqi:ini«. Tnt vi*n
."•mu* doiuon. nuieų vilti.- ir , 
velijimų ieeipildymn* vi*ani 1 
paeauliui atarė nrapeakoumi 
dilelę naudų.“

“švrata«ni Tėvą*.“ aakė
nTnmi^^MT'rodnhiiinium **■*■“• N*’- •*- —<la«ta jo leiautie* pirmyn ir Įmdekė tm*. turimi. *u tikelu ate 
|M Itinn Miteliui |in!*llllllllllllll •• • • ItfųivihHMk. i!na«Ta«t»i T“ •-<•••••- •» •mlL*inniaalfn
aj-v fcii RKi j kn z,n,’r* |inn inrijita iim’Za'Iii. --------- --  — 
nit-iini m, katalikam* ** •'“^'j**’ l*"kilu»i tėvo Kairiųjam latvių fnmto ririrtk* lielėrrikų (niutn.
- ė51 - .liueija. Gyventojai nepaira- įeporne latviai |mė«uė ėrat vu- j*d 1 u.lraiė<i armijai |aryka ,

kinti (tedaryta eantarve IW- kiečių *u daugeliu ktdkaevai- |*miuti lMrogra.1*. tuomet va. 
*ijo* vyriauevbėe eu Anglija. ■ <lžių. piečiai palik* Iv nieko ir bau

Ncw York, *pul. 2tL- Sugry- 
au i* Uyiua Jo Augėtoji Male- 
nvbė Arfrivy»ku|ia* Janą* 
Ikmzano. apa*tali*ka* delega
tą* Suv. Val*lijo*r. Ji* va-' 
kar prnnrJė, jog šventa*!* Tė
vą* Benedikta* XV per jj pa-i 
*inntę* lokį prnnrėimų Ameri-I 
ku* katalikam*:

“Daugeli* t.'-mijari j Suv.
LATVIAI 1VEUUA VOKIE- j ginlimi žaulitvų .itgardai vnie- 

-t,i npylink<-M-.
Gatvekariai pratlėj,, vakar

ti. Mie-ta, lutlengva pereina 
uoniuiliu *tovin.

VateMlai Mri
(Jra. Eltrrlmnlt. kur*'užemė 

luieetų. kurio piliečiai *il lai*- tuviui žymini |iag>-ll*'-jo lat. a«-n. v<m der G.iltzo vietų Ktrr- 
vamiriai* gin* jj ligi mirti.- v'mm*. Pn*tnrieji. pri-id.-iigdu- *«•. Ih-tuviuiii* |«i«iimtė prane- 
ir galulmi Mmaikinium." <Mi tai* ii|iėaiidymai*. nuo vu- »••«*- Ji- |«žymi. jog ji* lieta* 

-------------------------kierių-ru*ų atriėmė tvirtovę »"iu* kraferenrijun iškvietęs 
AZERBAUANE PAKILUBI Itoenamumb-. arti Itouguvo*' ne azre*yviai* tikėtai*.

REVOLIUCIJA. intako*, ir mieatelj TMdera. (•■‘-r vokiečiai *avo
------------ Ant rytojau* latviai prmlė- 'iu* ir anuota* einnėia

rijo* vyriau*ybė* *u Anglija, džių.

RALIAVĘ

___ I tikrai alviraėti.
_ . , _ —.-—- ln

'.d. Metami* dar |iinuyn | 
'vara. Niekur |ui~it|yiyr 

Brtogfjjg ,,ti" ''“kieėių.
Imt vijo* vyrian.vliė veda 

tnrylm- «u E>tonija reikale.

RYGOS FROME SEKA ! Išviri vi*nr *titiriai 
MŪŠIAI.

Vnahingtoa, *į»I. 10. — kongre»ni l.ilmn* formoje. Pa- R«riji* |"i-mj.-ra* Fri«lrHi. ______
Privmlino kareiviavimo melu reikalaut n juo* vi*u* de|*.r-“"'•"Į kąlhėdaum* j rojali-fų Ryg)l w|w) |9
daugeli* liuvo (mėnukta ko- (nuli. kai|*i negri*tinu* eini *n- • ■
rvivinuti MVrtiniMaUv, turrju- Hni fciiMHH**. In I nrnrij»»* kvvoiiIojij

pilietybė, raė- kiMtgrraa* alaian* piirlaakiai '“•'i nuumtebijo.- m.rj kąra-
j] parrikalavimų.

Imtvių ar-• • r.tH*, mm*** n v ••••«* «  I ,, • •• • i" J • • |***«* • a«M«viai Mi* * ... «
daugeli* Imvo jauuiukta kn- (uoli. kai|ai negriMtinu* ėiai Sa- 'Į<-piil«eiją pu^FMpJa- 'Į1 mipi* viriininka*. grti. Siu:- U"‘l l*-fc’yjH l“M_V’,’> b"0“®- J 

tm>n*on. dėl ligo* pn-it raukė i* 
užmanau* virto*. Jo virina pn-1 
■kirta* |adkminko- llalot.

I‘a*1ara*i> vm lala! myli-
į | (orrikaUvtmų.

I
PANUBSTMĖJONE 

PAPRASTAI UOE- 
liNENIĮ.

PAŠVENTINTA PUOŠNI 
BAZILIKA SAORE 

COEUR.

Buvo akaitlingai dvaaiikijos 
ra valiavimai.

| I * M"w" iiirn*
'ko* murai (a-r nepabaigtu* lai-> umi gulų-gnl.* i**i|.ildė liroje'ina* kareivių. Tad prainato-
ku* *augo> Paryžių. -tikimybėje, Sactv l'oetir. kam Ima. jog latviui |iradė* -mar.

Viro* karve iia-tu ji nito ji*- aukojo *avo ekatiku* ir n- kimi veikti |»rivi užpmdikm. 
knlvo* virėunė* ekl.-idė *avo'vo akimi* matė-, kaip buvo, vokaviu*-ru*u*. 
*kau*tuuu| į nuliudueia* m>*1I. |kraunami imt akimmų akur-l 
nė* gatve*. Juk tai *auguuwi nv* pra«|ėjue tuo laiku, kuo- 
ir |*-rgnl.-- embbmin. Tnip Im- ua-t |tru*ai Imvo užvahle Pa- 
vo *tipri ta >vajonė, jog knrė* 
lia-lu tllkduneiu* utknklinii-iii 
prie*iniiikų pritraukė |>iio *n-
Ve».

lie-t*'— |»riv» Vokiečiu*.

jžkdiatu dar daafiaa 
repruratanlų.

Pašventinimai.
Ketvirtadienį. va.lovaujant

ryžių, ėiundie |ai*vintiiita.
Ir t<*ie| m-telu-timi. jei eitu 

tu* tuk*tum-iii žirninių *ulraii-.vė, 
kė i* *vmtynė< plaukiantieji į 
|a-rgnlė. Iiymnų ntgar*ni.

Girtino rieU-

Paryžiui. -|ml. 3k- Vyrian- 
*ioji taikiu koufen-nriju* tary- 
Im l'nluiltijim tuojau* |M*inn- 

-iiiiirkini ėin pram-uaų g.-n. Mutigin.
t.eii. .Mnnein y m nnry* tal

kininkų kuiiii-ijo*. kuriai |m- 
te-ta priž.iurėti. knd generolo 
von <|er Gollr knriimmenė *va- 
kuolij Puluiltijįj.

Pn-kiii jį tuojau* l'idmltijon

ParyHtu, epai. 20.—Praeitų ’,J,ry^nu* urHryakupui. kur- j.||r ;jnn,|j,.
Mimitę Ihirj-liun Ul niki II Jojo litfi 1Mojw iliultt gfk/inkHidi lw*KUii.
If fa*!?. lAlcilmt* praM<l«\įo J. H*n,M jitiliiitau I AinihIm* urfilrrijit Mplib

&.vikai‘ . ......*r P^’n bet virindami ir |M.j. ^'.i.to nrk.vy.kupų ,r vv-kupų ..........  ktlrjoi,. UVV).„„ -----------------------------------
Sevikni netekę Kraenajn Gor- to rrvolim-ijro uueetų jakil* . limiv.-ntinfn tie Dievo Namai T
kn. ir jog perkinda g. ležinkc tvnl*ti.*ėiai ir darbininkai. Yu- ( ilzilika i j. ... i'f'•'••ij'n »l’’""inn *iidėtn Jv.-n '
Ii* tarja- Petrogra.l« ir Ma*k- deniėui jmvyk* taip, kaip »n ' . . :;|c-.|_n.| .tųjų kentėtojų Pijau- Pneifik-i }

..............................................H-a-1■- C S"U. T;n.™*™.,.. • ’

Sutnrildna pririininlras. 

“(liūtį pirmąjį proletarija-

žiau* mieetui pudovanntn k-. |ir n^Hdrijmt* tvlikvijo* 
“Pkgribėti ginti P.-trogradų kryžių*. Į r^',">|n,. |a-nkladw*n(.

21UMMI kariuomenė, tie* OdofT, ,w*7 ,n I <*1*l»**t» f'***.' 'r ,|llliww lllWi„. „j ,
palei ežr-rų Peipų* ir 10.0011 ar- Kn,,,0 *"»* ,r dnrbramkai. kat- kilimą, etivaziavo ėin n. |Miprn*-'1.nri.>jii

BlIVO! ... ... , i ... • • ........................... . Paev.ntiti'ino metu d*-*im-. idaugeli* knnmnkų. Suplauk.-
“Mro turime *utm*kintii'umo- i- l”'"\in,',*1 garnių užtvino gatve* aplink 

mnkiiul.-* Ymleničo gaujų ir r” *’*• ”. Moiitiiuirhv allgėtunui. Di-
nngtų 1-prnm-uzų iiii|a*rijali-1 1 . ?. 1,1.1,1L" džiulių vargonų ir milžiniSko
-tų.” bnnų vaikelių giedojom... |ri.uro rianlų. b.1*«i buri, gi,

Visi atkreipė akis.
Buvo iiiDh'inn. kn«l 

h’li Ih!V«» *i:* iri tik IIMo* vi 
*o. M»tifn - nn*l.— ir -ictvnrtų 

!a|iimto* motino*, katro, karė* 
Įim-tii neteko ravo vyrų ir -o 
nų. Jo* «u Litui- vi*ni* nnorn 

'mi- atkreipė *avo aki- į tuo- 
nauju* Dievo Namu*, km bu
vo atna-iujama Aiig~i»n-ii> 
jam nekruvinoji auka. 

I Mn'dincu pramum troiki-

Vienam prnneėime pažymi-i 
tnn. kml Imlėevikai antrankę

ti IMrngnuln. Sakoma. Im>Ih>- rie pirmutiniai |mkilo tnn dnr- lai daiiz dva-iikijo*. 
vikšri ten ir kitur atiprini imi- Imli. 
*tpriroin*ių.

YRA VISOKIŲ ŽINIŲ IR 
LONDONE.

Bet nepnuieiama apie Petro 
grado puolimą.

Irk_______
JMmim'-tn lutzilika pn-taty '(„„j n|, vli,lU„

Londonas, -pul. 20.—I* (h*|. 
-ingfnr-o drĮieblje flmteijo 
agentūrai -akomn. jog gen. 
Vndeniėo kaiiu<>uu-nė užėmu*i 
Lignvo ■■tntj, ui R mylių nuo 
Petii.pa.U. Taippat, kita da 
Ii* jo kariuomenė* pa«ieku*i 
Pntilovo pri*mir*tĮ.

Tau tarpu Ma-kvo- *ovirt.,» 
bevieliu telrgrafu -kelhia. itre

I

Apšaudyta ftiktinlrriio stotis.

Irnlvių artilerija
veikia. Dideli mūriai M-ka ti*-* 
iii*-. Dauguva* intaku. tvirto

•* Iha-uauiumle apylinkė**-.
Vakar vukn-riai np*mi«lė 

•vntl>i:ui-ią čia geležinkelio 
i-lotį. Sulruėkinln >totie* du- 
*rv* ir langai. Stoge į m* bi ryt a Im* |m*ių*1a ir kitų ;nlių re- 
.....................■- Ik-I uuižai -ilgu pr>*x>-iitniitni. Suv. Vul-tijų re- 

. pi.-zriitanta* Im* lirig. gen. 
davėjo I šiandie urtilerija aptilo. Tik SIhtw<m*| A. (Tiem-y.
gvvrno ‘

Vii vi- LAKŪNAS MAYNARD LAI

MEJO LENKTYNĖSE

viviiuotijn. kurioje
V-vai IL-ti.-liktilmi. 

nuotijų buvo koliM-krnvę. )«> , 
pržiu* Eugraiju* III. a>i*tuo-| 
jaut iv. Ilernanlui ir *v. Pi.-r-J 

'• 're d<- tliiny.
Ti-tuii taip|Kit buvo *v. Pii-r- 

r<- d<- Montuuirtn- Imžuyėia. 
1 kuri jvyku*iu kitimim-t ėin te
rorizmo m.-tii buvo |«ik.*i-1n 
“proto žinyčia.” 

i Kiiirtiivt 1*»7<t melai* praimti- 
zni prnlailia*-jo karę l*'knrin<i- 
■Imu! *u toki'-čiai-. tuo laiku 
imkelln •miuitiymn- toj*- vieto. 

Ije |«i-taty*liuli puoitiių luizili- 
bij-

Ikizitikm pirmutini* |<mm 
ĮtUi.-r* akmuo buvo |md*'tn. I*'r- 

/■■!>■> IS. IS". tn. Primigta -tn 
tydinti rugpjūčio 2. 11114 
Tų diena Vokietija Imto | 
-krihu. kare Pranruxijai 

d SniuIk na-ai*ki darbai i 
link Itazilikų. kaip Hlaul 
tnip ir vidur. •>"' tm(>almit

■ ■ i

RUSAI ATSIPRASO UŽ NU- 
PLAKIMĄ KAREIVIO.

I
1 Omską*, *pnl. IK Viao, Rn- 
»ijo- iridžiu tKolčako vai- 
•Iži.i» i-tvilkė iipsnili-tnvim? 
it nt-iprn**- Suv. Vnl-lijų už 
tiiiplnkiiiią iiiiii-t ikotii*ko ka- 
irii i.. X|H-rlins.

Tn kareivi luiVu nuplukę 
geli. Kaliuikovu knzukm Šilin
ei jo* niie*1.*|yj I nuari.

Mineota, N. Y., -|ml.
\rmij»* įtikimu l.-nkiynėM. 
laimėjo kikiliui- l.-iti-militii* 
-Inyntird. .Ii» ."-m -ugtyv,. is 
vilkin iu. • S. ,Vid-tijų dali.** 
praeitų M-*tndi.-ui Imijtiii* į*. 

*pietų. .Ii. neM-tuii i- • ui l.iivo 
liu-ktidę* i S«u k‘tiin<-i*eu ir 
.Inlair -utrryžo. atlik.— fi.piti 
mylių keliom"-.I

t’ž tni ji. gavo |innliu*lini- 
mų. Pri|inžinln jum nlga. kni|*. 
piltu.m militaritiinm lakūnui

1

J
4

AUSTRIJA RATIFIKAVO 
TAIKOS SUTARTĮ.

■ tinta nnt kalvu. Moutmnrtr.- 
virSunė*. Dominuoja ji vi«am«* 
Paryžiuje. lygiai kaip Notre 
Danu- katedra. Tai mužina- 
l*nmitik-la* pmnciiMiit* knri- 
InimėjimoJ

|<e»i 
gen. Yii>lviiii'-o kariumm-nė pir- v; 
I U0*e mm Petrogrado didžiai 
iiiikvntėju*i. Tolimi* -akoma. 
jog ImlA-vikni luivo a trimetę i* 
Kra>noje Sivl„ ir Gairina. IL-t 

vėl atričniė abudu 
•tojo kontfofrn.v. Barilika saugoja Paryžių

pnpnliim* palvini.

veikiai ir 
mirotu ir 
von.

Snvirtn*
jos KronMadt* <at>*ž<*mio 
tarėjo- atsako į anglų karė* 
laivų l*>mh*tdavimii-.

Soer. t'oeiir čia Šiandie *pin 
di kaipir .kairioji 
prie katro, žinoti.-* 
*u ravo maldomi*, 
patybuai j-itikinę.

žvaigždė, 
glaudžia*i 
Pamaldų, 
jog berili

III

PRIEŠ BRANGENYBE BUS 
MOBILIZUOJAMOS 

MOTERYS

Vienna *p-n I* \u-tnjo* 
ivijonall- .u-iiitiLitiiii* vakar 

«d>ių .lėlaiti* "ititikavo lai-

Wa*htngton -juil 
to-nertdi- prokiiror 
■ rt pirtim u •illlH>le|ll

im
Pa n«*r 

•t *•
ti

(

t,

SPALIŲ 20 1919 M

Prnmntoinn* be. 
yloj: rytoj daug



“DRAUGAS" ir
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ŽINIOS — ŽINELES.Laiškas iš Lietuvos.

11 Socijalistai niekuomet ne
norėjo Lietuvos atridaliabno 
nuo Rusijos. (Suodindami tė
vynę sabotažu jie apėmė joje

•
uvavAMtAD nvn.v, rmron*
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MMva.vs rtm4--:nxu <xz. ton,
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' teveik iki apgarsinant, kad 
L'etuvini patys gražumu susi- 
jungtų *'• Rusija, o jei ne tui 
l*ns pripažinti išdavikai.**.

Šiandien Lietuvoje susidarė 
‘teisu. 1‘inigai reikalingesni 

■ įauginu negu visada. Irai ne- 
(žinių ur mus penktoji minis- 
terijn n*'|*akrik<> Imisiųjni tie- 

u*“l tauta užėjus. Tai-gi aršiais 
________________ __________ar bos kam priimti paskolos 

■m Narai n>*« 8*r>M e.-<iu, n>ii pinigus. M*s jiadarytume, gal. 
m'jHitnlsonu* klaidą, jei sus- 
tulidiniiuue |uisk<dų. Iš kito-

M|s Brouai pjovAjecuUų km ptevoj inmmojSų 
0 mų* aooės grėbėjėlės lankoj nodainnoj* 
Kur mus šiandie Llgalvėliai, kad rt^etių nelanko, 
U mus broliai mažesnioji kaimenių nevaiko.

Broliai karėj iškeliavę ra priešu kovoja, * 
O luų* sesės geltonkasės brolelių dejuoja. 
Ton rugelių maža yra, ncri-ik nei lankyti, 
O kaimenių tokiu budu nervik nei ganyti.

' rėtynės Saatia.*

ilubar negaliu tad dircktoriuiui. daugybei žmonių gali užtekti 
Velydamas mimui Lietuvių žemėti ir nebrangiai. Dahar 

S|*aml*wi Bendrovei, jos valdytai daug žemės licajMlirlNUnB, O Jt 
ir lUrektoriama vintam |<aarkm<« 'aĮtdirbla IM-štų daug maisto Ir 
ateityje. <mi .pragyveųMuaa atpigtų.

rate J-g ftažterėž į vatom. Kiek Jų

kvėpuoja sugvduriu oru, ue-

umvn Kmun( ini.xn.vns

“DRAUGAS”
Dm ka**Jrttr

HCUM 8uU5.il
Metam* ...
r«Mi muv

VtMNftmrata mvkaM Ukatoa. Lai-
bu AaIUm dm ulrtni)ma 4m am Be
I
•8rv*-| vt«a4k t»tl»|ų pciantu »v *m* 
tolių***. • «• < ’» ••••« !•
kam mt « J4<-d» y *
«rw Įouaai *in«m I ft<MnK4«Į|Wsi-s neprotinga butų milijo

nų dolierių palikti te aprūpi
nimo, kol nežinia, knip stovi 

'•ialuirtinė Metuvoa ministerija. 
■ Todėl dutar reikalą* smbiry- 

I ti IJetuvm* 1‘n-kolo- Draugijų 
turi Imti aišku* vidinis. t

•DRAUGAS” PUBUSHING CO. 
1800 W.46th St, Chicago, Ilk 

m> M.Ka.h-1 am 
inuitimnimtuuunmanu

»
Nenusigąs kim.

Lietuvos Valdžia ir 
“Draugu”.

sasffiiEun

ATSISAKYMAS.

ritu, laiškui |M-n*ik<*iiau į inar- 
ėiai- j vy n» tėviškę. m-s tenai ir

šeimininkas. Darbo daugybė, 
ne. kari-* nn-tu tapo ūkės Mė
gintos, gyvuliai ir padarai ug
nies ir jirierit sunaikinti. U vi
sos akės triobų, tik liko klėtis

jn nfuiiyna tureuf mmi m 
akeriu žemės. Daug įvairių ligų 
vieš|Mtauja miestuose dėl ang- 
što gyvenimo ir blogo oro. Jei 

, miršta kūdikis, viešpatija ne-

i

r ad FjrjfTtr

Mintaujoje vokiečiai da 
kartu dari nukiltam* prieš 
l-atvių valdžių. Vokiečių eše
lonai ris tebetraukia per Jo
niškį į Mintaujų.

loitvių vyriausybė persekio
jo Palangos lietuvius ir kon
fiskavo “1‘al. žvėjj”.

Lenkai žiauriausiai perse
kioja žmones. Daugelyje vietų 
įvesta baudžiava. žmones pri- 
vendinai varo į dvarus lau
kų dattem dirbti.

Vilaiuje smarkiausiai šiau
ria lenkų eentura, persekioda
ma lietuvių sparnlų.

Praeitų sųvaitę lenkai ren
gė visoje Lietuvoje rafrilimų 
prieš dabartinę -valdžių. Sa
ntimas laika sustabdytas.

Dievas visus apra|sna Atsira
do drųsuolių, kurie sergant ir 
numirus j>ataniav<>. Tėvelį įei
tajam aš imtarnavau, nes dar 
sveika buvau. Mamytei apsir
gti" kunigų su šventais Sakra
mentais | u rūpinau ir |k> viso 
triųsu ir aš guliau j lovų. (Tė
velis miri rugpjūčio 10 «L 1917 
m. Mantytė mirė rugpjūčio 17 
«L, 1917 ta.).

Pas mus daugiausia tarnavo 
sergant NkaiagMai: Marvelė ir 
tėvai; tai|»-gi IWkytė. Katniv- 

, nų ir radosi prielankių.
žėglių Kniokaičiai (sesers 

Marvelės šeimynėlė) laikom vi
taliniai. Nuotolių turėjo tik 
arkliuose.

U kunigijos, risi šįmet lan- Daugelyje rietu aplink Kaunu 
kosi po tėvynę ims ritama, am lenkų bgijottariai (t*, a W.) 

nesudegiau. Tvmtiu, riomuig

Mylima* Broliuk, Kunigėli! 
luitai džiaugiamės gavę nuo 

Jus |iasveikiuimų ir kad esate 
*wiki. Mes !jetuvuje. kurie ti
ktum- gy vi, tuo taura sveiki -U 
|s-r karę gyvenau Bridžiuose 
lig BUS melų, gi jaukui jiersi- 
kėliau j įsus. Tėviškę palikau 
Uruliui Jurgiui, jam sugrįžus ia 
vokiečių nelaisvės. Su juo gy-

Pnvujits l.ii-tm-os iH-prignl- 
niytei yra rinitas. Is-I jis yra 
tiktai Įiauijns, o m- jiražutis. , 
\ -ki. tija IMK metų pabaigoje drauge "teturi*

• Lųvtt iHaihiihcrMM** !i«-pi I Je- Į 
i*a;i 'lalinr. 'IVIcinitr \ *»kifltjn 
n Am., .r mi*.lal.i mįprėja. Tie- „ n-iknling. šeiniininte' ir

< ia* M ir- *11*1 narį* niiiMjt ir it*. • •••-■_  ■*__ ■ ■___ia* jos sustiprėjimas ir |*a- 
•Inr*'- mulus juvujų, te dar ne 
šiandie viskas baigiasi. Ilytoj 
gal Irau geriau.

Ik- alM-joata l.i*-luv*e žemėje 
•!ui*ur eina karė. Vienoje |ntsė- 
j<- y ra latviai su bukais, o jų 
iir.|ciknly je nerirodydami. tet 
tikrai ir iiiiudiuriatisiai veikia 
talkininkai. Prieš jie» visus 
kitai |>u.-ėn aiškiai stoja u*-ImiI- 

.. ėi'iki.dmji Kurija, generolu 
ra. Tos taisė* nenori “Naitpe- \ Uli, Va),t«.uia- l žjiakalyje 

*.. .y***“* '“‘J1 l-ttaslėpę veikia vokiečiai da»-
luenkalai galėtų j, pora-1 (lnnti nisanis visas tikrasis* 

Iji-gas.

Neguli saktti. knd IJ<-tuvu 
•įtr-tų 
..< •■• j.- eina dal*nr knrė teise* 

1 "•

l’-a* M. Šleževičius yra 
■ocijalisla*. Jmn dukart esant 

< Lietuvos ministrų pirmininku 
■ųa tėvyne «lėjo mokesčiu*. ‘ 
užritraukė jaiskulas, v išleistų 
pinigų ajiyskaito* nematė. ‘ 
•‘Dranga*nori, ku*l žmonės, 
duodantieji pinigus valdžiai, 
galėtų žinoti, kų ji su jais da-

SuuLjj

Liaudie, ir jos autuvų kon
trolė ant viešjmtijos iždo v>- 
suouiet buvo ir bus kertiniu 
akmenini kiekvieno. denio-

turijotatimtžvtam Kuo. d. r«.Tmrtkeričtai avižę, i* Bmi- Ji MiS?JX^v7L

i
I
I

jos. “Naujienas” lo impripu- 1 
žjata. Todėl tas dienraštis ga
li būti jm*ii*i Ki.-z, vi, imi- or
ganu. ln-i negali Irau tb-ux* 
krutišku laikraščiu.

Faktus yru, kud naujoji vi 
dūrinė juiskolu yra užl raukia
ma te- viešu up.-* arely iii** l*-i- 
sėtam,. \ atšlijo.. Tarylup su
rinkime. Tume ni.-« iiuituiii** 
dideli trukinu,. Tačiau* im-- 
nenorius- m-i |miuiikinli tų pa 
skolą, nei uloiėti ją l.-l.-iuill-l 
laikui, « tiktai norim*', kad 
trukumą* Ihihj atpildytu*. Nei 
vienu- asmuo neguli |mn-iku- 
lauti, kud puuui uiini-tiai tų 
]*darytų vėlinu, k*, ji.- ty. in 
m-inuiuii tuiteėisiu. liet drau
gija *ud* jiiei milijoną dūli- 
rių ir gulinti jj įteikti it neį
teikti.

Kuip Anglijoje 
kitados nenorėju 
ti žiisiin u;, l< i-< -
vyuėv iždo, tnip ttuudivn Lt*, 
tavoje ]*. rileži vnm- ir ••Nn*i 
jieuo-“ IK'lml, kud .■.tis*tl-'r /.t- 
i**»tų, kur ininieirai i**
šus piaigr-s. i> t Angliji* zm** 
m - privi-tle )< italui- |m niuo 
t. ptliuur.il*. ..-.„I,,.|.i, i t p 
it l.utm.' luti .utvtt .t m

brangu: pinigai be vertėm Da
bar, kaip LMurių valdžia Mo
jo. lengviau yra žmonėm* gy
venti. tik ta nelaimė, kad mano 
vy ra* jmkliuvo j lietuvių Icarei- 

.ziaiiglis liKraii. jog jos .vijų. Tai tokiu losiu likau uaš- 
‘ lauti. Mano vyro tėvai yra taip-

;<-l-ii kur u*>r- kum. Ik-t ibirlgi tarę. 1'kis likęs uerašytas 
m-teikia jiraMoli vilties. Dn>- 
sis- Ihiao iivlniiuė. kuomet tyli 
ir IBIS m. Lietuvoje susitčmė 
voki. <-iai su rusais. Kur ,lu

‘n -i ten trrė-a-. naisbijasi. 
•M .- iš lo turėjome ti*-k mindos, 
kad priėjome |irie iM-jirigulmy- 
l> . Ta luų.- He|irigutayte luito 

i!p:ui ka*l iH-tun-jous- ir
i.-liiiine jgiiilusių |sditikų. g<-- 

i;n iiH*kiiin'-ių j*h-inuis'oti n|>- 
li nky Is-iuis.

Italiar jau reikėti) tikrai |N*» 
Iii*!..* v-sti ir aky lai .tmmlnti* 
iiyl'-tikyteiiiis. Mų* di|il**>uatni 

-jnu |u-r>-j>> tieniĮ metų |irityri- 
i -u iiu*l.yklti. Ateitis imraslys. 
m* t*** iiM-kyklos užlėks, knd gu 
l- iuriH- išlaikyti savo is-prigul- 
iii-L,-. Pr<*ir*oriu« Vnkleniarns 
■ i.if-nr -t,-ju i jiii.-ktitiniii- kv«ti-

I Inu-.

I

kiirnli.ii 
pri|aūin- 
imi Iv-

RED. KORESPONDENCIJA. 
j*‘lfaujienų” Redakcijai Chica- 

goje.

•t muktų 
iu Tr.r

pritartų įe
it to kaip t

<lau^

tuk 
f ųL

Viena i* priežasčių driko |ia- tenka jiiiiečio, o kiek likusių 
kil<n taip labai pragyvenimo gyventi yra te veržte ir nenau- 
kaiiais yra ta, kad maža dalis dingui* vi*uoinenci. Gėda did- 
amerikiečių turi nuo*aviu* na- miesčiains. Amerikonai di
lini*. Suly giliant su Euro|>oe džiuujari "savo gerove, o tuoui 

ji** JU uuoMittėiy luuuy 
savininkų Amerikoje yra ma
žiau. kaip Europoje. Namų 
mmma |iakilo ne|*prastai grei
tai ir skaudžiai atsiliepia dau-

tarpu apie TlkOMMMJO y ra lieua- 
taų, o tik JujiKMjuOO tari aao- 
savins namas. Apie <0% uždar
ine kiekvieno žmogaus yra pra- 

___ _________ _____ ,__ ___ leidžiama maistai. Jei kas ta- 
gelio žmonių gyvenime. B<- t**, i retų namus su akeriu žemės jis 
daugeli* ima saro maistų iš ar-' nu|uginlų savo pragyvmimų 
taniausias grueernės. Groeee- • ant ttKė. nes nemtaėtų ramti*, 
įlinkas t orėdamas dideles iširi-. <’ daržas duotų daug maisto, 
tas tari brangiai imti už pro- Misa llarriet Futter, Vyre*- 
kea. Kosluiueris turi apmokėti ■ «ėji Narsių lainkytojų Draugi- 
ir maisto kainas ir groeerninko; ja* (’hivagoje, jmaria, kad da 

tnčdaiiu nupuolusių vaikų, da 
trečdaliu liguistų vaikų, vienas 
trečdali* iK-suiuaulų motinų ir 
du trečdaliu tėvų pabėgėtių yra 
iš jK-reigrudusių namų. Iš |

hri|*aėa rotaykloe 43 gyv 
tokiom e namuose, kurta* val-

I.iImi iu-iii tnmistmii* už 
' l ...t-il-y HI.I klaidų. Vi<-
imi ziihhi* ■ sako “• ti|«ntiria• 
’• '. kitur “-iipanėmjo." Ju- 
i-1 -ndiite, kn>l l'vik -aktii 
•' iifuni- injo" tnip knip -ako- 

"lui. iojo". m- ‘•bučiavo”. 
Mat žodžių )>indžin via pan 

■ uoli, bučiuoti, l’žtst kur 
sukuri oti, pvtd. 
t*-n reikia sakyti 
ne mikiuojo. Ai 
n šluoti, ten reikia 
• <• I m vrn daboti 
-akyli -lul-avo. N*-

•‘ lipnu 
nežino-

' •' ’ • • ' • t • 
valkatų vo 
•> • Kur y 
•akvti štai

t*i ii

I kaip ir Bridžiuose. Mano vyras 
' turi vicuų Imij Ana-rite. Kun. 
Muleikaitie. Amerikoje, yra jo 
dėdė. Zmiės 77 margai.

Iš musų giiiiiiM-s iluugiaus 
■takas iH'išiegiula. nenumirė. 
Stalgių Visgirdai. Bliuviškių 
Ailomaiėiai ir Vaitiekuprių Ba- 
naiviai g* riau laikosi kaip prieš 
kare.

Tėviškę. Jakaity aę, dikčini 
vnrgin** su arkliai* ir <iuug 
nuostolių turėjome. B*-t di
džiausia nelaimė tavo lui 1917 
iii* tai*. Kad aiėmė abudu tėvus 
Utinis, aš likausi viena sergan
ti tarp svetimų. Aš ir išsirgau 
du mėnesiu ta |utaa liga kaijur 
tėvai. Giminės visi alsiojo nuo 
visko. Net tikra* mani* tė* bro
li*. Sulintiania* Banaiti*, išsi- 
ziidi jo savo sesrtvi paskutinį 
kartą )intanuiuti. Nrt už metų 
laiko bijojo tos vietos lankyli, 
tt*-.- kalte tavo, kad tni užkre- 
ėiuma liga. Kunigai iš unite- 
nij*‘s stelbė, knd saugotis tos 
vietos, kur serga kruvinąja, liet

IJetuvo, naujienas sunku 
aprašyti: daug visko atsitiko 
per liek laiko, tik gal sulauksi
me kada Iras galima taukinu su
sirašyti. Linkiu visiems geriau
sio. sveikatos.

Liudvika Jakai&atė- 
■Moieikaitienė.

*ą. Butini* ten vadina auga
lu vaisiu*. kurie mažu kuo 
*k iriasi nuo pupų. A primėto 
paptiiM- tų pupų rųšį vadina 
šetelboiuii*. Jų* moltslinirkr.i 
rašo: ” Vietini liizuiškni Ai.n-. 
til.<i- lietuvių ot umiix;**’i.i;ii 
Liet ui e valdžia paved par- 
'tvoti šioje salyje Lietuvos 

valstybe tonų tiz ’t* •’*.
Turbūt ysunn tn organunri n, 
llld jos kam- dar telu-ra biz 
nisko-. Ka- žin nr ju- negirie 
iiiinHe minti- pranešti už kiti 
dolierių p juu | ūmiojo tų 1«>

a|isfcritya. nakimoe jau antri 
metai kaip yra įcunaazija. Vi>- 
gintų Jonukas ir Mariutė lan- **• <««• •>«« t6rr,» fa
lai tekių gimnazijų. Vosylius ^pntatfaa* Mantytė tų dienų 

’dar neseimi grįžo iš Kurijos, tavo uurus. o tuan tų dn-ių ku- 
Knlte. gerokai praturtėjęs. “'fa™ ka“ ,lci

iJimtte (<tertrirtteteVee»-.1i’“*** kadtaitjr. 
lietas) mergaitė lėkėm Bliu.H“. ^*<1 «■»“ «P* 
viskiuose nuo to laiko kaip jus 
tevntr Ijctuvoje. Jn leidžia 
mokintic*. Nežinau ar išlaikė 
kvotimus j gimnazijų.

Lukšiuose turime naujų rie
tenų. Scnari* pasimirė ptūdžio 
je karės. Ligi nesenai rietena 
vietų užėmė kun. Ktanailis. ku
ri* dnter liko už vikarų- Hin-
taniimse vikaru kun. J. Lucku*,! l’sai. Lukšių parap. 

] gi šakiuose kini. Vaitivkaitis. I llugrijo 1 <L 1919 m. 
' Lukšių imžnyčin tavo sudegu*. I _
|k)|ih-I sutaisė ir jau unuduja. 
Sintautų parapija labai laimin
ga. m-s |a-r karę- iš visos jura- 
pija* tik aštuonis ūkininkus iš
degiau.

Me* su gy vuliais, raguotai*, 
avimi* ir kiaulėmis negalime 
skųsties: raguočių 9, avių 27. 
kiaulių H. Tik sunku su ark
liai*. Iš seniau aš radau du. 
I*a*kui du pirkome, tai buvome 
susitaisę visų ketvertų. Bot ne
laimė, jiavasary j gvriaurin ku
melė krito, tai dnhar likome tik 
ant trijų. Sunku nupirkti, ne* 
gera kumelė kainuoja ligi 
rublių.

Apsirengti turime m-ldogiau 
■ kaip prieš karę. Kaip viskas 
krautuvėse įbrangu, tni žmonės 
ėmė branginti uamiiųu*. Da- 
tar kaiulii’tiiniiii drabužiai dau
giausia iiaiHŲ durte; ir skarų*, 
ir bluukus, it i uka». į tažny- 
■ ių šilkai* dubiname*, nr» ti*' 
* ieuaip su kaminu

Tiuigtl, kuriuos siuntctv pvr 
k;ir*'. guvume 
jiriid tėvučių 
danginu negu* 
eavumo, tni n* 
l*t *t, ant pi

tept. K. BUD.

Ponui J. I‘. PsjsuduH rast.
Lietuvių Sjiaudos Bcndr.

X!5J 8. Mergių St. l'ily.

Brangu* Tsnosts:

Jusi) liiškas rašyti, llugt. fi-tų 
1919. Kuris praneša man kad esu 
įtrinktas direktoriumi Lietu* ių 
Kpaudns Bendrovė,, metiniame 
šėrininki) iiisirinkime. tekylate* 
29 d. Rugp- tftf. man*- labai nus
tebino. nra ai nebuvau luinėtann 
M-rininkų susirinkime nei manęs 
klausiau ar aa suliluuu būti direk
toriumi jusi) Lurporaeiju-. Toliau 
jutų laiduu praneša ka*l * d.. 
Rup- 1919. įvyk* dirrklorių su
sirinkimas Lietuvių kpauiko Ben 
lnn<* cAse. kuruiur aš turėjau 

I-taly* auti kiiĮ-o naujai įsunkiu 
direktorių,

llaila man kad ai negaliu opu 
iim’i b*iti dirokiormnii Lietuvi*) 
’ -špii*i4»*v Ibndnnė*. ne „arini, 

lustl to n■ dale.-*k m 
i širdingu artu valdi- 

r irriuiu'^an. 
llrn-il.-i <•

■ u-m I

Fcderalė valdžia pastebi, 
kad daugiau žemė* turi pareiti 
j žmonių nuuaavybę, norint pa
gerinti pragyvenimų. Nei 
Rbota lsiaad valstijoje, kari 
yru iabjausia a|<yvvnta, ant 
kiekvieno žmogaus išeina po du 
ir pmė ataria. Kad gyvautųjų 
gerovė pasitaisytų, reikia, kad 
atsirastų daugiau namų ravi- 
niūkų su vienu akeriu žemės. 
Neužtenka dėl gerovės turėti 
vien triobų, reikia prie jos že
mės, kad butų kur užsivesti 
taržų. ir tokia hadu aamažiati 
ratu išlaidas. Kiekvienoje te
veik šeimynoje yra žmonių. ku
rie negali dirbti dirbtuvėje. Jie 
galėtų dirbti daržuose, iš kur 
daugiau kaip pusę savo maisto 
šeimyua galėtų gauti. Be to, 
kiekvieuam reikalingas yra ge
ras oras, jiasiuiankštintmas. 
Daržas prie namų tam duoda 
progų. Vartojimas šviežių au
galų iluro gerų intekmę j svei
katų ir jiega*. Tai turėtų rūpė
ti kiekvienam žmogui.

Tris dalyku* suteikia vieno 
eterio liautai:

11 Gerrsnę sveikatų.
21 Neprigulmylię ir pragy- 

veninio mažesnes išlaidą*.
3| l'žlikriiiiiiin. sau lengves

nio pragyvenimo. netekus dar
ini.

Gyvenimus susikimšus kam- 
tariuosi- yra priežastimi ir fi
ziško ir <iorišk<> puolimo. Nuo
savi namai su akeriu žemės to
kias priežastis prašalina: duo
da daug šviesus, saulės šilumos, 
iraliuosuoja nuo snrikuušimo.

Amerikoje tiek yru žrtm'-s.

TT
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Zwi»»rt>r lab/rki ratv|. 
ka<! »nt n«ri+)tm4
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if frtžiMtnii 5rb« t 
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ri.fcjna*
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DRAUGU

12^, *■***■
jai yra reikalinga; galutinai 
pažymėjo, kad šio vakaro žiedu 

Kareivių vakaras. butų musų aukos, kurias sumr- 
------------ , siūtis* ant musų tėvynės auka- 

Spaliu 5 d. sugrįžusieji lietu- ro. Tas kletamo taisąs m-Įiali- 
viai kareiviai surengi* savo k<> tuščias, nes kiekvienas au- 
a«*ngnu, bei draugėms gražų kojų sulig savu išgalės, 
vakarėlį. Buvo tai vakarienė su j I’o 2 dol.; kun. J. Kasakaitia 
plačiu programų. H visata ma- ir A. Stašaitis, 
tėri, kad musų kareiviai rengė-J 1*. MUevičiua $1.115. ** 
ai prie to rūpestingai. Ypač I’o 1 dol.: P. Kirvinskas. F. 
daug |iaaidartiavo i*, llilėvi- Kismoutas, V. Pikuims, J. Oer- 
•ua jr X NuttaviMm. Judvte- mm, U ■ iikir '. V. Undiia, 
jų rupamta viakai taip gražiai P? Burimkaa, J. AoMia, K. 
buvo autvarkyta, kad tikrai ma- Į Ihtlaaa, A. dirvimtas, A. Nor- 
lomi buvo dalyvauti tokiam kevirius, .1. Strnžiiirtas, .?. 
prakilniam suririnkiine. Vata-lAauėiuuas, J. Vdikis, F. HU,s~ 
rieai puBtiai pagaminta; nv- Įlia. X Bernatavičiutė, J. Bart- 
tainė bupnibiaaiiai papuošta,'monas, 8. Klimaitia, V. Gudt- 
viattr vėHavoa, gėlėli, žaliumy- nas, IL Janehitis, C. Gervieta*s 
nai, o tarp jų elektrikinės lem
putės, it žvaigždutės sfandėjo. 
Tarp tų žvaigždučių viena ypa
tingai spindėju, ues buvo dides
nė už kitas ir auksinė; ,io Ja 
stovėjo stalas uždengtas Anta
ntes vėliava. a,Mtatytas įmI 
mumis, o ant stalo didžiausins
gėlių bukietai su parašu: ”
są Otete* pagerbimui — nuo 
drangų.** Mat il arti KMl 
jaunuolių, iškeliavusių iš Siu-Į 
kolonijos kariuomenėn, jis vie
nas žuvo tarės lauke.

Vakarų atidarė X Norkevi- 
fiu gražia prakalbų iinkėda- 
tejotųdtaSatataTTuTo 

pžė C NevedotaUntė, npritai- 
gina Amerikoa vėliava, ant atri
tinta apgiedojo Anteritea him
nų. o pdė K. Dubina, apsilnt 
eita Urtnma vėliava. saxie>lo- 
jo Lietuvos himnų.

Lnibr vakarienės tarpais 
griežė vy$h| orkestrą, tarpais 
dainavo įvairina duetus, kvar- 
•atne n»ŽM oMrgaitėa ir didės

Bnrtn^^^ta Imante aKBipu XUrlWKM« gYTUM 
balsus, tai nmsų dvi soprano: 
p-lė K. llnhisa. kuri dainavo 
aulo: “Kur takužė sauunsita*’ 
ir ••Pamyk*jau.” ir pdė C. Ne- 
vrdMMteitė, tari dainavo: 
“Mtik” ir vienų angliškų. Ju
dvi tai tikrai būvu to vakaru 
papuošimas. Taip-gi mergaitė. 
E. Krajcriutė. gražiai Įnisakš 
eiles pritaikintas tai iškilmei. 
L y. linkėjimai klebonui ir ka
reiviam*. A|«rt to pasakyta 
keletas prakalta, ir gražių lin
kėjimų. Pirmutinis talls jo 
kun. J. Kasatailis. Gražiai iš
dėstė lietuvių kareivių firieder- 
mrs taslink musų tėvynės, lar- 
tuvos: nurodė, kad norint Imti 
naudingais savo tautai, reikia 
imžinti jos dvasių. <latartiniu» 
reikalavimus ir truškinius. |m- 
žyuMslamas, tad tik doras ir 
a|wiavi<*tęs jaunimus yra tvir
tas tautos pamatas.

Po jo tallsjo 8. Klimaitia. 
pirmininkas vietinio skyriaus 
lietuvių h'gijuisi, t. y. Ameri
kos kareivių draugijos, prie ku
rios priktaiiHi ir musų sugrįžo 
kareiviai.'Jis ragino kiekvienų 
kareivį ir taip kiekvienų jauni-, 
taitj patapti datar Lietuvn- 
tareiviu ir kovoti tu musę tau/ 
to» kūvę.

Trečias kalbėtojas V. (toli
nas nurodinėjo, kml kiekviena- 
kareivis laikytų gyvasties a|>,! 
draudimų (life insiiranrel, jjį, 
turėjo karės metu, nes tokiu nu 1 
ibi taupiiui pinigus. Galutinai, 
T- Gudinąs j>apasuko,n juokiu ' 
gu ; motelių ti kareivių gyveni ' 
m«. kuom visus gardzjai |iajn» 
kino.

Tarp o, linksmytan noĮiamlr 
šia ir musų tevyn • reikalų. P 
Milevieius, kuri- liuw tatar" 
v<*dčju. paprašė kb-l *,no pana ' 
sakuti u|>ie Lnttpos iiov, | 
Kun- Kaaatattii nupi*—-. taip 
inuru tėvynė -sugta prie lai* 
Vės, kokli; kolų leda u j*’ 
ponai, tf tad S»u-U paraus*1

F. Kučinskas. S. Kriaučiūnas, 
V. I’aliukaitė, A. Žukauskas A. 
Vėžrlis, M. Vesaviėius A. Mar
cei taria.

Smulkių aukų $.'J.!»5.
\’isoNurinkta $37.1X1.
Sitis aukos įduotos vietos T. 

F. skyriau* iždininkui, K. Au- 
Jo- t Iri užtai.

Tu |irakiliiaus vakaru pro
gramų užtaigė Lictu«i» hitu- 
nas ir triukšmiuga* šauksmas 
Valiu AtiH*rik<« l'rezidrntui. 
IJ<*tuv<» Prezidentui. gem*n>-

I

I__

lui Žukauskui; Valiu laisva ir 
m'itriguliuiuga Lietuva!

Mdų.

LABUI a LIETUVOS.

ir krtMrtai m ratate* 
Mm AlsuomM. jto turi Itumm w 
Mm4ab ir Iracni ferta.

sveiki. Visų triukų dar nepairi- 
statėm: pasistatėm tik daržv- 
■ę, Krivio* dar ue- Jei saligriia 
aa meistrais, tai mat šįmet ir 
pasistatvriui. nes jau nusibodo 
pirtyje gyventi.

Kaslūik manę*. tai datar gy
venu Biržuose ir lankau gimim
ai jų : sėdžiu ket viltoje klesėje.

Tai tiek, mielas br<>lel. tam 
kartui. Apie tų liūdnų atsitiki
mų Įsirašysiu kitame laiške, jei 
šį pasiseks nusiųst. Ir vėl. an
tra vertus, negalima daug ra
šyti. nes nežinau tikro ndn*s«. 
lodei leidžiu senuoju.

Tai tam sykiui, mielas lindrl. 
sudiev J Pasilietam sveiki iki 
kito pasimatymu.

Su pagarba.
Pranai Keliotis I

Kauno miesto lietuvių įritate 
tarnauja ir ai prie jo esu ttl 
virėjų. Algi* Itauua jis 300 tuk. 
j tnėm, kad ir brangu rūtas 
šimteriopai, 1*1 užtenkamai. 
Tiktai kailis* tai sunku gyven
ti, nes viskas žuvo karu imtu. 
IBIS m. buvome vokiečių ta- 

1 riiH>ns*m*s užimti ir iš ravovte-

Brangiausioji sesutė Onytė!
Visųpinniaati.ii linkėjauu* 

tau daug laimė* ir geros svei
katos. Ir šiuonii pranešu tau, 
jog esame visi gyvi ir sveiki, 
ko ir tau iš tikrv mu*ų šinlžių 
linkime. Atrašyk mums greitai. 
<> iihjs tau ir-gi rnšy sius-tankiai'tų išvaryti iki Lukšių, nuo |>a- 
ir atsiųsime sąra |iaveik*hi*'-1** *■*-'—-.....
(dėl ]M*rtikritiini*. kml mes esa
me visi gyvi ir sveiki). Aš, Ga- 

Knvgytm komisija išlnvė ra-raJnu (au llwž< tn;j.
Iširtų, pnniškindanm, jog vyčių | Įo-Įį, pranešdama apie musų 
knygynas jau galutinai sutvnr- Movį ir likimų į*, lo i.ežnmiiiš- 
kytas ir jau galima pradėti kny (ko ir taisiausio Kimusis karo, 
ga* imti j uarnus staity ti. Tat kuris tutatančiu* gyvy tau yra 
draugijos ir kuopos, prigulta- prarijęs. Daug negrįžo musų 
šios prie Neu-arko Katalikų mylimųjų brolių lietuvių išnas- 
t’iiitro. malonės |mrnginti sa
vo narius, tad tanky tų vyčių 
kaygy nų, urs, sulig N. K. On- 
tro prašymo, vyčiai sutiko duo
ti iMudutics knygynu katalikiš
kų draugijų nariams. Knygy
nas talsoildarn* kiekvienų krt- 
vergu vakarų uuo S iki 
vaL Šv. Jurgio draugijo* svi
tai nėję.

I_ Vyčių 2!l kuo|m sutvėrė 
jaunųjų vyrių skyrių. Jau taš
kė |sirų Misirinkimų. Vistas 
gerai vy ksta. Susiraši- apie JU 
vaikų.

Prakalboa.
L L Sargai laivo 

prakaltas spalio S d. 
p. J. šalimui*, tik kr

“Bonų pardavimas yra pir
mas musų vakliioa visuoiue-

kartu žmonių pratimas taupy
ti.

Taupymo paprotys yra didis 
moralinis Įiažango, pažymys’’.

Ad. Prūsas.
Prekybos Ir Pramonės Banko 

-‘rektorius.

MltVIlgV 
KllHlPjn

n, io Miinrtan* driežo. (Apra
šysiu tolinus kn- kovoje žuvę 
rnmlart).

Nėra ramybės <lar lyg Kata 
laikui. Mes į mauko jom savo p*- 
skutiniu* jauniausius Im-edlu* 
už I Jetuvų, laisvų, nepriklauso
mų valstyhę!

Kur ra išlaši musų Jonukas, 
Moekiutas-Kariukns. Variu* 
ibslartautas ir taug. <iaug ta
vo ĮKižįstamų; žmlžia sakant, 
visa IJetuvim jaunuomenė, 8u- 

: valkų guln, Kguim guli, ir ryt* 
prarių jauauotaeiK-. O Vilniau* 
guli, turi užėmę liolšrvitai (ar
ta rurtii-eiriliatni. tikėjimu ir 

; krikščionių naikintojai Į. T<sb*i- 
įgi susitvėrė gartangii lietuvių

iš i .irt u ra*. Jis nupiešė dalmr- 
liuį IJeturas ir abeiuai visut
tiuroĮius |iad«'4į. Daugiausia
talta-jo a|>ir lartura* karimi-
mrnę. PaĮiasakojo. kaip narsiai

TiLo inan boti VVaterbury j, 
(tam. ir mačiau keistus lietu
vių ii^uėius.

Vienų vakarų, *u *uiu drau
ge, išėjau pasivaikščioti pu - 
“BrouAdiuų" ariat pu Baiik 
gatvę. Beeinant ]uuuaėiau Ui-

gatve. Nuatabua paklausiau sa
vu draugės, ii kur tiek daug 
žnaniių eina. “Ii muviug ]iik- 
čerių,” atsakė manu draugė.
Ziuriu. eina vyrai, jauui ir se- 1 
ui, senos moterys »u vaikais. 
Krista. Ar-gi negeriau botų ir 
nmaudingai laikų praleistų 
mų- žmonės, kad ,»ari*X* iš dur
im, vietoj riti j “muviug pio 
ture,” jiasiimtų katalikiškų 
laikraštį arba gerų knygų ir pa
siskaitytų. Jaustų naudų sau ir 
kišenėje liktų tie dešimtukai 
Glatar jau už dešimtukų nėra 
“šiuvti”), kuriuos praleidžia 
žiurejiuiui j kokius ten, tartais 
visai nelikusius, |aiveikslus.

Ant rytojaus teko užeiti ,ws 
kitus žinoiM-s. Betaltaint mums 
atėjo man ne|inžįstaina mote
ris. Ka<ia užsiminiau apie tuk, 
lietuvių nesusipratimų, maty
tum, taip ta moteris Įiastulė 
ūkis ir m-talta'jo apie kokius 10 ; 
miliutų.

Ant ra,, negražu* įprotis yrn 
lūs, knd mslėlioiuis vyrai išėję 
iš tažnyčios sustoja ant šali
gatvių taip, tad net praeiti ue- 
galinia. Norėdamas praeiti, tu
ri eiti viduriu gatvės. Svelim- 
tuųėiai tokį įprotį priskaito ne 
■|> išvirtimui. Kitur to nėra.

Ten Buvusi.

jie kariauja už Lietuvos laisvę.
I*o jam kalbėjo p. Žiuri*, šis

i» NEWAEK N. J.

Graži auka.

Vyčių 2".i kuojai turi 
•i kel**tų tūkstančių

I*
Vi;

kniiiioiiH*itė ir šventai jnodait-
koję save jauni I Jei ura* sūnų*
ėjo skuloai užątmi tadševikauu- 
kelių, kad apginti rara sėliu*
tėvi-lius ir ierak> nuo tų liaisių
levų-tailševikų.

8li]*nu prioras, tisirl-gi ir
■rtprų* siisireuiiiuii yra. Bei>1■įauginusia tall»-jo a,še reik.-i- .... .......

liiigumų visokių išilirbysėių ta-tmui krikšvn»iii* Dir-
Urtuvojc. Keikia |iasteliėti; 
tad taip vieuas, taip ir antra* 
kalbėtojai nemaišė jokių |mrti- 
jiuių dalykų.

UD. ATSAKYMAI

lies Zapyškiu. I’er du tuėneMU 
negalėjo niekas j savu vielų nei 
Įiažiurėti ]iareit, ties buvo vo
kiečių kariiioim-nės trata už
tveria ir sa r gyliu nepralrido. 
Nuo šv. Petro buvom išvaryti 
iki kol jau apie Lukšius rugius 
nupjovė, u uiusų paliktieji nu
biro ant žemės; Irahė* musų ir 
kitų liko nva|ikau|it<Mi ir tt. 
Smulkių gyvuliukų ir mažų na
minių Įiauksėių vokus ių karei
viai nedavė mums varyliea. 
Vislcų iiv atėmė ir varė sau į 
Vokietijų, nieko neatlyginda
mi mums. Ir ten išbėgę* įht 
dmigyls* |ial»-g>'-lių niekur ne
gulėjome vietos gauti. Todėl Ir 
lijo ir šalome, kiek tik į musų 
o<las tilpo. Iš to dungyls’* žino
mų mirė tenai. < > kuomet ĮHigrj- 
žortn* j savo vielas, reikime su
griaut u* Itudiukus, o kas |ia*i- 
Įiaiiiiujo. los ta|M> net j žemę 
sugrusta*.

Slivinskynė* ir Petelio* nau
ji kluonai taip tara sugrusti, 
jog tsdmvo iš tolo jokio* žymės, 
taip-gi ir nmsų kluonas ir griū
siu inislžiai. kurie gah* siutais

REIKALAUJA.

Į

llv 1-.ĮĮ 
UsuITDK 

*35 iki *5$ 
l*anitf

Mm rtlltM BmokrU Mo Auto 
I trvM|*< laika dienomia ar vakaraM 
ui mala ka.aa IpKlklli skyriui 
mukinU tu aat Muranu fMvar maM- 
•M.

augi*, viduriu tatai tavu nu
nešti ir sustuėkuoti. Taip ir vi
sokių kitų atsitikimų tatvu ga
lui ifaugytiės.

Vislių parašysime sekančiuo
se UiškuoM*. tiktai muuis gri
muok naujų savo gyvenamo*
virtos tnlresų.

Reikalingos prie iliriiinri
|Mųa*rimų dėžučių, lengvas

X*. 1

!

MERGAITES IR MOTERIS.,

VHjr t ir <|vMxin ju kurMa.
Karžygiai lunlami 

tėvyne, až liet. «*ų. kad ir ma
rti gyvyhč* žūva, g'arime tėvy
nę. iJetuvų, Įilirniuiii taniu! O 
jei tas rtitrnks.’tai mi ugniniu.” 

Drųriai į rilėa stojo ir ne ko
kių išjimkų iH-išnuns'-lių (leu- 
knl m-uitaijo, ragindamieri vn-, 

| ims kitų: “Vy rai! tas galit uz! 
lity linui štilį. < iki! skubiai lirtu- 
vių glilusna! Skaniu žūnu j 
•uos vargilier ius musų lindius. 
kurie, vislu; numrtę šonam In
go. rinkosi iš visų kraštų: tas 

1 i Alytų, ta.- į Kaimų, tas į 
Marijumi*-lę. tas j Vilkaviškį 
ir tt.

Dar nuo unv karo nenudžiu- 
vo skruostui imu ašarų senųjų 
tėvi Iii, ir vėl šiandie reikia nša- 
roti išleidžiant ĮMskiitinj savo 

I Milių, kur-. Dievas žino, ar su- 
gryž j giiuiiisy. Mova- žino «r 

(išvys Jos mėl-vų |sidnngę. Ga 
(Ii pri«*šininl.ni užmušti ar neini 
mę kur keiii.-li: gal negauti tė
tušėlių sato (■.įregėti. Ak. Die
ve. koksai liūdnumas s|«ii»lžin 
sil|iiiutę širdį. Dievu* žino ar 
išvysim gimtinę uuiluię ir me

ilinių sesulę..
I'žtaiigiu tuo* limbui- žode

liu*. n noriu parašyti apie sale i 
ir savo gyvmimų. Aš esu mi: 
broliu Juozuku Kaune uuo 
l!'l5iiH-ti,Jitinmiškiidlikegv j "“'kimi jų laisvę ir neprigis- 
Vitui ant M-t... io* vieto... Jeigu !m?U-« '•"j'.’ K,uUu «•*•*«• 

ityėme vyti iš šuto šalies tau 
l/an neprašy tu* svečiu*. Ir tik
tai dekn muši, narsios kuriuo, 
iis-tiė*. liolšovitai i»i,w* išlyti.

Išriju* tailševikit-. at-įtiko 
vef didel>- sL'iilynė. tai |w*ili 

'• kusių vietinių kouinni-lų žudy
mas. Daug imuis't išžudė Isdse- 
n!, i. Tume tari*' lapuok- ir 

iiuu ii Antaną- Kubilui*, kuris 
I-iii atiylp.t is l'ettogrudo ir 
Įstojęs > ta-lisoikil rev«liwijin| 
komitetų piiniininku aiK* tair 
viidtiininii komisui u.

Tai miilm. htidel. kas pa- 
i,i>i- ai-itiko k«k- is'imoiidkn- 

: ĮMisielsinios Maž Jonuką- su 
ei * Kutaltų l‘ t r.; tai praHau 
I*l4l>e-ll lt Jin- apie tolų tlll.J 

Itn? atsitikima it taipgi n't"

P. Jurgiui Stankevyčiui. 
Gb*n l.ymi. I’ii. Norint vnžitm- 
Ii j l.H-tuvų nikiu kreipti* 
prie Lietuvių Tarytu, Eksefcu. 
tyvio Komitetu, TVasbingtimę. 
laiškas reikia šitaip a<lre*ao- 
ti: IJtlimininu National Čoiui- 
vii “ttl Firt<*i*nth *tr« N. iv. 
IVasbiugton. D. t*. Imišku- 
galima rašyti lietuviškai. Tik 
datar. prašalėjus luth-i loetu 
voje ir larivijojr. nelengva bu’*- 
Įiarvažiuoli j tėvynę.

P. 8hemiui. Nenorit. N. -I. 
Tokius žinias, kaip kn<l Tauri*- 
In praneši. Inikništis guli tal
pinti lik tn.ta. kml kaltinamu- 
>i« iisiiniu jau yra laidiiutu* 
teisman.

i
I 
i

SUTRAUKA REK0M6TRUK 
GIJOS DARBO.

KONGRESAS, liūgo jo :»i 
Seiutln- |ierleido Prezidento 
tVilsoim Įuireiotų bilių, kn-l 
sumažinti pragyvenimu, iškas
ėtus. Maistas laikomas šultose 
sutikimose negali Imti ilgiau, 
kaip 12 mėnesių ir rvikalaii- 
jniuu, kad nuiislaa turi turėti 
Įniženktintų dienų, kmhi ten 

| indėtas.
Į . KARES DEPT. Mnti-tikų 

ISkyrlau, geni ridi- štatai-^>ra 
neša, bud i- Ji.'tal pri<*šų m* 
Ini-iių. kine leno Suiii-ip 
lu Valstijų imti «•-•■. te*.--. II 
■ I., I.CJ bm.. <l.i> l.tib.rm tai 
raknoae.

K<xi
i

K0MERCIJIN1S DEPT 
in n ijinnH rjįjrteilui uis*. 
rit<la»ui Inl.b L*rati:n. L.t

t•Iri II f'll •i?ni Hthiipiti M«>k tų i; Ismdoiio m
11 III foll’l ati. Km^ufiii kni h». knd Britam
jfL Hl# klCKItt” kifkMrtiar* 

tų pcf>)MUtyti. tw.•'
KOMERCIJA

ai
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Jonai* Keloais, gyvenantis 
Koddordr. IIL. gav* irkaatį 
laiškų nuo savo lirvlio. Prano, 
iš Lietuvos:
Brangus Jutai!

Siunčiu tau. mylimas broleli, 
laiškų nuo savęs. tai|egi įmote- 

(vėlių, nuo broliukų: Petruko ir 
Antanuko, o taip ■ xi mm M*seb'*> 
Savmiytii*. Siunčiam gert, liti- 
kr jinių ir pnriariurao darinsaa* 
ir užmanymuose. Liūdna daro
si prisiminus tave, kad taip il
gai nesinuilėm ir negavom jit- 
kios žinios. Kas uek*ski nmnis 
susisiekti! Tai kuras, kuris 
kaip audra siautė p>i tėvynę, 
t Jetuvų ir vargino žmones.

I'asitaigus tam Imisiain ta
rai. prašilto musų tėvynei.!jo- 
tuvni. ki<-k ia-n*sm* ateitis. Visi 
lik laukė los brangios išeiiiim- 
savinsi valiusios ir ruošėsi prie 
naujo gy vetiinm.

Itel neilgai nulius ta viltis už
siliko. Iš šiaurės už|umb'* dras
kyti musų tėvynę naujas prie
šininkas, tai Imlši-viiuio. arta 
komunizmo, nešėjai, kurie. įsi 
liriovę j nmsų šalį plėšė |vea- 
■Iniui visur komunų.

t'riikilnus įiui-ų jaunimas.* 
matydniitns toki Įiudėjinui savu1 

| krašte, kad talievitai imri su

(dariom irityrima- nereikalin
gas Švaru, ir tiražus kamta-

PAlEiKOJniAL
I*..ic»<Xbm hr«4t«* J<»Ks» Vt4talt.tM»l.«. 

|uri#hn.t« iA Katinu Gtilsrr. TMmm 
(|a«r. Itraavsk* |Mra|*. Kakalių 
■Jr<*n k!»• kwr Ju* rvvr*M. išr
ita Jin |Mh Ui MtMUukta M>kn«>t*j
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riliu lietuviškų
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KATALIKIŠKOS SVENTtS.

Pirmadienis, spalio 
8v. Jonas Kintietis.

Antradienis, spalio 
iv. Uršule.

20

21

d.

d..

LIETUVOS PABKOTjOS.
Išklausę ]>ranešimą apie pir

mųjų Lietuvos Valstyfa'i l*ns- 
ikolą. ramiam, knd tn pnokola 

Šakoti, negalinta Pagyventi i .„“"'T
uždirbdama $10 savaitėje.

SUAREŠTUOTA MERGINA 
Ut APSIVOGIMĄ.

■I.iuliimlių |sd;.ik>rm. i-ini 
t-..j<- f Ih-t.-ntion įloti*-) laiko 
lt-ii jaunu iis-rainn Mildred 

________ il.-nv-»n. Ji MUirestnota už 
Tu alliku su viena diena. Xnk..-i, non-jud nu

___ ___ j*i|.irkli drabužių, mirėjud |d|. 
grlbėti imdiimi. lė-t užditle 
<!ama v»>< 810 savaitėje negu
lėjo to padaryti. Tad buvai* 
).river-ta vnyti.

šl.-ii kų ji *aku:
••Nekn.rtn.-t jokio bloga w. 

{uolariau pirmiau. Brt ir ta*, 
buvau Iniminrn |>a*i*avinn*i

80 FORŲ GAVO PERSISKY
RIMUS.

Augštesamj,, teisino leisėja.- 
Mcltonald praeitų panktaiDr- 
nj autorisavn |uT*i<kyrimu' 
Mt) poni.

Už tai nieką- negali kai 
tinti teismų. Teismai jnk vn- 
duoja«i įstatymais.

GIRTI AUTOMOBILISTAI tą. ka* ne mano. IU įsnlėmė.
SUVAŽINĖJO MER 

GAITĘ.

ntilotimbi 
mi-rgnilę 
.'S metų. 

Kld. Mer-

Įiiiai* imgrinduii, jį yra vai. 
ty U-i ir jo* pilioriam* dalis 
Mnhlingr-nė. ru-git už-ieniu 
|ia'kola m- naujai kuriamo- 
-inuiM vnMyliėin« užsieniai 
rkolin dažninu-ini tik norėda
mi -uvaržyti naujos valstybės 
Ini-ve ir m-priklausomyls.-. 
.Ur. jau norim Imti laimi ir m-, 
priklausomi, mra turim U ra- 
lo kraite surinkti pinigų, kad 
užlėktų apginti musų laisvei 

iii neprikliiu.oiiiylN-i. Pini
gų musų taus- yra daug, 
tiktai reikia, kad kiekviena 
kredito {daiga, kiekvienai pi
lieti* atliktų *nvo testoginę 
jorcigų ir nealhiėlHulamai 
pirktų pirnUtaMUi IJetnvm 
l'nikidoe Donų.

Itiicpjuėio 7—1<» «L 1919 nu 
Kaune.
««n»r s. »»•»«••••« taooo

Au:i diliui girti 
li.-tai suvnžinėjo 
Joluinną Myiiilmn. 
5749 Šou t Ii Beoriu
gaitė ra kitais vaikais žaidė 
ue gatvėje, liet ant Šaligatviu. 
Atūžė automobilius užlėkė 
ant 
mergaitę. Kiti keli vaikui b-u 
gvai pah-i-ta.

Pasirodė.

K CKKAGOS UETUYiy

18 DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

Uetuvyi CraborliM M 
lai«o-uveiw ka toliausia, 
maldini aUUUtiktl. a mal 
buot* ulcsBeSInll 

2314W. 23PL 

Chicago, UI.
TH. CmuI 3IM.

Utį

■

i

OOVERNMEHT I

Šiuotui prisiunčiii $.......... ir meblžiu man
prisiųsti vėliavų No.........»u ta išlygų. jei mati
vėliava nejmliks guliu grąžinti atgal ir gauti 
savo pinigur
Vanla<-pav.
Adresas
Miestas

PirmadienU zpaHo JO, 1M9. 
IIIH 1 — ----------------

Kalinauskaitę A. Puktetė, P.l* 
Brukienė, J. lAkaiaitęE. Val-į ' x ~ "
tarime, J. Gnrreltauakienė, A. Į J 
Stankevičiui, J. Jančiua, F.[ 
Vertelis J. Zurgaitia, J. (to
kus, II. Imsią, P. Nockus, J. 
Kudirka. A. Gedvilaa, A. Am- 
brolienė, A. Htulginakas K.
Veii-kiiitė. N. N.. l.ukoSeviėir- 
nė. Aeiiiaiticnė, -I. Vaiailia, K. 
Aklicnė.M. FraticevMkienė, A. 
Tankii-nė, (I. Piižau«kienė, I*. 
Vanlnučienė, J. Izigan, P. Ge- 
nanlienė, J. Novnkns. K. Apul- 
skaitė. V. llitkau-kns, A. Katu- 
fceviėius X. Itaukto. E. Illadi- 
lai*. V. Petruleviėins. J. Amt- 
tas, K. Klimavičius, p. Grik- 
Jai. V. Grigaitis J. Brikto, M. 
Groliys, K. IMrulis J. Kreiviu, 
V. Itmbviėia. A. (IriJini. J. 
Kiikiuiis. K. Paulaiiskis. P. Ja- 
ručrviėta. J. Jnn-vičia. E. Au
gustinas, O. Daugirdienė. Fili- 
l«vieienė. Mankienė. V. Bu- 
ehnn-vičia. A. Tnvatovičia. V. 
K.. P. X. Gradaiiskis. J. niau
tam, J. U|ūnai, V. Žilrviėitts, 
A. Jakutis. A. Molis, la. Po
cius. G. Malinskiinč. V. Vasi- 
liunailė. I’. Vištartiein-. J. 
Itaulikns. J. SiiiMHiiunieiH-, J. 
As|uileiėiutė. K. 1‘aiisirtia. I>. 
Dargiu, J. Snmlekis J. Koste- 
uas, J. Alsius, P. Itoknilus, K. 
Snulgimų O- Nugaraitė.

F. Kapriouh.

Draugo” knygyne galima gauti H ų atviručių jan pagaminta kaina liktai po 
3c kiekviena

Kai imtų mažiausia 1(1 gnu*- už Šie. Kai 2<» tai jm 2c kiekvienų. O kai imtų 
nemažiau M ir toliau gauna ui pu-..- Kainos. Kreipkitės adresu: 
“DRAUGAS" PUBUSHING CO.. 1SM W. 4M Str. DL

» WEST SIDE.

mėnesį mažai veikta. Priežas
tie gal ta. kad musų laukėjai Į 
lutvo užsiėtM- |>ara|Mjos balta-■ 
ni. M.at taip jau yra. knd tie 
imtys žmonės visur darlmoja-i.

Mnaų parėpi joje yra žmonių, 
burių širdysė dega IJrtuvm 
meilė Ir pridrijimas prie na- 
vo brolių ir seoarių. Surinktus 
drabužius mus skyrius jau iš
siuntė į Centrų. Drabužių ir 
a st* 1 • t— * — ra raradavaiiiw*j* MinnKin bmoocikm 
sknamn. Aukų jiinigais a|rie 
700 dol

Garbė toeuoflakieėiauis už 
gaustų aukų. Brt toli gražu dar 
nerūkąs. įteikia C’hiėagoje su
rinkti KlŲMHUll Taip-gi pagri 
daujama Mergaičių. Mrtiuėlų 
imsimokinti į staugta o jas.* Dak
taras Rutkauskas |mž*lėjn 
riivfrti tani .Ir.rimi. I

Tat gi mergaitės ir motely*,* 
tai|»-gi ir vi rai, visi kviečiami 
teikti |oi«e|l«Į broliams ir se
nutėms tėvynėje.

Viršui miuMi kursai neužil
go |ira*idčs.

Drnlatžių rinkimas dnr nc|m- 
ritadgė. Jeigu dnr kas kų turi, n 
m-aukojo. gali aukoti.

Tat l.ndini ir sesutės, vist 
subrnskiiue <lar per uckurį tai
kų rinkti aukas, drulmžius. 

'kad galėtume |m> Visų Šven
tų juos išvežti Ijellivoll. kad 
IJettivos žtiM.iH-s galėtų «!nr 
prieš žiemos šalčius juos gauti.

Tat-gi. visi remkime Lietu
vos llnuduiiųjj K ryžių, kas km. 
galime: dralatžinū, nvaliiH-tnis 
ir piniginėmis aukomis. Tai|e 
gi |iatys priguhsiaini prie los 
dr-j«w rėmėjų skyrio. Imi neši
nusia musų imrapijoj tokio, 
kuris neremtų L ll. Kry
žiaus.

Drabužiai Ims priimami pns' 
|b Brazauskj, 4-*mI Xo. Ilermit-, 
age avė. Kas dar norėtų aukis 
ti. lai nuneša pužytuėtoti vie
ton. Lelija.

W PLEVĖSUOJA VĖLIAVA.
KIEKVIENO LIETUVIO M AMUOBE.

Nėra gražesnio daikto papoošti lietuvio namų 
kaip tenkini jo prigimto kvaito. — U kraite karia 
po tiek ilgų metų vergijos vėl atgimė, liko liuoaaa.

Bgų taikų mes abejojom* kokia ištikrųjų yra 
IJetuvos vėliava. Dabar tikrai žinotu*. Jonai E. Ka
rmai ir Jonaa X Romanai grįždami ii I Jrtuvo* par
vežė tikrų Lietuvos Valdybei vėliavų. Ta vėliava ku
ri dabar plevėsuoja po visas dalia Laisvos Lirtuvos.

Tų vėliavų galima gauti visokių. gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemų kainų. Tnajzua užatn 
pririųadmai aavo užsakymų mi pinigais adrcra

l'taminko vakare. Autom 
Vartų parapijom atsilankė il
gai laukiamai svečia*, gerk 
kun. Imakaitia. Žmonėms labai 
imtikn lutgeidaajanrto* naujie
nos a|ae tėvynę, Ijetuvų.

Aukotojai baro šitie:
Po £i <toL: kun. E. Kudirka 

ir 1*. Mažeika. ,
Po Kl doL: JL Jarašiūnas, J. 

Mikaleuii. C. Gabraitė, A. Ma- 
ruiaitė. J. Andritounai ir M. 
Mitainia.

Po h drf.: A. Navutea. V. 
Grigaliūnas. KL-CMtrimaa. A. 
Viičiitkauskns. P. Gilmlskis. M. 
Varinienė. K. Satnoris. Ž. Ital- 
čikonis. X Sniopaa. J. Kurgu- 
ims. J. Krotkus.Ą- Traški*. J. 
Kliiuaitis. M. Ommaviėius, J. 
IkulloiiAif- A« Dnciiiirut*. M.

Po 2 dūk: J. Raikauskienė. 
I). Ktogis. J. Sviiiinas. A. Bu- 
davieius. J. Savanoris. A. Kai- 
saite. J. Staiinuckii. J. Bružas. 
Z. VitonskieiH-. P. Palionis. J. 
Audri jauskiutė.

Po 1 doL: P. Bart niek. V. 
Itadaevičius. A. Bartulis, A. 
Gnlavinrkns. I>. Malakauskas. 
X. Cilmlskis. M. Kurgantas. A. 
Markevičius, E. Keiptos. V. 
Pnvarauskns. E. Ii*gvika. J. 
■SauiHira. A. Butkis, A. Kauta- 
kis, D.-Rudokas HTamutoitis 
K. Kuliais. V. Ceranuskas. M. 
Kalisinskienė. V. Butkienė, t*. 
Itudeikii-iH-. K. Galuinauskas.
O. Juskrviėiutė, (I. Alekna vi- 
ėiriH-. E. AinbražriiskiiH-. E. 
Kudulis. M. Palionis. O. Savic
kaitė, J. Pelrnitienė, J. Balnis, 
A. Radavviėius D. Kaalauskis. 
J. Budnikas. D. Jaselioiiis, J. 
PaukžtieiH-. .1. Daniunas, X. 
Martikauska*. lt. Ziurkaiiskns 
J. Siuiniuiviėiiis P. Bns-kus. A. 
Jormlns. .). Itangirviu*. A. 
.Mariiu>iutė, l>. Jurisiutė. t». 
Griunitė. A. l'-icius. M. MaJUo- 
kas. M. Jirdvi-'ius, A. Daulutli*.
P. Brauiuskienė. K. Kontau- 
tns. E. Koutnutienė. E. I.nl>a- 
naitė. M. I.uoktnrienė. .M. Šiite- 
kieta'-. J. Parenka. J. Stnėkienė, 
.1. Vnilkeviėaitė. J. Aitutis. P.

i Shilllelin-.
Kilo* .inuIkHiinis- Viso su

rinkta KltC-”’-.
Visiem* aukotojam* širdin- 

1 eai ačiū. J. R M.

X|mlio 1 «l čia tano gerk 
kun. J. lenkaičio prakalbos. 
Žmonių prisirinko pilna avėtai- 
nė. Daugelis. vėliau atėjusieji, 
negalėjo svetainėn iocili ir i« 
girsi i įsiimti n ytraneimų ii 
1 jrturos.

Kun. l-atdcaitis kalbėjo apie 
šiandieninį f Jrtui-os padėjimų. 
Ziuouės Ino buvo laimi užinle- 
rerauti. delta aukų nemažai su
siėjo nmkikhims įteigti IJetu-

Tų vakarų suaukota >678.40.
Tikiu, kiel ntononiolikieriai

kitę, koks lai sunku* ir ta-(m- 
kehčiantas pnicyv.-nimm už- 
diliumi tik $10 -avnitėje. kuo- 
i.s-t lo visa neužtenka svar- 
biansirtns reikalams.
“Man kniknri Inikų teko 

dirl.ti gunm- (čiulpiamo*) 
dirbtuvėj. Virtoje užkandžio 
'a* išalkusi valgvilavan gumą. 
Ne* netnrėilavan |itaigų nn«i-

šaligatvio ir -ntrnškiuo pirkti valgio.
“Jų- negali!.- niekur gere*- 

ta’-j vieloj loidrodyli arfai 
knd aummoliilin gauti geresnį dartm. kuomet

valdė polietimnn- ('orniors. Ji* nebusite geriau h- švariau ap- 
vafiavo ra Kari Geyer, auto-Įsitaisę. Aš neturėjau tinkamų 
mobiliau* savininku. Abudu į drabužių.
* ’ “ “štai mano savaitė* išlaidų

sųslcaita: Pusryčiams 15c.: už
kandžiui JUb1.: pirtųi .r<Oc.; 
randa 84 (per savaitę); gat- 
veknriais važinėjimas 84c.

“Išviso <11.49.
“Nepažinojau aš aei lentn- 

ta-i jokių veidui tepalų. Ne- 
kuomet m-sipirkau saldumy
nų. neturėjau drabužiu. Nn 
n*4iuvo iš ko.

I *'Kii nori, tegu teismn* da <tavary* iki septynių šimtų. 
“* ro »ii manimi, liet visgi turiu tie- aukos kožnų dienų vis pinu 
‘ '............................................... k in.

• -L- i------••...... —- --------- i-■ Žemiau imduislu surašą au-
“‘"’J niaK'rsaio darbo. Icad tart nau- kotejų ir kas kiek autoujo. Jė*- 

__ Minga žmonėm*, liet ne vargti gu kas imtėmytų lenkių klaidų.
— *•“ ” finttau firanešti sekančiu adre-

■u: P. Kuprionis. T. Eondo sic. 
Įrišta 1929 Canal|a>rt avė., o 
'k'*ii<la Ims imtaisyta.

Aukojo:
K-ui. Ig. Allmviėius Ą'AOO. 
Blaivininkų 41 kp. <40..*i0. 
Po III dol.: P. Grožiunn*. <1.

Žilinskaitė. A. Tatužitė.O. An- 
| gaitė. M. Tiiz.iikoniulė. J. Xle- 
i |*>tiis. M. Ituiknitė. A. Sasnaus
kaitė. O. Kru|Miniutė. M. B,-, 
naitė. A. Benaitė, N. Kruknnis. 
T. šliužas. J. Tiekorius. lt. 
Zebraitė. X. šimulis. P. Pilkis. 
E. Xarv<-iku*. J. Sitnoiiiuna*. 
A. Piiislzėi-ičius.
D. Knrvelis ųu.iHt.

Po 5i|u|.: J. Jovaišas. J. Dn 
linkci'ič-iiis. A. Petrulis. V. Jie 
ik lis. A. Stankus. .1. Šimkus. X. 
Gaapurai'iėiutė, D. Xu|a*ikis. J. 
Dalukus. Z. Savickienė. V. Lln- 

A. 
A.
P.
M. 
M.

buv0 girtutėliu.
Fnlicmoaa* ras]K-taluola«. Gi 

Geyer paliuosmrtas |m> (atran
ka.

Ąml. 17 per Cbirnt’o pro- 
važiavo Airijos n-spuldiko* 
pMidenta* dr Vab ni. Jis K- 
krirnvo | UiMumsiuo valstijų. Jiw,ų .įmukti kokio nors m-l-

-*•*--------a-m— i . • . _ *
teko ra juo fiasimalyti.

Pinu te Suv. Valstijų N-na->,n ųpi_— 
te senatorius VVilIiatns liaisini - . . . —.buvo užsipuolim prie; ;«H to-| T’*” 
lies airiu., katrie*.kolinn Airi
.. . . jmmgi*. Tiik>tnix*tnt iitcrptių

• 'diKm didtiuifre drpartamrati-
Paklaustas a|Ur tas m-nalo- krautuvėse. Jų didžiama 

naus <lruunriptcija> de Vab- ■ „.^lirim nei IKI savaitėje, 
ra pasakė; | ____________

STIPRUS AUTOMOBILIUS.
ra pasak.'-:

“Neturiu reikalu k«m«-ntu<> 
ti. knd M-iuilorinii* IVilIiamo. 
knlbn |Hik.-nkti) airių tauto* 
reikalnin*. Nu.. j«> tn* buvo Inu- 
klanui.

“Tie visi, katrie juik* Ai 
rijo, liondsu*. gnu- eertifi- 
katus pantaiuuiiiu* auksu. Jei 
airių respublikų n.-l.u* prijun 
žinia, tuomet m*upribuotuiii Į 
laikui (niskola *knitv*i* kaip 
ir dovana. B.-I gnu greit .Vi
lija lėkovo* laisvę ir nepri-; 
klaiiMiniyls'. ji vi«iioine| savo 
širdyje ture* tų |ui*kolų, ko 
kili jai dnvė žilinu-'-*,

**Pn>kola bu* luivurtojuiim. 
trini* daiktam* |tik*lnin-1: 
*uorg:inizii>-ti A.rijo- ind.i- 
trijų; atgaivinti miglų i'ii.n 
kiniu* mišku- it i-t.-igti žem
iui tiku.”

ši'štndieni.i ryte nnl kani|s» 
llermitug.- avė, ir 47 gnl. vle- 
nu- “tru.-k:i*” pirtuiatiMii 
-inlnužė ir sumalė kuone vi-' 
-ii vntvekntio pri.-štikį. |ut*kidj 
nll.idn- ko la-įvitžiuvo vais-; 
1 in-'-ii.

Vui-tinė* tumuli nssliuiai. j 
Tįsi siitruškiiai sienų ir nu- 
v.-rlė viduje lentyna* *u su
krautais vaistais buielinoiM- ir 
biil.-liukiioH-. Matyt. |mdiry- 
ta dideli nuotoliai.

PAGRĄŽINS V/ATER 
GATVĘ

SURASTAS I6DADEJĘS 
VAIKAS

|*agnižiiiim>i koiui»i 
i i anliitiimi mi-pren-l-' luigri) 
žmti vatvę \Vatvr. Tam tik»- 
lui bu- t.-ikaliiiL'ii išleidi keli 
milijonui d'divrių.

)<■ Kad <

j«- vaiku Pi 
nuot.-id-.il. XuL 
11 n t 12 tiM-ti

.lUiti ir

G

1

KARALIUS NESUSTOS 
CHICAGOJE

,.T1

gevirius. K. Vasiliauskas, 
Ijtliugn*1. D. Gudnvič-in. 
Sireikis. M. ŽrlIUliėiutė.

, Kuprionis. E. M«H*kevi<*tiii<' 
l.tiTniniiiaitė. A. Bvimitė.
Noniši.. Si. Gilor<la*. P. Bit:- 
mels-. K. Kudirkienė. A. Strai
da-', V. Andriulis. K. Kairaus- 
Un*. K. Pailsinta. J. Šniukšta. 
•I. Ihiulikiis. V. IJiigevirios. M. 
Ziz.a >. IL l’uii idmtė, E. Be- 
naitė. «>. I*ran<-k<vi<'iutė. V. 
Petiiiškevič-iu.. M. Samait.kai- 
i . A. lluikis. A. Kukrriis. P. 
Itrkunlu--. A. ŽinsM'ki.. I*, lutu 
i linui a*. A. Vištarti*

l*<> 2 dol.: I*. Stockis. .1. Dau
nį-. T \>ttin..iii>'. A. Iturluiite, 
lt Paiikau.kiimė. I*. Pilkis. J. 
Miiuuu.kas. M Kuprioni.. A.

I
I

IS T0WN OF LAKE

BIZNIERIAI GARSINKITE 
•DRAUGE.”

Ginliii 
M bi

Buv 
Naudi

n
nrki»3>i*

TC&S.1
SAVINOS SUMPS ’ 

USVCSBYTKa
VNITED STATĖ.* '

*

>r:» • •> *>. r-*. Z

ItlMVTIZUO III KIMI JO
l.ll.t *1*1X1 ŪMI l».

inKIAiAN UlB (MraAIM 

MOTREMOETET, W»T0V, wa
▼•Barų katam:

No. I. (Vluloi.to velia nikė ant spilkutės ... 
No, 2. Drobės; 12x18 colių; ant laadutės su |«t 

auksuota viršūne ......................................
No. X šilkini-; 12-18 rolių; aut lazdutė* ra pa- 

aakrtKta triritaac 81<im
Už prisiunlimų mes užmokame. Taip-gi yra ir di

desnių vėliavų kurios persiduoda nuo $1J50 iki Ą’iflUlO 
Yra ir drobės, ir vilnų, ir šilko.

Kurie norėtumei gauti didesnes meblžinme {atra
šyti atvirutę o mes lcaiaaA pristatysime.

Draugijoms. Komitetams, Krautuvėms ir Agen
tams |M>rkaut daug, duodame nuošimtį.

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto
Triira|>l*iikia h’'( vienas Turinu- Kairiu tirsvaigiaanRų 

gentnif Tunus- otaiirsinti ir l< E l’ltEAM'il. Turime kni*» 
divrių i*«iuiH*unir l**«ku, ir kilu, riiltblu* atIMknm Turime 
jvsinu la ik mirei

Tuntiir Prcridenle A Smetonos povrikdu ir ifiahitiot-i 
Žrtrr> nikiu t egul Idrivierai vienų t» jų jgija.

čia yra •‘D«.«W srrntara. Galinu, ėia gauti 
gų'' nusipirkti, laiduoti j ji įu>»snamuių ir .tartoj.

Pratosuo ataUaokyii

' Prnu- 
Tuntu*

tj
i a
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