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Estai Pakyla Prieš
ITALUOS PREMJERUI IA- 
REIKATA PASITIKĖJIMAS.

Latvija mobilizuoja naują 
kariuomenę

TŲ SU BALTGUD8IAU.

Revelia, rug*. .TO.—K-tų vy- 
rinu-yta neatinainonuii ]mn-i- 
kalavo. kml taltgudžių (talt- 
ruriųj valdžia kuovrikiau* ap
trintų niiertų llevrij. Erionijo* 
radinę. kur ilga* laika* tu
rėjo (trirgiamių ir pa-logę. 
Balt gūdžių valdžiai liepta 
krauriytie* j Ivangoradų, 
tam upė* Narva* eone.

Ketouija taip nueprendė 
•Iri, ne* hijari. kad tattgu- 
džiai neįrigyvratų Soj ralyj 
kaip namie, Ertai nuomoaiau- 
ja, kad jei taltgmlžiai ėia il
giau lurvieeė*. tuomet jie kar
tai* gali prieikaluirti ir prie 
|iuėio* Erfonijo*. Gali kartai*

Byg*, mg*. 30. — Imi vijo* 
vvrian*vl>ė* vi«am llvgo* ap- 
ricrityj paricelhė molulizarijų. 
Saukianti kareiviauti viri vy. 
rai 19—27 metų amžiau*. Tuo 
likria virar pUėiai |«*klri*ta 
v.vriau«yliė* prokleniarija.

i*a«akojaiaa. jog ta moluli- 
aarija atkreipta prie- vokie
čių kari a am ra f. kuri atriaako 
afdeirii Kurių, nežiūrint nuo
latinių talkininkų reikalavimų.

Tačiau žinovai tvirtina ki
taip. Naku, nauja latvių armi
ja laiMmta ru*ų gen. Ymleničo 
pageltai paimli Petrogradu.

eta atkaHavo Yadani£
Tumi* tlienomi* čia lmvo at- 

keliavę* -iaur-vakarinė- ru-ų , jm |tn«ak,vti. jog Erionija pri- 
armijo* gen. Ymlruič. Ji* at-' kiaura jiem*, 
keliavo ii Urvelio ir atlaikė 
kelia* kanferenri ja*.

Pirmiauria ji- konferavo -u 
ru*ų-vokieėių kor|Mlra vadu 
|ralk. Bermood. Nutaria ra*ų: 
vokiečių korpu*ų |mriųrii anl 
Itvin-ko prie* liolėeviku*.

Paritui gen. Ymlenič kimfr- 
ravo -u Imt vijo* premjeru IT-1 
Iman ir *u latvių armijo* va-' 
du generolu Kimonran.

Pločiui ilrilmr kaltama. jog 
gen. Ymlruič -ūmam;* pirm 
žhiiio- pnimti PetrognulųJani 
pngvllion rialų ir latviai. Tm> 
tikriu ir ]m-kell>ta latvių mo- 
lulisarija. 

ki-

lo-

| Tuo tarpu rriarn, haira ir 
||iagalva<i apie tokiu* aprirri*- 
kimu*. Ertai kraujai* iikovojo 
mivo Maliui aae|>riklauMMnylių 
ir (>rie to* ialie* turėtų pairi- 
kabinti ka* »vetinua*. Taip nr. 
gali Imt.

Ketai pavaro ir raaM.
Be lialtgudžių ėin -avo ka

rė* -tovvkla* turi ir -iaurva- 
knrim'-- ru»ų nnuijo* valdžia. 

( Erini ir iitų nuimi veikiai 
pna-alinti i- ravo Mie*. Nr* 
kol E-tonijoj veik* ru*ai. tnij, 

I ilgai tok-ai Kolėaka* vi-uomet 
gale* ravint ie* E-ton i jų.

ITALUOS PARLAMENTAS
8AVINA8I FIUME.

Buvo artima* draugas mira- 
šio pulk. Rooaevelto.

Evnnrione. arti Cliicago*, 
mirė kunigą* Kriunrd J. Vatt- 
nuan. buvę* S. Valriijų amii- 
jo- ka|M-liona>. NahaMnka* 
plačiai lmvo žinoma* Ameri
koj vi-uoiiH-nei. Nr* buvo ar
tima* dmuga- mini-io pulk. 
ItlMIM-VvllO.
Velioni* kun. Vattman ėjo 78 

turtu*. Turi-jo iiuijuro rangų. 
Armijo- kaj-Tioiiu buvo nu
kirta* IS77 mrtai*. Dalyvavo 
ki-liora knuiĮmnijo—- priri in 
dijonu*. Pa-kui i-panų-nmrri- 
kanų karėj.

1915 metai* Avrutari* Tėvai-! 
velioni lmvo ptinugilitię- pri
lotu.

Miru-io pulk. RooM-vcllnį 
vaikai, knip tai Lbpitona- lt<-- , 
tt-vell ir kiti. Intai tipgnil*-- 
talija *av*> tėvo nrtiiiiiaurių | 
pri<-t«*lių. Jie nr-rimi inint-į ko* 
kojielionti lmvo aplanke, kim yna nu*prvn<l 
nu-t ta* »irg«> Sv. Pntm-i-ktaU' im-ta* Kinnv 
ligonin- j. Evamrionc.

Teiiaus tas prigulės nuo 
kabineto.

Kol-ku aabu pakviestu ir 
belgų karalius.

Omaha Nurimo Susilaukęs 
Kariuomenes

Rymai, rug*. 3tL — Italijo* 
premjera* Nitti kalbėjo parla
mente Hum* klaurime. Purei- 
kalavo parlamento tarti ravo 
žodį. Nitti tvirtino, kad Itali
ja varu negali eavintie* to mir
ėt o.

Parlamenta* balravo. 2<IS 
talrai* prie* 140 i-reik-ta pa- 
eilikėjima* vyrianevlre. Vadi- 

' nn*i parlamenta* pilnai Mrtin- 
ka eu vi*ai* daliartim-* val
džia* |iatvarkymi*.

l'žeienių reikalų minieteri* 
• Tittoni kalle-datna* parinmen- 
' te iražymėjo, jog Italijai jokiuo 
■ lirnlu negalima prieeintie* tai- 
' ko* koufrrmrijai.

X<m mto tokio |Mri|orit9iini 
' mo turėtų nukentėti Mi*. Ita

lija gaMų miaukti tikra* pra- 
I gaižtiee, ne* netektų vieų ka- 
' rpjt* InimMti traMu ir pnluiuti} 

ekaitytie* dėlele vieė|«tija.
Tittoni atranda, ksid Kiumr 

reikalai* <laugiau*ia praeihm- 
gę» italam* |>rexi<leuta* tVileo-

:
i Ji* -ako, kad Anglija *ri 

Praneuaija jau Ihtvo imliaku- 
rio* nu-ilci-ti italam*. Bet to 
nepadarą* preaklrata* Wi!«o- 

' na*.
I

Laikražeiai atakuoja IVilacnų.

Kuone viri Italija* laikraė- 
ėiai atnaujino rara ataka* 
prieJ praaideutų Wil*onų už jo |iuoluriu vienų kokių tai l«ltų 

1 kitnomet |M*kelhtų notų Kiū
to* klaurime.

luiikraėėiai atranda, kad 
prez. \Vil*oruiM |mžeminę* ita
lu*. Bet ka* žino to* noto* Jū
rinį, ta* pa*aky*. jog nriie-a. 
Ne* prezidentą* italų ne|mž«‘- 
mina.

Ijiikra-ėiam- atakoje pirmi
ninkauja buvurio už-ienių rei
kalų mini-terio Nonnino orgn-i 
na* Giornale d'ltalia.

D'Annunzio ražų* drama*.

Savo keliu laknna* d'An- 
nunzio vi* dar neapleidžia Mile
rio Fimne. Sako*i. ji* i* ten 

i gyva* nri*ei«ių*.
IM kol-kn* jo ieėjimo nieku* 

Inereikalauja. Talkininkai kol- 
ka- nieko i- to milaro. I mukia, 
kad gal ji* pat*, ar jam patai
kaujanti italų kariuomenė *u-

WaaUngtaa, rug*. 3H.—l*re- 
zulcnlo WiLonn mkrriorin- 
Timiiiltv pankrll--, jog prezi- 
ilrntao m*april>iHi1n laikų ltal- 
tuom llumuo-*- liu- užriilarę* 
ir nvuiriimrią- jokiai* reika
lai*. nei nepriiimlim'-rių* ave
niu. Perranali- gydytoja* {rakė 
precidmlui ramiai il-ėlie*.

Į 'Siiv. Valotija* atki-linujn 
taigų karalių*. Ju priėminm- 
Ba Ituo-c Rumtm*e atiilėta* to- 
leMiiam laikui.

Taippat atidėta* parimaty- 
liut- prezidentu -ii taigų kar- 
ilinolii Mercii-r ir -u ulvažia, 
vu-iu ėia nauju Anglijo* nin- 
taradoria Grejr.

Praminto aukauk iama dar
ko ir kapitalo konfermcijn 
imtoklė* -palių G «L nežiūrint 
to. ar prezidentą- galri jų n*- 
incsūėkai atidaryti. nr m*.

NUŽUDYTA DU NIGERIU.

Mentgamaty, Ala, rup*. 3L 
— l'l |>mkių mylių nuo ria 
apie dvideMUll* penki Ml kati
krinio vyrai pagrota vežamu 
du juoduku. Miko l’ldfer ir 
IlolH-rt Cro-by. ir nlmdu iiiimi- 
t*.

Juodake tam intanamu už-

f
New York, rug-. 3U. —Prie- 

i-kriiau-iant Wa*liingt«man 
Amerika* Ibarl-i Eiilcrncijo* 
pn-znlenta* Goni|*-r* pmin-M-. 
kad plieno dirbtuvių įlarbinin- 
kai baimė* -trrikų. Gi apie jų 
pralaimėjimų m-gnli Imt jokio* 
kailio*.

“Streikininkai laimė- kovų 
ne* jų pUM-jr vrn 1ri»yta-”. 
-akė Gmaa|u-r*.

Gotnprr*. gimlamn* darlii- 
ninkų variu*. Eatųmtrickų ir 
Ko-terį. pažyanrjo, jog anų
dviejų negalima intarti radi- 
knlizim-. m- jiedu tokie nėra. 
Ita-i. Miliau, -ava jauamtvrjr, 
jiedu lmvo |aalinkuriu prie na- 
dikalinių teorijų. IK taip 
nėra -iandie.

Tad jų kaltininm*. ariu kad- 
ir siena* intarima*. yna nn-ku 
m-|uamataaota- ir (ūkta- įtar
ta*.

Gmufirr* lutgnliau* aitriai rraintltaio armijo* ttaparta-

Waukegane Reikalaujama 
Kariuomene

OMAHA NUSIRAMINO AT 
VYKUS KARIUOMENEI.

8UMISIMAI WAUKEGANE.

i

Miesto majoru gal 
pasveiksiu*.

Šerifo pagalbininkai buvo pri
versti pasislėpti.

Omaha. rūgo. .UL — Po radi
nių riaukiu ir terorizmo virino 
i-dykrlių gaujo* nurimo. m-- 
prii-kai- imiiuitė pulku- karei
vių -u durtuvai-. Vakar vaka
re lmvo laukiama at-iknrloji- 
mn- riaukiu. Itri gnujmu- m-- 
buvo |>n<gi—.

Kuore- viralui* gntvėmi- ]m- 
t raliuoja 
vi rak ir 
gatvėm.

Vakar

kareiviai. l'Llrau-ta 
būriai* Mi-irinkimai

vakare čia nlkrlitivo

užgynė. kml -i» -treika- Im
tų liovę* in»|HnHijal»m> radi
kalų ar kukių len -vMimialių 
agitatorių. Kttriko non'-jo ir 
jj pakėlė |mty* įlariuninkai. 
kuriem* imkarto vergija plie
nu korporacijoje.

REIKALAUJA PANAIKIN
TI KARES METO PRO 

HIBICUĄ.

moterį.
Juoduku buvo vežamu auto- 

Hudūliu Į valriijo* kalėjimą 
U'rtumpka, ne* bijota*! u>- 
IHKdimo. Tvčiau* pakelinj -u-1 jų. 
-tabdyta automobiliu* ir juo 
du atimta nuo *erifo.

■muilo k<<iiH-i-laiiln». gen. 
IVood. Tai imdarč ji* liiąūa- 
nut* pa t iv- karė* dcfiartamrti 
to.

Praaidėjo tardymai.
Vakar įlaugiau kareivių mū- 

*tan atkeliavo i- karė* -tovyk. 
Iii t'ri-tk ir ttamlut. .'>*• karei
vių atvažiavo i- Grant »tovyk- 
lo*.

Virto* valriijmi* {irukuro- 
nt„ -u ptdiriju* |mgvlta kuo- 
veikiau* pankrlbė tardymu*. 
Policija -uiminčja intnriamu* 
rmu-itiinku- ir terori-tu*. I*n-'

BOLŠEVIKAI REGISTRUO
JA BUVUSIUS VAL

DININKUS.

St LMig, Ma.. rug-. 3(1. — 
Centrai Tn-le l'nion. r»ą>re&m- 
I uojanli didžiumų virto* dar 
liininkig |m<lnr>’- ivzoliucijų įui- .................. ........................-..........
■itiikinli katė* im-to proliiliici Į -krlbla. kad iri viena- pra-1. 

^■ngėli. nri-vmg- užtarnauto* 
Imu-ii-'-.

Tri-lmi lill-tu- -tuvi a|*legę» 
Apltit- 

Vi-

Paryžius, rug*. 30.—Palijo* 
litrini miltui buvo laiduota re- i* npli-i* miestų.

Mfliurija nm-klimti mir*tų Kili, 
mr. l'nrlniiH-iitn- didžiuma luti- ‘ 
*ų priėmė rezoliucijų.

Tą n-zolim-ijų Irčiau* n pi ar
de, r knbim-ta*. Aitą* vrn prie- kunti' 
-ingn- nnrktavimui. Kabinėta* kažkokiuo “imtrijotiniii įkvė- 
p.i-in-ngi-rezignuoti, knip *i|.' pilnu.“ Ila-ą- dmmn- npie 
tikti *u imrlaamiito įsižiuro ’Hmm*, npie paėmimų to inir- 
tllj. »to ir apie vi*u* ravo «anli-

,kiu*. Miri-tu* *u tuo mie-tn.
Itnlijo* vynau*ym- nėra nn-1 

-Inėiu-i |ia-1ovio- (Mililiko* 
Kittnii- klnu-iiiH-. Kitaip ir ne
imliam. Ne- uežinoiiin ko ėiu 
g'i'nu klausyti ir kntron |>u 
M-n palinkti: nr |»rir -aro tau 
linui -uuk-mo, ar prie talki- 
u inkų.

Kaip žinoma, Inlkininkni tni 
konferencijoje gnlutinni 

lę. knd mir*ta. ir 
ir turi but m-pti 

IklniiMUiii nei jokiai kaliai.

Bu- vargo italam- ir talki- 
įuinkai ima veikti tik įnamei, 
kuomet prie* italu- pnkil* ju- 

' go»laviai.
K Kimių. Įirani-inuin. kad lu- 

d'Annunzio gyvenų*

Copenhagen. rug*. 3U.-Ma- 
-kvo* ImiIm- vikų valdžia |m 
-kelliė vi*nj liol-eviki-kiij liti 
rijoj regi-lnn-ijų vi*ų buvu>i-p 
raro laikai- valdininkų, tv. vi 
-ų tų. katrie -enovėje buvo ul 
ėim; kokiu- nor* ofirijale. vir
ta*.

Ih> to. prai<ri*In* regirirari-, 
ji vi-ų Imviirių didelių ž>un- 
yaidžių ir kupituli-tų.

Nuo regi-travimo*! |mliu<> 
•uoli ofirietni, tarnaujantieji 
holravikų armijoje.

llrzoliucija pu-ių-ta valrii- 
jn* Miiaturiiim- Wa»liiagt<me. 
Ilnr<nii<» |«iriattgn* rezoliucijų Į’-r i-dulit- npgriniilii-. 

■ indmiti |uičinni prezidentuiIkui Įiulndiimju kareiviai.
IVilranui. jdun mi vė-tia- |m-ulini- žtm<

————— . t u- nejlriilžiatiui-.
KALBAMA APIE TREČIĄ* Si.-lniimt ta*.

PREZIDENTO KELIO
NE EUROPON,

I i’|i->ui IIUI IH". 
tik Imillli««

Į nužudyta. m—kaitaul
Įviliotu jmelllku. Ib-t -ilžei-tu 
i ž.-iHiiiių pri-kailoma ligi <k>. 

""" ' Majoras gal pasveiksiu*.

(folytiijiii teari tolti***. kn»l

Waukegan, IIL, rug*. .TIL — 
Vakar vakare viai ir vėl įvyko 
-iimirimai ralimai- dribtavė* 
Atnerivan Steel & IVire Co, 
kuomet i-ilicija ir -rrifo pa- 
gvlliininkai i* dirbtuvė* lydėjo 
namo keliu* ife-ėiinti- -Irviklau- 
xių imritaigu* dieno- įtartai.

Žinomą valairlų Malimai* 
diriduvi-- -uririako apie para 
tuk-tanėių -treikininkų. mote
rų »u vaikai* ir imralinių žmo
nių. Amonių Imriai i**idriekė 
vakariniu rimu Slierhlan raad, 
gi apie .'Kai priterju* ir tarifo 
imgelbininkn- rytiniu i'tara. 

.Pn-tarųjin hman turėjo eiti 
-trriklaužiaL Kirk lolėliaa jie , 
tarėja Mtli|di į gatvvkarį.

Į Kakmita. viriui* Mrrikiniuka* 
|l«wvo mėginę* prarihriaali RN j 
I imlirijo* eilę ir prieiti prie fy- 
dimų Mrviklaužių. I'ž tai |*»li- 
cija anų -uaraėtavn.

po rilu Mn-ikiuiiikai -ujudit 
atimti -uarečiu»t«jį. I*<ilirijea 
grmmijittuti -urrzimi minta*, 

įpulta*! prie*tarifo imgelhiaia- 
ku*. iTiiugelini iiii|>lė*ta žvaig
ždė*.

Pagaliau* |->licija -u tarifo 
|«ig<-lluiiiiikni* nenltaikė Mari- 
rvutiiur ir tuojau- l«*kui 
-Ireiklaužita* tnrluii--.

Sln-iktniaikai |>> 1<< ka- -nu 
i»*i*kir-lė.

Kam reikalinga kariuomenė.
Vėlai vakar*- mie-i>> mtijom* 

-n tartim |m-mik< koiifvn-nri- 
/•n --rtių. r.u,n'-i apie ka- 

'-■da* >utų. ib-t 
ItH-li'iigt n kari”- u- nr -tauli. 
. X<— -in-ikiniiikui M-eidmuta -ai
re provtikmiii.

I'a-kui -u-iri ■U-tt-r ’i r--jo 
I>i<ii6-r<ai. Iblg-i-- rit i ;.l i | H- 
-miklų j *|H*-i| J:u -.iifo |ia- 
g>-lliliiiiiku-. lt ir- tiu-ptri-lr

- įeiluilaiiti kttriuomrnė*
B-1 kokiai* ’-n-lni- kariuo

mene n-ikuliiiuK ‘ .X'e«' tik gin
ti ii np-migoti -’>• įklnubu*. 
Itiilu gertu. kn>i ■ t» tunlm 
iiždrmi-i ų konipuoi iai tnri-ti 
■ Imi-- -įteikiau oi-. •■ 'UomrT 
neimlų mi |Kts-il*'”;im-i nor 
rvikalingainui km uiomrm'-#

Selini u -i ieit.l;iu>;-i, -t r- 'ka* 
ratiniai i-itų ii m-reiklų narėli 
jokiu įiepititigimm.

riau-ių 
žiimgu- 

iiuliu i iumi-ir-- |*nii'

Londone*, rug-. .‘Ui. —
to* diplmuntin*'-**- *rvroo- 
imminujainti. kad pn-zūbuta*1 
LVil-otui- Inė-iii kariu alke

" linii-ių. Eun>|->n. j*-i S. Vai- J'dv-to nuijotn- rimitl.. ni-i. |»
• lijų -ctaata* ratifikiui* taiko* -'cik-tų-. Teeinu ji- |mvnjin 

I*u1artį -ii *avo timvi-ltiu-iiiai-. J -n’ M'nsa- 
Taip l-iit litavo nmummin>|. 

jamn privS prrziiklitu -ii-irsi 
lllų.

PABAIOS DIRBDINTI MIL 
ŽINUKĄ ORLAIVĮ.

LAKSTYTUVU GABENTA 
300 MILIJONŲ BUBLIŲ.

1

<l

1

Londonas. >ug*. 3o. \n 
jo- vyrmu-yliė nu-prmd«- 
įmigti dil'l-liliti ilidžinu-ių 
•aulyj -tyrini orlaivį K **•.

Putaigli nilaiviui luotui
KUNIGAIKŠTYTE PALIE trukinki...... ..

KA VIETOJE. Ivo -umnninri didi—ui taupi

Lusetnburg. rug-. 30.
1 niguik-lijoj l.usetnkiirg 
■lietui praverta gvvenlojų 

j bi«<-ita*.
Gyventojai didžiuma tal-ų 

i -utik.f palikti valdovę kimi 
gaik-tytę t’harlotte. Gi kalį 
tampriau -uri-ti -u Praneli, 
rija.

Kii 
nitą 
Į.I.-

ESTONIJA CAUNA PINTCU

1 ondonas,

p-i-kolir 
•irrių.

Geneva, mg-. 3o.
I>ijiij rumunų kafriviai |m 
■inč didriį Vokiečių Ink-ty- 
tiltų, ten mi-ilvidii-Į nnl ž<in<— 
d**l -tnkn- gnx<4ino-.

Imk-tytuvr nlrn-ta 3tsi mili 
jonų tulilių tn-i-l.iii- tafikno. 
lui- Pinigui įtinu mtannmi 
\ln*kt ori.

Mnjoni- Imi luii-mi -iminėtą 
vivfuj iinlnkį. tiu*ttkln im»*į ir 
hiix*iy sitil knklt».

1 asiiijtK jutu niit kuiIiiivh n> 
\iiv*’ ii ••k* Iii-i**- ii 

'•imti. It« f hi** tiHeiiK tifii atvyk** 
p'ilit'ijit. i-lihi»k' piklntlni iii* 

IV*-nrn> ’’ virvę, mi kurinjii liti
v<» | mi k nhi til a * iiinjitiii

M.i.t'tra- U zihIm r.u 
' vonitp fi ir Mini vn* i
Hn*

• m nu 
l>

KOLIONIZAVIMO BANKA.

Londonas, mg
Hlltaž* VV 

prnitMf '

j ui. S’io-
ImIk*
j iulvj /«•«>••• Ir

I

PASIDVICUBINO MIRIMAI 
MASKVOJE

Stockholmai I

•I
X

I

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS ).

įtini** Isnhl 
įpilnlii.
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On* Y*a»T.?  ̂.**
■* Mis r*....................................«x«a
■tanC*r> iwism......................»»-••

Mus dienraštis rūpindavosi 
pranešti skaitytojams visas 
žinias apie IJctuvos santikiu. 
su šventuoju Tėvu, kiek tik 
gaudavo tų žinių. Jų buvo ma
ža. Stambiausia žinia yra ta, 
knd lietuviai iki šiol neturi sa
vo utriovo pa* skpaštalų Sostų.

Ta žinia mums liūdna nei
to, kad Is-nkija organizavo 
Ryme daug įvairių savu įstai
gų. Nesant įdėtuvių atriovy- 
l*-s Ryti*-, lenkai ĮMisirupįs 
mus reikalas atstovauti pas 
popežių. Visiems aišku, kad 
lenkai to nori. Is-t neaišku dul
ko toki- dalykų stovi, guli 
palikti IJctuvos užrubežinių 
dalykų minirierijaL

Juk aišku, knd IJetuvuje ka- 
*pRAUGAS”puBUSH|NGCO. talikų yra. kad tiem- kateli- 

kanu, reikės .antikių -n Av. 
Tėvu. Nesant I Jot u vos atatnm. 
reikė* naudotis svetimu. Ix-n- 
gviniisia bu. numint i- 
kllris |mt- (msisiulys. 
ilnry* bukai.

Nesant IJctuvos 
prie (srpežiaus kyla
mus kcao pusėje yra kliūty*. 
Mitrukdžinsio* tų atstovybę!

AiJlcii kaip kml iA 'nury* Valriybr* Tarybų*. Vicr- M’ptyniolilm milijoay Uolienų
klinčių ; MiniMeri* u/.Mvfiių n*iknhj Irititalii |M4>koloM petikietn* įuo* 

I Nuvažiavo j "I. ,__ I—
Diploni&tU Ruiys. Ty*titH-virz’in. .u IJctuvos vai;

• aivL**. a aem I izi ••••* m a < Ma-

unrcviv kataumv nuariuuna 

“DRAUGAS” 
■m* kaMko- Mono «<■* Mesiu. 

nUŠXt».£KATOS BAU Al
■"■■■.........................................U*
IMriid •**«•**••»•*•«*«*•• 

■nnaamil* mkao UIuIm. L*i-

laoini. 
Tų ]m

atstovo 
klausi-

Rūgėjo 25, 1919.
šionti. dienumi. Ekaekuty- 

vi. Komitria. gavo M-kanvio 
turirtio praneiimu.: 
Tite Litliunnian ('ommi..ion

lo lite
l’eaee Cmifen-i.i- 

Infomiation Burratt,
24 Itue Bayard. Eranrc. 

“Ainio-’’ nuo I*nryžiau.
Lietuvių Ih-legacijti*.

Lietuvių delegacija Pary
žiuje.

lietuvių Delegacija prie 
Taiko. Ktaifermcijo*. I’ary- 
žitije. Mtriib-ln iJ M-kanėių 
Idetuvo. valdžių* užgirių at
stovų. Pirmaėdia ysa Lietuva* 
Užsienio Minintcri* |wv(. Au
gustina. Vaklemara., vice-pir- 
mininkai: Martyna. Yra. ir 
Tuma. Naruievičiu.. Delegaci- 
jo. M-kn-tnriai: inžinierių. 
Erncida. Gatvanau.ki. ir ju
riste. IMra. Klimas. Nariai 
Delegacijos: pruf. Piju. Bicl.»- 
ku.. tnipgi Dominika. Sr- 
maška, nary. Valstybė. Tary- |džio* finan.ų atstovas uŽMeny- 
Imm. haltarusiškai kalbančių je, ir |ųt. T. Naruieviėius »u K. 
lietuvių otrioms ir admka- Galvanausku.
tas Solontosta. liosenltanm. Vis, daiktų yra pirkte už

Iki šiol spaudo- dalykus 
prie Lietuvių Deiegncijos, Pa
ryžiuje, tvarkė ir vedė M-k reto- 
rijatae. Liepos mėnesyje ta|x> 
ėia nutvertus Spaudo. Ui ura., 
(x> priežiūra delegacijos atsto
vo Jono Žilinus. Vedėju Bin
to pnineugų kalboj skyriaus 
yra atvažiavusi iš šveicarų 
imiivlė Jadviga Ch<« taku užkai
tė, iki šiol vedusi Lietuvių 
spaudu. biurų "Lietuva” Ber
ne. Berno npaadM Biuras pa
siliks toliau, po priežiūra Lie
tu vo- Pasiuntinio IV-rnv.

Lietuviai perka daiktas ano 
AmkUbm Udvikadjaa

IJetui-o- Valdžia užpirko per 
Delegacijų Paryžiuje nuo-A- 
meriko* IJkvidacijo- Komisi
jos drapanų, daiktų ir reik
menų aptaisytum 35.<*Kt karei
vių. l'ž|iirkiiuui delegatai. |st- 
skirti |>. M. Vėsu, kai|» val

I

—----------, --------- ---- ,

|sųs-žinus puM’-s klinčių nėra. į 
Nuinžiavo j ICyiuų grafu. 1,(»|mvh> uiio gyvenančių IJe-

džio. įgaliojimai., Šv. Tėvas 
nevirti jį priėmė, liet ir jo |»ra- 
šymų išpililė. Nuvažiavo kuni
gai Grigaiti.. Staugaitis Bicl»-

— . .. ’ .. .jlHyimuis tapo lalnu maloniai
ir « «*•”**• 

nte laimum. ..duali I *"’■ Pr’’«rB'“*‘ ««mi■to Mpram radmasi puMuati |K
■y*. irrruiM* «uir zmirMiiiM t • ••igaliotesi. ministn.sJU*,’‘.’*"k,ar,*<',r*”n,,.Mr

VMpatijų alriovai nvHimo- 
aa šalyse nrvieimi(i vadinasi. 
Vitai yra augėlesni. kiti žirnie
ni. Itesanliaėsc viešpatijose

radimai įgaliotasis miairinis. 
ketvirtai! žemesni* ui tris mi 
■Hoosius vadinasi reikalų

■u prancūzišku vardu nar
vinei neįmua-uziškosi- šalyse 
charge d affuiren.

ite alriuvo Ryman ir nrpeisi- 
'■ saukia.

Jau H-iiai ciua gaišias kad 
IJctuvo. vubltia savo atstovu 
fui. Šv. Tėvų skiria kun. Il-rų 
Jurgį Narjauslių. Seinų vysku
pijos kanauninkų. Bet ji- neva-

Inforniatoriau- iki šiol ne- žimija. Jjs ,lnr negaili įgnlio- 
budavo žinoma tarptautiniuose jįnHI |Hi|wrų iš IJctuvos užru- 
aanlikruoM-, l.-t liuilavo žinomi dalykų mlnH~rij~“
{■•traktoriai, isrtynų kalboje 
infomiator ir inriroctor turi 
vienodų irikšmę. Didelė* civi- 
lizuuto- vicš|mlija* nuižoms 
acriviliziuiloni- vii-špatijoin- 
iki šiol dažnai įsiskolindavo 
savo kariuomenė* ofieierių. 
kad jie (aidėtų -u-iorgnnixil<>- 
ti armijai arini (adn-ijai. Tie 
skolint ieji ofieicriai va<limi-i 
in.tniktori.ii-. Taip Švedija Im 
vo jm-koliiiu-i instruktorių 
Persam-. Ilu-iju Bulgaram- ir 
t. t.

Šv. Tęva- in-tnikti>rių nesi- 
tiki iš iJeliivo-. m- ji- neini, 
ko nei kaiiiioiiH-iič- m-i |*ilici 
jos. Lietuvos užrula-žinių <lnly- 
kų ministerija išrado, kml šv. 
Tėvas reikalingus yra (uiiui 
šaus valdininko civiliuo-,- dai 
gtuoM- ir |*ivadili« tų valdi- 
niūkų infonnalorium.

Benediktu- XV žino-i ka* 
e>ų» ir už informatorių |>udė- 
kavos. Ji- m-|>usi/s-i-. Ih-t uu-» 
Lietuvini-katulikai jnusiim- 
mų* ministrų įžeidi, jei jie |ui 
siųs šv.gitnm Tėvui u- niiilin- 
smlorių. te- )•;«-iniilim. m- |gn 
Įlotų mini-tių. o tiktai 
matot ių".

Alų- nžrtibvr.tnių dalykų 
ministeri.fi jan (atdari- keli

nti*” diplomo- 
"u "išradimu“ 
i i.i klaidos Ju 

kad IJitnvo 
■ tinimo

l’-nas Vinika. niuiiu pram*- 
ša, knd IJctuvos valdžia žada 
laikyti prie (Mųicžiaus savo 
"informatorių". Ta» sumany
mas yra riels'-liiia..

ŽINIOS K UETUVOS.
šin iMlni. Dėl lenkų kariuo- 

ineni-s veikimo. .Mes. Dainių. 
Meižių ir Itai.tnliudžių sodžių 
(Vilniau- gulu Gelvouių vnl..) 
Širvintų n|>ylinkėję gyventojai 
nutarėm (uoluoti Jo Ek-cch-u- 
vijai Miiii.leriui Pirmininkui 
M. Sb-ži-viėiui lokį prašymų 
skuta tų:

Iškcntčji- atauginu is-gu šiiu-i 
tų metų sunkų ru»ų cariumi 
jungų, pu-kui patyrę sunkiau- 
«i« vargo ir -kurdo nuo "kul
tūringų" žvėrių vokiečių, ga
lų gule at.iduri-in ru.ų vagilių 
ludševikų naguose: nvapraku- 
uuii jie mn. vargino. Is-t kant
riai le-Mtii tų jungų, nes Iniviim 
tikri, kad m- šiandien, tai ry
toj nt va<liio- mus tino jų narsi 
nm ii kariuomenė. Ih-t kų tik
tai išbrtikė iš musų šalie. Isd- 

intor ' -eviku.-. kai nt-ira-lo |ias niu.
1 dnr vieni okupantai lenkai. 
I lu mivo žiaurumu ir žvėrišku- 
I mu pra-oko vi-u* buvusiu, mu- 

ų kankintojus. Atėjo lenkų 
kariuomenė puikiausiu uluil- 
iii: (laditi lietuviam, išvaryti 

l-’tivikii- t' Lietuvos; taigi 
1 <moin- knd jie musų
Idraus rip-hj vietų ne

jų. liet <Ln lauk.

i

♦1

'I,
HM®

Vienos Blekinukes Mazola 
Užteka Daugybei Kepimų 
ir Sutaisymui prie Valgių 

Josų Virtuvėje.

JUS galite daryt daržovių prievalgius ir galite kept bulves Mazoloje.

Mazda yra tyras, švelnus aliejus, padarytas iš grudų geriausių ku
kurūzų (komų). Ji yra rdinuota iki galutinio tyrumo. Todėl tai 
Mazda ir yra sveikiausis virimui ir prievalgių rataisymui abejus.

Malonus, gardus skonis daro Mazda pageidaujamu aliejumi tarp 
mylėtojų itališkosios alyvos. _

iniu-, mokant 5% imlukų. Ši 
(■n.kola yra duota Lietuvai be 
jokių užstatų ir gvarantijų, 
pasitikint virst Valstybė* vek
seliu, ii ko matyt, kad Ame
rikos valdžia yra prielanki ir 
užsitiki T Artuma valdžiai. Pri- 
ėmimai šių daiktų mou dic- 
notai. atvožtam ii IJctuvok j 
Paryžių sprrijalė komisija, mi- 
i-idedaati ii inžiaivriaus My
kolo Strvbeiko, nario raririn- 
kiiso MtaiKtetijosų ir p^lĮfiaia 
ko Kocevo*. ptdk. Gedgaudo 
ir leitenanto Biliūno. Liepos 
29 d. atvyko dar Maj. Liutkus 
ir Kaj.it. Taliai Kelpša.

Trisdešimt. ašluoni vagonai 
pirkinių jau yra atvežti j (tor
tų U Rocbeik-. karei
viškųjų uniformų. SU/MK) porų 
Imlų, U/100 gimtinių Imtų, 
tlaugykė vūokių kaltinių, 30H 

nutMiny, 33/MM) Ica- 
iri vi Akųjų .iniclių 1(10,1)00 .va
rų konservų ir visokių reik- 
tiH-nų ir prekių.

Apart to. lietuvių Delega
cija užpirko vakižiai nu„ to* 
|mt Ameriko- Likvidacijų. 
Kouti.ijo. už SSŲMM) dolierių 
medikamentų, daktariėkų in«- 
truuientų ir įvairių reikmenų 
ligonitučiam.. Pirkimų ir Irau- 
.(■irittcijų prižiūri Dr. J. 
šliupas gi dnlutr. Dr. šliupui 
ičvažiuvu.. Dr. Kasys Grinių., 
kur. birželio 15 d. atvažiavo 
iė Ki.lovudzko į Prnnettzijų.

Lietuvos delegacija pu 
popežių.

Gegužio 23 d. nt.ilnnkė Ity. 
me prie šventojo Konto pirmo
ji lietuvių vtddžiov dclegaci-

tuvoje žydų. Atstovai nuo A- 
iiH-riko* lietuvių: pp. Jaunas 
Dubuži*. Jonas žiliu* ir Bro
mu* Balutis, (ir Tarnas Naru
ševičius, kaip aagšėiaus).

Ib-lrgacijus (Urmininkas ir 
nariai yra skiriami Valstybė* 
l’rrzėb-iito. Ibi vice-piruiimu- 
kn, du sekretorių ir įvairia* 
kito* Ibdcgaeija* komisija* yra 
pačioj Delegacijoj renkamo*.

Amerika* lietuvių atstovui, 
pačių amerikiečių išrinkti, y- 
ra pat virtiniu Lietuvon Val»- 
tybės Prezidento ir |»o to jau 
lieka jo išimtinoj jurisdikci
joj. Jie gali būti atšaukti ar 
pušalinti tik paties Valstybės 
Prezidento įsakymu.

l*rie Lietuvių Delegacija* 
Paryžiuje susitvėrė 1 <L liirž^ 
1919 lik IJetuvių Komitetas 
nuo karės šel|*ti. Piniiininku 
yra Dr. šliuims. vice |iirtui- 
uinku A. Vilimas, srierrto- 
rimu Pr. Jansonas, viee-srkr. 
Elena Jan-onienė. iždininką*. 
J. Pautienių*. Tikslą* šio ko
miteto yru grųžinli civiliu* ir 
karu Is-laisvius į Lietuvų. 
Pranciizų kam ministerija yru 
im-ky rusi Verdumi miestų, kai 
|*i Imzę lietuviam- Is-biis- 
viaiu. ir kareiviam*, esantiem. 
Prancūzijoj, ntvežtiem, iš Vo- 
kietijo* ir Irnvusiems ėia ru.ų 
nrniijoj. taipgi ai važiuojam 
tiem- iš Makedonijos. Afriko- 
ir iš Pictiia-* Rusijos. Tokio, 
luil Imzes nuiiHiiim įsteigti lh-1- 
gijoj ir Lotaringijoj.
 ■ 

atėjo nuliu* |iais-iu* uolėti, už
ginti mum* lietuviškai šnekėti. 
Pifiiaiėių-ilvnriiiiiikų vedamo, 
l'-nkų kariuomenė* ir žamlar- 
tia-rijo* veikimus čia np-ireiš 
kia I** gabi dideliais vogimais, 
įnešimais, brukimai* žmonių 
kab jiiiuin. (linkimai- nngaiko- 
im* ir rykštėmis, kontrilmrijų 
užkroi'imai*. kyšių ir išsipirki
mų ėmimais ir vi-ukiai* kitai. 

; m žmoniškai* pasielgimai*. <<a- 
i lų gale nagaika ir durtuvu ji- 
vcn-ia imt* rinkti kaž k>>kiu- 

'at-tovii- biikų S-inian. v<-r»*Ul 
i rašyti, (on l.-tikiju- 
i l inkimai apie Širvintų
liktu daiigidi

Me* nesi 
į kuilį kini o

CORN PRODUCT8 REFINING CO.
17 Batteiy Ptace 
New York City

r: oo■aja. Dalyvavo joje grafa. Alf
reda. Tiškevičius ir jmgellsin 
jo pakviesta, kun. Dr. Vi»kut»- 
taa. Tikslą šito* delegacijos 
buvo išgauti iš šventojo Korio 
IJriuvo. ncjirigulmybės pri- 
|iažiuiiuų. šventasai Kosta, 
per kanlimdų Ga*|iarrį. vals
tybinį Jo Šveuleiiyliė* sekreto
rių. daliartiuv liet u vos vai- 
«ižių |>ri|mžino kaipo tokių, iš
reiškė linkėjimu, skaisčiausio, 
ateitie* įgyti Lietuvai laisvę 
ir a|H-iėim- remti teisingu. IJe- 
tavo, troškimus.

Vvik tuoj |s< tanu lie|s>. !♦» 
dienų, uiivyko ICyiiuin mitm- 
ji Uetuvių delegacija, suside
danti iš vi»--|irvxi<lciito Tary'- 
Ikm Ktaugaičio ir iš vikaro gr- 
nernlio Keiuų diecezijas prof. 
(iripiičio. Tikslu, šito. <l<-l<>- 
gacijo. buvo (įrašyti šventojo 
Tėvo, knd sutvertų atskirų Im 
žuyrio* iiroviaeijų Lietuvoje, 
kad tokiu Hudu geriau* sutvar- 
kiu. Imžilytinę admiiifri racijų 
ir turėju. Is-tnrpį smuncMmų 
.u Ajiaštališkuoju Kostu. Pra
šyti tui|igi. kini IJetuvojc, vie
toj trijų, luitų įsteigto, ketu
rios ar |ienkio* dii-cezijos. Ku
rijų. vedėjam, buvo įteikta, 
memorijalas, kuriame i-paro- 
dyta Liriuvo- luižnyrio. stovi, 
ir jo- n-iknlai. “Ačiū, kml iš 
taip toli atsilankėte. Žinau 
kiek Lietuva yra prieš kanj 
ir y (mė Įier karų nukentėju- 
•i". Toliam I luii-itn-jo, koki* 
yr.i Lietnvajr (miltini- stovi-, 

(kiek gyv.-ntiijii. kmp ji« dūli 
nn-i -illvg knll.e ir lt. In-lei

Iii
Sfi

SIUNČIA PINIGUS | UE1UVA
ir gvaraataoja

Narinius gauti prekes pinigų ir kitų tintų 
meldžiame kreiptis paa: 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.

|hc 45 minutei*. Atsisveiki- 
mini, Av. Tėvas (lalaimitai de
legatu.. judviejų gimine., vi- 
.u* Lietuvon žmones ir kram
to vyresnybę.”

Iki šiol lietuviai prieidavo 
prie Šventojo Kosto arlm jn-r 
rusų |m.iuntinybę prie Vati
kano. urim ]M-r įtekmingu, prie 
Vntikano sėdinčiu* lenku., ši 
■lelegarija priėjo prie Po|>c- 
žiau. n-komendaeija ir vardu 
Lietuvių valdžia.. Valdžia uui- 
tn> (atsiųsti ir užlaikyti prie 
Vatikano nuolatinį "infidiuu- 
torių."

Prie mobilizacijoj kartų ir 
karininkų. s

Gegužio -ti dienų l>u>o įsa
kytu Lotinoje ntieltui mobili 
aaeijn.

l.ieĮHi pi dienų K ra-t<> Ap. 
■nugi* Mim-b-rija (iriegtam 
pn kelt. . kad “tiri l.ietniii-

riant tikėjimo, nė kailio*, ko
kių ji. rumiieje vartotų.

Kficcijalis įsakymas yra iš- 
įvirins ka» link inteligentijos, 
kur.< -kaiului "kariškų kadrų 
prirvngitimi, visi Uetuvo* pi- 
licėjai, išėjusieji lanuižiau kaip 
keturių kbiaių mokslų (gimna
zijų. miesto ar kitų mokyklų), 
visi augštųjų mokslų studen
tai, gimimo nuo 1994 iki 1900, 
yra šaukiami ir mobilizuoja- 

Imi. Visi turi nevėliau S. m. 
< hir/riio mėnesio 10 dienos už- 
' -iregi-trnofi įui.« Apskričių 
I Viršininkus gyvenamoje vie- 
• toj."

Po j-akymų yra (lasirašę 
1 Prezidente- Smetona, Min. 
Pinnin. Sleževičius, Krašto A p 
-augo- Minisieris Merkis, Mi- 

i m-ti riu Kabineto Reikalų ve- 
lieja- l’etkevn'ilis.

šie įsakymai paliečia Lietu- 
, iiu- gy veriančiu- Amerikoje, 
Anglijoj!- tr kitur užsieniuose.•

(Pnliuig* bus).

ju! T»ki<> neap-akmuai sun
kaus jungo: tų vogimų, plėši
mų. plakimų, kalėjimų vargi
nimų. Imisiansių pažeminimų 
ir kruvino terorą, nežiūrint 
musų lietuvių Is-galinio kaut- 
runa*, mes ilgiau ncta-galūuc 
kentėti.

Nužemintai | įrašome. Ju.ų 
Ek*rclcu<ijų |<ii-irupinti. knd 
į Širvintų. hutu atsiųsta San
tarvė. atstovų ih-leguvija ištir
ti lenku kanuomenėa ir žando 
n; įiežuuitu.-ki-m* p.K*l'lgi 
nuims ru lietuviais (faktų vrn 
■imtai) ir pra-yti Santarve.-, 
knd lenkti knritionn-m ktiogrci 
> inu-uii Imtų pi.tnalintn ii l.i* 
<UVo. ir jo* M.-toiė. Vilniau.“

S I <n ra i-a i Dainių, Meizjų 
!Lii»tnliud.ii

Toku. 
jmi nt in

liauth

pirk: kUTY
MO ŽENKLELIUS (WSS).

BIZNIERIAI GARSINKITE* 
“DRAUGE.” 

><miuummniiimmuiininuminumm

ministeri.fi
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ribteuMM*
.CUnUn,0DA I vaduoseji aoeijaliatai, kurte

------------- | kur tik eiu* vis pasirodo tam- 
lu. J. GakliMo prakalbo*. ) aesniaia už kitua.*Jie visi sako- 

Rugsėjo 21 d. via įvyko gerk (si esu taip mokyti, taip manda- 
kum J. laukaičio praknllx>s.1 gus bet gaila, kad dar jų, la- 
PuUikos susirinko viri šeši' blausiai tVvstvilIes soeijalistų, 
įimtai. Dauguma tarėjo namo mokslo nieks niekur nematė ir 
gryžti, nes svetainėn negalėjo to jų mandagum* nepastebėjo, 
ineiti. Iškabsi buvo permatyta,1 Nes kur tik kada yra rengia- 
ka<l iniIJikos Ims daug, bet kati j >>*** katalikų prakalbo* ar taip 
Moterų Sujungus 26 kji. tų' vakarėliai, jie visuomet, be jo- 
dieuų turėjo paėmus ir

■ė* nebuvo galima imti, kad oe-'Imkim, kad ir šį kartų. Gerb. 
pakenkus Kųjnngiriėnis. Tad kalbėtojui <lar nejmhaigns prn- 
syluu visa iškilim-laivo. Puldi-'kallMis, musų "mokslinčiai" 
ka laibai nuvargo, ne* progra- j iąadėjoj»rir*tarauti ir uždą- 
da*. Nežiūrint man1 ai g m, pub- • lingu* ir vaikišku*, į kuriuo* 

jr jie patys negalėtų duoti at- 
sakvmo. Bet jie tai darė, bil* 
sukelti trinkimų. Gal jų teka 
ohalsi*: "kelti triukšmų ir pa
rodyti save kvailais.”

Daug yra lietuvių, kurie prie
šingi išauklėjimui aavo kūdi
kių mokyklose, kuriose jie iš- 
llwk*tA rtutelrmiiųųyimafmiy 
gan* gymnim* dalykų.

Irake prakalbų aorijaliatams 
imkėlmi maištų, pasisuko tarpe 
jų keletas čia augusių vaikinų, 
imbaigusių augslųjų mokyklų, 
kurie atsakė soeijalistam* j jų 
klaasianm taip, kaid U gėdo* ki
ti socijalistai turėjo pnmiia- 
linti. Ti* vaikinai, kaipo nmk- 
■Iriviai, ėjo prie mandagumo, 
o “pagramdnkai” nežinojo vi- 
Vk-tm išdrįso'nrtsdįatrti^- 

nų merginų, M už tai ji* gavo 
tekių mamtagumo Merijų, kad 
jos jis nepamirš.

O-0-f.Dl

tuvaitee t Meflloiakit tuMomis 
riuejĘ, kmm ue auiiaaKpt | 

Aukokite kų kas galit 
ir kMt kas galit Atmiakim
ant Lietuvos kareivių, kurie 
šiandie kaujasi au priedais ui 
savo ir musų laisvę. Aukokite 
dėl IdetuviM kareivių be jokio 
išsiteisintum.

Racinieėiai, n<-|Hixilikim už
pakalyj kitų kolonijų. Jeigu 
rinkikai kartais kuriuos namu, 
aplenktų, neužeitų, tai meldžiu 
savo aukų atnešti |«s T. Ziz- 
ininskų, 1241 N. Krie Kt.

P. J.

suutytojį IALSAL

MHMI KEKALAOM
biim kukučiai unuuirai

HiMrDM • DIRBTI AMT LYGIŲ
Merrtžkmna. mairto, Mtekt- <0ATŲ
otų. m “L -trr <»rtt>it vyrok krtauMoi. roikalmct:

BM IVlthO UiBUOdiji- <Urtma pulutua. orą incn Ūkiai kMlr- 
ramm ra irai | bOMO OVCMoa rU«4e« rtrOpOPOS: B V«-
ma« Kraujo! Unkua I |>» i noaltr.tr dnu-

_ _ _ _____ *. . * Meo Jums parodyvluto. A U-l kita
Partola sureguliuoja jūsų '<r rmnikmum..

maisto viržkinimų. I URBANEK BROS.

Tai malonus ir skanus sal-j *»,y>l>Tiiul->osr- 
ibiiniai. katrie vai,, kraują ir (3359 Ogdcn avė., Chlcego, III. 
vidurius. Partolu — geriau-’ 
šia priemonė prieš visų vMii- 
riimse negalavimą. .. , v . . tv>rr tmekatt* tų ItertuMtt ir Mirty k-l-

Turim* tuk>tniK*IU> laiAkų/lw. kur* 4h«w ^Utrtav. j 4«rb«
____ ■------------ «- ^ra-Ln IŽnraRIL. • valueraM «Ktm atGarMuH ir W 

IHKllja gr- amrru Uat p«< I kruta raupu 
ra veikimą. I Mvmm* .ira**ku nrara* *■> r iki

B t a U»4«m.

J. OLSZEWSKI,
5120 80. Henaitage ave^

CUcagu, DL

IH <

REIKALAUJU

ANT PARDAVIMO.

B X T R A.
Parsiduoda labai pigiai 

spausdinama mažina su Lietu- 
viikomis raidėmis ir peilių po- 
pietai pjauti. Kam butų rei- 
kalinyj fttsii&ukit j 

"Draugo" Administracija, 
(P. 0.) 

1800 W. 46 SU Chicago, IU.

Uždirbk 
’35iki‘50 

j savaitę
ktnMjial ir kriatKial >ra re įkala u. 

jaml vauo-nrl, J. a tari trumpo va
landa* »r Išnara tarka.

»r« (Taline Jua lAruokytl (to «Urt*o 
| truiai-a Uika liraomH ar vakarauk 
ui tetai* kaina. ffpvcljalla ekyrtua 
mok ibiu* o ant oiuvama Paurar aaaM- 
•u-

lik* teoiau ramiai užsilaikė; 
•lydžiai tėmijo kas laivo vvi-

Gerk. kun. J. laukaičio kal
ba visus klausytojus patenkino. 
Aukų elevelandirčiai sudėjo 
suvirs 1,100 dol

Liberalai ra bolševikais nc- 
sykį Clevelando katalikams per 
aavo laikraščiu* buvo užmetę 
neviikiumų Dabar ii pavydu 
jie gal kaž kų pramanys. Libe
ralams ir bolševikams toks 
Clevelando katalikų duosim- 
mas yra dideliausiu diegliu |mi- 
iouėje. JtokaipCtevriandegy-

hm taute* reikaiaaM. Oiais me
tais Clevelando lietuviai kala- 
n?U- -t rara* **— - «------- ■ - *-* -
iuuu yncs auKuro puK>-
j* suvirs keturis tūkstančius 
<M. Kai k« pasakys tobar Iė 
bevalai, kurie lygina save ra 
katalikai*. Jie aavo prakalbose 
kad surenka purų deaėtkų duL 
tai nežino kaip girtie*. Patrini- 
r— a--- a -----  ate----».« «jau, aaa luųa uueruai ay*f 
labai susikrimto patyrę katali
kų daosamnų. Kai kų dabar pa

Vyčiai ra aųjangietėmis ra- 
ložė du veikalu. Atliko gerai.

Kalbėjo dar ir p. K. Oerau- 
lis apie Amerikos Lietuvių 
Pramonės Bendrovę. Parduota

Jautriai pa it i4rt ratavus p-lei 
U Baltraševičiutri eiles, pritai
kintas 1 Jetuvos valdžiai, dėklė 
maturkai įteikta puiku, gėlių 
bukietas.

Dar kalbėjo klebonas, kun. 
Vilkutaiti*. Paslepi L Vyčių 
choras atgiedojo Star Kjmii- 
gled Hatuier, Grįžkim į Lietu- 
vų ir Lietuva, tėvynė musų, 
pritariant Tautiniam heliui. 
Programų vedėja, p-nia M. Bu
čienė. |ia<lėkojo publikai už 
mandagų užsilaikymą. Pu tu 
prasidėjo šokiai.

Kųjungietės šį sykį daug |iel- 
nė. Turbut, pclisi dalį paskirs 
Griuvus Raudoną jam Kry
žiui, kas ir vertėtų Įaularyti.

Balandėli*.

WMTVHXI, ILL.

Bugs» a d. Av. Kaaimiero 
par. ebora* surengė gražų va
karų parapijos naudai. Sulošė 
gražų veikalų "Kastutė,’* ku
ri gražiai išėjo. Lokime daly- 
varo riiUMu. ypalra. " Na- 
statės rolėje—M. Straadaitė, 
'•-snfcirms K Adomonienė 
l’< tro—Pilkauskas, Jonu—K* 

Gogelis, Itaštiuiuko—Junėis, 
Viršaičio—1'uskenis. Pertrau
koje p. J. Prakalti* pasakė 
tniuųaų prakalbų apie dabarti
nius Lietuvos reikalus ir apie 
L K. Kryžių. Pasibaigus pro- 
gramui. vakaro vedėjas ir rexi- 
Mirius, taijsgi jmrapijos rašti- 
niukas ir ilgus metus tarp vir
tus lietuvių darbavęsis Jotus 
Znlmlionis atsisveikino su vi
sais Jis išvažiuoja į Valparaisu 
universitetų toliau* tnokinties.

Aut galu liuvo lietuviškus žai
sk'**. Publikų* buvo pilua sve
tainė. Pelnu isirapijai nema
žai liks. įspūdžiai vakaro geri.

Vakare buvęs.

tta, Amerikoje, lietuviai 
bolševikų pasekėjai guldė gal
va* už Burijos bolševiku*, no
rėdami įtikinti žmones, kad 
jie yra geriausieji įlarbininkų 
prieteliai ir L L

Kad* lietuviški ir angliški 
laikraščiai aprašydavo apie 
rusų Imlševizmų ir ju pragaiš
tingu* dariau, tai jie rėkdavo 
visa gerkle, kad tai neteisy
bė, knd tai kapitalistų išmis- 
las. Pagaliau* atvyko iš IJe- 
tuvos gerk kun. J. Uukaitis. 
Ji* gyvu žodžiu apsako, kas 
per paukščiai tų bolševikai. 
Bolševikų pasekėjai vis dar 
nori uiapti, sakydami, kad 
kunigas, neteisybę sako. P-a* 
Karatu važinėja po kolonijas 
su prakalboms, ir jis tų patį 

ti*. P. Karuža sako, kad Rasi, 
jo* bolševikai, nuo kurių ir 
lJetuva daug nukentėjo, tai 
yra iugunuu piktoje prasmėj.

8ako, kur bolševikai būro 
inudatę kojų ant IJetuvus

juoe ir keiks per lakstė^ aee- 
«G-

Dahar jau ir laiškai iš Me
tanus tų patį patvirtina.

rų veikimą.
Aitą dėžutė

gerus 
kraujų ir vidurius.

lių pinigų, bet. atmimlami, 
kad žmonės vartmUmi Par- 
tola |mlieka sveiki, užsisakant 
•lėtutę Partola kainuoja tik 1 
dolieris.

APTEKA PARTO8A,
160 8MMd AVMtM,

M«w Teric, M. T. Dept L 4. 
(«•>

įnikti nuvyjr ( 
saldainiu*, kurie valu

Aitas 
yra įvrlas dnlr-

1D.LACHAWK7

PAIEŠKOJIMAI

Lietuvio ’4rab«*eiua patariu* uju. 
Ui«l<rtuv«-*e ke-pig.judg Hokalr in«l- 
dBi atrtfasl . o mm tUrldi imal- 
to Uta*no4iMl.

2514 W . 23 PL Chicagu, HL
Tcl. <•.*»! :iw.

KABIUKO
DARB1KLVKV.

MOTERIŲ IB MEBGAIC1V

Ileikalauja prie <laibu į mu.ų 
iUXt Fabriką, 
Kupara Fabriką

KIKSIMŲ FVPIKUV 
FABB1KA

Prityrimas aeroikalingas. 
Geras užinokt lis.
Pastovus dūžta*, 
lieta proga įpidiriiti.

KKKIIH. IKIEBUCK & cu
Hmiuui-avv. & Arthiiigtun SI.

A. J. P.

Ii

TURTO AUGIMAS ŠIO BANKO
Raportai iūiųsta* Auditoriui Valstijos lllinois Rug-

SIS BANKAS

North Westem Trust

MASTER SCHOOL, 
J. I*. IUmiMml r-raktink 

130 N. šute SU.
<krt. 4 luboa

t»i. mi

Dr. C. Z. Vezelh
ūkti % k nrvrtOTA* 

%*»tao4<^- »u<» > ryto iki B rak.
N«4< h«*«ni» pakai autarim#

ITIN Mi. .V4IUk.M> AVKVVB 
arti «7^o* GatHo

| ------------------------------------------- raram.mamraraM

Phiksnos

I

ERNEST WEINER
DRY OOODS

ŪKĖS! EKTRA! ŪKĖS!

Dr.M.TJ5trikoK»
LIETUVIS 

uTumMAM m ntmi rmb 
•TAT W. 47th nu DL
itfiaes T*1efr»sa» IlovlevvM 

\m»iy T* hTuaaa- hrelry 4JG

i
I

Rugsėjo 24 d. U'estviiiė* lie
tuviai katalikai surengė prn- 
kallms. Kalbėjo kun. J. Iradmi- 
tis, nesenai atvykęs iš Lietu- 
vos. Išpasakojo visus Lietuvos 
vargus ir skatimi žmones pri
sidėti prie pageriiiimo jo* bū
vio. Ju kuliui žaismėm* laimi 
patiko: tni parodė gausu* del
nų plojimas. Toliau kalls-jo iš 
tVasbingtoii. 1>. <'. atvažiavęs 
p. T'csiiulis. Jo prnludliu taip 
gi žmonėms |>atiko. PO to buvo 
renkamos aukos. Kiek surinko, 
neteko sužinoti. Apie prakal
ba* nėra kn <iaug rašyti, ne* 
išbalini- svarias m-aplrnks.

- turimi, nei vieno* lietuvių ko
lonijos Amerikoj. Noriu tik šj 
tų priminti a|nr uių* "apėvies- 
tUusius.” tVeatvillė* socŲall*- 
tu*. ir jų uisiUikymų tekiuose 
susirinkimuose. _________
yra kur Amerikoj, ar kur ki
tur. tokių tinusių, ueprausta 

. bariui; syrų kaip W smailei

Rugsėjo 21 <L Tauto* Fondo 
7V-to skyriau* buvo susirinki
mas Av. Kazimiero parap. sve
tainėj. Susirinkimų atidarė 
pirmininkas, T. Zizminska*. 
Mėneunių mokesčių įplaukė 
412.25. Nutarta surengti pra
kalba,.

Po Tauto* Fondo susirinki
mu, p. B. Telrviėia, L llaud. 
Kryžiaus lėmėjų skyrių pirmi
ninką-, atidarė L R. rėmėjų 
.-kyriu susirinkimų. Nutarta ei
ti per namu* ir rinkli drabu
žiu,. auka* ir kitur daiktus L 
lluutl. Kryžiui. Rinkėjais i» 
liuosv nuro apsiėmė; A. Zis- 
min*kaitė, II. Moekaitr^ l>. Jee- 
keviėis, P. Ksluhutlur, R. Te* 

Įleviėia, H. Karpaviėia. J. 
A* uežiuau ai plgienska*. Rinkimas prasidėjo 

sti rugsėju 21 d. ir tęsis iki spa
liu 9 iL, i. m.

Tai-gi m<u>o bvtunai ir be*

& Savings Bank
Milwaukee Avė., kampas W. Division St, 

Chicago, III.

rųraw Taupumam jame skyriuje
I _ Viri indeliai išneša ...

* Turtai Banko ...............
$8,050,000.00
11,300.000.00
12,600,000.00

Siunčiame Pinigus Tiesiog j Lietuvą

Jonas S. Smuliki. Prez. 
Wm. H. Schmidt, Vice-Prez.

Jonai A. Prcbu, Vicc-Prcx. 
T. M. Heluuki. Kaaieriu*.

AMt |«uf«Le4 ttete* mHm tu^lCIJlMit | 
ui kraiti nokiu* altrtf »u p "Pala įsu-
diaksis. fteeeut dilUnu.' <4» Kurtm|. I 
arfclbti. 49 k M* ui lt). :<»•• Itute-litę am.

BZTjttt. tiktai Ittkhe
lt•,•>«. e* IlkUMUa jt«l kak*M l*Uiv- 
k«ns' tų.

skn,. Iė,»«« |m«tk*ti rviku si.. | 
iGG; >:• hMm |l !.*♦«. ti*ifk>ti reiki*) 

2<G akru IMIteketl Jei*
kta fl.GGG. Ilk taniu* ant |G n»»«M tk 
•ii«tk« jiiiiti. »• ikrų ItiutlitM
r«tl»ta lt.Gan T.ti rinkit* n«a *ni
beltra aetiits f’lM/.ietie ptenlavimn ta| 
e*st laiul. ^a |*r*u4*<ta ritrMt Htet e»k< <

I Mira r Ktrt4uaaan l.ilkaa a|t*4J4U( t «L 
(ialltet-e p*** •
Httn riartasbt M>. . , . t.*«.
ir kr K>aultM- pirtrti
l«rrattikrt«kHi prnel kų lurkalr. k >4 
|ets laikui IH alr-s||«1 auti t IN
f ttrtuu* t j>> l>fO|«kl1* » ** k*«n*' -i »• Ii i . i '

P. A. MAŽEIKA.
I kteoMekti OtraMiEU**

R. 3, B. 56. CampbeUsport. W.>,
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tritluau McKlkUv 

un*O HM»KtA)* I.KUH 
MM IMK Wr-4«vw tk.aira 
K<c&>w* W. xl i* owAa

i _
r

Dr. G. M. GLASER
l*raktttate«>ja S7 metai 

on**A 3111 hu. Mnreaa M.
IbrvvA M-ru M-. I'riruio, 11L 

Hl *l?*l J ALIOTAM
M«X9nFk*4. Vyniliu. tuipfi chra- 

atškti lutu
I'FIRM VAI,1X1 h•£; Km« R rrta 
įKl AB. iuo 12 IKI 2 pml. bm T 

iki b i<*Ua4ai lakato.
Ws-x. f 0ot

• --*..sra^ A»*teO <»T

>5<

F. P. BRADCHULIS
Lactovii A dvokalai

Attoroey ai Law
IPL W Nuaria, (ui tleuk M. 
Moum JOT. Trt. (’catral «X> 

CHIC AGO, tUsIKolM

OfY.S Bltt Bo. HalalM lU/vut 
CrHtma taidi Mitu

■ ■■■ ■ sss*****—•■■■* ■■ ■•M
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nan i* alinta a

: DR. W. A. MAJOR
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«Mint
Aw«Mt a

1
t

■-------
e

I

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

ss mi. ui kuli; «iuxr 
Uyvtuimu Tcl. ItutulHtlril BT 

Vakaram S>11 W. 22-»ri Mirnat 
Tol l«*rhw*U •»» 

CHICAGO. H J. 
i:---—--—-——...............

iUs-1 >li ė u A .iiium) inv. cbicMa 
T«.vtv<te*» 3n<<

DR. A. A. ROTH.
Itum* o4/1*>)b. Ir rft.rjrs-s

a. Vyrus*
V«l*ų u *1»4 «blu»uSU 1<I

• >»<•*- si.i i- iu .*,4 m. ckimss

7. ■••»• t-r»»»r MW
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Y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
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Policija pradėjo tyrinėjimu*.

PIRKITE NARIŲ KRAUTUVĖSE

IMA VALYTI POLICIJOS 
DEPARTAMENTĄ.

PADARYTA BAIMES SVE
ČIAMS VIESBUTYJ.

SAKOMA. SUSEKTA MAIS 
TU! SUOKALBIS

Tarpe siiareiluolu yra ir lie-* 
tuvių.

SUAREŠTUOTA DU JURI 
NINKU.

i

VIENAS BR0LI8 N USA U 
TAS. KITAS SUŽEIS 

TAS.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. Ino. n-iknlnvimii*. angly, dvi
guliai buriančiu- brange*nė«.

Ib-i-Lui. kad jei darbininkai 
■ nu duii'.-uiii lindėti iiž. daliui 
o dili, 1ruiii|n-.ne Valanda*, 
lo l.ii ui likt- \i*liūlia liė 
l.iJoninis

Juk taip yni vi-inanet.

Antradienis, rugsėjis 30 d.. 
Šv. Hternnimas, kun.

Trečiadienis. palis. 1 d 
Sv. Remigijus.

■

500,000 Darbininku Chicagoj

Gary. Imi.. -iian-limta N 
įmonė-, turintieji ii it.it n 
)4ietm dilbi u Vė.e. Kili kurie i;.1'", knd jo -i.l.bimy nų krautu 
jų kaltinami užpiildinėjini--jvej, itsul Ue-t kludi-on gal. 
moterių ir vaikų, kurių vyrai kndmždina-i. Jinai |m
ir lėtai ati-i-ako pri-idėtj |,r;..1 Juka iJ luvo- ir *u revolveriu 
rln-iko. Kili kaltinami už -m. ripuole kranluvėn. Atnolo ten 
kalhiavimu. .ugimiiti Jnli.- vagiliu. Vienų iė jų |«aJovė; 
vyriaii.yl*.. jkila* |m-iilavė.

Jie .iiaieJlmili praeitą m-I; I l'anirkėjo. jog abudu yra 
iiuidi.-nį rltvikininkų .ii-irin jurininku iJ Grenl l-ike -lo 
kine-. Ka.l Nole l'arke. Poliei Jie. Iloberl Maihbot. 17 me- 

-vėtai lų. ir t'liaib-. Ib,rv-I. '.H iii.
Pinnn.i, |mJauta*. Ta-ai buvo 
uuifoniMiji.. Gi |ia.lani.i. civi
liai a|rJtaiM-*.

ja nejuėimni.. inėju 
nėn. praribriovė |«-r -u-irinkii 
iriu* ir .uan-JIavo,

Kai-kurie ir jų laivo marėj- 
tuoti dar rytmetį. Tntų*- -u 
nrrJtnotų vrn du lietuviu.

Vi*i jie bu- pri-lntyti lei*. I 
dary.tė. <|e|«irtumeulo ofi-au. 
Jei nėra įritinėtai, jiem* gni 
moja de|M>rtavmui* i* Su v. 
Valrtijų. kuomet bu- prirody
ta prarih-ngimni.

Patrulini. reržantar Grady 
ii Grrrham mmvudn* mirtinai 
parovė vienų pb-ikų. kur. ra- 
kori erų* George \Ve*1 «r 
“Nrvr Yorko ir Kalifornija.**

Neržanta. ru kitu (*dw-MMrti-4 
-Mė kanųio 79 gat. ir llal-ted 
gat- vakare (minnlėdii intnria 
mn vyruku. Abudu .u*i*lal«tč 
ir Storėjo |mžiiirėti. ar jie re- i 
turi ru ravimi ginklų.

liet viena. pb-ikn* irri 
traukė revsriverj ir ėmė raudy
ti. Tuomet MTŽnntn. »n ravi 
revolveriu ĮKikloju piklmlarį 
Kita. |4ėJika* Jaudydanui* 
parpnulo.

Polk'IIKlIlII IH-UŽeirtU. Pa

rauta. plėrika. Įminiln. ligo
ninėn. Sakoma. ji. m-|«igy*ią..

Irlcųlžia kas melą suvitč $150.000.000 dnlicrių drapanoms, avaliniai sau ir šeimynai. Į kieno rankas lie pinigai sueina? Ar sunkiai uždirbti pi
nigai neprivalo |>alikli justi pačių rankose?

Totlrl atlikti visus fiirkimus kaip sau, pačiai ir vaikams savo Narių Skiepuose, savininkais, kurių yra 5,000 darbininkų.
VYRU PABEDNIAL ’ H**4 111 -r*nuiro,m*. -o*
rn>*Mi >t~«4.i riKMnil.

KAINOS $27.5» IKI |37.5«
■r* ir MMM«

MnsiMinsa.M
ŠILTI APATINIAI *• •* •**»**«* *** ■*—ran. i>v»i•mu nrnimiri. |( (;rtiw |r t nkm m«t»i.

PO $2.19 $22S IR $175-
m asam trasia.

m n*ri a»v usn ir am 
ialMa«aA* a r U ai a, VNaAilf <rt IH

KAINA NUO $2.1$ m -135.

KAINOS 2.05, 3.35, 5.85, tSg, 7.50,

Il«li4 ,|e| Hado. Ml gal. ir 
ItlnrkMon*' avė- vakar anksti 
ryte |itikilo hi<i*i |«*iaulM. 
kmunet iltik«i .marku* *pn>- 
ginui. vieJImėm nmJinerijų 
IroU-yj Ja h- |mti<— vi,-buėi<i.

TrU*-*i<> .t«gv ai ra>da pra- 
iiiuJln didelė «ky4ė nno .įau
gimu. Bet nieką* negali para- 
kyli, nuo k„ j vyko smigimą*.

Tuo metu vieJIuityj mie
gojo apie .Tįsi .veėių. Pakilo 
jie viri ant kojų, kuomet nuo 
Inmk.uoi »ul rūpėjo viri langų 
atiklai.

VAIKU DRABUŽIAI.

Polieij,.- virJiuinkn. Garri- 
ty prnileda valyti (liicagu. 
|>olieijo. d.-|«irl:iiiH-nlą. Poliei- 
joje yra M-nyvų ImlietiHinų. 
Šitie mažai naudo- dumia 
mi.-tiii. Tad virriniiika. su
manė juo. |udiuo.imti iJ tar- 
nylio. ir jų vieton |mimli jau- 
m-niu* vyru*. y|«iė i* būvu- 
*ių kareivių lai'|Mi-

Du ilgiau Jimto |Milirmonų 
jau iKiJankta medikalri egra-

* t .• r i, '•"••'i’rijai.Aną naktį |M>liemoiui. lur 
ry iJ Ml viilvė. nulindo, mi 
Jovė Itertuird Nink. 2*J me 
tų. ir .užeidė jo brolį U'illiiiui 
Sink 27 m.

Ta* įvyko* arti *alimi*i po 
niuil. M*ll Ni. Stale gat.

Policmoim* Ikirry tvirtina, 
knd abudu broliu, buv u-iu ka 
tviviii. ji iižpuolu-in.

Itet mik.-nt. ,iii-iu luolių ia 
liniukai tvirtina. Lnd į*.Ii.-m. 
na- Ilnrtt -etiin 
gnimor-. I'oli.ii.
kn. i-nl:ė pt.it,

Keikia pa <n i 
licmona- viii p i

n

I-

PABRANCS1ANclOS ANC 
LYS

i X't 
if'*1'’
»l *

4l i

j,,g

Aiilr.-tdi.-ni. trtnrninkn.)
i iig-.'- įo X. kulto Pm-idėjium 
piiiap. Ilrigldoii l'aik t'lii.-.i-

i i • > i;u|ii'tli• < S»*l«*«|.*| | | •|i;i

• ••i |«nrn|tij4
H in ir I t:iknr»*.

l*«-fil.t:is|H*tii« I l%’*lt»>s’*in > H
• pilni št .Imsi** |b*itnpij.'i

•i ir Aultiirfi (‘Iii
• 3 .••» \ llklltf.

S \ :

**' p;ir. Ns»t|lli
• •• Tlhtj |*» •HtlH»».

\u*’i. \mtii |Kirnp

U I . ! I Ii ••*11 v < • \ .*

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS.

Kviečiame visus Chicagicčius atsilnakyli |va* mų* ir apžiūrėti musų naujų sandelj rudeninių drabužių. Viskas pormos krasos ir geriausės 
rūšie. ir daug pigiau negu kur kitur. Užduotis splcpt.i yra duoti tinkama kainą ir malonų ir mandagų patarnavimą kiekvienam.

PALATINE PREKYBINE KORPORACIJA
5,000 Šėrininkų. 1112—1114 MDvraukee Are. ir 1701—1703 West 47dų gaire. 4,000 Mekyaių.

$500,000 Kapitalas Prekybas Kanai aat ritas AaeritM 2 IMdi Skiepai^

ie Iblt \V. IValmn-in avė. (‘Iii- 
■ ligoj,, vakare.

Penktadieni. (Pėlnyria) 
-imlių Av. Petro |mrapijoje IV. 
Pullmalin III.

•J!* rugM-jo. 2. 4 ir H ‘imlių 
prakalbų nebti*.

PRANEŠIMAS

\i . • 
Jllffsl .1 
Ihfkfilnii 
dimuk

ii
i:<

l‘« 
kad n|,i>1

I. Piirididitirime viekinm bu
< liii-ng". \p*kr. .ii.irinkima. 
įvyk- trečiadieny j. ►Įuilio I <L 
s tai. vakare. šv. Jurgio |mrn- 
pijo- »velnin«je. prie 32-rti pi. 
ir Aulmra nve.

Vi-ų <'hirac>” ir apirlinkių 
Rami. Kryžiau- rėmėjų »ky 

rių ntrtuvsri l«i valdybų narini 
lot

I
i

I n*i'l.imitinu*
ivmni".

2. 1’iniHo-io. imgrllNi* lig* jų. Taigi. Ji* |mkvietiiiia* Ini Į rvrtinitauėių 
iiinin* teikimo mokinių reiki.-'Iniva l.iitiivu. ružeirtųjų kar
ini bu* ruivarkyti.

o. Vyrų .auitnrų mokinimo 
burių j.teigimai aptariami ir 
įvykinami.

4. Dirbtuvių ir tųjų užvaizdų 
l*u|ierlemlehių) pilnųjų var
dų ir antrašų |«rupinimai.

a. Muku .kerių ir Ap.kriėm
lėjų r.iml.i i-n-igima..

ti. I’iirignr-iiiimu Imdų anglų 
riminioje ir i-l..-ilM»e apturima* 
ir linus kitokių veikimo bintu 
apkali* jiimu ir ap*var*lymai.

Vim pri-ih ngkite kų uor* 
g. r**,i.ri ik-ti .u rimtai kitų *u- 
manymu* n(evar*tyti. t J Ju.ą. 
gerinamieji -kynų atstovai.. 
Veiklumu ir .umanumo, gerėri. 
Urtuva— gavusi tikrų |uigvlhi 
|*r I- Ra ui t Kryžiau. Draugi

žygių gebėjimu Jniik.iniL Tė
vynainiai! Gellr'-kite KiVllo- 
riu.!

Dr. A. K. Rutkauskas.

Į VISAS LAB. SĄJ. KUOPAS 
IR CHICAOOS VISUO 

MENĘ.

prieglamloKi' Į It BRIDGEPOĖTO. 
tni|>-gi viriem* žiiiomn*. Knd ■■ - ■
atlikti tų reikalų, knd nuteikti L D. K. 2!l lo* kurųaia *u*i- 
džinug«mų mų* nnrlniėinm*. rinkimą* įvyk* *|mlio 2 <L !!•!!• 
Mh. Nųj. |m*iėmė *au už už- uu t. y. ketverge. Ar. Jurgio 
duotį |m*talyli prieglamlo* na-1 parapijo* rvetaim-j. vnl. 
mn. I’et IjiIi. Sąjunga viena j vakare.
n.-pajieg. to darlm atlikti, jei1 Viri narini mnlouėkite ateiti 
negnur |mramo- iJ mu.ų vi- i ruririiikimą. m-* yra .laug ita- 
rumuenė*.

I.nb. Sąj. vakaru* rpalio 12 
d. Jeigu IjiIi. Nųj. kuopo* ir 
katalikirkoji vi*mnm>nė ]mi- 
n-ni- tų vaknrų. n t m-J )*, kvo- 

ir vi*a terj. prieglaildo* nnmo fondu*

lykų *vnr*tymui. J. A.

Sftnlio 12 <1. Imli. Sgj. (’ffi- 
iru* n'nffin vakaru Vnknr0 |wi- 
M»««khiuin priffiilė« nuo b». kaip Į 
Imli. Sijjunpi* LnnjMtv 
mų. vi.uoim-n. jj pareni*. .lailky,,,^ paaugi-, o mų. naJIni- 
nei niekinti nereikia reikalo’ 
prieglaudų* minu* mų. nnJIai- 
riotur. vnrg.lnntieui. Jiandie 
- v ,-t i m t au<* i ų pr i<-glu m b»*r.

Ileikala* didi.—tai viri »u- 
prnntanir. Narlaiėių likimą*

[etai džiuOg.1*.

Tn! gi dar *vkj kviečiu n*- 
juimirrti tų dieną at-ilnnkyti 
į Lab. Nųj. vakarą.

A. Nausėda.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kas tiktai U Cicero norite 
gauti "Draugi" paduoti 
j jj apgarsinimų, ar kokį dar
bų (Jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 8o. 49 th Ava.
Pas jį galima gauti malda- 

knygių ir kitokių Knygų.
Pud naudoki te.
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