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įsibriove Meksikon
Jo tų žygį sulaikė Taip tvirtina Tolimųjų Rytu

Rutaijja vejas
Badapeatas. ntep. 31.— Prn- 

.eitų *<-*tiidivi>i laikina* I liga
, . i* ■Tcgi-rcogu-

laoaa|*« baso nu.*|>n-n<b-* ra 
gignmrfi i* ažimamo* *aln** cu 
bernatoriau* vieto*. kuomet

. .. , *ocijali*tai a1*i*akė n-m|i vai kąra Ihtuoi-.
Sakė, kad tokia armija būtinai

WMhington. rugp. 20.
(Kart-* sekretorių* Baker pii<-ė
eenato nūlitariaių reikalų ra-lj, 
bkomitetų gynė ravn |«*iuly- 
tnų. kad nuolatinėj S. Valeri
jų armijoj butų ."i7<i.<«*t vyrų.

VAROIAI PABEOSIA 
PLĖŠIKAI.

K T. LAKŪNŲ PALIUOSUO 
TA NUO PLĖŠIKŲ.

reikalinga šiai- neraniiai*iai> 
viram pasaulyj laikai*. I*ažy- 
iiM-jo, jog ji* negerai |ia.*ielgtų.
jei reikalautu mažesn.- *kait-|k“' l-rkalbėjo - n-gen-ogų pu 
limni armijų*. '*«*• Ji’i "l^^"« W

*, • a s rviiMMiniiiaM, lind Inikituii i utini •.Savo nunidvinii nndii : •
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f 
I
I

Konferencija Baltuose Rūmuo
se taikos sutarties reikale

Wuhingt0n. rntq>. 31.
I*,iiij,i iižgriubiiiui* Slimitim." | 
ir juĮHilių toliiiH-*ui<-ji pi ė--1 
j moja* žygiai ir landumo* Ki J 
nijoj ir kitur už .h-čimtb * u*- partenkąs ragina patvirtinti 
tų |Kikvl* jiiĮMiuų aiiH-rikuiiiktų taikos sutari)

PASAULIO PREKYBA LAU i 
KIA SENATO ZODzIO- 
SAKO PREZIDENTAS.

I Taip *akė Tolimųjų Ihtų ži WMhington.nigp.3f. Rul
Bet valativėių Įuirtijo* ai jimva* llmma* ž. Millard »«-nn bi...«- Rutulio*.- vakar prer.i 

•lovai ir munarabijo* kalimu-!*•' už.*ienių reikalų komitetui.

i

MarfA Tat. rugfi. 3k—Ar- 
mtjo* oficierai čia yra ituroo 
nė*, jog vargiai gab‘-ių |>n 
*prų*ti mek*ikoni*ki |tlė*ikai. 
kuomet keturi aun*rikoni*ki 
lak*tvtuvai į*krnbi klek*ikon. 
tenai įžinrajo |dė*ikų etovyklų 
ir pametė rk*plioduojnaėių

Amerikoaiiki lak*tylavai 
gerai a|>ru|Mnti bombomi* ir

Taippat čia pranešta. jo* 
keturio* aštunto Hnv. V. raita- 
rijo* pulko koanpanijo*. ku- 
riaa jribriovė Mrkrikon, uiti- 

—I t —t -a-Ž l'f* \ 5CIOJ pSOMKSA.

Marta, Tua.. rugp. 3k—Sav. 
Vaktijų lakunu leitenantu Pe- 
ter*on ir Ihivi* )mliu<>*imtii 

i nuo plėčikų užmokant aniem* 
tik 47.5UI.

Beikalaujamu* pinigu*, >13.- 
tNII. Įib'-čikatn* nakčia pri*tutė 
R V. aranjo* kapitonu* Mat- 
lack. Ji* nuvyko raita* noro- 
dytou vieton. Mekriko* pu*>-jr, 
ne|M-rtoliau*ia nuo Suv. Val*ti-

Kapituna* iimokėjo ST/itlI 
už lakūnų IMeraanų ir *ita« 
nuėjo navai* keliai* į Sav.

MM j 
««iy- 

Daviau.

Maria, Tex_, rugp. 31.—Suv. 
Valstijų niitarija ra lakūnų 
pagrlba persikėlė vakar per 
apę Itio Grande Mekrikun ir 
|ia*ilei<lo |«t šlaitu* ir kalnu* 
*u tikslu sugauti plėšiko*.' 
katrie Imvu jingrota; aua-riko 
nišku lakunu.

Gauta žinių, jog kariuomenė 
Meksikoje vakar susidūrė su 
smarkia vėtra, taip kad veiki
mą* kai-kuriam laikui buvo 
susilpninta*.

Kareiviui Irčiau* aprūpinti 
nuo lietau* a|atiaotalai*, turi 
|«i*iėmę kėlimu* dienom* pro- 
visi jo*.

Kariuomenė ratiks didelių 
•unkenylirų kalnuotoj šalyj. 
Jri lai* norima Imtinai surasti 
mrludkoau* plėšiku*. prisiris 
iškrėsti visu* kalnu* ir visu* 
iižknlMiriu*. Tn* nelengva imi 
daryti.

Anot puliuo*uotų lakuuų įmi- 
*akojimo. plėšikų vadu* yra 
Kenteria. Ji* suknlluj* gerai 
migliakni. Yra tarnavę* imt 
geli-žinkelio Suv. Valstijose. 
Toj,. tariiyl«>je prilindę* rankų 
ir kojų.

Plėšikų gaujų sudaro apie 3' 
vyrų.

Knriiiomeiiė. įeikime vndo 
vii u jaučių rolę atlieka pnliuo- 
•uotil Ink imu.

PRINCAS ATSISAKĘS 
SOSTO

Paryžiui, rugp. 31 
miinijo* sostinė* Bi 
pranešama. jog minu 
įpėdinis. princą* Kari 
sake* su* t o.

Ku

kapitonas liepė laknaui Itevi- 
*ui kokti ant jo arkini. Ta* 
tuojau* taip jiaderė. Kapito
nu* *taign sukirto arklį |ienti- 
nai* ir arkly* kaip vėsula aliu- 
du naaraė į K. \ «l*Ujų raa*.

Plėėikai taip ir |«likta be- 
kaukiant *u*toti. Neteko jie 
reikalaujamų 87..VMI.

Paklydo beikrisdami.

Netoliau*ia *io mie*to (Mar
ia) yra niie*l<4i* Candelaria. 
Aule |M*taroju eina upė Itio 
Grniab-. kuri atiiialina 
Vnl-tiju* nuo Meksiko*.

I‘ž keliotiko* mylių 
t'muleluriu ik Mek*iko* 
u|*n Itio Grande įplaukia 
ImpĮMlt di<le|ė upė Ilio (’rai- 
elio*. Tn upė ima pradžių Nek- 
eiko* gilumoj*

Anų M-kiiindiraį nliudii Inkų- 
nu ikskriibi i* Candelaria ap- 
žvalgymo likidai*. Ib-*krindnnt 
jiedu pa*iekė ii|«ę- Concho* ir 
ten l*-ižvnlgydmiiu *ii*imnikė.

Toliau* *kriu<lmit to* uja-r 
l|**1*akiai* jn*iu |uimtine. jo 
gei *krindų Ilio Grande |m- 
upiu.

1‘rndėju* neveikti hiketytu- 
vmii* ji<>du nu*ileido netoliau
sia Concho* u|*-* mmiydmiiu. 

.kad e-ų ne|w>rtolinii*in nuo 
< ‘mideluriii. Paliko Imi takuty* 
t u vu ir |Ki>ileido |ie*ėiu m-va 
ant Candelaria. Ib-t vietoje 
Caiulelnria ji<*lu ėjo Mekaiko- 
gilumon.

Taip jii-du trankė*! nuo wk 
mtidietiio pnriaudienio ligi 
Ineimlietiio (rugp. 14). kuo. 
luel juodu plečikai nutvėrė ir 
nu«ivi*|ė j kalnu*.

Ijvkiinu pa*akojn. kad plė*i- 
u jai- gražiui np»iėję. Ibikm

JI, JI

<hi 
turi

f i

ligi 
ėjllri 
M, L, 

Per k

toriu* i*rai*kė prielankumų, 
kad K. Valrtijų kolioaijoee ka- 

. raiviariniaa butų imami vietų 
, gyvr-ntojai. 1* jų butų galima 
, nudaryti nt*kiriu* karinome 

ne* akyriu*. Ta* daug |ath-ng- 
, vintų mu*i*kiam« kareiviam*. 
, kuriem* acper*magiau*ia tar- 
. naati tarpe avrtimų žmonių.

Sekretorių* priečina*! at*ki- 
, riam oro laivyno <lv|iorta 

mrntui. kuriam pakelta* *u- 
manytna*. Sakė, kad tok* at*- 

t kirą* de|«rtameata* neraika- 
i linga* kadir dėlto, ne* oriai- 
. vy*tė dar tik ima vy*tvtie* ir 

negrai! ji bu* pmtuvi.
PraMSė, kad & Vulrtijoa ta

ri 10J1S takatyturų. U kurių 
, MST yra rartajhni. LAkatyta- 

vų tipai karka* gerajai, kaip 
Euro|*>je.

Talkininkai nieko n
ATSAKO ERCGERCOGUT

Paryžiuj rujrp. 3t. — l’n 
garijo* laikina* vnblytojn* 
<-rrgrrcoga« Ju«>xa|ui* nvMimi 
buvo kiaunę* talkininkų pri
pažinti dabartinę jo valdžia 
l'ngn rijoje.

Bet vyriaa*ioji talkininkų 
taryba nuspn-nd- nieko m-nt 
sakyti j tų errgvraogo |*n- 
klausimų.

Bu* laukiama, kaip tob-*nini 
vai

AIRUON.

Kuv.

nuo
M>uu

Ii

ANGLAI NU8KANDINO
BOLEEYIKŲ LAIVUS.

4

Gelsingforiu. rugp. 3k — 
Gauta žinių. kad nnglų karė* 
kivyna* tarėjo mūšį *u kelini* 
Imlėevikų karau laivai* Suomi 
jo* užlajoje.

Tn* įvyko praeiti) ftckmadie. 
nį. Bolševikai neteko keturių 
karė* laivų. Andriui Pervoz 
vnnnii, Petnųiavlovak ir |«»ro* 
kitų.

Augini prarado Iri* mot ori j 
tie* valti*. Neteko S oficierų ir 
.‘i jurininkų.

Cleveland. O., rugp. 31.—Ibi 
plėšiku užpuolė vairių kompn 
nijo* ofinų ir paėmė $4.(NN).

NUO JURiy IR SAUSŽE 
MIU SPAUDŽIAMAS 

PETROGRADAS.

\\ il-una* turėjo viekų
Kalė iui* pradžių už tų. kad koiifeieiii-ija -u e-nalo už.-i< 

.la|H>nija lu-notė* Kinijai *11 nių raikidų komitetu taiko* «u 
gražinti Sluinlungo. Tuo inrpii tartie* klausime.
S Val*lijo- raikalnvt* rngręži-j Prezub-nta* M-natui niekino 
rinm. nr* l<r to tenai Imi* pa 'laiko* ratartį ir *n mui tauip- 
kir*li S. V. .'-■italai. rini ratinio* tautų *ųjungo*

Millmd tik ranka pamojo, reikalingumų.
kad *li-igimiia tanių *njiili'--.'i

■ gulė- |Kik<-iikli lai kur-i.
j Ji* |iar.ynH-j><. kad \nglija. I,!,,«
i Prancūzija ir Italija *u Ji>|m. 
jnija yra padani*i<>* *l-|da* 
(••įtarti*. Tu •n’ureių Jiijm ni- 
ėi laiko*i ir InJ v*i*. Ir t ibi 
rno* vir*|«i|ijir in-gnlė* firic* 
ginianti Ja|*mij<i* žygiam*.

Kaip ki'iioiiH-t. taip ir dtiluir 
pte/.detllll- JKIŽV lie jo. jog -e 

privalumu- kuoveikian* 
•utmlį |<ntvirlinti ir nemėgin
ti iš to* at.-kirti tautų sųjungų. 
Ne* |an*1i.niji yra sutaitir* |m. 
nuila-. B>- tautų sujungto- m*.

it it*.tni p i-aiih i Pa-akė. kad 
tų -torį jialaiko ne|mtvirtini- 
ma* taiko* *utartii**.

Vi*o pa*ulni prekyba čiau
di- luki-riiiojn. kaip veikiai 
mii-ų -enata* mtirikuo* *utar- 
lį. Ne- nu» to priguli |m*itai- 
>yma* -lovio. Nuo ratifikavi
mo priguli S. Vnl-lijų |in-ky- 
l«>- B*ivy*ty ii-om.

Siamlie tokio* tauto*, kaip 
miglų, prmirnzų. In-lgų ir kitų, 
jau ratifikavo Mitartį. Ir to* 
tauto* |wi—kmingai veikia ra

ivo prvkylm* raikalai*.
Suv. Vul*1ijo> tuo taniu ne

turi ka Veikli. *avo prekėm* 
n-iekLo turgaviečių, kokių 
šiandie galima pilam ra* t i Eu- 

įnųaije. Yra ta* liehd. kad oo- 
ratifikuota taiko* *ntarri«.

Ir jei taip Piliau* bu*, raki 
pn-xiik-nt*«. Suv. \ nl*1ijo« ne-

I

f

gali veikti imti vi.ua taiko, ’**" Itirgnvnčių ir prekybos.

Gražiai puikaMjn an

t
Pittaburg, Pa., rugp. JO. - 

ViHo* gatvekarių komjimiiju 
a|»kun<lė gatvekarių kon-luk- 
torių ir motunnaaų linijų ui 
►traikų. Katu|>anija reikalauja 
•SMJUjuiai ailygiaimu.

Londonas, rugp. 31 — Ii 
Dublino laikraščiui Kvi-ning 
Slamlard pi.mečia, kad teturi 
•prcijaliu garlaiviu atgabenta 
visa eilė tulikų. | kai kuriuo* 
Atrijo* np-kriėiu* |w*ių*ti 
daugiau kaiiumuem*.

18 DARBININKŲ EŪVO
ANGLEKASYKLOJE

Trinidad. Colo.. rugp. 3». ■
<tekilai <’«ad to. angieka*yk-j 
b>je <tekvn-w užvakar ryt-' 
teliko lmi*i ek*plioxij». Mano- ‘ 
ma. bn* žuvę |s darbi niūk u. 
iHttgi-lt* lavonų jau i*imln.

•ulurti*. m- ji Imtų l«- jaicio* .
1 teikime*.
j Tolimi* |nezi<b-ntn* imžytm-
jo. j«g prie tuntų *ąjungo* S. 
Val*tijo* būtinai turi prigul
ti, jei nori tnrari l«-nt kokių , 
raikėme |«a*aulyj. 

Į Parakė, kad tautų nųjuMt 
Inejialieėia jokiuo budu K. Vai- ' . . _ .
•rijų individualybė* ir reika- ’*"hųjų llimių *|Mirn<*. Po ko 
Iii. Tik -ii*liprimi viralu pa prezidentą* *enat»-

‘ *auly j laikų.

Reikalingas patvirtinimas
sutarties.

Pri-z'ob-ntn* Wil*ona* sraafo
komitetui niinab'1 dabartinį n-- 
noruudį stovi Suv. Vnl*lij«i—

I 
»

I'» pnti<b-nlii \Yil*oao pra
liejimo. komiteto pinninialcaa, 
M-aatoriu* l**lge, padavė pam į

- įgūlmtui kelbdikų Miarimų Į 
kuriuo* |>raxbbuita* atrakę.

Konfen-neija įvyko ryti&M~\

riu* pakvietė pietautų.
Vi*ka* įvyko knogražiauaia. 

Yra viltn-*. kad *<-nutoriai nu
pinto tautų *ųjuagu* t liūdna j 
• varių ir l<*b-l gal prielankia* 
ul-itn-i j *utnrtį ir |m*iuly» am 
mitui ratifikuoti.

Sako, žmoniškai užlaikomi vo 
kiečiu nelaisviai.

------- .1Londonas, rugp. 31. 1‘rn-i *avimų m' 
dėjo *mnrku* prie* Petrogradu jo*, 
veikimu*.

I*iniiinu«iii miglų Inkumii *u 
>M>mlnirdavo K roii*tndtų.

Paekui miglų karė* laivynn* 
Siiomijo* užlajoj im*kmidino 
keli* dideliu* boUevikų kari* 
laivu*.

Iteluir prane*ama. kad pri>4 
iHilčevikička ru*ų- nrmijn *nu* 
žemiu pradėjo ufeneyvų prie* 
Petrogradu i* piHvakarinie 
eono.

n

Vo-

Si-

Berlynas, rugp. 31. Ame
rika Inimėjo diih-lį Vokietijo. 
dėkingumu už vokė-ėių knrė- 
nelni*vių gružų tižlnikymų. už 
atliktu* did>-liu* darini* 
kim-ių ttelai-vių raikalai*
Itrrijojr.

Taip kali* io anų dienų 
kiečių narij imliu *u*iiink 
ntatova* It.inod Stetiek 
kur* yra |**imug nary* impv 
rijalė* komi*ij<>* kąra* ir <i 
vilių nelni»ti'.t raikalai*.

Ji* kallčjo *oeijali*tų di 
■Ižiutiinčių murinkime, kur* 
buvo *11*11111. t U* llžprole.t įlot i 

[ prie* talkininku* ttž t**|ailit*o 
vių i* l'ranriiiu

i Svarinau* 
l-lu* buvo

(šių luoteli 
lillotų llvlll 
leikule. Bu 
rudinė jauni 
suomei VI-II 

Jakų už vyi 
kilimą*, n 
kininku*.

- *u*irinkiino ii 
Įuiruginti v»ki<- 
kud jo* |m*i«lar 

-vių •iigrųžinilim 
u *akoimi ii i* i 

kad motery* vi 
i turi ilide-nę in 
i . kad motėm |*t 
■ i, *u judini ii lai

Tolinu* ji* |«i>nkė. kud *ii 
vokiečiui* nelai*viai* genu 
ap*ieiimiiui Itulijoje. It'i Jii|mi 
nijoje neini*! intu* y rn blo 
ginii'in. Tėtuti jnpmių |«ivnr 
lojnmo* rytinė-* meimhi* t* 
lni*vių palaikyme tuo* m-ltii* 
viii* vi*:ti pakertu.

3*> atncrikotių darbuojas! 
tur|*- voki<ėių ir nii*trų ne 
InUvitt Sil«i i joje. Ir jie ntlie 
l.a dnb-liti* «birbu*. Nelaimiu 
reikalai* im|terija pnileidžin 7 j 
milijonu* markių ku* m.'m—i-.' 
B.- *ito didel.-* *umo- išleidžiu 
mo* ir ii privatinių vet*tnių. j

Su*ninkima* pu>liif<- pto 
1e»tų prie* piemja-tų tlemeii- 
eeati ir pmneįigų militarin- 
valdžių už ne|uilim«*avima m- 
lai*vių.

Vokietija byosi neiaisvin.

1 m žinių, kad * ' ■
valdžia le-lnlini 
kud vok ilčiai 
kini *ugryžlų 
l'nim-tuijo*.
|«tly* sokiičit

j H Ii

|

•ll

Bloga neigimams Japonijoje

tn

l»u'
iH‘ia

a||t

I

y

RIAUtlŲ PASEKMES 
SAKSONIJOJ.

Žuvusieji kareiviai kitur 
palaidoti.

RIAUŠĖS MLRAIKS,
W1S.

Bus u 
mir*|r

15 ŽMONI’, rASAUTA 
STREIK,' KOVOJF

r

(

lt

r,

Milivaukee. Wis.. rugp. 31.— 
t iidnliy gyvulių *kerdyklo*r 
-t i vi kuo ja įlarbinitikni. Vakar 
•tivikininkė* moterv* užpuolė 
i* to* kompanijų* ofi*o |*» dar- 
l*> vinaitėm* mergina*. Nežiū
rint M-rilų png. ii.įninku ly<B** 
jmio. tumrry* mergina* apmė
tė kilo |Klpl|o)ė.

I* to |*nkil«i 
naįv 
kelį j
uim |«už.ei*tų.

I*
-iimėi.-itmi try- komp.-mijo* ka- 
rittomrnė*.

Sti. ui id.'i komitetą* »avo 
keliu turi konferencija* *u 
koni|uinijo* al-tov.ii*. I»n*i Irti* 
*u*itnikintn.

riau*.*. I’a*ek- 
vi. na* žmogu* nukiiutn*, 
■niauti ii daugeli* leng-

liougln* *1ovyklo* pri-

RUGPJŪČIO 20. 1919 M

vi.ua


UTTVVrt KAT.XI.lkV tll»:X 11X111*

“DRAUGAS”
P-a* Bagdoną* .ako, kad Ba- 

tuviai šituo laidu lapų bolfavi- 
kai*. D-ras ftliupaa ptomaaia 
•keikę* socijaliainų tarp lieta- 
vių ypač Pennayivanijoja. Jia 
išmokinę* lietuviu* eroti uojo- 
nizmo teorijos, todėl jie atei
ni,-tę mm katalikystės ir tapę 
šori jalistais, ncvicn Ameriko- 
jo. l.-t ir Lietuvoje. Sorajalia- 
tam- virtu. Isilševikais Hurijo- 
>-■ ir lietuviai tapo Irolievikai*

“DRAUGAS” i' —
■te 1b r a h fcjTMj mi tnti iit-r- 1 karw* |»ra*

rvucacMEMAvi* m VISA: dzioje atsižad, JO MM-ijaliamo
JJsMmva...............................“n* nudarė unujų tautininkų

Pmumrreū'ni--š-«i i-k -is i j luirtijų. -L* permainė vavoidė- 
ka* ahsncM su* uuraMon ana** »r (MX, |amoii-ję* veikiau tgyti 
•uo NaulB Mrių. NoriBt t*rrtu«i»»« - . . . .__
sarau n»4* r«*.. sr-vm » «*o. ir ,ur,«
•tams. rmiaw sunsusi* Nu-ai iir*r-1 kral ijo ir savo tauto* baubt- 
>ssa tassl* « *.l-r«m -M.o. r . „M-r- į ~ „ fthup<, p^lari

kilti'il). \ iHnjt* Rnajfte

“DRAUGAS" PUBLISHING CO. ” •‘‘"J" Pr<“
1MD W 4fith St Omcxtim ih Ic.-laiilisiiių ir n-lurmacijų.

•»- 4^ ,t,, guj.
du. rsaurių (i. Bagdonu raita. 
Ji- ž.ino-i netiesų sakus, kuo
lo- t tvirtino, kud lietuvių dau
giniui yra holš*-vikai. Jok ne 
■••l-,-x ikai užlaiko IJtl lit-luviž- 

i k 11 (Mirapijų. daugelį su ino- 
kyklomis.. Ii 7.**i.im lietuvių 
Aiis-rikoj,- .***i.(Z*l priklauno 
I-ii,- knlnbkų |utrn]njų. Nei 
.n-iin l*,|švx ikns prie jų nepn- 
kinus,,. Dienrašti* “lariuva“ 
ir kiti taip xa<linamq tautiniu- 

P r p rpęui mn kiikrnšz-iai xra nekatabkiA
ki. Iiri ji,- n,-ra sorijaliatilki 
— i inipuli. Jų skaitytojai vra 
iš ^.si.usi lietuvių nokaialikų 
Aiis-nkoje. Kita dali* nabata- 
likų lietuvių Amerikoje yra »o- 
cijalirtai. Iri jie toli ne viai 
y ra Isdšrvikai. Jie turi disai- 
rašli ••Naujienos“ ir loa yra 
:niiils-lM-xikiškos. Tai-gi p L. 

ji*. Ungiloiia* žinoilamaa tara 
■•laikius ir rašydamas, kad lia- 
1 tuvių ibniguuia yra hoMarifcai. 
tyčia (lasake uctiaaų.

Ji* iiiiNduoda nori* Mmpa*- 
jo* lietuviam*, tari tų 1 
jų ji* haieln nonos u 
išriantliissHma* D-r* 
klnidns. T-<ki« simpatijų gami- 
iiiiims' IJriuvai yra naudinga* 
j,- priešams. I‘ im Bse-lono 
-liiils-ir Inip liudiju npi<- jį. Ir 

rargiais. Juk p. Gnl.,x - u-Li'i. P- ’l supranta.
AugriiauMųj., Tarybų Isuaii 'ų |-pud| susilp

$
Dėl Afitatyrės Ko- 
UMBROS

Kiume mm.i-ryj'- talpiname 
“Agitatyvė* Kmiu.ijo-” pra- 
nerimų taip kaip j, gavome. 
Pripaž|.tmm' reikalų MUiiliia-- 
ti reariiuctjii- k«*<grv>numani. 
ir aenatonam.. Ncuiunalauu- 
tik virtu* įlaikio. koki Ekze 
katyvi. Komitetą, la-uzctima, 
tarnui darbu jmIm.* Tai laitų' 
ja priedermi-. Tam ji. ir y ra.

Jrigu ji* atnuki r<-įkalu Ni
va priederme. Įinvi'.li kilii-iii.. 
tai amm* lietuvinm. katali
kam* Amerikoje ji* tarėju tų 
^fimerii |«er Ameriko* taria- 
vių Tary tu. Ekzricuiy vi. Ko 
miteta* l« nepadarė. I'ati Agi 
tatvvė Komi.ijn. iii-zimn lė ko 
*u»i<k<biiiti. mm t rikli. I'rity- 
ruiia* mu. p.im<-kimi Imli m

aoje. |iat* *au pri*i|mžim, iri 
•e* ir reikalai,,. I;ad kili liūdė
tų jam dirliii j>> -uuuinylųjį 
darl«j. kuri: i*ns|< m-blogu- * 
ant ra.io. T,-*'*>au* Lieiuvs*.-, 
valdžia Gabrį 1,-i-iiigiu uz. tiu ' 
papeikė.

Neturi Imli b-id/i-umi t.u-k - 
vienam *avmti. x icme-u,-.' 
Įrtaig,-- pu,-|,-i >r garis 
Idani m-gabuu, Imi *uvla 
ryti, tui reikia. ki»i i- -- pi- 
pažintosios (.laigo- kaip IAz- 
kilty ii. Komitetu* į-ii-i-a f-ia 
m-.liĮ vi*iioiii,-ii,-i, j.-.- \gitu<x 
Vė Kutiii-ijn ym n ui, t«-la ta ‘ t 
Komisija gali pra<i> u teikti.

Išeito m,-* įšilai lam,- savo 
•kaiiytiijam*. knd jo -iiau-.-i.,---■ 
siųstų *nx<- u-lre.u* 
tyi) K-,iiui< i it i- 
vm Komiteto r<-iki< 
nulių reznlll.. -J.-, 
rezoliucija ■ -ii<Lii- 
N** \ OI k ■ k.l ■. • I :r 
la’yvim K----i-i-i 
ehingtom, IAz.--k,l 
mitrini. Jo a-h-- i 
tive Conuiiittc oi 
N-ition.il Council 703 Fiftcenth 
ztr. N. W. Vaslungiot. D C.

omutL

Lietuviškų Mokyklų Nauda.
ii ėja kalba ogia veikus. Ktari- 

(aa M taikraMi« **>>>> 
tams miešta, kar -večia* gy
vūno, yra ir liataviška mokyk
la. Tai-gi kunigą- |>aklauaė: 

'• ‘Kodėl Tainista neleidai sal
ikų į lietuviškų faokyklų*’* A- 

name menkieti* neupainmitiję* at- 
Listuvnjs, kur akiniakas kų, kartojo amerikietiška dainelę, 
tik buvo guvų* lailkų ii A-' kad publie *etwol- - cančioa 
munka*, kad parvažiaoja jo dovanai, o lietaridko.-ms brau 
broli* ra požia, ra dvisnt vai- gio*. Tada neitaenu- ir namiš
kai* Purakaitųa M iaittų aki- kis broli* nepridėję-, 
ninkas ualtado. na* buvo pa-, 
rūkyta, bud baalia ik tolimui 
ialiaa pribus j artiauansuj na-

aifeiitfmM

— kloki |mi 60 ii iu dolu-t-.j 
už drabužių eilę, u galėtum 
kūgiai gauti už -*i. Jau ir 
tarėtuia tų 10 dolierių me
tam*. kų raibiu ninmkrii už 

I dn vaiku
— O kiek kažtiK-ja žiedai 

ata raadra, kM pato* žtataaf! 
—pridėjo motinu l«-vrik au- 
pykus.—Ar nagakiumėte dė
vėti traputj pifuamų. tųi vai
kai nebūtų rvutiuu

Kų tik purų auvau-ių 
tę tėviėkėje Varliai 
grįžt j Amerikų <64 
Nebūtų to įvykę, jri
laitų vaikščioję į lirluviškų 
mokyklų. Jie nrimių rvetimi 
*av«i artiiuiauriem-

Suvienytų Valstijų dirluu- 
vė* rių* j l.irtmų ibtugybė* 
visokių iMiritinių. -Iri t o šio* 
šalie* įstaigų* tar<-* .unžiuo- 
ti ra lariuraa irtai gama*, 
laetumje nėra ten gimusių 
angių, mokančių lietuviškai ir 
galinčių amuražim-ti angliškai 
ra Amerika. Deli., lietuviai 

ima i* tų dirbtuvių, 
•a galės .uriraiiaėti

iškm- 
t arėjo 
vaikų, 
vaikai

■tto

■tiuli ji. Nikori e*ų* lietuvi*. 
l‘-a. Ilrydvairi. nesenai rakė 
apie pnuariu. a-tiH-ni. tw-niiuė- 
dam.i. niekelio vanhi. Dabar 
ttiiiui- liūdim prityrimų, knd 
lt; dx.ii.ni |M-reerg>'-jimai ne 
Irtivii tukti.

|

Verda Irlandijoje.
.1 lt landi jo* žmonija. kita 

y i.i-. Mikliu prieš Anglijo* 
Kiiilidi,- |Mili<iii<ninm 

,.do pulojlligl IblM 
iiz-imoka net g|V.i»ll-

l.i........
I .kzi-kiiiy

1 ■ .1 II* ’l 1**1
• < k»4«* latfa

II*’ Į 
\

1-1 Į \\d 
k*. 

<. i Ekccu 
Lilliuanian

Nejaugi Lietuviai 
Bolševikai.

by|a Mgt#Į ur Mmtyrih DwaKvartai, kad betariu 
pabaigta nore pradinę 
’*•» Aw*1

Bxwy<n) art* n 
skyrus AV. Kazimiero Akade
mija mergaitėms. Tėčiam tu
rėtame rūpinti* įgyti tokių 
mokyklų ir bernaičiam*.

Mažas kūdiki* mokinasi my
lėti Lietuvy ir imžinli jn* kai- 
Imi tiek, kiek išneša limfa iš- 
minti, ir širdis. Smogui au
gant turėtų augti laip-gi jo 
galvoje tėvynė* imžinima*. 
Bet viešose augėtoM- mokyk
lose nieką, to m-mokina. To
dėl vieni mokslai ir jauniui 
auga ir plėto jam jauna tirta- 
vio |«n>te ir šinlyjc, nu pagri- 
I* viešosios augštim mokyk
lų., kili gi neaugu ir m-siplė- 
loja.

liga Imva žmogui, jei au
gant vi .am jo kantri, atsilieka 
viena* kokia nore nary*. Dai
riai išnnfa ninugę. vyra, su 
maiytėmi. rankytėm!* lyg kū
dikio. Taippat išrišto lietuviai 
einantieji augėte.niooeiu. 
mokslus svetimose mokykbise. 
Jie rupinari liuoslaikiai* riek 
tiek pramokti lietuviukai. To
ki. dariam atneina brangiai ir 
sunkiau

Katalikai, įstoję į nekatali
kiška* nug>1ų«ia* - mokyklas, 
nesirūpina liuoriaikiai* didin
ti savo galvose (lašinimų ka
talikystė*. Krito dainiau iai

Nei atsižada katalikystė*, nei 
išpažįsta jn* darbais. Pasida
ro ne.veiki. angliškai sakosi 
moust ruouse.

Nedarykime tra 
savo vaikam*. Jri negalimi- jų 
įrišti į lietuviškų aagštųjų mo
kyklų. tai leiskime uor* i ka
talikiškų.

••••••••••••••••a****

fa 
fa

fa 

fa 

fa 

fa

JfcJų

••yM

••taura* Ggraoteas ir j* asfaiaria.
> k».nt» jo.................................

Pjdssts Ararrrttaū Mariu, atausinui 

uokij prntaMojo tirs falgina. 

r<ij*<< baršti. Ltrluroa 

A'sanme l'ilay*.

inėjo J- Am-

Ištat

<lra ogi ja*, 
ja*, priimkite ir pariųritita ja* 
*avu Kongreemanam* ir Se
mitiniam-.

Agita^rv* KamMja, 

i*, a — Imtaria jmi apie 
1-'U«» laiikų intTilaam ra- 
ėymui pa* Koagneeaaaan* ir 
Sr-natorin*. Daugeli* tokiu Į 
lai.ku*. |ierriraię, paeiuatė ir 
gavo ati-akyniua. Komisijai y- 
ra Mvarbu žinot i, ka* gavo ai- 
nakvmų ir nuo ko. Tad-gi 
ėiuomi meldžiame vi«ų tų, ku
rie gavo nlMakymu* ar dar 
gnu-, kad triktųri tuo* lai*ku. 
mum. pririųrii. Taipgi iri 
draugija*, gavurio* atsakymu, 
nuo Kongri-.inanų ar Senato
rių ant imriųidų rezoliucijų, 
leik.i. mum. pririųati.

A. K.
a«7 w. auti* st.

Nca York, N. r.

liškai. vnidžkai ir |>raanizi*- 
kai. dažaiausiai, surikai l<a 
pat* raštinės vedėjas. Klerku* 
ir Ktenografe* samdo iš mažų
jų fantų, kad galėtų tari-ti 
rantikin* su n iškurni, tauto- 
■da, n*a jaa prina dumia 
giau negu didėsėa. Didėrd* 
tauto* puria* netari kur dėti 
savo išdirbinių.

Tokiu Hudu mokėjimas tie- 
tuvių kailius jauniem* ameri
kiečiam* tltnsla progo« gauli 
lengvesnę ir geresnę virių. 
Vienų kartų buvo dvi vienme
tė* liriuvait,'-.. nhi gražini mo
kėjo rašyti .ui i.išamųjn maši. 
na. Viriui nmk- j„ lietuvių gra
matikų. kita ne. Ta mokančio
ji gavo viein. išvažiuojant 
stenografiidrii. į l'uryžių, <> 
nemokauėioji ii,-gavo.

Dvasia* reikalai ir mokykla.

Naudinga yra žmogui turėti 
sveikas aki*, stiprias kojas, 
lx-t m-ka- mi'idos iš sveikų 
kūno nauariii. i protas su
mišę*. ir smrgcnva nesveiki. I

Augštrsii,- už koja*, aki* 
smegenis it pt-Hų yra žmo
gau* dūšia. Neprotinga yra 

I aprūpinti žmogau* koja* no. 
ii|,rupinnn« uuli-n*. Tnip|>at 
mųirntiiign yi.i apiiipniti ž,-. 
iiii,*iiiii,»iu- z gaus reikalus, 

,<> ii<-n|iru|>iiiii j,- dūšios.
Mokykloje. I <ir uždrausta 

xrn kalbėti npi- Dievų ir re. 
' hgijų. Irti m-gidiina yra išaiš 
kinti žmogau- tk*lo. Kn* į; 
ln jei žmogų- in<»> kitu y tai 
tiso* mnšin,,-. --m-m it-k-Is--. ir

n* močiutė nepartebėjn šalto 
vaikų išdidumo, o glaudė juo
du prie save*. Vaikai nesigy
nė, bei *a ja surifoeketi nega
lėjo. Vaikai nemokėjo liėtaviš
kai. Jųdviejų tėra* ir motu a 
tik tada imrilėdava namie lie
tuviškai. ka«la iHirėdavo. kad 
vaikai nesuprastų, šiaip juo
du prie* žmonos radydovuei 
e*ų m-lietiivini. Juodu ir |m- 
vardę 1’eeH*. Imvo permainę į 
Mmith.

Kkau-la pasidarė senutei 
an< širdie*. Ji paliovė dhau 

j gusi* *av* sttnans vaikai*. 
I Janu* W*riis. amerikieti*. Im- 
. vo kelinę* p--t vasarų viešėtis 
I pa* tirai), liet negalėja. Lietu 
vylie* nriritę vaikai taip visu 
kuomi l*Ml,-joki. kad ant ryto
jaus ,-mė daryti iieni*jm,i:mit* 
visiem* namiškiam*. Ilik*n>ii 
ir laktumu jinsln reikalavo iš 
tėvų grįžti tiaim, kuogrriėiau- 
šiai.

Tėvas smarkiai supyko m-t 
vaikų. Ji* norėjo tyčia taikiu 
(Miliaiirti: tegu liekasi u ga 
na. bet motina siejo vaiku į u- 
sėje.
Vi. 

broli* 
prašė
Pasidarė it pokyli*. Tame t- ■ 
minių *uvažiaviinr nmciu:,-- 
čiai vaikai pa-i-larė stačiai 
nepakciičianu. Prie ,-talu už-

!

t

til 
inldzių. 
Ii-mii I.

• I- jų
•i.

t .įlau > IU--M- |iu*ipyli- m-- 
lininio *l raip.uiai: 

•.L-ki tnuta iie|utidltun*uo«. 
i - - uz liuoeyla-. Tnu-
n. I nrio. apgynime in-.ukru 

< u:-.i- plieno-, bu*, tnr-i. k.ni 
ibi imu Karte. l.iiloMimrių 
j uno-l<-rm<- ' ra kovoti «u Aoc 
I l.-ii " \ t-i Irlambcėiai Inukin 
,-r. i.h-io l.biyd tinorse

! v-iimie-.

t

i

P"

Lt uicamą galutino 
tiu-prendimo

Mitu.tfu pirmi ninku., ryto, 
kabioje. tikiuiMM. kad ntt- 
- v-nlulinų Irlnudijai val-

■ ■■••t lorn.i. Elotcme l’lutl- 
•ako: ••\'i-i 

■litu u įniko. Idnurinie Ir

|ioio« dienu naniiikt. 
sukvietė giminiu. >••,- 
tr kunigu* i svečiu*.

lament*, turinčio inluų apri 
sprendimo jėgų. Irlandivėji 
troškimai l*i aspirncijo* n*ga 
U Imti užganėdinto* N- Anglį 
jos pobtme* drų»o« ■'

D to niMni. kad jau ir Anglį 
jai pradeda nor« |<inaielin at 
• įdaryti po litinio aklumo nkys

nt. Xn

Katu
I VA 11

lio

iok

ir.

i-Vienam iš Kongn-MiiantĮ 
nesu* j KuUgtvsų bilių. rei
kalaujantį pri|iažiniiwu laiv
ių vos nvprigulmybė*. Ekzckii- 
tyri* Ke—trta* tada re tam 
tikrų komisijų paruptaimoi rv- 
zoliucijų draugijom* dėl |m- 
.iuntiiiMi Kongn-eniaunim ir 
Sa-natorianiM tų distriktų ir 
valstijų. kur draugija ur drau
gija* raudasi. Komisija gami
nimui rezoliucijų midaryla ir 
užvardinta: Agitatyvė Kotui- 
rija Liriuxo- Ncprigulmyhė* 
Išgavimui. šioji Komisija jau 
ekzi.tuoju -uvirė du mėnesiu 
ir turi |ntgaiiiiiiii.i kričių for
mų rezoliucijų j Kungn-*iua- 
nu- ir S-nutoriii-.

Tikslą* siuntinėjimu šių re
zoliucijų j Kuiign-mumi* ir 
Senatorių, yra tok.: kuomet 
ta* įnešta* bilių. deki Lietu
vos neprigulintis- |iri|Mižini- 
nm ntei. nnt .var.tymo. kad 

'nebūtų nei vieno Senatoriuu- 
Inei Kongn—mniio, kuri, ne- 
butų gavę* reariiurijos nuo 
Lietuvių Draugijų ir nebūtų 
natinėje apie Lietuvių žmonių 
reiknlnt imti, ir noru..

Komi-i jo Imu,i- siuntinėti 
lūkiu* rezoliucija • draugijom* 
ir kuo|HHii.. kulių valdybų 
udlc-u- |ujicgė gauti, l.-t di
dele dali 
kolonija, 
tų rezoliucijų, ne.

|| atsiųsti dvi neturėjimo n 
■■>. Tud gi -moini krrip -nu

U TOWM OF LAKE.

N< -|.-|i-,j<. rugpju,-i<> 17 d., š. 
m., nv. Kryžiaus |>arap. svetai
nėje. Rx. Pranciškos Rymietės 
moti-rų ir mergaičių draugija 
nuėjo mėnesinį susirinkimų.

Y'isnpirnui Imvo skaityta* 
prm ilo suririnkiiiin protoko
las. kuri* lik" priimta*. Proto, 
kol- rasta, knd praeitame susi
rinkime gauta* | draugijų iš 

* draugijų |*> į»airiu*jU llaud. Kryžiaus vietos šel- 
> dnr nėra gmu-iu-1 |i'-jų sky rio laiškas buvęs jiri- 

negalėjome imta*, tik tum<- susirinkime 
r, paskirti |>nsal išgalė* 
Nnlar,- iš iždo paaukoti 

llaud. Kry žiui 2-3 dolierių*. 
nešti į aky rių - Įgaliotu 
u" Aml<i.iz»-vi,-iem- ir Bun

i

PIRMAME DRAFTE 174.MS
JAUKŲ VAIKINŲ BUVO 

ATMESTI It PEIK 
RASTIEM PALOTI 

MO ODOS LIGŲ

i

Kilome)

(urmai drafta* bnvo tai

aukų 
L

P

eta draių 
y kiu hiiti: 
nu ligoni

0
tiktai 16r, žmonijos Suvienytų 
Valstijų. Yra labai lengva ap- 
.kaitliunti įlaugmnn žmonių 
kurie kenčia nuo odo. ligų 
Suvienytose Valstijose. Sprci- 
jaliai vasaros laikų odos ligo. 
pasidaugina. Vanaro* laikų 
mln daug kenčia nuo karščio 
daugina Ilgu.
dangina ligų.

Partocyl yra geriausius ir 
saugiausia, vairia* nuo od<>« 
ligų kaip tai -|>aug
<-cz<>nui. ne. ji užlaiko krauju 

iiiinuoja tik- 
Apteka !*ar-

llinulii

* i

ition.il


•21 llAtJJAMT INDEGTA 
saigų.

•į kartų kovo tai ilga kis 
bota ii CŪcagua Pit Uborghan. 
Nan ramiai sau sėtlėjau 
“pnimankary je" bei turi-jau j- 
vairių skaitymų. Irčiau kur 
kas bučiau im-gęs važiuoti 
nakčia, lovoje. Tuomet tai • e 
pagn: atsigulei kovon viemiji- 
atalyjr, gi |ud>undi jau vietoje.

Aj kartų likimas buvo pore 
inanv, tai ir sumaniau, prie
vartų paversti dorybėm Trau
kiny* savu laiku praliejo eiti ir

ju dundėją aaa aurtatytaoju 
greitumu. Aš betiksliai žiari-- 
jan tangiin. Prieš uunte. tnr»i. 
Is-gv įvairių apielinkių vaioh*- 
liai, gi m jam tanė spiesti ir 
■ana miatya. UidaiųsKau, ar 
tai buvo man Apvriaikis lik

ite, kad Irčiau dienų o ne nnk 
t j keliaučiau, priešinga* uirnu 
norui. Prisiminus num d-iug 
(išnašių prietikių, atsiiiaviau 
dvasioje noriai Pievų raliai. I 
Prašiau, kad duotų inaa limbi
nę- Imti |ialankiu į rauki u I lič
io rankose, m-atkrvipisnl do
mus kas nesitiktų su numini. 
Čia nraoraus prisiminė vaikų 
giesmė, karių jie dažnai pu- 
kartoja mišiose:

Jėzaus Minite užstntnii. 
Manu gy venimų Tau. 
Tavy je viilj uiaiuu!—

Tariart ėmiau ahmtaati pri- 
tanhaaas gųMtaia arklio ra
tų bildėMui. Jaučiausi anm- 
laastai ramiu ir liaknaia. Kč- 
dėdamas arti tango turėjau už- 
■įmetęs Mitine Arjirlailę ant 
kaklu, taip kad mano rymiš
kas Žalnierius bavo visai pri
dengtas. Pažvelgęs j ŠONU sU- 
■iduriau akuuis aa žmogumi, 
mamdagau* bude, apie trisd*- 
iiMts penkių metų amžiaus.

Ipę kėdes sėdėjome prieš viens j Taip

kitų, draugiškiau tani kaltas puotai.

“Jn «anta'ltaij(u tegua,” 
jis tarė maa, •<apašvirt<o ir 
luųstųs. Man tuąloiiu kalbėti su 
jumis. Ai irgi e»u gerokai ap
siskaitęs. — Vieno negaliu su
prasti, taip sakant, suvirš
kinti, yra tai Kuinus Katalikų 
mokslo.”

Ar jus kiek žiuute upic tą 
muksiu!

“Beveik nieko, išimant 
dikystės pm lavini u*, kurie 
vilgo su numinu Retai mus 
vila musų kūdikystė.”

Aš nesutinku su jumis tane 
klausime, 
Kaip ten 
lika* - Romo* Katalikas, kaip 
kilti Mikele jus. ,

Jis auslebu ir žiurėjo j Mi 
nę. .U šyvrojanri.

“Jas raute Romos Katali
kas .' Niekuomet netikėčiau. 
Nužemintai atsiprašau.“

Gi kode! jus artikėtnaiėt • 
“ Na, ka. įaugi inteligentas, 

i kaip ka<l jus esate, neišnaio. 
į kad galėtų priklausyti prie 
įlos kunigų išnaudojamos ats- 
i kalos!”

Bet ai taip jau e»tt kuaigas. 
Jis žiurėjo į mana. Tas ma

ne Koriju, nes su visa je peri- 
Igyrimu platau* apsiskaitymo, 
italoituti. dar in-buvo buvęs jui- 

, našioje diaugijuje.
“Tūkstančiais kartų alsi- 

inašaal jus kmūgnsl Kas ga
lėję tikėti tam! jos kunigas! 
Man linksma, kad jus aeeate 
vienas iš tų suviltų vienuolių, 
kurie tiek pnn-ižengė tamsa

Gi aš esu taip jau vienuolis, 
Aiškia, priklausau prie vie
nuolijos. italiar su nika'ais 
keliauju pu vieoneiyMa.

Jis 'prasuku su kėde, ria 
vėl atsigrįš** prieš mane, jo

stumt * !-.
T

IMIOS B UETUVOS.
’taJ”“attatam* 

hitimkuat, visai jį užminiau.
| aefrtyutaa metus po tai Chi- 

eagm kelionei koks tai ne|-a- 
žįstama* suskambinu varp-lj 
musų vienuoly im duryse; klau
st* kun. X. X., ne.' „Iniuns sa 
v u vardo.

Nuėjau V'ieūkauibariu. Arti 
|irisižiurrjuva vienas kitam. 
Aš, žinia, buvau abite.

**Ar tai jus esate
vas X!”

Taip, aš esu, gt jus esate |hs 
ana X. ii Ctarugos. Mada kar
tų ketiavvva sykiu.

••Kaip ūmai jn* atstaruntv! 
Aš nv|iažiiuiu jūsų tįsimi imi;: 
me rūbe. Taip aa era taem'

Janų kaatrytiė ir 
•S, kuomet aš in- 

iridžiau jūsų tikybų jūsų kimi- 
gybę net jurų (mšnukimą. pa
darė j mane didį įsjradj. Im
liai nustebau ir buvau sut-nuu- 
tas. Darigavęs Eitropm pisi- 
ryžau ištirti kilų pusę, kaip 
man patarėte, ooritiama.* jsi- 
tikrinti, kati mano pum-ji- tie
sa. o ka.1 jas klystate. Skai- 
ėiaa katalikų moksliška* kny
gas. lankiausi katalikų baž- 
nyėitisv bei vimuolynuore ir 
radau visur, kati aš klydnu. 
” jūsų pust-jv tiesa! Tupiu k.-i 
taliku su visa savo šeiniinn. 
Turėdamas jasų kort<4ę. atva- 
žiavaa tarti aria už patarimą 
ieškoti ‘kitas paims*, t. y. su- 
sipažiali su kataiikyln*. ka- 
■įaugi tiesa lesiramla v:m 
lik tani."

Nėra ko sakyti, kad liak.- 
mai pralrittoUM- keletu lalan 
dų kartu, gi aš jaučiausi Ini- 
luiugiausiu. kati man leista Im
ti Apviaiiiiii įrankiu |t«Urau
kime dūšių Imk Kristau*, link 
aaitmoaios tin<w> kelio, nors 
patsai tuamet buvau gans ae- 
kaatrus savo kelionėje.

X.

U- H-
PAIEŠKOJIMAI.

Dr. G. M. GLASER
Prakukuoja tl motai 

kt« ka. Mmvbb M.
***** KC1JA LĮST am""

MMvUk*. V,rtU«. U>M> dm- 
■ilk, Ur, 

OVtaO VAI_ANI<OH: Na. » rjlo 
l\l I*. nu. 1: iki j p. nu. t 

iki 1 v*toa4.l VAkam
NsJ. įlomi, nuo s iki S t*, put 

Trisieni. Y.tdi <lt

Ainrintai. Karimi Imdu 
veržė įnikai j Airvintus, m-žiu- 
rint musų komendanto prote
sto. bmo jau npi i- * ’.i “ Sepli 
kliiusoim.j Lietuvoj.*’

Is-iikų št-iliuiin šni imą prn 
tb’-jo viii vykinti ;,t-iu»la» tumi 
lenkų laidžius k<>im-mlaiitm> 
pmiėiiikas Turtmk'a*. Ji H- 
Imi nuiiitlugini i ri-z.-iio kun. 
liekaną X«viekj. \ u-uų gražių 
dieną kelis kart .-.no atėjęs | 
klvlstuiją. Visu-mi» IhkIiii* 
meilintis prie kun. tiekimo, su
tikdamas su jn anoHHtne ir ša 
tlėdama* išjuMyti j« reikalavi
mu-. tini.. m-t p. i 'Jei.,m 
joj luržt-lio 14 tL ' tiemvn-ir-i- 
jų.” kurioj tbdyiai...... ūsą k«t-
inetslantas. žv«im-- ūkio ir vai- 
rtyhės turtų jgnlioiiiiis kun. 
tiekimą*. Gvlvtini.i kh-lsuui* ir 
lenkų koiiiciiduiil.i-. kuris pisi- 
rodė laimi nuuul.-i-.-ii* ir nmlo- 
mts žiuttguK. Suiiito iH-t pri*i- 
laikyti th-niarkavt.iiiK's linijos. 
uuiiMty tos musų konit-iidanl't. 
Kartu imsisakr, jog knip tik 
rytoj birželio 1.1 <i. bus išrink 
tns musų valsčiai:* komitetas, 
jis <tar vakare unlnrys savo 
kttUH-tsianlutos'rnšliiic ir gal 
Imt Įtiriiiatlnių visiškai išvn- 
/.imt* į Maišogal. . \ iskas lai **,J **“ i\*u,u> ■*•.
buvo tl: Kuiin :m -i tnm uk i-uimih <>n.v
ratu tikslui. Gavę* nuo kuu. tlv- 
ki>iMt kaip ir lamkniai 3-1ll rub. 
lik |torni ilieuų apuokėli, raš
tu atsisakė savo »*lž*o. duoto 
p-r "ktuiferencijų” ir prn.lėjo 
ilnrbutrtis visai priešindamasis 
musų koiiH-iMlaatui. Kun. dr-| 
komis. Įmliri-s, jog Turtink'«■ • 
luri išvaainoti iš Mirvimų. nu-l 
siuntė pa. ji žmogų, knd skolą ' 
sugrąžintų. imsisakė. jng
jau 1 | valnuilns, .. <ip p*r savo 
artliiiansą ntaRyginę*. ko lė
čiau ih-pitiaiė j,- staiga išva
žiavo. Itnlmr kun. tiekimas pa
traukė i teisiu: . tik nežinia nr 
Iniuiės.
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|h*4« itt.iM Kastan liktai 
K • • |uaMrhulUn« B*|*Tblvk.
Aiuklla

1X41 M. M Mr 
1.*ta*4«MMt- tarai* Il3X

X Ibiidrovė*
Esu nuriti los Itviidrovė*. 
no žmona su vnikuėini. 
Yorke laukiu iiuinę*"*, 

\ ėiiju. k:id kelione

a.
<M*. K.'

DR. LEO AWOTIN
GjUjIuJa*. < bimrKb*.

199b be. IL.I-ibd M Oitaufo.
s M IT

l*ittslMirglms y ra mano kelio | 
m'-s galas.
“Aš važiuoju tiesiog Nea užsiga^diaęs su takia vienjm* 

Yorkau. iš 1<-nai Etruria l.iver .įškn 
lailin. Esu pirklys, vužinėjn |;lti|. knd jus turite.

r«nu4u«*dM Im>««i piami VarVMtad 
pi p* IBM I L>ai|i-pul cm lt tu ji ffvfrtA ir era- ( 
MBalaBM.

I*ur4u*«la ir hmiBau Alma>>ukit«-
Ul« K. rmsIRm Mr. •<-

-IX A tat JIS lt I l<4.-l uUt |t..i atkilu.>. ■ 
t"NiA» - lutaa |X« • k«al.«lsav.ua. >« • .II 

I tn *• .1 . |frf»« • - I
|H 3 lu’.. I. tų-’ l-< «• < r.« i.-

'ka ee * UMVP \l-.H.a.įkilk- !•»<■>«a- ' !“
JtaMf

941 W. UN Mr.

Vienok y ni tai tolimas ketins ,UuK *Tai gali tarti li^.
dar iki pirmam sustojimui.;^ (;| |wvrtyk man išn-ikšli 

avo nusteliimų,' kad jūsų iš- 
silaviuimų inteligentas butų

Ant imiHm»itit«* hvn*laiM X(mu4m%« 
Alai- .i»jL»ii

<W*. ltkJta
MI4 9k«m4 MT.- <

◄I

I

"f t •• *.-• Mo« nuo 9 K ryte Iki 
P * • ' - . .re. N< •!« holais 9 Iki 11 
4419 v VhUnrt Ak k■—r- <2 M.

T.hronaa Vardų 4317
• f- bA« ulevarU <41?

Dr. S. Naikelis 
onnmMA* in <*niiti I tCV- 

Clia tat. A4*l«Md A* v.
Mm mm |»r«.««*r 79IS

• »H C*»
IMI W. I4«b
rboee <h<b 3>

9nliwi|a UM W. Mlb M. 
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L/r. M. T.Strikor b
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uinvuuAs ik vhiki auas 
HM W. M M.. . :.i <r-. m.

n.vn !lou)t»»rd !<•

T®J. i«rvT«< ?

Dr. C. Z Vezelis
t4trn ti> niATibT.v*

Afelnt'-I «M> > t)t*» **.» > **-•»
Nr»J ll*i « |< 1 » *;1 |Tit . y

4713 M L AM1l \%n AV93TI R
•Ftl 4'otaua <44'B«w

Dr I E. MAKARAS 
ItriUlt* <«*4»1«>ia» M* < HtOtraM

ITII w. 47Ch Mrrct 
Vahndm; 9.39 —IJ. 9—3 Ir T—4

B V •"•'ra.raU. ■ '* I.l I v — n . .. s.^u-
4X1 1 Km. Woo4 M.

TUWv«w 721.

Linktelėjo sveikindamas ma- 
■c. “ «nn J! panašiai pas
veikinau.

•‘Tolimu kelionė prieš mus. 
Q taiuista.*' jis tari-. “Man rodo

si, kad^T^I I slmrglu ■ sustosii.lv 

O, m*, atsakiau; yra vienas 
ar tai du sustojimu pirm tam.

laimu*.
“J u* kunigą.. virotailis ir 

inlriiginta.!”
Tikiu, kini taip yra. ai alsu- 

kiuu jaut. Gi. dalia r. manu prie 
lt i UI U, U* IMMŠABMMIR MtlTIUtMI 

jn'trano, pavelykite, kad kų 
ta- jtmis pasekvėia. Jus pra- 
gyvenote amžį ir, sakote. e*ete

Lietuviai 
Amerikoje.

kaip' 
sausuma, taip larnlenynu butų 
jaisckiuinga. Xes duug nelai
mių šiuose InikuoM- |Msituiko. 

“Aėiu jums. Viliuosi, knd 
musų draugijai nieko nesi, 
liks.” Tru|nttj pntib-jęs. tari-: 
“luiiko prideidiuiui gul mėg- 
tumele sužaisti kurtusnu.” 

Gaila, kad turiu atsisakyti, 
kadangi uš knip gyni* ne- 
zanlžiau kortosna.

nuomone link mieui. 
. Jus. ai. 

reikalais.iloi.kile iiinn. Imvole siauras ii 
'In-jneteisus savo spn-uilimuuse;

Xeu į jus m-ištin’-te kilos pum'-s. 
.lu-. pri.i|Htžiliole. kud. la-. 
įeik nieko nežinote apie kata
likų tikybų, ju. ne.usitikote 
t iinigo pi nuimi ir vadinnte
vienuolius laiustnuua amžių 
vaisiumi. Aš visai nekaltinu 
ju. už tai. gi Mikuli, kad Imti 
teisingu sava inteligentišku- 
nmi, Milu žiuogiškuiniii, kodėl 
neištirti kitų pusę ir apsvar.- 
tvti gerai! Patirk kaulink ka
talikų iš katalikiškų mokslu 
veisimų. Pažink Bažnyėių i«

Ue tic-us, tuomet rašyk man. gnl
"Nugi. nugi, tni yni m-pa-,nl'nziuok |m» mane į 

pm-tu- np'ireįškinuis. Aš lai 'nutnu-. tenai priimsiu širdin- 
mėgstu kartoti. Jei pavelysiu . tinusiai i» •*iipnžin<liii>iu sti 
tai jum* |Mirmly-iii kelis gud ' i< nuoliai«. už mm. - ge
rumus, žinių. lui iru impra.ti i" žJ'mm iui*- Padnv au
gudrumai, vienok laikui prn Į kortelę -u savo ir savo mokyk- 
leisit i ui hiluii iižii'iiiitli/*

i'ii IuI'mi Imi
Miliai ui'1

i jn -niui.
. į kortelę 
Įlos laidu.

tyliai Llmi..f-*i it p-r 
ln« korčiukę. Murai k 
m l"-»ikalli.-pnii

!{ug|ijuėio | <|. p. Oii.i Zn! 
pienė a|rvaikšriojo raivo vardu
vių dienų. Tut|s- svočių buvo 
ir virtinis klebonas, kųn. ,1. 
< Ib-clnuivr-ius. po gardžių uz 
kandžių ir įminimų gėrimų, 
geros šeimininkės pngnmiutų. 
geriu kun. J. iHi-elitiaviėiiis 
prnk.i)ls-ji> į sveriu., rngindn- 
iiuis atminti broliu . ir se«<-ri.« 
Lietuvoje ir |uiaukoti l_ Itnml. 
Kryžiui. Aeimininkas. luiginbi 
inas prakilnų dnrlių. ir gi kvir. 
tė visus prie aukojimo. Sekai'- 
tieji aukojo*

l'o I dol.: kuu. -I. iilo-liiui 
virius. P. Kimkiis. X. O’reimu- 
viriu*. < t. Zulpienė, K. •iandu- 
tienė. A. Zigmantirnė, A. ’iul 
kus ir A. Zalpis *1.ūn.

l’o .‘ule: V. Zalpis, T. li’lin 
tiiuic. lt. Biliūnu- ii J- šiuo- 
nūs.

l’iso 1*12.1*1. Pinigui |s-rdi • 
ti vietiniam I.. K. K. šeip. sky 
riui.

Dagys iž Patkingiiousc

Kalėtai. Iši; imili iš M:*|ė * 
tų bukai išdi***ia |eidilu,i. imu 
už jf pu .SI uus-iiių. Ir siuie-iai 
Kaeim gnl-. jaut (grudų) pirk-1 
ii. I.ii-tuvmi pi-ie*ty j iš lokių 
pi-klię grūdu ntiiuiiH jn. Is-n 1 
kų Mnlėlų k< .< lalautas. įuim: 
kę-. ka*i j*-:- .i >n tuviai dar kar ' 
•n : t<i\i utim.: ur ntiuitų la- 
. ugnjžinsią. lui jį... lenkai ut 
<■;-i.Į ir liet m kis išmušių. < 
1‘J.mergę • ntk-t'ižysiu km il-dė 
mi-.

I I...-j t* < tie. t |-j, ,|/ . 
'■II' . I ' ' llll l.|ę illli.
Ji.-šiol-'*l:m’i llalt'-tno-c skuti 
džiugi, kmi t.k:ii« oit'i In
Imu bloj... \ .t. luitui tuuz.*
teduoda valgy . f lri*.di*-na. 
du>sla 2* j si. . I..I,., . \|.
niekas iicgmiuė knira t.-mjo 
nininkus ol i<-e t ii laimi tuma, 
<< jei mušant k. pasipriešina, 
tai ji guliltr i -urvyną. I.. 
kirtus tiuly k.i esant. It-gijo 
•liniukai par-1 -n ‘atgulu .- 
p-rkit illit.tio * einu laimių 
pil-'t-n. t. 
ša ui uvm
■fu.

Uolėtų 
llž ŽCIII*; 
p* 2 lt 
rcki-t'ii 
kiaušriiti 
i-likai 
Va ro

3 uukMių murintai bmim*>» «nt 
im Morai ir 3 rvnuil |«a<> Vytiniui I 
■t Mtafrv k 4i4<4t r u UMi i. IImb4i>- 
:»• I u: Z** ’
lml«M Bamn# rauAiud 4B^4a«B*4«*j *k-| 
Mj. (■ri««u«M J u r* i M BaMjiH
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Dr.MaStupnicki!
3109 So. Morgan Street 
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j AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
.vMcl k<« »r Itrtutolii- 

airtaKtikiM, «■•. M«-.
«•••<»<'•>*. <» l^-AttliHC. IMtklylHM »•*.• 
Mų. |C«4« VpJrl MiOhai, «krlb.« Ul.»- 
n>"% -altr***. |M.||"ku»<x cb<>Ri>-
initia. ii uiti"a.

>!..» IMI. . B t.u.t.k.. H«|4I B Iklo iLt
I • • • vi m •
tkt '•

3106 So. Hulsted St.. Chicago.

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatu 

so. l-l siijj: STK1XT

Dr. A. IC RUTKAUSKAS 
TcHloau MrKlnlry KM 

GVtMI tlMKIAM MOJUI 
*4X1 W(M<m IWkm4
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VakAra.n :»|| W. S J-M 
Tari. ll«Hkwcll C99I 

ClilCAUO. ILU

I'agrfZę. iš l'iaueijos Cbi- 
<agun laikinai priiminėju Ii. 
girnius savo |uigyv<nimo vir
toj 3125 W. 38 Str. arti Ke 
dxie Avė. Kaip greitai l>u> 
giiluvn. ati*l:irv>ių ofisą ant 
pietvakarinio kanųio 
yitl ir 22*n» gatves.

Valiimlo- mm 4 iki 
kur<*.

I*

*“

DAKTARAS J. SHINGLMAN»
tialtol ItMAb IK < 1U it t 3WAM

APO* tavfUsMlimcmBtme
’ttvtu. ntr I-

ItB B ava. Orant Variu 
(Cicero). IH.

Jt»w *Bicf|«ae 4 tjUiifjij Ir ««! U-- 
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J* aili«4t>*<>* l« Al'tal..
tM'r. |l

• MIMU 'itn
Ml-m .i|s|Mk.m

X ALAX|M>r .
nt» 3 Bvi X; BU" 7 tht 9

-»ta»: 7 U*Jh iin i4tei', 
iltattal MIlL’tat Į B.tijiua. tlkLsB' » 
f'*bša.igy I <!■ It'-rta «■< kiikviiU-y L*-**- 
k-

Ix*a-

Dr. S. Btertr, 
Telefonai McKtnlcy

SERGĖKITE SAVO AUS.

4938

V<1. U4t 
iaknro

BARCENAS VYRŲ
DRABU2IŲ.

V>m <r Jb.ub vaikiau f»*-iiti.,i 
•nt <>r4rr •« Mut^i tr intfkU-i. bM 
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MBJM» Iki

Vyre ir .hm Vaikinu rn'iB. 
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JOHN SMETAHA
Akių Spėri jalistai

1801 S. Aihhnd Av. Chuacu
EfSan dj. oatMh *«u* 4»aml 
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T» u /k>ia j
■<!•>•; nuo
vakar*

. c
*nt*i *3CT

(JMA5TE0 5Y5TEM
Kin*UM0 ir l>* -imtag

Ijtiskti ir M<H«rfU>u tprv-dalu
mok

■' v I trumft

’r r»ri*9«

• rralifi^- 
'.HAradta

lsav.ua
sustosii.lv


9 DRAUGAI

CHICAGOJE.
...............«................... ... ....................................................

KATALDCBKOS ŠVENTES. šiandie rroistracua.

Trečiadienis, rugp. 20 
•t. Bernardas. vien.

Ketvirtadienis, rugp. 21 
Šv. Joana Famciška.

d.,

d.,

2MOGZUDIS FITZCF.RALD 
SAKOSI NEKALTAS.

Advokatas ji gins tik nno kcr- 
tuvių.

Atkin- & Frrund. 48-th got 
ir AsMand avi-.

E. IvrrMNi & Co. 1338—50 
Miluauker are.

Tui-lflh Street Store, Kail
ini ir 12-ta gat

llerker, Itvnn & Co. 63-ta ir 
llnl-tcd gnt

.Sol. Kh-in, lialsted ir 2tl-1a 
gal.

-I. < tpĮs-nlieimer 47-tn 
A-hiatui gal.

£ltin<7ard Storo, 443 
Ashland avo.

šilo-e vi-o*e krautuvė**- 
lig Įuiduotų sąrašų galima
-išakyti uuiislu užmokant n-i- 
kalingu* pinigus. I i dieno- - 
kilu* iš armijų* sandelių į tas 
krautuve* te* pristatytas 
mai-la- ir k m utinė.- išvežios 
už-i-aku ii-iu-.

ir

Su.

“RAMYBE JUMS
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

TI
Kainos:

Nauja nepaprasta Maldaknygei
Morocco minkšti kaina $3.50Kleiste Kun. Jono Jakaičio lėtomis

Maldaknygė turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros Fažęmftit* už kokią kainą norit* gauti knggą

Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Dribti" hbl Ca. 1800 W. 460* rt

Šiandie Chicagoje įvyksta 
'piliečiu registracija prie* 
"conriitutional primary", kas 
bus ateinantį mėnesį-

Tais rinkimais bus skiriami 
kandidatai j atstovus atlikti 
valstijos konstitucijai rtvixijx 
Tam tikslui bus reikalingi la
bai atsakantieji kandidatai. 
Nes jie pataisys nusenusią val
stijos konstituciją.

Registravimosi vietos atida-
jklMigžudj l'itz.. '-laidą ; iuti ry|^ ....ui*,, ryt* |j.

# tei**nr pn'kirta* advokatu 'gf vakaro.
Nortliup tvirtina, jot- ji- ue-i 1 
stmt'-ia- ate.'inli įsu l.liė-nl 
Hilo Imu lie . Iš I ji d> ' - 
paetanirn- jj apsėdi toki I -u 
tuvių.

Advokatu Votllmp -iiti'.o 
ginti žmogžudį til. |*» mini 
kau- ptie'-iniino-i. T>-i—pii 
<'ni«i-. kuri- ji |m-kyrė. ii 
praneš*'-, jov ž.iiem* vali kliu 
dinvai -upia li jo veikim*, lt 
todėl nuo lo gali Imi |ia'ei 
tn jo |iraklika. I*- to, ji ni t 
*ą* užimta kitai- -satltiai- 
teikalni*.

ibd jo prie-initii.-i.i. ir nl-< 
prašymu- p-dikta l»- |m-el 
mių.

Teis prisiekusieji teisėjai 

Užvakar Fitzi-ernhl Imvo pri 
statyta- tei.uuin paskutiniam 
prie* bylą iškLiu-iie'-jimui.

Teisimi klerką* pi<r*kaitė 
prie* jj skunda. Ji* buvo iki 
klaust.t. nr pri-i|iaž.j-tns esąs 
kaltas. At*akė. esą. m-kallns.

Todėl įritėjau |aiskyrė i.yhis 
pradžiai rugsėju 22 d. Ir Fita- 
gerahl Ims li-i-iama- įith-š j»ri 
niekusius teisėjus.

Jei jis tetų tevę* immea- 
"api kalta*. tiMum-t nebūtų te

vę reikalinga rinkti prisicku- 
■inn teisėjus.

Šukoms, gal jis nesveikas.

Advokatu- Nortliup yra mm 
Manės, kml žiimt-žmli |Kilik | 
rialų proto ligų žinovai vai- 
tijns L'-šomis. Ne. gali Imt ji 
Ura veika*.

liet prokuroro n-i-tenta | 
ft’lirien liirlin.'i. kml ln-.-ii p-t ‘ 
tikrinimas lai tik įniko 
vujimn*. Ne* iš kallm*. uuity j 
im> ir dabartinio np-ii-jium -^n 
na supnintnimi. kad zum-.-žo'li- 
yra sveiko proto. Tik jam 
Iru k-t a žmoniško -u-ivably: io.

ATKASTA KARSTAS TR 
PAIMTI BRANGUS 

ŽIEDAI.

Dctektivai ieško prasižengėliu

I'iriii aštm.m-iių im-lij prė * 
|<nl tilo ap-iii-limą -ii-ir^o 

|ir mirė Mi-- Clan- Gumbi 
l*-rz.

Nami-kini jo. lavoną pilni 
duju -u lo,-m'-i:ii- žiedui*. I •< 
l.iu ji rim Imdama turėjo, 

'Tų žiedų vert.- Imiusi apie 
pu-ant m luk-lanėiii dol

Neu-tini niini-io* motina ap 
lankė ši\, lainif-'K-o kapu* ir 
atrado, l.ad jo- dukters l;.-ip:i- 
ukn-tn-. Vi i žolynui buvo 
■įmaišyti -u žetm'-mi*.

Pranešė apie tą kapinių mi
lui ni«1 racijai. Pastaroji išty
rusi sii-s-kė, kad mdmšniekės 
kardas laivo tdka-1a. ir pa
imti vi.i žiedai.

Policija |m*kui tą faktą pi 
tvirtino.

Ibibnr ihdektivai ieško pik- 
tmlarių.

su- 
už-

TAUTO8 FONDO H LIKT.
RAUDONOJO KRY
ŽIAUS VEIKĖJAMS.

s cmcagos lEnmy

Tautos Fondo ir Liet. U» 
donojo Kryžiam *elpą.-ų įky 
rių valdytei ir veikėjai, taip- 
pat vtoM OhieafM apMiakėi 
katalikai veikėjai tei veikėjos 
yra kviečiami j inririnkuną 
penktadienyje, rugpjūčio 22 d., 
vakare. Dievo Apveiados na- 
rapijm 
ra didi

Ubas. J. Danteną. KM W. 18tk 
at.

.Manau, kad n-'-ra reikalo | 
minėti apie visu- darbu*. prie 
kurių mes reaguinė-s. Vyčiai 
privalume tarti |avvxdžiu ir 
kitoms draugijom*. lankykime 
savaitinius susirinkimu* ir ką i 
nutariau*-, vismms-l turėkime i 
sau aut aliuiuti- *. kad kartais , 
iš to nekiltų kokie ue*usi|arali-1 
mai. Atsiminkime. knd I. Vy
čių organizacija y ra sutverta 
nnt krikščioniškai ■limokratiš- 
kų |inmatų. Vyčių tikslas yra 
įlarinioties Ražmėius ir tautos 
laimi. Taigi, gi rk vyčiai, j 
dariny. l*ani<l*Ams- vienas ki
tam rauką ir veikim, ir siekini 
tikslą. Kuomet voiksimr visi 
išvietlo. tllolnet. I«- als-jonės, 
nuveiksime milžiniškus dalims.

67 ŽMONES Už RIAUKĘS
PADUOTI TEISMAN.

.loliele |s>lieij.-i suareštavo 
kokį t.ii I«ol«-i1ą l'eruaa. Kve 

Įliiušaliii apgyvenloj miesto 
-Lilyj zmum'-s giuiuoju jį m- 
liuėiuoii.

M r*. J<>m-|iIi Italkovitrh sii 
jara-štindame [sižiuo. kml ji* 
{|trneilą <*-kmndi«-nį lmv<-* 
'Uorėje, ’ą įmesti is-rkasan.

T:ii|>|>.-it l’eronn kaltinama* 
iiž. užpuoliau.! l-*> melų Manm- 
r»-t Kia-ln-var.

I’erona sako-i iK'kalta* ir ji- 
'apie tą vi*a nieko nežinąs.

Is Raad. Kryhaa* Mpėjų 
-kyrio susirinkimas Ims ket
verge. rugpjūčio 21 iL-7 ikt va
kare. ėtv. Kryžiaus |«rap sve
tainėj. Malonėkit susirinkti vi- 
.4 nariai, taip gi ir tie visi, ku
rie dar nėra nariais, ls-t norė

Viri vyčiai ir svečiai iš kitų 
kuopų malonėsite susi ri tiki i 
šiandie, 7 vaL vakare, Davi* 
Sųuarr parko metrinėj. Dele
gatė, p-lė Z. Mralauskailė. ii- 
d*M raportą U L. Vyčių ori
am, po to fam pariiudutemnM 
vakarčiu. Ateikite viri.

I

4 INDUSTRIJA LĮST AI KA 
LtJIME

M01TH SIDE.

Ikišiolei gratid jury (pri-ie 
kušlųjų teisėjų -llohl-l Iii 
žmoni- padalė kriuiiualin te' 
suuin uz. pin-izciiL-imii- r-i-t

I'ž ii/.f»H44liinti« pri«4 r«-1«rn 
nu* |M»li<*ijn įniko 7
’fiėliKlrijnlrhi .

I*oli«*ijn jo*4 iiulu*
Iiij.*li*1:ii «lnr ir anl rytojau* 
tuiv** rvnvę 11/puoliu iii*. It«-f 
twi iw*pm»l«*tn.

tų Imti. Mintingai kviečiame 
visus.

Taip-gi primename lietus, 
urie dar nėra aukoję I* lt. 

I- ryžiui, kad <lar yra proga. 
Mi.-ų Komisija sėsli kožjią va 
kurą Imž-uyliiH-je svetainėje, 
nuo S iki !• valandai ir pri i in
di is-ja visokius teiktu*. Įim
ti litrui drabužius, avaline* ir 
tt.

Jeigu kn* iš gerinamų uorė- 
ių ką aukoti, prnšoim- įieatiilė- 
lioii. m * laiko mažai yra. Aio 
mėnesio paliaigoje laivas iš- 
{teliks -u draliužiais j Lietuvą.

L. R. K. Valdyba.
I1

It DIEVO APVEIZDO8 
PARAFUOS.

DAUC PINIGŲ IŠLEIDO 
KOLUMBO VYČIAI

MAŠININKU PARODA VI- 
MA8.

Daug gero dnrlio atliktą karė-- 
metu.

pa'-lpum 
leido - lt 

' ellHo et .
ARMIJOS MAISTAS PAR 

DUODAMAS IR KITO 
SE krautuvf.se

I. Vyčių I tn kilojin laikė su- 
■trinkimą rugpjūčio II d.

Nusirinkęs jaunimas svarstė 
-avo km>|Mis reikalu*.

I'ažy mėtinn. kml tinkamai 
apkallėjo savo nmginmu* va
karus. Visų Imvo m>ra*. kml 
pinuti* lakota*, kuri* Ims m* 

| dėlioji', rugsč-jo 2N ii., š. m., 
i Imtu gražiausia*.

A|iarl to. nutarė sun-ngti 
i '-einiini-ką vakarėlį )>ug< rbi- 
1 mui sugrįžusių ih'h'gntų i* K 
| Vyčių 7 tojo seimo, 
bu* tugpjin-io 21 d., 

lio Apvvix>l»s parap.
I ie, N ml. ink. Todėl vi*i 
fiuiloin'-kitr atsilankyti į 
ginmą vtikarėlj. ne* 
įlaur naujo iš I.. V y.

I I
i;..t.i

Vakaro* 
. m. Die- 
»velnine 

ty Aini 
reti 

išgirsit 
y 7 tojo

11 f rt t riti

79 M’l i

m 1
Hlrall.,

Bos ton. Mass.

Viską atėmė, sugadino Ir sudegino gyvenimu* 
Jusq giminių

Ju.u saZMs. raikai, niolran*. ISnU. brallal. ara*rr* Ir kiti arti- 
imi J»»eų Mrdžtnl žinomu liko te apulkalu. duutiuų. pu<u<<«. raita* 
k* te Ja toU4MMt. teaai ir aitaasM: m aAaramia atayar uratas Juaų »a«rtbaa*

AK r u«ll KTTT JWCJI MfC. TU KO UAI'KIATK? Ka4
Juum ir Jtttej almlnčuia. CTOTK-UJ* RITMUI AM LJKTt'* 

t H R%KK%M MMBėsa | tlelriii* serai iinon<| taai>*o kovėtoj ut L*e- 
Itnoa Luevj. ad«»taata •*. J. RUMkMV | Ur<««a. Itelėlj*. ttarrtM 
Ir larekija d»l iMuitnu kotnrvvljial«| rrltaalf. tuo pačiu laika Jta H- 
|.« niiėrMi intriktae pimieu* ir lat*kua Jetrv Jua neftiaeria
kur Junų Nittiipre. tai prlatvatait muiua ateuMt sidrą*, ir rimt (1> 
Multcri v n»<*o parirtrngstmc tulčUvtl Jurų SiaU-
a<rt Iteikaa urna Belaukia. Mųikll piaigų*. laiUų* kuo aatrataa.

Centrali* Bendras Lietuvių 
BANKAS

32-34 Crosu Strect

Mirai

Itaml. Kryžiau* rėmėjų 
skyr. laivo su-iriiikima* rugpj. 
ta <L. ttttti m. Susi rinki man at
silankė skaitlingas barelis na
rių. Visųpirma |Mnuiniiika« 
prakali*'-jo. knd reikią imties 
už. dariai; rinkti dralauiu*. 
avalinę. Visi laiu pritarė. 1'7 
Martiiiailė a|Mtė*uė eiti |a-r 
namus ir rinkli aukas, dralai 
žiu* ir avalinę. I*. Mun-ikn 
imžadėjo duoti kanilmrį ilrnlm 
ž.ianis. Tn vieta, t. y. p. Mun-i- 
kos krautuvė ramlasi aut \Vn- 
Imnsia avė ir Paulina st. ( 

Prisimintu ka* link mezgi-; 
ino imnčiakų ir evi-derių. Ra
dosi kelio* i 
no*, kurio* n|>siiinė dirbti, 
y. M. Ibu'iulė. P. Viihiiėiiitš 
<>. Ančiuknitė, A. Andrittške 
vičienė.

ržklnu-ln. i* kur imti pini .,,m- '"<derys ir mergai-
rų nupirkiium siūlų. Ibn'i* ine 
ši- Įimlnryti rinkliavą tarp' *it 
eirinkusių. A. Andriuškei ičic 
m'1 perėjo |ier svetainę ir su- 
rinko ąi4.N.-i.

A. Andriuškevičieiič 
Nauji ikieuč 
•iulų luip gn tai. kaip gnlim.'t'' i*ką surinktų. Ne- 
ir pralieti ilnrbą. Tartasi, km 
kiu bildu prnplėsli I. Ii. liryž- 
ri-mėjų skytiu. Nutarta kn-ip 
ties j visa* katalikišku* dian 
gija*: pn*ių*ti laišku- su pa ' 
aiškinimai* dalykų.

Tą darbą 
valdyba. Pnk. 
kad. surengti 

Į tnm pritarė.
Ant gnlo į 
K. retu. »k 
M K iš<m:. 
Martinnit. 
Kišotm*.

lieką prnkilhm>M' .Hrlm«*e i 
mm kitų. 1‘anuilę ir supratę

Į reikalingumą (mgi-llam liroj 
litinis ir sesutėms Lietuvoje. | 
grielė*i už dnrlsi, kaa kiek gn 

moterys ir im-rgi Rumbui m-t tokių moterių j
t. ir nn-rgničių. kurios pūčio* rri-j 

kalaųjn iš skvrio. kml leistų 
jom* pradėti im-g.ti svmh-rii*. 
-akvilamos. knd jnu netoli žie-'

te* gali Imti pavyzdžiu kitom* 
i. kolonijom*.
,.i Gera Imtų, kml nortlisidė-- 
,'ėiai drabužiu., avaline* ir 
.kitką patys atneštų augšėiau 

ir I’., nurodytoji vieton, m-* me* 
- aliotos nuplikti neturim užtektinai įlarliiiiiiiką. 

la 
mi npž.iurėkit. kml Imtų tiri 
kntni nešiojimui. Suplyšusiu* 
teikia gražini ulopyli. taip 
|git ir čeierykll* bei kitką.

Pr. A. Kišonas, L. R. K. 
rem. skyrio pirm.

i np-ieim- 
klausima*, 
dlrn*. Vi.i

CICERO LIETUVIŲ DOMAI’

lt

L’ r*.

J.
Tr

X.

B

Kas tiktai U Cicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
I jį apgarsinimą, ar kokį dar- 
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiau*.

1442 Ro 4» įį, Are.
Pas jj galima gauti malda 

knygių ir kitokį, Knygų. i

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ- 
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teneaplankia jo.* nei viena*.
Turimo įvairių nenvaiginanėių gėrimų.
Turime ataivėsinti ir ICE CREAM 0
Turime krn*o* skyrių išsiunčiame laiškus ir kitu* 

įkalus atliekam. Turime įvairių laikraščių.
Čia yra "DRAUGO” agentūra, tlalimn ėin gauti 

uusipirkti, laiduoti | jį iNtgarsinimų ir dar- 
Turime taippat knygų ir maldaknygių. 
>me at«ilankvti.

rv

h

♦

krautuvf.se
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