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Rumunija Grūmoja:
Talkininkams

Prez. Wilsonas veda stipris 
kampaniją už Sutarti

8AKO. PASITRAUKSIĄ IA 
BOLŠEVIKŲ FRONTO.

Nes talkininkai neduoda reika
liukų ginklų.

Paryžius, nig*. ti.—Rutinini- 
jo* jimujrm* itratinno prato- 
*r ritmai Itmiiunijo* n1*t<ivui 
Nirloil* Minu jog ji* gavę* litui.krlinvo vakar prir* |n-nkiu* 
pakarojo tkųirėų. kuriujr pra- ryte. I‘u*ryrin* turėjo trauki- 
Urėta, knd vyrinu*itiji taiko* 
ktmfrrmeijo* taryba uždrau- 
tižiu*! gnlo-nli ginklu* ir amu
nicijų i* l'ngnrijo* Rutinini- 
jun.

Bratiano toliau* t|epewijr 
IMŽyiui. jog ji* apie tai ofici- 
jnlė* nuto* dnr negavę*. Ir i vnrduooe *u*i<larė milžiniokn* 
|trnne*a nlMovni Mi*u. ulant 
ji* atkreiptų tarybų* dūmų, 
jog tokia taryho* politika, at
kreipta prie* Itumunijų. pa
tiem* taikininkmsMi 
pavojlBgų:- -

Rtuntmija tari puti 
dėkingumų.

"Itumunijii* vyriau«ylit- vrn 
ab*oliuėiai |uitri*iiiaiiui už jo* 
atliktu* žygiu*.” *aku llnitia- 
no trb-grnnMtjr: “nr* ji *unai- 
kinu fngnrij'-ji- hnHevikhnuų. 
kuri* grūmojo |Kttimt* tnlki- 
niukam*.
“Kalbingi tlnltnr tnlkiniukni 

kaičiai ateidėkuja Rumunijai 
už Šito* nrfm|>ra*1ų |m*i*ven1i- 
mų. tad Rumunijon vyrinunyl*- 
|m*rkmėjr Im* priver*1n at- 
žniikti *nvo knriuoinenę i* pie
tinė* Nurijo* ir tii-niirt tegu 
ladževikni |«ik<-lin ln-tvnrl:ę 
vi*ur.”

Kų j tai pasakys talkininkai?

Nieką* nežino, kų j tai |m- 
raky* talkininkui, kuomet ai- ____
*tovn* Mi*u pmne* premjerulah^Movi”du klaurimū7i^ 
Bortiniu. |mgnmmjimų.

Rnmiiiiijn *inndi<- F,tini|*>i- 
|M>litikujr. vpnr l'rnni-uzijir; 
rt'ikalai*. užima Inliai .-varliių 
jMisicijų.'

Tnd butų klui.lilign ėinntlu- 
tvirtinti, kati talkininkai ne- ' 
|uiklnu*ylii lluniiinijo. prr*|*--. 
jimų.

Xt-» ltitniiinij:i ih- tik nuli 
|inliin»iioii nuo retežių rn*ii j 
tailM-viku*. l*-t dnr gali atlik 
ti |mvujingr*iiiu« talkininkam*| 
žygiu*.

META1-V0L IV.

Anot jo, jei Suv. Val.tijo* 
neprigulėlų prie *ųjungo*. tai 
akyne žmonių, katrie laimėjo 
šių karę, butų ju* kaipir išda
vikės.

Tuomet R. Val.tijo* turėtų 
nuolat palaikyti -knitlingn ar- 

linijų, |ia<taiigiuli .-kaillių amu- 
Inicijo* dirbtuvių, pagaminti 
‘daugelį fortifikacijų.

Tai vi*a butų surišta *u aug- 
štomi* moketimi*. *u niilži- 
niškoroi* ištaiikuni*.

Ta* pat yra *u Shnnlungn. 
JaĮnmija žada .ugrųžinti Kini
jai Slmntungų. Ib-t ar galimų

St. Louis, Mo., rug*. (i.—-l*rr- 
gidenta* \Vil*ona* *u ravo 
|mrtija iš lndinna)*>lHi čia nt-

nvj.
Traukiui liresnlcnta* a|4ri- 

do I nujau* |a> devynių. Dvi va- 
landi jrinu to kaiknrie *var- 
biaurieji mie*to bulvardai bū
vu užtaryti visokiai Įiašalinei 
komunikacijai. Nr* tuuee bul-

piliečių |inrmtavima«.
Apleidę* traukini prrsiden- 

tn* atvyko |iaro<tavimo prie- 
........ tekia, litam kitais Įjūriai

tų ėjo parodavimo priešakyje, 
gi )m*kui užėmė vietų ant *pe- 
eijalini jiagniiiintų |iagrindų.

Pro pagrimta* krik*tau«tami 
praėjo lukriančiai |mroduoto- 
jų. |<avažtavu rimtai aatianu 
lulių.

Pariliaigu* |iaro>tavimui nu
vyko ji* į viešbutį.

Puriaudieniu ji* kalta-ju pro- 
kylio* buto imn-ngtam poky- 
lyj. t.i vakare Cotiarunn-, į ke- 
liolikų 1 uk*tančių žmonių.

Prie* |mt 12:00 naktį prrsi- 
di-nta* iškeliavo į Kan«a* Citv, 

|Mo.

S. V. turi prigulėti sųjungoje. 
Į Prexi<l<*nta* Wil*ona*. kalta- 

diiiiui* Culi*eunie j tuk*tnnčiu« 
įžuiHinių. Įaižyiiiėjo. jog Suv. 
iVnlriijo* Imtinai turi prigulėti 
tautų *ųjungoje. N.** kituip jo* 
gali bul *unaikinto*. Tnd *ian-

8. VALSTIJOS SUSIJUNOU 
SIOS SU ANGLIJA.

Londonas, rug-. ti. I .nikiu- 
ti- F.Vinilig Statutai I prnm-ša. I 
kml Bidgiįu* ateiti* -tiprinil 
a|*lmu*tu. I ii > tikdii yrn -u-i 1 
vilniju-;'!- *»»iv. Val*tij,w -u 
Anglija.

RUOŠĖJO 6. 1910 M.

< įtins

JAU NEGYVUOJA AMERI
KONIŠKA EKSPEDI

CIJA EUROPOJE.

SAVIŠKIAI PERSPĖJA 
CARRANZĄ. Suvienytos Valstijos turi būt 

pasiruošusios
WnsWngt<m. ras?- ii ti.-n. 

Salvmtar Alvnrado. j iena >- 
'.nrranso* |aiwkėjų. imralinu- 

ir »u kilni* *avu l*-n 
.............w____ ___ ___________  * ntvirn lai*kn Į.-r- 

tarinė organizacija. I*k««linvu*‘*|*'j" Carmmuj. kad ji* in.-*tii 
j Suv. Vahtija* gen. 1’,-reh- dalmrtim-* »nv„ tm-t>*l.-i*. įui- 
ingui. praarki' ir tn rk«|t«liri-'vartojama* Meksiko* vnldyn»-. 
jn..........................................................tirti. Alvmndo *:>kn. knd <‘nr

Nim ilnhar niurrikmiiikr* ramm* |ia*ivlgilun* pili piivrr 
j*iliiaiėy;i 

Ui lui>n*-t IiinT-lų 
|m*il*aigti to* ėalir* iii-ptiklai;. 
Mriliyla'-.

.Meksikoj!- *inuėin lartvarkr. 
už kurių yrn kalia* |ml> <*nr- 
mnzii ir jo dr*|«<ti*kn- raidy
nui.*.

Paryžius, rug>. .u -Europi 
je jau nrbegyvnojn ameriko- jt'arranso* 
niška ekspedicija. J,» vietų už- :*u«iprat«i 
ėmė nauja amerikoniška raili-įdrininkab

■ V..... 1'—t—I* —. tl — i.j * -•« • • v «J^*~ pų* ••• • » • *-99-

|M*itikėli ja|mnų žodžiai*.’Tik ikariimtiumė* *yiėk<i* ėkmųiuje ',l S,H- '"talija, 
tautų .ųjiingn užtikrina ni-ilm* |>a<hlint<» į dvi dali: vie- •Mek.ikuii. Gi lir
grųžinti kinam*, ka* vrn jų.

“ftita kari-.*’ *akė pmūden-
ta*. “buvo komrvrijim- ir in- vsulu yra gen. M'illiam lt. 
duatrijalė karė. Tai nrimvo ‘_____ * T 1. .
politikinė kari-. Tad jei nie*‘tm vadu yri gen. Henry T. 
nt*i*kir*ime nuo vi*o |in*niilm.'.\llrn.
kų tuomet pradėriinr! Tuo
met priricitų mum* Mipri-ti fi- 
siėkai ir kiekvienų *alie* vyrų 
tam tikrini militariniai lavinti.

Presidenta* \Vil*ona*. trin
kta. takai riiprių kampanijų 
veila už tai. kad Suv. Valriijn 
nenata* būtinai be jokių patai- 
*vmų ratifikuotų taiko* *utar- 
ti-

Daug kartų ji* *avo kaltai*.- 
dar inrviėkia. kad remta* ne
trukdytų ratifikavimo. Ne* už
vilkima* kenkta pariosa* Suv.

im <tali* l*rancuxi joj.- ir Angli
joje: šito* dali,- kariu<>mm<'~

Connor. AM ru—V <>k irt i joji-:

Išvien vienur ir kitur Įinlie- 
ka 4Xjtitn kareivių. Iš tų 12JRSI 
yra V

Kantriai

T«-nai

I Taip sako stabo viršininkas 
gen. March

PASAULIS NERIMAUJA, 
REIKALINGA STIPRI 

KARIUOMENE.

I Ji* rakė komitetui, kad jei 
Į Suv. Val.tijo* taiku* im-tu bu
lių biivu.i.e |ni.iruošu*iu* tni* 
.lit.-iriniii žvilganiu. tnd Vokie- 
pija buvn.io* kari-* im-tu ne
būtų -iiprovoknvii.i Suv. Vai- 
rlijų. Gi to |mM-kmš Imlų bu
vo- laiminga. Hali- nebotų 
j*1uju*i kariu ir m*butų pu- 
netari nmadolių.

Kari* d.-jmrtniiM-titn* buvu- 
•io. kuri- melu išl«-i<lo 14 mi
lijardų ihdierių. Tai* pinigai*, 
rakė g,-u. Mareli, ne tik laimė 

čismi ir viri kiti liku-ieji. ta-ji,71~|11" J,/ftktauritrijn ’ iri** •*< l«^» i-mata*
i... > i. j;m.kui *|in-mlžia vi*ų n•ikntaf^*,‘a,*,,"M, w'*i,arinio lavinimą

im-ireimtami įgilai* faktui*. lr 1«’-ik‘*“J
i* .•ati.tMUI vyru nnuijai. E

Liudijs štabo viršininkas.
Anų dienų prieš tų k.miilrtą' MTlmSlji

limlijo gem-ralhi .tatai virši-l Vyriauaybė reikalauja di- 
ninku* g»m. Mareli. Viršinm- 'le*nš* umdatinė* armijo* y* 
kn* *tnvi už pataikymų *1ip-j|mč italei, kati šiandie pasau- 
rio- kariuomenė..

________  | 

nratrrrnre nawrire t itamimda amtalhš armija,

KAPITALO SUSI- '“akė štatai viršininką*, *Kai*

Nuolatinėj armijoj tari
57G.OOO vyrų.

būt

i

Wasldn<tou. rug*. d. — 2<- 
mrraitiju kongrr*o liulo utili
tarini* koiiiilrtu* n pi n rin S. V. 
tiiiliturinė* ĮNilitiko* pirmi*. 
Tito lik*lu koiiiili-lu* niioino 
ne* iėn-ikėli |mkvi<*-in mililn 

Dūkai *u |«t*kul«i bu* rinn Irimu* ck*prrin* ir Šalie* dip

i

I

PETROGRADAS UI? 
SKIETAS.

kurių čia dar negalima bįo-'h 
ti. Ne* jri rin yni kiek ameri
koniško* kariuomenė*. tnd n*-- 
dikuTia: ir kvarienm-i.tro sky
riai Imtinai turi gyvuoti ii 
veikti

Ligi ateinančių melų Enro- 
|M>je bu* imliktn Vo* |«>ru tūk
stančių aiiH-rikuuiškų kareivių. 
Jie ten reikalingi bus kol Im* 
(atdaryta galutina ir pilna 
taika.

Dirbtuvė*.*, kur dirimtnn n- 
.miinirijn ir ginklui (tn-* vi*,.* 
kito* iižilnryto*). viri dnriii 
ninkai |oi>kiriii taiku yra pri
verčiami menti duriu; ir eiti 
klau-yti lml*eviki*kų |m*kni- 
lų. Tų |ni-kaitų metu dauge
li* tltiri.iiiinkii atrilri. kuomet 
prrlegeullli giliu hol*«*viki*kų 

Ivurėdyuių.

Nėra kum. Itaiginmo* grinti-

I 
i

lėti prie .ųjiingo* nrtat netekti 
vanlo ir |mtekti alvienėjimo 

jmvojun.
Suv. Val.tijo* tautų *ųjun- 

goję bu* rimta* nary*. Ji* *a- 
jungoje vadovau* finanrinlu. 
ekoiiominiii ir prekybos žvilg- 

|-litai*.
“Teko nugir-ti kni-kiirilln. 

žirnine, knlbtinl. kml tautų *ų- 
jjungu* -limbini |iagamintn kn 
|rri,“ kalta'-jo pri-zideiiln*. 
j“ Reikia daug nta-joti, ar tie 
ižjimm'- .kaitė taiko* -utnrtį. 

j--i taip kaltai.
"Jeigu mc* atmerime laiko* 

-iitnrtj. me« lurė.iim- -t o vėli 
; iitukiai nuo vi*o pa-aulm."

Tolinu* prozidetitn* požymė 
ė. jog tikini ignoraiitn* gali! 
manyti, kad Suv. Valstijų* ga
li |ia*i*tntvti prie* vi*a pa-ini- 
ii-

I I* 
I,

Suv. Valstijos turės būt 
apsiginklavusios.

Tolinu- pn-ridi-ntn* triiui(ui 
mi*kin«t, kt/ n*i»kin tirpriifii 
Ii prif tnulŲ 09jungo*.

Londonas, rug*. 6. — Vie
nam ru*ų oficierui (pavanlė 
m-»akoma) teko *u prievarta 
tarnauti bolševikų kariuome
nėje Petrograde ir ap,vlinkė*e. 
Ji* liepo* HI. I!H!I. iMita'-go iš 
to* vergijo*. ,..........
|mpa*akojo daug indomybių! 
upie Petrogradu.

Petrogradą*. *ako ji*, yra 
gyva* *kek-tn* (groluii). ne* 
viai gyventojai išbadėję ir at
rodo kaip akeletai. Žinom-* tik 
vienų kartų dienoje guli gauti 
užvalgyti (ne ]uivnlgi-1i|. Nė- 
ra jokio* ten iih-*o*. nėra cuk
rau*. Viena* cigan-ta* kainuo
ja 7-*i amerikonišku, centu* 
(pusantro rublio normaliai* 
laikai*).

Gatvė*.! mirtinu tyla, kaip- 
ir gyvų .keletu kapinė*. Gat
vė* Imi.tai apteršto*, nekilo- 
■net m-valuiiio*. Ib-tkari-iai* 
ilieno* metu pravažiuoja vie- 
nn* kita* gnlvekari*. I'ž va
žiavimų reikia mokėti pu*an- 
tro rublio.

Tvarko* mie*te prižiuri tad 
ševikiškn milicija. kurioje 
Ididžiuma yra nmtvrų. Mili.-i 
Ijantai nnt rankovių nešioju rai j 
<b‘* “G. M.** .lo- reiškiu
*'Gori*l*kiijn Milicija.**

Milicijantni ir uiilirijautė• 
gntvėmi* |mtrolimija Į*>romi*.| 
!l\iri -u -avimi iiriiialimtu-? 
šniituvu*.

Krautuvė* uždarytos.

Viui* mir*le k raut ii vi- 
itarytov Ne* nėra ka* pnr

Atkeliavę* ėin kn> jauni,,,,,.,

į

n,
,1...

Ii* Iniriai nerimauja. Niekas k 
negali fmnakyti. kų atari " 

mum* rytųjų*.

virrininka*. *Eai:* • 
tyri* kaipir *1i|rų* grobai 
-knitlingo* tauku nrmijo* or- 
ganisncijai. kuri turi turėti 
Išrausai vyrų.

_______ “l,a*taro*io» knri> metu nie*
Wulta«tan, rug*. fi. —Pn- “'rko gera neturėjume. Vtaa 

anlmla* Wit*oHa< pri.-ė |art bt'»m-tume, kml talkininkai *• 
|mm*' anaijotm* apjuo*e prie- 

ėininkų knip ir geležim* rinke. 
I’ž to* rinkė* nn-* gavome 
progo. lavinti *avo armijų.

'•* <lr|>ariniiH-ntn* nenori, 
kad tn* ir vėl kuomet nors 
turi-lų nt-iknrtoti.**

PASKIRTA ATSTOVŲ

rinkimam.

Išviro
i

)>rrxidentas nustato 
atstovus.

45

Ii ir nėra knm pirkti. Tik vie-] Verčiami klausyti paskaitų, 
totui* veikia vieno* tailšrvikiš- 
ko* krautuvė-*. Tom- galima 
*j-tų gauti nuripirkti. liet vi.- 
ka* brangu.

Per liejni. mfareį žmonėm*
kartų dienoje Imvo tai*1a už-į 
valgyti štai kokių valgių: vie
na lėkštė .riubo* iš karštu 
vnmien* ir žuvie* tnipinių ir 
viena aštuntoji <lali* *varo 
duonų*. Cž tų nžralgyuių rei
kdavo mokėti po 6 ratiliu*.

Tratrai. šokių ralė* ir kilo- Ii vi-o* IMrograde M-m-rai- 
viešu*io* į-tnigo* nuolat ntidn meilinė* t rotai-. M>-di- puvnr- 
ryto*. Ib-t t--n vi.umm-l »u*i- tojania- kurui, 
renka kuom- viena. Imlševikiš Dirbtuvėse veikia parėdymaL l,,,,l‘" ’U.irinkiiiuin. kuri, pra 
■ i • *a|ė* čia -ĮU'lių Ii dii-lių.

I*a.ių*ta laiškai pretideu 
Imu* šitų iirgiiitimeijų: 

Amerika* įtartai Eeih-rnei. 
' iai. kuri turi |mrinkti 15 at 
-lovų.

i Bn-kyta- Itutui. -u 5 nl-lo 
Ivni*.

Nm-ijoimlė- Imlu-trijnli • 
; Kulifi-lvlH-ijo* Ikndui. •• nt-to 
vai. 

Į Žemdirby *1ė* orgnniznci 
ljom». o al-tomi.

Inte-imentų bankininkam-. 
2 nt*tovii.

I'iignliiiu* pri-zi.li'idn. 
-avi - |m*kir* 15 ul-tovų. 

lišviui bu- 45 at-toviii.
Į*uminėtame *ii'iriiikiuie bu 

tariatiui.i. kukiim laidu *unr 
įtinti durbiniiikii- -u l.npitn 
l'-lni-. luol išvengti liuolttl> 

jtiių m—ntil-imų. m-Įm-iti-nkini 
Įim; ir -Ir,-iku. kn* -alini l-r* 
ldnr„ daug miiinlumimų ir prn 
Į gai*t h—.

• . . .
| m-i leidimų kelionėn 
laiškų į Įm-zi<l<ntt!» M-ptymų 
narijanulių urganigaeijų. 
prvaetiluojaučių įtartai. žirni-

l-r .

dirliv-lę ir fituin-iniiH reiki,- Kuri-, 
In*.

Tim laišku to- organisaeijo- 
|e,l.vta-to- mi-kirti *avo ut-to ! 
vii- -ušaukianuili durtai ir kn

T.-ntnio*.- nuolat laiMimi *.-■ 
'nove* lošimai. Bolri-vikisma*' 
n.*|mgnmino ligšiol jokių nauju 
lošimų. Ji* laippiit iH<|mgu- 
mino nei jokių naujų knygų. 
Ih-t liolM-vikisma* turtinga* 
knratymų ln|*-ltai*. *avo |inr1<. 
jo. politikių brošiūrom!*.

Yra ir mokyklų.

Bolševikiškam l*rtrograd-- y 
ra ir mokyklų. To* nmkyklo* 
Įiavndiiilo. komuni*tiiiėmi«. 
Bet jo* lik mokyklų tanių tu ■ 
ri. Ne* mokinime didžinii.iii 
lietvarkė. Ifcil-eviiii turi pa- 
»idirta|ii*- mokvktum* promi, 
mų. Ib-t neturi mokytojų, knt 
rie galėtų tų programų Jve*1i 
praktikui N- ra jų tur)*- n|ė 
vi.-.tų žmoni u.

Tnd dnžnimi'ia dnrbimiikų 
vaikai |io-,-mivri taikomi it.-i

dirl’liivp** yra:
1. Twhtrtktili* *t:iks’. kniih

iihmiih «ii vi*n
•av« n4pb*nlŲ

2. Itarbiliiltkt) lioinitHn-.
X IMil iltini* !<•»

NiilHti*.
Ibi riu n Mik ii k.(«tiitl«*ln |rfit»n 

kn Itfity* tltiiliiiiiiikHi. T«*dini- 
kuli |«i>kiri:t a|*krio*i<i
Uirlan ntie»! » k<mii •nrn*. Pult 
liktiiĮ k«»uiib*t.Į •k)ri:i tn* |u«t 
keMIIIMim* Mllhlkllllt *11 I 
ll’klllill *ttllm.

i T<vli!i*kn!i* *1:aI«.» - |<Kln litui 
i«hirl«Qo (•ri/iuri. Lttd «hifl*n- 
i Imti) ntliktii erini ir laiku.

Ihiiltinittkų IcooifiitKn* -:m 
*r»i. dntliuiinki) oIjiiIm. *uly^M*.

I« Įtikini* imi
hipiu* iiR»*tilu*. s.ftf tnnt*«>*i 

jlufp «liill*iliitikii 
ku** k«> H ji t

Vnrgi,. ilnriūnin 
'jti,Mot!H* pin-ittii 

k»k '•*
m

I . I

llll

t,
Neturima jokio, 
llirbtui. -.- ura

j

ur

II,

\ i

t r

SV. TĖVAS PAAUGAHNO 
TRIS AMERIKONU

KUS KUNIGUS.

Ryma*, rugp. ii. riventn* 
Tėvą* Benedikta* XV ravo pri 
ratiniai* šamta-lionai* Įmaug'- 
lino amerikonišku* kunigu*: 
pralotu Jolig Ruger* ir l’hilip 
Bryan iš San Franeirao. Pra
lotu pn-kyri* kun. .1. F. Stille- 
man-. X<-» Turku miete.

PLEAIKAI PAGROBĖ
$50.000

Manrra. Id„ r.-g*. ti. I*tč- 
uim -ikui vietų; rytmetį į-ilaužė 
Ti« IFir-i Nailonai tainkon. Suptai- 

žino d<-Į*ixitų šėpų ir paėmė 
'<‘*i.m*i pinigai* ir tai-vė* tam- 
d*ai*.

PADIDINTA ALGOS PA* 
TOS DARBININKAMS. t

medžiagoj

• m-,,11

UH-tl

T I

Washington. ruc-. ii. 
"-m-t- koiivn—• Imta* pri- 
u- kilių, *u!>l* kurio viricm* 
■ in. ,h*|ini1ntm*nio įlarbinin- 

> (ilididl luinu nlgu* —
|ol. daugiau |* r metu* 

. ienum.
T

PIRKITE KARES TAUPY 
NO ŽENKLELIUS (W.SS).
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kas akaltoH nuo uJMrul/mu ilu-no* m 
••o Nauji; XI<<m NurtM prrmaatiylt 
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adrt a i*. i*>n I ii r. . !| | |
kanl ItVMMb ar r%|>r* t* ~M»<h y • •t’ht 
arba )4nlab< imuIku* j I
U*M-
“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SL Chicago, III. 

TlSIiMia. M-Jltak* .III

merginom* kurnu*, mokinan
čiu* suteikti pirmų pagelių su- 
sirgti*. Daktarai 8. Naikeli* ir 
C. Vcaelis žada apdirbti galu
tinų t<M> UKikyklo* programų.

Ji turi susidėti i* dviejų sky
rių Veikiančio bei Industrija- 
liti. Tik pirmutinis skyrius liu* 
tikrasis gv«iymo kerša., nes tik 
jame bus niukinama. kų daryti 
staigu susirgus nrlm susižei
dus. Antrasis skyrius medžia
gos gaminimu. To antrojo sky
rium- nstis-ny* Im* išdalinti / 
grupes, vieni siųs lialtiniu* li
goniniu*. kiti na-g* pirštines, 
|MUH-iukus ir kilu* lokius daik
tu*.

Tat visa lete-ra dar tik su- 
ttmtrynue*. n<>r* jmt žadnmnsĮ 
įvykinti granu laiku.

T uo įtarpi! i* katalikų pusė* 
darbi ja - pmlėtas. D-ra* 
liti'........ .

IH'Zlola IMlm 
.... Linu iiH-rgim.

Ktimtein/jaiii

Laiškas Redakcijai.

> -b- Kn-itikaitė 
, '-rognimų, 

isi«*iiivu* *

l.-i 
ris. 
•ui* 
Ktyziui. Kurio* dar m-prisira
.... <> iširi prisirašyti. tesikrei
pia pro-D ra A. K. Kutkau-ko. 
• U.’i7 So. \\ i—tern ItoulevanL 
t llHHgo. III.

Labdarybe.
PRANEŠIMAS APIE KUN.

LAUKAITI
Ksaigu Juozapai Laukailū, 

karts dabar daug įdomių daly
kų apie Lietuvų pasakoja į -t 
vairtnose miestuose Bu vieny 1 
tų Valstijų rytuose, baro ia 
dėjus atvažiuoti kaip žiaa-
Mm į CMcacų. |

Bet vakar atėjo laižkas. kad ■
At^: i U km,^: Vjii-

a*i^pabai^dto^to?i<^’■r,'a',’",* i***^—* *

■ateiniinvoji Sųjnugn buvo 
'.-markiai *iikruiu*i Birželio |m 
‘įtaigoje. Darlištumus žymiai 
>tar jisb'-jo IJepns ns-nesyje, 
nes laibi įvyko piknikas ili- 
versidėje.

Kngpjm'-io šiluma a|iėmė
.mus tikru vakacijų tiagi-ji- 
■iiiu. | nuiro ižilų iš dviejų vie- 
'lų į|4aukė už pikniku serijas 
Sti..*i2. |*trašė viena* garbės 
naiys iš Neštos, t. y. Av. Myko-

tbilierių. Tni ir viskas.
Ucikia imžymėti linksmų 

naujienų. Nejrtynteliktoji kuo- 
jm. Kcno*lui U’is. išrodė nu-

e Girdėjome, kad kai kuria ai 
nttrt vakar žadėjo iam Ule-JSotTSe ui^beTižlei- „T™ t Vk T

TIKRI NAMAI.

džiant žį numerį dnr nebuvo 
gauta* atsakymai.

Veikiausiai utunu priscis. 
baktl iki 24 rugsėjo.

“Lietuvos” Politika.
"IJt-tmu” pyksta aut 

“Draugo*' už n*'|m-ilenkinimų 
tomui, jog Senate uito lietuvių 
liiekn> iK’gicv,* k illiėli. Ji iiii-i- 
dienia nekmaat. knd f*. I.opatio 
kalln-j o ne nito ii- tuvių. » tusi 
Miille Etnop>-nii A-Mn-intioti.

fttni imt* i«*bik<ij-«je gult 
aišku* i.-.ėiii* -111111-
“l'hiu ■•>! Senate Ib-aritigs. 
sugg*-»l<*i by \ inil.n**‘. Vi.*t 
žim>. kad p. \ milui- n -piikl-iu 
mi prie krik:ėiouių-*b-m-kratų. 
kuriuo* < liiengi,. Iii* r.dų *-r 
ginui, piaMi' -'Jii-'jii Lnip nu, 
ka.N<-i*mtkl ' .:iii-»- vi - — _• 
sta praii-i-i/.K I* r- Vh 
ka* m-->iti ,1-u: 
iri/l .d t... \h I I
ĮHt'U .1 
/iillon i 
m • <t . 
IdlK* I.

gyva ir savo gyvuliu/ j* I**1’**- 
dė pirtiimusiai įmokislama 
šimtų dulierių į centrų, kaijs. 
Garbės narys. Tokiu budu ji 

.niekuomet negalės Imti |ias-
| kuily ta prie numirėlių.

Ib- !<• Keliosbieėiai |*nlys 
K imiu savo prieglaudų našlai

čiam*. Cliieagicėūuils lutugu. 
■kad Kemi«lm juos neaplenktų 
kaip ITiilndel|>bia. Cbirnga no
ri milžiniškos Iriolm-. o Keno- 

jslin |m»iteiikins mažesne pra 
,džia. 
i Ar ii>' 

liejienG
1 Ž- lei
K’-no-Iiiiiini pri-id**uu -ii 
volui- |Ki*liingoiiiis, tni 

j l!C*t metui* turėsime tim* 
,.li-b-lį luiim-lį -u keliom* 
šimlimi* vaikų. Augant 
...m- |K’*iL'ii*uin>ime duiigiiiu 

. Y l«,lc>».

■pTuui Imtų sutarti n- 
Cbii-nginmi jau turi 

ir pluoštų pinigų. Tegu 
,a 
gal 
tie- 
i|e- 
jie-

'P. 8avirtas, lietuvių atote- 
vas, dabar vieši lūetuvoje.

Kun. Andriuška apsistojo 
pas Jėzuitus diariottenlund, 
Av. Amlriejaus kolegijoj. Jė
zuitai jį Įiriėmė laitai vaisingai 

i ir daug žiiigeidauja apie Lie- 
1 tūtų. Išvažiuoti Lietuvon ma- 
’tm už savaitės per Vokietijų 
(url>n. jei Įinvyktų. prancūzų ka 
rė* laivu į Licpijų. Kaso, jog 
lūctuvn* valdžia prašiltai p. 
Cnpinskj |«i*ilikti lumdone.

Kitame laiške raš<s kad nors 
vargo daug turįs, liet vienok 
te galo džiaugiasi, jog važiuoja 
1 Jcluvotu Jei ia*|ia*ucks pran
cūzų laivu j IJepojų, tai MM

Kito* lietuvių kolonijos ir-gi 
darbuojaai neprasčiau. Alai, 
kad ir llarriaone, N. J. nurinko 
ainr tunų drabužių ir <laug ki
lų daiktų. Worre*teri<ėiai ir-gi 
žada įlaug pailaryti. Teu tvir
čiausia* jėgos sutraukta prie 
U II. K. rėmėjų skyriau*.

I'iistaruojn laiku praneštu iš 
Cbiengo*. knd tenai likosi su
tvertas I- Kurni. Kryžiaus rė
mėjų |iiniui* a|»krity*. D-ra* 
Kulkuuskns vienas žytnfartudų 
veikėjų, išrinktas pirmininku. 
Yni vilti*, knd Chicagn |>nro
dy* |iavyz<lį visoms lietuvių 
kolmujmu*.

Tai-gi. braKai. darbuokimės 
nenuilstančiai. Netrukus inu«ų važiuoti per Vokietijų kartu su 
ilov-nmunis galės |>a*idžinugli f kurjera. kuri* neuMIgn ei* Lie- 
Lietuvoje esanti musų broliui. į tuvon.

Įtaigiam rašyti šį strai|»uį,l ________
gauta iš Amsteivlani. N. Y, net VaUttey, OaacL Čia atvy- 
JI dhleliausių skrynių draliu- k<l llaujR, p. j. Hauris.
žiu. sveriančių m-t JL3UII svarų. |tUv,, mmiriiikę giedoriai. atėjo 
Čia tni laivo ūminių ikHms. mdeveikinti senas varg. J. V. 
įteikėjo dalelio |auūšyeiĮtiuiav|K«ra*irlMMN^Inm. J. Va- 
knd tiek daug dralutžių ir *mi|gntiejtni. tik-doriai sutvėrė 
iHsliik-lei lietuvių kolonijai su- dn.ugijų ir fiavndino Av. Jlb>- 
riukri. Katra lietuvių kolonija. |girnpijos Inžnyliuis cim- 
gulė* a|denkti AiiulenUmo'rai< 
lietuvių kolonijų.*

Visais reikalai* kraipkilė*
pa*:

•ai žmonijai, taip ttecn* pa*
tiem* jaunuoliAmn.

Jei kūdikio laida* butų jau 
te-gcmlųs, ar tai jau sugedę*, o 
by tik tėvai, ir visi kas tik j jj 
turi įtekmę, pradės bei elgsis 
priderančiai. tuomet ji* ISvys 
savo elgimosi netinkiimų ir jo
jo Kurinėje prašvis tikroji švie
sa, ji* išvys savo netikusį bū
dų. savo nedoru* pasielgimus, 
gi niatyilaiiuis kitu* dorai besi
elgiant pradės sarmalytie* Ka
vų netikusių puoHjrinių ir su 
Dievu malonės pagelia paei
tai*}*.

Kiek tatai triūso, kad namai
butų namais.

Jei nuo namų bei jaom- ap
linkybių priklauso taip daug, 
kaldink imties asmens bei viso 
|m*auliu gerimvio, kaip tat 
privalo kiekviena* dora* žmo
gus elgties |Mvyxdmgai, o ne- 
papikl'.natičiai namuose. No
rint iriiiiuoM- gerai elgtie*. reik 
visuomet vengti netikusių i«a- 
proėių. Kuomet šeimyna dorai, 
tvarkiai, jutvysdiugai gyvena, 
tuomet namai tap*, tikrai lu 
žodžio reikšmėje, namai*, u ne 
kaip įlalmr kad dainai pasitai
ko. knd tumiai yra ia<d<>ryliių 
lizdu.

Ilenln-jo, knd minui, kaip 
reikiant užlaikius reikia nemo
ta pasišventimo Imi triūsu, bet 
to iš musų reikalauja musų pa
čių gerbūviu, reikalauja jau
nuolių laba*, reikalauja tauta, 
reikalauja viimomet*-. galuti
nai reikalauja Dievą* uiusų Su
tvėrėja*.

Namai yra .varliu*. Namine 
ne atsakanti tvarka yra dar 
svarbesnė. ne* kaip galėjome 
patėmyti. kad tik gera aaamn 
ne tvarka ir daru namu* svar
biais.

Dura, tvarka, tai gerų namų 
siela. Tatai tų ir įsidomėk: 
••kad iluruje. namų svariai.** 

Tėmijanti*.

J. Tunaaooii,
I. II. K. lt. s<-kr..

4-V. Grumi Si..
Ilntuklyii. N. r

JKZUITAS KUM- AMDRIUtu. 
KA DANIJOJ.

Žinoma* Jtritanijo* lietu
viam* kun. It. Aislriuška. Tė
vas Jėzuitą rašo "Išeivių 
Draugui.” kad nuvyko laimin
gai iš Bergeno per Kristianijų. 
tltnehurg ir Ileisingshorg Da
nijon. |važiuojaut |«tiki.-* ur
mai kėldumų. Danai nruurėję 
įsileisti ir nustebę, kad danų 
konsuli* Isimlune |ialiudiję* 
pasportų.

Reikalauju 25 
Gabių Vyrų 

ilm< atvėsta laiei litoeų laikų 
lai’ndriskite 1* imudos. Mum* 
n iluiliugi < 'liicagių visom- kokaii- 
joa- tmergmgt vyrai, kurie aavžtų 
girai uždirbti. Dalium padaryti 
*100 ir daugiau j ravaitę. Tie, ka
rk dirbate dienų galite patvųali 
krivių valandų vakarai* ir galite 
gerai uždirbti Almšankite ypa- 
tiškai j «fbų valanikauia nito * iš
ryto iki S vakare.

WM.D.MURD0(XftC0. 
«M0 Antecr Ava.

Klatnkfte 7«ta A. WataU>,

I

jiUin
4.*am

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA !• 
>,<

Reikime.

Viela, kurioje iih-s gyviname 
vndinasi musų namai. Jei vie
nur gyvemlami išvažiuojame 
kur kitur, kokių tai priežasčių 
delei. vieta, kurioje ilgesnį lai
kų sustojame, vadinasi laiki
nai- tumulis: gi tikraisiais na
mai* vis gi |iasili<4ca ta vieta, 
kurioje uiusii Mminiukystė už
vesta"). Čia noriu kalte’-ti a|ue 
šeimynos namus, gal laidau 
n|«e namų n-ikšns; svarbiau
siems šeimynos nariam*, lai- 
lėni, vaikuėiiun*. Namai vaiku- 
riams y ra jų gyvenimo |ennatn. 

Gauna pinnnėianiiUf įpročius.

Motina privalu Imti, ir tei
singai elgiaiitiv* yra. namų 
tvarkytoja, minių gyvyte'-. įm
inu dūšia. Kūdikis iš motinos 
lupų išmok-ta pinnmisiu* žo
džiu*. piniiiio.-ius išsitarimus. 
Ji- |M-rsiima visais nmiino* 

tikslingu jmlėjitiiu. josim rau
komi* iiMisavimu. josio* ėjimu. 
g>-i>>* leinuildiimii. žmlžiu. vi
sai* jn-ios viešais elgimosi Im. 
liiu*. Taip kad tmoM-klmi gali- 
tiui sukyli, knd Vinkli* -nvn e|. 
giiis>*i yra tni niulim>* atspin
di-: yra tni tikrinusias veidro. 
dis. kuriame motina gnli inniy 
ti savo elgimosi būdų. Iš to ir- 
gi aišku, knd vuikni nuo ko 
Lito, tik lino motiiio*. m-kniue 
kitur, tik muituose gaunn pir- 
iiim inieiu* įpročiu-.

Nuolatinis pavyzdi:.

t* f-pmižuii 
iriliiiim.

i

lėti. Imtinai yra roikaliiigns. 
nuolatinis motina* geras |w- 
vvzilis, motiisu dora* gyveni
mas. motino* išmintingas, ra
mus bei imtogu* visur ir visa
me {uisielgimas. Tuomet vaiku
ti*. tarsi kvėpuodama* geru 
|iavyzdžiu . |*-r*iims jumni. ir. 
norom* nenorams, bu* geras.

Aplinkybės veikia ant ja.
I utimi nga šeimyna jei tik vie

ni tėvai tegyvena ir abu |mvyz- 
dingai vnikm'ius auklėja, l'asi- 
taiko ueratai. kati, net ir tėvai 
netik kad in-Įuivyadiiigai. gi 
dar |iapiktiiuti*'-iai elgiasi. O 
kų <-in In-kalin-li. kuomet |uišidi 
iiiai-svetiuii žtisnn-s randasi 
namuose. Kiek mnbirų kalbų, 
pab-istuvingų juokavimų, o rie
stoka ir liaisių gyvuliškų pasi
elgimų. piktinančių mažutėliu*. 
Neįstabu. kad vaikutis dar ne- 
kaityte'-* dien—e jau tnm|m ii|>- 
siuubta* Imisioiuis jiagumlo- 
mi*. tarsi gėiiančiuaii* širšė
mis. T'okioM- aplinkybėse vaiko 
padejinui* v ra ku>>|>nvojin- 
giausin*. V|>ntingni tuomet, 
kuoniel jo protelis inui veikti* 
bujoti. Nuo n|-linl>vbtų. vaiko 
protui te-sivy,iiint. priklausys 
ii,a jo gyvenu.m ateiti*.

Čia gaminasi jo būdas.

Ni-r* į jaunuolius nevisi, kaip 
teikiant, teknipta domi/: m-t ir 
pri-žodin im jo, kad:**jtitttiy »t<- 
kvaili *t*-.‘' v letiok yra tni 
žvarbiausia* -nogau- gyveni 
ui- laikotai |h*. Keikiu m-|ui 

i mir-ti tai. kad čia. būtent jau 
liirlėje. guri 'ia,l J*- Irtl-la*. 
Ilttda- kini"’ "mgnu*. pibeėio. 
lanlieeio. Lioj*» dori-, liLim'-io. 
tikrai iiasaulim nnudu>gi> im--

. kuru *u,niurni
muilini

Pastaraisiais laikai* I. Kitu- 
domi jo Kryžiaus rėmėjai su
bruzdo iš- ant juoko. Kezulta- 
tni l» įlarlsi jau |utsinslė. Y|m- 
tiugai, ka<ln liovęs IVorcrster. 
M a**, seimas paragino visus 
darlmoti*. Ih'-gyje dviejų sa
vaičių prisiuntė drabužiu* iš 
lirnlgc|s>rt. Conn. .'i skrynia*. 
Dvlroit. Mieli. 3 skrynia*. Ibe 
rbester. N. Y. 5 skrynia*. Iš 
llnrrison atvežta apie 1 lomi*, 
iš U'atervlii-t. N. Y. 4 skrynios.

Pinigai gniun iš sekančių 
skyrių: 
Kemisliii. IVis.................I
Nes llaveii. Cotm. Av.

Kasimiero dr-ja .... 
Ibro lius!. III........... ..
\V. Liliu. Mus*..............
Ste-lter Isluml lleigbts, 

N. V. uito V. Jnluiiiė* 
\Vil--n, l’n......................
Chicngo. III. llMli Nt.l 
UjiV-rv liet. N. Y............
I'l-iln-i-'lplun. I’a............

Nauji skjrini likosi sutverti
M.-Irose l’itrk. III. ir Gary. Imi. 

Kaip matyti iš viršnniiėių 
skaitlinių, tai I- Kurni. Kry- 
žinu* rėmėjui veikia. Bet tni 
dnr m- viską*. Braoklyniečiai 
zzuln netrūku- surengti L K. 

i Kr. r- Savaitę. Ka-la ji bu*, 
dnr mjiuskelbla. l*-t lik yra ii- 

| m-nu. Lml -irnugij--- gavo ui 
kvietimu i' buvo pia-nnio 
pri-iivu." pi i-' k“ tai m pa 

| (ira-lo. A |>n 11 to ši Lolomjn ,.n 
m luojiiu-feru* I- K 

neimlų 
lo tiiv iii

♦II4J5

-kry

l»-

LIET. BAUD. KBYZ. 
SKYRIŲ DOMAI.

Dėlto l

Liberalu Darbas

•KR SAVIM*,; STAKT* 
muro rr nm 

VNITED STATĖ* 
CGVERKMENT

ir gvaraotuoj*
Norinčiu* gauti preke, pinigu ir kitų kinių 

meldžiam* kreiptis pa*:

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
I 41 Washington iStrcct. Ncw York. N, Y.

.--lųs-iuiiu t'elitraii smulkiu-1 
-lini-unu*. mnlom-kite siijui 

u jm-- ; skrynia* -okum-ir*' 
,* įh . i 

’» * • /*• T». p/u/H |
turčių imti pusė nr-! 
storuliu-. Jeigu bu- 

.diliui, tni -n-im- -kilnios 
-u |»-pi-ra. 
IKKI* reikėtų aleli į 
*i-kni -iiu-u*. 
J. Tuaiasonts, 

K. K. K. si kr.. 
t.-d l.iniid SI..

7£l» 
«7dK; 

2.VU»t

'ž
IMI

Žinoma* per 25 motu* ir Valdžioj prižiūrimai

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytų Valn'ijų Valdžiai Lnip piram 

taip ir d.vbar



diIauoas

7&m. Liet R.-Kat Federacijos

PROTOKOLA8.

25 c

Pilkit,. Xatinė*e SankrtiV<»*e.

Ka> liori | vi-i naudoti pianui pirkiniu, 
titrui |ui*i*ktiliiiiiu kol yra <lid<4i* |ia- 
birinkinKi*. |i|«.ir.lavin<a* tę*is tik iki 
*il|pto- vakaro.

GAL KAS UNOTR?
ft(mia|«ivMi <Uxtr3>uil4« mirė tat ta r* 

dkk* 1>|1. Jin F5V«tv» |*o HM-
nonu «•! W. <tarm*n Mtr. llnlHrtnrr, 
N»l. Vėlinai* lualrkM nustati Ktzilltm 
ir 4uMrr> ta«4M*<M. A» Jo |uh <««« ud« 
rv»»o RMuntt m w*cnlia mraMi. V» • 
lKmi« n.«liko lufv*. tauri ka* »>•> to 
Aukim A*»ota |*ru»«^4ul« arkaMta

Musu tikslu yra užganėdinti virtu kruta meti tu vilo
mis pusėmis, ty. duoti jiems geras prekes, prideramo
mis kainomis ir mandagiai ir prieteMngni jiems patar
nauti.

AM parAavitna T StamMHti aanim* ■ 
mee «tal« U* Utį* ir VoM«««ii* nsni**. >•■ 
tu vanduo, kusub m|mi'ImJ >ts» 4 k<aii«* 
leuriai eRI virtau* 3 mi tu»ta«M v adei J. |: 
maduri fta-Voli CTlna laeilrurve Krvltoj 
miak-lmkej. įšildokla ir laatav/M arti 
AtoUassklIr

MtlM.U'NlVl BAMOA*. 
•II W«M 41-<li OMtg.

: «ui«rvrnliuii m.dinu tutins fw». 
luainlsMriu* *V*talniaw valia. gar««. ! 

rMUHliiautuiR r»«a kMomas mmdiiu*. ’

? m.dtiklu, nu.'inilni i kaina *• į

. .PARGRRAE.
Ant >«ar<tavin»M rnata* Z t»ts~w*fth * 

ntu Mintu murinta Mma*. j
4>talttrra*. Inta**, ta va ik P 'UMS «.»r^ •' 
4/«u« Antim &4I4<'«m*i« u •♦••kii*.* ;-vta* 
MS. K*t*4šlu*. »in«Au r*n4u»
•Tt.M į inrtw*| KnlM K.ZLf.M.

<
lU.SdoM R.S, (I*.**, IRO, *H*t. »m i

•SI Irotrv ų |<i*nkss>*1l>.

Tslanoi |*.osIw.mIs * KsmlMOi, I 
ašutini* MiM, - ir 4 feosburta*. I 
■tsss* Ir l.sMsl t Us> lltti eirsa vlr-Į 
K,* stttsisM* riuiS.., srs., frs > m*..: 
nr-i Kutu*

aras k Isrokl Ale.
THrftms. VUirirai lįsi

ANT PARDAVIMO.

S. D. LACHAW!CZ
i

r •«

BARGENAS.
Murini* rratma 3 our**n au 

3 flatai —- i ir • k*te<l«ri«ei *u ••*
n«am»*. I'tatat šratui IM u Iryli nur* 
ta* knaim II Ui* iMtklo* •« afet
mriil K-aia* • !.*►* a* ant l«ndr» « 
|w<tM. Turi l»uti tturdN»4u* «rv*e*i

A. PBTRATU A 00.
3249 So. HalfUd Str.

A. L. R. K. Motibirią Susi- 
vienijimas apie 337 narių ai- 
mokėjo 1X57

276-DL iki 377-D99 99 kp. 
Lietuvos Vyėiai apie X875 
narių skolingi už 1917—18 ir 
19m.

375-F.I. iki 424-E50 50 kp. 
Lietuvių Blaivininkų Ku.ivie- 
nijima* apie 1.518 narių už
mokėjo 7.G>

425-H. iki 475-F51 X*. kp. 
A. L. B. K. Moterių Sąjunga 
apie 1,552 narių užmokėjo 
1X52

476.(11. iki KiSdiTS 78 kp. 
Lietuvių Darbininkų apie 4.oun 
narių skolingi už 1917—18 ir

* 554-HL iki !!!»! !!! Liet. 
Katalikų Spaudo* Draugija. 

taikraSėiai:—
1) “Drauga*"
2) “taaigLIė“
3) “Vytis”
4) “Moksleivi.”
5) “Tauto. Ryta.”
6) 4*Darbininką.”
7) “Moterą Dirva“
8) “(latras”

L K. SjmiHlo* Sav. Komisi
jos. ete.

Išviro Ccntr. Orgnnisaeijų 7 
Kuo|rų veikiančių Frd. 555 
Xarią visose Ccntr. Org 

27X82
Pinigų viro. įmokėjo 118.85 
PASTABA:— Xno nekuriu 

Centro raštininku nculutikiau 
■tatiidiko., todėl pilno, .kait- 
Imės tų organizacijų narių pa
duoti negaliu. Jei kokio, klai
dos skaitlinėse įvyktą, tai l»u- 
.imasai Feder. Raštinė, ve
dėja* malonė, ja* atitaisyti 

Sn pagarba.
AL M. Radom, Ramiais 

Vodijas.
Samias įvairią lokalią dran- 

giją prigMttg prie L.
RK-FodsraeijM

554- J1 1915m. Av. Ono. dran 
gija, Atbol. Marui. 99 narių 
užsimokėjo 1.78

555- J2 16-11-17 Lietuvos 
Dukterų draugija po gbrlia M. 
ftv. So. Bo.ton 25(1 narių užsi
mokėjo AjOO

556J3 12-3-16 Av. Stepono 
Jauaik. R. lt. Dr-ja. Cam- 
bridge. Maru*. 42 narių skolin- 
gnuž 1 metu.

557-J4 28-3-15 Av. Jurgio 
Kar. Dr-ja. Ford Citv, Pa. 
33 narių .kolinga už 3 metu..

55845 28-3-15 ftv. Antano 
draugija. Forr*l City, Pa. 1<>2 
narių .kolinga už 3 metu.

55946 28-3-15 ftv. Juozapo' 
dr-ja Ford Citv. Pa. 50 nariui 
skolinga už 3 metu.

56U47 28-3-15 ftv. Jurgio 
Kankytinio dr-ja. Ford City, 
Pa. 82 narių *kolingn už 3 me 
tu.,

56148 24-16 ftv. Elzbirto. 
dmugija. llarlford. Conn. 140 
narių užsimokėjo 2.8U

.*>624 9 4-8-17 ftv. Jono Dr-ju.j 
HartfonL Conn. .'ksi minų sko
linga už 2 metu

563410 4-8-17 Av. Juozapo 
draugija, llnrtfonl. Conn. Hm 
narių skolingu už 2 mi-tu

.*>64411 HU1 17 ftv. Ili.žnn 1 
liaus Moterių dr-ja, Xewari:.Į 
X. J. 275 narių už<itiiokėjo .V.i

565412 5-1-15 ftv. taurino! 
draugija. Port Wn>liiiig1oti,, 

Jono. Wis. TTi narių už*iiimkėjo 1.4*i|

draugija, Shetojrgan. TCV. 1<I» 
Bariy skolinga ai 3 motam 

571J18 25-11.18 tabdaryliės 
draugija, Baltifnore. Md. 120 
nario skolinga ui I metu.

572—19 6-9-18 Av. O. Mote, 
rių draugija, Cliieagu. III. 200 
narip skolinga ui 1 metus.

373420 59-17 ftv. Kazimieru 
Broliu ir Seserų draugija. 
Cbicngo, UI. 85 nariu ui-iino- 
kėjo 1.70

Viro draugijų buvo 20 
Narių 2481
Iš Iii draugijų nouž-inmkėjo

REIKALAUJA
RKIKALDraOS.

25 iiM-rginM da-1 fabriko dar- 
Im $14 j njvaitv dlrimnl au* 
dia-nos n»<> Mukia $17 iki 
♦20 j savaitė.

American Iasolated Wiiy Co. 
854 W. 21st Str. Cliicago.

Ta-I. <'an:d 1854

Specialis
Išpardavimas
Altajų*** Xnrin«**4* S:inkmvo»<* ttarntiK* *|ir<*ijn1i i*piir»hi» 
vinut parvuGb*.

AUDEKLO (GINGHAM)
Dideli- |Kt*>rinkinia. l;ii<>jvaiiian.*in raštą, družėti ir 
languoti. Stiprų* ir g<-iai d>'-vi*L Amb-klą vertų 37 cen
tu jardui i(tidiHMlaiih> lik |.>

27c
•ji u-rla 21 c.-nlii jardui, ntidiimliime lik j«o

24c
DRABUŽIAI

A-16 2X9-*16 Av. Uodviko, 
Maizville, l*a. skolinga už 2 
inet.

A-17 ±5-9-*16 ftv. Juozapa, 
Mabanoy Citv. I’n. skolinga 
už 3 mot.

A-18 239-'16 Av. Kryžiaus, 
Mt. Carmei, Pa. skolinga ui 
3 met.

A19 2X9-*I6 ftv. Andrie
jau*. Xew Britain, Conn. sko
linga už 2 im-t.

A40 2ų4L-’16 Av. Kazimiera. 
Pittstargh. Pa. skolinga sž 3 
met.

A 21 5-11 *16 ftv. Ambrazie
jaus. Port IVasIiingtou, Wi*. 
skolingu už 2 met.

A-22 15-9-16 ftv. Juozapo. 
\Vuterimry. Conn. užsimokėjo 
5.(RI

A-23 2-9-16 Av. Kazimiero, 
IVest 5el<l. Mm*s. UŽ.simokėjl 
XUI

A-24 28-10-17 Av. Mykolo, 
taston. I*a. užsimokėjo X00

A-25 30-9-17 ftv. Kazimiero. 
Gary, Ind. skolinga ui 2 met.

A-26 28-10-17 Saldi. Aiidie. 
V. Jezaas, Xe»- Phitalrlphin. 
Pa. skolinga ui 2 met.

A-27 5-9-16 Av. Trejybes, Xo 
vark. X. J. skolinga už 3 met.

A-28 20-10-17 ftv. Kazimie
ro. Pbi lodei |»liia. Pa. nisimokė- 
j» X00

A-29 169-17 ftv. Kazimie
ro, St. Clair, Pa. skolinga už 
2 metu

A40 22-11-17 Av. Petro ir 
Povilo. Westvil1e. III. skolin
ga už 2 metu

574-A41 259-18 Av. Juo- 
tapo. Itubois, Pa. užsimokėjo 
x<n

573A42 259-18 Av. Jurgio 
Xorroo>L Mass. užsimokėjo 
3.(10

576-A-33 239-18 ftv. Petro 
ir Povilo. Tamaųna. Pa. užsi
mokėjo 8,(ZI

(Tųsa.).
“Sveikinu l’a-da-rarijo- da-h“. 

gatu« ir linkiu vi.-n gvro nu
tarimuos- — A. S. Vaitkus*’-; 

^'Sveikinami- IJvtuviij ltarbi- 
takų Sųjuugus Amarrikog Lie- 
tiRiu F«|a>rneijn> Kongreso 
dt*b*gnlr.s linkėdami paxek- 
mingui uilmigti tarimu* ir pa
grįstu vykalinti gyvraiinan — 
P. Vimkm- ir A. Kneižis*’; 
“Lai lis Seimas bara kaip dar 
niekados augiėiaaria viltimi 
Lietnvoi. tai Si Federacija xu- 
vienija 5i-ii. lietinius katuli- 
ku* AriH-rikuji- ir juo. auriSa 
ra katalikiSkn s-ia-tnanene IJe- 
lĮ^vuji* — P. Rilnnkni”.

Pa-mkniėiu* ]m.«wikiniinu<. 
Fa-ak-mvijai.' rnėlininkai iS- 
ilopla aekn-tarijato smlėja var 
du |m*tnrojai raportų.

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos Sekretorijato.

RAPORTAS 1918 — 1919 M.

Ii veikimo ir dabartinio stovio
Sutrauka Dabartinio Liet A

K. Federacijos Stovio.

4 ISvinu )Kimpijii. pri<iraSiu- 
rin prie Fi.lfnivijo,- yra 45; iŠ 
tų Federacijai nkolingu* yra 
23; ui4inoKėju>ių yra 22.

Crntraliruolų < irganisari jų 
iivi*o priguli 7; U tų Fcdcra. 
eifci ■kolingų yra X 

takaiių draugijų prie Frdr- 
racijų* pririraSiuSių yra 63; iŠ 
tų Federacijai .koringą yra 13; 
nžrinmkėjūrių yra 51.

!Svim> kuoja], draugijų ir t.t. 
prų- F«*d. jiriklauMi 651. 
ų^Sviao narių Federacijoj,, y. 
ra 34X34.

Pinigą uito rugpj. 25 «L.
1918 m- iki ragjįj. 10 <L. 1919 
«l per Frdcrarijo* maliny 
įplaukė vira laito t345.67r.

PASARGA, ftieje xkn<llinė- 
j<- nėra luimkuota jKirapijonų 
skaitliu*. 1MaliSlccrai< ra|M>r- Parapijos. Prisiraiiusios Muo 
tai* yru ant M-kuu<*:ų bikStų. Rugpj. 98 d, 1918 nu, 

IU Rz«pį. 18 d, 1919 ■.
5~-A34 11-10-18 Av. IM- 

n» ir Povilo. Hnzb-ton. I’n. už
simokėjo 3.<«(

i 578-A33 7-10-18 Av. Mykolo. 
Bnhiinore. Md. skolinga už - Slmmokin. Pa. užsimokėj,, X00 
WM< 579-A36 1-10-18 Av. Pranciš.

A-2 28-9-*15 ftv. Jurgio jm- kaus. tawm>ee. Mass. ažsimo- 
rap, Bridgejsirt. Conn. *ko-'kĄjo 3.(g>
lingn už 4 im t. | 3su.A:nr 26-11-18 Dievo Ap-

A-3 28.9- |.» ftv. Jurgio pn-į veizdos. (Iiicago. III užsimoki'-, 
raji.. ( Iiii-agu. III. skolingu už k, sjgj

| 599-A38 29X19 ftv. Kry- 

žiliu*. Duyton. Oliio užsimokė
jo 3.00

OIO.A39 194-19 Av. Petro ir 
28 9--I5 ftv. Tn-jyls *. j.ovi|Oi Wes1 Pulliiuui, III. už-

Al

S4STATA.
LUSTU vl\> R*—K- 

PARAFUOS.
28-9-*15 ftv. Alfonso.

2 iim-I.
A 4 28-J1.*15 ftv. Paie-lėx So- 

j^ilingo*. linrriMiii. X. .1. sko
linga už 2 mot.

A-3 2--------- ‘ “ 1‘
ll^piTonl. tonu, ekolinga už 2 
turi.

A-6 28 9. *15 
Plymoutli. Pa. 
mel.

A-7 25-916
Jirn<-«. Ilrooklyn. X. Y. .ko
ringa UŽ 3 lliet.

A-K 289-*l<; ftv. PniM-l.- 
A|>n-iSk. Bri-iklyu. X. V. u?.-i- 
nAitėjo 3.ISI

A -9 25-9 *16 ftv. Marijų. 
Xeknllo Pr.. t'ainliridgr. Mn<< 
■kalinga už 3 invt.

A-lo 25-9 'IH ftv. Kryžiau*, 
(‘bango. III, ■kalinga ui 3 nu-t.

X-1I 25-9 *16 ftv. JuozajMi. 
llonora. Pa. -kolingn už 3 niel,

A 12 25 9 *16 ftv. Luko pnr.. 
Eil-uetili. Pu. -kalinga už ” 
nu-l.

A-13 15 9*16 ft. P. Marijų* 
Aplankymu, F.,-p,,rt- Pa- užri- 
moki j<> A.iki.
’A II 25 H‘Ui

Giranlvilb*. Pu. 
tnrt.

Al
Pmili

ftv. Knzim'mro. 
skolingn už. 4

Auiulų Kara-

ftv. IMr»
• I u

užsimokėjo

Av. Kaži- 
Maro. užsi-

13
7 draugijo* užsimokėjo 2U.1S

Draugijos naujai prisiražhtsioa 
prie L R. K. Federacijos 
laikotarpyje nuo rugpj. 
26 d.. 1918 m. iki rugpj- 

10 d, 1919 m.
581421 14-7-18 Av. Stanis

lovo draugija. Akrnn. (Htio. 
70 narių užsimokėjo l.4«»

592422 M-19 ftv. Jono 
Krikštytojo dr-ja. Biouz City, 
boru. 58 narių užsimokėjo 1.16

383- 23 11-2-19 ftv. I’run- 
eišknus Tcreijorą " Brolija, 
tavreure. Mn**. 46 narių už*i- 
luukėjo .92

384424 13*2*19 Av. Juozapo 
draugija. Xewaric, X. J. 135 
narių užsiiiutkėjo X7<)

585425 13-2-19 Av. Rožan
čiau* Mnti-ni dr-ja. (IninJ įta
pai*. Mieli. 1<si narių užsimo
kėjo ±<«)

586426 294-19 Av. (’ceili- 
jos choras llnrtfonl. Conn. 
3) narių užsimokėjo .70

587427 19-2-19 Apaštalys
tė. M aklos «lr-jn. Vaukegan. 
III. 65 narių užsimokėjo 1.26

588428 22-2-19 Av. Kazimie- 
r» draugystė. Cineitmati. (Htio.
14 uarių užsimokėjo J8

599429 1-3-19 ftv. (Ino. Mo
terų Draugija, IVdfield Mos*. 
27 narių užsimokėjo jai

399430 5-2-19 Gvardija 1 
Div. ftv. Kazimiero Kandai- 
ėio. (Iiieago. III. H») narių už
simokėjo 2.00

391431 13-3-19 Av. Kazimie
ro draugija, Siouz City, lova. 
77 narių užsimokėjo 1.34

393432 64-19 ftv. Hzbieto* 
draugija, tarrrvncc. Ma**. 35 
narių užsimokėjo 1.10

394433 94-19 ftv. Jono
Krikštytojo draugystė Meln»-< 
m* Paric, III. 114 narių užsiimi-į 
kėjo 240

395434 14-2-19 D. L. K. Vy- 
tauto Gvanlija. tlevelaml. 
(Ibio. 43 narių užsimokėjo 
1JMJ

396435 19-1*19 Aimštalystė*! 
Maldo* dr-ja \Vnti-rbury Conn. 
37 narių užsimokėjo 1.14

397436 14-19 ftv. Vincento | 
Paulo dr-ja. ItoM-lnml. III. 131 
narių iiž>iinokėjo 2.62

398437 294-19 ftv. Petro ir' 
Povilo dr-jn. Ilocl.i-tcr. X. V. 
100 narių užsimokėjo 32JII

6110438 7-4-19 ftv. Juozajsi 
draugija. St. taui*. Mo. 78 na ( 
rių užsimokėjo 1.36

012439 24-4-19 Av. Kuzi 
miero draugija. Paterron. X. 
J. 60 narių užsimokėjo l.'Jo

013440 18-4 19 ši. Kazimie 
r« draugija. Aurmn. III. 41 
narių iiž-imokėjo *•> 

j MU-.I4I 93-19 ftv. Mdi -I 
idrtiilgija. Slininokin. ' a 
rių užsimokėjo I.Oi

006.142 14 19 š>. Jurgio 
draugija Briglitnn. Mns*. 3l«) 
narių užsimokėjo <i,‘*

017443 2 5-19 A> 1 
no* draiigijn. Pliti* 
Pa. I-*-”, narių už-imok

HK444 13-3-19 Sol 
die. P. Marija* -Vilt, i 
«lr ui Nl. I»ui*. 42 nm 
llioki’jri .M

r<fe«J45 17-249 Av. 
ilmnirijn. !*i

I

si mokėjo 3JM)
(ZLXA4(i 10-4-19 ftv. Jurgio.

Detroit. Mieli.
5.INI

6I2-A4I 136-19 
miero, IVoreester. 
mokėjo 5.00

6I3 A42 1X4-19 Av. Antano. 
Cicero, III. užsimokėjo KUZI 

6I4-A43 23-7-19 ftv. Petro ir 
Povilo. So. Itoston. Mass. ui- 

’-įmokėjo 10.00
GI3A44 28-7-19 ftv. Kaži- 

i miero. Ani*tcrdnin. X. Y. užsi
mokėjo 3.00 

1 627-A45 29-19 ftv. ..... .................
Conldnle, Pa. už*imokėjo 3.0nj 366413 .8.111.|6 ftv. Mykolo

draugija. Kockfonl, III. !*• lui ' 
rių .kolinga už. 2 im-tn 

367414 X12 Iii Av. Pranei; 
kuu* draugija. Scmnlon, Pe 
111 narių skolinga už 2 metu 

r*;s,l|3 3.1216 ftv. Jurgio; 
draugija. Scrnnton. Pa 
narių skolinga už 2 metu 

309416 3 12 H', ftv .Imu 
draugija. 1.. D. S. 34 kp. S 
ton. Pa. 185 narių nžsitno 
X7u

22 fuirapiją yra pilnai užsi
mokėjusių tini .01)

Xriižsiiuokėju*ių |>ara|>ijų 
y ra 23

Viro laito prie I,. II. K. Fe
deracija* priguli jtarajtijų 45.

Crntrahncs organizacijos.

31-BI iki 24*i B2I9 219-21- 
24U S. I II K. A. apie 16.000 

narių skolingi už 1919 metu*, 
ll.'Įlinkėjo 83.(15

42

"P” 
•rnn

Reikalinga 
50 Vyrų

I tartai* pamanau ju-r ii- 
su* natų* pn-ea |*ti*il<4iti. 
liuli .Gyvenimo s^lygus 
ga-rm. .\iuiiai Unslerniškl. 
Uamlus pigiu*. Geri luirahi 
aki pioii-tiių vyrą M.-. tu- 
rime Muktkko. Itažiiyšui*. 
Teatras ir Kitu* Pasilink
sminimus. Sveikas aras.

Itaug ruletu*) mu.ų virte 
gaurių čia th <Miti<>lula- tia. 
■Ui Nru Yank I ■ otriai lt lt 
arias mšyšiir į llr. Janm 
Sjuimr-r 4 Smithfitbl Str.
Pitlslmrtrh. I*a. r-ilualnu- 

jaut alaiisiou ilifaartnarijų.

I
Tl I '

|1

Karėdami im.L'irvti vietų tolydžia pri- 
liuvnntė-ni* naujiem- romlėliani* ru
deniu drabužių. dalį diduirtinio rom lė
liu ulidmubtna* niminžiiitouii* kaino. 
im*. Iiralmžiiii visų naujausių imidų 
tmleidžinnl nito kid; vė-n,, ditlieiiu.

1112 1114 MILWAUKSE AVĖ. — IR — 
1701-1703 W. 474h GATVE

5.<MNI tbdininkų 3X<*I moksleiviu.
PirklylMei kur»ai vi»ai Amerikai.

A»>t jraP’tatiram 3 augslti ra»di*8ir< 
IMitatiB »r *•!*♦ 7 . tt i a uX|««
taal> t Tl’tl |««r 1n*4l rvr.tMl Kama 
H.M* «*«

T. l*-*r»v9ag. 
K llsldnl M.

tat f ia rita t ieeut ereliai 
c ltats>li.»rt*i tuu^iHia ni'-u.

|Odukr> i kpaAm l'itrkiv. Iidaa .«•!’ 
|wd«i* ii k m. aini ta r.md<>« >?1 
tnr-M-«i T*vri tam Is.itd'udtt* H v t

■ ► ii. fatJ. Kaina s»i*
| Ai-«ta r I t.

<1va*. I‘alkt».
=•«: V r. ta r Ur.

l'MNIH «Hi%.
<*» .ra^n •» *•• t mi.it.« m , «t,, 

m#* .i* i
Ik3? M. |»4iilUta M.

| < (.*>'
*|< 

Į Atr

X*
• *

• K 
i

Į f. P. BRADCHULIS j
Uetnviz Advokatai 

Attorney M I*w

Massena New York

The Aluminum Co. of 
America

W JlssMFur, 1 <X. < tart «w t
Kra cti ,*eT. T. i. t** J

*Mi<». lll4X«>ta
« <ify 1113 M. •era^T'l

TrtafraMM ¥««4« 
i

taetuvyr Gratasrtua patarnauju, 
|.iid«aMt* k.. e.|<inu«ia. įtaikai* tnod- 
•i.ta ^l*U.ukti. et istano statini kurni- 

uia-smdinti

2314 W. 23 PI. Chicago, HL 
T-i. <>b.i siu.

Dr. 0. VAITUSH. 0. D.
UITI t Ilk AKIV M*»XI.UAKT.UI 

Kodėl eiti f*aa 
at» t imta w<* U* 

ir luuks ti d*u> 
«iati. įstatui* 
iiuoiu Aku ir 
t įnirai Ki
ts nku akduisa. 
J. t«u eai mr- 
1‘iolim, okjtids 
t ite.a r*l
% a *i.kaa va* 
AtasjiM rtlvr 
k • n u. krmvsM 
alty* ari*s kiti
L tduii.aL YjallhM doma atkvepia
mu j vaikiu iinumiu* nmkiklon. I'a- 
i f tu • d) k*i Vnkndt* *uu 1| r>ta 
iki ♦ Vai \rd« tiriuiia nūn p iki 1 p<» 
|a.t Trlsfi-n** l»e«A-rr 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
Taev e »p|u nlsrliiM-r krautuve.

BIZNIERIAI OARSTNKITtS 
••DRAUGE”

Kam Mokėti Augštas Randas Kad Galima Gyventi Savame Name.
>F nirto I».ekh 

11.r imk U 
*4i <• l’Btnaltk

X.

t •rf:

I a*.. 
lH*tU|l

FPANK STASULJS 4438 So F.urfirlr* ave arti Lictuvbtkoi Bažnyčios. 
Brighton Park Chicago. 111

IMupm Ims u. IjShiuu* u i,.. ■ iii,>,... LM,
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Iš Chicagos Lietuvių Kolonijų

Moterų Sąjungos 20 kp.

Chicago. IU.

IS BRIRGEPORTO

PEARL (ĮIIEEN 
KONCERTINOS

Nuoširdžiai visiM kviečia 
Klebonu ir Komitetas.

VISOMS SOLISTAMS IR SOLISTAMS NAUJAS 
DŽIAUGSMAS

IS NAUJŲ DAINŲ.

kurioms mužikų (piano) parašė

ANTANAS S. POCIUS.
Jau išėjo iš spaudos sios dainos:

Leiskit į tėvynę ................................................
Ne bile kieme mergele auga ...........................
Gale sodo rymavo ir Svint aušrelė ...........
Vai r-.oėiute mano ...........................................

Galima gauti pu "DRAUGĄ"
1800 W. 46 SL

Pagrįžęs iš Fninciju* Clii- 
<-ngon laikinai priiminėju Ii-j 
guniua aavo įsigyvenimo vie 
toj 3125 W. M Str. arti Ke- 
dde Ave. Kaip greitai bus 
gatava, atidarysiu ofisą ant 
|m-t vakarinio kampo Lea- 
vitt ir 2S-ms gatves.

Valandos nuo 4 iki 7 va
kare.

Rugpjūčio 3<> «L, š. in.. 8 vai. 
vakare, Chicagos Apskričio 
Moksleivių įvyko susirinkimas.

Pirmiausia buvo išduota m 
l>ortui iš įvykusių šeiminių va
karų. Pasinslė, kad gryno ,įei
nu liko $175 su centais. Pinigus 
nutartu tuoj imaiŲsti Centro 
iždininkui.

Einant prie tolesnio veikius, 
pieno, nutarta surengti kalėdi
nius' vakariuose vakarų su di
deliu programų C'iermj arlm 
Tloselnnde. Programų tvarky
tu |>uti rengimo komisija, (ii 
įninki komisijai, J. Klimui ir J. 
Mikui atsisakius iš priežasties, 
kad apleidžia Cliiragų, jųjų 
dariny atliks V. Balanda ir A. 
Paliulis.

Mn susirinkimai! atsilankė p. 
Stulpinas nesenai Įuirgrįži-s iš 
Pranruiijos. .lis ihešr, knd mi 
tverti Apskričio IJteratiškųj) 
skyrių. įnešimas liko uigirtas. 
Tam tikslui liko išrinkta komi 
sija, kuri tvarkys tų tlarlių. iš 
šių ypatų: |Uės A. Ilrrerkai- 
tės, J. Stnl|Mmi ir V. Balandos.

Skyrius. Is* Is-rtaininių Ap 
skriejo -imirinkimų. laikys kas 
mėnuo su. i rinkimus įvairiuse 
CliK-agus kolonijose. Kiekvie
nų susirinkimų du ar trys mok- 
ateiviai iš|>ildya programų. Bus 
skaitomi referatai, {atskaitos, 
prakallsis. dainos ir tt.

Nėra aliejum*, kml šis dar
bas duos didelę musių kaip Im
tiems imiksleiviams. taip ir 
mu*ų visttotm-nei. Moksleiviai 
galės laviuties, {tasėlalimiami 
mintimis moksliškuose daly
tame ir laidau įgaus praktikos 
visu-meniškame veikime, urs 
mes žinome, kad moksleivis, 
1-ūgęs ir augštus mokslus, bet I 
neturėdamas praktikos iš jau
nystės ir intakui neturi didelio 
imtruukinio prie visuomenės 
darbu.

Paskui buvo |mkeltas klausi
mas, kaip greičiau tautų galima 
susinešti au lietuvi* mufcslei- 
viais. Ai* klausimas Ituvo svar
stytas ir seime. Uabar-gi Ap
kaitys prie Centru |iirmiiiinko 
išrinko p. X Jovaišų ir A. 
lankų, kad susižinotų su lie- 
tuma ateitininkais (hip grei
tai, kaip Ims galima.

Kusirinkinuis |utsilmigė n|iie 
lOval. vakare. Moksleiviai išsi
skirstė pilni energijos. s|unu- 
dami vienas kitam rankas iki 
kito jiasinuityimb nes už kelių 
dienų atsidarys nedcykln* ir 
vėl mes užsidarysime mokyklų 
mūruose. Is-t širdy m- {sisiliks 
mums sakius vukm-ijų atsimi
nimai.

Pn 1 dol.: X J. Kandrnta«.Į 
A. 1'ak'dtis, A. Piemenė, M. 
Žalienė, J. žinias, L Sakalau
skas. Viso aukų suplaukė tų 
dienų $41.00. Vardan Uetuvos, 
visiems aukojusiems tariame 
ačiū.

L. A K. taip. Valdyba-

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE

901 W. 33rd Street A*t Bitiftporto
Tcnnipluakia jos nei viena*.
Turine- įvairių nesvaigimutrių gėrimų.
Turiu..- atsivėsinti ir ICE CREAM'O.
Turim.- krautai skyrių išsiunčiame laiškus ir kilus 

miknius nlliekam. Turimo įvairių laikraščių.
Čia yra "DRAUGO" ngentura. tinlima <’-in gauti 

"Draugų” nusipirkti, {mdimti j jį pagarsinimų ir dar
bų. Turinu- tai|ųmt knygų ir maldaknygių.

Prašome atsilankyti.

IAZARAS - KARNIVALAS
B Už TIKTAI TRIS DUNA& 

Nedeliomis, Rugsėjo. Sept 7-14 ir 21d.
U’cst Pullman, šv. Petro ir Povilo Lietuvių parapijoj svet., 12259 Emerald Ave. 

Pradžia 2:30 ir tęsis Bei nakties vėlumos.
Visi i«- -kiltniuo privalo atsilankyti į Imiarų. vien tik dėl žingeidumo, nes luir-ara* bus neapsakomai įdomus. 

Ajmi gražiausių |«ųHiošiinų bus taip|>at {vairiausių žaislų. Kiekvienas atsilankęs į Barnių daug ko pasiiuo-

PatiusliaL lūi-jms 2 dienų 
Pažaisliui* buvu atlaidai. ibi r 
iM-MiiMdiytlama- dažnai lanky
davau šių gražių vietelę. Kur
tų. Isžiurint liiįžnyčįo.- -< 
liukas rusų šventikus tuan ta
rė: "Nesigailėk** kimsta—ne
trukus gal vėl jūsų bus’*. Aš 
I ištylėjau.

Ainndi.n loji graži luižayėia 
vėl musų. Mandie iškilmiagon 
švrati'ii atvyko ir musų aukš
čiausios vaHtiias atstovai: 
Valstybės rrezėlenlas, kariuo- 
menės Vadas. Tarybos pinni- 
ninkas ir Vyskupo ntslovns.

Uodus ašImuiMM dešimtys 
melų atgal katalikai iš čionai 
laivu išguiti laiikai keičiasi.

"Laisvė” Kaunas.

ŠVENTO JUOZAPO DF.JCS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Sheboygan, V7is.

•’Carl Mm LOMu.kincA

NLMOKfSI PINIGUS BEREIKALO , 
Musu krautuvė—viena ii didžiausių Chicagojc 
l*Ardųodi;;c* tu ^ftttMtntuj kanui 1o:r kitur Uip negauti.

Mylinčiu) loiAL.n.i (kukuoti ir <>fi*o tl.ntuinta >ra luiujau* 
rhm ctadot TMatl itii v i* Actai liiiknwHtUM. hctlua. iliubt- 
mui ir **« imant uiti!*: <ri.nuiftmu» ItH a nikam rrknr»in« ir 
ki'*i«*c Mitui; įtrrušUfltf), nmiįmiki; ruRzUct) ir prucikų iidtr- 
Kvarių. lUIntnikij, teitam tr aniuifcų, kokių tik reikia. Dir
btum* viaoktaa Ruklihi <iri4U.r.i»bni». taikine laikmdiioii ir 
tu:MikahAkii« iii»’ruiu«utim aiaakanriai. Kurie |iri«hta trijų 
rrtitij riliu; ifatu veltui.

Siepunut> F“. KuduMški
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL

Tchluiuc DROVER
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DM RAZARAS .I0MARKAS "*“**-*•£*:
Šv. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia Av.

Rugsėjo-Sept. Nedeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra: 
7,10.13,14,17, 20. 21, 24, 27, ir 28 dienomis.

Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v.
šią nedelia 7d. prasidės su dainomis ir muzika.

ES

Lietuviai Amerikoje.
80. CHICAGO.

Nepaprastos prakalbos.

I jei. liauti Kryžiaus rėmė
jų skyrių įvyks |Aakalbus |a. 
Kučiuskm sfrU 8756 lloustou 
ąw„ imdėlioj. rugsėjo 7 vL 2 
vai. įk> pietų. Atvažiuos kalta- 
tuja, iš <’liiragos kuris |mpa- 
sakos daug imlomvlniy.

Kviečiami visi Su. Chicago* 
lietuviai, vyrai ir itnrtrrjs.

KMCijaL

CLKVKULMD. OHIO.

F.
M.
M.
U.

už

2. Aušros vartų dr-ja.
3. Šv. Mykolo dr-ja
4. Šv. Juozapo dr-ja
5. Ražančiavos dr-ja
6. Moterų Sąjungą 4-kp.
7. Šv. Cecilijos dram. dr-ja
8. Šv. Kazimiero dr-ja.

Kas afirilnnkis. ,laiig k« išlaiim-s.
Įžangą vakarai 10c. Visiems vak. 50c.

!ant stalo krūvų (daigų, taip-gi! 

surašų aukotojų ranlų. Tada 
vakarienė jau lmvo galima'

• rengti svriainėjr.
Ih- to dar priėjus |aikalbinau.

p. P. P. P. kuri* ir-gi prisi<lė-|
jo.

Tas viskas lmvo rugpjūčio!
17 d. Aut rytojaus imiuiia sv. |
taim-. muzika ir viskas pn- j visi srerhi alsi.-t-jių tik vie- 
n-ugta. Moterys susitarė kuri nu* |*>uas sėdėjo. Vienas |m- 
kų inulirbs-pagainiiis. Rodžiu Itef** i“n rioti; jis atsakė, kad 
sakant, viskas liuvo sutvarkv- j« niekas neprivers Tai matot 

į

Vakaru jvybi l’nity svetai
nėj rugpjnėio 26 <1 Svarių vir
iui kartu Ml-odiula upie stulų- 
174. Mergaitė*, kurios jmtar- 
navo prie stalų, buvo Imliai Im
si rvngurio*.

I’o vnkariein-s vjėių elmras 
imdniiuivii daug dainelių. Aut 
galo, gii-ilnnl lJetiivos liiiiiuų.

I KED. ATSAKYMAI

»

» 

>1 

» 

«

<8 

<4

aus incorpore:
10 d.
13 d.
14 d.
20 d.
21 d.
24 d.
27 d.
28 d.

• • kn. im daly vau- laimi parignilv*.

čių lietuviškoj dvasioj, sukru- 
i<> kirk galėdami darlumties, 
tani tik daugiau surinkus au
kų. štai jau imsiunlė j Ceutrų 
$1 (KLIIU. Ir toliau žada iteuulri- 
*li raukų, llugsėjo mėuesy j ža
lia surengti vakarų su vaidini- 
inu ••Ituktura*” Pelnas ris 
našlaičių namlai.

Kenmdiiečiai yrn dėkingi *a ,\„t m.|MiiiM-v riigpjm'-i,, 21 d.
vnklelsmui.kun. A. Ilalinskiuljdiriituvėjr i-mne suženl,'- ir' Šimoni tariu m-iu ............
i:cs jis daug kuo prisidėjo prie Į nugabeno ligunlratia. Negalė- dalyvavusimia vakarienėj. Re- 
sud.nryimi šimtinės.

J, .1. /bi-b,« pr«,, < š/.-n/ni, 
l'rnuršiinų guvoiiM- ketverge, 
tmlel iK-g.tlėj.nii |m<alpinti 
1‘rain-šiiiiii- vi-ado- reikia iš 
ankstu iirisių-ti.

i i

•■■-••"“•“•S““***. —
P-lš E. G. MAKAfi I:

HAKOMOKHOJA : ___ ___
! Dr. A. R. Blumcnthal D. D.

I

BARBENĄS.

4515 Sv. V.’ood St.
I Hmm ta l<l.iijn* -kamltUtltm* |»Jt« i 
eite |m£itl MiUeiti- t

(*• V*lr-U* ih-m’i HrMi. b j d rrrlav 
F«toJ> Vfelvlu* LaVCt rkri'IUl >tW 4. \1»». 
NJC. lYeMili'8 bltototo brąfvVutu'P 

«t tjap rr.*1;iA. kad n 
k*8 t”’”.' riete w,k
*•* r.p..u api . t •

JMURVMTd 88BT

<lnlmr i> ju paniflgiitiu, kuo jin . 5 tikrai geru gi;i*
|xuiu* jivtelž* ihim. tikini I 
l.*t:ii|:i iiio* nnl Chi«*:iA •

įjj. llnilvvny. Kit.»
iicj. <1^1 nugiiiiiiin «lnrxovin
aukoto-......

ROCKFOKD, ILL

Pastaruoju laiku teko |«atė- 
u-yli daug k»rrs|«HKlmrijų iš 
Ibmkfonin. Paskutinėj! būvu 
rašyta apie Ar. Petru ir Purylu 
vyrų ir nuderiu draugijų ir kaž 
kokias kiaura* kišrtees. Jeigu 
kon-sjiuodmtai. rašydami to
kia* ki>rv*|weidi-neijus, rašytų 
ttunMatti juMdfUciati viniottM*- 
nei tikrų dalykų stovį, tai dri
ko ncfmsirašo tikro vaido ir 
imvanlė*. o d«la slapivanle*.

Klebonų permaino*.
Pastaruoju laiku turėjonu- 

klriaaių |irnuaiiias. Kun. Taš- 
kuua*. klrinmavų* netoli nrpty- 
irų turtų ItockTonis, išvažiavę 
k?t>r. o na-* susilaukėm naujo 
kl<-lioii<i. kilti. V. Slavyno. kur* 
ilgų laikų laivo “Itrnugo'* Ad- 
iiiiiiislrntnriuin ir |m*kui kle 
1-onavo ltariiu- ir llilaaukee. 
Uis.

Prieš išvažiuojant H-natii ir 
laukiant nauju klėtelių. |m*ita- 
iii* su kelinis n*ineiiiiiiis. su- i 
many to surengti vakarienųl

Dr. S. Naikelis 
<•%m riM.ts nt rHiniUGAM 

4313 Vta. AAhtod Atott.
1-Htoer tttmrr IMI 

Cuvfv • iffH'to 
<887 w. 14.<n m. 
f'iiHU ('irsr* >9 

ltr/M<w4>A 32M W. M-Gl UL 
l’f-r-ito I*r«—8888

BARGĖKAS VYKŲ* “ 

DRABUŽIŲ.
VfcfŲ tt J* J

•nt •'♦•It-rlrt MMteii ir i«t<
BftdMMlUMI; Vi’hnuni* tuertphų ®’P-|

V>ru ir J <«4Mu V.nLinų
iri totui tr eevr-rknfai Šito tt.1 !

ViT4K«:»n* A >*. fc3/tt».r to /-'mL, i 
V Likto Xlt>U*< |M. *T |»I|< M u II •
••trli r»wto* gtttrleudM HM m* r

ferft.ą, Lt»»tor-H lu*4l>«a r*«* ?e. •
M*-* ttor-f*.*. ttott* . •■t1. t, |

»1lt*l| w»44*«|ei HMM Ir **4e»k»»<M Itto.el 
btktott tr auktoktu.

Putt Teordto. l'Vn. k K4«* a
tat tr ti. FI«A«a ir ihil** imu

Al*Ufa liM lėt't-tM lukun iKe V J 
rnl X<*4« lintnM Iki 8 V.vlandat. Hv> 8 
ItotlvMUB btea eltortito iki !• ilhaut. J 

K. CMHtlMlM.
I4U 8L aUledrd <W*wn. I*. J

|MH«ta Ittl

<lanias dalyvauti imtsai. nu- mmu jmdmslu siirasų nuh.tm Jalai u}
siunėUu žnmgų j vyfius. |>ra- jų. Jeigu tetų kaine ktAia kl"';|į ir v5;ilų jj 
šydamas. kad surengtų kitoj du mak.m^le tuau pram-sli wH,lrtiHW,M|
nors programų, kad išaiškintų*H-kmw-iu adresu: Petras Tu-’L.i-m: .....
Hiatai prašymų. Vyčiai nieko tauški*, tolti—Irtli are.. Ibs-k- 
Idogo aeinanydanii, o turėdami b»r>L III.
•uiatyj. jog aš negalėsiu daly 
vauti. Innlaiitas ligonlmtyj. |m- 
ėenė tvarkyli visų <larl<ų. Jie 
nutarė, kad |v Amlriušteviėiu* 
Imtų vakaru vnlėju ir viskų 
.Išrytų gražiausioje tvarkoj, 
teriau jam patarė |iinniau susi 
žinoti ir pasitarti su umniut 
l'-as Amlriuškeviėius atvažia
vęs j ligoulmtj |M-r*i*tntė umn 
esu* įgnlioln* veiliniui vakaro. 
Aš imsipriešinau tam. saky.la- 
luas, kad keli žmonės negali 
įgalioti, nes ta* vakaras nėra 
rengiama* nei vyčių, m-i tatoio* 
kito* draugijos, liet visai pri
vatinių žmonių. Tatai įgalioti 
|i. Andriuškevičių arlm kų kitų 
nš viena* tiktai galiu arta turi 
būti susirinkimą* visų aukoto
jų ir ta<la gulės išrinkti kų no
rės. Tada iu Andruskeviėiti* 
|m*išm-tai su kuo kilu ir siigul- 
vojn. kad nuimi kišenė y ra pra
kiuru*. u į *nvo kišenę tuo* pi
nigu* |uiiuiti ir Imlu mane iš
radi ir pastatyti didžiausiu 
apgaviku pi iv- ■•H-ktordn-ėiii-fZ-brmiskiut--. I ‘. Viiim-ui.

Kmia |mr<'-iin- ir visieuis-is,-. l»-t ta* ne|iuvy- tirita-. A. .Uu->imu*ki*. .1. <o-r 
litai-. P. ir J. Piragni. V. tod
viem'. E. Pielerieuė. I. Mllli- 
mitis. F. ISiirtku*. 11. Norkie.

kmngui 
(pnlikli Nivistovių. I>uugui».i 
lietuviškų š«-iinynių >au |inlik < 
užganėdintai, ir linksimi.. W 
tu žeita- galinui pirkti nnl li-nc- 
vii iia-ne.-nių išmukeM-iii. Ibi 

'švkile arlia teli-rmiisikite tuo
jau. n-ikalniijmil infunnaeijų 
>ekanėių adn-*ų:

Paul Baubly.
1404 W. 18 8tr.

Telefonu Canal 6296.

Aukojo: J. Amiriušitevičiu* 
(T-Viil

Po o dri.: I'. Turauską*. I*. 
Krikščiūnas. IL llalčiuuas. K. 

■ Petkevičius. J. A. Petrošius. 
1 M. šapui is. J. s -niurką*, F. 
Kbnauska*.

Po 3 ilol.: IC.Magaustai*. .L 
Kazakrviėiu.

Po 2 d«1.: tl-rar Ik-rgvr. A. 
Aiiloimiti*. K. Itiėiuši*. F., ir 
.1. l'aleiitaket ii’-ini, A. šeikie- 
nė. A. Uu|išy*. P. ir Ik Taliu- 
imi, K. ir J. Malinauskai. P. 
IJ|iėiu*. M. Itoogaliem'-. K. 
Kairys. P. Pvtn-nas, J. Jm-evi- 
via. .1. ir A. ViMM-kai. M. I.iul 
keviviu*. Pr. Striauska*. .1. Tu- 
pikvviėiii*. I>. ir M. Matai. K. 
dmalsuukivis-. S. Ivanausku*. 
A. tirugg. < 'ari .1. Kalmmmv, A. 
Itigri*.

p„ i.."*!: .1. .luiitaiiistais K. 
Žilviiėiu*, tl. ir Pr. Krušiiilė*. 
Pr. .lointinln-. A. Ibnniriuis.

.1. Knllto-vė-ins 4l.2o.
Po I dol; tt. Kiuuivieiiitė. .M.

A.

i 
*

I imumutmuirti

X— —-.........................m-- — -.— -
Iilrten,* j*u!|mMI 44

DR. W. A. MAJOR

Itugpjuėm 1!i «L A. L IL-K. 
Moterių Sąjungos 3t> kuo|« lai
kė susirinkimų. Susirinko ne
mažas būrelis narių-sąjungi--- 
ėvų. Tarp kitko verti |«uniuėji- 
um sekantieji nutarimai.

P-iui M. Žitkiem-i įnešus ir 
iših-sčius reikalų retninm |>ra- 
kiliinis Amerikos, lietuvių tar
pe įstaigos—Av. Kazimiero 
Akademijos, lliieagoje—kuo
lą nutarė |inn-mli su 25 dol. 
auka. Penkiolika ibdierių 1a|s, 
paskirta iš iždo, kitus narės su
aukojo: jeuia M. žitkieliė 2 dol. 
I’o t tluL: M. Barime. P. Žalie
nė. <1. Kavrikiutė. Po SUe.: K. 
Pauliukiutė. A. Konrienė. 
llekeimitė. Z. Vartnikiem--. 
Šilinskienė. P. štullpiem'-. 
Zriiriem'- ir 11. šerkšniem-.
Virtelienė Žar.

Bravo sųjuiigielės. kad
jaučiate tai taip prakilniai 
įstaigai.

Kmi|ui sutarė daly vauli šv.1
Jurgio fnirapipis feruose. Prie*___ ___________r_.. _______ 4
to iš iždo |iaskyrė pinigų nu- m.r* privatiškalu liana* išleis- 
pirkimui dovanų. Taip-gi kiek invėm* seno ir sutikiuvėm* 
viena sųjungielė |>u>ixmlėjo naujo Urisnm. P 
nuo savęs nupirkti dovanų i utmiv keli asmenis ir ]uunikojo ko. Aš mu ii. Amlriiišlteviėiaus 

,*• ta-li* ihdierius tam tikslui, nieko m-sakuu. 
ta-la nuėjau L Vyčių susirin
kimai! ir priminiau taislink 
ii-nginio- vuknrienės. m- knipi 
i-tmi|>ijo*. nei kokio* draugi
jos, m-i vy ėin, Is-I šiaip *au pri. 
vnliško*. Vyriai siutuiiiynui |>u- 
gy ri- ir m-t uusistris'-jdu kiek 
IH'iikniblinių siundė. Ariu

!ju>’>* broliui vyriai ir sesutė* 
•vylė užju*ų širdingų |iarėiiii- 
- i.>ų. Tiiri*lnnui* aukų apie keli* 
dv-ėiku. dolierių, |Mnuiėiau. 
taid privatiškilus- imtis- jau 
l<u- |M-rnuižai virto*, o didelė* 
dar nėra už kų |ui*iiluli. Tai-gi 
kreipiausi prie kelių prakilnes
nių luoti rė|ių u- ns-rgelių. |«it- 
-itanlmmi* ar neimlų galinui 
Ii ilmiginu Įaidaryli. tolėju- 
į- .-• Ik lr«-kio tumulu ir vėl 
im-i- irlsjmi \ !*»•* *U didžiau 
iii upu |Kii--mi-. \’iriin prisidė

jo atiku, kilu paiik-ėiui-, Irrvm 
». ketvirta vairini* 
-I dui didvltnm ĮS'ky

o, •• nuliniu jmi 
n. Štai p lė* M že

li. tiriliir Į 
-io- iš 
i Imi. i.

durliuoties laike Tėrų. , 
X«.lėli<<j. rugsėjo 21 «L km* 

|»» bus vakaru* (ivrmmiiu 
Wor«m-rts Turu svetainėje, 
išrinkto <larliiniiik*<s Imu valui 
rui. Alrius-mmi. kud Virve- 
Imsiu sųjuiigirit'-s visados savu 
vakaruose patiekdavo gružų 
programų ir |uitrukimlavo 
publikų, guiitua tikėtii ». kad ir 
šiauš- vakare at-ilmikiu-ieji 
negaile. savo žygių.

Tisb'l Clevelaislo lietuviai 
širdiugui yrn kviei'imni šilau 
vakaran. I žtikriim. kad kiek
viena* bu. |mtenkinto» ir iš»i- 
neš geru. įspislžltl-.

Marguota.

Tas ti*a* *u- 
iuok*lu. buvo kitu ii*iiH-n*.

Hatydmua* tatai? dalytais iria-'-. M. .1 ovanui-kis, .1. Bloži*. 
ka-l gali i*<-ili dideli ni--u-ipni-'.1, t.< ita. .1. Tiriliu*. .1. Mm-ti 
lilliai. k- llllll- |š llgoilbllrio I-* 

vo* ir važiuoju ]m*ilarti su 
ponia A. Vi*evM*iriM-. vakaru 
vedėja, kų daryli. Nuturėtu *u

I PAJDABYK UU08A LAIKA 
NAUDINGV!

<*TMu MfVtnlit tai hlH»«a l*<tk« !*•*• 
|er«lrte4illr I* lutudt*.

Mutna re ih-ilinEi < lHe«Keej 8 |Mmo« 
I»e4e«e'jo*o« vjn.l rerriiiiiKi Kurie «»•»• 

MfetoU.lUl tuLi.ral. aer aleli* !»*»••- 
»«| tetiko. Gretom |tolli.>«, infetrnueeiJuo 
NuliiuM Katele KUua*tont |<r Ijh&a 
kunt tų adre»ef:

Wm. D. Murdock & Co.
J. M«e/« ri» Kale-- Mur.

II3N M. t« A4r.
< Itufta, III.

miIm Mei nteeu aGl«ouKilt'
laku f ll«<M*lt| rl.*lta**». «i|e»» 
4>b4 Arritot A8a. nu • 13 iki

I

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
r«l«4st»>p NrkiMk-y 8?4< 

<niM> 4IMMUAM UUJUt
I4M MHMli W<Mrra
Karopaa W. >&.<«•

4 !•*>

I
I

•i.

G)tl>U*Ja*. Olrunute.
AL m-ri. J

. • Itttt Ita. Ital-ttM M.. <ltteto£u. • 
, f Kaltdi ltaiuv*kk»ta tolviMuu tt J 
f Z rtsMkkBL

j Ve*iat»4««. i* - 1." r>u; < > j
' paberto Tel 4 aee*l <X<7g

•L
i*

J

t
ii

i

Dr. G. M. GLASER ]

I i
n

Dr. M. T.Strikol u
LIETUVIS 

•eTMVKMJMt UI <UIHlt-lU34> 
1183 W. 4T«te M- <TH.'toc». tt. 
<«4MV> TcUJ.-M ltatoU«var4 144 

Ati— Ti4e<ii—■ 8kw<ry ttt

........................................ ....  .. ....  .. ,

tDr. M.Stupnidd
3109 So. Morgan Street

( ttK'AUU. II44JKMM
T 4WtM«» t ardė MIS 

! Vi.įlieja - 8 tki 11 tl ryte;
I b r- I *« iei it 8 Vak NedZUa- 
] tn^t «<uv t ibi 3 va! vakare. 
į ——----------
» - — — »—■ ■ ■

«* «■i DR. 9. J. BACOčIUS Mrtuvt** <.9dytu>M lt f’lnr-M
«. tU4«8 A»». 

««i ..6 *®- X->rhi<aa A v.
r.Ce^UM. fu.

T» »f<*n8M0 rerMtenrtyee tr efteo 
Pulltume 44t.

Va! > iki U t; ! >• Met« 
(b 4; < ibi 8 vekAre
t ib: II

Pribukto*. >■ SI mrte
<mu*» ” •

k<»lr 33-fw M-. l-.to“, 8U.
•*i*m ji j a i.iftah

MoteftMu. VFTiVkU, «4>|«t cUfv- 
m-kM Uru 

(•IfrO VAlAXl«»i<r Nūn k r>t«.
H. 14« k'J" 13 Iki ■ po |*lrt.

Iii 8 Valiausiai VakMf*
'mietu Uit 
lrJef-

I 
(iPRANEŠAME CHICAGOS' 

IR APIELINKĖS LIE- !
TUVIAMS.

Knd nmfoįmii-' ir š-n -|i j 
pte->, ii-okiu •luini- utį-- j 

kanu- gerai ii gu-ili-i. h'- ip J 
. . . • kilo. |bi- Inu :

F. SEMETULSK1S 11*. •
T. JANKAUSKAS. ! 

1735 W. 47 Si. Chicago.!
Te 1* .

JONAS STRUZYSKI5
KENOSHA WIS.

t
,i
i

i
i

. v. 
K.<

V.W. RUTKAUSKAS

"I- ibto ••tol

•■iu-. M. Mnreiiiiiem’-. Ii. lė-n-v 
ki« nė. lt. |{usiniene. F. >tvpo ‘ 
■uiilii-. V. Mnodniv iriai-. .1. 
Vazimiii.-. -1. Valaitis. -I. >• 

S. Klil.mi. K. Ilimn-m-.
,1, 

, A. si;— 
V, Mm I.-. < ’. Skridulį-' ,

Imžuy nu-. A. Alk-« >u . J. H'1 ' . -I.
kuriu lliusiiiin iiė. Z. .Iiinušmi-k.vi 
prisi-jM. Ilds-li*. M. Mi*ev iėivnė. 
lutai Suvogė, J. Smogi-. L \ i*«v 

1 M ItaiuMll*. Pmiiuški-. 
! Itu/.iu-ki- ■>•'. 
idmilmiskiem ■ 
' Movku-. \ . .1.
ll i u III-.

Po .*•> 
Kur. • Ii- 

I Imi i- iu-.

-mikli viršų -u-iriiikinup knd niienn 
i’l»>vui.-ly ii ir paaiškinti u-.-u- I*. .** t rištai. M. .I.i-iult-u.iii 
sipniiiiuur. kd.i-in. iš prm'-ju- lliililrz. I>. \in-inur 
siu vyrių ru-iriiikiino. |lai-,

Sipirinkinui- įvyk** Imžny j iin- 
i'ioj. tuojau* įsi -Hm--., 
sii-iriuko dideli, būry. 
liejusių prie n-tigiatim. 
rii-nės. !’.«> Atrlriii-ketiėiii., 
IMiinatr* kame ilnlyka*, ni*i*u 
k- tolimi* Imti Mikam M-d-jii.

i* savo pu <■ ii painu- uu-
jo.

\ yriai utik-i dubiau i iki 
.••ii-ii ii i-ui-'iign gražų pmgm 
Ina i*, tiidmystr p. F. Mr|s» 
iiHi>-io, F, laivinio, ir k. l-i 
ėiulo. Muiydiiiim* tai p. Petn 
lui* klull*in liuui--. kelio a* r. 
įgaliota*.' Ka- man- lunln-i-

ur. C. Z. Važeli
1 II |« tl* l»1 MI*: V.

JOSEPH C. r/OLO
Lietuvis Advokatą.'

ADVOKATAS

• »f -■«• l»

ll. MIUXT
•» <<*>

Ts.| C» «m| (<;<
ptuffltuv. toli 18. X4nS M.

1.1 T«Hi 4181

Uždirbk
15 iki 550 
į savaitę

M A5TER SCHOOL. 
100 y* Stitc Str

Ūke 4 U te



K CHJCAGOS UETW1ŲCHICAGOJE.
M TOWN OF LAKE.

Tautos Fondo susirinkimas.

BIZNIS ETNA GERYN.

♦I<ryi79.

i

Taip tvirtina pentorius.

Duodr.nu grra užmokestis. Arimo*:

Į I

“BazarasIk NORTH SIDE.

i
i

2*;i!

*>
i

ATtMt SG15. It WE8T 8IDE8.Ii *ėj>o« paimta $2345.

4-.M
V

Neva nesutinka su bolševi
kais, bet tuos paremia.

<lnr tn* 
luiškam*-

SOCIJALISTAI VISVISN 
NEPATAISOMI.

REIKALINGI DARBININ
KAI fARMOMS.

ATRADO ATPLĖŠTĄ CELE 
2INĘ 1EPA.

imtoriauotaa uždarinėti 
krautuves.

Smilu*-! S.-Iiiilmnn.
V • -t \i*gti*<ii gal., prmt* š. 
*• lirt.iui. kml Iry* plėlikni li'i** 
(•> iit.-Kt.' ilei*i*:ititiii*- *pilkų 
:•» *!.*i.

NETEKO ŠPILKOS IR 10
DOL

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, bus nustatomos mais-
------------- TŪI KAINOS CHICA-

Seštadienis. rugsėjis G ri .' GOJF..
8v. Zakarijas, pr. Eugenijai!.

Sckin.Kbrtos, rugsėjis 7 d. jf4;nij Dpjtuiviuv Liurat Ims 
8v. Regina. )>ana.

Pirmadienis, rugsėjis 3 d,
8v. Marijos Užgimimas.

I 
I

S. Vrl-tijn ;.|.'l.riėhi Įintku- 
jioni- t'lyn-- |<-kelt*’-, kml to 
i -i- dienomi t I i--:--.-*..*- I*u 

I,-teigta-- i.'i'-ni!*.. Liliui-, ku
riam Ihi* Įmv.-ln nu-tntyti kai 
p:i* vi-olri.im mai-tiri. kaip :i 
1.-I>i-m ,i-...!-i.-im.. t-rip I rau

Alia-uko- oa-ijidi-lų |artij:iį1liv.-e t who|*-i|.*r. n r» tni 
savo kimvem-ijoj**. < liicaitoj*-. I t,-r* I.
prr»i.-*kyrė *u Itolševikai*. Ib-t llime veik* įvairių kh-ių |ri 
ta |mti >—5~,: *- -----•” •’ •*-•--••• -*
konvelieij.-l 
Jtu'ijo- l*.lš.-vikii-. 
Tn*-kiii *nly~im.
IVndiiugtomi,
kiliu, -u Aue-iil L-.tioiii- 
tų veikimu.

Alto*l*>. kml iiiiol:ii.k--ni' .ii' 
•MM-ijali-tai lukii la-'iitinkii *u 
hulševikai*. 15.4 tikn-uyl*-j--'

•orijnliety Įairtij**- .liečiu nt-tovi, komitetą*. Ta- 
užvakar Įtan-ri*. I,.*i*rit*-I:i* -!.ir- norisi ui kai 

Is-nii.:, **i i.t*-. I ž Ii, Luinų |*-rž*-ngimų 
'ii Jurriii Įl’omiteln* t.n- uoloriitHolr* 

i laitša-viki, v* pni'ikidt n-iu* Inm-li. i*rl*n už
daryti l.iniitiiv*-. ;.rl«i l.'onG* 
! >i**li sukrautų nnii-tn.

Tu*. fil.'lu k*mgr*-u* luiiem 
-M.r-lili mm.in j'lalymi,. L*» 
I i |«trnmim. gi-ie-ndi* |*r**ku 
rota* Pnlim-r. Tau į*lntymn- 
lot* tikru* leilntm* pnifiteri- 
•rinktini* ir *je*knliant.*im*.

jie vm nrtimnu.-ieji ir neper* 
kiriami pėlmii.

Tik viena- jų tni|»- -kirtu 
llin« ttiili Imt | ei žy mėliu.-* . 
Bolševikai imli lu*'- lilojiiii. |<u 
kilti revtiliucij*iii ir vi-ka |a-i 
v*rr*ti viršum kojom. <*'i nm. 
tai*k-*ni <<L**iny*i- *|«irna-l 
norijali-tai povo raiiko-tui vai
dviun nori įsiimti i-rnžmiiu. 
tadmin.

Itet |m*rtarieji 1ai|i)ei1 nuliu 
ka tuojau** įteigti ludpevikiš
kuo *ovietu«. kaip veik šalie.- 
viršininku rinkimu*.*.- jie Kim
ty viršų.

Taigi kiti mm kilu menkai 
kuo akiriaM.

Daug pa«os ženkleliu par- 
duodama.

lliieago* inišloje |*-r rug- 
pjūvio imin-į. š. nu ikiiiIiui 
ta |m*to* i* iikl<-lių už £L75S_ 
IG5.S7. Sulyginant *u |a*r- 
nykčėiu mgpju*-iii. šjm.4 |mr 
•limta .Iniirimi už 
l<L

Keikia |uižyna*-li 
Takia*, kad |e-rniai
ž*nkb-]ini luiv,, |mnlarim-jnmi 
vietoje 2r. |a. .1 eenlu*.

I**rišl.::i. Iriam* dūlėja.

\*-<t-'li«*j*-. rugsėjo 7 *L vnl., 
.akiu*. ". Kryžiau- |uira|ii- 
,*. -v* t., 'i mito l-'omio ;j> sky
rių. ture* iiiiiriiikitiuj. Viri na
rini teiltpitė* susirinkti. Taije 
gi kurie «lar negavot.* diplomų, 
šiame sii-iiinkiim- gal* : ii gilu
ti. Skyriaus Valdyba.

8v. Pranciškos Rymietės Katra 
susirinkimas.

,\*-*|ėliuj. rug.-ėjo 7 *1.. šv. 
Kryžiau- |*ara|*. .-vet_ tuojau** 
tM* euiiao. minėtoji moterių ir 
i**-rgni*'-ių draugija turi** >var- 
liti susirinkimų. .

Vi-o. narės malonėkit*- tuo 
laiku -u-.rinkli.

Dr jos Valdyba.

I-iIpI. Sąj. l-mos kimiau- IH-- 
|eipm.'la> pilPiriiikiiiM* įvyk*, 
• yloj. |. y. ritgpėjo 7 <l„ 5 valJ 
vakare, šv. Kryžiau* |mra|Mji- 
iH-j Kvrlaiia-j.

Susirinkimą* yra šaukiama* 
lik»lu |ui-itnrti kartink Įiarapi- 
jiniu leiniro. Varini Imi narė** 
i.-ik-i’.-*- Inil.it -u-irinkli. lieti 

n-iknl-i* yra l«-gnlo ■‘Variai**.
T. Verpta. pim- 
V. Oalnaitė. ntt.

PROHIBICUA PRIELAN
KIA UJA PRASIEEN 

G ĮMAUS.

šiuomi kvočiame viaų ku**- 
l*ų nluimni* *u*iriukti rugnėjai 
7 »L 3 vnl. |*a |rietų šv. Kry- 
trinu* Imžuytiiiėje avetainėje 
(Taatiu of lutke). Suairittkiliui* 
lai* viena* i* * va ridami ų; 
riuk*ime (’ctrtm* vnldvlių ir lt

Kviečia
faiHneji Valdyte.

DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

TVntoriu* <’. Frnucliiv. tl’i 
We*t <lrh*nn* gn'„ tvirtinę. 
ka*i proliiliieija yra toliai; 
|irielaiiki pni*iž*-ti-_-ii.uii>*».

Ji* taip *ako lodei, kad 
aini imk! j jam iš namų Im-- 
uieiilo (itiviigln pilkio* l<rėkii 
tė* *u <l<iintiiruolu nl!;*li**r.*t.

Vi**o* Imėkntė* Imvo žaliai 
niulažytii*. I*oli*-ijn jų i*-šk*>.

Ila»i. piktadariai Lino me 
nę |ui*i|M-lny*ių Kėnuunojii nt 
kaituliu, liet jie np iriki*. X*-. 
d>iiiiliiriiolii- alkoholi* yra 
nuodai.

I’ram-štn apie Ir* luivogii'in 
ligonin-'m, ir gvdvtojam*. N* 
gal kai-kitriem* iš jų pri*i*-i 
duoti |wie*-ll‘:i už»itiu«*!iju 
iriem* Im* alkoholiu.

įtartai biuro din-ktoriu* 
l'muford piiiia-šn. kml šinu 
• lt*- šilelrti *!-irl*m.ol.ų it-ikn 
Inniimi* ;.ri<* įvairiau- durta* 
fui iim-<- val»tij»M-: lllinoi-. 
IVi-em-in. luu a. Mi*-hignn ir 

į Imliima.
* ■ • • > • • ait i ni* • <* darbininkam* >lu->
<uimi iizlnikyiiui- ir nmknm.i 
m*., gltt ligi *šii‘* imi iiH-n*--į.

Taul.v* Fondo* oi »k. laikys 
mėn**>iuį *u>irinkinuj tn-dėliuj. 
7 *1- rug*- 7 Jtt vai., vakare. 
Kviečiame sknillingai anai- 
rinkti viena nariu* ir nare*. 
Yla kiliai daug pvaririų rei- 
’-nlų *l**l svarstynm.

Tnijmgi yra kvočiami tui- 
r'-i ir narė*, kurio prisiraš-- 
pri • l~ lt. K. n-mėjų. ne» į m 
l*aig t* svarstymu* Tauto* 
Fondu. prn*i*lė* |e.*-ėdi* i- lt. 
K. nim-jų. Prašau nl*ive«ti ir 
liauji) narių.

Fr. Knprionis, nut rašt.

M. ZnG.v 
l« Ui Htl*J«*

u..♦ 
pi :’e *,-|. 
m I*ir.

F. IS.

I r•» 
ia t 

kitu

• I!|» •••- 
‘t

(tolinti

I-

ii IiUL’ku 
i'-ni <•<*».•«

i.-'-m

NUSKENDO AMERIKONU 
KAS LAIVAS SU A N 

CLIMIS

1 S'iilėlioj. mgio'-jo 7 <lo tuoj 
j ja, |Kimnl*lų. įvyk* mėneaini* 
l-it-irinkinui* lodai. Sųjungo* 
{ti k|i. šv. Nykoki Ark. |*irn|**- 
j i... *v.-tninėj. Vi*i nariniate 

! i i.činiiii *knitlingni nt*ihili 
'Lyti, ik- lurė*im n|.i<- daug 
ji.i) tartie*.

Taipgi tie. kurie m-ra už- 
• ilin.kėje tlM-m->it|itj IIH.k •eril). 
I.ml teiktų*! už*iiiM>kėti. Tnip- 

' ui e»:de kvočiami vi.i lietu- 
Įviai» 
prie 

i kiek 
j tų.

1$ BRIGHTON PARK.

ir lietuvaitė- prisidėti 
Ijilal. Sęjutigo* it n-mti 
kn* gali lal*hiriiiK0 dar- 

S. B.

SVEIKUMO KOMISIJONir 
R1US PF.pr PCJA IF 

AFMOUP.A

Bdthnor*. Mrf.
- t... pri.-pluuk.ij.

* - m i i!.*>•■■ št 
im* • i rti*** t**m 
\n.Ji tin.-ji h

I

(

km*
K

lt
ti

t'ldatltl 

pirtim 
JI' II

ir

Tautu* F**nd<* 
luiky- mėtie.inį 
m-lėliuj. rugM-jo 
I vnl. |** pietų. 
-\*t.lit*ėj \ i-ii* 
■ irir*kli.

tėt -kyriu- 
»u*irink'imų 
T <L 1919. 
luirnpijinėj

k vieėinim- -n
Valdyba.

I

ttui
fui!

I htrhinifikii S;i|iniu»»* *7 
įnik y* -u-»rinki-
i*.iiH <!*-l\i. *» m!, tnknn* 
•• |u» filiui 44.’*2 S. Enit* 
I t*.hviufti**

ihihk^iio tu** 
l»?tj rviltnht 

Valdyba

fui r

I

Jfes Patariame Gatavas Kombinacijas
Jūsų Giminėms Lietuvoje.

IriHuvn* — Aoe-rik*** PraiiMior* llmdmvr afMiaia priatalyti juo) giiHOHin* «r *lrauc*un Lietuvoje, kuri* tik noriu*, ėia pa- 
duriamųjų k**n*l>iiiacijų i-un-lyllmii* kain*«ni*. Tna imAnmi* užikugia teta* rinmnnniųju dalykų. ImImi. vi*u* iakašriu* *le>lant 
i apamas. i*u**iuiilimę ir priulatytui) j l.ietuv;. įtaikių gi-nimy pilnai ganuiimųaiue. Piudrmk vienų, ar tiek, kiek tik n**ri tu***-
bimuijų. Nupk-^-K Kpiblyk a|wėiąjr ii> la|x* ė-anėia Iriaukų ir lųrkra *«*l monry nnleriu ar rrkia paoiųiA niuo; admai. Tai ir viAan, 
kų tari daryti. Vėų kitų dariau atlik* Iknainnč. I lama kvitų ui naru pinigu* tuojau*. » kuoniel iaduan tau* prirtatytaa tam. kam 
aiuitli. j Lirtmų. ganai «u |aarušu to a«n>eo«. kuriam ruuaa* liepai laiko, |«4ų*li.

No. L Kombinacija ui 810.
• ovnrtal ryMu.
m MMUiali
!• nvuni liuOMl'-nnnarto i»wn«.
t ttMittan
F Hkdlal Mbt«.
& atvarai rakraaM. 
B malkai •*»!•».

ĖTTfesrttaacija nitu? ~
!• Mrarw laAMMv.
!• mrarv Įsaku.

5.

No. C

Vo. Kombinacija nt $50.
1? avani legatu. 
1® aram lauku.
K eranj ntkruu*.
« Marai jaullrtlu*.
1B uraru fa*edėu.

3« aram kootdrrtteteMa Haea.
:• imiMu luuilu.
3 fuaiaal M-uliu atnlij.
3 hckHbU adatų. 
1B aram ntlu.
1 srt-araa

No. 7. Kombinacija ui S100. 
sc nraml UMalu.
K .»rt» jtoUltrtMML
3 • nvarni lauku.
41 tA'uml kondmMtolo riet
3d Mrara rakraua
31 ovami r>t*W-
!• ovarv mtrkinta krw«*f*«
34 Amalai muite.
C avaml kava*.
3 avaml arkalua.
4 imiaul Apetite M*. 
1» tualnn imkedte adaly. 
lt malku rllnuate *4ulu.

Na 8. Kombinacija, oi 8200.
3 avisrul Lmvsnl

1 ertame nrlailsea.
!• wwtkw viliMilM alula.

33 avaml laltete- 
Itt eararu tauku.
?B įtvarai rrt*u-
4® aram* kamdmmaMu i»l*

Kombimd ja S75,

31 ovutal laMal'i. 
M earara lauku.
3d Bmatti tuulta. 
<• mml kaadeuHUMda >«•*•««. 
ir avara ptettoanut.

4« oram! JaatiMMa. 
34 Aeautel malte.
B e<AnU karėm.
3 marai artelis*.

S tuam* aakaite u4«te. 
1 nvamaa malArtu HHru. 
lt mraru raaadlu.
lt malku Ttleeemte

Ne. 3. KoaUnadja ai 880.
i *vnrnl cukrau*.
!• Maru k.adMiMHrio pirtį'..
L Marai tauku
• murai JautUMk
1® Amui y ouuUsa 
t tinklan Aruliu ®*ul<.
3 hakMkal »4af^
•• yripyirfii kruani.
S •vare* l'torint.
L Katkui viliMsU* ntuls).

C KorttMdja oi Stt.
13 mnp iRiflB.B tauku.
< avaral Jautiraaa.
it iiairii) tntillo
!• »varw k•*>••!< u*u«4aa puan.

Kiitahmi knettlttiikrijuinK fsamaikil.* kumMnDrijsM nuttjrrj kttrj tuirifr mikii ir pslAkilr čekį nrl« mo-
iiry anlrtj vanhi MlhnniiMii'Amrrimii Trotlintr < «<tii|Miny.

Miaks* iMinMykitr niūkiai vjtr»l^ ir mlnun knr Miunriitnui leiriuvuj. :ni|nri jitnit vankf ir mlrtun kn<1 irkle!uni |us«iip<di ja-
mi« pakritavojimų už juo) pinigu*, o vėliau* |»kiit«vojimų K Lirturu* kuomet. Im* primatyta tam kuriam aionHnma j Lirtuvų.

IJTHUAMAN AMERICAN TRADING COMPANY.
6 Wesl 48-lh Street. Netv York Gly.

Nėra jokio uuo.1*i!ki. Vbdu. yra pilnai afHWitr»la ir jei Imk* I**k«»« pražūtų ertai ■nd.'aužy!*,*. juo; pinigai Ima nagrųžinti. 
Tai garantuoja l.ieluvio — Ameriko* 1‘ralooor- llrmlrovr.

18 DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

I.iet. įtarti. Sujungtu* 25 kum * 
|*>* iiH-iH-eiui* *u*iriiikitnn* 
įvyk* miiėlioj, rugio'-jo 7 <L 1 
vnl. ja. pietų. Dievu Apveinh.* 
parnp. mok, klo* kamlmryje. 
Kviečiu vi*u» turiu* į šį *u*i- 
ritikitnų. ne* turime daug *vnr- 
liių įlalykų apovarrtyti. Taip-| 
ii išgir-itm- ra|mrtų del<-gnt<> 
i» buvii*i>* |_ lt. S. IV reinm.

K vilčių \i*n* atailankvti.
M. Z.

IJeluvii; IjibdaringoMo* Su
jungi** 7 kp. įvyk* *n*irinl*i- 
uui- nedėlioj. 7 rugo-jo. Auš- 
to* Vartų immpijinėj *vel. 
I vnl. pu piety. Kviečiam ai 
*ilankyti vi-a* nariu*, ne* 
•Inttg turini reikalų, liu* ren
kami vakarui darbininkui, ku. 
ri- Im* rng 
vi*l

i

DIEVO APVEIZDOS PAR. MOTER. IR MERGAIČIŲ. DRAUGUOS IR VISOS 
PARAPUONKOS.

----- RENGIA------
Parapijos naudai

B A Z AK A 
parap. mokyklos svetainėje.

BAZARO DIENOSI
Rugsėjo Supt. 7,11.14,18, 21,25, Ir 28 

sekmadieniais pradžia 4 vaL p. p., 
ketverpi's 7 va), vakare.

Bazjras bus vienas iš jdoniiausiti. o jo tinkoje l>us visokiu, bet geru ir naudin
gų dalyki,.

Paraprjonkos.
IBBBB981Blll»B»XBBBBBlll!nBRBBBB»MMBMBHBBB

IŠVAŽIUOJA.

*

AK AtH.MA* A. KAllAl-AlMLA*. HlOLAAriAI IIAAAI'.
«• Ubai •>.»*« pu 1 meto. ou*iahe.,.a pilveli- būva !»*****- 

••j® tt«%«rm tnun taleri**. nu^M(*«»)ima« Kpwu>«. utkniv Nrni, »r 
.o •).(.*• •tfntnjštuen ks«»*. tr vilt,**, U*4

Lo-S .*»r> .„ Via <f te“ i^jerlUs*, ih ;un Am*n*
.« m ruU Irti fb.iiuf Dv<ns«m mšu nvntMntAj pft£nib<M.
tlK «i<4« i* .r.dtiUi'iM MlrttarM VRaHų. Uilteritų Kraujo valyt*- 

Jtk Narelis***. įtikėtų tr Krumattrmts rv«lo«a|»a. ta) netvari.ijimtrt
t.iiAtfm preif •• •>*.»« lotvaa atatraut. atipT’ll. urnai dirbt.
Krauieu .-•tre.i. Narvai • n»« rfiptiat d ir irt i InUHai Hau-
t. mi:si.«* (iiaa>k<\ dir«ll*i krutina Vi d art y r* t.-maa
BMika j... ų,,. uA.Imui «uv Mc'ti I Ui. t >e*t ų llrrtdšiau haa na-
vali* i*-i Jtaiatlaraa. IJrtltr^ų tr |n 1 ts,«n aa«u r»(.srtknlo pa*
en* *m tua, akmaiua a»>p u»n« 4>re»<« ir aaan«a l*al»ar )auFt»Mia 
MMfftai ir a*a i samiu •» tr ia®u nykių dėkoju Balu tara* •«.yit*<ų <>• 
rad*. .. tr Itakra vin^ttaa nava draudama krviprioa pria Malutaraa*

M%14T.UL.Uu
tiirmi .u. iMBTiriTioN j. luttrvM*.

ir»: Po ll*l»l<4 M T.tepto—. l.oal *4H. IMrM** iu

M d. l*n*i*tengkim 
pn n įimti serija*. 

Valdyba.

9
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