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Rumunija Atsisako Pa 
tvirtinti Sutarti 

su Austrija

ANOLEKASIAI TURI SAVO
KONVENCIJĄ.

*
MIVRinUIM JIHIA, 
KAD BOLŠEVIKAI NO

RI TAKINTIES SI)

Tarpe bolševikų nesutikimai; 
turbuti bus prašalintas Leninas

RUMUNIJA ATSISAKĖ 
PATVIRTINTI SUTAR

TĮ SU AUSTRIJA.

! RUSŲ BOLŠEVIKAI PAKI- 
LB PRIEŠ LENINĄ.

Gal atsisakys patvirtinti 
ir Jugoslavija.

Norima {steigti naują komu- 
niitu valdžia.

Londonas, rug*. Ilk—Angli
jo* už*o-nių reikalų ofi*a* čia 
gavo i* oficijalių ver*mių ži
nių. kad tarpe ru*ų Imlėevikų 
|«kilę ne*utikimai.

Nu*i<lariit*i nauja Imlėevikų 
frakcija, kurio* tikriau—*u- 
griauli lamino-Truckio valdžią 
ir jrieigti naują.

Pruneėnmn. jog daugeli, bol- 
*<-vikų vadų ne*utinka *u radi- 
kaliėkiaudomi* l*-aino |mžiu- 
romi*. Jie j.itikino. jog tokio* 
įsižiuro* kenkia liolėevikismuL 
l*ir>niau tom* pažiūroms prie- 
ėinori kuo nor* pri*i<|cugu*. 
Ib-t ėiandic prieš rndikali*- 
kinudą la-nino valdžią stoja 
jau atvirai.

Anot už*i<-nių n-iknlų ofimi. 
ta žia'ta yra didžiai svarbi. Nes 
tai pirmutinė aiški žinia apie 
|mkiln*iu* nesutikimu* Isdše- 
vikų tarjM-. Tie nc*utikimai 
gali |m*iliaig1i dideb'-mi* pe*-

Paryžini, rug*. IA—Utmin- 
nijos atriovyliė taikos konfe
rencijoje vakar pranešė, kad ji 
nepasirašysianti pn taikos su
tartimi su Austrija.

Taikos sutartis kaip šiandie 
ryte pačią a astrų turi Imt jm- 
tvirtinta.

Kml Rumunija nlrisakv* |m- 
sirašyti po sutartimi. Inivo iš* 
Italao firnmatama. Nro talki 
ninkai užvakar rumunams at* 
stovams buvo pranešę, jog ji«. 
arim turi parirašyti art m ne, 
aro ūdras duota jiems jokio 
pasargų.

Pasakojama, jog tai|ųm( ir 
Jugoslavija, turbūt, nejm.im- 
sianti |io taikos sutartimi. Bot 
apie aaą kol-kas aieko tikra 
aržimmia.

Ituniunija mim*ira*<i |m su
tartimi tmbd. ne* toj ta:ko* 
.•utnrtyj m-ii|*lrau*to* teisė* , 
tautinei gy ventojų mažnmni v,-rMi’,<.mi* Rusijoje. 
I:ai-kurio*e Austrijos dalyse.

Tas |mt jiuliis-ia ir Jugosla
viją.

Dr. Renner vietoje.

Audrijo* atstovyln-s piri.ii- 
ninka*. Dr. Reaner, vakar ot- 
I.oliavo j Nt. (iermuin iš Vleii- 
iios ir |m*in-ngęs šiandie |m*l- 
rnšyti |ų> taiko* sutartimi.

Jj tą ĮMidiiryti įgaliojo Aus
trijos kuriamas siisirinkiiiu’s.

Taltaninkal ataakyi
vokiečiams.

Vyriausioji talkininkų tnrv- 
bn vakar svardė vokiečių nt

Ctevaiaad, OMe, rūgs. IA— 
Vnknr čia atidaryta inlernnci. 
jottnlė konvi-iiciju orgnniairci- 
jos L'nited Mine U'orkers u( 
Ameriva.

Pasakojama, kml konvencija 
prasitęsianti <lnuginu |mro* 
saraiėiij. Nuvažiavo api,. 2.'MX) 
atstovą.

Konvencijaiji- svarbiuusin 
Im* tnrtiisi dariMi reikalais. 
Bus tariamasi |mreikalauti 
anglekasinm* trum|M**nių dar
ini vnlnndų. di<k-*m‘-* užmokė*- 
tiro ir geresnių įlariio sąlygų.

Per |m*tanmju du metu an- 
gh-kasiai dilini sulig |ia«laryto 
kontrakto kVasIiingtone 1917 
melai*. Kontraktą* įmiginsi 
|Ki*ilmigus karei.

Kiionn-t senatas ratifikuos 
taiko* sutartį, ofieijaliai karė 
Inu imribaigusL Taigi *u luo
tui imrilmig* ir anglekasių 
kontrakto legalyhė.

Vienas iš svnriiiausių angle-! 
karią reikalavimą bu* 6 vatam- 
įlos darini dienoje. Nro įlariii- 
uinkams daug laiko nžimn in- 
eiti į mainas ir |m*kui iš ten 
išeit L

Kita* rtirinu klausima* Im* 
pakelta* konvencijoje—lai na- 
cijuaalaaeija angtaduyklą.

Paryžius, nig*. lo. -Ii Iru- 
kiikų versmių u|riurima žinių, 
jog rasą bolševikai pasiūlę 
taiką lietuviam*.

(Apie tą lmvo jau pranešiu 
rugsėjo 2 d. Rugsėjo .‘I iL ii 
Berne buvo žinių, jog bolJrvi- 
kai formaliai |ia*iulę lietu
viams taikinta-*).

Eirgvrrogn* Ferdinandas, 
dėl kurni nužudymo Nernjeve 
Imvo pradrtn knrė. buvę* fa- 
nutinka* anti|mta* prie vi-ko. 
kn* tik Imvo ungariška. IL-t 
tas pat Ferdinandas Iraię* 
draugiška* wrlmm*.

O.i-min pažymi. knd Vokie
tija *ii Itii'ija Ferdiiuind" 
nužudymu |ia*inau<kiju-i<», 
kml save apginti nuo granas 
jusio* revoliucijos. Reiškia, 
jei tn-bulų Imvii* (Kikella ka
rė. tai kaip Vokietijoj. taip 
Rusijoj Imlu |mkilu*io* rv- 
voliueijo*.

Kas Imvo rumuną karalienė?

Amerikoje
ATKELIAVO BELGŲ PA
TRIJOTAS KARDINOLAS

kar vakare čia 
Nortberu I‘ari f ir
lt»-1irij««- primatas 
m-m-ijn kardinolu* 
Atkeliavo ji* čia

New York, rug*. IA — Va- 
gorini liti 
atkeliavo 
Ju Kmi- 
Mereie,-.

a*ii*-ni*kiii 
Kuomet Itiiinimija j*tojo ku- |*:idėkoti Amerikai už *uteik- 

ri-n. tuomet toj Šalyj Audri hĮ ir l»mriką dęl ko-

Kaisetį-gi valdę jo generolai.

ATIDĖLIOJIMAI TAIKOS 
PABRANGINA PRA

GYVENIMĄ.

Taip sako pres. Wilsonas.

8L Paul. Minn.. rūgs. IA— 
'Užvakar ėin lankė*! «u kallm 
pn«i«k-nta* Wil*onus. Kalis-- 
dama- Mitmesotoa valstijro lo- 
gislaluroj ji* |ui*akė. jog truk
dymą* ratifikuoti taiko* sutar
tį imlaiko pabrangimų pragy
venimo šioj šlyj. Nėrn tniko*. 
|ia*nulis nerimauja. Ne* neži- 

. . , , , hm. kaip bu* *u ta laika.
sakymą j savo notą, kunąju 
buvo n-iknlniitn Vokietijos 
naujoj konditueijoj pnnni'iin- 
ti vienų |Kiragrnfų. Tam pn . 
ragrafo |in*akytn. kad vokie
čių imrlniiieiite gali dnlyvuut i 
ir vokiško* Audrijo* i..............

Vokiečiai *nvo at-akynui t*--1 
pasipriešino tam talkininkų 
reikalavimui. Ib-t gniiiui nenie
kini išilėd*- jo išpildymą.

Talkininkų Inrylm nieko ra-1 
lutino iienii*pn-ndė. Kaip šiai' 
die tnryt>n Įmgnmin* naują ve 1 
kiečiam* notų *u imieiknlni i 
mu (•ntinilfinti tn |Ktrngrafų.

Sąjunga ra Rumunija. 
I'męarijo* premjera- l'r. Si.- 

plu-n Fri'-lrieb. knip pranešu ■' 
mn i* Vienmr*. Dutntmijo* »o* 
tinėn l.usui.-stuti 
unt'nlK delegaciją.

Pn-akojnma. jog 
rija iL*ali<ita *u l.uu

Visųpinnn |m*kubinimn* ra
tifikuoti taiko* sutartį yrn 
reikalinga* |ia*aii1iia>i prrky- 

ir vidujiniita* Suv. Valdi- 
jų n-iknlnm*. Ik- to negalimu 

|išrišli kadir jničių šalie* gele- 
n - eini. j,j|(|<(.|Įy ,|nrl>iuinkų reikalnvi-

mo.
Pa*nk pr<-xidentu. šiandie vi* 

Inbjmi* nr~-jn m-.iitikiiuni tnr- 
|s- dariu, ir kapitalo. Taip yru 
ėin. taip ir *velur. Ir vi* to 
dėl. kad užtrntiknnui *ii pra- 
vediniu laikos.

•hin •iitnt1i«-* 
-kiri«t* tnikis-, 
I ti^nrijiM 

l*nitM*Su 
pr<-tii>-rn'

tn

STUDENTAI roUCHO- 
NAUJA BOSTONE.

Boatan. Kata, rug*. IA — 
Vakar rariroikav<, vieta* poli
cija. Policmonauti tuojau* pa
kaukta 7<«t dudentų ii Har
vardo universiteto. Tie liuo*- 
noriai a p* mum- jmtnnuiuli mie- 
MuL

1‘akėlu* |Milicmonam* rirvi- 
ką. vietotai* Įmkelln riaušės. 
Imta daužyti krautuvių langai.

IV-t veikiai numalšino truk- 
imadtiriu* Metropolitan Parko 
] Milicija.

Berlynu, nigs. UI —Knise-1 
ri. lmvo nelai*vi» savo gene
lei ų. Ji* kar-* sąlygų rvika- 
lavimumv Imvo nefuodinn* ir 
svyruojanti. žmogų*. Vokie- 
ėių sodo įpėdini* tik 1917 me
tai* (Kilinkę* prie {mcTizmo. 
Buvę* rara. Nikaloju* prieš 
|wt |Mikilimą revoliucijos Ru
sijoje buvo nusikratę* taiko* 
jausmą.

Tai kelio* ištrauko* ii nau
jai *|iattsdiaamo* Icnygur var
du “Pasaulio Karė’’. kurio* 
■Ntiri r»T~~*~r ««• «’art 
von ('aernin. buvę* kituomet 
Austrijos uždmių reikalų n-i- 
airferi*.

Iš Vien no* pranešnnui. kad 
ta knyga veikiai apb-i*ianli 
kfiaudą. Turinti 12 petekiri- 
mą. į kuriuo* nutraukta karė* 
laikotarjiiai.

Talkininkai nenorėję karės.
Aptariama* priežodi*. ku- i 

rio* <!avė pradžių kairi, gra
fa* Caernin ravo knygoje |m- 
žymi. jog Anglija Ir Praneli- 
sija 1914 iiM-tai* nenorėjueio- 
karė*. Ji* rliarnkteriiuojn mi- 
ru»j von T>cbir»chky. vokie
čių amlaaHKlorių Vi«nnoj<-. ktii 
|i<> ”voki*kn Isvolekį”. Ta*ai 
aiiilin*adoriu> pradėjimo karė. 
»ulo*ė lulmi -vartiių rolę.

jos-Ungarijo* |ni*iuiiliniii bu
vo grafa* Czernin. Ji» tad tu
rėjo |irog»* imtirti Rumuni
jos inilitikų.

Tad •IuImii' rašo, jog karė* 
politikų Ituniunijoje valdė im
li karalienė Maria, ir kad 
premjera* Itraljano nebuvo 
nekumiH-i stipru* neutralinin- 
ka*.

inten—ingn knyga* dali* tni 
ta. kur grafa* n|»rašu. kaip jnm 
1917 lindai* m-|mvykę pra
vesti taiko*. Nako, ta* nebuvo ‘ 
galima Įimlanti dėl vokiečių 
kunelieriu Mielin«-li*a ir vokie- 
ėių generalio štabo. Vokiečiai 
tiKHin-t talkininkam* statė ne- 
|m|>ra*1u» reikalavimus. Jie 
norėjo gauti militarinė kun- 
(role Belgijoje ir kai-kuria* 
konce-ija* Flandrijo* pakraš
čiais.

Iš visatai |m*irodo. jog už 
karę yra kalta Vokietija su 
llusija. Gi AuKtrijos-Fngari- 
jns liuvusioji vĮ-riausyla- tik 
liek, kad klaii*iu*i Vokieti 
j>»* kurstymų.

re* nukeiitėjit*ini Belgijai. 
Kardinolą atokiai užlajoje 

|u*itiko kontTtrias su vieto*

nrkivy-ktipu Havro priešaky
je. Iltini konutetn* ir i? Baltį- 
■•airė*. Pndiirasi* atstovavo 
knrdinolų GildraOsą.

Kardinolu* Mcrrier nakvojo 
vieto* nrkivv*ku|ni ntnlenri* 
joj. šinttdie apie pietus iške
liauja j Itullimorv. Md.. pas 
knnlitiolą GiMnm'ą. kur išlni- 
siųs kokią savaitę.
Kardinolu* Mereier -nvo pir

mą viešą kaliui |n*aky« rng- 
*•'■>• Ki ,1. mieste IkdliiiMirr.

Xrw Vartai* afieijnlmi pri- 
im* ir |tn« veikias l»-ltių kar
dinolą rugsėjo 1" d.

Trys Darbininkai Nužudyta 
Hammonde

POLICIJA UR TĄ KALTINA ir <laug>-liF jų. išsitraukė revol- 
SVETDUALIUS DAR-

BDTINKU8.
veriu*. ėmę šaudyti.

Trnmiet ftolicijos viršininką* 
{įsakę* ]*4icijui šauti į minią. 

Bako, jie pirmiausia ėmę žan- |»„ kelių šūvių tarp stn-ikinin- 
dyti j policiją. |mkilu*i |ia*iaulia.

1 Pasekmėje trys darinniukai 
nužudyta ir keliolika sužeista. 

, .. . . . . . Policija tvirtina, kml ritvikL
•lariuĮunkm. nyk.
t n...l«.Kaol-ai .la.i * *

Vakar ryte llauuoomle. Imk.
kur streikuoja Stamlard Nt<*4
Cnr <’<- <...............................
kruvina* droikininkų sūrinė- kr|.
■mma* *u Įudir.jii. kuri ranę.e knn.ivi|(i 
m n|«k:illanni«»« ......... . . iMipiaat Miku. kn<! didžiuma

Nldig is.lieij..* Im*„k..ji.....,H,r’ '"K?41' ‘Į’r
ryte npie 2 
bininkų Iravo ėję dariam pn-

*4”” |w»-*i*n*»j|*»***»* • ,
.«• mm-rikonų dm "'J" fį*1’

- - - ką Indsevikiški agitatoriai.
mim7m Sm'vZJ Nt'r^kinin- 

kui ’-sivlimšidini“ jb-ms |m- 
-loję kelių. “Svetiiiišalill*” 
taip «laryti -ukurrię l*»l«>-»i-

SIMS IR BENSON PAAUG Liėki ag.niai.
I Kih.iu-'I |*>lieiju« viršininką* 
liijn-* strrikiiiiukams |m*i 

_ **kir»lyti ir praleidi norinčiu* 
dariniu eiti miH-rikomi*. stroi 
kininkai j viršininką ir Įiulii-i- 
jų ••"'V uė'lyti plyta*. nkliM-ni-

I
' ■ ■ ”

tTINTŪ.

Washington. rus*. 
K<nign-*a* didžiuma Iml-ų ad
mirolai* li::i gy vo* palvo* pn 
augštimi viei-iidiuirolii Nim* 
ir Ik-ti-oii. kuriiilu didyvavo 
karėje prie- Vokietiją. Simui 
uynui* paduota* ■■•nntiii.

l'i.

im* tik nukiib* nt 
■. Im'I ir

• u Riiiimniju.
•ui. t titfHrij***
l,’rit‘*lrirb. rvgi*. ir 

ii HitiL in virtoji-.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS)

'į*imaišę npie .T*i rusų darid- 
ninku. Padorieji ir k.-lin snl- 

1 nite*.

Miesteliu majoro |ui*tango- 
mi* sinlnrytii *|**-ijulis tčiui- 

' jiinli* komitetas. Komiteto na
rini guvo šautuvu* ir n-volrr- 
riu*. Ik* kitko ta* k«miitetn* 
im- nagan vi-u- ls,lš.-vikišku* 
ngitatoria*.

.linui*, inieijativa ir psi*i*wr- 
tiniii-.

• ė-n. Per*liiitg išreiškė m-|ia- 
prn>tų |«i-ididž.im imą -avai* 
leivu.ini* knri-ivitii*.

Kalba tik apie karę.

Ijiikraštininkiiin* ji* |m*n- 
kė. jog lieuž.*iimą* |*dilika ;i 
npie Ini nieko ■•ekallią*. Knrvi- 
viui rupi m- |n>lilika. liet ka
lė. reikalai. Kareiviui |*ditikn 
turi Imt -letiuui* .įnikta*.

lėn. P.-i-Iiingn* iiiiilšalų 
r'<*-lią |iavndino dhlvlm *trn- 
|e»i*tll.

•• Mariniu* I-'.m-Ii yrn Inluii 
dideli, .trntegi.tn*.” sakė ji*. 
i‘nl,lnn-1n* npie Kiiro|Mi* rio- 

• i :it*nkė, jog šiandie EnroĮio- 
•luvi. yra lygu* stoviui 
■ ikoje. Iki Įsslrnui’ inržy- 

Imdnrtui* Kttto 
Imu • užimta* ir 
KiirofHi* reikn-

GEN. PERSHINO GIRIA 
AMERIKONUKUS 

KAREIVIUS.
REIKALAUJA TAIKiMTI^S 11****1**1^** kad pertrauki- ,*uojn*i ve«lama knni|Minijn ■■JRJUJlUJn IftminiBaM l||WH Iiutij didžiai iuiii- prieš Ma*kvų.

SU BOLŠEVIKAISi I'1'"'-’1”* daiktus kaip niudomj Jei |N,|^.vikų vielų užim* 
_______ i111 llil*ijai. taip \okielijni. Kolėnko. Itenikim*. nr Viub-ni 

BEIK AT.* UJA NUKVIESTI Laikraitu atmaino veidų. .''l".’ "•••'kvi.i««meri:ii iiu)*-ii 
narrervi I jall*tni. tiiuiuei jie le-Įmke* n<-
POLITIKĄ. I Pamimda* aocijalistų laik. |priktau*amvln-' hnkijo. ir

Voktai Irs vi.šjmlijų. V|mė
Vokiečiai tari paiakyti. ką jie pn.-* m*u l-.l-eviku*. Ib-l *mn |..„k„„1. imia-rijuli-inm* Imto 

mano daryti rytuore. ji* j,,,, ..................  u.}. •>Įiuts.|( ,(lt||Ui Uj|i| Wl|(|;|(t. Un
_ . ------------- ,l'>- l’a'sir j., troškinai*. k:i I l:,,.;,..;. „.-knot,* • i,-- ili.-ui

Iii.

Matyt, stovis intemptAs.

X«*»eluti pnl Liikiii'ti*
\ kn«l ih»ii Im»I
Marikai rn»n!nt- pli»* >
Linini ir ,ih •ukbipHiui* n*i» 
vengtina*.

d tn*. !iiikiji«li« jai i 
tiKirni t«*ii 
••iii vnLU.in 
Ud^vikn
* i 1

SU BOLŠEVIKAIS. r*?*
Maršalą Focha vadina dideliu 

stra tegirtu.

Berlynas, rng*. |n. E-nme \<iki<*'i.-ii .n-i.-irtintii -n ImlL 
išvnknriitoM. priro nauju* ir vikni*.
giliui *vnrbiu- vokiečių »u ru- Ji* atranda prb<žii*šių. ki<d< 1 
*ni* »nntikiii* ir *u*igiiiiininvi-'vokbs’iani. negnliinn tob-*nini 
mu*. kovoti prieš nuu* Imlševiku*.

Nm-ijnli*tų laikrašti* Vor-! |r štai kmiel:
«:u-rt*. kuri- -tuvi arti dnlmr 

.litu-* vokiečių valdžių*, reiki*- 
linija, kad tn valdžia šiandie 
nušviestų savo politika rytuo 
*o I Pidmllijoj).

Tn*ni laikrašti*, kmnentim 
dilina- apie neaiškų vokiečių 
veikimų Pahnltijoj, rn*at

“Voklelija neturi jokio r»-i- 
kalu biinutic- nnt Mn-ltvo . 
Violoje tu dane geriau luitų 
padai) In. kad lok ilsiai -lutų 
į tarvlm- -u Maskva’*’ V ra

Ncw York. ttic*. Kinti
dii- rin lai^in-i i»l.ilm\L*» 
liio* Iiiivh Mira«tipr1oN a«tx’r«»bi 
l% r-hin^4t |»ri«-mimui.

šintblir |*» itiniMi^io* divixi 
|iS«I«n|m% llllti ^<*11. 1**j-llitl 

vn- i-k<*lt:nijn \\ :i«hiimtoii:iti 
t»’!i. •nl.o. ji- l;*"liiiii»in* i 

•:ivh jniinti !• x t*L« lui
. I.M.-. Mm.

l4iikni>tttiililnln« trlin |Kl*i 
I :t1L ti -n v',ii«,r’»lu 1%-t•liiiiL-H 
it |ųi'itiiiti jnin k'-ht.i klnn»i 
m u. \l«

I\

!• m.

IL

-tol
II“ IT ’»J

im/y 
knn f»«

Uid 
IM'TlIš 
knit**

% <

Mm
I* *1
Ittlil E Rijoj 

tuvi-

n RUGSĖJO 10. 1919 M



2 DJįAmf^ •r V***£*M-M*S:

-DRAUGAS* L Ko Federacįjos Seimai Ang
liškoje Amerikos

UETVIIV KAT.IUKV DiUtUMTU 

“DRAUGAS” 
Umb iUMrtlšre' UUstnt* Oi-Atitveriu*. 

FKKXVX£ttAlWi BADTA1 
2RC8M8BB •••••••••••••••••«•••■ Si'®® 
VlMCt Mc<V..............................................

rmiMMiii MMkM UkAlnu. Uu-

MN )U«)1 Mdų. Kučui penuamyti 
rtaMida rtdkia prtMW»ti ir

• Bdrmraat. plfliral rrfžatrale Mųdl I
k* n t ktuM’p- < kpt« •« 
arba HatUnt M<ri«ua | naiMiuMti

dent Lithuania, L y. NepriHau- 
■m Lietara. Dri ridlti pmru- 
dęa lietuviam* ant pirmo pus
lapio dien raiti* dar virau ridl- 
tį pridėjo ant trata. Turinys 
tų pranešimų, žinoma, ta* pats, 
ką ir dviejuoac pirmiau minė
tuose laikraščiuose.

Ant rytojau* rugpjūčio 2>l d. 
*trai|u-nis njae lietuvius laivo 
toli ntlo prn.lžios, ls-t Lietuvos 
vanla* aiškiai {uidčta* didelė
mis raidėmis. Mų* .iarluum. 
lame dienraščio nuuM-ryje |m- 
švęsl.u. dvi skiltys.

Boiton'o laikraštija.
Nors IVorresterio miestas 

yra lūkiu didumo kaip Vilnius, 
t.-viaua šiometiniai lūetuvių 
Katalikų Federacijos ir pri
klausančių prie jos orgnnisari- 
jų metiniai seimai m-uuskemlo 
jame- *Mr-gi {mešingai. |ju- 
iliula Amerikos laikraštija 
IVorcesleryjc įjudino spaudų 
ir kituose taip stambiuose 
miestuose, kaip llostonas.

Ni-gnlėjau nei ne*ini|Hnau 
gauti visų to miesto dienraščių, 
liet mnn netikėtai {intcko j ran
kas didysis “Rost<>n Gb>l»e" 
rugpjūčio 22 .L, 191’1 m. Ir te- 
uau. kiuriu strai|*nis: "Auk* 
justice Im- done to latliuauia." 
(Reikalauja, kad lūctuvai butų 
grąžinta teisybė). Ntraipsnio 
vardas pailėtas stambiomis rai 
dėmi*. I’ačiauie straipsnyje 
|iatal|>intas pranešima* iiĮiie 
Uorvvsterio seimus ir y|>atiii- 
ga dama atkreipta j Aus-riko* 
lietuvių Tarybos nutarimus, 
kad lūetsvai butų pripažinta 
tas, ka* jai priklauso.

Kili laikraščiai kituose neto
limuose miestuose, be aliejunės, 
IM.iarė taippat Jie nraacėjo 
tylėti apie daly kų, tapusį gar
siam.

Tėvynės išgarsinimu reikalų 
mes katalikai taip supratome, 
kad nesigailėjome tam tikslui 
išteisti 4U lakstančių doiierių 
per p. Byoir'o biurų.

IJct raus tarjie atsirado Šuni
nių. *iigvlM-ju*ių pigesniu budu 
{Ktdaryli neajstakomai daug. 
Lietuvos visuomenei čia ajira- 
ėytasis mus tėvynės išgaraini- 
mas neatsiėjo nei skatikų, iri
mams taju> jsiriukta gera vie
la. Toje vietoje buvo žmouių. 
mokančių išnaudoti mums |m- 
t ogias sąlygas.

Maža {lasakyti "mokančių 
išnaudoti.” Tie žmonės mokėjo 
ĮMitaifiti mums ĮMilugia* sų/j!- 
gtiu. W«rce*tcrieviai lietuviai 
seniai jau {mnslė darlmis, kad 
jie už*i|s-lno savo tautiečių jia- 
garlią. Nusivažiavę šįmet j 
IVom-stcrj {tamalėmc, kad tc- 

, nykščiui lietuviai užsipelnė 
tai|>-gi {lagurlsj savo draugų- 
{ūlicčių, vartojančių kitas kai- 
Ims.

ŽVorcrstericčiai turi vadą 
kun. J. J. Jakaitį: turi ir jo {«- 
gelluninkų kun. Čajilikų, turi ir 
daugiau veikėjų, kurių iiuo|n-I- 
nu* tėvynė neužmirš niekada.

Kun. Pr. Bučys.

Bendrini Lietuvos Raudoniui 
Kryžių.

Tie arimai, kaip jau žinia, ėioje žymiausioje savo vieloje, 
prasidėjo iminsk-lyje, rugpjū
čio H rL, |iasilmigė 22 <L to pat 
mėnesio \Vons storyje, M n-s. 
Jiems jau mes {mvedėnie daug 
vietos savo dienraštyje, liet 
|*-r ta* |ionkias diena* ta|*i Jm 
daryta tiek naudingo durim, 
kml ištektų ilgam laikui, jei |ia- 
sikėsintnim-viskų aprašyti. Ne
norint visų dienraštį užimti p»-r 
kokį laikų vienais Fetleraeijos nųjį Kryžių, apie Uarlūuinkų 
seimai*, prisieina jų aprašymų n-imų, ajiie Moterų bųjungų. 
išmėtyti j ilgesnį laikų, šiuo Paskutinis {mslap!* papuoštas 
tarpu aprašysime, kiek tie sei- di<k-liu |ier Mia* skiltis at
liuli išmrsino lietuvių vaniii 
tarp svetimtaučių.

Worve»tiTy je išs-iiia trys 
ilienrašriai augių kallsije. A|* 
rašysiu, knip jie žiuri-jo į musų 
selinus. Gaila, kini tn-gnlima 
laivo gauti visu* tų dienraščių 
iiuiis-rius, y |se" iši-jusius aei- 
mam* |ia*ilm>gus.

Worcestcr Evcning Gaxctte.
Didžiausia* IVorresterio 

dienrašti* vadimi-i IVonvster 
Eveuing GiiM-lte. .lis pirmų ži
nių a|iie iiusianėius Ei-deraei- 
jo* M-ium* pu-luvė ketverge, 
rugpjūčio 14 «L ,mšvęs<lnina» 
tam tikslui |*-nkias skilti* ir 
įdėdama- tris |<av--ik*lu-: vy 
. ku|*i T. Ii. įl-avi-n. kuri* prv 
raliavo nduių alėiarymo | išmal
dose, kun. J. J. Jakaičio, vieti
nio lietuvių kli4*aio ir tenyk
štės lietinių bažnyčios. Nei vir
tum lirluris neisit ų galėję* ra- 
stalyti iiM-ilingi-stiio pram-šimo 
ajae Imsi nulį suvažiavimą, 
kaip tų {Ktdari- iVorresler 
Evi-ning t inaette.

rinitai seimų dienai prn-jus. 
L y. rugpjūčiu l!l <L, tas <lieu- 
raštis aut |dnim {mrl.-ipio |a- 
talpino I. lt. K. Susivienijimo 
s'-krvtoriau* p. I’. Molio |m- 
ii-ikslų, aprašė Pilnų Itlaivi- 
niuktj seimą ir kitus in dienų 
įvykusius seimu-, gana |il:u'-ini 
įsigilindamas į lietuvių gyvi-tii 
nuy Amerikoje ir tėvvni-je. Ir 
tame aprašyme laivo minėti 
vien tokie faktai kurie gali 
musų garis- {atkelti svetimtau
čių akyse. A|ira*ymn« pradėta* 
aut |iiriisi pnslafao nžsilaigė 
aut 2iitojo.

S< kaulysi* lo dienraščio nu
liu ris išėjo keturiais |m*lapiais 
diih-sni*. Aul pirmojo, purioje 
žymiausioje vietoje, grožėjo lie 
luvin kun. .1. l'nplil.o {mveik- 
slii-. ,*• ilidelėiiii* raialėinis kal

nių ’jų šalie*. Kasine* rinti-ė-1Imis-iomi* apie l.ii-luvą. To. 
yra luip m-ilora* ibilykn*. ir lliatt* Imm-*trai|i*ny je paduota 
i:ii|i < 'lui-mią prizemma. kn-l šv. žinių ttpie pp. Kaupų ir Mas- 
T< ta- gali m-pmioiėti išn-ikšfi tnu-kų, n{riv Amerikos l ietuvių 
pa-.-.irlm t'liieagiii, |«iki ldamas| Tart Įsi* (su-ėdį. Straipsnio pa 
i<i- Ganytojų į kardinolu-.

kivyskupų. Dienraštis sako, 
kad kandidatai eeų du: CJii- 
togos Arkivyskupas Jurgi* 
Vikdmas Mondetein ir Phila- 
delphijos Arkivyskupas Di- 
jonyaas J. Dougherty.

i Toliau* dienrašti* protauja, 
J kad Av. Tėvas nenorys nei 

vienam tųdviejų knn<li<latų 
duoti pirnn-nyliės, o paskirti 
abudu kardinolais Imtų m*|m- 
ninku, nes Amerikoje tokiu 
laidu Imtų keturi kardinolai, 
kitaip sakant, perdaug suly
ginant *u katalikų skaičium 
Suvienytose Valstijose.

Tcčiaus Cliicngo* dienraščiu 
korvsptmdratas mažai težinu 
apie Katalikų Bažnyčios vy- 
rrsaybę, nors kuliui apie ją. 
Stnmliinitsin to dienraštal 
klaida yra tvirtinimas kml 
imi- Ganytojas Arkivyskupas

Rugpjūčio 21 d. IVorccsler 
Eveiiing (inzette savo pirmąjį 
pu-lupį | mpuošė |k Veroniko* 
Vitkienės |>aveik>hi ir didelė
mis ranh'ini* pažymėjo, jog 
Lietuva reiknlaujn. knd Suvie
nyto* Valstijos pri|>ažintų jo* 
is-prigulmylię. Tolesniame 
*trni|t*nyje kaliui apie Tautos 
Komio {He-ėdžiu*, apie Itnudo-

-DRAUGAS" PU8USHIMGC0. j. ; . Mu..dXin, .tri-
1800W.46th SU Chicaoo, IR. liant j (liė-agų I...... Raltimo-
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Generolas Pershing.

re* arkivyskupu. Kmm Didžiai 
1 grebiamasis nių* Arkiiy*ku- 

jm* įsišventino kunigu, Italli- 
įnori-* Arkivyskupu jau buvo 
J. Gildion*. kuri* ir didini- te- 
na i tels-ra.

.1. V. Mundvleiii prieš ulei- 
siaut j t'liimgų Imvo Itrook- 
Ivn’o N. Y. imvy-kupiu, t. y. 
antruoju vyskupu {mgrllšnin- 
ku.

Kardinolai skiriami šalim* 
m-žiiiiinl j gyventojų .-kaičių. 
I*o Rusijos vahižia lmvu alin
iu milijonų katalikų, t. y. 
maždaug tiek, kiek ir Suvie
nytose Valstijose. Teėjau* |m 
Rusijos valdžia nekuoim-l ue- 
laivo nei vieno kardinolo, o 
Amerikoje buvo trys. Italijoj--

Ii seno* Euru|sis imi sun
kaus darbo imrvažiavo į tė
vynę generolas Jobu I Vešli- 
ing. Tas augštu (indo ir ga
lingos valios vyras <laug |s-r- 
Irido paskutiniai* us-lai*. Mi- ________
Ujonai Amerikos kareivių var-, kardinolų yra ilršimt karių 
go apkasuose; IVrsliiugn* 'daugiau m-gu Amerikoje, mirs 
dvasioje vargo *u kiekvienu, katalikų pildančių savo tikėji- 

Karriviai mokėjo jauišvęsli. mą llalijoje nėra nei trisyk 
Jia ir pats mokėjo pasišvęsti 
ir tikslingai sunamioti |m*i- 
ivtntimą savo skaitlingų |m-

- - Ta* žmogus griežtai skiriasi 
nuo mus, laikraštininkų. Mes 
pirmiausiai ir dauginusiai knmli<luto nuoĮa-lmii ir jo tau
kai harne, o *11 darini visaip Iki- !<•* reikalai.
va. Jis pinniausini ir Inbiuii- 
aini veikdavo, o išludlmje m-*i- 
lavino.

Nukeliavęs į l'ram-uzija *u 
Amerikos Armija ir tiiriilu- 
mas dalyvauti šnekių praaeu- ’ 

surengtose iškiliiM-M-. ji*

daugiau negu Amerikoje.
Kardinolų skyrimo taisyk

lė* yra taip {minios kad ne
galinta ja* *utal|iinti j dien
raščiu strai|i*aį. Vis-gi didžiau 
skis poskyriam {triežastys yra

Me.- žiluma-, kml mus Arki- 
llskll|UIM turi <bii-g iiuo|*-luų. 
1<s|el iim-s tikimės, ka<l ji* ank
ščiau ar vėliau bus kardinolu. 

Kasinė* riaušės (liieaguje j- 
vyko stačiai prieš mirų mu

gu suri-ugtoM- iškilim-se. ^ mylimo Ganytojo. Tečiau- jo. 
buvo priven-ta* kalbėli. Y|«t- -nli suliukdinii jo |uik<-limų j 
tingai dūli buvo valanda, kml knr.liu.du*. bbaut lar|. arki- 
-kmerikieėiai susirinko l’ran- 
CUrijoje. (ui* 
belojo generolo Ijifnyi-lle kn 
pų. Gem-n>li<- l‘<-r-liing turėjo 
pasakyti prnkallią ir ji- |in*a- 
kė lik tuo* Iri- žudžiu*: 
•‘Lafay.-tte! me, čia".

Tie try* žodžiai daugiau 
mintie* išreiškė negu pu-tn- 
landi* išknlbiiigiuii.-io šn<-k<- 
jimos. Kaip lAiIayi-tte lmvu 
nuvykę* į sielinių Amerikos 
žemę, kml {didėtų jai iš-igvl 
lieti iš Į*, steliniu jungo, taip 
Amerikos armija nukeliavo į 
tolimą Euru|«j. į luifayetl.-'o 
tėvynę-, a{.giliti jų reikale.

Tų darbų atlikę-* l’ersliin- 
ga* jau sugrįžo w.nu<. Ir svei
kiname jį im-« li-i kllogra- 
zinu-iui- širdie- jau-umi-. I ž 
mi|s visu- ji- durimi ■•-t. sdan 
dim Amerika yra garbinga, 
visame pu-aiilyj- piimuliih'. 
Tų |>adiii'>- U ii uii.i-. |Vt'-liiti 
gu* ir kiti.

vy*ku|Hj daugeliui asmenų 
Amerikos išgcl- '‘,r,ų Imti kardinolais. Av. Tč- 

, va* žiuri m- vien į jų akmeni- 
■■ ■: uiii* uii>i|u-lmi*. liet ir į ii|i«iėji. į

1

GERB. LIETUVOS ATSTO
VO. KUN. J. LAUKAI 

CIO. PRTKALBŲ 
MARŠRUTAS.

i

Chicagos Arkivys 
kūpąs Kandidatas 

į Kardinolus.

Ati, 
Ry

ar

k

{•irklų maisto ir medikamentų. 
Tai-gi daliar reikia subruzti 

visiem* lietuviams ir kaip ga
lima greičiau pradėti smarkų 
dnriių. kad |*-r Inos du mėne
siu gnb-tiniH- surinkti k<slau
giausia aukų ir drabužių.

Aš laiduočiau sumaiiymą, 
kad kiekriena* U It K. rėmėjų 
skyrius stengtųsi surinkti ma- 
žiausia brat |a> .*<10 siutų ir tiek 
|*»rų čevrrykų. Rėmėjų skyrių 
Auirrikuju k*1aaua t^rt^*** 
apie KM, nes apie ttek yra lie
tuviškų parapijų. Dnleiskim, 
kad kiekvienas skyrius surink
tų lik |si .'MM) siutų ir tiek {torų 
čeverykų. tai sykiu sudėjus 
sklarytų .50,000 siutų ir tiek 
porų čevrrykų. O yra pamato 
manyti, kad kitur skyriai su
rinks daug dauginu neg viršui 
minėtą sumų. Surinkti 50,000 

1 siutų ir ti<-k {Kirų ėcvcrykų A* 
iiK-rikos lietuviams nebūtų sun- 
ku.

Drabužiai gali Imti aimcšio- 
Ii. bilc is-*u|ilyšę-. Reikia atmin
ti. kad Iartuvoje ir senų uega- 
linui gauti, o jau apie naujus 
nėra nei kallms. Vokiečiai vis
ką iš|t1ėšė ir išvežė.

Tat lirolini ir sesutės, ameri
kiečiai. Visi stihruzkim rinkti 
|K*r šilais du ns-uesiu drabužiu* 
ir aukas Lietuvi* Raudonąjaia 
Kryžiui, kad |m Visą Arentų 
galėt ūme juos išvežti Metu- 
vnn. kad Mhuvm žmonės ga
lėtų dar |>rirš <li<lclius šalčius 
juo* gauti Jeigu mes laiką vil- 
kiusim ir dralmžius ĮMtsiųsim 
apie |iavasarj, tai gal jau ma
žai kam jų ir Is-tvikės, ne* dau
guma I-iet u vos vargšų žmone
lių Ims išmirę nuo šalčio ir ba
do.

Tad-gi visi remkime Meta- 
vos Raudonąjį Kryžių, kiek 
kas galime, drabužiais ir auko
mis. Tikime, kati Amerikos lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus nė- 
nu-jų C<-utro vedėjai suskubs 
imsiųsti Lietuvon surinktu* 
drabužius ir aukas taip greit, f 
kati jie {atsiektų Metuvos žmo
nes <lar {iries žiemos šalčiu*.

V. M. Stulpiną*.

Viius* Amerikos lietuvių ko
lonijose yra organizuojami 
IJetuvos Raudonojo Kryžiaus 
rėmėjų skyriai. Nors vėlai pra
dėta organizuoti, liet ką dary
si. "Gerinu vėliau negu nie
kai!," sako priežodis. Kad Lie
tuvos Raudonasis Kryžius tu
ri-tų Imti geriau tvarkomas ir 
kad surinkti pinigai neturėtų 
Imti laikomi įmokose, rmlosi 
|iatci*iiui (mt* įstaigos vanla*, 
kaij*i atskiras nuo politikos 
tikslas.

Nesenai buvusiame L. Rau- 
ilotKijo Kryžiaus rėmėjų seime 
esu nuturiu uclttikyli dauginu 
pinigų L. Raudonojo Kry žiaus 
Centre, Amerikoje, kaip iki 
(AjMILUtl. Ar nebūtų geriau ši
taip. Kaip tik susidarytų arti 
£i,<*Mi.iii> L. 1L Kryžiaus rėmė- 
jų Centre, tuoj tuos (snigo* 
siųsti lūetuvun. Kokiam tikslui 
tuo* pinigus laikyti čionai, kad 
ir iki {s-ukių tūkstančių.' Juk 
jie čionai laikomi jokios nau- 
■kis l-ietuvai neatneš.

Kadangi L. Rau<L Kry žiaus 
rėmėjų skyriai vii-uur jau su- 
silvrrė, kitur tveriasi, tat rei
kalinga yra įtempti visas spė
kas, kad kodaugiausia surinkti 
aukų ir drabužių Lietuvos žirni- • 
llėlu*.

Kur dar nėra susitvėrusių 
skyrių, geistina butų, kad ko 
greičiausia susitvvrtų, taip kad 
kiekvienoje lietuvių kolonijoj 
turėtų nudirs L K. K. rėmėjų 
skyrius ir tada visuose sky
riuose pnilaryti smarkų 
“drive" rinkimui aukų Is-i dra- 
Imžių. Tokį “drive” reikėtų 
imdary ti [s-r rugsėjo ir *|mlio 
mėnesius, L y. iki Visų Šveutų, 
taip lemi {>rr tuos abu us-nesiu 
kiek surinktume aukų ir drabu
žių. pu lapkričio 1 <L bagtri- 
ėiausia reiktų (msiųsli į Lietu
vą. kad tą viską musiškiai tė- 
vynrje galėtų gauti tiar prieš 
Kab'-iln*. prieš didžiuosius žie- 
ns>* šalčius.

Drabužiai bus išdalinti be
turčiams žmnuims, kad turėtų 
kuo pridengti savo kuuą nuo 
šalčio, o už mų* aukas IJctu- 
vo* Ramlouaeis Kryžius nu-j

-{uiu-tii |>ai-ciksln visų ib-b-gn- 
lų liuiu--ių l'iderni .jo* reiiuuo- 
*c. Iteudra fotograiija imvo 
uuimta ties Ar. Kazimieru baž
nyčia.

Gaila, kml Itrriskiiliimlanui* 
išvažiuoti iš ŽVom-lerio m-gn- 
b'-jnu sugrietai nei {ičtuyčio* 
nei suimto* numenu* to gero ir 
mum* prielankau- dienraščio. 
Tmelviejuosc numeriuose laivo 
pranešimų apie kun. laiukaitj 
ir si-iuių užlmigą.

Worcestcr Evaning Port.
Aut rasi* WormUerio dien

rašti*. kurio vardą ką tik mi- 
iH-jmi. imissbMyjc. rugpjūčio 
IX d. imčiojc pirmutinėje vie- 
toji- įsi-U jo rtraipsiiį “latliua- 
iiiau* l’h-ilge \Var ou llolabe- 
vi*iiu" t. y. Metiniai išreiškia 
mirą kariauti Ml Imlševizmu. 
Slrai|»ni* a|irašo pirmulimus 
seimų dariam, išsiuntimus pa- 

' svi-ikiuančių ii-legnimų Ar. Tė
vui ir |tn«idrntm. laiškui mi- 
nėja lietuvių vakari-lį, įvykusį 
KoIuiiiIki Vyčių (Kuigbts of 

, t'olumlam) svetainėje ir ap
skritai gražiai kaliu apie lie- 
' tuviu*.

To imties dienraščiu 12» uu- 
I ua-ris, ntgpjuta 19 A, vėl pa- 
, ėioje pirmutinėje vietoje kalba 
apie lietuvio* ir jų kovą su 
svaignlais. Nt raifumi* perkel
ta* į aštuntą |Hiidapj ir temti, 
knllk'-ilunia* apie lietuvių sei
mus, su|tažimliiui skaitytoju* 
su mų* tauta.

Keėrdoje, rugpjūčio 2H «L 
IVorrrster Evcning l’ost savo 

i*tr»i|i*iii apie lietuvius pradė- 
'jo žodžiai*: “Coiitinuatioii oi 
i!k- lalliunnian Calbolie Alli- 

Jamv cunventiun today iii Nl. 
,Cusiinirs llall brauglit out 
i-uiuy interesting leature*. t. y. 
'‘Lietuvių K. Katalikų Susivie- 
nijimo Ncins> tą-a šiandie Av. 
Kazimiero svetainėje sukėlė 
daug akyvų daiktų.” l’o tokiai 
patraukiančiai pradžiaidarėjo 
jiHHlotni* stanibiuiuis rniilėmi* 
pranešimai- apie to seimo nu- 
tarimus. Ntrai|i>uio {uilmign 
ant antru puslapio. Ji |in<lii<*ia 
tekstu* mų* pasveikinimų žy- 
niiatmienui |m*nulyje asmenim* 
ir Lietuvos prezidentui Nuirtu- 
imi.

Ir vėl turiu išreikšti |Mi*i&ui- 
lėjimą. kad šito dienraščiu ne
gavau trijų {m-diutlnių mime- 
rių. t. y. ketvergę, ,n‘-tnyėio* ir 
suimtos, liet ir juose buvo tas 
|mt* {irii-iniikutiui* lietuviams.

Worcwtcr Tdcgram.

Su dideliu 1.11 ju ra<lau šita 
me jb< nriisty j«- rugpjūčio IX d. 
a.ii 7 pu lupto , <raipsiiel| a|iie 

Į lietuvių m imu 
j ir tinai apra';
kun. Čapliku* 
botiu. L>r 
• 1» 1« 11

;

H

a

t

f
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NAUJOS GAIDOS, t*"*•’» i,u,’w* užrašy-
hm ir jo pritaikintai! nkompa- 
muucuta* jnjauu.

Visuomet gėrėjausi, kad p. 
I‘orius yra gera* 1nr|rtautinės 

. muzikos didžiųjų veikalų žino
vą*. Dalmr galinu {Htridžiaug- 
ti. kad jie m-užniiršla nei tauti-

Antanu 8. Poetu "Leiikit 
į Tėvynę," "Vai Močiutė Ma- 
no". "Ne bUe kieme mergelė 
auga," ‘Gale Sodo Bymavo' ir 
‘Avint Aušrelė,’ dainos vienam 
balui (*u Įajano priturimu). „i() , <lniMv|i ,1K,klUb,llulM
Km.m k.ekv.em. susiuvimo Uš-.!jnM rif||rtj jr c,lira>?o>. ir a|ke_ 
Lrab-ja* A. K, l’m-iu*. MA ,-^j j kn|. 
ilalsted *L, tlucago. III. ninkių.

Imign nnt II pti-lapio. Ilgame ' 
rašte ta|«i imminėti ir Moterų' 
Sąjungos durimi ir Darbininkų 
Sąjmigo- veikimai ir pavienių 
a-mi'iių nuo|M-lnai.

Aut 12 to putdnpio tame |m- 
einu*. mii>w-riji- yra -‘tr.iifisiiisį 
Dounfail of Litlnuiiiia meniu*Į 
{*<». i rfirtl Gcrnuiny. t. y. Ia«»-i 
tuvo- puolimą* reiškia Vokie- 
lijo- galib-. Ta* ilga- įtruipJ 
■ iii- taip gra ti ir geras, |m , 

Irašyta- u loktn I.m-iiih*- its-i-i 
b. kad ju»mi lur-tų pa i.|< '

Iž
rug*.
Lietuvos atstovui, kun. J. Lau
kaičiui. suruošti negalėjo, pri
siėjo pcrmairvti viaą pirmiau* 
sudarytų maršrutą.

Sulyg naujo maršruto, gerb. d.moli kiektn-n.'- lietuvių laik 
kun. J. Laukaitis kalbės iš! rašli-, j<-i Imtų patalpinę- pa 
eiles:

Rug>. 10 d. Hartford. Conn
Rūgs. 11 d. New Britam.

Conn.
Rugį. 12

Conn
Rug*. 14

Conn.
Rug*. 15 d
Rūgs. 1G d

priežasties, kad 7 d. 
Chicagoje prakalbų gerb. AMERIKOS “SAUSIE

SIEMS ” NEVYKSTA 
ANGLIJOJE.

t k

d. Ncw Haven.

d. Watcrbuiy,

Rūgs. 21 d. Clevelaud, Obio 
Rūgs. 24 d. iki 10 d. spalio

Chtcagoje ir aptclinkė'e 
t ■{’ gi Wb consin val-.t 

Gr.Mamas :. Chicago.-. kil 
■s Nr.v Yorko valstijoje Ro

•11

Nemirk. N J 
Binokly n N Y 

(Kun Kuodžio par) 
Ktigs. la d. 
Rup; 10 d.

(kun Vai
Rugį 20 d.
aut. Sutkui:

Homestead,
Pittaborgh, 

šnoro par.)
PitUburgh, 

to par 1

Pa
Pa

Pa

b
rhc-tcno apicltnkėjr. Drtinit 
Mleh ; h U n friz Į frmia v.d 
tij.i: Elhvvorth, Bridgcvdlį 
Du Botz ir t t Ten užbaigę 
vuziuoa i Luacrnc pavietą, 
Penna, u kur grt? i Nrw Yor 
ką. Ten bttd.im.i« dar aplan 
ky» kelt tų kolonijų, o po to 
apleu Sur. Vabtiyj.

Seimų tvarka 
y i > teisingai, tik 

pavadintas kle- 
i varilar mi-<|ė. 
pa ivjim •- ai.

di« III A • IU<> • .
Ulinei apie 

gio mulkio.

Paryžius, mg*. ld — Ku* 
nori iš čia keliauti 
ta*ai turi {mduoti 
savo (nisportų anglų 
kam*.

V|so- amerikonai 
jauti nuo Anglijos, 
bite kok* civilis mnerikonn* 
|ui'lii<><iii miglų valdininkui ,wi- 
liudyti p;,-{sulų. pirtniaiL-ia 
tabltninkn- klausia:

"Ar tamsta inti-ii uoja.i 
probll.i- i>>r-.’"

•lej nplikanta pa-tiko taip, 
liioii»-t m-viri juojama« pt<--

Anglijon. 
judi ūdyti 
valdinio-

ilalsted *L, tliicago. iii.
l’enkios minėtos dainelės at- 

s|iau*li>s Inliai gražiai aut ke
turių didelių sulenkiamų lapų. 
Gaidos atmušto* kopuikiausiai. 
l-ivt U viskame duinų tekste yra 
statrnėo kiautų. Nei imstebeti- 
na: svetimtaučių sjiaustuvė ne
gali {uuiaryti gero* lietuvišku* 
kurektos.

Pirmutinė* tlaiis* ir mėlio- 
dijn ir {iiitiiriiniv yra p. Po- 
einu* originali* veikalu*. Ke
turios imskutinės y ra i* žmonių:
t . -........................... . —.

Kun. Pr. Briy*. B

apsaugo* 
Kuomet

Indi

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kai tiktai ii Cicero norite 

gauti “Draugų" arba paduoki 
| j| apgarsinimų, ar kokį dar
bų (Jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Ava.
Pas jj galima gauti malda- 

knygių ir kitokių Knygų.
Pasinaudokite.

«

i

VISOMS SOLISTĖMS IR SOLISTAMS NAUJAS 
DŽIAUGSMAS

IS NAUJŲ DAINŲ. 

kunoiiL. muziką (piano) parugė 

ANTANAS S. POCIUS.
Jau uejo u spaudos tetas dainos:

Leiskit ) tėvynę .......... .................................
Ne bilc kieme mergele augs
Gale sodo rvmavo ir Svtnt aušrele ... 
Vai močiute mar.o ...........................................

Galima gauti ]uu “DRAUGĄ"
1600 W. 46 Si I

Kaina 60r. 
.......... 60c.

60c.
.......... 60c.

Chic*£u, LU
.u

<

t



PRANEŠIMAS.

III

trrij ilt. • ••»•* t T; t l»f •

MUQ|r Mikuty t IMK |HlC viclIO;

PHILADKLPHIA, PA.

1 Iii lėlei Išrijo j yra dvi lietu
vių llyiuo-katalikij pirnpiji: 
Av. Kazimieru ir ftv. Jurgio. 
Iki čiol labinu )>n?ižyimibivo 
veikiau- Av. Kazimiero |mrap:- 
jn. y|»ač bažnytini* chorais ku
rj veila VT'iklu? vargonininku .
J. Ilodclin.

Av. Jurgio pnrupijn. neturi-, 
dama galiam* vargonininko, 
uctaip iiai*ižyuK-ilavu ?u ehor.i 
giedojimai*, Mdyginm* «a Av. 
Kazimiero ) tara pijo* choru.

Vakario 1 «L 1!>l‘> uu atvy
kti* vargmiiiiiiikauii Petrui 
GrajauiAui, vinka* čiuė kci*- 
tiea. Ji* tuojau ėiuė organizuo
ti chorų, kuri* netik liažnyėioj 
giedotų. l*-t ir Jiaip Vakaruo- 
ne-|iranmgo*c. Choras nuorga
nizuota* vardu Av. Jurgio pa- 
rnpijms ••Kuto*” choru*, l’ri- 
rinuiė 35 mergino* ir 25 vaiki
nai. Italzir Av. Jurgio ]mrn)>. 
“Huto*” dnira* veikia ir jnu 
]ta*ižyim-j<i.

Aių vararų laivo *un*ngę.- du 
ižvažiaviiuu. Surengė du laka
nt pantai yda nut* nceuoj “A* 
nepainau." •• Vagj*” ir t.t.

llugM-jo I d. prnvidėjo n- 
|M-ti<-ij<i» ir viri choriniai at*i- 
lanko. rririruMi ir naujų narių. 
Daug narių taip-gi nugrįžo i$
K. V. kariuomenė*.

Aaltenniam orui už*tojuis 
chorą* dar žada daug |«*idnr- 
liooti dvi Av. Jurgio | m ra | ii jo*.

Kviečiu vinųiAv. Jurgiu |ki- 
rapiju* jaunimų rnnvtie* j *; 
chorų. Su*i*|aiviv di«leliu buriu 
įlaug darbo gah'-nini nuveikti 
Bažnyčia* ir tauto* lalnti.

ils. r.

4

p

Labdaringorio* Kų jungo* 1(1 
kp. buvo rarvngu? vakarų »u 
programų. kari. buvo rugpjū
čio 31 <1. V.kun> vedėjam buvo 
V. Rėklaiti*. I*ra?idčju* pro
gramai, vi*ų|*ruia p-lė M. 
Stancidutė fradainavit <lainrlę. 
Pankui lan« dialogu?. kurį ge. 
rai atliko. Po to vėl p-lė M. 
Staurkiulč |milaiuavo.

Puldikm* al?ilankė 
daug. ne? buvo prauešta. knd 
yra užkviesta? nu prakall*Hiii? 
ger. kun. Pr. Itačy*. bet nežino- 
nių |irieža*ėių <b-k-i m-priliuvii. 
Tai-gi vakaru vedėja* praneši- 
n|»i<> nrprilaivimų geriu kun. I*. 
Bučio ir pakvietė knll.'-ti vieti
nį Ideluuių. kun. A. Malinu?kį. 
kuriu ?nvo knllatj nupiešė I<nh. 
Sujungiu* tik?lų ir jo. prakilnų 
darių. ragii*lauui? vi?u? rašy- 
tie* IjiIi. Kųjungmi. Tuo ir |m 
riliaigė progmuut?.

Vakaro vedėjau | nulėko ji. 
puldikai už taip ricaitlingų airi- 
lankylių ir už minų užrilaiky 
nų. Ant gulo .udiiiniiotn tau
to. himną?.

Žodžiu rakant, vakaran iki- 
vyku. Kuo|«ii liko |*-lmi.

Prot nut

gana

choro pinuiuinka*, ravo jaut
rių kailių kreipė j choro nvarl*}, 
jojo |imlnliniiuų. Geri*, kalliė- 
loja* ir tiuontabiimų iJr*‘i*kė, 
matulniiui* tokį gabumų čio
nykščių lietuvaičių: giedojime 
ir vairiniu*-. Antra?, varg. A. 
A. Moiideika. vietinio choru ve- 
<ičja*, knll*-j<s pinčiai iiupie*- 
dnuut* giedojimo tvarkų ir )■*- 
nvkii*-*. Ragino vintus kati kiek
viena* ir kiekviena kiek galriia 
mi n-mtų chorų. Kalia viriem* 
liatika, tų Ihedija gurami delnų 
idojima*. Buvo ir daugiau 
pnigraim-: vieni ]mkall«’-j<s ki
li luvli’klnuivo, vieni kitiem? 
|>akehlami ujių.

1‘rogramo |mhaigoje jamia 
M. Vaičiūnienė, kalbėdama |>ri- 
rimiiiė ir mu*ų tėvynę, IJetnvų. 
prašydama la-nt kokio* auko*. 
Viai tų deluų |i|ojiniu priėmė. 
Aukojo sekantieji:

l*o 1 <biL:,A. A. Momh-ika. 
J. Vaičiūnais J. Bani*. J. Ar
mina*. Kilo* Minulkiomi*. Viw* 
?u*i<lari- $7.1*1, kuriuo* ]*t*iun- 
tė Tauto* Komiui.

Sudainavu* tauto* himnų, 
programa* |«a*ilaigv.

C žribaigti* |inigramui. jau
nuoliai veltui *kcn<hi giliau?io- 
je žaislių ritii|*atijojc. Žaidė 
raleliuoMc. prie to nc|>nniirrii 
ir <iatigi-lio kitų, janintui tinka
mų žai*lių. Ir tik ramhmiem* 
raulė* *|iiiMlulianM |irie žemė* 
herirulant, viri j berj rariria- 
ko ir jautriauriame u|n- nudai
navo ••Sveteliai namo.’’ Dai- 
no* ania* netik nevienų rajui ii- 
ims l»-t |>alictė ir jų dvarių. Vi- 
M*j terlionėje, važiuojant nan*s 
ginb-jo* riuuulmiit malonų* lie
tuviškų įlainų balnai. I'ariricn* 
atotį. kndtrieua* inakmų veidų 
lamdė ir ramiai alrinvrikinda- 
mi išrinkirntė.

Negaliu nepaminėti bent ke
letu žodžiu apie augžėiau mi- 
iiėtųjį chorų. Aiamc |mra|u cho
re tikrai gyvuoja tėvynėn u*-i- 
Iė. Tų kiekviena* vienodai liu- 
•lija. Bažnyčioje gi**la vinoke- 
riofiaa iirtuviška* giemur*. 
Tvarkų kaip ložnyčioj, taip ir 
koncertų davime tvirtai užlai
ko. Kaikuriuo* |wira|iijotiu* 
l«t* nuginiau taip kalimui: 
“lėtinių ir Bažnyčioj ramiau, 
kuomet taip gražiai cliora* gir- 
«la.“

l'ž vi*ų tų pirnujjj ariu riti
name geriu -Ivn*. vaiiovui. kum 
A. IVk?iiiui. virt, ptirnp. klel*? 
imi. ne* jo ru|***ėiu cliora* to. 
kia* tiM-IiiMlija* pina, iš kurio 
šiandie viri čionykščiai turime 
<liileli džinug*nui. Antrų a«-ių 
reikin atiduoti geriu varg~ A. 
A. JtloiMh-ikai. kurio <lari>u gir- 
■biriai puikiai »utaiko lml*u? ir 
gražiai mum* jmgii-da.

Jaunuoliz.
----------'-----------... »

oRioait
Pirma* dalyko*, iš keno pa- 

•idarba virno tas darbas ėjo ge
rai ir ka* nuorganizavo bent 
keletu L. L. Sargų ricyrių! Gal 
p* **V. L.” redaktorių*! Antra, 
katalikų atrtovai paritraukia ir 
vi*u« ū U Sargų Centrai*-? 
valdyt*** pinigu* nurim-ša *n* 
ravim. Ar daug ten p. mlnkto. Į 
riti? Imvo jdčjv* pinigų.’ Ar' 
daug jdėjo jo p-M-kėjni.’ Nie-' 
ko. Jei nieko, ko ji. mlnkloriu? 
verkia ir nori a|>šmeižti kntnli-1 

. kų įgaliotiniu*, kad žiimmič?' 

. Itl'igni nmnytii npi<-juo?.* I’ngnl. ... , , . ,
ųų II • f • I Ah»r»»* bniMftlt t. |t. u nwlnk. inf<trinavi. . .. . , . ,

( rasriapla pa«traukm ir vtra? ,ali im|>- ,.
i limpi* mi ravint m'Mn*ra.jhl4i| |r.bn^ ..........  .
, rrtrituz, gali vummhucim-mauyii,<2nHI||^n|<i
( kad ten buvolmkm* raira |n-

mgų ir jie wn važiuoja ?U ,|,„i ,H< u. m.’L.hijc-. tai ki- 
, tni piidgni*. Taip itifoHint-jn

uui”V. 1." n-d.
i Katalikų Tauto* Fondą* |ia- šnmn.
. *kyrč tam rvarbiam reikalui 
, tnk?tantį ikdierių. Tai-gi p. J. 
, Kartimi. Inivusinm 1. 1. Sargų 

iždininkui, laivo |*»v«-?ti. l*-t 
jam apleidžiant S. V. nclmvo 

, galima ?ušaukti *u?irinkimo, 
tni ji* ttm* ]>iiiigiis kuriui?- tu- 

i cėjis (tuliko po? vietinį kleUt- 
t*ų. kutu t'ri*mnviėių. Paritui 
Ihivo U TnrylMt? rarivažiavi- 
nm* \VariiingtoiH-, l>. V. ir kun. 
Vrinuinviėiu* atvežė luo* pini
gu? ir alhlavė Tanlmi. Tumu 
|meiu laiku Tnrylm išrinko ir] 
įgaliojo kai|*t viršiau?iti org:t-Į 
zinntorimn Br. .1. J. Bi<l-kį.. 
vi«-nų iš Tarybų* narių, ir tuo*1 
|iinigu* jam pavedė, kų ir |*t 
šiai dietini Br. .1. J. Bicti-ki? ?u ■ 
J. K. Miliumi dirim tame rei
kale ir reikalinga* išlanla* |*n- 
dengia iš lų pinigų. Ar aišku 
dalmr j*. n*L* Viena, nieką? 
?laptn itiricur Mr-pafergo; kita, 
pinigu* ka? <lavė arini kvim Im- 
vo tnm ir |Mve<h*-. “V. U” ivd.. 'i. ’i./.i’i'. 
matomai, mm'-jo. kad jum |m-*’''kk' 
vėrių.

Paritui rako: ••■Inrim? orga- 
nizaviuMi vira? eurfojo.” Dar
ba*, žinoma, tame laike lėčiau 
ėja, kad |*-r*ikcitė nariai, l*«t 
vi* ėjo ir rimt. Kn* ............... .
dirltn. tn? litams kad nieką* i 
nii*ko in-<liriitL Tik reikin i>n 
fM-ikitmi mu?ų r*?laki**riniii?. j

numnnmmmmtnn

'O«ri>temi«Jie Ktetrauil 
L Palkba ant kelių.
2. tventai Dieve (suplikad- 

jot),
3. Garbė ir tlovč.
4. Duokim gerbę, dčkevonę
5. 0 Salutans Hostijn.
G. Tantum ergo.
7. Dievas musų apginejas.

Al.pmmilkMur aldumi ių. 
l’irMl*«4a'»:

Mnfam
į U'iivvni __ 
ninl«!nkii\ jp’-jr.

’J*! I4inl.lr.kux |jr*»

S. D. LACHAWICZ

Dr. A. R. Ebmentfcal D. D.
A*IV Kl’ttlJ.UJKTAB 

ralArtOMn D»kal ‘
»:»ra» uibndra- luo > Ik ryte Iki 
B v* rMMr*. Xrtb«*mi4 B Iki 11 
K ik k Aolttaiul .%•«>. k»mn. 41 m. 

T<!rfetia« l*r»ls 441T
*T« h * 1‘uulcvMrd <4BT

Kaina 2c. Kn* užrinko 
|dnug mileidžinnia? nuošimti*. 

I "DRAUGAS" PUBL. C0. 
Į1800 W. 464h St Chicago. m. 
tl 
I

REIKALAUJA
REIKALOMA

. Gera ga*]iudinc kuri gali 
?u?iknll*-t lietuviškai ir ang
lišku!. turi turėti |ialiiidijiimi 
nito klebono. At?jšnukite ne- 
kančių a*lre*ų:

Kun. F. AUnskaz, 
»23 Shclby 8tr.

Yourjstoirn. Ohio.

REIKALINGOS.
i 25 mergino? de| fabriko dnr- 
l|«i $11 į rąvaitv dirlmnt 
dieno'. luto illlkio $17 
ė'.lt į MIVaite.

American Insolatcd Wirc
9M W. 21st Str. Chicago.

Ti4. Cnn.il l<ri

nuo 
iki

Co.

|«MI -H M VI I \.B- I .
• n ilt' .«» •• k.’tin»i liti’* ttt«p s. m>iiIių 

li.MtritriH*. Jut |»U- 
MiinM «>T»ri»4. U*4l«yMtr>, 6'«4ML. 4aImt 
•te*4AlMM kur )*• tymui. Jl« fa1* MF 
Lua *Hr h A«»*rir prnMrAUile x4tan 

•. ta «4ro«p:
Antri Gtril«Mtai«4lr. 

|k»l sol 
< «kA < «k \nrvz. IM.

ANT PARDAVIMO.

IAHmv>v <;r>l«*rtua patam 
l.tiihduveM k<* |HAt^m4A. Unknlr iv««« 
4*im alrteuktl. u Malk* <h»ri«« bud
ie uhtaiM'dtnil-

2314 W. 23 PI. Chicaso, U.
T«L OtMl :i»».

PRANEŠIMAS.

Dr. S. Naikelis 
amiriMjiii ni cuiiurtojui 

tfll *•. AMttoM Air. 
rtome lin.tr r Ta«a 

OffK* 
444T W. 14-U R, 
I**mm Oeer® 1B 

RcvMmHH W. M-Oi R.
I borte ITf>.p*x1 žili

Pagrįžę? ii Frnncijo* Clii-

lilUBI XI MU MftOKKAK. 
•lt Wrut 4T^k (laive.

I X !**<«>• t nitu ų I44«|ltli> Uit UI.|M» 
{L kui»il*»nu* •atuų c-«3

* ..«>«hoųt.if*i>«i r-*a*t htMamMt* mritriitu* 
i:< k«|4m> «Hi4 II* •*. r«-m vtrt* tori* 
; tituklklv. Rn’* Uklnt.« kaltui fr.BVt.BB 
teMt I.-MITA 9 tnMiukrra' iti.

' TiU|ifmt
riti.nn ttn»t»» i* l tr I Lmralra*.u?,

I
' *?

Pagrįžę? U Franci jo* Clii- 
engun laikinai priiminėju li
piniu? mivo pagyvenimo vii- 
toj 3125 W. 38 Štr. arti Kc 

dzie Avė. Kaip greitai bu? 
got a v:i. ntidnryrių ofira ant 
pietvakarinio knm]*i Ga
viu ir 22-ro* gatve*.

Valamio? nuo 4 iki 7 
kare.

engon laikinai priiminėju li
goniu? m*vo pngy veninio vii-
toj 3125 W. 38 Str. arti Kc
dzie Avė. Kaip greitai bu?
gatavu, ntidnrvrių ofi*a ant
pietvakarinio knm]*i
vilt ir 22-ro* gatve*.

Valandų? nuo 4 iki
kare.

DR. S. BIE2IS, 
Telefoną* McKinley

lormėtliMMln > kn n i tarti*

> it f.>il«tnl •i»|wi. Hm •»*•«* •♦». 
• id-tirakli |.*li*l«<e CJ3 | t»e« •
k. IU I I.

31tm k I nmml«1 A ir.
T*4«<«riM»* %4awxritiM* IBM

4 vn<

4933
——11

I

Dr.M.T.Strikol'b 
LIETUVIS 

ovm'iimm m cniklmm 
Irti W. 4Ttk nu <*frwn. M. 
<»f«ee Teteftrtžaa !k»tUmf< IN 

Kamą TrKmui* MrHry «•

1FARMOS
Illinoiaus Vnlztijoj.

lifudl Ln«l mra •trai'M’ r«-»vi Ir 
Imjtn r>n»iw llUt- i.in* VaMIIoJ not 
t*..(*!<«• -iiiui Ir •uol»i*,' «« **n1 »<ų|o«f«ų r>- 
uto 1»m««L>*vm- !•- ««•< hnott H-
•» • u .u Ir t»rit •iiuiri* iv* tni
Uit*. »l «**iioim*« »-r;wpiia r.tr*
»'||» PM HiiiiM N ĮMIK tt u k«.« 
OilMttra IMlrtrat • r«h*tr»kl«r* ir 
4«?r.ruM Ar Už ju*»« r-«raitiNM|nMM*, jrd- 
ru •••ri Irirkll tartim mHmi imtlnyll 
r m narnu nlrtl f? » •»«■. m mm'* ri«l<»* 

Ino r»«4a Ir dylcnl.
Ik rinte? faM4rt«thit.t«ų| CariMO mu

itų »r 4MHh> Bri-ll nnm •*l»W-wvwo | 
Hr4n« MM flIMMtl* ('mirtį Itnllrmnd
arti r*r4<* ImEotiS*-* ir »«eraL>1.t«ra i«ri« 
m|r«4n tr r*ro krta. Pirmu* r.»n- 
■U>J r.llrlrirai Ir 01*0 v m t • • rtų Imritn- 

. InU Ir m vutktio Ir tttaAcmtmHi 1^|*». 
i vftt brdtlTtif I MBraųtii*' koHatM r*-
I variui a«ntr^ M hHmiMco uktitlnL** 

t. artinau >:iw:i:w«m*h
|1‘AI!K. •«.« <’• AV
• PA V KTTK • TV. M-m ••Monjait**?
Ima ratų■•»<•■ mot • -utu mi Mirta ke** 

t rrrtm •kamto Mr Vo-
luB'ln ir išIriVtn Iki miIr*1«m
V n k.ir ra. Jtritfo kaa UCllllr pribirti j 

t M rmlUo aiva*! marti uiti fanuų.
Niu-iirt rauti tiniiimių InfonaMrtjti. 
milomkite nMl Inižkfl urki alribti- 
4>1I >|MllBltNl J oftas.

P. BORNEIKA
Firzt Katioral Realtv Const.

____ , _______________j! Company
kuriuo? Imvo rašvtu apie U l~ ^rf* ®tr- Chicago, UL
Margų veikimų, liet uetalpims Mr. P. Boru. Edytatod, BĮ. 
Tokiu laidu viomaiM-m- virai nt- — 1 'e'.". - ■■ -------
-ak., many.lnmn kad yi-ka? ?u GYVENK ANT ŪKĖS, DIRBK 
riops -\. |M reilnki-Tin*. rilFCTF
vietoj kų nor? gero nurodyti iri 11.tralt.
paraginti liaudį, lando iibigų : 3 akrai sero juodžemio, tik 

padaryti; Idoga? minti? žuMe.tai 50 minutų laiko nuva
noto? įdiegti, kud tie iM-|ui>iti. žinot U Chicago* ant Burling- 
kčtų katalikų veikėjai* ir <biry-jton Rafluay. Jus galite gn ‘ 
turi ?uirutė. L. L. Sargas, žiai gyventi čionai* ir tuo pn 

** 'tių laikų dirbti Chicagoj.
i Didelis Bergenas. Kaina 
6L500.

Ant lengvų ižmokesčių Ka 
lykite, tclefonuokitc arba 
zilr-iikykite jpatižkai.

Paul Baubly, 
1404 W. 18 Str.

Telefonas Canal 6296.

Ant |w4r4usu’i«» įdurtai*. autnutp mi
1 r«r>vvrtbi.«» m < 

La ••Imi M Ik >tw rlcktra. v«b4v«Iii 
MdotMI*.

MUM M. U*lm4*«Mrr Am*.

1'AtlMIH «HI V
Gr««M-iw »u 'imi Uitai*>mals (Cvr«

4iST K llMilma M.

J

Xua* tnalua >kaa»- 
IM rr aturay-n 

Paig-Eipeller 
•ra |u-p’i4njfLavd- 

fi-nkK., Ua Uo
la m INKAI*išni
kta!

l.aMan* a M 
ape»a«^ u ab u «« 

___ pHmi H4^a««leaH era* 

r- 4.%’SEsnAr’-

i

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
*«rhAk<ra Ir lk-twiišk<» 

LmIM. rie-
fųeMcrnrijm*. lyr<«rvHia«. Hrfcl>lMMi t<4- 
Mn. Mrr. Va&M. aUdimra Kritu-

«r«crwfUer, vrariMIktakui rkoM»- 
uiQ<m, yiUnyslM, 4alHar**yjA«-«.

Moklaimo vaUn4w: B ryto fkl
4 vaUodam |w vakaraia bu» 4
iki 14 h»L

3108 So. Halzted St. Chicago.
TS

Dr. M.Stupnicki
3109 So. Morgai Street

l ltKAUO, UJjtMOa
T.4r-f-aaa Varta Mtt

Vatandoa: — B Utį 11 U ryta: 
k pa i'ictv Iki a vak. NrtAlie- 
mlp uita i iki k *•-. vakare.

1 —■■■■—auk

BABGKVO VYRŲ 
DtABUtlŲ.

Vprw N Jajtw Velk M W w4trM» 
■•et ertrrin i4«rt«i Ir ovprk***!. tiri 
MMiieUaakli: p^UumI? mvddiv km> 
•SKM »fc| 9UJML

▼>tv Ir J*m« VAikln* mtlnvl 
M«ui ir OTirkMai Šia iki •MMba. I 

Vyni K H !•>'« r«SXMMr » ui*'ta* t < 
Vntktt Mulei |M» MraMl Ir ntt|rf/lti u. I
r«rk aute <tv«fi><4ų M/elc-r |erta-^ 

IM te-b. k«l |IW4 kN»n<ra fMelilta.
M'-- t eiivt^i turime t’tlni rtr IM- 1 

»kui| M-H4.lv rtuit, »r «A« rk«ri • ame 
••U* tr •uchiiu. ••

FmU l«rv«K TttMrtK Krem k Pilei- — 
Ui ir tt. !»•* ir eurUdių.

Atdara feiekvM-en vakari Ui > X4 
vai. Krablkaii'a iki < vaUrtat. Ha- J 
balveitM virai ikfte iki 14 valuBduI i 

K <MMtlM»W.
14U M. MaMrt M.. < learnsm. IM X

9-CHsta 1948. ! f
-------------------------------------------------------------- 4 > 

--------.-.t:..-1.!* 
DR. D. J. BAGOČIUS i1

Urtarb Gfdytola* tr 
tldmrrM 

•»fv<e Mc. Mirkųpen Al»
KeaMieM-Ja ISTS) Mn Nlrklfi-B A« 

IIOMteM. IIL 
TeiaC«t*aa rrtidcnci>n» ir oCiac 

FvIIumim L41. 
Vai B ryte Iki 11 4.: X M* He*« 

iki * *
B Iki ak

k*

/
F~<v*o«*«r >»rtl priuikletl akmui 
l.u# !*'!•!»«' ‘nlfan d«i Jwy alsiu 
Ki«i< ti L* ntl mm ralio? Mum*- 
hjtt-A krtAMrt r«i4>*a lipjaai | kru
tu įkaitei ar tiati ar ra
tu.. lai laatart >ra BankUa. k»d 
teiki* Juui» a k ta. 14 Mano Ik twp<y 

p»Ul'*«l Juu” farlattoi* 
pa tanu, rita* «> pr te ••temų kjua« 
n«x uup panai nac ii U34.

JOHN SMETANA 
Aldų SpedjaJittM 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Lrx«nnKMP PutdtksaMaA rtykai.

Kar i>«4 it-t.M |cat«»* 
1-CM4 Aut*** Tiri i’lauo aptiekus

KimlafH 14. U. tt. IT Ir U 
Trmjkita j mana |-»r*M

Valaa4o«: nuo B raL l*c»to iki ■ 
• ai. t aka/a. Nrt'i.rj n va • »al. 
ryte ik. ;t vaian4al dioa%

Dr. A. K RUTKAUSKAS
Trlpfomie MrKinley 4T44 

<H1N> IfMtKIA* UOJks 
Jlii Stauili W<**4«-nt IhriiL'ianI 
Katu tu ji W. Si-fnp patr«»

I

.. ...............—. ................ ..

Dr. G. M. GLASER

DR. f. L MAKARAS
Uieth (.tiltiou. tr tlilmr— 

ITII W. 4Tlh Mrvct 
Valan4«.«: 1?. >—f Ir T—4

TcM<4Ma: It-vlevart B4M. 
l^tMenik: 4Ufr iu. Woe4 SU 

T«JW<m4a: Verda UI.

OMHimiiiMiiiiinnniniHHMMUaa—

m.ri m ?. a?iii»<mi mr. <-in<*a» 
T, irt. .» Ibn -rtrt IKI 

DR. A. A. ROTU,
’ Ii dm K>4yte£M ir (ht/urra* 

VyrtKy
• « -r tani «L/i«»iU»m Ii<m 

I<'n4a»; MM IU> lUUtrt M, CbicMM

THrfraka* t»rwv«f B4BB
I VAU\XPAM. 19 H rjt® >—• W 
piety T—4 vak. Krt«4ieaMs lt—41 4> 

iitmHiHHfiuuiHiiuiiiNnminniMMMi

Ui »• Ii ‘

G R AND RAP1DS, MICH.

L1H£U« ’ U

SKAITYTOJŲ BALSAI.
V. W. RUTKAUSKAS

• I t>« M

<4

l»
l.rrru

4arb«JMU IltlVt 
z kiuri] 
l«i«*tij kanu 

ilki n! i

JOSEPH C. VrOI.Ob 
Lietuvis Advokatai 

U Itl I t

MAaTFR school, 
190 N. Štate Str. 

c**r. !■»<• * m>

iinammumimuiuiiiuiiiiiiiiniitiiiiiiiiintni:iinmtitmiiu:iiinniiii:i:iiiiiiiiiiits

Reikalingi Vyrai
Mr« r* t L niaukamo ir l*4»r<*triM <!-...• > Siutu i

I*** dirira kuktleil* lUtMri* »ll*M
ryki** »-M S *- iki - p- A u »-ndtu >i luiiip.iB
|M4 IV CyMMIH.Il tMthflir- įteigi srf
Iru* imu, t ntlu* (/
Ir kdM*-* LIhuI
f jMFUItlt

K 4 1»L t !••• fra
|Mt«M •» iMmiaM-riM.
• s r M mtioi.p

N«uthi d

* tl i rANA\
H IftMTTI ri4»% J.

T

llngpjtu-io 31 d. Av. I’< iro ir 
Povilo |inra|u rhora Inri'jo 
l*-i*lrų išvažiavimų. Išvažinvi- 
ma* buvo puikiore. žaliuojan
čioje. pri* Grrrn l-ake a-žt-ni. 
giriotas Hiena laivo laimi graži, 
taip kud pievotai*, medžiai*, 
ap-lipti i-žrro krantai, aul-i 
l*-il<tdzianl. neuuiuii pak-d- 
ntvykmią iha ių.

Zai-lių |h'I 11.nii.•> < 
pinkuii imgmiiinln* cl 
■turklį pietų?. Kuo— - 
n*-?, ta-i išknltm

atlikti, u 
Igetr-jtirloi

KA8UMK LIET. LTOOSY- 
BtS SARGŲ.

Būnant arti prie U I.. Sar
gų. teko girdėti ir matyti, kaip 
vi.i ilnlykai ėjo ir eina nuo |mt 
pradžia* ir iki dalttir. Tumui 
iiori'čiuu riek tiek ilnlyku* nu- 
švieti.

Kn-imuri |mėn*-r “Viriu 
Liet.” No. 3G, 4 pu»|. |Mitėmi. 

hitu ?traip*nj •‘I- L Sargai:” 
!• |*-rl*;gu* pn»irod«- kn» tokio 

|io".---io. tat jaučtuo. I*g užgun 
liti, nnfr ir nr num ten ?akouui 
l’o *traip'Uiu mrka- nepa.ira- 
n. tiutlonuii, irdaktot iatl- dm

DR. LEO AW0TIN
G>d>t*»|n«. <'teirurya^ 

Akubrfa.
• •-•a k<K llal-l.vl M < likrarve. 
Kalta liettn liktų Lnu i ir 

ruaUkai
Valar4e«

• akute

ADVOKATAS
V«4ri !. !•• ViMMNt r«l4lBU«M

|*iduiMi«1>j:

U. hTIKUrr
Kan.i-4rt* <•>

T«t ('••tirai L4TB

att w. x*rt X 
Tar.t U»l

u |iu-uko. kn-) 
l_ Sorgų org

i ėjų.". Pa 
larybo. ni-tuvui 
vikiu ir vimiI' < '• n

T»i. l*rot«ti

Dr. C. Z. Vezelis j
I II II II* ••B \ 1 I- I \a •

Uždirbk
J$35iki $50

j savaitę
reitaU»« 
iitpaa ra-

CyMMIH.Il


K GEČAMS UEIIM|| Mes Patariame Gatavas KombinacijasCHICAGOJE* į
KATALIKBKOS ŠVENTĖS, gyvulių skerdyklose

----------- PRAMATOMAS 8TREI 
----------- KAS.Trečiadienis, rugsėjis. 10 d.,

•v. Mikalojus Tulent.
Ketvirtadienis, rogsefis 11 «1., 

ftv. Hiacintas.

PAMALDOS UR A. A. KUM.
DZEKOKO A KRAU

ČIUNO DŪMĄ.
Darbininkai nori gnnti didės* 

ne uAinokemj.

•IANDIE PILIEČIAI SKIRS 
KANDIDATUS Į ATSTO I 

vus.

Anų dienų prieš teiM-jų 
Al-elmb-r išnnltjn pm-idėjo 

'gyvulių -kenlyklų .larbinin 
l;n nl-tovii išlJtm-in.-jiiiuii.

At lovai l.-i-ėjui pranešė, 
jog mė.-o- in-lu**tijoje gal.'-. 
ĮKtkilli dideli ne-magmuni. 

Ijei trmnpu laiku in-bn. d.irlū- 
ninlrntii- jHijinšiid-t dbb—nė 

ĮUŠIIH.ke Ii*. lėklmtsillėjimil j

Ket Vergi*. riljr*ėjo II d. Šv. 
■linkio bažnyčioje, Ilridgepor- 
te, l.u* metinė* iškilmingo.* 
iminnbbi* už dūšių n. a. kun. 
dzekiitm A, K raitei nno, bnvti- 
*io IIi-Imuio šv. .Inrgin Įsi ra pi
jo*.

Pirmo* šv. Mišio* bu* atlai
kyto* 7:45 vaL ryte, aatrns sn 
e*.*ziĄ*vijomi* 9 vai.

I'mapijonni vra kviečiami 
-knilliie.-iii .*u*iriiil>li ir jut*i-

Jūsų Giltinėms Lietuvoje.
Lirtsras — Amerilan Pramota* Bendrovė *i«i' na pristatyti javų giminėm* ar drangam* Lirturnjr, kurių tik norite, Na pa* 

duialamųjų kutnbiiiarijų nuiralylmiiu ksimani*. T<* mokini i* už<h-ngia lėša* Kiūtinamųjų dalykų, baboi, vinis iškaičius dedant 
) luLaų, apsauga. ■iu*iuuiim» ir pirttalymų i Lieluvų. Daiktų gerumų pilnai garantuojame, raairink vienų, ar tiek, kirk tik nori kun- 
binarijn. Nupl-š. ■ išpildyk a|>ačioj>- šio |a|,o imiiėių Maukų ir sykiu »u inoin-y onb-riu ar čekiu pasiinik mum) admu. Tai ir viaka*. 
kų turi daryli. Vi*ų kitų įbriių atlik* Bendrovė, tiauiu kvitų nž navai pinigu* tuojau*, o kuomet liakaa* liu* printatyts* tam. kam 
siunti, j Lietavų. gausi su (atrašu tu s<n*n*. kuriam mums liepsi luksų |M*ių*ti.

AUtovai patikrint ir pataiays 
vabtijM konstitucija. ji

Tllinoi* vn1»tiio-i kon-tiluel 
ja |M*s-nu-i. Daugeliu žiilv- 
■h) ji jau uralsako šių dirnių įimtu |Bmiškčj.ų jog. luri.ul, šį! “* ’“* •‘“n* W*
reikalam*. TmM ja noriam >m md<-nį imba-tn išpihlvti dar-1kr,’m »r 
tikrinti - kn* ........................................................ ...... ............. * *"—
išmesti ir kn* 
dėti. Reiškia, 
jos kon*litneiją imdaryli Iii--1 
kainų šiem* laikam*.

Tuo tikslu eiišaiikiimia k«.n- SUBADĖ MOTERĮ GATVE 
atitucijinė kotiv..|K'ija. At*!o , KARYJ.
vu* ktmveneijon renka vnt*’:-Į 
jos piliečiai.

šiandie t'bieagoje jvyk**.v 
rinkimai kandidatų į at-tovu*. I 
Kiekviena |*ililikinė partija l 
skirs savo nl*l«vu*. I'ž l::« k ' 
laiko įvyk* jau |mėių nt-l-in 
rinkimai.

Tnd šiandie yru tik “pti-
■uuy” rinkimai.

Koustitueijinė konvvmeiįa 
yra labai svariut* daikb.*. 
Svarbu, kad konv*m-ijon ai 
stovais imtektų išmintingi vy-' 
rai, liet ne kokie |*tlilikb-ri..i 
arka fanatikai.

Taigi |Hlicėiam* |«atartin:i 
balsuoti lik už žinomu* vy*

Be tų kndidnlų rinkimų pi
liečiai šiandie gauna pnrgo* 
balsuoti pidirijo* raikab*. *

- -Aut lialulo elutuuiu Iriausi- 
ma*. ar tliicngni reikalinga 
turėti tūkstantį dniiginit |«di- 
eijos!

Tau klausininii nl*nko !»•- 
Mjaa žinovai, katrie tyrinėjo 
paiHj.*. stovį kiltai*.- mie* 
tuose.

Jie tvirtina, kad did.-.-ni- 
sknitliu* |Hilicij>>* iiiu*ų tuie- 
ttii nen-iknlitign*. Tik reikia.J

ra-ri-iknlinun bininkų n-iknbivinud. Ta* r»-i- 
natalinm |>ri kštų n<-nilj darbininkų «ltei- 

ttorimn vnl*ti- kn vi-o-e *k«-rdyklo-e vi*uo 
-e mie-tuo.e.

Bet brutalius tuojau* atsiėmė
savo.

‘ <c: in- gatvė* gntvekaryj ui-
|**»-ri* išmirta* <*ilbi-i*t. 5142 
\V:ib:ih :ne, Įieiliil -nlunlė 
Haiti** t'lianil»*rlain. t:iip|m* 
nigetę.

Dailieji Žukus- pasigavo iri- 
gelį brutalių ir snutrkiai ap
daužė.

A įsitikimu virtim tnvužiani 
daug |*i|n*ijo*. Buvo prisibi- 

i jonui, kad nr|mkiltų nauju* ra
sinė* riaušės.

PRASIDĖS ŽMOGŽUDĖS 
BYLA

Kriniimtliam l«*i*me prasi- 
«b*ln l>yln .Mr*. Etnnin Sintp- 
*e. kuri lu-Miini tei*me |«a- 
šovė ravo vyrų. nuo kn ta«ai 
nr|siilgam mirė.

Renkami prisiekusieji lci*ė- 
jai.

AUGkTESNESE MOKYKLO 
BE 35,480 MOKINIAI.

< 1ii<-ngo* nugšle.iu'-M- mokv- 
klo*.- (Iiigb m-IiooI-I šįtnel 

SM. .n.. .......  .ra . ........ : ’ eg;*trii.d:i .T..l« moki
sako, dabartinę vi*ų |«.liriji. "“••* ly. - IC mūkimai* dau- 
pristalyti prie tikrai |*diciji- smili, kaip |*-rnini.
nių |mn •igų |.ildymo. Ne* šian ~
die žymu* eknilliu* |M.lieijo-i VOKIEČIAI NUŽUDĖ AME- 
fia užimta* įvairiai* įuišuP RIKONMKĄ KAREIVĮ, 
nini* .eiknlai-. m-turim'-iai- įti
ko In-mlrn *u |*ilieijo* |«trei 
Romi*.

Daug |Mtln*moiių tartunija pti 
vatiniam* įvairių firmų raiką , 
lame. Gi taip neturėtų būt., i

Be to. dide*ni* >kaillill* |h. ' 

Beijo* n|>*unkiiilų jsičiti* 
liečiu*. N«*» ekaitlingi—m 
livijn reiškia dide-im

P
I" 

tnk-n>.

1‘nty* piliečiui pirm l«tl*a 
vium tegu ttilutit lutisilvojn' 
apie *į klnii'iiiuĮ. Ir tesu taip' 
lutfauoja. kaip traki protu-, 
kaip liepia *ųžim .

,j | Ccblenz. ritę*. 9. Netoli 
fu,, via tn-irtralėj juo-toj vo. 
Ii-- iii !;:m*il i.ii niišniė mm- 
liloniškų kareivį l«i*a«* Mini- 
•i*n.

Mad-i n >tt kitu kareiviu 
. |iiu»u įnikti medžiojo. Benį** 

1 džio.itllll -il-idlllė *11 blirill Vu 
I.iečių kareivių. šitie lm jo. 
kiu iškultio |*-r»|»''iimo pnidė* 
ju šaudyti į muerikofiu.. Kri
to tn-syvn* lindoti.

Taip liudiju žnvn*in karei
vio dranga*.

SU UNIFORMA GALIMA 
GAUTI VELTUI ISSI 

GERTI.

UGNIS SUNAIKINO DAUG 
MEDVILNĖS.

1.!t

Rottrrdam, m-.:-. !». 
imkili-* 
nlauko. 
mitij. Iio 
i iltn'-*.

VaLiti

mų* |»ri<* Dievo.
X.

It tV. JURGIO PARAFUOS 
KERM0ŽI0.

šjim-tini* šv. Jurgiii Įuirnpi* 
jo* lmxani* aržia kermošius, 
kaip vieliniai vmlina. bene di- 
depui* ir garrcMii* už praeitų 
įimtų ir vi*u* kitu* Iravurin* 
lmxani*. Vieką* gražiai įtai*y- 
ta. knd imt akį veria, o avmtriio 
lumkiržotni* d ienom i« eueiren- 
ka tiek, knd nei evet. braška 
Vi»i jtnla. kruta, kuiną* norė- 
ižania* savo giliukį išbandyti. 
Na. ir išbando. Žiūrėk, žmoge
li* eina aprakrnvęa savo giliu- 
kiu: po jo kitas, tračias, ketvir
ta*. dešimta* ir taip begalo.

Šiandie, t. y. seraibij luutara 
Ihi* daug naujanyliių. Dauge
li* jau a|iie tai sužinojo ir ren
giasi. Kurie nežinojot dar—pa- 
snkatL

linkimu* tas Av. Jurgio pa* 
ra tujos latrams. Vertas, oi rag
ins. tik vieno allankynai ir |m- 
žiuri-jimo.o H|ar giliukį nėr nei 

XIuiIIkm.

It BRIDGEPORTO.

Mickau mulkinimu

\ < 
\ I

ANGLU KAREIVIAI APLE! 
DZIA ARCHANCELSKA

P t'in ofi 
nliglų 

iu Lnni-tv

i;,

ini’iiiinitmii.'itnnniuiitmiiniiiiuntm 
PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS). 
lunniiiitiminmmtittmnuiniiituniiin

Ketvrrpr. rugsėjo 4 <L baro 
Mirenglo* nezak-žliinko Mic- 
knitA. lieji- ••vy*ku|«i.” praknl- 
I ••«. (.Ii* ja* vadino “rvkolek- 
ei. ••mir”i. Nedaug aš čia mi
te'-. <u apie jo Imriiiaviuuj. nes 
|a-r ttug vieto* užimtų laikraš
tyje. Gaila ir |to|M*rų įlarkvli.

Tik lrum|iai. noriibima* vi* 
ritomeiH-i duoti *ti|irn*li. koki* 
taniau* ir komi i* domi* tn* tie* 
znležiiinkii vy*ku|M* *ekn. tai 
ravu “rekolekcijoae** |Ult* pri- 
>iĮia žino.

Tni-gi nuėję* radau avėtai- 
m'-j žluoniŲ upii- INI ar .Ti. Ra
dau “vyskuių” la-knllmnt. Ia- 
pradžiy nežinnu nei kų ji* te
nai kalia-jo. tik lutd *|tėjau aut 
•;< n> |ia>raikifiimo priimti, štai 
jo žralžini: “Tokiu budu vra 
irniln. knd žuionė* nesutinka! 
Tokiu lunlti katalikai liepia nei
ti i hautbiso praluillma. I.ila-ra- 
Ini lit-|iin neiti j katalikų irriei- 
likų. o aš jutu*, malonų*, tokiu 
budu anknit eikit vi*ur. kad ir 

ipal« l.iuvipierna ateitų čia ir 
|Ui*nkylų prnkntlių eičiau ir 

'klnuayėinti ir jum*, liūdimų*, 
lieptu eiti, o iittllion |inri-ju*

| reikia avaratyli.”
“Knd l.iia-ipiern* knlk'-tų— 

l.l.iii*\k jo kaliai*.** Na. jau tų 
I tni tiuiui* vaiku*, kuria tik pra- 
I dinę iu>>ki klų lanko, supranta. 
š;i.| pikto* dvnaioa tievnlin 
I Liu*vti, ■■ ėin žmogų* liepia 

I velnio klattayli ir dnr vy*kti|iti 
Į atntoai.

Tai gi
Mi>-kii> iiiidktnu žinom 

rato ĮiU*ę pt lttnllku*. • 

|MI>l*lllkni* ,|ia|lll< tų llllt 

vargšo ktiHigeho.

Ai t ta toliui luivo tokia: 
**I .iituivi •

lėvi’lį. venini*«»ti.

ir mų* **vy>kti|as” 
. kad j 
pn*ktti 

lo

trumą* tpuliv 
lakeliai »4alt>. 
Merai rukrauA 
malkai vttMBkl

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ”
"■ iiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiitiuttniiiiuuiiiiiiiiiiiiiniiuuuiiiiiiiiiiuiiiiiniiniiiiniiiiiniiuitttuuiiiuiintiiiiuiiutttiiimitut

• iMulkai Ūmiu. M
No. 4. Kombinacija ui J25. &•

13 nžarvj laktni«>. 3«
t MVarmi tauku. 4«
C marui jautam*. 1 U
!• tomMtf muilu. I u
>• mūru kfMHlrMauetn r*k>nu. 1

T* ml Ii Malą. 
IM aram Uoka. 
M araral rrtlu. , 
«• aram Si**1*0*11* glean.
St aram čakra**.
«• aram J**U*o*o. 
:« **M«al noM*.
i argral kavaa.
S svarai alkais*. 
« lomai 1**11* *1*1*. 
t, lulmo pakali* *4at*. 
I ****** Maian* pipirų.
1* avar* trallv 
1* «u>lk* *Uim*Iu stalų.

Siųsdami užsakymų viršmiurtim* k<*nbinacij,uns |iarašyki1e ki*nbinaeij<o numerj knrj norite oiųati ir įdėkite čekį arba mo- 
nrv mslerj vanl* IJthmraian-Amerie** Trading Cmapony.

latKke parašykite aiškiai vardų ir adtv*ų kur siunčiama Ijetsvnj. taipgi jura vanlų ir admg kad galėtam JoįriųMl ju
mis |oikvitavajinių už jn«ų pinigna. o važiau* pskvilavojimų iš LmIuhm kutonrt. bu* primatyta tam kariam siunčiama ] Idrtavų.

LTIUUAMAN AKfERICAN TRADING COMPANY,
. 6 We»l 48-lh Street, New York Gty.Adresą*:

Ir toj temoj bekaukdamas 
)>ri vedė trak Suv. Valstijos pa
sidarė fia*. konstitucijų kaip H 
po ispaa* pariliaoMvo. Ka
talikams juokai, kati tirsak-ž- 
niiikų “vyskupas** nežino, jog 
Kuvirnylos Valatijim atrinek. 
|iasiliuoMMKlamos iš |Hi Angli
jos, o ne iš po Ispanijos. Tam 
tamsuoliui patarčią| eiti į pra
dinę mokyklų. C*ia netoli yra 
vima, Imtent šv. Jurgio para 
išjos nsdcykla. Joje visi vaikai 
žino iš ko Amerika |m*iliuo*a- 
va.

l'-as Mirfceviriaa labai tmgy- 
ra Žemaitę, knd sena pradėjo 
mukyties ir daluir laitai moky
ta. tai(igi lie)*- savo |arn|Hjo- 
uanis nsdtyties. kad taptų tokie 
mokyti kaip Žemaitė. Baigda
mas savo kailių, jis išraisicė, iš 
kur sėme Ino* brangiu* žodžiu* 
kų imrakė. Nm&tofcėjau isgir- 
ilęs: “Na. mnlomps tai dulmr. 
tokiu IhkIu, jum* kų lik žino
jau. iš|iiliaii iš baMtoa.'* Nesi
tikėjau. kad ovznležiiiiikų mok
slu* yra iš Imėkos.

Mes turim gražesnių, malo
nesnių ir pamokinančių pra- 
kallių. Is*t alsi ramia ir tokių, 
kuriose mokina klausyti IJuri- 
pieriaus. Vi*-gi atsirado apie 
Iki ar 35 kų |Miuirėjo klausyti ir 
lokių |l|e|utlų.

Murikantaų j

A n
A ■d

J

PRANEŠIMAS
The Amrriran W.«4ra <-samany praaria rara Mranrararija IIOMF.KTEAII 

AraUMIATKIN. Ine, Rm 1111. 243 Mate Mirai. Haalrau Mara.

TIEKI.AK — Tikdaa I bancrtead Aaauriathra Ine- yra pagerinti gyvenimo vie
los ihrbiniiikam* Amrriran WiUen t'mapany ir |mgrlbrli jiem. ĮSIGYTI KAVt'H 
NAMUS.

Itl'DAH — Tb<- llianratrad Aaurialirai Ine, parinka mi paaitarimu dariiiiiinkų 
Amrrirau Wi«4«-n t 'raupauy daug narnu kurie rasis palugiuj virtoj ir netoli nuu fa
briku Amrriran Varira Kutupaiiijtm. šitie namai bu* rinktiniai grafas turinti pa kr 
luria, penkis ir irai* kambariu* ir <iau«ian. mi visai* vriianriaia moderniškai* Itaiav. 
nuli*.

šitie namai l>u* parduralanii <hrliiiiiiik*m« Amrriran tVuidra Ktuniiaiiijo HE 
l'ŽDAIIItltl.

Piningai Imu dalinami darbininkam* Amrriran \V«adm Kompanijos ant 4lį% 
|*-rkanl virua iš šitų namu.

Pirmas mokralia Ima mažiausia fi*f pardu.alanma kainas. Kiti mokrarial l*ua 
kna nn-niio taip kaip kad tmiluai ramia.

Šitie mėnesiniai inokririai užima NUOŠIMTI TANUS llt INM’RANCE, n ki
li ris aut išmokėjimo dmiua.

Prr šita plinna salininkas gule* ntmokėli rara mortgage. ir tuo pačiu kartu ne 
jua ura im4«-d kaip “RANDA**

Tlw llomratrad .Vamriathm Ine, taip pat ims M<IHT<1A<IEX mokant 4<į$Š 
kaa ėrarlh motu ant namu (arkamu prr darbininku* Amrriran Wia4rn Kampaiti- 
J*" iki *.*<« Verti**. alaižiurint kad ravininkaa mokra ninrtgagc aut irkanrio mėnesi
niu pliano,

PRANEŠIMAS.

šiimini pntn*-šn. jog šiandie, 
t. y. rugsėjo lo «|., Dievo Ap- 
veizdi* imrapijos svetainėje j- 
vyk* “Keistučio** repeticija. 
Visu* vaidintojus kviečiu bū
tinai su važiuot i.

J. Balsis, rez.

It TOWN OF LAKE.

I, Vyčių I” kp. »n*irinki 
iiuL* šiandie įvyk* šv. 
žiatt* parapijų, salėje, S 
vakari*, šiam- -uairiukina 
kė» mum* (iti-itarii apie 
ropijo* luutarų.

Korespondentas.

t
I • f» V

»«w

rtul »Mt'

« htDl

iua ri.iuii.
$1000.................... . $8.50.. ...................MM iki $1000

$1001 - 2000.................... ...7JM..........................1LOO iki U.00
9001 — 3000.................... ...8.50......................... 16.00 iU UJO
3001 — 4000.................... ...9.50.........................20.50 iki 24J0
4001 — 5000.................... .11.50 .. ...................... 26.50 iki 30.00

TIm- IbHiirati-ud Aama-iatiiMi lim, priima tiktai imujaa tnortragr*. Nei jokiame 
atMlikimr ji nrtnainya amo mortftap- aut llonH-airad Aama-ialnm, Ine.

Itt ItAVtMIMtt l’ASKoMtS taip |mt lm* >hi>*lanuai ant viršum paduotu mort- 
ttain- mokrarin darbiniiiknuia Ane riran W<h4<-ii i 'iaupain kurie nori |ia*il>udav<*i mii 
Milys *a«u plianu.

i*ICESKAMt MAS — Hile tlarbininkaa kuria diržai Amrriran Wi*4«-n Kompa
nijoj Itiržrlki IG. lupi artu bilr .larliininka* kuria yra inšiuoruotaa per tlnmp Lifr 
liiMinom k<mi|ionija Amcriraii W<a4i n K.-nuuinija turė* piltum Irfara vartoti virš 
paduota* pro ilrrija*.

Tl» lluiiH-*iiad Amuriatiiin Ine, paakdim pinincua tiktai ant |uivienin nomu 
t..r. t.ta pat* žmotfila ityirti*.

American^oolenCompany
ImM l'oo4 Prvsricnt.
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