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Bostoną Valdo Milita 
rine Valdžia

MIRĖ BUVR8 ANGLEKA- 
ŠIŲ UBUOS SYKUS 

VADAS.

VOKIEČIU KARIUOMENĖ 
AKEIMULIEllIVį.

Berlynas, rag*. 11.—D Ka-
raitančiam* prnneėama. kati

ANGLAI ORIAU J A AIRIŲ 
NAMUS.

Paskelbta streikas plieno 
dirbtuvėse

KARIUOMKBR SAUDO
riaužibibkus.

Batai, Mass., rug*. 11. — 
Šiandie Bostoną valdo utilita
rinė valdžia. Kurtrvikavu* po- 
licijai. kuorą- |utrų tuierie 
rantė betvarkė. Kaip tiri di- 
deeaio (mrityriajinio mterie 
pakilo viri kituomet kur nr* 
vtMtM- paririėpnrieji piktada
riai ir radikalingian.ieji rie- 
mretal Emoaių gyvybei gru- 
mojo (Mivojn*.

Ant greitųjų paėankta 1.1 Mar
ginė (Milicija. daugiausia i* 
Harvardo univerrili-to duden
tų. aeįrtrngė palaikyti tvar
ko*.

Tadai mirrtsa pakaukta vai- 
riijinr karinomrnė. Aiamlie 
■---- 9-1 *-----et- _X*mlXaa Im — * -wruu niiiMię ir pe«-
ėiųjų |>ntro1iuojn gatvėmis.

Vakar vietomi. įvyko riau- 
rių. Kariuomenė prieė riauH* 
ninku, pavartojo kulka.vni- 
džiną. TfanaMa keti Iran ą, 
tarp kurių yni ir mot>Tų.

Kaip rinndie mierian Ini. re- 
traukta apie KMMI kariuome
nėn.

f-M m Iri m nw žjaHrivifnlriy

Mamaeliunett. valriijo. Dar
bo Federneijn kuip karta. 
Grei'nfH'lde turi .uvnžiavimų. 
Ktrvikuojntu'-ių (Miliruamų uni
ja priguli prie lo. fedmrijoa. 

Tad nuvažiavimo įrekytn vi- 
mhii. dnrbininkų unijom* llo- 
tone pakelti .treikų re tikėli: 
(atremti polirijon unijų.

Jei aurirrikM* vire* prie lhlrbininkų vaitai tvirtina. 
Daria. Ferleneijun prigulinėio. kj1)|
IltlIMlM tlKtlIH'f. •alL'ilflin . a aa e a aa

PLONO DIRBTUVĖSE 
STREIKA8 RUGSt 

JO 22 D.

Wuhingt4>n, rug*. 11.—24- 
rių plieno dirltluvių tlarltinin- 
kų unijų atrtovai eta nuvažia
vę vakar pagaliau* pariteibr- 
gvtieralį plieno diridavėne 
rtreikų. kur. turi praridėti 
rugri'jo 22 d.

Vi*o* unijų at*tovų pa*tan- 
g»* a.meniėkai parimaii*1 i re 
l>li<-no korporacija* virėinin- 
kai* nuėjo niekai*.

Vakar kritirteoje valandoje 
atrtovai dar kartų krri|***i į 
prezitlentų YVileoaų, kati tarei 
kų-nor* nuveiktų paricirtu lai- 
ku, kad {NMiavyt^ knlctŲ 
nor* intakų j plieno korpora- 
rijo* virėininku*.

Teėiau* (irvzitlenta* re tele- 
granui timjnu* atrekė. idant 
unijų atrtovai ioūp nor* *ari- 
huktų *n rtrriku ir palauktų 
darim ir kapitalo revažiavimo 
IMiM-kmių.

Ta* alrekvmn* mųatenkino 
darbininkų ntrtovų. Ir tuojau* 
(ki |o |m«hry1a rtreiko rezo
liucija.

Streiku palies 900.000 
darbininkų.

Darbininkų unijų vatini 
tvirtina, jog rfnrikan irti* kuo
ne viri |tlieim dirbtuvių tlnrbi- 

Iįlinkai. A|t.kuilonui. kati virej 
relyj .u.trvikuo. revir* 2Htl.- 
<N) darbininkų.

lCri jaaaaa.- 4ja res « matas.

New York. rug*. II. —I'nrt (vokiečių kariuomenė pilimi ap- 
Graduate liguninėj mirė Jobu 
Mltebeti, kituomet buvę* aa- 
gh-ka.ių organisacijo* l'nilrd 
Mine \Vorker. of Ameriea 
preaklenta*.

Velioni* ėjo vo* 49 metu*. 
Pinu <le*imtie* dienų jam |M- 
daryta oĮtcnieija. Gydytojai 
buvo į.itikinę, jog ji. |m.- 
vrikrių*. Teėiau* mirti* už
klupo virei netikėtai.

Kuomet (muitų pirmadienį 
ligom* rerilpaėja, gydytųjų! 
nn^rretulė, kad jam reikalin
ga ėvū-žio kraujo. Tam tikr
ini apriėan' (m.vęrti, revo 
kraujo duoti, jo .unu. Iloln-r- kirvių kariuomenė norinti marį 
ta*, 22 m. amžiau*. Dėt ligi/ 
poarėėjo ir kraujo perleidimo 
nebuva galima atlikti

Jobą Mitebell buvo gimę. 
1S7<l metai* Brahlvood, III. 
Eitlama* 11 metu* ji* jau dir
bo mainom*. Dirbdama* nžri- 
intererevo «larbo prnldemo<->i* 
ir tuo tikriu vakarai* mokėti.

INICi metai* ji* (m.ileido ke
lionėn per Aalie* aagiekaoykla* 
organisuodama. dar tuomet 
ril|mu* unijoje aaglekariu*.

1M11 metai* ji* iėriakta* aa- 
gMc**ių aocaaisaeija* sekre
torium. Pa.kui to* organizaci
ja* (*rexi<len1u. Prrznlentnva 
nuo 1999 ligi 19US metų.

Angk-kn.ių ji* 1>uvo hitai likų tikėjimų.

Dublinas, mis*. Iii. I’.. t-> 
kaip rinn-feinerių būry* mie-

Kardinolas Nercier - Tikras 
Demokratas

unijo*. tuomet. *akuma. priri- 
ei* mie.le |tn*ke|lili kari-* .lo
vį. Ne* tuomet la-tvarkė (KI- 
ar*ė«.

Jau ir datar n|Hpk-ėta <lau- 
geli. krautuvių ir žirninių.

TRUKŠMAS AUDITO
RIUME.

Vakar, nig*. 10. N. V. »enn 
toriai Cbieagoje (irmlėjo kam- 
|mnijų. atkreiptų (trie* laiko* 
Mitnrtį ir tautų -ųjungų. Knl 
Im* |>ti*akyln teatre Andito 
rium.

Nudrinku tokio- galĮbė* 
žmonių, kad a|wėmė aplinkim-. 
aplink teatrų 
tuk.tnnėiam- 
vieto. teatre.
trūkimą*.

Kali* jo < m;toriai .l..!,t,--ti. 
Būreli ir Mrt'ormirk. Kalbų 
uw-lu daug kartų jž**i*ta* pre- 
xidentn*. kuri* «uindi<* darinio 
jn*i ui mliriknvimų taiko* *u 
tartie*.

vokavo thrlūninku*. Ne. tn 
kor|H>ravijn (a-r vi*ų praeitų 
pu.UH'tj Inkeriavo rtreiko ir 
jin niigi'ri. Tuo tikriu korjm- 
nu-ija kaikur jau iėkalno nuri* 
reiiMlžin.i buriu, virekių val
katų ir juo* afiginklavii* iirii-i 
■lurbiniiiku*.

Kud plieno kor/toracija *n- 
-pravokavo darbininku*, aiė- 
|ke*uių (irimdymų n>*reikia 
ikaip ta*, kuomet k*>r|*>raeij**- 
Įdirrktorių tarilae pirminiu- 
Ikn* t Saly (ui-kell*-. jog ji* ne. 
|iri|nžįrta* jokio* ihrhininkų 
unija* ir *u jų at-tovai. neiti- 

'ri* nieko l. ttdrn.

gatve*. Keliem* 
žmonių ik-Iiiiv-i 
tintVe-*. (atkelia

INDRIBO UGNEKALNIO 
URVAN.

Rvmas, rug*. 11. Krotnn 
l< ių (Mieik.lt/ direktorių* ’Pa- 
rė'li ii neril*»rvūmo įkrito 
iignekalnio Ve*uviii* įtrinti ir 
nuriti įėjo,
Krintant jam pavyko teeinu* 

lindi verti krūmų. Va* m- iti- 
ižgellM-ta*.I

lenluri IJrtuvų. |ierrikeldan«a Krro<1V ((W|t 
|4Hy iVmmm Ktaųirilnr.. Bijant. jr nitginklnvti

(Afitr vokta*ių luirinoiiHiH** ImrriviŲ Ihih. wkttnrm imlcti 
(m.itrankimų i. I.ieluvo* daug > |.aj||ĮnKj kareivių bu-
kartų praneėe Berlyną*. Ir vi- (1į|,!„,(,•. gvvrnlo-
.umitet tie praneėimai nrimvnj,,, |lmic MnlI1IJ ir krautuvių 
tikri, tini ta* |«it bu. ir *•••» jojaplėėtn. Ilnugi-li. mimų np- 
*a,r’,,1- Įgriauta. Mierie Movi* (ui.ilmi-

jri-tina*.
t Nulig gantų ėia žinių. mie*t, 
Penimy apie tėt krautuvių npi- 

l|dėėta. Padaryta dideli materi- 
Ijaliai ntm*1oliai.

|MHy U(*-» Klaipėda*. užjumk* ir nuginklavo anglų

RYGį UtttĘ VOKYČIAI.
Barelis, mg*. II.—Čia gau

ta žinių, kad Dygų iėnaujo už- 
ėmuri gvnerabi i'«n <b-l Gollz 
kariuomenė.

Tnijųmt pranerema. knd vo-

čimli ant Rolagaja.
Ii pn*i tikimų ver*mių reži- 

nouio. kati p* von der Goltz 
turi kariuooMOė.: Ift,t««i IJe. 
tavoje. 25JM0 Mintaujoje ir 
apylinkė**- ir Mažojoj
IJrtavnj (rytim-j Prerijoj).

mylima*. Ja pagerbimui an- 
glekariai latre paricyrę iventę. 
pavadinu “MteMlio diena“. 
Ka, metai talveatė iAkilmin. 
gai buvo Jam jrir-

oncnniuciyijr 
ag jį ant ran

kų nešiodavo.
Svarbu paminėti, knd nn- 

Imėninka* Inivo priėmė* kata-

8. VALSTUOS PALIUO 
SUOS VOKIEČIUS BE

LAISVIUS.

Waahiiigton. mg*. II. — i; 
amerikoniAko, rtovykhui l'ran- 
entijoje gauta žinių, kad viri 
vokieriai kari- neini.viai Im* 
|mliuo*uoti *io neneria imliai- 
goję.

Tuo* neini*viu* Ainmlie »an- 
goja a|de 24.<aai amerikoniš
kų kareivių. Taigi ir tie karei
viai bn. |»liuo*tioti nuo (tarei- 
gų ir veikiau regryž namo.

RATIFIKAVO SUntAGIK-
OIŲ AMKBDMKBT4.

Ooncord, V. H., rega. II. — 
Nea- 1lam|t*1iire vabdijon že- 
nii-ny.i. Iegi>ln1uro« Imta* 
mtiriknvu refrngieėiii nmend-

i lUriltų.

ŽYMIAUSIAS ŠIOJ ŠALYJ | vį. parodė, jog ji* yni per* 
SVEČIAS. <l<'-m įlemokraln*. į .uvirinku*

, *iu. ji* atrilie|M*:
“Tikimi*!, knd mnno atvei* 

in (mdoktmė Amerikai |ta*iek* 
vi*u* *nli<~ kmėln*. AA ma- 
liinėėiuii prakirti ėia keli* 
metu*, užeiti kivkvienon pa* 
*togi'm ir (mdėkoli vi*ieui* 

■ lig vieno Amerika, žimim'-m*. 
Ib'lgija yra *il|itm tania. Me* 

į ilgu* įimtu, turi-.iim- n-iutiiv 
jant ju»ų. 'liet Belgija nikiu* 

ir imdėku- «avo ”«li !<-niain 
' broliui **.

Vokiečiai nepataisomi, 
imiimiitoį

“Vokieėių tauta «lar nepari- 
oh--. mokino iė |ui*laro*i<e (tarno* 

na man <lariri ilgrreė už «w- ko*’*, knlliėjo knnlinola.. “Na
tų*. kuomet a* pariketinnu;'1" ėinndieninį nupimlitnų vo. 
pranerti Ameriko* žmonėm*.; kiečiai |iri|mžį*tn ne kaipo 
kiek «lang jiem. IMgija yra' Dievo rykrtę. Itrt kai(» pa- 
dėkinga. Mano tautiečiai vi-i' gb-žo* dvnrių. Vokietija pa
laimi gvirtų čia atkeliauti irjgvidau* bile dienų pakdti 
(mrekyti Amerikai, kml In re- naujų karę. IH me* Belgijoje 
Ii* mu* iėgelU-jo nuo lauki, i ir Pvaneurijoje nejam-iame 
nuo vergija, ir nua niekingo.;jan tokio* Imimė*. kokių jau
nieji i v*”.

JAPfiMlll IfMCnnilL ir l*rMmija. Ir taM tu. *a-'Japonija* pngt^l.o Nil-rijojr

Washington. rug*. II. —Nuo ,Ų 
vieta* Ju|H>nij<>* atrtovų patir
ia užtikrinimų, kati Jn|Mtnija ' 
iH'kuomei nenorėju*! ir neno
rinti turėti nieko bendra re 
Mekrika. Yra buvę virekių 
Įmritolų. kati Japonija Mekri- 
koje norinti gauti virekių kon- 
ev*ijų n rita revartie*. liet ta* 
wtiv*a. kaip tvirtina miknilo 

. I vyriausyltė* atrtovai. Saka, vi* 
, tai e*ų vietų (trariiiuinyinai.

Ta* |mt yra ir re Nilierija. 
Tenai Japonija nrieėkanti jo
kio* »au nmbifijo*. nenorinti i 
•nvintie* teritorijų.

Ka—kita gi yni Korėja. To*' 
ralie* Jti|M>nija. *ako. jokino 
budu ne|>a1ei«innti i* revoi 
rankų. Virekie koreonų »uki- 
liuuii lm*ių niinialėinli >|*-k<> | 
mi*. Ne* Korėja ja(Mtnani. tu
ri dilielę *trateginę reikime. 

Taip kalba .ln|mnijo* ainiui 
•nilariu* Meksikoje, bamiui- 

; Kiijiliifn < įtari.I
Darbuosis išvien su S.

Itantim* Otnri •«!*<•. 
piNtnlit* olniij: knltainn 
LptNiliŲ iUliHoviiitŲ 
. iU-t Im- \rn tik |*rn»iin:tin 
imt-. N«’a lietini j”klŲ
|N»lifik«*» tikdty toj timpoj re- 

jpilhlik.ij.
jn|M»iiŲ {Mivrii- 

iim> Mek*ik«>n yru jatobuirtiMo* 
ta X, VnbtijŲ <lor Anglija1

V.

New Yorlc, rug*. 11. —IM- 
gų knnlinoln* Mervier via (ki 
vadinta*: brigų luižnyčio* ir 
tautu* kareivi*. Ne* iii i *u* 
keturi, metu* ji* priej vokie 
ėin* uiilitaridu* ii*imiiH-l .lu
tė reii» krutinę nž *av«, reiį 
ir sivo tuntų. Nekuotnet ji* 
n>']«il>ilgu vokiečių gnitiHijimų.

Knnlinolo Mvnrier akv/v nje 
•ireiėkė areni*. kimna-t ji- 

ir pirmu 
ameriko-

iili|H> ii garlaivio 
kartu atrištojo ant 
niiko* Želtlė*.

“Ai laukiau Aito 
taip ilgai’*. kalltėjo *enrl:*l 
kardinolo*. “Kiekviena

'lėmė 1JI1-I metų pradžioje. 
Nv* žinome, kad re niurni* y- 
ra talkininkai. Amerika it>- 

Nuo tu momento. kaip Ilk tei. Vokietijai į atkelti kda 
kardinolu* ėia nplei.lo guriai- tokių knn,'**.

Patvirtinta Taikos Sutartis
su AustrijaIv* ten |«darč žymiu* inierti- ir už t, *iuk-.ru*iėkų Šneka- 

ttbuu*. ; lino tiulį.
Tuo tarpu ėiamtie Mekrikoje Debiiclii atrekė;

gyvena neekuitlinga* buri* ju- Į Vi*i/|nnna. Iei*kib- nuin |m- 
|Mtnų, kurie užriima |mpra*- *akyti. jog *lti|toiiijn nekmumi 
to biznio vedinus. Tututi ja|*>-, neguli *utikti re tokiai* |iariu- 

lynini*. Ja|*>nija neturi lerilu- 
rijulė* ambicija* Itu-ijoje. 
Jiųmnijo* |Militikn - n|**au-
girti Silu-rija* geležinkeliu*. 
Įuilnikyli juo* ntiilnrytii*. ge
ram *iovyj tran«|M>rtaeijre 
1ik*lum*. Į|uiė lnin*|*>rlimti 
reikalingu* dniktu* nukentė- 
ju-nrei- nirem*. kurie nnrriai 
kovojo ir kovoja »vnrbini« 
relie* reikalai*.

“.laponiju- (mlitikn lygiai 
'yra ne*imaiėyti j i idujiniii* 
;ltu*ijo. reikalu*. Kaip .lapt 

'•■nijo* vyrinu*yiH-. taip jo* gy- 
Bet JnĮMtnijti pirmutim'' |«ti*i lufilojai *ti gilia *im|uitija ut- 
•kultino Kim j-n. ten pravedė 1į ;r j;,.,,,, koku

, reikalingų tvarkų ir reli* ėmė'galint 
i kietėti.
. šiantlie Korėja ja|mmtm* i 
'rn Inluii »vuib lietu -trntegi 
niu žvilgreill d'-l jo* geografi 
llė* (Htzieijo*. ‘luti Korėja jn 

Į|.>iuini> būtimi- daiktu*, kad 
.a|idrau*ti .la|*>riij<t* imperija. 
ia-|udie<'iaiiiĮ I*;.

Bei to Japonija vi-iniiii' t 
yra |Mi-irengii-' imvnrtoli -i* 
kn- prie* koi'*>iių *ukilimu* 
ir prie* jų not.i ntrinu—ti mm 
.IfMtllijo*.

Kitaip su 

Apie Jn(*>nij 
į Siberijų |inai-l<itio lieto* jn 

n*adn* (mlytloiu 
-) Kat-iiji !>•■ 
buitį kliiiviiiiun- 

jsi įnami tlitrili 
ta žinių, kad ru-i 
Kol-aka* pilė-

tikriau ievini darbuoiie* | 
Nuv. Val.lijomi* ir luini-1 
vyriyti Mekriko* natūra 
turtų prrkylių.

Kas kita su Korėja.
Bar<iiui* Otori teėiau* ii-iii 

kitaip atriliepia apie Karėjo* 
plleiauenlj. .

I*ri.imin«buuu* Korejo„ pra
eitį. ji. nako. knd kuomet a- 
nai* metai* lėtini buvo (lakilu- 
*io> *uirulė*. Ia*ni pii*iaii-n- 
Ii* lengvai gnl*-jo |>alvk1i llu 
-ijw arlia K inijo. val<lžion.

I

j»r 
npie

iithiiiroln

Siberija.

>• at-im-iuii.i

AUSTRUOS ATSTOVAI PA 
TVIRTINO TAIKOS 

SUTARTĮ.

u-IIh*., kol jie revo *.n 
lij neįi<- reikalingo- Iki' 
*>•••-
“A* -upraitlu, ka,l lokio- 

pat (.ditiko* Sil*-ti ioj- laiko 
• i it -*-. \al-tij>i*. Imerikoui- 
l.i ir japoniški kim-iiini drr 
bimjari l.-ndrai Silterij'tje. Ii 
lt tikrinu. l.tid jaĮMifuii įriti’ 
l.-tultrtltrttįtini inie nlfnif.i- i* 
tiliuuii ir -u pibui pa-itil.- ■

liti
• *

Ii
i

Ti

u

tl

[taip kilu vieipritija turi |M*i- 
, račyti, nrlui ne.

Ižnyko Austrija-Ungsrijs.
I Su laika* *iitnrti<- įsitvir
tinimu i-niko kituomet žymi 
Eurn|mje A u*t rija*-1 'liga rijo. 

Į inųieri ja.
I- ta- im|M-lija. ėiutldie *11- 

• daryta kelio* nt-kiriie r>-*|>ub- 
liko*. Kni-kiirio* teritorija* 
|Kii<-1o- Ituuiiinijni ir Italijai. 

I Nertelaėtina. Blllll.ioji impe- 
•rija buvo *u«hry1a i* daugelio 
tautų ir tniitelių. l.alėja gy. 
vitoti til. taip ilgai, kol buvo 

ll,. tini komu geležim'-- rauko*, kol 
Iteiim-r. Pa*1nrn*i* pirminu-in' uyvenlojai atokiu! *lovejo nuo 
|»n*ira*ė *y|f*odnnm*i* j *u*i 
rinkit-iu- talkininkų ut*t»iii*.

I S:i-iritikime ne»hlyinio An 
'glij"- pmujera. I.liųd tlr,trg 
it Sm. Vid-’ijfl at-tovn- pitl' 
lltut-e. Tnd jiedu ir n<-|iti-i!a* 
|*o -utnttilui.

Pii*ira*yma* ii-ų ntrtovų 
||ui*ibnigė tuojau- (“• IH*> At 
l-loltii |*t to iiiažltlėjo.

Si g.-hii m i r i u, 12 »d i
mi" Paiiriuil-. \1-hnni lutėjo 
•inngati- hik<> |iuvažiimli. 
• lin- 1111111 laimi gražu*.

Rumunija atsisakė: 8crbija 
dar nežino.

Germani. Prancūzija. 
II. Vakar 1>>^»i ryto

St. 
| rug*. 
ėin |miIi irtinln laiko* .utnrti* 
*u Aii'trija, I-litriniam *il*iriu 
kiliu- |iirmiiiinkiivo įniko, kon 

Ib-renei jo- pirmininku- tie 
' ll|< lleetttl.

Atidariu* -n-irinkimų. (•■• 
įtaiko* -utartimi pirmuiu«m 
,|<iikiie-tu |ui*ii.>liti Aii-triio* 
nt-loini *u piriiiiiiitiku i ...

-u-iprat into.
Pati All*1rijn Ainruli” |m1iko 

..ui/.. iie*|intija. h jai įniko* 
•utartimi nei iiždnuirta jung
tie. -u Vokietija.

PILIEČIAI PASIPRIEŠINO
SKAITLINGESNEI

POLICIJAI.

Rumuntji išpildė savo žodį
l*nmiiti«.*«•■* tH*|Mi«

I,.’,l.o. .„I.uturu, II-
......j., n....... I- .-I.il.i- N 
. -i nė r.- . S* rl>i*.- tJugo-

iru «n- 
a-l jie 
.Hiliri-

:• nitlių 
prie*

I

II

i*l I

RUGSĖJO 11 1919 M

tun

i

Mieik.lt/


2

Kati* žmogus apsireiškia ■ liečiu. To neišpildžius, ne
tikru žmogum! Tada, kada ji-'duos ramybė* mum* sužino už

Aiškinimas {statymp.

kanu tai micMaa 
no. Tai yra Ilaltgudijos 
nė. Gaila, kad mųa broliai 
Baltgudžiai dar tebėr taip ne- 
susiorgunizavę, jog juos visi 
svetimi engia dar labiau negu 
mus.

■•ta-

Ketvirtadienis, žttjfa. ti, totfl.-

dinta tiroete, tnemit, anot 
man beraelį.“

Įtangų šitai daiariri kompn- 
1 ritorius pradėjo “tempo ru- 

haln.“ Kaip vėjelis Lietuvoje 
kartais smarkiau, kartais lė- 

' čiuu pūstelėja, tai taip ir jau
nimo širdžių jausmui lyg su- 
drvlui, lyg svyruoja, tarsi pus- 

i lelėjaiiui žvakės liejisna.
Pasirodo, kad net ir muiikų 

Įiasickia (ailitika. Prieš mums 
atsisvvikįsiant siui|mtingaM* 

1 durtas uždainavo: “Įleiskit j 
' tėvynę, leiskit |ms savus. Ten 
1 pradžių^* krulinėų aŲpuvjM 

jausmus.” Tai sveika politika 
1 be partijų, be pagiežos, be au- 

ktvta's. pilna trryno* meilės sa 
vo tėvų krašto.

Nora dainininkė yra čia A- 
merikojr gimusi, bet jos nie
kas neatskirtų nuo lietuvaitės, 
atvažiavusios iš anapus van
denyno. Jos įtaisas ir jos vy
ro skandinamas pijami* iš
reiškė tokį ilgestj Lietuvos, 
tokį norų tarnauti tai myli
mai šaliai, ir taip susiliejo j 
vienų eĄ'laę, jog mes klausan
tieji, tarsi, negirdėjome to vi
so ausimis, o jautėme siela ar 
dvasios akimis.

Kad aš to vakaro įspudžaua 
imsakojnu vienam mnaikos 

: “Tu turbut 
buvai |m> kokį nors užkeiktų 
Pociaus šalininkų.“

— Kodėl tu taip sakai! at
šoviau aš.

“Na-gi visos los dainos 
Porinus užrašytos ir jis sus
tatė pijaau |iritarimų jęms.“ .

Negalėjau ginčytis. Faktas 
yra, kad tas gražiosios lietu
viškos 'lainetės ir mriiodija 
prie “Lriridt j tėvynę" yra 
p. Antano 8. ltarimm veikalai. 
Bet nė joks “užkeiktas šali- 
aiakas“ jų aadaiaavo. Kas 
mėgsta gražių ir naujausių 
muzikų, (pa galėju aaVaimi pa- 
sinauduti tais visai nesenai 
išėjusiais veikalais.

Viaaas svaMaa.

ir dar
eiknlnoae. U to kai- 

karie apėjo, kad yra lietuviš
kų dainų sumanių negu trys 
tūkstančiai metų.

Pasišnekėjo svečiai apie dai
nelę, fMsidalino įspūdžiais ir 
žiurėjo į šeimininke, ar ji ne- 
padainuos dar daugiau.

Pasigirdo lyg lakštingalos 
gaida, lyg nakties akordai. 
Tai rėj ėeimyninkas suskam
bino pijanų, o šeimininkė už
dainavo: “Vai močiute mano, 
močiute šiniele, kalbin mane 
liemužėiis į svetinių šalį“. 
Močiutė, žinoma, nenori leisti 
ir teisinasi, kad dukrelė darbo 
nemokant. Bet mergaitė atsa
ko: “Močiute mmio, močiute 
širdele, kokuo girioj gegužė
lė, kas jų išmokino? “Itainia- 
kei tariant žodžius iš pijano 
girdėtis kukavimas: minorinė* 
liūdna tercija. Gal kitose ša
lyse gegužės linksmesnės, liet 
Lietuvoje, varguolių žemėje, 
ir gegutė liūdnai kukuoja. 
Tų (Mstebėjo koni|>oxitoriuN. 
kuris sustatė pritarimų šitai 
'luinai, tų atjautė ir |iats pri
tarėjas, nelteutsilikęs nuo kuui- 
poa* tariaus.

Prisiminė Iftatuva ir jos lau
kai. ir girios ir paukšteliai, ir 
tos mergelės, kų šiaip nedrų-

toje įlipusioje ant poslapių M* 
-54. Anekdotą smarkiai stili
zuota, L y. prie tikro atritikimo 
joje |uidėta daug imgrųžinimo. 
Sveiko proto mergaitė doriškai 

, nesugedusi negalėjo riti pasi- 
skandv ti vien dėl to, kad jos tė
vas m-teisingai išsitarė, jog 

Įpuolusiai moteriškei nėra vie
tos pasaulyje kitur kaip aut 
upės dugną.

Autorius daug daugiau iš
kalbingų puslapių jiašvcntė 
aupo ni esi bum nmlėrišiMM
idealizuoti negu toms, kurias 
jas iškelia iš purvo savo pari- 
šventimn, negu Gailestingo- 
šiom* Seserims. Apie Geru Ga- 
nytojo Seseris yra keli žodžiai 
ant 48 pust Apie Av. Vincento 
Dukteris ant |aud. *6—78.

Ti<*k uįmc autorių ir jo vri- 
tarife

I Jeluviškaii'Vertimas yra ge
ras. Kallm graži ir taisyidinė. 
Tik vertėjas nevengia lenkiško 
žodžio "locuaa“ (|* 6, 73 ir ki
tur). Jis vanoja vokiškų žodį 
“žiurstą” vietoje priejuostė 
artai priekaište, (p. 75), “uba
gai” vietoje rigėta (p. 11). 
Kartais ueuialouus susiprati
mas išeina, kuomet angliškų žo
dį “tale“ verčia lietuvišku 
“juisaka," arlm “apysaka.” 
Taip ant 12 pusi. EvaugvUjus 
žodžiai apie Kristaus užgimi
mų yra pavadinti “apysaka.” 
Aut 38 pusL Evangelijos apra- 
šyioas apie Magdalenos atvir
ti rnų |mvadiutas “jiaaaka.” 
JtaitotMBi Mstaimjuų
kad lietuvių kalboje “pasaka” 
ir "apysaka” rrištaa prama 
nytų, u ne teisingų dalykų. 
Bet kalbėdamas apie Amerikos 
didžiavyrius vertėjas vartoja 
žodį “istorija" (p. 24). Ritos 
ir lurikuriotf ktaidos
ftymiai MgadiMa Kaip talrathh 
rv autoriau* gabiai parafytf 
knygutę.

Dėl jos vertimo |iasi<iarė ne
maloniai garsi istorija. Ant 
kuygutės aiškiai atsjmusta 
“Vartė tara. Jurgis F. Jonai
tis." Taura tarpu kun. X Ta- 
muliumu “Lietuvoje,” kurios 
s|«au*tuvė tų knygutę užbaigi* 
ir “Drauge" apgarsino, kad 
jis vertęs "Meilės Galybę,” ir 
kad kun. Jonaitis tik pasisavi
nęs tų vertimų. Kun. Jonaitis 
tyli, u muitu visiems nemalonu.

Kun. Fr. Būtys.

taip šventas musų drųsios ka
lvi vijo* aukas, už tuos brukai- 
ėius įtiksiančius mažulėlius, 
kurie lie tėtušių, Ik* matulių 
švelnių rankelių kankinasi, 
merdi.

Tik luuiitpitykimv! Apie aš- 
rimui šimtai tuk-tanėių lie
tuvių gyvena šioj šalyj. 
Galime daug kuo lindėti sa-

jaučia savybe gailingumų ir 
artynio meilę.

Meilė gyvenime žmogų ve
da prie įminimos, prie los švie
sulės, kuri spindi musų uugš- 
ėiausioje sųUMHa-je, sielos gel- 
na'-je. Tai-gi, lierods, ir reikė, 
tų suprasti, kini ramybė, (Ki
lsima ne ant vėjo -|mnių gy
vena, l>et mumyse («iiėiinw it 
kad jos laukiantiems ateinant vieiiisi'*me, durniumi tik (ai vie-

Su šios šalies įstatymais 
yra tas keblumas, kad juos 
kiekviena,, teisėjas vis kitaip 
gali aiškinti. V|mr ta* yra su 
naujais, nenusistovėju-iais j- 
siūlymais.

Geriausių to pavynlį turime 
iš karės meto svaigalų probi- 

“i« įstaty
mu- eme veikti visoj šalyj su 

,krs«.*c "*<.«.> urM.t- įtapau i diena. Visas laikas
įvairių (altas apskričių teisė. 

’< aiškina. Vieni sa- 
įstatymas leidžiu

LtETVVIV KATAUKV lUrciKAnih 
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-DRAUGAS” PUBUSHING CO. f'ko. kml In-
zmonėm- dirbti, pardavinėti ir 

I vartoti -vaignlus *■< di<l'-*>niii 
idkob.Ji'i nuošimčiu. Kili -u 
nuiži -niii. Dar kili teisėjai j 
siūlymų aiškina |<udrvm<lumi 
išdyrintai-. Jie mėgina su»*k- 
li, mm kaip didelio nuošimčio 
alkoholio žmogų** gali a|sn*ai- 
gli (nusigerti).

Ir taip Ilgšiui nieko galuti
no ii'*iiu-pn;«tii tame irikalc. 
Tn- dii'Hln pntg"- daugeliui 

i .-u lim įstatymu.

1800 W. 46th SL Chtcago, IIL
TrtiVn MrlUal.? MII
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iš erdvių yra nesumaninga, na dnltarį, « jri dėtume po 
taip kaip kad laukti saulutės 'peukin! Nudėtuos* krturis nu
tekant iš vakari)........................ Įlijonu- dolierių I-. IL K. Iš.

Kukillllie jlill-llle lm*.', lietu gells-limie lllkstllllėius nuo ne
viui katalikai, luri-luiue gy-j Unitus iiiirtiea. Pamalę |u*sau- 
vruti šioje tragiškoje įjota* lio šaltašintžini sU|irastų, kad 
vos padėtoj? Atsakau: dvilm-'mes mi«rvrrgiami, kad lais- 
kmiic meilė- jausme; vienam'*. * vės galiūnai. 8u-igėdinę gra- 
kni|m atsidavę Lietuvai |uitri-;žinių įsivogtas musų teises, 
jotai; antrame. kai|io krikščio- Matote, kaip tas lengva jaida- 
nys. Auklėti gaile-lingunm ryt. tik reikia biskutukų go- 

Į jausmų, stoti j Lietuvos Itau- rų norų, širdies. Kodus, ka ( 
d'itmj'i Kryžiaus narius re- |«o* mus to yra. Ib*t jei viens 
rnėjus. Tjj duriui dirlmut jau-'už kito |"*čių slnp-lysim'’** ir 
siuiės tikrai |aJaimingais, nes lauksim veidmainiaudami, ka- 
pil'iysime užduotį tikrųjų žmo- 'du IJctuvuje per jtlaėius įau
gau*. kus, žalias girias suskambės

Iki šiol In-galiai k lydume J laisvės giesmė, |>ritariaat Ne- 
T'tuokčj'uia* vien lik ekų-tH-s niuno liangums. Ta'la gal grisi 
savo vargais pasauliui ir jam ' piniguolas pasigėrėt tėvynės 
išmetinėti už iieišklnu-ymą laisve. Taila gal Įsinslysi dums-Vyskupas žiemiui- i"-'“1, "I',‘ ••••• r«m*mu. .•.......  - ........................ ......................... j; t -

“ X.-M*mri lllim.is valstijoj pra- ’"UMJ •••‘““KU ’kumlų: . ...... tų. išmesdama- skatikų, kitų
vesta įstatymas, kurs Iridžiu "5 *«••» tftnvė tautoje .tau- į tarankiams bekojams rigrian- 
isdiciiai areštuoti kilę viena P,u "■*<> ""P l*čių priguli. • jautiems. tikriaUsiems IJetu- 1.H..I J X. ” - w ~ u-l- ..

tas Losimki.
Baisioji Rusijos liiurokrati- 

ja buvu (ainaiktausi katalikiš
kų Minsko vyskupijų trum
pai pu Lenkmečio (L y. |» 
1863), kada tos vietas vysku

pas mirė. Carui žuvus Av. 
Tėvas j Minsku paskyiė vys
kupu Mubyh-vo kaiutumiiKų 
Zigmantų Luciaski.

Jis yra U senas Lietuvos 
kamerų gimines. Jo motina y- 
ra CKėučiutė. tVčutai gyvena 
rytiniuose IJetuvos jmkraš- 
čiuose. Vienas ('erotas buvo 
Mickevičiau- ir Daukantu

žmogų, turiatį su savim deg- 
jtmės. įžeidžia jis (Milicijai už- 
’klu|sli intariiniuis įstaigas ir 
atlikti kratas, jri (ik nujaučia
ma. kad teu rnmtasi svaigalų. 
Policija ligšiol ir elgėsi sulig 
taip aiškinamo įstatymo.

liet štai tomis dieaumis 
vienas įrišėjas (Tiicagnjr iš- 
aiškintų jog (adirija u>*supran- 
ta to įstatymo mintim ir be- 
teisiškai areštuoja žmones.

Teisėjas i'ažymcjo. jog sulig 
to įstatymo galima tik tuo
met areštuoti inturiauuj. jri 

l'rirm 
kalbėdavo lenkiškai, la*l Lie- ’dvrmj jo prasižengimui, 
tavų jie mik-jo, kaip savu tė- Į Teciaus neužtenka tų vienų 
vynų. Ta dvasia perėja ir j (•rinalymų. Kad areštuoti, tam 
Locrnskių namu*. Ja buvo |"*r-i tikslui teikia dar turėti »a-< 
aiėiw;s ir Janiui* Ziguiuiita-. rimtas (leisimi leidimą*), 
kuri* yimtingai etm* mvlėti Negalima suprasti. k«ak*l b*i-: 
lietuviu*, eidamas muksiu- džintua visaip kamunlim-ti 
IMrngrnibi katalikų Akadt- Uu»- ir kitus įstatymu*. Gal u.* 
mijoji*. Jis luitai mėgdavo visiems jie prieiuami irchui- 
draugauti »u lietuviais studen-1 kaliu žvilgsniu. Tad |iatys j- 
tais ir pramoku li'-iiiviškai, jstatyjuų autoriai turėtų išaiš 
nors milr]*<iav'i kuIlM-ti. kinti visų anų turinį ir mintį.

Biurokratijai v icšiuilaujuiil i l'M“,“,,t nebūtų nesiisiprali- 
kun. Z. Lizm-ki 
ju kovojo ir L'-Irlų kartų ga 
vo kentėti sLumb.iu* lauismes.

įženkų tauliiiiai-il'timkralai 
(Xl>) IM'lm-g'lai'i j«, m-s ji* 
visuomet žiurėjo teisyliės, o m* 
lenkiško* (■'ililikti*. Kai|io ku 
nigus ji* buvo ir viii pilrui- 
uolyls-s n ptisišv'-iiiimi,. mv. 
Tėvu* džiaugėsi gavę- progų 
kuli. lz*«iii*k| (ui-l.iiii vi*, 
knpu ir (m*kyri* jį j lulumi-mi 
suvargintų Mitoku v įskupij.j.

Žirniui vy-kii|Mj laiziu-Lj u 
žinant l«ilši vikii» ir t*- pian-- 
Šimu galima buvo tvirtinti, 
ki'd turėjo pikti l.iila tarp 
jo ir tarp

Dalų.i 
ta l.<*v.i 
«l. i- m i

draugas. Nors t'.sutui aamieje ,turima neužginčijamų

’ .............. I.......'....

vieš|iutaujuiii į......
i- nuolat ►ul,l,V*

Ih*I autoriai to m*>luro. I'aga 
mino, pravedė į-talvm.i ir pa 
moju -u raukti.

I OERB. LIETUVOS AT8TO 
VO, KUM. J. LAUKAI

ČIO. PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS.
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tuvoj** žmonės tų senai supra- koja savo gyvenimo laisvę 
t«; jie jau įsitikinę į savo ga- už visų musų laisvę. Ne, bro- 
lę ir kovoja |msišveutę už lūžiai, nebus ta<ta auka, bet 
žuamiškas teises, už tautus tai - {pašaipa. Nužrisi jų širdis skan
avę. Mes dar lyg ir uežiimjo- ‘džiau negu priešu kardas kad 
mc, knd ir mumyse įtariuose žeidžia.
yra la jiegn, tik jų užguję šalt- Į Taigi, dabar, budinkime aa- 
širdyste tebegimlime. taukia- vy> tikrųjį žmugų! Motam į 
na*, lyg ata-jojaalis stebuklo, k lt. K. rėmėjų ritas.
kaita svetima rautai atris mus (hieagoje. Dievo Apvemtus 
iškeltų iš nelaimių, priespaudų. (mrapijoa svetainėje, 3 d. šia 

Itatair |<ra<lėkimc vienų gar- mėnerio visas k K. K. rėtuė-
liinga žygį! Nekkim lJetuvo-.jų skyrių Apskrity* laikė po- 
ie« 'žtiMsiiiil i*.iiiLiniimia niki. la*^<<sa.L*.L< ntXaje žmonių įsitikinimus, atsi- sėdį. Pasižadėjo dėt visas -pa- 
durniumi laisvės idėjai iki tam' 
garsiam musų pral*orių prie
žodžiui: “Žul-bul". Negal'*- 
dami kovot prieš priešus sa 
karvių, išth-ekim jiems krikš
čioniškų i'ngeUsis rankų. Pa- 
‘kelkiinc savo narsius karžy
gius mm ž'-iiu-s, kritusius nuo 
pru-šų kurdo: sutverkime jų 
žaiz'ias. staugokim jtb>s. n**s 
jų krauju ir kanėiouiis yra* 
irnAanui už tautos laisvę, už|nihėjų narius.
žmogiška* teises I.H-tuvos pi-1

I

t

I

NAUJOS KNYGOS.

stangas, kad surinkus mažiau
sia (CiiUIN) «lok į (Mirų UM*nerių 
laiku, taip kad greičiausiai ga
lima Imtų (lasiųati Izietnvua. 
Tikėtina, kad ir kitų miestų 
lietuviai užsibtėž dideles sumas 
surinkti aukų tam |«ėiam tik
slui.

Nelauk, kiniu ateis tinųitelėl 
už rankos. l«-t |>ats eik pirma 
ir kitus vadink stoti j L. It K.

Truputėli*

i met bernelis (mvodina nors j 
■ nežinomų svetimų žalį.
’ Išraiškai jų jausmus aiš- 
’ kiau halso gaidomis, negu 

dainos žodžiais, šctmyninkė 
nutilo ir užsimųste. Atsisėdus 
ant kanapos ji pati, gal, alsi- 
miiH* savo nesenai |s*rėjusios 
mergystės ilirai*.

Jai liemųstant pats vyras, 
pritardamas pijamu, lengvai, 
tyliai, bet jausmingai ir vaiz
dingai užtraukė: “Ariat auš- 
niė tek maMė tan man tai. 
kas išvažiuoti, dar man miela 
čionai būti“ Dukrelės atsisvei 
kinimas su matnše ir su tėtu
šiu labai graudingas. Tat iš- 
sirriškia ir žodžiais, ir dainos 
uieliodija, ir pritarimo akor
dais.

Bet šeimyniakė, klausyda
ma savo vyrų taip dainuojant, 
netik iH-iiuliud'i, o dar prieiiii- 
gai linksmesnė tajio. Iš jos 
akių galima buvo išskaityti 
mintį: “Jri tau rodosi, kad 
aš gailiuosi už tavęs ištekė
jus, tai tu klysti.“

Ir ji uždainavo linksmai 
pro juokus: “Gale suki ry- 
lauvu, karvelėdis luirkavo, iii- 
<k-lę durnelę dumavo. Ten 
jaunoji ns-rgi-lč* dusnvu, dusu-1 
vo. Bernelio jaunoji negavo, 
Verkė dietų tmklele, sugroti ■

t

IPJutų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienoa 1919 m. “Dran
gų” atstovauja p. J. MARGE
LIS, 544 Myrtle ate.

Paa jį galite “Draugų" už
sirašinėti, nusipiritii. paduoti 
į jj pajieškojimua ir pagarai- 
niuituų Galite gauti ir knygų.

Aiuomi atšaukiame įgalioji- 
mus kokiam nore kitam Gran
dą Rapids, Mirk. “Draugo” 
agentui

LIETUVOS MUZIKA AUGA.suomei rauda užtekliuai |utra- 
m«s. kud n|H-igintų nuo uupu'i- 

• limo. Gausios mus laikais pro
stitucijos šaltinis nėni netur
tas. Ih-I blogi skaitymai, b'ega 
draugija. M.igas |uivyzdis na- 
muose ir gatvėse. A'iskų su- 
verz'laiims ant vieno neturto 

Nitu ku* gutč* |tnrnš* la * ta iš- kun. Viiugliaii atkartoja prati
lo-n kalki. I«*i jos autorius *ra vuačs raštininkės George Sand 
likta- |SM*tus. Tat mni*tis iš klai*lų. 
ki'kvi'-iut puslapi", iš jausmin
gumo ir iš gražių |tav<*ikslėlių 
laimi gausiai |iasklvistų vi. ana* 
vi-ikulvl* j'.

Ji.- ia-*> upi>- meilę, yimtiu 
g.ii np:,. aiigsla'-uęjų it -kai— 
t<- uęgi jo- tu-Į. apie artimo 
meilę, kur nekut |>aiiiin<slaiiuis, 
kaip Du va- m*li zmmies, re
čiau i *1*šilima.-, kmp žimmės 
lurvtų luylšii Dievų ti< -n.g. 
Kuo. \ auglum iėkall'iugai rašo 
U|Me lai. kaip žtium gali my
lėti Dn vų |» r artimu-.

I’..I1- l.'lUlll .11.1, ,l,t.nuk

I
i

Kuii. I- .1. Vaugluin, Meilės 
Galybė. Vertė kun. Jurgis E. 
Jmmilis. ri.ik.illu} |tarašė A. 
Tuiuuliuiuis. Nu 12 pusi. X ir 
7 s.

Pa. 
Pa.

Pa.

Rūgs. 12 d. Mew Baven,
Conn.

Rūgs. 14 d. Watert>ury, 
Conn.

Rugį. 15 d. Ncvvark, N. J.
Rūgs. 16 d. Brooldyn N. Y. 

(Kun. Kuodžio par)
Rugį. 18 d. Houteslcad,
Rūgs. 19 d. Pittsburgh, 

(kun. Vaišnoro par.)
Rūgs. 20 d. Pittsburgh, 

(kun. Sutkaičio par.)
Rūgs. 21 d. Clcveland, Ohio.
Rūgs 24 d. iki 10 d. spalio 

Chtcagojc :r apiehnki c 
taip gi Wucon*in valst.

Grūdama* ii Chtcago* ka! 
ta. Ncw Yorko valstijoje R«> 
rhesteno apielinkeje. Detroit 
Mirh ; t* ten grjz į Pcnna vals 
tiją: EU:.?.orth. Bridgtvi!!- 
Du Bois ir t t. Ten užbaigęs 
v.Ltiuoj į Ltucmc pavietų. 
Penm*. i* kur gnr i New Yor 
ka Ten būdama* dar aplan 
kys keletą kolonijų, o po to 
aplei* Suv. Valstijas.

Ta raštininkė gyveno 
(rimtoj'* pusėje NIN šimtuMėio 
ir (avlntė daug blogo.

Yra dvvjoi'a nusikultimų rtj- 
si*. Viriui liuvn tada, kada žmo
gių vagio, girtuokliauja, palei
stuvauja. Tm kūninių iiumk*. 
nuų rusi-. Antra nusikaltimų 
rųši v ra m mokėjimą* art mini 
dovanoti j,, silptiyls; ir kitas 
dvasinių nusikaltimų išvaiz
da*. Kun. ('augliau turi daug 
llieilė- l'iniliaMus rųšie* misi- 
tadtėliauu kaip ana žmogžu
džiui s'shiKinni kalėjime, pa- 
bi’ir.'-i. I-stojam’ui i gatv, 
nu- liet'**Meilė* Galyh*-* “au 
turtu rv 'iit! mėli*-: anrr<>* rų-
• i* nu'ikul'eliairu. Tat jpa-
• u kiiii-ltiat išreikšta ant

tu

l’o sunkios 'larbo dienos 
- teko užeiti vakare į vienų 
i šviesių lietuvių šeimynų Cbi- 

caguje. R'-imyninkė turi gra- 
. žų liulsų, u šeimyninkas prie
> pijano, kaip lydekaitė vande

nyje.
I Svečiams l**šnckuėiuojant,
> kada kaliui jau beveik buvu 
i l'cnul rūkstant šeimininkas jh>-

krutino pirštais pijano Imituo
siu* liežuvėlius. Pasigirdo lyg 
dalgio skainlH-jinuis, lyg šien- 
pjūvių dnitui atlupus kalnelio. 
Svečiai visai nutilo, o šeimv- 
tiinke (atgriebė: ,,Ne bile pie
voj dobilas auga. Ne bile pie
voj dobilus nuga (H’iikiuls še
šiais l:i|M*linis. su devyniais 
žiedeliai*. Ne bile kieme mer
gelė augu nepučianui vejelių, 
nekiilluitun prie keljo."

Dainininkė paliovė 
ui,. I>et »v<*ėiuni* dar
to

ItMi gražio* to*
•t.iino ! Jo*e pradžioje gryna- 

jtamii. vaizdelis iš gnmlo |«a*
Lai prilyginimą- prie žiuonių 

reta
K *O

daina- 
skani I*'- 

halsas širdyse, .stebėti 
bet 11 visko-

r

h

in* drAiitfi.n 
fcml bi.

• • ’ii t»
«Imtu: i-

i eiliniu, krii|i ir
prih ginta ppr

miirkuii >4•UpŲRM žluMlrliu lailkr.
v lt. t t ‘It hn. j i«n*ku tlkiihiu*- Hotii

'taukinai t;«iVnrta ii
tHilUtaiaj* »<*.

l'inu tnjy tuk*tNti*
ir»'pbi%«» tokiu* pri *5 Kinu

aoAUdu* l; K JJ*

S

«
KĄ TIK IitJO LIETUVIŲ PASAULIN 

“MEILES GALYBE” 
Nauja, Puiki Kuygelė Begulu Žingeidi 
Kaina Bu apdarai* 75c. be apd. 45c.

Vertė iš Anglų kulius Kun. J. F. Jonaitis Ez-Lcitcnan- 
tas ir Kapelionas 

l'ž-isakymus ir pinigus siųskite sekančiu adresu:
J. WILTRAKI8,

3832 Fulton St Ohicago, BĮ.

I

A

Žinoma* per 25 metui ir Valdžios pririorimaa rfl

Henry J. Schnitzer Statė Bank | 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma |M 

taip ir dabar

*

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauU pirkę* pinigų ir ki'.ų šiuių 
meldžiamu kreiptis pas:

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

r

9

t
IL



DRAUGAS

Lietimai Amerikoje.
WAUKEOAN, ILL

ryta.
ANT PARDAVIMO. »AKUOlt, omo.

\i m V* HMU.IAAn. 
«H W«M K-4ft

2 |k««> VrfcltMft lu«xliRU namu Jm* 
L.X*.l>MriUM UIM. ftrtgaA,

I >M««t*Ov*r 
4<lft ftHMa' 
Iv iMg^aiMtlIftlL

2314 W. 23 Pi. OhicMO. UL
Trl. Taftai 8IM.

Ml'.tlkll \ld>|irt«* V|lk«s f»»> 
n l»» * katim* <tulrt>mij««is Aatilly 
fe-lev \m,«Ii'| t.I.e Mielių Jin |t*r« 
U I. %. :♦ • U. t. tl uty. <**>nti . del.tr 
ftaei k’ir i*» tt*in* Jin t»u|n nr 
M|M. Ji Mfctrtt Irtunv-*LI1U M kun 
.••tr» - u.

M*-- *hm UMtaMaie.«W »•*
<wa tu *n». m.

Kareivių pagerbimui 
vakarienė.

Rugsėjo 1 tL, 1919 nu, Lietu
vių svetainėje tavo surengta 
lietuvių katalikų kareivių (u- 
gerbimui vakarfaiė. Vnknriei* - 
įrengė šios draugijos: Av. Bal
tramiejaus Av. Antano, Av. 
Juoaapn, Liet. Vyčių 47 k|i. ir 
Nekalto lhimidėjiino I*. Av. 
mergaičių. 7 vaL vakare drau
gijos narių ir šiaip svečių su
sirinko a|>ic JUU astucuų. Nykiu 
susirinko ir mųH sugrjžusieji 
kareiviai, kurių tavo 18 ypatų. 
Vakaro vedėjas p X Jaukaus- 
kis pakvietė visus prie vaka
rienės Vakarienę |lagamino 
p-lėv: I* Zupkaitė. N. Įtariate, 
J. Vasiliulė ir O. Rulevičiutė. 
Nors ir j auisn* šeimininkės 1**1 
ganlžių vakarienę sugrtičjo iš
taisyti. Visi linksmai vakarie
niavo ir didį džiaugsmų turė
jo matydami brolius ka
reivius svrikus sugrįžusi u*. 
Pasistiprinus kiek, vakari* ve
dėjas prabilsią j susirinkusiu.', 
(maiškiislainas vakaro tikslą ir 
jiasveikiuęs visus kareivius 
(tcrslatu |k X Bakšį. Av. Bal
tramiejaus dr-joa ]tirtu-, kalbė
ti. P-aa X Bakšys gražiai pa- 
|NU*akojo praėjusios karės Imi- 
aMtylam ir nuoširdžiai ragitsi 
virtu gelbėti Lietuvų. Po jo 
kalta p. M. Mūrius Av. Jumm- 
|io dr-joa (linui.; kalta taipgi 
viriniu patiko. Kalta X J. 
Sutkus, Av. Antano draugijos 
(tirnb, jelė J. Vasiliulė, N. P. r - — -

L
dovanų komiteto pinu. Visų

vyties.

nupirko dovanas Vieni gavo 
«3iftus svrdcrius ir jmnėiakas 
kiti aukritiiiu žiedus. Dovanas 
gavo šie kareiviai: M. Marti
naitis liverius Staniulis S. 
Misiūnas K. Nevuntauskis, V. 
Zupkus J- Bakšys I*. Alekna. 
J. Marinas J. Petraitis, J. Lat- 
vaitis J. <Hiuitas A. Danuleri- 
ėia, Mikulis. J. tatvnitis Ma 
ciliauskia ir Skuldvekia. I»o*«- 
nas (triėiitę, visi nuoširdžiai jm- 
dėkojo draugijoms už jas. taip 
gi ir už surengimų vakarimtės 
Kai kurie jų |m|<nsak*ij«* savo 
vargus ir visų tą. ką malė IKi
limui kareivijoje.

Stuttvėrt L R. Kryžiam 
rėmėjų skyrių.

Bniginut vuknrieuinuli. kalta 
N. Mtaiuiuu n|iie Raudonojo 
Kryžiaus tuiudiiiguiiuj ir rūgi
mi visus, kml šinu w*susi rinki hm- 
sutverti L.-IL K. ri-mėjų skyrių 
.lo aiškip tiunalyiuai kiekvie- 
narni* uždegė meilę artinsi. Po 
jo kalta p. A. Jankauskas Ji* 
laipliat kviečia visus prisėlėti. 
Autgnbi kitlls'jo A. J. Sutkus 
Po jo kalimi užsihuigė vakari**, 
nė ir tapo sutverta- I..K.K. rė
mėjų skyrius. Valdi Im išrinkta 
iš sekančių usiis-nų: pirm.—Si. 
Misiūnas rast.—A. J. Sutku*. 
ižd. A. Bakšy*, irsi, gbili,: M. 
Skiriu A. Taurius | kynu 
įstojo šio* y (lai*** ir aukoj" *e 11 
kančiai: ’ |,

Jonui Maxtliau*ki' $3.011. ll 
P*. I d<4.: T. Itatotiu-. J. M !< 

Užkiš. A. Jankuu.-ki-. B. Ap* I* 
ka*, .1 M i"*""**. P. Dalu**ius- l 
kis A Tančius A. Zupki.-n.
P. Kablele* i' iu.. E Kaptu l| 
ntUskiette, K- Tekariein-, K. i

P. Av. mergaičių draugijos
pirnu, p-lė K Dociutė, raugins*

syties.

tavo turiningos ir
tavo klau-

Karei viasu dovanos.
Virštiuuėios draugijos savo

Ka t--- i------ a---------- •—• t ...
UtrjUMCtllM KMltnl IJ4HI

I/'salia vieta, J. tat valtis, B. 
Mačiulis, J. Bakšys, S. Gedvi
las, K. Kumlnitas, K. Never- 
dauskis. .1. Z*-kas, K. Stulgin
skis, J. tatvailis, J. Jusikis B. 
Visockis, K. Vasiliua, X Or
ima, J. Bukantas, P. Bujanaus- 
kas, M. Bujanauskienė, I*. Bag
donas, M. Skiriu/, A. J. Sut
kus, S. Misiūnas, J. Bakšys, A. 
Bakšys, J, Junčius M. Butkus, 

94 - R 11 ---- * V- -MMftUžMk*, v, I oUk1*
Aataviejus, J. Dorins, 1*. Baro 
ima, S. l'rlx>iias L tatanaus- 
kis. N. f'epns, P. Ji*snknitis, P. 
Alekna, A. Stanislovaitis, 1*. 
Kamša. M. Martinaitis, J. Ru
letams V. K. Zupkus, V. Skul 
dičkis L Zu|ikiutt\ J. Petrai
tis A. Datiuleviėia. J. (Himnu, 
O. ItanuiiriH*. K. Vaičių 5ta.

Viso aukų suaukojo $67.511. 
Narių prie skyrių prisirašė 7X 
(iruti pradžia! Kurs traukrga- 
uieėiai mažai garsinasi laikraš
čiuose. ta( veikime dėl Inta* tau 
tos nei kiek neatsilieka uuo ki
tų kolonijų. Valio tvaukegauie. 
ėiai, ir ant toliau* nenuleiskite 
rauki;, ttes tėvynė, Lietuva, pa
skendusi kraujuose ir jos suuų* 
ir dukterys šaukia musų |»p4- 
Ims t'žlal visi sukruskius- ir 
stokiuM* dartau!

L Raudonoju Kry žiaus rė- 
“rjų •ėtyrtat m wtilg*> taikys 
susiriiikimų. Tai-gi kviečiu vi
sus IVaukčgano ir apielinkių 
lietuvius (irisidėti |>rie jo. l'ri- 
stdėdaim prie L. R. K. rėmėjų 
dirbsite prakiluų darbų ir sa- 
ši4|M*itc savo brolius '■argų ir 
lm*lą vidkais'-ius.

Kiek teko patėmyti, minėta

atftiiankė ir 
gerta. kun. F. Kemėšis Ragino 
viaua nuliai dirbti užgiriam su
manymui. Vyčių choras ieitiim 
|M»r serijas tKMUM) auksu ir si
dabrinių imlų setų. Pelitas eis 
apmokėjimui skolos nnujų var
gonų, kurios yra $.'!,< M M. UI. Tai 
muliažas <lnrlms vyriams.

Pripažinti reikia. knd iK t- 
roito vyčiai yr* it kelrodžiai 
vieton lietuviams nes viny prn- 
kilnių orgaiiiiuu-ijų vaklyltų na
riai yra vyčiai.

Dirlikiiiie išvirtai! Ir visiem* 
lianaly kilu, ka<l ua-s esana- <>r- MBMMMltin

vakarienė pavyko. Viri skirstė.
ri |«tmkiiiti ir |iagvidavu dau
giau (outašių vakarienių.

DETBOIT, MICH.DETROIT, MICH.

Urt. Vyčių 794a kaupa taikė
mėnesinį susirinkimų rugsėju 3 

. <L Nors tuusų kuo|ta turi arti 
'imto uarių. Im4 nežinia dėl km 
kios (iriežasiies taip neskaitlin
gi yra susirinkimai. Nežiūrint 
lo, kuoja <taug veikia ir <taug 
užsibrėžė uuveikti. Kaitaugi 
yra seimo nutarimas’ nupirkti 
■bivatių — aukso luinią — grm 
Žukauskui, visi tam prijautė: 
sudėta keli 'h-sėtkai dolierių ir 
nutarta, kad kiekvienas narys 
auka turi | m remi i tų notarinių.

Musų miesto valdžin vyriams 
duisla .’J/iUil egx. lietuviškų kny
gų. Sutvarkymui to italvko U. 
rinkta komisija iš: X Aleksio, 
l>. tlustaičiutės ir K. Abišalos. 
Komisija d"l (mėmimo svetai
nės vakaram* pranešė, kad 
svetainė yra (ininita. l'akaras 
įvyks sĮuili" 4 d. Praih'-la lįst- 
kyties mažus veikalas “Geriau 
vėliau, negu niekad.*'

Svarstyta apie atgijusį lira- 
iiuitiškų Kutelį. Viskas pavesta 
valdytai, 
vyčiai prie jo (irisirašyli.

Svacstyla taipgi ir apie va
karinius kursus. Tvarkylius 
I ui vestas ir-gi valdytai. Kvie. 
■'-imni yra visi Detroito lietu 
i tai lankyti vyčių kursus. Kur
sų tvarka Imis (mskelbta vėliau.

L. Vyrių 7!l-t"s kuopos etai 
tus gi moju ir veikia. Kugsrjo 
■"I. bok* ns-tii . nu rusiriukuu.*. 
kuris tavo sknithiigar. Nutai 
•u itaty ti sienoj dideli veikalu 
įso oĮierrtę, tat pa.U'»4". k"*l 
dnr svetainė ti"ra paimta, to , 
•1*4 išrinkta komisija lai atlik

Rugsėjo, 7 <L, 1919, Uetuvių 
Av. IMro parapijos tavo su
sirinkimas reikale aptarimu 
statymo naujos bažnyčios 
Kun. Janusas vielinis klctan- 
nas paaiškino, kad Lietuvių 
Pramonė* B<-ndn*vė ima kon
traktų (Mstatyuiui Imžtiyėios ir 
liendruvė stato daug pigiuu 
neg kiti kontraktoriai. Vim 
(mrapijotuii tam pritarė. Pn-- 
senojo komiteto liko dar tris 
nauji darinkti, L y. p. M. Ker- 
talis J. Buika ir A. lMrau-*- 
kn*. A krono lietuviui truui|m- 
nų. laike susilauks Imžnyėios.

Duug lietuvių atvažiuoju i; 
kitų miestų, lik lieita, kad iie- 
gali gauti namų. Nors naujų 
namų statoma, lėčiau negali 
susjiėti užtektinai (trislalyti.

Unitai eina gerai ir užilar- 
biai geri.

Vienam lietuviui Indftvikni 
automobilius suvažinėjo mer- i 
gaitę. Kada reikėjo laidoti, ne
bara iii ko. Mus taJševikn: 
kol viskas gerai einasi, tni

Nnk-lioj, tugrėjn 7 <L Av. 
KryliaiM pnni|>ijii,« svetainėj. 
llHijlllU |MI Mll>-.>... Av. 1‘i-uiii-iA- 
k«x II* mieli-' ii.iiit-rių ir mvr- 
gničių dmugij.i l.vl;.'- Mi-iriuki 
mų.

I'iriuiitiiik.. ■>. A.iit'ii. . 
•’i'-uė, |inui<-^ u.i..-1'i.', kti-i ūi> 
>*uxiriiikimas i.i|» MiAnukm.' 
|mi*itnrimui liūdink |Mirn|>ij<i> 
Imsiirii. Nutari |>ri»idėi: prie, 
l.izaro. imtauuniil i>u.li<. \’im» 1 
nari-s |ui»ixn<-< j<> |t.inuli»ii kų 
«mci> i-avu tsnloiu

J'riėinimui įtaikių ir visu 
įtartai lvark* ii»ii Urinkin ko 
uii-ijn i.» 3 imi i . Kouiirijii nu 
k«(u» įtaikius priims šių savai 
ly. |u-lnyčioj ir Milmluj. Av. 
Krytimis sv<-u nuo 7u'H> < 
vai. vakare.

1‘atartiua vi»om» tuirvim- 
nukali ki<-k gnlinui graėsstiius 
■taiklus. Snin-.-ii l.-.ilų. knd mus 
limta .-rnižukui ir .taiklų v.-riin 
gurnu prali'iik", lilas drnmri-1

Narė.

ant katalikų neimtu* įtaigiu*
išdarinėja, o kaita nelaimė
patinka, tada -kraipiari (ms

tuos pačius katalikus 
Ar ne keista!

(m.

M&iidis.

CHICAGOJE
1* BBIOKTOM PAIKO.

Kviečiami yru visi Iii*.

Aklt-i* fiu^ikr gražio 
!••• rngiiHlainaT jauni 

uupi rkiiii" 
mitui. Vim 
iH-iuazai nu

' K1

ir

I

RKIKALntOOA
25 merginos dcl fabriko dar

ini $14 j >ųvnit<> dirlumt nuo 
dii-mis nuo ėtukio $17 iki 
$211 į MJMlitė.

American Insolated Wirn Co. 
954 W. 21st Str. Chicago.

T>1. ('ulini 1S54

;Dr. A. R. BiumenthalD. D. 
J WIV WIXUAUKTAI 

PiUrtuM' l>>Lat
nūn I 1A n to iki 

*> • •• X<įsiūti * iki 11
A»c. luuap. 1* M* 

• f. >.«« YarJr 4111
foliU iUaUkvard <417

C
• •rtnl*liv*ti>>ft *MP| AlMmiian KaruOln.* 
Ikaft4«« twAu IfO.OO, rrfft vH-4*» mti
S u>aA>kiv nux« utiniu Luinu f2.>00 oo 
ant I* tirtu •***•»«'tų.

Tal|«f« >t p^rMdntaiu ft katu La t tų 
| mutinio iiuitot* i^iirl krti*«l«tttuo. 

EMOJ*H U t««elf|rti viriui. <ie«a * M tu U>- 
kaa «*«it.t|»>la ran*l**> tn-*4 |Z- | t.*>- 
n>-l Kalki »?.?00.00

3T«ft k l'otarraM Aor. 
Ti-Lfama. 1 tavane. liftu

F. P. BRADCHULIS
LMavto Advokatas 

Attormy at Lnvr
IM * Moam, Cw. Oart 
Ikxj* 1V4. Cmtmi w>

i .ncMm. nxiw<tVMI 
i-
I 
t 
v

’i

I
v

Ant pardavimo grocerne tv. 
Antano panp. Vieta labai ge
rai iidirbta ir geras pelnas ii 
jos. Atsilaiddte
1430 & 49 Avė. Cicero, HL

BAROENAS.
A*.t   Kitądien X |*r»k'll« fcl 

i* •• ėtiuiM mM.mkasb iMUtigUn tlMlineaų 
ola klius*. Miia.1. Lr«a*4k n.*M|Mn. |kira« 
diliu* Atimif ir aOvktrsMi Mėa>.
NL liMMalaa. |»rada|«MS MtfcoA* THOdiui

70.00 | ti»mv»| Kana |<M«0.O0.

.Uit ftanktikM *w4tal
c k^mkirių isiurinm namu* kntis* 

terėoMikyr ♦ rrnty K»rke. l«-ia* 2M*, 
|M^|.M Urtės nltsHn ttsnd«Mi |2X.M ) 
•mvmtm. Turi Omu tserduMesn ftcecA rus 
MjH «. Iftlft. Kaina I&TM.00.

Ati4A.eukile

(Ima. riMkttn
MOT .Uvitrr .%«r.

FAfcMOS
niinofaui Valstijoj. ‘

faratu —
ti LrtJ m** turint r *»r»i ir *1«r-

Imtu 1 «ri«ti| fl'tfci’jaun %ulu4ip«i «>nl
t*.trdi'V •*»«•• ir m
M»U. I,IM«4x4*M4

*nl««*s am ttil* tw»-

ttsit iati*. «L«4ir

I 'IMia* MDt l« tin It Mh
Ir i *'Mfcttn tn»»rrK »u» nu

mat m
:9 Hft NND* Atrt r.«r«

IMltkdM
*4U Ir I* ft~«

•LrtlrrtKlun ir

GYVENK ANT ŪKIS, URBK
MIESTE.

& akrai gavo tik
tai 50 udnatų taiko nuva-
žiaot ii Chicago* aut Buriing-
ton Railuay. Ju galite gra
žiai gyventi čionai* ir tuo pa-. 
čių laikų dirbti Chicagoj.

Didelis Baigeuas, Kaina

PEARL (ĮUEEN 
KONCERTINOS

:

.vlafnnaa P<illn.aft <0

DR. W. A. MAJOR 
CVI»lTXLl.kX IK 

ClUlU'tlG.UI 
<tfl*a. Il?lft Mfc4ii«aft Avcu 

Adyfton 1'30 Iki > iOyta — 1 IM 
2 p.. |..mq -- 0:30 Iki 1:10 vakaro. 
X«4rUuiui» nuo 10 Iki 11 lArfM

Dr.M.T.StrikoTi.
LIETUVI.

GTlirKUA* in CIUTU-MM 
tm W. 4T<1| SU (likfton. m. 
<»<»»* Trlrferttfca 1!o*i!evnr4 140 

Matuti 1« lt<«aui. fcttft’T 430

Dr. M.Stupmdd
3109 So. Morgm Stoni 

C lIlCU.a. ILMKOtM 
T.-Hma* YaMo MM

Valnaa&M: — 1 iki lt u ryte 
& pn l’k-tu Iki C rak. N«4Hto> 
«uu nuo L iki 1 oaL vakara.

JONAS STRUZYSK1S
Paminklų Udirbėjas prie
iv. Keti mišru Kapinių.

IMlMMTil mn |>« hm >v«*i
k.ttl «A sil^ritUM ti rtd1V'«J«V ir
%• nltilartati i -riiibyrl* iMttM
Mllltku ulArtkMft* IHl lt HSMU IM’

81J00. Su kitur. KrttjakH/o |MO Itatuift
ir ui )*»«.< JH-

ru |«irLii fartM# c»rUi n.-4it*>ll
n«»l tMlrn* Ml« *- |«M Mirta. «• r»« •

Ij»m r«>4« tuitamnuMtiia* •l>k«l. 
M«« tnriMir i> 'iiihiiitui •»«<■•

J tu ir flble ll ’ vtrtll ttur* 4*hl«>B»an | 
(•irtu* r.nt 11'i» **in Ccnlr .'I l!a«lt«u»4 
attl )«• U-.cn * ir ft.*4i>k1>«n 1*i • 
i ir l ««i- 1‘aflM'M trtft*
•Um »>4lt4*4.« H ,.|Hnvrft4«m Utnllt*. 
Knb> ir Klintim* ir m»AU>«u*iia <*««•• 
n- tin » ra iM-tttrtt koUriitp k ui !••!** cy* 
irtu rmirA Ita-l*tilfcku ttlutunių 

k«*1**tll>.* t.* Imasi ICIMJI.U < m »!•
|-li:K III. ’ •VIKUIHM «I.IV. 
FU I.TTI. •’••• TV M. - i....................
t*a» Miiitir . t^nMit mt ».««•• !.*••■ 
fuit>i«vu*i> m « i>« vakaroti*
UmU ir * «rtt..«w
9rtL.it*>. JalL'H 
e.flat |.ut g «l •
N >•4*111 BrtUlI 
n *>l>>n*k"> t 
km >twiihL»i

P. B0RNE1KA.

ftftlmų

ItugM-ju (i d. E V. :ki k|i. y*c- 
Kitiley |iark<> svetuiuėji- l>uv<> 
suri-ugu* M-iuiinmj vakarMj 
Itagvrliiiiiui sugrįžusių imrių- 
kareivių išKuv. Vai. tairiuimH- 
is-s. Pasišokus ir |uižn>dus pra
si' h’<jo programas, kurį atidarė 
kuo|sn> pintu p. Ig. K. Snk.~. 
įaustais. Visi kareivini, (apuo
sti Imliomis rožėmis. lajHi pa 
kvirsti nnl sot-ims. Pasakęs 
įžanginę prakalls-lę piimiiiin- 
kas pakviHč kuo|s>s <-tairų. ku
ris atgii-doję, "Kiur Npntigl'Ml 
ItauiM-r*’ itar sudaiuavu “Kur 
liėgii Aešu|iė.** P« to |a*rstaty- 
tas ji. M. Zujus. kuris |»isak.'- 
trum]uj. lu-i rrikšiuiiigų praknl- 
ta'-lę.

Kol" siHiiika griožė p. \tko- 
čailis, prilariaiil pijami vargo 
■liniukui |l Si. Žiliui. Solo dai
navo p Ir J. širvaičiui.'-: duotų, 
p-lė .lušk'-vi' iiil'- ir p. Jokulmi- 

pritariant smuiką p. Alk" 
rničiiti ir p. Žiliui pijami.

I*ur s"l" pudaituii" pi" 
Stndovskait".

Aut gal" "i'«rii. siidtiiunv" 
“Aut l"V«-li«. dvtiro* ir pro 
granui užlmig" inutiniu limitui. 
P" l" vėl i-k" žaisk ii -"kini. 
Vi»a« programa- itar*- nemažą 
įspūdį. Vi i ai» meduoli ulli 
k" g< lai.

Jaunimo vakaian prnaLiavo 
i. lirų kuopų l'lliul ridi a Vi 
Imi"-. Pirmą ikį l"ko tiuiu imi 
(iii imk jai""i"o -"ii'iiiuiiiiii"' 
i akut' V j 
žaista, r

Vali" 
sutikiu" 
dingų <li 
liatyadĮ

I
I

Lurpii

Hli

\ 1’9 lai iki) /ni4lll 
>ktn.
v ^<lMi• 
uihk

»ti liti

l K I* 

tane 

f it

Alumniete

iki
• ft**r>*li1> |
• «« l»»>tl **4»f 
.l««eii*« inf -t

• • • ’• . i 
fltau

Pint National Bealty 
Company

840 W. 33rd Str. Chicago. III 
Mr. P. Born. Edgewood. III

Ant lengvų iimokesčių Ka
sykite, telefonnokite arta 
silankyldte ypatiikaL

Paul Baubly, 
1404 W. 18 Str. 

Telefonas Canal 6296.

at

Dr. O. VAITUSH, 0. D.
IJtTTI % Ift AKIV M*X1AI4fcT.lft

"■ — ■■ ------------- --

J--------------------_--------- ~

JOSEPH C.~WOLON*"’| 
Lietuvis Advokatas į 

p

* i

« irtall«iMK-< Lunric UsXrtft««l4ntl. 
Adrcnao

Blue Ictand, III.
R. F. D. Box 128

ItklibU* Ml. Gntumaal (m

IU...1 : i... .v l .u-l im. i'uuaae
Tris Tai *• Hrt>u*ntKct IMI

l.it *.

Const.

1553 W. 47l!> St. ir Ashland Av. 
Tho i‘i'i-e nių imt r kiMuluvc.

PENKESDE4IMT8 
DARBININKU

2VV-IIIMHI -••Ii '-•»»- JM‘111111 1 •«•»! ll|4Mto*l Iii*.
»te*httiiui. • iii . ImKiiyriitPe mokyk

tttl • iirn h..ii. llaiUc ir iuIiki
tilt! N* S‘»ik <’* tiiiiil K. K. •

ALUMUmUM COMPANY 0F AMERiCA 
Massena Ncw York

Reikalaujam
OniiHt 

k i tll'lfu 
lo-. ir |»«< 
Alin/.ur

l Hr J .utie.. Spungcr I .‘>iuiiliin ld Stu-it 

l’> litui. i . ui iiili'inuii

NEPAPRASTA PROGA
•*»»w 4

Lietuvos Vyčip Building and 
Loan Associalion

Jnw» takai 1*MB f* tUlrnta lla-l Ii **4*k<Ai U4t«
MM l n.* ivaamt- -lai r-e uuu*«i ftt MJO Aaiuin Aa*w«

J

»■

si m*, i.i fctn.i; hiii ij 
'•(trumu T<l >•

lakai a • «>I1 IV Xtf<«4
c* lUtrkoretl C»> 
CilICAri". II.f.

DU D. 1 BAGOČIUS 
LMmvLs Gydytoja* Ir 

Chlrurvu
nfinan 10000 fkt. MH-ftifun A*o

noaidoCKiJft 107*1 Ko M<b n» 
iiomlu. m

Ttdcfoua* rrmJroi iju« U ociao 
l*n!irr.ns t f L

Vai.; o rrtft iki 11 d. i
iki 4: 0 iki 0 vrkAfn No4. 
0 iki 11

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
To *bxaa M-lu»..s f <'<4 

taVlMt IfMtklAfc IJGAS 
ftl«T beeatla Ui -t«n» IL.ul* »ar4 
kftis.|».a W •-•H* K«t»

Mta
• •M s-< Ils* < .1 SI 
Mli,

4

t

j Dr. C Z. Vezelis ;
I VI11 41 . VI x rtM %••

T * •

UI.

«

A' lt I M • .
1
4

OR. A. A. ROTH,
t: « r* S »*»,*• *r t-hirnrsno

...ako. VyrlAkf 
b niky ir m rktuftUky li*ft 

ttftaaa; 1SM Ko !UU4c4 «U CkMftM

Trlrfoaao l*rvver >401 
VAIJINIsAK :o II ryto x—• M 

Hc-ty « • lak N•-■’i* l«otūla 10—1J 4.

UIUIIIUIIItlHIIIIIIUIIIII

ADVOKATAS
knao !»..• V r«.»«fcVd*O

• •t m* l'»4iuHoty;.

L# U. U.U»U4MantN MKLkT 
KalMKru 400 

Tnt Cm irai Hft 

i»MHiUMe l»IJ W. ftjrtl M.
1»i Ysr . 4441

/ O x Uždirbk 
:s35iki$50 

j savaitę 
fcuj i ktiaift ita tr«ka!a»«

190
TF.R SLHOOL, 
N. Staže Str. 
tafta CnM. * ftefcm
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U BRIGHTOM PHIO.

Nortlisidieėiai. orui atvėsus.

I* NORTH 8IDE.

piibiidnv>>ti nnšliiiėinin* namų.
AM.

4

I

I

U TOWM or LAKE.

Pnneiimu.

GAUS

te VVE8T SIDE.•4»»

K

Vti

ktr

«h

it

L

Bv. Kazimiero draugijos 
vyru ir moterų veikimo.

PFOFITF.EININKAI 
SMALOS

SUVAŽINĖTA 4 METU 
MEECELE

ta«-

Policija sulaikė nužudytos 
vyru.

A tif..uml.il 
meto ■■..-■ . 
Iii. 2»--M \\ 
Dirt jitmi • 
L- tintu n.

i Ui te-iiimto lnikrn*ėii|..M- 
i* veikimo iio« draugi jo*. 

■. knd ji virai nieko nevei- 
thnipiol Sitai laikytume 
inkime. rugM-jo 7 d.. ». m..

Dilias. Tcx.. tiig- 
V-eio. laikraši iiio.a- 
i . |i«iiu.i-. imi km 

--•■ m- ureni lieto. 
Pa-U. Itamu lo-r-p .

KATALKKKOS ŠVENTĖS, MteKE atrasta NUtu 
------------ DYTA MOTERIS.

Ketvirtadienis rugsėjis 11 d., 
*v. Hiacintas.

Penktadienis, rugsėjis 12 d.,
tv. Marijos Vardas.

Arti Irvinu Pati; miške ki
li pikninkininkai ta-vaikšė-io. 
darni užėjo nužudyto- uiote. 
riškė- lavonų. Pranešta jadiei- 
jai. I ui volui- nn-.-ata-ntii* In- 
vonite-n. gi įleteklivai Jiradė- 
Ijo tyrinėjimu*.

pu-in«|ė. I;a-| nužudytoji 
■ -.„ I , .... t. I-IIVII- Ml-. Totli. Jo- wUžvakar įvvko t Im-at-o. • . , ...

, tarybos ep^ijali. ra-irinkimn* į'“'. " I“*"-
gatvrluiriy rritailaitf. Nn-iriii- .... __ . ,
kinu, sušnukė nuijorn. Tliomp- 
son, kuomet padidinta mok<--. 
t i* už važinėjimų.

Miesto majorą* Tli<>mp-<.ii 
tarytaii |iasiulė pk-iiii-, sulig 
kurių vi-«»* gntveknrių linija- 
turėtų Imt luiimtu* iiiie.lo lea- 
aavyle'-n ir |mtie* mie-to tvar
komos ir veilanm*.

Samanynui* |inve-tn- lokalė- 
tnmsportarijo* komitetui. Ko
mitetą* vira|m*iai išstiulijini- 
pienu* ir pram- savo rmomu 
nę tarylmi.

Be to. majoru* |Kitvikn1av>> 
tarytais imskirli £&t.tain pi 
Beminiu geležinkelių n-ikn- 
lama. Pan-ikabivo taiiųmt į- 

sprrijalę 
rengia- 

geležiu- 
Imi rri-

PASIŪLĖ MUNICIPALI- 
ZUOTI GATVEKA 

RIUS.

galiojimo (atskirti 
bamirijų pagaminti 
miem* puža-minutm* 
Miaam pienus ir *u 
kalu suristu* jstat.vniu*.

Ir ta* reikalavimas |tave*1a 
aptarti taiylMt* komitetui.

Sulig majoro |>taų, gatve- 
karina ofimotų tarytai i* pra- 
kių trustisų. Tuo* Irustira* riti 
ktų patys pilieėiai tai|i. kai 
kas metai tarytam turėtų la
nki vi* viena* nauja* t rust i-

—--------------------- ------- ----- g-
Majoras užtikrina, kad tm-. .’"b’ '•*’?

met gatveknriai* pntanutvi I , 1 
mas |,„fų kur-ka* pig-ui* •„ r». ta.ko. jog J;-

jkmbuui* KMi|Mr umiMMi.

Tmo tirpum!^.ta?<I.Jetaml Spri..:- 
firide dariatojasi. kad -ugra > »•

tinti 5 e<*ntii* už važinėjimų 
gatvekariai*.

IStlieija sulaikė vvra. Jolut 
Tol lt.

Ji- ĮinMikojii. knd jo mole- 
ri- ilirbu- valymo ir «lt»xyimi 
į-tatgoje )*■ utim. 217 We-t 
Divi-iolt gat. Piiimidienio va- 
kuri- jinai i-ėjti-. Mik v dama 
• -■-įtinti unijų- -tt-itinkiman. Ir 
t* -ugry žti-i.

.Ii* laukę* jo- ligi pii-iau 
nnkėiii. Paskui nt-igtik—. Ant 
rytojim*. jai vis dar nesiigty- 

Ižus ėmę* teirinilties |ia. jie 
|iažį*liiniii*.

Ir luojiin. laikra*ėiiioM< at- 
ui-lę- pranešimų apie nužii- 
dilų nežinoma nwit<-rj.

Sulig |>adiiolo laviminė-s nd- 
re«o jis nuėję* ir nužudyto
je |mžin<-* savo moterį.

Tol Ii tvirtina, kad jo mote
ris iė-nlnma tariaman initin- 
gnn su ravimi turėjusi ffiu. 

ilk-t |ius moter* lavonų kre|e 
šiukyj atra*ta tik 12 rentų.

Nelaimingo* moteriškė-* su
daužyta galva ir užkimšta sku
durini* tairna.

Kuo-kta |tėdrakiai. knd ji 
miškan Imvti* nt vežta vežimu 
ar nulfumdaliu ir ti-n nužudy
ta. Anie lavono atrastas |m-

Bus buvusiam Siegel, Cooper 
& Oo. buste.

PAKVIEČIAMAS OEN.
PEK8HIMGA8 CHI 

GAGOM.

Su juo parkeliavo daug chi- 
cagieCių kareiviu.

Kai- kurio* |»ritrijotinė- ,.r 
ganizneijo* t’liieagoje jau |k- 
kvietu*i<>* gi-n. I'i-r-liingų ap
lankyti musų uiie.tų.

Pnkvietiim, gi-tn-rolui pa-' 
siųs ir Įinti niie-to tartim.

Su generolu l'er-l-inuu o 
Eun>|*>- |Kirk<-li:ivo it |>itmoji- 
antriikohiėko* anuijo- divi-; 
sija. Divizija sinlarytn i- |ei 
rinkliiiiiiii-ių kareivių.

•loję yra daugeli- ir rliirti. 
gii-ėių. Tar|»- anų nt ratidm-i- 
ir lietuvių. Alui:

\. Ktiuinruu-I.i-. I**'7 B 
■IG gat.

II. S.m-I--II.I-. o'::i s-. II 
niitag*- n ve,

K. Nik:- . :?t:u --- B..1 
*•11 gat.

tini lietm iti - o. ii in » tu ■ 
tlaugian. l*-t n-'-t-.v;- p.b - 
i? ••.uponiėk.juMų” pavė
džių.

' (liirngo vidnmie-tyj šalies 
-i» riati-y liė kovui prie* pi- 
brangimą pragy veninio nlida 

j-y • krautuvę rug-ėjo 2-’i dieną. 
Tu krautuvė bus buvusio* 
Siegel. (’oop-r A to. krautuvė-* 

J bude.
Tni bu- de|uirfttitn-nlinė 

krautuvė. Ibi* galima pigini 
gauti plikti visokių daiktų, 
reikalingų pragyvenimui. Bu* 
pardavinėjama- ir vi-oki- 
m:d-ta.-. Bet nupirkti daiktai 
lietui- pri-tatomi į namu-. 
Nupliktu- daiktu.- pūty* žino, 
nė. Itin- n<-*tie*.

Tokių krautuvui luta į- 
teikta ii-u didi-niuo-.- mii 
-tllo-r.

K CHICAGOS UETUVIŲ 
KOLONUy

iv. Kryžiaus parapija rengiasi 
prie baaaro.

N*i|ė|ioje. rug>-’-jo 7 d.. Sv. 
Kryžiau* |inni|Hj<>* svetainėj 

. įvyko ]«irnpijo* komitetų ir 
■ Irniigijii įgaliotinių |Mi—'-dis 
kinį ntiilarė ir vi.lė gvrli. kle- 
'Im-ihi*. kini. A. Skry|Ao. I’om'- 
jdi* laivu gana nkaitliiigan. Vi- 
j*ų|iirma |ier*1aly1a draugijos, 
■kurio* nutarė <talyvauti luini- 
Ir--. I'n-knt -i-kė už‘in-gi«trnvi 
linu* miiijų draugijų, kurių ra- 
■Iom gana <laug. Vieno* iš jų 
Milane |uiMatyti savo IhkIas. 
kilo* šiaip |ui*nlarliuoti.

I*o to *ekė raiMirtn* kolekto
rių. kurie ėjo per luaiiieriii* 
rinkdami Ivncanii įhiktu*. Tn- 
*irodė. knd rinktum* Įmvyko.

Kolektorini* Imvu p-ai: SI. 
Kimnuimkis 1‘- l’uleiki*. A. 
Sadati.ki*, .1. Ia-gmtgari*. I*. 
Angliški*. J. Moutvilo. A. Itut- 
kevM-iti*. i*. Butkus.

Itnuira* |«ra*i*iės netlėlioj. 
rugsėjo 14 iL. s. m. Kadangi ai* 
dnrlm* |utliiėia visu* |mra|iijo- 
ntl* ir visa* draugija*, tni rei
kia visiems sitliriisli. prisidėti 
kii-k. ka* ir ku,, gali. Batui ra* 
Ims lauke ant |derio prie |mra- 
|«ijo* tuokvklo* ir »-muliuė*e 
MHniuėar.

Jurgis Bnaulds,
Susirinkimo sekr.

Ne<lėliuje. rugsėjo 7 <L- Ar. 
Kryžiaus |iara|k svet. Ar. Ajp»- 
to* moterių ir mergaiėių dr-ja 
laikė nn'-tM-eiių susirinkimų..

Besvarstant draugijos rei
kalu* iitriua ii |atrapij>* komi
teto nariai fip. J. Ilnutauskis 
mi I*. Verygu. Jie užjiraše mu- 
sų draugijų į rengiamoji |«ara- 
l*ijo» Imzarų.

Vitui* narė* užprašymų |iri- 
ėmė ir nutarė prisidėti, pustei- 
ginui tanių. Išrinko nemažai 
moterių ir mergaiėių įlarlmo- 
lie* minėtame linznre.

Paaukotų daiktų nešima* 
|- n*idėjo M-niloM vakare. Na
rė šj-tų |iaaukoju*io* gali at
neš i |mrapijo* svetainėn. Ten 
lai* >|mt<>*. kuriu* atneštu* 
■įnikti.* priims.

Pi:*km laivai rapirta* ii Ka
talikų Vienyk'-*, kurj iialavė O. 
Ilnzgn-oė. Itap«rtas vienbal- 
dai priimtas.

Aut galo imtnrtn nuteikti 
mirėiu* ilovaim*. kuriu* tintu- 
gijoje išbuvo UI ns-tų ar dau
ginu* ir nereikalavo jokio* |ia- 
šelp»*. Tnm tik*lui Iki* *ureng- 
ta« vnknra* su programų.

P. M.

I.. It. Kryžiau* rė-mėjų aky
lio susirinkimas įvyks ketver

ge. rugsėjo II d.. 7SIU vai. va 
|k-tre. Av. Kryžiau* l>ažnviinėje 

velninėje, ši* susirinkimas 
U-u- svariai*. Valdvlut daug kų 
dūri pnim-ėli i* A|vkriėio ir 
Katalikų Vienv l»-«. Kvieėiame 
■uiritt* skaitlingai susirinkti.

Valdyba.

DRAUGAS

nesyj. Titai garbė Ar. Kas. dr* 
jai ir jos |mvyadj i«-|au*ka ki
ton W'r*l Sidėa draugijos.

Apart to, dctugija rengia 
vakarų rugsėjo 13 d, A m. p. 
M. Metdažm svetainėj. l aka 
nu* Inu* m įvairiais |tamarinui* 
huum« taip IumI rtttMlaiilfiitrirji 
Ims ir nustebinti ir užganėdin
ti. S. B. C.

LIETUVOS VTCIŲ CHICA 
GOS AMKMOO

40 AKRŲ
CEBOS UKBKOS ŽEMES 

PALOS PARKE 
Ant Pardavimo ar Mainymo

Šita gražu* plota* žemė* 
kuri* rumiari ant Waha*h 
llnilrond liktai 22 tiiylio* nuo 

A’ltieagos. Arti geni* tran*|>or- 
jtarijn* ir miesto Imi varu. Ka
sykite ar atsilankykite ypa- 
tiėkal o gausite |*ilaas hifar- 
utarija*.

PmI BuaHey.
1404 W. lSthSL Chicafo, BĮ. 

Telefonas Canal 0294.

System

Kiimiui primename, knd su
imtoj. rugsėjo 13 d. Av. Petro 
ir l'uvylo |mra|>ijos *vetaim-je. 
\Vest Pūliniam- įvyks IJetuvo* 
Vvėių ('feieago* Apskričio nm- 
ttesinis susirinkimas.

Mi* susirinkiutas Ims svar- 
Ims. Visu* kuopų delegatu* 
kvH*ėians- suvažiuoti.

Pradžin 7 iki vai. vakare.
Apskrido Valdyba. •,"*-

l-’oielan.
, Tame susirinkime jg B. Iln- 
disauskas |mta|*> L Sųj. Gar- 

IJetuvo* Vvėių 3G k|t. susi- •** »«»riu. iueLIamas ItlO <lol. 
rinkimas įvyk* ketverge, rng- Aeiujam! 
sėjo II <1. imrapijinėj svetni- 
m'-j. Visus narius kvievintis- su- stokite talkon IjiIi. Sųjuugai 
sirinkli 7:3I vai. vakare.

Valdyba.

Kalla-ta dar ir apie ketur- 
tukatantiiię dolierių sumų.Ten- 
tru |m*kirtų nurinkti šeštai 

. kuo|ini. Nutarta lankylio* pa* 
| lietuviu* ir rinkli aului* imi 10 

Našlaičių Prieglaudos

Nislėlioj. rugsėjo 7 d. IjiIi. 
Sujungus ii kuo|ia laikė mėne-i 
sinį susirinkimų, kuri* nebuvo 
skaitlinga* gal iš to* priein*-1 
tie., kad datan lęsin-i |uirapi ' 
jo* Imziira-. Visi Intalnrini dir-, 
tai Imznre.

Perla-gu* kuopi* reiknlii*. ei 
ta prie Imznre, kuri- yra r>an- 
gintim* nteiiuiuėiame Advente. 
Kuiųm piragino moteris ir 
niergitm*. ka-l pradėtų darbiu* 
tie*, knd I.. Sųj. Iiazarn* butų 

' viena- iš iiidoiiiiausių.
Pa* A. Nnu*<*ln pranešė, 

kad ntgpjuė- J6 d. lankė—i 11\. 
lorde ir nplunkė' tenai sergnn 
•'iii. tigoion- NilVeJe ir išdali- 

' no M-rgnntieni* Iii dol.
P-a* Naus-ila pranešė 

I esantieji ten ligoniai nu-i 
■Ižia lietui Ūkų taikia 

' gi nltauki n**, niuo jin 
1 gi-ltar* *nvi-kitu..

Tdcfoi.as yra v-eninldis visuomeniskas daly
kas kuris nesą naudų, nes žmogus oats snu 
pasitarnauja. Kuomet šiandie telegrama 
ar vabtmiant ant kasy beveik vU laikų

Užtat yra labai svarbu, kad kiekvienas tele
fono vartotojas gautų geriausius rezultatus.

AtaakaM Mafaaa taa-
Jmb;

Persitikrinaiit tadngej ar 
teisinga numeri lauki pirm 
davimo signalo operatorkai, 
ir

Kalbant Kieto ir aiikiai 
su lupomis arti prie telefono 
bet jo

DIDŽIAUSIA lĮĘTUmu gRAUTOVE CBICAGOJE

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musu krautuvė—viena ii didžiausių Chicagojo
Pardundama- už žemiausių kainų, kur kitur taip negauni. 

Alaain-laų latakam* drukuuti ir ofiso darbams yra naujau- 
•m niad<«. I’flaikom riauktas laikrodžiu*. bedus. fiiubi- 
niua ir drimantiniua. graniafontn lirtuviikaia rekordai* ir 
k<>nn-rtiniq penaoaių. armtmikų niaiškų ir prtmikų itdir- 
byaėių. Balalaikų. gitarų ir smuikų. kokių tik reikia. Dir
hame visokio* ženklu* draurjntžm*. taisome laikrodžio* ir 
murikaltaku* tnatrunientua ataakauriai. Kunr prisiųa liijy 
renių kraaabnklj gaus kataliogų veltui.

Steponas P. Kazlawskt
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO. ILL

Telefonas: 1)110 VE R *30*
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