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Uždarytas Airijos Parlamentas
Anglija Nuslopina Sinn- 

feinerių Organizaciją

TRAKIJOJE PAKILO TUR- .
KAI SU GRAIKAIS. t

GEN. PtRSHINGAS NOSKE RUOŠIASI PRIEŠ 
NAUJA BOLŠEVIKŲ 

sūnum.

METAJ-VOLIV. No. ZIS

1

1.'I

VI80J AIRIJOJ ATLIEKA- Atrasta plyttančios medžiacos.
MOS KRATOS. Brlfmd. rug.. IX-Militari-

_ ___ ., , . .. . . nis ir ladicijo. veikimą, prieš Ulprtiand tta^pramato- ^ J^^ or>ptI,^\„ 

"*■ ,kar mi vien Muariramu padi-
................ —.............................. ..... dmtaa.

DnbHana, ragą. IX—Anglį- ('^puolimai ir krato* atlikta 
jo, militarinė valdžia Airijoje ėiimai. Li.lairnr, Derry. Ihtn- 
.jMvijaliii pa.keU.imu uLbirė dulk, l-outli ir Knni.killen. 
Airija. |mriammtą. kare nebū
va pripidiaUM hH ignoruoja- ėio. medžiagų, a t raida ir nž- 
maK Pagaliau, uždojano Sinn- grobta mindė Iterry. rimt-fri- 
Fria organisaeiją rieoj Airi- nerių oTiae. 
j“j- Tam pačiam mierte kratų

Vieoj Airijoj didėja milita- j^n privatiaiuoM- nainuo*. 
rim- oprarija. ViMtr atlieka- „ų i kori žmonių pari-

, priešinimą. Prieš policiją no- 
'' 1 ' ' pavartoti ginklai.
MfaM, ragą. IR—Angą.* , - - .^1______

jo. militarinė vakižia vieoj Ai- .■****•*“ apmėtyti aknuulinis. 
rijoj pradėjo jgyvrarimti amai Lnadonderry, mg*. IX — 
pramatoma. opevrija*. Vbw'Kummt |udieija rimnane m- 
|>raridėjo kratoj Neaplenkia- un<w tie. ItoMvilIe gat. darė 
mi am pcivatimai namai %T- kratų, j policiją imta mėtyti 
.nr kaip *u šluota šluojama. 1 akmenimis.

Stiprio, kareivių .pėko. va- į Uu1m. 4ovinfiai sargvlmje 
kar ryte padarė kratą vyriau-! g,rfuomem-i tuojau/tavo jra- 
riara Mnn-frinerių organisaei- krl- j ^gaminti durtuvu..

Tremų* žmonių minia veikiai

Sukimui. nemažai plyštan-

jo. ofi.r. šitam miete. ę-' ~__ J ■ -- - -
SkibberrrtM-. pietvakarinėj (Mricirirtė.

Carit aprirriAn dalyi paiHj. Uriwom^
atliko krata, airių laikrariro . : tu-i, _VOT..OOM. ir oeiv.iinA«* ■kmemmi. kitoje gatvėje.
irrtim»o>* ir ketiore privatine. |iUome( kareiviai nešė .uraUu. 
rcsiiicncijoM-.

Padaryta krata, ir kai-kurią 
Mnn-feincrių, Anglijo. Įtaria- 
niento atidovų. namiioM*.

KntnninteOort.
Stiprini apeiginklavuai |mli- 

cija miete (ork )m«larė kra
tų. keliuoM- Mnn-feim-rių kliu- 
buoM*. Policijai atliekant kra
tas lauke .tovvjo .ui raukt i 
kareiviai.

Viena, riun-feinerių apleis į 
ta. ofi»a. miete Cork irgi po- * 
licijo. užpultai i

Kaip lėn. taip vi.ur kitur. I 
rakotna. Įiolieijr. oe-UM-ku-i 
nieko vĮuitingo.
_____ _ .

Bofeevikams tekusi visa vienai

PoUcmoual nori Imt atgal
__ tl_ a.?priimu.

Virto* |Milirijo* viršininką. 
Cntvlry Įm.krlhr, ko>l vina ei
lė |tolirmo«ią vakar ĮMin-ikaln- 
vo aplikacijų nu tik«lu. kati 
jie atgal butą |triimli Įmlirijon 
tarnybon.

Viršininku* tačiau- tnmr rei
kale neišreiškė jokio* *avo 
mionmnė*.

^tJĮĮ- - K-S - » n _ras_ vuieja Kreuonuuni eut*.
Streikuojančią imlirmoną 

unija, virnaiėiai pranešė. jog 
ją unija kamlien .lipri-janli

1
-J1 
į fi 

i

Washin<toa, rug*. IX—Va
kar ė*a atkeliavo ir neĮiaprn- 
*tai iškilmingai priimta, gi-n. 
1‘rr.liingaa. Priėmimo komi
tete laivo lire-Įiregidentu* 
Mar*linll. kari- M-kn-toriu* 
Baker. *tata viršininką* grn. 
Mareli ir kiti.

Ur ofirijalių šalie* valdiniu- 
ką ir Įiilieėių gi-n. IVreliingą 
ria nutiko šimtui mergelių. a|>- 

' nitai.iu.ią randonni. Imliai ir 
molinai *u žolynai, rankoM-.

Vina Martinė laivo inpuoėtn

BERLYNE OATVRS APSTA
TOMOS KULKA

SVAID1IAI8. Legislatura stovi prie* strei
kuojančius policmonus.

Laukiamas didelis praliejimas 
kraujo.Paryžius, rug*. IX —Kiek 

.uridintoje llepešoje iš Atėnų 
pranešama. kml 
Trakijoj pakėlę revoliuciją 
tenai gyvesmutieji turkai au 
graikai*.
Ta*ai *ukilinm« yra atkreip

ta* prie* taiko* konferenciją 
ir bulgaru*.

I’raeitą im-m-eį Ameriko* ^hrastii*. V imaiii mio-
atirtovybė taiko, konfen-nrijo- įkelta eirrnų švilpinta*, 
jr pariulė paverti bulgaram* automobilių ir garvežių triu- 
vaklyti vakarinę Trakiją puri- bijima* ir tratėjimą*. Fortmi- 
remiant tuo. kad Bulgarija ,„|wttw anuoto*, 
turi gauti išėjimą i Aigejo* 
jure..

Tai .ukilimų |
Kaip turkai, taip graikai at- '^„jn. 
*i*ak« tat pu bulgarų raMy. .
■u. Jie pageidauja verčiau pa- KovesBundeatam* inižv.

taigaI ne pnrtertų |ine* Iralga- i.:^ i. 
tu. prinidėjo ir niu.ulnutnai 
atrtovai Bulgarija. Įiariamen- ; 
te. Bulgnnj vyriatt*ybr nž lai 
juo* euareėtava.

Ta«ai *uareštavima. irtovj 
dar liibjau* Įauiršino. Ne* va
karinėj Trakijoj turkai ir 
graikai pradėjo užpuolimu, 
prie* bulgarų kariuomenę.

fvykę keli kruvini *u*irė- 
umi. Itaugeli* žmonių |mgul- 
dč galva*.

vakarinėj

lė traukinio gen. IVrehinga. 
nufytlėtm- viešbutin Skareliam, 

|*»rfc»t«tia. ||Wr ji. k.llt dienom* nfiui- 
.t. . •

vienuoN- naiimoM* ginklu*.
Kitan- vieta*., rakama. Įh»- 

lirija .u kareiviai, atradu.i 
idaug šautuvų ir kitokių gin- 
■klų.

Padaryta kratos dirbtuvėse.

Mindė Gala'ay Įiolicija *u| 
kareiviai, atliko krata, ketino- 
*e aina-feinerią nautuom-. Al- 
ra-tn politikinė. dva>io* doku
mentų.

Buncrana Įaularytn krato.
nr tik privatiniuoM* namuoee. i> traukite, atgal. Bolševikai, 
bet dar ir keliom dirlrtnvė*c. Mikuliui. |mm-ša nuo-1 ulių- ka- 
Bet. paMik pranešimų, mutrn- reiviuoM- ir kari-* inmlžinguje. 
►In nieko intnriniiin.

BOLŠEVIKAI PRANEŠA 
APIE DIDELIU8 SAVO 

LAIMĖJIMUS.

Adm. Kolėakas skelbia apie 
tą patj

Londonas, rug*. 13.
ImlM-vikai ii Mn-kvo* bevieliu 
telegrafu pranešė. jog Aktiu- 
Itin.ko ir (trik apylinkė***. Si 
lM-rijojr. nrlaiavėn Įuiimtn vina 
pietinė admirolo Kolėnko nr 
niijn. Bolševikai pažymi. kad 
mi viena -a vaite jieln. tekę 45,. 
Ottfi Kolėnko kareivių.

TU to. bolševikai «nko»i. knd 
ir Arrlinngrl.ko fronte ji,. įui 
ėmę nt-lni.ri-n kareivių. Tutįm* 
pa.inrąją c«amn ir anglą.

Vnknr

Kolšakas skelbia apie 
laimėjimus.

Omskas, nigs. 1'2.—Ir 
litiu.io. Kolėnko armijų- 
vykka< vakar |»i-kell>tu.

I viMilii Niherijo. fronte prndi-tu 
jofen-yvn prie. luiUrviku.. 
tlfeii.yi'n ligšiol ĮuiM-kmingni 
ii.lnma. Priešininką* virur ui 
‘bloškiama* atgal. Ji. |inta—a 
I ilidelill. nmetuliur.

Siltrrijoe armijai tenka 
daug kari*, medž.uigoi. Itatig 

j kareivių paimama neini.v.-n.
1 tlfen.yva prieš Imlši-vikii* 
prmlėtn Yalo.torov.ko *on«. 
Tu* mirMn. yra ui '.lai imlių 
vukarno-r nuo (Im-ko.

Po pirmutinių įh-ngiamąjų

vy- 
>1a>. 
joj:

iškeliauti i 
tėviškėn. ir te-

I Baltimore. Md_, rug*. IX— 
Belgų kardinolą* 
kur. čionai vieši. 
ka<l šiandie I Iri gi jai 
jau. yra n-i kalingo, 
jalė. mokyklon, kurion- vaikai

Merrier. 
Įiran-š,'-. 

užvi.lab 
iielu-lri-

Ottawa, ntg.. IX -Knmido. salėti pramokti vio.kio dnrl«.. 
ĮKirlumeiito abudu Imtu ratili- Kaniinola- Miko, kad ii-ii 
kovo taiko, .utartj. Apm tai karė. im-1u l.-lgni kuom- vioiii^ 
tuojau, pranešta Anglijo- vv- |uimiršo apie *nv« šalie- pre ; 
riau.yltri. .kvitą, iii tilo iindu taip|mt tt'u- h |h(|m-'

_i ■ i ut-išiimku. Tud tam tik.-*. __
mūšių luilševikų .|u‘-ko. pratlė-'• iknling... m»ky | 

klm-.
lt*- to l.'luą ilirlttuvėm. la i^,.; 

Imi reikalingo. viM.kio« muši.
< nerijo., kinui- išti-riojo vu 

Skerdynės Perme.
Čia atkeliavę |mlH-gu.i.-ji ‘ It-lgą imiM-r.itelai, Mikė. 

Amurn'-. iš mie*to Penu imrako-;lm* nt.tatidinti. Žymi dali
ja. kad kuoim-t Imlševikni |ui- reikalingų mok.lo knygų lm-1 
'ėmę tą mirMą. tai kiliam, ir gauta iš Piniteusijo-. 
nugarmu, knn-iviam. buvo įėj
ėta |n-r tri. tlittui- plėšti tnie- 
•tą ir žttilyti gyventoju*.

S|H-cijatė In.lševiką komisija 
Auti metu pradėjo dariniuiie- 
lir kiekvieną inlariatną Ih.Im-vI- 
ką priešininką į*akė -ušaudy- 
ti.

I'n-ukojnmn. knd lu.lšei jkni 
tenai išnaikint- keli* tuk-tnn 
ėiu- žurnalų.

Omskui nesama pavojaus.

Washington. rug-. 13. A 
iiieriknnišku- kon-uli- iš l*m 
-ko praneš.'-, knd Sil.-rijo. nr 
tiiijn -it-ilniktu-i vuknrme* 
nuo upė* l.lmm. Aln-lnai yr.i 
mnnumn. kad Otu-kiii te-Ktn- 
iiiojii pavoju*.

Triinn kon-uli 
šilu.- nieki 
nei Sjbrri, 
kok

t

ii' o pintu 
manim, bud jiiet

llfll
pavoju*

Berlynas, mg*. IX - 
dietų kalu-. a|tgiuiim> 
eterio No*ke gvardija nukal
tu.i |iu.|a|iria dnrlmivt.i, naė- 
dtimiei prie, naujų .|mrtnką 
(tHilM-vikąl .ukilimn ėionai. 
Ofirii-mi klau.iami apie |«»i 
rtmiiinun at.inakė duoti kokią 
imr» iufomuiriją. Vaklšitn 
viriininkai tai|ąmt tyli. Ikar
iui-. 1i-ėian. buvo atlikta. |m- 
tyhmiii^ ir ant greitąją. AiJ- 
ku. Nieke |miuforiniMrta. apie 
nauja, .uiruti—.

UllgM-jti Iii dieni? ofirii-ra. .n 
krliain kareiviai, im-jo j vie
nu. namu., in kurią kuoaiJ- 
kiauniai nrtolie. knip ant tiri- 
no matomi keti tiltai |«-r upę 

INfrter.
I‘a. namą navininką jie pa- 

kiauri- leidimo pnutatyti .kėli, 
kulknavaitlžiua augiėiau.iani 
murite tie. langai., išeitum- 
rili, j tiltu.. Suprantama. Iri- 
■ linui, buvo duota..

Ofiešrra. atideakė atnakyti į 
Iuoluotu, jam kimininiu., ku
kiai. tik.lai. tn> veikiama. 
Kmiim-1 ten reikalinga- dnrltn- 
atlikta.. ofirū-ra. »u kan-iviai. 
km.vt-ikinii. išėji, .urn.li k‘rtne.lį^.hri’i-^rtia^.i.7 lluiom-t 
tinkama- I iilkn-vat.lham. 11.--1 M,K,..tijų .toli
*"*• lkuiupn.mi.an.

Svarbiausia vienas tiltas. |
Per tą.- i-iita vatui, tiltu..j 

kur- lydi tit-iog Itrrlyim ii

ANO LĖK A ŠIAI STOVI U2 6 
VALANDAS DARBO 

DIENOJE.

Taippat reikalaus lik 5 darbo 
dienu savaitė;e.

---- — 4*
Cleveland. Ohio.'iuv-. 13. 

t'in nm.-lel.ti ui orgniūrai-ijo- 
l'mled Mite- IVarker* i,f Vtl* 
tiiii auvniiavifiie |mtvirtini:* 
liadiiulii. .mr aiymn-. kud vi 
—o* šalyj,* anglekn*ykl<>* butu 
naršjnnnlirtioto..
Siimzimim. - viculml.i.’' į*. 

darė reikalui imą. knd ateityj, 
iltol,imni.n< i .i.vkl’i-i- dubiu 
tik p,, ii valnttdn- dienoje ir 
|»i 5 dii it i- - • uiiti-j-- Tt t- ■ 
kulnį imu. In;. paduoto, are: 
lek-yklą kmupunijom.

1‘n-kiau Imi. tariama-i ii-iii.. 
M^KI T<-lkll!lt**.

Aluj 
mini-

Boston. Mass., ntg*. IX—A 
lie-iiko- įtariu. Federacijų* ur- 
gailiuiluriil, Mrtiartiiy Naujo
joj Anglijoj |ia*keH«ė. jog Ibi*- 
tona Į.dicijo* unija |ri|mžina- 
►i S. <ėmiĮHT-o *uge*tija. *ulig 
kuria* ĮHilicminuii turi |«er- 
liaiikti *treiką ir ĮHilniikti dur
ta ir kapiinhi Mivažiavimo. *u- narių -kaitlinmi. Xeį*toju*»cji 
šaukiamo U'a*liingtonan į *pa- unijon pinuiau Įmlo-mouai da
lių <i. tar irtąja. Fnijo* narių ricattę ų*

Mctiarthy apie tai jirane*.'- liu* *iekią* I.3S3. 
policijų* viršininkui ('arti* ir 
mie*to majiinii l’eter*. I*a*ta- 
ra*i* Įiranršė gubernatoriui.

(ienerali* valrtijit* Įinikum- 
ra* |ai*krll«* *av» «ųiiniją: ar 
ladicmomii gali *t reik imti ir ar 
gali tat priimti atgal tarny- 
tau.

Alminai yra manoma, kad 
ĮMilienmnai nota* priimti Ne* 
tam |iriešina*i gubernatorių*.

Bcstoo. Masu, rug*. IX — 
Ma**aclim*rt1» valrtijn* val- 
džiu ir Imti legi*latura nega
li «t«rti nrliitnicijon .u *trri- 
ktmjaušiai* ria paticnmoai*.

Taip ria pa-kėlbla i* suirti- 
jo* Imto. Ne* publikoje |m*i- 
ginki reikalavimą. kn«l kr* 

*tmr, butų diiromu .u *tn-iktm-

•
Atsisakė aan save parties- '-‘į

Valrtiju. gutaniatoriu* Cou- J 
lidge *avu pranešime Įiolietno- 
uą |m*ielgiwią cliaraktrrisaoja 
kaipn a|dri<lžiu*iu» *avo parei
gu.. lurt ne*uidtvikavu*im>.

(iutaraatariu. pažymi, jag | 
ne*ama jokių .ąlygų. *ulig Ica- 
rių Į.rtietmmai galėtų bot at
gal priimtL

Policmonų rtreiko rtovj ra- 
vo ranko*na paėmę, pat* gu- 5
Iterrurtoriu*. kaipo vvriau.ia. 
valrtijo* kariuomenė* radau.

Militarinial vadai užtikrina, 
jog Įirireiku, miertan j 12 va- 
lundą guli tat |iri*ių»1a UUMIB 
fi-ilorulė* kariuomene^

Thiii tik.lui jau |mrua*tn 
kariuomenė kuri- -tovyklaee 

, Neu Tarka ir Nea Jer*ey val- 
-tijlIM-.

Raudonu į vaikai.

«” • fl iki*
dumie-tin. Tuo tiltu dažutal-iki pdialni buvo .urengę l*dst 

1,,j l*-rmiiėią ir mergaičių ih-moti 
itiilitariiH** Ini 

•vkk*« Tutliut.
tiltai iiim*’Kiii1i
imMlMikyntų.

VNikni |mnNlMviiiių 
ir |»»*r S|mii<l:m 

l' ju į vidumivnij.
Kstrvivuii įnikti- ii

į*«kh U*i*kir*1yti. VhiUhi 
|*ii k Inu m* it* tih'^iMi timr^tioli 
lulinii*. Tikhih’I |iri«4 jm»* nl 
*uk!it kiilkii-vni«lži:ii.

I‘mI*h-1ii k»di MiviiH. |•••f•ki 
miltai -u/fi-In. Kili t»-il>ln- 
k«-. Iki kirk imlmiku- i- jų K* 
Ii *itii1ni ii %'••! ••il•••ll.1.
T«*vinii- |ui-uk<» Mtstal ii nu* 
huir*siv«>.

\ Mikai įtinai tH*-ilii |«MtM*Mi-. 
knd viiklžiii IrUlų ji**fn- tureli 
-ii-ii itiLitiiii-. kttkit* *i:ititii«* »’i i 
iiftlrnmli.

"j-iu -ukilėliai muelojn-i. Kitoj' 
Į|>ii»ėj tilto yra Ib-tlyim dali-, 

•i ikni vi-iia pnipngnn- 
idą ir kur organigutijami ją lui- 
rini.

Taigi tn* tiltu* šiandie No*- 
„i-i yra -inrliinii-in-. No- jim 
ir vėl. 'n-i. Imlševikni guli įui 
'-iiuiiiduli.

Iliet luto -ul.ib'-lią nėra liuo-i 
ii kili tiltai. Tii-I aplink vi-u* 
Įuidaryfn vi-okie ntMirgiimai.
Pniuile'-tą dieiiii a|ilild> tuo* 

tiltu- dnžmii inntė.i burini pra- 
'••iiuinėiij kan-iiią. Ib-t gyii-n 
tujai nuižiii domu- atkri-i|*-. 
Ne- -u kareivių vaikšėinjimai- 

|gutvemi- ĮH-rilnii” a|t*iprali-. 

Paduota informacijų.

Nim Įuišidiniij žmonių 1i-k ■ 
-užmoti tu<*. ii-ii- Nu-ki • ku 
Uit,u Įm-tritigimu- Taip|iat 
j-užimda. kii-l tumi- di**m>iui- 
|Nn*ke iminfoniimrtn* npi> , 
nauja iii-to- Imlševtką žygį.

Šikama. Itorlyim Imlšeiikai 
jau -u-ii,i gaidriu ■’ ir bil,- iii* 

Ilin tii'til.-tni vidi pnl.itti įui*. 

'lubkią.

NEI VIENA ŽALIS NE 
PAVOJINGA SUV. 

VALSTIJOMS

UŽDRAUS ATEIVYSTĘ 
8VETIMŽALIAMS.

Tii taipgi autokratiris 
išgalvojimas.

Kingston. Jninniea. rug*. 12. 
Aito. Milo- vyrinu*yhė i*ei- 

miii Įuiilavė -umnnymą ateity- 
ji- uždruu*1i nteivy-tę -alon 
ii*i,*m« -vetimšaliam* |»rieši- 
niukinu. I*- *|u-cijnlio -:il**- vy
tum, t U- įvijinio. - - - -Pra-iži-ugeliui turi Imt ban
džiumi pinigiškni arka knlėji- 
lutt.

PRANEŠAMA. KAIZERIS 
NEBUSIĄS TEISIA 

MAS

j. e ti

rtu. k-

* irv’im

Initn
I

ntn

J b-
I,
II

W.\flungton, 
” \1 I \ H-fU 
|invojiusn

Taip ka

i J-mIi
Nih

ng. 13.
• uttidiv Ih 

\ nhlijoiii-

Min.l

cmtu

I
i

Berlynas, ihk-. IX ^iamai 
|ui-klt*i»1n- uir«la«. j»ųt lmve* 
v<tki«*«’ių kni/fii- nrbmių* 
h‘i*iuiiMi*e knip api*’ lų buvai 
tariniiin-i įnikta- kt»nffra»ii«*ija> 
v. Aftit* tai žinių* •:iU«»ium. staH* 
Iii I- <llsirw|ijo-
l'n-iikojiiiiiii. kad lokintil Iri* 

-itaiiii nt’i’yvuttjiĮ* tarpiu utini* 
plnlinui*. Tatdd lunr* kniKr* 
Tl- l-lk'IH** n.'llljll- lllllltl- t liuli 
tlijatja*. I »*ti % i»js»ltt- ttuili.i* op- 
• H Vla-titl.

RUGSĖJO 13. 191? M

I *uitn*iir griuM ir 
rvtnj ncpfi-lnm*
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“DRAUGAS” Kardinolas Mercier.

Vitoje Kanadoje yra 2^74 
darbininkų vienybės, arba uni
jos. Daugiau negu trys ketvirt- 
daliai tų vienybių, būtent 1879 
yra prisidėję- prie Amerikos 
Dariai Federacijos. Tarp tų or
ganizacijų yra .*132 grynai ka
talikiškos. Jos vadinasi **nalio- 

IA O nak-s.” Visai niekur iH-priktai;. 
uttiaioi** rančių organizacijų yra 45. 
LUX'*'ai-. Darbininkų priklausančių 
****'^Mjm prie tarptautinių <larb*> <>rga- 
ksim. l*i. iiizacijų Ihivo 401.432. Jų tarpe 
>• amu* laivo 37JI28 narių priklnuran- 

vių prie grynai katalikiškos 
■>«m srar- įlarbo sujungus. Pereitais me- 
**”,<.*,*r' ,"’l‘ t,r** torptautiuių darbo ra

i jn*' <i pii i*|čjo I!15 naujus ti*- 
tiro-.* iiu<ų»K* su 36/136 naujai* 
tūriais. Katalikiškoji Durim 
Sąjunga gavo W mum* kuopa* 
su 5/i*<5 naujais nariais. N* pri- 
guliningų skaičius yra daugiau 
la-gu |s-iiki* syk mažesnis už 
katalikų.

lulaausiai organizuoti Ka- 
nuloję yra Mmitrealio daria- 
itinkni. Jie turi 149 vietines vie
ny lies; mieste Toronto yra 128, 
\Vimii|*-g*c yra 91, Vanrou- 
rar*e Kl.

Aštwmias>lešiiiit aršiuose

Serbp Vargai.
Dėl Serbijos šita karo pra- 

aidėjo; Serbijai teko ir di
džiausi kentėjimai. Toje nui- „ . ..
toj. žalyje pu karei parirodč. »tori-> bederaoju.
kad Danė miliiouo vaiku arta- **»**«*’•» Fraak Mornum, tų ri tėC Tt. Staučių’ vaikų P-rašė laišku* visom,

neturi nei tėra nei motinos. niurnoms tų tarybą.
Bet Serbija yra vis-gi aepri-! į?.I*!* 

gulming. šalia Jus valdžia
■Mirtai a sau tikslo stiprinti 
vienų partijų, o rūpinasi pra
šalinti tania* nalainirr. Tų ral- 
džia organizavo vaikų aprūpi
nimo ministerijų. Dar, turimi, 
—r_a  _ *~ r a a » _■Nvvr Malyje tokiem
ministerijos nebara.

Vaikų Reikalų ministru Ser
bijoje yra D. Korušaet*. Ta 
jaunoji ministerija Įirrulžiojc 
daug dirbdama ro-gali visko 
padaryti- Penkhdikų nuošim
čių vaikų, t. y. apie 00 tūks
tančių išviso jau 
bet 85 nuošimčiam* 
jt«W

Kaip uh-s. taip 
daug ko tikisi iš

nprti| iin«s 
neiitenka

ji*- w-

"UETUVIĮI UET.HU *

■h kito M KaumUo Kaat’e 
ir vatai kantam* arba 
idealistinė Vokiečių mokykla. 
Tam krypsniui nuklimpus j 
svajonių miglas Prancūzijoje 
kilo priešingas Augusto Com- 
te’o krypsny*, vadinamas po
zityvizmu. Tar nedaug kuo
mi skyrėsi nuo šiauru ir žemo 
inuterijalizmo. Ant galo atgi
mė ir sustiprėjo senų moksli
ninkų krypsny*, kuris buvo 
viešpatavę* tada, ktnla univer
sitetai Europoje gimė. I'ni- 
versitvtai yra migščiausios 
mokyklas, u mokvkla grekiš- 
kai vadina* aeboh'-. tai žila* 
krypsny* vadinosi skoiastinė, 
i.riia mokyklų filosofija. Jis* 
yiHilyls- yru pasilaikyti iš se
novės, kaa yra gera, pridėti 
naujai atrastąsias tiesas.

Crekų išminčių- Aristotelis 
| savo veikalus buvo surinkęs 
gerumus senesnių ir sau ly
gių išminčių trečiame arnžyjv 
prieš Kristų. 16 šimtų me
tų praėjus Toma* Akvynicti.-

L'tarninko vakare, 9 rugsėjo 
j New Yorkų atvyko U Baigi- 
jos kardinolas Deriderijua 
Mercier. Jo pavardę reikia 
tarti Mersije, iškeliant balsų 
ant paskutinė* raidės.

Kardinolas yra vienatinis 
arkivyskupas Belgijoje. Jo 
sostas yra Mi-klvno mieste. 
I'rancuziškni tų miestų vadi
na Malyn, o rašo Malinęs.

Aios karės laiku Belgų Kar
dinolas pasidarė laimi garsu*. 
Vokiečiai tankiai jj minėjo ne
kęsdami. talkiuinkai gerlshuni 
ir mykslami.

Vokietija turėjo jiegų su
mušti 300 tūkstančių Belgijos 
kareivių. Bet tiem* kareiviam* 
žuvus Belgijoj*- liko kardino
lai Mercier. Vokiečiai neturė
jo sa Iraomi sunaikinti jo jie
gų. Kardinolas buvo teisybės, 
laisvės ir tėvynė* apginėja*. 
Jis neturėjo nei ginklų nei mn- 
terijalės jiegua, bet jis turėjo 
drųsu* kentėti už tėvynę.

A<lvente 1914 m. ji* paleido.
ganytoju laiškų savo vvskupi-^ Aristotelio mokslų jtraukė 
ju„ žmonėm*. Taus- laiške jis.to iaisantro tuk*, ra. prityri- 
teikė (taguoilų kraujais apte- 'mus o devynioliktojo šimtme- 
kusieuis ladgam*. Minėdamas ėio pabaigoje Deziderijus Mer- 
jų nelaimes ji* ncalskiedė tų eier j tų filosofijos sirteenų su- 
nelaimių, o kalbėjo aiškiai, traukė kas bara išrasta |>er

Knita<l<>s nuėstuose vra amatu _* •: * J ■ • ■ • . ._ .. nor* nelaimių darytojai vokie- iiaekut ir darlmunką tarvlios. Tokiai-. . .... •* • 1 . ..... .. , . . mai vwl«l«- vinį ralį. Priedai- moksluInrylm \ nurouvern mieste;, , .. . ... .. ., . . ■ .... . .. kydunui* to-so* kardinolas ne- pntvrrMitan- prisukti prie <». U. I , ■ ........... . . .... 1 ■ _
(One Big Viiion), L y. Viena 
Onk-ji Vienybė, artai 1'nija. A-

neparisek* įtikrinti didžiumą, 
tai kad atsitrauktų ia tos tary- 
lam. Moriseoa'as sako, kad Ka
linta yra radaryti kitų Tarytų, 
pri|iažįstančią Aaa-riku* Dar
bo Federacijos autoritetų.

Sunku žinoti, kokio plauko 
yra ta One Big l'nion (Viena 
Ihdėji Vienyiiė). Žinia tik tiek, 
kad ji iH-pri|*ažj*ta Amerikos 
i tari k. Fislerarijo* autoritetų. 
To vienu užtenka, knd mos jau 
ak-jotunie apte jų. Ktu> gerbia 
Amerikos įlartaiiinkus. taa ger
ina Amerikos Dariai Feileraci- 
jų. tini viesulą ar kita* jos vei
kėja* kartkarčiais gali suklysti, 
liet Amerika* Ituri*. Federaci
ja y ra aiški ir naudinga orga
nizacija tikrai tarnaujanti dar- 
Inninkų reikalams.

AM. L R. K. FEDERACIJOS 
REIKALAIS — PRANE

ŠIMAS.
Šių im-tų Fisleraeij*** k**il- 

grreas. laikytai* U’oreestery je 
rugpjūčio 19—24 ild. surado 
laidu* stipriai *u*i«rganixuott 
niusų viraaunruri. Vy kinant gy- 
venimaii kongreso nutarimu*. 
Federacijos Sekn-torijata* |«i

ir M-rliai 
Amerikos 

turtingų Is-i duoraių žmonių. 
Jiems ĮMulislu ir Amerikiečiai. 
Nor* M-rimi yra lu-veik visi 
pravuslnvni. lėčiau*
krei|iin ravo vrikimo j kata
likystei )>riešingų pusę. l<*l<-l 
kardinolu* J. Gil*l*oU'5i- ji* iii* 
pritaria.

21 rug|iju*'-i*i ji* |*ani*ė gra
žų laišką D-rui IV. Jay 
Kriiieffeliu*ui. Šertu; Pagelti*** 
Komitetu |>iniiiniiikui N*-u 1
Yorke, ir žymiai |*an-iu<- tu *i*t*-ng» trimipii laiku i**pmiz. 
kuuiitelu dnibų*. dinti: 11 “Kataliku Vienvhės**

Muui* lietuviams rauku 
gauti pritarimų tokių n*me- 
iių. kai]* kard. Gil*l>on**n». Ji* 
ir kiti žymieji Aiii<ariki**ėiai. 
prieš pilk* i*-itt!l1 vi-IKilll*-nę 
prisidėti prie šelpimo koki**- 
iiur* tauto*, pie-ii n|>inn |*alir- 
ti. kokni l*u*i>i savo aiarltą at
lieka to* taul*>« žniniiė* Ame
rikoj*-. Ka- nor- truputį įžin- 
rėį<* j lietuvių viešąjį reiki
mą. ta« tarėjo pauintyti. jog 
tmt» 1i1s-rnl.ii gyvena virau 
tnaelilava-luniu. ir kad ta h* 
gėdiško, l*'*ązimng<> tiut>'hiti 
vriizmo žynį* pradeda užkloti 
visą iiuys Liūtini gyvenimą. 
l.ilH-rnlui .l-muviasi t uotui.

piurn. - pr

diuti: 1 > •*Katalikų Vienybė**" 
kunatitaeijų. kai|*> pavyzdį. 
|«iirnl kurio galėtų orgniiizim- 
tie* |u> kolonija* vieliniai ka
talikų centrai:

2) l’nėi*** F*slerarij«*>**lriim 
|ra* programa* ir kun*tituvi 
jii.” iratnisy toji šių metų k*»n. 
gre*e;
3) IN-jo kongre*o prutukulu* 

ilrnuge su visokiai* trikalbi- 
gili* Federacijos reikalai*.

Aituos nišius gnu* ši nid<-nj 
viso* draugijos. kuo|*o, ir ►ky
liai. pngnlintieji prie Kedeni 
vijo* ir io» draugijos, kuri*** 
dar šįuiH pn»ira*y».

Cetitraltuc* otgnmzacijo* ir 
draugijos. Federacijos nares, 

Įibir n*-»t‘ilri«iuM<»“ «u 1***1* rn 
{rija, Im imrinipina greitu lui- 
' ku nt»it*‘i»ii. Kongresą* tiuta 
į i*-, kad visos ir *s-iilralinė* or- 
1 gani žarijos, ir atskirto draugi- 
'j- mokėtų Federacijai i«u «l

I

luiskutimus 700 metų gamtos 
moksluose ir šiai]* jau žmunių 

yrimuose.
rakė nebūtų daigtų ir neužty-l Mercier tuomet buvo Lou- 

k*-***““*** VlaJesn- ** *'^******* * UUVWSttC*tO pTOfttO*
rimu. Jo filerifiju* rastram 
ra išdėta šešiuose dideliuose 
reikaluose. Visame pasaulyje 
nėra kitos rdosofiškos riste- 
mqb taip MMMkliaių taip pia- 

;čiai ir taip giliai išdirbto*. Nei 
višnu kita filosofijos ristevaa 
neturi tiek daug pasekėjų, už
siimančių filosofijos klausi- 
arais, kaip totou’t sirtram. 
Tik apie jų pasaulis mažai 
kalba, hm pamalto laikraštija 
jai aeprijaučia. Laikreštinia- 
kai yra pafiratę paviršiumi* 
važinėti, u Meraieru filosofi
jų tas tesupranta, kas ilgai ir 
sunkiai moka dirbti protu.

Belgijos Kardinolas oriau- 
žia rara filesefijra ii aura 
įuršta, negaudo originališku- 
mo. kaip tie. kurie nori viską 

(padaryti naujai, kad turčių iš- 
nausis |>rancuzų generolas )«-; Mereier ui pir-
rašė ir apskelbė proklemacijų. • . Ji<biUL y
Ju* tikshis buvo atitraukti ;luu| Iįr^ žmoaė* bu-

........... ' ’ “vo patyrę pirma jo. Tas tie
sa* jis- ir suima j vienų gra-

įėjo buvusių. Niekas nebara 
suėmę* j vicaų raštų visas bai
sias tėvynė* kančias. Kardi
nolas tų padarė. Visi keatė- 
jo; visų nelaimes jis jautė.

Tas laiškas padarė asapaa- 
kutnai didelę įtekmę. Belgai', 
pajuto, kad netekę armijos *r 
valdžios, jie tebeturi dar vie
nų jiegų. nenušaujanių ir ne- 
prrtmtomų. Brigijoje visi 
žaamė, atvejų atvejai* skaitė 
kardinolo laiškų. Ta* kitkas 
patek« j Praartųjų. Keli Mi
lijonai kopijų to laiško pas
klido Prancūzijoje. Visi karei- 
viai jj skaitė ir stiprėjo jų 
dvasia kovai su |*rieėais.

Prancazijų valdantieji ant i- 
klrriluditi jtcittM*.
Nora tos šalie* įstatai drau
džia generolam* rašyti pro- 
khinucijų armijai, teeinu* vy-

r-

kareivių <luiną nuo kardinolo 
raštu. Taip nekartą ir kitose 
tautu**- i 
kenkia savu šalini, iš l»im.-sj K,iUuri,. t)> 
kad katalikystė iu->ii*tiprėbj........ . ..

Vokiečiai pyko ant kardino
lu Men-ier. dari- jam visokių 
lii-illiiloliuilių. *|Nilu|oj*- skeliu* 
iiu-lus. pramanydami buk jis 
šuliniu* iiiMsIijąs. kuuslykš- 
ciausin* karikatūra* jiriešė 
išnn-kinitaiiii jį. Jis to nebijo
jo. ravo dnrlią dirbo. Per visą 
karę išbuv,, įsi vokiečiai* ir 
|a-r |M-nk<-riu* la-vcik metu* 
imlaikė tautiečių dvasią, kud 
iH-nii|Hillų vurguosc.

Bet šitie didieji nuo|*-lnai. 
yrn tik mažmožis jo gyvenime.

Kardinolo* Mercier seniai 
prieš kūrę buvo žinoma*, kai- 
)■■ nioksliniiikn* filit-ufns. 
In-vy nioliktaiiK- šimtmetyje )*u 
►nulio filosofijoje buvo try* 
stambiausi kryjisniui. Pinnuti-

nntiklerikaliciiui* . j,Įaj kvarkintų mokslų.

kad ritini prakalbėti i krik
ščionis ir persergėti nuo boHe- 
vikiziuo ir raadouoeioe (vardi
jo*. Po kiekvieno takto prakaL 
bėjimo bolševikai paskirdavo 
dkMiaa pinigu*, kad kaa jj iš
duotų ir ieškodavo visur po na* 
mus. Tie ieškojimai buvo ne 
vienų kartų ir netoli tos vietos, 
kur vyskupas slapstėsi. Vys
kupą užsiaugino barnių ir kaip 
IMiprastas kaimietis apsirėdy- 
davo. A|»rakinėdainas toliaus 
apie savu uuotikius, taip kalbė
jo:

“ Bolševikų vadai iš visų pa- 
jėgų stengėsi sukurstyti žmo
nes prieš tų viekų, kas buvo 
jiems priešinga, mokirolaiui 
materijaiiiam, lai yra, kad ni
šų Dievo, nėra dnito* ir tt, Hh 
niekindami krikščionystę. Per- 
stato jie *n yierdėjinin sorija-

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus rėmėjai U Chicagos 
praneša, kad jiems darbas 
gana gerai vyksta. Town of 
Lake skyrius rašo, kad jų ko
lonijoje surinkta begalo daug 
drabužių ir npie 1,000 narių 
prie L R. Kr. rėmėjų prira
šyto. Bridgeportiečini irgi 
ne)Mu>iduoda. Nuo 18 gatvės 
lietuviai darbuojasi nenuils
tančiai. Neatsilieka nuo jų nei 
Brigbtun (airkin-iai, Nurthsi- 
din'iai, Roselandicčiai ir ĮVest- 

iečiai.
Cicero Mieotcii* mtb 

žas. bet savo darbais linkui 
suvargusių musų brolių tėvy
nėje IJetuvuje daug žada, i I iškas skris rotas ir užtikrina. 
Daug jaa nuveikta, daug narių j kad vienatiniu vaistu priel tų 
prikalbinta prie šio* orgaaiza- yra panaikinimas esančiųjų ir 
rijo*. lįvykdinima* bolševikizmo. Ri-

IVreitoje savaitėje gavome | *” ir persekiojo katalikų kuni- 
auka* ir metine, mokratis iš gu*. laipini ir kitų krikščionių 
šių vietų: Springficld, III. 
tl<M0.51, Macanaųua. Pa. $1 L- 
00, Aiustenlam, N. Y. $525.00. 
Treutou, N. J. $200.

Pereitų savaitę Iravo išsiun- 
tiuėta skyriam* nuslėgus, bu- 
leat laiškai j draugija*. Taigi 
kiekvieno skyriaus priderystč, 
kad tie laiškai pasiektų visa* 
lietuvių draugijas ncjiairant 
jų įsitikinimų.

Dar kartų Įiaraginainc sky
rius, kurie tori surinkę narių 
mokestis ar drabužius, * kad 
Bratidi liodoii Jmo »nlNiijwc.

Centran, nes eina jau derybos 
ra laivų kempanijamis ir ne
trukus turėsim siųsti drabu
žius. Taigi neatidėfiodami siųs 
kitę surinktu* daiktus Cen
tram

Bruukly niūriai yra sumanę

Tsi*nma*i prie jo su nepapras
ta energija. Brooklyniečiam* 

tame pasisekimo, ne* jie daug 
kartų pasirodė verti i*gnr- 
bos.

Visai.
pa*:

Rugpjūčio 29 d. Waakhgt«- 
ne buvo Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir “Centralio Komi
teto” atstovų posėdi* “Lietu
vių Dienos” pinigų reikale.

Posėdyje dalyvavo nuo A. 
L Tarybos Komisijos: kun. .1. 
Jakaitis kun. Dr. Dargi*, P- 
ėvsauli* ir Dr. J. Bielskis o 
nuo “Centralio Komit.-to" 
pribuvo Dr. Baccviėia, |>. lxi- 
Įuitto ir p. Karuža.

Ikatėdyje p. Isųmtto sten
gėsi išalėstyti sulygęs kurio- 
mis jisai sutarė A. Raudonam 
Kryžiai “Liet Dienos” pini
gu* atiduoti. I*o trum)wi |m»i. 
knliiėjiiiiu visi nuėjom | Ame- 
riku* Raudoaųjį Kryžių, ba
tikom vice preaidesrtų, p. W. 
Kalling, ir jo asisteatų, p. D. 
Ros*.

Ponas \Valling išdėstė, ko-' 
kiai* budai* A. R. Kryžių* 
teikia |nšelpų Euro|>oje. Nuro
dė, kad A. II. K. Komisijai iš
tyrus Lietuvos įsidėjimų, pasi
rodė reikalas greitų |Ni.s-l|ių 
suteikti, halei A. R. Kryžius 
nieko nelaukdamas pasiuntė 
Lietuvon įvairių reiktceaų 
vertės virš šimto • tukstrnėių 
dolierių. tikėdamas, kad lie
tuviai. kuomet išgalės, galės 
už tuos daiktu* užmokėti.

Apsvarsčius dalykų Visajui- 
siškai pasirodė, kad septyni 
mėnesiai tam atgal buv* ge- 
ra imga Lietuvų «u- 
šeipti, panaudojant “Lietavių 
Dienos” pinigu* per American 

žarijų, kuri labai daug Lietu
vai pagelbėjo; tuo laiku šelpi
mu darbų sutrukdė •‘Centre- 
Ii* Komitel&Mvtų MvulilttlaiuaM

Mpimui Lietuvo* per minėtų 
orgaaizacijų ostimAt to, kad 
A. L Tarybos Komisija dėjo 
imstaagaa ir kalbino “C K.” 
sutikti.

Prie dabartinių aplinkybių 
atrasta tinkamiausiu “Liet 
Dienos” pinigu* panaudoti |u*r 
Amerikos Raudoaųjį Kryžių, 
su sųlygn, kad A. R. K. pa
siųs Idetuvon įvairių reikme
nų iš ravo Europoje esančių 
sandelių, pužymėdamaz IJetu- 
vos žmonėms, kad tai yra do
vana nuo Amerikos lietuvių. 
Putus \Valling. kalbėdamas 
A. R. Kryžiau* vardu, (težadė
jo priduoti musų komisijai 
smulkmeniškų atskaitų iš lie
tuvių Dienos pinigų ir taipgi 
|iaža<lėjo iš savo pusės ir ant 
tolinus teikti IJetuvnl Įiugi-I- 
l>ų. Dr. J. J. Bielskis.

A. L T. Komisijos Įiirm.

P. K. Gavau keletu laiškų su 
užklausimais, kūlei asai m* 
atrakau į “Tėvynėje” tilpu
sius įvairius užmetinėjimus ir 
šmeižtu*. Čia turiu ĮMižyniėti. 
kad ašai neturiu laiko ir skai
tyčiau sau už didžiau*) pusi- 
žeminimų verti diskusijas su 
žmonėmis, nesilaikančiai* eti
kos. “Tėvynės” n-daktoriu- 
žurnalistiškų etikų po k<yų 
{uuiiiiH- ir ėmėsi vien purvai* 
<lia]>-tyti j rau nr|mtinkamtt* 
astnviii*. Tulei. kai|>o su to
kiu. jokiu diskusijų rasti ne
galima. J. J- B

tikėjimų narius.
“Bolševikai remia tos rųšiea 

socijalinj ir ekonomini mokslo 
programų, kursai ardančių bol
ševikinis. jėgų daro baisių. 
Nėra ėia klausimo apie šį, ar 
kitų tikėjimų, bet a|damai apie 
Kristaus mokslų, kursai yra 
priešingas ns.kslama anarchi- 
stų. komunistų ir teroristų, ii- 
diriianvių užnuodytą bolševi- 
kizmo guzų, kursai, ka'ip jie 
tikrina, prasiplatina po visų 
jtasaul). n art ir Suvienytose A- 

»» M

UbrliUM.:—
Meldžiu imtalpiati j Ji

reikalai* kreijikitė*

J. Tumiaoait,
U K. Kr. sekr.

456 (irami SU
Braokl.vn, K. Y.

VYSKUPAS L0ZDT8KIS 
▲pn BOLttvnaau.

laikraštį “Draugų” šį atraky- 
mų kun. A. Tamoliunui dei rai
to. tilpusio 306 mini, apie **Mei 
lč* Uatybę.** Al umaau, M 
m utrimidre kunigui aa kunigą 
---- a* . -t— v  9  ■-*■ Ma-.r-

1) M rami vertėjas Ir UM-' 
«l. ja* “Meilė* Ualybėn“ kny- 
gulės.

2) A. Taiuoliunas neturi nie
ko Istidra prie “Meilės Oaly- 
liės" knygutės.

J) Jeigu kaa. A Temdinau 
tari kokį reikalų saumaiM dri
ko jisai nesikreipia prie manęs 
tiesiog.

Kml J. JoMttto

RRD. ATSAKYMAL

l'-niti J. H. flrif/btoM' Parke. 
Tauiistos pranešimo negalėjo- 
iim- ats|*auzdin1 i. nes jj gavome 
rugsėjo 12 d.. K vai. ryto. 
••Draugu** numeris jau būro 
išėjęs. -

I*, žolinei Kcrjiei Kiuuz Ci- 
tv. Tomistus kon-*|iondcncijos 
negalime talpinti dėlto, kad 
savo tikrųjų |iavarde parašei 
ne ranka, tik mažina. Tomis
tas aprašytųjų žmogžudystę 
teismas dar m-paėmė savo ži
nion. u Inikrašėiains nevalia 
pralenkti trieilių.

Vysku|ias isitiuskis. |icr*irė- 
dęs prastu žlisigmni. išbuvo 
Minske |H-tikis mėnesius taus- 
laike, kuomet tenai viešindavo 
bolševikų valdžia. Neaeuai vy
skupas atvyko Varšuvon ir |m- 
|mrak»j*i |*. Aut. Cnrros-kiui. 
kuris tų |si|*u*akojiinų prisiun
tė j Cliicngo Dailv Ncvvs: “Pa
sakyk Tamsta liuosimis Ame
rikos žiiM.iu'ms. kad bolševikia- 
ma» yra tai Įdeginusia ilcstruk- 
riji nė* tironijos išvaizda. kuri 
užgauna )unnatinius tekyla** 
ir lygyti*-* principus. Yra tai 
kiekvienu žvilgsniu uiili-krik-l 
šėtoniškas judėjimas.** Tokią' 
savo nuomonę jis išdirbo. tvir
tai kovodama* prieš Is.lb-vikiz- 
mų ir išsistatydantas nesyk) 
mirties |«ivojuj. Tankiai ižui- 
dato iš savo |Ki*lėpt>» vietos.

n<> philoiophia perennii, (. y. 
amžinoji filosofija. Keni.ji 
prieškrikščioniškoji jos tiu
lis <M Ari*t..lelio liuujM-lnų 
vadiuusi ari*toteiiunu. nors 
kartai* va<linn-i ir |u-ri|Mitetiz- 
mu. Antroji vidurinė arim 
krikščioniškoji dali*, kaip sa- 
kinu, vadimi-i *chola*tika. Ih-I 
dtįžnai d.-| Akvynierio Tomo 
mu>|M-lnų vadinasi Tomizmu. 
Tnvioji dalis praturtėjusi 
gamtos ir *<M-ijologijog moks
lai* gul vadjsis kada nor* 
Mm-ierizmu. U-l kol ka* ji to 
vardo n<-n.~i..ja. Filosofijos 
istorikui jų i.elinn neoscholas
tika. t. j. luiiijujn mokyklų fi
losofija.

tini kui kimi Mercii-r*o |sdi- 
tiški nuo|*-ln.ii Inliinu-iai |*n- 
tiktiJic taip dideli, kad Ameri 
ko, visuonauie laukė Metvier* > 
atvažiuojant. Mano akyse M*-r. 
cier’a* Imvo didžiavyriu apie 
dvidešimt metų prie* karę, ne* 
mu tuomet 
lio iie>k-1«- 
djlanėioim- 
nu-, nor* j 
n.'i kanlita 
pu. o tik 
rimu ir 
\ kadetui.

Į

—
-U

•viltu* mu* nario. (Parapijos 
Įprašomos aukoti - tiuiže»n*-« 
llieilt ]*o $5.(k>. >lid**siM'* licilt 
: į.a $tnxvti,

Pinigu*. <-*kri* ar liu>i>> » *>i 
l*l*-r*ins piuš**n*c rn*vii vardu 
J. Mocku* tF*-d. iž*l.> ir *m-ti 

! M-kr*-t**rini kun. I- K*in*-*uu 
\\• -tnun-b-r ovvm l**‘i 

, toli. M iriu I. S* kr*-toim* i sai •• 
i kny ga* pu**.**, liepini |*n*ią* 
i pinigu* iždininkui.

Kue. F Kemėšis. Fed sekr

jo raida- piiMiu 
i o užrašyta- nr 
i.iiizitiouii- rai*l>- 

tiumief nebuvo 
u. nei nrkivysku- 

utiiraraiteto pnil'i—<• 
Belgijos mok-iminkų 
><» ztminii-iu nariu.

Kuo P. Bučvt

I.

Rymas. Gerk kun. T. Žilin
sku ' ingpjueto l> *1. iškeliavo 
į fnnžių. išbuvę* Rmii* trt» 
mėnesiu*. I*a*kui rakino* i l.ie- 
tuvų. Ibme dėlto taip ilgui i* 
buvo, kn-l iw-galėjo išgauti 
prut*'-izų Valdžių* leidinio p n 
ilIHitli l"rn’ieUZljų. Kai-kurie 

I li nkai iuiUik- jam gauti i* Iru- 
| Lų umluisadop l<-nki*k*»;| 
l|«irin ir «ii juoiiii grįžti 
Ituvun. l*-t kun. Žilinsku.

VISOMS SOLISTĖMS IR S0LI8TAMS NAUJAS 
DŽIAUGSMAS

1$ NAUJŲ DAINŲ.

kurioms munku (piano) parašė

ANTANAS S. POCIUS.
Jau liejo u spaudos Šios dainos:

I“ 
Iro

Leiskit į tėvynę .......................................... Kum 60c.
Ne bik kieme mergele auga ..............  60c.
Gale sodo rynuvo ir Švist aušrelė ........ ............. 60=.
Vai močiute mano .............. .......................... ............. 60c.

Galima gzuu pu "DRAUGĄ'>6

1800 W. 46 St. Chicago, III.
•M

1 t



I parapija, Homertead,
I Pa. už 1919 nu.......... 25.00

nOTOKOLAB.
(Pabaiga).

*’X. Programo permainymu.
Šilas Fmlrracijos programa* 

gali Imti snsianrintam papil
dytas arlm praplatintas Kon

grese. Musų gyvenimas ir jo 
iškalai n tai uos—tai-gi ir Fe
deracijos programas privalo 
karts mm karto Imti mainomas 
sulyg gyvenimo reikalo.”

Nauja konstitucija irn-ina j 
galę nuo sausio 1 <L. 1930 m. 
Federacijos raitininkas, knn. 

F. Kms-ėis, imduoda Kongre
sui nfgirti A. L. R. K. Fedrra- 
cijtts Sekrehirijato 1919 uh-Ių

H. K. Fnlcntci/ti Set- 
rrlori/alu iaripo rr iHanlą 

naoiata leltnirut. pa- 
*l-«ftM«crax rarors- 

iautr. 1919 m.

laciįpHt:
Iš iždininko gauta.........$150.(M)
25 para|>ijos (III—$10: 

15—Kutui I .................
8.1- IL K. Ariu— 12,<MM» 

norią ĮKihc..................
L. Vt-rtai 5,000 norią po 
6 G centus.......................
Moterą Sąjunga 2,2<*l 

norią |wr Gr.................
Lik S. 1,GUtt poGc... 
Vietinės draugijos.........
Auką Kataliką Sekieto-
nijato įrengimui......... 200.00

Išvtao............$1^7X00

lilaido.: 
Atmokėti skidą knn. F.

K. ............................... 35G-M3
Ja-ngimas ofiso, kny- 

l6^g<«. statiouary...........416.115
Alga sekretoriui už 4 

mėu.(įf$lM.OO.......... 480X10
Sekretoriaus Įragi-lli. nž 

dariu. £>$l«U0.........Sfluoo
S|rawtdininuis ir siunti

nėjimas protokobu 
konstituciją, atsišau
kimą ir tt........

■į ..........................

Viso...............$ 735.85
Balansas prieš seimą

Baltimore, Md........ l,-J93.Crt

Viro............$2,029.45

lilnUot;
Spalio 10 1918 m.:

Kun. J. Misini—Kolegi
jos Fondan................. $343.14

Kun. F. Kemėiiui—Lie
tuvos Katalikiškam
K’o • •

Kun. X Ktaninkynui— 
Av. Kazimiero Sese
rį) l'icnuolynui, Chi- 
rago, IIL •••••.«•«•• 

K UK. X Prirašai—Sa- 
sivtanijiinei L. B. K.
Moksleiviu.............

Viso.........~$1,U5JJ2

Alitkailo. nmlimi:

Viso (su Imlansu prieš 
seimą, Baltimore, 
Md.) pinigą Tautos
Ižde yra pas mane.$2,029.45 

Išmokėta......... .. ............1.11122

.TiO.00

yiyno

7108

175.011

7*100

300.00

132.00 
9000 

lo&no

Balansas pas mane... .*91420
A*mm. K. J. čcpanoMta, 

T. I. iždininkas.

lln|Mirtas priimtas.
Fclrracijos Kongresas lik

viduoja Tartos Ižd*. vta* jo 
turtą pavesdamas Tautos Fon
dai.

f nešu ir nutarta, kad lietu
viu kolegijos ir uuiversiteto pi- 
uigai pereina j Tartos Fondo 
kultūros skyri*.

We AmatkaM of tJthua- 
nian deraent having the in- 
terasi, veli being and future 
development of the Lithua
nian Rcpuldic at heart, he- 
Itaviug fhlly in her aspira- 
tions and sympathtaing an
tinėly zrith her suffering— 

• hava adopted the folloving 
rvuolntions—

U’herras, Lithuania is a 
dtatinet and separatv roce in 
Europa, nnd

M'ltereas, IJthtianin has 
deciarrd her absolnte Inde- 
pendence nml separation 
from Ruošia, and

VVliercas, IJthuaniatis of 
East Prausia liave dcrlaml 
their ladepradance of Ger
many, and they kava ra- 
solved to beeome an integral 
part nf thr Litlmnninn Re- 
imldic, ami

Vherea*, the IJthuanian 
Repaldic b and has lieen ad- 
ministered dnring thr two 
part yaars hy offieial* cho- 
sen by the |M*o|ile am! the 
gnverament is funetioning 
satisfaetorily,

Therefore, Is* it n-solvcd 
that Lithuania be rrcognizad 
as an independent Nation, 
and he it

Furtber reaolvvd that the 
preaeut goveniment of the 
I jthuanian RepnhKc be re- 
cognizcd ly the Failini 
Statės of America ami tlie 
prvsidi-nt of this conveiition 
is dirrcted to semi a copv of 
this reaolutioa to the Prera- 
dent of the l'nited Statės 
and the Congress of the V. 
S. and le the Peera Confer- 
ence in Paris—Polk-flrmMi- 
raaa.

(A Stata Bank)

A STATI BARK
l!>nk.i* «|«|»vh« k.«M|'*«-a $»«•» w m»» II.i 2 $w» virtu.
MZtlKtVuluirul- »um c iki a vt.Ua«t«f.
pi i*-r vtaa 4b n.t nu** * r>t»» Ui a vakaro.

Junr.a «'*jukatM^aa Mo ftanko Mkuk 4 irbinhduut Jau vra HKCM 
l< Moiv Vat-iliio k^nuuiiH-m * a 4.*U»rl«« al«4«Aauja l.*4tmą ir atrūko. 
iihMiu akvrtMM*.

BANK

fivn repreaentatlves of the 
Unlted Statės, and

U’hereas, the P<-acv Con- 
fereaca mede eertain deciaions 
arriouslj- affecting the futurv 
of the I Jthuanian Bcpublic and 
hef territory vrithoat mnsider- 
Ing tlie opinion of Lii įmania’s 
rrpresmtatives, for e\iiiii)Jr

1. Tite river Nieim-n, uliirli 
(low4 througli pnt-ly Litli- 
unnian- territory, Im- lieen 
intenmtionalized

2. n trmporaiy line of dr- 
marcation luta bėru derlarrd 
liy tlir Prace Confi-nucr in 
Paris hrtn-rcn tta- l.iilma- 
nian Repnlilic and PnlamL 
and tlie Prace <'<inferrncc 
dirrcled tliat hostiiilii-scvaar 
in that territory, and this 
line henefita l*olaml. Iircaimr 
it fiermits Polish nrmirs to 
rvniain on pūrely l.iihuuiiiun 
territory and it givrs Pojaud 
a free hand ta carty on her 
propaganda.
\Vhrrras, nuiking thr river 

Niemrn (Mėmei) fa.-, opelis 
up a nra- objert for fulurr in- 
teniational miratndvrsiaiHliiig 
rspccially « ilh Polatid, msl

U'liervos, Uthuaniiin rvpro- 
sentatives werc not le-ard nor 
were thvir <>|iinions ronsklcml 
in theae vety Vitai devisions 

Thereforr, be it n-solvvd, 
that the ltv|>cramtatives of the 
l'nited Statės to tlie Prace 
('onfcrenci- in Paris take noticr 
of the rvklent iiijusticv donr to 
thr lulhiuniiaii Repulilii- ami 
that tbrv try and ohtain a liear- 
ing brforv ll>e Peacr Cou- 
feretace for the Uthuanian Re- 
poHie in tliese pmnisses. and 
be it f ori her

Resolvrd. that the atimtimi 
of the Senate of the l’nited 
Statės of America ta ealled ta 
the injusticr ahove reprvsented 
to. especially thr international- 
taatkm of the river Nietnen 
(Mernrl) and that tbrv mndify 
thr treatv of prara by makiug 
the river Nirmru.pačrly Lilh- 
aauian subjrrt to tba adiuiui- 
strotiem and rmitn-l of tie- U- 
thnanian Rrptildic.

KRGIRDRTAS BARBENĄS.
Ravlnlnkiia lira Iltini* ant fermų 

tudsl parduoti.* plcMl narna ir J ki
lia luarktua Parka.

M«4iau aamaa aat 1-jm take w C 
kamUanua mowhkle«. ražas, riekti n 
u4efea&i ir vuakia jutaymaL Ne- 
4 lui n Maukai uirakabJ S kandu, 
r*y. aartdilua rimam n u lemi Mailiuj, 
ant tuan'lu lota >r* taYleJty darJaieiy 
pf visa VBKira.

Atrlkita naRiJiareklie Ir w>m»ty* 
eile kad Jums |*atika ne*, yr* iMery 
i* vmy pmiu ir |»aikn« inedlui juk 
namo vHoas Uotą, n ano Utlvaro. 
3MI W. U Fterr ('l'MUN*. iii.
I--------------------------- ------------- —- - -J------------ u

GYVENK ANT ŪKĖS, DIRBK 
MIESTE

S akrai gero juodžemio, tik
tai 50 minutą laiko nuva
žiuot ii Chicago* aut Burling- 
ton Railvay. Jus galite gra
liai gyvMH itoaafe ir tau pa- 
ttg laiką dirttti Ohicagoj.

Didelii Bargenaa, Kaina 
$1,500.

AM
•ykita,

Paul Baubly,
1404 W. U Str.

Telefonas Canal 6296.

Didysis Valstljlnls Bankas
Ant Bridgvporto Tra

1112 W. 35lh. St. (3 blok, i vak. nuo Hakled) Chicago.
KAPITALAS S550.000.00. TURTAS VIRS $5,000.000.00

Pairtu batleitt* 
t.- M l« n*» l»««riki*UVimv.

I >«•»•<« uat pirkimo
namo <’L»raro-

Taupymu aUcyriita priima Hal« 
rw uJuVdthmni nuo matuti- 
Hm iki itimnu Ir
ifk«>ka 5 atrak • B>k.

Dr. 0. VAITUSH, a D.
UKTI-VIS JUUVReikalinga

50 Vyrų 
įtariu)* pastovu. |«T ri

mu luitu. pnm iiamlMm- 
liuli .Gyvenimu ųljei 
gerus. Arauai luuJrniUki. 
Ramius purios. Geri įrantai 
drl psvienh} vyrą. Mes to
rtai Mokyklas. Bažnyčias. 
Teatras ir Kitos Pasiimk- 
aminiams. Striką* oras.

Daug randasi mum} rieti- 
grafia eta a t važi auti t e tie
stai Nrar Y..rk (Vaire! KR. 
arba adykite J Mr. Jaram 
Rpriuger 4 Stuilhficb! Str. 
Pittsburgii. I’a. reikatau- 

ta formaciją.

PEARLQUEEN
KONCERTINOS

am A---n nrrra*, n<HH)rviwi in Gili-

gvr to the detnocraries of tlie 
nuriti. and

Whevaaa, tlbsi danger caa I* 
supcrsaed or ioolated ly f urve 
and irau, and

*-------- -A —---------------------n urirB*, iMitsnptiflTi nnrom- 
hated may ertend beyoad ils 
present limitu, arui

IVbcreas, tlie armies of the 
I-i thnanian Rcpnhlic umier thr 
leadership ami diiection of

raoafolly mairtained aa active 
f roti t against tlie armies of 
I-enine and Trotsky. and

IVhereas. the 1 Jthuanian Rr- 
puhlie ta lumdicapped in its 
laudable campaign through a 
ahortage of food, ciotliiug, 
medicinai and military su|e 
|>lies. and

IVbereas, thr Lithuanian Re- 
pulilie by oppoaing Bolsltevimu 
is bencHting Kurope, the t'nit- 
rd Statos and ts-holr of mau
ki nd.

Thrrefore, l»e it resolred, 
that the Gorrrnment of tlte !*■ 
uited Statės negotiate with aml 
furoish to the IJthuaiiian Re- 
imUta neeesaary food. clothing. 
medical supplies arui military 
M|uipmrnt.

Wherras, the I Jthuaniaii Re- 
public after her deciaration of 
imlcĮM-tidetrce rlreted n presi- 
dent and pmceederl to fniu-tion 
as a govrrnmrnt, holding tlw 
eonfirlencr of thr citisens of 
IJthuania. nn<l controlling al- 
iiuist all of cthnografic lathua- 
nia and n comtnission was sent 1 
to the l’i-ace ('onfcrvnce in Pa
ris to protect the intervsts of 1 
the Lithunnian Republic. and 1 

\Vhereas. thr pmM-iice of iltis 
eommission in Paris iras kntnrn ’ 
to thr varions rrprrscntatives 
at tIn- Peace Uonferener titru 
thr ptruenlatitm of various do. 
■■umrnts sup|uirtitig IJthun- 
inati clainis. and thr chainiutn 
Pr»f. A. Valdeniar of the l.itli- 
uanian eomtntatdon »«• re 
crivetl by the offieial delegate* 
oi the diffrri-nt countries re- 
prearated in Paris inclnding j 
Mr. Henry IVhite onv of tli> j

Eina užgyrimas asĮranfig re- 
solincijŲ-

“Rraolved. that ve the <We- 
gatea to the Federalioa of Li- 
thuanian Catholie Soctatiea of 
Hed at Worvorter,"NaM. oa 

Augant 22. ntend our bert 
a-ishes to the Irish peofile in 
thrir cffort for the freedom of 
Ireland.

“Be it farthrr resolved, that 
ar go on rccord today in favor 
of the riekt of arif detenaiaa- 
tion of govermnent for Ireland 
and all other nathnis.

> “Resolved, that a copv of 
tbese rvsolulions be sent to 
Kamon de Valrni of the Irish 
Rrpuhlie.“..................................

The Li thnanian Naikinai 
<'utineiI estends its Ihanks to 
tlie National C'atholie War 
Council for its favoraUe an- 
suvr to our rvquest to aaatat 
tlie people of tlie Lithuanian 
llrpnHic. Thnt the National 
War Council vili estend its 
Anieriean spirit of demoeraey 
nlrroad to tlie Lithuanian Re
pu Iii iv ly sending tbere its offi- 
cial rvjiresentative and a nnit 
of ils trained nnrse mother will 
imt only cbeer tlie Lithuanian 
|x-u|ile of tlie l'nited Statės, 
būt vili In* a inost veleotne ra- 
vouragetnent to the Lithuanian 
Itrpublie notr struggling up its 
road wherr America has s)iown 
lite uav. We apprveiatr the 
n-ork of thr National Catlmlir 
\Var Council which is to grne- 
roiisly rstending thr victoiy of 
America and shous the nations 
of tlie Morld tlie way to true 
dvniocraiy.

Tlie folloving rvsoliition- 
wrrr ndiipled ly tlie H'prvsen- 
tntives of tln- Litliunniaii Na- 
Ilonai Council. I jtlmniiian Na
tional FuihI. IJlhimtiian R. C. 
Association of Imlior, l.ithun 
nian Totai Atatinvncc Asso- 
lintion, l.itliunniun ll. C. Wo- 
mvii's Association and Lithua- 
ninn Prvss Association m joint 
roiivention *ith tlie I.itįmaniau 

25.Hi it. C. Frdrration on the ISth— 
] 22nd of Augu«t, 1919.

a* «r

Men Torte

:>oo.oo

rigmata užgirta. 
^Skaitomas Tautos Iždo Itari- 
mnko ra|Mtrtas.

Tauto. iUiuiako at.kaila 
ttuo m iuto miH ra.. Mlimtrr, 
tlil. U i nupjaHa m J., t>li ra.

Intifu:

llMfiftjtti'iu M i., mis ut.:
Hv. Ijiun iHi dr-ja. Port 

IVashington. U'ta....* 7.IM 
Av. EKliirtos draugija. 
M llartfoal. Conn..........
A. L ll. K. Moterą Są

junga už 1919 nu....
Kun. J. Amlsitas, lul.la- 

r_> s už 1918 nu...........
Kutu F. Keiis-šis, lule 

darys nž 1918 m.....
Kun. J. .1. Jakaitis. Inta 

ilnrys už 1918 iii........

druoJiio it J., ima

Av. Kaumieai bailią ir 
sriu-nj draugija. Clii- 
cago, III. Av. Mykolo 

"parapijos už 1918 nu 
Pilnąją Blaivininką su

sivienijimo .................

tilH<nlliu tt., I'IIH 

Av. Rožančiaus moterą 
gtr-ja. Nvttnrk. N. .1.

(•’< tfniio }9 <1.. 1919 ut.: 

SusivienijiiiMi I.. R. K.
A. už. ll'ls nu.... .. 425.40 

Av. t’rsttJė- 
•ark. N. J.

Ituf,).,.,.-.

Kun. S. .1.
lotalari« 

Petro

14.1*1

77.GU

i'i.uo

25.00

25.00

m.:

SJ’MI

3Mu

ui.:

27.5II

I !«(.. I<>19 m.; 

dr-ja. N«*w- 
...................... 12.4*1

m •(.. t9f, u,_.

r* i'|Kiiii>iiis, 
už 1919 m. 
ir Pauliau. I

U’herras, the Prace C«»n- 
frrmcr at Paris Ims taken cog- 
ntaaiM* of the exi ui atara of the 
IJthttanian Repaldic, and

IVherras, the Paarė Con- 
frn-ucr thrn Marshall Foch 
dirvelei litai a tmi|iorary oru- 
tral line of ch-iiuirration Is* 
maintained Itettu-m IJ t litui 
nian Itrpuhlic and Poltah gu- 
vrrmnmt. and

IVbervas. tlte IJtliuanian llr. 
iraldic Itas rrsĮss-t.-il lite sug- 
gvstiou of thr peara Confrr- 
ettev, and

M’hereas, tlw Polish gnveni- 
meni Ims ignorrd lln* Peaev 
Conference siiggestion, am!

IVhereas, lite l'olish armirs 
inetead of fighling lloleln-visui 
are invading ils- n-rritory of 
lite l.ithuanian Rvpulilic. nml

U'hrrvas, this iuvaaion Itns 
VKtrndrd far la-yotsl the triil 
|«>rary liue of d-nmrcatioii 
suggvslrd by thr Prace ('ou- 
frrencr,

Then-fon-, »v Ans-ricatis oi 
thr Lithiianinn t|esr.-nt solrmly 
patirsi ngninst the avrrtarts 
of hostility Ity tie- Polish go I 
vrriinient madt* nuirusi the l.i- 
tliiinnian Repulilic. imti

\Vr fiirthvr pa>t.-»t ngninst j 
thr prrra-ncr of Polish tnstps į 
UĮsin IJthnaninn territory

Thrrcforr. hr it rrsolved. 
tlint thr Govrrnnit-iil nf thr 
I *nitrd Statės usr b.-r iiifliieiict- 
tlinoigli Congrvs* nnd the 
Prarr t’onfvrem-c iti Paris to 
thr purpoue of having Polnn-I 
.-.•ase iii her net* of ln«tilitv in 
l.ithtiatiia. furtlier 'Imt Po 
Innd uitlidraa Iii-i lorers to 
the line of demnr. alioti nd 
lendi vrlaiilishi-d. aini is- * 
fiirthvr

(Pabaiga ant 4 pusi).

SEKĖME SAVO AKIS.

I
I »

KĄ TIK IŠĖJO LIETUVIŲ PASAULDT

“MEILES GALYBE” 
Nauja. Puiki Knygelė Ih-gnlo Žingeidi 
Kaina £u .npdaraii 75c. be apd. 45c.

Vvitė iš A’ivIh keltai. Kun. J. F. Jonaitii Kx-ls*itvnan- 
tn- ir lwi]M’!i<ina« 

r..-:-:i!;yiilii. ii pinigus siŲskitr svk:in.-iii ndn-su:
J. WILTBAKIS,

3332 Fulton St Chicago, III.

iittitiiittuiamrm:

Malioriai ir Dekoratoriai
Dgu metą patyrimai tavo amate leidžia mums at

likti pirmos l uširs darba pigiausiomis kainomis.
Atsišaukite pas

.„TO. mBDO ,. ror.g
j H'n"*** rndiMs Juo., rvBvi, 

H'.nuvitt, ui gasivonB s*in* 
|į sm ui* tamsi m n n et

JOHN SMETANA 
Aldą Bpedjaliftas 

1801 S Ashlcnd Av. Chicaeo 
Kfga'nitnaa nuteikta mm dyk<L 

K«ž»mm Ik-to* gatve.
l«bM vub l'iati o airt'takot 

Kambarin 1«. lt. tt. IT tr lt 
Turklį* | nutari i*arab« 

ValaAd

><

P. Cibulskis ir J. A. Poška
2343 W. 23 Piure Telefonas Canal 2446

! Taupykite Piningus:
•K

Perkant vi-u- savo IIAKAN- 
l>< s. pH li s. KARPETI S. 
PI \.\TS, VICniltOI.AS, SIU 
VAM \-v MAŠINAS ir l t. pa-

P. KVORKA & SONS

fcr'ral*'—r-w^

nJpž.’yy- .3 J
f Fi r

Ssr - ~

-J*

t*

F. P. BRADCHUI.1S
Lietuvi* Advokatai 

Attorney tt Law
IM W <W Cl«r<
IltKMM Tr4 rmtml

Canr/aG/a. IUJK4.U

— 53 W. Chicago Are. 
arti Ashland Avė.

Cadt ar ant Iimokcsiiiu.



«

t

Iš Chicagos Lietavių Kolonijų.

Amerikos žmonija >u*iik*Ia 
iš įvairių įimtų. Kiekviena tau
ta atsiin-šė yimtingu* |mpro- 
ėiu*. atskirų kultūrų l»-i tauti
nei! nuosavybes. Taip lutai su
siliejus įvniriuitu Inutų nuomų ,

ml
Programa* pradėta* »u ame* 

rilconi&u liimnii; pankui *ckė 
choro daiuoa, bailia p. Zujatu, 
Milai, duetai ir tt. Programų 
užltaigė nu lietuvišku himnu. 
Pinu ir |k> programų sekė jo
kiai ir žaidė*. Kareiviai p. Jo
vaišos I kirši*, I*. Pumputi* ir 
•I. A. Mickeliutia*. ;m*tara«is

m-m* į daiktų ir |«i*idmė j tarnnv.s llu*ij«j. buvo ^puoš 
prakilni, garbingu lli-s|Hiliiikii 
—Amerika Liuosyla* šalis.

viii viso* tautos, tarsi, lieto 
susiliejo j vienų. Visos veikiai 
išvieno. Veikiu vh-imiii i'loalui.

ti liallonii* ložėmis.
Jaunimu — vyčių laivo suva

žiavę * u virš |*>rų šimtų.
Viri buvo pilnai ĮHileiikiiiti. 

'.MvKinh-y Parko ukveiziiėtuja*
aliprinilniiMi* ln-i |mlaikv<la lM,'1,‘i'-: “Pinnų kartų matau 
Įima detimkimtiAkų i»Miių. ku ’<*i j*«ui«»« »*trti ir taip gro- nata.

žūti mokant link*tiiinlic«. Vi- 
FuotiK-1 jutii.- HK-taioė Im* ai
dimi iii-i |ui*iliiik*iiiiiiiiiių."

Hiuje ovetaiin-j lietuviai |iir- 
' I mų *ykj |m*inak\ *un-nplaiui 

gražų vakarų.

X
e

i '

ri. sulyg UncoliHi ži*lžių. yra: 
“Iš žmonių, žmonėms žmonė
mis."

Iš šalie* žiūrint, nnlosi akor- i 
du susiliejusią sutartine |dau-' 
kin valdžios vykinimai. Viso- 
tunto* sUsikllIUso vienoje vieš- 
Indijoj*.

To* tauto*, is-karių. pragy- 
Vellllsi-1* ištisus amžius, vieliu-l 
me daikte, m-suėjo į artins-* į 
iiiu.* santikius vieiui sukilo, ne- 
su*i|iažiiHi.

Knd sujiažiiHiiaus ans-rikie- 
ėiu* vienu* *u kitais, kud siive- ( 
dus juos labiau į krūvų, kud su- . 
]mžimlinu* juo* labiau *u imu-1 
jai inisirinkta Išvyra-, čia atke.j1 
iinvu-iu* ir npsigi veinisiii* , ............... . , .
IiiiosįIs-s krašte; kml. gilinti--........................ ‘
nai, sujiažiinliiius ateiviu* su 
čionykščiai*, tapo imn-ngta ši 
Vi*atinė — Amerikoj l*ansla.

Toje imrudojc dalyvauja 
įvairios Amerikoje e*aiH-»o* 
tauto*. Kiekviena tauta turi 
sau |«a*kirtų dienų bei laikų, 
kuriame |«sirai|ya su savo 
|»nigraiuu.

Daugeli* tautų jau thdyvuvo 
iki ■ šiam laikui Ue.* 
tuviams au latviais paskirtas 
programas iiaskutiniaiii radėl- 
dimyji-.

Tas turi dvigulmi svariau 
reikšns-. Vieua. jei lietuviam* 
|MVe*ta* užbaigimas, n-iškin I 
svariiinusia la-i įs|iudinginusiii 
viso* |utn*lo* dalis, tai msi jų 
luudlikinia daug. D.-iug uiatne 
ma apie lietuvius.

Autpji n-ikšun- |Jaukia iš 
|iirmusia*. I>ut<-nt. mu*ų |iri- 
derjstė tatai iiasinslyli. kad 
lues «-sann- verti užsilikęjinsi. 
Kad lis-* |ialuikome įvykinti 
ko tikėtasi nuo nnu-ų.

tiirdėjona-. kad p A. Pocius, 
musų galius muzika*, jnu y ra 
|*siruo*o* prie progrnnm vy- 
kirtimu. Ibi* įvairių tautinių 
■luinų, lui* lietuviškų šokių. Inu 
žaislių.

Priigruiisi |iii.-«-kiiii ilginiui* 
dikėini prigulė, imu skaitlingo 
lietui ių toje dienoje nfsihiuky 
nm |mr<»io* vieloje.

Tūtai jei iH»ri jutkelti l*-atgi- 
jatirio* l.ii-luiii* vantų, jei no- 
ri prisitlėfi prie Lietuve* m-- 
prigiilttiĮl*'* pri|iuauilini. eil; 
ka* gyva* ateinančioje tu-d<-liu 
j<-. rugs-ju II d.. 3 inl. |»i pii • 
tų į V'-li-euet. ant U .-il-a-li ave. 
t.-iiĮ*- til t<>- ir 15 to. galvių.

Dvyii ko neregėjęs, išgirsi 
ko negirdėjęs, pasidarbuosi 
Tėvynei — Lietuvai.

Koreap.

Ii NORTH SIDES.

IS BR10HT0N PARKO.

I. .-•į--- Imky 
i iu • j- 4 d.

• N A. Mu

Itng*. 7 d. al'idar*'- ftv. Mv- 
'|kolo |mr. >iet. ir kieme Italui-

- ra*, kokio dnr N'ortli Sidi* nė 
rn malę*. Dnugyl*- liudų pri- 
*ti.lyla *alėjr ir karna-, įvairių 
*|mlvų pieėiuiai* ir vėliuvėlė- 
mi* |Hipuo*lo*. U-l viaų gra- 
žuni'in bi*la U Vyčių V. kuo- 

!l*>*.
I Žmonių dnug priairenka, liet 

ir Mi
lę. IimIi-I uei*ii*lo |M-nbiug. O 
tų ratų, ratelių, i-kaitiiiiių tai 
vi*ur ramti, kur tik nueini. 
Vieni man *iii. kiti kaip malū
nai -dėkdi. Daugiauriai daik
tų randi *ah'-jc, kur dnkdiau- 
ri.i* *tala* įvairiai* daiktu* a|e 
krauta*. <1m gramufona* už- 
*uktn* litik*ma* <laiiui.« <iaiuuo- 
ja, tinai ant *i<-no* kalni gra
žu* laiknali*, už kurį užmokėte 
CZ-nOtl, laukia *aivi navinūiko. 
Tenai nigva ir vežimėliai, 
kanklė* ir |iijanai ir įvairų* 
žaislai vaikams skirianti. Įmo
nės visur mėgina savu giliukį, 
kuri* uor* kitu* apvils, bet ki- 
tii-m* |iavyk*ta. Nevienų išgir- 
.-i Is-kulluml: **A* už dešimtu- 
kų gilinki išlutislžiau ir tusiau 
p-ilių ir šaukštų štai turiu." 

I Kita* giriasi: **A* už Li centų 
giliukį turi-ja u aut gražaus |ui- 
vi-ikski.” Kitu* pilna* kišene* 
prisikrovė saldainių is-i cento 
m-ušiiadu-ję*. Yra. žinauta, ir 
lokių, kurie skundžiasi, kad 
••pra*|M-ialijo" tris dolierių* 
ir ni<-ko iH-gnvo. IL-t nereikia 
nusiminti: sykį apvilo laimužė, 
mitrų, tretį kurtų dviguliai, tri- 
gulmi atsilygins, reikia liktai 
m-liusloti viltie*. Jei vienų die- 
uų su iii*>-i<>mis grįši namon, 
tni kitų įlietu] ts-i |uirnvšli iii- 
gulėsi, bet reikės Vežte vežti*. 
T«slel ir tolinu* lankykitės į 
Iki utrų.

Pirm.) dienų ir |uirtipijos 
choras, veliumą* varg. lt. lutu- 
rniėio. |mdainavo koletų dilino- 
lių: vienu* priinriant intiz.ikui, 
kitas |mty* vieni. Daine* ir mu
zika gia..un išėjo.

Z<*Uiil Mikanl. n*kn* puikiai 
)miĮ l,o. Dauginusiai |s-luė tų 
di'-nų vi šių ktsųui (1*84.901; 

i iunž.i?ir in šv. Kaxiiiii<-rn dr-ja 
j i^l.T’il. I*vi*o tų inkarą su-l 
Įlinktų s 121.8*. b.- m ka* buvo 
■ išmokėta muzikuotam*.
i Kitų dienų žadu ir žydeli* 
ĮJutikeli* nt'ihiiikyli į luncatų 

u suki kronui ir ihtseimų 
Mi.-.- |ė utiažiiiuii. įui Im 
ko

k n*!*gu
A. I • i i

tl.
I ••• II to

PALIUDIJIMAS

11
M II te

Ii ntiibuvurio vakarėlio
I

titgu*.
Pra

tinau-
Itatsl

Pra

J K Enchcrii

Renolvctl, tlmt Ihe Govt-rn- 
UH-Ul uf lite L'nited Stale* ū 
repreaciitcd to couvvy her dia- 
■ppruvnl ui Ihe abuve Meta to 
l'uland amt tbe Peacc Confer- 
ence in Paria with tlie inaiat- 
aiH-e tliat tlie arunga alaive 
n-lerrvd to, la- n-mvdird nt 
oiice.

Lietuvių Dieno* pinigų rei
kale iniH-ntn M-knnli rezoliuci 
ja “Pakilu* klaii'iiiiui a- 
pi>- Lietuvių Dieno* pinigr*, A 
I. r'iik-mrijo* Kongn-*a* i*- 
n-iikin pasistebėjimų ’IIHiliė- : 
lui* nei**iuntu*iai* iki *h>l tų 
pinigų į lūetuvų ir iėn-inkia 
imnitikėjinių A. |fc Tarylio* na- 

užMunaaėiaia tuomi. 
kad tie pinigai taptų veikiai 
i**ių*ti j tėvynę”.

Atvyk-tll Į Įio-ėdžlU* Lietu I 
vu* avėčiau kun. J. lui ūkai Ii*. 
IMegatai *u»toja ir užtraukia 
Lietnvo* himnų. Ib-rk. avvvia* 
|m*ako kurčių prnkallių.

Po prakaltai* eina valdybų* 
rinkimu*.

Vi<-*ų liiil*aviiiiu j Fcdrmri- 
ju- valdvlu] ĮHitviika *ie a*- 
iim-iiv*:

Pinu. — kun. J. Jakaiti*, 
Pnpelli. — kun. P. Ilučy*, 
lta*t. — kun. F. Kemėči*, 

Iždininku — J. Mockų*.
At'fuvu j Tarylių kun. J. 

Kaitinki*.
iiM-lni* Kongrv*a* jvyk* Wa- 
lerbiiry. t ‘onn.
Federacijų* |uniiiuinka* kun- 

J. Jakaiti* atkali* maMų ir 
Kongrrna* tam|>a uždaryta* 7 
v. vakarr.

K. J. KnOaritM 
Pinuininka*. 

Jotus M. Navickas,
Ra*tininka*.

Ateinančiai* IftJU

REIKALAUJA

UIKAUNGL
Konradų (cabira-t) dirbėjai, 

guru utninkrstis n-
darimut. Klauskit? Frcd Bar- 
niekei

Kom Mannfactaring Co. 
1051 W. lOth Str.

3 blokai j vakaru* nuo 
Haietėd Galvė*.

ANT PARDAVIMO.
IH10A1.U MAK HUCGKKAM.

•II W«M UMla
S t antute HH-dinl» narna* po
ku'Htejifiuu “praatlutM** kaita, raaaa,

rnma S49.ee. gera tirta arti

o
«•*tubtnali*>n £*•*>( Mldscman Kurudžlun 
Kandu
2 ia«ik>kių. nušutinta kaina Sr.eee.et 
ant Ivnptj Ikiunkcoėiij.

Tal|»|«at lualMduvųla S kainiaariy 
niurnu* nutilau |u» i ir 4 ItamUartna. 
Kasas ir t utie! a i tidaj. Urvą vkta vu* 
Itaa aut/iia>ta rund«* acAa |;j j MK* 
tico| Kaina ls.2te.ee

9*MI K Ijurrald A t r.
Tų |*4<4M. Immimmou litu

AfcsPgtariąme^Jjh^^ 
Jūsų Giminėms Lietuvoje,

Lietuvon — Amerikon Pramnota Bendrovė aprauna primatyti ju«) giminėm* ar drautaiu* Lietuvoje, kuri* tik norit*, Sa pa. 
duodam i| jų kombinacijų nurodytomis kainomis. To* mokesnis uždengiu h*i» riutiėūuuųjų dalykų, bakno, vinim HkaMm dedant 
| bakaų, ■Išaugų. nusauntiaių ir printatym* j Lietuv*. Daiktų geruliui piliuii garantuojame. Pavirink vien*, ar tiek. įdek tik nori kom
binacijų. N'uplčięs Hpildyk apačioje siu lapo ritančių blankų ir nykiu mi tnoniy orderiu ar čekiu pasiųsk musų adrrau. Tai ir viskas, 
kg turi daryti. Visų kitų darbų atlik* Bendrovė. Gauni kvitų už naivi piiiigui tuojau*, o kuomet balnas bu* pristatytas tam, kam 
siunti, j Lietuvę, gauni ra {taranu to asmens, kuriam mum* liepai baku] {nuausti.

Kombinacija ui $100.
SS
1S
SI
49

* No. 1. Kombinacija ui $10.
1 evarei ryšių.
5 taMUI mtide.
IS tn*rų koodetumnto |*I*«m.
I tM*taaa M’* H e aulų.
? |Mak«4ial adatų, 
i eserai cukrau*.
« malkai vllnoaių aiulų.

No. 2. kombinacija nž SIS.
lt svarų ladMMų.

r K—I m
6 marai cukrau*.
lt a%atų kontlctuuulo |»ie$tu.
- avarai lauku
< evaral JauUeeee. 
It *MM<tB malta.
1 tuslaa* ■*«•*
2 (Nikeliai a4atų.
1* arani lulattal* knu**.
H »v»r» HMn>
» lualk.1 Vilniau* MmI*.

No. 4. Kombinacija už $25.
11 avarų laJMnlų.
i avarai tauku.
C avarai Jautienos, 
lt Arnotų muilo.
lt avarų kuBdenauute kiemą.

Riii-I*mi uinakymų viriniiuctiMu* knmbinoeijnnM |iani*.vkitc kui biiuieijui uiimerj kurj nurite lūiiMi ir įdėkite čekj arba mo- 
uey tml- rj molu l.ithuanian-Anicricaii Trading t'imipatiy.

Laiike |<*ra».ikitc Binkiai vantų ir adrenų kur niunėiania l.ė-luuij. tai|igi jura tanių ir adre*q kad galėtum paaiųati ju- 
mi* pakiiUvojinių už jum; )>iiiigiui, o vėliau* pakvilavojiiuų i* Liriuv.a kinanei. bu* pristatyta tam k; un riunčiama j Lictuvų.

LHHUANIAN AMERICAN TRADING OOMPANY.
6 Wesl 48-th Street, New York Gty.Adresas:

No. 7.
No.

:«

41 
i:

Utinio, 
įsuku, 
cukrau*. 

J^Mt $€«*(«. 
f<a*oliq.

No. 8.

marai lakintų, 
marų Mutieace* 
marai tauku.
marai kendraauirt** |iko<k 
•varų cukrau*.
•varai ryftių.
•varų mielmių kruopų, 
tanolal muilo.

C avarai kt.v<m
2 marai arkatea.

!• matkų vttMoalų **1$.

t*
14 
s*

Nrid jokiu uuuMuliu. Vidum yra pilimi «|»MiUR»ta ir jd koka ImIlvm p raižui ų uoki .MiMtlnttfylt;. ju u pinigai Ima Migr^žinti. 
Tai gamitliKda Lortuvm — Amerika Pramuša* Bendrovė.

L SMETONOS
H4ura H4aiM IM4M

40 AKRŲ I
GEBOS UKttKOS ŽEMES

PALOS PARKE
AtP^ACTtaBMlirnyi

Aitą gražus |dutus žemės 
kuris randasi ant Walnu>h 
Railnmd tiktai 22 mylios nuo 
Chicagos. Arti geros traaspur- 

šykite ar atsilankykite ypa- 
tiškai o gausite jtilnas infor
macijas.

Paal BanNejr,
11404 W. lBth St Chicago, HL

rauOTB KARES TAVFT- 
MO tKNKLKLIUS (WJUL).

»

f

Biznieriai garsinkite* “Drauge*

FARMOS

* H»a mm •• H»e« dun>
'•4<|>a ir tMtarritfUattuc 4>k«i. 

- e OaantrUlkitiiiii furMl) fu*»-

.ldrr.u>4ita:

LIETUVOS VĖLUVŲ 
DIRBTUVĖ.

2311 We*t S3rd PL. Chicago.

ĮĮHttlUISIl ĮIETUtlSll (ĮU'JTPČ CIIC16ME

IlhnojMu Valstijoj.
h«4|t<4»MSM tarmų duodam* 

AtmHi k*** f tuo turim* kotu ir <tcr« 
linstf tariu? I Ilinojum Valstijoj ant 
iMntakhut* ir mainim** unt luicvto um- 
mų !»- t.m* tafmaa uMI kastų U- 
iuolo <<j ir priUAMtuc uiorgt/lun «u 
lumutr ; Ucdiaantr pmin*u* ant fur- 
ui«j ant imsAu nu<M>imltu ir bo kr- 
anlRtno. išdirbame a tart rakina Ir
dtrd'u* tt ut >««•-» Barantuajame. Jei* 
C u n*rt« pirklį fartn* m r bu laataMt 
ant Mat •> 
aitiir i * 
Mru iMtu 
im t* •(--•> |««f nrt««it n«M» 4"hkaco* > 
neiti* 
arti t*i 
114 te >4 >■

tta

BARGENAS! PARSIDUODA
FARMA SU BIZNIU

I l>« >< . **tt< > «>|ierta<
n« i*«. -t <♦ hmn| tig*-" Ityp
• ’» • • . i» • I
**«4|N- MU ll M ttioU U$4U4HM.

IU-m*4f« 1**4(144). MI
Migdolai- .« « ara«. |*uU.MU^4M)a

14.4 ■ 4b f tMtMl|*iniH.4* H|.|« 1
1*4(1114 >4 4 a|*4$414 s (ŽŪM M4«14»

£$4'4>l d- U| Ulvlallu ||»r4A*U* 
J‘4i U|H X. 

utim f 4*il»fet bailin tu 4* «tm |>ku«4
r. vi i nnoi.i %.4i»tnMai> tirti*

* >n* tt"<4-'■( ir h ivbui/tiio «4|f4.
Luthta il.eiMt n»* * tmt*-* 

o i./*’41 l.itt. (Nfte<<< 4$l h • 
♦ ri • •’« brt | lutu B u*
t-rt'llrii pri 1I4;*. t»ifi t- (*rlu 

•’ri ••n«*ii«iuit •**titd< Mc*m* 
t .I*. 1

•114' |M*’l/iN
t 44 1 .<4 JliH.-lUulI. *

tr 
. |m*r«lu«»*>4j

I »•♦ • riOSM IIcm<0
s-4'tllnU MOtUttIM. K-4t|M» 

;«ri-4«4 0**41144). OM ? ųj.
»

tUlb-4 
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6 NLMOKfSI PINIGUS BERHKALO
Musų krautuvė— vistu ii didžiausių Chicagoje 
l*arduo<l*me už žcnu.nnių kainų, kur kitur taip negauti 

Mniinriių laiiknnu diukuo'.i ir ofiao dailiam* yra naujau- 
■hm mado*. I'ilaik»ra viaokiua laikrodžiu*, žiedu*, Uiubi- 
niu* ir doiinai-tuira.; gi am. f nu u* lietui likai* rvk<rdai. ir 
kiaieertimų grnauMi) armonikų rmuikų ir pruaiikų Kdit^ 
by*čių. Balalaikų, c .rų ir .mutkų, kukių tik reikia. Dir
bame viauktuo ženklu. drauO'ati'niK taiaome laikrodžiu* ir 
munkaliiku* iiMtnimctitua atsakančiai. Kori* priaiųa trijų 
centų kraaaženklj gaua kataliugų veltui.

Steponas P. Kazlanskt 
4£S2 Su. ASCLAL'D AVE, CHICAGO, ILL.

Teletonaa: DBOVER 7309

ls.2te.ee
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r Lietuviai Amerikoje.

Roselando labdaringoji Sų- 
jungos 2 kp. gyvuoja Ir ateit- 
giasi tK>|Muqlikti užpakalyj ki
tų kuopų, rengdama piknikus, 
vakarus, kad tik dauginu pcl- 
uiu> labdarybės naudai. Gaila 
liktai, kad nevisi įtariai lanko
si j kp. susirinkimus. Tankiai j 
susirinkimų ateina valdyba ir 
vienas, kitas narių. Kode! tai|i. 
rosclindieciai! Kas gali į tų 
klausimų atsakui? Gal uorei-

draugijos! Abejoju, kad gale- 
čia radi taki. kuris taip |msa- 
kytų. Reikalus aiškus. Nes mus 
kutųie ir dabar gelbsti |mnti 
neturtingų šritnyuų. Tai-gi, 
vardan našlaičių kviečiu visus 
lietuvius atsilankyti j minėtų 
kp. |>ikiiikų, kuris Ims rugsėjo 
14 d. prie liaūiyėios, IlKMMi \Va 
Itash are. Pradžia I tai. pa pie
tų. lauksimi laikų |>ralčisil ir 
prisidėsit prie (išstatymo nnlisi 
mus našlaičiams.

Rotelandielis.

Rugsėjo 8 <L lankėsi pas mus 
I Jctuvos atstovas, kun. J. lau
kaitis su prakalbomis.

Buvo (išdaryta įžanga 23c, 
kad užtvėrus kelių tiems "(>at- 
rijotaius," kurie nei įžangos 
moka, nei koleklos duo- 
dn. o vien tik trukšmų 
kelia. Xežiurint to ir karš, 
tos dienos, žmonių pri
sirinkti a|iic -KMI ir sudėjo 1.<I38 
aukų mi centais, a|>art įžangos, 
kuri riritia netoli 1W doL

Ašara.

KENOSHA, WIS.

G AKY, IMD.

L IL K. rėmėjų skyrius šau
kia susirinkimų <lrl jiaaiškini- 
mo svarbių dalykų (lary’e ir 
apielinkės lietuviams. Susi rin
kimas bus rugsėjo Iii tL

Taigi kviečiame visus liet n- 
viua susirinkti hažnvtinėn sve
tainėn. 1390 W. 1 ūth are, Ga- 
ry*. ImL 7 vaL vakare

Kviečia Komitetai.

L Vyčių 47-U kuojai laikė

<L Delegatas, vytis J. J. l'ucius, 
išdavė raportų iš L V. 7-to ari
mu. Raportai pritaifim

Po to sekė ir Uterarišico. ko
misijos pranešimas, kad ren
giasi su jirograuiu pagal klai
po. išgalę. Jeigu dcldctiiato*ką 
rasis, tai programas lais ihr 
Imttarmm. KM atrimraam 
is prarito mėnesio susi rinkinei, 
tai tano gana daug laiko pusi- 
rengti su nemažn progtai:iu. 
nes vietiniai nemtfai krvijūa 
d.*inos į L Vyčių 47-tų km pų 
ir nuu jos reikalauja daug dau
giam negu nuo kitų.

Nedėlioję, rugsėjo 14 «L. 
Lietuvių svetainėj |>rir l.iaeolu 
ir kamjio H-tus galvių, bus va 
karas. Programų rengia visu. 
Kaukeguno lietuvių katalikiš
kos draugijos iHuiiinėjimui Av. 
Italtramivjuus dr-jo- 2-*i na-lų 
jubilčjaus.

Tat traukegunieėiai, nepra
leiskite progos, nes retai tokios 
pasitaiko. Kviečiu visus alsi, 
lankyti Prasidės 2 vai. |m> joe- 
lų.

Rugsėjo 3 A dr. Petro par. 
svetainėje L. Vyčių 38-ta kuo
lui laikė mėnesinį susirinkimų. 
I'o a|M<varstyiiiui svarbesnių 
dalykų, prisiminta pereito I. 
Vyrių šeinio nutarimas: intrik 
ti auksinį kantų musų narsiam 
karininkui, generolui Silves
trui Žukauskui.

I'risiminimas kaip elektra j 
visus trenkė. Kylu didžiausias 
eulurijaiuiaa. Tuoj viii austo
jo ir sušuko: "UralUralJUra!! 
narsiam karininkui.'generolui 
S. Žukauskui nž suplirkimų 
tadšcvikų ir Imsi pidusių rude
lių. Imi gyvuoja mus generolas 
Žukauskas! Imi gyvuoja mus 
laisva ir ncjiriguliuiuga lietu
vi!!" Toks šauksmas išsiveržė 
iš jaunų, karštai mylinčių tėvy 
nę kratinių ir tuojau sumetė 
<1X23. Atsižvelgisut j kuopos 
silpnumų, tat nėra maža auka.' 
Aukojo sekantieji:

V. Ktroscviėia <2jUO.
Po I dnL: K Ralys. K. Mikė

nas. P. itašris, V. Ališamkas, 
P. Kulešius. H. Vaičiūnaitė. J. 
Butkus. K. Braėaitė. A. Pūras, 
J. Trnkšelis, I’. Estajuaaitis. 
P. J neis, K Gadeikis.

Patartina ir kitoms kuo|snns 
lOM-kti kemadiicvių vyrių |ia- 
•vxdį.

reikalavimo narių eiti išpažin
ties, tai tas tiesa.*'

l'rito p. Škic neteisingų ko
respondencijų buvu (mraštus 
paaiškinimų j "Draugų” Nen- 
arto Lietuvių B.-K. Centro 
valdyba, bei "Draugo" redak
cija netalpino, duodama atsa
kymų "IL" 190 mm.

Tai gi rugpjūčio 12 <L š. m.. 
X. L R.-K. C< litras aut savo 
mėnesinio mudrinkiiim, iškėlė 
tų ĮMitj klausinių ir pri|>ažinm 
kad p. Akivo kore*|>oiidciK*ija 
buvo neteisinga, ir. kad nei jo
kių katalikiškų draugijų, tnip- 
|>at nei |>ani|Mjos susirinki
muose nebuvo imnašių nutari
mų, kad neiti šjiiH-t iš|mžintivs; 
arim vėl, išmesti iš koiutitm ijų 
paragrafus Icariink išimžintirs.

Todėl nutarta: reikabmli 
"Itrango" redakcijos, kad jm 
laipintų išrudiuėjiinų |>. Ksi.-o 
korespoudcucijus neteisingu
mo; ir jei "Ih-augas” Vėl at
sisakytų patalpinti. tmoiK-t 
kreiptis j kitus laikraščius, jei 
net šiaip, tai mirs ir apmokant 
už imtalpinimų, liet m-t y lėti nž 
tokį inšvarų ir neteisingų ka
talikų .visuotiM-ta'-s informavi
mų apie Xranrko lietuvius ka
talikus; tylėjimas tai Imtų pri- 
si|mžiiiinuis prie neteisi Is-*.

J. Putatia, pirtL,
& Praažs, prut. ražt.. 
A. Kaalaa. U«L,
M. BtanHute, fin, ražt

x«

A

Ar Esi Buvęs ir Matės?

Moterų ir Mergaičių
Surengtas

Ę,!ETUVlSKAS KERMOŠIUS
Dievo Apveizdos Parapijos Naudai.

Vyto.

UŽTAT.
litai, kad sveikata yra 

mums brangiausias daikto*; 
taigi urna turtinau Imti laimi 
atsargus kokius vaistus varto
jame. vieeaa vaistas ant kurio 
galima kiekvienam pasitikėti 
tni Triners* American Klirir 
«if Bitter U'inr jeigu vnlinni- 
ligos tavr vargina. Jis p-rai 
išvalo vidurius ir sutaiso visu 
systema kaip reikia. <*alit< 
Triners* Amrriran Hlixir oi 
Bitter Winr gauti kiekvienoj 
rairtinyeiaj. Tapjai neuž
mirškite kad Trim-rs f -iminėti 
tas labai geras dd išsisukimų, 
sufmtimų skaudančių ir |mvar- 
gūsių kojų šitas vaistus duo
da greita imlmgvininių — Jo 
sepli Trinrr & C K mm* j
-43 & Atlitad aut, Cliinųcii. 
IIL (Apgr).

Augitolėlis.

PAINE8DALE, MICH.

l'raciiuin im-ismyj į šį niiv.-- 
lėlį aut vaiuirijų laivu nt važia 
vęs |i. K. Tvprkniins. iš <*hiea- 
g<». nurys Liet. Vyčių l<i kp.

Jti |msi<lurliuvinni rugpjūčio 
17 d. buvo surengta* Miku ra* 
|sdMŽnytiiii-j«* svetainėje su 
gražiu jirograiiii-liii. l'-u* Tvar , 
knnn* pndcklcuiavtt į*putliiimi.- 
riln. p-nia I*. Dunricnč kiužiui 
pu dainų t o Gi p. V. Pociumi* 
|Kll.ultajo apie Lieluvų.

I'vliui vakarus duvė 
kuris |in«kitta- Suki,

Jčmu* |Hirn|*ijm l'iiim—«!u 
lėj.

Mų.* klelsum* ir visi |tarapi 
jonai širdingai i|t*ko.ia p. Tiai 
kutini, lni|»-Ki vi« tituniiir. kurii-i lm iu*to 
rengė inkarą ir išpildė progra kad 
uig. 3. Kiihuiki.

IJctuvtM Vyrių 8-ta kuojai 
laikė im'-ncsiuį susirinkimą 
Palmer Parko svetainėj. Jau
nimo atsilankė skaitlingas lat
relis. Svarstyta a|>ic rengiamų- 

Ijj vakarų, kuris bus lapkričio 
K <L Pasirodė, kad dariais varo
mas |>irmyti.

J. Mis-kus. kai|s> delegatas iš 
liarliiuiiikų Sujungus Chicagos 
Apricriėio. jmkvietė S-tos kuo- 
l«>s lošėjus, knd atvaidintų 
"Živilę" L D. S. <1i. A|aAri- 
ėiui. Visi (iškvietimų priėmė. 
Nutari* |M*rin*lti k|i. susirinki
mus j liažnylilię svetainę ser>- 
<l«»s vakarais.

Linkiu gerų |msrkmių Rose- 
kimiu jaunimui ilurbuoiics ir 
toliau.

šių vasarų prie 8-toe kuojios 
prisirašč II. IJukevičia. galan 
lošėjas ir fotografas. Nors m*- 
svitai |irisiraš<’'. tat daug kp. 
imsidariMivo. I'ž tai tlžiaug 
»ma» mums turėti lokį norį ra 
vo tar|s'.

NEWARK, M. J.

extr*. l

i

I

GBAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS!

Jūsų kolonijoje nuo Balnu 
Įdžio 20 dienus 1M0 tu "Urna

• •

"kmpLIS, •'»
■l<>l„.luituliki'ki; draugijų. tui|> ii

Airdė

"Druiigti" 142 num. jm k<» 
iv.-(otidcnt-ija iš Neįtark. N. J 

! |ui*irnš* * p. ė-kie tisai tietri (gij 
i*-ui putu.-, būtent: ‘

atrtoraiija p. J. MARGE 
5-14 Myrtlv įtr.

I’a* ji gulite "Draugą" ui 
lirašinėti, nusipirkti juduaU 
j ii pnjieškojnnus ir j*agan*i 
iiimus- Galite gnu (i ir knygų

K i uoliu atšaukimui’ įgalioji' 
mur kokiam norą kitam Ii tau 

initar*' |Munikiiiti da Rapida. Mieli. "Dtuugo" 
paiagralu* La-lud. igtutui

paruiiįjos -iiririnkimuosr nu ' 
<niė. knd lpiii-1 neiti ri|>niii>-l 
lies."

Tolmu- p. Mkir ru-o; **Xr/.i | 
nnu. ar n-v- drnugijo. yra nu ' 

neiti išpažinties, lieti 
visos

Un >til

Per visa Ragseji-Sept. Ketvergais ir Nedeldieniais
SVETAINĖJE lll LAIKE

Vyrai ir moteris skubinkitės pamatyti tų retenybių.
Fuapijoakos.

DIDELIS KEPURINIS

! BALUS!
Rengiamas

DR-dOS $Y. UZIMIERO VYRU IB MŪIERŲ
Subatoj, Rugs.-Sept. 13,'19

M. Meldai o Srci., 2242—44 W. 23rd Placc 
PRADŽIA 6:30 VAL. V AK. ĮŽANGA 35=

lž tų pili tiliii-tą snnsitc ]>uikinii.*ią k'-pun; dykai. 
Kvic-iamc ntuiėii tižiai visus atsilankyti nnt šių puikaus 
Imliau*. Ims ir Graml Mnrelu kuris inrė« brūžinusių ke
lionę. tn. Rau* <taianš|ė. Tam tik«lui yra imskirtos dvi 
ttavamts. taipi ne varnos nv|»rah-iekitv š»<” |»rog«<e.

Atsilankę aut šio gražaus kaliau* tikrai Imsite užga
nėdinti.

Kviečia vinte
Komitetai.

• •

I PUIKUS

TEATRAS * BALIUS
mnuuiimui:utium<iumiiiiiuiiiHiiimutHimiiinittiiiiiimMiiimmn:nti

PABENGTAS

Lietuvos Vyčių 24 Kuopos
Po vardu

‘ ŽIU GALVON VELNIAS V0DEG0N”
IR 

‘ KAS BAILYS"

Ned., Rugs.-Sept. 14 ’19
M !>icldažlo SveL, 2242 W. 23rd PLcc 

PRADŽIA 7 VAL VAKARE.
Kvi>« i.-iia* nuo ird-Mrii visu, atsilankyti nnt šio p-<i 

kali- vnl. no. kur gal.”—in- link-niai ir sn..'.i«< kliką ptn 
l.-i-li.

lm-• m ii-ii-
Komitetai.

Dr. S. Naikelii 
nvnvnu.v. m <*ttrru rojui 

UIS bu. AUtland A««.
|*trWM' l'rour Toli 

<*l«*etn <*rr»r« 
<««; w iniirt. 
rboM CkW« » 

Hr«ASmrMe *»• W. *.

Dr.M.T.Strikorii
LIETUVIS

tu t'Ulttl UfJifl 
im W. 4T«b MU CbtaM*. n. 
OflMS Trlrn<Ai Ilni»lr-*r4 

TV4rStwii» McHry <MI4«tuv>« (lrHlteirtiis pat* riutLju. 
UldutmeM | .£teatt*da. It^ks'r tatrl* 
4JIU <• tolia tekti. M lAuHta 4arl>u 
tr M I»a»>«*«J.Nt i 

2314 W. 23 PL Chicago, m.
T-i • -■tui :i»x

S. D. LACHAW1C2

■■■<■■■«■■■■■■■■■■ i ■ ■■■•M

Dr. M.Stupnidd 

3109 So. Morųan Street 
vmi'Auo. ruimus 

T.-Wsms Vari, 03
VsIsuSn-: — » Iki 11 U m« 
l M wrl« Ul » »»S- Mel'IM- 
nu. sim I nu 1 vai. vakari

Z.

2

•>
i
I

»
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;........................................... t

Dr. G. M. GLASER
rrakokusia IT -'>««al 

omas 11 tl ka. M irąai UL 
Ur«U sl-n. ivhaoa. m.

M-miJAi.isTia
Mauruką. vliukik u>ad (Ur .

•’<»-
OMSO VALAXIV>S: Kaa • rr» 
iki 11. Buu lt Ul : IU eua. aaa T 

>k. » valant.I vakari.
Xc4. lHH«ls ava 1 Iki r r-a *<•* 

T-Icroou Varo. .17

I
JOSEPH C W0L0N 

Lieluvis Advokatas ■ «u. u aALUC uncu.-T 
Ormls. Trt. Humbullt »1 
Vatas... T»ll W. n-M Krėsi 

TH. llork.cll «.»> 
CH1CAU... 114.

L , U _ ___ _____________ ■ =_______ : I

DR. L E. MAKARAS 
lAKvajo Ir (ldRMMM
OfUaBi 4741 W. 4T«b Mrvrt 

H— t Ir T—«.
Ttkta’ ae: lU-ulevard >444. 

Rotelrtrt iu; Ko W<w4 M.
TciHwuaa. TarMs TU.

t 
I 
• 
»
i

DR. D. J. BAGOČiUS
LMltto Gftfjrtojaa U

OflM» !•>€• Mta-blra* AV« 
>-ml4MC!U 14?ft A

IUm»'.Aud. t:i
T»I«f«4UMi rrAilmMijiir ir 

f 41
Vai.! • ryto f ai II C: S pa .

4: 4 UI • K»d
• ••

I

I*'

PIANO MOKYTOJA

na p«k uiv. cMoe»
Trlv*f«m.a t-44

DR. A. A. ROTH,
Bit am Ir rbirmica*

.„at.. V)nM| 
% šiam lt «m«j

n.4 IUlMų-4 Mu
l«hv»f »C/M

VAI-1X!*Ah: U-H r>t* 1 I te 
1 » *•>. lioteita 14—lt 4.

P ra Dėsimą s Visiems Kostumeriems.
kml juo valy lujų << It-uis i •) stroikn- |«t-itaigv, vi«i stigryžo į 
durims, l'.tiui <kd*:ir u>-ri-iii-i:i- l.iikn- rudeninei ii žiemines 
tlrn|Miius tšv.dyli. sutni-yti ir -ii|>io>ytl. m<n*ik<- iimiju j>iik- 
ti. luotui .... upy-it.. itMin: piniimu.

M nt! nu- tbnis ‘.<i ii : nitui ii už > I .n
Ii-vii kiiu iilolm-. •iiuu'u ilui-ui" u |s-rtrir*iiii ti 
<ir-i, imu-, tyiišku. ir un>l> ii-Uu-.

Columbia Clcancrs o Dyeri

A P. Lukaiieviei. 8av.

4žZ3 S. AGii-iud Avc. Telefonai Yarth lfifl

EEC3X8EHBMB0l>ni*13K3Ii:»»8R»

j 4515 So. WotJ St. į
I iHotkUi -L urnai ittttM'i |>mi. *
i »«M |MA4l•«M |M£4l StMflį.

i.---..----...----.....-.

! Dr. A. K. RUTKAUSKAS
1. .: -i M- l. • »

| f.VlMž LIGA*
| SIZi* Smilia ItsM'V «a*4
| w *- »•« r>’*'

r<LEO AWOTIN
(šjdųtoj* iliiriim» 

lkn -ris 
| IB3N fUi.i-.! m 
1

I

i

i
i 

K<

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

IMI M t Ifbtaų r»:«inwaM 

«t*-4žM>ratf J.
•V U. IX >mxacr

ktcrhAP^ <©>
T*4 <*. Mral 

IguuMmi, bij tV. Mirei M.
T-l T»r4i 4‘«t

x Uždirbk
I A 1’35 iki *50

j savaitę

Dr. C. Z Vezeli

MASTER SGIOOL. 
190 N Stale Str.

I 4-aka • įniro*

NEPAPRASTA PROGA
bitino* u«t 

tMlMnb 
ų«fk »l I • ll 
U Ablrnri .

JntC** Am La
I «•» <

Lietuvos Vyčiy Building and 
Locn Association 

t* lUiiMtio. IU-' U k««.
*44 M. ala* Auitatl
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KLEBONAS ir KOMITETAS.

Didelis Šv. Kryžiaus Parapijos

Pažaras Jomarkas
Bažnytinėse Svetainėse ir kieme.

West 46th ir So. Wood str. Chicago

*1
I
I

4 f

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. '»vs PALIUOSUOTI ektra 
----------- POLICMONAI.

teitadieni*. rugsėjis 13 d.. _______ L - ---------------* -
Sv. Amatas. KO vyrų neteks užsiėmimo. <<*!•- vadovaujant p. A S. Po-

Sekmadienis, rugsėjis 14 d.. ---------- i*iW« programą Vis*.
Sv. Kryžiaus paaugttinima*. ISdieij... viršininką* tiarri Amerikos parodoje. Lie

Pirmadicirs. rugsėjis 15 d.. •> nteinanlj pirmndi«-nį p.-i |tn,r*ų Dienoje, t,y. rytoj, 14 d. 
Sv, Nikodemai. liim-im* s3ii evtra |*.li<-m.mų. .r’yėjo, 3 vai, popietę.

___  kurie tnrnylmet l.ttv,, prikirti! Programe dalyvaus Oiica- 
«nouv*TA nrn.nv™. radait.i riaušių imlu ir ku .F" wgwtei,ąai. Dainos 

riirn- norėtu ant 
laikyti.

CHICAGOJE.

ŠUORYŽTA INFLUENZOS 
EPIDEMIJA.

Didysis Tonleikas visais frontais įsisiūbavo prie parapijinio Kermošiaus— 
Bozaro. Užtat ten bus visokių niekados dar neregėtų itukų ir įvairiausių dalykų.

Grais šaunus Šv. Cecilijos Benas per visą laiką. Apart to dar bus Ketvorgais 
milžiniškas Koncertas. - X

Visi kurie atsilankysite — džiaugsi lės, nes daug ką laimčstle, gi neatsilan
kiusieji jums užvydes.

K CUIUGOS LIETUVIŲ 
unoNuy

PRANEŠIMAS.

Susivienijimu chorų Chica-

rupijos svelaim-j. Malms-sitc 
viui komisijos nariai Imtinai 
atsilankyti j riršminėtą susi- 
riūkimą, urs yra daug svarinu 
reikalų. Valdyba.

NESLĖPK SAVO SUTAUPYMU
*

vi-mms t m. choras, susidedanti* ii 500 
dainininkų, bu žokėjai tau- 

“rū^ij.— i.lit.lldm -ai ... nlbU0,C- 80,0 dain0M
kml iš tų u|.i.. !«l nm.l. yra Im On* Pod«* ir p. J. Kudir- 

________ I varieji kareiviai ir šiaipjau ’
Kveikuns. komi*ijUMn-iiu- •«rnsvM*H-ji vyriausyM kari* 

Dr. lUls-rt-m vienam *n*irin puMf-^ja*;
Irime kalbėdamas |*-r*p. j.. 'r l-IMmmi be jokio ulriėmi- 
mirslo gyventoju* pri.-* in^u•.,,,,,■ 
euao* efMihmtiją. Ji* *akč. j,.-,. | Viršininkas a|ąmibMaujn. 
ateinančią žn-mą pramato-;k“'l l'HWini neturi tikra su- 
■ma ir t*4 čia tn* epūk-mijo* pralium Uftir reikalingumą pu- 
riariimas. Tad išbalau reik'■"'•'.'•i <•*•* vyru* miesto tar 
aprišau girt L

Sveikumo komisijonierius per
spėja gyventojus.

(A|še Visatinę Amerikos 
1‘ara.lą žiūrėk ant 4 puri.).

l'aMarauir Venini suririnki- 
na- nutarta. knd visus ImU Sąj. 
kuofMi. tlūraguje ir apudinkė- 
w atnaujintų veikimą. kmlangi

nyl*.jr, jei Imlsavu prn-1 |*»- 
lirijn* skaitliaa* |m<laugin<mn.

tuuaių dienų n-konlai |mliu- Mirsi., ninjora*. |Mtnat<-* pi- vasaros |*.il*i«> ses-uui* jau |m- 
dija m;hc nauju* susirgimu*. •"••"“'imo imsrkiurs |s». rilmigč.
IJ» rimmių *u»rg» ir vimm* ,wj“» «*•>«•*•. lik t"* l*«t- 
mirė mm inGiu-tau*.
Jei išank-to kaip reikiant ne

ims a|*4suitg<dn ir urbti- |m*t. 
ruošta kovoti |trirš «-pid<1llij.i. 
šita guli ir v«4 mu-ų mi.-.-tr 
praryti «laug riminių aakų.1 
kaip yra |m<lsriit*i |*-rniai.

Kovoti pri.-* ląiidrtnijn n-i 
kin panaikinti pri.-žui-ti*, 
kokių rpidi-mijii (atkyla.

To* prii-rii-ly* n*>vnni- 
miestr oru*. Miti-rštn* dulkė, 
mis, |Kikilu*i<Hni» mm nešva
rių gntvių. tirų iymini -itt. r- 
šia ir dirbtuvių durnai. Taip 
pat nešvaru* vniulu.. ir pi.-n:t-. Į

Prieš ta* pri.-ūi-ti* kovoti 
raiknlitigin* priemonė*. Aito- 
taigi miesto jnu ir <irgniiixuo. 
jauto*.

;kė:
1 “Ką gj čia diilmr sakysi. 
Žnurt*- i
trukinti. patenkinta* ir aš".

Ml.lariitgiji Sąjunga jau 
M-niai turi užsibrėžus. kad stn- 
tyli nnšliiiėiams prieginistą.

nub:d*;ivu. J.-i ji.- pa-Įbri darlm* alid«*lmim* ant tie 
. :l<nu. kadangi trūksta n-ikaliti-

■ ■ --------------- ----- Iro* *uiih>* |iii>igi;.
PARDAVIMAS PIGIAI VY- * Pusna-tiniaam C-rntro susi- 

NUOGES. |rak;iur liko nutarta,surinkti
•|. aitriai nors .VLilMI .tol Tą 

Ovi.L-'iiiit. iil'imbr. vnnlo-' p' 'RU -mim ln|«> lunialinta 
iil.l.-nmi.t; . S.nitli turi Mirlii 'kr. art.* *ulyu k.dotiijų di«ht 
gunr hirmą. Aįmrl jo fanm.j--i m“- 
inluii už.lrr.'-jo \yun<>g<-. Indi Praeitam lir|a>* mėnesyj jau 
ji* nu*preudė didiiunią tų vy-; prnsi.lėju rinkliavn viriminė- 
nuogių nlvežti t'hiragua ir ėia 
ki:i>|.it:i:iii-iii |uirdnviuėli žiimi-
Ik-tll-.

Ir ln- geni- .taikia*. I>:itit;e.
Ii- žmonių tuo |m*inmido*.

BARRY APLEIDO FEDERA 
LĘ TARNYBA.

TRANSPORTACUOS KOMI 
TETAS IMSIS DARBO.

Gatvekarių kompanijos, raiti, 
gnu* atostogų.

Daugeliui |uitiukn mie-io 
majoro -iinimiynia* -timnniei 
jitilixiii.ti vi-u- mi«—!•• gidv*-- 
knrin-.

Mi.-t.i tiu-yla.- tran-|a.rtri 
eij..- komib-tn-. Lnip praneš* 
nui. .eikitti iii.-in- -tn*lijii«*ti 
ii. maj-.n, -mnntiymą.

Didžiuma uld.-tm.tnų liak-tu 
prie -ttmmiymo. 
šinndi.-
I u t iu
Inu* tei 
|i:iliij.e 
Im i -I: 
limitu t

Rils>‘

T.-iMluty *tr* d.-|ciri nuimto 
ufi*o <’ liirngojr laikina* vir 
lininiui- lliillip llnrry tvxisr 
navo iš iižiinnmo- ii.-t<>*. J., 
vi.-lij už.-itH- vyrtnu-i Ih-« |m- 
• t-irtii* Ednard J. Urenami, 

į

t.u> suuan*. Bile kukiu* ils-iga* 
• kiuųia gali jau skaityti |.rie (m- 
‘-kirbu jai .-urinkli aukų sulis.*.

I'meituni Centru susirinki- 
‘ me ta|*> išrinkta* agitatorius, 
' (t. S. Jurevičius, “Jti tV. ISth 
i*t.. (’liirapi. IIU kuris garsins 
laikraščiuose, kiek katra kuo|ui 
turi surinku* j |Ki*kirtų jai Mi
nią. T.elel viso* kuo|*M. kurio. 

1 j..n prad.'-jule rinkliavą, pra- 
' n. škite virš minėtani ugitato 
' ritti. kiek kntra surinkote, knd 
ji* galėtų |w-k.-llrti InikraM-iuo

>:.lui, kad 
tikrai l-jnurti* gatve 

1 • eiĮnfiii.i (.titurmivi 
•tu L ’ »• lilotull.-. Kotll 

(• ■ \ ė-t.itl vi-llo

!» |“ ltiu. v. lik natroii 
* (Kitnrnii. inui.
nt trėintt* tvirtinti.

.nu
I.Us

' 1) * 1 
j»rnv.

imat;% nu; 
*ti. t’>itiin

ImHH'TIL*

ilrėi i.’tŲ XV. L-l.

lik* “ 1 »<tlh
x< ■ įtini.

U TOWN OF LAKE.

Katras susirinkimas.

Rytoj. rugsėju 14 <L, 2 vai. 
pu |m-tų. Av. K ryžiai^ pain
iųjų* *ak-jr. Av. Elal.teto* mo
terių ir mergaičių dr-ja tarės 
extra susirinkimu ka* link pa-| 
rapijo* baxaro.Vi*os narė* teik 1 
ritės šiame susirinkime tiuly- Į 
vau t i. Dr-jos Valdyba.

Name, kadangi yra baisu patrotyti juos, jei yra sunkiai uždirbti 
per ilgą laiką. Namas nėra vieta laikymui sutaupytų pinigų kadangi 
lengvai juos gali ugnis sunaikinti arba vagjs pavogti.

Bankas Yra Vienatine Vieta
A

4

Hej'mtri taupumo, vienok reikia temyli ant to. kad Tavo sunkiai už* 
dirbtas skalikas, bulę padėtas tvirtam ir tikram banke, kuri yra pa
sitikim.

Peoples Stock Yards Stote Bank
t

Ai ūmui pnuMMU, jog minėto* 
kuopoa MMriukiuM jv>k* at
einančią usdėiią, rugsėjo 14 «U 
tuojau* pn imnikldų. parafiijos 
svetainėje.

Visi narini <-sate kviečiami 
ntrilankyti j šį siuūrinkimą.

Kp. Rait

•v. Agatos movų tr UMfgai- 
čių dr-jos narių damai.

Visos narė*. sulyg prarito 
susirinkimu nutarimo, privalo' 
koriu, ką Doru j aavo Intdą' 
IMUiukoti ir atnešti nevėliau su
imto* vakaro, rugsėjo 13 <L j 
parapijų* svetainę ariu į vai*- 

'tinę prie 4&to* ir llrrniitagr 
avė., arlm |«» j* Skinderj, 4323 
S<i. \Vood *t. Tone vietose ko
misijos narė* priiminės atneš
tu* daiktu*.

Padaryki.... . kad musų lm<la
turtingumu ir įvairumu pralen
ktų laida* kitų dr-jų.

Rengėjos.

___ ______________ I Praėjus vasaros karščiams. 
NUSKENDO STUDENTAS. k«"l"’> »uju«kite. *ukru»- 

’ kilt- ir Mimrki;
X iri Ii u f-itt u iitiiv«*r*ih*l«4 Skli«i>kilt* 4>lml>į:

..<id.nl:.- Eti.- lt.lm.-r nuritėti "Kiekviena Šeimyna nr pavie. 

.........  ... ti.- Evan-b.n. kur d.d. j Našlaičių 
... -.t kitai- -tud.ntai. man ' »,"-udn»l... X.ms. Eoiskj.” 

Į Nujuokime. |ui«i*v.-*kium vi- 
\ rikiai I.UM. ištraukta- ii rinkimui aukų, ne* mų* nni 

ramlrn- ii (sivarb.tn putinote- k"r"J 'iri lėlių šimtų

Naikdioj. rugsėjo 14 <U Av. 
Akiiaa Jaunikaičių draugijos. 
Av. Jurgiu skyriau*. įvyk. |ia- 
prasta* susirinkimą* Av. Jur
giu |mrapij<>. -velninėje. I vai. 
|H> pietų.

Malonėsite visi nariai jauni-

SUŽEISTA TRYS CA1SRI 
NINKAI

raminsi svetiminučių prieglau- 
jd«w. Intlkin. kndii |uil>lidnvo.
• im jiem* lietuviškų prieglnu- 
<l<>- namą.

I Tat
I Im!

i .Inrlią hilulnrini. i dar- 
A Nausėda.

Lak Sąj. pinu.
•--- .

14 BRIDGEPORTO

•i1b) fuiilniytn

Drntirtijn Av. Jono K rikli, 
laikys mėnesini susirinkimų nr 
dėlioj, rugsėjo 14 d., panųiijo* 

[ svetainėj. Vi»u» nariu* kviečia- j 
ate :in ansirinkiman. nes yrn

Lit i. Rami. Kryžiau* rėmėjų Į svarbių reikalų. k. t. vnkara*. 
-k'ri.. kmniaijo* susirinkama* įkuria Ims * Imlia a d., mirusio 
ji y k- m.lt-lioje, rugsėjo 14 d., nario Balčiūno reikalai ir lt. 
I 'nl po pietų. Av. Jurgio pn I 1

I f

Didžiausi* Bankas po leon t role Ulinoti iaiimiettyj • m tar
tu pervirš 12 milijonų dolierių. yra tikriausi vieta sudėjimui Tavo su
taupytų pinigų, dei to kad musų batikoje deda f inająir VALDŽIA 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ ir MIESTAS CHICAGO. taipgi tahtan&i 
vertelgų ir darbimnkų.

Ncatideliok. bet pradek dėti savo sutaupiatas pinigas Icuogrei- 
ėiausiai — šiandien. Mokame 3 nuos. metams sudėtiems taupinimui. 
Galite pradėti su vienu dolierių.

PEOPLES;“BANK
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tn GATVĖS

BRIDO SPORTAS.

IA BRIDGEPORTO.

nipj

kaičiai priimi minėtu laiku, 
nr* norimu k<>gn*iėiau*in užimi , 
gti susirinkimą ir imties ui 
durim | <n rapijo* Itnzare.

Stanley J. Petkus, pirm.

sus nion-

v

0

Valdyba. V

Illtliimu, tEI HSIIt II TI 
iinis uitu nmiiis m tmui štamu.

1

>

d
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