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Koronerio teisėjai nesuranda 
žmogžudžių

salių. Itarliininkų mitingai iš
vaikomi. Susirinkusieji išblaš
komi. stumdomi, itažniau-ia

Gmupcrs klausiamas pažy- 
l mėjn. kad tomis dienomis to 
i kie utsitlkimai Įvyko Mi-liei—- 

purtė. Su streiko pradžia, sakė 
GomĮicr*. visi plieno indu-t ri
jos .tarliininkų organizacijų o- 
fi-ai varu uždaryta.

Dirbama prie! ztreiko pavyki
I ■*

SURINKTA $520 KUN.
LAUKAIČIO FSAIAL

53
GALVAŽUDŽIUS.

SECONO EDITIDN

ANTROJI LAIDA

METAI-VOL IV. No. 228
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1 Geležinkeliečių Streikas

OOMPERS LIUDIJA PRIEŠ 
PLIENO KOMPANI

JAS.

ntšuliuti ii įtartai itarliimnku- 
'amerikonu*. Ihilmr komĮmni- 
jo* susilaukė mišių i* savu 
dariny To* kutiųianijus a|i*i- 
tanke .n įstatyMata valstijų. 

■ kurios šiandie apdraudžia jų 
I reikalu*.

1 Negirdėtos darbo valandos.

“Plieno kiirjsirncijo- iliriitu- 
vč-s,. įtariai vatamke ne|iap- 
m«tni ilgos. K<au)>anij<» nota-

Washin<ton. mg-. 27. —Va
kar senatai kumiti-tu- |ilii-ii-i 
dirlituvių itarliininkų streiko 
reikale išklausinėjo Smnm*lį 
Gompcrsų. Ameriko-i įtariai „ __ ______ _ ____
bViIcracijo. (arezialcntų. Garnį- (na |acsiti-nkinii-io«. jei jus sa- 
------ ---t.---------- - ----- .. . .inriyniniję neišlaiko .tarta- 

sejitynių dienų snraitėjr. .Ksi 
alii-nų |a-r iia-tus. KmmaH 
dirbtuvėse įtarumą darbe at
maina. nuo altanos j nakties 
atailių. dnriiininkai la- lartrau- 
kos turi išdirbti 24 valam tas.

“ Itariaininkams largauizun- 
ties tei«ę kaumštriaHsia užgina 
|4tatio kor|mracija.

"Gauname atsiltapimų nuo 
itarianinkų, katrie prašo mus. 
Įutgelta-ti jiems orgnniztroftas. 
Ih-t organiznviiiutsi brutaliai 
-u-talsbi ali-tcktivai ir agentu- 
n», koui|mnijų n|iatiokamos. 
Daugiau tilt ni»». |arivalinių 
ikrtektivų agentūrų, veikian
čių šioj šalyj. |iaišvenėia taiką 

••Teisė įlariiiuinkauas org-i šnipinėti .tarliininkų tnqv ka- 
nixuotta* užgintu; užginta vi-j-yklie*- ir pli.ąio dirbtuvėse, 
somis spa'-komis. inluka ir |4ta- .Tie alcts-ktivai |ianmutajuiiii 
no koqKiracijo> turtu: užginta knipo agentui provokatoriai, 
brutab'-mis ir netaist imuui-lgunitauttaji darianinkus at- 
priemonėmis. • likti kokj pikių darlių. knd

“l‘a*akytu. jog ilblžiuuin nutverti juos į savu nagus, 
streikuojančių itarliininkų yra* 
svetur gina; ir ni-naluralizmili. 
piliis-iai. Nėra uta-jom'-s. kn-11 
tns guli liut liesa. Vrn žinom i. I 
jog didesnė plienu korjairaci 
jos itarbininkų dalis vrn sve
tur gina,-. Ih-t tie žtiaHa's ši<m 
šalin Įtnrtraukti pačių kompa
nijų. i

“Per visų eilę ita-lų .birbi- .

Įiers |iasakė >«malorinm*. kml 
darbininkai turi turėti Imis., 
teisę nustatyme sųlygų. ku
riose jie dirba.

Senatorius Kenvon Išklau
sė. kogi' ištiesų itarbininkni 
miri streikuodami.

t .amperu atsakė:
“Nori teisės Imt išgirsti. 

Tai svarbiausia* drvikuojan- 
šių itarliininkų reikalavimas. 
Darbininkai nori turėti teisę 
l:allM-ti su savo itarlstavulis 
|H-r niio-avus atstovus, turėti 
šiek-tiek Imis,, mtstalyme sų. 
lygty, kuriose jie dirlm.

••Aš manau. ta- daroma |m- 
-in-iuiant teorija, jog minių 
susirinkimą- gali |mkrlli bet
varkę”. pažymėjo M-iuiloriu- 
Sterling.

••Aš nežinau tiorijos.” atsa
kė Gimtper*. ••liet ai tinau tik
slų. Ta» įtarumą -n tikėta ne. 
leiMi Ivitariam* |msitnrti su 
darbininkai- |ia-ckming«-»iiiai 
vesti streikų.

“Tik išimtinai karė* metu 
žįslžai ir susirinkimų laisvės 
teisė gali būt samržmna. liet 
tas neturi Imt daroma priva
tinės korporacijų* reikalais.

“Žinau, jog daugel viešųjų 
autoritetų Penasrlianiju* np- 
skriėinose yra |4tano kurjumi- 
vijos dominnojnnėiojr direkti- 
liije”.

Toliau* <ioui|«-t> |Huakojo. 
kaip darbininkų orgnnizato- 
riai Pcnn-ylranijoje pem-- 
kiujami ir net žudumi.

Ant galo. Am. įtariai perle, 
racijos preridentas Įmsakoju. 
kaip jis praziitantii Wilsono 
|mlariaiua>, mėgino pratęsti* 
tolinus streiko Įmkėlimų. B--I 
darbininkų spiriami unijų at
stovai nutarė Įm skelta i strei
kų. jei |4tami korporacijos 
galva Gari atsisakys konto- 
ru.iti su itarliininkų unijų k.s 
mitetu.

tiary atsisakė koiifi-ruoti *.i 
j vyko streikas.

Pittaburfh. P&, rūgs. 27. 
Alb-gln-ny ('imi & (loke (*om- 

• |«iny kasykbiM-. IVe-t Natri* 
na. Ita_ -Irrikttuia itarlūuiukai. 

. |l*nn*i1o nigpjiii-iu 2ti prie ka-
Prakalbo* tavo Ubai danf *yklų susirinko burtai -įn iki 

žmonių. Sa» atridėjimn rasi-'niūkų. K«mt|mniju ntt-itmdy’i 
rinkusieji ktensėa ferb. SVečlO.ka-yklų -argai ėmė šaudyti į 

sti-irinkusin*.
Nužudyta miab-kn-ių urgn 

---------- -- -----------— ......... j* ir 
-traikininku* .1---- ph Straz.

įtarki.
' Itarbiuiiikiii turi |irirody. 

MAJORAS NESU-įu,,,, įu,! dariuninkų nrganiza- 
TINKA BU ŠERIFU. Įtinę nužudė ka-yklų sargai I*- 

|j«»ki<ž* |iniv«*knei *»• iŠ d:trl»i 
Vienas leidžia darbininkams „;,lkM

pasakojimų apie Lietavų.
Susirinkta ŽS20 aukų Lietu

vos mokyklų reikalams. Labai niznlotė II r-. Humi.- Sell>-n> i 
(Tari ir fanai Cicero lietuvių 
dovaaajavafTąvy»«L

turėti mlffaųni. kitas ne.

Pittzbnrfk, Pa, rūgs. 27. 
Allegbeny pnvė - — -
vo 1 
Įilii-nu i 
kutus p 
|mžmtajn__

Teėiaus 
umj-ira* I., 
•avo mieste 
kiu* . 
mu» ar* sa

Majoras 
žvilgsniu 1 
kaip šerit 
rinkimų turėti darbininkams.

. . rieto šerifą* bu- L,",,
leidęs ? etrvikm.janti<-nis |IIHr.į )4l|d|„.

tatežrijti* dnrb'miu jlw„Kj,t,.|i!
urėti susirinkimu* ir* 

» nrt’savo gb4ių.
> (Mesto M<-Kees|Mnt 
l.yw iMskcIliė. jog ji» 

trandžių* viso- 
smūriaki- 

ar atviram or--. 
k”. j<>g ji* tim 

tokių teisių, 
netaisius susi-

I

Darbininkai pavaromi už mur
mėjimus.

"Plieno industrijoje darbi- 
uiukui |uivaromi nuo dnrtai už 
kalbėjimųsį apie organizavi 
mų-i. arba už murmėjimu*.

PASAKOJAMA, KAD 8. 
VAL8TU0S BUS “JA 
PONŲ PROVINCIJA *.

Patariama imties radikalių 
priemonių

ANGLU4 GALI PALIESTI,
BADAS.

Vyriausybė turi pnmdnsi ka 
duomenų.

Londonas, rūgs. 27.
lijojv |«nkilo g.-nemli 
kn- ant \i-ų geležinkelių. Ntn-i 
kas {mlivria apb- milijonų du’-- 
bmilikų.

Nustojus geležinkelių 1 lauki
niams važinėti, supranlama. 
bu- Į* rtmukt< .tarlnii ka-yk 
los... dirbtuvė... ir vi-ur l.iltir.

štili guli Įuilie-ti badu-. 
Kili’lin-t gvb-žiuki-liiėių -Ini 

kn- piasiptatin- piluai. 1im>- 
ue-t sustos Įvairios šalyje iš-

Ang 
*tn-i-

T«-iau* vakar ten komuerio 
teisėjui paskelbė savo ištarme, 
jog organizatorė žuvu-i nu>. dirby.|ė».

kulipk.v šatuly. Ilgus taikus gvb-žiukelių -— nio. 
t* riaušėms.
nežinomas.

Vienu Žygiu tie imtys teisė, 
tai fmgyiė Aflegheuy juivieto 
šerifų, kur* -u mdtimu giria 
kom|iaiiijn snva*ti«.

Taip yra šioj val>1ijoj su 
.tarliininkų likimu.

itarlduiukui m-riuiaiu. Kvar- 
laausia* jų reikntavinm* Imvo 
- diile-in- užiiHiki-ti*. Vyriau- 
-yls-. ai-lovai vi-okotui* ga- 

įlitnomi* priiinonėnii* tiblė itar- 
liininkus. italė jtam< jcįžndšji- 
mų. Ih-t gnlų-gnta dnriiininkai 
m-lekit kantrybė* ir inkilo 
ntviion l.oiim. Aitis-tė vyriau- 
•yls'— |Mi»iulyniu*.

Geh-^in!;i-lii.."ų -tri-tka* An
glijoje aukštui surišta*, su ra
dikalių guiiulų vuraiua kum- 

Iliaiiiia. Vrn |«i-1nngų |iškeis
ti šalta* kuti-titiiri,įą. pravesti 
kuip ir kokių -uve-tų laidžios 
Iminn,

Vyrimi-yls- turi |ianu»usi 
skaitlingų karimmirnę. Ne* it 
milžinišku »tri-ikn gali pakilti 
sumišimai ir dar kn- tokio ar-

Nauja Era
Valstijose—sako Kardinolas

Ijtiiaui- truk*tu reikalingu 
-kaitliau- jurininku ir oftaio. 
rų. Patirta, kml matai vyrų 
Įstoja rantytam karės laivyne. 
Tat|i|ml žymu- skaitliu* ufi-I.

TRŪKSTA JURININKU IR 'etatų n-zigm.-i.ta.
OnaiKRU p - . .

(M tas aptetott aaaabraL

New Torte, rūgs. 27..- Vta- 
ntadikn Kttv. Vnlrtijų kori- 

j laivų stovi virtos laivyno lim
ite lie jokiu pavartojinai karės 
pamyltai.

Pastarojo suvariavimo tari
mai bus paskelbtos 

vielai.

mokami itatektivai nu at*ub*-- 
jimu prižiūri. kur darbininkai 

ninkiii burini- sisti-mntintai iš samdys kokių nors sali- -u«i- 
Kiinųsi- buvo vežami. Buvo' rinkimam*. Šulių .aviniukui 

■ lediniai* |a*tangi» Imi keliu tuojau, pi ivi-n’inmi m-samdyti

įm. uron „z uuiniMjimti*. Wa*hington rug* 27. 
•Privatinini k<.m|«ti.ijų ap ^^, i,llmigraeijim* kauti

• įstatas - 1--4 - 1-1.------ --__ —4 .1.1*

Susirgo Prezidentas Wilsonas

jm vadint i "japonų 
ja**, ur kaip kitaip. 

f*in m- rasiniu ktaiisima-.
kė liutliiiinkiis. |s-t tiesiog e 
komuninis.

Baltieji be vilties. 

Abudu liudininku pri|atžino. 
.jog įgiltieji žiuom'-s toli gražu 
iiu-gali susilyginti >u ja|mtmi- 
di-l Įšsturųju ue|mpra-tu eko
nominio n|i.i>knttuo.

**.ln|sin<ji- vyrinusyls- -;n • 
išeiviam, išduoda |ia-|«iilii-. 

• kuriuose (mžyiui išeivių |imf- 
sijų. Bet |Ul-|lurtlHl«c IM-klIu

SUSIRGĘS PREZIDENTAS 
PERTRAUKIA KE 

LIONĘ.

| Wichita Kan.. rnir*. 27. 
ir >i |mirtijo« *|w 

rijtilU ImukinU vakitt' ryir 
l»nv<» np«i*1ojt»« Snlr >ito ini* * 
l«». kur įniro Inu
kitiiim*.

l»«-i i* traukinio prnti«4in. 
joj: prt-y.i«h*titiis \Vil>un:i» -ii- 

ir mitnitn |M«r1r;iukli 
jo k«*lioi>r. I\i*kinu pinui 
Jo;* prvritlvntu* tuojnu* 
liniijn \Vn*hiri*.*t<ifmn. kur 

ratiliai nt*i!*o'*ti.
Kaip prt*xid<«nio |w*r<4»ti 

M*krH«fHu^ Tuiniiltt. tnip 
itn*v»oii tintum,

it.i. 
k<

nervu* Inip. ___ t
imi;titni* įieunlį* miegoti. Ilgu 
kelionė 1 raukiniu. k;i»«livn <» 
kynirtA kullm -iiitrdc *vei___e
|trezi«ieiftui tnip. kml Aiiimlie 
jiuti ilint* Inikn* |»riMieiw il-ė . 
tie* arini ir i^kelnuti į • 
vatulrnifto

Gyalyhijn* GriiyMtti >tni ka
• kolbin;

•’Pn’T.idenlu* \VilM»uu* *ii
• iru«» tmu |»**iVe* 
Veiklllfltt* tllln jo lieti! duju 
|*niri!t| iuthimliiu. kiu»m«*i įt 
l'atyfthl je p.ilietv- iiiTlnenza. 1 
Teeinu* jo -v^ikroto* Movi* tė
ra pi’ikoiiiH Fili* teiknlinen 
jnm ai*il«ėti tam tikra laika ’* •

l'r.iid.1
tai* 
hn krliobt I

•u*ircr

tetas anų dienų tyrinėjo japo 
nų uteivy-tės šioit šalin kinu-1 
-ilitų. I'rieš iiteivystę lindi jo 
V. S. Met'taleliy iš Narramen 
Iii. CaL ir Milbr Krecmaii i: 
Nealtle. IVnsli.

•tiedu |inžyiiH-jo. jog Jnponi amet tie|atžiuiiiua |m|ini-tu- dur 
Įja visai- laikais |ieržengin ’-io* biuinkn-. imr- |nistiirųjų diui 

knd ;",M* '"'"I'gniiijiiiiti- Į-liity- ginusia .•iii ai keliauja”.
. |msinaud<Mtamii. t. v., 

.“dženlrlmoniškn sutari imi.“ 
•ikntn,'*’,'’ •■•••čitin. knd šioii šalin į1 -i- 

h-nieji jaunai, 
ta-t m- darbininkai IL-t .I.-iįs.. 

litu, •''j*'* vyriau-yls’ th-;-ildo to- 
sutarties.

Abudu liudininku nit'->i» kult 
gn-«o komitetų ili'tb . kiti-l.io- 
politiko- Aitri • l inu.litu-, l a
imė |irtiv>--it įstatymu-, -uli-i 
tūrių šio,, šalin netitri-tų lu-t 
Įleidžiamas m-i i ii-nu- jn|wrtia». 
Gi vi-i čia gyvenant 
Imt di<|Mirtunii.

Mi-t'lhteln (Mi-id- 
cifiko |utkrašėiai- Si 
jo-c ja|uwų -kaitlius 
ih-jn Smitiki.it 

vi-a- Siu. \ »|

-Ilk-' 
Fteeimin. Tinta- lai i, yra vi-n 

■ to reikalo švitrini.
Kml šimuli.- |*aeifik«* |r> 

kraščini* jatmnų eli-ui’-irtn- 
grūmoja tadliesietns gyvi-nt*-- 
jmtts. galimu tą |Hitii1i uti- iii. 
liti ki-liu. Ti-g.i koiigrc-n- nu
kirta komi-iių it |ci-niri"-i 
t-it. Kiimi-i.i.1 to |sdi idkaitu-. 
k:»- čia -nLniiia. lat-riLupi Iii 
■limilkn-.

ui Iš gali

tv: St. I'nul arkiiy»kų*mM l>o- 
• linu: vy-kiipa- Cam-vin iš 
l*ilt»biirgo: vy*ku|M«s Molitarai 
iš lliM-kf’rtibi; vy-kii|«i« llits- 
m-II i; t *barb stun. N. <".. ir_yyn- 

'kopti - Nrliremlr* iš Toleilo.
šilta- komitetu- i-teigs šioj 

šalyj bitinis: edukacijos, sjeu 
^lo- ir literatam-. -H-ijalėsWarhinfton. rag*. 2»l 

kar čia pusttalin*- Nuv. Valdi-‘tarnybos. itMmiti ir nmiitnėm* 
jų kntalikų vy-k-iĮHi -tivnžin 
vittuis. kuris t.,—•'-i dvi dieni.

•I%T tiuli i dieni iip1iirt:< kilta- 
likų veiki'ito dnrlin- nt-i'» i--. 
Ateit kardinolu Giblmn ■•. ». 
su. ožiu vintus tai Į>nid/.’II nau 
ju- era*.Katalikų ISr'-"-.’:d 

išiuj šalyj.
|traviitei leista taip|iut apie 7t.<«m ulei j Sulig |mtb-. š’.-nt-.j,, T. m 

vių. .la|N.te-- im.t. ry-čia. kaip i,,.,,,. |.,kiu. -innžiar imu- Su' 
Ivirtimiuiii. alki'liiiiiji.tt-'iu- m K'nl-li.iti iy-ku|s;i I-.. ’-i-
m "iiiikb-jiniu tikslui- . metai |ie-l;iiiu-«- ii--t..- :m-

|-*n-emmi dat |<a*nkč. ju- skirtuoju Imliu.
čia giimi-i.-ji jąisiiių vaikiu ( Veikiantys* komitetai.
turi ti-i-es įsigyti is-jiiduiiui-
nuosavvls-s. I SiivnžinviiiH- išritikln »i-i

kianty-i- l.uiiiilita-. Kumili-
Vyriausibėz paremiami. j)(|| smi l'rauei-r.. nr

Si-attk- gyvuoju ja|mlių Imu-.kiiy-kujia- liauna: l'bita-l. I
ka "Vokulia-iia Baiik”. En~- pbijo. mkhy-kmm- U-.ii’.-l. i .
num patarė ki.nuii—ui |mdnry- 
ti tyrinėjimu*, kaip vi-dnimt* 
tu- Imtikii. bizni-.

Ne* tliaiiiMiliiuIljmiui. kn I 
tu- 1'niiku- M-rų turi ir Įmlta-' 
mikado* giminės nariai. I

Ttii|.pnt yra aišku, km!
bind n -tipriui pari-mia l iunti 
-ai- juĮsititt- liizti'i-i iu-. -Ia|si 
iiai klanini mint.ai *aiu tar|»- 
lu-ttiri kiitil.tiri-tn-i.Hi- ir įu- tu- 
luiki lin. I5--1 |nii4 ju|sinų kuli 
kuri tu r pj lu-t; 
tl--|l Žtll’illr.

Matomai. Imi* ny4«-i^1i kn*. 
metiniai rudm> ir fcirmn^ At* 

tbntilco laivynu ninitebrni.

RUOŠĖJO 27. 1919.

tliii-agu. tiražu- ura-
-imalii-: vakare nr ryloj Inu- 
kinuui atimtimi: rytoj šalčiau.

!a

Ji :iH;<d iti l«tJ 
kruniu\ įmukai.

X

Va

iiiisijiua- ir |K. utiiiiH-ms kala- • • 
. litų ilnuigijoi-i-.

K»miti-ln. turės ut-akumy- 
• l«- p-ii~ katalikų r aidžių ir bu* 

d.u '.liiiijaitiiis ty-kiipų.

Bus paskelbta vietai.
Itasinrujo vy-kupų -iivnžtavi- 

, ui» nutarimai 1riiui|sij ateityj 
bu- įui-I,. ll.ii riišiti it Įuiiuok- 
-liuių v lo.-i- liažny > ioo* formo- 
j.- |ki tornlio t gnuytojium) ni- 
-l-i. Tu- rn-ln- bu- |ialvirtin- 
l.i tiu:;lš:ii- 11-t.llpų. dllly- 
ruiu-ių sii<tizmlui“-. Ilašle ta
ki'!.n liti- palii-t..- šių dienų 
probli-tiHi- ir |mnigiuiiuas ti
kinėtųjų t i-iimiii-l atkreipti 
-arii tiuliui ' Katalikų Itažnv-

iI

Atkeliavo itaufiau 5.000 yapo 
nų.

Uilmn

•i |

h

kii

Iia o*. :hi

KARKS TAUPIPIRKITE 
MO ŽENKLELIUS (W8S)

BETHLEHEM PLIENO 
KOMPANIJA EINA 

PRIEA DARBI 
NINKUS.

WAUKEGANE REIKALAU- 
J*MA KARIUOMENĖ.

Bus >r terši pmkelbtn* stre: 
kas.

Bethhhem. Pa., ml-.
Ine t'lh'iicfll k«Ult|MliilJ«*
|»|l XI«l»Mtl$l* i»1«l*Mk«' 1IIMllti»< 
ii turit*** *n »inrbiiiiiikt
n!-i"Uti* *L”I ik*. J.oin.%
t;i« ir • in i«n*k«,lt* •it’,’L,i

I

11'

u

Uuu!.- 
■i|il*'il. 
\\ -r.- < 
korija

J
I

ANGLIJA KONTROLIUOJA
MAISTUI KAINAS

Loruona*. \n? /
n-

Smitiki.it
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“DRAUGAS”
uitarjunaa nan.v nuitra

rmarGA* mujitnio m, tas
IM* W. tara M. vm-Mm. itlmoS^

Tr.itu* <»»• si nscnimoa
im Vros .................................... ana*
au M™.h- .................. ta.**' Po *il«* įžanginės dienos,
narM.,'. nnita. **.«> •„ r,..„,„i;r

Ailkt niun^ m» «iq4i<-atl<iąs

Al Ir A t M irt

mo taryta* pirmininką G. Her
bertu karpių sąjungos prezi
dentų E. Boaaaau, akaroa siu
vėją sąjunga* pirmininką A. 
T. Lortta; javų dariai sąjungos 
P. Brauk. Buvo dar daugeli* 
kitų.

Lietuvos ir Lenkijos Santikiai.
Šveicarijoje iMnantia taik- 

raiti* “Importini Suimt” 
(t. y. Bešališkas Šveicaras) 
dažnai talpina straipsnių apie 
l.ietuvo* miknius •*■• negali-

* Uitam uaMiią katttaa. 

-Importial 8utae” salto, kad 
uutartinė IJetuvo.* valdžia ne
mokėjo tarti* su sąra Icaimy-

ąuomcuę, kada ji* darė pastan
ga* su tikalu nuversti dabarti
nę valdžią, jau gali— būva 
spėth kari jia Mito* paramai 
užrubežyje. Kuomet jia pabau- 
dė tos paminu* gauti pa* bol
ševikus ir nudegė. piritus tai

Knyga Mytaoju ir Skaitytų* Domai!

L Api* Kataliką Tikybas TBtiybą 
t Patarmė* Moterim* ...................
3. Kriktboaybl ir Moteri* Ka
<• Gyvenimas Sv. Btanldovo ......................................................
5- Ibrttmklio Ižpažmtis
t. Katra neifonatirl ši knygs pravarti teatrų Mžjama. Lo

tai lmgia Buložti
7. Mark*** Antrasis
8. Ar* yra Dievaat .....................................................................
8. Gtorilano Bruno

10. Koperainkas ir Oalilejtm ..........................................................
11. I aoeijalutų rojų .....................................................................
1* &>oja!i*tą urnai ir darbai
IX Bevotiocijonierių tarpe ..........................................................
14. Agi* ApMstą ........................................................................ I
Ooagmu KoraUmL padavimai apm Sv. Paną Mariją.....................Ha
Teisią Vodaoas o patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, S- 

nuli lutcutus kaip tapti Amerika* piliečiu ir kilus naudingus 
dsiykua ............................................... .........................K*

Beraus •••—«*••••—•—«
Daapas bmpas. Yra tai lengvi, gražų* 

lomas teatrų mėgėjams. Kaina
BadrasAidaū Eilė* Adomo Jakšto..
*al<l< mmų dainose. Gražu* 

čių mylimą rul«4ę. ..........
.luMaal. Eilė* J. Mikudda. ..
Krinta Soartai. Gražios, eilė* M. Gustaičio.
Iamsrfys, EiHa
Amfisas faiaa Panižo Plato, kuru buvo audžia Viešpatie*. 
A'et-ūoria*, penkių veiksmų komedija...................................
gobčiuone Gjmraimas ir jo adaimč*. Labai graži kalba vartau Bu- 

je knygoj* •••••••••••••••••••••••
Ty/aal* A'oacsrtmu Maršas, atminimui 

liekų pergalėtojo ties Žalgiriu.........
.Vemono l’*l«y«. mira* i* lietuviškų dainų 
SadKr—mazurka. ....................................
A'starig Jlfrią Amerika* L. M-K. Fodmaoij** 
Tcrynss Gori*eė Lietuvos fortepijaaai.

5c.

nais. Gal jai pritruko takto ir ■Uku« W j“ “,n* »**
nagingumo, gal ji nemokėjo lm!‘ Ivnku*.
gana atsargiai apseiti *u tni

, Lietuvos gyventojais, kurie lenkų. 1’. Gabrys turi latai ar- 
|*'id«ug linksta |>rie lenkų: 

'ignl nevisa kaltė- Imvo lenkų 
įpusėję, kada Varšuvoje ėjo ta- 
Irylius tarp lenkų ir lietuvių. 
M. Aaitlys yra puiku- imtrijie

pasidaryti sieną tarp savęs įt 
tarp talševikijos, kad ta šiem, 

i lm* kelio* viei^mtiju*. i*dy*ni-
-m.- lukurillilioM biivu-ius
llu-ijos laikraščiuose: IJetuva 
ir 1-enkija, Itunuinija ir t'krai-
na.

Toliau autorius rnMi. km! 
L-nkija jau stiprini stovi, ir 

ikad Prancūzija ją dar stiprina tuvių danginą atraito neteisi

4, ta? Ta sutartis neturėtų ver- 
Ar-gi tariančioji 

,|(,-,;teisėtoji valdžia tą sutartį ne- 
liir***lii imiiMtiin imtriiiiiVai»’*’

latšvęsto* apeigom* ir formali! >"n '"Įtyti. kml jie visi butų ta
kumams tikrasis suvažiavimo ^'^i. 16 rugpjūčio .N. y- 
durta- prasidėjo pattedėlyj, 22 
riig-t-jo. Suvažiavime vicš|ta- 

Itnnja rimta pirmyneigo* ir
tvarko* 11rasią.

' Fabrikantų Vaka
rienė.

m *tmip*ni« be parašo tik su 
vanltt “lai Litunnie et In I’o 
logiie “t. y. IJetiira ir Lenki
ja).

Straipsnio turinys.
Pradžioje |mrašyta, kad Va-

ieškoti (m* lenkus.
Yra gerų tiltų tarp jo ir taip

'Svaavv^s * • 'sst.ii » n a MI • su* **** ua* 
tymų draugų tarp Praneuaijo* 
diplomatų. Tie visomis jiego- 
lui* n-uiia l^mkiją. Jie leng
vai duo* suprasti p. Gabriui, 
knd jau nėra kitokiu kelio pu- 
t.nkinti *nvo ambiciją ir už
imti atigitą - Lidnvoy vietą, 
kaip tik tada, kasia ji* atsi
imu* ant lenkų, u lenkai jau 

.Mitui yru iilsirėiii*,* nnt prnn- 
cttzų.

Ar naau naottiMa?

IJeluivss visuomenė- turi su
prasti. kas darosi, ir Imi |*a- 
klausti *avę* ar naudinga yra 
mų* saliai įduoti savo valdžių 
j ranka* žmogui, kuria prie to 
eina |a-r irių* priešų Inkus, gal, 
su jų pagelta.

M.-s nesakome, kad minėta- 
sis *trai|«sais yra |mrnšyia* 
leukaius diktuojant. Ne. Jis 
gali Imti tik pnriulymas len 
knitts: “llerėkitės *u namini 
ir fmsinniidokite mano |witnr- 
rm vintu”.

Tauta prarižudytų save, jei 
ji savo valdžią įteiktų į rrur- 
ka* žmogui darančiam tokiu* 
paaiulymus. Netik šnipe.* jnt. 
imrsiclavę* svetimiem* ir jų 
saiiHlytn* straipsniu* brukan
ti* j lietuvių politiko* mintim 
tarpą negali Imti žymiu l*e- 
tuvo* raktininku, tat ir kiek
viena* |*>litikieriu* savo sali
ninkų jiega* stiprinanti* jie- 
gotais tą. kurie laiko užėmę 
lūvtavoašdalį. turi Imti išbrau
kta* iš tarpo lActnvos veikė- 
hb

Ką-gi apie pačią satutj?
Jau nekartų me* rašėme, 

kml Lietnrai butų kenksminga 
užsidrausti sau kokia* nors su
tartis. Tą patį atkartajaam ir 
datar. Ilošė-mc. kad grrAoju 
gyventi reikia su visai* kaimy
nui*: tai-gi turėsime gyventi ir 
►u lenkais. Kad neimtų num 
litrinių |ieštinių imt l>endro* 
ežio* tarp 1-ictuvu* ir Lenki
jos. prisci* {atdaryti ir šiokią 
tokią sutartį.

I Ih-t amžinų diena negalima 
Riji* turi atsižadėti Imikiirii. l-niaug i-ik.HMinv*; lenkų pa. i,|„rvlj t..ki«»e sutartie*, prie 
rietu. ia-i nevi-ni li.-tuiiiku. Irijotizmu |K“lan» negeistinų^„pMnrstouui.i

ŪKTI III UAt.ll4M UIUMLUn*

“DRAUGAS”
Eina kaliku tni* ik iktalhttlua.

ilaimai
Metama ....................................... S4.M

Mvfų •••••••••*•••••••••
rvvmMaerata vokaM tfkalaa. Lai

kas ahaitaM nuo niatmlyfno dit-aoe M 
IM Nmujm M».tą X«rtiat permnla/ll 
•draMta tžMidte n>Mus 
B«Jrvr*»i rdtt.’ui r-1* 
kaal kraa*tj< m cipt. 
artos jetaUat >»ai*M* 4 r*«aUu«*i4i 
teUk*.

-DRAUGAS” PUBUSHING CO. £
1800 W. 46th SU Chicago, IIL pi«- jį gali pranešti iii: i! antrų

Intakų.
’ Paprastai galingų n*na*nų 
' ^.*--t,,—-- 1' m T1. . M . 1* *«,'m aa,

kuilių prie vulgviiH*. To* kai- kinkiau eina. Prieš karo ..... . . , .’....
Ita* taikiniu išraiškia tikrųjų jo- niekas nežinojo, kari* lai- '? ""Tbasmtu-mji 
'galinčią mintį ir jų u|ių. Tų vi-Įka lietuvių veikėjam* jaudsekė; ’ ** ' U

„ .... ”:.„.i liauti kovojau- ^rodyti |ui.<uiliui. jog Lietu 1!'?‘M 
ra yra. Nors lietuviai tvikata-J,*- 
vo. kad jų viešpatija taptų 
liripažinla tri-iau* tat nc|«ri*e-: 
kė. liet anglo-saksinių (I. v.! 
Anglijo* ir Ameriko*) viešpa
tijų valdžių.* 
kad lietuvių 
tikėtis turėti -antikių su jo-

Čia autorių* primena, kad 
Idetuva laukėjo išvyti bolševi
ku* iš *avo žemė*, ir kad to- 
-kandžio* kari** laiku gavo

Scrados vakare < liieagoje 
ivm-.-u v ri ^ r"\ie*butyj<. Crilitrre** llotel liti- 
*a-'ii*ar><*,uw i., pi**n<i fabrikantų vakarie

nė. Mų- laikraštis, žinomi*, 
neturėjo siiu alidovo tame

nei jo imgaMaiakai neturėjo 
yiaitybių reikalingų jų tiks
lam* iiusickti. Gal n«i datarti- 
uiiici lenkų misijai Kaune, 

.nepasiseka geriau.
Čia imsirodo tikroji auto- 

riaus d rasta Ji* rašo:
”lr kusgi butų naudo* iš 

sutartie* -n valdžia, karią lie-

pietų*-ur inknriem—e būva ir 'isomi* *“V*i išgabiui*. Lietu-

*a naudinga žinoti 
tirui* su jais

Teko imtirti, kad Sensta* 
inkaro surinkime plieno fab
rikantai imi-akė tris žymia* 
knllms llfinois Sl«*d k<*r|**ra-

Gabrio lesa. Imk dabartinė val
džia yra netetoėta. Kiti lietu. 
Iviai. nor* mato datartinė* val
džių* klaida* ir kalte*. tat a- 

jau riek’tcdinkiu ** neštr-lzn ir
viešpatija imli ,b”f' ^au

pižiai peikia p. Gabry už ką ji* 
|ie-*iliauja j tą dūdelę putę- ir 
• Lietuvai kenkę*.

Girta lenku.

i luiikraštis tikisi. kad sutar- 
Ii* tarp lenkų ir lAetuvo* j. 
vyks ne* gunerulai Pul*nd*ki 

Įimti lirtuviaiu* talkininkai* ^7“^’‘‘Sį’F:U,»W- 
kilmių « t. K*ristn|pui k*n>

| ką vMgmrijea viittrinkaa”, 
* yra gimę* Uaritvoje, ją palj»- 

ta ir myli, kad apaėjima* len-

Darbininku Šuva- • ij*» iięt-.pr*'zi*l<-nlti* Tcslo- 
g* ■ j ra* IV. Itoliiiisou visų savo kal-
ZlnvUIMB, .Į,, sUVtnlė' į tą. jog datarti-

iais idieao streikas esąs kenks- 
kanadoje, kaip ir Suvieny !lllingag darbininkų laisvei, nes 

taše Valstijose,daliar luitai ne-*^^4 milijonai *u*iorgaaiza- 
ramu dirbtuvėse. .\lųs kaimy- vw,itlJi darbininkų nori pri- 

tun stambią katalikišką VPndj dvidešimt |muki« nulijo- 
darbiiiihki'i «*rganixurij^. ix*5UMi<>i^ninizavuxiijji| ap- i* vi>ai
Blatuiai iKtivlicycą Ji ruxw*j<> nc-iti (ai|i« kaip n<»ri MUMorjm-; ** kuri r. rndoMu turrju

TIM b'a 1 1 1 11 I f I <**•*"< f a t*— ** !*■*!* 1^IL1..!mLu:suriražinvo į Tlirce-lliveri*, ur- Uįxavurieji. 
ta pnuM'iiziskai Trois-ltiviervs (jĮ į^j. karėje prie* bolševiko*.
Kmmdoje.ųuclieeo Imiim-i-

!luri isc Im4 (mt
Pirmutinė diena bu»„ p«->kiaula. Gyieaiuia* aiškiai |m-|" i—-m- . «™j. . a_tvw*

T^ta bažnytinėm* iškil- lnMlė- organizacijos naud, ir.^ri* prasideda toliau. demokStiJ. dSta

EIT;.—lai,, t***. I, k«»* ■(*• «■», LHml nOU ŪKI* *•'„ vM totemu įprasi,, . . 

rują |iasui:ė Jėzuitą* .1. I*. Ar- ;r jį,dar nėra sūri- Su,"rti* tarp ta-nkijo- ir *“*? «»**««**■< ■enorejci susi- 
duuubault. Vyskupas uepii* ,.r,.!l(liz.iv,. Lietuvos, -ako, esanti lygiai ° V* M*'ngt‘>l
tavo iškiius se. D.-* jis data r j U„|
važinėja j»* vyskupijų, lauky- • į 
dama* |uirapija*. I*.-! ji* pri- (.•_ y ■- • •' 
biuidė |iu*v*il;iniiuų laiškų.

I suvužiitvimą atvyko pus
antro šimtu dcl"gulų. Jie ai 
stovąvu šešiasdešimt- Iri* j- 
vairia- darbininkų sujungus, 
esančiu.-- (JuetHv'o i-i'uviiM-ijo- 
jo. Prie tų *ųjungų prit.lau-u 
23.<*<*l da.'l*iiiiri).t.:. Niiiuži.-iil- 
n>u piilniniiiku i-i inkla* E. ik’- 
lange r, sekretorium J. 
Pin.

Ji* i*-i>kai'<- pri* il«* 
žiaviiuu protokolų, lm 
būvu aprašytu, kuip 
Qucbccko diii'bininkų, pnriry. 
žu ginti mokykla* uito išmeti
mo religijos iš jų.

Protokolų priėmus ta|*> 
rinktos įvairiu* komisijos. Su
laukimo komitetą* jau turėjo 
updirlię* projektų lri»«fexiiiit* 
keturiom* rozoliucijum.-. J<»- 
tapo paduoto* apsvarstyti *u* 
važiavusieui*. Sietui *• tų re- 
zoliucijų kaliui upė įkui imu 
proviimijuiė- katalikų darbi 
niūkų fisbinei.ii-

Vakan- buvo *ura*iii,n*i»' 
svečių priėininu. mie*to val
dyta* tii-dM.j**. Jin* |..i*v* iki 
no vidinių katalikų darbinin 
kų pirmininką* <*. Ktault. 
Jum atsuk.- >eimo pirmininką* 
E. 11- lanzvr Nei provincijos 

n> i niKi-io prezirimt • 
-ip, tj)ie>to 
lurlnn'tikti-

____ ____________________ Visa. ka* iki tol buvo para
Ituri organizuotis bet tat vra minėtame straipsnyje, ga- 

buvo jia.iktaHia. Gyvenimą* aiškiai pa-j11 dalyti* tik įžanga- Tikroji

kun. P. (■ randi n. o |mniok*lą mjn. darbininkai galėtų su
pranti, i.a<| reikia organizuot ir1 

.(•zuitas J. P. Ar- ,r tb-m*. kurie dur nėra *u«i- 
Vyskupo* iivpi'i* vr-niiizav**. i”',/".'.-'' TZ— ------- - *■:......... - *.,., . ...j

I 'reikalinga abiem, ue* jųdviejų «*•»*>«« skirtumu. Įarp savru 
I.*, stambu* ku-yklų savinm-l^y’f'j“ Į 7^* kri*’| vjT^i a 
...........S. PratsHli. -Ii* priro- »*■»«»«>*. tą žodį ištaręs.! .ug.licji raklimnkm 

idiaėju. kati bulų m-naiHlingn, jo. Ji* tik pride-.I< «*V užuit oje Lietuvoje pr.
r-i viešpatija paimtų „uo-avv. L-' ^^fijai pritaria <MmįowĄi :r
l., ui1M1si:a-vklur.Api..I,<i;i.!"’i- ir kuri* reilmlm. J.-ig*. t« k ilniau- uiigštasi* komisą- 
liką mums gal ul-c-i, kali* ii «*-”'Mlaikys -u Lietu- n.* Jmms Pd-mUki*. g.-niiolo
Udi. iH.r* ..tačiau*. i'"* k«s nm> •»>«•*. gunę Lmtu-vj,. ir

j Svarldaus-.ų vakarienė- |.ra K«‘i-i^' "*** »•"

'luditų |Kisak<- < tark-* L.
s. ini.ili. !b ilili lii-iii Steel <’<*. 
-eeiiittikic. užtatai indiiuima* 
IU- J* jau* žvaigždė. .1 ____

>l*uv<* ih nitis juokai*. I*-1 |**. 
*.:>*.- juokui- žymi ir riintyle-. 

i P-iuu t'. .\f. S*-iiMiil*'a* -ūkė. 
ka<l vis**- iH-laiuit-s išnyktų jei 

jtalų sąžininga* užtunke-lis ir 
sąžininga* durta*. Plienu 

| koiii|Niiiiju* turtinga- prezi
dentą* m-pit-al.ė, kml tų 4ei*y- 
I* * |*rinri|Kj paliko tiiiini* 
Krislu*. Visa* vargą*, kad 
žniois - nenori !<■ priiiei|*> iš
pildyti gyvenime. Nrlraata- 

j Ulinėje* vokiečių |Kiv,radį ii 
ty ri- juo* <tx |s-t-iė-nduin tuo 
mi prin'-iĮ'-t.

Ik ' iv t -.oli<<čiai ii*-|m*akė 
lUtuiidlui kokių ri-ikiit tui-ik 
lių. km! žiuonė- imlų tų ;>titi 
,-ipų pilAill. Jug reikia -a i 
rieti; kokiu liŽIIHik- -Ii- į -i 
.'iningii. ir toki- daib-i- i ra 
*-p.iliitigui atliktus. Ta ••'•įtinę 
-alėtų pa-ul.iti tcirėjil-. 

y*-)i>nę- pastale teiz*jn» 
n>, tnti-i ik<>m* teisti. Vra 
•) i-dm-liuiė'" istarmi 

m* žtie-guu 
I* ! n- iii teisi

H A.

I-

nt IJ41, *11'Ml — • —--v . r?**
;jn. I*l.nit santaika įvyktų. Lii ;«l'- kn.l žemesnieji valdininkui Į _____ __________

' ■ '* ‘ * ‘ * ' ‘ taikurii. |« rd;iug įritaiščinvę lenkų p:t. tukm*' sutarties?
Hnomon*’ «>*vi-ni lietuiiškų. 'rijotizinu |«<*lan> negeistinų.___________ _
.1** kaltu *•*!’■** nevisai nei lenkis- dalykų ir dn-gi kaltybių: rt*vi.|^raj|b,n;|,> jį* ||orj rkomnuin.'* 

.............................iHU*a*ako. apie f-UM* sekvestrų, areštavimų, de •i, 
kurių nlM-mn kentėti Imlu-'

! viam*.
Į Alitoriu. (atsitiki, knd dau
giau taip iH-bus ir kad Lietu
vos ls-i fsmkijo* sutarti* įvyk*.

• • • J*n j,i|ljXor* lenkų į-ibrioviuin* j Lie.
ė luhulėlų'jnin’arta dmdn•t""'*“' užilegi- lietuviu 

kukių nor- g.minų. Tik u-muo' r"-‘.vU.' !•' '•' Ivnku-. lėčiau- 
iHluriiili* mm-uiilH* aut Kvrų žmmdą mokniu'ių |wi-
lis*. « turinti* daug dury Ims ki,,i »* taikinu- nuo-
.........— •—j-( • 'tikiu* ir norinčią padaryti.-u-

' turiį naudingų abiem šalini. 
| Ntrnipstn* taiginsi žodžiais: 
"Aišku, kml d*'l to* sutartie* 
l.mtuia m-piišvę* nei savo w- 

1 prigulint L • imi garis'-, ir 
knd iH'ii tiktai milituri' ls-i *• 
koimmiii" -nnlura. kimpilniaii 
-io- lygyls - dė-sniais. tegulė, 
tų huli tuiiidingu atlietu -ti-i 
Inriiinėioin šalim.”

Kai hlbc tą straipsny?

\ i-kanta* yra 
■alininku, šutai' 

Ir lęlll.ljl 
vusura 
eLimin** 

i dntailitiė f.
m i*.'i*-t-<

kų. laiikrušli* 
kokia* zem*-* ji* Imlta.
i---------------------------------------"I
tas nei darluninkn-. katram!

.•i > viena pu- nėra iiiiclc*uč. , 
Bet ir loki* teisėjas galėtų 

i irsti j vienų pusę jei t
M'

iit'IIH ililti* ltUUMrt'l Ih j* imt £**-

jau«iia> širdyje galėtų Imti tei
sėju tarp įtariu, ir ku|Miulo.

s, įranta* dar luilk-ju uj* 
tilt, kad y iu inžinierių. mokan
čių plikiui -iitvarkinli nui-i 
nu- dirbtuve**1, tat m i;i iiuti 
nierin nmknučių -ulinikinti 
ziiioii***. Buvo toki- žmonių i li
kimėliu* Andriu- t'nrnegu-. 
tat ji- mirė, Nor- ji- put- Tie. 
gulėjo atlikti inžinierių dnr

^ir utilitari** sutartie*. Tat 
reiškia. kad vieua* butų L'e- 
t u vos ir la-tikijo- kariuoiri-f 
llių vadas kuip I'och'a* buvo 
visų talkiuinkų. kaip Vilcinns 
ll liuvo Prūnijus Saksonijos. 
tViicrtenitargo ir kitų. Eko- 
numinė sutartis reiškia, kad 
Lietuva ir Lenkija lai- viena 
ekonominio gaiuiniiiai ir su
naudojimo urano. Gal nevi** 
tuo* žodžiu* *itpninla. i et jie 
reiėkia. knd Lietuva vetgau* 
tamkijai. Kų “Itnparliu! Šui.*- 
«•” pasakė minkštai* švel
niai*. kaip katė* plaukai. Žo
džiui', t-j III*- išreiškėme *tu 
ėiui.

k 
k 
k 
k 
k 
k

didvyri* ir tay-

i dviem j knivą militarė* ir e- 
. konominė* santaros ryšiai* 
. Lenkija titre* įsiuvę. o įdėta- 
. va neturės Nno IJublino uni

ja* iue* turėjome užtektinai
■ laiko patirti, ką tat rrilkin 

Ižu alintu trisdešimt metų Lee- 
kija aaudajtni manų jiegamis 
o me* užtatai nieko negavome. 
Liublino sutartis IM* m. tą 
pa.larė. kml šiandien Geluvo
je dvarai priktauMi h-nluinis 
Padarykim dar vienų tokią au
la rt j. Ini už p u* trečiu šimtu 
metų jau nebelik* ką pavesti 
svetimiem*, ne* viską* bu* jų.

Pasaka.

Kitąsyk maža* vaikuti* be
eidamas drauge *u dideliu vy
ru rado paberta daug aukso. 
Juodu nutarė pasidalyti ly
giom*: almdu turėjo semti* 
auksų sau į kiaeniua naujomis 
Nei vienam nevalia buvo Min
ti daugiau naujų kaip kitam. 
Juodu surisėmė visų auksų. 
Pa*irmlė, knd vyru* jo turėjo1 
keturi*yk .įauginu negu vai
kas

Mitų ]m*nkų reikia nt*inii Ai 
vi*oni*' mažom- tautom* <tn- 
ranėioin* nutarti* *u duMi-mi* 
*lni|M<rriulSui*M*'nori.kad na
ru lenkai* Įuidnrytum.- tokių 
Milartj. kaip tn* vaiku* nu tuo 
vyru, b-ukai *eptyui*yk už 
mų* diderni. deltų nutarti* m 
jai* iniim* yra ncplyuinkrrlti* 
uitiudolingu. nor* Imlų |«ura*y. 
In “kaip lyguti* nu lygiu”. 
Lenknt tn žino, .kito jie labai 
to nori.

ma* gydytojo į savo Untadnrią 
vienkiemį, trys varstai nuo 
Molėtų, jj jmfcelyj sustabdė ta 
gijoninkai ir )mreikalavu ve-

inunažo lipant iš ratą, viena !»• 
gijotiinkų durtuvu |ierdurž 
jam prr tabu* iki pat kaulą, 
laukai paėmę vetimą nava-x 
žiava. o žmogų, papimhmį 
kraujuose. |«liko ant kelio. '

Uc|s*s S—fkt, naktį* Kabe
lių viensėdi Molėtų apskr. I- 
ranauskui legijuniukai atėmė 
»*maln*dafctam irMtata*,, 
katančiu* ruldių pinigų. F

/c/rasr liepos 21 <L arti 30 
lenkų-k-gijoiiinkų atvažiavo į 
lietuvių komitetą ir reikalavo, 
kai! butų praleidžiami visi 
žmonės, kurie neša grūda* ir 
kitus iinsluktu*.

Uetuviams lenkai miltų ir 
kilų pralaktų neduoda. Nako, 
pririrašykil prie ta-nkijos. tai 
vi«a gausit. Kai kurie lietu
viai. ueturėslsiiii kilu išėjimo, 
rašosi prie lenkų, bet vistiek 

j niek** ii**gnuiui.

(iirlrttiritfOKe y ra lenkų ko- 
tiK'istaiitura ir arti 31 legiju 
ataką. Nors vietiniai gyven
tojai sulenkėję, vis dėlto jie 
skersai žiuri į legijoniukus, 
ih * jie Intai *kriaudžia juos 
piešdami. Gyventojai sako: 

. tim* Intai a|i*inkona*. many
dami. kml lenkai atėję |iadė* 
mums: |*u*in*lo. jie paskuti
nį atima mum*. .

X<tvl l,rfmkv» yra miškas 
I Iri-. į kurį neleidžia lenkij 
**lie*uikni'‘ lietuvių. Sunaiki- 

. 'ui jiem* indu*, jei renku u*>- 
|gns. ar kų kitą, jiem* putiems 
įlnip put iK-mnžn tenka.

i Mozeviėiu* ir Viršiutnirs- 
ikn*. lieto* gyieutojui dvari- 
ninlu'. kuri*' lulsii -pamlžiu 

' lietui iii . iH'pnldtitisiu- tam 
' ••r lirtnvtų. zn-ln ab-jusirm* 
lenkam* l.u-tt ir |pdli jiem*.

'<• Adomiškių |»a- 
ui- .lu*| Ste|HHiėiią nu- 
legijoiiinluii ir pro- 

■dnmkanti. imdami vi-
Galop pri- 
išvaitavo, 
jų turtų, 

d.
Lauaa*

4

4
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ŽINIOS lt LIETUVOS.Prieš šitų mų* |Ki-akynui 
•ftveienrijo- laikrašti* n|i*i*ar- 
'vojn žodžiai-, tad Lietuvos 
'ii*'l*riguliuyls ir garis- turi ••ii- 
ii toli nuo pavojau*. Taip. l-*l t 

'kalu ji- kalba np*' militui* it
• k<*n**niinę santarą.' Militaiv n
• l.*»n**iii>n- Im-vė- -iidat** t;iiv 
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^Lietuvos Krikščionių Domo- 
kratų Atsišaukimas i Ame
rikos Lietuvių Katalikus.

Ml

; ja Karute, kuri jvyko 17 Vili, 
•pareiškė grieito proti sl.i prieš 
• lenku.* ir l*ninvuxų Minijos 
Kaune veikimų. Tn* jiat* jm- 
riknrtoju kituose laeluvo* luie- 
ataOM- ir miesteliuose, l’ktat 
Anglijo* ir Amerikos atstovai 
buvo karštai sveikinami. Kri- 
kščionv's-ilcmokrnlai aktyviai 
įlalyvauja tų protestų reiški
me, žinodami, jog tautos jiasi- 
vytima* ir valia yra galinges
nė jėga negu diplomatinės ko
mbinacijos. kame jos neimtų 
pinitiim.* musų šalies nenaudai. 
Tukiu budu lietuviai yra |>a*i- 
ryir neatiduoti be ginklo pasi
priešinimo nei vienos Lietuvos 
žemės pėdos.

Skaitome reikalingu visa tai 
aiškiai pažymėti, kadangi Uet. 
Kr.-DctiMikr. jmrtija. kaipo ga
lingiausia Ijetuvoje, turėda
ma didelės įtakos j liamlį, sto
vi nnt |*amato aiškiai agresy- 
vės politikos, nes tik tokiu Im- 
dn tikisi laimėli Lietuvos įtar
iai žmonių lutvio pageriuitno ir 
valstvIiinėK ne)iriktausatuybės. 
Partija vykindama ravo visno- 
nu nini įtariai nėra su niekuo 

i nesusiblokavus ir turimi nesu- 
siliiokuos. Tai jai užtikrius 
dklemiė* veikimo laisvės ir di
desnės vilties laimėti Steigia
majame Seime ir pačiame gy
venime. Tikimės ir neabejoja- 
*■**, jog Amerikos lietuviai, ku
rie stovi ant to paties pagrin
do, kaip ir mes Lietuvoje, vi- 
Miuiis išgalėmis tame inusų 
darbe padės. Pagelba tuojaus 
reikalinga. Amerikiečiai! Jus 
—f Jetuvos viltia

IJetuvių Krikščionių-Demo
kratų partijos Centro Komite
te

Pirmininkas ii. Krtipaiiattt 
Sekretorius J. ilinit. 

(Antspamla)
Kaunas 20-VIII-19 m.

Prierašas. Žiūrėk rtraifisnį: 
"Audiatur et alteca panų*’ 

Redakcija.

f Paini gn.)

Leukai ir kiti, norėdami inu*j 
sukromproniitnoti svetimtau
čių akyse, nekartų (labrėžin. 

j jog Lietuva m turinti spaudos 
ir todėl uegalinti būti uepri- 

•klansonia. Bet visas pasaulis . 
tino, jog prieš karų Lietuvoje 
ir kitose šalyse lietuviai turė
jo virš (KI |nrio«linių leidinių, 
kurių didesuc pusė liuvo leid
žiama Lietuvoje. Tiesa, ir 
šiandien Lietuvoje išeina arti 
12 visokių laikraščių, liet galė
tų ir turėtų eiti dar daugiau.

Dol Lietuvių Krikščionių-De
mokratų partijos organizaciji- 

.nio darlm Amerikoje davėme 
v atsakančių įgaliojimų (iii. Ka

rosui ir nianoiite, kad šiandien, 
taukiant lietuvių roemigracijos 
i* Amerikos, reikalinga yra 
kiek galint smarkiau prapla
tinti kr.-deinukralų akcijų A- 
meriko* lietuvių visuoineiM-je. 
29-VII1 Kauno Ims Kr.-l). I*, 
konferencija, kuri sustiprins ir 
išlygins nrnsų veikimų Lietuvo
je . Svarini yrn. kad ir Ameri
kos lietuviai itarlm žmonės, sn- 

. prnsdnmi musų tautos reikalų 
’ bendrumų šiapu* ir anapus o- 

kenno, rinitai ir sėkmingai re
mtų musų jiolitinę akcijų viso" 
pasaulio akivaizdoje, nenužen
gdami nuo musų užbrėžtojo 

fkelio.
Primename apie tai jau dėl

to. jog mums nesuprantama 
yra Mastan*ko ir Cesnulio vei
kimas, kurie <tar nesenai vei
kė Paryžiuje kaipo Amerikos 
lietuvių atstovai. Nevieta čio- 

*^>** reikšti savo abejonėms ar 
^*pasipiktinitnui prieš tuos, kas 

apgauliugai ar klysdamas že
mina dorų lietuvių kr.-demok
ratų visnomcnii vardų. Bet 
mes pareiškiame, jog joks po- 
litikavima* iv-pajicgs atmainy
ti pačio* Lietuvių tautos va
lio*—būti laisva, nepriklauso
ma valstybe, tivųjonės apie 

patrūnijusio* llurijos restau
racijų ariu apie "unijų** ra 
Lenkija negali įvykti.

Tokiu liudu. siekdami darbi 
žmonių gerovės ir kur-inmi ne- 
priklausomų demokratinę res* 
]iublikų Lietuva me* negalime 
pripažinti mažinusio kompro
miso su rusais nr lenkai* dol 
inu*ų vnlstyl*-* ateitie*. Mes 
griežtai stovime už tni. kad že- 
mė* reforma Ijeluvuje Imtų 
kuogn iėinu*iai įvykinta, kad 
]ui1in<>*ii»t:im<- Vilniuj** dnr šj- 

<met butų sušaukta* Steigia
mas Seimas ir kad butų sutvar
kytas miesto ir laukų dnrlūnin- 
kų gyvi-uimas. Mes (ladėjomi* 
Kurti Lietuvos kariuomenę, mn 
sų jnunitnns (ateitiiiinkni ir 
(mvn-nrniiikni) pirmutiniai 
stojo savanoriais ir karžygiš
kai gina Lietuvos valstybę nuo 
priešų. Santikiuose su dabar
tine valdžia n-iknlaujnme, kad 
kultam* ir krnsto organizavi
mo darlm* il< I knro uctmkenlė- 
tų. Mum* svarbu yrn taip l(į (mvergtųjų tautų išsiliimra- 
Į*ut įkurti kuoibiuginusiai mo | vim,, nietu. Šventasai Tėvą* 
kyklų ir jas palaikyti. Okupa Į Benediktas XV nenuilstanti* 
cijos iiM-in did...in:ia mokyklų taikos kovotojas ir ramybė.

.............. ' ,n<-šėja« skubino* su užtarymu 
ir ligš'iol vcrgininom* tnutoin*. 
Jis ri-im- netik katalikiškųjų, 

įla-t ir kitokių tikybų tautų 
lwpriklau*oinybę. Pavyzdžiai, 
ji* vii nn* pintinių Įmrėmė pro- 
te.tnntiško.ii,. Suomijos ni'pri 
kluuMimylię. Lietuvai šventa
sai Tėvu* itin duug nu.ijM-lnėl 
nepriklausomybė# klnu«ime. Jn 
lur.ln- aukso raidėmis turi 
Imti |riišytn* į l.ii-tuvn* iš- 

raiimo j.torijų

Lietuvoje buvo katalikų virau- 
Ūmiu"* muko e, tn-t dnlior dvi 
atliko* lėšų jų rkaičiu* tiiažtn. 

* kilikui .o* puvi-damo* val
džiai. Mti*ų *1tidcntijn negali 
tę»li li>olt.-l<> dėl *toko* 
Todi-I reikalinga yra 
čiau*i:i |mšel|ia. Beje, 
kalu : mulkinu 
K. Pakštą*.

Tarp 
•rilgui i

I«>ų. 
kuogrci 
tuo n*i* 
prm • .

ŠVENTASAI TĖVAS IR
LIETUVA.

Katalikybė. jiadėjaai 
įtMikdo |iamntan n*mcn* 
v.-, kaipo butinę nųlvgų reika
lingai tobulvln-i paniekti, re
miu m- tik (mviettių žmonių. 
In-t ir rinktinių vienatį) laisvę, 
ne* lik laisvoj tanioj nuli Imti 
laisvas žmogus. Vienatinė tei
sėta katalikyln-s reiškėją yrn 
Rymo Katalikų Bažnyčia. Ji 
nuo pat ravo orimo pradžio* 
)Kt<iro-iė tautų laisvės rėmėja. 
Kad tni tiesa, užtcnkn atsi
minti nors tu.* ilgos sunkios ir 
atkaklios Įuipt-žių kovos su ga
lingu** Rymo—Vokiečių impe
ratoriais tlel miksų tautos ir i 
kitų. Jo* darbas šioje srityje | 
ytntė ryškini pasirodė šios kn- i 
n-s metu, kurį galima (utvndin-

Iaim-

jas, rtijieMiiigiirai katalikų Tė- 
vas pato U savo Mų paskyrė 
lymių aukų, vėliau paskyrė jai 
Lietuvos 4>e>te- Ta Lietuvoj 
diena musų išsilinosavitno 
klausimi., nerkailnnl jnu me
džiaginės namlo*. liegnlo daug 
yra itavusi. Numarinta nin-u 
priešininkų |m*aidio akim- 
IJetuvių tauta, išstumta ne
lemto likimo i* gyvųjų turimi, 

' paskandinta nežinojimu m- 
; kuosc—Lietuvių dienos dėka 
' ji išplaukė aikštėn vėl gyva, 

norinti gyventi laisvn. wpri- 
ktauMitnu gyveniniu. Jo* var
das (atsklido (ai vi*ų katalikiš
koji paraulj, apie jų nuo to tai
ko plačiai pradėta kalta'-ti ir 
rašyti. Lietuvių diena atkrei- 
(*’• į I.ii-tnva pakulio diplomu 
tų ir galiūnų akis; ji įstatė 
Lietuvę j norinčių gyventi 
tautų eilę, pramušė pirmutinį 
plyšį skiriančioj mns ntų> ne- 
priklatisoniylH * sienoj ir sus
tiprino mumyse laistės viltį.

Kada atėjo laika* lemti tau
tų likimų, o pasaulin diploma
tai mandagiai (telikę teisin
gumų ir teisę šalyse (iradėjn jų 
gyvyla’-K klausimų rišti lik šal
to egnjistinio išniknvium ir 
raiti naudo* šviesoje, kada 
pasirodė, kad vergiamų tautų 
laisvė jiems tiek terūpi, kiek 
tai yra jiems naudinga. ]*>(ms 
Litis įritinąs (Kikelė luilsų už jų 
ne]>rikln usomybę. neatsitiuri- 
įlatua* į jokių asmeninę naudų, 
bet tik turėdama* omenyje 
grynų teisę ir teisingumų. Jis 
pirma* pripažino ir Lietuvos 
nepriklausomybę.

Nių midų gegužio m. 2S iL 
mu»ų atstovas Tiškevičių* at- 
ritaakė pa* Nventųjį Tėvų l*ie- 
luvos reikalais. Kardinolu* 
Gaspari šventojo Tėv„ vardu 
pareiškė jam štai kų: "šven
tasai Tėvas yra tikras, kad 
Lietuvo* laukia gražiausia at
eitis ir raiškia jai karičiau- 
sius linkėjimu*, kad ta kitai 
tentą gantų teise pati ap*d- 
spręsti ravo likimų. Šventasai ______
Sostas (telaikys teisingu* Lie- . 
tavo* siekimus".

Ir tuo* pažadėjimu* jau j- 
vykdė. Šveicarų laikrašti* 
"Importial Su i **,-’’ rašo, knd 
Piųiėžiu* llenedikta* XV įteikė 

taikos konferencijai raštų, ku- • 
riuo |iri|mžį*tn Lietuvos ne- 
|>riklausomylę ir pareiškia, 
kad jų rems ir (mlaikys.

Tai pirma (atsauliie- jėga, 
kuri niekieno neveri-inmn I*- 
jokio išroknvimo (irijinžiii.i 
Lietuvos Nepriklausomybę.

> a e aau* I C' >rmga<«iwy*a mus
Tiera. Kvcnlosni Tevns lietu- j*-**. Ta*«h«i *< ,,«* tu*.„u.

ri šiai* taikais labiausia jlik- 
rinnnėio nrgumento, prieš kurį 
visi lenkiasi ir kuris visa nus
prendžia: ji* neturi šarvuoto* 
kumšt irs savo reikalavimams 
(laremti. Jis turi tik dorinę ga
lybę, "ra kuria šiandie neitaug 
ka* skaitosi, liet vis dėlto tas 
jo Lietuvo* nejiriklau*omylM-> 
pri|Mtinimas turės musų liki
mui nemaža vertės. Lietuva 
Katalikų Bažnyčios (taivai už 
tai tuokė* tinkamai atidėkoti.

"laisvė." Kauna*.

KUN. J. LAUKAIČIO

PRAKALBOS!
Ned., 28 d. Rugsėjo, 1919, SCHOOL HALI SVET., 48ta ir Hmtra gat.

T0WN OF LAKE KOLIONUA SUBILAUKĖ INDOMIŲ PRAKALBŲ.
Kokiam tikslui prakalbas laiko?

Muk.ii i»L'.il>'j-> apimti l.letuva* n-i ginklų gnlyiM-, avi politi
kų gu-ltyl*-, .Ik tikisi t* i-u-hiyli pigimui* m-AyklomM. Iznkai 
I "kuria -luiiv- pi-.-ių in-kyklu. kad lietuviu vaikiiriama įkvėptų Iru- 
.iškų diaMU. mm. l.aukaitu> yra alaluvu* l.ietuvua apividM 

draugijų: Žilairi.-. tbitilč' ir Bito. Ji* atvyko p*«akjli Ajarrilna 
lirtoviaai*. k-Ai* |*av-ju* vra palikti savo tauto* pakraščiu* be ba
tui Klu -tH-kvklų.

Kų praneša prakalbose?
Savu l-rakallaaa- kuli. Laukaiti* pramua apie Lietavmi varino 

iškrutėtu* katė* metu. Jis matė tam vargu* aavo akimi*. Valde- 
ėių afirierai darė knita j» tmmnn-*-. Ji* prairrta. kaip Lietuvo* 
vakUia susitvėrė. Jis Imv-i t.-ula IJetuvuje. Jis praneša, kaip <y- 
vma nui* broliai. a<*eryx ka veikia nui* luinndrai ir prerideutaa. 
Ji* lu.it-'-i «u jni*. .Ii* iividiavn i* Kantui IS Lirų*-* 1919 m.

IS- 1-mluill-ų kuu. laiitkaili* nul-uiai at**kin.-ja asmcninienis 
klsarimatii* apie pašyriunni* ir giiuiiu-*. likuriu* Liet uvuje.

Ateikite paklausyti.

Kas prakalbas laiko?
Ju* Iniky* ncpapruMa* žuiottn*. Nn« rifl imtų >. liiliiiUki 

raitai jau yni žinov i imi* *|>nu.l<>>-. M>i« kaliom |*-r*ei;ioįiiT»> tai
kau kun. luiukaili. kmlėju luunu*-* už knll.j-m* lietuviškai. 
Jm uim 1*97 m. iki l!«<J m. gyvenu vmiimm- uioua' «a didžia 
IjHavm muUtainku. ir |wtu. «t "Anykščių šildė," auluriiua 
vy«ku|<« Autam Barniau<ku. Taa kunigui luiakaičiai palik.i «avn 
iihAkIu minlaiuao.

Kuu. Linkaiti* |M>hri-a kati Jėiiiiio*** įnikuiė Iktuuoka »|.au>- 
lutė ir liya laikraiėuu. <Hlu žy miai aplenkėję* mu< ien*-* pakrašt- 
Iv* rrjM prie tėvynė* ir atMiprrjn.

('Balai ir alkilu. nnoprim** viri Suvalkų entemijua )4d aviai 
kuilio* l_->ilkaitį {biriuku ravo atdovu j Ihimų.

Kimnirt vyakiųim K. Cirtanlui mintu latviu <i.*lam<« pii-lan- 
e>« j žemaičių ariu*; .kirti vyokupu a|Jinkrjiiri kuniaų. lu<«nd 
kun. latakai t n iškėtė knmlidaturų kun. Pinu. Karevičiau*. to kari- 
rian.Mi auto 'auto, aprini-jn. ir mokėjo panaudoti įtikinę*. kati ka- 
iiauniiika* Knrevifiti* ta|*, Ž<-n>*iėiu vvokuptt. — -TV- -

Pradžia I-m* vai. po pietų. Kviečia Kataliku Vienybės 5-to Skyriaus įgaliotas Komitetas.

VIENATINIS LIETUVIŲ 
PAMINKLŲ BDIRBEJAS
Pranešu vi*ictn*. kuri.- nž.i- 

rakote |>hk ii mile juininklil* ir 
kurių w*m-]>ejaaie |sn4atyti 
prieš Deraratioa Day. įlalgtr 
jau )MU*tatėme ir jų |«švrati- Į 
nui* Ims Kjmlio (tMolier) 5, 
191 M. Taip-gi ir tiem* kurie 
manote pirkti nelaukite |>ava- 
rario. ne* kainos jau pakelto* 
’<• nuošimčių. Me> <lar tarime 
tm-iltiagn* nito seniau ir gali- 

Ime (meduoti už smajų kata.-. 
Kas važiuotų gatvekarių >-u 
reikalais j mane tegul patele
fonuoja. o aš pri*ių*ų rna-ina 
nuo karo iki kapyuių.

AMT. BIĮIMAB. 
ML Greensrood, UI.

maNUuutuiummmiHNmununmiun

i t

Gavo 117 kiautinių Vietoje 3 =

llilc rw**a* saaZi, ų aaoMsri* 1»- - 
II |a*4ri«uMmi BBNVM )-rttu> ant kuu- 
Atnlif. Me^-ctiflAk. t<*f»41i*o m*
ra*tMH kurt* |«riv* ■ ų «l ril
d u tesi* u ir >M I*j*ls«š4 4te«Kl*<u

Tm* >T» raitiiMti.uM*
Kro.“ 1'A PI*** 4mu

gtau MAI**re* HkK**~ utM4te
rvataiitet*.

Dėjimo laika.
Jum VkMaa* Prituriu**Mvrr Er0*m 

luut p-i«it»tll»t M >»• l*rl* 4j4«smui 
bes. J«-iKU (teiti |>.1|I.* dali Alte |w I«m> 
•M*tv.*KU*'tntte(M Viii* u* tai raMk b,,f»ui 
K J llre-<e». |*uuk • ItJ * **
Kr* f»-r 1**4*^ •« nr- «Hy JU” . Lu*

t *lr f* r»’ x*m*i sk-i UI.U.
j aaft.m*. mJ >t -Mūra T**114*tw ” <
I Al.tijs«ntn«- liauki* m jp«i*1um)m imu* 1

I *t?rri»itH«H tr Vktett 4-isri 1
/Mnriten* Ir !•,«»• "al**L iAt>rittiu |
i*n**«Mite. kvitu ptitku lurtinvu 
fueukWiu MUKtntoMM

REIKALAI.
VISI BŪTINAI TURITE 

ĮSIGYTI

A. SMETONOS 
l*trmo IJrtatcM IVraMrvtu 

pnirM.n!*.
įkalt*r M Uk H-'h* a* KMtteltM Hr* 

tuo |4rl«stm f*rr/»tl uita Ate tM ūmi htur- 
Uateno |»«% rtlielAO nl Bttlrut*'■ <••»•

Dividendas 8% Nuošimtis
JAU NUTARTA METI PIRMIEMS METAMS Iš PHNO NUO 

B-VĖS.APYVARTOS LIETUVOS AMERIKOS PRAMOKS
Pradinis bei taintnū dividendas moteris Satuio tnėn. 1920 m. Gaus visi pilnai 

užsimokėję šcrininkai. leipgi ir tie. kurie pasiskubint nusipirkti sent nevėliau priei 
30 d Spalio 1919 m.

Jau dabar iėrai yra verti po $15.00. bet iki minėtai dienai nutarta pardavinė
ti tena kaina po $10.00 tėra.

Todėl Kiekvienas da gali suspėti nusipirkti, o kurie jau pirko, savo skaičių iė- 
rų padidinti.

Atmink, dabar pirkdamas islaimi trigubai:— a) pigiai įgysi serus, b) naudo- 
siesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lietuvos pratnonijų.

Serų užsiraiyunH m pinigais nusiritę mm adresu:

Lithuanian American Trading Company
112 N. Greene St, Baitimore, Md.

aju;:nnm mmn:nniut:i.-nuDU

Dukitai, Salgudiikio apskr. 
Atėjii* lenktini* lnl>inu rusipta- 
tusiems lietuviam* teko |iasi*n- 
liuli, ne* jų ilgesy* tai padary- 
ti privertė, ta-nkni ltt-> naudo 
jasi ir varo kim*nmrkiau*ių 
agitacijų, kad gyventojai <l< tu
si pri<- lenkų; priclin.nn'iu* 
versle verčia.

-

IiimI**. tulp kari I I*|1r iteSfi
(Irt'iuraM iss tuati M Bnin i <t-
u|M4. | M takte*-e" • [uritOM*. brista
l*r* *>ihf>t«> |aa«c.k iJHUlu* » >|e.
itšteM* ir t*«u(tn V IsUVVK BtfA UJM
iteaklrBls* taeriMiUi »r T»r*
«..<* I.MlUria
1 Km IMK Irk U".

i.a Vn «- N*

Antsts |*4<tMiimf • IlIiaiBk** JitoStt
Ašleteteaoo •<! l..eriu» ir totu fu *
i •‘Vitai*. *u llrri < in • LjInU. %llti:-H*
u.totalu. JMfteriPJrtl M vilu* ir l.< tu.
bt*U hlliiBU- |tesj««M .lavų* M* :

t: 
r e

SUSIDAUŽĖ DU GATVE 
KARTU.

Žuvo 3 žmonės; datų; inžcistv

■

BIZNIERIAI GARSINKITtS
DRAUGE.”

SPECIJAL1S BARGENAS.
!» nkrui tfmi JoatUraiio nrli <’hi. 

rattfiM. tiktai 10 minaių inui |H-k- 
irimu nuriti nu«» Tinlry Kark t4»ri> 

nut Uode l«]aud ltaUway, tf<*rn 
:i^n«v|H>rlacijM. arti gi r*» kdio, Ji** 
žali ir rimtai tfr.T/iai gyvruli. u!m- 
auginti tUrJbuiių ir h'k>li viilų. 
Grnau«uv* lanrgriuiM aut mariutu. 
Turi l»uf panlinHa* Sį bū
tinai. Kaina tiktai v«rt.i»
te.J.I***. IU; f »<Ni fiknlnu. |»a* 
kai »-*<’ kan nuiMiu*.

ib£ylutr, trlcfuuiuAutr arba >|*a 
liukai alMlankykilr;

PAUL BAUBLY,
1404 W. I8th St.. Chicago. IU.

Telefonas Ccnal 629C.
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PARSIDUODA 
bitiai pigiai akrna arki 
akru yi rn< jiHMpi’tni* 
*tii« lakti puiki
ln uitai vm lirf. npi>vinto 
srnhnm nuaititi ir laikyti \j*1-i 
aitrių. k'uuli'i kam /
arklį* ir tNilittui n/«?BiitftnTi 
pvrij ilnrb^it/. intiJi «li«h-liti 
taioto ir ilbUlnj •brbn*Yitp 
ir «i«t«»|i «tft.i catvrkari* Kjmi 
v m fo'ikubuirn iite-blliu atri- 
k»’« ir ?»iiiiaBkih" cnitij Im-

A Valui
Archer Av

i>

E-
=
E

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Tetteaplnnkia jn* nei vienas.
Turitin- įvairių tie-vaipinančių gėrimų.
Turim- :.i-iv. imi ir ICE CREAM'O.
TuriitH- kroso* skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus 

reikalus atliikam. Turim- įvairių htikrnšėių.
f'in yni "DRAUGO"’ ag.-ntum. Galima čia gauti 

“Dniug:)" mi-ijiirkti. laiduoti i jj (uigarsinimų ir dar
bų. Turiną- tai|>pnt knygų ir maldaknygių. 

Prašome atsilankyti.

immnitt........ ittmtii

S Malioriai ir Dekoratoriai
Ilgu metų patyrimas tavo amate leidžia mums at

likti pirmo* rųiies darba pigiausiomis kainomis.
Atsišaukite pas

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

?Hitnnim;i:iiimim:umi.imumi:iiii;i

Ziuomaa p>r Si metu* ir Valdžios prižiūrima*

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Vaidilai kaip pirma 

taip ir dalar

SIUNČIA PINIGUS) LIETUVA
ir giarantuoja

į ir kitų ainių 
:plia |oa:

1 lenry J. Schnitzer Statė Bank
141 W;ishin>rton Street. Nrw York, N. Y.

Noriu." .. -.ui preltrapi
tt

iitimiimimmimm nimmnmmimmi."
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Kūdikių Priežiūra Vasaros Lika.

tų senumu kūdikiui 14 valan
dų miegu, kurio ji* reikalauja, 
viso* pastangos turi būt deda
mo*, kad |ialaikiu* jo miega
mąjį kamluirj vėrini kaip nak
tį. taip ir dienų. Elektros vė

I

Kūdikių priežiūra pradeda 
tapti tikru mokslu. Motino* 
vi*ur pradeda mokytie* ir ty
rinėti tų dalykų, ne* ji* pri
klauso priežiūrai jų |mėių vai
kų, ir sii uolumu reikalauja,
kad tas nw»k*ln* jom* Imtu dykla (mgvlliea, ir miegama* 
duodama* iš vi*ų šaltinių. <la pri’-ąugi* .a|«*augnta* nu„ mu- 
liina lengvai 
šiame truiii|h*ime 
.-lliulklliellišklli 
galima išdi'-tyti. Namini mo
tinų. kurio, nori pilno- infor 
nutrijos. Vaiku Biuras. \Vn-l 
ingtom., turi išleidę- ki Ii- Im 
Ietimi* apie vaikų priežiura. 
kuriuo* veltui siųs motinoms 
kurio.* tik |>an-ikalau*.

Kūdikiu vnlgii vasaros laiku

suprasti.* kai *’V U'nbj yni smagu* kudi- 
*lnii|t-nvji- kini miegoti. Maudynė prieš 

vi-ko iK-l.il- ' 'm"'1 miegoti palengvin.-, jei 
|gil nermiiii- ir vė-in- užkaitu 
.-ių ti-lą. taip kad ji* gulė, mie
goti.

!
 ant 9— a — a-------------- -> — » -

<TxwnnnM anono*, aarzovnj 
*riubo* ir kiaulinio trinto ir 
pratinti vaikų prie tų valgių- 
Antrais metai* ji* turi gauti 
grūdinių valgių rytmetį ir va
kare ir kiaulinio arba daržo
vių sriubos su duona, sviestu 
ir pienu ant pietų. Kitas jo 
valgis gali būti tik vien pienas.

Vasaros valgis.
Motino*, norėdamos |mtai- 

kauti savo vaikams, dažnai 
neišmintingai elgiasi. Tas v|mh- 
via prie valgio. Po truputį 
duodant visokių valgių nuo 
elnio sugadina vaiku prigimtų

Molino- turi Imti |a-r>ergin-' nfM'titn prie paprasto valgio ir

I

DR.S.B1EZ1S

BANK
(A Stata Bank)

1112 W. 35tL St, (3 blok, j vak. nuo Habted) Chicago.
KAPITALAS $550,000.00. TURTAS VIRS $5,000.000.00

Taaprm* akyrHM ***!*■» Mal
ino atMatJtaial aa* maita*- 
■to* Iki noaatai Mtaac* Ir 
m. ka 3 aoo*. l qrk. p*r Btatua

l-inlcna i*i4*t*a Uaraka aai 
. kk-kvtoa* mmkalarim*.

niKta* paskola* *at pirkimą 
ta buda,-oamo ***** CIKM*-

r*raa4***t* asaata* a**«4»- 
pua >■•**<■ <**ny k*a**> ta 
■luinai allo-ka t tankia* ban. 
k.nlua reikalu*. 1'uUnnul ui- 
•>k*.

neKal aav. V*t*U|a mM* 
k**a*. r***M* c**a ta Mi*m* 
Cklrią** rr* lalkaaU N*a>* 
tlatake.

ųs kūdikiui, mo
tinai gal reikia tinkamesnio 
valgio, daugiau skystų valgių 
ir permainų jos gyvenimo pa
pročių. (taMbuti, kad vaikas y- 
ta pi nl—s per tankiai arba 
duodamas per daug ant sykio, 
nes lengvu pervalgydinti Iradi- 
kj, ypač kada motina turi per
daug pieno. Jeigu kūdikis ne
gauna užtektinai motinos pie
nių gali prisieiti vartoti tru
putį karvės pieno. Motina tu-| 
ri saugotis, knd turėtų užtekti
nai pieno nors jier piratu* še

iriu* mėnesiu- kūdikio gyveni- 
lino.

Yra svarbu kudikio gerovei.!

SERGĖKITE SAVO AUS.

Didysis Valstijlais Banku
AM Mdmprta TM

.<

imi-, knd neduotų kūdikiui apsunkina virškinimų. Vasarų kad inutiaa stengtum'pati už 
'raistų, kad jį užmigdyti. Jei- y,^ « p^nda yra didelė, silaikyti geroj sveikatai. Jo* 
gu kūdiki* nemiegu*, yra tam j^hai paprarta —*-*: «—»i-s<

;priežii-ti-. kurių ji turi ištirti.'motinų dmalant *nvo kndikiuijir nprižittrėjimn*
I..-I niekad 11*11111 duoti lui-tų, 

Mažųjų kūdikių valgi* yra j«*i m-bus <luktaro įsakyta.- 
ararliiausin* dalykaa. Nežili-! Jeigu kūdiki* turi viduj 
rint koks laika* neimlų, ji* te-- miegoti, ji* visuomet turi tu- 
laukia ilgai apie tai neprnne- nėt -nvo lotų, ir kur galima 
šęs. lė-t vn-nrini- valgi* luii'savu knmlairį, dėlto kad gab'-- 
ir *av<> iH-|uiraukiiiuu-. Jeigu tų išmiegoti mm taiko |mgul- 
kildiki- niailiiiuiiiti- luoliiio-,<iyun* iki kė-iiiiai rytmetį, 
pienu, molino- varga- yraj Kudiki(f vasarei aprėd*tai. 
daug nuuu-snis. ir jeigu ji. y-j 
la rvgiiliariškai miiitiniim:,*, Karštis, koks esti nuo bir- 
kn- try- nr k«-turio- valandų- sėlio iki rugsėjo iiu daugumoje 
ir gauna užlektinai vnieb-n- imlų Suv. \ alslijus*- yru la- 
tarp valgio, ji* turėtų augti i11“' *«"ku* kūdikiui ir duug 
puikiausiai. Duuka penima* 1’riitMi reikia nmtinai padėti, 
ktnliki* gndėiuu gali iiukentė.1 kad užlaikius ji ramiai. ‘ 
ti nuo vn-aro- karščių d<-| -■... 
kuuio išlaikyti pieną saldžiu i: ! 
liuusu nuo ligų* mikrobų. I’ie.j 
nas turi imti |iri*talotttas sal
ta*, užkimštose lamkose ir tu
ri būti laikoma* šaltai, kol 
reikia kūdikiui duoti. Jeigu v- 
ra aliejonė- a|ūe j*<-n<i tyrumų.

* atsargiau yra pieną atvirinti 
nors ja-r ilidžiuosiit- karščiu*. 
Iš latako- |a-iliiuieji ku
dikiai turi mažiau gauti
valgyti per karščiu* ir turi 
Imti Iragiai penimi
deda atvi'-sti. Įteikia
lėktinai vandens.

Maudynė.
Sveika* kuiliki*.

kiek amžiau*, turi Imt knsdie. iviigti. kad ji* negulėtų staiga 
ną iiuiudonui*. (•eriniiaia nunt- 
dyti ryluietyj. Vasarų, kadi 
reikia jį vėsiai užlaikyti, ji* tu- buiiai turi būti pritaikinami 
ri liuli maialoma* j-rieš mig- <>ro. <;„« |m(j uriją 
dvsiant. Drungna* vanduo. nuo n,,. k^ma-t vaiką n-ikė-tų ap- 
<r. .. l .1 . <m .. 1. • | gr. iri.ns.,j t„i|U kaip augšėiau |«- 

■. nors (ataugėję įnikai;-akytu. I<et geriausia yra ir 
įnikus Ims ramus *u plonai*

gu kūdiki* neitiH-gv*, yra tam Ijihai paprasta vra matvri valgis, miega* mankštinima*
« .. I ... . ......I- ----------- , >Tn

-variui*. Patarimai kaip užsi
laikyti motinom* bu* siunčia

šaltukošė* (iee-ervam) ir kitų 
Isuuūių gėrimų ir vaikai tik

b»vų, ir kur galima

pradedantis vaikščioti jau ne- veltui visoms, kurios pa re i- 
šiojast šrdtakošė* kaušiukuo- 
se. (aivai namie daryta šalta- 
košė, kurio* sudė-lino* daly* 
motinai žinomo*. gali Imti 
d liūdni na sveikam laikui, ku
riam jau yra suėję dveji Inetai, 
jeigu duodama sykiu su kitu 
valgiu, bot pirktinė- šaltuko*-'., 
kurio- sudėtino* daly* ir senu
mą* nėra žinoma*, nėra gerai 
jaunam kūdikiui. Tyrų* vaisių 
skystimai, namie daryti, yra 
gerai jam duoti ir turi liuli 
iiuolnt duodami. la-t saldų* si- 
rii|Kii, knęiuo* vartoja salta 
košė* užeigose neturi liut kūdi
kiam* duodami. Motino* per
lenkia! duoda vaikam* alsai- 
dytų artai tų arba kavų. To- 
kie gėrimai šalti ar šilti yra 
laimi (mvajingi mažam vaikui. 
Užtektinai atšaMinta* vanduo 
yra geriausias jam gėrimas.

Kudildg ir jo ptaM boMratė.
Jeigu iš kokio* priežastie* 

vaiku* net.-ktų motinos pieno, 
jis turi Imli jienima* U Lun
ko*. Motinos pienų užimti tik 
legali karvė* pienas; ir valgis, 
kuris neturi pieno negali jo 
tinkamai maitinti. Kad turėti 
šiliniu* pienu, kud jis butų 
gaunamas šalta* ir švaru* kol 
reikia duoti kūdikiui ir pritai
kinti jį prie kūdikio amžiau* 
didumo ir virškinimo, reikia 
motinai padėti daug darbo ir 
atsargumo. Uertifikuota* pie
nas turi būti vartojama* jei 
tik jo ga.'ti galinu. arlm jei ne. 
tai turi Imti vartojamas ge
riausia* |m*terixuota* pieną*. 
Jeigu tokio pieno negalima 
gauti, tų kur; vartoja reikia 
ntvirinti. Sausi pieno milteliai 
yni geriau-i.'i fonini džiovinto 
Iilėkiiu-Si- pietai. la-t tokio |He- 
iki reikia m-vartoli, jeigu galt- 
nui turėti šviežiau* pieno, f- 
iairiiio*e amžių laikuose val
ka* turi gauti štai kiek pieno 
kiekvienų kartų:

Amžių*

I 
l 
•• •t 
Ii 
8

kaina* huletino (('are of CTiil- 
tlren) “Kūdikių IMežiura”. 
i* Vaikų Biuro. Suvienytų Val
stijų Durtai Departamento. 
(Uliildrra'a Bureau. U. S. Dr- 
imrtment of lailmr) \Vasliing- 
ton, D. C.

iki J |h> etatu

PARSIDUODA PIGIAI.

▲ve.
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tai pra
durti ūž

ti

Perkant vistu savu RAKAN
DUS. PEČIUS. KARTOTUS, 
PIANUS. V1CTOROLAS. SIU 
VA MAS MAŠINAS ir t.t. jut*

Muilą* niekad neturi

t

atvėrli.
šiaurėje. ir vukaruose. dtp-

3 akrai priiMu juwU.-n.io arti 
<1iKn«n* au keturių kamlMr.ų na
mą. pranskia į .li.lelj k>4ią. Ju* m- 
lite gyventi aut ūkė* ir dirbti Chi- 
vaifij. Tiktai miliutu* uuo iiiiv-

Ki o F. iki !*i « F. yra 
riausia-. _ '2.
mėgsta kiek vėsesnį. Yisai

Dr. 0. VA1TUSH, a D
LJITl VIS A*1V STOJCl-lUST.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

BEAUGAMAS
IA NAUJŲ DAI^V- 

amt marikų (pžaao) j 

AMT AMAS 8. POCIUS.
Jau itajo U spaudos žios dainos: 

Leiskit j tžvynų ..................................
kiMB

Galo sodo rymavo ir MM aužnH
Vai mažinta mano ............................

Galima gauti pas “DKAUG4“
1800 W. 46 St Chicago, HL

i. nuo- 
,n)l.'lnl tėioijaiil jo valgį, nprėibi- 

l.j. iii.mdyiię ir I. t.
Kud užlaikius kūdikį ramiu 

l*-r Ih-jsi* ir ragpjuėio m. 
karščius reikia jį laitai leng
vai aprengti. Jeigu butų rei
kalu-. galima la-veik visai nu-

■ rengusį laikyti |«-r karščiausj
■ li.-iHf- laikų. Vilnom'-* juosto* 
vy-lyklų ir |domt npiidkttlo 
iižteuka. jei imdimt pusi*- 
tt-ng* ii|Hiuiuli jam imitčiaka*. 
nmrškiniukus ir kitus drabu
žiu* kaip diena ;trmk*la atvės
ti. Yra laimi svarini jo nruž- 
šalditi, ir jeigu staiga atvėsta, 
taip kaip prieš vėtrų arba 
smarku* vėją* pru>lctla |aisti,

nežiūrint vaikų tuojau^ reikia taip np- 
.S I-- 11.. * ______ at •... I I! _________ ••S— S„t___ '

F. P. BRADCHUUS

Kn*>* i mpanr 
tU'*l< s u* tf m»- 
Ars* *1 inurnm Kss 
omSM**.«>Mi Akta 
ir 4~*«*m»i *r» 
rumbu mkassSMA 
Jiuvvt im rvSHs- 
Cam. sliuris mal- 
ia»ri-< mira .M 
Ana 9nASI»«PM'i 
*i*t «*bnri«» *••• 
«*m utį u n*0^ K 
<• Gv«*<srt«Msi t|s«
ki.tf i •

|b«s « . .w • n 
lliT. *«* vi:

mų aut ūkės ir Imti aaviatovin. I*ar- 
tėdunda pigiai ir aat lengvų ifctta- 
kesčių. Tai nepaprasta* bargenaa ir 
junta apmatskė* greitai pirkti.

FAUL BAUBLT,
1404 W. 1IU K,

PEAIL QOEEN 
KONCERTINOS

Taupykite Piningus:

T. IMU A
IMI

niažai muilo tereikia vartoti, malkiniai*, juosta, ir suknele 
Imti vilnoniu a|*-iau*tuiu vė*es- 

rtarini trinama* ant kūno. Ir „n. yf^žm'-ių vaikų ko-
. _ 'įjo* turi Imli šilini užlaikomo*

i ilnoii.'-uii* linu
kui io- ap<|ongi:i ii-

per karštį kūdiki* turi Imti 
taip niiiud'.iiui*. knd joki* v.' .It j,J.tuomj* 

■"lakomis, 
sų koji;.

S'-iK'.-iin m* vaikams nėra 
n-ikalo lui'-ti |i;iti.-i.<l.ii- ir «'-r- 
v.-ryku- |*t karščiu*.

Molina pati turi nu*prv*li. 
,kuilri |a-rmainn- reikia daryti, 
j knd užlaikius vaikų ramiu. 

Senesnio vaiko valgis.

K.iiji kūdikiui suklinka me
tui. ji- Imi Imli iidgydiiuinuis 

iketuri* sykiu- |*-r dieną. j<-igu 
i .ii* yra stoiką*, ir nieko lietu- 
■*i talžyti laikotarpiais. Tai v- 
ui i d-.'i svarbu įasaru* laiku.

.ii-f-- yra nepakcii'-in 
D.i'ig iina molinų nuriitiii- 
i.iku-. diiinlamo* jietu- 
-i. ilnlykii- netaiku vai- 
l’npi.'i-ta- didykn- yra 
i taiką, dar neturinėiu 
' įlietu, viii urintižinnt hti- 

Vaikai, 
ra dtu>-1 
t įduri'i |
t .1 -ui I .

ju- ant jo ni-pu-ti.i. m - ji- leng 
vai sti-erga -Joga ir dėlto i--' 
•nu* iš Inml'ii- jį reikia tuo. 
jnu a|treligli.

Išmiiudžiu-. taika- tun Imli 
švelnini ir at-nivmi nudžiovi
namu*. išlengvn nbrusu tnp 
nojanl kuiliukų. Tutkum miliu
kų galimu truputį iizl<nr-lyfi 
rato* raukšlė-*. kaip tni kirkš
nyse ir į»i |uiža-timi-. In-t dm. 
gulim- molinų pei.uiug imtoji 
t ii miliukų ir uzk'-m-n odu-j 
skylutes.

Per karei), kad., <»lit gali1 
bllti k:e! Iir-lde.,,-. -' lėnų j 
nuutdyn* gali I idikiui ' 
Itėti, it'-ikiu IhiU-Ioiii! liuit-iu 
kų liuii-i 
tų inietl 
*|NIII»ti, 
<111'1 ll.'lll

Kiek turi gauti
savaitė*............... uiieijo-
mėnesio .. 2*į iki It’ į nneijų 
mėm-sių .... 4 iki 3 uncijų 
iiH-m-sių ............... G uucijo-
mėnesių................. S uncijos.

Motinos pienas.

Motino- pienu- yru gerinu- 
-in- kūdikio gyvn-tj ir *vei- 
kutų užlaikyti ir n<-i vienu- iš 
kitų molino- patarnnvimų nė
ra taip -varliu*, kaip jo. pie
nas.

I‘irniuu*r ne ir iiio-e *avo 
l -.i ii tnnio ktidiki- mduri imti 
įjoki'* kito migio, tiktai vasa. 
(t" laiku ordinui dimii atsuldy 
,!<> i.iii<i.-n- keli* slidu* t <ii<-tio.|

omam įieimu pmmt ciicmme

PRANEŠAME CHICAGOS 
IR APDELIMKE8 LIE

TUVIAMS.

Kad iiitifojamc ir šiaip ea- 
preso vr-okiu' durim* atlė- 

g-rai ir greitai. Kreip
kitės ;u- mu*:

F SEMETULSKIS IR 
T JANKAUSKAS. 

1735 W 47 St. Chicago

I lltll1

I
I

NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Mtuų krautuvė—viena 1A didžiausių Chicago.*
Parduodame ui žrmiau'Ut kainų, kur kitur taip negauai 
a.u.liu huškamt drukootl ir olito dm baro* yra naujau 

■ <« mad'M. l'/Uih.tu vi-okitu laikrodžius, žiedu*. limbi
niu* ir drimnutiuiu*. irramafonus lieturiSkaia rekordai* ir 
k'iii.'. t-tmių u*rara*ią. arnumikų ruuiką ir pranšką iidir- 
>*e|ų. Balalaiką. gitarą ir Mimikų, kokių tik reikia. Dir- 
*u«- tie-k-tt* i reidu* drmgyslėa,*. taisome laikrodžiu* ir 
lurikaloku* i -irui.u-t.lii* at*akauėiai. Kūne pnūųa trijų 
uitų krasažriudį gau* kataiiogų veltui.

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

Tristanai: DRUVEB 7309

R



DRAUGAS

<

KLEBONE ir KOMITETAS.

| meilia. F. Karts A. Marinau* į 
Ica*, 73e. Kilo» Mnulkeraiai*.Amerikoje.

DIDELIS Šv. KRYŽIAUS PARAPIJOS t3

Tiktai Keturi, Vakarai Beliko
t. y. Rugsėjo Sept- 28-30 Spalio 2-5- 1919 m 

Bažnytinėse Svetainėse ir Kieme 
West 4Sth ir So. Wood str. Chicago.

rengti net keturi* vakaru*, t. y. 
i Migliu 5 d. rengta koncertų; 

Netiriioje. 28 rugnėjo 1919 li< Ritulio 2U d. Imlių: lapkričio 23 
tuvių parapijo* rvetainėje Imi- ' d. vakarienę ir gruodžm 7 d. 
Darbininkų Sųjungu* *ųn-ng- didelį vakarų, kuriame vaidin* 
to* prakalbo*. Kun. I'. Ihiėy^^ Eglė—žalčių karalienė." Ntm 

raky* apie tlarbininhu* 
krikičionijų.

CICERO, ILL.

ir vi ų tų vakarų dali* peilio ei. 
I mnkrieivių fondų, kari* j*tci- 
gta* prie vyrių Iraopo* ir gy
vuoja jau antri metaL

Kmlangi dnlmr neturtingų 
mi- ' mokrieivių tiaug yra, kurie n-i- 
m- kalaųja pa*rl(at*, tai vyčiai rių 

Į žiemų žada dėti vira. paatan-

Tauto* Komio u*me*ini* 
ririakima* įvyk* .nedelioj, 
g*čjo 28 «L. 1 vai. |to pietų. (« Į ^‘“4 »*•« dėti vira* partan 
rapijo* mok. kambaryje. <4 »«Aa»eivių faadų

| Vyrių kinųm th-kinga yra 
publikai už lokių aukų a|t*vi«-. 
to* reikalam*. .

Prakalbo, užlmigto* tau!i- 
niu himnu. IJetuva. tėvynė 
niueų.

Prie progų, noriu paragini!. 
Itorkfonlo jaunimų raėylit 
ir *(Ue*lie* (ki Vyrių vėliava.' 
Tai prakilni jaunimo orgnniza-. 
rija.

Suririnkimai kuopo* būva 
ka. Įtintu) nedėldienj kožtm 
mėnerio triolmj iio num. 1MI5 
X Jdaiti Stn .1 vaL |m (tirti).

Pr. atta.

Grais šaunus Šv. Cecilijos Lenas per visų laikų Apart to dar bus Ketverge 

milž'niškas Koncertas.

Bazaras pagražintas (vairiais dalykais. Taigi kas norite įgyti nepaprastų daik

tų, atsilankykite ant bazaro. o tikrai nesigailėsite.

Uždirbk 
’35 iki *50 
į savaitę _

Kte>rilžU ir kfteMMM yra rolkaiaa- 
l*»nt vtnuomuA. turi trumpu n- 
laadan tr loarva 4artx.

Mra galimo jun Umok)tl Mo taf!> 
I trumfM taika dėrsutaila ar vakarai 
«A ntaaa kaiaa. K»c<-iJalAa ak/Hte 
HMakiaisue aat uiovamu l*v*or mate*

MASTE* SCHOOL,
J. F. IteaaMuu FiwGMtete

Dievo Apveizdos Parapijos

KERMOŠIUS
nariai kviečiami laiku atriha-1 Knrie norite priridė.
fcyti.

Taipgi praariame, kad i»|

ti ir pamoti neturtingu* tmd;-
rieiviu*, remkit vyčių raigia-

IV^yra^kririųri.’ (mliu.lL JT“ '>‘u,n^ • ** 
jiram timu*. kurie .ukuju į?r "H-Htogu* mricrimnu*.

Tauta* Fondų laike “Latvė* 
Kavnitė." nemažiau ŽHUai. 
Tie paliudijimai laike mo mm- 
rinkimo Inu dalijami.

T. P. Valdyba.

Vyria.

Kugeėjo 21 d. Av. I*etn> ir 
Pavyta pabaSnytinėj aertaiurj f 
Joiuut i'oMca rakė (trakalbų 
apie naudingumų Raudonojo 
Kryžiau* Draugi jo*. I’o Jtra-

KATALIKU VHKTBRS 
REOLALAIR

Jau eaviri mėnuo bu* kaip 
ta. raririnkima* bnvo laikyta*, 
kuriame *i* («rote*1a* buv« i*, 
nrėta*; Ih imukruk'-. vertė- 
ji. Imlų, jri liktų nrpmJcrlbla- 
►(■ūdoje. Taigi jį čion |mmIoo- 
du:

.\’ei viena, nmplei-kite *i«i (Nebutiniu vakaru, jeigu nratrilnnky*, tikrai pralai; 
■ri.

laukte kukiuiih*. Moteris ir Mergaitės Rengėjos.

REKALAUJA

PASKUTINIS VAKARAS.
Nedelioj Rugsėjo, 28d. S. m

t

U| kričių 9 d, 3 vai. pu pic ,'™U*’J<»>. • " P™’
tų. Av. Antano parap. Imžuvė,* M** ••l-;‘«‘‘*ria* «- 

jr bm. dirnmram. kuria eut-ik*. ’T1“" ‘r
J. M. Chirago. ariūvyeku^

.... . ., .. mL Xaraera* bnva prariaa.brt
. Atr*’. lr tTT?“ •'-* žnrnuių j |trakailau> daug priai-
kanuvaU*. Tai Ht-ttl Ima j mi- ....................... -
kaktuvoM 10 mHų iuum/ į Ai?
Antano) parapijų, gyvarinm. 
Viri buvom pavargę, f*-'— 1 
pradėjome ilri-tic*. liet nra'*i-'

noko. Prie L ll. K. rėmėjų 
ukyrin pririraėė virė (amkiaa- 

........... -UeMltll* auna-t.ų.
n *r Paritui laivo rinkimą* vUdy- 

aenaUi. ’ • ♦ •
duokime ilgam prilriuL Itat*** Į.Pinrimukua P»‘^.-»• 
muobįok- ttgma (RiuMtu. * JlagalM*. vace-ptrm.—J. falu- 
(TMlau gri, irrati mua hu,ny JUkau-ka*.
*to,UoN<y valamk.jia.uutu- MttMiuUitė. iždi-
begaio bkdingn mu*ų taulm. MikMfio|lilų iWo

kol *u*tipria. mų* tėvyne. |M-.jaj1,_K. Miėiudn ir J. Jur- 
K-ikč* daug <lari*> pndėti. I*
lų atlikainie tik (trr onptuim-«■ I .. 11.1 t.-• 1 \ t*« vnldąlKi (uiMtkr (m1ju*. Stiprinkime kiekvienų luti- 
liėkai-katalikiėkų i.rgatiiuu iju.
<• y)iatingai tteužtuirėkimi- Lie 
Iuv<m llaudointjo Kryžiau* rė
mėjų nkyrio. Tauto. Fondo 
*kyrio. Katalikų Vienyltė. JI 
ricyrio ir kitų jmiumių organi
zacijų. kurio. Įtndrdn atgimti. 
*u«ti|irvti nni.ų tuutui.

Liet, llaudomtjo Kryžiau.-■ 
l.'tuėjų nkyriu. turi |iu«kyr»,-*1 
vietų drabtižimn* .iiucėli. 
kuriuo* aukoju dvi .uvnrgurir 
Liiduvo* žmonių. Vieta yru 
*ekanti: Juozu* <>riltuiu-ka>.
1.BI So. 49tli Ct.. Cicero. III.

liet 1.. ICniid. K ri/.mu- ri-n<ė 
j j akyriui nereikėtų j«n*iten- 
kinti (uirkyrimu vieto* >|<-l *u- 
la-ėiuiu drabužių, reikėtų vili 
per tutinu, ir rinkli drabužiu*, 
it koiidciiruoių Įtiviut ir kh*-i 
l<!.-kim-.c. < ’m I>o.iih rini julHų 
pri-id<li. Šitame |<ukiltiutw 
durim vi*i<iu* t.-ikvtii .nuti 
kinu *ujti*ii.

trumpų prakalla-h.-, kad *lcng- 
ri*, kiek galėdama. vesti ir 
tvarkyti reikalu*.

l’ž vi*ų tai reik |mdėkuti p 
Paikai. kuri* gražiai i*ai*kiuo 
ItnmL Kryžiau* Dr-ju» reika- 
tingumų.

Siiririnkiuiu* *kyriu» nutarė 
laikyti ku* dvi Kuraiti.

Turiu viltį, kad ateinančiame 
susi rinkime marių skaitliu* |iu-
ridvigubiu*.

1. K.

ROCKFORD. ILL.'

NEWARK N J.

Pr

Pg9lest*A. i-ame austerSSii «>»

U tt. Katalikų Vienyta 
_____ , mtaeaiam ruiiriukiti—., * . 
laikyta, rugpj. 12 <L 1919 ui-
Dievo Apveiodo* parap. *ve-1 «*■,*<■*
tainčjr, Chirago. III., iiklamę' 3350 Ogden are.. Chicago, IU. 
“Uetuvo*“ num. 189, rugjtj. Į _ 
12 <L. 1919 tu- t it pu* j ediio- 
rijai*, ėmeižiantį pp. 11. Ma* 
tamdių ir K. Crraulį. |>rote*. 
tuoja prie* “IJetuvo*" tokį 
žemų ir bjaurų tlarltų. keliantį 
imutj iieivijoje Miirulr*. Tumu 
*ykiu *u*irinkima* i*rri*l:ė )>il 
nų |iu*itikėjimų gerb. II. Ma*- 
tau.ko ir K. Ceraulio veikimu 
ntu»ų tauto. rrikaluoM-.

M. Mažeika, pirm. 
Pr. Zdanktu. ražt.

RED. ATSAKYMAI.

P-ui Pr. S tu. llockfartle. 
lll. Kaitanti apie kun. Jonai
čiu prakaltai* jau buvo ruėyla 
“Drauge”. todėl Tamrio* kt* 
re*|*md<tieiją pririėju trum
pinti.

llugeėjo 21 <1.. |Ni*i<lnrl<ivi- 
liiitt L Vyrių Kt kuo|to*. buvo 
i *ureugt<*» ĮUitkiilIto*. Kulltejo 
'kun. Jonaiti*, buvę.- ka|eelm- 
|rui. Suv. Vul. kuriiminenėj. 
I l*raknll<o* buvo indumio* ir vi- 
•K-m. |>«iik>«.

I. Vvt tu ritmu* pmlaiMt" CICERO LIETUVIŲ DOMAI1 
• h 1 tlnirii "Knlullku* it Itii-ve 
tutini*”.
\ ttivu'lu

l’n* .
I įtikti liukų padidinimui l-ibij (įobų) kreipkitės 
Vyčių 
t

K

URBAHEK BRO8.
i.inmr tjNmhu.

KnNCFDTAę užbaigimui AUHVEaIAo kornevalo 
n I Parengta*

ĮSv. Origaliaus Oiedor. Choro 
! Nod. RugsCjo 28d. 1919 m.

tv. Antano Parapijos Svet 49th Ct ir 15*gat Cicero, m.
Ka* tik gyva* ut*ilunkt kitę nnl *io konn-rto. ne* kiek

vieno užganėdintum* užtikrinta*, kadnugi Ci«-<Tu* geriati-ia- 
tuiuiknliaka* *|« La* *ttuaiulo*ituc. ir ka* nėra ginb'-ja. Šv. 1 
Grigaliatt* Clton, galinta rakyti viri bu* užcaveti jojo dailę' 
ir i*|ul<liiim veikalu |«rie to dnr įvairiu imnuirginimu (to k«m- 
e.Ttu bAiai.

Su |iugarb-t.

I

I

I
i

PAIEŠKOJIMAI.

190 N. 8UU 8tr.
Kamp. Mkr Gat. d tatavn

—

—

KOMITETAS.

BftSHUBKš
Dr. M. T.Stnkol u

LIETUVIS
UTnmMAe IK CHIHI-tCUJtf 
in> w. šita m_ cwm*>. m 
OIimi TrlW.«u ll^llnul 1(1 
W»m. TrliOn—, **Hry U»

t.
•x

P-lė E. G. MAUK 
nuo uornoj*

K..,,,....,,.................. ...

Dr. MStupnicld
1100 te. Mm terasi 

IUKAU). ttJUMItM

TaUsto; — G Iki 11 B ryte: 
B l»n pKtų Iki G rak. MsdHM 
mis ava S iki 1 vai. vskaf.

GRAVD RAPID8, MIOH. ~----- ---------
LIETUVIAMS! PARS1DUOD

Jurų kolonijoje uuu Balau (uU11 
džio 20 dienos 1919 m. “Drau- |m*i traimu, mi *«

»• a-a • f sa <a>/«L« •»* •• •gų" atstovauja p. J. MAuGE-i'i) jrit Iki 

LIS, 544 Myrtle str. ..... . ........... * •’1
Pas j| galite “Draugų” už- . . u ' ,

riraėinėti, nu»i|tirkli (mduoti 
j jį pajieėkojimu* ir juigarsi- E X T R A.
nituus. Galite gauti ir knygų. Parsiduoda labai pigiai

Aiuomi ntiaukiauie įgalioji spausdinama mažina su Lietu 
mus kokiam nor* kitan, Ginu. 'ilkomis raidemia ir peilių po 
ds Raptds, Muh. “Draugo" Picrai Pi«nt' K*“ but,J 
agentui. kalinga atrisaukit j

■ Draugo" A dujinu tr-irija. 
(P 0) 

1800 W 4G St Chicago. lll.dijnlogų. atliko p. P. g,, ukU1 u
iv Ibėittmi -©„of,” arba paduoti

Ani.imtili- itK-M. kii.ljj j| apgarsinimų, ar kokį dar

I. u) \”l, • -urilil. Ą ValSDČinUi
2»< •! !•>- 1442 So 49 th Avė. .
„jo po 1 dol .1 Gehiži*. Pu j) galima gauti malda 

linini-. .1. Ku(»y.t I*. II. knygių tr kitokių Knygų.
1. na. I Xii*m. U. Du Fuuušdolute

Auk
<AR SAVINAS STAMP5 

|>SVEt> WT TW1 
UNITED STATĖ* 
covtrhmlnt

i
»
-

4515 So. Wood 5t.
t»nii*» Irluil*. 'Į ■ ■Siliiliu pta* 
nu RU.' uurtj

K

TH. I»rovrr TH«J

Dr. C. Z. Vezelis
UITTCVl* IIOTITU

Vai ***.,; .uo » rrt» in t nk; 1 
X*4< luini, punl MUriiH* 1 I 

siu mi. AMiusait avsmtr! 

arti Sl-lo. OatiJ*
1 j—-------—a

je* ' ■■ 11 ■ 1 ii*

DR. L L MAKARAS ;
Udo* GiUiuua, Ir UUrarraa i 

otuuka: tilt W. «:U> '
V*l>«4»;: S—» tr T—» ,

T«WSw>a>: Ik-utrrar* !«»• ■
l:c»4<n>>ia: UI*. *n Wax>d M 

Tvo-l-oa. Tartu UI

4

Dr.GM-GLASER
FrafctlkwMa tl mteal 

OtteM tilt Ma. MnfKM M.
ArrW> 13-na M.. Cntevuro, UL 

MI’M'JJAUFTAM
Mv<ert«liv. VytiUto. Uil’gl rtr»- 

BėLkV IlKV
Okuui VAUXI«<W; Nuv • ryte 
iki lt. nuo IX iM S po plrt. noo T 

iki • valandai vakar*.
. c... • % t
aue.ommm. Amlte <G1

»

«•

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas 

x» mi. i.a Kiiiiscr
Gyvenimo Tel »•

Vaksuuia £>11 W. ::-nd
TW. ftur1swcl| <>» 

CHICAGO. |IX.

KNll »V A»l.U»<l Ur. 1-LU-ra.
TeMuaiu IIaxuuuK«<

DR, A. A. ROTH,
I.IMB9 lt vblTUrgMS

MvUr.ri,, V) lite v
Vaiky tr chraaUktj lt<i 

tėf.eau tll< ra Uktelai SU ClkMS

T<; (. -40 l*ri trr •*>!
VALAMUAjž l» 11 n ta S-B fra 

j M v * * tek N**J I •••• 'o !• —lt S

S. D. LACHAW1CZ

i

Ii
■ •t > lt. užari 

Ik ii

r**aa* bstbtea <*
DR. W. A. MAJOR

•m>rr<MA« tn
■ uuu llt.V* 
lt:i* Ml.klt»n

» «Wo

*r*taf’»tta» l'u lrnuft 
Į 

i

A4- it- ■
4

I

innimmimtiiintiimi



Milžimiskas Vakaras
! Bus Vaidintu

nvip.ni vPfics'MVT i^nMRnviADVIEJŲ VEIKSMU KOMEDIJA

‘Linksmos Dienos'7

• kartą Tcui! of Lake Alinimai l-mos kuopos stato scenoje puiku vo

kalą Įitic-1<> bus garsiausi solistai, Mitui korių, jnjanystų ir II. Tai-gi meldžia

nt'* ul.siltuikyti Alinimai iš kilų kuopų, Icipgi Iresktrlutno seni ir jauni žmo

ni'* visi latsilc užganėdinti, nes po teatro bus šokiai ir žaislai.

Nedelioj Rūgs. 28d. 1919 m 
rii Svetainėj 48tos ir Honore st. 
PRADŽIA 7:00 vai. vakare

Kviečia Alnmnai 1-moc kuopos.

PADARYTA DAUG RUPE8 ' U T0WN OF LAKE

I
CHICAGOJE.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. , ATI®A^YTA rYX®^USY
RES KRAUTUVĖ.

Penktadienis, rugsėjis. 26 d., 
kv. Cipricaas, kauk.

Sekmadienis, rugsėjis 28 d., 
•v. Vadovus kank.

Pirmadienis, rugsėjis 29 d., 
trr. Mykolas, arksniolas.

PASAKOJA APIE SVFTIM 
SALIUS.

Tukatancua Amonių lankosi ir 
perlui visokias daiktus.

Sako, daugelis jų apleidžia A- 
mertlcų-

Chicago.- di>iirat|i- 
nmi Esaininei Mirinkę* žinių. ■ 
knd |4ė-n» dirbt nvė*c *tr>il;o 
mHu itaugi^i- *vetit.iLnllų 1 
įlarkiuinkų u|i..-ūlr.ių .tumri. 
kų — {Mieliau p, Kurupun.

Am4 to Inil.raiėiu. •* Ke*l 
(Ttieago ir li*|.nnn linrtto*. 
tai|ųmt ii Kary. ItcL. kitMiieu 
rimini tlnrtiininl'ti iMtrlinują į 
tylint— vnl-tijr*. i* t.-n Nei* 
Yorkiin. kur t' i*, ^ruii \t... 
i*|diiut.inn>''iiH‘ h«i<u.. . ,

Sii*o. jog .v. »iif td 
l.initilini iik.'b.mtii «• ;>l f

Stum-io- Šiep i C<H>|*.r kone 
IKiiėjo- krautuvė.- I.ti-te. Vau 
llmen ir Stato gnt.. užvnknr 
i'.daiit.i ’yliau yti 

.u< :itue' krautuvė. l’o nlėtury. 
;.m. tuojau- -itpiaukė keti tuk,- 
1 lam ini žmonių. ir li-t nu i|ar- 
į ko. k» ka* |«iR.-i<lavo.

Itar u<i«ri-tntytn krantiivėn 
llend.l 'vn’r,’J pn-kin. kukio* Imvo 

-kcHaamo* |«-r lnikra*ėiu-.l>*r 
|tnik*ln daugelio ruliii muisto. 
, liet žumm— |.<kn kitokiu- 
inūknlingu* .įniktu*, knip tni 
i:i|«limn* rahu*. užkk.lalu-. 
‘*pnln*. kaliMin* ir tt.

I’mmėln. kad In krautuvė
■ ni|> ilgai veik*, knip ilgai už
tek* tų anuijo* įtaikių ir tuai- 
-to |»-nir*io.

Krautuvė atidaryta mmNXS!l 
•y to ligi IS»t į*. |.i.-tų.

2:ncn:ėnu nurodymai.
Zt'o.n. I.i.-miii/ti •••di in<-.

CIO POLICIJAI. j -------------
------------- Kun. J. Laukaičio prakalbo*. I

Mh-telvj Ziou Citv iM.li.-ijo-j ... . — . ........................... I
. • ’ . f \ 1-1 Tov.n of laiko lietuviui1

■ pi H-ziiiroj.* vrn dnug iiikonfi-t. ...... ...
; , * , .. .. . , . !'r lietuvaites *;*ngkite* rvtojkilotu nIuu- l>n<-kute*i* ir luite. , ...

.... . , ntMlnnkyti | kun. lamkmėioIiii.im*. In- nlu- jier ten l.uvo! , „ . .... , .
. .. .... (prakalba*, kuri-tik dalmr nl-vežama* i* Mitanuki** tli.rr,. ' .. ....vuziavo i* lactuVu*: jui|m*a

............................. i ko* daug imloiiiių Ainių npw*l
TeiM.ja- la.mh. imrtwalim.pl W||bw ir |

l.yl, *u t<k*l« -UM-kli kalti-|mMlarKi„, v}<.lin„!*ll*rktl kalti- |.nikM||1B, ImMWrsj„, ........
ninku*, dirlm-iu* uHruurtų n- Av ciriijj™, .......  ,„Unin*

ilų. tų nių gal«*nu-'if tlura- 
|*.un ir kitu-.

*|e|i:i|1-
K..I iųt i’uui • ląia lei*e.m-,pnigu*. 

y |a4ic*jai j*akė kon-' _
L. D. S. CHKUGOS AP8KU-

610 KUOPOMS.

Kol |m i’iah • l.yla tei*ėjn-; 
Žirni City 
fiskuotu alau* prižititėti taip, 
taip xaw> akies ..tani m*|ua 
Mitų m-i viena- mitelis km n 
l.uia« -aakaityti.

Kn- ėin ga’i |ai*akyli. kml | 
tai mahi>< tok* daiktas pn'k‘*. I 
jai! <

vargonininko p. V. UntikAu*.
Tik niekas nc,«rnl<*i«1;ite tio*

K.

dar *

Muiiiri|iuli* lei*ėjn* Hutu*-- 
nubaudė uitai palmmlo* K. <*. 
Sliinaer A Co. hurvniė*. .'S K. 
Vati įtariu gnt_ *.niniiil.i>*. 
Imu liuėeriai. ]<nnlm.laiiii i 
mni-tų. *iln atsveria U-ndrai 
*ti vyniojama |*<|*t.i.

Tei»nie |iani*kėj«. kml tuo 
reikm'laidu Clib-ago* gyventojam- I:. 

i*eili Cou-.-ie-- r.iiiėn. (lai brangini a1*ieina vyniojn-
I iiiėju-i< ji turi |c;-akyli. I- na: |*>|*-ni. (‘••r nadu* krautu- i 
nori pirkti. Tam :<!.-liii jut-ta vininknni* už tų vienų |«.j*,tą 

uamė* Miinokn npie 2 milijo- 1

lietuvių Harlūninkų Nųjun-' 
gos Ap*kriėio *u*iriukiimi-' 
>m* *j vakarų. I. y. ragėja 27 Į 
*L IHHS_ Itirvn Apveix<|o* iki ' 
rup. svetainėj, IS-tn* ir l'nėm 
Aiv_ S vak vakari*.
Vim* kuopos marmėkite pri- 

*ių*ti *avu iMrgntu*. ne* yra 
<taug dalykų i>rar*tymm.

lt WF-ST SIDES.

UŽBAIGA BAZARO
Su Dideliu Programų

Jeigu dar nebuvai tai taojaus nueik 

Nes tiktai du vakarai beliko 
Šivakara ir Nedelioj

- Rugp. 27-28 -
Saleje ir kieme 32rd. Place ir Auburn Avė.

Itaiuirn- Imigiad tikini dvi dieno* liko. t.y. žjvakarn ir rytoj. Ilusnra* luig*i* 

*tl .lėlelių Įmigrmiių. Taigi nt*ilank<- ture*] pioga i*gir*ti gražių progrnnų kuri* 

nmlžiugin* vi*a*. ir |m>lrnug gal *tivi. gilinki i*megin*i.

piuu. liet jie > turi užii!:ril'- ii lik vi.mu im-jiimt tie. Vau 
Hiii. nr gulė* v-tžiuoli Etirof.41. Ittinm gut. I* Lrat.’nvė 
ta- Intu tik*ltii !ml -tn in.rlr.i-
Vi.u

Apkallmlflo i .ikrn*«-io r>-|*H 
leri* -tižiauj.-., jog *vetim-n- 
iitii .tatiiiuiulu.i *u>ilnii|.; ne- 
■unžai laiiigų. I* ki'kviet.n- In 
rj- |«> 2. 2 nrt«< 7> luk-l. m-m. 
liolierių.

Ea*1 Chiragoje. *uk«um »•••• 
|-ri*ioij.Hu.'i. i.ml nonp:t<t 
tn-ni mii—<n-. T. uiti -•.rototmi 
npie lll ltlk-lllt‘ėill gylei.to,U. 
Tad aliotu- l-.t«ii l.-nei.•:,l: 
netekti kokio* ;**ukl.» dili.-- 
gyventojų, j..} • vetiminlin* P 
teu imtų kra.i-tytie*.

E«i*t Cliini;. • tuajot. • M«- 
(’onuii-k t.irt.i.'" kui i mh— 
1-. Ule.-, gi ■ > ||lo.iii .. i 
!•>:—alini.

Kieti yrn tie-. - apie f: v 
ti>it*alių .kirtimifikij iil..i-nii 
nut. už tai nt>nku amiJėimi pu 
minėta- Iniknirlb.

i 
i

VAIKAS NUSIPIRKO 
VOLVTEI

PE

tyli klerUi*. •»it>.. žmonėm*
.ė,lu,*'i. . kėlu*, mil kurių jm- 1.1 ilulierių. 
r.yioėiu prktii.ii .laikini ir lų, 

. kaina. ..
i Zin.'giii -u gautu likeiu rei-1 

l. ir eiti p;<* Plniltlti. - k:>-i>*rlų 
ir -iltini užmokėti imn*lytą 
•omų. Kn-icriii* ant tikėtu 
|ui<|.-.l:i tini-teiii.lą. Imi yrn u.
i. e.’.ėlu ir tuoiHet pirkėju- 
ketu n*—imi- einu |ui- |«ir<lyiė. 
ju*. I’n*l»ii.*ji -iil.a tikėto o .
■ ■■dy-nm |a-f kailių .įniktų *u.i- 
*:i it i*>|im.ln |*'iejiiiio kvil.< 
<|n:—‘ų(. lėeituml i’- krnilluvi-
ii. 'i. duriu Veikiu |*tt>*!y1i ki * 
lų ir li-k.i* |«il«ietn.

Kinetinėje didui upė* illsi 
ĮMirdniėjįj. klerkų ir kitokio- 
tiiin- ilnrliininkų.

I _______________ _
ŽMOGŽUDĖ ATRASTA

KALTA.

SUDEGĖ VIEŠOJI MOKYK
LA.

♦
I•nlnlai-ilimi- Sų jungo- 7 kuo

lai rengin llnzirų nu pnigraiuu 
ae< lėlio j. -_N d. rag*. Ilnžuytin*'j 
►vetaiaėj. l'rmUia ti vnl. vnk.-t 
re. Kn* turi *crijn». meldžiam 
al*in<**ti lų inkarų ir ntiduoli 
ktiopo- pitiuininkui A. Ci
bui-k i ii i. Ku* užjauėinl n-t-lui* 
rialu*. nt-ilnukykil* |m-di 
minti. Inikų link *nuii |.ml *i*. 
ti. Namu reikia, u pinigų nėra.

Kviečia Valdyba.

NORTH SIDE8.200 vaikų turės atostogas.
IV.-t I llieaguje »mlegė vie- 

■ •>ji S.iilli Side pradinė iiui 
, I » kln. <>;ii*r;i* (inkilo tuo t In 
.u. kinmiet 2iat vaikų Imvo ii- Imtoje ir tK-dėlioje im* |m*ku 
Iii tn Iniitmi. “ui tame ir yra liuieji Imzatu vakarai, 
•i-a luini.'., k.i.l a|milenktn di- *»« n|*»iiankui«iųjM 

Į d—nių nelaimių.
Mo’.yklll »U :egė (liltini. Kol 

iii- |ia«ta1ydintn nauja. 2,r. 
tvaikų |uiver*tilai lutė* Lee •!
—m^mn»»m—

Ai. Mykolo |Mtr. Imznra* jnu 
•UŽlIgo llžj-|l>aig*. Šioje -u

IŠ CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONUI!

K vicėia mmėinHmi vien*

KESLEPK SAVO SUTAUPYMU
%

Name, kadangi yra baisu jatrotyti juos, jei yra sunkiai uždirbti 
: er il”ų •uika. Namas net? vieta laikymui sutaupytų pinigų kadangi * 
?• t;<;v„i jtto< goli egi is sunaikinti arba vagjs pavogti.

Bankas Yra Vienatine Vieta
r’ej'mui irupumo. vienok reikia temyli ant lo. kad Tavo sunkiai už
dirbtas $1::t«kas. Imtu padėtas tvirtom ir tikram banke, kuri yra pa- 
■rl iltini. .

Pati p;>i*ovc ir kitą puiovė

14

it Litu 
tuipjcil i I 

|***>* &/itxnit«ti ••tst* vm 
itd k>. m v rai kmln*.

••.Uit V. ule. f- , 
7:tti \Ve.i _ u.. 
l..ioli..|i, .Ii. Imi 
l.u M litiniu M 
metų, i* 
ti tu Lll

B-' pi.-iusta pamišėlių istat
K<m-

PRANEŠIMAS VISOMS 
VYČIŲ CHICAGOS 

KUOPOMS

L.

įlaug
ŽŪM Ulių 

grižo naiiM.n *j tų |tn*ii>nudoję 
i* Itožaueavo* l>u<l<». kuri Im 
vo pilna įvairių — įinit>nu*ių 
*udovnnotų .larldėių N«rtlt Si 

jilė* moterų ir merginų lui-gatų 
I ir kitokių .įniktų. liet |mly* 
gerinuzieji .įniktai dnr liko, 

'kaip tni: urmiMifonm. ariu. 
Į Mimika, dm nuuiji nm*inn. k<- 
l.lė* ir tl. T<«lel užlinigimit Im 
rarų atrilmikikite *ulaitoje ir 
IM*iėliojc. Suimtoje nl.'idiiitii 
nlsinežkilr ir nerija*, y putni 
gni iv. .lii<Qii|*i ir *v. Kaximii.- 
ro draugijų |>nrdu*>in*.

i
I

ta f

>u*tn*
Tik -i 

ku JUt
11

Utį' T !!•; • •
tir-i h

i -• JT 
f l /I k !l“

!•««

|«rii

Peoples Stock Yards Stata Bank
Didžiausi* Bankas po kontrole Ulinei* Valstijos ralimieslyj. su tur

tu pmiri 12 milijonu dnlierių. yra tikriausi vieta sudėjimui Tavo su- 
laupytų pitiiytj. de* lo kad mušt) bankoje deda pinigus VALDŽIA 
SU lENYTV VALSTIJŲ ir MIESTAS CHICAGO. taipgi tuksiančiai 
■•crlclgų ir darbininkų.

Nesliddiok. liet pradek dėti savo sutaup'ntus pinigus kuogrei- 
'■'aitriai siand'en. Mckatne 3 nuo*, metinis sudėtiems taupinimui. 
Galite pradėti su vienu dolierių.

A •
Pnr

Iflr. 1 
gnnin<

I

llInilHtlL** In. \’v 
«’hi I'lib A|»«kii3i«i Vri-
tdnneioji buvo *uln
m* Mirotitfli I
I. VflkNHJ p3g«*r1ihiili 

Luti. J. Ij4iiknh*ii*. Ku«la*r.*i i.i 
tun. Ijiiiknitia l»u« aj 
jd* įkllIUrtlii*, h m 

l. ib».«- fUlt«»L*IM*«* »it«'1|is»- 
KaUntn* 1:i|m« niii.«*hn» t 
<Uj. * <1.

Vi« tn I‘Mm im«kvlHa ' 
Apiknč.o Vnlarua

IS TOWN OF LAKE

m .r

«tv

In
PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

Pranešimas.

|.r.uw*-u. kad * lin-a
O Motetų Sųjllll 
mn* ji yk- «uiue- 

• I. I* į. ru i • 29 ik. !•»l,.lit«.»i 
l'arke. Nekalto l,ra«i.lėjim.i 
Panele* Aietiė. pūrais *ieim 
i>ėj. Pradini Tek* vnl- vnk.

Vi*..- delegatė* yra kvirėt.i. 
nm. t’iitirni ntidlankiti.

M Jocsite. rast

StUo*
Ap«krto« 
*it«irii<kii

J.

PEOPLES-BANK
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-Ids GATVES
DiDZHUSIAS. SEN Al’SUS IR TRINIAUSIAS YALSTI- 
jmis Bankas vakaruos kuo gyvuliu skerdyklų.

Skaitykite ir Platinkite “DRAUGA”

imrtwalim.pl
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