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TAIKOS SUTARTIES
KLAUSIMAS SENATE.

Terorizmas Mieste Šią savaitęsla balsavimu,
įvyta ihaigiiiai
Omaha, Nebraska

KUN. LAuLtlčlO PRA-

KARALIUS TURĖJO SUSI-.
RINKIMĄ.

SINUNITA

Susirinkimo tikros pasekmės
nežinomos.

Washington, mg*. 29.—Knlbunui, jog šiandie senatu Inu*
■S
atidaryti paskutiniai debatai
taikos
sutartie*
klausim'*.
Kiekviena pu*ė pasirongusi
ginti savo pažiūras.
Vž kelią dieną, taigi šią suvnitę, senatoriai padarys pir
mąjį išmėginamąjį lialsavimą.
\Vasldng1onan sugryžo prezi
dentą* AVilsonns. Sukonin, jo
gei jo intnkn Penate tuojau*
bu* atjnneiamn.
Bet, regi*, šią savaitę iš ke
STREIKAS BETHLEHEM
lionė* eugryž ir senatorių* iiiSTEEL 00. ĮSTAIGOSE.
mm Jobnson, kuri* sako kal
iui* prieš tuntą sąjungą ^ku
Sustreikavo 30,000 darbininku. rinėse midijose.

Šiandie Prasidėjo Streikas

Bethlehem Steel Co.
Dirbtuvėse
PAKILO RASINĖS
RIAUŽĖS.
Norėta nulinčiuoti miesto
majorą.

Omaha, Neb^ rūgs. 29.—I*
poro* artimesnių karė* rtovyfclą via praeitą naktį prisiųsta
tvguliarė kariuomenė.
Xe*
žmonių minios ėia vnknr buvo
pakėlusio* terorizmą.
Pasakojamo, jog (tašėlusio*
žmonių minios buvo nutveru
sio* miesto majorą Smitb ir
norėjusios pakarti. Tečiau* jm»lirija atėmusi sukruvintą ir Ik*
žado majorą.
Majoras nuvežtas ligoninėn.
Daugelis riaušininką nušau
ta ir sužeista.
Eaalnėa riaulės.
Praeito* savaitė* pradžioje
juodukas Willinin Broivn bu
vo ėia užpuolę* vieną Imlią
moteriškę kriminaliai* tikslai*.
Tuojau* ]*i t<i užpuolimo jinkily nerimavimai prieš juoduo
siu*. Buvo kaltumui npie norą
linčiuoti suareštuotą Bromu.
Praėjus kelioms dienom*
kurstymai prieš juodukus jmdidėjo. Vakargi pasilmigė terorizmu.

Sudeginta kalėjimo bustas.
Vnknr jmi pietą kni-kurio«e
miesto gatvėse pradėjo rinktie* žmonių minia* su šmikšimi
išveržti juoduką iš kalėjimo ir
uulinėiuoti.
Painformuotn* Šerifą* ligi
vakaro nc*u*pėjo pasirinkti
kiek reikiant jagclbininku.
Knd tuo (nrpu jau vakaro mi
nios apspito teisini) bu-tą. ku
riniu yru ir Daugiu* jmviido
kalėjimas. Minios jmroiknlnvu
išduoti juoduką.
Kuomet joniu buvo atsakyta,
jos keliose vielo*e uždegė lui
stą. Pakilu- gaisrui ir sumiši
mui. iš kalėjimo išvilkta juo
dukus ir nu linčiuotu.

PitUburgh, Pa, rug*. 29.—
Mieste Betblebcm šiandie ryte
apie .'KURMI darbininkų pakėlė
streiką Betblebem Steel Co.
dirbtuvėse.
Tikimasi, kad veikiai prie
streiko prisidės dar daugiau
darbininką. Nes tose dirbtuvė*<• dirim apie 5(I,(MNI darbinin
ką.
Bolltleliom Steel Co. diriituvės nepriklauso prie plieno
korporacijos. Buvo manoma,
kad
darbininkam*
nereiks
streikuoti, kuomet kompanijos
valdyba ^gražumu snritai kins
su darbininkais.

Bet kompanijos prezidentą*
lygini knin ir plieno korpora
__1..1/-i ♦._ rijo*_galva
Bary atsisakė ma
tyte* su darbiatnką atstovai*.
Tad tuojaus Ir paskelbta atreifca*.

No. 229

Galutinai Vokiečiams {šaky
mas Apleisti Lietuvą

Rymas, rug*. 2S. — -Ko paGerb. ii Lietuvos atstovas
kun. LankaNa.vtttar po pietą našau* visoj Italijos istorijoj
kalbėjo tv. pyliaus parapijos negalimo atrasti, ka* vcikiiu-i
svetainėje (Town of Lake). ėia šiandie."
Gerb. svečio ‘ pasakojimą pa
Taip aną diena jtasakė liu
klausyti saairinko daugybė lijo* užsienių reikalą inini-te.
VOKIETIJA IR VĖL GALI SUSILAUKTI BLOKADOS.
žmonių. Kalbėjo jis du kartu ri* Tittoni. kalliėdnmn* apie
apie Lietuvei stovį ir musu dabarliaj slovj šalyj.
Paryžius, rug-. 27 (-mėlinta).—Vyriausioji taiko* konfetautos reikalus. Mokyklą rei
Visomis pašėlai* ėia -kl«-i rom-iju- larylia šiandie nusprendė |s-r maršalą Foebą Vokiekalams Lietivoje surinkti džianio* tnikšmingo* žinių
*‘Jlijai |s'i-ią-li uolu. kad Vokii-tijo- kariuomenė Imtinai apleistų
$777.23 auką.
PraiM'šaiiin. pav.. jog karuliu
Lietuvą, ( z. uo|mkluti-yuią jo- laukia aštri l>aii-uiė.
Už tas gausias aukas garbė turimi ulidikiuisins. Tai vėl.
Ibi- pranešta Vokietijai, kad jei ji neatšauk* kuriaomeoė*
lietuviams!
kad iieišvengtinn eivilė karo
U
na eijonui i stą
ir utilitaristą iš Lietuvi-, tuojau* jai Im- sii-talsl.vln* i* užsienių sinnėiania*
-Tmaistas ir Im- atsakyta* fuiaii-inis latvarkyma*.
ALABAMA VALSTIJOJ UŽ {Kirtijų su soeijalistai*.
Iteiškia. \'oki«*tij:i i-aaajo gali -a-ilaiikli blokados.
Tie pranešimui gal ir m-l*DRAUDŽIAMI STREIKAI.
jtumolo. X«- Kilime ri-ik:i!<LIETUVOJE PALAIKOMA dalyj kareiviu* sutvarkyti ir
trakšimi*
didėja visoj šalyj.
PRANEŠTA, KAD REZIG Tuo tikslu lagislatnra pravedė
VOKIEČIŲ MILITARIZatnaujinti discipliną.
Kaeijonalistui *u utilitaristai*
NAVO PADEXSWSKL
“Aiamlie tnqie tą kareivių
MO GYVYBĖ.
bffiąstovi už Ehiiuc ir už d'Atiuišnaujo
gt*vuoja stipri disci
Vkrainų komiteto pirminin
unzio (mtrijotinj žygį. SurijaPabaltijos tantonų reikalinga ; plina, Jie įsitikinę, kad <M ,
Montgomety. Abu, rug*. 29.
kas Chieagoje, Rev. Xicho1n*
li.-tą juirlija priešinasi. Xor*
talkininką gali nctelAi paža
—
Alaltatna
valstijoj
legislatunepriklausomybė.
Ktrutinskv, nuo naeijonalio Uk
Italijos soeijalistai šalie- val
dėtą
žemių.
, .
rainą komiteto iš Xew Vorko ra pravedė lulią. kuriuonii už dyme menkai įsigalėję, liet jie
I*a1ml1ijai nuo tą vokiečių
darbininkam*
gavo žinią, kąd rezignavo len draudžiami
sugelta ir turi tinkamo vieko Paryžius, mg*. 29 (Rašo Tla
t ’bieago lhiilv Xew* korospon- l*v«»ju* tuo didesni*,
streikai.
ką premjera* Paderesrski.
Or
sukurstyti gyventoju* ,iries
Ta* sumanymu* išėjo iš legi- vyriausyl*/. T«> taigi ir gali denln-).—Čia iš Paliudijo* *u- tinėj dalyj vra a|»«j
Kablegrnmoj iš Paryžiaus
gtvžo viena* amerikoną* ke daug germaną jiadenuės
sakoma, jog taiko* konferenci slaturo* senato. Jj priėmė žr- ]uikelti eivilę karo.
liauninkas.
Ji* joijia-akcijo nią. Hitie paninis vokiečių >
joje premjeras Padercvski pa me*»y*i* Imtas Ir jm*ią*ta pa
Baimė teėiau* dar didesnė
tvirtinti gubernatoriui.
apie vokiečių p-m-rolo von der biriją. darbuojasi prieš Paba^'
reikalavę* panaikinti pirmesni
paeinu iš to, kati 1arjte |iaėią
lijo* nopriklau*omylię ir
* 1
konferencijos
nusprendimą. .Sulig hitiauj; prasižengusieji naeijonulistą nėra tinkamo su- (Jollzii veikimą Lietuvoje. Sa
do nt*igaive1ioti nuo
salig kurio rytinėj Galicijoj baudžiami nedaugiau kaip siklausimo. Xe visi jie stovi ko, kad jo ten veikimą* yra
gnna rimta*. Tą veikimo rim skaudžiai nukentėjinuom*
turi būt pravesta* pleluseita*. <lj(m ir knlėjamu) už varžviąą už d* Annunzio žygj. _
tumą nmerikimn^ luižymi ne tom*.
Talko* konferencija atidėtų industri jo* YJWflJ7ije.
Turėta susirinkimas.
tuo. ka«l vokiečiai norėtų pn*i/ Pavojas taip Baltannose.
jų jo reikalavimą. Po šito I*asavimi ta- šąli*, arba kokiilTAI BENT UŽSIDIRBO
dere«r*ki ir rezignavę*.
1'/.vakar įvyko karaliau* ra
** Manau. n<*kly*iu sakyda
plotus. IL-t tuo. kail kaip noi*
PLĖtIKAL
iiiuoM* susirinkimą*, sušaukta*
Uuį
" Virinki įil'į“ l-Sikąi
Miii. mas. jog Paliudija ateityje
karaliaus,
-k- laimi pavojinga |ia*aulio dalbų
OnuK
Mielu nigs. uia* Imvo .Upln., Xi„kn, w.j««te»o
išėniii* Ibdkanu* ir šių dieag
2S. — Try* plėšiko! ėia rag*. žino. kn* tėti tikrai nutarta. mirti.
Piiime klausimą. Paliudijo*
! Keliauninką- (viriniu, jog
19 d. apiplikė vieną linuką. A.pmvitioijo* ,iailaro rytinėj KuBet vakar laikraščiui vi-gi
.taiko- konfen-neijo*
keistnAv. Petro ir Povylo liiduvią
n,<*u itnžudytn vn
„j,;,. i„
.u-ttin-•
...... ".'"'f.’
įlankų tokią, kaip buvo

Lietuvos Nepriklausomybes
Klausimu

boa* '

yna

40 VALANDŲ ATLAIDAI
WEST PUUMANE.

MIESTE OABY GRŪMOJA
parapijos liažnyeioje vakar,
s
.kinio beg,.
...
.
.
'
-u lb-lgija pirm keli-nų metą.
CIVILE KARĖ.
i liudijo, reikalu- duoda progos
....
. ,,, ,
rūgs. 28 d„ prašalėjo 40 valauTeismas visus tris plėšikuSako, susirinkimą utiilaro- vokiečių mililarim-i jiarlijai1.
'
,,U<”,,4’*M* tt J*ilidų atla'nlai.
Rytoj vakaro
knb-jTmu ligi giv... imti. luimlilM ir imnUkinr. j.i
Intii (alinkiiliiii miii n-l.-.
'J*'*'
Polidjon pxbnt& barusieji ta‘
galvos.
įvyk* pamaldų )utliaign.
lik.l... Knrnlii..
| -Kiir.-i.ini." „.MiUjii k•'■•r.'li ir il(.-l«ll I«OreivUi uniformose.
P« ištarmė* teisėjas tari
,iie ipavoju.
Imkgintuoju- šr.'lhuminkn-.
‘kiirii ,-toja geli kti. kaip tik užtikrinti latm, ...
t .
....
I; .,i.*^SbtlM
M,*”JV ■•*•
’*’-iiauiiiiika-. -•-mirte
Tai dnuginusin buvusieji kn-,1 paiuKu*.
.. . ., , .
,......
i.-;.,,.,
(
vumi-. lietui uito- ir e-tnius nr.
Plieno dirbtuvių streikinin
. ...
... ,,
piiklnu-nniĮlię nrlin a įsirausi i
reivmu
. ••lunii viltie^ jo- f>er ~\ualHjlllui-.
*
........................................
na m* tiktai i* ntim-l*ru-ijo-. .
...... ’
ką indai mieste Gary, Tint. ne
jm» pilnai prie- bolševiku*.
GOU Ix>ynl American Izngue'knnčiu* 3(1 metą šita valstija
toli Cliieago*. kaip šiandie
•
i
-i
•«
, •
. ,•
• ,
... | T<’eiau- nieko "alntiiKi iieiiu.
kitu \ okietijo- daliu, ..
. •
.
,
<
narių buvusią kareiviu.
narių,
t:etun*« lokiu iiiinkstn-irdzio
11
“
”
. .. ,,
.....
• •'*•* J*1' ta- neini- laiku padapramato civilę karę. jei miesto
Kaip šiandie laukiamas mie- gal**niatoriau«. kur- gak tų'
*
, .huu.i
..... »>ln.
pioum-ijo- gali itanuijora* llii<lge sjtorijnliu* po- slc Gury susikirtimu*.
*ju* pnliuusmiti.**
jnptniti iiiini-terią kabim-tai. *”jj zn'‘j”'”
’’’ ' u“ 1 ' n“ i.briii santarvę *u Vokietija Ir
,
1
kuri* tik vieiuis nt-nko už -n- L»<duvoje ir L«lomjoje. Ibiui.'
•
..... ;
f?
liemonu* gatvėse pa*tntvx su
...
...............................
Itu-Igi. ai gal\III<I ten inilitami.k-i:ii kareivini -nvo- .
.
. ,
, ,
kareivių uniformomis. Klroikiįvo darbu prieš parlamentą ir -a-jt
......
. ....
.... ,riziua ir pradėti veikli prie*
tėviškėse
neturi
jokio
llž-lelill!
ninką vadai tvirtina, jog spe
‘šalį.
I
...
,
.....
.
•
pnem- talkininku-.
Ino. I ad pazntlejima. duoti /e.'
cialiai poliemonai neturi tei
' Tnil iiiiiii-teriii
kabinėta; «,,t
"Tn- kiau-iiim- taip svarsė* dėvėti armijos uniforma*.
. I.liūdit. |in-irii|iiu- |sirbiuieutiii ”
J” "
’r ’’ik 1an
Im-.
kad i jį domu turėtą uiprieš
lenku- uicinorijnk pne.ii galutinai :,,o,.r...ti
LENKAI ŽUDO RUBINŲ
.................................................
»«'tu.ukin aauj-.n tarai
Adjnt. getu Ilarris \Vasbingkreipti Suv. Valstijos. Reikia
imi sniniisio
katalikui iiiiiiiiifaktai- prirodo ...
,......... ,,i*___ ___
KUNIGUS GALICIJOJE.
imi
1on<. užvakar pttri-dė, jog pa. .
... 1
I' liūne klau-iaia.
dalai užliegti kylančiai aud
a i a
__ i
j,
.
žiaurus buką pasielgimu- rv.
Iiuo*uuti iš armijos kareivini Apie
Sako, talkininkai jų prie
MSSmndtaujalcelU
(|#|W.
, Kodel ^,^.1 prielingi i
rai. Xe- pa-kui gali Imt pervė• tinėj Calieijoj.
gali dėvėti savo uniformas taip
vyilrapų invaziavune
šininkai.
•lu."
Pa-ak laikraščių pranešimo.
ilgai, kol los ištaiko, jei ant
Kunigai iniaudorai.
Washingtone.
••\"oll der GoltZ •am t.a»« i
-u-itiukiiiie ii'-ieiiin reikalu
rankovių turi prisiūtus ramio
DANNUNZI0 SAUKUSI
Washington, mg*. 29.—Ku-J Mie-te Stryj lenkai -nare
.......
miiii-leri- Tittoni paaiškino. i iii- i ra pi iver-tn- vakhti ge
mis ženklu* apie savo paliuoPRANCŪZŲ PA0EL.į |I1||į„i|1|,nį VJr, .pi,.:;,, •* zoi- ranka, di-ai p:.t- d*l *li
avimą. Ti-ėinii* buvusiems ka sinų katalikų S. Vnl-tija-e din-į b'vo katalikų rusiną kuniguBOS.
eezijo- vardu įvykusiam čia ir «laiigelį žiaiesnių lu-inu pa .j pį,,,,,.. ,M,v.-ti ll.-.ligii.
.b'-nio rd-argiiuio via ap-i-tsi
reiviniu* uždrausta gaiiiiuti<*<
tę- buriu žiauiių l.iir« i\in. \e
vyskupų suvažiavimui imliuda .bijotų ir juo* uždarė į kai* ji
nauja, uniformas.
•Ii -si..e. kad jei t.llk'llillkai
Paryžiui, mg-. 2<. — Italiproti*sta« prie* lenkų bjaurino- wu*. Pa-kui kui-kuriuo- i- ju
žmr ird ,o. i ieną k.irl.i ji imr.
O-eur Audcrson, prezidentas
-utiktij -ii italų troškimai-, ju »unr«*š!tiuli tie j,, -algai l.si io. lakuiui- d* Annunzio. kuri*
siu* darbu*, kokiu- jie atlieka b’tibų kariuomenė sušaudė IAllied St«*e| \Vork4-rs* Couneil.
tuomet pii-ieitu i'.-kniu-'-lo roii iai.
-n I.iiiiuoni.-tiė užėmė- įniko
Galicijoje.
jokio tei-iuo.
tai tu* yra vndns. katra- pmtukalll- pa\« -ll I e-rliell, Jllgo
t’iiune. -atikia-i pagellni- p ra a
Toji luai-lo dta-i.'i
kai. i
Itu-inai (rutėnni) prote*, i Bortm* nušauta- viena- ka
. ,kovą. Arini
,
<•jo- anifornu,
neito
-!a\inm- K kig. iifii11 ••. grai
'
117 I.
4 tilo-.- p.'lk'b
•O g.ltl IZ.iei
tuoja prieš lenku- už intemn nign- |«a« altorių, laikant jam
reikale mušiu telegrama karėkam- l'iakiią. *?i tiiuuman,K • ik m i.
,[iii. i a-.’iai
|ia*• • t• •• I• • t ’i;..
\. i,.*'
i .kai.
vinių rusinu primato, nrkivi mišią*, ir žinom'*- išbaik'ti
-••I.retorini. Pažymėta, jog
I *.i na t a.
m .i’-i ui! .iii.i |r* Ann-kii|Mi S/eptii kio: už kalinimą laukan di«l>iaii-iam -iimišim
p* i •
i. e i i 'm
- \ .i r I i.i n- m
iu i.i H.,
i ijaliem- |Hi|iemofiain- dėvėti
\ i • .i • 11
• mi'. -’.o i keli*
r.
>•
pi.i
.. piatieiiru, kad jie
I.Volo
Lenkai 4 .n I ui j,.j j
...........
I U4 o pa«ne t r.
*2’*1
iii-inų
kunigų

Ką Išdaro Lenkai ryt Galicijoj

tą

Paskui niiuio- pimlė-i į ji,o
dilbą apgi vetilns vieta-.

Nesuspėta su kariuomene.

eriirizmi'i
Pakilu- miešti*
tuojau* Lino šaiikiama-i ka
riuomenė* |gigellNi-, Ik t ka
riuomenė ne-ll-pėjo Ini’.il rit\n

nrmi)<» iiuil'onna- tai paže
«
. iniiiiiiia- vi-ai armijai.
t
i
Mi« -,a- liarv šiandie turi v«
kokia- -js'ka- prie- «lreikiio
iiiiėiii- darbininku-:

|

(Leiiiliergol kalėjime ii apie .**■• ru-iuų Ližaičiu, t i I"
!.’>*• kitų kunigų rytinėj Gali kįžniėių -mb-ginę.
•••joj: už už.daiMiią kuom* \i«u
Statii-lavoM
ntižud\t.i l..
'
ru-inų katalikiškų ba>tii-'ių. i u-imi daugeli-dar ii ži.lu
\ i-a lai vra ,**n a,iikn-i lenku
Motmnijab ,uižmiiiui;i. j...
i
\
Imi ».”-u|it,ro jw'l’rrno militarinė vald/in.
įl<*nkai taip išnarini i' m .u o
I
Iii).
Vy-kupij -iivnžiai ima- im* mškai e|gin-i indumtaiuie e
2‘si leiif,, pagelbiriinkų.
-1:d\- jllo. I.ab-pttiiiti
inurijalą -u prote-tu pri.ni> ii j«-r ij:ili»t iriin*- -iekiinui
.!•
_________ _
___
|
Imi -piM'ijnlių ĮHdiemr.uų II iiu-prend** apie ta pram-ti imi i-iiatkinti \i-u- ,».il»i».»*«
iii-inu- ir \nru |»«-i-aiin,i i’
PIRKITE KARKS TAUPY l-m.i- S,,s| kompanijoj T.e \pji-tali-knjnin So-tui.
Piidetnrmprie
pro,e-to
line
i.alieija.
M0 ŽENKLELIUS (W.S S ). • I*da moiitu Veikia j«1aigt»M«. J

dukn* jau Luvo nuliin'iiiotiiir kilom, t tei-ino bu-hi- ap
griauta-.
šiandie • iiu.ilinj in m i-tampra-id»-. tt-i-uhi dienu. Nukeli
l.ihk i.<- I* '
ju i
l.i-‘
lietui riaušininku vnd'i- ir pr»

a-

Ily Ibe ord.T ot tbc rrr-Mmt. A. H. H«r»r-o«. fn-muel.r Grm-rsL

CHICAGO ILLINOIS, PIRMADIENIS, ROGSSJIS (SEPTEMBER) 29 D., 1919 M.
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DR*yi<|<

“DRAUGAS”
UTSTAX1AX DATLT FltlClD

r
SBEB

VfctlMM* Daily »Xc«-p< Handar* l»y
dravoas rviuisuisa cxx, u*--.
!M0 W. itlli H, Chlraco. lUtoota.

ro. I*rieš šitų mano argumentų p. Mayers nieko nepasa
kė.
Kuomet priminiau, kad Prexidentas V.'ilsou žadėjo Lietu
vai liimsylię. ir kad lietuviai
| tiki, jog prezidento prižadėjinuli bus išpildyti, lai p May
ers atsakė: prezidentas \Yi įso
mis lietuvių delegacijai Pary
žiuje žadėjo "sclrditcrmiun-'
lion” — apsisprendimų.
Gerai, sakau. liet jau lietu
vi*! ir Amerikoje ir Lietuvoje
pareiknlnvo sau pilnas ncjiriklnusoiuy lės.
’i’i i uoi-, .-ak'’ p. \\., žodis
•* sėli delerminal iou,' ’
sulig
duotų jiuaiškiuiuių, nereiškia
••illilejieiidence,” liet “sedfgovenunent” nrl»a, kitaip sa
kant, autonomijų.

Clemenceau ir
Kunigija.

TFIIMS Ol‘ M’USClUVnOM
Oor ow «••.••••••••••••••••• I—.OO
Kll Moti Iii*................................ IJMM*
Tliur-tll}'. l’-Jlllirti..................... »2.«0

Prancūzijos ministrų pirmi*
riinkns ('lenienreau visų savo
M XKWS-STXMM» 2c A CUrT
nmžj buvo vienas iš Imisiausių
untiklcriknlų Prancūzijoje ir
UITI V IV KAI Al J K V DllOvil.UTIN visame
pasaulyje. Jis daug
priilirlio dvasiškijni ucužpcluy“DRAUGAS” tos
hlėdies, o neteisingi) ap
Eina km-lSn' Vi-kiru* n**l* Ida-oJu*.
kaltinimų priiumakojo |»er sa
ntKXCla£RATO« KAIMAI
vo ilgę nmžj tiek, knd nei suMr«w.....................................
minėti negalima.
Prenumerata mf.lit.il iik-lne
Įti
Tik š1n, dabar kiu ri į ui < i bai
kiu *k*tii»M imu
<» >li* m •• i.« |
gų* Clemenceau, liesidžiaugda■ uo Naujų kivių. N«ruil lo t inuiiij U j
.uw>u reikia pruMy«n ir •***&• jaut# taikos sutartimi, išsitaria,
glranaa. inaicai g^iau-a aių-ii <«w^|kn<| knn- .„.mininiusi jo paž
M>)« ur cipmre "JJuu.yOrdK^ ,
.... ..... •
kast kr«wj«
Advrrtoinj? mn-» on appllratlon

im

r. gi*ii u.»i>> I vnl-.i * z n»-tiek įsitikinimus,
' ki.-k jų pykinimo budus. Ji*

arba įdedant piniru"
UUi.».

Mylėtoju ir Skaitytoju Domu!

somybe, nepaisant Rusijos no- įKnyga

no tarės tog dorybės, kuomet
mums pasitaikys ištarti per
grotas žodis.

Tarimo ferų UtakHų tlų knygų:
Apie Katalikų Tikyb™ Tikrybę .................................................. 30*
Patarmės Moterimi ........................................................................... 15c.
Krikščionybė ir Moterie .......................... ......................................... 5c,
Gyvenimai Sv Stanislovo ......................................... .’................... 20c.
11. r t mik! i o 1 sp.izini ii
20c.
Katra neišmanė f
fii knyga pravarti teatrų lošėjams. Le
tai lengva sulošti ........................................................................... 5c.
>t«iksas Antrasis ............................................. ..................... ............ 8c.
Ai.i yra Dievus* ................................................................................ 5e.
t«nu dano ilruno .................................................................................... 5c.
Kujierninkun ir Gul.'.jim ................................................................... 5c.

1.
2.
3.
4.
o.
G.

?
s.
U.
10.

11. į aoeijaliAų rojų ........................................... . .................. 4*

ft.
Se.

12 Sorijnlistų norai ir darbai ...............................................................
Ii Kevdiurijonierių tarpe ................................................................... 5c.
U. Apie Apšvietę .................................................................................... 25c.

Iht„yiux Karuliu.!, padavimai apie Sv. Panų Marijų........................ 75c
J'eŪHj Vadorat ii Įmlarijai. Nurodo, kaip daryti kontraktui, iiimti |irtcntuii, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudiugus
daly ku.
,50q

f C K®JA £ l Cf f / ffl L i . . .
••<•••< ....
/IiiNgiu ėiusf/us. Yra tai lengvi, gražų, accoui vaizdeliai. PanuI žmccittU talkiniiikutus dideluinas leutnj tuėgėjuni. Kuiną ...................................................... 20a

"DRAUGAS” PUBLISHING CO. >.ik«:
••Seilinus nš laimi nepasiti
1800 W. 46th SU Chicago. UI-

Ij neteisingunui, kad nežiūri į Į/lW. ,),•,/«; Eilės Adoma Jakšto.......................................................35c
tai. jog lietuviai laivo labai 1<>.
kėdavau din.-iškijn. Aš ją kaiTd<li«*« Mikltilv, <1114
'ftuau mum tinimui. Gražus įsaiokinmias apie Lietuvos mergaijališki talkiiiiiiknms į k-r visų
etų myliiiiij 11.,*lę.
.J5c
Bumnuiuuiiinuiniitmniiiiuiiiiiiiiiitk linriii už. mus minties slopinikarę, jog pirmutinius vokiečių
kkzs=-t i.__ =.■ — —=j=-!-j uuj. už jiersekiojimų mus lais
/tu.-/cii(. Kibu ,1. yI«>ait*kiu. •••«••*.35c
užpbidiiiuis teko atlaikyti Lie
vės. Karės pradžioje vniksKrintu Samiai. Gražios eilės M. Gustaičio............................................. 25c
tuvos kaimiečiams, jog jų daug t'rtntirfj/.. Eilėn........................................................................................... ,15c
KUN. JONAS J. JAKAITIS.
ėiiMlaiiias apkasais aš turėjau
net Ik* uniformų ties Li t kūnais AmJėiiM gabu Pomka Pilnio, kurii būro audžia VfeipatMC........... 10e
įprotį klausinėti kareivių ro
mušė—vokiečius, kad llmdjoK litvuoritu, penkių veiksnių kuucdija....................................................... 50e
dydamas j kapelionų, ar jis
Veikėjo Įspūdžiai iš Washington, D. C. armijose lietuviai net s]K*eiju- Kabimana Gyvutiutai ir ju ndaimū. Luitai graži kolitą vartota šio
neįkyrėjo jiems. Kareiviai vi
lius lietuvių pulkus susiorgnuije knygoje..................................................................................................so«
suomet vienaip atsakydavo:
zjivo. kad
vėliaus Suvienyto
uliuiniuiui garsam didvyrio ir kry
Įkyrėti mums! Priešingai. Ji*
Suvažiavus i Senato lininis j išdėstyti nors pačiu* opiau- ms Amerikos Valstijoms sto \\tuulu Kam.tr!od*
žiokų
pergalėtojo
tio
Žalgiriu.
........................................................... 55c
drųsii*. linksmas, pasišventi jsižadėlaji išklausymų, prie sius Lietuvos nukalus. Be prijusi į karę ir čionai lietuviai .Kcmuuu Vūnyt, vale*., iš lietuviškų driuy..................................................50c
mo pihuis, širdis juitraukio. pn»gos aš atlankiau Massaeliu'žadėjimo remti musų reikašeljrė vnblžių piuigiškai ir dnuMes jį laimi mylime.
M-tts’o valstijos senatorių Dav lūs senatorių? dar suteikė uių gelis, nebūdami šios šalies pi b'ifdiee—mazurka. ...................................»•••••« ,40a
Audiatur et alteraj
Kt turit] Urtų Amcrikau L. Il.-K. Pedt riteijot veikiamu................... 70o
“Daug kartų pulkai mane I. U'nlsli. Iš jusi kai liejimo jmi-, rekomendacijos mšt^ (of in- liečiais, stojo j Amerikos ka
rivtfm't Garbei Lietuvos marias furtq»ij*nui....................................
para.
prašė, knd jtasižymėjimo ženk sirodė reikalą* I Jei u vos iloly-jlimluetiou) į “Stale Departc- riuomenę, tinlel karei jatsiluiilus suteikčiau jų kajieliouuiiis kus |M*rslntyti |uiėiani I’rnu-;inent,” bud sužinojus iš pir- gns užmiršti, kad lietuviai bu
DRAUGO ADMINISTRACIJA,
Tas lotyniškos sukinys išnepaprastų jų drąsų ir pa- deulut Patsai senatorius jaiža- j m utinių šaltinių, kokių SuvieCHICAGO, 1LL.
vo talkininkais ir neprileisti jų 1S00 WIST U-th STREET,
iild* iiviuvisku
lietuviškų minų:
mintį: “
Xe-. iRukoriI|
A; (vikiuU tiems dėjo
miki*
’ Av-Į*į
aukojin^. __________________
______mano______
raštų ______
įteikti______
prezi-'nytų Valstijų valdžia turi nu į Taikos Konferencijų vra la
kaltink žmogaus uciškluusę* • j kunigams pasižymėjimo ženk-|< lentų i ir žodžiu Lietuvos- rei- Į sistočiusi įiažiurų į Lietuva,
itui neteisinga. P. Maver prii- žiagoš Lietuvos kariuomenei,
dais stoti j lenkų karinonten^.
Spauzdimlumi dokumentus. jux -|r MV<,jkjMttU juos visa šir- kalus užtarti. Todelei savo!na, ir sykiu, žinoma, jei butu
pužiiai lietuvių ištikimumų, Im*I
___
••__ ___ **•;_
_______ •...............I
,.
j
,
.
c,
suslalslyuių
lenkų
veržiPavyzdžiui, dv. Juozapas Stamus dienrastije uemainome '
vnkneijos dalį praleidau prie kas gn linui, tas | aižiu ras pagv- užmetė, kad kūrei junUbaigus mosį į Lietuvę.
caukovičius tieriog, eidamas ii
jų, nei netaisome. Delio ir
..jįaip jvykl<
rinki,nni, kun. V. Dargia ir tenai su-Jrinti. Gaila, kad Tarybos bu
lietuviai neturėjo militariškos
Tų |i*tį vakarų nuiėiauri su t ri oi m>s į triobų, renka aukas
Kiikieiottių-Demoknitų
atri- aš atsitrauksiu nuo viešojo radau laiko jiarašydi meniu-.tas tų ketverge dienų, rugsėjo spėkos. Iznikai, girdi, turėjo
senatorium
\Vulslt, viešbu lenkams ragina stoti j lenkų
finakimę iš Lietuvos nejar- dnrl»o su dideliu jielnu, su rijalų prezidentui. Kun. Dar- *4 <1., buvo suvis ištuštėjęs. urmijų, oekosJovalcai suorgatyje Sliondiam ir lietuvių Tau kariuouM*nę, ir užrašinėja į len
mainėme visai, nors ten buvo jausmu, kad išpildžinu savo gis mų buvo didelė pageliai iš M tisų visi veikėjai buvo dar iš- uizavo armijų būdami Kurijos
tos ndkalus jam dar lalbaus kus.
neužpelnytas
apkaltinimas uždavinį, ir mylėdamas mano taisyme anglų kalbos ir for vakuro išvažinė^.*: p- Cesnulis nelaisvėje, kodėl, ginti, negalė
nušviečia u.
Tarji lenkų kareivių jau jau
dviejų mus veikėjų jip. Mas- brangius kareivius, apie ku mos. Nors savo vakaeijas pa- ir Dr. Bielskis su prakalbo jo lietuviai nelaisviui Vokieti
Iš visko turiu tokį įspūdį, sti šiokis tokis bruzdėjimas.
tausko ir Česuulio.
riuos aš neliausiu mintijęs uie- gadiuttu, tcėiuiis uiemorijalas mis. adv. Mastauskas ir p. joje susiorganizuoti.
kad:
Svarbiausia priežastis tai ue«
lupo. {Migniuintus. lt a minko Vinikas į Neu* Vorkų įvairiais
Sulig lenkų atsakiau, jie įga
Atsišaukimus rašo: “Muins jkados,”
n) reikia iš įvairių miestų aprupiiiinuK jų maistu, rūbais
vakare, rugpj. 9, 1919, jau bu- reikalais, ir lodei j State Dė vo kariuomenę čia Amerikoje, lietuviams veikėjams atsilan <r smalki diseiplina, kari ka
nesuprantama yra Murausko
mu vėb-i U'usJiiugtone. Musų I luirlemcnt turėjau vienas eiti Imki, kad Amerika jiems t*i
ir Ceauulio veikimui^” Tie iokyti į Wasliingtoną ir bendrai reiviams jau įkyrėjo. LaulciaOrganizaciją
Turylio.* butv užtikau dar kunJMassaeliuselts’ii
senatoriau* leido ir gelia*jo. Mes, .Ameri
diiai įsprausti į tų tarpų, kur
su ckzekutvviu Komitetu dar inas uctrukua visuotinas suki
Luukailj. iNrircngintitj su p. laiškus įmint* l*c jokių sunki* kos lietuviai, taipjiat bandėme buotis Lietuvos reikalais |K*r limas.
Tvarka.
kalhaina np’ie įiesusidėjiuių
Lietuvos su Lenkija. Tokiu bu-!
(’esiiuliu sykiu su praktiUiomis nybių prileido prie State De- organizuoti armijų Amerikoje, savo senatorius, kongrvsmoMttlrlai. rugpj. 7 <L buvo
du išeina lyg Mastauslui* ar; Kaip tik organizacija pasi- važiuoti j liartfonlų. Gerbia- juirteiueuto valdininkų. KuIIm*- liet Amerikos valdžia mums ne IIUS.
Icgijoniiikų
sušauktas susirin
leido.
Bet
tai
m*
Amerikos
Cectiulis butų kų nors darę, ,‘ktio didelė, taip joji* atsirau- uia* *v«ėias iš Lietuvos karštai t jausi *u p. Mayers, kulisai
b) reikia išgauti uudijeiicijų
kimas,
kuriniu
pranešė, kad gakad lūs susidėjimą* pyktų.
da daug organizacijos liiijis- išdė-ljuėju reiknla Amerikos‘ėioiuii Amerikoj tvurko llusi- valdžios, Im*I tik kongreso, at juis ]»alį pn*zidcntų ir jam aiš
Prieš darysiant tokį užme-jnių: vietiniai pirmininkai, up-Į lietuviams labiausiai inlcligcii-j jos ir jos buvusių žemių daly- sakė p. Maver, buvo teisi* jiems
linui nusipirkti <luouos )»o 50
kiai išdėti lietuvių reikalavi
rublių pūdų. Žmonės netrukus
timų jiedviem Kukėtų jųdviejų skriėių pirmininkai, naeijona- tniu* greitu laiku grįžti tėvy-!|UI.. Pnsikullmjiinas
tęsė-i juivėlyti organizuoti armijų A- mus.
siūlėjo daug jiiuigų. Malėtuopaklausti. Nei M. K rujaviėius, i’*’’ pirmininkai, tarptautiniai ,111**11.
netoli v alandą laiko. Patyriau: mvrikoje, vnldžia-gi negalėjo
e) laitui iiuudiugn yra raši
se
duonos svaras 4 rubliai, ru
nei .J. Midi- to ne|aadarė. Me* pirmininkai. Jie visi yra anoS-n-duj,* išryto, apie lu vai.. J , Ameril.a ir talkininkai ue- jiems to pavelyti.
nėti senatoriams Im*i kongresBuvo
Sulig ėi-ekoslavų. atsakiau, moiiams ir siųsti jiems rezoliu- gių pūdas IGl) niblių.
Anierikoje gyvenantieji lietu nė*, todėl dažnai nešiojasi sir-1 ,„4,,,, 'junL^ bule p. Ma-(.„;[pažįsta i.n-liivos neprikluuįgalioti
iluonos
jiarvežli
iš
Vil
jie suorganizavo nrniijų prieš rijas Lietuvos reikalui*.
:tauškų, kuris rujic.-iingai jrt-Į
viui krikščionys-<leuMiktutai tų dyje troškimų jiakilu
• sotiiyliė. todi-b-i, kini liilisų tė-1
niau* Elijas Gonlinas ir Jttoaustrus ir vokiečius būdami
pudurviue ir rudume, kud 1 •••jin.- Tani tikslui reikia nu- 'žiurėju mano uieiiiorijalą
ŽimIžiii. reikia KMHį 'langiau
.
.
...
‘
ra
pas Sėžn. Nuvvke jie juu
Rusijos (ir Vokietijos) nelais- v. ik,.,,.. .
Mostau-k.i* su Cc-uuliii nėr.i ver.-ti aiigšte-nj už save.
An„ nk..j.- u/.|h,.|..n„|„ ,Ill(,llu,.
Kusija pati imdama pripažiniinų Lietuvos.
Musų1
kos- veikėjų durims y ra iki šiol duu- bai pasipiktino lokiu, prigavimu. lies ne tik duonos negavo,
* giau tik: “IVateJifule vvailing” ls*t dar turėjo atlyginti kelio
Itei nlrigyuiuio jiolitikn. Ir ta nė* išlaidas.
puti liegulo Hipiui.

Kiuiėiuusias

pra*1u t.i-liiH - l.luidj. ,, n*
liuoiiioiiė
v i-oIm ik-4'i"inų
lJcmokrutlJOr Lietuvoj*-, 't'llll

m g.tinz.i'-ijo

.ii'iiuab'i" • , ,,
,
1
.11.iiH"’kiniazuiomn tini •
.
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iuiihi
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1 žmeėin.i .1 tai. kad m tei G ,
V ........... 7........ '','
L”.
• »'l Kobaka* att.-ill.inink'i ,>rt|iažililn. atsakė.
iinloi iiitiu t
1 • . 1 1
1 k*’;’ pmitisko* dr.«so»,-tnl;u uit rį.„Uu, būt viso* Kuriio- v».l
,
. . .
111
iviisijo* vnl, mg |miy* m-.ii juu buvę paža •ingu v rn ki/ti lenku- uzgiob • •• ,•
I
’
.
cijatlVOs, lt' bliovimu
dulvkui ,l/i„. t ii-šininkn
Minti.!:..
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vai.indą >11 - k ubu n
Ii l.i'tijV'o z.« tii«-•. I'iiuu- p. .
.
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' iimiiiiimi.
išmintie ru.
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vi
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lJa,n “’ihui liniig liuko.
I’.uiu ,;ild;į,visokiu
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111,...
oiiihiiiion vi omu
pia-uiuitiy•
T< < iait . akuti, ru-tu neza Maver n’-»,.e Ar gi jn* nori-

.
. •
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| « -1 **'
uugoti- vidutinių vadų iit.’y |
IUe vilti* . kud Gi- tiuly ka b. ■. Tą b iigvni gulima padu
ju
1
gvifii. kad abidvi ’larvmų iš Mu.-kvo ).
1a,1 1 ui-k1111 u .
..................................
ne Lėni ijm ptilu Hu .
u<
lyti |iait-miuut vi.-iioiii< t au..- kluu-vti lokiu k, nl. iiiinęti -n" d- t" .'sii"im ,ni (I iiilundijii! t t1 ll'e pil'llit y tų Ilk Įsi V '"lui /.|||O
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N01
tuiiiii
1 .'ii'lu. kad 'lu b-iiill vadu ir prižiūrint
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ATKELIAVO ANGLIJOS
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• lu
|-rnliiti Iiju lai .tau v i-211' tii.i 1, kad Aiu'iiku lt I-- kai'-mu 11 v i ii.. 1.11 y 1 u 1- 1 • il.ab
1 durl'iiiiiil.11.
nuo -lovinių ĮMilit il.ų.k m moti 1
AMBASADORIUS.
.
'
a
I
II
I
|l
k
'
kilo
tųši,..
dn|vi.n-. .fi tu. 1'm * n t- k n.ai ginklu st,v.. i:iiiui.,. .
I
IlZ-.Ul ' 1, 1^1 1 b ! t.. iiiii- .|it,.i 1
Iii- 11 III' tl6 t<-|l».’llUI *.
)
inietų tei-', pn-i-ntndvti reikn.šit.-iiiutini lianapii-20
i|u; 1 U
Iv
• u 1 • ' 11 • •• l\ 1 ... u.imu - I»,
|.|l
u
pa t m
(••'ii'i tv.ita
valdžių, didoku k"*' . kud !» 1 l.'J Veliu.ir j < l.c-. l'tt^il pa Ii.įninku.. 1‘atniliW.iMiuigton, mg..
via
ui dv Ii
b"d 1 .l,n ! • l-l 1. ■ 1: m m. 1 ■ ja
-’i-i!.'- tat l' tiuvu,
m ■ aii.. '
-avi-.
1 kai pi!-itiu.u t luv inta kuu-k.i ,wi t IIV I Ui ’;jl- I v 1 n
na tik bu,11. kad |n avo avi iit--|tu\o 11..11ĮJ Anglijo* tiiul’.i link- nm.-i
»' I
i. mu u
\ ui- tiko
D. n I.,, I •
l'llo
I , uiul'e.t u
a -. o ,11 . j.
n. d lįugi
iii"in<- 1 n k 'im.- . lai b
Mta'il.u pni 1 id'iiu \iii' 1 ik*<iei
b I adoi n,
V n-r guliu
Grev.
I I|| >1111
l..el p.
\li|i
.t
pa/.i
I,.. tl »• > n 1 .u p n • IU 1 Ilk • • .1 p , d- i;e 1 ,»>
vadu " . • m* no u u ai'1 a- • !»• I" •Ii I • I
*.
'd- > 1,1 u. Lad t ai y r a la
Kun Jorui^ J. Jakuliu.
lik 'l.lliiuo I
• C "• I
\ m- 1 d
v .ui 11
v i< Hai|i
ui m i.',
k > I t '• I m 111
vi',..
t! I
IlILtjt t' l.u i. ’ I- U 1 alibi
I ■ ll Ii
I, ' * ■ I I Ii - , Žllltel I I t 1> II u, •

1 0 V 11'1 <1 l
d 111.1

Imi

J.i .11'.

11 1,

.Ui'

k:, r t 1
gll- •
bu

t:

Ik

, 11, ■■

Ii, •

Ii--! -. • ... U ' ..I 'Ii i
1. Ilk III. t.
T,,

1

u;

iv.1

i

■

1,1

•u

, i *, 1 1

Imti

m•r

I11L ..la
■'
1
i 1 k Ule . ku’
a

•r• ll 1

I ll.

• a 1 1 'b L »tl

.imu ..n n. fa

1 uiti t y b

1

• 'lt,

’l d ’ai k ipiGi’t.

<r loinunidii

•• I
I ' •'

jMlIie
n.ų. vb«inza; ugjnu: '-gd* g;< • * kuo,.

r.:""kl»i("
ra,o.

\ , l|

•

tV tl

l.iikih’. mi't t" "

• .]• laiin’i tlol l>iiiitil.u- -n

vaiiai-.

| ' l.tu

koi.unu • 1111 ,• luniu’..n 1

I . 1 Utų H

' ■<<

I’

ujo n u a nutfti> 1 n 1
. ’igrlmut-L-ii ,u:; Ja.

1

m

l«-i

IIV I '

ti) -

•1.

k

1 i u 11 n 11 - x ..

n.'ii'-'
t-

...

t

\ .ui"

.1 luiniiLi-'

’

m

e. 1

1

'J.,
t i u 1• 1,

• •*

v I.

l.ll t III

•—i t. I V4I .

-ik*

e’ v agi'

d:e

'i

, ,

•

I

1

«»

In P 1 i'i'/ai 'o

U. g to, >•

•

'

, ta.

I

h'-ro. taip it
* u L.»dm 4.

tiv’ii

,111 i

1.

I

. I

I u-l UV .1

'gull,o vagi*1 - ogi 1 da 1 k 1.11 ,1
• v mink ui, ii» in,

ll, Ui > 1 I

įnamio!,

.’ »•»_ i***
1 u,_
i i‘«T

K"l< '
Suj

.Iii t lt .u

> I-

UI........... I'

IUI

i"'

11

1

.. r I

’a'

Piin Eipeller

I.' a

s-

I'ed.

I ule
p•I

1 11 '

i- ,

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

lllll I ll’ .

pll'lk I ll

pi i|no m1 n-

1

!»••!•» ik
1

•

>■

1 gi-

utį-'

I.

111. į,

daii.il

Iii

I

I' ’’ llll'l .1!

pi a

lo i l| V I U

'I.1U.U

b t ‘uGikouu Larui?-* msd- ’m-uL

j4

1»■ • a •: 1
I . Iii.,.

l'Zl iiai*

La, ... a

•«iatak*liV ••***
*i‘si
• .«
•«) MUI*4
r.

I***’?*

b ,4 m

ti
H* • UkIIm
<••-1

1 1

-

•A

budai

' k.*;, I m-

r AO

KtCMTU £>

t

• • Ikt

e

4

»

Uždirbk
“Tikrai, Viešpatie, laimi t rok
k It Kryž. lėni. aky r. Prisira jos laivo gryna ir skaisti kaip štu regėti tų daiktų, kuris taip ARIA UČIAI REIKALINGI
DIRBTI ANT LYGIŲ
šė gražus butelis. Du nariu au tekančioji
saulutė, * pilna užganėdino Tave.“
kojo |mi 25 d«»l„ tai yra: Myki* meilės ir pasigailėjimo to varg
Kristus |*amdč jai tų turtą. prltjrv *>rs*.KOATŲ.
į savaitę
Ln,itt*'tiiL r,-iL*linui: I
las
l,axi<*kns
aukojo
25.U0
<1.
ir
šo, kuomet ji |iamatė suvytusių. kurio joks žemiškus auksakal- d,>r<h>. |i.ta*aA imk n>, niv» liktai i mu • Į
RACINE WIS.
^kyiė v»rių suliesimai Liv(u<
pirmiau buvo aukoję* &.IMI
[geltos aptrauktą, drelmnčių, vis negulėjo nulieti. Tai buvo Imiuc au*i4,« rų*a,a dralMMas; * *.»• I kin*»al ir kruu. un >ra mkalaa.
________
*
vni nukimjanių drabužių.
turi trumpu va*
w
1 Uado* | dlrBi; |I> | *a*dllf ir *1i,M- jinai vutootuM.
Ilug-ėjo 21 «l. Tautos Komio' Vietą davė p. J. Crihattskas, tat pasidaro 3tUMl dol. ir Mo vos gy vo amalu* ranką. Silp puikiau-ias neaprašoma*
iš. ■*■**- n*» *„>»■ |.<rud>M>««. au-iMiu Und,. ir leagva dirU.
Mr, valiau Jua lfcn>ok)-U Mto
79-to skyriaus buvo susirinki- |mj No. Kk»l Ko. 4!) CL, Cicero, tiejus Gailia 25.UU dot Juslu uai virpančiu Imlsti ktdliėjo jis: įleimniitų. |s*rlų. aukšti, sulab- ir |to-raiiiknaliii*.
| trtoiiiiu belu dioaornu ar
URBANEK BR08
oi mala kaiaa.
Spadjalla akjrrtaa
mas Sv. Kazimiero (mraji. sve- III. Ka* (tnuiirštų tą numerį, |tata|M> kaipo gari s-s nariai. “Ponia, alraužn<» kaip tbngų re kryžius. Ir kiekvienas akine
mok.aunn «.m tiurinu
maMViso
aukų
surinkta
73.05.
Pas

UMNKN*
TAU
JUM
myli,
suteik.
’
!
ąėlis
|y
•»
išaugęs
iš
aukso
s,iiiit ai nėj. Susirinkimą atūbiėtai tin numeris Ims suranda.'••II mm<I <»l> tlnlrr*.
Maloiiiai ji (Kisižiurijo aut .dėjo ucišsivaitdiiiauriu gražu* ««*a
-v- Cbicuro m
pirmininkas T. Zizinin-kn.-.' um> Darbininkų Užeigoje, 1447 kui gerti. kalltėtojau aiškino
MASTER SCHOOL,
apie
k
ITamonės
lietu
liovę.
uuplyšusio
pavaigėtio
ir
švel-Įmu.
“
Kaip
tau
nulosi,
ar
lai
Mėnesinių mokesčių įplaukė Ko. -’iritli Avė.. nrl»a pas klebiPo to prakalk** (tasibaigė. mai atsakė: “Brangu* Imli, ne lunku* yra davinys, (Inaf“
tlŽJSu Nutarta surengti pra-'ną. kun. II. J. Vaičiūnų.
190
Stato Str.
PAIEttOJIMAL
Po |*rakall*ų pardavė keletu noriai duočiau ir dūlei bučiau “ Viešfadū*, niekuous-t neteko
a
■■m.
Laks
Oak « taku
| Turint patogių virių drnbumiis'-tos 11-vės šėrų.
įtėkinga
taa
už
|*rič*niimą
;
liet
rageli
tokio,
taip
karališka
ir
" *" »
Po Tautos Komio susirinki- žiams. U Itaml. Kryž. imi.
l'MK-tluato
<**«•• M.nvii .
Pamsb-lyj, 22 d„ š. uu, įvyko varge, netnriii pinigu. Aš ne lugnlo *telto‘,imi daikto. Link »•' 11 ■ •• v « «u.n> Imk' i ,.. . i
imt. p. B. Tėlevičia, l» Itnud. styrins atrišankin j vfos geni*
i*xlrn susirinkimas L. K. Kryž. onu |suiia; be, liktai viena iš sma yru man regėti tavo šyvu ... Krftom. in.lMrn l*nw<5. >i«. I'd.
DR. L L MAKAKAS
Kr«krasv*« V«ln tuits. Ak Įmik Utuku
Kryžiau.- rėmėjų skyrių pinui- širdžių.-, kad liestų nelik nau*
lėna dr-jos. Nutarta |ira*b*ti vargšų žiiummu. kaip ir tu, Ino tose rankose
Į nu,. >*
|l |4,-4 toVm. H.Hdl v
niekas, atidarė-L. lt rėmėjų jus drabužiu*, sitalus ir avaly*
Oftma: IT1I
4T0i
Į s sutl urhto luito to|Sr |to **■>*< eitodarlių rinkimų drabužių ir bu.“ Žmogau- rattk«N* laivo iš
VaHn4o«: •;>»—!*. »—S tr t
skyrio susirinkimų. Nutarta e*-j nę kukius kns gali paaukoti maisto. Rinkimas prasūlės su
“Ar žinai tu. kas galėjo dm*
t•’**»<’•
«
Tstafnima- U»u!<rard SIU.
.
I
Ml— <tou IttoKcl*
tiesins sugraudinančiai, kuo
llaOJ«a<-t>a- <LJl
W<*^
ti per namus ir rinkti drūtai*[Lietuvos varguoliams, bet go ragiėjn 29 «L Tat Klizab-tieti toki Itrangų «biktą man!“ ' • stale M*.
».w ruiM* v v
Tvteloaaa: Yarda T SS.
met jis meklė:“Maža tarnaitė,
žiu*. aukas ir kitus daiktus I- įima aukoti ir tu*šioln*, atlie- čiai. stokim į durių, ir kas dar
“Ne, Viešii|*atie. Ib-l liktai
sesutė, (Nidaryk ką man. aš iri
l'itM-SkuU I •>•«*,>|.«Ml... VltO'.kk'S JI.
Itau«l Kryžiui. Įtink* jais iš kuinus drabužius bei avalinę, bu, kas aukiuuis, št4|Aitue mu
« «>rrluit4 Itoihe. Ji* e.'l, midavė
turi
indi*.
Tavo
dranga**.?
kabuju nuo tavęs! Duok mau!
Liti iii.,lua<<i*.r |.irf*»«*4l:
liauno noro apsiėmė: A. Ziz-i Nešiotus drabužiu* pirm an- sų brolius ir seseris vargstam
Lmi. K. sar*|<«.
TH l'n,m IMS
Aš esmi pavargęs, lindo |M*rim dūlis Tavo mylėtojas, garsu*
S7 N. <iR ><mI« 1,-m
luinskaitė, ll. Moekaitė, l>. Jer- kosiant, reikia išvalyti ir gra- ėitts
IJHuvojr.
I*u<luo- |AM; tH.| hMUU> širdis |mliovė, kardinolas artai karalių*: gal
fctoM-to- IM). Stotom
L r.
kenčia. I*. Karoliuna*. ll. Te* ž'ai sulopyti, taip kad butų ir kim joms imgi lls** rauką.
tarsi, tvaksėjusi, (b lls-k mam*! k«*k* galinga* iui|**rntoriu* ar
- utm vis i*cxTtNTAa
levičia, lt. Knr|Nivičia. J.'pečium mielu (težiūrėti.
Valan4«.*: au« ► r>io Iki • rak.
EIizals*1 iečiai, ueatsisakyki- Nepalik čia manęs (sinti m*gu ba Tavo vietininką* (utpežius. I
ANT PARDAVIMO.
NtJ- įlomi* l'-'^al įtotatiiak
Ogienskn*. Rinkimas prasidėjo
Drabužinius vieta bus at.b- nu- ano aukų. kuomet atris ]*n» suteiksi kų iš inriks t ievo, Kns tą allitužuą «lavė Tu u.
UIS MI, .VSUI.VMl AL
su rugsėjo -4 <L Ir tęsia iki sjk*- ni seredomis ir |a*lnyėūimis. mus rinkėjai.
Aai e<**4’*«*i<
s-ksia-* (to-flMR.
duok mau“. Žiuri*jo vaigsa* brangusis Išganytojau, yra tik
art 41-m* <ia4«4a
Saratit
|*»4<
>li»c.
ln.111 ra«kxlialio 9 tL, i. m.
, iiiio 6-o„ valandos iki vėlumai.
rai
gariuugu."
Išgauy
lojus
pa

j
jos
drabužiu*,
kur
tarp
storų,
P. Kool
M attoUkoriOls:
Tai-gi Karino lietuviai ir Ii**-! 1 Tašome, visų. kad sa dratankių kvoldų ka*žin kas su- kėlė akis aao to, ir atkn*i|ė į
•om
Aml
tavaites! Neišleiskit tuščiomis Imlių aukojimu paririrabfatnIditgėjo. Jauna Mergaitė su jų. kuri dalvtr žiurėjo ant -I**
įsm-sje* UiDf. M. T.StrikoFii
rinkėjų. kada tie atsilunkt s Į met kiek galima greičiaubruzdo. jos (dmta raukei*'- grei veido su dūlžiu tuabuiumit ir
LIETUVIS
namus. Aukokite ką kas galit čiaiis. kad prieš žiemą butų
tai surado iilamtį daiktų ir iiusistelh'-jimu: <n* vei*b« jai
nrumuAi ui e
atrodė
garbingas
>«i
m-ap-nko
ir kiek kas galit. Atiiiiukiiii gulima juos jmrių*li Lietuvon
prisis|iaudė jį sau prie kiuti
S. D. LACHAWKZ
įsas ar. om nu
ant Lietuvos kareivių, kurie*. ~ „
Ofisą Telef
IO
nė*. “ Ihtok, Mergelė, du* A man uia meile ir |*a*igailėjiiuu žtm>uių.
kurie
o«4uirtų
plukė
ir
stendu* kaujasi su jan-sai* už:
Gilioji* M*n«rti-je, IJetuvos tą. kaip Dievų myli,“ kalbėjo
spjainlė ant Jo. tas vei«b* or
savo ir musų laisvę. Aukok it* j
Mo-tapilis. saku, riogsojęs ri- vargšas.
HOMESTSAD, PA.
ka
Ką laivo drasky ta* ir supur
<let loriuvos kareivių be Jokio
Skaisčio*, I*-, didriūi liudėduryje šlamaaėiorios girios.
vintas. Ibdair gražiausiu* su
iš si teisinimo.
1‘ellktndienvjr. rugsėjo 19 Jis išradęs lyg juodu, augštu sio (s-rimto* akys jus. tartimi,
Rarinūs-iai, nepasilikim už ' U VaUan.t iįo,IH>h.au-v |iar. inuru a(»iiplas, žiūrint uuo to- sumirgėjų, ka*la išvydo truk i!«*mir>tam*ia gražy b* ir uw*ib*,
UYPYTMJAM IR
dieviška
ir
žmogiška.
StiS *x» AUUaml Ase.
dvigulių, kelios tautos, o tarpe jų ir b*. Giria jį riilč net ilga* Ui-' kančia* to trargš<*, ašarų pil
“Tu kalia tiesą, Ona. Taa
rinkikai kartais kuriuos namus
|,uv<>
vakarų. kus, o lietuviu* tenai gy venau-1 ,‘ttS ūkis. Tada abu jautėsi su
filtru (iffteto
«r<T
H-lk St
čių*
linksmino
giesmininkai
!
judintu,
liet
kaip
debesį*
kad
yra
tikrai
maun
dūlis
draugus,
aplenktų, neužeitų, tai meldžiu
Itytmetyj jau galima buvo
l*l."*« <*»ra»® 3*
savo aukų atnešti jut* T. %ix- iMstelsdi, kad artinant irs va I taukšt ei i ai, kurių bl«ai daug *ū*nka nuo toli ldizganė*ių kuris luutukojo man tą <laiktą;
•etja
«. M-H
■M*
bei
urimvo lo <bikt** <bvėju
buvo
tame
miške.
žvaigždžių
vešlu,
taip
jų
liadminską. 1241 N. Krie St.
karai Imis lietus. Maniau sau.
Raum ir linksma la-gab* Im«r angštoji <bu juk* kunigaikštis ir lt. Žiūrėk,
jeigu lis, tai nieks aris-važiuo«'iesyb'* grait ra Ona, <bl«r. Ji. kuri <bvė mau IJeltoSTa (IralMtoina patarti* ■)«.
į (uirkų. Gi kaip sykis apie 6 vu gy venti musų semdiaius!
lą karališką almužną. yra tik Šilto alaOiuL... • toiM <Urt>u ImsiSd|ma. xudžiuva*i lietuvaitė ,“UM'
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
talaadų ir prnd«-jo lytį. Nekurai
dūlžiu
mam*
draugu:
vie

“
Imk
I
mu
L
*.
Aš
tau
iš
DieTrl«t«tou.to M-Ktstar 1T4«
rū* iš musų nuėję |ms vargo na rgek* ėjo t«» garsingo ranki
CtlM» VtMOKIk* IICM
Rugsėjo 14 d. bv. Petro nininkę užklauM-m. ar važiuo (miesto) tamsia gatve, ku*nm*t!Vu nmiles duodu. Tegul laimi nok ji vadina save iua4MUs*a 814 W. 8 PL Chicafo, 111.
SI.-.7 Sutofi U«*-l ra lUMtletasU
Tai. Caaal tISS.
draugija laikė metinį siuuriu sim, kadangi lįja. Jinai atsa aušra kėdė išlėto jmulų naktie*'m apdovanoja tave savo ra tnrnaile Vieš|Mli<-s a«*zaus.
K»ni|
*v
<■*
kimų paraj>ijos svetainėj, bia- kė: “ kad ir kirviais lytų, tu užlaidą, kuomet lam»unui apk*i luybe,“ ji raminančiai kaitėjo Ziuri-k. Ona. dabar ant tavo ulrne susirinkime suėjo svarsty tini važiuot; (tagalbus, ne cu «lo migilžiusi žiminiją ir šviesa ir maloniai dėjo į jo rankas luužno*.“
kry želį, auv** muėiuti** |ai*kuumui daug svarbių reikalų. Ap krus, uesusiieiaim. “ Nuvažia užviešjiaiavo visur.
Ji pamalė tarpe garbes, auk
nę
dovanų, ne* kit«kio* ji ne- šti ir visų tų Itraiigv-ayliių savo
tartų avarkasaias reikalus, ta vę parko svetainėn jau rado
Mergina ėjo taip tyliai, kaip
po perskaitytas laiškas iš Liet. me žmonių. Tuojau prasidėjo aušras švitimas kad eina didyn turi’jo.
mažą. senų smlilitsj kryželį, ka
Vargšė <>im(j-, uuriatos ne rį gavo nūn savo mirštaiėios
Baud. Kry žiau** rėmėjų Ceutio, žaislės. Pirmiausia amerikonų ir taip greitai, kaip skutuiu* de3109 Sc. Morgan'Street
šiojosi tą brniigų |*ulttiki.i. nuo motinos. «i įteikė anam vargin
kad betuva šaukiasi prie mu mergaitė** įlainavo ir žaidė. beria šešėlis.
< mt .too. ii.iaatM*
1 SlrtolM Vi
Netašytų storų rųstų. lietu- latos turėjo savo širdyje motu- gam H-m liui iš meilė* Dii-vo.
sų ir kad mes turime fiageibėti Uotus | m Imi i gu*. slavų mergai
Va«tok<i«.: —. i imi 11 i* rym;
Kiai loki y ra meilė* gnly lė.
jos daburtiuiame jiadėjime, ne- tė* laidė, bius žaidė* gana už viškos grįčio* milžiniško didu-il’* ‘k»viM»«*l«*. [teik*- jai tą kry
i ra i-*<tu iki • vafc. N*d,-U»mia mus k iki ■ »*L
kitaip me* nebusime verti va imančiai. Kaip vų-nos, taip ir im* ir Lietuvi** kunigaikščių rū žx*iį jos ns'tina, kada gulėjo ka«l ir motino* žodis, t«*ks tvir
aut
mirties
|*atak*.
Tada
sykiu
tas. kaip (dieno retežiu, ta|*i
dintis jus vaikais. Draugijų- kitos savo užduoti* gerai at mai spindėjo maloniu atspin
su
(af'kutimai*
ant
*ū>*(ia*au|{ immiu*.* a*r?l prila kiau akmui
sutraukyta*, kuomet Dievo* toj/
džiu
jai
praeinant.
nariai, atjausdami savo bio- liko. Nors pulti i ko* mažai bu
bu* palme* m Imu *•> !*»•* akiu
Kimmat tu Lmi* «uv falšui ak
Lyg dvi y |*ati ji su savo še . Im žodžiai*: “loiikyk *j kryži pareiknbv**.
liu« ir sesutes Lietuvoje. buU- vo U't raukų (dujinio buvo
d'jtm«
kuomM rai4*a lieja* ) kru- > i
It
šė-liu ir su m*|iaprastu nušra.*- ij kni|»o dūlžių (inbik«*s brangeDr. G. M. GLASER
ra. kuuiuei akavai ar aiu*i ar rsre iš iždo i»uaukoti
ir liek, o tiek.
Panašiai ir šiandie atsitinka k*L tai luomai jrra UnkUa. kad |
gn*itumu lėgo Onutė totui* se- "y’".’* visuomet turėk savo utJum* ak lai u kuo ll mee*j
tuujuu (atsiųsti į K B. Kryž.
l*rakiikto»ja t f tiiatal
Nekurie mus vaikinai pra iH»vės Vilniau*, rniuylės pilno- J mintyje ir melskis už umnr tari** lietuvaičių, jei Dievas iš reikia
patrrliuaa priduoto Jauta »rrt«u» .
ofOM
SMP so. Ma
reni. Centrų.
dėjo iiiintyl. kad gal jiems tu*i
jų |*nroikiibujji aukos, ji.® ta* ( pauraavn-, ui prta-toa-ri, kalti,
k, re, SS-m -e .
(Mr _
aat taip aamaS p«* Ik ’•! ll
mis gatvėmis, o siipryl** np prie jo. Atsimink, jog per Jį
Garbė bv. Petro dr-jai!
Sll.<-t JAUSTAS
iitsižielgdaiiHi* aut varzuis'iųneteik* žaisti, m** kuip vienų.
musų
išganymas
minia*u
Daug
link. suminkštino umdaiiiės ko
UMrrltku. v»ruko. Un*ft
JOHN SMETANA
8. tipelis.
jų nlėžių. ar tui iškylamuose
taip ir kilų tik mergaitė** žaidė
B Ik*. U Ilgu
vos ganią- Rausvai, tarsi, žėrė vargo turėjau pauerii ir iškru
SpedjaUsUa
iiI|i.i VAl.Akls**: Nirto » ryla
Bet, ant galo, ateina varginti jo šiaudiniai namų stogui, pra tėti iki aš ta|iau jo savininkė. ar tautiniuose reikaluose, eina 1801 Aldų
8. Afhlūid Ar. Cincacu
ik, ll. t,t*a 1: Iki : I*w ėst. a«a f
&ACINE. WI8.
'titnkė (l. Pikučiuto ir Im*)hm va einant tokiai laetuvos dukrai, Klu|slaiiui aštriais nkim*m*lių lenai, kur gen*vė ir id**ub*. m
Iki I ralaudai ra k»ra.
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lietuviams, jm-kirtu eik*. Pir lutei apšvietus. Gatvėm* akme naktimis ėjau ieškodama iki su ir (uitt ij«*tiškilusi su riekiu irĮ| K»nb*r)to 11. |(, it. IT ir II
Tt-mikH* I «iar<> p t. ra**
mi utsišuukiu į Lietuvon dele miaii*ia Mergino* junbiinavo nys gulėjo ramini ir jai užmi iinbu. Dnlinr tu žinok, jiig ši* skiiuiluitėitiis žodžiais ant lu
‘ V.*I.o4". nu*< ,4.1 ttr)iM iLi s
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JOSEPH C. W0L0N
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ri* lankosi (m* lietui iuui* nuo vili*“ “Noriu miegu“ ir, ant kai. Daug karty tie akmeny * J ««»*
'» 'M*p»raxk jo.“
Petras P- OirėuM.
Lietuvis Advokatas
Iboinu kolonijų*. Kreipiamo galo, A. Anėialei skambinant lituliju nar*umą.kn*ln Žvaagėjo
Kaip lengvai ir kaip graliai
*<«.
LA K-UJ I*. STtilxr
G»«,ii>ti'« Tcl. Iluntl.oldt IT
tat per u nišų-dienraštį “ Drau imt pijnho, |uišoktn “Klum- Putai garsini li«*tuviškų karžy gal dūlį auka būt |m«lnryta. ka
Larai* Slll W. i! nd SlfBBl
GRAND RAPID8, MI0H.
da žiuogtt* trokšta.
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DR. A. A. ROIH,
1* R. K. rėmėjų skyrių, jm*u-ĮDaily* Messenger“ laikraštį! Ji išroflė užimta aušros s\a- ’lyls*j, Di»*to meilė* perimta,
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_ __________ -----__ —...
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C. Z. Vezttii

PASIŠVENTUSI LIE
TUVAITĖ.

Dr. S. Naikelis

kMn kalaaijų.

P. d.

SEI6ĖUTE SAVO AUS.

Dr. M. Stupuidd
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DR. LEO AWOTIN

Malioriai ir Dekoratoriai

P. Cibulskis ir J, A. Poška
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CHICAGOJE.

S CMCAGOS LETUViy
KOLONIJŲ

Kiekvienas kuris rengia baksą siuntimui į Lietuvą Pažystamams ir
Giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus:

KATALIKIŠKOS ŠVENTES., ’l'ud reikia diilutr žinoti, kuri KUN. LAUKAIČIO PKA------- —
Įirieilvjc Miktnu* pivuinn* ar
KALBOS.
Pirmadienis, rugsėjis 29 d., brangumu.* prigulė- i.-iuriittni
nuo |uiti*
pieKirietriu. Jei >i
Antradieni. (l'tarniiikn*) .'Ki;g
ttv. Mykolą-, arkamola-..
Nukalto l*m-iib**jiiiio s
Anlradifiūt, rugsėjis 30 d., j,
I.<i nutarti nnpiiJ.,i •
Kult*.
eiri
iii
.
Iiiniint
Miklu
|«»rap.
Itrivldon
Purk CliieaS v. Hierommas, kun.
1. I‘■raA.sk į I.i.Iiuaiimii Atneriran Tiaditig i’o., (i \V. 4> ih Slr„ N< w York City. ir gauM Muulimui rcikalinirm lai** ir imk11.ii- įlipu-. Kitai|«vi Miknių* vo.
Mina. kurie tik n-ikaliind. Pm*yk |w tetuj vi u kirkvirnam lwVmi. kurj manai miįkIL VI lai nieko nereikia m«*kėli.
I kaina bu- mpiieinaiiu* ateitum
Tn*»'i.’idi«*iii» (Seniki) I .-pa
KALBAMA APIE CUKRAUS
2. Itakau <li<luuin<* turi Imli 3 pėdu* il?iuno. 2 |«ė»l«« plnlniiKi ir 2 |<ėd«K auir-hitno ii lauko mieruojant. (Jokių kitokio <|j<lnmn
lių Dievo Apveixdo- | mm piju
čiai- iiii’lai-.
PABRANOIMA
bakuty
nugaliu*.- wi,Mi lu |H*ikrm im<*.) Ikik-a* luri Imli |*a«k<r> lan ii balty
arlia SJ uiJio Monuun.
H
ta
ir
l'nion
gatvė*
vakare.
Pat-ni liiiiokini'i Miknių- i?
l><-likl:nli<-iii- (t'ėlnyčin) 3
iii ritėju -uvaž.iavima- >li»vi už
JL liklok l**k-o vidų plonu aliejiniu aink-tla -- kk jonka (panaSia j tty. kuri* vartojam** «t«1ą nltieali).
1920 metais svarui prisieisią
(ui, kud Kulnį* cukrau* mule- •juiliy šv. Jurgio | m raitija
4. IWk i InHty dralaiht*. Nevenk** ir vi«*kiu* atkilto dalylm. lik ne<Wk. m^*M ir kvirltaty Milių. Tų dalykų negalit*!
rejiinai (cukrinė. nemirė* j Im 33-čiN ir Anlairn gatve, <1aidėti delta ka<l kakaų. kurtume yra lą-rtau-jK-M nrperžinrėtm mė«w arta tankų, valdžia ne&cis ildtyrtL Kvietiniai Miltai yra
mipo vakare.
lu nupirkit.
tlnrukinin Miknių* iMlirliėjų
nždrnnirta iiii'iMi » nžrabrR,
Set:mnriit*ni« (Vtil.’lia)
’
Tilo Iii lu iivrižinvilna- |a
.-ųjimim t liiengoje Imi iiv.i
ilnrė net ir n*»dineijų. kuiinjni-|mIių šv. «Iuoxii|io pnr. South
A lUkity pilimi prtpiUhk. taip kad aadrti thiklai ne-ikrat\b, ir ncNlatikiutų.
iiavimų. Suvažiuvime kalki
n-i k niauja nupirkti Klibu m- <‘Iiwhr«. Tuoj po «nnwu.
A VJkalp* virių. a|*kalk apmky* Idėka ar vėla l«abq aplinkai, taip lutd kari norą lentelė nepa*Uiw<w<n«*ų.
ma, kad už kiliu *a valčių Mi
Ikrų. Ilcjcoliorijų pn-iunlė np
PSrmmliuoi* (Ihmoilėlis) n
knius svarui pri*u*i*ią neikė-1
T. A lydi i .ii ir gražiai tiitibhk dn rail*4in. kūrino* me* pri*iun>-iatne. ir priklijinA ant Mm* palngiojr vietoje. Numeriu*, ku
k.-rilm majai tnryltjii (Imtiniui) *(«nliii Aušra- Varių jinraji.
ti la eetrity. Iii I92H liūdni
rie rainlaM ant lų rn*l*4ių. tnip-|*ol poraiyk nal luik-««. netoli priklijuotų raštelių.
2323 W. 23rri pi. Chicngn vair |Ntuiatn prezidentui.
svarui reik«ią mokėti te*t 2Suvažiavime. lu* to, |m:ii*kė- kare.
5. IT rk*j*re-ą oriui už fo ilu ūžimų pat* npui«4;ėk iki Ne* Yorkn.
MUltti.
Antradieni*
(l'larninkn-)
jo. joj- Matulio cukrau- yni
!». Neužninxk iipihltti kimi* Iri* (Imlių, raumų ir ęrllmtai tottuliam IJankų ir viraa Iri* i<oų*k Inojau tokiu *u mmicy ortlePriež.i-li* e*uuli luiih*. knd i
iri.tr užtektinai. Ir eukru* tu* 7 *|*alių Vi*ų šventų |tarnpi
riu ar erkių u/ *iuiitinių j Lietuvę, aprautų. priMutymų Lo-tuvoje } valų ir p. Jei |u*r a|»irikimų pri«ių*1utnei prnlaug piuigti.
Mikrn’i** iu* lik , termaža. liet jo
ja l(o-«*lau«l III. lirtfMi \Yulia-b
turi l»ut brangesni*, kaip
diliui-’ liuli* dar i*-ime**ian*a
ka* atlik*, lm- -ugtųžiula. Jei in-užbk*. me* turėoimr mnuli bilj, kn<l pritn<4i*‘*«nmet. PraSmue tei*ingai apiduiitliuoli. kad nerrik*’, niail. Tik taigų* tanu*, kad u v e. vakare.
Kurop-m.
tty mum* betvikalo laiko eai*inli. Sin*k 14 milų iiž kiekvienų ovarų pilnai pridėto įtakon.
didžiuliui krautuvininkui pri-i
Ketvirtadieni* (Krlvcrga-)
permnžn Miknių- lodei, m—
I Urtė dane Miknių- ir litiko- !* -,«iliy Mv. Mykolo |«irapijo.
10. Me* priiiu*iim* ir maža* l«k*ttktt* aria ir rituliu* — Immlulii*. I«I jura lurivinie fierkraiiti j l>ak*u« prie* nunlimų per
ujuivi buvę* nevykę- cukriniu
.*• 1144 W‘. Uakin-ia avė. (Iii-i kokiam tai gului.
maria*. Jei nori lokiu* ri-uliu* *in*li. taip |wl paženklink, kai;* ir k*k*u*. l*-t prriiipk po IS milų už kiekvienų marų i*
bu n ikij iuub*n**jima-.
Tuo tarpu vvriau*vbė vd- eagoj,. vakaru.
11. R«Ayk <*-ki ®v «*<«M y onlrrj vardu Utkuanfam American Trading Co.
Ui Kun.,w.n Mindama dau.-.k„Vtlja
Penkiadieni* (Pėlnyeia) 10
cukrau* halei, kuri J**»iai už ji •lionrrieriii-’
12. Admoiok kii*ku« ir *iun1iuiu*:
Maliu Hv. IMm |arapijoju \V.
branginu
moki ma. liuli *n
I'ullmatin III.
pi v., piiktlnma r.ėu \*iu*i‘ MIESTO TARYBA TARSIS
29 niguėjii, 2. 4 ir S .-jaliu
LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
keje, jo uvnrui u/.i.mku I!) c.*n
APIE PRIĖMIMĄ KAI
piakaIIiii fud*us.
tty. Anglija K»
DINOLO
Tad Mik m u- i flirtu'*ja i. Mi
PKAVBMMAB TOOMB L.
grantams. yra ,alinki* krelir Tam tikslai
VYČIŲ CHIOAOOS
visų cukrau- išteklių |Kiidiu>djalis
KUOI
ti Kūroj m i.
B«komendu«jam. kad dėti drabnitas Ir čeveryktui f balos* karino* norite rinrtt Bėdotos drapanos jtb rrika-

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus.

6 West 48th Street, New York, N. Y.

Du( iftdirltėjnm* yra lu* v.,t
Al«b«niuinatn-: M'ntkoaiak.
ga*. kad jų. Šime! turi vaduo U'nlker. Culli-rlon. Link. Lyk*
to vyriaa-yL’*- nurodymą* • ir Hickurl |Min*ikal«vn*. mie
mųmUiiii Miknj Euni|H»n. \ y. lo kb*rkn«
lt-**’ rytoj. mg-,
riauuylu*
Miknių* išvežimų ihl. sušaukia sjs’eijalj miesto ta
kontroliuoju. Vyriausybė nr- ryko* susirinkimų *u tikslu pa
Irbliia išdirttėjnm* |mlinknmą sitarti reikale oficijulio priekiekybe cukrau* *iu-1i Kum minai l**lj;u kurdimdo Mereier.
jam.
kiamud ,*i-lara-i* alkėliau*
— >5.4 alui* laika*, ei ji* Wr- ( kicuKofl.
Tory Imi* Mi-irinkimn- auloriper1olinii*in. kuomet ta vvlianaixuo*
majora Tlioui|iMinn |arin u-ylų— konlnd** bu
kiniu. Panaikinta gi lm m kirti piiMiiiom komitetą, gi
gravediluu galui imi- taiko*. *** a|«lirt** vi-ą tai i-kilmylu*i
«tikru u* iutlirluju j |»n»granuj

Praeitame ntarninke |fc Vjreiij (lia-ngo* Afokriuio Veikianėkiji kotai-i ja buvo auta
ru* *urengi i uenakije. *|ialio 1
*1. vakarę |«g<-rtiimui p-rb. kalbinki! nauju* nariu*, dirb
kun. J. Idtnkaiėio. Kadangi lą kite. Tada ir j«. gabmit |m*idieną kun. litukai Ii* Ui* ui- girti.
imta* prakulluimi*. lygtai ir
K Jutoto.
kiloM* imlogioo* dn*t»o*«-, tat
L. K. Krjri. rentejty akyr.
vakar** ta|m ankeKa* j *eruafttatorins.
*lą. S d. *pnlio.

Vieta lm* |a*ki4lda vėli oi.
Apskričio Valdyba.

tt TOWN OP LAKE.

t nasjas Bnrieaytose

Valstijose.

tt T0WB OF LAKK
šiandie, t. y. rajpėjo 29 «L
vakare lluvi* Kquarr |iark<*
evHninėje kun. prof. Pr. Buey* *kaity* bdceijų: **Katalikty Bažnyčia ir harluninkai.**
Vi*i knr*i*lai’|*ra.MHni Mi*i-!
rinkti.
V.

SĄUETUVII
JUNGOS KRAUTUV1
901 W. 33r4 Street
Aat Bridgeųeite
T«*nca|»bnkia jo* nei viena*.

tt MKVO AFYUZDOS
PAAAP.

Turime atravėrinti Ir
Aitnuui |»rnneJu. kad (9iimTurime krn*o* nkyrity iėeiunčiame laiaku* ar kitan
go* A|mkriėi<> Moterų Kąjuu*
reikalu* atliekam. Tarime įvairių laikmačių.
Liet. R&tid. Kryt Veikimas.
go*
eu*iriukii:uut
įvyk*
jmm'f'ia yra "DRAUOO" agentūra. (Salima čia gauti
čia enk nu i* lm* mažai ir ji
:
Vi*n*3
mirtinai
patentas,
ki

“1 žmogų” nn*i]»irkti, paduoti į jį pagnnanimų ir dar
bu* br*ngu-.
Uuvu-iaiin* nmiH-Muia *u»i> ’b'dyj, rtfgnejo .11 <1., Ilri,*rliloii
ii AAISJOTNGSSIAMM
tas pagautas.
bų.
Turime tai)ipat bsjfty ir BttldakBjgity.
i*:ikiim* ,m*in*U* Veikimą* tw* Parke* \ekullw Praradęji uw*
Priti brangumą yra priemo
UNITED
8TATBA
Praeome at*ilankyti.
I'rnetl.. |H*nktn<li>*ni«i ryte |*e; -markia u-i n*. žiniHiut. t* l*niM«b’*« Avmh. |rara|l evelni
nity.
OOYERMMENT
kelini |*l«->ikiii nžpimlė .1. S. pri**.a*ttMt kilty darbų, kurių in*j. Prmlž.ia 7:3<l vai. vak.
Supranlani:i. *nvnxi.t vii -i**ji i**,** A S«»ti • lir,*t*>» i»fi*ų, 212d dutigyltė *i tuėOMij Mi«i«lun*.
Vieo* tkdegntėn yni kviečiat
m**
Imtiiini nletlaiikyli.
eiikrnu* iedirlujat l<* ti*o m* U <- I Iii gal. ,ln lik-!.*i- luivu Yra Mikmun. kad vi**nn* žm<<5IZNIERL4I GARSINKITE
mito. Ik i t i*kn> žitimna ii I*-* . I*.imli pinigu-. k*»!.i** ..fi-anh«*lis> vieti;
^DRAUGE.”
M. Joeaitė, rait
jų paeakynm.
Įimto (tatvežlt i- įmuko- apmo iTaip jml ir veikime. Tie jm
Kad rukru* trieilyje n* |ia k.Mt darbininku
ty* žinoti*’* dnrlmoja*i |*ara3E
■S
i£
brangių. >r.t tinkama pii.-m.. j | |. ;ikni „fi-,. .iirod*. lik vie l’M’“ ir
reikalai*.<iy|*ač
A. + A.
m*. Tn plieiiHtiH* priguli i.o<*
nterginų. klerką, šilai lieji- iiiu*ii motery* ir mergino* už
jMitie* pn*xi*l*nto tVil-on**.
tn pakelti nitikie ir eiti nu imto* intrnpiju* 1iaxaru. Jo*
*ako. kuomet uilraignim eitų
Kaip kar>'*« toelii. tai| i* i HMlyton viel**n.
ilnrlią,
ta*ln grndteim kitą. o
*lal*nr <lar Veikia pr«'xi*l*«nl**
|te| t n** jKičiu oi<ii*i«*ntu ofi
į*teigtH lnril*n eukntn* |*r<* • m itiėj** kilti* klerką*. Tu»* ipoč ilIl’ilIH** IIŽ. L K. K. veimirė rugsėjo 26 d.. 1919
tinkini tiuikili uodu ”1 ii i in- pnomlė. ktt* *int‘o-i. i--i kimo.
3:30 vai. po pietų 49 met**d Siūle* Snvi’i L*,iurii/jit*•••* * m’
r<-voii**ij ir p:il«*i*l(* k**
Mu*ą parapijttj yra žmonių,
tų amžiau*.
Board”. Su p <*/.i<i*-nio pah, Ii. -m iii, j pl* .*ikit*.
kinių ėinly* dega Lmtuvo*
Paėjo ii Kauno Ouber.
rimu lo tartim gali nutarti.
Piktarinitni i*-*liimč loiikon meile ir pri*iry*imti prie *nvo
Raseinity Pav. Ėringių pa
k:id nl**iiioni i**i"« ui**tatn
itlgs»l *;io*l»«l:iiiii, !»*i niekti m* le'olių. kurie knujiiM Aiamlie
rap. Pajūrio miestelio.
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\pi,. ii-»likiiti;i pmiieAtn |*» irėmiut-tų tlorlm. kož.iutnn* K
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1 iioiut'l Su\. \ n' tijutii
btiin li<t,:ii.
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tara
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r tn Ii
Ižil tleteklivu |ter tlit-lių «llki -lovį pirmoje vieloj ir tl.ni
Kryžiaus bažnyčio 9 vai.
vLmiiiiui*I |«oi*bivin< auta.
><> i iithuk ttli-n ir viduj**. £*itu*ia |ui*itl.*nbiiojo lo* <lniuva
ižryto į šv. Kaaimiero ka
i i retu •.
tIII II eelilO. \* .i
\ Jrie o:im vakarą*, lą pačią Į gi jo* naiidoi.
pines.
Itė eiikto nupirkit.! *i turėti
Verta |ioil*''i biuot yra ji-lė
"UO. t ■ !* I tivui buvo vit>noui
tei*e Mikru* ir k:;in
Velionis paliko nulio
nntiurvj. Staiga viena* \ S:i*uan*koit«*. kuri |ia*tnriio
T.
dime moterį Barbora ir 7
i<> * oniil lo pai* ju laiku prie lM lt. Iv. rėmėjų
k Ir
vaikučiu, kurity vyriausi*
tini1 Ii ofi*ą du *u kaukėm «kyrio prirnš* •uvir* 30 narių.
Akimirkoj ib-lektivr Jeigu ir vi*o* uito u*tuoniolik22 metu jauniausia 4 m-*
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’n. tn mergaitė, guli -akyti, kad
po num. 1730 W 47 B:r
lo
koiiiv I.
uituouiolikiečiai
bu* pavyt
Viai giminės ir pažįsta
n Ji
«lėlėji n
tižiu vi*ai t ’liieagni. Tut mote
nu kviečurai dalyvauti
Draugo” knygyne galima gauti »ių atviručių jau jagatninta kaina tiktai po
laidotuvėse
ly* ir mergino*, j dnrlwj.
kelių i
\ vrai ir-gi ie*at*ilikit. IbrltLlckamc-s nubudę:
yra Peter
janki «!
rnu* »lž 2f»e. Ka* 2tl tai pa 2c kiekvienų. O ka imtų
otų mažiausia
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Moterį* Barbora Rim
Vi-ul
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(aitytų
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