
XX

<
Y

i

J
I

KAINA O CENTAI
PWC8 “ C8NTS

f

DRAUGAS
UTHUANIAN BAILY FRIEND

OHK« •» CMraoK ta. Bf dw «»*» * ta* rraMra*. *• M ■■«!**.<■•. «■>.

7»V

CHICAGO. 1LLINOIS, ŠEŠTADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 11 D., 1919 M.
rjrmtro aa mxvxim'uvm mattiu maucm ai. tsia. at cmcAi.o. n.u.vota vgout vni: A<-r <w makcm z, tan.

f 
A

SECOND EOITION

ANTROJI LAIDA

META1-V0L IV. No. 240

RUSAI SU VOKIEČIAIS IŠNAUJO RYGOJE i •

Rusai sako, Pabaltija 
yra Rusijos Provincija

Bolševikai sutinka taikmties 
su Pabaltijos Viešpatijomis

RUSAI SU VOKIEČIAIS RYGOJE.
IdINTMINAS, *|ol. II.—luiikniėėio Dailv Mail koreepon- 

dentae i* Ryga* |»rnneša. jog ru*ų pulkininką* Avalov-tter- 
rnondt *u savo kariuomene ir *u vektorių kariuomenė* juigellui 
užėmė Rygų praeitų treėiadicnį.

I* Rerlyno pmneaaitia. jog tn* pnt m«ų pulkininką, vokie
čių valdžiai ltu*ijo* vardu |ni*iuntę* nuoėir-lžių juidėkuUv už 
*'nca|tkainuujniiių*' vokiečių kariuoua-nė, |iataraaviiuų lln*i- 
jai apeauguf i Hurijo* pvovmrija* auo holievikizsno.

Toliau* ii Derlyno pranešama, jog pulkininką* Avalov- 
Bemnondt talkininkų atdaram* l*almltijoje ’mdavę* eekanėm

EPI8K0PALAI PAGERBS ' 
BELGŲ KARDIN0I4.

Bet dar daugelio Jų ir reikia.
Sako, vizant puaalyj prama- 

tomn baisi betvarkė

DMnii, Niek., *pnl. II. —i Paryžių, *pal. II.—Kapito- .
Čia ii viso* Amerika* suvožia- na* Antine Tsrdrau. pranrutų t i"aa 
vę protestantų e|>i*kopalų bnž- taika* komisija- narys, kalkė- * * 
■yrio* vyskupai. Jie turi via daina* pram-iisų-anierikunų 
savo konvencijų.

Aito spalių mėnesio 19 ir SI skaitlinių apie rektnistrukrijn* 
d. šį miestų aplankys belgų -larlm* l‘ranruzijoje nu,, |ira- 
kardinole* Merrier. Tasai pro- 
testantų epi*ko|mlų vyskupų 
suvažiavimas tad nutari- iškil- Imvo Minaikinta Un.<lhn jvai- 

|iningai kardinolų pasitikti ir rių gyvenamųjų mimų. Iš tų 
i pusveikiuti. IMUKMI jau atstatydinta.

To negana. Protestantų vy- Katė* mMn tava sunaikin- 
| skapai dar (denuoja tų gar- ta -UNi kilometrai geležinke- 
i bintų svečių pakviesti savo sa- lių. Iš to 2jO1fi kil. jau atimu- 
I sirinkinian ir Įmklau-yti jo jinla ir pataisyta.

“••• kil. kanalų jmtaisytn iš medžiagos įvežimų", sakė llo 
l.fi7."i kil. sunaikintų. aver. "Ik- šit,, svarbių rolę le

is 1.100 unaikintų dirbtu- šia sarijalis nerimavimą*, pn- 
kily* dėl maido ĮmlirangiiiHi. 

I.vgiai vedama* |m*ekmin- Pa*kui šitų seka reikalavimu*

pranruaiĮ-amerikunų
kliuls- Įmdavė laimi Sudomiu

•Ižio. nmiisttaijos.
Karė, Įlietu mūšių plotUOM-

t Ftancbca, CaL, *pal.Į 
■11. — Yra gana maisto ištek- ‘ 
'liaus, knd pramaitinti |>a*aidiĮ 
ligi ateinančio* pjūtie*. Ik-t, 
šito neužtenka. Itutinai reikia J 
dar padidinti daria, išnnšumų, 
ir industrijų sanlikinmm įvy
kinti santarvę. Ne* tik lim ke-' 
liu hu* galima |ira*ih*nkli su( 
kraujo |>rnliejimo gadyne.

Taip kalis*jo čia Coiiuiier-,

Amerikoje
Vladivostoke Nužudytas

S. V. Kareivis
ARMĖNŲ GENEROLAS REI |«**riv-eatinMi ir nupuolimo.

"Taikie konfereiH-ija pilnai 
*ntnrė aniutių likiuų. kinu-’- 
ik-. Dm kanų. u»r* keturia*- 
dcėintt* turtų Inikotnnnu *raa- 
»i* pn*auli* turėjo uu-ilenkti 
;>rie* liai-ią tragnlijų mu*ų ne
laimingo* šalie*. Ne lik didr*. 
nėji .lali* mu*ų teritorijų*, ku
rioje *u*kailoitii tuk.dančiui 
luu-ų kankinių ka|Mi. liet mu*ų 
naujo* vieė|aitijn* gyvavimas 
nt -iduria Įmvojun.

"Jie apsuks mus."
"I’inu deėiuiti.- mėtie*ių aš 

al*ilie|iinu j *an> v ii-ngvttrius 
Kur»|mje ir Amerikoje *1oli 
imgellHn šitame utu*ų kriayja. 
A* m-ih-i-iit talkininkų jmliti- 
kivriain*. kad tie *nv<> | u žadė
jimai- km- apsuktų. A* žinau, 
jie mn- apdtk*. Ualatr me* tu
rime |«ge{bo* prašyti Ameri- 
k«i* ir tik Ameriko*.”

Gen. Torrum praves savo 
|iradšų kaiiųunijų kiekvieaųj 
šalie* dalyj. Sakoma, jog Asam-

KALAUJA B. V. KA
RIUOMENES.

Tuo tiktis jii iškeliavo 
Waihingtonaa.

PhlluMjihu. Pa^ *pal. II. 
Po ullikimo Įiirmųjų žittg-nių 

Iria Inrji nnm'-nų darliininkų 
cial kliuta Pririnkime žino-)Mirokrutaoti armijų iš 5 arta 
ma. ekonomistas II. Muowr..”' tak*tamių ir tų |«*ių*ti 

' Arustiijon. kmnm-t iš tenai 
lm« atšaukia Anglija** karino- 
:t*-tiė. Ararato n—puldiko* ofi- 
eijnli* re|ireXenlatlln>. gen.

• t-oreois. iš ėia iškeliavo U’a- 
’sli'ngtonan. kur ji* nori *nri- 
Uiti mi M-nato už-ieuių reikalų 
komiteto nariai*. 

Ji* *avn pk-nit* sudaryti ka
riuomenę Armėaijui išaiškina 
snririnkime Parkvav bu«1e. Jo 

rųjin suvažiavimo skyrium tilerija suari ja* virių, karri- lilikinė. morah- ir ekozrominė enririakn arti 4.-
Re to. ėia didele* iškilnybe* ,uk*sė apkasu*, tem*-* >"*tvurkč aut mu.ų taip ilgai , . .l*."’1"*

kardinolui rengia miesto vai- j^Mom lww stotai apklota* »•“* užgulusi, kol pn*aul* su-,'V* U
.um-x. .^im-i _^i ■!----------------- iritvarkv* taurojo prie .^n.. ‘-'Ua-* l« »*ų Aiuerzų ir

-• - > jftaskatta* *»v» taatierin* arpu-;
"IMvarkė pngalmu* gali IA*>***» •*"•** if?'**" "1^ ar-

Įmkelli neginlėtų-netnalyt) 
žirninių kraujo praliejimų".

Taika pirmoje vietoje.
Suderinti ir išrišti jiusaulyj 

tėviške, nkiumkai jau gali. I*ikilnriu* prolih imis ĮiiitiHij' 
laisvai atgaivintu* tanką, ap-i'**** **»■ ‘-il
sėti ir laukti vaisių. !’"•* t**"***-

Tik vienų dyglimdų vielinių •'"H-tavtai *n daibimnkai* 
tvorų iš įnirusių karė* laukų,Į,ri'nl......... . taip, kad
prašalinta įtaigiau kuifi durim- butų l.-ndra- ir
mylių ilgio. Is mlriem* siekimam*.

Kari* meta Prancūzija net*. Tari |m*iliaigti streikai, lo- 
ko a|*e 2 milijonų darbininkų, i kautai ir kitokie ur|uisitenki- 

t mmni.-------------------------------------------

sirinkiiuan 
knllms.

Protestantų cjiiskopalų sn- 
važiaviinas padalintas j du 
skyrių art m butu. Vienam sn- vių jau atnaujinto*, 
ritinkime darbnojari vieni vy-

"l'žlniktaui* rti taika. v|m' 
EuniĮsije. sill nikio žaliosios

————-r ."r-, l.Vglal veOarnas (oisckmtn- m-uut miu sena n-iKaiavtma*
’*k,rp*uo‘* "talkininkų viešjiatijų atstovam* skapai, kitam-gi pnjirastieji!„į .hrbn. ir ,mėi<e dirlmime didrsaių uždarbių.

“zSl .1 j • -L.- 1 .!• «.- . J - dvasintai ir imsauliniai atsto-’airro, .(gai^in^ Karė-lis-
Nu tikslu riekti Itaisrvtkinaų, pravesti tvarkų ir ap. busiu*4^«U«n akro deriiago* žc. betvaitt. (

ntak^? ra^^1taJ ’̂iXvi^^",,7n^rinn^'^r^'*’ti !*ka,w<i ir I*4* !mė* tavo paversta atakai*. Ar- "Niekas kita*, kaip tik po- į
—ss_ . 'A— ° rųjin suvažiavimo skyriui. tilerija suari ja* virių, karei- l’likiaė. mnrata ir ekonomiaė

vokiečių armijos, okupuojančio* kai-kurių* teritorijas, virai- 
■inkais. Sulig to* santarvė* oš gvarantuoju lai|*niškų tos vo
kiečių amiiju* ištraukimų ir ajidrnmlžiu jo* išsiuntimų Vo- 
kirtijnn.”

*" ' -,Ū Cppefc>iagtao praarš«ran. jog pulk. Avalov-R. paskel
bt*. knd Karka* ir Mintauja priklauso grnrralei (Kolėako) Ru- 
sijos vyriausybei. Sulig Įmlkiaiako Avalov-IL. tom* Rusijos 
"proviarijum*" (taigi ir 1-ietavni) bustų* jiaskirtas gmeralis 
gubernatorius.

Rygos užlajoje stovi anglų ir prancūzų kari-* laitai. Ank*- 
ėiau gauln žinių, jog jie tavo |ui*irengę ginti Itygn prieš vo
kiečių ataka*. 1L1 m-m žinitj. ar jie lų <lari. ar ne.

(Palk. Avata-llrrnmmiio karžaamraė sudaryta iš ru»ų ir 
vokiečių. Ta kariuomenė bendrai veikia *» gen. ton der Galt- 
■o kariuomene. Pulkininko Avalovo viršininku yra gen. Yu- 
deniė. Gi pastarojo viršminkn yra Sibcrijo* valdžia, kurio* 
galva yra admirolą* Kob-aks. Pasirodo, kad Pabaltijo* vieš- 
Italija* tie kolėakiniai |m*enovei Įiriskaitu Įirir eilė* Kurijos 
provincijų. Ir darlnmjari ja* javergti. Tame-ilariie jiem* p-lle 
sti vokiečiai).

LATVIAI ŽAUKIASI PA- von der Goltzo kariuomenė už- 
GELB08 TALKININKŲ. 5"”V Rrita-

----------- Majoras Risrbof taip liudijo 
Paryžiui, spal. 11.-Čia aje šalie* aĮiginimo miaisteriui 

turėta latvių vyriausybė* į iro- No*ke. 
lesta* prieš vokiečių veikimų. 
Proteste jnžymiuui. knd vokie
čių kariuomenė latvius užnin
ka vu»i *|ialių R.

latvių vyriansyt*'- šaukiasi 
talkininkų, knd šitie suvaldytų 
vokiečius, kurie jn-ržengia tai
kos sutartį. Įmdarytų talkinin
kų su jais.

latviai dar įtrant-ša. jog 
kiečiai latvijojs grnmoja 
tik vienai Pabaltijo!. Imt 
šauliui. Sukosi jie susijungsiu 
*11 rusai*.

lai vijo* vyrian*yliė nu- 
sprendžiu*! kirkti galima ginti 
savo šalie* nepriktausomyl*,-.
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o SUV. VALSTIJŲ MISIJA 
KALTINAMA.
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dyka ir katalikai gyventojai. i|j|- pJiraM |r l^įau.
Kardinolų pasitiks IMm* Po t, ^kone. Ifc» darbo,

virto* ir apylinkėse gyvenau- fa^* paviršn išlvgin’i
čių belgų. Parndavime gatvė- Jf, din-, įkeisti der-
mi* dalyvau* skaitlingos Itelgų jingųja. 
draugijos.

Prie didelių manifestacijų 
rengia*! visas miestą*.

i SUKILIMAI SICILIJOS
SALOJE.

Pasak Andre Tardomi. da:i- 
ainu milijono akrų dirvos įdė
tai atgaivinti. Kugryžę i *nv<:

Rymai, s|ml. II.—Iš salos Si
cilijos gauta žinių, knd ten su
kilusieji valstiečiai jmėmę mie
stelį Itiese. riern* kasyklų np- 
skritvj.

Ketnri tūkstančiai vnlriieėių 
susirėmę su kariuomene .u tik- mieidrlia valdžia buvo priver

tu Įsistarnsis ajiir tai ,.|u jmsi-avinti žemė* plotu*. * *ta nusileisti *akilė!iam« ir aj>-

ir daugelį su/oidę.
Kni|i kariuomenė. tniji llta-i

jiem* apie dabartinį Armėnijos menų, 
stovį. I‘n*aky*. kad kuomet i* 
t«imi pasitrauk* Anglijo* ka- 
riueMmiė. tuomet prisieis luti- 

j kii mmjų skerdynių. I*- kurių 
turkui m-gali np*ieiti ir kurių 
Intai ištroškę.

»«rt murfltuttkM

Gili. Tom,ni. I*, kitko. |ini- 
šy* S. Vnldijų vyrinusyhės įsi- 
*ių-ii Armėnijoa aun-rikimiškų 
kariuons-nę. kol jam |«avyk* 
ėia -udnryti nmoavų karime 
im-nę.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI NE
KLAUSO SAVO VAL

DŽIOS.
jininešė imcijoiuilinin susirin- 
kiniui.

Kareiviai 7 žmone* iižiiiušę leisti nde«telį.
Jie

Omskas, jud. II.—Čia gau
tu žinių, jog vienu- rasų oftata- 
rn, Vladivo-luke nušovė ame
rikoniškų knreivį.

Iš t<> (inkilo dideli* trilk- 
šliin*.

Talkininkų kariuomenių kol 
meiidmitni lodei ĮKireiknlavn, 
idant rii-ų kariuomenė i* VIa- 
div((-l((l<o hutų vi-ai pm*alin- 
1n.

Itel t lm*ko Valdžia prie* lų 
aštriai užprutedmo. Talkinin
kai imklailM- pnile.to. Ilu-ų 
kariuomenė ir lolesiiiai pasili- 
ko Vladivostoke.

Kareivio nužudymo Įirirža*- 
li* kol ka. nežinoma.

Angliju ntšaiikin *avo kn. 
reiviii*. kurių yra apie 4UMUUI 
nuimi šalyje." Mikė gem-roln*. 
"Ir kol atšaukiamo- karime 
■m-m** vietų iržim- kita, im- 
galiu*- liuikti nt*ikm1ojimo 
skerdynių iiiit-ų žirninių, mut<* 
rių ir vaikų.

"Kari* metu tm— mdekoiue 
I^Mri.lltMIrt žirninių nno skenly.

paskelbė proklamacijų Į 
pasauli.JAPONAI UŽGINA ORUMO-Itaivo perkelti (Tmlmrov.kan 

J JDLĮ AMERIKONAMS. I rugsėjo G.
Japonijos fMNHUa itabas sa- “T<» l,n,’i’ *n*1M ,r>*

ko, pranešimas neteisingas. !*"•*»* amerikonų kareivių *u 
kiilka-rtiidž.itii* atvyko į Ima 

Tokyo, *|ml. 11.—fili užgi- nų. Viena kuinpanijn ėmė ve: 
naum. knd jii|nituii butų gru 

ei pradėti taiko, tnrylia* *u aiiH-rilmnnm* doti kaso- 
l’nbnltijn* vic*|iatijmiii>.

I* Ma*kvo> pranešta, jog 
vietų užeimių reikalų komi*a- 
ra» Trlūtrlirrin |>n*iiiiitę* at*a- 
kymų 1‘nlialti jo* ntdovam*. 
Ateakyme |iažymimn. jog viei- 
Įeitijų |uidimto« nųlygn* pri
imamo*.

Reiėkin. *ovietų valdžia np- 
-iima |iri|inž.inti n<-|iriklnu*o- 
mylię l'nluiltijo* viv*|aitij(im..

Taiko* tory Imk. regi*, 
vedamo* Hlirde Dorpate,

BOLtEVIKAI SUTINKA 
TADCTTIM SU 

PABALTU A.

GeizįngfortM, «|*d. II.—Čia 
gauta tinių. jog Rusijos sovta- 
tų (bolševikų) valdžia suliku-

Berlynas, *|ial. H.— Majoras 
Rio-lmf. gen. von drr Goltzo 
stata ofielern*. kuri* vokiečių 
kariuomenę ragino m'klau-yti 
valdžios ir pasilik*! Palaltijnj 
ir nž tai patraukta- karė- tai. 
man. praneša. jog amerikoniš
ka militarim misija Rygoje 
praeita Imlnnd; jam poetam 
padavnri *ucc*tijų, kad gen

Im.

PADEREWSKI LONDONE.

Londonas, -pa k II. f in at
keliavo lenkų premjera- įtarta- 
rcw*ki. Nori pn-imatyii »u 
premjeru Uciyd George.

kų pusėje ištikti* susirėmimui, 
knip tni tavo pmneita apie at
sitikimų Sita-rijos miestelyj 
Inum. Taipgi i* amerikinių pu 
•ė, nebuvo reikalaujama* jok* 
nt*i|irnšymas.

Taip apie tų ėia skelbia .lu 
prarijo* gmerali* štnhn*.

Amerikonai tarėjo kulka- 
svaidžius.

runka* »av,, pranešime «ako: 
■'Sulig faktų, kokiu. ištyli 

ja|ionų nrmijo- viršininkai. kn 
Mikai suareštavo du nnu-rike 
nu įmanė. Sihcrijoj. rugsėjo J 
SiuireėtimPi amerikonu buvo 
knltniautu tame, jog jiedu *ii 
prievarta ncnor>-ju*iu leidi at 
likti *nvo pareiga- vienam ka
zokui oftatarai. Amerikonai41.

kti prie* kazokas apylinkėse? 
kur taippnt buvo ir ja|>otių ka
riuomenė*. Dvi kito* koniĮmni 1 
i<e ta- niekur nieko inėju mil'*- 
tnn.

Japonai negruniojo 
amerikonami.

"Amerikonai Miarritavo 
kazoku, iiiililnrinin |Milirnmnu. 
Tuomet n-iknlan į>inmišė ja- 
ĮMinų garnizono oficierai. Ti" 
Įinlarė ktir/iknlii* sugražinti 
nmerikonn- jnjnmų -totyklon. 
Kiek ]mlnnku. amerikonai -u 
gražino *tmn**luotti knmžu

"Visai yra m-tieui. kini kol- 
len at*iprašyma* butų hm—, 
rvikalniijamn-, arba knd ja|s> 
hai butų buvę gttintoji; -luti 
kazokų imsi'jc. jei ntnerikonai 
ne«ngrųžinit) -iinre-ttioiti k.t 
sakų.’*

<l«l

Berlynu. >|<nl. II. Gen. 
von der Goltzo karitiomem- 
Pntatiijoj anų dienų |ui-ke|l*- «'i'Į ir Imdo. Tad m-mdinm n.> 
|Hi>k1eiiu«oijų j vokiečiu* ir į 
vi-ų i*ivilizuotų |ui-imlj.

Kareiviai proktaiuicijuje sa
ko. jog jie neklnu*yrių jokių 
imšalinių juirėdymų. l*-t jmsi-1 
liksiu- ten. kur daluir e-ų. I

Sako:
"Nežiūrint vokiečių 

į-akymo. |w*kelbtn 
žinai talkininkam* 
Įmriliksimr lam Įuičinm fronte 
•ii tik-lu ajiMiugoti Vnkietijo* 
rnls'žiii' nuo l.ili'-vikų gan 
i’.'"'

tėti dar did'—tiii> mn*ų tauto*
- ■■■ ■
MIESTE GARY SUARĘS 
TUOTA 40 RAUDONŲJŲ.

valdžia- 
*|M|l>l 

lite*

LENKTYNĖSE ŽUVO
& LAKŪNAI.

Ijik imu lenku m -e mm 
latifiko 1 Pat ifil.ą ir almi 
vn jau |*-nl.i Ink ulini

M-

li jų keli bus pastatyti 
kares teisman.

PIuKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W S.S). tn* ir 11.

tini y rogtilintv hn. 
rinirt!»♦•»>»• iiiknr
ntlikot k«*!«*ln užpiUoliiiiŲ 

um’knIu• it ulliku 
kmb*«.

Siinr»*i1 ii«af;i 4h »i«'tijoiMoliii. 
Kiti kuiiv ii ju •jike*i «••:) wv»i 
liiK’iiotiiprini ir Viturtk«iti |«n 
*in*t i l rnii«bitii«**i*,oii* pn 
2»,IU’-,i *>«•* vi
tillll«i||M*.

S11 Mint •**tu«»!iii* |tniiiit 4
I •vjini ivNiriii m*tii. kur 

•ImiHTi) <lmliimukii* |uikilli 1* 
1 <•!nu ijmii. k«itif i»ku«*ti viMt* 
nut»*jitknfviInIi•

------------------------------------------------ -ų*

Sakoma. jot* kuikitrie iš jų. 
kni|*> -vetimėnlini. Imsiu d*. 
|Hirtiioti. Gi taikinta Imsiu ap- 
knllinti už. -tinki-niuosiii* prn- 
-ižetigimn*.

Keturi i* *i|ar eit notų, -ako- 
mn. hn-in pa-tntvti kari-* tei*. 
Illtl n.

Simie-tUoli nelaikomi lie jo. 
kio už-iėmiii'o. Priveriiami at
likti kokiu* nor- darbu*, neik, 
-kiriant laivui,, gatvių.

Ka* indoniiaii*in. kad kai- 
kurie i! *imre*1imtų iielmvo 
dili*; pli-ll« dirlitm ė-e. liet ten 
atvykę -u 
gandu tm 
darbi ninku.

roiknojanėių

SPALIŲ 11 1919 M
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“DRAUGAS”
ISTUV.VVIAN ll.UI.T I1UEX»

MUM turam* M
Murmi reni junxc <», ten. 
tam w. m* ra. cmcw«. uamM. 
totorė*...................esat

puotai]. Kų kitur daro skait
lingi komitetai ar komisijos, 
tų tenai atlieka jis vienas ge
rai ir pigiai.
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Pranešimas iš Washinttono.

UKTV111 fc.Vr.U4Sl IMKSHACTl*

“DRAUGAS”

Pri* tų fondų, kurių mes tu* 
rime tiek daug, ir kuriuos ne
vi-oda mokame priilerančiai 
sunaudoti, žada prisidėti dar Į

Raportas.
Spalio 1 <L New Yorite turė

jo liuti Lietuvos šelpimo komi
sijos posėdis; komisijos, karių 
sudaro ncperaeaai suvaliavę 
atstovai nuo kai-kurių šelpimu 
užsiimančių organizacijų. Bu
vo pranešta, jog tuo pat laiku 
priims American Ri-lii-f Admi- 
uistratiun atstovas išdėstyti

suuuv padėjime. Vien rugpjū
čio mėnesyje tarp 21 ir 88 d. 
papenėta 45/J6A vaikai. Toje 
savaitėje aptupia t s 48 miurte 
liai maitinimo punktais.

Tiesioginis tapimo darbas 
tavo varomas; stengtasai ko- 
rlaugisusia maitinimo punktų 
įsteigti, išdalintas maistas tu
rėjo būti ant vietos suvalgo
mas. tokiu Irudu išvengta nesu
sipratimų ir neteisingų paaiel-Ivienas Lietuvos tai.-vė* Sargų budus ir pri.-imim-s t^ ud.uiui- ..... _

Eoudu.-. Gerai, kad jo suma- girnų iš jrata įrairių spekutan-
nvtojas p. Trečioką* iš Ne- Atodžių padėjimą Lietuvoje ir * 
unrk’o |aaduuta jį u;»vardy
ti.

HUOLVUJUru. KAU.li
•aoaoeaaeoeseeeeoeeoee 

P«mH Mrt«.......................................................

hmunotaU LaI-|
kai nknllvai ihm» uliraej m« «b« ima na |

Kswv a-m-j-.rn.wu kad renginta* karime tuip-lta-
swmm* Misa uew 1 Jetuvai ncapseu be pungtnė* 

I l*S*,h"w. Juk reikė* ir apre- 
■ ■ 'plyti knreivms, ir maityti juo*

ir įurti ginklų. Apie tų išlai
dų reikalų tM'gali, Iruti ginču. 
Nuomunių įvairumas gnli but: 
tik a|tn- tai iš kur ir kaip gau
ti reikalingo išteklians.

Atm-rikos LiHuvių Taryta, 
paskinlama p. J. Itn-Lkį save, 
atstovu į kareivių orgnnitaei- 
jų. sutarė taip-gi prašyti 
Tuutos Fomlu, kad pnskirln 
tam tikslui žvitrių sumų |rini- 
gų. Tokiu budu Amerikos Lio. 
tuvių Taryta į Tautu. Fiuslų 
žiuri, kai|*> į finansų ministe
rijų. utaiimnnrių vien rinki
mu lėšų, idant tridinra Imtų tu
rėti iš ku aprūpinti įvairiu- 
tauto- reikalus.

Tautos Koralas davė |raš,-l- 
|io> karo ištiktiems taulie- 
vinms, |taskui sudarė linlų 
IJrtuvo* Drlegacijai Paryžių- 

Įje. neliuvė šel|tęs karo užgau
lių st talentų. |talnik>'- infortnaci- 

apte ™'p.d^‘7itali/“'prijoję, įvyk- 
intekminga* .lienrašli* ta KrtJ,‘r «-K"™«‘i *4«-

nontista Italiano, ištinantis 
Ryme.

Rugsėjo 6 dienų jia padavė
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Pirmiausiai tara „In-jon.'.-. “i“’ “‘"‘i!0'“ mkančių pnaluktų:žir-

• knd rengimas karinės |mgcllmi ?’? ' uorMJu • *" *• ' 11 „į,,;. ryžiai, riebalai ir čckota-
Ijet'tni mapreis be piniginė* l**

j pMpra. Juk reikė, ir apre- J* / • Vaikų aknnfar

Lietuviai Italy 
Spaudoje.

Laikas nuo laiku dirstelėja- 
me. kas darosi ir Italų sjiaii- 
dsųe, parodančioje kaip toji 
tauta mintija a|ūe uių» tėvy
nę. Turime pripažiatL kad 
daugiausiai ir geriausių žinių

kun. taukuičio lupomis Tauto* 
Kliudąs renka auka* lietuvis- 
Icouim inokyklottts Icad jon tr-1 

j Kiuuo. |AkraMiKw piHy ko-
- 1 roti *u lenkinimo jmvojmn.Vienoje pasakyta, kad lenkai ,'_ a w ’urea »■»* •• uoeeoaosceoM graavvjMiss* 

Gardyne areštavo pra ręsta rų Trum,mi sakant. Tautos Fon- 
f1**”} Korriiukjų tarp Aia««riku> lietuvių pil.

riau. kad trečių vnbtndų |>o pie
tų \Vnkkrrf-Astnria hotelyje 
Ims ''l.itiiuuiiiaii Iteliel' C'tuu- 
inisMoa” veikiančiojo komite
to ineėdiM, kuriame turės vai-1 
dyls, išsirinkti. Minėtos Relicf 
Comniissimi garlrės nariai ir| 
valdyta susidės iš žymių ame
rikonų. Hiatnc reikale |msitodč- 
jo <larituoti* ;>ouia Tureiuavi- 
ėietiė, tat veikiančiųjų dalį su- 
rlary* lietuviai. 1‘laėiaus apie 
šios komisijos susitvarkymų vi- 
surum-nri imaiškės iš *k<-llriamų 
los komisijos protokolų ir |>ra- 
nešiaių.

Komisijos nariams susirin
ku*, valdytam išsirinko šiuos: 
piniiininku kun. J. Petraitis, 
i irę-pinu. I>r. Itacevičius, niš 
tiiiinkas Meponaitis, iždinin
kas (u Vilmuutaa, o jo {mdėjėju 
kun. Petkus.

lies varstau t savitarpiniu* 
reikalu*, y|>ač prietarme* veiki
mui, |*>»ėdiu atsilankė laukia- 
įnašai Ainrricau Kriief Aitai- 
ui*t ratilai atstove*, |*>na* 11. 
Gutbenam, ir ponia Turėiaavi- 
eienė. Trumpoje savo kalboje 
minėta* atstovas išilėstė savo 
rvjifvirittaujaiiMM admiiiistni* 
rijo* veikimų Europoje. Prie
šakyj,' vi*o šelpimu darbo Eu
ropoje tavi, ju Um.vrris. Jisai 
savo darimi narsiojo .Suvienytų

' valstijose būvu padidintas įvai
rių sjH-kulinntų judėjimu, liet 
linksma yra pranešiu kad Lie
tuvoje tokių spekuliantų nesi
rado ir vaikams skirtas mais
tas lmvo tinkamai tam reikalui 
(laiuiudotai. Kaune Amerikos 
Mrlpimu Admiuist racija įtaisė 
vaikams žaislų daržų, kuriame 
kasdien |*> keli* šimtu* vaiku
čių atsilanko. Stengtasi tekius 
įtarius ir kituose 
(taisyti.

įvairios šelpimu 
rios organizacijų*

lIlicutUOM*• • VV- s1- s w**<’x

tuvo. Taryta* narj. Areštavi- ,|„ |M||j įvairių-įvairiausių Valstijų Kongreso tam tikslui
mo priežadu nvpadnuta. U<rplu;gįn-Iu api-aptam,,, ,(,,,1,^.. nuskirtus šimtų milijonų ibdie- 
fnkta» aiškus ra v* imi. Kur- kl|rj ki(<toų. ,aullM.,. ntli<-ka fi. Hų. Nuvykę* Europon p. ltoo- 
eiBakia lmvo tu- nuomonė*,j :uui*ų ministerijos. veri* atrado apie du milijonu:unisų ministerijos.

Virau vieš|mtijus ten da
lims itaug įvairių reikalų nr- 
itaro atskiro lėšų šaltinio prie 
kii-kvieiiu reikalo, o suima vi
sų rnuinraviinų j vienų mini.- 
Iti-rijų. Victunii kitam gnli kilti

Ikad Gardyua* priklausytų ;ari<- 
Lietuvo*. u m- prie Irtkijo*.

Toliau* jarum-šta. kad lenkui 
atėmė ginklu* iš piranijų- 
baitgudžių pulku Kardyta- ir' 
paniekino kareivius. Kareiviai' _ .............. _____
norejo keliauti j Uetuvų. kad '/r 'tūi nčru
susidėtų su Lietuvos kuriuo-;......... — ■
UM-Oe, bet lenkai neleido.

Kilus dvi Ainio* kai I-a npie 
vokiečiu* IJ.-luvuje. Apie tai 
jau mes rusena-.

Aštuntų rugsėjo ta* |>at- 
dienrašli- j 
kaip pu-*- *| 
pie Lii-tuių. Ju- viso* truui-, ulinio- ir orgnuizuaatu*

IT. Katvstgė. • topkriSa 
Springfield, TIL

18. Prinyčtoj, 7 lapkričio 
Kast S. Louis.

IR Nedėlioj, t lapkričio 
Omaha, Nobr.

20. Paaedėlyj, 10 lapkričio 
Šio u z City, lova.

21. Seredoje, 12 lapkričio 
(Vest Pullman, BL

22. Pėtnvčiojv, 14 lapkričio 
Melroec Park, IIL, Italų baž
nyčios svetainėje prie 23 str.

Jeigu ir vėl pasitaikytų pa
daryti pertraukų dd ligos, tai 
taptų apgarsinta laikražčiuo- 
i*, o po pertraukai prakalbos 
eitų toje pačioje tvarkoje.

Aukotojų surašai bus pas
kelbti "Daripniaka”. kurnant 

lionė po Amerikų. Visi aųroial 
tilps vienam, to laikraščio nu
meryje. Bet Chicagos ir apie- 
liakės Tautos Fatato skyriai 
yra kviečiami, kad įsisuktų 
kelionės pabaigos, o aukotojų 
sųrašus pagarsintų “Drauge” 
neatidėliodami. Tie vietiniai 
suvalai pankui taps įtraukti | 
bendrų sųrašų, kurį tada pa
gaminti "Darbininkas.”

uasUrtaiLisriraų irlnrivto* 
laikų darbevosL PoodaTurfiga- 
vičienė pastebėjo, kad iš jc« 
globoje esančio luto fondo ji
nai paskyrė taturioHkų tūk
stančių dolierių Buvalldjoe M- 
piuutL

UHanaius toliui Amerikos 
talpinto Admimstrarijoa atsto
vo, musų komisija tarė dėti pa
stangas reikalingų pašelpų pa
rūpinti, ypač tarta kreiptis 
prie Amerikonų, knd jie išties
tu snvo raukų badaujanticnis. 
Nutarė |iasių*ti delegacijų prie 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. \Vashingtonan, ra prašy
mu, kad šioji organizacija pri
sidėtų prie gelbėjimo Lietuvos 
vaikučių nuo bado. Ton delega
cijos išrinkta kuu. J. Petraitis, 

Pmaijimeitirnfi ir ponia 
Turčinaričieaė.

At važiams minėtai įlelegaci- 
jai \Vasiiingtoaan, ašai susi- 
iiMju au A. R. Krytoans vi- 
ee-pirotaitaa, p. WaRta« Ir 
ranarruM M1K9 paMBBatjmui 
apie trečių valandų po pietų. 

Raudoname Kryžiuje aiš
kinti apie Lietavo, padėjhaų 
nereikėjo, jie turi Lietuvoje 
savo misijų ir smulkmeniškai 
žino tikrų dalykų stovį. Po
ną* \Valltng pažymėjo, kad 
Lietuva jau ir dabar yra šel
piama kartu ra kitomis valsti
jomis proporrijoultai, taipgi 
pety***jn, kad esant reikalui 
didesnė pašeljM bus skiriama. 
('Įsiminta ar nebūtų galima 
pudaryti per A. R. Kryžių spe- 
cijalę rinkliavų Lietuve, su
šelptam, nerodyta, jog nmaų

gusi tokiam darbui ir piktas- 
šia koopernota au A. R. Kry
žiumi Poaai Valliag pažymė
jo, kad tokiai "draiva.” da
bar batų nepatartinas, 
mtriltitFiai šiuo tarpu 
atbukę dėta įvairių “drairų”, 
o antra tai, kad tas nėra rei- 
kalinga, ra A R Krybns 
tUtTS VSCCKtnMH • K*>

vis 3-------- ?------- ----- mda yra daugiau* netkauaga 
paprastai tena visai įrauks 
juos gauti. Lietuviai nramžai 
imsidarbuoitų kaip A. R. K ry
žiui, taip ir sau plačiaus sa- 
|n&žin<iin<iatni Amerikon vitoo* 
menę su IJetuvos reikštai, ir

rių Amerikos Raadonųjam 
Kryžiui gastL tų patėmijo p. 
IValling. Atsakydamas į klau
simu* jisai taipgi pastebėjo, 
kad lietuviai po kolonija* no
rėdami gali tverti vien iš lie
tuvių A. R. Kryžiaus skyrius, 
tuo reikalu susižinodami su 
vietiniu A. IL Kryžiau* cen
tru; p. (Valling |MŽymėjo, kad 
jau randasi nemažai tokių sky
rių suorganizuota.

Amerikos Raudonasai Kry
žių* sudarė p. Turėinavičienci 
prakalbų maršrutų net visam 
mėnesiui. Spalio 3 d. Philadel- 
phia, 7 iL liarrisburg, 8 d. 
1‘itlsburgh. nuo 10 iki 15 <1. 
(Ibio valstijoje, o vėliau* va
žiuos į vakarinei valstijas. 
Jos prakalbo* būna dienos 
laike ir yra taikomo* augites- 
nc» kieno* amerikiečiam*. Ji
nai kalbėsianti daugiausia a- 
l>ic savu jmtyrimų Lietuvoje, 
IMibrėždnma dabartinį Lietu
vos padėjimų.

Prašyla A. lt Kryžiau, ar 
nebutų gulima įtaisyti skra
jojančiu* ligonbučitu ljetu- 
voje. p. AValling pastebėjo, 
knd punašiai A. R. K. gelbsti 
kitose vaidijosi', lodei taip 
Im* clgianių.i ir Lietuvoje, bet 
rinli. viena «unkt-uyliė lai, kad 

ILietuvoje prndi keliai. Čia nu-1 
itslytu, kud viriiintėlį dalykų1 
vokiečiai Lietuvoje paliko. 

I tni šerti* kelia., ne* mat kno- 
| uH't jiem- reikėjo Lietuvos; 
turtų Vokietijon šutanti, tai, 

IpnM’jo keliu* taisyti. 
Į taisytus it (adikli, 
taipgi, La 1 a|'iut>Uitų

ULBOS.
CMsirgęe gerkle, gydytojų 

lizdams, knn. J. Laukaitis 
turėjo visų savaitę Hbutl ne- 
aakęi prakalbų. Dabar gerklė 
jau sustiprėjo, todėl ano nedė
lios, 12 spalio kita. Laukaitis 
vėl pradės lankytis lietuvių 
kolonijose su prakalbomis. Jos 
eis šitoje eilėje.

1. h'edi-lioje, 12 spalių Chi- 
rago Hci^its.

2. Fsncdšlyje, 13 spalių Ilo- 
selaml, IIL Visų 8v. par.

X Vtarninke, 14 spalių Auš
ros Vartų par, Chicagoje.

4. Ketverge, M spalių *v. 
Mykei, par. Odmgaje.

& Pčtnyftoje, 17 spalių Ra- 
cine, Wis, jei gaus ulkvietimų

tt. Nedėlioję, 19 spalių 
Reckfecd, DL, >300 po pieL

7. Vtarniake, H spalių Be- 
loit, Wia. 730 po pieL

8. Ketverge, 23 spalių St. 
Charta, IIL

9. Pėtnyčioje, 24 spalių Au
rora, IU.

10. Nedėlioję, 26 
Spring Valiey, 11L

11. Vtarninkc, 28 
Kes'anee, UL

12. 8eredoje, 29 
Johnrioa, DL

11 Ketverge, 30 spalių In
diana Harbor, Ind.

14. Pėtnyčioj, 31 s,ralių Gė
ry. I«d.

11 Pnaedčiyj, 3 lapkričio 
KrouNha, Wia.

1C. Utaraiake, 4 lapkričio 
flhebnygan, Vis.

spalių
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užsiinutn- 
IJetuvoje 

stalare ceutndį komitetų, kuria 
vrikia |m iaotavru vaklžio* 
priežiūra. Aio komiteto šrlpimo 
rlnrln-.kaip lietuviaij.ytlai, taip 
ir lenkai turi lygų balsų. Šisj 
komitetas kooperavo »u p. lloo- 
verio komirija.

iš minėtų Mato milijonų do
lierių. esančių ant p. Hooverio 
rankų, kurie bure nuilstu skoli
nanti EunųraL tapo atskirta 

J —1 r- *imiijoMU <K»iirnij »iai- 
giam reikalui ir tuo* ;r«mgu* 
tumilata kaipo auka. Americaa 
IMicf Administration atstovas 
pažymėjo, kad iš tos romai bu
vo šelpiama LMava, todėl Ue- 
tuvai nereikto tauria Diriatų 
pinigų gražinti. Lietuvoje ari- 
pinm darbui išleista ajriv pusė 
milijono dolierių.

Paidpa ir toilaus yra būtinai 
reikalinga.

Itaigilamas saro kailių A. IL 
Adamrislroeijo* atstovas pasa
kė, tad šioji taptoe adatai- 
strarija jau toliau dariai vary- 

I ti uegalL ne* palei Kongreso 
nutarimų skiriu pinigų toliau* 
naudoti neturi teisės, o tolimes
nis M'l|Minas IJetuvoje, taippat 
ir kitose valstijose yra būtinai 
reikalingas. Vaikų maitinimas 
Lietuvoje turėtų liuli pratęsta* 

■ Is'iit iki M-knnėio birželio na-- 
iH-siu. I’oiki lliMivcrio šelpimo 
komisijos mašinerija yra gi*- 
rimudoje tvnrkoje ir yra |iri- 

udmui sakvtt. kad tų vnl- |t(linlu jUr)1Q Vur)|i

*P*1'9
t

A-

zuumių, tatavujaačių su alkiu 
ir kurii*ui> imgi llia tuojau* ta
vu n-ikaliuga, m-* alkis jau ėmė 
viršų. Pirmutiniu Irau*|ai>r1u 
nuvežta 251URKJ tmių įvairių 
maistu pnMluktų. Išvežiojau!

"{•taiklu* didžiausiu* kliūtis tiri-

! klaidinga* ]m|in>ty*. Tai-gi ir 
mi-s turimi* klausti savęs, kn* 

- geriau, ur centralizavimas l>'-. 
mi. ur barstymą* jų j smul
kiu* dab-k-sf py* paisiusios r.uro|»os vaisu-

Mu-ų nuuiimm- dovi aiškiai | j„rtaeijos Im- 
pnpililė dauginu ui wntraliuiviiiuj. Kaip > ni .j.,. ....

. -kiltie, žiniumisn ■•..irtum.o taip iirolgmiizuul.o „ ^“valdžioms likus įlaisiln o,,";,Vę’u 
pu- ta-luvų. Jo. v,ras irom.;.... ii- ir organizuotos snl-1 konau-ikai-i ja. Taipgi galimu J*-'   
;»os aiškio-, lengvai rapran-parkiulo. draugijos ar kuriuo-' k„.| ,„,,„* ll.naeri* li.|- T -
tarno* tilim t<4egramij skyrių .nn-m'-s. taip yra skirtumu. Ian.(kt., Euro|*>* valstijų geb-žinke- f * !. .„J?
je ir tun telegramų išvaizdų.'pabirusių tarselių ir tur;. een-'ipj direktoriumi, ra- LtaujaJta ap^įSiJ?^.

Tora žim.«- yra kalimam .nihzindo- limin.ų immd«-ri.|prailtn„M, išimant Alijantų „,|M,* Ostijų valiU'm* takiam

i

I

siejo sutikti iš priežastie* IJo
gos koniuiiikacijo*. Kiainc rei
kale prisiėjo šauktis laivynu ir 
sigtmlo korpuso piigt-llsi*. Aim< 
Suvienytų Valstijų armijos ita- 

-Iv* įtaisiusio* EuroĮm* valsii-

apie vokiiėiu* Ijvtuvoj,. ir u- Ivaistytas,
pie pavojų Lirtuvo. luukų uxj Tautininkai šaukia prieš] „.ui——u.

ne- lokiH-mr gali, lautus rūmui, kndn ji. m-im.i-
Amerintn llelisf Administrs- 

ti«m atrado IJetuvoje. Ilaltiš- 
kuse praviiM-ijoN*. f*«>ko-»l»va- 
kijojo ir Rumunijoje npie du 
milijonu leulmijanėii, vaikiteių.i 
Tuojau- lui-kirin aduoniolikų 
milijonų dulierių vaikų tiuiiiini- 
mui. niuo* piuigu* sud< j<> įvai
rios šelpimu uisiiiunučios <>rga- 
uisaeijo* Amerikoje.

Lietuvoje vaikai nusla-i tai

-■v- ...M-.y „r.- ................. |'f ,» /• į

derėjimui, m-* vokiečiai gali Į Tautu* Kondų. tada ji* urpasi- 
javu, isnigabenli iš mus krak- duoda jų įtekmei. Jie jodinėja 
to. Paskui alvi Ainio* 
apie lenku įsibrioviuaų j l.ia- 
tuvų ir li> tuvių Įiu-ipriešini-' 
nin jiems.

Imis- iKivimua- niihuinj-- iru 
pranešta, kad Kauni- įvyko 
suvažuivnua vi»ų lietuviškų 
liaukų, ir knd tu|>u sutarta a- 
Išdaryti banku- buvusia* mų< 
ža-iiiėje prie; kuru, l’rie to «lnr ’ 
-ulartn įkurti vb-tin Lk-tuvo- 
viešpntijui Lunkų. Liet ji»nij 
aprūpintų Lo-tuvo. Viešpati 
jo* kreditiniu- itatlmi.

žinantiems Rvuių it ju gy-| 
v ruimų aišku, knd to- taip 
naudingi^ minu- Ainio* vieti
niuose a|iviiru-ėiu<i-«- licalei-1 
raiuLi taip rali, llaliju* misIij 
Ueje UH-7 tiituiu- protiugų ir 
darbštų Vt-ikčjų kun K. Pra-

□ - 

kalta (;tnl pnrtvvuuia arkliuku. 
ta-iiMikėjima* prisilaikyti 
! <> -atitiktuose -u mumis 
leivin ntii, tikėti, musų 
tni išgalėmis. Todėl ir Tautu- 
r,iii<Li- yru vien katalikų ran 
;.o»e. Kų katalikai surenku 

Hlniidomjjuui Kryžiui, tų iki. 
•ittm'in per Tauto- i'ondų. Kų 

lUitnlikni surinks
Ijii-vė, Sargam-, tų 

■iš Tautu- Kondo.
Smiaryli Is-udrų 

Isii-v.
|iut.-. k

liet 
eti
lui 
t te.

Lietuvos 
jie gnu-

Lnluio* 
Sargų fondų yra ta.- 

> atkartoti trijų ntvlų 
prityrimus. 1916 m. -įtrinkta 
JiH.ram dolierių ta*taijuutii'tn- 
lieiuviam-. 1919 tia-lai- t- to 
EUl.i*m .'uio \itaiikt>- Ibiu 
.totui-1- Kryžių*. Jeigu laetu-

i

F

pri--jo laukti 
. tu. ku Lieta-

mito utini
Wl «k*!t

i.i|s>* valstijų valdžios tokiam 
čiurliui pinigui jmrupinlų. 
tit-rk atstovas ragiua IJeturo* 
pilii-ėiu> ir prietrlia*, gyvenan
čiu* Amerikoje, dėti (nutanga* 
reikalingų pinigų imrupininrai. 
Apie penkiaMh-šimta tūkstan
čių vaikučių turės būti maiti
nama l*-ut iki sckunėio birž. 
įnėu.Mnitiuimu- atseilų unt kie 
k vieno vaiku (m 5 centus (.*) 
dienų. Amerika* raidžios pini
gai* šelpimą* tęsėsi tik iki pra
džios ši» (s|ialio) mėnesio. Ne- 

;ap<ikonmi luitų gerui, jei pini- 
•::ii Imlų tuirupinti. taip kml 
'talmrtinį -< l(Hii|ai dariu; tvar
kyli įmiLuI lik uis lm> reduiliii' 
gu- iirlsi |uikul Lieluvo* vnl- 
-Itui tu reikalaus.

l’iilmigujv vi-tla pa-lel«-h. 
Un i nuo jiradžim Lietuvon bu
vo iiuvMuivn- tik dali* Atarti 
• -III Helia i Adioilllslrui'ijais ko- 
misijos siųsto- i Is-nkijų. ta-t 
1-li.iu* ipcvijalė uiLij-a bu«u

i

Sfiaustuvių streikas New 
l’orko mieste tani kartui su
stabdė išėjimų 132 storėsaiųjų 
laikraščių tarp tų ir Tta Mes- a 
sene* eC tta tacrod Beari V 
(fireačiaasios dirdta Pasiun
tinys). Kol ka* nematyt tota
lų. kad streikas greitai priei
tų prie santaikos. Ku. Cer
beri, mieštojo laikraščio re- 
daktarių*, praneša, kad iap- 

jaus tapo 
TtaLl»

v, jmms pamoejo jas miis-v- džiausi turėti kantrybes ir pa- 
** tik pasirodys, ta|(kU užtikrinome,

°K J°“ H* registruotos U ., L—
■!»■» «et..i UfaUlI U. 

sisykta^^ organinactjos aplinkybes.

Dr. J. J. RiohHs, jpnUOTR KARRS TAVPY- 

Itasoucijss Biaro Vedėja |H0 (WAO.

m

<■

tad , 
Prašyta 
Lėtumų

V

*

uu hhėsuoj* rauv*.
K1RKVI—0 UKTVTIO MAMU08R.

Nėra gražesnio daikto papuošti lietuvio namų 
kaip ženklas jo prigimto krašto, — to krašto kuria 
po tiek ilgų melų Vergijos vėl atgimė, liko liuoaas.

ilgų laikų tues abejojom,- kokia ištikrųjų yra 
Lieluvo* vėliava. Dabar tikrai žinome. Jonas K. Ka- 
rusas ir Joną* J. Romanus grįldami iš Lietuvos par
vežė tikrų IJetuvos Valstybes vėliavų. Ta vėliava ku
ri dalmr plevėsuoja ;*> visa* dalis Laisvus Lietuvos.

Tų vėliavų galinu gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemų kainų. Tuojau* užsisakyk 
prisiųsdauuu savo užsakymų su pinigui* adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORITMJN,
120 TREMONT ST., BOSTON. MA88.

Vėliavų kainos:
Na L Cclutoido leliavukė aut etnikulės.......... .05
No. 1 Drobės; 12x18 colių; ant lazdutės »u pu 

auksuota viršūne ......................................... .23
No. 3. Šilkini-; 12-18 colių; anl lazdutė* ra pu- 

auksuotn viršūne ........................................ $1.00
l’ž prisiuntiraų turs užmokame. Tai|sgi yra ir di

desnių vėliavų kurios |mr*iduodu nuo 41-50 iki $50.00 
Yra ir drols-s, ir vilnų, ir šilko.

Kurie norėtumei gauti didesnes nu-ldžiume para
šyti atvirutę o mes kuinu* pristatysime.

Draugijoms, Komitetam-, Krautuvėm* ir Agen
tam* perkant daug, duodame nuošimtį.

rtmomi pridursiu $......... ir meldžiu num
pri.ii,-ii vėliavų Nu. .... -u ta išlyga, jei num 
vėliavų nepalik* galiu Krutinti ntgul ir gauti 
savo pinigu*.
Vurdu- pav........................ .................................
Adresas ................. ..............................................
Miešta, ................... .. ................... . ....................

<■
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tošudtai*, ipalio 11, 1919 /.,

Ueb Raud. KJM, ReitakL
Gandas apie pripažinimą' 

per Anglijo* valdžių Nepri- 
gulmingo* Lietuvo* pasklydo 
po Amerikos lietuvių kolioni- 
ju* ir kiekvienų, mu*ų suvar
gusio* matutės Lietuvos sūnų 
sujudino ii gilumo širdie*. Ne 
vienam išgirdus apie tai džiau
gsmo ašaros pradėjo riedėti 

^per veidu*. Džiaugsmus ir vii- 
ti* goresnės ateitie* suskam- 
Bjo kiekvieno tėvynainio nu- 
syse, ne* jeigu anglai pripaži
no Lietuvų kaipo savistovią 
valstijų, tai nėra abejonė*, 
kad ir kito* šalys ją tokia tu
rės pripažinti.

Mums. Lietuvos Raudonojo 
•»- - U*----WU.~ * r------ t---------» _!*!-------įtryuaufl įrp cuuau
gsma* ir energija turėtų poai- 
dvigubfati musų darbe, nes Mas*. — 9IL37. 
dabar tikrai jau žinome, kum Kaip matyti iš surinktųjų 
in dri ko diritam. Reikėtų da- uukų, tai pirmų vietų užima 
<r atatyti viso, spėto*, kad Pbiladdphia, Pa. (Kuo. J. 
kuodaugiausia pagelbėjo* mu- Kaulakio parap.), ne* ji at- 

snvargusieni* broliams siuntė Ontran net 9800.00. 
lovoje, ftį mėnesį jau riun- Kito* liet kolioaijo* ir gi no

riame 00 toaų drabužių Lie-ira atsilikę su tuomi, bet kai 
tavo* pavargėliam*. Netrukus kodėl jo* savo auka* dar pa* 
laivas su musų dovanomis iš- save laiko. Netrukus manoma 
eis j Kannų. į TJrtuvos dabar- siųsti pinigus Ijetuvos Rau
linę širdį, iš kur kiekviena* dunąjatn Kryžiui. Kaunan, 
musų matutė* tėvynė* jndėji- tai priderėtų, kad skyriai *a- 
ma* eina į visas šalis Lietu- vo surinktus pinigu* kaip gu
ro*. Ten gavę musų dovanas— įima greičiau prisiųstų Cen- 

*, išdalins juos suvar- ;tran.
musų broliams ir se-' Reikale prižadėtų mezgi- 

sutems. mui ir siuvimui daiktų, aky-
Kylant musų brangini tė- riai. knr Imtų galima gauti 

vynei iš grabo, sumanyta jai pigiau siūlų ar audimo, lai 
suteikti šiokia tokia pagdba. perka ir siuva ar meags Gi 
įmanyta per šiuo* 3 mėn. kitiems netrukus prisiųsim.

'vargusiam ar ligotam jnsn 
broliui ašara*.

Praeitų dviejų savaičių bė- 
gyj L. R. Kr. B. gaaa daug 
nuveikė. Alai jų darbai:

D 8t. Clair, Pa. 3 skyrio. 
Siouz City, Ia. 3 skyrio*. New 
Britain, Coun. 1 skrynia, 
Bloomfield. N. J. 1 pakas, 
Springficld, III. 3 skrynios. Iš 
Ncvrark. N. J. 5 skr.

Pinigai gauti sekančiai: I* 
Cliestcr, Pa. ISOlUO. Philadcl- 
phia, Pa. (Kun. Kaulakis) 
♦400.00. Detroit. Mieli- 9120.00 
Plymouth, Pa. 93G. Hartfonl, 
Coan. 9371-M. Omaha, Nebr. 
925.00. So. Giieago, IIL 9127.00 

i Philaiitophi*, Pa. (km Uaa- 
Mys) — 990.00 Ir Woraester,

DIPARTMKNT OT 
OOMMXXOK.

Buraaa of tbe denius 
Washfagton.

DRAUGAS

ŽIŪRĖK ŠIMTAI DOVANU lįįl
Ant

*

au.

---e_a-s X toka V MRTttHCb* pMUMBOSBUn® mtt■ !-• 
taottų daborių ir pasiųsti L. R. Kr. R. sekr.
juo* Lietuvos Raudonųjam 456 G rand 8t, 
Kryžiui Laika* paskirta* iki' Brooklyn, N. T. 
Kalėdų ir tie surinkti pinigai1 
bu* pavadinti "Katodų D*.

y*aa*' UaL laad. Kryžiai 
iaa Amarllcoa Uatsvtų. Ne
truko* tau išriųsU kiekvMoai 
BeL teofanijai, kiek katra tu
rtą priaidėd-rarinkti tai da*

Liet Raud. Kryk. Rėmėjų

gytojų mokyklų, Kur u pri
einamą kainų bos galim >»• 

vnnnu shnoktatL Taigi ir krripia-
Taigi. broliai ir neturte*, mari prie lietuvaičių, taigų- 

Betuviai. stokite darban ir šių augštesnę mokyklų kaip 
nepaisant nepasisekimų, tru- Amerikoje. taip ir Lietuvoj, 
gdyuių. kokius jau mum* knd norinčio* pasimokinti 
nūmia. sutiksite, rinkite ir kuogreič-iauria atsišauktų šiuo 
dėkitės prie taip reikalingo* adresu. 
Lietuvai dovano*. Nepamirš-! 
Ifie, kad duodami saro skati
kų nušluostyrite nevienam su

Vaaktagteo, Ortabar 11.'— 
“That tbe fortą amt figūros 
gathervd by the euumeratora, 
supervtaors and spėriai agents 
of the Fourteenth Dccenuial 
Cetuu* vili have absolutelv 
nothing to do oith valuation of 
propertv for tasatiou purposes 
is n poinl I dėsi ra toemplmsizc 
vitli all ]Mis*i)ilc vigor,” said 
Director of the Censu* Sam. U 
Rogt-r* tndav in speaking of 
tto fortheoming 1920 ennmera- 
tion.

"Somc diffieulty Im* hecn 
egpericnccd in the pa«t,” eon- 
timred Nr. Bagm, “ta Rrtttag 
ataolulely nevarote raine* of 
land and other property be
rausi- <>f n certain nmoimt of 
eonfurion ovrr Ibi* poinl. 
Many people n*ere erroncously 
inrtinrd to counert the Censu* 
vrith tazation. We tope to 
avoid any surh eonfnsion ibis 
Urna.“

The Art of Congrass trhich, 
under the Cimslitution, pro- 
vide* for the taking of the 
Fourteenth Dcceiinial Censu* 
makos it unlao-ful for any enu- 
merator. spėriai agent. sU|>er- 
viaor or other employev of the 
Centu* Bnreau to divulge any 
information what»oevor eon- 
eeniing the censn* rotum*. A 
ta-avy fine and jsmrililo impri- 
soiimeut, or l»tIi, is tta- |K-nalty 
prescribed for violation of thi* 
proriron of tbe lavr.

Tbe pvoper tabolated figure* 
of tbe Censu* are given aut no- 
vhere tart bene fa Wari>ington 
and tben onlv npou tbe ezpress 
auttorityoftbeDirsrtorofthe 
Censn* Bnreau.

Artual *ork by tbe enomera- 
tor* fa the varinu* censo* dis- 
triet* vili begiu oa January 2. 
IMd It i* espeeted that tbe 
popolation atatfatira of all 
rities and tovn* u-ill to gath- 
ered fa approzimately tvu 
verk*. Finai figure* for rural 
dtatriet*. hovvver, eau lianlly 
ta gattared iu les* tlmii a 
montk.

»*’X’?S£3? Anl

PASAUUNIO MASKARADO
Draugystes Švento Petro ir Povilo

Iš Kensington, III.

Nedelioj, Spalio-Oct. 26,1919 m.
Brilit Strumilų Sntiiiiįi, 158 E. 1DTlli St.

Pradžia 8 ▼. vak.. ir tęsis Od vtiumai.
Pinuos keturios dovano* yra skiriamo* iš drnugv.-tis ka*o< ♦2-*>.<*l 

913.011. 910.1*1. ir 95.00. Neskiriant ar tni Imtų vyrai ar moteris, bile tikini 
bus didesn.'., grupės. Nepamirškite knd šis mnskarndns tos vienas iš 
įtaikiausių. I>u* šimtas vilku šimtą* velnių ir |mi1s liueipieriu*. Turasite pro
ga gerai prisijuokti Kviečia KOBITITAS.

jam* ar šiaip valdininkams tar- 
nuujuiilii-iu* Surašo Biure ap
garsinti kokią nors žinių vist irk 
kokiu budu nuririckfu 
sugrąžinamai* j Sąrašų Biurą 
la|nis. l’ž sulaužyinn to už
draudimo yra sunki piniginė 
tansmė, galima* uždarymas 
kalėjime ta piniginė* tausmės, 
ari* su ja.

Prigulinčiai suvesto* į tatai- 
les Surašo skaitlinė* negali Im
ti niekam išduoto* kitaip, kaip 
Jik šičia \\'asliiugtoii<- ir liktai 
įsakmiai liepiant pačiam Sųra
šų Biuro Direktoriui.

įvairintus* sąrašo apskriėioo- 
*e tikrasis dn ritas prasidės 
sausio 2 d_ 1 920 m. Yra viltie*, 
kad asmenini* gyventojų sąra
šas visų miestų ir miestelių bu* 
suvesta* krūvon maždaug į dvi 
savaiti. Galutinos skaitlinė* 
apie laukų it)>*kričius, vis-gi. 
vargiai galinta bu* nuvesti 
greičiau kaip į mėnesį.

«ą I- Vrivefavirians ir Ijrize- 
rio Kaisto. kuriems yru Komi- 
rijoj ii Lietuvos, praneškite.

D-ras K. (Matas.
Pareivių Komisija* Pinu.

KBVARK, JT. J.

Lietuvos Linosybės sargai.

VALSTYBĖS
Įduoti M«< (lirą žinių apie ri- 
, mm atsitikimus, riiaaittr su Ne
teisėtu ra/s/pta* piaipif tikro- 

tjiuio. su kįfUait, pa pirkimai r 
adsi luiooitĮ rt-riaadomit. Pra-

Musų šalis, pradėjusi kurti* 
vaisivta-s gyvenimų, imsijuto 
esanti užkrėsta daugelių negra
žių ypatybių; dažnai truksiu 
Ciiems-kitieius jo* gyvento- iau man apie lai pranešti raš-

■ teisingumo ir atvirumo; tu. nurodant įtariamųjų valdi- 
atvirkšiai. toki žmonės esti pit- ninku žmonių nukentėjusių ir 
ui godumo ir noro saviutia *v<<-, matytojų pavarde*, taipimt at- 
tį^ių naudų. j sitikimų vieta*, (uigaliau laikų.

Atgijusio* Lietuvo* valdžiai ir •“>'!• k*" buvo, kad bu- 
pašauku* į darių) visu* savo pi- <M galima lengviau ir veikiau 
liečiu*, neskiriant nei luomo, ištirti ir patikrinti faktu*. Po 
nei tauto*, nei tikybos, kartu su praiiriimn reikia patiraipti ri- 
sveikai* žmonėmis mylinčiai* *•* •v,vo rordar ir pavardė, Da
tavo tėvynę, stojo į durlią ir ne- rodžiu* sai o.ųyrruaMtųją riefą. 
tikrų žmonių, norinčių ]>a*i|H-l- Bevardžiai* paraiškimai* V. 
nyti svetimu, vaistyta’-* arlm vi- Kontrolė negali vaduoti*. 
■Romėnės turtu.

Vaistyta’-* Kontrolė* ni|*-s- 
ni* yra *aup>ti ir sekti, kn-l 
vaistyta’-* fiinigai ir kili jo* tur
tai butų tikdingni ir naudingai 
vartojami: Vaistyta'-* Kontro
lė* priemonė—kova su neteiaė- 
t|| lėšų eikvojimu. Be ta kovn 
su plačini ir giliai įsišaknijusia 
nedorybe Imlų nepakeliama 
vienai V. Kontrolei: raikia,kn<l 
čia jai pn-L tų visuutnenė, kuri 
virtoje kartais o riau gali ;m- 
*tels-ti valdininkų vilas.
v Valdžia n> lūju teisingos 
Javo darių) kritiko*. j> tik bjau
risi apkaltajimais ir tu |iari 
tais pikt<» valio* prokata 
riekiančiai* ;iškirsti kuriar 
valstvln-s jiagrindu*.
t

Vantai tų. kurie praneš, bu* 
visai paslėpti: jie nebu* nie
kam iš šalie* sakomi. Pr "ki
niai raikia siųsti šiuo adresu: 
Kainui*. Vulstybė* Kontrolei.

J. Zubrickas,
Valstybė* Kontrolė* 

Valdytoja*. 
“Lietuva,” Kaunas.

Redakcijos prieraias: Nesi- 
sleltėktUM*, kad žmonės yra 
žmonėmis ir knd tautai laiky
tam į laisvę kaikurie saviuasi 
visuomenė* nnudą arta skriau
džia imvaldinius. Linksina yra 
žiūrėti, kad Lietuvos vnldžm 
koveja >u tteslorėliai*. Pūkinu- 
svkiiur Valstybė* Kontrolių, 
rinu* užkviotmio. Kni visuome
nė sutars su Valstybė* Kontro-1

Washington. spalių 11 d., 
1919 m. Sųrašų, arta Onzau*. 
Direktorių*. Kam. L. Rogers, 
šiamlie kalta'-daina* apie liesi- 
artinantį 1920 metų Sąrašą )«• 
rakė: “Ai norėčiau pažymėti 
*u viru galimu smarkumu. kad 
tie faktai ir skaitlinė*, kuriuo* 
surink* ricaitliuotojai. |»rižiura- 
tojai ir tain tikri Keturiolikto
jo Dešiuitmrtinio Surašo agen
tai. netarė* nieko bendra nei 
nudiauaiame daiktelyje su nuo
savybių apkainojimu mokesčių 
rinkimo tikslams.”

Kalbėdama* toliau* |>- R<»- 
gers pridėjo: “Seniau* tekda
vo pritirti kliūčių renkant ab
soliutiškai teisinga* žinia* apie 
vertę žemė* ir kitokio* nuosa- 
vvbės. nes pasidarydavo siek 
tiek nesusipratimo šitame da
lyke. Žmonės Imvo palinkę 
klaidingai mintyti, buk Sura
šai jungiasi >u mokesčių nus
tatymu. Ai no lygiu iih-s tiki
mės išvengti to nesnsiprati- 
tno .

Kongreso akta*, kuris sulig 
Konstitucijos nustato Keturio
liktojo Dešimtmetinio Surašo 
išpildymo taisykles, uždraudžia 
visiems sknitliuotojnms, s|**ci- 
jaliems agentam*, prižiūrėto

le. tai išsivalys nedorėliai iš 
mų* valdininkų tarp, ir turėsi
me gražių dorų administracijų, 
-tn luisiilžiaugsime. pa*innudo. 
sime ir pasigirsitne. I

Nevarto Lietuvos Unnsyliė* 
Sargų skyrius laikytame mčne- 
siniaui susirinkime, knrį laikė 
spalio 1 d„ š. m_ lietuvių 
svetainėje. 1A0 Xew York ave^ 
Nevarto. N. J. Tnrp kitų nutu
rimų. buv<> pakelta“ klnusima* 
Motiejaus Jaškauskn. knd Imtų 
reikalinga turėti U L. K. -fon
das į kurį galėtų aukoti pini
gu* viri tie. kurie pritaria L. 
L S. organizacijai, o aktyviš- 
kai negali imti tlalyvumo. Po 
nuodugnaus ir vi*a|m*iško a)e 
kalbėjimo viršui minėto daly
ku. nutarta šį sumanymų pa- 
skeltai viešai, kad visuomenė' 
*|i*varstytų. T<«lel šiumni I 
kviečiame visu* imti lialsų ir 
kalbėti ar tikrai butų reikalin- Į 
gas viršui minėta* fondas. Iš 
IJetuvo* Linosyhės Sargų fon
do pinigų |*rmiausiai gal butų 

iš belaisvių aliazų atsiliuo*no-: galima nujūrkti ls-nt vietų; 
ti! i'*faHlą.*’ Lietuvos karininkai.

Atsakymas: Pariakaitvkite sulyg J. .1. Konutuo. saku, jog 
Pareivių Komisijos paaiškini- vi> u:i* didžiausių Lietuvos ka
rnų 5-1X1919. kurį parsikvie*- reivių )iagridaviiuu yra. tni 
lot* U Kamiaijo*. įgyti “tankų." Su “ranka” at-

1. —
Lietuvos Valstybė* pasas!

Ataakymaa: Pinnianriai at- 
siliuorookite nuo viliokių ka- 
reivijo* prigulėjmų. ne* ka
reiviam* ir belaisviam* |>a*o 
neduodama. Apie tai rašyta au 
gščiau minėtame Pnreivių Ko- 
misijos paaiškinime, kurį ga
lite gauti iš mu<t) Komisijos. 
Toliau atsiųskite Komirijon 
užpildytų asmens žinių laiškų. “ 
»n savo parašu. Dar reikia *l«««*linti veikalas-knyga. 
ls-nt 2 fotografijii. 25 frankų i ,ill>* •“t'irš KNI paveik 
pinigai* ir senoj,, |m*o. Tik tn- ►•'J- Tekste parimstama gražu* 
da Komisija duos pasą. Jei aprašymas viso pradinio <larls.. 
ka* norės grįžti luotui |>a.u « "rganiravimu Lietu-
IJeturon, tai dar raikė* IC«tltil*,* ^'^**••2”
iš IJetuvo* Delegneijos vizų, 
už kų turi-* dar 1<t frankų už
simokėti.

3. Kiaulini**: Knip gali par- 
keliauti iš Prancūzijos Lietu- 
vou!

Ataakymaa: Reikia būt lino, 
sam nuo karvivijo*. gauti |m- 
»as iš Lietuvo* Itelegaeijo.. 
ir iš Prancūzijos valdžk . Tml 
jau galima pirkti* bilietus iki 
Vokietijos sienos, kur Angli
jo* valdžia viską p-ržiuras ir 
pertikrins. Toliau važiuoja-i 
iki Iterlynn, kur raikia pasi
rodyti Lietuvos Atstovyls-je 
(Adresas: Utaui«-be Ue>ai>d- 
srliaft. Kurfurstemtanim. 242. 
Derliu \V. Mi). pia ;»a»nky*, 
kaip toliau elgti*. Pinigų to
kiai ki-liois i iki Kutino reikėtų 
npie 2*Ni-3(R) frankų vienam 
žmogui. Važiuoja-i dabar tani 
4 dienos. įtaikių imti* kuo 
nužiansia.

4. Klausimas Ka- žino adra

Kaip Rauti siimtų Vilnių ii lenkų. Ijrtuvos
kareiviai prašu, kad Amerikos 
lietuviai taisytų lAduvos ka
riuomenei “tankų." Toki* pra
šymas turėtų liuli išpildyta*. 
Tat j tlarlių. Iiroliai! Vyrai, pa
judinkime žemę!

A. 8. Trečioku, L. L. 8. N.
Skyr. Sekretorius.

N. Pi*» /.irlurOK SiiifiH 
ptilor-jif Jonuli, Yra Imigia-

( karininkas Katkevičius, nary* 
to* misijos. kurių Lietuvo* vai- 
tižia išrinko keliauti Amerikon. 
Knyga bu* apie 223 puslapių, 
didelio formato, išleista ant 
gražios popeno*. Kaina $2.1111 
užsisakant t'nltnr. Vėliaus kai
na Ims <li<le*nė. Visas |telnns 
vi* 11- L Sargi) fomlą.

Pasiskubinkite prisiųsti už
sakymu* tokiu adresu: A. S.

Tračiofen*. 195 Adam* St.. 
Neu nik. N. .1.

BodakdjM ptknžu: Esan** 
<lang kartų prityrę, kad knygas 
reikia užsirašinėti jom* išėjus. 
Kiek sykių ]nrk<nu knygų pa
siremdami vien jos vardu, liek 
sykių gailėjomės. Kuomet lei
dėjai tą veiknta atspausdins, 
prisius į n-dnkcijiĮ, tuomet ga
lėsime |ia»akyti sava skaityto
jams nr |iaiariniiH- jų (ūrkti.

■ ■■ ————— i

šašam savo ak.

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Km. 11 Mtatth. pra*.
J a  J f ------1--------oeniaSg rroTKieBce oug
Worcestcr, Man.

Ktm. Pr. Bočys, vice-prezi- 
dentas, 2634 W. S7tk St, 
CUcagu,UL

J. Markui, iir.aiak»i, 1381 
So. SOtk Ct, Cicero, ŪL

Kun. F. Kemėtts, sekreto
rius, 38! Westsnaster ave^ į 
Detroit, Mick

BIZNIERIAI GARSINKITES 
“DRAUGE.”

umMMmmmmmummmiMMmaMMma

Malioriai ir Dekoratoriai
D jų metų patyrimu nvo amate leidžia mums at- 

Kirti pirmos H^iiOS d arba loinamlB
AtsiUukite pas

P. Cibulsku ir J. A. Poška
2343 W. 23 Place Telefonas Cinai 2446

B-

IU r*f I m»l-lt, bu»l«l<žke plieną teVTB. 
pilvelio, nusUMi^jlin** Kraujo, lateMv- Nottv ir 
AotoDmaa vim> kūno, ir buvau nuMojy* nltžM. kai 

ra»B*4u Vl«ur irtkojau mu rtoo.'a Atnarl-
kr u< rul<hu- bet niekur tardau mvo •veikatju
Ifa t karia f>ar*>kala%au rtalntaran »ja tortu. lutiem. Kraujo vaJyto- 

,’irrvnton*. Ir.b«ny ir l(»un,antino m ducd'-e. Ui po auvartojimui 
mitą* Ina r)4uoie« pra<S«)a issaan pilvą* autuvui. MtprvtU c«*ral dirbt. 

m* iU.v»! Kervai em* atipriai dirbti UkHai at*l*>vo. Keu- 
mu praark*. dirbtai W krutina Vidurių r*iianaa
* pu ul.tiu‘n ttet| lirų IhfAU S Uceedevato kae aa-
p« buteli M-H.tarno. lt Iler*4. ir »•<> > n*»t» aa««> |*<»a kHd pa- 

’ -« kaip tarp dietooa ir to-ktlaa Itotair Jau^lkM 
•im»o r 1M» arkly d’kvja Falutaraa njyliaty r»- 
•oiim aave draugėm* kreipti** pne Malu tarai

•ALTTAILA*,
< iii'Micju iiirrrn-nuB j. tuitrmaa, rra<,

litai *«. »I lifiti—» < mum adil, fkatram. IIL



DAKTARAS THORN
(Tųea).

Rožančius alinto ju* pirštų tarpe, kurie jau aeuai ko kito 
nepajėgė Auvaldyti, ji meldė fctveučtaurius Mergelė. užtaryiiKv, 
kad mintų ta prakilni alėta.

Marė Tkuraton buvo našlaitė; buvo puikiai mokyta ir ge
rai išauklėta, tiktai tapusi neturtinga dėlei kokio tai prietikio, 
kurių nemaža (uuutulyjv. Ji turėjo iiitckmingus prietelius An
glijoje, inip jni kalbėdavo motina, Imt ji nieko nežinojo npie 
juos. Metai atgal gydytoja* Tlioni kviečiama* atėjo |ia* jos 
mirštančių, našlę, motinų. Jis laivu prie josiu.* mirties, įimti 
kaip mirštanti moteriškė atkreipusi gailestinga* akis j savo 
nelaimingų, vienturtę dukrelę apleido šių ašarų pakalnut Nei- 
Iio* širdies žmogų* (nors nežinantiems ji* rodėsi žiauriu), ji* 
susimilo ant vargų prislėgtu* fr-laiiningusio* ir ne)mleido jo* 
iš savo gintai-. Jis ktii|*» genis putytę# gydytojas pramatė |ia 
ralyžiait* (mvujų. Kuomet tn Imiri ligų išliko jų. ji* gelbėjo, 
kaip įmanydamas nors žinojo, kad netrukus ji seks savu mo
tinų.

Gydytojaus Tborn’o rūpestis link ligonės .temažėjo lai
kui bėgant, tat ka* mielų dienų jis užbėgilavu, kad ir trumpam 
laikui, nušviesti tų menkų (tašiurę, nor* keliais nuraminimo žo
džiais Arčiau gydytojo nežinų nesitikėjo, knd ji* galėtų 
kų malonau* pratarti, t lydy loja* *t«ls-jo*i, kodėl uerugnjo Il
gūne, uerastavii, neišreiškė troškimo ilgiau gyventi, nrišrirodė 
išsiilgusia, nors (m tnadašinlingų Imi įtarų žinomų apžiūrėji
mai. ji ištimania valandomis lik<tavori viena. Mietašinlingas 
gydytojas, kad dažnai iė ryto ateidavo Dieviškasai l-ankytoja*, 
j tų menkų guštelį ir suteikdavo Savo Ramybę lai skaisčiai, 
nekaltai širdžiai. Gydytojas Thoni, aura m-kalalikas mažai te- 
paiač kitų tikylių. Pasak ju, tikylia nešauti Imtinai jam reika
linga, ue* jaut laivo “stoka taiko." l*-t, kaip jis jau išsitari- Ma
ry tei, kaž kas jį traukia link tikybas. nors jis nesuprato kas ta
sai “kaž-kas" gidėtų liuli.

Gydytojo m-a|>sakoinų gerumų nuolat įnešdavo Marytė 
Kielašinlingai Se-ervi, kuri dažnai kinkydama ramindavo jų 
bei mokydavo kaip uk-IsIh-. Kiekviename vienuolė* aprilaa- 
kyme, sukalbėjus Įnprasla* maldas Marytė |mšnal«dai» tania 
vo: “Dabar, Sveika Karalienė už Daktaru Thoni atsivertimų,'* 
ir Sesuo I lihln garsiai kalle-davo tų suraminančių nrnldų ir pa
ti jautė ne|uiprn-tų palniukimų nn-l.-tie- už tų gerų žmogų, ku
rio ji is-i iiv|uiž.im<, tikini jo nutlmiunuis link sergančios mergai
tė* verste vertė am jos ineldiiiKnd |iriedrmię. Vieuuolyiio ko|* 
tyčioje dažnai girdėdavosi Daktaro Tboru vantas karštose mal
dom dėl jo atsivertimo.

Apie į mėnesį taiko vėliau Dr. Tbuni surado taiko |«sakyti 
ligonei prietikį sudaužyto žirileliu. jos veiile atmaino* bei didi 
durna nurudo jo* *o4o* sujudimų. Kiniu. Daktaras TLoni tano 

' lai tas vaikėzas kuris dvidešimts penki metai |*nniau važny- 
ėiavu mulus Urviatos gatvė* prieuagy je tolimame mieole. Jis 
tai rado “Karalaiti-*'' turkiai žiedelį ir nešiojosi jį kaipo tan*i- 
giausių relikvijų, kasdien savu gy venime. Reginy* baltai ap
tingta kmlikm, mudrlie* žveigima* skairčiai žydrių akių dažnai 
vakiiudavoM jo si|hiu>imi skanius, tarsi varjirlia halsas nuo- 
•tabua vaikiškai ištuetiaėjiuia* skambėjo m-uurštanėiu gariu jo 
atadntyje.

Jia ajoakė Marytei kaifi tų ]>ulį vakarų jis metė darlių. ap
leidoanestų; kaip jis kariavo su įvairiai* vargais Imi oepasise- 
kimais; knip jis tarnavo kolegijoje, kame jis atnaujina jaunat
vė* mokslu*; kaip, galutinai, ji*ėmė mokylie# us-diriau*, gi |u 
daug Icant rytės bei neapsakomų vurgų gavo di|4ninų ir pradėjo 
gydyti; kaip jis ka* kart* ėjo gėry n. iš*idirl*> vnnlų ir kaip ji* 
buvo visų geriHuuui* ir nieko jalu uestigu. “Gi kad aš esu vie
nas (msatily je,“ jis tari-, “yru tai. |ūnuuėiausiai dėlto, knd iš 
pradžius ueliuėjau kuuuii užtaikyti |«ėių> gi <lal*ir uiau rodosi, 
kad turiu atversti kitų la|*y savu gy vruimu knygoje |*rm viso 
ko, nepaisant kas tenai nebūti}.’*

Apsakęs save prietikį Gydytojas Tbocn nusijuokė, pra
skleidė* uuu kaklo* gdžinai žilu* |Juuku*. (Kisikėlę* rengėsi ei
ti. Jis a|K>ukė vislų įlešiinties minučių bėgyje dar gatm neaiš
kiai ; Marytė žinojo jo prakilnių širdį ir brangino jo užsitikėji- 
tuų. Ji pažiuri-ju j jį vaikiškame užsitikėjime Imi *u gilia |m- 
garlia, gi iuyK-jo jį tni|i« kaip kad Imlų mylėjusi savo likrųjį tė 
vų, žiurėjo į jį vaikiškame inaldinguum l*-i visiškame atsida
vime. Mylėjo ji taip, kaip kad butų mylėjusi tėvų, kurio neteku 
dar bisiuiiia kūdikiu. Ihikiaras atjautė tni ir brangino josios 
užuojuutų lubinu te-kaip įkiI* -upratu. .Imu |<u*ileiiku* alsi- 
sveikinti, laužytis ži>*lelis luikėsi būti artf jus akių. Ji užklausė:

“Ka* įvyko niužylei* Karalaitei.****
“Neiiinėiau jo* dnuginu. ’»-i gi likiuo-i jų bematyti. -Ii li

kusi šimtui iiiv lių uu-> nu. ib-l tai* |<nb-iigviiilų mului tikėjimui 
j paveikslų Imi relikvijų vertę Imi kilų katalikų bažnyčios prie- 
asiiiių yru tai nunm jauriun (inlrnukinui- link to žiedelio. Su- 
di»'V-” na

Mūri- gulėjo ramini, tižsimųsėiusi. Įslulnt kaip lai toks 
uienka- daigteli* galėjo įla-idėiį -ndnryme lokiu pmkilno žino- 
gaus kaip Gydytoja* Thora! Ji jautėsi truputį apvilia tni|>.gi. 
Ne tokiu-jauny *!•' • dienu- ji buvo i-ivaiz-liimsi savo-lidvy ritti. 
Gi toliau jt upuuj-lė; **|‘al<tiign vainikuoju darlių." Tikrus 
žmoguti* priikilinimn* ntmlnlo* Imlu jame. Inukdtiaui* jvykmi- 
ino valiindo~Ji lumlė išsivaizdinti kaip į*tnl>i ls-i maloni turėjo 
Imti mažti karalain' savo Maigiame tuirsume. kuomet ji lėgo už 
m-lnimittgų mulų užtarti. T-liau ji mintijo upi*- Dr. Thorit kaip 
jt- jų lik flpipi«-š-- -m-. ėin piu-lėjo mel-tie-. kad -uni-tų ka
ralaitę. gi išvici-o |u*ekiiiinzimi galėtų veikti, kad patraukit* tų 
prakilnių -ielų link tiv.o* kelio. Gi toliau*.dol vi-atino tiitovar- 
gio. ji užmigo. Kisunei ji atveri- savo aki-, du Nirtnširdingi 
Seserį laivu jo* kui'ilmr;, iš šviesi- gulėjo spręsti, knd tai bū
vi- apie *uulė|eidi*. -Ii i-rodė taip tvirta ir taip aiškiui kalis'*- 
jo. luid Se-n*> llild.'i tarė:

"Snl.J.. Maryte, luitai) 
venime.”

Marė ii)i 
kr. ligonė. 
Žy lutai par 
uliimgu-i ■ 
tnų, gi imi-’ 
si iHitriiul

l>i,i>l< jm imi'ijii ir-narin gv-

l»H«k«* % ii'fiih’IH 
ilpimiu Uil-i’bni 
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EXTRA PRANEŠIMAS 
Pas Chemauską į Lytas, Ulinis 

BUS PRIRENGTI GARDUS PIETAI: rope visiems dykai. Muzika dykai.

Nedėlioj, October 12, prasidės Jomarkas-
llu* galima uusi|iirkti viuokių gyvulių, veršiukų, avių, jaunų paršiukų, ančių, vištų ir tt. Taipgi bu* |atrduodamoa labai (ūgiai bulvė*, po 3c 

Mante. Pardavimas atsibus KEREI# >M 18 ir NĖDEIJOMIS per viltų mėnesį
(taleriui gy vuliu* pjauti tuojau*, kad imrėrite. Viii galės (mavalgyti gardžiai jauno (mršitiko mėtos, jautienos, vištienos, zuikienos.

Pradžia 19 v*L ryte 3a vėhun vakaro.
Vžkvieriaum visus imžjstaiuua ir imžįstaiuas, jaunikaičiu ir mergaite*. Visi, kurie turėjote tikietų nusipirkę dėl prae

ilo* Nmirlitm Octolmr 51 h galėsite tai* (iečiai* li kietais naudotie* Nedėlioję October 12ta, 1919

Extr«!I Bxtral!

Didelis Iškilmingas Balius
Parengta*

Draugystes Šv. Jono Evangelisto. 
Ned., Spalio*0ct 12, 1919

Dievo Apveūdoi Parap. 8vet. 18 Gatves ir Unioa Av*. 
Įžaag* 20c.

I1*> t-uikUuM. muiik. tr truukl* vMiu io*Ua kvHCUM
visu. slrtUnkm **« mim, raikau, luiltaa*, • su r —
aaaameoHt visa*

I>IIAV<JUX

GEROS ŽINIOS.

tt

BARBENAI,
Marinta. rnw. 2 a ugnį u. 2 fhtu 
tuonuut, (m* I*. kanda rimt. .Vaina* ant 
l»ri*lKr|M>n«A. Kaina 42.400.(0

Murini*. 2 austi a inna*.
•J Halu |m» kambariu*, aut Bridirr 
)u»rtu. Kaina £2.400.00

Murini*, gražu*. 2 *u*ita narna*. 
2 ftatni |ai G kamluriu* mi V*IM* 
tni*. aut -tu |**lu platutu lutu ant 
bridr purto. Kama ėl.MKI.UO

A. PBTRATU & 00. 
3249 8. Halatad 8Uoet.

Boulvard 611.
5F

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVA

Žinom*. per 25 metui ir Vridrio* p riliu rimu

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienyti} Valttijų Valdžiai leaip 

taip ir dabar

ir gvaraatuoįa
Norinčiu* gauti preke* pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreipti* p**:

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

T REIKALAUJA.

SEMS
[yru /Jh i»i S j [ ji C i.«

t

KvMo nauiireusl mGAITES R MOTĖMS.
VALANDOS 800 IKI 4:45 

Sl'BATOMS IKI PIET

8II1PP1NG DEPARTMENT

rta Ir

PASTOVUS DARBAS. 
lUITYRIMAS

NEREIKALINGAS 
GERA UŽMOKESTIS 
PROGA IASILAVINT.

Atmaukite

LIETUVOS vaišvy 
DIRBTUVĖ. ts

ė NEMOKSI PINIGUS BEREIKALO
Muitj krautuvė—vien* ii didžtauslų ChicagoJ* 
Parduodame of lemiami* kainų. kur kitur taip nrcau> 

Mašinėlių laiškam* druknoti ir ofuo darbum yra tuojau, 
aio* mada*. UUaikota viaoklui laikrodžiu^ tiedu*. Eiubi- 
niui ir deimaniinm*; granafotuu lietuviškai* rekordai! ir 
koncertinių geriaumų. armonikų rusiškų ir pnuiikų tfalir- 
byaėių. Balalaikų, gitarų ir Bionikų. kukių tik reikia Dir
bame vuolua* Kukiui draugyatėm*. taiaomc laikrodžiui ir 
munkališkui imt ramentui įtaikančiai. Kuri* primiyi trijų 
centų kraaaiiukij gaus kaialio** veltui.

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

Tclrltmai: DROYER 7309



Susirinkimas L. Riud. Kry*
liaus rėmėjų skyriaus jvyk* Ginčai irpartijiniai ne-
___ ______________ i « _«wa____________■ ' tfiitiVima* virsti ima Tinta rra

IL-ngiama*.

Kviečia nnosirdžiai visu* atsilankyti.

Dr. S. Naikelis
REIKALAUJA. REIKALAUJA.

SEARS ROEBUCK & CO.

MERGAITES R MOTERS.

Dr. G M. GLASER
l*nal«Uiv«Ma

& Arthington

UeStnyv GtahotUM paUranuju

DDQUESNE. PA.

PAIEŠKOJIMAI. AME R. INSOLATED WIRE

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas

J. Itaasatll.. 
3IUJ K llaldul M. 
lul... k»kah* X

FElIl |DEEN
KONCERTINOS

REIKALINGI /AUXIVYRAI 
BIRBTI MUŠI.' TAVOBV 

SKYfaU.

12 išrytu
4 popieti)
!• vakare 
Pullmuti M

Dr.M.TJ5trikoln 
LIETUVI* 

UTimtJjAA IK CimiTUlAl 
ITM W. ATlfe «U <Xi**R. DL

Dr. 0. VATTUSH, 0. D.
urmu akių areoAiaaTAi

l’anedt-lyj. spalio 13 d. lai* 
dideliai avarini* *u*iriiikilnn* 
I- lt. Kryžiau* rėmėjų skyrių. 
Turim aptarti daug reikalų. 
Kusi rinkimą* Iru* Visų Avvntų 
jarapijo* svetainėje. Meldžia, 
na* neužmiršti skaitlingai alsi- 
lankyti.. Maine susirinkime ti
kina'** sulaukti ir naujų narių.

Pradžia 7 JO vaL vakurv.

IIAItllAS LENGVAS 
I ZSAKYMI S 1APIU4VT 
KI KIST IK 
«lT’AKC<rr TAVOKLK.

B COHEN A SONS 
1100 W 22ixl SU. 1 flooi

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

4tA W. UmsL.-i Mr.
|Sartus.

leŽHoaasm I ASAI tA5

Dr. C. K. KLIAUGA 
DENTI8TAS

• 1» IUU>-d ClrtraSA. I*.

Uždirbk 
^ild’50 
*j savaitę

MASTER SCHOOL, ’ 
J. F. Ks—kk.. rrnMUato 

190 H. 8Ute 8tr.

Aulanas Antanaitis 
Prana* Mepunaiti* 
Kari* Biėtuas |2A<i.
Ona Krušiukč P2.lllt.
Pu I dol.: O. Kmix<*viėiitkč.

I*. Vaivada. A. Grila». K. Ita- 
jauskis, J. Himnišku**.

Itar i* ird<> |iridt*jn ♦ū.uu ir 
tokiu Innlu pasidarė (Ct2A0.

Valio Rnekfonlo vyčiai!
Prie progo- kviečiu visų 

Korkfordo katalikišką jaunimų 
rašytine prie Vyčių 83 kin>|s>s.

Rutinini.*-..

Dmnstta F.ižucam Put ir Niki PiiilpMs
Bus

Prityrimu* nereikalinga*, 
įtarias Pastotu*, livrą užns>* 
kęsti*.

nedėlioję, s|>a)io 12 d, 1 -JO vaL' įtikimai viršų ima. Tiesa, yra 
po pietų, Av. Antano parap.'kc,vU" vėlinamųjų “ tautini n* 

T svetainėje. jkų." kurie dar atmena I-ictuvų.
.. .___ ., . ,... I irt jie nori, kad visi We«tviUč«
Yradatęi^rinųirneatKle.^,^

lmtmų nukalu.TmH kviee.a-, , jr <u£mia
manomus skmtln.ga. atsi- Wp .;p
IT,~' | Tūlas laikas atgal, minėtieji

Mante Muurinkime mes, eiee-.••tautininkai”. katalikam* nie-

'■ooaataacaaaaMoaasaMSSM

Lietuvos Vyčių 83 ku»|>a lai
kė mėnesini susirinkimų, kuria* 
ne* nemažų veikimų užsibrėžė. 
Nutartu rengti prakalbas, va* ( 
kuru- ir šiaip darbuotiem 
tautos labui ir Bažnyčios nau 
dni. Tarp kitko tame susirinki- 
nu* ta|Mi įnešta paaukoti iš iždo 
ųitUR) auk*o kardui generolui 
Žukauskui. Visi utreiškė, girdi, 
ar musų kišenė* aukom, tuš Į 
ėios. kad imsim iš iždo. Sušukę 
l"Valio!” “Tegyvuoja genern | 
'Ia* Žukauskas*” |>adarė rink* 
' Iinve ir •iimetč *.*7.NO

PUIKUS TEATRAS

Nastute’
MITOKA BARAM A. POCIUS. 

Parengtas

LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPOS

1



KATAUKBKOS iVENTtt.

Seltadienis, spalio 11 
tv. Germanas. Placidas.

Sekmadienis, spalio 12 
tv. Maksimilionas, vysk.

Pirmadienis, spalio 13 
tv. Edvardas, kar.

d.

d..

d..

| K CHICAGOS UETUViy 
KOLONUU

Jos dvi merpuU3 marinamos.

Pirm |M.r«? -tivniėiit šilo 
luie-to iMruilo jiuina lindi- 
nn, Mr-. I.uik.iit-, indavė nuo 
llll -IIVO dvieili llll'l "llilėlll

Katalikų Vu-nyln-. 
niėm-ini., dideliai 
■uririnkima* bu* nn- 
-. -polio 14 dw vn-

IEŠKOMAS P0LICM0NA8, * ,ik’,n
KAIPO PLĖŠIKAS

Vienam saliune atrasta jo re 
volveris.

jų ul-ikralyti.
I*n*nk<>jninn. jut- nadina no- 

I rėjn i ,-ifi už arti*tę i b-atra*. 
liet vyra- jai uždramk,—. m-* 
teikėju auginti dvi ne-rgaili.

Nrilora malina tad abiem 
mergaitėm vi-tią vakarą in-la 
vė ryvridabri,, muilu ir Inu!;'- 
iiietgaiėiit mirtie*. Mergaiti 
mm tų autidų Mirirgn, Imt 
greitai m-miiė. ne* tie nutilai 
(odeagva vn-ikia žmogau* or- 
gnntaiu-.

Kuomet mergaiti «u*irgo ir 
nemirė, imdiaa (mkvietė. jp-. 
dylojt.i. Ta*ui (iri|MŽina, knd 
jo* iiž*iiiiiiilijii-iii.. Tinime!

I. tt.
Centro 
-varliu*. - 
tradi'-nyje 
kam. Dievu Apveiado* (inr. 
-velninėje, Cbieagn, III. Kvir- 
ėiaiia- kim-knitlingiau*itii nt* 
-ilankyti alėtom* iJ įkyrių ir 
draugijų. ir kntnlikų vrikėjil* 
V m didelė* .varioj* |*diti*k-Į 
n-ikalų.

Aluj vakarų Iry* pK4ikai 
užpuolė lt. Itine.liertrvriu na- 
liūną pn mun. 3*4* Coliu--— 
(.rovė nv«-. I'lėėikai raliune 
atrado apie .Ui žmonių ir jra- 
kė virinu* pakeiti ranka-. 
Viena* plė-ėikn- rievėjo pri
duriu. kilu du nuo žmonių ko. 
lrktava pinipi., Inikr<*l<'-liii- 
ir kilokiu- daiktu*. Taip jų 
surinktu npie liik-lnnli* do 
lieriit ir keli laikrodėliai. 
Vienas — ^.^0^*1*. J**W" |*Mtk*di. jos

r

PAGARBOS VAKAkELTS

jo- (mėto*, jut nriUiutuL nuo
du* prarijuM"*.

Pidieiju teėiau* ją iltini-'- 
lame įtarti- ir ėmė ungan. Pa- 
-žaliau* jinai ir |iri*i(mžiim. 
knd imti vi-a tai atliku*i.

Mergaiti imimta ligoninėn. 
Gydytojui neturėjo imgelhu*.

Tarai* dienomi* merdinčio* 
iio-rgaitė* i* Iketroito atvežtu 
C1iieag<ui. Čia gariu* gydyto
ja* Carter emeri ja* gydyti.

liet, sakoma, jog nieko i* tn 
duburių. Ne* nuodui [i-rdaug 
Įriaanką j mergaičių orgaais- 
mu*.

Ik- įkuUNOių abidvi ril|>*ta. 
Idankita ir ka* valanda lau
kiama jų mirimn.

Tuo tarpu sodina laikoma 
knjėjime. kmumž tėvai nei 
žingiaio raųiaritraukia nuo 
nelaimingų mergaičių. Motina 
kalėjime dnlmr *o-l varta uju ir 

tjau abejojamu apie jo* protu 
gulį* polinnonųi Janm* Ton- *v<-ikuiną.
mey. '____________

Tuo |UėAikų veikimo tartu 
etaign Mdiuiuin už.|mknlit>ėnii. 
durimi, iiiėjo *aliuno navinin
kas Itiardn-nrer ir tuo jm-'iil 
momentu *u*kninl*j„ leh-Io. 
na*.
Rinmln-rp-r ne|iu*l<4a-jo 

Jikų ir ėjo prie trtrfunu. IL-t 
viraa* ptėkikų iiažoko jalu 
priro aki* ir liepė (atkelti 
ranka*.

Riar*brrjO‘r *monė ph-ėikui 
tarimkin ir |mrhkMkė ant 
grindų. Ir tuojau* nutvėrė na
va revolverį.

fhtridokėla* teėiau* ntaign 
pakilo ir *11 kilai* dviem piė- 
BiIuum laulcaM.

> Raliunininka* juo* vijovi. 
Bet nedorėliai *n*|iėjo imbėnli. 
Virau* i* |dėėikų U-piamn* 
kažkodėl fiantrtė *aro n-volvr 
tj. Naliiininiiikn. tą revolverį 
paėmė ir *UM-kta. knd tn* pri.

Kaip bematai j poliiiimoo 
namu* («Mų*ta du <b-tektivn. 
Tiedn atraibi kraujai* apie. 
ku*j (Miliemoną. Jam praneš, 
kad jiolu ntėju-iu jį vr*tie* 
policijų* nuovu.km.

PoliniKina* pa*akė, jog ji* 
eiaų* ap*iprau*ti ir tuojau* 
ragryėių*. l*«-ję* n<«*ugryž». 
įMeklivu •niekė, knd ji* ap- 
aiprati*ę« *|>ruko užpakalin*-- 
mi* durimi* ir |>ranyko.

Sakiniui, ir tigrini ne.iiran- 
damaa.

Tai lient polirmona*!

CH1CA0AI TRŪKSTA
KRAUS.

CO-

•i

IJCIBKIllAI.
TROKl'S STt’MTI.

VAREHOU8ES 
DARBININKAI.

DIVIDEHTAS 8 NUOŠ.
Lietuvių Amerikos Pramones 

Bendrovės Įgsiiottais.

L DAUGIS.

1701-1783 We»t 47ta Gatve 
t kmularr*.
4/>W KlaiiraltĮ.

■>

Atida!

*

f *« i-AįvAm* kartui eitoje AaterUcaje.

ANT PARDAVIMO. REIKALAUJA.

SEARS

APSISAUGOKITE!

IŠ NORTH SIDE.

i
g

a
e

spalio 
latiltg 
Dar»į 
Ugnė*.

vėl Šįmet 
jeigu imo- 
A trina ujini-

Sveikatų* Komi*ijonirriu* 
praneėa kud 
-inu* influenxa. 
m-« m-*i*aiiFi»*. 
mu* ėiu* ligų* yra liai*u* <ia

! lytum, ne* ji neėi* *u žavini 
I daugybe* atiku taip kaip per
nai meta. Valgyk reguliariai 
geriau jiek«ėia« eik negu vn-

I

tiktai 69c.
Norime įtikinti visus Oucagos darbininkus, kad pirkly Na

rių Bendrovės Krautuvėse, kur gaus geras prekes pigiomis kaino
ms. Delio rengiame

Pigia savaitę vaikams
Kelnaitės vaikams ii labai stiprus medžiagos, dailiai atrodo ir pa

togios dėvėti COc
liktai.  ....................................................................................***Nieko m'-r tiek gražau* žnae 

giije. kaip parnrlm* jamma* 
dėlei artimųjų. Ik-rrikMlaumi 
kitiem* (mgurlią. įnami (uit ny
kiu ir (ml* *ave gerbi, didili 
įkaičių kultūringo* žniunių 
draugi joi.

KelVirgo vakare. Dievo Ap
veikiu* |uirn|iijo* i-Vetaim-jo 
vietiniai žnmiai Imvo *iirt-tig>.* 
vakarų p-igerliiiiiui lėvyiimy- 
lio. kun. -I. I .linkaičiu.

Vakaroti* *nvo formoje neri- 
įkvrė mm daugelio daromų *ri- 
nuniRtų vakarėlių, tiražu* sta
lu* *u -kaitini* užkandžiai*, gy
viu, linkiiuio* M-imitiiiikė*. 
Programa. : <4mro įlaiim*. uo
lai. duetai, kvartetai: akaitlin- 
gn avučių Mmyua. Itnriint (da
riai tą vi*ų. neraialpintura nei 
nnt didelio |M>|>ero* la|i> ir nie
ko gal naujo m4ie|m*akytmii. 
ka* jau yra eeuai paiakyla: 
gražiai tlainavo. ta ar kita («- 
M*4ė <lekh-inuva.tie (amai ar ta* 
|Mmio* kalbėjo ir kiek jotu* ar 
jotu* rankomi* (Aijo.

liet *4ai kok* akinama* imvo 
Su vakarėlio nuo kitų, tai U(m*. 
kokį retai trnuriieka *ukurti. 
\'i*no*e iv.*4rn-*e įlegč (aatriji*- 
lini* jauniui*. Viri vienu gri*- 
iiiu. troškimu oliavo, kuri* lui- 
vo- laiiivn I Jei u va. Ileriilali- 
■uiiit užuojaulo* žaalžiai*. laivo 
palėmyta m-t *n*igriamliiiium 
vitpuliai: lui žilmuti aiarriė 
*pimh'jo nevirau akyie. tai 
!tal»u nžrikirtiuu* kalliaačiu. 
I ii vėl žulžjų doką iireikiti 
ti.. ką ėinli* jautė.

*rii-ža*ti*aiiki. Nauja* atgi
mdė-* pairi jot izme. *entiineti- 
tnlir.im*. Dieve «imA. kad ta* 
kogreiėiauria iiiu* vi*u* a f dėk
lų ir knd Inukiauriii tie. Imt lu- 
pertrauki-* jauitiimė* Įinėiuj 

[ *;.vo geliii-* eitm'-j laiavaia lie- 
' į tuviai*.

iAp*kru-iu prokuroru* (lyne 
npie cukrau* Movi Cbieagoj-- 
įlažnai 
įalo-tn*

Piną
I*-, jog 
gojo riikrnu* tanią užtektinni.'

Dnlmr vėl prnm-ia, kml m 
įkran* trukdą, m-* i* vnknri- 
| nių vairiijų ,*urivėlinę irau- 
Ikiniai *ii eukiumi. .Ii* dnr

praneša pro-ėginiau- 
/.iniii*.
(Mint* dienų ji* |ui.kel 
totui, dienomi* Cliiea-,

Truputėlis,

Iš TOWN OF LAKE.

Spali,, 12 <1- 4 vnl. po pietų.
■ *vet.

■ -» . — - ------- — *i^ un,
PATRAUKIAMAS TEISMAN i13'-'111** ■***’ •“ į«v. Kryžiau* parapuip

---------------------- „mjjti. Tnipi ragina žino virto. Blaivininku 21 kp. tu-
<»>•«. H>i.:..*iil «♦♦ |||«I9<| 1/ a>*L«•!**■ *• .. • <•?-t__ •_IKOMUNISTAS.

Trinrjn* llnye* pavedė 
Mekuriųjų teiiėjų trieiliui 
mnni*tų partija* organiiat.e 
rių Iženni- K. Itatt.

Ji* kaltinama- iiž. *avo kal
bų. kurioje pra-itarę* apie 
nuvertimą žalio* vyrinn*ybė*.!

pri 1 
ko

mr. np-iriti *tt maža k k-kylu-. ■ rė.* -uririnkiinų. Viri narui' 
Į Tegu dnlmr kn* atrako p.ik.itė. utrilnnkyti. Kurių 
kltiii-iiiiau. kiulel taip daroma f mokeri-iai užrilikę. priiMiiiie 

1 ■ ___ [ir už-imoketi.
Kp. Valdyba.80. CHICAGOJE SUAREŠ

TUOTA 13 ŽMONIŲ.

Vnknr ryte darbininkų mi 
mirnd-'cilMijoj tokio- knl Min. IMyojmiini upmiiJė .lepu 

1*>- užginto-. 1‘rieA tai gvvuo 
jn ne*eiuii legidnturo- prave-. 
tu* į.tntyinn-.

MAJORAS PASKYRĖ KO 
MITETA PRIIMTI 

KARDINOLA.

i

ty ierifą Žirniu, kuri* -migo 
jo įtreiklnitžių nntnii* nplink 
*7 gatvę. Si. Cbiengoje.

Depui; ė-rifn* (ininitn* li
goninėn. Suare-tiudii l.‘> žino 
tiiu.

IS TOWN OF LAKE.

Tunto. Rondo ĮSI įkyriu* 
įniki- niėne.inj -ii-itinkim.i 
nedėliojo. *|mlio 12 d- vnl. 
vnl.nre. Av. Kryžiau* pnrnpi- 
jo* *vet.

Skyriaus Valdyba.

Chietųpn- uinjora- Tliomji... 
nn- pn-kyi • ir |m»k«-ll<ė pilie 
rių komitetų priimti ėia In-lmj 
knrdin<di) M. rricr. kur mu*ų 
mi<-.tan atrnžiim- «p.ilių 21 
dienų.

Kmniti'tnn inrina kelios dr. 
rimty* jm t įtik I ūiiuumu pilie 
ėių. Pirmininku yra pulk 
RyllMhy.

IŠLIKO NUO MIRTIES 
BAUSMES

l.ijti vyv— ualvo- kak-jiin'l 
lei-tua- nubaudė žiiiogžlldį 
lo*epli A. Itoehnrt, kur- pirm 
lėlių lu-'-Ue-ių nužudė (tolimo- 
mj Mamib-eo.

Tn-ni ĮMiiictnona* norėjo 
Ib«-I>ar1ą -uarretnoti už vo 
Limą vištų.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Drabužiai vatams, su dviem poram kelmų; didelis pasirinkimas __
geros rųsies įvairių spalvų. Visur reik ia mokėti $1251, pas mus paprasta kai
na $1875, $QM
o šitų savaitę, tiktai............................................................................ - - if

čeverykos vaikams. Stiprus, kaip plienas; kiekvienam galima pritaikyti atsakančias, v;

»5fl 
$218 
$3D0

Dykai

No. 479 paprasta kaina $3.M, atiduodame tiktai už

No. 467 parasta kaina $3.58, atiduodame tiktai už

No. 469 paprasta kaina $3.88, atiduodame tiktai už

'Apart žemų kainų duodame 

AUTOMATIŠKA TABELI 

kaipo priedų, prie kiekvienų drabužių, kelnių ar čeverykų.

Išpardavimas bos tiktai nuo 6d. iki 13d. Spali* Oct

Pirkite Bendrovės Krautuvėje, kurios yra nuosavybė 5,000 darbininkų. Gausite prekes geras tų- 
sies, nebrangiai ir mandagų patarnavimų.

Prekybos Korporacija 
PALATINE 

1112-1114 Milvaukee Avė., -1-
,;/NWI

K iiai/mo KnĮtilMį

•ilankyti rimu, kurie ]>riguli ir 
lu-priguli (irie t<> įkyriau*. Ta
me uu*irinkinie galė*it patapti 
nartaii-remepii* i*. 1L K. Ai-____ _____________________
tmmiolikieėiui! IJetnva iauklą- į
•i prie mu*ų (u-r Raudonąjį i--------------------------------- ---------
Kryžių. K-lpkim jį įvairiai*' i-erna.iM..- >.«»> «■ » i-m« 
Imdai*. k. t. imliekanl imt-iai*- *•» *» »•'" **-
n-mejai*. nulojau! drabužiu* wfc,„k„
tiri kilni įlaikin*. [ T

Km nori kn fiaaukoti. pntiau ' aiu į. TMBrr
.■inkų utueiti uteinam'io* (i-t- 
nyėio* vaknre į uuAykbi* 1 
kandi. Pabaigoj iio nu'-m-iio vi- 
ri įtaikini lai* ]«riipti Ceutrait.

Pr. Kuprion1', ralt
Ii BRIDCEPORTC.'

Nedalioj, *|ullio 12 d. įvyk* 
Av. Jurgiu Skyriau*, mv. Abuao 
Jaunikaičių draugijo* *u*irin
kiniu*, Sv. Jurgio |uirapijo< 
įvetainėjo. 1 vaL |»' pietų.

Minim- euririukime bu* daug‘žinotu- važiuok *u*ikim*iaoae 
dalykų evarityta. Tulei kiek-įkariiioie, ir vartok 
vieno nario piibuviinn* yru la
imi reiknlimra*. Meldžiu iu*i- 
riukti minėtu laiku.

Stanley J. Petkus, pirm.

Tauto- Fondo 3! -k. Inikv- j 
tuoiH *iti| -u-iriukiiiui -pnlio 12 
<1.. Ili. vo Apveizite* |mrnp'jl>*{ 
-v.-iniiiėje. 7 2M vnl. vakare 
Teifc-itė* nariai it narė* at*i 
laidą ti i •uairinkimų. ne* jra' 
•iii'ic r Hudų. I’«. laiitn- L'on<l>>' 
•ii-triiikiiuni lot* po*,*li* t_ lt 
Kryžiau* rėmėjų, Kvieėiu* at

*<11101111 |imuiėii, knd I.. It. S. 
20 kp. niėiieriiii* *u*iritikiu> 
luta -polio 12 d.. Av. Mykolo 
parapijų* .v■ iltinėje. 1G44 \\'n 
Imliam av-. T.-dėl kvii-ėiii vi*u* 
nortliridiečin* darluninlnt* nt- 
liti ir pntapti norim* to, dar- 
Liniukų ormitiizacijor.

\ i»i nnrint yra kviečiami nt- 
♦Slankyti, no* turim «varbitj 
r.-ikah; A Baikis, kp pirm

SEARS ROEBUCK & CO.
Homan & Arthington St.

Triner* 
lAmeriran Elisir of Bitter 
tVine kuri* tuvo viduriu* tni- 
kv* liuo.u* vinaite* — Buliui-1 
1 tanai mii*kulu ir neuralgija 
vi*imniet ntiinnujina *u rude
nio (irndžin. I'žlnt gerianria* 
vni*ln- yra Triner* Uniinen- 
In- kuri tuojau* nil-ipirk. De| 
žalčio ir ko-ulio (unm'gink 
Trim-r* (’ougb Nedative kuri* 
tuojnii* tau longvin*. Tave 
vni*tininku- turi vi*ti» iiuo* 
Mii.-tB*. .loM-pb Triner Cont- 
imny. '3.'133—13 So. Asblan-l 
Ale.. Cnicagn. III.

' iCopyvrright 1919. I»y o.1*ep*i 
Triner Ciunpany)

(Apgr.)

726 W. ltth Street Chicago.
AuUrisu minėt* brndrovė (kur- 

poruota ant vieno milij'mo driit* 
rių. Vėūeai* tinunu kaip lietuvų* 
kraitn* yra tneilna. uebcrrikaki 
■i>tt*y prkdai džunina tavu gal
va*. kad tik IJrtuvoa žeme pae
inu* kad Lietuvo* pramone pae
inu* Lietuviam* laika*, apieati* 
prie milijoninė*. Iiendruvra ir būti 
jin nariai* diriiti aavuar dirbtuve, 
ar ir urėti mu nauda, tooni pačių 
ir Lietuvo* kratini iėrai parai, 
duoda pu ♦lutai trumpame bu* 
♦ lutai ka*. pirk* iki 30 dienai 
apalia (Oetnber) ir pilnai ufaimo- 
kra gan* nuiūimti uždarbiu
P**i*lrab>nkite iki 30 d 
Kreipkite ypatdkai arba 
pa* įgaliotini bendrove* A.

Taipgi ap**uguj*m nuo 
N'aran* rekatidn* animnnbdni* ir 
kita turtą.
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