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trukti kovų.

IX — Iš
Berlyn** pranešta, kml anglų
kari-s laivai liefiojoje išsodino
Inlviu kariuomenė- ir
šita tnojau* ažatakavn voktoč»ų-r«*ų -panuj (HankųL
m|«I.

IJetuvnjr ir Kntx, kaip pasakojama. yra ItHMIHI vukicčių ir rusų kareivių. Ti,. kareiviai «lulmr |*n-tumti siilniškinti Pnlmltijo* viešpatija* ir »iekti prie aavu tik*U.

Iš Berlyno prausta, jog tetini kni-knrie laikraščiai |mv
nkellię ištraukas iš privatinio
laiško. Ta* laiškas rašyta* vie
no ofieieno iš Mintaujos.

žm

Po šito rusų kariuomenės
Batai ziančta papT-g
vmlaa. pulk. Avalov-Beraiondl
pasiūk latviam* pertraukti
Ixmdoue jtauta liaiij, jo< pa
kovę ir ntoti tarrlooMui šuva.vr* įvykę* fakžiavu* atstovams Mintaujoje. U\®°? T* Ui <Ur ,n,k,4a
4i« naktų tų tankų svarinau8®W.
man tiksią* sujungtomis rpčVietos latvių kauram Betari
kauliu stoti prieš bolševiku*.
■!** atuitikimu*
Ryga lakai nukalėjusi nuo
>r “I** Nygo* jua»»li
vokiečių runų bomba nla vinto. "**•
X* ar l,k arkų*
l'žmuMa daug civilių įmonių.
susisiekimai *u išlaaXukeat« jo <laa* ir vokiečiai- k‘n’M P***“!’®runai, kol jiem* pavyko perai-. Tečiau* tanai pat latvių bir
kelti per Dauguv, Rygon.
Iru* yru gavę# Žinių. jog Knto-

IAitrių vyriansytiė suspėjo "«>* vyriausybė latviam* paa|dei*ti ftygų. Pėraik.Mč j Ro- gid’-m prien vokučius |ianiunilenpoi«.
tusi dvi savo diviziji.

PRANCŪZIJA PABAIGĖ
KARĘ,

I JUŠkr. nakurna, jog gea. vnu
«kr Goltan ir pulk. Avak»v-Bvrikimo Pakaitijoj svarbiau-

Ktns tikslas yra nuversi i «lalmrtiaę latvių vyriaunykę. užimti
vis, I -atviję, ten susitvarkyti
ir pakelti gom ralę ofeusvvų
prieš bolševiku*.
laiške |mžymima tan faktas,
jog Berlyno vyriaanykė kelis
kartus įsakiusi gen. von der
Gultui! gryžti Vokietijon mi
savo kariuorume. Bet į sakymo
nepaklaus yla. Xen jis jau bu
vęs pasigaminę* kitokius pie
nu*.
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K»tai mušasi nu vokiečiaisrunai n Rygos apytiukėm.
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Dideles Lietuvių Mani
festacijos Kaune
Lietuviai sveilrina Angiję
pripažinimą Lietuvos

ii

W.\SHIXi;TirX. s,«d. IX- Kkn-kutyvi* Komitetą,, gavo
sekančių kaklegnituų nuo |.i«4uvo« Taiko* I*••!«-gneijo- Pary.
žiuje:
Anglijo* pri| artini ma* |.H-tu\<>. tte|«riklaasaMykė« rs-apaa*
koiiuii sujudino vis^ I.k-Tiivh. I«ogx-jo Jt» d. Kaune Įvyko «1»džiau«ia tkvmutstraeya. kokiu Kaunas kumuH mm* yra turėję*.
Miesto ir apylinkių gv\rnt«»jui tMaršuodami gMtv<-uii> >u*iriako
de \ alera iaduuti miento pilie-Jko. jog gali Imt deportuojanti ties Metams Itesputilikos |»n-xid«-nt«» namais: minia. )wcveiki*
tykėn tekę. ty. ji oTreijaliai pri- tiktai svHimšalini.
atrasti nusi pn*zid<*ntų. turėjo lies Anglijos mtnija ir sa galingu “lari
turtinti.
! kalti įnėtrirtitiie sugriauti vv gyvuoju Itulžioji Itrilnnija!'* ,m-v«-ikiiH» Anglija ut«lovyl»ę.
\r.ilie|».l;iiti(|. j manifestantų sveikinimus. .\nglij»»» tnisijiM
Miesto inaj'»ras llylnn pn-jrinusylię
viršininkas.
jMilkininkas Ward. u£r«*iškė, kml Anglija ,wgelkė«
tvirtino tų' rmolineij,.
••VyriiiUsyle*’ neturi teisės
atstatyti
Ijetuvus
|transui, industriją ir |Nt<lė* išrišti fiuaaai>
panaikinti piliečiam* piliety*
ui klausiuią. Taipgi užn-iškė. jog Anglija /.inri**, kad Lietuva
lUVf
RUONIŲ JU lrės raštus, kol |»inuiau m4«us gautų užgaMsIinnttli rnls-žių auo lx*akijie.
prinalyta. kad tie piliečiai vMinia, išgirdą* |Milkiniuk« Wa«d kalbą. grian*toiagai aa- >
ra prasižengę ginkluotu snki- šoko: “Me* reikalaujant** Vilniaus* šalin puKaltai! šalin vofimu prieš ju *lar |»rieš išsi kiečiai! šalin Kotėakni: Duokite 11111111* ginklų! Valia, Di
Nėr* patvirtinančių žinių.
imant |Mlirtykės raštus.**
džioji Britanija!** Kita «k*MMis1 racija įvyko tie* Anglijos
Reiškia, kini jei karių ž.mo- Mtililnrinė misija, šio* misija* viršininkas, pulkininkas Ro«jial. 1d.
grts |Ms<<ij„ |«ilielis, jin nega- kins<m. prukalkė«|am«s |«žjo|ėjo <lrw»ti ginklų ir amunicijos
(suvėlinta). —• Iš G<dsingf«- Ii Imt <le)H»rtuojanus. ne* ae-j vien apsiginimo tikslui. Susirinkusi minia sušuko: **Mes ne
so Is-vetiu tel«*grafu pranešagali knt mm jo atimti piliety, norim kas yra svetima. Is*t k««l gyvi busim, savo M*išsižadėabo.
uta. jog šiaar niuoM* Korvegi- ;kės raštai.
| Ginklų, mum* ginklų!** T«»kk* susirinkimai ir i
jos pakraifinnse auskendę*
Kpie save Gla*cr -m kosi
visuo»e I Jei a vos kraštuose, šie susirinkimai ir <lemoanežiaomo vario angių garlai iv ji.
I"h“? 4”« l“ę''įė m-uis-i ,»-k.4.i.
vis. Ka juo žuvę apie 2JMMI __
.. i.___ .. ji.
....
, į MmJI
Himne
.dj.iinn,.
tikį.
“•r-’ viMtse lenkų nžinitoM* terttonj**-c rvventoiat uen-ri r
1 niauja ir snkila pro* lenku*, lrme ta* kuvn Keiauoee ir
...
. ... Imrų vyriausyls-s. I*H m- sa
____ i_ - __a_sAt
___
(Kol.kas nctnnrna patvirti- • ,. .
...... . . x«d.uom-. Ijeukai rengiasi «,dei*1 i šia* teritorijų*, gabena ja
.. ... „ . .
'
Iginklais.
tik |»<ditikiM*iui vu- ir kitokius produktus lamkijon.
nančių žinių. Bet jei luitų tie-1
mėlis lomi*. Sako. soeijalislni
Rugsėjo
,|. v«Aiečiai užpuolė li«*tuvių gimnazijų šiausa. tai neliiTTuč galėtų patikli
kuriuo ,h4‘,,,*”h’’ nevartoju prievar-, |iuo*e. Nužudė ir • ixei«|ė duttg us*kytojų ir mokinių. VokicAnglijos 1rnns|a»rtą.
či«i k«dčuki*tui Inipgi *rt.|umk* vietinį lietuvių garnizonų. K*ant
gabenta karinoUMurt i» Arrii_
<lėi--niam*- skaitliui** jiem* pasisekė lietuviu* nuginkluoti
augelsko).
|
DA1 m
tDHŲ
lk-važim*junt šliupui iš Rygos j Kaunu, vokiečiai jj
tavo.
Is«t vėliau* |<ak*ido.
- ------------------- —- --------------- ‘I
________
Del ekonoiuiiiių aplinkybių ir tuioM-kuiiMi skaitliu* Lietunuiuj, nldniM
vos
mini-terių
sumažinta* iki šešių »r -eptruių. Todėl reikia
kuoti nebuvę jokio- pnažn*-'
kaizeris.
tikėli*
knlūiiei..
|a*mminų.
tie*.
1
.
Genrrola* Z'ikuii-ku* int**ikė savo rezigimeij^ ir pn*z'klen.
Sakė. jum geru ir s-nrgu
Londonas. s|ml. 14. — Pa
ta« jo rvaiguaciją priėiis-. GtBenda* Klakoseviėiun Imvo nu............... ........ i«
... gen.. von *k*r skirlus
__________________
____ ___________
reina žinių, jog
vyriau>iu karv«*lžiii
Lietuva*_________
armijos.__________
Bet toje pat
ln“lS
........ .
turį- »»U«'ii,|įw,i,.. i......... j,,,,., „„.ij.,,,,
J”""*"- •*«*•»"•
k.n.H.n.-s>. Su
|,p..
kum* nciuitruka i go- valuti »«.'•’« kariuomene ji- užkūriau
Ij.imUI **- Pn—.- A--.s-iim ui. ti.-ioli nuo lt..rd.-nii\. -un-n..
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kiK-tm-l nleiiuiit<*tAi« ••<«* !«• -ulu ir ja- valdyti ge tH*)N«|irustai iškilmingų pri<-iiinim l.tetuv**- r*-)i:>*x**ntan..
apnarinės, gal ir |mkvie**iųs Imvu-Į vokiečių ture-: tuo laiku p. Milošą* luilrė |*u-kuitų npi** Lietuvą,
j
r
knizerĮ.
ttsrprn*.
Xe. upruntaiun. ku- |*»‘r tik
esama dnrl»oi’.r»PULKININKAS H0U8E
’
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'
SERGĄS
kų!
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dariai reika.
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lų
v komiteto*
kfMiiilela* ndknlai*
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n<i i|irt>(1(Vi.jM.
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Saprnntniua. lokiu* i liudi
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GEN. DENIKINA8 IŠDARI
.
-bri-umk.,
--------------ninko* |Hirettka pliers* dirt tukuialžla vargai* ir tieĮiakelia- VJ„ i.,ai.
NRJA BAISENYBES
|u.,'vru ir
1
* '

ir -u .l,WjiiM. Jie -ako. jo. ku- .m l.-t. Įum>llk1i| ilgmu-. (n|(.
viMlkl„,m.
vi,«n... plutu tunu- llyeu. .r Su, |H- -uk..i jut- tu. yra n". k. Mkwi
į T„kil.
l-utn-gnulu
musus
juku- kutintu |«,ln,kyl, Ivurk,.
.
„„.-.„.i „-t4i|»reraėn karimuueuėa, katra
tulikui įaugant vokiečių ka- k*sunkų jungų,gaišinu *veignlėtų pasipriešinti |mkilu- rimuurtrt padidėjo nkaitliumi.
jr„lgno< U,,.! kitaip msieins ru<Miu*-voki<ėinm*. Tad Joje alsi nu lo «lali« rusų karei- tfM|j ,luJ
jiem* I** didelių sunkenybių vių. Pastariesiem* ėmė va«loIrtt* galima |ur*k*kti tų Rusijon rauti pulkininkus Avalov-BeresA <*rai
mistinę.
įimndt.
Vienus liudininkas, tlarhiAngliju, vy.ii.usyl* gav« ii- Vokieči veikimo nriežartii. Mi"knB Artl,Mr Ktt-'
M’
tiių, kurki* patvirtinu seniau
«
nutariam* posakė, jog ji* dir_________ __ ________________ Šiandie nėra jau paalaptin, |»ų. S) metu* geležie* ir plic
ko vokiiėių kariuomenė Pakai- no dirbtuvėse, užauginę- !•
t i joj laivo ir ko ji lukorinvo. vaiku*. nu*i|iirkę* ruimu- ir
limo ji t«-n rusų tineijonnlistų šiandie imu* augėlesnę rržmoir *avni* reikalai*. Lukerinvo k«s-t>. kaip kitoornet. m- 4.1
progų* užpulti Pnb.'iltij<»« vieš- r*-ntti* durį*** valandoje.
New York. -jud. IX Militn- I uiti ja- ir ja* išnaujo prijung
Toliau* ta- koiii|K«nijų l>
rini* veikimu- šiaurinėj Ru*r- Ii prie Rusijos. I ž tui ni<ai mis |*ažym*-jo. jog ji« m*kri'»
joj (tmbut. rmrėtn |m-nkyli vokirs’inm* pažadėję kokiu- n„-t dar neliuvę* Išalkęs, jog
Pnlialtijoj) |M-rlraukė *g |je- nor* dalelius daiktu*.
man iliil*tuvė«e duria- lm
luva MUsineŠimu* |*-ta. t»>le
»• labjniu* sunkesni., kaip
Vokiečiai paėmė Schlotak
grafu ir g«de?.iokeliain.
uotlie.
•L
Taip praneš)
Commcreinl
Kiek unk-čiau per Co|tenliaD*r kil*»
geną buvo pranešta, jog gen
(*ak|e t'ttiii|iurii.
veteru
Kita- tlurbinirika*
n*’ di )*n-akyti. von d«*r Goltz ir pulk. AvnlovK
a* J nūnes IJoyd im»akė, jog
bus gailina B. -n savo kariuomenėmis pirta.
miaii«in latvio* užpuolę ui 1S
L

PERTRAUKTA SUSINĖSI
MAI SU LIETUVA.

s* itw

skt-lliinma* pažiūra*. jog vo
kiečiai ten veikia w tikslu pa
imli savo rankostta Petrogratlą
ir |w*iaaa<kiti rusų nnpnolinut.
Vokiečiai mano kontroliuoti tą
Rusijos dalį.

lyga dng nkeatįjui;
daug žmonų

Pulk. Avalov siūlo per

Ibr

SOCIJALISTAI PAKYLA
mylių nuo Rygos ir tuojau* jmKOVON PRIEŠ VY
ėmę miestų Srldotzk.
RIAU8YB?
Apie tai žinių yra gavęs ir
vieton latvių kiurus.
Sako neturi teisės deportuo
Tuliaua pranešta, jog latviai
, fpnl. IX—Prancnti
pi ratų šia# vokiečių ataka* at*.
rukbė
ši
mušę po didelio kraujo pravyriaukylė liaudie !<n
S. V. nrmr.io* g*m. \Vond
liejimo.
*kelkrn, jog «u šiandie pasiimi
tvirtina.
jog daugeli-, mieste
Dr to <br h» pran,*»ln. j.« ““
l'™"
b -'•*>
s. šiandie panaikinamu Gary šimtų *arijalistų bolše
biriai vokiečių ir nt»fy alakns cenzam. Ta« imdarotnn vikų Ims <k*tiortuojama. Buvo
atmanę ir nno Rygon. Ilavo
sakoma, jog latviai pnnešę ma * • kad Fmneurijo* jiarln- mi pranešta, jog nn«, tokių pi
urentas jau ratifikavo taiko* liorių Irusių ntitult pilietybės
žus nuo-tolin*.
rantai ir jų savininkai. kaipo
nutartį >n Vokndija.
Kiek imlaukun apmirė visosvetimšaliai
ku«tų parduoti
kion žinios apie latvių karinoKrapas.
MAJORAS HYLAN SUTIKO
iiienė* Iniioėjitiiu*.
*1 .»!■)»• *un rešt notų mieste
PAKVIESTI DE VALERĄ.
Atakų mėliu buvo pranešta,
itlarv kuvn ir advokatas l'uul
latvių vyriausybė laivo pa*kd'Glaner. Jinai paliuostrola*.
New York, spul. IX
ku»i kari*<. nlovj Rygoje.
Htui kn jin sako apie do|Mir.
miento tarvku į nutarė n-zoliu-i avimą:
Nori uuvMiti latvių
vijų. kad Airijun įtreakleatuil **lmmigmeijan jntatymai na-

Anglai Duoda Pagelbą
Latviams

KIEČIŲ RU8Ų SPARNĄ.

III.

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 14 D., 1919 M.
um>n» ai »nratXD»<iAHK mattk.r mariu ai. rara. at ivikmi.o, iujkciih i xih:ii tui: .m t <•»• m .uit-n a, rara.

KAINA O CENTAI
PRtCK
CEMTS

LATVIAI ATAKUOJA VO
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Kas kita tikrenybėje.

Kitaip Didina -tndk’?<it*
kai katrie m nori šimuli,, tart
vergai. Pin gimęs buvę* kun i
vis George t iil-on štai ką )*r
•akoj** -«-mit<-nniii*:
**Mnn kuone klu|**činm pri
siėjo prnšyti du rito pu- k****i
linnijų. kml gauti suvo kuiu-i
durim, mn- uš buvau piritui
si* įš |M-tiki;i-d<*šimt- *yni.
tarnavusių Praneuzijoj**. < n-J
vau budimų -ugryžti. Tum* |m*tate mane prie lo’.it*
tarlm. kur kn« vnlnn-l.i gtu |
moja pavojus, kur knisiai kur
šia it m-šim i. 1uip l;u*l *-**•
savaitė pfi-i'din turėti tuo
ju* avaline*.
• • 19. .a | .1 raviiti t
farktt.
imi
!•••
ni
‘'"" J“'1 »M"M
•ivalkioti iut
"šiuntlie aš streil
kitai- Sto ji,tuoju už
d<»* dnrl*o «lii- Uoje, ib
uMtedl ir

TURBŪT, PAKAS ANGLEKASIįl STREIKAS.
Negaljs

ižkelianti WaahiagUnan.

Philadelphta. Pa., »fm|. IX
\ttglekiisy klų kom|mnijų ir
itiiglekii-iii ot»1ovni iš vukuriBerne. »pnl. 14.
^ **’”*,je- P-'iiic iii, iro j* e, (Ibio. luukruilių misija gavo žinių, jog
jr
,vi %l|Vn;.
Ukrainai aplink Kijevą |mkil*i ,j
H„rr„|,,. X< V>< Vs,..
prieš 2..„. Dt-nikiną. kuri.. Illlxk,. ,lwr|u. -ųlygų reikale.
kareivini -u m žinia išaluiin- lt kuomet pti-iėjo tartie- .įpit
įa tini-etiylies toj daly j I k >iizoit»k<—ti. turit*.. tiHijuuraino*, -lt, kiir«*ivini žmki I k fs-rtniuktn. Pii*tuią.iam ar«gk*
riiiii,,. vyru- ir nmteris. Atimu kasių orgumzucijo- siivnžinvi
nuo j'i maut, ii palioku ,*ud m.- t lei i-liiiii|t nutartu purei
ttiir rauti.
kaluuti tilt nuoš. dauginu už

Todėl prici jj pakilo okrainar

ANT BUDAPEŠTO MA R
8U0JA MAGIJARŲ
ARMIJA
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Si. I
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Ncw York. -pul. 14
Aną
tlit ||., - tu iš PlUlleilZ.ijos sugryžo -irgtlumu- įniko* k«mferi-nrijos ui-tovns. pulk. Ilou-e. D garlaivio nuvyko į -«vo
mimu. i gult- Itivitii. Su koma.
Jt*g IH*gule-ią- ftet kokių *8vuitę išk*-liuu,i W u-liiiiutonun.
Ituiimii turį* at-il-ėtr.
I jiikmšeių
leprezeulnutni
tikėj«e> nu,, jo gaili i tli|ll2"lio
iufumiarijų npi,. -lovį Ki'.ro|M*jo. Iš--t le-Veik llieko Ue-Š_aitHtke-. ie už. durim. Koui|Miui.ių
Vfl,
atstovai neimtojo ir klnu-vti
Pukluu-ln* apie »tovj it*alokio uugšpi reikidnvuiiti.

•tiditi L. Ijeui«, kur* tory Imi
se ot-toviivo nriglekn-ių orgti
IltlUtt
. I uit**! Mim- U’orkt r*
<li
pfeZldetlta. lojau
Ph
Indu niM>||.
i*n j t ilo it * pai I-..II.
ika 1

-loV
••Kurt
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PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W8S).
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“DRAUGAS’
unraavuv ©AttT muro
MUM IMfr Ew*H »■ 1— 1
marojui msuhiinra oa. *■
UN W. «Mh *U CMcMw

Ii mos Salios piniguočių ima
Pranešimai iš Waahingtono.
paskolų.
Naujoji Lietuvos respublika
nepranešė mums nuolatinių hntalM, Uatam kafciaMa,- ’KataUk* Tinta Talku InrU.U.I
- 1
kla *awaat* Lietuvai.
lankai griaaaa »»
Lietaro*
oficijalių žinių apie savo paI
skola*, nes mūsiškė ministe
mokykla*; jų vieton
Kiek unksčiaus jau laivu ra
rija visai nepratusi demo
įteigi* teatru.

galėtų Katalikų Taiybn paim mergaitės Imtų užbaigusios ko

ti ir išlavinti aavo mokykloje legijų, arba butų šiaip gerai iSvienutę, susidedančių ii kelioli silavinusios ir turėtų patyrimų
ko* lietuvaičių dei rekonstruk visuomenižkame veikime. Lie
cijos darbo Lietuvoje. Kutu tuvos Raudonojo K rytinu* Rė

llurke j m žadėjo susižinoti su mėjų Draugija luotui užsiims
muu op svuscsumoM
Tarylui ir išreiškė vilt j, kad tas ir suras tinkama* mergaites.
Ttew ...v*..............*.
J. J. Bielski
išyln, k*u<l National Catliolic bus galima pmlnryti, jei tik
Ofts Moaituu••••••••••••«.••«. • BOSO kratiškai apseiti. Bet i* žinių,
yfevfndfty4* KOUloo.•••••«•••••«S2.oo buvusių laikraščiuose, teko
\Vur Cotineil nusprendė siųsti mes parupinsiiiM* tinkamų mer
Infoniiacijos
Kkzekntyvis Komitetas Šian
AdvrflMnc rair» oa appUoUoa
Bitini Vedėjas.
patirti, kad buvo dvi užru- die gavo iš Paryžiaus kablegra- Lietuvon Imu tikri) misijų, su- gaičių. Yru |Mip*i«luuj:iiuti. kini
At NKUS-STANIMt 8c A CHl'Y
ridrulančią
iš
mokytojų,
slaugo1 bežinos arba svetima* pa1*- mą, kurioje praneša iš Lietukolos: Vokietijoje 100 milijo vos Taikos Delegacijos, kad tojų (nursių) ir Šiaip išlavintų
' Pirmutine Lietuvos Valstybes
UETCV1V KAT.UJMV O1VNUAAT1S
£>i
i i- <
mergaičių sanitarijos, dnjeteti
nų niurkiu ir Suvienytose Vai- H]exevi<-iaus
kamnetas reztg- .
»
, • i
iinuių ruoso* dalykuose.
“DRAUGAS” saijosc įvairiais reikmenimis iiavo. 1 rezidentas ,Smetona, | ui-. k«»s,
Paskola Amerikoje.
Misija susideda is astuonių
kvieti*
’ ■’ *v
Galvanauskų
**1*1 « llllll II
•*sudarvtt
(IM4II v |1
■
•
■• a
_
•••
Saa kAMlIra* U-lkjTu, ncdčIdK-aitu. apie 18,500,000 dolierių. Na •*
, .. .
./
:. nnierikonku. vieno'lietuvaite*,
minė paskola, sako, buvusi naują kabinetą. Drgiiiuzaeija
rni^OtCiunus kainai
... .. . .
, , ,
i ?•
pnxmralojo ir, gnl Imt, vieno
,
. ................................................. J*pavasario metu 100 milijonų dar
Amerikos lietuviai! Nuo j»nt sunaudoti platinimui Lietuvo*
įieuziuugln; tiek Mito tarpu
tarnu
...
,
užsipiicfciiuu DidziusimM^asau- Valstybėa boaų.
galima pasakyti,
įkvli. kad
r: w....... - »<***
uuir
WBa
*
k->tr.ie«>v ,,n
Wnlslt, gerai žino- linės Karės Amerikos lietuviai
kandidatai yra
,
kaa rfuttM* »«• «toJraJ»'ni« 4i«bm m naminė paskola,
Be alidėliojiuio lai tverianl
•
•!» . *• * . “ inns rašytojas,
imm-Ms ir Metontpiiiosi prigt-lbėti visukerio visose kolonijose
mm Neu, M«ių. Nūnai rmaamj-u
Kadangi šita antroji daro- Galvanauskas ininistoriu pir- M.MI> n»s> ojas, por
Lietuvos
• - .
-r• • . • nu*, jau tuivvko Lietuvon, su pji's ba lto- a\,, gim;iii« i l.ieUr^r^rva,.,^, ,^
yĮ, Am,.rikn. ttiinitiknir
finaiiMi
imnel'
ri«,
•
.
V
alsty
bė*
Bonų
Platinimo
ko&dr«* *« 1*Bt m i . *• -• - »• ’* *
<• ,
.. ,,
•
i
'jn<> įtuvužiaio u viena* n**tu- tu'.ui. IU-*itę*iaiil tai karai ir
kant kr«Ko>« »r
-ilui.)• orOet" Virinu vIm*,
halei visgi Vpl \ nldeninrns uznuicziiiiii n :ku-, .
...
................................
loitelui. Pradėt) (verti k vi ori 4.
liesiplėhijaut jos lie)wuioius, liti risi uolieji lietuviai, tie,
i«a4aai pu*mpm t rc<uArvU* nįimiiK'- (Kiskola norą užtrauTuhrli. .pMHo, minirteri.
£* Lietuva vis liaiscsniu {»a*auli
Lietuvių
•ORAUGAS PUBLISHING CO. kiamn
Pr,.UvU!lAmerikoje. vm
j*,’ Svilinki,. ritiniu. niknln mini.)
“"U,u* k“‘la
“• nės audros sukuriu laivo įtrau kuriems rupi rimta paspirtis
suteikti Lietuvai umu laiku,
- - '
- - plauku.
kiama. Bei juo labiau dūko toji
1800 W. 46th SU Chicaco. III. liula
parduoti to
iintiun«*s steri*. Žadeikn a|>saugos iniuitie,’ kurie veikė su Amerikos
Katalikų Taryi«»* komisijos, audra, juo labinu didėjo viltis į
T«'M*«ib. Ma-kiafc-jr OI t A
Lietuvių Pu.-kolos ženklų už steris.
liesi rūpinančios Europai j Mišri- giedresnę ateitį lietuvių tautos. Imnų plntinimo komitetais.
Mmttiiinmuniimtinnumtitiiininttii vienų milijonų dolierių. Yra
(•tdvnnauskns vra nioderplv.
Kviečiame talkon laikraš
vi,
:I7 uu
yra kuli. Kilo įiepriklniisouiiiigos Lietuviltie*. kad tų milijoną sudės
ji«,i yrn tauąkl., ir .•l.-klm i„.
”<"« knr"J '‘-J"’"1' l“>‘ \>i< idėja ir prie jos breadini- čiu*, veikėjus didžiųjų orga
imtys Ameriko* lietuviai. Vie
stanga*. ka«l su juo asmeniškai n;o ir kuiiijinm įvairiais biainis nizacijų, sųjungų, draugijų,
nos tiktai Ketvirtosios Suvie- žiaieriits, pasižymėjo tlitlžinju|ui*itnalyti ir plačiau* apkalk-, dėjosi Amerikos lietuviui. Pu- kliubų, chorų viršininkus. Kvic
nytų
Valstijų
Paskolos me Vilniau* sc'une. .lisni gyvo
iti siunėiumo* misijos reikalų. mulu viso Ameriko* lietuvių ėiame kolonijų uolesniuosius
.
...
....
ji Eotirtli Lilierty Ismn) lietu iio Paryžiuje septinis metu*.,.
Vn,
.Mijnnlv inlimn.l1'1 v,.‘,"-|“w*k:'-"*"<?‘^.''f' riarimvimosi buvo atikų rinki darbi niūk u*. Lai kiekviena
įviai išpirko ‘už 2d milijonų
draugija, kuopa, kliubas aavo
ka,. ii..,.,m, raivlaj,, rkamnl!“
\ork'"n’1!- mas.
j dolierių, tiulel nėra idiejonės, inija, ,rily>. 1-arfana.ja laika!,r ’U,,k" >™ f ""T**artimiausiame susirinkime nu
Amerikos lietuviai! Aukų . .
.
Jka«| Lietuvių l'nskolo* milijo
?
!«,«. .mria l.i.lnv» IW,CT.-i. '“aCTlmu^ -pala. - <U ,u»a;.- rinki,,,,,, tiHuv,,, Hknln,,,. ”n“ ’,,rk'2
nas taps veikini surinktas.
j... Taika, K..»r,n m-ijai.
■ *"'• •>'« ku"vrn "
,«,iiik,
“*
"<•• y,-,,.,
Kai-kurie ėionvkšėini lietur
•
’lclllVIo !»•* Lietuvoj \ fll*I
iiigtoia-:
tuojau*
telefonu
sii-i\ eiueėl.ll ll/.pllolę nill ŠitlUku tu njiMcniu imu (IuUiumos
Lietuvos Valstybes,'i;,i -'n‘ n‘UW-ilenkinv, kam
liV simimzij..,. niR,..j.. .-m U.;|K»«»bki| Taryl., ir turtingosios tauto*. Tūlo* utj Lietuvos finuiisų ministerija „.i. i.1.. SI natini,), .lin-ktorii,!*“?. J2 v“k.
džiulėa Suvienytų Valstijų
Lauros Valstybė* Bonai
Paskolau
šitų visų tiarlių ir garis- jmiwi pasimatyti su kuu. Burkn. Ka- įstaigos iš aukų užsilaiko. Vie- ,,u* ^l“1pinigai. Juos
sekretorių.
dė vienai Lietuvių Prakybos ir jo
. . .
.
įdnitgi imt laiku Wasbiiigt<me imk. siaurai ir sekliai supras- pri.’iną už pilnų vertę visokios
lx-likai ubbre lietuvių mer-’,
,
.
. ... . ? , ..
Jau senai įsigyveno įprotis Bendrovei Bostone? Kodėl
...
..
. .laivo kun. J. Petraitis, tttdel ji- tume Lietuvos Valstyb-s reikn- Sėtuvių bendrovės, visokie
giu<-m
giiiuiaxija
\
diliuje.
•
.
,,
.
t
.
..
i*d visos šviesių šalių vieš- prie to viešo įlarito nekvietė i
:. .
.
.. .
. , sai. ti. Mnstauska* ir as luieji'iu lūs, jei savo prigellsjitiui jai (fondai už aukų I.»eluvo* Val,
......................*.
palijo* gyvena skolomis. Tn<| visas jiegns! Mums išrodo. H\tis-i,iiiiii gimnazijų ir gi uzi-tybės bonu dao» kraditų už
. .
’
. |s« linkėtos komisijos m ruimui- ramtuiue vien aid aukų. ’
dar.-,.,
.aunu,
,««•«..,
kruta-j,.,,
. paproty* ajHinė visas tautas.kad tie klausimai nesvarbus,
Mes savo aukomis žy mini imi- ,iek’ kį*
>*>«»«
N-un,
'
•
be jų noro. (Šėriau sakant n-i-J Ar vienas |m«larys, nr kita*,
sitamavoiiM*
ir
|Misitnnmusinh
Lietuvos
A
alstyliė^
Irolenkai sunraštavo
’
.
.....
Hll* privertė taip daryti. To *vi*tiek. Tegu tik gerai (tada apskrityje
! .
.i . ...
.. ke iiatvrem, kad is «H«vvmų Lieluvai. bd dnknr privalome i**®* l,,r^’^ns Amerika bus gesmilų lietuvių. Jie
*
. .. r I .
reikalo smarkumų jaučia ir ro. Tegu L. P. B. Ių ilnrlių virs iieiikių
’
:
,
. ,
luergno’ių. važiuojančių Liet u- suteikti rimtesi.eLieluvosvnl- ’j"”*4“ l«*’i»uHjimu sugrįžuareštuoja
tuos
visus,
kurie
kii
*
.
..
,
*.
Lietuvos jaunoji respublika. v,•«b, o mes jų prižiūrėsime,
mirs pasako prie* unijų su len-J. °*u ,M*^*** -\r* lM‘ >nwo* «»*»• stykri {taspirtį. Atėjo laikos ir sietas Taetuvoje. Lietuvos vai*
Reikia mokėti alga* x*abli> kad gerai vestų ir bu* viskas kni,. Ix-nkų. ngrnuiTUm,
yra proga išpbitiuG Lietuvos i’žia lionus mielai priims per
kvti augtų kalbi* lieiil dvideninkams, teikia laaityti kn- tvarkoje*.
susijungę su toriševikai* us-gi
valsty lii** lamus tarp .Vnierikos kant ži-uiės nr kitokio* nuosa
Blogesnis <lulykos yni. kad
šimts lietuvaičių. Itaigusių gitu
. . jiuouieov, kad ji apgiutų lie
vybė* nuo valdžios.
no streikų sukelti, liet <bridlietuvių.
uazijo*. vėliau* tas lietuvaites
žuvių žemes, triolta* ir fino- tos paskolos terminas laimi
niukai juinuitė kame dalyku* ir
Bostono National Klunrnuit
Lietuvos Prakybos ir Pra
Im* galinu pargab-iiti Ąinerinuo Itoiševikų la-i lenkų. trumpas: tik dveji metai, ir
m-siibvė apgauti. Suareštuota
Bank
bu* Lietuvos Valdybei
;kon. kur jom* Ims veltui suteik- monės ministerija, pritariant
čia reikia taisyti geležinke. * kad nuošimtis la-galo niigšta*:
virš 150 lenku agitatorių, pa* , ,
....
,
De|K»*itary ir pinigai už lui
.
' ,
.. .'
ta kursai įvairiuose Amerikos visam Lietuvos VnlsfylM**s Kabi
liūs ir vieškeliu*, apmpitči ’• ir pu*ė! Paskolos pirkėjams ,
kuriuo* rasta kouipnnuilu<»jan;
m*ltii. pavulė Lietuvių Prakv- nu* surinkti bus sudėti tau
.
• „|Uuiv«-r*it«‘lu<w-c.
mokyklas ir ligonlateins. Vi 1nt labai naudingi^ ls*! l.ielu- ..................... ...
u bu*kui ir lil«-ntlurn prieš |
,
...
, ,
luinkan. Tasai banku* gavo
. . .
....
‘
, Pastebėta kuu. Burkc. kad Im*s įSemlrnvei iš]iarduoti Ame
rients tiem* reikalam* pini-»v«>* žmonėms lai labai sunku. l.M«vn,
vnldzų.
rikos lietuviams Lietuvos val- reikalinga* tarno reikale inuodrintha iš dnngaus. IJe- I’o <lviejų metų Lietuvoje «lar
Pinuutiiti* traukinis su k»Lie formarija* iš Kasliingtono ir
tavos gyventojai' d«-dn tuo. is-i km*<»*. nei geležinkeliai. rimuts-iiė* n-ilcua-uiuiis |w*icke Imlų ]ta*ckmiugvsni*. jei Kata stvlrf-s Imuiu už
liko Tarybt dauginus lietuvai tuvių Prakylms Bendrovė apsi jokių kliūčių Lietuvos Valstvkesčių*. Is-l mokesčiai negali nei kitokio* ineigos nebus pil
Kaimų rugsėjo 15 «L Mininms čių Muiiėiaimm misijon iuimtų. ėmė Lietuvos valstyle’-s Imuiu* Ih«* bony platinime iš Suv.
kuti di<lc*ni už žmonių turtų.;nai susitvarkiusios <lar ne.
reikmenis pirkios uno Ameri Kuu. Petraitis pastebųo. kad IKirdnviiiėti Amerikos lietu Valstijų raidžios pusės nebus.
Tni-gi kur iieisti-uka moke»- duo* didelio |n-lno. o jau n-ikos IJ k vi< locijos Komisijos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus viams Ik* atlygi ui u k i. Tai bu*
Turi visi dariam]
ėių, ten priscina gi-lb’-tL pa*-’kės mokėti didelės skolos,
Praiiriizijoje ir laivais alga- rėiis-jų draugija turinti kelio PIRMI TINK
LIETI
VOS
Reikalingi išaiškinimui, nu
kolomis.
, Tai gi geriau butų Amerikos
Im-iiIh* I.ie|s«juiu o iš čia Kau
lika juitynisių ir registruotų VA IŠTYRĘS PASKOLA ta r- rodymai Iium nutrintai skelbia
Paskolų
n-ikės
atiduoti.; Lbduvių visuomenei |iakdti
mm. Neapsakomas džiaugsmas h|nup,((ljlh bMl<t, ar IM4wtlJ Kra. |m* Amerikos lietuvių. Paskola mi laikraščiuose. Reikale krei
Bet ji yru geni tuoiui. kad
kad tos imskolu* išims ir entiizijazuins gyventojų, kuo
Įima Im-uI kelias jų prie šio* užtraukiama dviem midum su ptis ndrasu: Litbuauinn Sale*
tidaviuio |ialaukin. , Šiuo*
>••>»* «ž dešimties
niet sužinojo, jog reikmenys misijos pridėti. Linksma yra 5i £ iiiioš. Paskolos kampanija Corp.. 12h Traniont SL. Bos
metus stidb-go daug išlaidų.;1
ir l«‘biko* nedaugiau juii |M*i«-kė l.ietuvų.
pranešti, kad l:uu. llurke suti ir rašyma*i |Mi*ku|ui prasidės ton. Mas*.
Kuri- su UdM-vikai: smilė l.e
keturi metams nuo šimLieluv«i* valdžių tikisi neini- ko keturius lietuvaites slango- iiiio spalio 15 d. Bonai bu* *5h,
Lietuvos Vnlstybčs Bonų
lisyk
daugiau luito, negu *“•
• ku* atsiųsti Amerikon diplo. lojas pridėti ir Lietuvon pasių tino. rfcahh ir )H.<»Kk
Pardnviaėjiuio
Amerikoj InLietuvos žmoiiė. galėjo -u,|ė;i
matinę misijų. Kumiiiiiiukas sti. To- mergaitė* turės aivaAmerikos lietuviai! Kieki lė gulioliuiui.
Mokesčių. Kitąmet ir u/, dvė , Lietuvos Paskolos Nnrjaiiska*. kuri- yrn nuskir žinoti \Vusliiugtoiiuii ir b-ul
noji* tnlsIylK-je |ui-k«da yra ne
Jonai E. Karocai,
jų melų tos knn-s uolius.*
tas atstotu prie Vnlikniio. va- savaitę |iahiiti Katalikų Tnry- paprastos reikšme* dalyku.
Draugija.
Jonu J. Romanu.
2aionė*. kurie gyv«- tada. nt
žiu-Mk-iiim* ltynuiii iruiii|iani Im»s sjM-cijulėjc mokykloj’*, kur Kiekvienoje vnlstvliėje yra
mokės dalį paskido-. Tod'-I
laikui apsistojo Paryžiuje. galės nors kiek su dnrliu susi- taifi. kad kn* už paskolų, ta* už
P. Šleževičiaus minisli-rij.i
Izdscvikų karė- sunkuma »«•'
Taip gi Paryžiun atvažiavo llr. pužiiiti ir kur bus galima jn* valdžių, ka- prieš |«a*kolų. tas LIETUVOS KLAUSIMAS
laikė
stipaiiėiavu
UŽSIENYJ.
riša kris ant dtiliurliiiių mu-! /”•'
. i šauly s. Liet ui o- atstovas Švei išlirti. nes Tarylui laimi daug
prieš laidžių, tsi* prilyg-ta ka
Kni-kurie
-ako.
kad
m
‘ i
tėvym— gyventoj*’, <• bu i»’-į 1
carijon.
(tomo- ki,-i|iia | bilda, išstluvi- reiviui. pnlM*-zu«ijiiii iš karės
’i.i,įjoji lidiijiuė
pn-kola , '
(Mu*ų li-adradarlM-s |Ni*ikulliėskirstyta ir |indnlitiln.
Aon rikes laiškui siiiuėiuuii liiltui ir j liiikamuiuų siiiiM-iuniŲ lnuk". Ka* prieš pa-k«*lų. tas
-nu' -urengta Im- formalia pil
jiuui* *11 profesorių Valde
Dnliar Lietuvos kra*ų nei no ir riesi :i|»svur*tynto Ta |M-r pietų aleliui Lietuvon kas ypatų.
m*išiikima*. Kus už Pirmutinę
maru. Paryžiaus atstovu).
di i savai’i.
I žkbusii kuo. Burke. ar Lietuvo* Valstybė* Paskolų Ageležinkeliai miiuoib priivi. ryb.jc.
P. profesorius Valdemaras
1 neri koji*, ia* už Lietuvos vaines geležinkeliu tiltai sugnuiiDemokratiškų letsių žvilg—
Ii: reikia juo- laisyii. nr> jum iokiu po-kola butų n«*teis«--inos kolonijos, sulig savo noro. klausimu, upi.irtų nuniiniuo *tyl*;. ka* prieš tų |»uskobj. ta* atvažiavo pranešti apie politiknisu neturi iretizuno. Pric-į- );|
n..,,.į;kia. kuri bau-'sudaro vinių ar dauginu kuo
surinkimuose prieš išsių prieš l.i'-tuvų. tas pri«*š tėvy nę, kinę užaienio |iadėtį. kadangi
<"li:m negalima eiti. kol bu* iš
metai ar du; tiltai l»u- palai L,,
;į,.( |1.|^ia,|„ pirkti, pu. I.urio- i*-n*nka delegatų •» -tani įgaliotinius j Bostonų, pii*-- j«, vnlriiių.
dėstyta
|M»liliko« |inriėti*, ne*
syti, garvzun ir i.-igotmi nu
la |,klai. kud -ii-idarvln.'tiun įdumbi sav„ įgaliojimu-. Jguliotihini l,al-aviimio-«- tu
Amerikolietuviai!
.|;m
kraštą- tai tari žinoti. P. Val
pirkti, bi., i \i-io (,•»,- ’a ’li
..Ii.-, mo- \i«-šn Ato<*ril.i<*'*ių įgaliotieji -ii-ivnžiuoja į Ik.- u-tų kiekiiemitiek luil-ų. jum- visiem* žinoma ka* tai
demaras
mano prum-šii visky
da
<la geležinkeliu'
geležiu, .eini, ii
u krn»:i
l.rn-.i din. J z, u jm'-, kuri prižiūrėtų, idati’, but*ų aplurti buriu*. kai|i kiek 5h auk-minių ženklų nt. vr« valslyls’-s |Ki*kola, ka>k tai
ininisterin kabin-tui. iaip|«nt
pelno
IJ*ti”,- r-publikai. ,!m' pn-knlo- pinigai taptų tik per-iuntu- pinigu- į l.i'-tmų -toiuuja. Pmigum- pitekn- yra iNinai. Ju* atsimenate,
Prezide :lui, ir tao»t'-i galės
tmln 111.1/iuo muk,-*-.,i n-it , - U|i į|,.įk(j |J«.pno. įiešpatiįteikti juo* lci<ėtni valdžiai. , Lietuvio t,-';«ėto* laldži’o kaip kaltuiinga. apšviesta, p-i
-put
iui«pię*li. nr teikiu ’l'aiyiM *»1to |uik«, r'-ibnhim-. tariu /•,*«»pinigMnii. Toile, ui<-. pa idant pa*!.ui negalima butu tankas, oheijalis
priėmimo friotuign Sn\. Vtd-tijų vai šatil.’u tu ka- kita daryli
ii- . u !■
dalimi- ;t’m»,kėli du- irrltune, kad ki*’k\irtu,Tūlotų būti |u dzi:i ir visuomene vi-d,- j».»-ti>
p.t-k(»l • panaikinti »b 1 lomia dokutio otų
X iri lie-tMui 'tu, k.el Lietub
z’raftkinm-j pa-kcla
*11110, perkantis mažų ar di'brii hškunių toko.
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\Yaslungtoue.

Dalmr yrn žinių, jog susirin
ki mn* gali Imti atidėtas iki žie
mos ir sušauktas im \Yas1uugloisc, liet Brusselyj. Baugiau
sia Uettivu* ratkalus randa an
glai ir amerikiečiai. Anglai pasiryię duoti reikalingos pašei*
jai* kraštui aįisuuguli, jei kraš
tas mokės sudaryti stiprių val
džių. kuri tvirtai stovėta
kojų ir nereikalautų pinigų D)šel)io* iš jų. Tuo tarpu didžiu-'
lės valstybė* nenorėjo galuti
nai IJetuvos klausinių nusprę
si! todėl, kad nėra rusuose prijiažitilos ir pastovio* valdiio*,
*u kuriu galima liut derėtie*.
Jei jie nuspręstų lie rusų ži
nios, ir rusai sustiprėtų, ir ga
lėtų nepripažinti to nutarimo,
tad kiltų uauja* karas; o jie
notėtų to išvengti. Bei tos pa
čios priežastie* lenkų rylų sie
lio* Imvo taipimt nenustatytos.
Bet veikiausiai, kad laukti rusų
<lalykų uttspraiKlinMi nereiks,
dėlto, kad šiek •tiek daugiau
tvarko* ir jiastovesiiė valdžia
rusuose įvyk* mažiausia ui ke
leto metų.

laetuvos klausima* turas bū
ti nuspręsta* iki to laika. Objektiiigo* sulygo* yra viso*, jog
Lietum gali imti galutinai prifmžiuta. jei tuokės i*iduj orga
nizuot ies.
I >almr ruošų delegacija dirba

<tougiau praktikos Idaurimaia
negu iMditikos, pvad.: supicidnėjn Amerikoj visokių reikalin
giausių linkių. Taųipat buvo
smlerėta visokių prekių armi
jai už 15 milijonų dolierių, ku
rios jau atraitos į Prancuzijų.
Pirmu* laivas iš Prancūzijos
išvažiavo rugpjūčio 29 d. j Lie-

tuvų.
Kita dalis dar nejiabaigbų
nes ky la sunkenybių dėl Ame
rikos* įstatymo, kur* leidžia
I tani imti visu* sandeliu* toms
valstybėms,
kurios kovoja
prieš vokiečius, kadangi Lietu
va nekariavo prieš vokiečiu*
kai|s» vnlstyliė, tai yra keblu
mą taikant šį įstatyiuų. Tas
klausimas bus iškeltu* Ameri
kos kongrese. Brn kas yra rei
kalingiausia, tas yra gauta, bū
tent 3h gfirvežimių, kurie galt
Imt išsiųsti į IJeluvų kaip bus
sudaryta finansini) sutarti* su
Pruneuzui* dėl išmokėjimo už
(uos garvežius. Su prancūzais
reiktu tarti* todėl, kari Ameri
ka lie|*i* 31 <L likvidavo visus
*nvo snūdi liu* ir |uirdavė juo*
Pinučiai jai, (uiniuodama ji iš
lygų. kad Prancūzija (laiduotų

tomis sąlyginiu*, kuriomis bu
vo su Amerika derėto.
Dcrvlms su Amerika dėl pir
kinių daugiausiai veda delega
cijų. viet>-)>irmiuinka* p. Naru
ševičius.
I’rof. Valdemaru* prie* išvužiaviiaą turi-jo pusikallM'jimų
*11 augtų didžiųjų luikraščių utstovais upie lai, kud jie otrių
jų į Lietuvą savo korespon
dento*. Prinei|M- klausimas bujų lut.'tni priimto*, ir buvo
daugiam m kalbama upie būdą
ji

p y kinti.

Ii -alina viltis, jog »aiAeuy«
•nu m bu* jokių ir jie netrukus
■.••.I, • «

m nt \ ykti.

I' 1 ..i, -,,i,ii- \'aldeuiara* ma
li., ».,,* imu Lukui ' ta pa*iiikri.

** Lietui o.” Kauua*.
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PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBEE BORŲ
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HKAUUJA.

lietimai Amerikoje.
SEARS ROEBUCK
WAOKMAV, ILL.

Kbb.

J. biBkittio prakalbo*.

kuoja, liet
nuo
prakilnių
darbų ar gelbėjimo tėvynė* nei
kiek nuo kitų kolonijų nca t vi
lioką. Apart aukų. tame vakari*
už ŪMO ilolicrių nupirko l'rauhu»’** Bendrovė* Serų. Valio
* aukegaaiečiai!

Rugsėjo 27 it, 1919 nu, l.icluvių svetainėje, gerk kun. ,1.
Laukaiti* aakė prakalba*. 7 vat
vakare s vėlai nėjc virto* neiniAnt galo kalbėjo <lar kun. J.
vo, nors ir laivo gaminta, kad ' |jni|u,įliK |’apa*akojm kaip
prakalbo* praridė* 8 vai. Viid '
ntrorh.. kokie laetuvo*
laukė au nekantrumu garimu*1 pj,,^ ir
Ku^jo* r-nf
avemo. Alai gerk kun. J. I J«h-‘ „m (-rtė. |»ui4ika Ulini badomakaiti* išeina j ovrtntnę.
j, kalba, tiadiau* vatu «4mka sustojo pagerbti svetį, o pui-1 ra* dar padainavo kelias dal
ku* vyrų choras užtraukė I jc- im* ir luotui vakaras užsibaigė.
tuvos himnų. Po to kv. Baltru
pjaus pa raju mokyklos mo

Ibtug teko girdėti, knd t’liieagoje U kareivių via didžiau
si burini. Dalrnr esu priversta*
manyti ar bent kiek yrn. Ar
ehieagh-ėtni vieni nl*i*kyrę Ini
kosi ir nenori skiilyties -u vi
sų Suvienytų Valstijų lietuvių
kolouijmius, kurių yra sinijuu ,

SURS ROEBUCK & CO.

k 08.

VAIKAI.

landas ir l-acra dartu.

Mm

^^•1
Itdkaliuiti dirlsi musų įvairino- j
REIKALAUJA.
m Tavom ir Ibdualinėjiiao 8kylnu.*r. Rudėti, suriit ir pripildo
• užsakymu*. priduotus per musų
..-rarara./Mi
k»sl iiniieru*. i-asvcrt |«mt post
onlrriiM ir t.t.

rinu.- j vic.ų r>^ l>«iizt.iriu|MOTERiS IR MERGINAS,

urnų is daugelio kolonijų. Ne
žinau. kas dedasi tose. iš kurių
nesulaukiu žinių a,ue siiorgnaiiavunų I*. L. Sargų burto.
Mes tariate virtų <M aa-npaų
Negaunu žinių nei iš Oiirago* ir moterių karius iMirėtų
It
apielinkės kolonijų, o iš pači, o «Urlw M-Lanriuim skyrimui-:
(’liie. ts-liiriu nei skaitliam.
Zatdų.
kiek lietuvių tntuavo Suv. Vai.
Vaistų,
kariuomenėj, nei a|we U I*. Anagyhų,
1‘auėiakų,
Sargų būrelį.
a
(I rainų,
Vis-gi aš prašyčio, kad jei
Apatiuių Itraku/m.
kur yra latrelis, atsibojau, priloieų. AAų,
siųsdami žinia*, lunla susiorga
ir kituiūų muarų.
nizavo ir kiek narių turi. Tadn
gnlėčiu pasiųsti aplikacijas ir!
numerį. Kur nėra dar U k puik
Sargu, laimi Imlų |uigci<inuja l'ripiliai aš VšMikituų
ma. kad rastų*i tokių tėv> nni
(ekiavinm,
iiiii. kurje iinių-i už <biria, šian
P< ržiun'-jin
Tuturų.
die. nes ntoj gal jau Imti |a-rSuriši ūmi,
v«4u. I*a|>rastai mes via lau ViniujiaM Pakelių,
kiam ir atnlėliojnni ant toliau*.
Is-t taukiai ir pntxio|»«»ui iii*
džimisins ir geriausias proga*. J Pnlvriina* nrr< ikaliuga*. <i«-ra
Kviečiu laimi vi*us imiii-snž n.fB,,fs f«»džiai. «bm pn.gn išn>.*tėvynd reikalingo ibtrlau Ap* ” ,br,‘" 'olandu. «<W iki 4:tt

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas
Attoraey st Law
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tJen«* id?o» pradžiai ir gera plis Į
■a prasilavini vaikams kurie ttm ®
ri pasiutam darbo. Valandas ano
*<MI iki 4 d-r Šutu lomia ibi pirt.

raįima Jua Uuokytl Ue

I trumpa laika dinaeuta a
ai mala kataa.
Saacijalls
molkiaimo aat •laraua Poww
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SEARS ROEBUCK & CO. i mokinus krjaucystės
mm4.mmuu kupli. m«Mi Ir o« Arthteaua 8t M Mrafctiautyatū.
dari*. X«ii.t da»-

guia tat. rmarijr krriekitea.
Nora jauno* mokinės, bet gana
genu savo uaduotį atliko. Va
RAZ0A1TI8,
Sjmlio 3 d. L. Vyčių 14 kuo
karo vedėja*, p. St. Misiūną*,
3103 S. Halsted Str.
pa buvo surengus Imlių Av.
2-m*. teia«s kaankari X«. t.
perstatė gerk svetį, kua. J.
Antano parap. svetainėje. K aLaukaitį. Vtėjo* ant estradų.*
I
tan. 1. ūsuMm. vW vrl ™. i ;u,,|ri,°™' b”,vo, 'T”’’- ••«:
UtrfkaUaaMi
2i mrrciaoa diri.il I----------------------------------------------------------fMluikr »ll | arealtr |*adM.il auo Mm- Į..........................
' kar>* dar kiti du Imliai Imivo, tai
— • ! nutiai žirninių atsilankė. Turk... d.rtuat au« t»«* ik. t:» J ‘***“’r ' pD
WC*VNII7D
l*i na įaustai visus pasvet-i. . ,
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Ir
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1
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amų
darkm
nvuui".
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taKlNtaO
IV Vr K
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.
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t būt kuotta mažai isdne. Baliu*
kino taniu laisvos laetuvo*;*.
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AMER INSOLATED WIRE
DRV UOOD5
t.
.
.«.i iLietuvos kareivių naudai,
rankų ratavtmui neitum galo..
A CABLE 00.
180A W. 47U» kanp. Wood BU
Toliau imimsakojo dabartinį I •- Vyčių 14 kp. rengiasi su964 W. HM Btr
I artume padėjimų; aiškiai nu-Įrengti gražų vakarų pagerbipiešė, kaip vokiečiai apipiešė! «»«• narių. sugrįžusių iš Suv.
musų tėvynę. Taippat atisakė. į' ulrtijų kariuomene*. Daugrkaip lenkai nori Lietuvų išplėš- • h* m-kanlrini laukia, kada tas
ItMOAUMU.
ti ir lietuvių taulų išnaikinti. iri'nkuni* įvyks.
i kilitisUl <HrMl i-HP l«-*q. <n-rs
kaip dabar Isietuvoje įmone* | l-aiua- pasisuko į uiusų
oria loki
Subatutai* iki picL
4.) U*. AUUlaukM*
vargų kenčia; papasakojo ir Susilaukėme kunigo asistento. sižvalgykiin tik. o fomuity*im.
kad tas daria* yra dideliai
Knrs J
I mana t n>* xi(M»um* kan. I*. Vaitukaitis. svarbu*. Almi likim, kad musų
• - -m
— •—» i
• - •:
irt mumi
n iiKUMirj
i Ibiliar. turėdami du kunigu tėvynė didžiausiame |«i\ojuj.
Kilk M jvurei.
troško, knd dar ilgiau kalbėti;. veikėju, kitoms kolorajoais vei- Ji laukiu ir tikisi iš mu*ų |wrnM. noa.M* ir n„*cOa l-rK- startai **♦«
mo*. a uie* tik jau akmea* šir Raman A Arthington St. -lIlM'iaia'* «l«rl«» Įuairtot, mImm*Xnra aanhrgatnefini tankiai
girdžiu prakalbas. Imt (akins,
H«-štadienyje. *|mlio 4 d. ns»- dis luri-tuns'-m. jei neatjaustuk<«b ■ arta. At*4*uul*rti:
kaip gerH kan. J. Imhkaiči.i tert’slėa ryšiu tapo surišti «lar mitą ir nieko lauš* nevi-iktum--.
B. OOKBV A SONS.
imakalba. dar nebuvo gudėje. neseoai ta|^ našliai* p. J. t’a- tir*iorgnnixuolumr į 1- I*. Sar
1100 W. 22 Bd Btr. 4 floor.
4-r
M. •» A\
l*o prakalbai laivo reukaus-- *a« su p-nia M. Valančiene. gus.
lalasdi s. M aUima |<
liHnvna ushykloM*.
llHiutlMum Urinurtf
Abu yra žiauna veikėjai, linki
Xevie«ias gal |Msaky*. e. kų
Ii ufise. AImA,*atkalė.
A akojo sekantieji;
nte jieta* laimingo* klotie* vėl <iury *i. kad nieko m*gutmui: kų1
Or.
Matcušas Katkus 4C*M«».
įstojus vedusių Imamui.
tas gelia-.-.. Xitho nėra ucgaiiI*o 10 duL: Al. Skiria*. I*.
tua. arlia is-ra to, kad kų dirls
Ai.ix.Mi t,». » ia* u
a
, tu l r» !••*. »“• : .i. » ’a.'.
Bagdonas. J. Barnia. K. llar
tume ir nebūtų jokūn* na taJo a
PAlEtfOJIMAL
čas. P. halmšinski*.
Jei tik mes dirbsim, tai nauda
LAUKAS 19 LlBTUVOtS.
k Joana NorkietaI ......... .U
»>*•■ J. n-. l:< nu ili.i. ■(
Ims ir nors mažais žingsneliai*
laslt NTBlo SKM(lt J
|> III ,n
k
> :a*ln («!>•'» n«.
Po 5 dok: S. Alisiuim*. 1*.
eisim pirmyn prie geresnės ulei
^ia*
I .,IMI- r><*i.M« aaaa.-«.l...
»»»««.'»»»»»*(»<
Vlada*
t'ilnilskis
rašo
savo
Barčas. K. Mckuška. K. Iviu*
I|,u4*ul4t.M litkiita Olaaa** l-.aMair. X
tū-s. MoiiM-utas šiandie yra la«.j.
I«*k<i
a-rvattM
juisuii
kur
n»
*-«i»«i
Ino, X J. Sutka*. AL Aiaačta luobui. Stasiui, Dctroit* Mith.: gabi svarina*. Mes kūhvietių
lOieaa*. Jas tvta urfca ki«« seac S Al•‘Miela* brolau! ICašau tau
ano, J. rnuoaavičius. J. Valaula.Av
hIj-im »4rr>9:
vokusių
|ir:val<*usImti
prisikoletų
žodžių,
pranešdamas,
tiuavičia. I*. Kauavctski*. K.
n*ngę ir susiorganizavę, knd
l'MnarOa Air.
<1
Siudika. V. Kaėas. M. M«whn*. kud aš i.uu tavęs gavau du laiš laiškui ttereikėtų gailėties ir sa
A. Aalavii-jos, V. ASmieuč. K. ku ir vienų nuo Petro išCtiū-a- kyti negalėjom. Daliar galim,
----------%MtGoviMants.
DR. L E. MAKARAS
gos.
Ib<
to.
pranešu
tau.
kad
4*l-n*
IM-taa*
l
ra
JOOM
riulšois*
»Wl«« Ui lanSMUaiMk.;
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Povilionis. A. Stanislovai! i*. I*.
tat ir dirbkim ki< k tik |wji* gos
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jjiuukai įSa.toiiit, ir t-uuuliai
Lietutis 1 *ta|it<*,pl- ir t lill'Ul
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lunla*
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liaariHl'tiHOMklI
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Valulis. J. Itaila. X. Cepa*, K.
perkėlė savooi
I” "’v ro-t i» riMus. AiM~.uk.il.
b-nlžia, o iiaiebj jaunatysiiii.
ls
lauumitiiuų bkinajr.
Didjurgienė (Imlmnauskiulė). tu manai. Tu klausi mus, ar
DmiIm- t4i»i>l. <ia ii vinsųin*. ir •*•* W. *a»k m.
imnaaa. **
1741
<7 Btr.
MiHui,
J. t J rėvas, M. Martynaitis. V. mes dar neišmirėm basių. Xe.
rtMtiui
pabriių.
atrriiito
|«uk<
Ini
*
ku*
mirė.
tai
numiri*.
liet
neju

<58 Oraad St.
Cr]iaK. T. Ramim*. A. Paskalis
į mirusio Dr. D. J. Bagočiaus
ir IX
du.
Tėvelis
mirė
1917
tartuose,
Brooklyn. K. V.
kas, K. Stulginskis. S. Prisi
i ofisą KoseUnde
ANT PARDAVIMO.
ims. C. Imonavičiii*. A. Alolie- lik negulima sakyti, kad I«*«!<>
Praktikuoja larj*’ Lietuvių
jaitis, .1. Kukaitis. L Lukoševi- mirtimi.
l*a*aualw.Ml- Mtal KnlIlOM «ul«,.i.,4... šiame mieste ir apielinkej.
nituos tekių man. Man vienam
I’nlt rtiiui* iicrtduUiiitms. <ė-o».
I.u» «llMin«- ruri * srdiaau. K,.m.
čius. A. Darulis, P. Alekna. J.
Milda* lindau, me* tau In butų laitui sunku.
.'leis., |*j'«ta.it|4 darlaa* \’_at«a.■ I--* nk trati un K-a., a.ik-ilins.i tintum..Ofisą- 10900 S. Michigan Avė.
ir Z. Bekai. I*. Pažererkietm. A. tų ii dėkojaiiM- už tavo |iaveik į
- <*> Hd i < • *- Aataubi Iki vi
Su« liet.
1612—|a -u. lt,-M. ra. Air. tUs^cu.
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K* do« -ki įlinka kalėjina* vai
.
iii | i i*knil«*nm
diuska*. Ik \ .kartiem*. S. Sky t Pili H.
•i. !• ko, ii* tuok**. Sta
,(tšoiH« l'akeliii,
,i’.i**i’y putų. Tegul lik puse to* ua<*is, J. Zan-mski*. J. Talin*
* likti še*ill tuėn*'*iti Itltė*
r<-rž«uiėjoi*o Taierų.
-kaitliitės aukotų |** «l**lierį. <iii*ki*. J. Vaitkus, (i. Pakilk
!ll« llltll
Sterimo
l’#r« I l*o>t l*/Aakynių.
i:*H t *• * tur**’iHin*/.•.••i’” *l**,ie. |jjų Ą. š* rti ilietiė. P. Zaka«.
Kol !<•
Iiimlle pi riu. Bet varsa*, kad pn* uiti*
S. t»e*lllliuu *, P. Svdeikt*.
<1 Skini** i iena* nukojii |*<* k**li* šimtu*.
Mi'eerdnm«k i-. J. Birgelinni*
• • kita* nei l ieto* cento.
t**'. M. Je**ki lite, V. Vuieiknu*
l‘ri«š (ori ir l’'>|'Mt.
. -uiiintb
t ,• iras*»• \t***kri«*io |{*tu*k> kieliė, t I. Jftt "i*a*. J. Dilbiu. 11, s 4a»
iki 12 <«• — ,2 P. ik
t*ojo K tyžta u* įkyriai veiki# l'oens. J S; tkalntiokn-. A. Dn
puik*m. Vi* nur siiuirkutti. kitur ni*. Ii. Stn' * U». \. R*m"'1», J.
B* t vi*
ikm p
lluintiuu*kn' . J. Jasiuaas. P.
K l iet Hlellė. ii, .lovnišnitė. A.
Ji
K Di
Homan A
Artbinglon S:

’

Tcneiipboikui j<*» ne* vienas. Turime įvairią nravaiamaoė'ų
tfėrtMŲ. Turime ataivėrintl ir l< K t'IIEAM'O. Turime kra«*a
skyrių ifcdaučiaiur laUkaa ir kinta n-i kalus atliekam. Turime
jtairių laikmačių.
Turine Pn-zab'iito A. Mn*-ln*Mia |*avrikalų ir a|*alvi*mtų
žvirgvalkią. T<*1|| kieki i*-tia* virtu) tš jų įvija.
čia yra “
am otura. dalinta čia šauti “linui,
n**’ ioisi|*iikti. paduoti j jj |*asatrinimų ir darbų* Turime
tai|*|*al knisu ir tuabiakiiyvių. I’rašome ataablik.vti.

SEARS ROEBUCK & CO.
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MERGAITES IR JAUNOS
MOTERIS.

Žinomas per 26 metus ir Valdžios prižiuriniaa

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
taip ir dabar

tr parautu Oja

Norinčiu* gauti prekes pinigų ir kitų žinių
meldžiame kreiptis pas:
Henry J. Schnitzer State Bank

i-.-

141 Washington Street,

New York, N, Y.

k

SEARS ROEBUCK & CO.

TAUP^
(W SS

Tautos Fondo N:

4

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE
901 W. 33rd Street
Ant Bridgeporto

-

-Ir
ti.-hir.jnii i
1.. . ;,<h:i„.i. ................ „h,n

e

Adresas ........................................................................

SEARS ROEBUCK & CO. i

KYTI LAIVŲ DIRB
TUVIŲ.

aii

JAUMVYRAI

ir avalinė*. T««k4 mes turimei įsa, o ta* įtarta* bu* naudinga*
i*omi* i'gnlėtni* rinkli dralm- <|cl mus'.
nėjo KoIiiioImi tlievui. tiriant
I URBTI
••Tuomet aš Imtais tei-nma*:^ įr v,.r*u.,* I.ietuv*.* var
parke jvvko oiil/ini'K.'u *tt*i
Rai. J. Petraiti* v iMI sl TAVaiRV KKVRII irSK.
rinkimą*. HU’iriiiku«iein* iln pu .ekoM.i I.IO'JH ,r buvaui,..... Uuk rimu.i yra *lang
p.'iiei.inta*.
Įvyn/. turinčių |s» 4 T»cilc*niBRIOHTOK PARK.
Inm* ir kitiem* |mrodyla *«■
•*Ki«'K
|sdauku*
pr»<
’
*
mnii<*.bų
ir
|«w
tiek
pat
įvairių
čevena* inkam*. Snk<mui. tai Ia*
PltfR
s. fcnkj Kotiiinba* var- j Iškelia eivilė byla. rcikalati- Į rykai. Pasilaiko taip. kad kitas
PrifrfHpam ('žmkyntų.
Itugs**'jo 3B <L mti*ų |>ara|Mt°jo prie *av«« laivo Smitą j,,nl ^.».<nnr ailyritiiusi. I*yl«» *' |ia*iešioju kiek rūbų ar avaline! j„j
^..rk kun. J. laukai,
Suriši Taarura.
S<i|*Hku<>( l'ŽMikymu*.
Maria utrazdum.i* Aaaaeriko* nebuvo ligi rii l.-n* I«»I7 ns-lų.i. ri ]>
jo ,o<*ih im
'vcik už
ha nieku*
imam čio
eio prnKnlist*.
prioriu
pnrliiodu
lievrik
prakali***. 7Uu»mų
Zusmiii priririuI*a*a«fi I’srre, |mm| l'sh-lias
sum«žmii.
’r*n Inikotarpin a* np*iv*« t nit rūbų krauiuvuinkui. Ta*'ko Minu svetainė. Ilaugelin. vė
džinu.
*
* linu atėjusioji, negulėdami iu* y m ir *n mu*ų an>*t««nnu*
“Rylą pralaimėjau. Teisina*ji** įergilsmUM. Nadaurio* turi rili svetainėn ir ižgiruti in*l«»PLATIKA8I DIFTERUA.
■Igo*. ImmIovu* įtariu*.
.
_ .
pri|vi/.iis* K*»z,o**kiui
pri»i|»irkurin* |s* ,Oar įSUivai-jiuių pnaio-šintiy. turėjo atgal
Valanda** nuo njMU iki 4:42 Su*
Sveikint**
koiui'ijohieriu-'etlvginins*. ,!••! aš neturėjau Į r*V
tal«ų. J«» tų ,«»i |«- grįžti.
l<ulei**i« iki piel.
pmis'ša, jog mieste pluliu.-**i i- |.«* u**kėti. Taip ,*• niek** dar** »n uptS'sitJai* nrl*a i* ma(Jerli. kun. .1. I jiukae*:** kai-‘
iliflerijti. Vi*i«in» tėvai*** pa |»ra*i,ę'ė ligi piacilo |atva*a “**’* ••ėjusiai* *’ral»užinis |uar ,1;I |„|Vn graži ir rutinini. l*U|*n '
tariamu akuiriun «b»ns** ai ri«*.
,*.u»«,a pirt.linm* pu*«lykiai.
sakoj** apie mųa tėvynės vnr
kreipti j taiku*. Tiiojmi
•’l*»:o-itą pata*aij
Koz
Joj ka* turi Keletą eilių nil»tj.|gus ir šiandieninį |unlėjinrų.
kviesti gy»lyl**jji. j»*i taikai b»u»ki* |atroik<ilnv<* KI.ihbi. K'irin isd»’ii**ri ne«i«*ti, tai are-J Aukų tis*ky kloni* steigti l.io-1 Homan & Arthington St.
*kais|oj* .,* nuirto, jog man** tėvu*
ii'bmkę* temikoju ,**m vi**-1 mv<»s pakrn*ėiuo*<* surinkta
jmjmita gerklė.*'
minlama*
|*ulikę*
man
pinigų,
*
i
’
G
eilę
nrt*u čeVerykų |**rų Me ,£*H|.3I.
mus.
-------------------- ,i. l p-.vn- nepatiko man *4 tavw llan*lmią.wm Kryžiui. Jo
Sekančios y pata* aulu*ju:
1..
*o.
.-n,..
.
'
Uyiio
yra
kiekvienoje
Cbien
Į |»„ ,u «|«.|.: tr. Kiltikniiskiem*
MOTERYS HECALES LAN
dėmi laimi i*kilttttnvai įmini

EXTRA2

Visi Ant Jomarko

KATAUKBKOS ŠVENTES. TRYA8 KALĖJIME SBIMY
KA BADMIRIAU/A. .
Antradienis, spalio 14 d..
t
ftv. Kalikstas, pop.
Ix1o».i u-šeriu meto istorija.'
Trečiadienis, spalio 1.1 d..
Sv. Teresė, pana. Severas, vysk
’vm’Mii•
iiielu* I leiirv
•
■ ■ —----- i S'. • ni***.
"’*, ’
4*3||;iti;i UI**,.

ATRASTA NUŽUDYTA DU >- . • Ili'.I^O, lllollicl |S įlietu
• i >/iuu*, -Usivnnb'* slt KuziŽMOGŲ.
'i.i’ent Koxl**ii -ki, II metų.

PRANEŠIMAS

Biznieriai garsinkites “Drauge”.

