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Nejaugi Lenkai Butų
___

BOLŠEVIKAI SIUSIĄ AME-'
RIKON SAVO AGENTUS.

SUSIRGO SAMUEL
GOMPBRS.

PRANCUZUA PABAIGĖ 
KARĘ SU VOKIETIJA.

7
4

ii

Paėmę Kauną?
Sako, Lietuvių Kariuomenė

Gelbsti Latviams Rygoje
LENKAI Ū22ME KAUNĄ?

8tockholinai, *)«n1. 15. — lankai pra<b'-jo ofvn«yvų prie* 
vnkievių-ru*ų karinona-nę Pnlialtijoj. anot ėiandie gautų žinių 
.J Ilygu*.

h-nkai yta praneėę. jog jie |m.'snę miv*tų Kaunu, už Al 
mylių *iannakartuw nuo Vilniau*.

(Hitų žinių reikia |>riiniti at*argiai. Ne* ji oficijaliai ne- 
Įmtvirtintn. Reikia manyti, kad ar kartai* dali* lenkų karitio- 
mrnė* neini* *iimėinmn |e-r Kaunu ĮiagellH.n latvinm*. 1* •<> 
gulėjo Įuikilti ir žinia a|ue Įuiėmiiuų Kauno).

DALIS RYGOS LIEPSNOSE
Tamtma, *Į«I. 16. — Centrai JCmm depritaje U <Mtan<- 

foreo (Suomijoj) eakoma. jog dalia Dygo* liepanoja. Cai*r*i 
“ pakelti vokieeių-ru*ų knriuommė* liomliardnviinai*.

Vashtagtosu *po1. 16.— Žr 
UK-eniuju kollgre*o Imto ux*ie- 
aių reikalų komitetui iminota 
*ta|ito« vlipiomatinė* ,Į*prita*. ___ _
Tone rakumn. kad kaip veik jr |c>|»m|o <u*irinkimo
Mroimj.. ir kitur ofieijalun ir 1wojl(U)< v 

listv. hum|Mw . ... _ .
mdikalsi (bol neri kai) tuojau* , i a- - - - -
|m*ių*ių *avo agentu* (propa- "“"'T . '."''"■T - P"""*"”" «****• *’<"•’**
gandidu*) į Suv. Valrtija*. i1"*?!- I1?“’* J'.M k’"'-* metu *uvaržyniai. Itanai-

Kongrvm* tuo žvilg*niu ta- ,“"ky” l*"”*4“ >'•*’ ir *pnu.b.- eensura ir.
ria*i kuovvikiau*iai patvirtia- nn ,n*n' , aitrinai imant. vi*ok» knie
ti paduot* bilių apie parĮiorli- (dogai Įm-ijuto *u- *tovi*. Virokir ralyje reikalui
aį *uvaržymų |m karė*. *irinkimc po -nurkio* kaliui*.;karė* metu buvo vedami ka-

Ta* tetukta, jog ir po karė* flkieiptaii j plieno kor|mraei-.tė* žinybo*. Aiamlir vieką* 
kokioo laikotarpiu į Ruv. Vai-i* k.ttrio" '7»«ninka. Gary |urraMa eivilėm* vaMžiom*. 
*tija* nelm* įleidžiami žnw>- nsnH*,*ki«i *n»b-iti *ti Taikų įvykite tik viena
nės nriurilrtieji su ravimi mi* •hriuninkii k<9- Pntnruzijn. IM u 1**1 nu įniks
vo vyriau-yliių pa-portų. mitriu.

Tuo keliu bu* galinu inn*ų 
laitai ap*i*augnti ludievikų 
rupia ūkimą

Wavhington. -put 16.—Ner
vų liga .urirgo Amerikos Dar
bu Fvileracijo. prr*xi*lrnta* S.______ . _____ _ ___
(Hunprr*. fferejo ji* namo ii ąm .liesiu 1‘ran
rltaMu* a e* — T ail r~i4i*  .

Rasai tik už 50 mylių nuo
Petrogrado

Hr

Oopenliegt. spal 16.—l*nreina žinių, jog žiaurus muitai 
triaši rytinėse dalyse Ryga* latvių ir lietuvių kariuomenių su 
vokieėių-ra<ų kariuomene. kuri praeitų savaitę buvo užėtnud 
vakarines Rygos dali*.

Čia gautose <b-j«^o*e sakoma. jog latvių |>nim!i nelais
vėn vokieėiai kareiviai yra Ivvarai.

Taipęiat sakoma. jog latviam* liek-tiek gelbsti anglų ka
rė* laivai.

•<
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LIETUVIAI PAKVIESTI KONFERENOUON?
Londonas, *|ml. 16.—II <ie14ngfor*o drprėa ii *|mlių 12 d. 

Įmtvirtina |>inninn |w*kr1l4ų žinių, knd latvių vyrtau*yhė |>ra- 
eitų mvaitę tikrai buvo tia4ialinu*i ii Itygo*. kuomet ant to 
rnimto Iiriovė4 rakiermi-rausL liet dabar vyriauoybė ir vėl 
KUgryžo mie*tnn.

Vakarinė rusų eentrnb'- tarylm Įiralnlino vokirėtų valdžių 
Mintaujoji*. Virtoje ano* ta tarylrn |ui»kyrė savo gmirratj gu- 
lu*rnatorių. kažkokį Scliriibmtannų.

Taip lu*nt prane-aiun i» Berlyno.
Dar «akmnn. jog Mintnutojr |ui*krlbla karė* Movi*.
t ten. von Klirrliardt. kur* l'ulmltijojc immainė gen. von 

der tioltgų. |iakrietė Lirtnvo* vyriau*ylię pa»ių*ti nt-tovu* 
kotifrn-nrijim. kokia įvyksiant! Sntknnuo-e (f). IJrtuvo* vv- 
riiiu-ylu- priėmė įci k vielinių,______________________

FOCH INEISIĄS TAIKOS
TARYBOM.

9 Sumanoma taikos reikalui pa-

UNOARUOJE ATŠAUKIA 
MI BOLŠEVIKIŠKI 

PARĖDYMAI,

r

►

4
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Paryžius. *|»l. 17. —l’nin- 
cusijo* vyritutuyltė ufirijalini 
|ta*kelhė, jog |«4haigė karė

rnsija *u Vokietija via »u4- 
, mainė taiko* sutartimi*. Su 

Jo gydytoja* praneša. jog tuo tuojau* vi*oj |*rancuxijoj

S. Valstijos priešinasi blokuoti 
Rusiją

ŠIAURVAKARINE RUSŲ 
ARMIJA EINA PIRMYN.

Bolievikai pasitraukdami pa 
minuoja kelius.

RUSAI EINA 125 MYLIŲ 
ILGIO FRONTU.

Londonan, -jml. Iii. — iHtily 
Muil gavo žinių ii IL-velio. kad 
Inllevikai nžilarę -av„ vyriau- 
•ių stovyklų |Seth«gra<le.

įdar negyvuoju. Tų visatiną 
taikų Įm-kelli. taiko* konfe- 
•rrneijo* taryba, kuomet ji 
]gau* ratifikuota* ratarti* ii 
i Anglija* ir Italija*. Trijų ėr

Nnv„ kritu g*m. lb*nikino ar-

►pnl. lt-Jių ratifikavimo užtenka |m*- 
i— Čia mitĄ »••«* dtar-egijo* kelliti karė* Įiabaigų. 
įvyekupaa Fkilip J. tiarrigan.
'eidama* 79

V
tiara aito

,G-—«lelein ži 
aat<, tai|,valrfijiai* pvekybo* metu 
komitetą* nutarė ĮMigaminli j- |M)|u<»ta 
•talymo projektų. *ulig kurio Į įm^riųma. 
lunny nu< naiMlusini |cnrxni* |n^| jf. 

Mių drutamiakai. mkmių.
Komitetą* nej*igilino į amnl- 

kna-na*. tik liol*avo už pnėiu* AMERIKONUKĄ KARIUO- 
|rinri|m*. *ulig kurių turi Imt ' 
liaudžiami rtreikuojantieji g--

M m linuaMTr<v o*i«

I* 14 komiteto narių prie* 
hal*ara tik viena* -enatoriu* 
Ntanlev. įlemokrata* ii Ken- 
turky. Ji* pažymėjo, jog ne

įtiki*. kad Imtų galima prave*- 
jti prieldreikinj jdatyinų.

Budapeštas, *|ml. 16. —
ngarijoje vie*|nitaujnnt Imi 

ko* konferenrijo* at*tovų rate. *e'‘,kani». eiti*- buvo |m*kelbę 
liuo*e kadmiui, kad. turimi, 
ilnbartiniu* taiko* atetovu* 
Įuimniny-ių lalių nnilia-ndoriai 
ir Įmriunt tatai. Aitic vc*ių to- 
leenin* taiko* klanrime rei
kalu*. gi at-lovai ilkelinu«ių 
namo.

Toliau* kaltumui, jog nmlm* 
-adortaui- ir Įui-iiintininm- tai 
ko* reiknle -u*iriukiniuu*e, 
turimi, pirmininknu-ių- Pi- 
elioti. Prnnrincijo* už-ieiiių rei
kalų mini-teri*. Aitam |mta. 
rėjų bu-ių* mnrialn- ž’oeli.

Paryžių, -pal. 16. —Tai.

PRANEŠTA PAKELTI AN 
GLEKASIU STREIKĄ.

Įinnklyuių. *ulig kurio kiek- 
vienai vednuiai |*>rni Imvo lei-1 
džiama jtendukirti.

Daugeli* nciėmanėlių paui- 
naudojo ta uorijali*tų "lai*- 
ve". Ib-t dnlmrtinė valdžin 
panaikino vi*u* tuo* Įtorų per j 
■i*kyrintu*. Priukyrė juo* prie 
netei*<-1ų pn*ielgitnų. Tik tie 
MM-ijali*tų laikų |M-r>i*kyriniai 
legnlisuoti. jei |«-r*i*kyra*ieji 
a>iiMiiy» ilimujo uĮiadvetię. Vi-; 
*i kili potų |«T*i«kyriuuii yra' 
nelegaliai.

SENATO KOMITETAS NORI 
PERTRAUKTI TYRI 

NEJIMUS.
IiidĮae^polis. Ind., -įuiI. 16.
Vakar prirS iškeliausiant. 

IVasIiingtonan l'riited Mint* 
Worket» of Amerira "fganii-i 
rijo- |iri*r.t*l*'iito vietininką- 
Ipraneš*- vi*ain* angleku 
»ių unijom* prisirengti -trei- 
knn. kur* jaa*id>« lapkriėbi I 
d. vidun, 
augliu ki

Waahington, *pn1. 16. šian 
’ Jie senato darių, komiteto nn. 

riai .tt>irink« ir nptnr* kinu.i 
ii.ų, nr vesti tolinti* tyrinėji- 
n»i. Į.li.tto indu‘t r i joj streiko 
reikale, ar tų .larltų Įmlmigti.

Kai kurie •-■tiaturiai tvirti 
faktųkriti rime ntink»i tiA« ji»r ji «* -iirinkę intnn

•.vUftod' ir tu uitek* rntmTlu

Stockholmai. *|m|. 16. Čia 
pranelama. jog Itaurvakarin--- 
ra*ų armija. |mėum*i Yambnr-| t*iaurvakarin<- ra-ų armija 
gų. |m*ivariu- apie .15 mylia*jralaniė viuų larflevikų frontų 
toliau*. >125 mylia* ilgio. Paimta P*ko-

lleilkia. jog ta armija alui- va*. Manoma, jog tiglio! Im* 
•Inrad tik už ‘Jti mylių nuo |m»mtn* ir mi«-*ta» l.nga. kur* 

jtialeino*, gi nuo jm*tarojo mie- vm už <» mylių luiiit vnkanio- 
*to i Petrogradu *kail«ma nno IMrogrndn. 
mylių.

Pa*keltaa jog rami paėmę ”«ta- anot žinių. |trogTv*najan- 
ne1ai*vėn a|*ie IJHI hollevikų ti ant Maukvn*. Viena kuliam- 
kareivių »u ‘t animlumt*. ha |m*ivariu*i arti laiedo Tu-

Itu-ų ofieterų lar|te ilreil. ,la. kur* *kail«una* kaipir rak- 
klanui vitti*. jog nuo lito* ta* jm*iekti Ma*kvų. 
»»fea*yvo* ptil-ių- Petrogradu-.

Ibdlevikai pn*itrank<tami I 
atgal Įianiinuoja vi*n* keliu- 

—.-—, -w.^. ’lir luina* *u*|*ogtliaa įm> prir-
Malaa huvn 'ph^Ma parėdymą*, pa ke-’fiiaUta. 
inta mjuba. ri«“ l*’“’»»J« anglų karinome- Yamburge tarp kitako ru- 

Cimįhr* kumetnlaata* Airijoje, jųg!mm» tekę* bnlievikų larvuotn*

UŽGINAMI AIRIAMS
SUSIRINKIMAI.Garrigaa rirga- 

ivy*kupo Mun 
pokylio, kurio D*btaaa. *|«l. 16. —Vakar

. JHHH . . _ -UI Parytaa. *p«1. 16. — Asv.
be pa- ikaip ėta. taip viram apukrityj traukini* vanlu "lymina*.":Vaišijų atdovni taiko* Imate- 

**” “ ’ u-*- ’ jjelj šarvuoti automobiliai ir rraeijojr -ako. jog K. VaMlJat
Nu geležinkelio vagonų.

l

'Uždraudžiami susiriakimai 
sian-fetneriam*. airiam* iai»vn- 
noriam* ir Gorite *ų jungai.

MENE SILEZUON.

Vaddagtoa, aapL 16. — Ka-;
re* M-kretorins Raker piane-.
Sė- i“K Mų aavaitę Kib-zijon'
ilkeliaurių 5.IM10 Mnrrikonilko* 1 
kariuomenė* garlaiviu Pie*L *ųry lyjr *u *tn-iku |>lieiH, dirU 
deni Grant. tuvi'-***.

Nėra kitokio Dėjimo, jei 
r*9ja rusų reakcija.

gm-

8UARE2TUOTA 29
SMONSS

1 1
Vauketan. BL. -imi. 15. — 

čia ►uai'eltuola 2H darbininkai

Paryžių, *|ml. 16. —Buvę* 
genrrali* taiko* konferenrij.*. 
•••k netariu* lhrta*ta skiria
ma. |*mnruxij<r> amha*a«|ori'i 
Vokielijtm.

ne|<i*hlėju*io* prie talkininkų 
ir nepri-id*'-taiH*io« kviesti Vo
kietijų talkon blokuoti liolse- 
vikilkų Ru-ijų.

Atstovai Įežyiui. jog Bar. 
Valstijos tu-anėne* *jicija|ėj 
kari-j -u l*dlevikai-.

llenikina. *utni«kintų *ovi«-tų 
Ru.ijų. Xe» jei rovietų ltu»ijn! 
Imtų .uimlkinta liaudie, ry toj 
ta. ĮHil «<-u. llenikina* 
traukintų Ijttvijų."

Negana unnisticijos.
••.Ue* negalime |Mt*itenkinti 

•n viena artni*tieija.*' *nko 
latviai xw*ijati*tai. **Aruii*tįvi
ja yra tik lai|>*ni« link ryto 
jau*. 1‘nimltijo. viel|mti j>» 
privalo luri-li nuo.avn. |mžiu- 
rn* apie *avo ateitį. J,.. Įiriva

UJĮJ------------------ -- - . - -

ITALAI TURI NAUJĄ SU
MANYMĄ PI UM E

KLAUSIME.

sll-

I
i

Paryžiun keliauja mininterin 
TittonL

Darbo sekretorius Wilson įsi- 
tnaiio streiko kbiuriman.

Clevdand. O., spalių 16. ------------
I Ibio moterų kliitbų fcilernri- Ryga, -jml. 7 (»u vėlini n ,u*r‘ 

!jo* susirinkime vakar kalbėjo Ibinijų).—l-atvių nnvijonnl-*- 1 
'kari** «*kietoriu* Bnker. Ji* taryba liandie vi*a|m*iai ir 1 
j tarp kitko pažymėjo: pilnai aptari* klausimų npi<- -

••Ameriko* gyventojai ne- tnikų -u Imltevikai*. \ im»« • 
kuomet noĮmiiminy- savo stip- |«artijo- i-r**ilkė |m»iti*iikhii- 
rnu.« sorijalė* tvarko* Įumiato m,J* )“K vyriausybė laimi tin 
kažkokia fantastine liolševikų ,kalnai v«*«la užruliežii*- |*>|ili- !'• dir-lelti j vakarų tautu-. Is-t 

•_ —- — I_ •*_..ŽO_  1 Sa« Oaaa • ••••L*a*a-«« alaOstsaoaaaeda a.a **|»roKniiiia. f ,
‘•Xex*nai a« inušinu lelegrn- *,i*tt®*t|* galima* 

uut- į kn*kvi<*n<i lalie* depar
tamento komendantu-, knd jie 
federnlę knriumiwnę imvnrtulų 
kiekvienam gulternntorių iki- 
reikalavime, jei kartui, gula-r- 
luilorini |Ultv* savo priemonė, 
mis neįrengia |mtmikinli |mki- 
lusio* lietvarkė* *n tikslu jgy- 
vendinti vielo* į-tntymn-.

•*Me- turiiin* armijų, -ndn 
rytų ii tiknj amerikonų. ‘I 
armija kiekvii*ruim atsilikime 
at*iln*p- į guliernatorių n*ikn 
lavintu* *u tik*lu nnmnt-inti 
Įmkilu-ia- riaiile. tiriu, be
tvarke kiekvienoj sali*— dn 
•yi” ’

SPALIŲ 16. 1919 M

kų. Ku ru*ų Imlh-vikų valdžia “•* I '"karų diplomai ijų. 
> *u»itaiky 

itin*, kuomet liandie lailvijai 
gniliuija renkeijmiieriiii t u-u i 
ir mililarirtai vokieėiai. Tn« 
rvilkta. jog prie taiko, -u l*,|. 
M'vikni- link-ta vi.n. I'iibidti- 
Jo- vieljKit i.H'-. Xe. jo. yra tm- 
dnni-io. -antiirvę nr-ituikinli 
Įmvieniui. l*-t vi*om- lu-ndrat.

Ka sako taryba.
IjdV'ių tlltylui- reKolilieijoje 

tarp kitko -akoiiia:
•’ljitvijo* vy rinii-i t* turi 

-u-iartiuti -u llu-ijo- -ovietų 
valdžia ir padaryti -u altu -nn 
larvę. Xi-utrnlė jno-tn m-uali 
užtikrinti įniko-. Tokia juo»1a 
imlėlų užtikrinti laika, jei ... 
vietų Ru-ija tikrai butų •b-tt>*, 
kratinė.

•• Admirolu* Koh’-aka- t, gen, 
Dmikirut* yra mn-ų prielinin 
ku. Jiedu vi-uom*t Inkie Im*. 
Mtvija negali geidi, kml g-m.

Bolievikai eaų stiprus. !
luitvių už.ietiių n-iknlų nd ’ 

ni.teri. -i<k«<. jog latiių v y ' 
riiin»il»- turinti |«t*ilikėtinų' 
itifoiiiuieijų. jog tu.ų Ih.Im-i'i , 
kų vuldžin e.;mti *tipri n tie. 
lengvu |m*nkyti. knd jų *n- 
griautų gen. Ih-nikina. utl<u 
ndmirol:.. Kolėnka..

I.nilta -iiiiu, jog ImlL-vikų 
valdžių turi piluil. .undi-liii. 
niui.to. Jie luri .liiug ir kur,'. 
me.lžiiig.».. .luk vi-.*, buvii.iu. 
Itu.ijo. nitiiinivijo. dirl.tuve- 
linndie

Tu i gi. 
dulkta* 
įveik imi

lle to 
.- ymėjo, 
ĮMlIengV 
tini Irti 
laukta*

lltt

rink

Paryžius, *įwI. 16. — Čia 
laukiama, ulk.-liaujnnt Itnli- 
j«. itž.i.*nių reikalų mini>teri. 
Titt.mi, Ji- ėin nl*iv.*ž naujų 
*avo vyrinii.yl"-. .umnnytiit 
Ciume klau.iute.

Itnlijo. vyrtatt*yhė. negalė
dama ii Kitime ilknijėtyli *a< 
vo hikiin« d*Annnnxio. talki- 
tiinknm* |«idno. euuu.nynių, 
kad tumi niie.in* |at*iliklų 
llnlijie- oku|«ieijoj<- *u tarp 
tnlkininkilkiiojii imimliiln.

I’a.ukojumn. jog tuiko. kon 
f<-r>-neij>.. tarylui. turimi. |u< 
galtau. .iilik.ianti »u tuo *u 
miinymii.

le-t tai l>i|. kmupr.*mi*a*
*Kad tuo tarpu lakuna- d’Ati 
lintixio Įm.kell*-. jog ji* le-.i 
lei.ių. į jokiu* kompiomi.it.. 

|Snko. Eiuine l«e jokių -ųlygų 
turi prigulėti Italijai-

PIRMAS VOKIŠKAS LAI 
VAS ATPLAUKIA NEW 

YORKAN

Indianapolis. -imi. 16. — 
Anxb*ka-ių orgnnixariji>* l'ni- 
t«l Mile* IVorker- <•( Atneri- 
ea pnmidento vietininką*, 
Jolin I.. Is*wi-. |«irkeliavę* čia 
i* Ibiffiib* tuoju n- ėmėsi rvng- 
tie- prie |m-ke|biino streiko 
vi-o— miiikllųjų anglių kn- 
•ykl«**e lapkriėii, I -I. 1x-wi* 
•ako. jog pn-ke!l*iiiui, vielai 
neini, z.illiiliu... kol pll-kelbilUO 
kopi j, e piršimui neini. ildalin- 
l«e linijom-.

I«ewi. laukiama- \Va-liing- 
loiian. Ji ĮMikvieėia darbo *ek- 
teturiu. \\ il—it. Tėtuti įvyk* 
k<itifervtn*ijn. Vyriausybė itna- 
•i priemonių jokim* bildu ne- 
|ei»ti Įuikilti .tteikiti nngleka- 
•ykloM* tokiu.. yp.*,ė* klikų, 
ku-.niet vi-ai taftai angt;,» la- 
l*»i reikalingu-. Argleknrių 
•1 reikti- *•<*'«, apkirta* ir kn- 
l.inelo narių -ii-irinkinie. Nu* 
tarta veikti Įtrie. grumojantj 
•treikn.

Brrlvnas *|m1. 16 

sujifiln- Im?)” Hn 
• u V..tkn, i;
•’* Vtirknn -u

AUSTRIJOS PARLAMEN
TAS STOVI Už INDUS 
TRIJALE KONTROLE

Mrlbournr 
Malu \u 
būt n pta 
•! lt tiri

•YMlI 
niH>» 
Mr pnr 
privMn*

16. — A- 
piu Inrnento 
liilie, koO- 

>ulig kurio 
reikalu*

*ti t v t iau*vbė.

kompiomi.it


Kaimynu Nelaimė.

Atašokunas j liet Janiai.” PRAU Q AS”
Bu*rcmTroujMttMq op^mių 

IMO W. «Mk M. CMram, IHIiili 
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ti* piram laiko pakreipti j sau 
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Nelaimė įvyko. Bet bukime 
vyrai, ne lepšė*, ttm diemm 
nuotikių lapa* mum* kruvi
na* ir juoda*. Tefiau* dar yn 
rytoju*.

Vyrai! Stokit į Lietuvos K*, 
riuonienų: jau matot, kad ki- 

' taip neišgelbėsim Lietuvos 
nvprigulmybė*.
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Tulkininkai pareikalavo, kad, 
vokiečiai iškraustytų savo ka
riuomenę ii l^tvijt^ ir Lietu- 
v*. Vokiečiai patlarė sutar
tį su Kolčakiniai* Rusai* Jr 
'etile "nudyli j Latvių karino- 
menę. Pasidarė tikra kari-. 
Imtvini sakosi kai-kanose vie
ton* įveikę Vokiečiu* nu Ru-

kart prie kitų, kaip ii 
panai* py Majų ir gyvuollų 
karėje. Kol oaaan priaUliųję 
prie karių norą galingų, tol 
maru* lengva stovėti, bet kiek
vienu itcrsitnctimu daug pra
stojime. 1
Ritoje baisioje valandoje mu

sų neprigulmybė kybo ant lai-1 
l*o plaukelio. Persimetimu ga-; 
limo jos prastoti visai. Tai-gi 
<iahar tautinė* mirtie* akivaiz
doje reikia liautis asmenines 
varžytines tarp ministrų, rei
kia liautis ir lengvų pentime- 
čiojinių politikų, o reikia pra
dėti sunkų ir vargingų tauto*

neapleis be pašventimo asme
ninių žvilgsnių, be didžio pasi
aukojimą

uetuva ravogme.
i *'

I
Jaunime, musų troškimai ir 

svajonė* jau pildosi: Lietuvos 
nepriklausomybė jau ne svajo
nė, bet įvykusi* faktas. Uetu-i 
vo* ncpriklamouiyhę, kaip 
mum* praneša, jau pripažiuo 

j ir Anglija. Keikiu tikėti*, kad 
greitai ir Suvienyti** Valstijos 
pasek* pavyudį liuosylię luylin- 
rių vaUUjų, kurto* ja* pripaii- 
no I nežuvo* aepriklattii<*mybę; 
ypač duoda mum* progų tikėti, 
knd Suvienyto* Valstijos bus 
sekančios pripažinime Lietu- 
vo* oi priki*u**mriii s, ue* 8a- 
vtonyto* Valstijos gerai žino, 
kų reiškia nešti svetimų jungų 
ir moka apibranginti žmonių 
irios*.

Atgavus Laetovai m-priklan- 
sinuylię, reikė* dar daug pa
stangų padėti kol atstatysim 
bent tų. ka* laike karės liko su-, 
naikinta ir ka* yra Imtinai 
reikalingu uepriklausoinai val
uty Iri. Iš pastarųjų nuotikių 
IJetuvoje matome, jog tenyk- 

; švio* jiegu* nevisli* gali Imti 
įkinkytos rekoast nikei jos dar-! 

' Imu. m*s kai-kuric savymoib** 
ir užgrobimo dvn-in |s*rsiėmę 
kaimynai kėsinasi ant tik kų 
pražytlėjusto* uejiriUausumu* 
I Jetuvo* valstybės, todėl IJctu- 

savo jiega* ir krutinę tėvynė* 
laisvę ir neprfldausomybę gin
ti.

.Matydami kaa IJetnvuje de- 
daai, m**, š meninu lietuviai, 
ypač jaunintas, kurie iki šiol 
taip energingai dirbam dd Lie
tuva. laba, netik kad negalime 
raukų nuleisti, bet ra podvigu- 
hinta energija privalome dar
kau stoti, kad jį tūAamai už- 
Imigti, kad užhuigti Matyti tų 
Dievnamį, kurinomi musų gent- 
kartės gale* didžiuoties, ir ka
riame lietuvių tauta jausis lai
minga. Kad darbų tinkamai at
likti, privalome būti prie jo ge
ni pctmreugę. Be abejo, vi
siems yra aišku, kad builami 
imkrikusiais mažai kų galėsim 
nuveikti. Tad sutikim arčiaus, 
Minnukim jurius, džiuginau- 
etos pasekmė* mus laukia!

jMntaM, IMBNi jtaų pmvĮda, kad aažvierii, kas mnalau- 
BMM h**1** Ltotora —OHarf. kia, kns yra daroma ir kuomi 
to mhija atvattu^a Amųrfkrm n»e» galime priiidėti.

AmerikMtų Brigada.
Aiomis dienomis pulkininkas 

Gedgaudas, įgalioiiiiis Lietu
vos užruliežio karinės misijos, 
fiadarė sutartį su buvusiu A- 
tuerikns armijos kapitonu 
Saurthoul, |>avr»lniimx jam 
vardu lietuvių valdžios organi
zuoti brigadų, stos j lietuvių ar
mijų, kaita* atskirų vieualų, ka
riauti su rusais-bolševikais ir 
ginti IJetovos rilių. Ilrigaila 
priridčs ir prie Lietuvos atsta
tymu, |mdės taisyti IJetuvujo 
gtoežiakriius, kelias, pagelbės 
tvarkyti mišfcua ir sudaryti 
sųskaitų nuostolių, išdarytų 
aitrinai karės ns-tu, o ypatingai 
laike vokiečių okultacijos. Už

statai į oficierių ir |«olicierių 
štabų yra parenkami specijali*- 
tai nevien karės profesijoje, 
tirt tai|sgi sugeltus technikoj, 
iiižinierijoj. pramonėj ir giri- 
uinkvstėj. Komanda brigados 
ris anglų kalboje. Augiai pri
imami j jų lygiuotis teisimi* su 
nitsrikirėiais.

1‘riėmins* liuosmirių biurai 
atšlaryti Paryžiuje. 24 llur 

■ Itaynnl. kur kasdien atsilanko 
šimtai tik-kų išstojusių iš Ame- 

jrikns armijos kareivių ir oTi- 
; rievių žrmesaiųjų ir attgš'vs- 
niųjų rangų. Suvrrlmotų i»Tieir- 
rių ir kareivių dalis inoaitarjm 
Ims sunaudota apsaugojimui 
įniktųjų iš Amerikos Ukvida- 
cijw Komisijos prekių, suvr- 
žaot jas ir bckraųjant j laivu*, 
o kita dali* lm» tuoj ]ia*iųsta 
Lirimum.

Čia, Praucazijuj. bu* *uriua- 
ta tik dali*' brigados, kuri bu* 
kaip bcaadttuiya, prie kurio vė*- 

ir Anglijo* lietuviai, privalų 
tarnauti lietuvių armijoj, arba 
norintieji įstoti į Lictuvoi ar
mijų. kai|Mt iiuosnoriai.

Mokestis oficierių yra tukia- 
|>al. kokių jie gaudavo .kineti
kų. armijoje, atmušant 
Mokesti* kareivių yra niaž- 
<laug tokia, kokių gauna IJetu- 
v«s kareiviai, minėtinai 10- 
Amerikos dolierių luėncsiuL 

Kuly g Tarybos nusprendimų.

>1‘nliaigojc 1915 m. Anglija 
su kitomis talkininkėmis pa
darė slaptų sutartį, prižadė
dama, kml nemažins viena ki
tos žemių ir nciviena nedarys 
atskiru* taiko* su Vokiečiais. 
Sutartyje dalyvavo tarp kitų 
Rusija ir Cernogorija. To* su- 
tarties sudaryme Rusijos daly
kus vedė jo* užrubežiaių daly
kų ministras Saaonov, sora 
jis nenorėjo, kad sutartis į- 
vyktų. Trum|mi ;hi to Rusi
jos dipliiiiulijn. m-lie Nazono- 
vo žinios, gundė Crmogorijų. 
kad {imiarytų atskirų sutartį 
su Austrija. Nevėla mažo* ša
lies lėšomis ištirti didelei Du- 
hijai IcUiUBimą, Ity
darys talkininkės, jei kas su- 
laužys Londono sutartį. Boa- 
dymai tik pusiati te|NUiiM*kr« 
nes Ccmogorijos karalius, iš
bėgęs iš *«vo žemės, užpro
testavo prieš sutartį, karių 
buvo padarų jo įgalioti mi- 
aistrai.

Stuenuer'iai topas Rusijos 
ministrų pirmininku jo mim*- 
terijoje susidarė penkių minis
tru branduolys, kuri* ėmė ves
ti Rusijos jiolitikų slajičia nuo 
kitų ministrų. Sazonova* buvo 
ministrų branduolyje. Brau- 
daolys beveik teužsimdavo tik 
viena užrubežinc politika, to

jau tik seilėmis sulipinta ir «M Snzonovas buvo branduo- 
vortinkliais surišta. Brito jic'l*> centras. Jo jiulitika aiš- 
neturi jiegns. Tų aiškiai paro-ikiai jmkrypo prie to. kad Ru
dė lisain insauliui kapitoną* :rija atsimestų nuo latkinin- 
tialiridiu* <1* Annunzio. Talki-‘kų. o susitartų su vokiečiais, 
ninkai jam m-velijo Imti Ju-I Ir Angliju* diplomatija ir 
susiuvu mieste Reka. itališ-!nepristilmingieji Rusijos vei
kai f-’iiiim-, „ ji* tn miestų np-'kėjai. potyry ka* įlanmi. su- 
ėmė. laiko ir juokiasi iš tai-' prato pavojau* didumų. Ang- 

įkininkii. Jei rali* iš jų ty-jlijo, aniluisadoriati* lluclm- 
čioli^ pragursėjusimn jų šąli- miu'i> pastangos ir lludzian- 
niiikui Italui, kislel nevalia!ko, 
jų priekalus Vokiečiams.*

Me-. nuižo-io* Inlitidė*. visų 
salo viltį dėjome tatkiuiukų 

|-1ipryls-ji*. laitvių prcziih-n- 
. .......... is lĮmlingni laikė»i
i- Įsdiliko-. Ihilmr Iii*-- luti- 

Jiiiiu*. kad tn viltie, poram.i.•'■;d;:< vi-o« nidiolšrvikiškii* liu- 
jišuiko. Kaip -kandu dulmr 
, Uit i imu-. Anglų telegramų* 

krllna. kad l-ulviai atmuša 
lokiis-iu-. jusli tolinusiu* Ibi
ai-. brt tat visa ih* ilgam.

Žinia, kad vokiečiui -liprr-ui 
už Uit viii- ir iv«*ik- juo*.

Mų- -<--uo laiti'ija dabar 
yra. I.aip žmogų |wi-kirla-| 
mirti. Kil|«i užnrrtu jam imt ži<v 
tai lI( ir jau veržiama. Lietu- -<• mų* ti vyii' 
m «!ur žiuri, l«-t ir ji jau >n- rudė, kaip 
•i*ta. Nežinome ar nių. mini-- Inituiugu ir kaip. inų.« žmonės 
1,-ri.iit tebėra, ar jau griuvo dėkingi Anglijai. Didžio.-iu- 
Ni-i patilti negalime, ru-- Britmiiio- atrtuia- -am ial-| 
l•■gr:>t^• linijos turp K mino ir'džio. 
jutui 
hnij.

gų. Taip praneša Anglų tr- 
l<-'4rnii*i».

Tuomtarpu 
graiiHH sako, 
si-m-rolii von 
ilsini, rengiasi kraustyti* rui
mo iš l’ulmltijo. ir kad jau 
sutarė su Rusija tų |mi<taryti 
imtugiausiu laiku.

Aišku, kati Vokiečių ir Ang
lu žinios visai priešingu* vir- 
no* kitom-. Abejas jirrskai- 

•ėius nelieka abejonė*, kad vo
kiečiai oficijaliai sakydami 
talkininkams Imk jų |adicpi- 
mus pikio, iš tiesų |*radėda ka
ro su l-atviais. Tukis Vokiečių 
aidėjimas vra įlaug didesnis 

tnmdumi. tik!’-‘M‘•'T*;'““* r
* negu stata* pastpnesuiima*.

Skaudi Žinia.

Vokiečių įdė
klui vokiečiai. 

<irr tiolao ve-

Padumtame žinių taip kaip 
gavome, jog Kauaų užėmė 
Lenkai. Sunku ala-joti apie 
jo* tikrumų delbi, kad Asso- 
eiated i*ivss I . 
patikrintas žinias. Žinia išrodo, .. -. . . .
triūsa dar ir dėlto, kml jos ^‘^’T* fį 
reikėjo tikėtis žiūrint j Lai- 'okM'rtw *»*•
rijo* nelaiuię.

Vokietija kyla. Ji jaučiasi 
tiek stipri, kad gal atsispirti 
talkininkų reikalavimams. An- 
riij* ir Latvija šoko sumušti 
rokiečių jiegų, likusių Latvi
joje ir Lietuvoje. Reikėjo tikė
lis, kad Anglija šauksis Lim
itus pogclbon. Lenkai ir m-- 
šaukiami turėjo eiti į talkų, 
■m Vokietijų* ir ItusijiM su- 
rtipci-jima* yra mirti* Lrnki- 
iri.

Anglijai sutarus su Lenkij* 
reikti iš vien prieš Vokačiu- 
Latvijuje. Angliju* vy riausi Iš
turėjo jiupnišiti IJeluvus rni- 
ūstrų. kad perleistų Lenkų 
kariuomenę |n-r Uetuių. Ang
lijo* prašoma Lietuvos mi- 
aisterija up»iėii*-. d< Itu lenkai 
-uražiaiu į Kaunu ir važiui** 
Lietuvos geležinkeliai* toliau 
I vakaru* iki Imlvijai.

Mes galėtume kaltinti uių- 
uinistrus už įsik-idiiuų L-ukų, 
tunuos jmskui sunku l*u* i*-’., 
prašyti. liet spėjame, kud 
Uglijo* atstovas Kurna*. |m-1 ^7^, 
akc mus l'naidviitiii tr »»»«•, h„ 
ii»trum>: ••Jei l*» n* įeit
cų geruoju Iranųmiii laikui, 
lai jie jei.- iianci'uli ir liksis 
risados.** Jeigu ir mes liutuna* 
Lietuvo* ministrų vietoje, kn- 
iin nr Imlume pajiegę up-*-iti 
ūtai p.

Lietuvos mioi-tram- teikė-i 
io rinkti- ii> nn ii ilviejii: arba ; 
silvisti I"tiku- į Lictnvų ar 
tol peisiim-sti prie \i>ki,* ių ir 
■U jais išvien rili I.mi,-ii puoš 
Anglu-. I" rikli- ir Isiliiu*. I**' 

iškil I

ėiotis iš savo |**rgalėtojų? At
sakymas aišku*. Vokiečiai pa
juto. kad talkiaiakai pasidarė 
rilpm.

Amerikos kariuomraė buvo 
suklupdžiusi Vokiečius. Tos 
dabar jau nėra Euro|»ojc. A- 

'iiH-rikiičini negali antru kar
tu keliauti j karę su Vokie
čiais. nes ir įtarioje Ameri- 
kiyr jsu reikia kareivių suiru
tėm*. malšinti.

Talkininkų sutartis dabar 
jau tik seilėmis sulipinta ir 

n

garsu»is laišku* Stuer- 
ntei'illi Įunliirė. knd Sazoliip 
vu. atsistatydino ii mini.tc- 
rijos.

Ta* |mlu Sozonova* dnliar 
yra Pnryžiujc ir viliu užrulie- 
žilu; ĮMtlitiki) už admirolų Kol-

Jaunime, stokim po vėliava ^-tuviai liuosnoriai. kovoju už 
Lietuvos Lrateytoa Sargų! Lietuvos ueprigultn)be, turėsIJctuvos Uudsytoė. Sargų! Lietuvos ueprigulinybi.*, turės 

Pastebėjau, kad kai-kurių pirtnenybų garime žeme, iš lm- 
tarpe jaisirodė nerimavimas ir y****tjjU valstybės dvarų ir rim
ais* jom- ar bent Ims galima ka- ij*”**’!- Taippat. sulyg priimto 
įla išira savo tikslas atsiekti. I vnMybėse |m|insio. turis pir- 
Nora įlaug kų Imtų galima šia- j "•‘■‘•y1*.* J"** gavime urė- 

iriai arini anglai liunsisiriai, m*- 
galėiluuii pretenduoti musų 
urėdų nrlm žemės. įmigdami 
tamyslv, gau«, sulyg nuujielnų.

lis* reikale (MMikyti, liet utanauį*/v *r vi,M***sV ''ii-ių. Amerikie- 
|wkak* šilto tarpu pranešimu 
išParyžiusAurį žeminus paduo-

riju* vardu. To imties Nuzo. 
m»vo artyininusi giminės Kto- 
lipinai luri įlaug didelių dva
rų IJrtuvoje. IJctuvos litinis, 
terijn užsimojo visu, dvaru* 
išdalinti I* 'žemiams.

Anglijos vyriausybė dav** 
aiškiai suprasti. kad pripažį* 
I Jei iivu. nepriguhuylię. tirą- 

iškilmė- Ktiim«* ir visiio- 
miestui*-** |ui- 

Lietuva jnuėia-i

. . . . .. __, •uu*e*jr-ų^< nUVIR-intJ,
kai Uctuvų su Latvija pripa- |MH1UN} pinigais, kurs, pridėjus 
žjs. Tam tikslu, jis Imvo lindi- |(ri). jŲ
lys sutartį su Vokiečiais. [gu* (|0 juL j tnėni^ųį/aulygtų 
jo- neimroii.-*. kol Anglija iš- kl|rilJ ji(. gJllt,lllvo Alm>.
pradžių ncpri]uižino Lietuvos, j rlJu„ nrtlllJ<lj.

Vokiečiams ir Husam* I 
pasisekė. Jie užėmė Ala 
jų. Mokų ir llygų, ne* Ijit 
vini vieni buvo perailpni u p- nešu, kml Lietuvos valdžia už- 
sinti, o Ančiai nesitikėjo už- gyrė Amerikos brigadų. Orga- 
puolimo. Vėlesnė* telegnnnu-

Atvažiuoja delegacija.
Mum; nirimai Paryžiuje pra-

M

v

LIETUVOS PASKOLA - 
MŪSŲ LAIMĖJIMAS, 0 
PRIEŠININKO MIRTIS

PIRKIT VYRAI IR MO 
rERS LIETUVOS PASKO 
X)S EONUS

hl

i Anglijai. 
S*- lltrtuVil- 

vardu Kaune viešai pa 
į žadėjo išpildyti tų vi-a, 
Lietuviai lm-l.ii ir ko i’-tn-ų 

i reikia.
Nesuskulii* lo iškilme, pta 

'-kandi* ti. kaip užtaulič artini- 
to. Latvijoje. Pasirodė Ve 
kiečių ir Kolčnkinių Ru-ų -u. 
tartis pri*: Angliju, priel Lai 
vi» ir Liriuvų. Di,-tn

I Katonui a* pir- 
i;u jor taiL-sio-

tūzai imodarhas imvestn pulki 
prunešė. kad užpudikai iš v.i- uinkiii tinlguudui. pulkininkui 
ryti it llygo- priemiesčių. Tai Jmrižiui ir Žiliui. I’ulkiiiiiika* 

nejuo- liirigundas netrūku* utvužiuo- 
ir jų j» Amerikon. Tad. nuitoie, jog 

n-konstrukeijo* darius yra da
romu- ir norintieji tuojau* gali 
ptn- jo prisidėti. Norintieji 
prie Lietuvos atstaty mo ir jos 
nept ikb:n»omyh*-s ujigyninto 
t>ri*i*l”ii. tų sali pailarytl i.ip 
domi Lietuvos Liuo yhė- Sar- 

Įgrii-. m'.* Uu-Jii ii-iiniii coli Imi i 
'iiprntdaiiia. jog reikė* tūli pri- 

L-ir*ngiiiuii atlikti, •• tn- pn^-k-i 
Į (magiausia gulinta pu'lari u nk! 
11*"1 «’i^aiiiauti ijųj.

j. Kas yra Lietuvoj Liuosybe.' 
Sargai?

Liet m ••• Liui.
i; u lt* tu- iu jaut

ženklas, knd Anglija 
kais |iad«*du laitviam 
kaimynams.

Butų |M*niią-u ilnluir »pė- 
lioti. ktis galutiniai laimė.. 
Is-I aišku, kad laimčju- Ru 
-am- -u Vokiečiais Lietuva 

ko | neganių netik ueprigulmybė.-.
I*»*f nei .-avvvuldo*. nrbn aii- 
ItHMMnijo-. Thi gi mų* levy 
ti" lai vč yra l»*gnlo dideliu- 
na- pavojuje. Il.iliur Inliiuti re- 
gu kndn non turinio padėti 
*avo įmitusiom-. Tegu mini* 
Irattjn Lietuvoje kn- nori. I«*t 
t* su gelb-ti tėvyny iš tn- Imi 
sius nelaisve., kure 
ar priei k*:ę

fo

Sarvai

UI PLEVĖSUOJA VĖLUVA.
KIBKVIKMO LIETUVIO M AMUOSE.

Nėra gražesnio daikto impuošti lietuvio narnų 
kaip ženklas jo prigimto krašto, — to krašto kuria 
po tiek ilgų metų vergijos vėl atgimė, liko liaoaaa.

Ilgų laikų ures abejojom- kokia ištiktųjų yra 
Lietuvos vėliava. Dabar tikrai žinome. Jonas E. Ka
rosas ir Jonas J. Romanas grįždami H IJeturo* per
vežė tikrų Lietuvos Valstybe* vėliavų. Ta vėliava ka
ri dabar plevėsuoja po visas dali* laisvos Lietuvos.

Tų vėliavų galima gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir ni žemų kainų. Tuojau* nMaakjfc 
pririųsdamas savo užsakymų m pinigai* adresu:

UTMIANUN SMES COVOBAIMMi
UI TUMOMT n, BMTOM, KAM.

VeliAvų kaino*:
No. 1. Crluloido veliavukė ant špilkelė*.......... .05
No. 2. Ihobės; 12x18 colių; ant lazdutės *u pa

auksuota viršūne .................   .23
No. 2. &lkinė; 12-18 colių; ant lazdutė* *u pu-«

auksuota viršūne ................................... $LOO
Už prisiuntinių me* užmokame. Taip-gi yra ir di

desnių vėliavų kurio* jarsiduoda nuo 8L2O iki $30.00 
Yra ir drolrf-s, ir vilnų, ir šilko.

Kurie nonėtuns-t gauti didesnes meldžiame para
šyti ntviruty o mes kaina* pristatysime.

Draugijoms, Komitetams, Krautuvėm* ir Agm- 
tam* perkant daug, duodame nuošimtį.

Rinomi prisiuneiu $..........ir meldžiu mnn
prisiųsti vėliavų No.........su ta išlyga. j«*i umu
vi liam le-jiatiks galiu grųžinti atgal ir gauti 
savo pinigus.
Vanla.-iuiv.............................................................

^kilresas .... .«..
ŠI lestas ••••«•■•••..

£==
—'-I.

4

tik s ir geras liesi <*ikii . duraitil. sieikn*. flora* ir gera* lie
tini-. tad ir gali tapti nariu

k. •) 1
• ii cr n,'l 
i<**k• m J

vrilum 
ittit* ltr
'.'7a o

ti. kad uui-
tk. L*1*

imi-, lud ir gali tapti nariu 
mielo organizacijų.-.

-'ww Uun.:yto» -Sargų 
luotimi im: danu, knkšėio- 
ka> r* votumą*. tėvynė* m*i- 
prv* :kn ir finikas lavini- 
-4*. Fbitl iMHirilgU’ietUi 
iPatiaigii an* 3 ptu-l.).

I

»

1

i

4

w

I

♦

«



AT&IAAUKIMA8 J UITU 
nu jauuni

(Pabaiga ano 2 puri.).

ai Ą Vf A

“Pirmoji musų Lietuvos pas
kola (tonų pirkimas) yra mu
sų pilietinio subrendimo kvo
timas.

Nejaugi mes jo neiilaiky-

D-na M. 8olov«itikas. 
Eydų Reikalų Miniiteris.

<un. m..
Vienoa-kitoa kolonijas giria

si, kad nemiega, liet musų jau
nu kolonija apie save nieko lie 
rašo delta, kad ėia labai greitai 
rūkų padaro. Tik Pittahunrto 
vyčiai nutarė, kad reikia pirkti 
dovanų gen. Žukauskui, tuojau 
čia greitu laiku surinkta kelio* 
dečinity* dolierių.

Susiorganizavo Amerikoj U 
lt K. Rėmėjų Draugija. Kai- 
la-lojai važinėdami |*> koloni
jas ragino žmones rinkti, auko
ti drabužius, apautuvus ir jiiiii 
gine* auka*. Tuojau* čia |nty* 
vieni Gary’ez lietuviai nušauki- 
nusirinkiiuų, kuriame kaltojo 
Valarinas, kun. Daniuna* ir 
Hmita*. Viri suliko tondrai 
veikli ir teikti Lietuvai pn 
flriltų.

Pradžiai surinko a|>ic flUU 
ir Irgyj dviejų savaičių tiek 
suriako drabužių, kad vos su
tilpo į 7 dideles skrynias, o pi
nigų išviso surinkta virš $1.10. 
Patartu musų klebonui, sutiko 
me vietoj pinigus siųsti IJrtu- 
von, nujarkti čevvrykų. Tai gi 
vienų didelę skrynių prikrovė
me naujų čcverykų ir pariuulš- 
uie BrouidyiMui.

Kodėl čia viri yra ttdue grei
ti! Beitu, kad čia viskas grei
tai aafn: arieataa jnaaaa, a la
imi jau didis; lietuvių kokmija 
jauna, bet veikli; viri lietuviai 
yra jauni ir smarkus. Pa* mu* 
viri dirba išvien, besikaujan- 
ėių partijų nėra. Tai-gi darta* 
eina greitai ir pasekmingai.

Tat aėra ton stakėtira, jri Joa
noje ir neskaitlingoje kolonijo
je sugebėta surinkti tiek dra
bužių. Skaitant sulig di- 
duusų tai kilom* kolonijoms 
reikėtų |s> luAias 20 skrynia* 
psriųstL Jei nebūtų taip stai
ga ištikę* streikas, jiasckmrs 
kur ka* Imtų buvę didesnės.

Pagyvenę jmrodysiuic dau
giau vaisių savo tlarinj.

L. R. K. Rėmėjų Naryz.

visais, bot įlabar paliko nei šio- 
kios, nei tokios. Rodos, kad kas 
užkerėjo jas. Nieko nenori ma
tyli, niekur prigulėti. Gal jos 
nutilo, kad kam nors blogo tia- 
ro, o tuo tarpu nežino, kad jm- 

čios sau kenkia. Susipratusios 
ir mylinčios mokslų mus mer
gaitės visur tinka, visur dar- 
Itunjari ir visi jas gerbia. Gi 
tos, kurios statosi save “spor
tai!',” kurna nemirt dėties su 
imdora juamūnra trypia aat 
gatvių kamjių su savo rųšies 
s|Mirtais, su nelietuviais. Pa
dorių mergiiičių nereikia ieš
koti, jos žino, kad ėia yra jauni 
mo draugija—vyčiai, bažnyti
ni* choras — ateiaa ir prisi
rašo. Gi minėto* “sportė*,’* 
žinrėk. eina |iari|»utusit**, gai
vu* uirietusioe; tai iš didelio 
mandrumo. Nekartų tai teko 
matyti

liet laikui bėgant, tikiu, susi
pras ir tada jaditiė* čia sari- 
pratusiu jauninsi Irarelia.

Dar žodis prie rengiamojo 
vyčių vakaro. Noriu tik pri
minti, kad viri Chicago 
lleights’o lietuviai, kuriems ra- 
• >i mus imrnpijos gerovė, kati 
atvyktų Ino vakaran. Bu* gra
žus, iudoniils, nes tų liudija ko- 
medijo* užvardijiiuas. Atsilan
kę gulė* netik imrigvrėti vaidi
nimą. Irt pu programai iki im
tini imrišokti. Gi svarbiausia— 
|iarėiitsim pnra|>ijo< reikalus.

Tiactayz.

CBICAOO HZIGHTS, ILL.

l*iu4c|M'-jau. kad retai teljui 
“llrauge" žinučių iš iuu»ų ko- 
kmijiM. Pirmiau, imuih-uu. lan
kiai til|alavo. o dnliar_ na. gal 
ku* sakys, knd vasaros karščiui 
visu* aptingimi, la-t. nuin rt> 
įlos, tie knrščiai jau praėjo. 
Kriketų daugiau rašy ti.

Nugirdau, kad mų* vyčiai, |m> 
vasaros karščių, rengiasi prie 
vakaro, kuris bu* 2>i d. šio im'- 
tiesio. Zuiki suvaidinti juokin
gų komedijų—“Knarkiu |«nli<- 
|m>.“ Vaidintojai stropiai nm 
kinasi ir gabeni tikt-lies. kml 
publikų (Mtenkins. Geistinu Im 
Ių. kad vial Cliieago* llcigbl* 
lietuviui atsilankytų tau vaka
ran. nes tai bu* jiimui.- rudeli- 
sezono vakaras. Pelnas, girdė- 
jau. ris vargonų naudai. Vai 
genus Izižay šioje nnp | tarauju 
turi Mujus.knrie neapMikam.ii 
jausmingai gaudžia. I>olu>r rri 
km tik padirlmti. kml išlyginu 
tų. Li» atsiėjo juo |s-rknut. 
Mų* kolonijos lietuviai ku kvte 
nų gerų ir mtmliiigi) dar k) re- 
tnia, tikiu, kml ir t* vyčių vo
lanų parems

Pa tanmju laiku karkiu ka 
pasidalė »tl 
yiaii »u ūmig-

S|mlM> UI. V. 43 kp. laito 
įnėucriuį Mtririnkiinų. Besvar
stant bėgančius kuopos reika
lu* imrirodė, kad žaisle*, šokiai 
irpamkattojimai 
uiti vakarų jiahodu. Tat suma
nyta (iridėti dar vienas, bū
tent: “Raškei Bali.” Išrinkta 
tounirija (mrnpiuti svetainę ir 
žai-lų vedėja*.

Taip-gi nutarta prisidėt su 
auka <H nupirkimu aukso kar
io generolui K. Žukauskui. 
Intu tikslui nutarta surengti 
vakarų, loid surinkti reikalingų 
sumų aukų.

Gnliaus nutarta prisidėti 
prie bazaro-ferų, rengiamų 
naudai Av. Petro ir Povylo )«- 
raitijos, kurie prasidėjo spalio 
12 'L ir tęsis iki 19 tL to ] ui lies 
i š-tH-sio. Vyčiai (mruoš skanių 
užkandžių, m** tam tlarbui iš
rinktu gttb'murio* vylės.

Tikimasi, kad *i« Imzaru* ut- 
neš gražins (tosekiiH-s. Tokių 
viltį dumia įlarltėtunuiK mų* 
gerk klclsnio, kliu. A. Dėsniu, 
ir pmkiluių dr-jų. kaip tai: Pa
nų Sodalily. Mut. Av. Itužan- 
t-inu*. L R. K. Mot. S. A. 42 kp. 
ir Av. Agoltr* d r-jo*. Pastaroji, 
i.iutyt. danginusiu triūso |m<|r-. 
jo. Ju* kniiųai* atrodo kaip 
gera krautuvėlė.

Av. I’clro ir l’ovylo dr-ju <ia- 
vė tozarui veltui svetainę.

I’u* mų* klvtoiių atsilankė 
svečias, kun. .1. -lonailis. ka)w-- 
lijolia*. Neteko patirti knip ii- 
gai vi<-šš*.

Nedėliojo, spalio 12 d.. S vai. 
ryte, svočias laikė šv. mišią*. 
I atike šv. mišių |iu*akė gražų 
|uim><k>lų. griamių—|uinioki- 
luml į.

ginti žmoniškumo ir laisve* 
principus. Ginti tėvynė* laisvę 
ir teisėtai išrinktų žmonių vai- 
tižių, liuli (lasirengusiems prie 
tlidžiausio |in»iniikojiii*i ir. rei
kalui esant, staly.i navų gyvy
bę už tėvynės nc|>riklausoinyhę. 
Ka* pritaria tokiem* tikslam*, 
yrn nuoširdžiai kvitėinuins lup
ti nariu Lietuviu. Uuosyl*** 
Sargų organizacijos.

Kiekvienoje kolonijoje susi- 
daro t.m organizacijos tory*, 
kuriam bu* iš centro sutrikta 
numeri* iŠ eilė*. Kolonijų lat
rini Mitiniu tųirkrn in*. o ap 
skrietai sudaro vicuų eeiilralę 
raktinę. Vi*ų organizaciją 
tvarko Tarybų nuskirta* vy
riausias organizatorius. Kiek
viena* tory* išsirenka ritu raS 
liniukų ir organizatorių, tų |m- 
t į inelaro ir apskričiai: reika
lui esant. organizatoriai |mty* 
pasirenka sau (indėjej u*. Orga
nizatorini renkanti vieniems 
metant*. Burių susirinkimai 
Itiikomi lient kartų j mėlic*]; 
apskričių suvažiavimai lama 
tik patarus vyriausiam organi
zatoriui.

Atriekiami virė nuritdytų tik 
eltj. burini smigia vakariniu* 
kursus. Katlangi fiziškam lavi- 
uimuiei taniai kariuomenėje 
nautiojami yni tinkamiausiais. 
Italei ir IrtetUVo* launeyl*** 
Sargai fiziškam išsilavinimui 
tuos budus natnktjn. Visi Įni
rtai privalo tuiudoti vienodu* 
fiziško lavinimosi budu*. Kiek
vienas narys gauna tam tikrų 
kortelę, kuri jam tarnauju kai
po Keris s ženklas. .Variai gau
na veltui visu* organizacijos 
leidinius.

Todėl. dar imkartosiu. jauni

SEARS ROEBUCK & CO.

REIKALAUJA.

MOTERIS IR MERGINOS.

Me* tutinu virtų dri Meriiuu 
ir torterių kuri., norėti) išmokti 
dariu aekanfiuw« skyriuose: 

žaislų.
Vaiatt).

Pan&akų,
Gražnų,
Apatinių Drabužių, 
la-teų, Aflų, 
ir kitokiu tavorų.

PRIE
Pripildymo t žukynių 
Crkiavimo,
Peržiūrėjimo Tavorų, 
Surišymo, 
Viuiojiam Pakelių,

Prityrimą* ncrrikalingaa. 
aitra pradžiai. Gera |>nun> iMindi- 
li darbu. Valandoa t»XIO iki 4:45 
Kubatūrai. iki pirt.

Gera

SEARS MEMĮCK & CO.

ii kas Ityiiatlia w< spieritimė* |«u I Jetuvos
Utntsyl*-* Sargų vėliava! Atsi
minkime musų {veto žotlžiu*: 
“Kur tln siu* visada* tbiuginu* 
imdarys: vien* pradės, kits 
padės, tlmtig tolinus vary*." 

1‘nlyrian. kml įvairiose koks- 
nijttne susitvėrę hunai dar ne- 
sužinojo su centro raštine. Tnd 
vist) Iii torių. kurie dnr nerti- 
sižimtjo su centro raštine ir 
<lnr neturi numeriu. (įrašau 
kogrriėiausia susižinoti. kati 
Imlų galimn įtarto* smarkiau* 
pūvan ti. Me* |«guiuim>iu tam 
tikrų nplikaeijo* blank*. kurių 
kiekviena*, norinti* į šių orga
nizacijų įstoti, privalo išpilti.* 
li. Aplikacijas galima gauti 
centro raštinėje. Centro rasti- 
tė* vtslėjii yru .1. K. Milius. 
45'» Grand Nt„ llnstklyn. X, Y. 
Šoriuiieji guli kreipties tiesiog 
prie niuuęs. IVashingtonaiu

J. 3. Bielzkiz.
I* U Nargii Vyriau
sia* (Irgnnizutorius.

LIETUVOS KARIUOMENES 
UNIFORMA.

J. B.

Lietuvos kariuomenė, uni
forma. sakoniii. esanti |uuaši į 
Aus-likos nr Britanijos karei
vių. Kojos vuiiojnioo. su 
tvantoiais arki nuuiis (kitur 
taip vmlimiuuit. Batai kurtais 
ilgi, kartai* |>u*liaėtui. je; kojo.- 
viniojamo* (starkiai).

Žymiau-is nito* l.ieluvo* 
kariuoiuets - uuil<rra>oje tai ke
pure. Ki'inirt - |tniin*i<t> i ja|H< 
nų kepuie*. Lietuvos lakūnų 
k' piltt”- |iraocnyiš4.it-. Kitų

-, l.iriii'o* kareivių keptu* turi 
IMhu>tt'i lanku-. Ir taip Lie 

imti infaiiii ujo- k'-pur* turi 
lankų aptraukiu geltonu spal 

•- vn. Artilerijos—raudona. Ka 
• iiderijtr- saliu -pulta. L>eiu 
l< Į io. karišku štato* turi k*pt*< 

l«kvoi
“I

SEARS ROENCK & CO.
VAIKAI.

iunita

c c* •; i c

MOKINKIS KR1AUČYSTĖS
XI*• iMukinrtmr KirftL Mirti Ir *»• 

m krteU''?*’** Barta. Kuriat 4a«> 
■tau lafocMMiriJv krHirtrtt**:

J. RAZOAITIS, 
3103 S. Halsted 8tr. 

t-m. tatai, bfVsrti x«. I.

SEARS LCO.

IAMUNTIMO MvYilll J

MERGAITES N MOTERS.

mūry jniiiu 
iltini- l'rrti

mum* patiem*. I**t ir 
it*tnanč|onv kartonu".

V. Cirneeku. 
Suzutekuno Minutenr

iriu Hr.vitra

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.SS.)

Reikalingi dirbti musų jvairiuo- 
Tavoro ir Išsiuntinėjimo Skv- 

rilKue. Sutirti, Miritt ir pripikiit 
užsakymu*- pridurtus per tuuay 
koatuniirni.. Įiaavrrt psrccl ptist 
orderius ir IX

MASTER SCHOOL,
j. r. imitu fnMM

100 M. 8Ute 8tr.

Gena virtu* yra Jutu* siuliucns 
kuriu* uurile pmanAti dariu uiuuj 
liaMUiiiuuų Skyriuje.

Įtarto* au»ideda it vnintjimo ir 
ritimu |uk.4ių, averimo pakelių 
ir IX

l’rrtt rotu-. nereikalingas. < šenai 
■to**. I*a»t.nin dariu.. VaUti'k* 
► .-OO iki 4.15 8uhal<«ni. iki pirt.

PA1EŠKOJ1MAL
K’

Gerto alėto pradžiai ir gira pro- 
Ra praataviat vaikam karve no
ri pastovaus .tariuv Valandoa nūn 
son iki 445 Suhatou'ia iki pirt.

PRANEŠIMAS.
DR. L L MAKARAS 

Lietuvis Gydytojo* ir Cliirur- 
«m<** m ssrtaaiMM ga* Perkėlė savo ofisą iš 

ztUiKta ie tatai---- ll----Mu.

REIKALAUJA

MH*H*MH*H*HIHlmi

I

l

i

S. D. LACHAWICZ

l*itr*kj*M l>r«4*H VffrtliMtMl***
(■ ••Mtl-aM* W« |A Kn'lllo liula-v. T« KlU 
t*-e» l:«-Kab'*a llar abu »«**!•■•
Jė'IRM L «• Lili Jie C'brfla. Ul«
lu jta |Mta lai dlniajuiiM mL-itv i| 
04>r-*oc

MII HsmtM.ma %»r. ha. < kk M8>s. IN.
12 išrytu

4 jsipictij 
!• vakare
Pullnuin 3A2

■ i ■ i y^nagysr

ANT PARDAVIMO.

<3i«aiw<*t« caltnuuia.
Ul4«MWt«M- La fųgtaoM llcikat- 

at>-•<t>||, »• c..«n<> dari- >
(•viutv aRt'tllR'r

2314 W. 23 PI.
Chicago, III.

IH. < bbbI 2IBB.

rarMttoto l«u<crBa ir BtimėrBr. i 
Im «in t* ir 4|w'r«tr»} vietai
r<Afža>Iia fMf<|««iinii lupa l’airdrtUM 
l«i<irti •rtMtatukrte

Mniudma* MtkNfi*. 
IIU4 W. lu Mr.

 1 1 1

»■’. Wv r . BuilMU
• r 'BHflBIO Irt4« 

iH* enrtai
t imBu
ICtmLi' to-.

< liW4>cv.

K.J.S

SEARS ROEBUCK & CO.
Koma A Arthington SU

F. F. BRADCHUUS J
Lietuvis AdvokatasLietuvis Advokatas 

Attoraay až Law 
m v. m—*. <w. art 
tasai rast. Irt. Ooual M <wjwn. iluxo«
U»1.I aus So. MaMnl >Sn.7

Trti tatai Varta SZM

PEARLOOEEN 
KONCERTINOS

Ii

SEARS RDEBUCK & CO.
Homan A Arthington St..

■ '■ ■ | l’ai’ •1imm|-i „Nt sviftijj* m«atnma*l*i« |
Į|im 11Irt»»<.. i*n 7 Mdtiiu. KaMU 
tia kitu* ntkaltasa auluotu-1,
inlMM aUtAmafcrta fauo aatraLu:

lt 12—4a tol. BfMrm Aar. |
Trt. MėlMBk ) <231

1741 W. 47 Str.

j įnirusio Dr. D. 3. Bagociaui 
ofi-a Rozelandc

Praktikuoja tnr|s* Lietuvių 
šiame mieste ir apiclinkej. 

ttfiru- 10900 S. Miebisan Av»

Vulando* nuo:
II iki
2 iki
7 iki 

Telefoną-
Ih -id'Heija 451.1 S. IVtiod Str. 

T.-l YmtL 723 
itUUIIIItlLINHtmiltintilHHMtiMlIlIllimi

TT

SEARS ROEBUCK & CO.

MERGINOS IR MOTERIS.

••o

<•4 r M 1»1|H«» IM**
rvtų ilirlrti 

l*«»ph riitci
Vaimu Fa
bjri.iuii/ 1

.lito
ita'ij Fabrib 

liitkr.
'••merių F«*l»rik«.

PntyiiNUM nereiKAlin^aa IU:
bas 1...*'.^- f»ra*
•irtai \ b Ui i< 
luhNlMa iki

t- «« iki 4 1 
|iwt.

Su '

SEARS ROEBUCK & CO.
Homau i Arthington St

pAfstfHMMtr * frtl 
»•(-M • 
tt •
p 4K*rt« lakai

ItarhrsėM
CM V. 17 MJ

|t|l»MI- OMit.i.av*

r <<
% W Ooc

I

Dr. A. B U R K E
(Lietuvis)

IlS W VUrVrt Mr. 
r«»4is*tor

r«nii« rtuvu 
!• «al f»ti 

3 ra! i** | «n 
• «al rbkatub

DR. LEO AW0TIN
l.,4)i*J«- <1,mirtas 

ALs-r.
»■:- M. ||*>-,« t M • l-S, 
Ksn, !•«», ■»,. Ut,ukU

I •
I •—rv•tol

Dr. C. Z. Vėzdu

Dr. C. K. KLIAUGA
dentistas

Dr. S. Naikelis

Dr.M*Stupnicld
3109 So. Morgai SfrMt cmcuuKz auvMRB

Dr. G. M. GLASER
l'rmltikiHiM SB metai 

nf|g«» ŠIAI Marsam K. 
BrrU K n> M. <*Ura<o, DL 

HinjAf.lNTM 
Moteruk*. Vinkli*. uimI cMra- 

■vNkų lirų.
<»rxx»« VAI«AXI4W: Nao • ryto 
1U XB, art# >S <kl 3 po !•»«. BM f 

iki B V«la»4ai *ak*r«.
UfeičV- tatam * l t T t* pl«<

. . .ta- mauto

JOSEH a WOLON 
Lietuvis Advokatas 

3* M». lt KAI.IK bTIlKKT 
Upcni&'i Tul 11 atsibari d t •?

Vakarai* Sfll W. 3S>M StrMt 
IX. HMkurll «»»> 

i ItoU

r.

a

« V. W, RUTKAUSKAS

if

«
NBA <1

f
iI
•

I

ADVOKATAS
am Viauiua r«.»t»»ato

K»f.«a» ti.tmiartr):
M W. «.VHl«</TnN anilKST 

ka«r><aru <>B
!•; €• mirai >«T| 

(.irtruami MS W RRM BU 
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DMueu

Į CHICAGOJE.
KATAUKBKOS ŠVENTĖS, laikrodėiai bus nūs 

---------- TATYTI VIENA VA
LANDA ATGAL.Ketvirtadienis, spalio 16 d., 

Sv. Gerardas Majelietis.
Penktadienis, spalio 17 d.. 

Sv. Jadvyga.

aa-iis eiti ii UAtiaaua&ua 
“NESKOLINGAS - WN- 

TURTINGAS.
SKOLINA TAM, KUO PA

SITIKTI, KAD ATLYGINS.
O MES PATYS SAVIM AR 

PASITIKIM*

Miesto taryba nieko neveikė 
tame klausime.

P. Leonas,
Vidaus Reikalų Ministeris.

GATVEKARIŲ KOMPANI
JA PERDAUG TURI 

ĮPLAUKŲ-

žmo-

t'bicngoja- Imvo jinkeltn- 
-iiioatiyiiui- IniknalŽiu* it to
linu- Įuilikli Inip. knip čiau
di,. im |*-r ii-»< žb-iiui ir !■■- 

airi* laika* 
įima vataa-

K CHICA6OS LCTffiy 
KOLONUI!

Stale l’iildb- l'tilitb-* komi- 
rijai gnti,-l;:nii) l.otn|>niiijn <la 
Ve |airižiilri-1i į *mo įplnuk-i 
Ir iėlablų knyga*. I^irimlč. 
kad k<Hii|miiijn tnri prtdaag 
Inėjimų.

Tn<l dnlmr manoma, jog 
1ruiii|Hi įnikti už važim-jimn 
gntveknrini* Im* -ugrųžintn 
ir vėl .Ir, o gal ir 6r.

Mie*t<i mlvokutni <tart>iioj-i- 
ri už Migrųžiniiiui rentų.

Ta* |tnl yrn ir *u virinti 
nini* gi-lržinketini*.

turėjo aptarti
11- t J *., 111 |l o I 

šalini

litui-, kuomet 
juo* nuMnlyli 
■ta atgal.

TJ( ktanrimn 
inie-to Im-itųi.
į Įutdilolą -iiouiliuon 
a1*iwe*ė ir m-t ntrirakė *vnr*. 
Ii-ii.

Tn,l lito *|«ilių iiK-ti. 26 die
nų knip vi-oj “,-ilyj. Inip ir 
t'lib-iigoj Inikn.lžiai Im. nu- 
I:ily1t vb-mi viilnmln ntgnl 
(pn*kian>.

SO. CHICAGOJE SUDEGIN
TA INDUSTRUALIS- 

T? RASTAI.

AIRIU PASKOLOS KAMPA 
NU A CHICAGOJE.

Prasidės ateinant; pirmadienį.
------------ l\'

ClūcagoK airių komitetą*. ’- 
Irarn darimojn-i Airijo* rei- 
Biriai*. |m*k«4leė. jog ateinantį 
pirmadb-uį čia |»ra»bb'-*ianti 
paakolo* kamjmnija. (Tiieagn- 
je norima -urinkfi milijorui* 
Mierių Airijo* rrapridHm* 
reikalam*.

Viaonr Suv. Valdijnae airiai 
leda nurinkti Iii milijonu ibi

I'žvnknr minia dariuninkti. 
■Inuginuria L-nkų. už|»uob- in- 
■lu-trijali-lų <1. IV. W.J nrgn- 
nim«-ij». ofi-n |«,, mini. *7-t*’ 

,<'oatio<-n-tal n ve. l-m-ri- i* Im 
ainiu* -varų vi-okių indu*- 
trijali*lų mėtų ir knvgi; ir vi«- 
ka Mnlecion lauke.

Tarp -inb-ginta ralių Imvo 
■tangrii* bolševikiška litrinio 
brošiūrų.

6 POLICIJOS KAPITONAI 
PATRAUKIAMI ATSA

KOMYBĖN.

U DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

t jilnlaringu-io* Nyj. 4 kp. lai 
' ttlire -i«> tlH-Ile*įo ~il~iritiki

Praeitų nntmdb-ni (1tb*n 
goję |>rb-* nteimim'-iit* rinki- 

virti 4a,- 
*knitlinje

llžrin-ri* 
bu* 7*1.

t
Iih- opguileMavu i*-l<-ikliiiiių 
praeitų kelių mėm-rių. Nuitn* 
Mitrinkime už*ibrėž>- tuojau 
iinlii-M už įtariai, idant itapiblv- 
li lų. kn* prnleietn. Nutartu 
Įuruui leib-liy Adveula *un-iig 
t i <lbb-lj i nkarų tin*lnb-ių Inluti. 
Nutarė ilnrliiHitie* virtimi* 
jiesiniii*, knd ne*bluoti pmlen- 
kii kilom* kimj<om*. Mų* kuo- 
p«j yra m-niažai geraėtnlžių. 
kurie lanko kimiau, -ttririnki- 
mu« ir atneša aukų.

Kini limta- -uririnkiuie Julė 
Gilvblaitė < per klaidų fanu pa
vadinta Gilviilienė) |«ikb>J«> 
$.7t ir tiž.luiigė *nv«> umki-*t|. 
kai|w> guria'-* ian'-. l'-n* J. Ita- 
jnuriens taipgi Įnikbiju Kiti, 
kaipo gari*-* nary*, nenorėt la
ma* imrilikli kitų užjmkai.vj.

Reikia |ui*tela-<i. kati netik 
tie lutb. Sųj. nariai užjaučia 
mų* našlaičiu*, kurie auririn- 
kitim* lauko. Irt yni ir toliau 
cyveunia’ių geraairdžių žirni
nių. Antai |enia J. t'etrnitienė. 
gyavMMli Auroroj, III, pri- 
riuatė aukų: gražų liranaolietą 
ir puikių nUltienę. Ji yra narė 
4 ka<ųaw>. Kaip limbam imti j 
ranka* |itunk»aų ir brėžti to
kia* žinute*, ftiniteriopai ūžia 
jai.

Noriu pasakyti.nors tybmii.-. 
L.i«i kilo* kuiųaai taninb'-IlĮ. 
jog imi* Liioįui jau turi *!<■> 
tuiriniėiii luitim fotą b-.

Vinb-rn* gert* širdie* auko- 
tojaui* ir aukotojom*, vanta 
vargingi; mų* nallnb'-iiy. tariu

5= 
riuutlHiga-i tmcu Aurių. Svar
stant drangijM nutarimą, pa- 
rirodo, kad draugija turi uld 
brėžą* dbHj veikimų. Yra pn- 
ri<k*jn* prie Lak Sųjuiignu gar- 
bė* narių ir pairrlėjii* jimikėli 
HtlIduL

Tni|egi |iari£ail<-jo ;Mirnpij<i< 
lomiau įu*>kėti šimln -lolierių. 
<*in |iurirudė, kad teikė* gero
kai |>a-idarbmiti. Viri nariai >u 
intkiluriu tipu parižatlėjo rink
ti auka* ir patys aukoti, kad 
atriekti* *avu tik*ln.

Suriritikiman nt-ilniikė ir nt- 
■dovai ii ta P. Btaiiiuiiikų. ku
rie iiraiH-M* navii nl*ilniikyiiMi 
likrity, U y. kad Uaiviniricų 41 
kuoja fiagridaRja *u*iviewyi: 
*n A|«*t<i)y*tė* .Maldo* drau- 
rija, jmžymėdami. knd onvieny. 
lomi* *|M-komi* bu* galima įlau 
ginu nuveikti dėl Inutne ir Raž- 
nyriiK. Sumanyriity Apnžtaly- 
*tė* Nnbbu> draugija priėmė ir 
iiutnri- *«*ivienyti.

Sjialio 5 «l, i. m, IJetuvių 
llarliiiiiitkiĮ Styjnugo* 2a kuo|« 
laikė *u*irinkimty. A|e<varM*iu* 
bėgančiu* kuojio* reikalu*. *n- 
tari- lartrankti i* ta I*. X. Cin- 
Iro krietų turiny |invvik*lų ir 
atviručių. tai|egi k riet y turiny 
egarmjiliorių •• Itarinmiikn,** 
kad pr»pl»ti»w jj tarpe *anj- 
jų-

Kn* norite mtripirkti gerų 
kntnlikilkii Inikrnlėiy. k. t. 
“Draugą.’* ••Itartiiiiiok.-j” ir 
kily, umbinėkit nlritaukyli j 
Uarliimnką krantui^-, kuri ran- 
•lari |MI uuiueria 1817 So. t'uion 
ivr. Apart laikraėėiy. ėia gali
ma gauti ir katalikiškų knygą 
■H pariricaitĮ-mo. Antanas.

Ar Jus Žinote, Kiek Pinigų Galite Sučėdyti 
Vartodami Mazolą - Ta Tyrą Gardų 

Kukuruzini Aliejų.

JUS galite vartot lų pačią Mazolą daug kartų kepimui. Nei biskis 
LB_ 1__—L_J mMatCMOs ne*snyiLMi orvcrcMun, koi ji rcdus |uninui oMig (Mugiau* 

negu ištiknijų reškia valgių išviršmuL Jus galite kepti keletą skirtin

gų dalykų aštraus skonio—žuvis, cibulius ar česnakus toje pačioje 
Mazolcje, nes ji neperneša skonio 8 vieno valgio j kitą. Todėl tai 

Mazola ir yra kuopačėdniausias riebalas kepimui.

Darant pyragaičius ar kropdius, jų suvartosite nuo ketvirtdalio 

iki trcšdalio Marolos, negu reikėtų tam sviesto ar taukų. Čia lai kitas 

svartius pačėdymo priparodymas.

ISdb-ijo* viršininką* Garri- 
ty lomi* <li<-numi* eivib* tar 
gyta** komirijni |M<lnn* *kun- 
du prW 6 polieijo* kapitonai 
Jie kaltinami už nev.dkluotų 
• m-o «li-1 riki tur e.

•b-i jų iirnrižrngimai lot* 
'l>rio*lyli. gatiuin* <taikta*. 
krd jb- bu- jialiim*miti i* III- 
itiihmų virtų.

SUDEGĖ PUANU DIRBTU I. ..
*• r. tingų m-ių.

8. Jucevičius.

ta

DIRBTI
Mt'st" TAVOiųi SKYRIUOSE.

ve.

Pili E
Pripildymo l’faakjrmų.
Kuriat Tarėm.
SiipaliHH Cikakynin*. 
Itaavert l'amd poni Paki liu*.

■ma už*in-gi*1 cnv«
882 piltariu. Taim
yrą KiJlJit moterų.

Ihttair tliiragoj*- 
travuriii l>u1.iKitojų
S36 — 4MUIM vyrai ir 2SI,. 
M2 moteri.

Pa*1arn*i- |ntb<čių užrirr- 
giriravinut* bu- imtikriutn*. 
(ial dimgi-li* Im* -tar išbrauk
ta. Tuomi-I *iiiii:rž.<-* ta- l>:il 
Mint o jų -knitliu*.

\mlni gai*ra* Minaikino pi. 
jauty dirt itivę fintMe. 
ou-.im llndlivr*. tie* 
t'lib-ngu gnt. Nuo'lolini 
k-a Km trikdančių •l“l.

Neu- 
l»iv ir 

rie-

Ii BRIGHTON PARKO.

MIESTE OARY SUIMTA
EOMBININKAS

REZIGNAVO DĖL PA 
BRANGIMO PRA 

GYVENIMO.
Irikoinat pat* bombų dirbėjas.

Valriijinio prokuroro lloyne 
n*i*1eiltn*. mlvoknta* MeGnr 
rv. rvaiannvo ii užimamo. ib
iu*. .Ii* |M-r metu- iimltiio £!. 
IBMI lllgll*. Ib-l |KI‘itVH|ė. jos 
llt pinigų ėbilidb- )*-| limta 
užlaikyti nu-b-rĮ ir * vaiku*, 
nekalbant jau npie *ave.

MrGarry iiž-iim- piivatim- 
praktika.

MERGAITES PASVEIK 
ST ANČIOS

|4i
< .

Mileli* dury kn/
Anioii <J«»r^ky. Mis 

nm« •iuiit
/t iiM'-iiictiu

> Pinti*** H k. Suloti* h j’- kitiKHin*! Į 
*i! Iminkt n|»^ri*»v*‘* ir |m*b*“ 
l*u*lty <*lti«*;»x*»j«*.

IM jU 1 w 
Bombų «|irlt***jn* *-«• kažk«»k* 
H’-n* AU»X Ivutilniff. Tn* 
•••tini otnr Imu** tnif t * išaryj 
l»*’1 pirttt •nvni*’i»i |»rriM I

H.ibni .'»• i«*ek*»n»r. • lti**nt*o ( 
«* ii l.ilui.

I\niili«tfl *»»XĮ* <H»i-ku» *v:r. j 
iii-. |V«tiilw»* l«uv»* *lit h.'ittm- 
i»**t*“kx4« ttntitti »ti-y i**. ■

hwl.

šiandie. t. y. *|mlb> 16 <|, 
7dMt vai. vakari-. |Mitapij<» iu<> 
kiblu- kniuliaryj Im* .varliu- 
l„ Vyčių »i k p. *u*irinkiuia>. 
Sttaidnn* daug la'-ganėiy nu
kalu. kurie reikė* n;i*vnr*ty. 
ti. taipgi ym |>ri*iii*tų lailku 
i* Centru valdyta*.. kurie rei
kė* aptarti. T«»*l*-I viri narini

(lenai alau*, paatoru. dariu*. 
Valandų* mm KiflO iki 4 du Ku- 
lialutnia iki |drt.

&C0.SEARS ROEBUCI
Homan & Arthington St.

«alto **t*irinlrti.
Kurie narini ym užrilikę utį 

iiiok.'.tiiui mitrų pu-iiu-tį. 
liti tm-lų. prnlutm- alvvkli ir 
iiiriti ginti.

fti* -u-irinkima* Ima mene

SEARS ROEBUCK & CO.

ta.i-,l.ų mnlirln-*. "7 praeitam ketverge
uririiikium nebuvo.

Valdyba.

Ii DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Pt'K-DIENIXIAI DAUBAI.

MERGAITES IR JAUNOS 
MOTERIS.

*•' •• |
tarpti 

pnii
M et

IS TOWN OF LAKE

PRANCŪZAS ISSKFIDO 
AUSTRALIJON

Kiig-*'-jo '.S d. ta I*. Iltaivt 
ninku -lt kti«|Ki Imki'- iiH iH—iuį
• i irinkiinų. Nnriy ntnitaiikė 
i. oiažn* Imreli*.

\p-vnr-ėiu- ku<-|*>- n-iknln*. 
at-ti-vn* i* *<-ittio. .1. Šimkų*.
• :.ii-’- iii|*>rlų. I'nni-ki’-jo. kad 
-■i-iiiui* pi ii-iih-pagi-btai'iioų *u 
vienyti blnn ioiiiku* -u A|mlta 
|i»t-- \|nl-b» draugija, šj -u 
itinuyi-uj Blaivininkų tl kuojm 
utayrė ir nutari'- *u*ivb-nyti. 
i- i A|ai-:aly-iė* Maldo* ,lrau- 
K‘J.1 |O,TlOII Ilk-ltO l-tlll-

I'IIIK 
IttMtiMi 1'akrL'j, 
PrrtiunrjiitMi Tavory.
Sirrin>«« Purvrl I*m1 Cliuikyinii.

•i
Pni-* Į.icl ir PoĮ'i. < 

iki 12 «m 1245 >1

SEARS ROEBUCK & CO.
Homnn A Arthington S:

Vata

OLA

Mazola kuoplačiausiai žinoma, 
kaipo aliejus prie prievalgn. Ji 

yra sveika ir lengvai virškinama.

Con Prodscto Refiniaf Co.
17 Battay Place 
Nev York Cfcy

•ra—————— 
ŠPECIMJS BIRBENĄS.

1 nkra* g<-ra juodžemio ku
ri* randa*i geriaurioj apic- 
linkej netoli CMeago* aat 
Nortbireetern Gelžketin, ima 
3(1 minuty važiuojant ii mie*- 
lo. arti krautuvių, luižayčiy. 
mokyklų ir fabriko kur darlui 
gulima viiuotmd gnu t i. Gali, 
ma turėti gražų ■biržų ir lai- 
kyli vištų čionai* ir galt Imti 
Mivi-tovių.

Par-bluo* nnt i*imike*čio 
♦ lįst ilknlno nrim l.ita-rtv 
Ibm.l ir $H> ka* mėnuo. Iln- 
lykite, teli-fonuokite nrlm at- 
-ilnnkykite vjialilkni tuojau* 

PAUL BAUBLY.
1404 W. 18 Str, 

Telefonas Cinai 6296.

-------

.tm f..ra.i*M« U.tdU.ul>kU. purtai 
Virt* artai IMtrMn. AtaitaulUtr.

MSa k. 1-lrtkOI Ale.

PUIKUS TEATRAS

‘Naatute’—™
MPZK4 PAHAAft A. PUCTl'K 

Parengta*

LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPOS

NedeKoj, Spalio 19 «L 1919
BRIDGKPORT

SV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE,
32ro Flace ir Auburn Ava. Svet atdara ase 7 vaL 

Pradžia. 8:00 vaL vakare. Išauga 35, SO, ir 75c.
tiKKilIAMIEJI:—
Aiimmi užkvb-ėiame vi*u* m-ricirinnt nei vieno nnt 

lio puiknu* Teatro. Veikalu* Im* perriatoma* jcignl 
Lietuvo* gyvenimo.

I'ti prugranmi bu* lokiai, prie puikiu* mušiko*.
Kvim-ia L. Vy«ų 16 kuops.

Biznieriai garsinkites “Drauge”.

nlMUlBU Į IHIIttH BU'JTIlIt filICHUE

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
Purduo-tame ui h-mtauoty kainų, kur kitur taip negimti. 

Malmėlių laukam, drukuoti ir >-fiao dartauto yra naujau- 
aoa madna t'ilaik»n riaokiua ladroitūaa. žiedu*. Klubi
niu. ir deimantiniua; gnuuafonua lieturiakaia n kordai* ir 
kuneertmių grriamnij. armonikų ruaiikų ir pruadkų ildir- 

ABfflMČ. biašiy. Italai*ikų. gitarų ir mnuikų. kokių tik reikia. Dir- 
©JeTSJTJj1 tiatiir i.okiu. truktų* draugyatėma. taiaome laikrudžiua ir 

mui.kalilku. inrtranM-ritua aiaakanėiai. Kūne prHtye tnjų 
rentų knuaicaldj gsua tataJiccty veltui.

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

Trtrfooa*: DKOVER 7309
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