
9*^ {
m/ v

“DRAUGAS”
UTMVAKIAM taULT ntm»

O—JM* **

MuumM rriiįMHMn oa. nm.
f*Z*V>HUa>ra**1tt^Ztak?*iMa

= s BRAU GAS
LITHUANIAN BAILY FRIEND

SECOND EDITIOM

KAINA 9 CENTAI
PRICB “ CENT9

CHICAGO, ILUNOIS, ŠEŠTADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 18 D., 1919 M.
KUTLnm aa mxxixisvi.vkm mattui muku ai. ibio, at ohc.vhi, iizzmhs t šutai vai: ai-r oi- m.uccu a. tara MET Al-VO L IV. No. 246

TAIKOS KONFERENCIJA 
PASIBAIGS GRUODYJ.

Daugelis atstovų veikiai 
išvažinės.

RMIPTRę RINA C V 'vokiečiai teisinasi pa-1' 
uumruid Ulių Oi Ii BALTUOS KLAU8IME. i 

DARBININKUS.
Sako,

.AM. DARBO FEDERACUO ,
JE VERA BOLšEVIKUMO.1

—-------
Unijos nesikėsina prieš žaliei 

I vyriausybę.

voa de Goltz atšauktas 
ir vidus.

Bolševikai nusikanavę ir 
demoralizuoti

Beriyaaa, *|«1. IH. - Vo- 
kirvių vyriattsylk- atsakė i 
Įm-larąjų llllil.-riki Koriai li«* 
tų. -U kuriųja jau keliniu kur- 

__ , du lmv„ įsakomu vokiečiam*
W*«Mšfta», spal. 1R-An*!a|ilei*li 1‘abaltijų. Atrakvmn* 

kar taisiau srrgnnl i* Aim-rika* i.Hitu.tn* umršnlui F«-b. ’ 
vablžia imžyiiii.

GEN. YUDENIOO KARKI- 
VIAI PETROGRADO 
PRIEMIESČIUOSE.

1

fttnrkhahsas. epai. |g. _ Su. 
lig gautų naujausių žinių, p-n. 
Yudcnivo kareiviai į Pet rupu
lio priemiesėius inėjo užvakar 
(►tint IGj jai pietų.

DIDELI MŪŠIAI UR
KR0NRTADT4.

Btarirttcfaaaa, spal. 1«.-Va 
kar gauta žinių, jog Suomijos 
užlajoj. Knmštadto ėosu*. wka 
smarku* anglų karė* laivų 
šaudj-m**.

Apie Ui prašei* taeraHarii 
agentas ii Švedijos.

Puyftat, «pal. 1A—Vyrian-
' šioji taikos konferencijos ta- 
rybn savo visti* darbu- |m- 

l įmigs gruodyj. |>asak praneši- 
mų. Bulgarijon Ir Vngarijo- 
reikalai galutinai nesutvarky
ti. Bet manoma ra tai* paskn- ........................... ., ■----------- ----------- ----------
bėti. Bulgarijos atstovai, kaip Fnlrrne.y^ |*ranlra1ns VwkirfiM , • - •
lu-am-šta. atkeliauja l’aryžiun.i^'". i** * l,MnW
Jie ria atveža kai-kurinra im-l'X>' *r nn'7° ’ . “J ,r bnintalo ė-itj kariuomenė- viršininką _____
paisymus ir sugestija* taiko*.Į-’n** ilarbininku Palmllijoj p*nmi|ų von der LIETUVOS RESPUBLIKA REIKALAUJA PRIPAŽINIMO, 
ralarlyj. Tai vira imlm* tai-.'‘"’H"*. "",nM*J"“”iG«ltA ir jus Vokietija jokiu Londoną*. *tml. is. Verti,- laivių |m*inntiuy*tė tlrga- 
‘ko* konferencijai. (l*. *<*vikixnui* i,- vnktuui* Mugu noru ariia |m.tr|<mnu; ii„ui pnimėa. kad -ekme-m- naujo- n-puldik..- raikalmija [iri-

pneš vynausyly. f ■ : • • • - - 1 ■
L. Nrtžai* kai tat ra j x.*» nnų dienų k.mf.-nneijo- vitls. n.*i pri.-š kitn* Pnlmllijo*

ua<ariX jjp i; kn|»it«k> kn<p|MK
Taiko* MitartU mi l naarija <Li uimsKinrjinmi. buk

Bw tc*Mi tM'fMcigla 'ktztiuiM Hcir. V*Munn» ]4alitw .. ...
I pristovi n talkininkam* tinkn-'uias ,«*r ilarbininku unija*. „£.i___: ___

Ima valdžia. '
Ir jei talkininkai ni**ulauk* šalie- vvriiiusyl*'.

r Įlen susityarkyrmu timmet to*j
: šalie* teritorijaliu* klausimus k^ ponam* ka|iita1i-tam* ir ki- 
pmlė* ant šalie* ir paliks toles nį, - --
atam f "

Lietuvos arnija briaujasi 
ant Šiaulių

lik-lų neturinti m-i pi-o-š lai-1 jmžinimo:
K-fottijn. tšeorsia. Kidmniu-. Mlvijn, l.iriuva. Ik mina, 

Az. riiaidjnn ir šiaurini- Kaukazo*.
To* viso* naujai įdeigto* rr*puHiko» {arui karė* skaitė*! 

Ilm-ijo- proviurijmni*.
Tų rv-puldikii atstovai vyrian-iųjai taiko* kotif.-rvncijua___  . __ _____ _  _ s ... ... ,--..* f u n--iuiiiio.il ni-umii vvnaii-injai r ~ • „ — ...—’ V aštrini itždraudii-i i*tirti ru*u, . •. . ... . .* .Imk uiujua veikiančio- pm-š „ ' Itarylmi indai*-peticijų, kurtoje paraityta:

- ■ Į 1. I*ri|mžinli kieki ii*mj n ntušėiiui |mnitnėtų re-publikų
Toliau* -aku, jog vokim-ėi ‘te-prililau-oimmii* viešpatijomis.

vablžin nėra pripažntu-i net į. Kmiveikiau* nu-1ntyti tom- respuMikum* teritorijaliua 
■m uur. m n.nt_ m.- • . ... vienu* valdžios l'nlmlt i joj. *u nil*žm«. (mtikrinli finnn-iuį, i-kmeaninį ir kitus klnu-irattS

rn taikri Vriktalsi. i*li”'"*’ I-*."-'’- bnuis raldžimai- neturinti paeinančiu, iš t.. |.ri|mžinimo fakto.
hė* departamentui, tad Vade- , ‘■‘".mas m bolševikų veikimu- |M1HĮrn Tniwmt raidžiaaič. .TZij. pamosi Priragra- ''
dų. Taippat |hi<Ji-s ir Kron- komitetą . >H ala.;w tišudti pakenkti arsa- vį^,į,

I 
4 Waahia<tMu *pal. la—Su v 
Valstijų kimsuliaris agentas ii i 
Avnlijau vakar praariu ralriy-

štadta*. Aimtaa, riųadama* tų 
liraneėimų. dar negavęs pa- 

______ j tvirtinančių žinių. Bri ji* pa- 
Ofirijuliu luuoeėimu rusai *'*■«» »«"•• f«k-

patvirtina, kad jie purinę Gal- ln> K«»*ra1iai patvirtinama*, 
činų ir Krasaaja Gariu. f™ •*< k*

Vyriausiai taikli* konferrn- 
cijoM tarybai yra vargo *u A- 
menka, katra ne*i*kubino ra
tifikuoti taiko* nutartim.

Keefeteeeija* narių rate- 
pkriėi. ISria^KV. ar-

auta* kų nor* padarys nu tai
ko* nutartimi. Tuomet Ameri- 
ha ofirijnlini galės turėti nava 
r t stovu, įvairiose komisijose.

i visokius tyšius DENUNCUUGJAMA TAIKOS K0NFEREN0U0S
-u visais rara kareiviais, kut- TARYBA. .

mtuataiu šiniiL w.ktau-o valdžia* puribly- Londonas, *|iul. |S. Mikiaiti- l*imh<n Tinę- >k*ainri-
Ji* pnmėše, jog Am. Thirim Wų, Lygiai sukama, jog vo- jmija vyriau*iųjų talke* koufm-m-ijo, tarybų, kad šita *u uu- 

Perierarijaje priguli apie |m*. kW-.,, kareiviai neilalyvauja 
lienkto luilijųno liarlnninkų. |mlkininkn Avatovo-llenmmd- 
JW tari Mnųpa* ir tūlei re %^kime prieš latvius. > 
prrsentuoja ketvirtų .talį visų, Aw| 
Hov. VuMjųpyrrutajų. )vaUUi, ^mink. *u pulk. A-

Karė* tariu šalie* vyriau-y- Į.ūitikiaUis ir milita-i
riuiai- ph-nai*.

' lb-t užtaigi tu |iati vablžia 
mielai sutinka, kml talkinin
kai Paballijou |*'iųstų -pm-i. 
jalę komisijų, kulnį virtoj.- 
imtinų a|*ir visų reikalų stovį 
ir šiatalir hi-rrikahi nekalt infų 
'vnkieėių.

-ižeuiiniuui maldauja vokieėių tmcelbėti ,iai veikli |irW liol- 
ševikur.

Tanu- "uiublaviaM-** vokšeėiai įimto talkininkų *ilpMMU-. 
ir tolei visoj Anglijoj nto-jojama apie vou <h-r <mūIb, atkudd- 
mų iš Pabaltijo*. H

ly Inhjausin purina- m* ka* ki 
tn«. kaip tik tie poly* nulijo- t 
imi darbininkų. Jir davė vy- 
rtausybri pinigų. jir pasišven
tė mi dalimi'.

Ir iiandir inai rastie, tokių 
drąsuolių. katrie darbinmkants

Ii StockludiiH, įlepešoje na-
koma. joR Imlievikai nkaitlin- _ ______
Riaurių *avo kariuomenė* dalį I Kurio* veik* panihaiyu- taiko* 
nukuurratravų pirtuonr prieš Lonfermrijai. 
rv*. Ihmikmo lumoku*. Temai j______________
jie mrRin* nttrti npnmdiiamų. KOMGRERAS PBIBMB PAS- užmėtinėji nrluitu.* tlaiktu*. 
,O P0RTIM1 BIUU. Ameriker .Lnrianink.i yra iŠ-

_______ t ,kiiiie»tii *avn vyriau»yl»-i už

Bjaui ji* raaų pagirtas

Varva, spal. 17.—šiandie ru
sų stalui* Urvelyje gavo žinių, j*" w,M*,n- 
knd Gatčina |«inita. Atrado. | Gen. Denikino kariuomenė, 
kad šiaurvnkarim* Ypdenife pn«*nu*i Kursku, atsiduri* pFrietinoni tik vienas atstovas ”**•• katrie drįsta darbiniu 

iš Chicagos kam* priim*-ti ludMiikiznui.armija j savaitę laiko Imu pa; Voronežo vakaru* ir smarkiai 
riaui Petrograde. grūmoja ludševikų sovietų vai-

šiaurvakarinė runų armija '•įtini Maskvoje.

BELGAI ČIA PERKA DAU
GELI MAŠININIŲ ĮRAM 

KIŲ

LIETUVOS ARMIJA VEDAMA PRIEŠ MAULIUS.
Londonas. *|mL W. <Sa nieko tikra n>*žimuna. ka* šiaa* 

die veikia»i Lietuvoje, kur tit*u kuriuiiti-is- -itli-ankla ir kur 
lietuvių armija *uiiml>ilixmrta.

Tik pnim-šmiui liek, jog lietui ių armijai įsakyta br ui utie* 
ant Minulių. Jei toji žinių butų b-i-iima. reikštų, kml lietuviai 
at.iradų už|aika1yj ndiieėių-ru.-vj. užimidiisių latvius.

(Aitą žinia gnli |«itviriinti vnkatykši'ių žinią apie rtw| 
veikimą l.iriuvoj". Turimi, ru-ų kuritmiia-ls- bu- -ukonrra- 
truoin aplink Kauliu*. Tnd >uimddlixiurta lietuvių nmiija ir . 
siunčiamu *uiništ.iii1i t«i, grumujnnėius ru*nsl.

f 
lb> tn. at-’ora* (kungn-mn.

*u*lnryta vo* iš HUTO karei.' Pastarajam Petrvgraiio so- Įmrraysia kongreso butą* pri- ua>) Gallagla-r Miko. jog tie
viii. Nepergeriausia duripli- virio auririnkiiue vyriausia*.ėmė |ta>|*,rtinį kilių. Priri 
nuirta ir išnmgta. Vyrai dėvi komi*arn* Vinivalev dabartinį dūlių Imtuvo tik vimų-vienn* 
visokios nišie* unifonna*. -lovį pavadino tikrai pavojin- ut»tuva* ti.-illaglu r iš (liiea- 
DiiuReli* iš jų yra rivHinaer ru. 'go*.
rubmiM*. | Kolčako armijos t’^ri i -'l*’"vn» Cnllnrb-r *avo

Armija turi <> iinglii “tau-. imgativj iMtsielgiiiių aiškiiu
kas.*' Ir veikia *J(W mylių ilgio' C*'”-’ * *' •• “

at-tovni. kurie karščiausia p.1- 
tar«' priimti |in-|*irtiiiį biliu. 
virai n>**vpriiixrntii<>ia tų di*- 
1 riklų, kur gyviuui ntrivini. 
Sulig priimtu liiliiin. (i-tn'y 

imli |ir<ijrl.t>i.) («■ Lutė- |*-r
Kolčako armijos ilsisi.

<HirijBlf’jr urpesiojr i* (>ui- |||o< imuporfai ym kntv* ibIUu* vin Mtk<aluiujnii«
frantu. Kad ta neskaitlinga nr- *ko. datuotoje *pa1ių 14. sako- ...... , ..........................................
mija iMŽangiuoja. tai aiškiau- uia. jog visa siaurinė Nibrrijos negeistinu- ateiviu* vy- *u saviiui turi turėti |m*|.,rlii‘ 
mns faktas, kad ladševikų ka- (Koleakol armija ilsisi išilgai riau*yl*- visuoiiiet gali <lr|*i

,u|ič* Tolml. Kito* dvi armijos 
yra vos už |«*nkių mylių nuo 
to. U|*'*a.

Nrmiriečjr frante Silmrijo*

(viriai ntnletnoralizuot i.
Pasiduoda pulkais.

Ii pnt»**iiiių iiatiriiima. joR, 
iKilirvikų kareiviai pasiduoda . . .....
pulkai*. Virimui, jir atrinko Į««nuonum..južauRiuoja ir pa- 
Wt šaudyti, ar kitaip kaip gin- l’“" n,‘,*,'‘v,V' 
tie*. Paimti nelaisvėn liblSevi-1 mm..*.
ku kareiviai, pnnak pranešimų. BALKIU IKRŲ MI8IJA PA- 
i'iielai apsiima išvien veikti KYLA PRIEŠ RUMUNIJĄ, 
prieš lioUeviknn. Kn«n jir ap- Į 
)'n*n« ir uoliai pildo kitokiu.
]mtama vinių*.

Jir ]tti*akojn. jog holševikų 
pulkuose pnkiln«i nlmlnn |in 
šmuliu. Ofiricrni «k*M*rtuojn. 
1‘ijo-i |Mipu1ti nelaisvėn. .Iii* 
nujnnčin. knd kimnivt lm< su
imti. tuojau* bus sušaudyti.

Ikilšrvikų knreivini indai.- 
viai dnr pasakoja, jor Trorki* 
<-ų* |»ašautn», si Mtiinn, už
daryta* knlėjinmn. Kiti neini*-1 
viai tvirtina, kad Tiwkj »u 
I .minti ntdudr jnrininkai.

Dar pažymi, jor knatu* vi«oj 
bolševikiškoj Rusijoj ainuėių. 
hadaa.

virai nereikalingi. tieji į Nnv. Valstija, ateiviui 
, , t*,

ur. i*-- I*. |m»|Mirtų rin nebus i- 
įtarti. |ui.irrtn<luuui jau gy- Iridžmiui. Pn-pmini turi Imt 
vuojnnėiai* įstatymais. |i.'iliti.lv’i s Val*1ijų kmi-ulių.

Waahin<tai. spal. 17.- Ka
rė* i|e|mrtnnn*(rt*» |m*ki-ll*-. 
jog lielgų žetiulirbj *lė. orai 
nixarij<>* šioj šalyj už 42.77rti. 
imsi |u*rkn tiMikių žiuulirby- j 
lei mušimi ir kitokių įrankių.!

Washington. -imlių l< 
Kongnra, al-tirta* ltollin'."*-r 
iš Mii**. vul-tijo* imdnvė kiai- 
gn-aii biliij. -ulig kurio |**r 
Ii u**-m—iii* ud*n ilgiau turi 
Imt ftždnm-to išvežimu- enk 
rali- i- Siu. VnMijų.

D'ANNUNZIO /AU KUSI 
LEIDŽIA.

Kreipiasi jis j Prancūzijos 
premjerų.

Paryti“1- -|«d. 1**‘. -

TALKININKŲ PAKVIETI
MAS BLOKUOTI BOLŠE

VIKIŠKĄ RUSVA.

PakviesU Vokietija ir neu 
trale* šalys.

Vienna, *|ml. Iš.—Talkinin
kų generolų misija jmtikrinli i 
llumunijo* veikimų |*siuntė 
savo rnĮsirtų vyriausiai taiko* 
konfrrrnrijiis t n ryla i. ItnĮsirtv 
panakyla. knd talkininkai ut
im *u aštriausiom!* priemonė- 
tai* turi -ut vark vii nesuvaldo 
mu- rumunu-, arlrn tuojau* at
šaukti misijų, kaipt ni-n-ika 
tingų daiktų.

Ilumnnni visas laika, nž»i- 
itndinėja pl<4tmai». žmogių 
dvstėmis kaip ropinio*, taip tina, rriombia 
Austrijos teritorijose, kad tu i Ta* viui* šąli* jmkvietė pri 

' tarpti rynan-ioji taryba iš 
| nieko nedaro.

Londonas. -pnl. H.— Itrrlv. 
no laikrašti* Derliu Tngeblntt 
iit-imiralino talkininkų mitų 
apie blokavimų ladlevikinko- 
llusijo*. Notų rin iš vokiško 
laikraščio |M-r-|muziltm> virt.,- 
laikrašti* Dnily Ibrnld.

Iš to- aut,,, -užinoiun. jog 
talkininkai kovoti prie* l*d** 
vikiškų liu*ijų pakvietė; Xot 
vegijų. I tani jų. Švediją. Itlan 
iii jų. Suomi jų. Ispaniją. ftvri 
.•arija. Meksiku. Chilr. Atp-n 

Vuvnirl,

to «|ėti prie Idokado*. m--, ntiol 
talkininkų, bolkevikianuu h

gini gruu*,jn vimuii* vW|«iti m**imu* Įiaštn nr telegrafu *u 
jotu*.

štai priemonės prieš 
bolševikus.

1. Xi*lei-ti jokiem* *»Vo 
valu- -n pvi-kėtiii* plaukti į 
Isdševikų ia,*tns ir j -aro uo. 
tn* nepriimti Isdševikų laivų.

2. Ili*ika1iiig»s nrholM-viki* 
kai l<ii*ijai preke- -iii-ti per ir 
neladšrvikišktl* Ilo-tu-.

it Ni-luoii įsi-|M>ttii noriu 
tbon* keliauti lMd*evikišk<4 
llu-ijoti n ti''pii|m>uit i ItolL' 
*ikų pn-poitu. Išimt* • aut 
Imt daromo- tik |m*ilaru- st 
talkininkai* ir *ųjiinrin**uii' 
siešpatijntiii*.

4. Kele|*ti liankiHii* ,lunt 
krerlitr* l*d*evilrnui* nrlm ve
li kokia nur* prekvbų botševi 
kiškoj Rusijoj

Ti. Pertraukti vi«»kin. -u*i

lui

■ ' ■!

DIDELI ANGLUOS NUOS
TOLIAI JURAŠE.I

Londonas, -jml. I*. Ka
ri- metu Angliju piarndo 
pp-kyl*,. hitų 7.7aJŲWt to
nų imitpillHi. pll-kelllt* ria O- 
firi julini.

inr.iiUK >■>* laivė* 
iš tų laivų mi-kiindum liJiX\- 
U.*ži totui-.

Si lai- ii-iii* laivai- pra
to.. ii 11.2*7 žinai*—.

Kaili- 
hutais Int'um- I Jnliri.-Ie .1* 
Aumunciu. kurio ind.naujam.i 
italų kariuomenė turi užėiuu-i 
niii—tų Kimiu*, premjerui < Ie. 
iir-ms-uti pii-iuirtė ti'.ilirp:mi<. 
I*nišydnmn-. ka*l |«stnra*i* 
Imsiuiiriiuirtų mirsiu 1‘iiue-- 
Įmdiinti bii-vu mie-tu ii no* 
tu.

i Titipimt pnila-šumn. jog An 
minr.io |«i-ke|l«- umnife*tų. 
kurtumui -orimi ir italai kvir.|Uilu arkivy-ktųa. 
ėiami -mitaipiiii pripažintijdauui* |msyiis*jo.

i tautine* Iri-,**. Vadinu-i. k>G1 
I itiein- turėtų mi-ikd-ti i !

|i**e , Į 
Manifesto* vi-ut pl>» ,ni uu

tadševikišku Itusija.

Maršalui Fochui instrukcija.

Tolinu- maršalui Purliui 
duota in-tniki*i.ln pinm*-ti Vo 
kietijo* vyriaii*yl*'i. jog anglų į pripažint i imrijmudr' 
ir piaiK-tuui kari- laivam-1 
Suoinijo- nžlajij j-nkytn Ido skleistu- Ink-tytaviii-. 
kiloti visus tailJrvikų un-tn-j š'-i« tvirtinamu, jog pum 

iitnikyti vi-ii* laivu-, pinu , j,-m- I’b-u**m*,'iiu niek,, m* lu 
kini»-m* j l**l*evikų m»-1n*. 'IX. į; \umiur.io at>ili<'pin**

Motoj,* talkininkai |"rilyii>i.|Ji. tu,, r, ’.idti |druiinu-in *u 
jog Ih,I***i kai u *av,i inirrlui |,,, 
<-i,i><iuile« rrvoliiirit*,. prairti.' 
um grūmoja vi-ai pasauliai 
Tad In |mvojų nisiii nu*trlb1i| 
.lilbllt paėl'lje pradiloj*'

Talkininkai ptamš, Vokieti 
jai. jog aplink Vnkietijų lilnkn 
<ln nnnnilrimr
Ivgomi*. kad 
tatalrn vy;ių

I

0

AUSTRALIJA STOVI UŽ 
AIRIUS.

Melbourne.-|«it.l4. - Man-
• <’in kalbė

jot: niekas 
negalį- turėti pn-itikėjimu 
\nclijo- K eini U-tu. kur- nus
kirtu- išrišti Atrijo- klau-i- 
mų. Virini Au-tralijoje urbti* 
put.'tikinii Inip ilgai. kol Ai
rijai mini- prifuiž.iiitn teisybė.

1

C

Stockholuas

ORAS
SPALIU 18. 1919 M
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SM9MM R ATSAKY
MAL
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PUIKUS TEATRAS

‘N a s tu ta’
MUZIKĄ PARAS?. X rOCIl’8. 

Parengta*

LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPOS

kjrrię, nea jie jau vakarykš
čioje apdirbti. Reikia raitoti 
tik prie klausimų, paliečiančių 
antrąjį gyvautam ikiraaį. Tre
čių dienų daryti taip pat, 
sastajaat vieu prie klausimų, 
paliečiančių trečių gyvenimo 
dalj, ketvirtoj# dienojo daryti 
taip pat nestojant prie klausi
mų, peržiūrėtų pirmose trijose 
dienose.

Peržiurėjus visų gyvenimų

UmAmb. Kaip ir kukta 
irki n pnnrrBjni pne uipatin- 
ties ii viso gyvenimo!
Atsakymu. Prieš pradė»ianl 

rengtis išjmžintie* iš viso gy
venimo, reikia patirti, ar ji yra 
naudinga. Mat ne visų žmonių 

rovusio.* vra vienokio*, ne visų!reikia sukelti gailestis ir pa- 
viųtioki ir reikalai. Vieniem* *ikctinima8 nenusidėti. Jei pa- 
žmonėm* išpažinti* iš viso gy- ti širdis nemoka to padalyti 
venimo yra Imtinai reikalinga, savaimi, tai galima pasinan- 
kiti galėtų ta jo* apseiti, tat doti ten pat knygoje atspans- 
jų atlikdami pelno dužiai nnu- tomis maldomis, pavadintomis 
dų, tretiem* išpnžinti* H viso gailesčio ir pasižadėjimo ak- 
Nepažinodama* Tambtoa ai us’pMhpių b MhnT** 

bijau pasakyti, ar Tomistai jrt pataikytų kų nors už- 
reikin ar neveikiu eiti išpnžin- mir-iti ir šitaip sąžinė* sųskni- 

tų bedarant, tai Dievas dova- 
^DpdtataZlTMHktrn^ 

kala* tų nuodėmę pasakyti to- 
lymesm-se išpažintyse, jei prie* 
tai žmogus vėl jo* nražmiržtų. 
Kuomet išpažinti* iš viso gy
venimo yra daroma ne iš būti
no reikalo, o tik dd jos nau
dingumo, tuomet nėra reikalo 
užmirštų senų nuodėmę sakytis 
vėlesnėse išpažintyse.

Dar kartų primenu, kad iš
pažintis iš viso gyvmdsao kar- 
jtai* būva kcnkminica imogvL*
I Kenksmingumą* būva nevien 

Pnrimeldn* reikia peržiūri*- fll|i,kniit išpažintį, tat ir sus
ti savo gyvenimų. Tam tikslui darant, todėl prieš pasi- 
geriausia yra ji padalinti j iru šitomis
ar keturis skyrius. Pirmas sky- p.i. pžw». reikia pasiteirauti 
riR* btų kūdikystė nuo pat nuodtanktassia, ar Hpnžtatta iš 
pirmųjų atsimenamų dienų iki gyvenimo nebos kenks-
subrendimui. t. y. iki IC maž- minga. Tiktai turint nuodėm- 
daug metų. Antra dali* tclm- kiaušio yri*****^ galima pro- 
■to jaunatvė. JI apima laikų sąskaitų B
nuo subrendimo iki apsiren- ^^ 
kast luomų, t y. iki vestuvių gu. p. DaRya.

kitokio* pn'torio* gyveni-______________
A penuiaM. Trečioji dalis VAUM30B flAnUKAl. 
■myhtakfam luomo iki fial ______

Amerikų dar0 labai didelę per- The Bumu of War Risk 
mainų žmogau* gyvenime, to- Inraraner vista* to emphariM 
dėl naudinga yrn padalinti pu- the importance to aerviee men 
riau tų gyvenimo skirsnį, ku- of one of tta proviaion* of 
name atkdiavima* įvyko. Jei tta War Risk Insuranre Aet 
k* atkeliavo nevedęs, tai tegu 
■taip dalba aavo gyvenimų: 
1 kūdikystė, 2 jaunatvė Ltetu- 

3 jaunatvė Amerikoje, 4 
moterystė* taikau Jei kas 
atkeliavo jau vedęs, tegu dali
na savo gyvenimų šitaip: 1 
kūdikystė. 2 jaunatvė. 3 mo- į„ or disability whieh
tarystė Lietuvoje, 4 moterys- »□< oeeur prior to or 
tė Amerikoje. |«rithia one year after di»-

Padalinu* gyvenimų į skir- etarge or resignation from 
sniu*. sąžinė* sąskaitų p'rinu- tta aerviee, escept that wberv. 
sta yrn daryti iš kiek vieno į after a medical esamination 
pirsnio. I‘ave<tant tam tiks- nmde purenant to regulations, 
lui po valandų, keturiose die- at tta linų, of diseharge or 
nore galima lengvai perkraty- resignation from tta servieo, 
ti sąžinę ir nepailsti. Pirmoje or vithin sueh teasonable ti- 
dtonoje per valamlų, ar per'me thereafter. not eneeeding 
pdsvataiKtį. galima atsiminti i one year, a* may ta alloved 
visu* kūdikystė* nusikaltimu*, hy regulations, a rertifieate 
Idant tat butų lengva, pataria |la> ohtained from the
paimti nuiMnknvgę 
ni}l** Jums," n*.*iv< reti IU3 la
pų ir pradėti ekaitjli nuo žo
džių "SųžiiH-s Sąskaita.“ Per- 
skaičius pimų klntidmą. reikta 
Stoti ir ntsimiuti atsakymų 

i. Tndn imti skaityti antrų
klau-itiiiĮ ir vėl sustoti iki at«i- 

| menant atsakymų. Taip reikta 
skaityti ir stoviniuoti renkant 

I atsakymu* vi«iwn< klausi
mam* iki pm<lžiai 114 pusla-

Atsakymu* renkant pirmoje 
į dienojo reikia j**ržiurėti tik- 
I tai kūdikystę ir dėtis ntmin- 
I tvn tiktai kudikystės nusikal- 
I timns. Prie klausimų. ]*alie.1 
' čianėiii vėh sniii“ *..

ku , nereikta »u*'oti ir nerei- 
lot, i,*škoti nl <il* y Ino.

I Rytojau* dienoj,* vėl reikia 
I trujriti J<n*iriel i ir v.I in.ti 
I nuo pradžių skaityti klausi- 
| tnns. Tik m-rvikia sustoti prie

An-imų, ,

Kiek vienas galėsite išbandyti savo laimia. Ir nusipirk
ti pipai, paukščiu, žąsių, ančių, vištų, paršiuku, bulvių ir 
kitokių visokių gyvenimo reikmenų. Taipgi, bus parduoda
mas limosinas ir automobilius. Bus gardžios zupės. visai dy
kai. Prasidės 10 vai. Ryta ir tęsis iki vėlimo vakare.

visą mSn. Sered. ir Ned.

Et'Geo. M. Chemauskio Darže 
Lpom» UlinoM

i 
i

Nedėhoj, Spalio 19 d. 1919
BRIDOEPORT

ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE,
32ro Place ir Aubuni Avė. Svet atdara nuo 7 vai 

Pradžia 8:00 vai. vakare. įžanga 35, SO, ir 75c.
GKIlRlAMiKJl:-
nitioiiii užkvieėtnme vi-u- m-kiriant nei viena ant- 

šio |>uikaii» Teatro. Veikslą* Im* per-tatoma* pagal 
IJeluvv.4 gyvenimo.

Po programai Im* šokiai, |»rie puikios mimikM.
Kviečia L Vyčių M kaupa- Į

ties ii viso gyvenimo. Tų gali , 
patmryu iiKui Rungiu per 
— --- * - ---t-av >_Į •- —V----KQ&i|ęBS j 
patartų išpažintį ii viso gyve- | 
ainio, tai reikia rengtis jų gerai | 
at Ani, jei jmsakytų, jog uorei- ( 
kia. tai neprotinta butų ne- ; 
paklausyti, aor. širdis Ubai 
trokštų tos išjužinta**.

Rengianti.** išpažinties iš , 
viso gyvenimo reikia pradžioje , 
pasimelsti, kati Dievas-duotų 
atsiminti visas kaltybes, ir kad 
pridėtų drąsos jas pasisakyti. 
Ta malda yra gana ilga, jei. 
ffunkn 2 ar 3 minutas.

MOKYKLA. liet uiusų jauni bernaičiai 
neturi to* laimės. Jie, jalmigę 
pradinę mokyklų, skirstosi j vi 
sas šalis. Jie toliau jnn neturi 
tėvynė* mylėtoji), mokytojų. 
Gailu matant tokį lietuvių ]>a-

Lietuviams tartų labai 
dingą įsteigti augėlesnę mokyk
lų. Jauuimo skaitliu* kasmet__________ _____ _
didinasi. Jisai, pabaigęs, pradi- dėjimų. Tie prakilnų* jau*mai. 
nę mokyklų skirstosi.) visa* ša-kurie laivo įdiegti pradinėje 
Ii*, kur tik randa tinkamesnę niokvklojc, karta* nuo kartori- 
mokyklą. Žinoma, kad sunku M eilimyn. Kartai* lėvvuės I 
yra jaunimui surasti tinkamų:,,^!.-. vi<ai limųm jtJ KnlvreĮ 
mokyklų tarp svetimtaučių, ne*t „febųduta. Tad-gi reikalinga! 
lietuvių jaunimas turi skirtin- yra jirtn, lwp>1I-u 
guajausmua. Jis trokšta mylėti 1
tėvynę Lietuvų. Prakilnu. Ue- 
tuvių jaunimo jausmai yra 
blaškomi ir slopinami kitose 
mokyklose. Daug musų jauni-1 
mo netenka tėvynės meilės.

Našų jaunimas yra atrižy-
— * a - -*---- > - - —u --■»_» ■Drjęv <1vbm<ni iniiouuuniiuc. 
Daug vargu sena močiute, se
nas tėvelis, kad išmokyti savo 
jaunus vaikeliu* karštai mylėti 
Dievų. Be ta, daug pašventė 
laiko gd Ik inoky*tojo* seserys, 
kad pradėtų ditfbų močiutės ir 
tėvelio patobulinti. Jų vaike
liai pabaigę pradinę mokyklų 
yru it baitu i«bu apvilkti. Ma
lonus jto yra močiutei ir tėve
liui, taippot ir tėvynei Vaike- 
Ihi jautei dėkingi močiutei. 
tčve!iui,taippat ir mokytojoms. 
Jie trokšta ir toliau surasti 
mokyklose tėvynė* mylėtoju*.

Jauno* mergaitės tų lengvai 
atranda. Jo* palnūgusio* pra
dinę mokyklų, pradeda lankyti 
•v. Kntaim Akadeudjų. Te- 
nai jom* yra malonu ir link
sma. U tert galima tikėti* su
laukti gabių ir darbščių mer
gaičių. dirbančių Dievo garln-i 
ir tėvynė* naudai.

n*u-

Ju trokšt* mylėti

priklausyti paaekmingunui* 
atlyginimo reikalavimų, pa
remtų tuja teise.

Karė* Nelaimių Apdraudo* 
Teisė sako, kad: “Negalima 
mokėti atlyginimo nž mirtį, 
arba darbo jiegos netekimų, 
jei tat įvyksta ne ankščiau 
kaip | metu* po paleidimo ar
ba atsilinoMvimo iš kariuo
menė*, išskiriant tik tuo* at
sitikimu*, kada gydytojo išty
rimą* duoda teise naudoti* 
tai* iHitvarkynuri*. jei ta. iš
tyrimas įvyko paleidžiant ar
ba pa*iliuo*uojant iš kariuo
menė* arta protingu laiku ]mi 
to, liet ne vėliau vienų metų, 
sulig to kaip įstatai leidžia 
gauti iš Di rektoriau* paliudi
jimų. knd paleidžiama-i* savo 

visian of lnvv and are alloving |»leidimo arlm pa»iliuo«av lino 
tlieir 
lnp*e.

“Rn- director to the effect tlint the 
injured perran at tlų. tinie of 
hig diseharge or reiignation 
wa» suffering from injury Ii- 
kely to result in death or di- 
sability."

Many disehnrgetljnen are 
inot familiar urith or art* in- 
clined to disregard this pro-

FATONIC<■ iw,m iimniinnMi

.«

ttumiuuuiuuuiuuuiuumi

REIKALAI.
Į VISI BŪTINAI TURITE 

ĮSIOYTL

*. SMETONOS
F.rnro i tarimų<»• V*rv*H«l*ri»4o

•kaler Uk ita jre U ^*ud*>a 
rnn tJrtBana |VrakSr«M« I
•tena I^vrikrltia ant atvtrvt>-a fnr* 
matu. tal> lui X41« mva
drevei* |*aalt|«1l UbM rralial at* 
a|*e>Nrta |*vAto«r ■fnh'**'. h’ysr 
frrgtakriitre (MiVHkdta iJHitvtu va|». 
lytam*' ir t a trtla* vJ4Uvte. vlrtduR 
brvAl4ant«* AUrvaikla ir viri Mrjfr>į. 
k .a Uet«v«4 Ltaiavt-a Varpau. Ku. 
I. Katei Ilk U.

Antra |M*4altlntft dil'lninko 
Aliukų*, m Lkritnoa Ir 
botlata »« C«4*t kaina. Vilniau* 
uilaata. |«ar •daail «n»r VHI> ir Urių* ; 

btesirta. Itarjoae aftalirema. N<* 1 
Kaina te.

r. •*

Kaip jie Imtų linksmus *u-| 
laukę savo angštesn,'* mokyk-; 
los! Jie visuomet Imtų dėkingi 

1 lietuvių visuomenei už *zmž:j jų 
išauklėjimų. Matant dalmrtiuį 
lAetuvos liūdėjimų, kiekviena* , 
«* jų geidžia jai daug gero. Jie i 
trokšta «M jo* daug darbnoties. , 
Tad-gi ir me* parodykime ant 
kiek mylime tėvynę darinis ta-i 
pasišventimu. Pastatykime ši
tų jaunimo reikataviuių janna 
kitų mažesnių darbų, o neužil
go susilauk* musų januiuta* to, 
ko jisai taip dideliai p.ire*l«n- 
ja. J. R-M.^

U «UV. VAL. GELEUnE- •*7^73' 
u* smromoao*. | UETOVOS VĖUATO
IV. D. Dine*. Generali* Gele

žinkelių Direktorius štai kr 
praneša: Geležinkelių atimini- 2259 Wert 22 r.d St, Chicago. 
st racija tinta artiiiilstaurta* 
|«*taugn* pristatyti užtektinai 
vagonų, kad sutiko* dabartinį 
padėjimų. Nuo rugsėjo 2d iki 
27 dM 713 naujų prekių vagonų 
Imvo pavesta grb-žiekeliauLs

Rugsėjo 27 <1. iš IdtŲIkl I',-. 
di*raJė* tamtrolė- užsakyti;. 
<iS4£» jau užbaigta ir vra var
tojami, o pa<lėta saud,*- 
I i uore. Tie, kurie sandeliuose 
patintami, yra sutrnncruoli ir 
tuojau* pristatomi vnrtujimui. 
2X377 :• užstatytų vagonų dnr 
reikia pa»tatyti. .

imi

mt- 
gn-

OiOTVL

FARMOS!
BARGEHAS!!

Pilkite A'rvj’l’fl) Fnmtaa !»4dto<i« 
• > j tustuviŲ riuBtakv 
H.siUtasJ kurto) >iu PtatirA

nuntokti *.»ir ttotol vamra fto 
p.H*n nmift ?• I*»rinw įtariur«-i m*« 

mv*» 1’UMknu ItaiitiriUi* turtinto
Ir K'ihtri l,Mnrer*

Ii* j insHRvtuiųil l*«k» 4*4*-b nkrflllitl llv 
lutni •'Difir.ia |mrt narį rwr «jtt Muf*»* 
| • •••»>. t» »• f. • Iu* »•.*••* k’..;* *ut>-« 
IhiIm-Im* luMItia tatu ••Klišai 
I ka4 |»undt»*«lUtowt«»* ItalUVu.rug, 
lMe'fi«tt| turi** r>A«n!l {•litro
1-1'4 ir tafrln i»ru t metama

k*>! n««itta*r*f>i titrj*
I) Kilti lirnll I.h tunų Aura li>|h 
k ta k tr Ttaitta tau tartai ir* la j-tv** 
m *r®tl n f-»w kurj r* '
ta v»t«<taMaM ir tf'ttauaui įtariu 4»f , 
ltolUžl‘4 tal»t ’lk'M Ritantis.o Alue-fiksM t 
Apiraik ••tailtaue turrutipo Bh*rin' 
•ta«4(tdtea Ali* k K*4<ml>i r«•**!*m i
Hta|«M 
tta* Ra

Kiekviena kurta tu paspaudi puik*—
Kiekviena kart* tu važiuoju deveitorių—

Kiekviena karta tu užsuki Elektros kviesi—
Kiekviena karu tu važiuoji clektrikiniame kare

••taikau* turr**’Wo
Ali* k

|>N V*n4't>lftat j 
4 **a t^nala ir Ti*fuuu Aiva* 
Crii.i' 4*ftinaa drl riauki i Ja* 

l*ur*«>vi«|. ir t M»4»a
J*-’>» 11 ty Iu nU*. Inu artai M«Cta an 

Aliui. iM-miii U*»Hųtaa Iz ukal, Ita'i.a 
raikMia auvinaaia ufirtala ir ea*>« 

•tai* g* t) AviravsMi k«4r| ynaikta-ma 
rnriritue.a anatviMfa M»a turima •• 
l’-FifM |M«m. U trirliei hriii.riti ku* 
G» ii.u** jua l«“kan U fita l.'Hihl'i 

mnH>* ktfva d'* 
•1 • tam* • .r»* *»a »u menksta

’ nkaia t*!rta<a I «!•>• vra a« f.*u. 
k» iftPrifaU au re tiUaev»

U e;>vi.l«.a tu MiAi* 
riia a.1 Itattiia Ir |a>tai. 
r-<*VT tariny l*»rk 
f irt ų ritt*i n>t«i k** 

rukMaftAja d>Jnnų f*l- 
lot«tolima ata-ktao ii to* 
iMru fMrku r.u«i ui 
Muki* rma rr«>*u at* 
ua tilta m|K • JlB**«n>e 
*w |*n taa ffkr«ma Trl* 

•raka* 
LiUrit

TEMRITE.
Ijilrni puiku* kampinis 

nui* nnt 4 |mgyv«-nimų. mi
xu. vlektrn. vnnoi'ii-. toiletai* 
ir kitai* m<«l»*rtii:kni* įtni-<- 
rnu*. 7 melui kaip statyta*, 
rando* neša |1.77<i.<G metam* 
pirks 412JKM). l<-nsu>* išligo-. 
randasi nnl South Sidr*.

Kumpini* muro taiina* lutu 
ja* laimi puiku* ir paikoj t it 
toj 3 nugulu. Gnntžius dvi I 
automobilių, visokie i tuo 
mmlo* motlcrniški įtaisinuii. 
rando* neša $2.I<m.M* metant* 
kaina 4I5.INM).

I Taipgi turimi* dnugyln 
______ i ir ž*,an-ttii-m* kni 

Tei*«*« tmm*. Ateikite jin- mus mi 
dum* pririnksim,* tokį muim 
kokio ju* ieškoti*.

S. Slonkinls Co.
3355 So Halsted St Chicago

Jeigu turite i^a.tn arlm nu 
tornoluiiu ir norit* mainyti nnt 
namo, ateikite į«* mtu, n m*** 
išmninitime.
uuuimaiuimniuimiitiiiiiiiuiiiitiiiiiii

* ’i.

'•* ««*-. >r»i

atsimink apie

Chicagos 
Elektrosrights tliervunder to *»iku j"u buvo taip nekentė, 

ję*. kad iš to relinio buvo ti- 
Ile<iue*t for the certifieatc bėti* J° mirtie* arlm negalėj!, 

mentioned nhove should tie n,o užsidirbti duonų." 
mede to the Chicf Medicnl Kaikurie paleistieji iš kn- liarp-nu 
Advisor. IJureau of War tti-k nuomonė* nežind šito 
Insuranre, \Vnsliiugton, 1). C. j‘tato nrlia yra palinko nežili- 

rėti jo. todėl leidžia «avo tvi- 
reni* | m vi reti niekai*, 

i Augščiau minėtųjų gydyto 
jo iKiliudijimų reiki* prašyti 
i» Medikalė* Patarmė. Virši
ninko K'liief Mniical Adv< 
►or) prie Karė* Nelaimių Ap- 
<irandr>« Rast ir*’** \Va*liinrf<» 

I ne, D. C.

...Kveni.... lai Pin‘«Tno Departamentai apie
Karės Nelaimių Apsaugų.

Karė* Nelaimių Apdraudė- 
Raštinė nori pažyr.a-ti tanui- 
nudem* kariuomenėje svarbu
mų vieni plato iš Kari-* Ne
laimių Apdrandų Tei»ė*. ne* 

kudi^nuo to ptnto išpildymo gali

i>
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A KIEDI8.C0.
Robinsor- Building.

ScottviUc Mi

i
i

Paroda
Coliseum, Spalio 11*25, 1919 m

Atdara Kiekviena d.<*nn ir Nedėliorr.is 
Nn0 11 išryto iki 11 vakare.

Pamatyk (rainu B'kita 
Spaudi;imjji Tckgrala 

Darbo Taupymo dalykus dėl namo.
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— - v - ------ - w ----- »sl Į _ ____ _
om Liftu vok vurdo nicluui of- i»t.. taFrĮ^įiiĮ.

nw»Mt«j»‘. •••» >;■ .—-o-
TlhaitA. «*a'. Mu | rtrara >Mra «8taMMbM aMZIIHJM. U ra e CnT* T«*«ha

it,.*** »i****t*t. trtUkn«UM
•u,a Kra* «• Jl iMmilM naa-
La »•-<»« *•« *rat«itthlt». taum |alnl yra* 
•mtiiiraa* inH u trailhaa m*»4i> «r*
L« ou-a rvsaMųo* .ratisr. *raa<i«

• . • oj tuararra- Lmrro aata**** tvitve
|. -tara, *•«>»> n*i**ra»

‘H R A II f. A S" I"1 *TW* tai ii to, Mmyno. 
tiRšUi.na I ji turėtų pelno 29 dolierių* ir 

T ***wr*w1!" , '20 „j, j Tai tiek at-
muroAs H hij Hnc on.. mr. pigtų gyvenimas, jei skerdyk- 

*.*••**. *>*-««*. t*M> iju bendrovė yj^ neturėtų p*-l- 
trCMMs «W XI IIM■RimoS j;_Wnoa, Vra no> • dlrb”l-

ra nota- u« Kadangi niekas dovanai ne-
n>w~i»>x smhmo »*■*•<• diria, tai ir bendrovė liautų

M.rru-uu r»tr* w> «ii4h siks. . (|irJM|Hji j<.j pelnas hutų utim- 
*• un* Sr * o>rv (n, ^-ai. Tn,|n „kerdimo dar-

—1 - hų dirbtų mažesnės įstaigos,
ram rn UA»A»rat IMMMKAAMS darbininkų
-DRAUGAS” .visose valgių gaminimo pra- 

UM. t—f- IMm. ■.-deUro.ra. '•'“"U’* Aukose, O t Utėlę MU- 
<■ ui h »t-, k.u>ai doti* svetimai* agentais. Tiems 

>*<*■■» ............................... •*-* turėtų duoti komisijos ma-
r“rt “c”........................ M■" kiaušiai 25 centu* ui dolierj.

FM»Mh$r»i» ••kaai iMuJm. Lai- n ■---------* ■ *lmV$
IMB ••• oA«iraAy>aa •• KOulJMUIl^L

ra* Naujo a.*o N*™ srauo® skis janfieno* svarų paleisdn-

▲menko* kariniarai užriraię j Lietuve*

nw*«H J«• jMMinKVT- gera*' **»*ra-
Mraa rraa. r..k« marai » .««.l,lnvo *nnkrovinink*m« nž n** l 
adtVAaa. I’*t*4t>*1 4i*.l*‘*UAsM -I',- t l
UaL krot.jt Ar ’Mm»« j < •»<1<r”
erta hmm* I

DRAUGAS” PUBUSHING CO. 
1800 W. 46lh St, Chicago, III. 

TrlKosa. MrKMrr .Ilt

Stokyardai ir
Teismas.

Nesenai visu Amerika suju
do, nes valdžia paskyrė tam- 

C tikru* /eisėjus, idnnt ištirtų 
didžiųjų skvnlyklų suktybes 
ir pralobinm. Buvo sakoma, 
į^g valgia dėlto taip brangus 
kad skerdyklos susikrauja 
milžinižkus pinigus ui mėsų ir 

. Haip valgomus daigtus.
Cndahy’o bendrovė nepasi- 

_ tenkina tuoini, kad ji teisinosi 
vyriausybės atstovams, bet 
dar kreipėsi į visuomenę, no
rėdama nusiteisinti ir jos aky. 
se. Knygoj*- susid<*<lanėi<>je iš 
44 puslnpin yra daug akyvų 
dalykų apie 'lidi'lę ir |s>lniiiga 
pramonę, bet tie dalykai 
■nūn* nesftirlm. Norėjome lik 

' patirti, kiek Cudaby D-vė 
kalta už taigi, brangumų.

Pasinei**, kivi tn Bendrovė 
pusk litiniais i,s-tais j pramo
ne įdėjo $414štšL~.'U.t*t ir pel
no turi-jo |3^7(i,SQfUiS. Tn.ij- 
P*i aakant kiekvienas 41 <|o. 
lieris atve<|ė iri- <k*lii-riu* p*-l. 
no, tai buvo 7 ir pu-ė nuo šim
to. B* i ji tiir<j«* l» milijonų 
dolierių skolos, už kurių mo
kėjo po 7r; ir už 9 milijonus 
morgcėio |hi 5';. Tokiu Inidu 
galutinasis |x!iui- sumažėja.

Bendrovė |n-r tuo- metu- 
buvo ĮiardAviisi valcomų ii 
nevalgomų daiktų iiž fcNG,. 
tttUm.J'i. Tat reiškia, kml 
nno kiekvienų 2«’> <l*ili*-rių. 
perėjusių p r bendrovė, rnn 
kn». jni liko dolirruii, arba, 
maždaug, rirtian doiieris nuo 
šimto. Muša- pirklys su tokiu 
uždarbiu negulėtų gyventi.

Nuo gegužio 1!'17 iki lap
kričio 191S iii. B-vė p.-inintė 
o9.50S.ttt5 -vartė- |uirinktto 
jautimo- už. 4S.M5.24ti.ls. Su
lig apskaitymu jo* |*< liui. už. 
tų jautienų buvo ųs|.<>**2. b* ar
ba kitaip sakant 84 t*-ntai už. 
395 marti*. Jeigu ta: pa<i<la- 
rylų, kad l**ii'h**vė neturėtų 
j s‘Ino mi skatiko, tni tn rųšt< 
mė-os atpigtų tiktai ne
pilna ketvirtn dalim cento.

pilnai 12 centų. Tai-gi šeimy
na imanti j metus visiem* sa
vo reikalams 5.840 svarų, už- 
mokėtų 700 dolierių. Perėja* 
kotiųmnijai j smulkesne* ran
kas prisidėjus agentų komi-i ... ....
sijom* reikėtų pridėti ar. *’-
nuošimčius komirijo*. lokiM »*<«« <■!•» jtaai tw- 
Irndu šrimvm už tų i-rtj valgį K",«’ •į*’
išmokėtų ne 700 dolierių, "* «’*’ .’rru’h'"-
875 dolierins. Taigi valgis ne- .1^ -rartMu-srariaanstų domų 
ntpiglų. c. |«l,raugėtų 175 do-
lieriais mrta'ns.

Žinojome, kad Codaliy 
('<(tn|m'jy yra katalikų veda- 
mn. I’atyn.-. jog prieš kitas 
skeniykln* ir prieš ją rengia-(dolierių. tiek tave* veriu skili
mas yra teismas susirūpinome t", tiek >u tavimi skaitosi, 
iniutydami. kad, gal, ir kata- Taip yra ir su 1-irtuva.

IJcturo* valdžia lų gerai
■ supranta, ir dėlto 

i savo

Pirma, būdavo, nueini kur 
į valdiikų ar šiaip kokių į*, 
taigų, pasisakyk e*ų* Hotųria, 
valdiniakM pastatys akis ir 
klausia: “H kur, kas e*U”. 
Na, ir aiškink visų istorijų,

Rugsėjo 27 <L, 1919 m.
flertramas Kunige 
Profesoriau >-

l'žvakar atvykau Paryžiun. 
Porų sykių atsilankiau delega- 
cijon, liet maža kų tepatyriau.
Bordeau* dėl nežinystos pra

leidau gerų progų—ant ryto
jaus |m> išlipiusi Imta lietuvių 
vakaro. Iš belaisvių, liovusių 
Vokietijoje, ir Amerikos ofieie- 
rių, išstojusiųjų lietuvių anui- 
jou, suorgnnisnota į 3>*t kn- 
riuoiiK-tH-s, kuri, užlmigu* dar
bų krauti užpirktas prekes 

“ “ i ra laivu 
Tai-gi butą Hteisto- 

ivių. IJeluvon iškeliavo ir kuu. 
|&iius, Šelmiška. Valdemaras. 
jUelikę čia pp. Nuruševiėiua, 

je. Jie savo knriink tėvynė*1 Yčas, Baluti* ir karižteoji mūm- 
priedermes atliko. Negana to, ja, kurio* galva pulk. Gedgra- 
kad jie atliko, b<>t neužmiršo 
ir musų.

Sako, broliai ir sesriės, IJe- 
turo* piliečiai, gyvenanti A- 
menkoje, prisidėkit*- ir jus 
prie Lietuvos ant savo kojų 
atsistojimo.

Negalite kol kas atvažiuo
ti savo krūtinėmis ginti Lie
tuvos rūbelių, bet galite Lie- 

do-
!»•

Visi DčkimSs prie Uetuvos S5Z 
Valstybes Kūrimo.

Gerbiamasis Tautieti:
Pergyvename svarbiau*) mo

mentu mu<t| tėvynėn, Lietu
ms ncpriklausotnybėn žengi-

į tai, kaip Uctuvos valdžia 
stovi fituuu-iškai — kų išgali!

Dabar toki laikai Įmsaulvje 
yru. knd kiek tu kišenėje turi

tuvų grlhėti-dolieriai*. o 
lirris nekartų daugiau* 
<biro negu kardas.

At-ibinkiiis Lietuvoje 
Irių Prekybos Bendrovė* atsto- 1 
vams, J. J. Romanui ir J. E. 
Karosai, su Lictuvo, valdžios 
atstovai* padaryta dokumen
tai. kuriai* iagaliojama ruošti 
Amerikoje Lietuvos valdžiai

^^rao 
jdarinėjant Lietuvos vaUBo* 

,, ,, ,i Tuo* bobų* Lietuvos valdžia
Uetuv« žmomž. prisius jier KopenUgų, Da-

M^0^ :MM.pariraijAn*erikų,iBa^ 

ir kiti ra Lietuva pradėjo-H-; p,,w 
ui 1̂ijie!i,<k!T’tar! Ba"-ttOKISOO. 
tuviu tai pajiega. ka i tino- ** IT# ūma* m.nė* susipratę ir tėvynę tikrai!^

jį metus. Toji pgakola užtrau- 
| kiama dviem metam. Po dvie
jų metų liet uvo* valdžia t n

mintydami, kad, gal, ir kata
likai neteisėtu budu pralobsta._____ _
Dabar gavome progų patirti, pmam, * __w_____
kml la baimė buvo tuščia. Cu- įtraukia jiaškolų iš 
įlahy Bendrovė turi gižaus jj Lietuvos nilicAu.
pelno kas metai, bet ta* pri-'viena tokios paskolos kampa- -1

Begula raakrayb* «•< aija riaa Lietuvoje. • astrai' 
valgytoju. D*-gi priešingai.!,i.u,. prasideda čia, Amen- 
valgytojam* atseitų brangiau fcoj,..
mokėti už Valgį, jri vietoje 
tos bendrovės butų mažrsra'-s. 
neturinčios nei savo 1471 va
gonų, nei 1*000 savo išla
vintų ir apnmkamų darbinin
kų.

Nesenai laikraščiai praneš*'-.*
kad valdžios paskirtieji sker- ,"\ ^’,ra,T ,r uarra,
dvl h. liTim tojai ickriko. Vie n’-vh- ** 
im> vi(-nur kitas kitur išva- arh» .
ž’mvti mi rnvu reikalais. Bu- 1111“1*'11^' A* ,a’ ."’J’“1'? 
vusinji* jų dideb-ir raštinėje 
Ic'iku tik (tora merginų da- 
Im*!* sukrautas ten poperas.
Jeigu ir kitos skerdyklų bra-Į

inin imirNoo imui' k w •••• •**? •. . . * * . ktt<l jt igu Lietuviai taip ^rri-«lnhv. tai suprnntanui. knd . . t . * . ..
t, i... palyginant >u hivo aalir* <yrinHojni DHirtun kn <lau».„. 1 a .. . tal.T.* • t ■ •* i ••*> didumu, tokia skaitlinga ar* veiktu tr knd ii žadHo- .. 7 . . ..ir. •Um.m. ..ia.Lra MoKraL |,,,W hUOrpmiZaVO. >>|gU J1C

J<» IviMiKi liirKu tirtMCl*. i*« i • •* « . • .. . •,ti<‘k kapitalo taip greitai |
— ■ —»j Valstybė* l*onu< i-tengė sūdė- PIRKIT LIETUVOS PAS- (i< jip t’Ww ,M>(vnr.

KOLOS BONŲ: (^ sugriuvus Rusijai iš nie-
?*R PASKOLA LIETUVOS ko sutvėrė |«*lorių valdžin. 

VALDŽIA TIKRAI REIKA tai su tukini* žmonėmis ir su 
LIN0A? tnuta knd ir nenorėtumei, tu

ri skaityties ir jai nrprigul. 
mylię pripažintL

Tai tų visų ĮMdarė LirTuvos 
piliečiai, gyvenantys IJvtuvo-

iit greitai karė* nutcrioloje ša
lyje sumelę tuo* milijonus au
ksinų paskolos. O antrų vertus, 
iiiti-ų užntbežiniai kaimynai.II Aliu? PMVIUVAI1I , . . • 9 •. ■ . • - • i •. r*, drmipti ir i»n«*i»i. numatę,taip i»itv>ino knip (u- .... . . . . • •

Kitaip sakant — ar reikalin
gi valdžiai pinigai.' Ai manau, 
tnm klausimui kiekvienas ži
ną Lokį atsakinu) duoti: val
džiai pinigui reikalingi. Kiek
vienas ūkininku*, savo niažntj 
tikį j-teigdnmas negali be pi
nigo npseiti ir karini* ta* jo 
ilki, turi sunykti ir žūti, jei 
jam pritrūksta pinigų. Vkinin- 
ka* eina ]>as sieną. ]«« kitų ir 
|kis tns’-ią kaimyną ir prašo 
paskolinti. Turtingesni* bu
siu. suko, ir atiduosiu.

Mn-ų valdžia noii įsteigti vi- 
*> Lietuvos ūkį. Knm tek* 

tam*- Lietuvos ul.yj gyventi, 
kam Lietuvoj Im* gera.' Nagi 
mtun* patiems Lictuvo. vai
kam-. Juk ir mitsų vnldž.ia 
tie palys Lietuvos vaikai- Tni- 
ai galim pasikyli. kn*l tn*** 
vi-j lietuviai norim Lietuvos 
ilk) įsteigtu t) luid tą Ilk) i* 
teigli reikia daug pinig'i. 
kiekvienas ūkis, km jau j| i*- 
teigi. duodu ]H'lno Niek* ne-

[■.*<j**ju. ***** Lietuvos uk*» 
taip put duos pelno ir musų 
valibia vėliaus Im* skolinimo 
airo-i*. Bet šiandien valdžia

a) Lietuvos aki* dar kaip 
reik neįrengia*. 1») vuHIiu tu
ri karų vesti, kurs |x>lno ne
duoda, o duoda tik didžiausias 
išlaidas.

Taigi visi lietuviai, kurie 
nori, kad Lictuvo* ūki* įsis
teigtų ir kad į Lietuvą neĮ.L 
veržlų svetimi žmonės, supran
ta. kad reikia tam darbui |>i- 
nigų. Ir kiekvienas žino: jeigu 
jis duo. valdžiai pinigi) - bu- 

I Lietuva, nvdno- — guli jos ir 
nebūti, arba .iu- gyvenimu* bu* 
laimi vargingai. Jeigu jan jai- 
tv- lietuviai nenorėtų duoti 

j pinigų, knd Lirtutų iš varpo 
ir vergijos įsikelti, tni iioimj 

i valdžia Im* priversta pra*) Ii 
(pinigų pa* svetima* vatrty- 
|b* *. Jau neduok Dieve, jeigu 
Iiuusų valdžiai reiktų, kad iš- 
ig.-ILti lūetuvų, skolintis nuo 
svetimųjų: mums lietuviam* 
ir iriria tanų, kad loki 
taimų* ir nesuprantani

u«

I •ir

žinojo.
Padėkojant T. Fondo vei

kimui. ištaikant jį gausiomis 
bukomis gailina būro išgar
sinti Lictuvo* vardų, nusaui- 
dnnt tam tikra* įstaiga*, kad Bill”, ir netrūku* gautume 
paskleidus žinias apie lietui drabužius iš tų kolonijų, 
viu. ir Lietuvų. Tas visa* dar- 1>inipj xwne 
tam almėjo šimtu* tiik iaaciųja 1U. (18 gatvė) -
dolienų Tauto* žnnduu Bet j. Urooklynf N. y.

Lietuva nėra pripuHataaepri.l y I1L _ WL>r
gulmmga valrtUa. dar ant |v
Inetuviš laukų liejasi Lietu- X)>w H1.i(ai|ų 
vos sūnų kraujas už Lictuvo* ».„>------ mj _ jnim ii
aepriMptaybę Taigi ir __ h
to* Fondo vMkima* toli gra-j

da*. Kun. Dotatži* M Pallice 
jirižiuri prekių krūvinių. Dele
gacija mananti greita laika 
dari*, Įmigti. Esu, dnlvkai bai
giasi. Kariškoji misija keliauja 
Amerikon knriuinkų ir pinigi
nė* į *a rainos organizuoti.

Anot |k Yčo, delegacija į inc- 
m-sį-du baiga darbų, lkjialik* 
porų uMucuų reikalu* prižiūrė
ti. Man atvažiavau, sužinojau, 
kad Taikos Konferencija svar
sto lx-nkijos šiaurės ir rylų ru- 
ta-žius. Daug iutcinpiiiio. Kaip 
tie bus apspręsti—esu nebėr ko 
ilgiau čia didelę otgaaiar.cijų 
palaiky ti. Taip dalykams Ur
vini ir p. Naruševičiui pirmi, 
ninkaujant (labai šaltai sveiki
nosi), Irlieka tik važiavimu 
Lietuvon rūpintis. Ten pat* 
karštis m Steigiamuoju 8rimu.

Šiandie gavau telegramų ii 
K. Pakito. Jis Lausannoj ir 
imtinai prašo pa* jj užsukti 
Turį* avarbau* p r* Beiti Tai-gi 
mėginsi* važiuoti per fireicari- 
jų ir Vokietijų. Nežinia kaip ra

t£
Dr. Aanlya atstovas Šveica

rijoj. šaulio misija Amerikon

imskolų atmokė*.
Tuos Bonu* Lietuvos valdžia 

žadėjo afriųsti | Amc-rikų 
ujiir 15-tų sjialio, šių metų, ir 
nuo tada prasidės jų parda
vinėjimas.

Kviečiame prie lo darbo vi
sas lietuvių finansine* įstai- 
gn*, bankas, susivienijimu-. 
Iiendrovcs,'draugija* ir rcn- 
tralines orgunizacijas, pnrapi- 
ja*, kuojms ir pavienius vei
kėjus ir visus kaip bixnieriu<. 
taip imprastu. darbininkus; 
vienu žodžiu, visu* lietuvius ir 
lietuvaite*.

Turiną- tuojau* organizuoti 
vietiniu* komitetu* tų bonų 
pardavinėjimui viso-c koloni
jose.

Iniciatyva gali imli bile 
ka*. ne* čia yra dariais ne 
srovinis, liet aitrinus visų Lie
tuvių reikalus.

Tėvyn*- prašo, kad ameri
kiečiai lietuviai jai dviem me
tam paskolą suteiktų. Ar-gi 
busime tokiai- kietaširdžiais, 
kud tėvynės lulso neiėgirsiinc 
ir «av0 riolieriniij ant tėvynė* 
aukuro ne»ukb»*iinr, ir tai ne 
(lavonai, ls-t lik kaipo jot-ko- 
lų. kuri |*o dviejų nic’.ų bu< 
pilimi atmokėta.

I'latcsnti) r 
k-'-tiių nunshinų 
dama*, kreipi.i* šiuo adresu:

Litiniame,! Sa|r« Corporn 
pion. 12<> Tr *v*>nt Si..
Mn-.

Kviečiam** tamstų 
' lailst piisid**ti kurtui 
IL šį laišku į.taLmu 

(tyli ktusiidžiAUsiani 
|-kai*'*i>ii ir ii-i laisvai

I

Nl% O

B

eiam**

tos Fondo vrikima* I
žu dar nesibaigia, aukų dar 
daug, daug manu reikia.

Broliai ir reratės, kaa gy-||j FYreiand, P*. — 967.44. 
ra. į .Urbų. Aukokime pa- Brooklyn, N. Y. (Kar. Anio- 
ty*. rinkime aukas nuo ki- |Ų |Mr.) ųaOBOO.
tų. apsidėkime tam tikrais 
mokesčiais ka* mėnuo į T. 
Fondų, ne* nių, musų pasiatt- 
kavitno priguli Lietuvos ne- 
prigulmybė.

K. J.

. T2 w***Tin^ ™- — ♦ra-oa H
('ollinsvilta. IIL — $4-00. _ 
(i rami Rajiids, Mich. $70.00.

t.'iti Grumi SU
Brooklyn, N. Y.

ia.

Kaip jau pereitų savaitę 
‘ buvo rašyta, kad visos Am. 

IJetuvių kolonijos turės su
dėti paskirtų jom* ramų Lic- 

, luvm pavargėliaaui, -tai čia
Rražtorira*. (paantrinama, kad kiekviena 

Tautos Fondo rašt. |-H.| kolonija prisirengtų ir

likvidavusi Paryžiau* delega- į Fredand. Pa. 
vijai (Mrekomendavus. Mat i* 
Berlyno \Vaslmigtouan keliau
ti is-patogu ir lenkai gautų pro
gos trx4uo<i apie provokiškumų.

Siunčiu raštelį ir kelius pa
veikslėliu*. Naudokite, kaip 
manote.

Su jiagarba.
/■Bu KwpU-

TIIITOS FONDO REIUUU
Politiško veikimo pul***.

jau
UU) Mukų, 
įliet kolonija turo Burialcti* 
l>u> |M>nr5ta vėtiau.

iškaitei pradėtų rink i- 
Kiek kiekviena

Pereitoje savaitėje lietuviai____________
suliruzJo ir pradėjo siųsti iš „ .. ..
vi>»a nartu drabnlittM. Gavome a mijbiob p***

M skrymo, kurim. jau
beveik i^rtiurėjome ir peidė- išrado ir išmėgino val*-
joine, jeigu būro reikalas į tus line rau|>ų. Yra tai aliejus, 
kita* skrynia*. Gauta U ae- gaMuasua* ir siekio* a^ate la
kančių lietuvių kdouijų: rauogene*.
8priagfid<l. IIL — 3 skrynios. -----------
ge—atiM, Pa- — • dujaiiii.l xa*aAraa (IMa). Ko- 
Clevriaad. Ohio. — 3 *kry»io*,!r^ rt,<irnUj, »_j u—, __ 
Wortfield,Ma^-2*kry^!^7lradboiierikM ronriZi 
Broekton. Mass. - I skrynia. vrikllli >u5aukli konferencijų, 

'* • — 1 boksas. i,(,nt aptariu* gręsiančiu* 
Chicago. IIL — (Bridgc|iort)!jirlllx „unkeuybe* ir pavoju*.
3 skryu^ Walerbury, Co*ul— )<B aprauta* ir
4 skrym. Chicago, IIL (Ton i.ilo,,*. kalėjime kokiame tat 
of Lake) — 9 .krynio*. miestelyje netoli Maakvoa. Jin

Yra dar kelios “Ladiag; norėjęs Imk tai pabėgti.

Sulaikyk inui-tų. kuriuo pu- 
taikoma gyvybė kūno, sustab
dysi gyvam kimui pulso plaki
mų. tuo pačiu susialidysi ir kū
no «n*f*

Jeigu mes lietuviai, nori
me. knd Lietuvos neprigulmy- 
la-s mikniai eitų priderama va-į 
gn, mos turime žiūrėti, kad šal
tinis iš kurio pataikomas musų 
politiškas veikimas turėtų j 
užtektinai maisto, kml pulso 
plakimas visada butų norma
li**

Tuo šaltiniu, iš kurio iš-' 
plaukia viraki* mu<ų politU. 
kasai veikimu*, yra ne kn* 
kita*, kaip lik Tautos Fondą*. 
■Vidur)k T. F., itž.dutysi vi-o- 
|kį veikimų, l'.n* lik prisideda 

rtnulkineniš-iprio (ailiuoMivimo Lictuvo-. 
rcikalau- ir p.>*!-1*i*liii>*> j*>* vuido pu 

plntųj) jaunulį.

I

i

<■

Bodon.

UI PLEVĖSUOJA YRIMĄ.
KIEKVIENO LIETUVIO NAMUOSE.

Nėra gražesnio itaikto jmjiuašli lietuvio namų 
kaip ženkliu* jo prigimto krašto, — to krašto kuri* 
po tiek ilgų iiH'tų vergijos vėl atgimė, liko linooa*.

Ilgų taiką mes uliejojonų. kokia ištikrųjų yra 
Lictuvo* vėliava. Dalmr tikrai žinome. Joną* E. Ka
rosas ir Jotui, J. Romanas grįždami iš laetuvo* par
vežė tikrų Lietuvos Valrtylie* vėliavų. Ta vėliava ku
ri dabar įilevėeuoja jai visa* dalis l-aisvo* Lietuvos.

Tų vėliavų galima gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemų kainų. Tnojmu nhitakyk 
prisiųsdatuus sitvo užsakymų su jiinigais adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
120 TRKM0NT B08T0M, MASS.

Vėliavų kaino*:
,N<>. L Cclutaido veliavukė aut spilkuti**.......... .03

Nu. 2. lšroliė*: 12x18 colių; ant taidutės *u jm 
auksuota viršum- .....................................

No. Silkinė; 12*18 colių; nnt taadutč* su pa-
auksuotu viršum* ........................................ $1.00

l'ž prisiiintimą me* užmokame. Taip-gi yra ir di
desnių vėlinių kuriu* jmrsiduoda nuo $1» iki A'id.OO 
Yra ir drol* *, ir vilnų, ir šilko.

Kurie norėtumei gauti didesnes incldžinmi- išra
šyti atvirutę o mes kainas pristntyslnie.

Draugijoms, Komitetams, 'Krautuvėms ir Agen
tam- įs ikiint diiug, duodimi*' nuošimtį.

.25

u visuomenei »ti 
jum* Lietum <li

Valstybe- Honij
Vanta* imi.................. ................. . ......................

Miliutui įirisinnčhi f .... ir meldžiu tuun
|iiiių«ii vėliavų No........ <h tn išlygą, jei man
M-liavu tii.itilil.- saliu grųžinti atgal ir gauti 
•uvo pini/u*.

Adr* m- ...............................................................

Ml***la.*.................................................................

—■ ■ -*- y=^.-4»-==



DAKTARAS THORN
(Patale*).

I Kekti* uielinko, ir taisi tam tni naktis vargM ligonei. J<>- 
rioe stautuinas dieno* bėgyje tavo, tarai, Iregųstenėio žiburio 
žibterėjiuum. Saulėtekyji* ant rytojaus, atėjusieji ja apžiūrėti, 
rado jų kur-kas silpnesnę, taip kud jie manė jų jau Ireniirštan- 
cių. Tuojau imkvksta kunigus ir josio* geradaris, gydytojas 
Thorn. Pustarasis alėję* tuoj suprato, kad mirti* jnu arti. 
Mari* rilpnni nusišy|»ojo jį ateinant išvydusi.

“Jau imgalios atėjo, daktare," ji tari- šnibždomis. “Ar 
iicpabusite prie manę* iki numirsiu ?”

(lydytojas iinklelėjo galvų, šiaip ar taip la neturtinga 
našlaitė išrodė Inlmi brangi jam. Jis apie jų Intai. Intai mažai 
kų tepaisė. gi dalmr, jis ištikto |ta*igvs jo* savo nuošaliame gy
venime.

Kunigas žinojo jų g»-mi. Josio* Imk mirties rengimosi jau 
senai tavo |irudėlm<. Suteikęs pasknliiiins sakramentus, taž- 
nyrios maldoiiii*. kunigas gnlulinai prirengė ligonę prie laimiu- 
gMirirlMa.

(lydytojas Thorn lemi jo riša* apeiga*. Jis jmtemijo m». 
imlių ženklus maiimnėiuo*i į ramyhę. kurių nei mirtie* kanėion 
tH-jėgė prnšiiliuli. Suknlltėję* nuildiH ir suteikę* pnskiilitiiii* 
sakramentus, kunigas |msikrlimi pakviesti Seserį llildų prie 
josios mirties. Marytės akys išreiškė dėkingumų. Ji nebepa
jėgė kalbėti, (lydytojas Thorn sėdėjo šalę jos, Įiiršta* ant jos 
pulso, jo vriihi* rimtas l«et išMyškęs Tylų vien tik išblaškė Ii- 
gonės sunkus kv*-|>nvinin* ir saugus krutėjimai kaimynų, kurie 
išreiškimui mielašinlinp** užuojautos a|>lnukė mirštančių var
gingų mergaitę.

Ttm tarpu inėjo Sesuo. I žteko vieno pažvelgimo. Tykiai 
priėjusi prie lovos imgnlvio. Sesuo llilda nukabino Marytės 
mylinių kry želį nuo šiem** ir |m«lavė šaltos mirštam-ios rankini, 
l'ždegi- gralmyėių ant staleliu: imUakščiusi švęstu vandeniu, 
peržegnojo kry žiumi kaktų, gi khi|>odnttia ėmė kalliėti puikias 
ir suraminančias prie mirštančio nuddns. Kuomet aiškus, ma
lonus, tarsi. iti<bl>rinis taisą* raminančiai |msklido mirties 
kambary je, gydytojas Tliom su nnsistrlėjimu pakėlė galių. 
Sesers veidas a|»iaut>1us juodu golrtuvn. visai link jo atkreip
tas. Iiuio pilim* tos vnlnmlos svarinimo. Nežiūrint į kų kiti vei
kė jo* akys neatsitraukė nuo nmldų skaitymo.

Stelių garsiai meldėsi, gi gydyt opi- atidžiai klausi-. Kas 
alėpėsi taus- taiso bei tose makūiso.* Jis kaip gyvas, taip kaip 
tuje valandoje, niekad nesijautė. Dievas užtiktų savu galybė
je čia tavu. Čia tavu tikylm. kuri ištiesusi ranka* traukte trau
kė jį savęl*. Jis pajuto Dilvo malonės veikimų, gi, nulenkę* 

, galvų, ištari* “Credo!" (tikiu).
Staigu viskas nutylu. Marytė atvfcė akis. Ji tandė šyp. 

autiem; tuotia-l jos fa|m* sukrutėjo. Gydytojas Tbuni prisilėu- 
kė, kad išgirstų tatai silpnus žodžius liri su |M*rt rauki Knis:

“Daktare—aš linksma —mirčiau jei—jus galėtute—bandy
ti priimti katalikų— Imi mano tikybų.—Sesuo ir aš—taip ilgai 
meldi-uM s už tave. Ar m-įtiki'-si

“Bandysiu. Marytė." atšaki* susimaišę*. (Ji šlnlyje tari*: 
“Antra syk silpnu kudikio vedamas."

Skaistus imžvelgmias pripildė smulkų leidrij. reikšmingai 
žrilgterėjo j klūpančių Seserį, tarai, psrarsiktam rara nMarinj 
jai; nr ,-nm* drrtaly* perėjo jos kūnų. Vėl |ia*igirdo tyku* 
graudus tuablo* taisąs. Kelintas atsidusimų, ilgas, laimi ilgas 
atsikvi'-iHiuas: <l»r kitas, ir jau amžina tyla.

“Jau imliuigla." turi- gydytoja*. kektaiHisi. ir staiga ap
leido kanilmrį. “Amžiną atilsį duok jai Viešpatie.“ Timtm-I šo
ke nmldii* už mirusiu*, kurio*, tarsi, saulė* spinduliai Įiuok- ant 
nu*t etaniu s tylūnam. Kuomet p ra drimbi-ju pastarasis 
"Amen.” visi prisiartindami žiūrėjosi, tarsi, marmuriniam ra 
užmerktomis akimis veidui. Kiekvienas džiaugėsi iš laimingus 
mirties ir in-drįsu m-t linkėti Hgrsnio jai vargu. Imidoturių 
atsakomylk* pasiėmė gydytoja* Thorn. I’u laidotuvių ji* dar 
imsiiiko tūlų laitai prie aptarto karsto, (taškiau nuėjo link mie
stu, galutiuai vienuoly imu paluikė savo žingsniu*. Jis dikčiai 
miutiju |tu tai mirties valiusiai, gi jojo mintijimas reiškė ncati- 
dėliojimų veikimų. Bet pirmiausiai ji* tur imtikrinti beveik 
'neabejotiną tikrumų. No nrmjutu kaip bestovį* prieš augsią 
namų. Ji* tą nninn gi rai žinojo, nes ilnžiuii tnikvilavosi keliau
ti pru šalį, mirs nii-kiubi* is-btivu |«-rži*ngę* ju slenksčiu. Joju 
vardu* taipjau m-tavo *vi*tiiiuis Seserini*, jus girdėju apie jo 
mielašiiily*tę nuo vargingų ligonių, kuriuo* jo* lanki-. Jis iu- 
ėjo vieuuolyniin ir imdavę* *avo viaitkortę prašė, kad ateitų 
Sesuo, kuri buvo prie Mnri- Tliurdon mirtie-.

I x Kibusiu- iiė-juaugšta. pialuluiu* iši-ainiu* Se*uu. Ma
lonu* giiilniuin* tai ptuknu* veiilo ramybė užžavėjo jį. šviesa 
žiedrių akių |Mtikrimi jo liknunų. Ji- atartojo.

Ji* praby lu *u pritleinib'-ia pasiirta: “Atėjau. Se»uo. pra
nešti prii*ti*lkui ką lik mirusio* mergaitė*, kml «**u |utaryž>*s iš- 
tesėti prižadėjimų, kurį |iadnriau prie jūsų. ." ”, \ J 
siu* ir jūsų tikylut ir |«i-iriži- šiimlii* |«t viešai tą tikylių 
išpažinti. Tik atsiprašau už nuilsi ilrųsų. j«-i paklausiu a|iic tu- 
lą prii-tiUj. nuo kinio priklaii«o |ni-ekns- mano gyvenimo, gi ku 
ri* aavyje yra num. tarsi. |>a. lapii*. Ar Marytė kuomet kalbė
jo juth* apie mum-.'“

“Taip. Dak’nro." n:sakė nu<n<iagiui *«•>, **gi a* prigol 
tajatt jai niol*tie*i už jmni*. jau mm *om». A<-iu Diei ui. kad taip 
prakilni siela kaip ju-ų |M-iek- galutinai tir.-o- piii-plaiikų. 
kur vien tik li-galinui rantyta."

Bet. Sėsliu, kluu-iiiin- yra tame, kad vi«a* mano gyvciiitmi 
imsi-i-kiitm* į nkluiisu nuo '<• prietikiu, kuri- įvyko dvidešimt* 
js-nkt tm tai atgal tuliumiis' mieste ir opa- kurį r*u tikra- Mū
ryti- *ukč jum*."

>m -iiii lb! I,. palenki- g.ilvų. ir jier valandėlę jo* uk;- į-iui 
gu turi.iz,, xt*-i|i*liti prie iluktutu lnikitslėlio grauditi'-lė*. Gy- 
dytoja- • l>i jo iiažviIgimą, ntL-išipHijo. gi toliau unitui pia 
dėjo:

• Mat. putu' 
gliU- l l lskl" l;t •

IVc h
in-fl

%

Ti
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A*n krik

••

b

di'h :
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ParanetM

Siaut habito Tutr. Juras. Dab
Bua

IEOELIOJ. SPALIO 191.1919 a.
Pilsen Auditorium Svetainėj 

1655 57-59 Blue Iitand Avė. Prie 18 tos Oat

Iškilmingas BALIUS 
Dr-ates St. Jaoiipo Aplekano 

IEKUN, SNUMtT. HI., M R
HCHOKNHOFft^ MNJUKMK mn*AI*MK, 

Kaapa* .VAUimI tr MiHrtrefcro Av*.
rišnUia I tai talutrr. SScu »a<ai.

Kvhv .atnc Uultottaa br •klrtum©. Keal tr Javai avaUtva*
k>Mi« •iraluBkyd M«« mwt» |wi»irvn?ę ttoua rrMlal pritinti ir pa
ti n kinti. I'tiikiui iraralinfeMtijiutc prie m taiko*.'kuri bu* vedama 
p. i*. KtikfeMunu.

REIKALAUJA.

SEARS ROEBUCK & CO.

JAUNI UTIM
DIRBTI

TAVORU SKYRll'OSE.

I
I

SUTRAUKA RBKON 
8TRUKCUO8 DARBO.

IVaiyrvard Mran* komitetą* 
rugsėjo 2!> <1. pradėjo svarstyti1 
kbiitsiiuų |MTk*i<liiiM> Itiliaus 
kūrinti liūtų patartiem* karei
viams apnmicamo* pridėtinoa 
premijų*.

Valstijoa Dept.
1. Ih-|mrtamenta* pranešė Ai

nių, atėjusių iš Ispanijos. kati 
rugsėjo 23 d, karaliui įsakius, 
įvesta 8 vahiHlų dariai diena, 
litam* šviesos taupymas !*|M- 
nijuj Imi* |«naikinta* >|mli<> <’» 
dieuų.

2. Karė* l’iridybos Bardas 
praneša, tad nuo *|mlio 1 d. ta
rė* laiku Imvusieji aprutažia- 
vinuii kmneneijiitiii susinešimų 
Suvienytų Valstijų *n kiltimis 
šalimi* jiasiliks kaip latvę. tik- 
■c su Itusija ir dalimi *u Aus
trija. Vengrija, Bulgarija ir 
Turkija.

1. Sekretorius Gins* prane
ša. kad guvu iirielankų atsaky
mų j imkvictimua, kuriniai pro- 
ridenta* IVilaona* išsiuntė per 
Valstijos IX-|>ariaiueiitų. Vidu
rinei ir l’ietiari Amerikai, tad 
jos atsiųstų aavo pirigy-no mi- 
nirteriu* ir delegatu* dalyvauti 

stų konferencijoje, IVashingto- 
ne. mm sausio 12 <L iki 17 <L 
lirji m.

2. Sekretorius tilass išsiuntė
laiškų j Suvieny tų Valstijų ūse 
lakių vrikus, ragindamas 
jn»s ųmsiinikyti taupymo pa- 
liroėių. kuriuos turėjo laike ta
rės. -

3. Intenial Revmur Biuras 
praneša, kad orgarizuvę* Per
žiūri-jirnu ir A|ieliaviiuo komi
tetų. kuri* |M-riius darbų Pala- 
riaiisi Taksų Bonio. kuris uisi- 
<larė uuo >|mlio t <L

Karia Dept
Statistikų skyriaus giin-ra- 

lis štatas praiH-ša npskaitliuo- 
tų kariunUM-llės didintų rugsė
jo SI d., buvusį :Wi<C. Iš šilų. Homan & Arthington St. 
XUnm tavo Euro|b>je, 7,614 ke
lionėje iŠ EunųsM, ir Jki42-'><l 
Suvienytose Valstijose.

2. Statistikų Skyriaus getre

I

liest
a

PRIE
Pripildymo l.'takymų. 
Suriit Tavom,
Supakuot Viroikymu*. 
Panert l’arrci put Pakeliu*.

Gerai atara, p*ainy* dirbat.
Valandai nuo R .00 iki 4.45 8a- 
Latomu iki piet.

I
!

: SERGMIrt SAVO AKIS.

snoan muMM įkąra
' Ml Mirafiitmn M «Mi
K**m*t lb luti bblTO, m*U

lro«aMl ratl*a IMmI | kr*- 
) *V Kuonei skaitai u »l*M ir r*.

OI. 1*1 luotcH ST* nok'.**. k«-l 
! roki* In* bAuai*. Maao ik omiv 

»btn><>>** rrM*«a Jmm larlbn*-..

IŠKILMINGAS VIKRIS
PRAKALBOS IR BALIUS

I • • • 9b • > ą- _ n R _ nfa’d Btol
IdKCVTI^ DTYgvtOM i MM lllAlMI r«Ba MMM*

MEMLIOJ, SPAUO( OCT.) II D, 1111 H.
LIBERTY SVZT., (p. WAW*nt8KI0).

S935 So. Kedrie Aveane
Pradžia 6 vaL vai Tikieiu 25c

!*n«č įtrinti nuo šio vakaro bu* pašiurta Liatavoa Maudau 
jam Kryžiui.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICTf

SEARS ROEBUCK & CO.

■MM*.

k Stata Bank.

fcCO.

MERGAITĖS n JAVUOS
TEARI OUEEN 
KONCERTINOS

Aa U|ia£įalu jo-j rali* M itIku praneš*. kad 4 lito- 
Vh'Ani Itt t iki Iki kibiem tini m t aluti la«a 1**1Icyklo* jnu atduiyliis EI Parai 

upielinkėje. >u :U*m kareiviai*. 
I*irašu*iai* vtat«e m<<k*l<> šako
se.

Darbo Dept.
Suvienytų Valstijų Dariui 

Biurą.'- praneša. kad Tlien-sg 
lluli-y yra |ia*kirta l-’edcrale 
Dir>-kt»rv Biuru. M ieltigaite. 
I’iimų yki t.i virtų itmleri- už- 
ima.

MOTERIS.

ta—. * e e i - c lt—— ...ci rtra-pici ir i op irt. 
H.4QUiu 12s00 — 1545 iki 4.-43.

SEARS ROEBUCK & CO.

Ytn. MHU9RLMY M pr

DR. S. B1EZIS
M in TOJA« ta rautu UA«

4 H4 •
am m imi, ar. <mi< .uan, ha. II 

irti hnb-

"liMEUKdS UKTUVTV~

MOKYKLA
Mokinama: aazlukoa ir hrtovitkoų 

kalbų. a;;tmatikoi* kaicvodyatra. M c- 
noerafijoa. typovmiac. ptrklyboo tot
alų. Put. Valai, laiuriju* abvipoa l»<o- 
rtj<M. rrt crafiJOK p«4iukm«o «koao> 
mijtra. pti.rtyai**, dailAaratyvlfaL

Mokinimo vaiaodM buo 9 ryta iki 
i talandoa po plot M: vakarai* av* < 
iki 19 vat 
3106 So. Halsted St., Chicago.

ŪKĖS! EURAI ŪKS!
Abi irardaMmu ari** mainymo 

uafeolo MaiNLa :** akrfe au *«aA* bu- 
diakaM. dirbam*. 49 karviv. ?
urkliaL 49 klaulid. 2999 bnAritų Kru
ti ų I2T.9M. ImuiUtA Ūktai rttkža 
• 19.9M. v Ukvatv* aat Ivamry itmo- 
kračife.

«• akrų. |t.99t. JmukAtt reikia II.. 
999: If9 akrų fll.999: įmokėti reikia 
V4.9M: Md akrų •L.C99; įmokėti rau
kta 91.999. iikuatua pat 19 tirarių ib- 
moferjiiito. fc> akrų M.999: Imuk*II 
reikto 11.999. Tai didėti* barces** aat 
Aito* uiuiž iTtriartli pardavimo tai 
aaviapika* perwaa* dirbti ant vkėa.

Dabar cerlattato* laika* apoiiAurrti. 
Gailnto pirkti *u vyvvtlato ir av vta->- 
mi» d«riov<4ui* Ualižaa Uippat pirkti 
IT L< vyrulių .\<*nntirji pirkti tikru 
l>er*4t;ki .aklt« serai kų pockato. kad 

i »•* laikui nr«4<*tlėtamU. Noriai ta- 
I fortuaidj’i kmpkrt'U Mknni'iu adreou:

P. A. MAŽEIKA.
IkaamLų Dmuatju* l‘irtn_.

R. 3, B. 56. Campbeliiport. Wis

i

ii<>. pri* 
IĮ. l>U<i llš 
ri prie- i

e brau 
Jll*

n

\ i lik
I uaiUiuu <lUmgunu-m
Iriikut* < l* rbi utį
• Utt* jus1*-*!.IML

. lenkų ir
*• Al J1U' •/.T i Kurt >

a maža am
lI12W.35tLSt(3hMLiv»k

Kapitalu ir Penriri. Banko Tortu Viriui.
S580,000,000.oo $3,000.000^*

JtanKna utdanta ka»di«n «♦><» 9 ryte iki Z |m» pietų.
Vakarai* ntM* c Iki I ic.tandw.

M*llAT*»AliM per Via* dutM nuo > iyia iki » vakare.

ir gvaraateoja
Norinčius gauti preke* pinigų ir kitų žinių 

meldžiamo kreipti* p**:
Henry J. Schnitzer Statė Bank 

141 Washington Street. New York, N, Y.

SIUNČIA PINIGUS | UETUVA

Žinoma* per 15 metu i/ VaJdžioa prižiūrimai 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų VaMtiri taip pirma 

taip ir dabar

i Dr. 0. VAITUSH, O. D. 
tJILTl I Ib .UUt bl*IX-l.tl4»T M

Anglys.

I- ()11aiv<>* praneša. kml i*, 
tyrus ausin, padėjimų Kana
doje atrastu, kad iki luro’lio 7 
<1.. 1!>I9 tn.. trinkėtųjų anglių 
Intvu |K>saiinnia tikini 

tom, sulyginti- -it
•*MI <uuhi> tuo puriu laiku per
eitai- Hl.-tui«: Hlluiiz. •<, :.td

Ma ult»»r

»

A*. AIH-MAS A. KAHAl.At -U.V*. bt SAKIAI 1LA‘AC. į
A* Ul**l Opa per a m* 14*, atut4aMk»'J<o (dlvelta 

rja. BRtirlmruM pUv«! o įtutUto*Ktaujo, laktau. Nervų ir 
».er. t.'.ų n- ii*.)i,e> ».»c karto. Ir »a« nuntoKa TTlItaK
l+rvve«’ u Virtu >«<*./Mti n».ų n*ml<a)PMti Aiuari*
hcj r uj rr*»rt4i.|. Btataur narstau aat* RValAatnl ptralbea.

I: karia |*r«4k«lanM fUlntaraa TaiaNų. Ritterta. Kraujo vulFt9-
J*. >•« rvnM*, iBnatų w r.<umat.<iuo gyduolę tai ta© avamztoJIMVl 
rnia«VM gyturd a tna«n |Mtr»r r t m gaut. atiprMl. v*rai 4irM.
Kr<uja* itarvaV Nervu fm«* ai i t»nal dirbti, lak etai aiMguvn Kau- 
r . Atimto* rr-.a*5*. Jle*na4 r?l>at'vil* po krutina Vi4nnų <e<tmaa 

» |«> ui•»•.itaiKit:’ tiru (Ūgiu S mamutų Mgardoaau kaa Mta 
Itttrva ip |.9 | m< nmvo >•* vai kalų pa- a 

u* ų ka'r tarp diaB©a ir tiuktMK t«ahar >aaMt»oa™ 
ak*e ar Ir 1999 ark tų dėkoja Bulatam* niiliatų |» 
-.r* aavo draLgAX.it krotpt:aa pna Malataraa;

KU.ITARAK 
tMl.aiH AL I.SkTTriTloM J. |*ahrrMA. frU, 

ta lUMttal M . Trkytame LnnaJ 9<I7, CtaKagt*. Ik
----------- ------------------------------------------—............................. <.

t

LgAX.it
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pinotai

SEARS ROEBUCK & CO. & CO.SEARS
REIKALAUJA.

I
ĮMUKSIMUS.

|OIL IEU *W0TIN *

Dr. L E MAKARAS

A T

«

I e

PRIE
Pripildymo (.išakytu ų 
Cekiariara, 
Peržiūrėjimo Tavorų, 
Sunajina, 
Vnoujimu Pakelių,

Gera* algos pradžiai ir gera pro- 
■a praalarial saiki 
ri pastovą** darbo. 
*100 iki 443 SaUtami* iki piri.

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

t> ML IA >UJ£ bTI£KT 
Ujrttuiu/ T«< llturteddt >T

VmkntMU 3MI W ::-n4 8lrw< 
Trl H.-r-8me!l C»»

■ •liP'AGO. IIJ.

DANUOS LAIVAI VEŽA AN 
OLIfi Ii AMERIKOS Į 

DAMŲ4-

Reikalingi diiiiti rau-ų įvairino
te Tav»n> ir Išsiuntinėjimo Sky
rimą**. Sudėti, nariai ir pripddii 
užsakymu*. priduotai per mi. ■ 
kiKluinkrun. jmavert parcd post 
orderius ir t.t.

Homan A

lazda, šaukiUma* “Ge* 
” l'iinuitęs, kad moterį* *u 

taiku ia'-ga. |mhk<;> mane eilė 
vytie- anų moterį. Tuo lurjui 
s1l»irit<kiti*i virtoj |Ui,igird*> 
šuviri. Kazokai nulėkė [mknl

■M
I.J Pm M.38*

i M< - mukta
X«rt|4m ai tvsuma

Km 4 >iJ KA Aahlaad lttv. 
HajgmuKH >i«

DR. A. A. ROTH, 
liuta Cd/Ut.u U fHllrtfM 

hi*ea<lMllat_A 91 •-U f t AB <4- VRVMHI 
Vaiky ir klry l»KV

• »>H Jte IUt«l»4 CM<M» -
Tch i»rtertT MW 

CAUUCbAM: 1>—11 Dt® »—■ *• 
pi<lu t- • ssk. N«4’*l>orti<« lt—-it 4L 

tniiiiiiiiiiiiMKnnuiiMnuimiimiMiiNNl

Uždirbk 
*35 iki *51 
j savaip 

nCal na M
)»ml vu<inmM. J>t ivri trata*) 
lotu tr ii**n «*na.

lln **iim ra* Uatokyti Ma 
I tran e* Uiti dienotai* ar ra 
i.f mala kva. HrartmUa a 
tmkiair.e aat Maramo Fa««r 
•a.

MASTER school,
4. •'. Kąra***. m*MM

190 M. Stote Str.
Kam*, laite aat. t m

Dr. G. M. GLASER
i*rmktžAurej*« 31 —<■!

&rv«4 BS-ie MU <Mm08 
’triSTJAlJjTYJUI

Rrtsr.'liA. Vyrtffcy. ta»r« **»•- 
riAky llfl

UF1A’ VAIJUCIki^: N•© • ryt*
Iki lt. su* lt iki 1 p« mm f 

Iki t «a!U»4M vaBa/rt.
VrA -o* « M f p«

m. irt c»:

1rtrm.4u<*4» l'u.<t®e tr crureiae. 
bKMvtiy tr kkk’j a«»«yvMiii*j %k«mj 
l*r»rA^rttu turt ina* hc® I aruMlama

------ ‘

Taupymo paproty* yra didi*
^Pnmt^”’ 

■8a Buko 
mranonui.

l«r«il»M Jcflo VrmdltiaArkn, 
(•ar-Ml- nsirt U kittM Gutett
1WV. Ibtarui |m<«^ iUtah«| »«4^ 
Jrljrn knm tirt*®. Utsr Irt »yv. an. ar* 
b* Jrt imta Ui ntMAmrtkLa a*U3»« t* 
«4rc*m»

H4rts<4aMlMa>« t ■*4lAart«4ui«. 
MIK ll«*w*t*w< Mr. b**. dlsiiAVM. lll.

ItSAjrtU*

MAMiekssaa MlkvAi*.
IB23 W. U Mr.

FAGIf. MllSIf CO. 
>2<0 S Halrted St Ciucago 

Teltphone Drover 6737

Gira ti.ru* d.ihu. Luri<>* 
r tn diriiti raunu

Popierinių llou'ų Fabrike.
Valizo Fabrike.

pepillių Fabrike

l.emkatmcu* 
tiem uIs«m 
S OO ik. 4.45 Su-

luini- Pirklvl*. 
I.inuli* I* .

Pirklyhe 
Kumi-ijn i 
|ir»ni-*it. 
v.-žunti • 
Vabtijų įGibruiluių 
Izji ntigli- < Helijų.

• • • ■ w *** j III Urs 4 Al* ■ 411 I AKA v Iv 11*1^ S M* i

gųzdinn, kati ni< !:n* jų neprn- ^'.ĮŲ rU|iinti* kn.l jo Iciinymij

PIRKITE LIETUVOS VAL 
BOMU

DR. W. A. MAJOR

—————
—

Prity rimus iirrcikalui***. Grr» 
alpm. Pūslina* darbu*. Valamk*' 
S XX) iki 4 43 Subu1i«ni* iki piet J

Geno virio* yr* Jums «ulk«x* 
kūmai uorile pramokti darba muMj 
Išsiuntimų Skyriuje.

Darbi* miaideda ii i iniujimo ir 
ruimo pakrlių, avcriiuo pakdių 
ir IX

IVF t'UUlUIMii.
? D4*t««li. •!> *m**!ifttn rtutnAi 

•.441 lht;l*e.t 
Twt$ Irtitt (m*«$i
UIUKaa IMmuio 
Uū m« l ***t«,* ni

TiHtrtrtA IMatV nu

■msuumrtMiue^ounaanae i WATIBBV1T, OOMV.
”Bcuų pardavimu* yra pir- - ...

mas mu*ų vaklžio, visuome
nės sąmoningumo bandini** ir 
kartu žmonių pratimas taupv-

Nedriioj,*palio36d.&v.Ka 
simieru draugija rengiu *vnr- 
biaa prakalba* U IL Kryžiau* 
reucKMta. uaa kvmu |t>iuų 
kaAMają, karia papaaakn* R. 
Kryžiau* Draagijo* svarbą ir 
kokia parama dabar ji* yra 
maaų tėvyne*. Bu* renkamo* ir 
aukos lūctuvo* Band. Kryžini. 
Paskui susidarę* komitetą* 
vaikšrio* |m> lietuiių namu* ir 
rink* drabužiu*, avalinę ir |N- 
nigiue* auka*.

Prakalbo* Imi* Dillculairi 
svetainėj, ant kampo Xe*r Turu 
ir Broadvay. įžanga visli m*

8. K. 8.

lietuvo* Vyčių 7 kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą spalio 12 
<1. Pririrasi* nauja* narys, p. J. 
Siaurys, iintija* vargonininkas, 
i* kurio kuopa tikini didelio 
veikimo. l*o apavarstyiuui rei
kalų, kvlo klausimas, ar yra 
ncislinga remti dabartinę Lie
tum* valdžios paskolą, ar ne. 
Viri kalliėjo už paskolą. Alai 
)>ažadai: B. Digrv* jiaža- 
dėjo pirkti barei trt SiMuBU, B. 
M. Banaiti* uMSOOuOO, K. Ha- 
kidau*ka* už $50.00, A. Jakšty* 
už $100.00, P. Kevenn* už $l’>0, 
V. Vasiliauskas už $30.0(1, A. 
Ranrenaartna nl $80)00, «-k»- 
rrivi*. J. Kampe ai $30)00. P. 
Duriueka* už $30.00, .V Dizba- 
li* ui fiO.HU. ez-kareivis. B, 
Gauroista* už $2003)0, J. Ka- 
einsuska* už $10000, K. Lauy. 
ga už $230X111. M. Ziricu* už 
$30.00, Tie |i*žadai ira- 
bu* vien pažadai*, ne* tą 
gali liudyti praeitų metų lais
vė* Savaitė, kuomet tie patys 
nariai davė žodį, kad Ijusvė*

prnhmkti su'aukomi*. Karo in
di išlaikė. Dahar ir-gi lumašiai 
laikysis.

Aiame susirinkime lai
vu lik pusė uarių. Nebuvusieji 
u* riai, kreaari aažtnojo kad 
tava tarta apie t« reiknią, pra- 
dėjo MtimAttli. i-

duosim. Aiška, kad ta* ir baa. 
Ka* pralenk* vyčiu* su lietu-

tValerhurio Av. Jėzaus Var
do draugija pažadėjo pirtni 
IJri. Paskobu Bonų už tūk
stantį dolierių. Gražu butų, kad 
a,» * « _ * ------?a—------ ■* —KM*KvmHi <ir*umja 14 pm»| p®- 
darytų netik Katetery, bat ir

met tikrai musų norai ir trū
kimai Imtų atrišti, t. y. iško
votume I jctuvai laisvę.

Vyta.

padiririži viriau L. K. K. rėm. 
vkyriau* veikime. l**kvni* ke- 
Irių, kurie veikia, vienok, už,.«4t- 
tinai. neturėdami laiko, jų ųvi- 
kūua* yra apralaūitiuta*. Ogi 
uunUM toriaaija vra dairi*, 
tik reikia daridaiakų. kurie 
galėtų plačiai iėpiėrii naro vei
kimų. Tada galėt ų daug naudo ■ 
Miteikti nualrintai Lietuvai ir 
jo* gyventojam*.

Kad ir ataka darbiuinkų, bet 
vi^gi randari daridčiųjų. IMė 
A. N. Kutkaitė daugiau*:* dar- 
buojari dėl vietinio L. lt. K. rė
mėjų akvrio ir yra to akyriati* 
raitiuiukė. Per jų tai daugiau- 
*ia aukų aujilaukia, kad ėelpti 
*uvargu*iu* mų* broliu*. 
Toiui*-gi dieiHiui;* dėl vielinio 
U lt. K. nkyriau* per jo* ran
ka* aukojo nelcantieji:

Domininką* Ktanrii* (9.73. 
Htanialova* Alubecki* (4.06 
ritau. KripavMm* S2.txi.
Po I dol.: .1. Zalugi-im*. A. 

Aliuką*, t). Dikeviėiem*, J. Gi
ltu*, K. Griėiet*-, A. Eimantlc- 
nė, P. Vcnalava*. M. Stankevi
čienė, A. Tamkrviėiruė. L Am- 
brožaitienė. J. Alelinna*. <*. 
Pol*kaitė, A. Puidžintė, M. 
Gicrdraiticnė, P. Martinaitie
nė, A. Zamblauakienč. ,1. ||ie|. 
aki*.

Vi*o l*twi zunukoin (Ckl.TP.
Graži lai aukn. Ih-l tų |utly- 

ginu* *n kitų kolonijų nukmnl*. 
yra tai *nri* maža auka.

Tai-gi kiekviena* privalėtų 
pari*teng1i ir pnnuknti -litu 
duoklę L K. Kryžiui. Patogiau 
*ia butų, kad kiekviena*, atiko, 
įlanm* Milo duoklę, aukotų per 
vieto* L lt. Kr. retu, tdcyriau* 
raštininkę, p-lę A. M. Sutkailę. 
Pnlitluitiia Siute Banke. 19111 
<'ar*oii St.. South riide’je, «> 
kieki iena auka l>u» eųrilungai 
pakiltuoju ir |ia*kellrtn Inikrn- 
ėiuo*r. ,

' Ant rytojau* vieton angtiA- 
Ikuoae |aikraUimoM buvo raly- 
ta, kad, girdi, darttabkai iu- 
dAbtirten*. Taa jrca gtyaa

Dar vieaaa bloga* apsireiiki- 
tna* yra, kad raudam tokių lie
tuvių, kurie *avo vaiku* |u> 1" 
metų amžiau* leidžia trati kom
panijų "jiotictnoiuii*.” Dar

APSISAUGOKITE PRA 
KASO

Influenao* epidemija yra 
tai'dviasetiaa. Epidemija 189U 
|ia*kui »eke bi*kuti lengvesne 
I891. Atriaaujininui* “luflu- 
enzo*” *iai* metai* yra neiš
vengiama*. Daugumoj vietų ji 
ėmė viršų kur vidurini btiii:| 
nesveiki. Taigi kiekvieiui- Iu-!

vardžiuoty, ik-*, girdi, vaidila! 
juo* iHuitaėiuN. Tie “policiuo- 
nai” Im jokių ženklų landžioja, t 
kur tik gali, kiauto kalbų ir vi- 
*ų tai |iraue*a kompartijom*.

P. A.

Cambridge, Ma**. S|inlių .*> 
d. Nritalln |*raa. In*1. M. dr- 
ja ammųfė vakarienę tavo kle
bono, gertu kun. Ju*rtiėio. v*r- 
durių launinėjimni. l*ri*irinko 
žmonių |*lna parajajinė uvetai- 
wė: kiti net turėjo *lovėti už 
durių. Tarp nvcėių buvo keriu 
kun. K. l'rhooaviėiu*.

Programa* nuaidėjo i* dai
nų. dekleniacijų. kalia) ir ne- 
krrtrok griežimo. Pat* pidetii- 
zanta* laivo buriu mažų uai*. 
gaivių žaliai* vainikai* aprėp
ta* ir ii lauko ant catmdo* at- 
lydėta*.

Viri link*inino*i ir linkėjo 
*avo geriu klelKinui ilgo am
žiau* ir ri*<drio* klotie*.

įiesirnstu tokių nariu o ap-i- 
giniums lai turėt ant rauko, 
Triner* Amcrican Elizir <>( 
Bitter Wine. Aitas vaistas y- 
rn nc|m|>rn.*tai geras tiri vidu
rinių liga. Ji* išvalo viduriu* 
ir užlaiką juo* tvarkoje. Kn<>- 
IW*X įmHOrel Ii*iCW*1 
ir visa systema reikia kaip 
reikia. Norint ntrigaivint po 
ligai gei iniisiii- luistu* reko- 
uietaluojanias tui Triner* Au- 
getic* Bitter Tonika* kuri* 
nepaprastai greitai gailina 
kmuja ir priduoda stiprumo. 
Juo* alradu galima gauti vai*- 
tynyčioj! Joeepli Triuer ('<•* 
|mny, 1.133-43 So. Asbland 
Are. (Iiicngo. lll.

K'oK’VKM. 1»l» J*«m«(• h
TriArr C«Mu|re»a> I 

(Apgr.)

REIKALAUJA.

SEARS ROEBUCK & CO.
Komaa 8 ArtHagtou St

vtet»

:kco.
*L

OLJ. JUN

ACU.

lAstCNTINO 8KVRIVJ

MERGAITES IR MOTERIS.

PAIE&KOJIMAL

ANT PARDAVIMO.I

I

SEARS ROEBUCK k CO.

MERGINOS IR MOTERIS.

ll* H

Prityrimas ncrctkaliiigaa. Gera 
ule* pradžiai. Gera proga tintUi- 
ii dariu. Valandų* b XX) iki 4:13 
Subatoou* iki piet.

SEARS ROEBUCK k CO. 
Homan & Arthingtnn St.

I;
STT-

l-urw.lu.wi ,ni aroMuH *m*nt*M- 
Im* <wrl T **)*,. k»mi«
'* !!**.** Kata rrlluUau a«tan.»- 
tutins aiMhaMiKr tm» šatrai*:
«•»!—•• >—. U.Mrm CUkaau.

TrC MrUMr* IHI

REIKALAUJA.

Bortam. Kasa, čia bendra* 
IJetuvos Draugijų Komitetas 
įvairia* praiuoga* rengi* *ia- 
mr ajudiu mėnesyje. kad dali- 
glaustai mariuku* aukų amam lė. 
vyrai. Kengin koncertu*. nai**- 
tnitiagu* ir prakalta*, kad la
idau* patraukti lietuviu* |trir 
tautiško dariai ir |iric meilė* 
•aro tėvynės-

Itugeėjo 21 <L 3 vaL po įdė
tų, Caruegie plietut dirbtuvė* 
dariauinkai nuniriuku *u tikėtu, 
kad aut rytojau*, L y. rugaėjo 
22 d, iėrili aat »tn>iko. Sarariu- 
ku* dariūninkauui paiuatėm, 
kad pruki raiti kaukai (vai- 
*tijo* ]*i|ieiiMiiiai) *u *autu- 
vai*, revolveriai* ir didelėmi* 
iazilnuii* atūžia. Atlėkę tuojau 
puolė miniom ir arkliai pradėjo 
mindžioti žmoni** ir moteri* *u 
vaikai*. Su*irinku*iu* ilnrlii- 
uiuku* ir unija* orgauixatoriu* 
iivaikė. Viena* kazoke* prijo
ję* im]dė*ė Kuv. VaL vėliavų ir 
numetė ant žrun*. kliento 
tlairton imlirmona*, Youug. 
priė-ję* pakėlė vėliavų ir pada
vė uiti jo* orgmiiutoritii. Nega
lia t«. raiti kazokai, |iamatę bū
rį žmonių aut gatvė* arba ant 
ėaligatvio ar prie namų, puolė 
ir vaikė, atttalę revolveriu*, 
šiukdnmi: “Gct out!” Arkliai 
jų lipo ant žmonių ir mindžio
jo.

i’o kiek laiko darbininkai *u- 
ririnkn ant uugLto kalno, many- 
<lumų kad raiti kazokui ten ne
galė* užjoti. Bet knr tau. Try* 
Įminimi mojau puolė: ėmė 
•pnnlvti moteri* ir vaiku*. 
M.m einant viemi* kazoku* *r .i' remiė 
pnoje «ii arkliu ir .-markini du
rį- *u 
oil’.

IknuMsna, V*. Uug*i'jo 24 
d. Ma atmdaėš Briunų kaitra* 
mokykla. Bu* mokamu otairtytū 
ra*i1i. skaitliuoti ir gnuuati- 
k«*: kurie moka ricaityti, lai tie 
bu* mokinami IJri. istorijų-. 
Tmlri t<-vai |m*i:iawlokite jąja 
ir riųriūte aaivi vaiku*, kad jie 
pažintų geriau* «avu kalių ir 
•aro kraštų Lietuvą.

MERGAITES B llOTERB.
lli-ikalingn* prie dirbimo 

po|«-rinių ū. '.učių, lengva* 
darbu* |irityrim.-* nrrrikaiia- 
ga* Avaru* ir Gražu* kamba
riai.

Sctndts Bmmb*
531 W. Supurta 8L

Philadalphia, Pa. <*ia Vyriai 
krikščiouišku našlaičių šel|Hiuo 
■larlra atsižymėjo. Surengė |*a- 
mogą *° skrajojančia krnsa. 
užkandžiui, ir |nt*ilink*iuini- 
ūmia, kuria gerai (tu vyko ir «ln 
vė |x*luti$23tt Tuo* viau* |nni- 
aus |iaaukoj<> našlaičių prie- 
glumini.

llugri-jo 29 ik Pirklybo* 
Bonln- pratM-M''. kad Kuropu. 
nežitirint ant didelio anglių 
tnikumo. -uvo migti, eiimčin 
j kilo- *nli*. o i* Ameriko* 
ptielnliniui angl.i* jo* nami
niam vartojimui. Danijo* legn- 
cija. *palio !» d.. |raneiė. kad 
16 laivų, galinčių vožti tiUMMi 
tonų, bu* tuojau* vartojami 
vežti angli* i* Ann-riko- į 
Ihmijų.

Daili jo* greita, 
duoti laivu* įlaug 
Pirklylm- Bortui 
angli* Kuro|M,n jo*

I* Šveilijo. gauta
-i priduoti

*- Botillli iržli 
A n* riko* į Sirilija 
n- Bordni Itnlijo- 
-ioji- šalyje tuip |»ut 
knd Itnlijo* lail'ni 
migli, ii riltlirli

sutikima- 
| vigelis'-. 

pri-lntyti 
h'iLitlam . 
žinių. knd 

pfi\ n

Dr.ABURKE 
(Lietuvis)

«l* V. MeVl Mr. 
ISrttMUIr, IMmmi.

*SW.««*4n 1‘rae-e^l- •••*
Nu-

SEARS ROEBUCK & CO.
Arlhin<ton St



PADĖKA.

M BRIGHTON PARKO

I
AL

Ii VOKTU STOK.

tu

•-imu mctmaraimtamk

žiūrėk Šimtai dovanu

VAKAR

Iš BPIDGEPORTO.

PASAT.CA TRVAMS.

I 
♦
I

t

4:ri 
radi

LAUKIAMAS TEISĖJO 
SCHULER NŪS 

PRBNDINAS.

CHICAGO BUSIĄS GERIAU 
ŠIAI APŠVIESTAS.

Miesto majoru*
■irito rantu pasveikins kar. 
dimdų. Valstijų* vardą kai 
bes Ūlmaatao guls-rnatoriii-

Alui* irti 1 :m- l-miĮHrt susi- 
ei J.ima- I.,)? rytu:. -,-aliu l!t<i.. 
4 vai. pietų. šv. Kryžiau* 
iiažiivtiuėje Murtainėja,

Valdyba.

imties plikoj) 
l„ i: K.:

teisino mi ;.te||.!t< ••• 
t'l-ii-n-.-iije pliklilt: ■

bu? imkviisf.is į “* durim. |m«irvmJami 
brangimu |irngyv«-iiium.

Majorui paskira naujas narini 
Urybon.

„ t j PAGERBIMO VAKARĖLIS
Sakoma, joir nleiunneią -n 

vaite t-i-ėja- t.skelbn I 
nusjąenduuą. Nu-pvKrflt.iol^, kok).

ngtrii. 
.-irtu

tyj. Iš ten pu vakarietn-s kar- •-Tri^ja. Alichuler pat«ltau» 
diaula? Ims nulydėta* teatrai. »"•’M«"‘*--pmu- -v

PRANEŠIMAS.

NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Merų krautuvė— vien* U didžiausin Chieagoje 
PstdiKsismr ui žennaiui| lum*. kur kitur taip m-gatiM 

NaiinrU* laiškams dmkuol. ir • f «> ilsrluinas yra naujas 
ims I Įtaikiai riankiua U -rodžius fae..u*. Hiatu-
mus ir i'vimaiitinius: (rar.ialiuios lirtutiškaia rekordais ir 
kone i-tit.ių įmaunu, armonika rusiški; ir pru-išku ildir- 
b>? ių. Ilsisltiku. marų ir smalkų, kikių uk rvd-ia. Dir- 
Usn.r vis i ms trukius ilrauiostiius. taie -i» laikrodžius ir 
m : šališkus instniiurntus atmkauriai. Kunr priehja trijų 

«klM«ukJt ukij r>u« kftiaitod veltui 

Steponas P. Kazlawskt
9(32 So ASHLAND AVĖ.. CHICAGO ILL

Tristanas: bKoVEK 7*09J

jj

CHICAGOJE.
1
KAtALKHKOS šVCNTfiS.

•HUdienis. spalio 18 d., 
Sv. Luką r, cv. Julius.

Sekrrad'cni.v. spalio 19 d.. 
S v. Petras Alk.

Pirmadienis, spalio 20 d., 
tv. Jonas Kantieūs.

PAREIKALAUS PASKĖLĖ ; 
TI RADIKALŲ PA

VARDES.

Nes kitaip tik liukdoma.-. 
strriko vedimas.

Cl.ieaguje ir |dn-tt|, dintrik 
te lankė-i streikininkų vmla- 
Kitx|«ilrii-k. .Ii- pranešė, j... 
nė—Ii- Uniy ii- a|iy linki-<• n- 
■liknhi -imknlluavima- ir ti 
tokie jų d.irlmi t.ii tikr.i

IiKTLMYBRS ATVAŽIAVUS 
KARDINOLUI NEC 

GILU.

Okk*co> universitetas kardi
nolų apdovanos teisiu 

uoktoratu.

Brigų kardinolą- Mereė-r

|ir» dmunv-nuK,
Pitrųiatrirk sakių jog -llvi |

l inini u t-iq»- ih-arui ls>|:.. 1 
iil;i'';., g.ir...ii, u -uai.štuulųi 
tluiliiliiukų tanu- m-ra-i le-i 
vieno mdiknlii.

(Titeagn^ atkėliau. ateinančiu 
aatradimsi ryte. Ir via jis bu- 
sutikta- ir |iriinitas tukli i> 
kilmingai.

Miestu majoru jin-kirtie 
priėmimui ilvb-tmeijiis piliLi. 
masi- kuiiiili-l.'i- yni suietirę- 
|mikią pnegrnuų. kokiu- ne 
ktmim-l nėra buvę nik—to i.to- 
rijoj.

Atvažiavęs kaniiaolas tuo
jau? bu? nulydėta? tliienpu- 
Arkivysk epo n«bb-neij*M. Ti
nai Belgijo- primala- -veriim 
ai* ligi tiltu vakare.

Po to lai* pakviestas pilie.! 
ėių deb-ga«*ij*i, ‘un-nr-toa va- 
karirnėn Ittaekstorų. viešini •

■.f*'**' V
Mtsfimli, aptilo 1S

"Aiandien pirmoji IJetovn* 
Po-kobi- švenčių diena. Km 
gyva*. pirkite tu»Mn ĮuukiJie. 
Imnu-I”

••Darbo” Redakcija.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

K^tiuiicro Akademijos 
Centro susirinkim..! 

įvyk* nudoimj, iš «L apolio. 
1919. S v*L po pietų *v. K* 
rimiero Vienuolijoj. Visi įky
ri.i i malonėkite pri-in-rti dtb 
r-te-s j si susirinkimų.

Valdyba.

.-M -ll|«-

••Ant tėveliodvam,
l'ivanuių, Uaiguiu: buku |iu- 

l«rnšyln> svečias paluAM. Sa
vi kallaij. kuri lankiai luivti 
nutraukta trriau-mingu raukų 
plojimu, airė Auu-riktas lietu- 
vių jaunimų ir ragino grįžti 

. I.ė-llllaui. klliHlS l tol ■.•idl.-U.-r.
, l* i<'iiim.i- jai-dsiigė gtin i 
į nu. u Valio t.e lovio presu 

■ I- .ilu.. \iin-iik>. prt-kėlt-ului. 
I ji luvo.- ministi rijai. k>'». Ali- 
knii'kui ir lai viteja km.. 
I.'itlknili .

Alriisiiijus tautu- tumių, vi- 
: i pradėjo i kirs:. iie..

51rwMn

Tai- pra.-iniauyn>ni- apie ko 
kili- l-ni tu-vn prieš vyiiae-y 
!«• -iiok.dtii.1 viiini■ aminui |r: 
kenkti tik |meiaui -treikid.

FitX|intriek -ako. jog -tie! 
k-ininkų plimiu indu-trijoj-' 

jkomiletii' |uin-ikn!:iii L;. '.•<<’■ 
I -ok retorta m. kad Imt-. t>.. 
kolblo- viešai |iavar>lė' vi-ų 
simrašiuotų rmliknlu. Ne- Ii 
taip negalima im-itiki-ti 
binmomi* žin-i.i-ii- apie 
knlii- -uoknlliiiiinku-.

dinola* M* ntiivilėia* teatrnn •'’Zr"'", 7T"."‘ iT"’.". ’ I
Auditorium, kur įvyk- viešasi- v,’h‘’ dariumnki. nl |

-lovų ir |«mių kom|taiiijy re- į 
Anditurinme -n-irinkinu, a- I*'"**’""”?- IMdaa-i^jimai

Udary* iralkminka* llvtlerio. l" r **"•‘1 o'umtų *U|
•nHimpMH, lruM«l—«•* pertraukimu-..

VirKliiu- iiš-in-'iius su-iihi 
kili;.-.- !„ lt. Kr*L ri-m-’.ji; sky 
i u l.it- i..ili'liuje. spaliu ft •!-. 
tuojau i-. Įsieiii, luižuylinėj -v-I 
tti-i-.j. |hh- li tus i.- N-s |-Aiir Į 
lt. |.| a-... Ibis -aiii-lia siiiil-u- 
A-iriukim.;--. Tą slii-uą L lt. 

ĮKrj.ž. r.’-mėju skiriu susirinki- 
nai t.u * ki.4cvi-M>je t'hiiapi- 
lietuviu kubmijuje. Taip sntar.' 
I. lt. K. K-'-im'-jti tliieagu? Ap 
•t.ity u irii.kiiie *|-nliu I-’. —
Tai- i kiii- iaim ii a - iiiai. 

• ijn* ir |si-.ii-iiiu- at-ilaukyii. 
u-,, yra Laitai svarini? n-ikaln-. 
kurio nei vnita draugija m-5 
jeivietiis armuo ttegnli nuveik 
ii.

Visit- kl iečių
Detatras ir L. R. KryL 

rem. akyrio valdyba.

\ imlu L Vyčių t'liieugo- 
Ap-kriėiu, šiaomi reiškiame 
vu-šų padėką palioms la-š- 
ėarnklenvi. Volti-rumei ir <•»- 
li--n.-i už didelį itasalarhavt- 
imj ir -unugiuui paikios ir 
ktiniu- vnkarbi-ė? vakarMIni 

|ui-.-erl>ti kun. .1. l_-iukaiti. ku
lti- bitu, -imliu s d- š. nt.

Ren<imo Komisija.

Iš TOKN OP LAKE.

<Mr4.y. Bu* |«rinkliniau*ia ‘“j}1 latve ” snn-urt** |msrrUunu
■nrikalė pnųrramn. ksmųnmijna. Ibrbininkni n-i

Ant rytoją-, t.v. trrėmiln-ui. 1 dėk- nių užmok.-Vii,
kardinoln-
Chicag.i- universitelo tumu-.
Tenai jam bu- indinstu- teisių 
doktnrntns.

kuo. J. I jiukaieio. |si?istri-r:nu 
IHU: tllll<l(i.-ll jį ĮUlllIiZtl.

f»Į«ilin * >i. kv. Jurgio f mm 
Įiiju. Vi .aipėje |_ Vyčių t *1.1 
i A|'.-kiity.< latve ■ urm 

Įt-'.|'. valu.rėii Įui-.-i H-iuiui kuru 
4. Igiuknariss.

Vakričlia xuvn£atvo slan; 
itiniirtp • vieii’kit, iiitriig«titt, ir 
,MI. .il n vi.-ių.

JtUltt vai. A|ekre iu pirminiu 
ė-?. |u SiAaliiii-ka•• visus pa- 

Į k. i.|ė -u.ė- ii iiž stalų, kuri*-
Apskričio teio'jas Seanlan 

Bttsprrtulė. jog dtdmrlitiė Iltie 
irto majoru |m-kir1n mokyt 
Ių turtini nelegaliai iiumiiiiii 
vietą ir tislel turi Imt -ugnį 
žinia senoji tiirytm -ii žinomu 
Ixm*1i'ii priešakyje.

Kurt taip nii-prę»tn. Imi • 
nosie- lai t Im>- muini diiilimi 
jam Itiojnn? užimti prnrn<la*
vieta*. |M kad tu< neįvyktu, 
mokyklų Inryl“** «di«m 
tylu policija ir tiu-
prriitlv tnnlMiti tmn
ju* tlttrilH.

Tnui liktini bu* 
inr^lta*^ p|M«rijn|ip -u- 

siritikinui* ir >ilnt:i innjorn* *pri*i|iafcitiu 
pmhio- p*it\itfiiiti vin'iiii* m. 
riuN.

Tai ’

treuenil Eti-etrie t’u. viri?- 
įtinka- S. Iissli-t :uilt dienų <’o 
l-.-einiM- |«sukojil. jog i |»uų 
Uli-tl, l-lii dar tliir-agn ture, 
-iio geiiatl-ią et. kiru- rii. -n 
gaivi?... Paskui tbieag., H*':įn.;'nl,’7ran.’ijrairiau’u^ū- 
-m. miestas San EmnetM-o. I,ult|iw k nlb-(ll,.

| U ju. ta- Imllmma tik npi- r,,;;,, |m
lidmnie tį. O juk vidumi -i- 

lir šįitnd'e gana Ivie-n. imt. ' 
‘l'.l.ii . lt. t dir-te|t imklimi- į 
Juliui.—m- nim vidamiesčlo 
'mie-fu dali-. Karini- t.-im-n 
iimj. gali nu-i-ukli -pnimbi.

pakartas fitz
GĖRALO.

I.ohii . t;
-It.-tl.iii. r 

r itlliL-11

menu 
žilu > t 
•kilt, 
knd jei

t. ii-liu-.
V. - :• t -i-, j;- u ■ t alų. Ii- 

l-r is’t.vi.-iu* ir gi riu -vertis. 
Lua J. l.uikai'is.

Iri'jr- '..-III. IjllAniėilli -Ve

1 l-!..’-ri. vi-1 U ll.jiiit |M v -iki- 
•’ ji. -iišu!' Iniui tris s»k Valio.
r- ■ i-ii... draugi- -n kilni- Kn 

uii’ai . t.i|?i i'tivei ta- i rulomtr 
.. L- m- . diiii'iMi.ii- |«iui;.'lti;

j,-, fu lni-"Įwi- i'i:.li|i-! -s. šu
• i tkal'-'-jo kitu. '1. Kruša-. 
I r.i. iij j.. u.kuuii.ūiiMiiia-. Irai

iid.ainlžinul:. p-lė l’rliin 
t'- gilt., ri-.s-iiii mai l_ Viė't,
• "'i-“i.«i \p-kriėiu jteik-'- dėle- 
1- m vi- rožių laiku t:,. I'u t<
i n i.l.-ju ptiięriu . -.
r..• i- n -.. u.iit-'-ii. v

Viii m I Hliillilikui. ] . !. s.nl.1 
I ei-* u . u ;iik.ill- u- t'i-iiiiu
• iii-1-k.i* imluvu*. Ina. .\llm 
'niui.pl- I iltiii'--atn -mulki*. 
| i r .1'.- • jilltU p h i I* A mt

škų Uo i.i- 
it tiiit i|Hi< 

p i. tie

S,mitu III <L įvykti I. II. K. 
rėmėjų skyriau* lusiriukiiuas. 
Narių atsiUiakė gražu* būrelis, 
tik <Mtu netit-k, kiek turėjo at- 
eibuikyti. Mat dauguma taisė 
drnbuiin*.

Raportų iš t'kiragu* I. ILK. 
ri-iiM-jų A|tskrieio isilnve p. Ita- 
eevn-ia. Aiekri.'-iit iuešintni b-.|. 
m >v.ir*tyii.

1'n-idnrictvus vietiaiuiu I- į 
!L K. r.'-iu. skyriui, išsiųsta 3 
•tėtės drabužių, kuriu* uvėri- 
!fjt svarų. Netiudai tame įtar
tie liūdėjo ir |arn|iijonaL ne* 
lui> vaknrn- vi. ui ateidavo lo
tą ti ir taisyti dnilnižiu-. kiti 
<’i-veryku* ir it.

Nora .laugili* |avarx<>. bet 
dirbo, tie* nu.iė narnių. Kiek- 
vbna* dirbdama* manė, kadi 
l.ietuv-i. žiliem"-* gavę dnditt.! 
šių ir r|mu:uvų džiaitg.-i-, ne..į 
lieliiįtH. šnli-iu tu aliuiii- i.iu-.' 
aite-rikii-riu*.

i Tisli-I nė'ut vi-ieiti*. kurie nu . 
1.1'ji. dn-k'u- ir tiem-. l:ir:e; 
imu daiktus utvatkė. su|«kn- 
io. Aėiu ir Hitu*, kurie |u-r il
su* vakaru* iuoa<!rnlmžiu< tai
sė. valė,

Z.-iii;itti i.‘varil’iitio draugi- 
.m- imrėtm'- it aukojo piniginę 
liuką, knita “‘.iriu- laiškai- ai- 
sišgitkė j viias draugijas:

mv. .luošai*- Apiekntm dr-ja 
niikoįu 9i\in- <lie*iii:iiniXų 

I Itrntiuitiškn dntnicijn. |«» prie, 
i /lutai su. I ’• I- io*. avkojii *'J5;

M. It. Alėto. Vartų dlntigiji

Pavietė.!- 
Ikni- o r.'--ei’j 

t'i-l tol.; <i Kavalini-kieite.
M. 'Ir ' u. ..1. lii-rii'iima-. 
V. ltin.g r h. - . K Nuu -.‘dli

• . A. I iki '• n-. \. I'le. < ; ■
--u-. ■ \. ■ . \i i; 111 i -i
i n«. .1. t i- P. M.ininl.r
ir A. Rupi!

.Viii ji.m
Jaunuti'

M

£
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PASAULINIO MASKARADO
Draugystės Švento Petro ir Povilo

Iš Ken-ingtoii. III.

Nedelioj, Spa!io-Oct. 26,1919 m.
Brolių Strsmil^ Svetaiiėje. 158 L 1O7th St.

Pradžia 0 v. vtk.. Ir tęsis iki vėlumai.
Pirmos keturios dovanus yra skiriamos iš draugystės kasos flTi.til 

♦ l.'i.tst. ŠHUMI. ir ♦•‘i.tst. Neskiriant nr tni butų vyrai ar moteris, bite tiktai 
lui- didesnės grujs-s. Nepamirškite kad šis mnskara'las Ims vienas iš 
puikiuu-ių. bus šimtą? vilkt, šimtas velnių ir |mt- liuripieriu*. Turėsite pro. 
pi girai pri-ijimkti. Kviečia KOMITETAS.

0ID2IAUS1A iom» KRAUTUVĘ ęHICAGOJE
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