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urija buvo pu* n,u*i tmo vi
nuii-vU'* kureivių trun*|«*itti>
rijai.
T,al fiirluiiiti* ,ei
drgrąž inti v i,u,,»vt*i 1*iki
“lot t j L..L ii !••• *no
Suveliri
»A h
/ildi H

Raudonieji iimetr at«i
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DRAUGAI
iiiiiiiiiiuiuiiiiiiiMiiuitiliiuni <larv, kad Belgų karalius w-

“DR
AlJf. A Qw
UKAUUAO

hut’*
<*»<*««>> sakydami,
buk miestai, nouiupelnė tos

garbės, pasirodydama,, provoMtA.ojui rtnusOtM co, u*-, kiškų. Kardinolo Mtreier’o
karai iškas priėmimas parodo,
TKIIMK OF *. HMMIPtUtS
kad C1 ii ragus priešų užmetiT
............................... laso mas ym neteisingu. Kardino*** ratus*.................... taao
Jlereier anaiptol nėra VoaosmiMM r».~ <* aavMtaa
ki„-hj arfininkas. Cfcirago, pa

Teisėtas Lietuvos Neprigulmybes Reikalavimas.
Jo

Antradienis,

spalio 21

1919.

AMBRUEniVOS.
7

IbtUR iasaiių kreipta į “Praa
ri'’ knigĄ-nų. norėdami gauti |vairių “Oaapadinių-Virčjų'* arba
,
aiškiam sakant knygų, kaip gal(ugpju<*io 17 d. įvv- ,,„^,1} valgius. Taigi pranešam*-,
kariūnai viumtilai. L. K. M.'l„| J.,,, i,*i, K„>m lutiaic. 4i
I). Sėto* skyriau* narių mi •I. adinud:
striuki ma*, kuriume dalyvavo
*«1VALGIŲ GAMINIMAS”
virš 140 narių.
Su*irinkimų atnlari* vietos
J«o> kaina Im* apdarų
kietam,.-. Tuojau ta|K> išrink mi ii|»daratM......................... $/.X/
ta
prozi,limitas—IŠrmininkė
Tuippat turime kitų bilai gra
Teklė Zavadskaitė, sekretorė
žią didžiai nu u, Ii ligų knygų:
4. Tilvitylė.
•«

11 KOTU? KATALIKIŲ

J u \oje nei ginklų nei karos
Gėriuosi viena amerikiečių
reikmenų. Listuvi a i kreipėsi ypatybe, kuri ilgoj laisvėj ir
Valstijų PresldenAmerikon bei į Alijantu*. įta pilietybėj su jais sugyveno. de
kodami
ginklų
M
kitų rino* jų kritingmun, kuriuo jie
tui memoran
reikmenų, iki šiol vis Im* pa sek perkošia kiekvienų unujni išdy
dumas.
ai MK*S-t»T.tKI»* Or a «i»ev
ti h* s. Skandinavų tautos nešei- gusį olatlsį, kiekvienų naujų
k'vriidntna jį, parodo, kad ji
I
(ė-uužm 3 <1., 1918
šutei-j mu IJetuvua be Alijautų užgy mintie* kry |»uį.
uam.ui a.u.tuat oii_\kaaii* nuskaustas tautus ir jų ut-tonė** tokion:
Amerikietis nelengvai agita
w netik gerbia, bet aukština kėtė nudijeneijų Amerikos lie- rimo. Iš to
“DRAUGAS” šilnim • atsitikime Pliicaga pa- loviams atstovams. Tuomet Imi- Imtuvą turėjo armijų be gili- cijai (Msnltasln. Tūli dcumkrni k*»«h, u l^-kira- nnhldlniliiK s i rodo teisvbi-s ir laisvės šąli- vo »•kreipta Jūsų doma link klų. Timin tarpu taitaviltsi nŽ- tylės dė.-oiai mi juo sugyveno.
pripažiiiiiun Ideluvai noprigul | mik* Lietuvų ii šiaurių Jie Ilmlama* pi litai u, savoj šalyj
MIIAI KUillos Kllll.
niūkė.
. ............................ >*.*•
niylš-s Tuutuet Jų* pabrėžėte, plėtojo liaimę bei eunaikinimn. teisių tūrinėm, amerikieti* sa
M'l«..............................
\
ty- vųjų individualybę jaučia ir ta iš “LabHČa" 92 No. atai- Kaina mi npUanii* ............. 7Je.
, Kasdami Lietuvoje t kad užjaučiate
kist tAoltissa |žltnlBt>.
*
kratinėms
tautoms,
tik
toje
va-Iria
Alijantn
iaSomni
IJrtamjc,
vertina. AgilmJt. versk jj sa
Hm* n«* O uiJjbiii SMMm *r ,
Žuukima*
•
’! IJrinvos Mote RsiiMi U* n|Mt*,ų................. J.tc.
Iškeikta yra trijų klesų, t. larslojc Imivu neparanku pri|ia- kiel jų M|«intų nuo tMiIšrvfcmo. vaip {trolanti. jeigu uea|»*i*««»*i
■M Naujų Mhm Nx.nl
rį**’ ir priimta susirinkimu
< N<l>ii'tu» supkite mum adi.'Mt
UtfM nwl« r. •*
•'
'•
v. trijų metų mobilizacija. Ne. sinti Lietuvi) neprisubuingų. id-i-nh* mi Isilšcvikui* kovoti,,• jo
J’’ ūdų,
’ttIU, su
•
«juo Migy\musių jmi•4*<---w I . t. t r
dienotvarkė.
Paskiau
buiu
iš-J žvalgu ir n
nuomonių srityje, tient iš-Įžvalgų
• •r.er"
ka.* ją |«a*kcll*-, ar lUe*; ts-e isnslė vokiečių nruiij*** vir gi dar talševilcaiii- ateinant
“Dr*u<aa ’ NM. Ok
kaulį kr«»*>/o ur •*.,*•< — M>
Hoi-s* eo-MiM i
t u vo> i n biria, ar rusų gcncro-. šus. Tai p-gi patėmijote, kad traukė savo jiega*. Bolšcvi
Svvi- kalta-si j jj iiasistovėjasių |»riii- aaujų nonų priėmimas, kurių 1800 W M BU. OUom BL
Ir* V«*rkuli’*. lotltai galima* ts-sate pilnai su*i|taunę» su kanu pasisekė užimti beveik
ik du'eiiMi
i
|si rate—iMudsckiiMo
neturėsi. pritrirašė 27. Balutr Sėtos sky 
riau* narių yra išviso 179. To
“DRAUGAS” PUBLISHIaG CO. <laigtas kad paskelbė abeji ir1 tjotuvn* klausimu, ir kaip t ik’1 irriMaliu IJetuvo*. nepaisant
\"i-etini teko būti typiškai
linu* vn*biVMujant prozi«liumui'
1800 W. 46th SU Chicago. III. Li.n.x.„ valdžia ir I»u»ų gene- susižinosite su savo komisija. ci-tinių gyventojų priešinimo- aiiM-rikietiško nuotikm liudi
vienbalsiai
nutarta:
si. Bolševikams psMM-kė uJUni- ninką. Atsilankiau kmtauiųjų
T<-**f.*:.a- M.KaaS-) *111
rota-. Kadangi nišų generolą- duosite nuoseklų atsakymų.
L l*n*iųrii Lietuvos Val
Visos kliūtys, kenkiančios ti npie du IJetwv»t trečshlia. |iav< ikslų teatro. Rudė M-ouas
m pri|uižj-tn Lietuvos valdžiųo npgnrsino mų* žemėje kari** I*h*I. ueprigulmyla** pripažint- pru-š gyventojų norų.
iš iMtfšrvileų g) veninio. T,-isI<-ii- džiai |ut*veikinitiin*. iš reiš
kiant jai gilau* dėkingumo
*35 iki ’SO
-Imį. tni galima >1*41. jog !••«>. mm. |wuuii:ėt«i* toje istoriško-j Galutinai įjotum gavo kiek tiškn<.
iiž moterų teisių lygybės gi.
Htai regim* iš Veiigrij***.
titvu* valdžia tiesusi'ta L su j" nudijenrijoje, jau prašaliu- ginklų ir amunicijos nuo vtaiejuo. Ir sunku susidėti su juo, ••• • Vokiečių utilitarinė jėga ėjn u n ui jos ir truputis prie tru- Savu trumpu viešpatavimo lai nimų.
į savaitę
2.
lietuti
naujai
atgimusių
n*- ji- naikina Imtvių armijų,•suintitn. Lietuva jau npvaik- p,šio rusai jau išguiti mažos. ku bolševikai karališkojo <lvaTaigi suskiam baisi maišatis, šėiojo turtų sukaktuves savo ls*t narstos Lietuvos armijos to įjotas, laikomus dvariokam* uiu*ų Valstybę. Tam tikslui
pasijcslimdi, pavertę j dirta- sudėjus pinigų nupirkti Lie
\ k*uur vyrai šaukiami į lietu- is priguliuUiės paskritimo ir jiegomis.
Į Vos knriiioiiH-u*;. kitur toj pn- ’V atH-tij la-gyje dansb*. kad ji-j <jį kuomet lietuvių armija tunosiu* laukus. Paveikslų svie- tuvos |>a*k. bonų, kuriuos pa I tramp* laika
mokvklo* j
•n*1-* *•'
ėjoje Lietuvoje šaukiami į Itul*j*in* vablytiesi, nepni- Murfrf triuškino viršesnes jie- tan fmlcidusiųjų m,rida paro vesti Mergaičių
rnakiiinii ant
naudai.
«»l
i jo. kuriiMins-nę, kni|M» Kusi ■mtit. kad priversta kariauti *u
Rusijos baUrvikų šiaurry- dui- apie lai ir paaiškinantis
X
šelpti
kuomi
gulima
.-„vo
fvtiruinolas ivicrcier j -- pavnldinini. Kur -tipn-ni
prosais: \okiriijn. Ku|«-nkai,
MASTĖS SCH00U
It-nkai. ,uim
|uimnuisiodM
naudotlauii tekstą* liudiju—kaip ladšenChicaižoie
yni Lietuvių kariuotis-n**** Im- ►»ja ir Išakija. Lietuvos Par-, j^)MU užpuolė am lietuvos įj kai *|M,rto iM**upranta ir jo ne karitUMHciię. iaiteul: ru|anties
190 K. Stato Sto.
JZ?.
riakten jie j save surinka a|de- l’»l‘M,,,,as—Taryta—valdo šalį, ,,r^n-nj pu*ė«. Viri lietuv
liet mini vertina. Apeliuota į amerikie surinkti kareiviam* vilnonių
čių *|*>rto dvasių. Pasek nė imačekų. pirštinių, aumegri
*tm4ratiuta»adeniais; ji tori
CJŪM60-, Mta. «...«>«• linkės vyrus.
»•.*«*. Kur stimusui
-lipn-MU y. i*^ji
Mr>,,™ Vikria*
.. kad Mai ,
Mbakti Mg, karaimu-. M ™ nlMl k»riu...««H- Imri.i.,™
’ Vi»'m '"*?*
f'"’ vien tik vico«k nesitikėta. Vi*-uur. ki šiltų marškinių ir t. t—
žemes
tur laiblikoj nedrųsiai pradėta
«•*»«•>: Uitai karai,akai ji- J* I «'*
»l*-linUWuwl.. to-lamlumtonu. tad
4. Naikinti {vairiais budai*
srovė* susi vieni juse»- r<*nua (irieš talševilnm, gi jųjų tikra |4«»ti. Vž sekami*M-kito* visas •loglioę. Tuo tikslu istaigti i
priima Belgijos kanliuolų lb- v-vru*- K,,<?" «<"•’* >«»<Hlnrli mU.
sis tikslas yra ■žgi obtųmas že- teatras l*k»jĮu, aiškiai l»*4ševi Sėtoje arbatinę, kad automs
aiderijų Meroier’ų.
kuVn>* l^nvas kariuomenei
Antanas Suietoua. iue* pasilaikyti, kad <«>liau pa- lutai* pritarimo rodydamas.
AOVOKATM
nebūtų verčiami užeiti j karAinmlien
Binihiien kardiaula*
Kar*linolus aivaaltu- •• •— v ^rinomene.
. ...... .............. tada Lie-1
- ’urhuoouiu
. ,;
ir,wL... llaeturių
.mi.vih
.
šiam** atvėjuje aut«*knitijus ėim»ų ar smukle*. Arbatinė jišrinkta*
j^tužti
viaų Uriuvų ir priuui.ia i t l.ien**,, puria,, h. «š. ‘“'•"i
į Liria
žiuoja
uueja j i nieagų pusiau |« a*i
K,..publikos Prezidentu, tan krrjfli |irir l^eakijos.
iK*tmkaula pa* amerikiečius steigti |Mvr*U ru|Mulie* A.
taouių
namų rAtimtyje ir sustoju
V|MJ
užsitikėjimų ir
. - - sadifc-tavo «lide*ts* už talševikų ne Uagaišytai, A. Mlmrnbskaitei.
Miebiguu
*h*
uiųs žemėje
k*«h j« ne- x ra-rririmuas viaoje lirtuvole1
Kiebiguu Centrui
Central rimtyje j|*
IPersiinririių
er»um*triių uiųs
V. , T?* “m»n
mėgintų. Kame čia bloga, lutd
<J. Praa*kevičiulet ir K. Ntalai kariauja au jais
gatvės. <’*ia jį |«*i trūksta. Nuėjęs j klebonijų pie ir&MUU. nrt ui.i«.«ė. tai|»
M)„ ribB-ilų (.irt*,. I, dykų plotų pavertė j <b-riių ne riukiMtytei.
tinka Cbteagus Arkivyskupu* *V rocijulista* žegnojasi ir sa- diplomatas. Daug tautų jau tū
šantį laukų!
A Orgaaicuoti buriniu L K.
ir miesto įgaliotoji Koim*ijn.,ko>i kataliku. I iė*dęs lau'sty-i^ Lietuvoje savo vftrijules w:- rėdauia užtektinai kareivių, apVaizdai iš Musijo*. Bolševi
sigius pati, by tik ji gautų už
M.
B. laikraščio prenumeratų,
Oenerolii* \\ immI ,»us taip gi rin.*i muilo ir nis,, strnipsn) i*-. .jjf ,(<• fnrto pri|mžiuo jai
kų junulos. raistamj i armija.
tektinai ginklų savo armijai.
taip kad Sėto* skyriui išrašy
larpuugštų usiiM*nų. *v<«ikui:iu Mb*kimlumas žegnom* ir katidi- m-jM-igubnybę.
Publika imuinroms tčmija. Tik
ti
bent 50 ego.
Lietuva
kn*i|*-ri
Paryžiun
j
kų Bažnyčių. Norėdamas rinponas l’'reaidsute!
reii
rių brangų svečių.
vienas šioj Atimtilm jaisėj IsdKlos ŠaG.
SuiiMikėtį kuogrvčiauria Į
pulką- kilimo-** laiiie-li
:elvokata- lie* lietuviai, ir kame tik jie ne Taiko* Kimfereiirijų. Knnfe- ševikų |«ritari*ja* h-alre beMažų
mergaičių
metini* nario mokesti* — I Į
i • , l : jrvnrija nustat** laikiną dettiartar.-tys gel**« visu taku mm sk«*ll»ia katalikiškas įsižiūra-, Imtų plie-miiM* pasaulyje,
pnt-inini ploja. Areštų M-em**.
t iki*i. . .. .... ..
,
auksinu*.
knrtjdi* linijų Iuctuvo* liei Len
vagom*, iš kuria išlip- kardi •• I"* rinkimu niekina jas. Bei kad Suvienyto* Aus-rUm* Val
kija*
tarpe
paataraaios
naudai
7. Išrinku i L K. M. D.
iki gatvei, kur ji* -ėris is-roiamtėlių gausybė* ir Lie. stijos. kurios jtaūuuis slaptoIrių |<er*rkiojiina*. N
j aatonudulių. Visu |uk«*tiu tavių Dieno* pinigai išgulėjo mi- ^įtartimis neMivaržyto* pi lenkai peržengė net tų naa ploja. I ’uldik,** akys fdktai į jį Koogre*ų 3 delegatė* J. Zavajųjų linijų ir <lahar lenku až<1 skaitė, O. Biratytė ir J. Tilžvilgsniu* mėto. Ar ji* kvaila*,
nuo stoti**- iki Arkivvskuiei Amerikoje visų tų laika k«»l slopini i mažas tauta*, norinčias I*”-*’
vitytė. Delegatėm* paskirta Į
jra Inu.. Mtali.si UrtuvoS-. jriilu
tad
namų bus utinio- katalikų. .•'••• btiv
ar iM-protinga* talševiku*
.Imi l«>v..ilt Į.-nki .indai iiadd. lai. |.iriitiltiii.- Alijatd.f vaidila e* ****
paaipriolll.aiŲ
Nenuorama prie kiekvieno kelionei |« 66 auk*. Nuvažia
Tvarkų vi** Knight*
<’•»
liHuvių valdžius, priešginingai
bolševikų ĮMtrinsli lįsi uesiKavė vus j Kongresų pavesta joms
latnbus -u uniformai* ir U* b»’P n,U> !*uiija penunadė prie pri|«tžiwti l.ietuvni m*prignlkyinanis Taikos Konfen t*» *’
l*»Jd,e| dabar
<lll"<|| pomii
|O*ll<ll m>l«*. T**k* lai yra
o ■ tikslą/- iiiu- ‘
gdiaakžčjęs. I’ublikz nerimavo duoti Kėtos skyriaus veikimo
uniformų.
I***nkų.
m«*ėioja*i
cijai Paryžiuj**, ir priešginin
ir piktai į plojant j jį žvilgčiojo. atskaitų, taipogi įnešti suma
Iš arki*■y*kup<> namų kardi ’r ••‘1‘i‘tmi iš silpnom'** pasės sų antrojo atsišaukimo,
gai demokratijai.
l«sisiru*ĮKuomet pasinslė Iw4šovikų iš nymas visuose tky*riuo*<. orgn
liiim* į katedrų. T«*n ! etipre-niųją.
Bieim.ie istliaubų pusi
nolas utiužiii
L*ukų
iiž|Hiolimas
aut
Lietukabti su “šalin religijų ir dva nmuoti komi*ija* žiemai ka
l4«*uv>. ,lirtlwrtu« patam*,
Jeigu I.II- Iiutiuiiin. kad Vo »"°* l-”luv*.s |w*lėjimas buvo
l»us iškilmingo Mišios. I*u
l-il. n..« k« |atKi»uMa. lit-lli
reivius
įvairiais
šiltais
vilnų
i •
• lt
1 ul»m-iitnuti> .tosios trv- kai- ''** ►U*il|Mlilia j<**i**S
sienų
siškija!’‘—vėla |Mtsigirdo gar
•
eiau trofia |*» pietų Loioll. kn-ciu ri-t,iiuen Ku-ni vrn -i1|» m-nysumini*, .o*, n*, irj, sa,
ii-i ii ..ta, .uiti. o hmm Oar*u|
I
I
»
- . H• • 1
' II •
inii Mi- Vokhdiui imtterijale Pr“‘* •"‘Isevikus. <lalis josios su* to imties plojimą*. Publika niais mezginiui*, baltiniais ir uumu u cjncM'Mti.
' •••*”’ 'J*»* "”1 r'jne ..
. . .
, ..
l’nivur it\ ite.as I. irdihobu ne*m n z. talkininkų g**|lumits
.
..................................... '
. . .
|
i. ir lutlM-eikiškn Kuriui JlegU turi lUltles lenini Sttlatky- nelsųšk<*titė. Knž-ku* šuktelėjo, kitai* drabužiai* aprūpinti.
2314 W. 23 PI
garbingą daktaro titulų.
Litvm-ir l.eduMii-. Itu -knit’u,Jn ,r *“ * 'im*r.i nustja
Ib*
t«»
pnv,**lu
taipogi
-įt

Chicago. 111.
moteriškė li<*i*argiu užsimojo.
l^nelui ImtuvoVakar** bu- dideli., p,i<uu bo -i mus ,* rrim.*lėliai -uLgIii
laaMl IISS.
Tūtai, iiietdziaiue Amerikos K VISU pllMII |Slkl|o ŽOIOIM'*. rinkti jiairių išdarinių, nuro
i l.i«t u lo pu*
mas Andttortjiuuo t*.iti<-. *1
Ibi nelaiutė valdžių! jie ni-iik uujriė. Jm*i ir
Suvienytų \ulstijų suvartoti *u*iiin*lė npie Itulševikų *iui|Nt- dymų moterų veikimui išplė.
bu* atidaryt,:* 7 tai. tuk., tat įmini*, jei puririMly*. kad vo kariavo, kini stiiuiikmu* vo* už
\ i/<i* galima* pi ii-moites ir pri limlorių. Hatik.-iiuti. kumščiu- *li ir sugrįžus iš Kaulio apie
kardinolu* u icdydoiai- ;it*-i* l«n*riai tikrinu |Ni<l«*dn Ihroiin*. gimusią valstijų.
visų tai prurmšti vi-uot itin iii
Vokietija ofinjsliui buto versti lenkų urmijų atsitraukti vilnai.
vėliau*. J teatrų pjiiati* m negu talkininkai unitą*, ir kad
prip:izimi*i Lietuvos oeprigitl- už (Ictiutrkacijos linijos, kuri
Kaž-ka* Imtų atsitikę *u bol skyriaus susirinkimui.
siein* dykai.
gerinu išaugėto npiniiilij*, vei- itiyia;. gi ištiktųjų tu* pri|«aii-buvo nustatyta Tntševikų simpntizntoriu. jeigu jo Su*irinkimn* užbaigta pakolServdoje Cliieago tiuivrri i.imų llegll mes. ’l'jldll |*T-i
iiimn- buvo vien tik |s*|M*n.'ult*. k«e Ten ta*.
gelllėti nebūtų (Itlolęsis vielute ta dvasia ir išsiskirstė vi*os ..
teta* *ul'*ik* L.irdimdiii di •įietėlini -ilpny- Li«*tuxo- j,.*.
I.iot
mių
tuntu
jnin'iti'i
AliVokie* i» arini in. mųtiiisaiil Lie
karininkų. Prasigrūdo* |ter t viltai |Mi-irvžuri<»* «lail<uo(i«*s
a-, -lipry* Kti*ų eile*.
džiausių d iglų
,ų guli -u
im«>* vuklzio* pnešioimori. iMi-įjautii aptaria. Lietuva. ta»la* iiitr*u*ių minių ji* aplamdytą Krikščioniškus l.i**tuvo* nau
teikti, t. y. t»*i-»ų daktaro gar
M o- ministerijų mum* m*- v** ir toliau la**tuv«»j«* ir plėš*- *mi tar,** Kusijo* ir \ «»kiciij<>.*
T.
lMt|š--vikų *iiti|Nilixatorių i**i- dai.
bės titulų. Kardinolas jauna*
„r j, b,
į,,,,,. „„ ,pat knri*> pradžta
“
Laisvė,
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REIKALAUJA.

CAtAUJA,

REIKALAUJA.

TOtfnau Pvlbora 44
DR. W. A. MAJOR

MERGAITES IR MOTERIS.

k, tikėjinų ir liatn.vėiy, kukių
t
» •

Reikalingus prio
|M»|M*rinių dėžučių,

VAIKAI

•draugijos parodoje ir niačiuu
I programų. Sumgu buvo. Ten
Protestas.
'nebuvo vyru. Moterys ir vyrų
...
.
.
f roles atliko ir dar taip. knd 1>er.atiottgi tūlas Al. J. Z\nli<«,
, ,
...
... ...
<gu kuris vyras butu genuli atli
ula, užsidėjęs atbulų kaimelių T
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ir pasivadinęs “nculcžiiu” knLietuvių vakaruose progranigniiu, atvykęs i musų kalimiį°ir hUlo-duiaš pTulaUlmh
"rai
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«»
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dirbimo h of(M. Iltis
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lengva*’. j.sn,
t
,......... - - »• 00 9 Uryto — 1 Iki

p.. .. --ų
ihi J:10 vakar*.
darbu- prityrimus nereikulin- 1 »2
J\?"*'-.
’ n».—p(:S»
«jo n» iki u Pryio
gus Kinru, ir Gružu* kniubu-.::------- —
tini.
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531 W. Superior St.
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Dr. S. Naikeiis

JAI NuS >|i* I l-.IM'

Juunu Yuikyuų

M t M IMl

ATOMUS

ASHKkM*

aru iJ-io. Cataėa

|

nebedrįstų viešai ištarti imt
protingesnis bedievis, taipgi
Musu uezuležuilikai su savo
šlykščiausiai išsireiškė ir apie ’*'-^upu ’ prisidūrė nei šis
Liet. gerb. prezidentą Burto-J“0’l***
MickeviėiiM daliar
.ų ir panjadrebrte vi-m da"»™ l*»^kčj«i,..<

/u---.

»

DRAUGAI

ovuvToiAs m cmuuamaa
ana s®. AoMomi Am
rt*oBc r>m«<« 7c4>
Clr«ra Offle«

PIUTYRE
SU ARDA HE

Nu», 17 iki 21 lovių
ui: w. ima m.
luirtinę Lietuvos valdžia;
' praknllms, ne kirkuiėje, bet
Amžiau* nuo 1<> iki 1S tuvių.
I*boa« Clcwo I>
Kadangi toki to kunigužio iš-! painėje. .lis niekina kunigus
Kr«ht'«rtja 33M XV. «Uk m.
PRITYRIMO
I rute* l*r«r«et MII
si reiškimai koskaudžia usiai už-.1/ v?’^,u**> Matyt p. Mickevičius
JAl’XO.S MERGINOS GALI
gavo mus lietuvių tautinius
b«d l»’P uiekiua.
Alu-ų
<* toliui* ne vien ūkiai ' ■>•!**
PRASILAVINTI LAKAI GE
jausmus:
'Matyt uezalcžuiiikija jnu bai-( bei ____
ju«*e yra tikru ir gera ateiti*
K U l\AI.I\« ė.s l'Rir.
•X
Todėl, mes, llocbesterio lietu ,^*a ^tgjienti dienas, kud jos vaikui
ui kari*
kuri* parodys
parodys imi\i> ptbmua. RAI kiznlii: IR Tlo l’AčlC
i:
viui, šeiniau pusi rašiusiųji i * 'y skujini ir kunigai to- #\vj jukš,
jokio prityrimu nereikia,
LAIKC GAUNANT GERA ALI
‘i
draugijų narini, brangindami ' Lia.< praknllms sako ir taip derT.ivorn ir P«r»vl P««*1 Skyrių
l»!.‘l K \VIMO
GA KOKIA YRA MOKAMA
tikybiuius jsitikinimus ir gin-!?1* u*^b
katalikui M-euta,
3109 So. Morgan Street
C1IIC.UXA U44MOU
<lami savo tautos laisvę ir gar-j*^
Mot žmones šviečlaPAS MCS.
TsMUMM
Also> Ubai gerus.
l»ę, per aavo įgaliotinius grieš- j*1 ,r
Ulonams pradė
skaitlį avimo
I valuadtt-: — ■ llu 11 U ryt*:
DARBAS PASTOVIS.
Prily riiiui* nereikalinga.*
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« \ I— rmv 44 » rak. NedMt*.
cnia t.uo • i*' S *al rakara.
i i
DARBO S.VLYGOS GEROS
«
kunigužio pasielgimų ir
lbizi.ycios kūnų
EI.LPiT riSl.ER
Kadangi tai |vyko Geli- KnMMls>*le,Sc- .
Turi ih«>k< ū skuitMi ir rašt ii įGERA PK1E21CKA
I
mino draugijos svetainėje, t.,»- •
Mainierio Pati.
Gera tnukedia ir paaluvn* «brk»»
U
Auliukui ir l>ent būti užluiiu-s TRUMPOS VALANDOS
draugijos, kuri nešioja Įdėtu
pradinę mokykla. Vieta* datur
oPKRATnltKOS
S P RIMO VALLEY, ILL.
vj's kunigaikščio vnrtlų.
aūlai**—durims pastovu* — «kn- PAKĖLIMAS UŽTIKRINTAS
1-ral.lU.bujN :« luotai
didžiai pnaipiklii/ Todėl,
loori, Ules
įura tuuauii
.-----------muiui vaiku ir jaunu vynt
TURI BŪTI BAIGĖ PRADINE
OTUm s«o fia,
Jiaute iš tokio draugijos jmsivlNedėlioj, spalio 12 d. ftv.
Cianam stohinui vaikyuui gerai
P.UTOS ATIDARYMO
UtriZ aS-ra M..
• -. • ••* ..
____ <i....^
MOKYKLA IR KALBĖTI M; progų (usilaviiit imk didele «larln(
ginui, jsileidžiaiit lokj blevyzgų (Inos {MinųMjinėje svetainėje
sriX"lJAIJKTAJI
Urvo.
buvo surengtos prakallsis. Tik
MuuruMb. V>-rUk«. talMl
KAsYTl ANGLIŠKAI.
pavok svetainėn.
m t* 9 it<*.
Kmployment Office
Taijegi pranešame kas išdė slus jų laivo sutverti Lietuvos
VAl.AKl>Ofe Mm •
INHENING
<M 19. nu« IS ua l P*
Pimoa Lubos
ta plačiai Amerikos lietuvių lluu«lon<»jo Kryžiaus rėmėjų
Iki S *aU*4al vakar*.
skyrių ir surinkti k-ut kiek au
N<.«l-1 cnt* r u© > Iki t I*» ?1«t
visuomenei.
Turi katilėli nkailyli ir nišyti
Telefonu Tardą 4t>
LAIŠKI DESTIMo
Tuutos Fondo 24 skyrius: kų.
iA»dišk*i
ir
kol
turi
buli
užimiEmployjueot Office
I
Nors čia lietuvių gyvena ueF. Šlupdiji,^'. (likin.
fgę« Pradine Mokykla.
Chicago
Avė.
ir
Lambcc
St
Piram Lubos
didelis
Irurdis
ir
daliar
maiiKtftv. Jurgio draugija:
P«.ell<H» M'4.y t.b— ir Aug-1
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JOSEPH C WOLON
J. //<Tj7<faA, S. JuMiiti*.
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i r‘
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L>
I
'
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s»
m
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Itklni lutei, 'turi l.allieti. rkatlyli*
J. įtiekiu, M. Ventiti.
(Ijrrensree T» I. Mu. it«44t »l
apie tai. žmonių susirinko jaiPinuos
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.r rašyti Anglt-kai.
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MONTCOMEKY WARD & CO
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Kryžiaus prukullių, kad |visiChicago Avc. ir Larrabcc St
Hažančuvos draugija. Praeitų
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CHICAGOJE.
KATAUKBKOS ŠVENTEI
------------

pr.oM.1,1 piioguA n meili, o kal
nui dar netžparriavėt, prašom
Ijariskubiiiti. kad jau lapkričio
pataikoje Imtų galima rinkų j
Onlrą nusiųsti. ,'i/išunw atsi
lankyti ir tau, kurio* yni pnaižadėje (uitnpti ftv. K. A. lt. llrjo- na rialui.*.
Valdyba.

iŠ CHICAGOS UETUViy
KOLONUI!
KATALIKŲ VIENYBES
CENTRO NEPAPRAS
TAS SUSIRINKIMAS.

streikininkai pasiruo
|
ŠIA ŽIEMAI.

ANT PARDAVIMO.

Vi.-o .'unnktn «it .nunlkh.r^i.i:
$<**28.1Proporeijonai tai j
imant. Nori h Side sukirto visa*
(Iiieagu* lietuvių kolonija*.
v»n.. x..m. shu-i

MAINO.
a«t

mOtm

a;

****.«?».■«*»-

kolonija, lie, veikiu*’ ir aukų
gTuJitSam!
tuo*. Pirtim*
dėjime Inlrinriiigieltt* tikslams*
—
MtHkoeto*
Nr: streiko galas m-pra
Sv. Uršulė.
ir ant tėvynės aukuro visas
Savininkas prasišalina ir noTrečiadienis, spalio 22 <1.
nialoiiuts.
I». R. Katalikų Vienybės
< liicag..* kolonijas pralenkia. rj ,g,r*hioti -avo properte*- tuo- PASISAVINK SAU GERESNI
Sv. Kardulė.
Iš NORTH S1DES.
Centro nepuprastan susirinki !
l.i \ukani taip gi kuli*-1- jau*, dviejų |»agyv-uimų iiiu-i
rvurviUA
a
■ 1
lipiu l|i|i.
h.
P a-< e*nnli- A. P. P.-vė* n-i- r;„jų i,u„,as .’*) judų pločio
LlVtNlMĄ.
iu; m.u ivvki šiandie, t. y. spalio
Kun.
Laukaičio
prakalbos.
kulnis.
1
ž
$I.(
xm
,
pardavė
š«-rų.
'prieš:,kis,
jame
raudasi
2
km::Vyra*
bile kokio amžiaus*.
BELGŲ KARDINOLAS CHI j1 ;u
‘
I* •«*•'»• į21 d., vakare. Dievo Apveizdi
Jeigu kns pash-ls-tų kokių j„v,*,s, 2 pagyvenimui 4 knm- |Ved,s ar nevedę* ir (ūkis kuris
CAGOJE.
pl'-nni. i:..l;iin. I'tiilit 1*11111 |w-Įparap. svetainėje. Chicago. IIL
inli! i:ii,-in alui lai,lili, imi- np-i Laukiama kuodidžiausio skaitLilw»i gera jnuėinri noiv* |gi*i*avirt *nu
Spali** l,»dMft\. Mykolo par. klaidą šiame Mimše. meldžiu |Kir;Mų jr •_*
Viela prob’sijoHalui. mmlerniš- geresnį gyvenimą ir išntekyVakare Auditoriumc oficijalir. • Imu ti. I.ii'.iik-i ii. I.ii. ,|.n Im*. liaus atstovų iš skyrių ir drau 'Velninėje jvyk.. pruknllao*
l.in*m«i
-.-d,*-. »i . i.i gijų. Kviečiamos yra visų Ka- gel-b. kliu. J. luillk.-liėio.
I<4..\\abai,..aave.
ki. Atsišnnkile: fil-ina gatvė, »mi v«ixl*»* liekant *an ir
priėmimas.
Po pauuilrių visi žilinu -*
l*ii i* i- įu:iv\i..».ii.
t ai i kiškų Chicagos draugijų
JauauUs.
j vakaru, nuo Ashland aw. t publikai gvrbiamų naudingų
Suli* npvnl\*i.piii»i pienu. j valdybos ir veikėjai bei veikė- rinko*! j „veUino. f keletą mi*
■*—.*
■ uuir1=i telefonas Pro<pe<t ftttu
lir godojamų Žmogumi.
G0G9.
ftiandie išrytu j? IMmil*
ki«kvie|i.ni»« <4reil;«i njelr it v i jos ii visų kolonijų. Yra svar imlų jau viaoi, eėdynė* Imvo
Paskirkit< |xirą valandų j
Cliieagoti atkeliauja J*» Kini
ia- l*ii.
l.aaini-iiiiį-ii-ii bių, neatidėliotinų, paliečiau* užimto*. Treėia «ialis* žmonių
PAIEŠKOJIMAI.
neTieijn lieb/ii t::i» Jiri’.l • M*u
.'ieną ne,it*i'niūkiant nm. -li
•
.
.•
u*
ht.ii
i»,<i
lininiui ta,p .ku ,tių musų tėvynę, politiškų rei i m > j— -I —vėl i.
C>d>tojan.
Clatearc**.
ra duliartini? užsiėmimo arba
cier* nij>npru"i:i4
>ii v.*
Vi>i mi iielumiiuiuu laukė
l*aleMc«u be«U« Jo«to V<u4UAU*ka.
bildukų. Ki*mi*arijalai t i,-*i,,v i kalų, kuriuos tuoj reikia nuo
Valstijose. <lfieija|ė Chieacn
'part«»wr*« H K»trt« <l«Wr. TrtU*, ;<orų dienų savaitėj.
avss’io. Neužilgo inėjo geriu
j fantia* ir Į kita* mni-tu ga -J nuodugniai svarstyti.
K*lfc« UvOoOfeal. umsku u*
,*•¥. llMuaroj. |aara». Ka.'nlilf Mdtan.
Rankdn l»uv«, pilimi (turinio
Norint platesnių žinių kurios
M'eėin*.
Viri
mirioję
nplmlis'Jeiffai
lutu linnte kur Jla K>-v«*la, nrraatUkaL
uiitiiiiui i*t.-«itm* |ttriii< vi-ą t
Valdyba.
▼altSalaa: II — 17 ryt*: C — t įba Jl« |aa,» UI pdUtniikO w4ual»«'!a) lw* suteiktos dykai, apšau
susi knoiškilminriau-mi su
iiH-iiiais |ia*veikit,n taip lau **lur«
armija
TeL O»M| 4<(1 rnlrvMtikti, jin-veikiu!i ir pnmi’i!
. - • .>upirkėjn.
■
. . Tie 'iipirk.
,j
kite į
kiamą
knlliėtoją.
.. a- I f
I I .. , . I
...... „Inai*,J, lt la,. Jalklll liti t.llllllk'l
Knn-UnU*«> VartOaa-tui*.
1$ DIEVO APVEIZDOS
rai*u
.
.• .
UlMlnlelo Ih-I^H tnu,l»» enr.nl
1
Pinniaurin vifui* (Nteveikiiu,
A N<w-4m, A,e. Sn. Oab-MO*. IU.
Room 847 First National
lb- k i,
PARAP.
j mt rija ai n, kuri* karės metuI koiMi*arijntu
vardu
Inievos
l.i<-liivi»s.
----- ---- ‘
Bank Bld<.
• i .
.... 'ko. *t r«*iku«aj:itii*iii darbininku
pa gurėjo uiiialama* mm u, ,t|MM-l|iai. ’4iil J bu ....
.
ftiiiomi
pranešu,
kari
aš
n,Ma

Toliam*
|ui]iasakojo
apie
d:tDr.
A.
K.
RUTKAUSKAS
, . ..
.
, •
IlKIM-lliai "Jll lall* l-la-ltdaa. ko.
enai imi* kolonija* |„ lt.
Reikalaukite
kuH-m savo *al„-*
tn*e*.
'
7
’........ ~
a*. --.
, '
•r»l«r«nM MrKtnler B7M
rinu lietuviška
bartiui l.ioluVoK |t;nlėjiiiią: aiš
*>i*-m, > vė* krautuvė*.
I*.
lyžinu*
n-m.-jų
skyrius
laikė
croo V1V<IA, [JOJU
Kardinolas
e|trier |*-rf '
•
...... kiai nupiešė vokiis’-ių <larlni5
ADAM MARKŪNAS.
Čeverykų Taisymo Šapą
Jo
\„g*'
Suiuanviiaii*
*,|
tai*
koud«a
1
'■'•'
‘
•rinkimą,
kuriniu,.
MAT
South V«rtet« Boalerurdf
dieną *Veėinosi* pa
Lietuvoj,* liei jų žintinimu*.
Lietuvių Skyriaus vedėjas.
K&mpu W.
ertrtu
kokiu luulti gnlllrta
JUOZAPAS KLUMBIS
tąją Mnlunyla- (’bic-a’.;*** .\» rija,ai* tikrai yra milžiniškus,
Apsakė tui|,-gi apie i,iuxų len
llatfarat. IU. |
OSIS Su. Tnhvuia A,e.
Itivyriiupą. Vakare ri Indre ••* priimu. Ji- n-iknlinęa- žiu* luitų prnpiėmi veikimą ir dnu- ku* ir kaip jie Lietuva* širdį
Vo radėjo. ne* rvikė* maitinti ^''ui I'ritmukli narių prie flN*
Auditorium įvyks vk-saris su
iš|dė*ė ir Ii,durių tautą sunai
pinui Lietuvos užsi imančios
«rinkinia«. Gerbiamas kai.Ii Mintu* , iik-tam’-iii dartiininl.’ii
kini i užriinanė.
Su,.irta padidinti
• notas |»asn,:y* l;«’l>-tą že*t/i»i *m ju ieimyna.ii.i-. Pirkėja,,,.
Žmonės užsilaikė kuomtniaiipri i.-i- apt . linini ta- vai-,i J'"p- k;,.l n. liktu n-i
npie Belgijos vargu-. k.akiu
-iu. Tik rankų pl.ijiiua* |-rja-. kati., linini:-.. 'įvairiai
.1.i.ri-i... my lii.ėi..
prnlei<lo karė* metu.
įraukdavo 'ylą. N-rs kailinioir pidai prieinamai- purink j
•• vy'r. •e |*iapu*io naja* dvi valaudi kalliėj,^ Ind iš
IR Ne*' Vorko pranešama.
| rin rėmėju Lietuvos Raudono
rodė vixai t runų m i.
jog karė* metu kardinolu*
je Kryžiaus.
Iktagelii*
pasakoja.
jog
tnsjii
l'žhnigę* prakali,?, pradėjo
Merrier netekę* jokio* savo
rinkti nuka*.
Aukojo Mdcatieji:
Jei Jus Kartą Išbandysite Mazolą prie
K. Dulkeviėiu* $1OOAKL
P„ 2H ,1,4.: K. Kriminakaitė
belgam*.
,i - • •
.......
1 UM-rtniio*. iui*i*vo,itii*ios inui ir J. Cejuiiti*.
Valgių Sutaisymo, tai niekad daugiau
Jei
iMiiegimin„*i ,
, .
...
..
Tad tenai pakelta sumany luiiihk:im*.
, .
....
, ,<«lnnuu.'KMi’tiNiko ir imt toliau
Po 15<IoL: kun. P. Meška tiš
luivyk*. gnliiiui* dmktn*. kn»l . .
mą* parinkti ir imlnoti knr- ...
,
1 1... .
darinio,ma.
ka*
ir J. Krimin*kaitė.
Nevartosite Alyvos Aliejaus
darmtiitikni mi.. .
......
,,
dinolui kiek pinigų. Tą .*11111.1 ir darbo. metu
.
.
Gražų iizj-iiin-zJiiui Moieni
P,, indo!.: A. llanrviėiu*, A.
varto* tą priemone luga-nirmi ...
.,.
■ynų, kaip prnnešaum. mie
. * .
* 1
Sjjjungo* 4 km prniM**e įgalmMureika, A. Ci-nlžiuna*. J.
. .
.... ...
la] paremia ne vieni katalikai, pingvv«-uin,iii.
Jtilu-M. p le Abromnite ir kdn.
*^7” doną buvo pasklydo* įjūrio* |uivar<lė* noHtxinojnu. (b-nlžiunn*, P. Sriului*, A.
'T'Ą patyrė nei tos neatsargios virėjos, kurios tankiai sakydavo:
bet ir kitų tikėjimų imate’-.-.
gandu*. kn<l neva pliem, kor JoH pniiu-M-. kad M. R S k|i. Ibišky*, P. Valaiti*, P. Murri*
“Nieks negal užvaduot alyvinio aliejaus.“
AFIPLEtTAS OELEŽINKE- Į'‘'r;’,’'-**‘?
j*“’ ”!**’ «•»%»• Mt-iritikimo. a|mr< mivo fcn. A. Utigieui*. A. Knpri*. V.
•ėmė jMMmnKli a*n,em*kai *1,!
,Mbo|ė ,r U lt. K. n-i- Memrkt*, J. Didžgnlvi*. J.
O Mazola užvaduoja. Ji yra rysiąs, sakius, malonus, švduus aliejus pdaaiytas
Martišių*. II. Srililut*. M. Kišo- *
LIO AGENTAS.

Antradienis, spalio 21 d., •

— - --

DR. IEO AWOBN

n,

M

MAŽOJ

-h.-ikiuiiil.u komitetu. I ari dol kalu*. S‘tju''giaaa-* *u,nri. šauk
uieiiė. M. Arlauskaitė. S. Mnrl.i turėję* l.iit laikinai *u*|*-n j, xį; |S
j..,,!,-., k-doni-

iš geriausiu nunokusių kukuru/ų (kornų).

Aną vakarą lr\> ap-igiu
tilo,a- i, -Ireika*.
jo* uioia ,-i* ir mergių:!* ir vaklnvą pikluilariai ite-jo ii r
jui*imriė.’ jog
Aotinio
MIUUO geH-MUkello
geh-iinkrlio
>tolitt.
MOKU. Į a Teėiaii*
'
- 7 gan- karai.- pmriiii dirltli dėl 1- lt.
K ri žiaii*.
(ka llnrriMHt gal. ir Siirni-1*1"- ,r
l,k
M“
saento Imulv. ir atėmė
h"'7
(i'r.ižu Imlų. kari įmy.. um>i,«.
nuo tikėtų pardavinėtojo.
pakelti t., glinda ir hm |ci»i i\r ir inerziiio.* *u.*ieilą ir
ilittiirioti.
|na valandą pašvę.-lą dnrIkirhininkui *,ipr?ai Iniko-i 1 «• -i» i mąs kareivių, kovaijauVALSTIJOS DARBO FEDE
•avo r«-:t'ala\imu ir *ln-ika*
už l.e »uvo* lai*v«>. Išrinkta
RACIJOS SUVAEIAVI
nei kiek nenin2ėja. Plieno ka-|riiil jai eiti per įminus ir rink.
KAS.
raliai pum-ša niil/.ini;kiiF nuo.''' auka*: drnbu2iu-. avalinę ir
.h.liii*. tie/iiirinl jų ni-.olatinio 'kliokiu* .linkiu-. Su-iėjiim. ir
Mieste Pi-oriu, Ilk. \uknr
,|.|1IS.I.|U -ir.-iki
i''’"i- -M I. Ik K. vakarai
l u. |.agnr-i,un iš sakyk'-*.
atidaryta metini* valstijų* II lj|inl t|
linoi* Dariai l-’islerni-ijo*
■ Sli'oikiniiikai laikosi \i<>uy. i Ailma- žiema. Ale* Milių*
vnžinviinii*.
'..-*. \.-|..-.*i.luo.la prov..kn.-i ’’
p-ndetn-u
kokia
'•ainio
laukia
ftuvnž.hivo apie Mlll :,,*lovą
Kk,,,.,. ..,UI vadu |.ai* ’ !-i; '
- iiiii-ų broliui tėvynėj,
1* (Viiirių linijų, lik i* \ieim Jvinii. Ir kilome, tni»» Im* \i
neturėdami
riIm, m-i npnutiivo
Cfctatgo vrn apie 3MI .it*,ovii.
.t
|„u laimėta-.
Tai si. b,niurni apsivilk*; ir
- .m*. |aa<iiįlėkiiiic dėl upiply.
PIRKITE LIETUVOS VAL DEPUTY ŠERIFAS PAŠO
-u-u., faii-iumi-ut u alkanų.
STYBES BONŲ.
VĖ DARBININKĄ
S. J.

A.

f

A.

VINC. JASIULAITIS

likouis. M. Mažeika. J. Kartu
li*.
Po <« ,|,d.: J. I*diežin*ka* i*
J. Karalių*.
P„ ,|o|.: p. Mo*kolaiti*. P.
Aleknų. IL Ijiuraiti*. A. Au
gai, i*. M. .farošiunn*. A. Dek*ny*. K. I.ukošuiti*. P. Vnlairiutė, J. Miekcviėiu*, M. Vigoiiauskuitė. lt. Nausėdienė. K.
itekintė. IL Trečioką*. O. Vinikniėiutė-Kireleviėieiiė. J. Itn,lx,-viė'm*. J. Yulašiua*. J. Kyė.»s. M. Grigą*. J. Valaiti*. J.
Itiinkll*. P. Gerdžiuim*. J. Milakui*. J. P inkai t is. J. Kišonu*. J. Kerki Ii*. .1. Sutkui*. P.
Muksviti*. J. Cėsių nu*, d.
Kriiiim. A. Penknuskn*. A. laipim-ku*. J. Nnujokn*. S. ftlaju*.
E. Mnrtianitė.
Po 2 įlok: V. dusas. (,. Kavnli:iii*kieuė, K. Kazoiki-viėienė.
M. Krtinza. J. Pnž,.r,<eki*. K.
S.a. , llia'ngoj*' a|* pilti »• I i
Iš TOWN OF LAKE.
Plaiiėiiiua*.
fll- |l.|ša»\.. -I|a-ikl|ojai|,i 'l.ll
Z. Adomavičienė ųi..*Ht.
iiiliiiiką Zysnmiit
Xago,*k:.
L. Vyčių 13 kp. susirinkimas.
Po I dol.: .R AIerwki<’iiė, M.
l-elifo pJlgolliillillku* |oi*ilUI*i.
Kaminskienė. P. Raznutnskiekini Zagat, *t;i li<-|ni,itin* n.-pa
Sa-i.-.|.ij,-. »p:dio 22 a|„ *. vai. nė. lt. Slieku,ta-nė, J. Kepalu*.
• iltauk.
nu— ' i.-iiaa* ga,v<'Mikui.-. Ikivi* Sipint-aa parko J. Daugirda*. K. Miluku*. A.

mirė spalio 19 d.. 9 vai
!>••,, • •
ryte; 47 inctų amžiaus.
Velionis paėjo iš Kaune S KITA
gub.. Knseimų pav.. Kra
žiu miestelio. Paliko nu
tapą Į
liūdime vaikuti. Juozapą
14 metų, mergaite. Onąą PJ
metų. Atnenke išgyveno
17 metų
Laidotuvės atsibus sere
dej, spah0 22 <1 1919 tu
9 vai ryte i»
Kryžmu-:
bažnyčio- , Sv. Kazimiere
kapines.
Velionio kuna} randasi
pa» Petrą Gcidamavič.n
4C25 So Paulina St
Gimines ir pušniam t
kviečiami dahvnut: lai
dorinėse

•)—.

S I III•

I!

Jis yra geriausiu pagardinimų visokių valgiu.
O kas jums yra svariausiu, tai tas laktas, kad krautuvės parduoda Mazol| dusyk
pigiau, negu jus mokate už gerą alyvini aliej.’ ^uose brangumų laikuose yra perbrangu vartoti alyvinį aliejų sutaisymui. Su Mažom galite paruoši prievalgius per pu
^u-
sę pigiau.
Ąijęr

Nusipirkite šiandien blekinukę Mazolos ir pa

žiūrėkite, kokius malonius prievalgius ji pada

rys. Jums nereikės daugiau rupnties apie alyvi

nį aliejų ir jo brangumą.
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Laivas į Lietuvą.
Sekantis laivas su visokiais siuntiniais išeis išNcv

orko prieplaukos apie IO-la

( lieną Lų ikitėio (Noveniber) ir pasieks Lietuvai prieš kalėdas.
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Jei kas prisius mums savo siuntinj vrlnu- ne>3j 8-ta. dieną Lapkričio, tas dun-

linys bus (lasiusias j Lietuva kilu laivu paskiaus.
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