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1 Cliieagut? Ha rito Prilemi-ijo? 
MuirittkiiiH* jiiniiiniuku? Fitx 
patrick dalė vėjo rfreiko ĮH-ie- 
matukam?. Ji? gmendą Waod 
imvndino lėriauda arini kale 
plien., korporacija* gaivu? <Sa- 
ry.

Fitcpatriek kalkėja:
•• Redaktoriai ir tlaugeli* 

kitu darlmoja?i 14iena trukiai. 
Aitam jie |>agvllt*ti *ugriauli 
Mtrriką plieno huinatrijoje.

“llirno tni>ta? turi viltie*

jo žodi*.

i Aiandie ryte Cbiraptm alke- Arkivy*k«|iu Jurgiu V. Mnn- 
_______ >liavw Jo Eminencija tadgii kur- detata. mie-t,, majunt rajirr*

1 Vienns *p:<l “I \rt-t *1: *din.tla* Metrier. Tai ta* psd V-niautai. piliečiu k.miiteta? 
įu; žilo luie.l.. Iiurguiiia*lrn* k'"' k"r’~
Itmmana Mat* Aerariatad ;**• ,ta"K Urt^i’’ k«r* atvirai

it kili.
________ _______ _____ ______ I* »t«rtir« kardinta** ižkit* 
Pra**’ai atsiliepimą j Aim-ri- kovoju !*•?•* vokiečiu? nl *avo miugai nuly, M n* Arkivy.knpo 

ti-xi<lenrijim. Pliki ryto Inu 
|u<tiudd<e HValdojo 

Vanta katedroje. I'oiililiki-lc? 
nikiu* turi-* vy*kii|m* IMia* 
liek. Vakar., teatre Aiuiito- 
liiuu bu* ib-n. *ii*irinkinia«.

Kardinolą |?igvrb* virto? 
. mtii.-r*il'-tfi: |,.yta<c ir (’lii- 

••..gtt*.

Kriiirtudu-nio ryte kardino
lu* Meraier iškėliau* j St. 
tatai*. M«.

<*liii-Hgai pinuti kartu tenka 
I anitityti lokin- ir-|tiipnt*1aa 

kija -u J<» Aug.tąjn Mnbmylo- i*killtiy!•>*>.

rpal. 21.—Va*
i kajalalo >n*irin- 

’*)i *u*ikirto Aim-
Ž’rthMTIcijtf* |UV-t 
|ier? ?u plieno 
i'iršininku tiary.

*|ik buvo atkelia-'
-------- Ii* l.-nai *u elgclo*. Priešai

k<» fms&iilirli >i- IMirijn.
imu miedai -u reikalingu pa- Kurtlimda* ėin ntke«av..’|Jliu,
gellm. k..l dar m m vėlu. U,,S'J im-veikiąti

. ... . syv««fil4ijiu ir |«hx-
imrg.mrn.lerm alMlmjaim* koU j,,.,,,, „j li1(lil,ui -„ 

*akmnn: flI!, |^.]tij,,..
> ik buvo atkelia-] “Jie? juiduryti almtliuviai Kiirdiimla* mu*ų miete vie- 
I arka. Ji? lenai *u Hgvtn*. 1‘rit-Zni. .Iniiginn nie m* tlvi dieni. Žmoni-, tune? 

koqmrneijo* vir- ko neturime, kai|m tik vieną |trttgt.. *uvo akimi* imiiuilyti 
•o atlaikę* «u*i- pragaištį. Melodini? Vietom* tą vyrą, priei kurio tmlį turi- 

a|tni|tininia» mairtu jau ncnni jo lenkt ie* kiauru*!? vttkeėių 
|tranyko. Aurtrijo* javai? ga- militarimia?. 
įima pramaitinti nilgšlulitię lieb-žinkelio .tolyje Jo Kmi* 
Au*triją. Vi*a kitn liku*ioji ncneiją -utiko vieto* Katalikų 
didi* turi maitinti.-* inijntr- IL-ižiiyėio* niigšle-nioji <|vn*iš.
luotu ntaialu. I

“Talkininkų kituomet |tri*-'
________________ _ tat yla? mai*la* parihaigė. linu -.į —. t a - _«R,, •

Amerikoa Iknrim' Seknrforio?'racija nnatir-ianfi ?1?.ti jo- >nau mai-lt. negalim? gauti. P|®W 1OHCC StTCllCUOJBUČIUS 
Krank Morrinoa jiriim? auka? kma arbitn ij«ui a rita kam- Xt*a iš ko. Au*trija nh-kur ne-

kar durtai 
kine- *iuarkiii 
riko* ItarimVl' 
xi<btiln? (tašui 
kttrjmraeijn? £ii 

tiary vo? 
vę? iš Xr»' 
kilai* plieno 
šiuiukai? tai 

privrvrti faiktnrattnian. tirt 'rinkimą, 
■me? to nrpmtaryrime ir tepi Taigi čia tonfercneijt.jc ji.------------- — r.. ... - —.. «* p.” ■ ramvi^r •JF'JT- J'” 
tru.tn* nelaukia tau* |tavergti. |išnnujo pažymėjo. jog šita 

......... .................----***** ...... m*M i* • ****_..11*A aal. .. 1 l..-**f ... —? j.

Bygą. rjrnl. 20 (Rašo (Yiiea. 
pi? Tribūne koierji.).—luitvijį 
netekę viltie... kml l.i.-tuvo* 
vyrinu*yl«‘- |ai*ių*lų *avo ku- 
riumitenę jieui? pageltam. Tad 
šiandie latviai tari rvmib-.* lik . .
-ava jt-pata. kmajant prtai ,urb*,t’ Baiktaami bolševikų ria jurą 
loktafiu? užjaadikn?. ?a*Wtai ra katė? medžiaga. *--------

Vokiecių-rarų karinmne.V? Ka? ralamta laukiama? IM- I
imta?. |mlk. Avak.v ta-nm-talt. «*«*•« pMtam?. Xr? kaiku- nuo 10 centų ligi SlOfttii. 
IJetarou |wiMun1r? atatavn. •** ««** '"mk-nita kareivių “Niurkite auka? jam. n tam

llev.-lio pranešama, jog gcn. Streikininkam* jMgt-lta'-* vi*o* <konfen-neija nieko ta-mlm »i—- 
šalie* tlnrbiniiikui. Vi?<>? imi-. turinti ?u i4r aku pliem, imlu- 

i*. a nim*.?»?v. ““r jo* lie jokio* prievartų* tino*..*trijoje. Sav«
nuolatinė? ekrplimūjo?. Tai. pageibo? nukcatėjuniem?. Tn-!|mracija 

tUMjoma pranešti, jog]neturinti

Vmlcnieii armijų tiesiog ap*u- 
jm Pt-trogrnilą. kur girdimo. keliu |di<*no kur- 

taip nt nieko bendra 
«■ irriku ir korpo-

jm»misnn m

TntenH H
>traikininkai*. 
kitu <lom|«-r» irkažkokį Ibdmitiju? vokietį «fi i«’’ <«* "i 3 mylisi imd *1 reiktai akų šetai.vmt? Im. £ jai, Mu,..|.-

riet, Altfater. AvaUv |>rr *a- "**> apdraudo. ano hmta. jdieno ,MJfce klaidingumą.
vo atetovą pnža<lą« tarimai Podraug n|ttorima žinių; jog

turi kmlilu. Xėrn nei gyvu
liam* |miarn.
“Urme pureijta. Wa statyta—

darbininkus pamaino kareiviai
KARIUOMENE NEW •tiar.-lu.tta Pnslerieh Anlon- 

Y0RK0 UOSTE. Hiik. lenką? -1 reik įninka*. Jin 
------------- laimikė, jog ttm* al*iliejiiuittl 

Kareiviai atima atreUdaiakB yni gavę* i? *avo uaijo*. Alei* 
.... ovima* |hcwi* KKinanut*--------------------ViOtal--------------------- liejumme*- taqi kitko sakoma:

>1. amt jei |j|( !r ;j|o _______ “Itariumnkai. vyriau?yU
'••t' u , M’ K«mdra*m.ta jiirao iš-į Ifov Tark. *jml. 21. — <Sa /‘•M-ia kareiviu* užimti joną
e- c; ;Irkline hahrin«i. Iš*ihnigė armijų* |irie|4ntikoje *1raikw? Kai-kurie kareiviai jau

. ... . 'didikai ueiirMnami ir nc?u
' “Xvn-ikia |tanur>1i to. J’tf.kallmmi 
:|ilicno t meto* jmvarto* viro-' 
kiau*ia? jirirmone? *u tikslu ’ ~ .. J

... akaiti-te t rudų laik';;, -t.Uakata rėti ka nor* ben
geryltių. jei ji uLilaikyaianti jlmlševikai ir vėl irmurti Ū Ck- raiėinorr. jog rtrvika? <**ą*!?int • *

kaipir janohaigę?. Tirt artinta.
Aiandie streikininkai 50 nuo-

. ttoiceviKai ir lemui 
neutraliai. j raino? mie*to Kijevu.

Tad t<diu?-*aį čia riovj tiai-j 
t.ioja Ih4 aviai. I Jei aviai ta jo
si lenkų užjamlima. <11 lenkai 
savo veikimą |trieš IJetavą im
li -taina tvirlimtami. kad da
bartinė I Jei ui te. vyrinii?yta' 
vrn jirovokiškn.

Toliau* b-nkai Ivirtina. jog 
tarai vokiečių at?fuva* Kaune. |

SUNAIKINT A VUA » 
vncv divieua.

PraneUma. Kronttadtas 
paimtu.

* _______

<lartai.

to
khalingiimą. jei - "T**- fc*"‘dn‘' *««”’>•
_-*t ■_____ t _ ' Itet ir to? lm-nktt* tlnlie* ne

užtenka.
“Aviežia* |mma? rkiriama' 

tik kmlikiam*. liet ir ?ilo per-J

‘ Irkline baigiasi.
'kiaušiniai. jaųtrle*. rukrns'ja darbininkai. Daugeli* at 
■kava ir bulvė*.

“Mu.ii |tilieėiai gyvena lyg tun'-jo |>u>ilikti uo*te. m-- ta- 
galvijai. 75 niw». M-imyni; kiun ••uvo kam į juo* *ukmitti piv-

aflikim-jn purviną darbą, gi 
|4aukn?ių garlaivių i* EiiittĮ?.* ISJiai kitą ulkeliuuja. Kaip gi 

tu gali laukti ką -.-••ra nuo 
vy riau.ybė. b?«**ųl Priejilau- 
ko-- vyrimi.yl?' |<a>taty? ka-Londoną*, .imi. 21. — VirM eugriauli et raiką. Teeinu dar- h,,,vi- ■** |mvadinami „įim, .„ UI^W kių. u«-i prikrauti anglių.

.. .. .. . . n k - - t —i:i—l*I. ♦- •** ~ - » l—I- I a . - e-. I—-: .. .a U-S.kiainkai tą tino ir jie arpam- radikalai?. *MHtali?tai>*. indu- ną kandtarj. 
dno«. rlrijalitdai? ir kitokiai*. k«-

________ _ ____r “Ktrvikininkų priešininkai kini? iktiknjjų aeramc.’*
11 rmn*ylią. ftako. vokiečių |m-_ j., siekt tie»mg *unnikintn. į?teigt'-iinių biurą, i? kur *inn- 1 - - - ■ ...

die rkletlkiami visokie netei-.PIRKITE KABES TAUPY- 
■ ringi jtrancėinuti n|oe Mirei ko MO ŽENKLELIUS (W.8.8.).

VoMeflai tari ginklu.

Vokiečiai turi IfiTt kulkų* 
vaidAiii*. 47 lauko urmotn* i. 

*aow 24 >vnkią*ia* aniHttn*.

iii latviai - vo* 12 kiliku* 
vaidiii;. 4 lauko ir 2 ?unkią 
*iu* anuota*. Tinta, lomi* die. 

;nomi? laivini yra gavę <lan 
'ginu ginklu, jiem? 
atojo ratai.

IL-t tai vi. nieki* 
«u gerai i*lavintu 
jtiieSininkn.

Talkninkri gelbsti.

Tnd ve kodėl aiiH-rikmu.' 
?u nugini* latviam* yru tikri 
dr «1iprų* ]tanfanėjai.

Ainrrikoni*ka |mšelpim- :ul 
uiiniriracija, kurioje pirminiu 
kiiuja kiipti'tiin* <lrl.i*oti *<i 
|uitlėjėjn Iciti-imntu IIomui.I 
lllluulu iš Lt* Angele*) liti 
viiut*e ivtlniko rliprin litorn 
lę dvu*ią. Ji<*lii vi*u šit... ko 
m* metu muitiną Rygo* viii 
ku*. jittln mni*tii uprupiiia ir 
jntitiuuliu* Į’;il*'i’tliu* iš nn:>- 
pll* ll|»’-*.

Tu* leidi ui litlviuni* finu 
ginu rupiiilii* *av<> nrmijte 
reikalai*, daugiau nu<i*1o ten 
kn utmijni.

Imlėcvikų divizija, kokia ii gi- 
iiahartim-j IJetuvo? rarfiurj, Imtai? Rarijo* Imvo |M?itp4a 
.tara ftlrle intaką j lietuvių IVtrogrmlą. tie? Kra.no-i

litika yra Lietuvą ntakirli nuo Vialmi^ |m to peikimo
kitų Pklmltijoa viripatijų ir M,ir4Nn.
t.-n jatrigti pruvokižką karkia-. . . ,
rit; lludjon tanu* lattvijm> ir . ' t Llsl*. r*<"1 l,n»‘l«-M« luniiltarduott

....................................... ‘p^. j
(I *-<ikat jau M-nni intann, '

lietuviu* pntgvnnnnizuH-. Taip“ AM pranriimu. IMtugra-t 
lietuviu? ėitmiMi lenkai Mignl-^kt“ gamina*! laikylie* priori 
rojo, kuomet jaunatį-, jog vrl-'"PKulimą. Rvarla-rnine galvtrej 
1u» dariai* juo? jaitraukti |a> imgaminaini kulkn«vaid£iai. 
*avo .*p:imu. Aiandir ?u t«»nii»it"iv*tnn i? apylinkii; *uveht-. 
intrigom!? jie mėgina parike- '’•*•*» uuii?to iėtrkliur. 
?inti prieJ Lietuvo? vyriau?y-Į 
Iif. Tok?ai lenkų |utrie|ginui>— 
tai niekingiaudn* |ui«aulyj 
daiktą?).

“Mu.ų ligonine* prieici, 
veikiai uždaryti. Mirti* turi- 
di.b-*nę pjutj. Pri.iei* užda
ryti ir mokykla*.

Xr» nėra kuru“.

LATVIAMS DUODA PA 
0 ELBE TALKININKAI.

Kitaip latviam* iteitų 
blogai.

I Kii'taugi ra .tartauink»i* «*iviu* *n šaut orai* ir kulka- 
ani*1«i* netmvo galinai *ii*i- *vahlžmi.. kml ja* šaudyti, 
taikinti, tad vyrinu*ita'- prė- “Vimutliiti* kt-lin* nu.ikra* 
|4aukon prie .laitai |m*iunlė lyti ti; tac.ų. ini {.teigti .tar- 
icgiib-ię kariuomet?'. Valiai biniukų laidžią, lokių, kaip 
giirluiiiu torirge IVa.hington yru Ru*ijo* *oii.-tą re*|mb|i- 
pri.tntyta .‘aai kareivių. Kairi- kn.“ 
viai. a|eitai»ę civilini* įtarki- 
uiiikištuii* drabužiai*, tuojau* 
tTi?-*i tlnrtai.

Piitm-šln. kml jei ta- karei 
iii; .kuitliu* |Hi*il'feli.ią* |?-r 
maža*, bu. ;u*ią*in .įauginti*.

Kareiviu, ibirbimnkti* pri 
rvikti* muga* iip.igiukiiiit- ku- "‘U '-iii--. 
n-iiini. Jietir 
kininka* l'tilli.on.

Ką tako komendantai?

Armija* prieplauka* 
imirm pi""’?- imtjuta 
..i t! htiitiiui. j«»i* Lnrvnūii |»iic pi k»*1i*

ĮLiu kibfkiii «hul»ii ih«: 1.ii»
«iiyli« Jh* likliii tn.
(jodyti ariiiijtf* reikalu*. r.iir.r,*ije pri*lntmmi i.-ikidin-
| **.Me* prieplaukoje turime -a iiM*lžing|i. Tnd tie laivai 
j5im lomi |iaš1ii* ir keli laimi i«--.itli .loieiį uoMe. Jie turi 
.laukiu prikrauti įHigtią.“ -id.ė kumelį, ui u- plaukti r mirtaly* 
kmiu-utlalitn*.
“Ik- šių, pii*ii-itiu f.itiiitLt 

ti keti* garlaiviu?, kalinu* tu 
Ir uiijn laivo |tnėum*i litm v. 

rinu.yta? tuiriviu truii*|?ii1a- 
vijai. Tuo- giirluiiiu* teikia 
-ugią/inti »11 iiiu-yl. į lakintu 
*1ttl l j. kuk'llltl jie b.|l<> gitui i. 
Suielrli tuu- gntluiiiu* -u.';, 
tiuli lyriuu.ybci biututiai nl 
•įeinu.

Majoru prieiinoai 
kariuomenei.

Xe« Verku majoru* lltlun 
ptie-uw>*i Įauarliiti kuriimiin-- 
li- prie durim pi iephuikojr. 
.Ii* nuuilrlę- net milo telegm- 

-ekl- t.uilli. I'u/.ytu?-- 
vatlovauja put- .................neimą? ai*

•akmuyltė*.
| Teėiau* kart’- -ekretoriu* 
|iiuijorui n1*nkė. jog kariminie- 

kolie-li >1- Im* luitiaudotn ptieplauktije 
■n. Sltank* !'•<iMif.ltn. Kati* .|>-;mrtniiw*n- 

< t*iuimera‘-« 
g.iilaiviaix 

kuriimiiHltei

leipn* vaikam* maitinti vir- 
tuvi-*. .Ii>*lu nt.bluri- Inu pbt • 
tini, kur *markiail*ia v.-ikėj 
vokiečių artilerija ir km trim I 

,kė*i ura iitkievių lakūnai *u* 
killkn-niidžiai*.

Anglų pagelba labai rvarbl. . 
Anglų teikiama latviam? jai 

geliui tikrai *vnriti. Anglą 
militarim- mi.ijn *n gem-ruta 

|ailvgitm* įtart pretakyje ta- teclinikab** 
ir *ti|iriu IHig'-ltat* ir reikalingų |uilnti 

mų. latviam* pri*tata i 
mų. luitų, šautuvų, uiuuiiieijo. J' 
ir kitokio* karė, na-džiugo*.

Pagaliau? anglai žymini 
gclb.ti latviam* *u knra* lat 
lai*, kurių animlo* dažnai 
triaialžin prie* ioki.*'-iu*.

Nevikria vokiečiams
Ijitiitmi. turint lokiu *iai 

bią |«irnmą galima .fiprinu^ 
laikylie. prieš iižpimlikn*. I 
jie laiko*i. Vokiečiam* ii*ur 
imu nelikti.

Prndžittjv mi.iečių žygini 
buto aiškini .uptantitmi. Ka- 
kaip kaltai, tegu *itt| žiliu*!. 
Ih’t itikicvta *vatbiiin*iii* Itl* 
-la* ėin buit. iv kariauti prie* 
iil.ą tadšt-i'iku*. Itel Pntatlliju* 
pini iiu-i p,, užkiu tiiuti ir pri 
jungti pire Vokutijo

Tn*at žy gi* jiem* jtal pm 
.(žiote, m-ttnivko. lutliiui -tu*

I Ryga, *|«d. 21. — Ainmtie 
į latviai kariauja už *avo ne- 
priktaummyta-. kurią nori 
lumaikinti vukieėiai »u ra- 

l*ai«. Kova nėra lygi. Vukie- 
leiai ?u ru*ai* yra rkaillingr*- 
ni ir turi reikalingu* gini:!-.?. 

Ijilviai pri|uiž)*tn. kml n< 
Imtų jiem? šiamlir tinkamų 
ĮMtzieijų kovo? 
m* talkininkai, 
rantyta*- nežinia 
nugnnnėjuri.
llith-lę latviam? |Mig<-lta; <ln«> 

,la ėiniitlit- įimt-rikoiiirkn |ot 
še||Mi* mlmini*lracija ir .

Sako, nelegaliai marettuoti. lijo. Inj|itlirin,-. „.j.jjn,

Oary. IndT.7MT2l.-Plien.> 

indil*1rijo* .Ireikininkų n.lvi. Reikia m-jiamhšli I... 
kata* tiln*<-r vakar jgireiknla Inliini yra gana *ilpni. Ib-ikia 
vo. kati utilitarinė valdžia čia 
)tali>m*iiolų i? kalėjimo 7 raiti- 
kalu*. itilatinmii* veikime 

'jtric* šalie* vyrian.yltę
Viettr* militnrini* kotm-n 

ilnntn*. |rulkininka? Mhį?-. te
ėjau* i.t*irako |Mdiiit>*aoti, 
Streikininkų advokatui, lur 
imt. prt-i*-i« Imt veikalu kičų, 
tie* i niigši<-*nc mblrta

Pulk Map^tvi

REIKALAUJA PALIUOSUO 
TI 7 RADIKALUS.

PrtrofndM atvienėtas.

Praeitą itenktadienj Knm- 
štndte iš*kb-i*tn Imlia vėliava, 

'pmm-čn anglų karė? ofina?.
S. V. AMBASAD08 BUSTAS, petrtigrn.la* vrn |filnni at- 
-BOLŠEVIKAMS UŽEIGA vj4^gM. YmW^ nrit.rija

Lontkmaa. ?jml. I’.-Cin pir .P"*"*' M-ležinkdiu. » IM* 
niu knrtu gauta žinių, kaij. ' '»' b?kan.
latlL-vikni Petr.tgrn.le apiplėš ir tologilon.

Suv. Vnl.tijų nmlin*ndą ir to* 
1m«1ą Įaikeitę jiapm*tn viešąja 
užeiga.

Prarito lie|at* III <1. tyloj 
anot žinių. Imlievikų kmni*n ’ 
m. Knmlov (ar Knrol.iv) už ' 
ėmė niului-iubi* lm?lą. Ir lute* 
jau* prii*i<lėj<, nuodugnu* i* 
krėtimą*. Vi-kn? išardyta ir iš 
crinutn. Kni kurio* užrakinta? 
knnilmrių dury? išvcr.to*. b-: 
kola. k:ti|t rakama, ginklų ir 
kokių tni dokmnrntų. Teeinu-, 
ue.tlrn-ln nieko yjuitingo.

I’J ?nvnitė* ntliktn dnr nuo- 
dugn'-uė l.mtti vi.ntu bu*fe. 
Pnribaigu? mtlitaiitiei kmtn!. 
lidim mmnmiejo 
nin ir ii* i neš-' vi*« 
.-o.:*.- .J no.lo. i.

jmnfin.l m< 
»iti. 1»n Kr 
įlaikta*. !’■» 11

jui geltam

lauke, ir kml 
ji; neprikišu- 
kur jau luitu

1u« Mhth*.
An--

i

J»Z

lik |«nlr|*iri1i vukht*in rn»i) ii 
Inlvij nnitijy ftHlygi) Mipmuią). 

Vt»ki*vi:ii Kiirn* luti tino 
jfiJIMI ligi 4<mbbi kim?ivin. .Iii 
<»firi«ini -liti juit iiil.lifitnii-nt» 
ir i»lnvivilo« v«iki»«**iii mililnri 
h'» -iiutirė-nvo. Karrivint irti 
parinktim—ip 'Iihuhų 
!>••• ir ••JanIn “ divigijy.

Ki> Si tini Intiini* \pi«* 11. 
itfNi •inekvntiuttii 1%

Nežiūrima taudvmu

Raudonieji išmėtė airi 
liepimu*

ISPANIJOS KARALIUS 
PARYŽIUJE.

Ji? keliauja AnglMon.

Parvžiua. -pid .'I

\ tl.

I
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dari*, kad Belgų karalius ne
būtų Chicagoje, sakydami, 
buk nuėstas neuisipelaė tas 
garbės, pari rodydamas provo- 
kiška. Kardinolo Mareier’o 
karališkas priėmimas parodo, 
kad Chicagos priešų užmeti
mas yra neteisingas. Kardino
las Mercier anaiptol nėra Vo
kiečių šalininku*. Chicago. pa- 
k—rl*hima jį, |*uro*l*i, kud ji 
mi-kaustas tauta* ir jų alsio
ms netik gerbia, tat aukština. 
Milanu* atsitikimo f'liicaga pa-

\nlradicnk spalio 21
DHI1U!

BUERMS.Teisėtas lietuves Neprigulmy 
tas Reikalavimas. Daug inamių kreipta | “Drau- 

r>” knygynų. norėdami gauti J- 
vairii} "OaapadinivA’inėhl'* arta 
alkiau) rakant knygų* kaip ga

lutini i valgiu*. Taigi pranešame.
(rt-riuori viena amvrikieėių 

ypatybe, kuri ilgoj laisvėj ir 
pilietvla-j au jais sugyveno. Gė
riuos jų kritiiiguniu, kuriuo jie 
perkošia kiekvienų naujai išrlv- 
gusi otalsj. kiekvienų naujų 
minties krypsnį.

Amerikietis nelengvai agita
cijai imsitlinsln. Tnli demokrn- 
tyliėn dėsniai su juo sugyveno, 
liu.lanuis piliečiu, savoj šalyj 
teisių turim'iu, amerikietis na- 

inoivicMMuyuę jauna ir 
vertina. Agituok, versk jį sa
vaip |>rotattti. jeigu i>ca|>sistort 

žiuti Lietuvą tit-prigulmiiigą. nt-i-nkė *u Isdšcviktiis kovoti.< jo tūlų, mi juo sugyvnilsių |mi- 
nes išrmlė vokiečių nrmijo- vi r gi >lar Isdsevikam- ateinant iš-j svaigų ir uuuumuių srityje, lie
sas. Taip-gi patėmijote, kad' 
nesate pilnai >usi|iažiiięs su' 
IJetuvns klausimu, ir kaip tik*i 
su-ižiisisite su savo komisija, 
duosite iiisiscklų atsakymų.

Visos kliūtys, kenkianrio* 
IJel. ueprigulniylM** pripažini- 
mui. laiminėtus toje istoriško
je audijenrijųje, - jau prašaliu- 
t«e. Vokiečiu militariiH- jėgn 
sutrinta. Lietuva jau apvaik- 
ėėioju metu sukaktuves savo 
is-pngubuybės pask.dlans. ir

Jo Kksoulencijai Vuodruir lovoje nei ginklų nei karės 
VUaOBBi, Scrtasytų reikmenų. Uotuviai kreipėsi
Valstijų Praldan- Amerikon bei į Alijantus, ieš-

tui memoraa- koilami ginklų tai kitų
durnas. ' reikmenų, iki šiol vis ta pasek-

------------- imta Skandinavų tautos nešei- 
Gegužiu 3 <L, 1U18 m., šulei- jpia Lietuvo* be Alijantų ulgy- 

kėte nudijeneiją Amerikos lie-- rimo. Iš to paaeknH-s tokios: 
................... ..................... .. f__, tūriams atstovams. Tuomet bu- l-h-tuva turėjo,armijų ta gilt- 
atrodo teisybės ir laisvės šąli-''-” atkreipta Jūsų doma link klų. Timin tarpu IsJš-vikai už- 
ninkė.

ISiskelbta yra trijų kiršų, t 
y. trijų iis-ti, moliiližnrija. Xe-' 

muus^a^H.** a.«..*.w.r- "'iiu ku* W |m*k<*!ls*, ar IJ<- 
arta HeUai Suz- i (u.-uurt, tuvus valdžia, ar rasų gvoeno-

]iri|MŽinimo IJi-tuvai m-prigul Į uulė Lietuvą iš siaut ių Jie 
niyla-s Tuomet Jus |ialin'*R*tc, (Jotojo taimę tai sunaikinimą, 
kad užjaučiate vinuaM U<«mn I Viduecių oknparijm* arroijs, t>*- 
kratinėma tautoms, tik toje va-Įčia Alijantų iaiitnm* IJrtuvoje, 
landoje tatvn neparanku pri|m-' kmi ją a|«intų nuo taJšrvirrn™.
SI..I, ■ •*.*•*■••* a.*.*.*■ , *« ««■■*■■« . ■

Inr Vorkuta. Imtai galima* 
“DRAUGAS” PUBLISHING CO. daigtas, kati pa-kribė abeji ir 
1800 W. 46th SL Chicago. III. l.u*tuv«H vaidila ir Ru«ų u«w- 

T<*rtu*a. IMiM, llll r**la-. Klldlingi Hl-ą genel-nla* 
nepripažįsta Lietnvne valdžios, 
o apgarsino mus žemėje kuri- 
-tuvį, tai galima .-(irti. jog l.u*. 
iiivo- valdžia iieru.-idc.la *u 
juo. Ir runku susidėti -u juo. 
m- ji* naikina tatviij armijų. 
Taigi -usidaru baisi maišatis, 

k'ieuur vyrai Jaukiami j IJrtu-
vos kariuomenę. kitur toj [m- tinti} bėgyje dari*!**. kad ji- 
ėmje lūeluvoje Jaukiami i Ilu- "«i l«j’’pa vablytiesi, nepri

tari noro-n*.-. kausi Ru-i “ant. knd priversta karianti su
Kardinolas Mercier i*.. imvitMinini. Kur -tipr.-ni ‘p"1'* pririnis: Vokietija. Ilu

(2hica?Oie vra Lietuvių knriiwms*n«'-s bu- *r taiikija. Lietuvos l*ar-
J rini.ten jie j save -un-nka a|>k- Uuientas—TaryhB*-«MB šalį

.... * _ - . - -  -    *l^a*a.aaaa*> ■ M
. link.'** vyru*. Kur rtiptvani y- 

m him; kariuomenė- buriai.ten 
jie i rave surenka a|Melinkė* 
vyru*. Kndn nfwi* susidurti 
kovoje loetuvoa kariuomenei 
-u 1lu*u knrinomene. tada IJe- i 
tuviai turės šaudyti j IJHu- 
vius.

IVraimetėliu uty* žemėje ne
imk-ta. Nuėję* i klebonijų pie
tį} rtadjnliataa žegnojasi ir ra- 
kosi kataliku. Priėdę* |«ndy- 

Gmeroln- IVmmI I.us taip gi :rin;i namo ir rašo atrai|*aj »- 

tarp augšti} tu-iiM-ni}. sveikinau-. **'*' 
čių brangi} *v<*'-iu. k’l Hažnyėiu. N.iriitamns rin-

Maži} mergaičių pulku- kimuoM* laimėti advokatas 
barstys gėle, visu taku nuo --k.dl.ia katalikiškas |mžiura-. 
vagono, iš kurio išlips knrdi- •• I"’ rinkimu niekina jas. Ibd 
Mina, iki gatvei, knr jis sėsi* j«*n*imHėliu gausybė* ir l>- 
j aatomol.ilii). Visu (lakeliu tuvių Tto-nos pinigai į?’"*1*'? 
nuo stotui 
namu l.us 
Tvnrki} v.*r 
litmbus -u 
uniformų.

Iš arkivyskupu uanii} kardi
nolas ntvužiiios į katedrų. Ten 
bus iškilmingo- Mišios. Pu-' .leigu bu» iiimuinu. knd Vo. 
riau tnėin |m> pietų laiyolLi 
l'niverriiy ft.-k- kardinolui 
garbinga daktaru titulų.

Vakur<- I.ii> dideli. |<ri< mi 
ina> Aiiditorijuiuo t.-.itr.-. T .- 
bu> atidaryti;* * vai. tuk.. U-t 
kurtlinoln. -u |mly.|o»ai- at<-i- 
vėliaus. I teatrų įėjimu* t i 
ricins dykai.

Servdojr l'lii.-ago iiun.-i-i- 
(eta* sul.-ik- kanlinoliii di
džiausių d iglų '.ri i-.ilt -u 
teikti, t. y. lei-ių dal.iuro gar
bė* titulą. Kardinuln* jaunas 
bndanms -av>. darbu ir mok
iu užsijadnč filo-ofijo* i 
logijo. daktaru l.'ip-nin 
damas i.ov;mij->- univ.*' 
profe*orhuu ji- l.i gari 
pnžindn'o jaittte-mem 
Tliln-. Į.t.nirilanl lėtus (■ 
mtiksliniiiLų < i*< Itul.i.r 
ver-itetij imivr-iMui iui 
kia jvuirių 
!»• klotimi 
Tti dnktar

Chicago *s miestas Borėju su- 
•Raukti Belgų karaliaus. ta*t 
Begalėjo; nitui karališkai jis 
pritina Belgiju* kardinolų Ik-, 
mderijų Merrier’ų.

Aiaadien kardinolas atva* 
žiuoja į Cliicagų puriau |a> aš- 
tarmių rytmetyje ir sustoja 
Uichiguu Centrui stotyje prie 
U-toatHM gatvės. Čia jį peri* 
tinka Chicagos Arkivyskupe- 

>—.it mierto įgaliotoji Komisija.
-----------—

li.-kimlaiuar žrgnonę ir katuli-j nej.rigulmyta. 
ii ItažnvAin. K«»nslnnui> rin- t*...—- !•-*_:

rb umkratiuiaiadėsuiri*; ji turi 
nmiator atslovylię—žydu* ir 
Imltgtalžius kabinete. Viena 
srovės susivienijusio.- remia 
valdžių.

Garbus Antanas Smetona, 
l’arlameutu išrinktas lietuviu 
ller|uililik>M l,rc*i«lentn, tari 
virt} lu-tuvių užsitikėjimų ir 
yra geritiamnn visoje tsietuvoje 
ir žiiumias net užsienyje. kaipo 
difihnuataš. Daug tautu jau tu
ri Lietuvoje MVn oClcijale* nu
rijai. ir <i<* tarto |iri|>ažiiM> jai

d. r

ei!

Sėta. Itugjįjuėio 17 <1. įvy
ko čionai visuotinas U K. M. ;t„| j., u tuklų knygų turime. Ji--- -------- ------- -----------  -- wa

Vadinasi:

: “VALGIŲ GAMINIMAS” 
I Jix kabia ta »pl«nj ....*fJJ 
Imi *|Ml*rais.......................... $2J0

Tuipimt turime kitų lutai gra 
žiu didžiai naudingų knygų: 

*<wuTT.*a 0ALTS1"

Kaina m apdarai* ............. Tte.
Kaina h- a]*l*rų................. J-tc.

r. *iik,> Inu- sių-kite nuu adr.Mt 

“DtangM” ML <K 
1800 W. te Str

siritikiriui.-. kuriame dalyvavo 
virš 140 narių.

Susirinkimų atidarė vietos 
kk-lomas. Tuojau ta|>o išrink
ta prezidiumas—Pirmininkė 
Teklė Zaiudskaitė, sekretorė 
J. Tilvilytė.

Pirmiausiu buvo pakaity
ta U “UiMi-ės” 92 No. atsi
šaukimas “J Ijrtuvos Mote
ris“ ir priimta susirinkimu 
dienotvarkė. Paskiau buvo 
naujų narvų priėmimas, kurių 
prisirašė 27. Išatar Sėtos sky 
riaus narių yra išviso 179. To
linus varlovaujaiit (Mvmdiuiuui 
vietiimlsiai nutarta:

L Pasiųsti lūctuvos Val
džiai imsvcikiniiims. iš reiš
kiant jai gilau* d<'*ktiigumo 
už moterų trirnų lygybė* gi- 
nimų.

2. Remti naujai atgimusių 
musų Valstybę. Tam tikslui 
sudėjus piaigų nupirkti Lie
tuvon (rusk. tanų, karino* pa
vesti Mergaičių mokyklos 
naudai.

3. ši-ljiti kuomi galima savo 
kariuomenę, būtent: ni|*ntie» 
surinkti kareiviams vilnonių 

šiltų marškinių ir t. t—
4. Naikinti įvairiai* bodai* 

įlegtinę. Tuo tikslu įstrigti 
Sėtoje arbatinę, kad žmonės 
nebūtų verčiami užriti j kar- 
ėiauių ar smukles. Arbatinė j- 
strigti (avesta rupiaties A. 
Uagaiėytri, A. Hkarab įkaitei. 
O. Prauskcvtfutri ir K. Hta- 
sittkoaytci.

3. Orgaaiauoti buriniu L. K. 
M. D. laikraščio prenumeratą, 
taip kad Sėto* skyriui išrašy
ti bent 50 cga.

G. Sumokėti kuogrečiausi.-i i 
metinis nariu uiokesti* — 1 
AUlUMAMM*

7. Išrinkta j L K. M. D. 
Kongresų 3 delegatės J. Zava- 
dskailė, U. Dirstytė ir J. Til- 
vitytė. Delegatėm* (atskirta 
kelionei (» fiG auk*. Nuvažirt- 
vu* j Kongresų pavesta joms 
duoti Neto* skyriaus veikuno 
atskaitų, taipogi įnešti suma
nymą* visuose »kyriuos,, orga ' 
maitoti komisijas žiemai ka
reivius įvairiais šiltais vilna . 
nini* mezginiai*, taltiniai* ir, 
kitais - - - -

Be 
rinkti 
dy-mų 
Mi ir sugrįžus iš Kauno apie 
visų tai pranešti visuotinant 
skyriaus susirinkimui.
Su*irinkimn* užbaigta pake), 

tn dvasia ir išsiskirstė visos 
tvirtai |ui-iryžusi<>- daibuutii-s 
Krikščioniškos Lietuvos nau
dai. J. T.

“Laisvė,“ Kainui*.

‘ 1 L. ‘ Z___ ... '___“ įžvalgų ir umauouių srityje, ue-
krankė savo ji tupi i*. Botšcvi--kalbėsi j jį nariston-jasių pria- 
1 kam* parisrite užimti hevrik du ’ripų rato—imsi sekim** neturėsi, 
trečdaliu laetavo*. tiepaisaut 
i-i-tinių gyventojų priešinimo- 

:si Ibdševikanm pasisekė utim- 
'ti npie <lu IJetav*>* treėibdin.
prn*š gyventojų norą.

Į Galutinai Išetum gavo kirk 
■ ginklą ir amunicijos *<*' vtaic- 
' ėių armijos ir truputis prie iru- 
’purio rusai jau išguiti mažos. 
Ia*t narsios Lietuviai armijos 
jicg«nnia.

Gi kuomet lietuvių armija 
narsiai triuškino viršesnea jie- 
en- Rusijos talsevikų šiaurry- 

• tim*e, leukaL pastuaudrolami 
IKi'ga. užpuolė ant I Jetuv'os iš 
prietrytų pusės. VH lietuviai 
yra patikrine, knd kukai už- 
inmla Ueturea žemes vien tik 
umluodand, kad jie kariauja 
|irn-ė talšerikus. gi jųjų tikra
sis tikslu yra atgrobtųaiM že
mes pasilaikyti, kad tolina pa
glemžti via* tartarų ir pri
kergti (irie Išakijo*.

Jei jie ištiktu nori sumušti 
talšcrikn*, lai kariauja au jai* 
ties savo ritami*. LMava, lu- 
rėdouia užtektinai kaminų, aų»- 
rigins pati, liy tik ji gantų až- 
tektinai ginklų savo armijai.

IJetuva kreip-ri Paryžiun į 
Taikos Konferenciją. Konfe-

I

l'<*uns l'midsNtc! Aios Ša- 
lic>- lietuviui, ir tame tik jie lie

Nesenai teko būti tvpiskui 
amerikietiško nuutikio lindi- 
niuku. Atsilankiau kintamųjų 
pal iksiu teatre. Roilė scenas 
iš Isitšcviki} gyvenimo. Teialcti- 
tiška*.

Štai regi uis iš Vengrijos. 
Savo trumpu viešpatavimo įni
kti bolševikai karališkojo dva
ro įjotus, laikomus diariokams 
pasijoilinėti. pavertę j dirba
muosius laukus. Paveikslų svie
tai! |uih*idtisiijjų norėta paro
dyti—npie tni ir paaiškinantis 
tekstas liudijo—kaip Isdševt- 
kai s|mrto nesupranta ir jo ne
vertina. Apeliuota j amerikie
čiu e|"»rt<» dvaaių. I*aata ttė 
vienok nesitikėta. Vii-aur. ki
tur publikoj nedrąsiai |iradė<a 
(JolL l’ž sekundiM-kilo* visas 
teatras plojo, aiškiai tattert- 
kani* pritarimo rodydamas.

Šiame atvėjuje autokratijos 
mųmkanta (■** amerikierins 
tavo didcMiė už l*ilš«*viku uc- 
mėgimų. Kame ria Uoga, kad 
dykų plotų pavertė į «h-rlių ne
šantį laukų?

Vaiadai iš Rusijos. IMševi- 
kų |«roks, rambsioji armija. 
1‘uldika |inmttroms tėmija. Tik 
vienas šioj Atlantiko (amėj bol
ševikų pritarėja* li-aln- ta- 
|įrašiniai ploja. Areštų scenos, 

kių (n-riMdciojimas. Nenuorama 
fdoja. PuUikos aky* (dietai į jį 
žvilgsnius mėto. Ar jis kvailas, 
nr neprotingas bolševikas.’

Nenuorama prie kiekvieno 
Isdševikų pasirodymo nesiliovė 
pliaukė<>x*K. Publika nerimavo 
ir piktai j plojantįjj žvilgčiojo. 
Knons-t imsinaič halieviku iš
kalai su ***alin religija ir dva- 
siškijn!”—vėla Įuisigirdo gin
siu to |iatie* plojimą*. 1’uMika 
netaiškciitė. Knž-kn* šuktelėjo. 
iiM*ti*rišk* lietsargiu užsimojo. 
Iš visų |iiisiii |sikil<> žnens-r. 
susimetė afiie lailtavikų sinųm- 
tiralorii}. šauksmai, kumščio- 
vinuii.

Kaž-kas laitų nt-itikę su bul- 
ševikų siiii|intimtoriu. jeigu jo 
gell»*ti m-lmtų ptio|ę,is virtute 
kniininkų. I'rnsigrulę* |a*r 
įniršusių minių jis aplamdytų 
Imlš- vikų situ|ulixalorių išsi
vedė ir policijos t;l<»tai |wve<l<’*.

Ant rytojaus laikraščiuos*- 
išskaičiau, tad talšorika* nu
tausta* už tsdera:i*} (msielgi. 
mų. Purenąs.

--------------- J-J-’-JL* ■■ 

bruožuofn tai žvaigždėta lėliu- 
ra. I’raueuzijos. Italijos.šiaur- 
Rusijo- tat Sitarijos laukimo-. 

Lietuvių tniitn laivo linosa 
Into innn-istoriškii laikų. 1795 
metim-e Lietuva laikinai nu ' 

I Stojo įmesi ta* iš priržn-tie 
'Lenkijos (Hinltmo. Vn-flHoSd I 
, K’IS m., n i* I ap«i»l:*-llw- nepr t 
I tmlmirea. šiuoim kartu R*- ] 
Į )ntlii<kn \ etini I,o*lm *•• .*t 
I mų imliu y ra igimrimjuim ir 
' o*-prienlmi l»- 
j ’ II-II tiesiogini

Uždirbk 

s35iki’5O 
į savaitę

MASTER SCHOOL

s, d. lachabicz

Imtų idnėmns* pasauli je. tikisi. " ,nU*‘-V 'Mlknu',4r?“r
tad Suvienytos .tas-rib^ Vai* ‘mW‘f
stijos. kurios jokiotuis slaptu- *?”*?***"
mis sutartimi* is*«uvariyt<* 
slopinti maža* tautas, norinčias

> tarpa paatacaaiaa Bandai, 
pi lenkai peržengė net tų nau
jųjų linijų ir dabar lenkų už- 

imkihi liuosvltėn. tad Am< rika.l!,a4,',,w,*.a,,‘ “T'1!“'-
buspirmutita Alijantų valdžia I* T“*“"!.

i pri|«timli Lietuvai m-prigul* 
mil*-. Tok* tui yra tikslą* mu-

' si} antrojo atsišaukimo.
Dienoje |ialiaiilii} imsirašy-

.................      .... iih*. Lietuvos |ia<lėjiinas buvo 
kiečių niiiinmi Rit-ai ym silji atgrasinantis. Josios trys kal
nesni už talkininką griliium* 
laitviu- ir IJctniiu*. ..............
liin-i tttijs |*-!*iim*tėlini *tll«-g- 
i Lietuvos plis*-. l**l IK-lliiin* 
mums. j*-i (mrirodys. kad vo 
l.iceiui tikrinu |uid<-*la įturtini*, 
uegu talkininkai mums, ir kini 
-.-••rinu išaugšto apininlijo Vei- 
i.iiuų negu nu-. Taiki (a-rsi- 
<<ii-tėlini silptiy* Lietui**- 
..-i-. -l’iĮiry- Rii-ii vii*-.

M u- ministerija mum* 
pranešė, nr ji ką nors pailur* 
!:a<l šitoj*' tairioje valandoje 
miiažčtii tauto* pavoju.-. Fuk

• i- ym. jog p. Aleži'Viėlo 
mini-t**rijn aiškiui reikalavo. 
' . d Tarytai nedarytų oficija 
' - ...... dž.ių ir t*'i-d»vi;!.ll IIU
i •• mn T i- fakto- parodo, knd 
:- t* itlo.ii miui-lerija neii-ko

• • clrarno- žmon*****. Ailntp np- 
.....iiima ji vargu galėjo pri- 
i* luti niiĮ- žemę taip, kad ui- 
l'nkturioii nelaimė tnptą ma 

ir, nč.

iki Arkivyrkuin Amerikoje visų tą laiku kol 
minios katalikų.
Kniubi- >•( Co-
uniformai- ir ta*

ju* Imvo reikalingi tartuvoje. 
•Inu beveik Įsuki rinitai uh*Ii}. 
knip niųs Į«rttija prrrinietė prie 
Išliką. luečiojari ilutar |«on:ii 
ir liejamai iš silpnesnės pusės 
i stipre.-niųjn.

lietuviu valdžius. priešginingai 
,-akytimni* Taikos Konfenu- 
cijai 1'aryžitije. ir priešginin
gai demokratijai.

Muki} užpuoliam ant Lietu- 
Vos susilpninu josios rietu}

ir

f

ir
i . Bu-

L pn

-1o! i
• mil-
ii H* 

l&»!^ .Inkturatu 
>* j 
įlipi 
nrfi

tą

I

>1i Jin 
Gert

11II

ri.'
L-t

n«

tc.'imi: Vokietija, im(wrijalė; l'rieš bolševiku*, dalis josios 
i. tni .knit.'l^’j" ip bdšuikiška Rusijn j'“3| turi imties lenkų sulniky- 

* • * * nm.
Tatai, meldžiame Auieriki** 

Suvieuytų Valstijų suvartoti 
v isa» galimas piii-usme* ir pri- 
versli k-ukų armijų atsitraukti 
už įleniarkacijo* linijos, kuri 
seniau jau tavo nustatyta Tm-

I.i>-tulių lamu jaučiasi Ali* 
jniitii tipb*i*tn. Lietuva. I»u*ia- 
nm tarpi* Rusijos ir Vokietijos 
i-ieiii}. nuo |<a< karės pradžios 
laivo skerdynių lauku. Nežiu 
i m' keatejimų uŽĮiuoliniats jai 
užduotų, Lietui a palaikė Ali* 
jautą siekiu* nuo pat pradžiom 
EuropiiM-s kai**, užtnitšikima 
v :-n- |»'r-<*ki**)iiiius. mil * til* 
tu- tino R«*ų. .Ii buvo diiuginii 
negu ištikima Rusijai visu ta
ri- n* tu. kol Imlsevikni ia*|*n 
grieb valdžią i savo rankas. 
Lietuva gelis "> Ali.inntns kaip 
'inaiiiibuiui: ji net suruošė nt 
kiru- l«u'»h|* Kurijoj*- ka- 

ritinti prieš v«4i*vmi*.
Xu*-*’i*' Suii<m?to» Vatai I 

•-j- k it-- iineš V**l.u-ti' i 
lo-iui m Amt rikoj,- rom- I- i- 
-I nltajiiiH* Suiienytas Vul-ti 1 

i-t-. tirtik pim-i*kni -e||nlninl.| 
gi taipjau stn* 
n. |itingliota 
• I .1 liai.H H,

ji.-.

u.*.

su-ngč-i jiagnclui Lietuvo* 
valdžių: jie netik mąstė. Ia*t ir 
kariavo, tad suiunkinus vo* už
gimusią valstijų.

Vokietija oftcijaliai buto 
pripnzmu*i Iji-tuvo* m-prigul- 
uii Is-. gi ištikrųjų ta* pripuži- 
iiiiua-- tavo i i*-ii tik |a*|n*rgnlis. 
\ okim'-ią armiin. iH*|uii*aut Lie
tu' •*> valdžio* |*rie*itiiime>i. Ihi- 

jvo ir toliau liieiuvoje ir plėš- 
kraštų I*- nii«4ašir>ly>ičs. G.iii 
įrtalm. ka<l Alijantai siivilti už- 
tan* Vokiečiu* it net iki (s-t.-ku-; 
tintam laikui vokiečių urtuija 
tuno Lietuvoje. Pastarieji ju.i 
n*-;i.uui siili-ikin žimns. l:a*l vo.i 
kic* ią nniiijn iš J*i.ii»i žmonių.1 
generolui vo*i d* r Gollz iad**-j 
l aujant. įsibriovė Liet ui <iii ir 
užėmė šinulm> tai lutu* di
džiu* luii-stii-. išsikall<iii>-<limii,Į 
kad tat. vikll* kariauja.

šuun se btdšcvtkų 
l* di<>i'n»i. Did-i ■ < 
la-*r *u. įdarė armija, 
lemtą |.<I. :i. tik net i 
♦ ii! f• t
IU ' į,

drabužiai* aprūpinti, 
tu ĮKtVerfa taipogi »u* 
jvairiu putnrinii}. nuro- 
moterų veikimui išpl*’--

l*Muv>» <3tmL«>ntM patam* 
l.tMeliAVM ko pi r Jauni a. lt 
mctaUlM utauaufclL o iumBU 
UuMll M'«SV«dUHi.

2314 W. 23 PL
Chicago, III.

Irt. l'aaal tIM.

TridMii rAVAL UI
Dr. C K. KLIAUGA 
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ir t*n Ru*

Tokio. IJ .1 a poni jo. |<arkir* 
ta» aml>asa<k>riu» i Suv. Vulrt; 
jar yra n**»* niniisicri* K i juro 
Mideliam. I*.

Žinomaa per 25 metus ir Valdžioi prižiūrimai

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytu Valitiju Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantvoja

Nonm'iu* !•*•><! prslĮ.rt j eigų tr kitų imlų 
meldžiame kreipti* pa*:

I lenry J. Schnitzer Statė Bank 

141 VCjshuigton Sbcct. New York, N, Y.
•'J



Antradisnis^priiožL^^

lietuviai Amerikoje.

Protestą*.

KKAITUAVIMGl'rily riauM iicrriluduira*

ormmb

TirlSTS

IŠPILDYMO l'tSAKYMV

Amžiaus nuo 1*> iki 16 lučių.

IJ.l.luT FIsliER
rašyti

<»l*EIIATnMK<»S

PAaTrat ATHiARYNu

INUENING

fūmmis ne vien tiktai "jota” 
tirt juiar yra tikiu ir grra ateiti* 
vaikui kurk parodys imtanu. 
Nei jtJuv prityrimu ts-n-ikia.

Turi aukoti .kaitiii ir 
Angliškai ir bent būti užbaigia 
pradinę mokykla. Virta, daliar 
atitarus—itartaa |*a*t**in« — dan- 
guumi vaiku ir jaunu vyru.

čiuriam rainam vaikyuai gera 
pnca luailaviut ims didili- darir.' 
dirva.

«»PERATitRK<rS

PAt Tim ATII1ARVM11

'draugijos parodoje ir mačiau 
I programų. Smagu laivo. Ten 
*ih>Ihivo vyry. Moterys ir vyrų 

, ' roku atliko ir dar taip, knd he- 
” ■ gu kuria vyra* butų goriau atli

kęs-
I ūctuviy vakaruoto progra

mai prasideda ir paailmigin su

MERGAITES IR MOTERIS.;
Keikalingus prie dirbimo. 

|Mf|s*rinių dėžučių, lengva* 
tlarteis |irityrilim.* is-ndktiliu- 
mi* Kiaru, ir Gružui kniulm-

K„<koigi tūlas M. J. Žvaliu- 
uis, užsidėję atbulų kaluirrių 
ir pasivadinęs “negaležnu” ku- 
nigužiu, atvykęs j musų koloni
jų ir laikydamas prakalbos Gv-, L, .
dimiitu drauguos svclaiis je, ’nu,,,"u hunnu- Tautiika A|e 
rugsėjo-2tTEp kitų lųa«:.  ̂ -P-** «* ”•

riaauių piiovmrių prieš kateri-, 
kų tikėjimų ir batay'fių, kukių 
nebrtlrjstų viešai ištarti imt 
pnitingesni- tedievts, taip gi n. iml.-žuinkai su savo
šlykščiausiai išsireiškė ir apie "vž*kui** pasidarė uei šis, 
UeL getk ii 11 ■! liiin'Į *wt*>-Įwr« T-*» MiekeviėhM dabar 
na ir purvais drabstė visa da-““**“ "ako ’avo l******* 
iMrttaęUrtuvos valdžia; 1 prakalbas, ite kirkužėje, bet

Kadangi toki to kuuigužm iš-! f'*laiirf*jr. Jis niekina kunigus 
sirciškimai ketkau*Ižimtriai už- ••* 'jeius. Matyt p Alickcvirius 
gavo mus lietuvių tautiniu*•*!•«•«. k*l taip niekina, 
j.-.o.“.- Matyt uezaležninkija jau hut-
Todd, mes, Boebesterio lietu j P'0 **

viai, žemiau (miurašiusiųju1 ^k“!“1 ,r kmugai lu-
dniugijų nariai, brangindami ' kuri (.raka Ims sako ir Uup K r- 
tikylnnius iritikinimus ir gi;; '^a viekų, kas katalikui šv-ettta 
«lami savo tautos laisvę ir gtir-1 *77^
bę, per savo įgaliotinius griež- i** ,r **.“77““ TTT-1"J**; 
ėiansiai tmsmerkiame tokį b* dn nrt'kHL A|anšnetę žmones 
L1111 jgĮišiį, pasielgimų ir į likosi tik IJažny rios, kurių

Kadangi tas įvyko Gedi. KriMu* '”ciR'-' 
minu draugi jus svetaiuėje, t.... I Mainierio Pati,
draugijos, kuri ts-šioja Uehi- 
vps kunigaikščiu tanių, 
y Todėl, turs < liti šiai |«sipikti- 
niar iš tokio draugijos pasiel- 

. gintu, įsileidžiam lokį Idevyagų 
savon svrtaiis'iu

Tai|»-gi pranešame kas išdė
ta plačiai Alurrikus lietuvių

Tautos Fondu 24 skyrių*: 
K ilhlirlif, /', tiilii.

6v. Jurgio draugija:
J. ItnilaJi, ,S*. Juatiii*. 

&v. l'etru ir 4*uvybi dr-ja: 
J. įtiekiu, M. raitu. 

6v. Marijos I*. draugija:
t'. ilocirjmirKr, M. I’ln- 

lakiem'-.
L. Vyčių *Xi kuopa:

F. 1‘aliukit, Il'ikaaialė.
L. D. K. 71 kaupa:

A. t*. Xrei<lumJ;u», A. 
fiitdaaar.

Schulta Papcr Boxes,
531 W. Bnpcrior St

Reikalaujame

Jaunu Vaikinų

Nu>* Ii iki II ua-lų

WXSTVILLK. ILL.

N'rtlėiiuj, aĮudio 12 <L Av. 
thiuH pantiajtMėje rvrtamėjv 
Inivu surengto* prakaliau.. Tik- 
>4us jų luivu nutverti Lietuviui 
llnmlomijo Kryžiau* rėmėjų 
skyrių ir nurinkti brtit kiek au
kų.

Nurn via lietuvių gyvina ue 
diilelia Irarrlin ir įlahar mainu- 
m* darkai gerai neina, vienok 
vietiniam klcl<unui, kuu. S. By
ri rajui, futgaraiiiuii Itahiyčiujv 
apie tai. žumuių nusirinku pil
na ri etninė. Ir reikia patėmyti, 
knd gražiai užsilaikė per |>ni- 
kalbaa ir surinkta virš <jtMM> 
Kiimkuiųjum Kryžiui. Tai|egi 
uumn-a luudžadėju, kad rinka 
dralmžiu* ir ėevrryktia dd 
llutaluiHijo Kryžiau*.

Knlla-ju vietiaia kldsmas ir 
V. Slul|>iiiaa iš Cliicagoa.

• teistinu, kad ir kituove llli- 
taiis. Iiidintuu IVim-uumu ir Ali- 
vtiigau valstijų micatcliuosi'. 
kur dar nebuvo Bauduiatju 
Kryžiaus prakaite/, knd |wsi- 
dengtų sutengii. Itel kalbėto- 
jų. jeigu nėra vietinių, galt 
kreiptis j t 'hiragus ilaml. Kryž. 

1 Apskritį. tTiinigo* Afiskrilys

JAIMM MEUUI.MiS HALI 

PRASILAVINTI I.AIIAI GK- 

ILAI UIENIJS Ii: Tlu PAt li ; 
LA4KI' GACNANT GERA AL1 

U.A KOKIA YRA KUKAMA 

PAS MLtk

BAUBAS PASTUMK 

BAUBU SĄLYČIUS UERtis

. GKILA PKIEŽlt UA
I
TREMPUS V ALANU* W 

PAKĖLIMAS 1'tTlKRINTAS 

TIRI UI TI BAIGĖ PRADINE 

MOKYKLA IR KALRETl IR 

RA-sYTl ANUUaKAL

Tavora ir 1‘arrvl Pi**t skilių

Geni iihJuMm ir pantui u* įlark.*

MONTGOMERY WARD L CO
Chkaco Are. ir Larrabee

Turi kalbėli uicailyti ir rašyti 
I Aurliškai ir Imit tari Luti užlsn 

pradine M4tykU

R‘ .IKALINGuM nlir.

1(1.1 k tVIMn

LAIŠKI ItEKTIM"

I’nshm .14,4.11.I*“ ir A.ttri* 
“••* il**UyLia tutair*u.*n ra nor
ia galt r. ui* « •!».• iLitha L G 

tiktai mm. 'turi kalbeli. stenlĮli' 
.r rašyti Ai>rliJ*ai.

LAUKAS U LUTOVOS. MONTGOMERY WARD & CO

Dr. S. Malkelis

I

i 
I

Musų kolonijoj lietuviai ka
talikai veikia. Gražius |«vyx- 
džiu* rodo vyčiai ir moterų 
UažaiM'uvns draugija. Praeitų 
(atarai (mstaroji dr-ja Intvo 
surengus runku <larte>. t. j. 
mezginių ir siuvinių (inrcsių. 
Tų dienų tetvo ir programa*. , „ , ■

... , • I imrupin* kidiM'loju*. lik kvte , , .
susideimuli* i* losiiisi ir danių. . !.............  . . . > «t. Antri iiM-iai mio I r.gnvėmn_ .. ... . . ■ .. lemulleji klllte-log) lllles tumi...' . . .... ’ |Mllp tėvelis mirė, u įlūžęs .lito 

; ra* mirė dvi aavmli atgal. To. 
kiu teeiti Ibižė jau antru sykiu 
liko našlė, ne, jau |s>rų metų 
įuri'jo savo tirto.it/. I bitei r vėl 
reik* svelimn* -misi v ii. Kai* 
ikii sugrįžę iš llu*ij<*> guvu i*z 
milirtjnntų. Algos menesiui 
gntnui 2*itt rali. Gyvena Vikio- 
rim*. Iz-i|taliiigio vnl*ė.

Tolinu* duodi,n*, žinoti, ku*l 
l«t<l» 1 
privalgę. Ki.n,*' liuške daug k*< 
i šrašysiu. Kitame teisk, vi-kų 

*in itu«» pr4i«i/.in<* kairu. 
Ilatvir |inrnšy>in tik t ii k. kini 
kaip vnki«i'iiii |M-ktitiiint kurtu 1 
užėjo, tai mūra* liko tik v iena' 
kumelė ir vilna I. įtvė, tu |wtij 

kalni jn* |uilik*>l. « taip vi-kyl 
*ntb*gtui*. Lik'iiu .ivii't 1 lt,,.. 
v« Apvi*u*e- u <tin*nių innbi 

vėl |i|.,*l’ -.u. ',,, edrnėt dir ! 
1.1* it ta>|* uuntuuiu n < - j I 

iiiytui. I ai-gi didelio tei'i** n** 
keutiiii. Kulti lUeneo l.iiku tini 
kenriMils . n* • jau L* IV iriu- me į 
ta- l.iii|, L-yveiiunu \Uiv vi,*, j 
•tiilsij. knita ta|H. įsmilsi, suiit 
d'tn. \š jų šiaip taip utm Į

Sjatlio 12 d. taip vadinamai! ‘“f"*!* .. ..................

tMUtlMKOtf lIMdvriŲ A|*viHo^ 
draugija laivu surengus ir-gi 
(Minsiu. Zingvidnnsi deiei nu
ėjau ir n* imsižiurėti. Kmlangi 
nesu jų šalininkė, tai ir |kimi 
dilio visai kiluiiie krašte.

Kas girtina—n-ikia pagirti, 
gi kn* peiktina—(aprikti. Tie
sa. moterų rankų dirliiiiių, k. 
I. siuviuių. mezginių buvo su
nešta daug ir gražiu. Nestebė
tina. juk lietuvė- moterys us». 
ku gražiai siūti, megzti ir tab 
gražiais darbui* (mušti savo 
namus. Visa tai ibirė nudonų 
įspūdį.

liet tų |iu'zn<iinn vaka
rti programas, laižė “Ameri
kos Vestuvės” ir “Ziiiogžu- 
džwi." Luiiuia* iši'jo prastai. 
Nustebau pamačius, kad. 1. 
imant motiną ir dukter/, vi.* 
Imvo iM-zaležmnkai it somjalu 
tai. Pastari*j;, matyt, yru pu 

h'-iiiiui sitsttpreję Apšvii'io. 
draugijoj. Lad virtoj L, tau- 
geni it |*i.io*>kiiuiiičio, vieni r, 
L liiudsi* (lamokdus. kiti ls** 

Viskas I1.1

I. ti 
Rii.aii- nv o iiaiiziy. 

ir u)m>1iuu ka* *ta kata

kėli kelionėn lėšas.
‘l'ad-gi ktiioiiijos. kur iter 

1 >*rn linisloiMijo Kryžiau* rė
mėjų skyrių, rengktte prakal- 
Ims ir tverkite rititejit skyrių*. 
IC- ikale knlls'lojų reikia kreip
ties i L. II. Kr. Chieagos Ap- 
•ktiėitt raštininkų: V. M. Stul 
pinas. 921 IV. Iširti PI.. (Iiim- 
g-. III.

V. M. S.

ŽINIOS -ŽINELES. 1

Patyrius. 191 d metais 1’rnti- 
rtuijojt* laivu giliiitiių i2ri.H4l. 
<• iniritiiy 7HtV»lti, kmum-t 1916 
įm ini* Inivo gimimų 341L3IU. •> 

miruiitj IiI.'I.IJk. Nors nirk-tiek 
■.'tinimų |ui-1 dangun*. Ia*t kn* iš 
i*., tmd dviguliui dnnimin tint - 

hi.
I 
I l H**O-* 

prieš kaii; prtwt»li 
iiii.I.okIiii«• ir vi.ki* 
■ > ihiluit luukiiui 1111

Bruk&clu fMsijo.
..įkyklii- 

i>..i sinku 
tu Mill*’* 

?!»• U1U..

flliatnų imnrdegll* 
v„ atkietjJa p:i.. tilrjm 

iiięur.
V3 nu v 
hkrU

Bu 1

VlfH’lil !*ru iikiuiu kutl

11

J. Iteneviėia. iš (•garimn. 
Mventežeri.i vaišėm Suv. guli, 
rašo broliui ir avM-rinis i tena i- 
ėianu* j tliieagų sokatuj laiškų: 
Brangus musų bmleli 
ir mon-lėa;—.

į 
lutliai vaaniv linksmų*, kml 

lirolvlis ir seselės esate gyvi ir 
sveiki. Ale* guvume ju-u isussiit , .. ..

.« . .. ■ , . ■ * I nors • keimln A enmikm. tat Z.I|H |MI> d. Stuunoję. kad jn , ' . :
.. -.. - .. int* llž v lemi skeiM-lų p-ipr:i>e

i-saie sveiki, stimi-iuni ir litre .... ,
.... . „ . . • , . . ' -’*• ’utį. htiiii m-r ts kur tu tu-mitų, .........  I.nd ir m.--< ' ‘ 1

•, , . nerti psiiniii. 1 u lam tr vnrv 1.1e-miH-sveik:, kūne likome gi I ...
iv. "■■nim |i*lniem kht**ini. 

ii» šįmet mis.piikau im«iz.ių ir 
, bihlavojtl vi. na* slllte/. Ui - ĮMt 

isirimeiyli liarbinhikų neturiu 
|UŽky. Sausliniiikai ant *avo 
■ duonos ima |»> 12 ir 11 riti*. 

Iltiniai buvo (si Jti i riti', kur 
j u-. IInteir .1:111 atpinga. Celcitn* 
jut •ioii*n Jut nite.. .• ėi*v*-rykai 
123 rnh.

I žlei>» gal jau ra-yti ap*e 
brangumų. Ii.>letr |irmn '*i. ku ' 

,iš mii.ų kaili** tH*grįzo i4k.ini 
jT. KBkuiui . jo Ai..**- 1 įuv**. 

pt’il'i palte • H;< ir IkiIi'hu 
t .l**iin.*. .1. Tp' ..-tei,ė m t n 
| n*- .hi.Įnrku '

Iteigi'i rji laiškų. S’idi* v!' 
Į Pu-iliekiim- v i-i bnk'-d.uui 

jum- vi-*. t*..

J BcncvteiU’.;.

Chicaųo Avė. ir Larrabcc St.

MONTGOMERYWARD*CO Me» |*Kt*iSmj V’irtuj cmhs* 
'įtūese*! Ir Ijurslse Gslllll 
lai Į h iniu* nu** ' l»*f<"

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

r« m. r.t nm Ktitncr 
UynMiiriM* IM. Nu. it*«44t •!

ik. i U *fWl
r>4 Itra'+'HI «•»»> 

t KITAU". IM.

•IR2
ur

Ci*

Algiu seru*.

ri.-kė negali aprengti visų, o 
mitra nėr ir-* iš ko (išdaryti, gi 
nusi|arkti tai ar nrnunuuii. m** 

i viskas brangiu Kvkj norėjom 
» |wM>L*»Jinh pHiigii ir hifpitKti

ju-ų laišku! . .. . .* • . !Uti'» *L«iiM>in \ orviiiiLtii liti zi

eit IH kl M J %mi

Z

^WS.&!
•DdlSAVmCSSUMP*. 

Htvrn SV Tttn 
'JM1TFO STATĖ.' 
OOVCrjUUJvT

♦“ - —
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SEARS ROEBUCK AND CO.
VAIKYNAI JAINl VYRAI 

VYRAI.
JAIM VAIKINAI.

|b iki lli« 19 dtn/44lpv.

i.Volil |U InSICM'IMI 
Klintim:.

Ihilili luutt/ Tmv»"U »r t*«i'i»«tt 
!•»•> «ik'irit*Ma ; ir
h u.'xik; hieiA. 
Svrrl MunhiiiUA.

VAIKAI.
lu iki I“ IIM Iii m^uim 
hES<tV.\S HAItltAK

Iki iUHmi
ttfivi ir Tu'tHii hkt ritu** .

VMt.M.
i
, Pu-L ••imi. TrtirlclrriMi. 
rim it k*t«ikw' •hrlitiiiiikjii. 
|M*4u%Wk. <ė«*Jal |»n*gM tMukllilit 
llifj WH»k' !t« lNini»J/l*»*. Vjilata

• l twi ji* | r, Nų*M«un:i*' ’l.i 
l-K-

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington St.

At*is.<.,k.ir Įoi. JUi*. , \\fuv. r 

Employment Office 
Pinno* Lubos

1 ««»

31 M

1

ir

Chicago Avė. ir Larrabcc St

. It«u4. »IJ *e AablaM Wf. CMM0B 
TUtJosu UaysMitM M« 

DR. A A. ROTO, 
loma* g> Du Ja. U *auurgaa 

utM.-i.Uisu. Uia<riaa«. Vyru** 
V-ik¥ ir vim rhroaltkg Im .

, ntnas. UM ««■ Su Vairu*.

▼«|lLaw IVi vtr »«»»
I VAl-artliAK: !• tt r»ta »—* *a 
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MONTGOMERY WARD & CO
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SEARS ROEBUCK AND CO.
ME!i<*AIT1-*«s |tr .f t imk

u | IIFISU IIARP.AI.
1 I.. I.1. t*.l«t*,l IH d.>*l*v** *• u-

tuuvi *r Tavortl •Airiu*“*' km
įtuli'u.i ratili vii-tii tusi ir r* ;»| 

pintųsi I....H- ,|.,iU, jrtgu vu 1 e
tašyti sluiilliii*ai. ėrldiMi už«.ik*.'? 
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ir |Mku*'ti i r. .1.. ■:• i <. i,1

; Aplėk-“ 1 ■ >■ 1 i t. .

*
• ♦
*

1/ ik-

4
V 
t 
į t
i

v 
i

llt MOTI IIIk
.1 *t < - *r.»» • 

••t 11.

IMI I'-
Atimu

1 \lildK-*

I

SEARS ROEBUCK AND CO.
K-11 mimu -ks iru .' vyrai 
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1 « V> lit in i

SEAR.S ROEBUCK AND CO.
Hsgji l. ArtbisiloL 8»

r

4 k j. i,
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SF.ARS ROERI.’CK AND C 
Homan A Artinti'

Dti. J. SHINGLMAN
•V , . 4> « • *>•« fhte

MT - # Cicero.

llIMin/.UO llt KISU'JO 
I IM « I UM t*.

•s* l»W 1 I» <
B. BA <
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• MU 1.............. . «•
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Dr. A. BURK E
(Lietuvis) 
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ERNEST WEINER 
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I

KATAUKHKOS ŠVENTES.,

Antradienis, spalio 21 d., 
tv. Uriulė.

Trečiadienis, spalio 22 <1, 
tv. Kardulė.

DRAU

STREIKININKAI PA8IRUO 
tlA ŽIEMA L

Nr: streiko galas nepra
matomas.

KATALIKŲ VIENYBES 
CENTRO NEPAPRAS 
TAS SU8IRINKIMAS.

f.raMUu pihigos Kiurlti. <> kai
rus <lar neUpaniavM, prašom 
pasisknlanti. kad jau lapkričio 
palaiguje Imtų priima rinkų j 
tl-ntrą nusiųsti. PraSomr atsi
lankyti ir tas kuru* yra pasi
žadėję ]Mita|ili Av. K. A. lt. Bė
jo- narėmis.

' ------------- !
L. R. Katalikų Vienybės 

Centro nepaprasta.-: nudrinki 
u*as jv.vks Šiandie, L y. spalio

BELGŲ KARDINOLAS CHI l ai liurlinu i xi*-irr.-ti. įlietom! .21 d., vakare. Dievo Apvdados
GAGOJE pk-ani. ):..l:iim l.udu luitų iki-[parap. svetainėje. Chicago. UI

iniil inrr-ia .liiil.ininl nių. np-i Lauktliiia kuodidžiausio skait-
Vakare Auditoriume oficijalis ”• .......    *i ''l-*.į«« ąJstoyM ii skyrių ir drau

kuomet Mi*|ittii* -įriti -, ri ėm gijų. Kviečiamos yra visų Ka 
pnėtnunas. pmi-yu-nti. talikiškų Chicagos draugijų

Sulig n|n-alvujanm plma. I valdybos ir vtfkėfal M veikė- 
ki.kvirft.iim- -livikr. I.p*krily iio* i* Visų kolonijų- Era svar 
j- l*n- i ............. ,__

,ntai to |M*laliiiiiiini Intp .lot 
Iriuiukų. Kiriui-arijalai lie*io-.- kalų, hunuos taoj reikia 
i famur* ir į kita* nmi«tn ga- nuodugniai svaišlyti, 
minim** i*1nisa* pn*ių« vi*ą

Šiandie išryto i- IMrrnt-* 
Cliieagmi atkelia u j.-i Jn Emi 
m-neija ts-lgli Imi.lino)* M.-r 
cicr, ni-paprasia* svočia* Suv. 
Valstijų-*-. Ofieijnl-'- Cltieatra 
Sšank-to Buv** pilnai ptidrnu 
šusi km*iškilminrisu*ini nu
tikti. | 
nrdblelės lietau talltn. garsų 
laitrijotn. kuri* karės 
|tagar**'-jii gindamas nuo 
kirčių -jivu šalie* tei**-*.

Kardinvhi- Mr-n-b-r 
dienų *vrriia».»i* pa* J« Aus*-j 
tųjų Malonyls- (įliesim- .

I

I'li-rto imlu liijo Ir. il.iiiin

i-t.-ė-ti l..<ti>i-:itini-ti ibių. neatidėliotinu, paliečian- 
tių uiusų tėvynę, politiškų rei

|m«veikiat i ir friim'i i,r",iirt "«-•T"' '.T^j
m:ii*lų ir Is. jokių lnt|Hninkti 

turi n 111”’*^* ’ koiui-arijidu*. Ik- kit 1 
■k««. •In-iknojntičių d.-trl>iniiikti' 
l|KIM-l|mi snl Iru* j-tr-itdrr. kr.- 
•>l»-rnlsvė- Lniiilnv.'-.

I’^l . . ., Stutiniiynut* mi 1m« k<uui>:i 
.Vr irijatni* tikmi yrn niilžitii*kn< 

Hvyritapų. vikare ri tmtrr ir l«rt»"^ Ji* reiknltmm* ėin# 
j. v„ v<*l.-j«. ne* reikė* Sfiatlinti 

km Ii
ž.-Ui u 
kokiu-

Auditoriniu jvyk* vi*ša*i* #n 
ririnkinia*. Grrlrinnut* 
nola* |ar*aky* k<4*-lų 
npie Ilelcijo* vargu-, 
praleido karė* nn-lu.

I* New Yorko |mu<**aiii.-i.| 
jog karė* metu kardin<4n*< 
Marei e r netekę* jokio* rmvw«j

tiko. Viekų ntidavio auvar-^V dnrtouinkų išim-rinium*, 
gintai IHgijai. pnvarm-liaiu* !“««•• pm*iHiniiinti Im* nnu 

Idingn* ir vi*ietn« kitiem* dar Į 
Irininkritu*. Jei i*mėrinimn-. 
imryk*. galiom* dniktn*. kad 
ir durim turtu .Inririninkni Irti- 
varto* tą primimn- jiigr'MHani 
prujryvtmimui.

Aun dieną buvo |<a*kly<l<-*' 
gaurių*, kari neva |>lirnn k*<-i 
j*.m.-ij<e vir.*aiėiai jau n|»*i ' 
■erta.- |M*irturlyli a*r.e-U.*k.ii mi 
-Ireikinitikii k.mritelu. Tad *l*-l 
lo turėję* Imt laikinai *u*|a-n 
dm.ln- ir -tn-ikn*.

Tri-iau* |m*innl*'-. j*>ir gan- 
[da* ir |m*iliko tik irand 11. Mn 

ir atėmė **',vo •'•'kaliau.-*
|mk<4li tą gandu ir Irm |ct*i 

i nu u* kili.
TAUTUOS DARBO FEDE tikai *tiprlai laiko*!

•:ivo n-il-ntaviirių ir *tn-ikn* 
n<-i kiek tuninžėja. Plieno ka
ruliui |utm**a niilžinižkn. nuo- 
*ti>liu*. nežiūrint jų nuolatinio 
-irinto-i. Imk diinu.-li. *tr.-iki 

'ninku *tiztyžlii dririmn.
Ktreikiiiinkai laikosi širmy- 

l*ė*. N.-|*rt«idii.*ln pr-tvoknei 
. j-rlu*. Kinti*** *:uri Midų |*ir|.'- 

i* Meile ,lynui. | r klIollH-t tllio Irti* vi 
(%icairo yra a|»ie .Tttti at*t..vu. ,u„„„j ^r.i|.n. laimėta*.

tnk-tanėių dnrliininliu 
*<l jų M-itiniioioi.. I'irk.'-jmit • 
pri i.-i- npk.-linuti tn* vnl*ti 
jn-. Lutu.- tiiHtui'o- ii.-iiriai- 
ir pirini pri.4imiii.-ii* protui; 
tni*.

____ ___ Ikso Keli* |ta*akuja. jug tmmi 
palike* tir^Mut Im skn-inditdrijrr* strriknojnn
. . ... z-...—__ ,

Tad tenai pakilta <umany- 
raas parinkti ir indonti kar- 
dinolui kirk pinigų. Tų suma 
■yraų, kaip pranriamu, me
lai paremia nr vieni katalikai, 
bet ir kilų tikėjimų hnw’--.

APIPLttTAS GELEHNKE- 
LIO AGENTAS.

Atų vakarų try, np-irii> 
klavę piktadariai in--j<* vi r 
fatUMM griežiukelio i--------
tiru llarriMHi gal. ir Šnera- 
■Mulo luralv^ i 
■no tikėtų |*nr*Uvin-'-t<>j«.

Mieste P**irin. IIL vakar 
atidarytu turtini* valstijas II 
linais Hari** Enletnrijn* *u 
valiavimu*.

Kuvnžinv** apie atstovų j, 
ii įvairių linijų. Tik ii

PIRKITE LIETUVOS VAL DEPUTY SEBIFAS PASO 
VE DARBININKĄSTYBtS BONŲ.

A. f A.
V1NC. JASIULAIT1S 

mirė spalio 19 d.. 9 vai. 
ryte; 47 metų amžiaus.

Velionis paė.o is Kaune 
gub.. Raseinių pav.. Kra 
žiu miestelio. Paliko nu 
lindime vaikutj. Juorap.-i 
14 metų, mergaite Ona 12 
metų. Amenke išgyveno 
17 metų.

Laidotuvės atsibus sere 
doj, spalio 22 d 1919 m 
£< vai. ryte ii Av Kryžiaus 
bažnyčios į 8v. Kazimiero 
kapines.

Velionio kuna, rudas: 
pat Petrų Geldama ričių. 
462' So Paulina Si

Gimines ir par. -.tanu 
kviečiami dalyvauti lai 
dotuvesc.

Valdyba.

Iš NORTH SIDES.

VaMyba.

IS DIEVO APVEIZDOS
PARAP.

m BATO.

ANT PARDAVIMO.Viso /ut.nkta «u smnlkiomi.-*: 
•G29L77. Proporri joneliai i
imant. Norih Sidr nukirto rinan, 
Chiea gos lietuvių kokiai ja*, j

Valiu Kurth Ridr!
Nrirth Ni<k- iMsIklelč- lietuvių t-r.k- lia.sns.M 

kolonija. Imt ivikitin- ir aukų (M’yTt^rtZnr* 
liejime* lalalarinriunn tiksimu* 
ir aut tėvynėn aukuru vinan 
< liicago* kolonija* pralenkia.

Tų .vakarų taip-gi kall*-i<> j-m*. dviejų (ragyvriiituų mu-j
|i th t'esiiiili* A. į’. B-vės r»-i- 
Lalais. l’ž ♦!.<««> |iar<la\V- U-rtf. 

•leigu Itar )ia*tcla-ių kokių 
klni-lą šimts- siimšr. meldžiu 
pranešti Pranui .1. Paliuliui. 
I <4.** IValtnn.ia av*-.

\’*-**-nni mų* k*4**iiijo* L lt. 
Kryžinti* ri-im’-jų *kyriu.* laikė 
i:H-ti*-*iiiį *it-iriukimą. kuriami- 
*vnr*iytn. k**kiii l*u*lu miltina 
Imlų pm|dėrli veikimą ir rimi
niai! pritraukti narių prie Sėt- 
Irimu lj<-inv*** užriimanriia* 
draujrij1**- Sutaria padidinti 
mrit.h-iją t-irp, knd indiktų u*-i 
\ ii-i*** :ė1it-Hii--iil.i*ėir*. my lineli* 

į.-ai** tėvyre-. n*-|«in|ai*i<i na
riu rėmėju IJetuvmr llaudotn*- 
j«* Kryžiau*.

I'o rito rita |*rie tarituosi 
n|*ie rinkimą rlralmžių iravall- 

1 *■•’•*. kukiu Irtnlu gtriėinn irtlnu- 
i cinu galima Imtų nurinkti. Mų*- 
' nrr-rrim**. |rn>i*VetitriMo* mm 
' rlarimi. iH-atriMikė ir nnt toliau
• larimotie*.

tiražų mteilm'-žima Moterų 
SąjuitK*** 4 kp. |>rma-čė įgalū*. 
tiln-M. |elė Aimmiaitė ir kilu, 

i kurio* (ravai-rlė* ueMižinnjau. 
J**H Irrnneėė. kari JI. K 3 k|L 
«*».. Mt>irinkime. a|*art *av»» 
reitnlų. |*.ili<-i>- ir L IC. K. rri- 
k.-dn*. S-ijimriei..* *n*nrė ėmik
li * i-a* i* I*- to* gatve* k«lr*lil- 
jo. mrrieri*- ir mr-rrirm* ir va
karai.- prarir n rlirlai <1*4 1_ Ii. 
Kryžini!*.

tiružtl Imtų. ka<l mų- irnrl*-. 
ry* ir lor-n-in**.* *u*.n4lų ir 

•*r* |*o Milatulą pa>sv-*tų dar- 
1 ti d<4 t.ių* karrivių. kovojau- 
*••• m l.r- tiivo. Iai*vę. Kriokta , 

[riid 'jai eiti |n-r ruimu* ir rink- , 
Iii auka*: dralutžin*. avalinę ir 
1 kitokiu- -įniktų*. Stl-iėjinn* ir |

• irlriti..- dėl I.. lt. K. vųkatni , 
l-it- pa?nr*it'lii i» ■ akyki-**. ,

Artimi* žiema. Ale** »uliu- ; 
I nm j.-* Iiain '-*. Ir*-t |>--r*i*ln- | 
t ki;i -it k-kin l-amie laukia , 
..**-<:.*-- u-ii-ų broliui tėvynėje, 
įietiiri-lntiii itilm nei tq*niituvo! |

Tai ri. l-ii-limii a|***ivilk-.- ir | 
•iii-. |<n<iii'l.-kiHi*- *1*4 npi|4y- | 

**t-ių. |>t|.iiiio;-in ir alkanų.
8. J. t

I

I

S... t 'liienroje d.-pltli irti 
fn* >1 n-iknojanli dat
liitiinkų Zyumimt Ziųn-r-k'. 
šerifu ptiu>4l*iuiiikn> 1ei*inn*i. 
kml Zug<>r*ki liepiama* n*-|ui 
>i1tntlkė mm ii--n*>* gatvė. 
k.*t1.’- ir grūmojo.

KITA NUODINGŲ GRYBU 
AUKA.

t!

ANGLIJOS KOMISIJOMS 
RIUS F.CIPTE

V* 
r

L.

IS TOAVN OF LAKE.

Vyčių 13 kp. susirinkimas.

S-redoje. spaliu 22 *1.. !• vnl. 
vakare. Pavis S-puir*- Įiarko 
-vtlaiin je I.. A'yėių I.'! kp. Ini 
Li - Murl.ų *u»irii<kiiną. Praei 
t un M|.irtuki:iH- iiiHatln, kad 
-■litu.- Mi*itinkilu.- luitų ik-ls.lai 
’lat ji*- įvyks. T-»l*-l viri nariai 
-■•-■tinkite it naujų atriv—kite. 

Korespondentas.

Iš NORTH SIDES

r** Akademija* 
Mt.it inkiluos 

i. -Įmlio .'I d..
■v. A|yk-d<> Alk. 
liiiėj*-. Pra
junki*. tlt 
IM.-i-.arli 
ir nU-lnni

i> tu- 
api<> 
apie

Kat

Savininku pruiialina ir no-......... ..............................
ri parduoti *nvo properte* hm- PASISAVINK SAUCERESNI

GYVENIMĄ.
Vyra* l*ile kokio amžiau**, 

verk * nr neverlęj. ir loki* kuri* 
jau*'-in*i nor*-* jMi»i*nvirt mui 

vieta profedjonalui. morlerniė- m*n*uj ųyv.-niuui ir iėmeky* 
ki. Atmiaukite: 51-tna gatvė, tniii vaixl«* liekant *au ir 
i vakaru* ano AaHaad am 
O— la.fjravm T^.irieiuua«4 iTX><pPvi

tini* iiuma* .10 pėdų pločiu 
pririnki*. jame ramia*! 2 krau
tuvės, 2 pngyvvnimni 4 knm- 
Imrin* ir 2 p* A. (aliai gvrn

PAIEŠKOJIMAI.

S,ralio ItiiLAi. Mykolo |mr. 
.Vr-tnitrėje jvyk-* prnknll*** 
gerk kun. J. I Jiiikaiėi**.

I**r p.-imrildų visi žimui ■* 
riukiri j nvrlainę. j Itrirtų mi* 
tralų jau vinmi srilynėn Inivo 
užimto*. Trt-ėin -iati* žmonių 
turėjo stovėti.

Visi mi įtekant iuiuu laukė 
nrečiu. ’eužilgo inėjo gerk 
svėriau. Visi sustoję ajtlodis. 
iiH-nlnis imsvrikino taip lau
kiamą knlls-toją.

Pirmiausia visus pnsvrik-nn 
vaisiu laisvus IJeliiuts.

Tolinus |ra|iasnkojo apie *la- 
Imrtiuj l.ietuvns į-a-b-j iuią: aiš
kiai uii|*ieėė vukiečių rlnrlsis 
l.ietuMrje Imi jų žiaurumus.

1 Apsuk*- tni|*-ri apie musų liu
ku* ir kaip jie l.irtnvns širdį 
iš|ilėšė ir lietuvių tanią «unai- 
kinti užsimanė.

Žiih-ik'-s užsilaikė kuorniiiiau- 
-ia. Til; mnkų plojimą- |»-r- 
traukrlavu tylą. Nors kalbėtu- 
jas dvi valandi kalbėjo, brf iš. 
rudė visai tranųmi.

Užbaigęs prakalbų, pradėjo 
rinkti aukas.

Aukojo nekatieji: 
K. Butkevičius 1100.410.
Po 2>l įlok: E. Kriminskaitė 

ir J. Čepaitis.
Po 13duL: Itun. I*. Mritaus- 

kas ir J. Kriminskaitė.
Po 10 <4*4.: A. Banrviriu*. A. 

Alurrika. A. Ch-rdžiuMi*. J. 
tienlžiunas, I*. SriulMs, A. 
I taškys, P. Valai lis, 1*. Murai- 
kn. A. Ilmrieni*. A. Knpri*. T. 
Mi-rarki*. J. Itidžpdvis. J. 
Martišių*. II. Sriuba*. M. Kišo- 
iiit-iH-. M. Arlauskaitė. S. Mnr- 
tikoiiis. M. Mažrdkn. J. Knrtu 
lis.

Pu d iM.: J. ladmžinska* i*
J. Karuliu*.

I*o .1 i|n|.: I*. Maskolnilis. P. 
Alt4mn. It. I žiūraiti*. X Au- 
gailis. M. .Inrošiunas. A. Bėk- 
stiyir. K. I.uknšailis. I*. Vnlai- 
riutė. J. Mickevičius, M. Vigle 
naurimitė. IL Nausėdienė. K. 
Itekiutė. B. Trečioką*. < >. Vini- 
kniėiulė-Kin-levičieiiė. .1. Ila- 
rlaeviėius. J. Vtilnšina*. J. Ky- 
ė.i*. M. tirign*. J. Valaitis. J. 
Bituku*. P. tierrlžiuna*. J. Mi- 
lakui*. J. Prakalti*. J. Kišo- 
un«. J. Berkr l-s. J. Sutku*. P. 
Mnk-viti*. J. Cesiuna*. J. 
Brunui. A. Petį kaustau*. A. lai- 
piiiskas. J. Naujrdui*. S. Alaju*.
K. Mnrtiiiaitė.

po 2 <h*l.: V. Jumis. <>. Kava- 
liuii-kieis-. K. Knzakevieieiiė, 
M. Bninzn. J. Pnžer**-ki». E. 
riiiu-'-i imas.

Z. A*l**timvn-ieuė fl..*O.
I%* I *1**1.: S. Mrrarkiets-. Al. 

Kaminskienė. P. Ilaziiuinskir- 
is-. R. Šnekui*--ųe. .1. Ke|mlns. 
.1. |inimir<lii-. K. Rimkus. A. 

, l'-s-iu*. E. Nnu*ėdiein-. O. Sta- 
I iH-vii'-i* nė. J. <*tixikaii*kn*. T. 
j Miiėys. E. Vitkumis. M. Ūmiu- 
skus. A. Sluor*iiaiti*. I*. Aliu* 
ims. A. .lannu-kieiiė. A. Vaiva 
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h! ūmui praariu, kad ai ati.ta
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Čeverykų Taisyme Šapų 
JUOZAPAS KLUMBIS 

mis m*, ru*** »w- <vii«m». ra.

i publikai gcrluantų aaadiagų 
i ir godojamų žmoguuii.

I*a*kirkite |mrę valandų j 
• ienų įieutni'niūkiant nm. -n- 

.vo dukartini? užnietuimo arba 
';*orų dienų savaitėj.

Norint platesnių žinių kurine 
Im* nitrikto* dykai, a'.rišati- 

|k*tr j
1 Raara M7 Hrat Natunal 

Bank BM<.

Reikalaukite
! ADAM MARKŪNAS.

Lietimą cscynaui veacjai.

MAŽO LA

4

R

’T'A patyrė net lot neatsargios virėjos, kurios tankiai sakydavo' 
* “Nieks negu! užvaduot alyvinio aliejam.“

Jis yra geriausiu pagardinimii visokių valgių.

<3?
*

i

Nusipirkite šiandien blekinukę Mazolos ir pa* 

žiūrėkite, kokius malonius pricvalgius ji pada

rys. Jums nereikės daugiau rupinties apie alyvi

nį aliejų ir jo brangumų.

Į

680 Fillh Avenue. New York City, N. Y.

A. 
M. 
M.

I

i 

s
1

Jei Jus Kartą Išbandysite Mazolą prie 
Valgių Sutaisymo, tai niekad daugiau 

Nevartosite Alyvos

O Ma/ola užvaduoja. Ji yra vystas, sakius, malonus, švelnus aliejus [daarytas 
iš geriausiu nunokusių kukuruzų (komų).

O kas jums yra svarbiausiu. tai tas faktas, kad krautuvės parduoda Mazolų dusyk 
pigiau, negu jus mokate už gerų alyvinį alkį.' šiuose brangumų laikuose yra per- 
brangu vartoti alyvinį aliejų sutaisymui. Su Marma galite paruoši pricvalgius per^pv- 
sę pigiau. ‘

Corn Products Refining Co.
17 Battery Place 

New York City

Laivas j Lietuvą
Sekantis laivas sų visokiais siuntiniais išeis iš Ncu Yorko prieplaukos apie IO la 

dieną Lapk nčk> (November) ir pasieks Lietuva prieš Kalėdas.

J et kas prisius mums savo siuntinį vėliau* negu 8-ta. dieną Lapkričio, tas siun

tinys bus Įiasiųstas į Lietuva kitu laivu paskiau*.

Mačiu 
A. ris- 
ri. n I*

Litliuanian American Trading Company
(Naujas A n*.-asas)
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