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Pabaltijos Viešpatijų VOIECUI IMA KIUU- 
SmESKM- 

BAlBJOS.

K0LCAKA8 AT8I£M$8 
T0B0LSK4.

Užtinama, kad ran dar Gotts 
prisišliejęs prie bolševikų.

firmiausia tori būt pripažinta 
nepriklausomybe

TALKININKAI NETURI NIEKO PRIEŠ TAIKA.

LmEmm. *pal. 9.—Geriau- 
*ių prirodymų, jog Anglija yra 
tlemnkratinė Sali*, panelė vo* 
tik daliar čia paribnigę* gele
žinkeliečių rirrika*. fuižymėjo 
Anglijo* premjera* IJoyJ 
George, surengtam fieklmarea
lui Allenky priėmime.

Premjera* *akė;
“Kuomet <lalmr tn.-ai nmili- 

ki* |ia*ihaigė naminiam fronte, 
vi*o* rango, ir viro. kle*o* 
privalo imtie* bemini i darbo. 
Aali* to reikalauja. Me* viri 
prigulime prie dirimm'ių kle
ro*. AJ pri)MŽį*tu vi-ai* at
vejai* prie diritanėio žmogau*, 
iėėmu* aėtuonių valandų <iie- 
nų. Streiką* primik'-, jog mti.ų 
žali* yra tikrai demokratinė, 
kur vienoji opinija ima vir*ų.”

RYGA. *pal <• (per Copenhagenų *pal. 8; rnėo Tite Ch. D. 
Nerr* korvep.).—Ijitvijo* užrienių reikalų miaiideri* Meyero- 
vrita. ėiandie kallmlama* naeijonak'** taryho* audrinkime, pa- 
*kelbė viešumon M-kančin. *ųlyga*. *ulig kurių Pnluiltijo* re*- 
imldiko* a|*«iinm imdnryli taikę *11 Indeevikai*:

1. Taikų daro iM-mlrai vi*o* kelurio* luirula-žinė* vie*|Kt-
4 t i jo*. K-tonija, l-atvijo. IJetuva ir Suomija.

2. Pirm pradedant taiko* taryba*. ru*ų holeevikų raidžia 
privalo |iripažinti nepriklau*omylM- Fotonijai. Latvijai ir IJe- 
turai (Suomijai jau pripažinta nepriktauaomyhė).

X Apaidranrii |>riv* ladėevikų propagandų įrieigiant pla
čių neutralę jnoetų (xonn.

“Ar bu* padaryta taika, ar tik praverta armirtieija. ne
lengva ėiandie parūkyt i." fiažymėjo užrienių reikalų mini
ai eri*.

“Aiamlie parabežim'-* vieėjmtijo* tariari tik apie armiati-
eij, ro bolėevikai*. Itahar daug kalbama roviHų Kurijoj apie.viešo* ru*ų ir kitų tautų keli 

,,r’,wkr"’"^w'* «*"’ |tak*tanči.i holėevikų rarrngė
-parodarimų nepariklau*u* po- 
lieijo* leidimo.

Kuomet paroduotojai para
ko eiti j 5-ttyjų ave» keli rimtai

Oopanbag*. -|«l. 9.—IA Ber
lyno ikfirčoji- rakama. jog vo
kiečių vyriau»yl*-* ataikrripi- 
mn. j generolų von ih-r Goltz. 
gerai pavyko.

I! Pnhaltijo* jntt imta grę
žinį i vokiečių kareivini. Dūk-*- 
nii-ji Imriai Veikiai Migrvž Vo
kietijon trankautai*.

Kareivių gražinimą* atlieka
ma* |ntie* gen. v«n «ler trolis 
imribssnųja, ,

Laadaaas. epai. 9. — 1* 
Om«ko praariama, jog Kolča- 
ko knriuomenė nt.iėmu-i nuo 
iHilėevikų iniretą Tolml.kų. Ki- 
lierijoje. Su mie»tu |uiinila 
•laitu karė* medžiagų* ir ne
ini.vių.

Vokiečių valdžia bevieliu 
telegrafu pram-ėa, jog netie*a. 
kml gen. von. der Golta .u *a- 
V(1 etnini butų |ievėję* Imlėevi- 
kų |m>*’-n. Ji* vi* dar yra 1*0- 
Imltijoj *n *ava kariuomene.

S. Valstijos žada atšaukti < 
kariuomenę iš Siberijos

Seka tarybos reikale apsaugos 
geležinkelio

Amerikonai visur sutinka 
daromas klintis.
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IŠKILMINGAI PRIIMTAS
AIRIJ08 PREZIDENTAS

200 ŽMONIŲ BOLŠEVIKAI
NUŽUDĖ.

na* apriim* daryti taikų.
“Jei Kurijoj* bu* įkurta nauja vyrian*ylė. paremta ant 

demokratinė* papėdė*, paruhržinė* virėpatijo. *u ta ilcmo- 
kratine vyriaunybe ne tik.padary* anni*tieijų. bet ir taikų ir 
duo* ravo paramų tai Vyriausybei. ~

_ “Talkininkai Įminformuoti a|ue mu*ų taiko* taryba* *u 
-ovietų Itu.ija ir eitam klau.ime nettaromo* kliūty*.”

'tai Kandie *fovi tarpe velnio 
ir giliųjų jūrių. Jie pilnai ap- 
n-gi iMdėevikų pavojų ir jirieė 
tai kovoja taip riipriai. kiek 

|gali. Tikrai |ia*akiu*. *iandie 
Ilaitvijn jau pnliuo*uota nuo 
ladėevikų.

“Gen. von <!er Colis ir runų 
HHHiarrlii.tų kariuomenė Kur- 

‘*e.” *akė |trenijera*. “trukdo 
iniuii* kovoti |irie* boiievikų* 
*u tokiuo |>a.ekuiinguiuu. *11 
kokiuo me* galėtumėm. Ih- to. 

ivokiičini .utrukdė mum* |m*i- 
gamiati reikalingų kariuome- 

''Inę. Vokiečių oku|iacija |mdarė 
H ir daro mum* daug vnrgo ir vi-

Oeraiand, 0, *|ml. 9.—Anų 
dienų čia airių tauto* reikalai* 
buvo ntražiavę, Airijo* prvri- 
■lenta* de Valere. Tukutanėiai 
žmonių jį paritiko ir tnkrian- 
riai |M*kui klau*č*i jo kaliai*.

I*inu jo Raibo* talento gutvč- 
mi* įvyko ^įlžiaiėka* panala- 
vima*. Aitatai antomobilių va
žiam. Autaniobiliai liuvo iia- 
įmurti amHjkeoi*k<imi* ir ni- 
rių včlinvond*-

De Valerą kallatlama* tarp 
kitko |ia*aki*F ’ —

“Suv. Vnlrfijų gyventojui

WaaMa<tM. *pnL 9. — Val
stybė* rlefiartnuiefita* gavo ži- 
nių. jog ru-ų knlėevikai nužu
dė jjlttt žmonių už atuiavimų 
l>rieėininkui muMeli,, Kra*aa- 
ja Gorka.

Petrograde baigia*! vieokio* 
rųėie* kurą* ir nėra i* kur ju 
gauti.

Trumpu laiku <lel kuru -to
ko* Udėevikai bu* priverati 
uždaryti visa* ravo dirHuve*.

fJ“n"rk.” -T“** tari |»ri|mžinti.irių tnuto- n-i- 
jiem* kelių. Panuluotojai im*i- .. , .__ . . . , .kalavuuu*. jeigu |innetpau Jd 
pnrMBO ur pakete naUAe*. [karių Amprika 

IW kokių valandų pririja 1 ^(j
maliino riauėininku*. A|>ie 100 
žmonių *užei*la. Keliolika Itol- 
ir vi k ų vadų *uare*tuota. 
imto* raudono, vėliava* 
naikinto*.

I

At-
*U-

I

“Dauginu kaip j»-r 4*» tirė
tu*. taip imtiname* taiko- Ini- 
kotarpiu. Airija vi-m* laika* 
buvo |dė»ianta. Tiu» Inikotnr-

Washin<ton. *]ml. 9. — To- 
j mi* dienouii* į " 
n|»ekritį Piltduirge nplnnky. 
a.tuemikai renato komiteto na 
riai. Vietoje jie nori patirti 
etreiko .tuvį, ilnriduinkų *ųly- 

>gn* ir tt.

_____ . pilt ji neteko liaugelio ravo ;•<■-
TARAUTAS VODEMU ■0-1^ Tm

, —___ . - - - Ikentejo Inbjau* ui. bth- katrų
dJAUBTĮĮ V<nA« tauta btivuM'M kar/*f» iiiHu.

JAPONAI DARO NESMAGU-f žink.-lio inžinierių gyvybė* ir 
MU AMERIK0NAM8. nuinto*.

j Itr ta. natoje il*r Imvo pažy
mima. kad ja|*>nni talkininkų 
noram* prirėtaranja. Atrinako 
raidyti gidržinkrlj tokioje dra-

Tokio. *paL 9.—Suv. Valdi- j riojr. kml i* jo Imtų įlaugiau 
ju* *u Jn|mnija v«*la taryba* naudo* imtiem* llurijo* gy- 
reikale vablvmo Tran*-Siberi-' veulojnm*, leidžiant jiem* ga
ja- geležinkelio. Prižiūrėjime la-tifii— mai-tą ir n-ikalingn* 
g.-li-žinki-li.i atmaina Imtinai i pragyvenimui įtaikiu*. 
rSr- ra™ notoje pagaliau,
talkimnkų In-mlra k<*1»«b- ka<l j,, ę..
Pro-nuroje amenkoomko mzi-
— » m i m *,w 4a^*ii I-a^l* *»i i m m a *n a • « a • *

kini rlg-i.. t manei nmrrikaoiž-
1 ka kariuotiM-nč iė Silierijo, 

tuojau* Imi* atėaukta.
it

e r* ■ i f • ūžiMėgina pruiminRū
Aiamlie tame klaurime vedą 

ita>* taryl*«*. Ja|*anijo* vyriau- 
»ybė aiėkioari kokiai* tai pa* i 
kitariai* ne*u-ipiatimai» Ir 
mėgina pataikyti, ka* ligėU 
nebuvo danoua.

Ja|MMių kariuomenė* k nuiro 
■lanta* Siberijoje. gen. Oi. ka- 

|ri* užėmė generolo KikinS **4 
Otani virtų. |ia*kelhė j*akymų

-............... .......................... kariuomenei, kad la pilnai tai-
• tikmuj Japma. alnrakoduot.
1 reikalingų a|>aaugų patiem* m- k '_
i žiaieriam*. ” ' 3

Japonai nieko nedaro.
J Ihilutr riw |maiški. jssg Kuv. 
Vnklijty vyrinii*yls«* <lstr |»fwi- 
įsi pnitižitijf
fssnualc* Jn|NHtijai. Buvo

nieriau* 
žingrayj 
kliūčių.

V|-A

Sleven* kiekvienam 
*utiuka negei*tini;

|M*tarai*iai* taikai*
I geleži nk ei ii, kbiuriiiH- ibįžnui 
m-ratikimai a|i»irei*kia tar|a* 
amerikimiėko* ir japoniėko* 
kariuomenių. Ne* neturima 
aiėkiau* *Mpratimo. kaip ta* 
geležinkeli* turi būt valdoma* 
la-ndro* talkininkų komirijo*. | 

Steven-o inžinieriai tvirtina, 
kad tuoae |dotuo*e. kur gele
ži n kelį a|i*augoja japonų ka-, 
riuomi-nė, ant geležinkelio ilitž- 

]dieua *trviku)nni |Writnikn nelaimingi; at*i-

VOKIEČIAI UŽGROBĖ 
BELGU VAGONUS.

I

I
i! JafMMiijn* valdininkai tvir

tina. jog nr-utikimai Siherijo- 
je |«ikyla «hd |mėių ru*ų kur- 
.1 ymų. Itu-ni kur-tų japonus 
jirie* amerikonu*. Itu-ai taip- 
l«t vi-okių niekų nupaaakoja 
jn|*>naiu- apie amerikonu*.

Tai vi-H. tų n**.utikimų 
branduoly*.

i
4
4
1BhumIU, -|ud. 9. -Sulig ar. |mžyiuima. jog japonų karimi- 

iui*tieijo- *ųlygų. vokiečiai.im-uė Siberijoje te-at*ak<i ravo 
l*-lgaiu> *ugrųžin<, paimtu* kn-‘tikriam*. Ni-n|*>»ugojii ji gele. 
rė» iiii-Iu rijam gi-b-žinkvlio va- 

Igmių. Ib-t |m*kiii įvairioiui* 
'imt geležinkelių -iik1yl*-mi* 
tuo, vngoim- |*iėt,H- Vokii-ti- 
jon ir ligėiol ii<-pri«tal*- ntgul.

Ainmlii- tad la-lgai jau ir bi- 
:jo*i *avo vilgomi* *ių*ti į Vo
kietijų* pa-ienį.

tautų buvuaio* karė* meta. 
“Aiundie Airija turėjo tm-'-ti

Pakilęs teroras Maskvoje.

•‘Ainudiv Airija turėjo t mėti | 
Berlynas, *|M|. 9.—Kažkok* p; milijonų gyventojų. Ib-f tu 

austrą* i* Vienno* pnėovė vo- 
kiečių tu-piiklniiMiinųjų (arti- 
mų lailėevikaiu*) *oeijali*tų 
vadų liūgo llaa*e. kuomet *i* 
ėjo čia iMirlamento lui-tan. l’ž- 
puolika* tuojau* raareėtuota*. 
Ji* vndinari Ko**.

“Tegu me* |»inniauria'|mita- 
ryrime taikų *u ladėrvikai*. gi 
)m*kui tm-* iėvyrime vokn-čiu* 
iė Kurio (Kuriandijo*).“

Tokį pirmutinį «akinj nugir
dau |ūnu kelių dienų atkelia
vę* Rygon. Ir taip ėiandie vi- 
*ur ir vi*ų knlluimn. Tokio*
nimfiiiim'-* laikomų*! pnuk'-jii* i 
mini*lerių pirmininku ir hni-< 
gu* |iaprn*tm>ju praeiviu Kal
vėje.

Lietuvoje viaur žmoni-* Alan
dų- užimti vientik vienu gni-

lenkų užptiolima*. I^tyijmi gi I «VakWW ap}r ^,1^. 
p>voju*-tai vokiečių okupnri.l 4|{B^ Pi.( -ip
ja ir ru*ų naeljonalmtų yi-urt^,.,.,^ |„|fc.viku,.
Mikim-jinių-i* ir nerimnvmin*.'

Man keliaujant iė IJi-tuvo- 
Rygon, vienatiniai žmoni'-*, 
katrie nuri»kundė iMdėevil-ni*' ™„-
—tai vokiečiai ir jų aėbrai ru- jy tmrų nelink*tn. Jie kituoim-t 
*ni Kurie. Anot vokiečių. I«d- 
ėevikai yra )mv<>jingi jų trvy 
tii-i. žmonijai ir krik*čioni*kn> 
kultūrai. Vokiečiai *ako*i. knd 
ji i jie nplri-tų Kurių, m- t!k 
llu-ijn imt vi*mb>* pražiltų. 
!*■< ir 1'nbnltijo* vir*|Kitijo- i*- 
nauja ĮMi-ki->tų Imlėevikinnnn.

Vokiečiams grūmoja latviai.

Tokia lai vokiečių teorija. 
Vokiečiai «nko»i. jog jie biją 
lad*i-vikų. Tiėinti* jau gana il
gu* laika* prii-» juo* nvkoriiiii- 
jn. I’r'u-ža-ti- via tumi-, jog 
jii'in. ėlnndii- grumoja ir |mty* 
latviui.

VidtH-čmi n 
prt-mji-ro

'* Boiievikų fronte nėra nei vie
no von der Goltzo kareivio.
“Vokiečiai intaria k ink vir- 

tuj liolėrvikisiiM*. kn* tik prie

••kovojo” prie- lxd*eviku* lly 
goję. Virtoje hriėrvikų jie i*.

tauto* pn*iilgu*io* taiko*. Jo* 
i**ikovojo ra u lai*vę ir ilnlmr 
nori anų a|*lrau*ti. Bolėevikai. 
be abejonė*. pri|mžin< jota, ne- 
priklnuMiiuylię. Ik-t va rita* ta
me. jog jų |uu’iij terilorijoM- di
dėja elementą*. kntra* n,. tik 
prii-*inga« jų m-prikliiu*omy.

nėra. Ne- *ali* iėiuiikiiiln. mili
jonai žmonių apleidę tėv yru.

“Tiktai pnktoji dali- Airi- 
jo* gyventoji! reikalauja ir fo. 
linu* pa.ilikli vienvltėje 
Anglija.
“Airija vi-uomet jin.irengn- 

-i ĮKirelIlli tlllltų -tyjllllLf Ik't 

ėinndie -teigiama .ųjiingn tik 
•U luti tik-lu, knd dar Inbjau- 
jmvergi i uuiž<-*nių*ia* tauta..*'

PRAMATOMAS POLITIKI 
MIS SUOKALBIS PRIEŠ 

GEN. W00D

Prati-raiiiii. jog viralu Indis- 
no- plieno njekrilyj vi*ų tvar
kų ravo raiiko-iui )wiim*ianti 
reguliarč kariuomenė. Milici
ja i! t “t •.i-innti ntiankta. 
Tnm tik-liii yra .vnrbių prie- 
žnM-ių.

Londonas. *|ud. 9. I- Grl- 
-iiigfiimi praneėama. kad ru-ų 
bolėevikų valdžia* galva la-ni* 
lui* laikomu- areėte Ma-kvoji*.

Sukama. I.<'iiina- būvi— j-u- 
ki~ *uare*timli Troekį. Ib-i 
|iM*tHra-i* »u*kubr» ir *uare*- 

...j. ..... ’«'••* |«dį l-enina.
\V<-t ligi lf.i. Gnmde intako-.I R-'. lio praneramn. jog 
vakar *u*trvikavi* vilklairių Mn-kvi.j.- n valiueijoniiriai 
inžinieriui. |Mg<*lblninkai i. .
•tyrinillkni. km..... t Tllglaml -Nužudytu-l-IG-riku uidn-.In
Gniii-r-* A*-oeitttion at-i-ak.’ ridi Prf,^-*.
i*piblyti jų n-iknlnvinių- ili-J 
di-m-* užmoki—t ii-.

Ntifikn. npb*
ibirliininkij.

STREIKUOJA INŽINIERIAI 
IR 8TYRININKAI.

!
! New Orieans, La.. *|ml.
U'žlitjo- np-krityj. mm Kev 

1 . — .. ----- ------ .
| 11 .’III'A 1 ’ • I’ " • I jp»s» •» II,,, į '

jr |uikė|<- terorų prie! ladfa-viku*. i

lt IVnrnu. <>.. praneėama, 
jog fenai Trumbuti Steel C<u 
dnrliinitikni -u-itnikę -11 kotn- 
lumijn. Nežinia. kiek Inme yra 

•-o*. Su-itnikin-ių dnrtiinin- 
kų e-nnm

♦

Karės departamentas užginu 
visokius manymus.

žmlč įlaugelį latvių naeijonall- |M.j. |..| ne|iriklau*omylię imly- 
-tų ir ii|>*vii--ti-*iiių žmonių.

i “Jų lik-la* yra ai*ku«. Jie 
Į nori |**r Kurio teritorija* pra
virti karidorių. kaifai *u*inrėi- 
mų raif*žemiu Vokietijų* *u 
Itileijn. .Iii- ĮUigvIh-ti Rurijo- 
tminnri-lii-liitn*. katrie paritui 
geli*-* jiem*, kuomet ji<- na’- 
gin- nt-ilvginti *u talkinin
kai*.

“Ta- lie-n. kml tm-* palaiko 
iim- -knitlingn kariuomenę 
siaurinėj Imtvijoj. Ne* vilku
čių ir ru»ų iminarrlii*tų pavo
ju- l ra didi-ni- UŽ bolSevikų

gina -u i*«lavy»le llu«ijo-. Tie 
prieėininkni yra ru*ai iiituuir- 
elii.tni-iiu|MTijali*tai. kurie de 
vi vokiečių kareivių unifor
ma-. ir kurių yra diuigvli-. 
y|iač Kurie. Tni tikri renkeijo. 
nieriai. Jie dnrbuojn-i. knd Pa- 
litdtijo- tv-puliliko- iinnujo 
butų -ujnngto- -u Itu-ijn.

Tini jei l*ol*vvikni -utik 
nepriklnti-oinybė* nųlygii. 
bnlli.įt'j rii-ai luonnrrbi-tni

Waihington. 9. Km/- 
knifL’’»rUkni 

knd Imti; nm> kirk ;m 
!hik<r tniin*. kii«iiii«*f 
\V«mmI priukrin* vriduviiiilt kn- 
rintsnH’iH’i plirtMs iihlu-!i ijt*. 
ptrvikr (’ITu .i^o* np«k t it 5 j«*.

(trnrndo \V«wm| Militiin 
/in tvirtiim. Ind tnti i 
Inn įrnniMtitin |mlilikn. 
mditiin tn n«T«»ln

MASKVOJE KARES 
STOVIS.

|; pitl-biirgli,, pnii-inn ži- 
'tiių. jog plit no -treike tiejvykę 
*1 it ridų atmainų. Darbininkai 

'•trvikilojn ir te-iiintu* Įui-iduo- 
Iti k<>nip.iliijoii'-.Pamesta bomba nužudžiusi 

13 žmonių.
\|i-K..>-|M>rte Amcrienn 

Slo-i't A Titi Pinte < 0. tlirbtu- 
įėjr iciuK-tn ImhiiIhi. I'adnrvta 
nilo-tolių. Itel .11 žiuotn-tiii- ne
įeitu nriaimių.

Pmnrincijon
j«» inifl «li% txija.

jum l»uv«
11 |ui«ijiiiMi ir piikclit •< 

rinkti. 4»i dnlmr ji 
«t leikni-

|inrtijn

Wash:ngton. *|ml. 9. 
prntM-ln. j»m 
Mn»kv«»« K nmiliiijt* |miiiw-*1 » 
iMttfilui, kuri •pnmtlmiui |Kikl«> 

J.’J kituii^mT).
• t«i ntUtiklfiMs įstrigta »|st 
»• k,iini«»ijn priei 

iii- šita k<ttni«ijn |m»k« l 
tavi Vi

1 I
<1.

SPALIU 0. 1919 M.
Arti yra krisis.

Pn 
|KI

■«**». jog latlvijo* 
rimnno į-nkynm 

u frontu .iilmti

hdo. N. V., gnivėmi* n|e 
plono dirbtuve* patro- 
kariunmenė.

reudenf

PIRKITE KARES 
MO ŽENKLELIUS

kel* krizj. Pilkit* ir |nidi-b'- ' 
nauju- m-ramyl*' i.

i-i
n-

minky nk;
pi

- . kn l p;
sigttu itn;

i-kui ji 
:-ti-*lua

Tiėinu* yni viltu*- u?
tauto* čia praleido bni*itl- 1

i... p> 
m 1

įkilti.
Knt<. pra • 1'iųtM- ffrfr> \Vi».

ku- ir vingu*. Vi* gi tuo i»<•t n iv«» prficrltif i* linu
jų troškimai lai*vi- dnr bik K tifiMi*. r»
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Nors kaikurie lunkai giria
si šiaurių pinigu* į lūetuvų. 
bet arputarinmc tais apgarsi- 
■imsis tikėli, ne* jie turi tiks- 

t Ių pritraukti j liunkų daug «le- 
pozitų. Niekas m-žii*i. kmla tie 
piatou bus įteikti tiems tie. 
tuviams kuriems yra skiriami.

Yra sumanymas siųsti pini- 
rus giminėm* į Lietuvų |irr 

■—-Vyskujiu*. Vyskupai ištiesų 
gali gauti pinigų iš Avedijus 
ar iš kito* m-ulrah'-* šalie* ir 
išdalinti juo* prisiuntusių gi
minėm*.

Antra laikraščio dalia yra 
apganųnimaL Laikrašti* duo
da tik vietos jiems, o patya 
sankrovų, dirbtuvių ir šiaip 
pelno įstaigų savininkai sura
šo savo pasigyrimus, užmoka 
laikraščiui už vietų ir patys 
atsako už tatai nr tiesų para
šė ar ne.

Nors npgursinimai būva įs
prausti į tarpų redakcijos pra
nešimų, tečiau* apgarsinimas 
lengva yra atskirti nuo paties 
laikraščio. Apie tuos apgarsi
nimus dažniausiai būva viso
kių apvadų ir pagražinimų, 
žodžiai būva sustatyti įvai
raus didumo raidėmis nevieno- 
kiie išvaizda-, gnr-inamos įs
taigos urlia jo* savininko var
das būva visuomet didelėmis 
raidėmis ir visuomet būva pri- 
•lėtas jo* adresas. Jei apgar
sinimu -anidyliijaK savo pra
nešimų sustato tai]>. kad iš- 
nulytų lyg straipsni*, tai lai- 

įknisti* dar priiksia pradžioje 
i nrlm Įuiliaigoji- nors trunųiai: 
”A|igar,” tat reiškia **a|>gar- 
sitiinms.*'

Kadangi m- laikrašti* tik 
|M-lno ieškotojai sustato tuo* 
apgarsinimu*, toiicl juose bū
va laimi daug tuščių jmrigyri- 
mų. Vieni Is-veik uždvkų žadu 
turtu*, kiti siūlo visokių vais
tų. ir t. t. Vieni m-nori, kili 
nei negali išpildyti to kų ža
dėję apgarsinimuose, ne* per
daug žada, laūkrašli* negali , 
būti teisėju tų, kurie save gi
riasi. liet skaitytojai turi boti ' 
atsargus. Kur apgarsinimas 
|w-rdaug žaiia, teu reik netikė
ti.

Mikrašti* tik žiuri, kad ja
me neimtų neikirų apgarsidi- 
luų. kad viena* įh-Iuo ieškoto
jas nekenktų kitam. dtatie* 
skaitytojo reikalas yra susek
ti. ar apgarsinimas Is-ginla- 
nut* save pasako tiesų. .

Taqi afigarsiaimų Imva ir 
įtartai ;iasitilymų. laikrašti* 
tuos apgursiniiuu* priima, no- 
rėdama* Įiaturnauti rank|iel- 
niams. Ik-1 |«i*inaudojant tais 
a|tgarsinimais reikia apsižiū
rėti. Kartai* darii? |m*iulo ko
kia nor* nepadori įstaiga. V- 
|mė mergino* ir motery* turi 
liuli atsargios prieš |M*iium- 
■losinul apgarsinimai* siūlan
čiais- jum* įtariu;.

Kas nenori būti streiklaužiu, 
tu„ prieš |M*inaudosiant už 
dariuli. apgarsintu laikraštyje.

L.

- ’Kr

K. Spaudos Draugijos 
Reikaluose.

Tik rūmai turime atsiminti 
kad negera yra siųsti |nnigu* 
į Lietuvų |mt vyskiųių A. Ka
mšų arlia |n-r vyst J. Matub-- 
vyeių. Vilniški* vyskujm* yra 

. po lenkai*, o Neiniški* gyveua 
Lietuvos |iakrašlyjc. kur len
kai gali greit užeiti ir ih-Im*Iiio- | 
ti jam susižinoti *tt Lictuvo* 
žmonėini.-. Tokiu budu lieka 
viena* Zeiiuiiėių vyskupą* liuli fiatirli nr istlello darbi- 
Prain-iškii* Karevičių*. j ninku ieškiniui, kml buvusieji

Me* negulime sakyti knd ji* l-ti-lnūknvo. loiikništi* nelaiko 
apsiimu |Kitnrpiniiiknuli pini- 'a'” isilnujo* ir negali liegio- 
gų sitiiilime, „e. dnr mgnionn-‘11 ! dirlrtuve* klausinėti
iš jo atsakymo. Dar kokį rnė- "r lt, ra dn-iko jose. Didžiųjų 
»•*) ar piisaiitni truk*, kol t.i- dirbtuvių streiku* jis žino ir iš 
atsakymu* gnk* jiarvili. Alsa- JM etiviku turtu uepriium ap- 
kyma* gali užtrukti ir ilgiau. K"r*ininių imirškąnėių duriu 
nes vyskupą* neimrė- np-iimti 
neimkalls-ję* -u l.ii-tuvo, 
džin.

Liciuvo.-gi valdžia neturi tų 
šitų |iataniiivimų uždėti aut 
vy*ktt|M» |**'ių. „ turi-tų at
siųsti nor* vien:i koiisiilj į A- 
nierikų. Kou*uliu uždaviny 
yra tnqiininkuuti tarp dviejii 
šalių šitol.iiioM- reikaliio-i' 
teko girdėti nr Lietuvos užru- 
l*'žinių dalykų niini-terija nt 
pinasi at*ių*ti mivo konsulį į 
Ameril.ų. at. gal. jijė nori, knd 
lietuiių ilvn-iškijn |uilariuntų 
tii'iu* ietį.uiti tu*, kol nėta 
eiibtrę tikro- tvaiko*.

įlinkų. lb-t inužųjų dirbt uv*41

’s vnl

*. N.

ll

liti Amerikoje yra liek daug.
kad nemažai reikėtų sugaišti.
n••rilil užinoti visu* jų vi*ų
streiku* ir streikcliu*.

Taigi reikia neužmiršti:
ka* kitu yra laikraščio turi-
iii*, ka* kita jo apgarsinimai
laiikrašti* atrako už *ai„ tu
rinį. n už. apgar-ininiU' ni sa
ko tie. kurių adresai yni p-i 

kiliuli p.T>'iiii>-e :i|ignr-inimiiii-r

TA PATI TIESA.TA

Lenku

PATI TIESA.

pra nežinias: Minu-

Spaudos Draugija ne juokais 
ima veikti. Kur seiliaus ji buvo 
nežinomn. ten dalmr praliejo 
juu arti dirvonus. Entonės ima 
visuose kampuose suprasti tos 
draugijos reikšmę ir naudų. 
Žino, kad ji neša sveikų, dorų 
šviesų; ji neša žirninių širdims, 
suerzintoms, sukiršintoms ra- 
mybę: nes neša šviesų. Kris-' 
taus aut šeuM'a užžiebtų; neša, 
tų šviesų, prie kurion žmonės 
teisingiau į viekų žiuri ir pro
tingiau sprendžia. Ji neneš 
šviesos, kuri erzintų žumguus dy leis narį, (tavus knygas, kuo- 
sirdj ir jukintų protų. Tai įtaru pus valdyba —iaulrin narių au- 
kitokios draugijos ir kiloki vri- sirinkimų ir išdalina jas. 
kėjai, kurie žnsmijų jau panar
dino josios pačios kraujuosi- ir 
daliar jų tenai stengiasi |iatai- 
kyti.
Tų suprato katalikai veikėjai, 

už tai S|uiudos Draugijų ima 
snu j |iagvllių, kad |msokmin- 
giau veiklų savo kani|sdyje. o 
sykiu prisidėtų ir prie visuo
meninio geru. Įimtos, kad tokia 
supratimas lūs draugijos svar
bos iškils visur ir ji ras sau 
vietų pinčiai lietuvių katnlikiš- 
kos visuomenės.

Daugelyje vietų jau atgijo 
SįuiiiiIos Draugijos kuoĮms, ku
rias liuvo iminykusios, kitur 
smdtvėrė naujos, o dar iš kitur 
laukia informacijų ir žada tuo
jau* įkurti kuo|ių ir pralieti 
veikti. Keikia tik |>aliiikėti lai
mingos kloties visur ir visiems.

I’rie šios progos pažymėsiu 
nekurtuos formališkumo daly- 
aus.

Nutvėrus kuo|ių. reikia susi
rašyti visų įstojusių narių var- 

1 dus. fmvanlrs ir adresu*. u 
tnipimt |*sižymėti koki nariai 
metiniai, amžini ir šėrininkai. 
Tuojau* išsirinkti kuiųsis val
dytu. mažiausia iš trijų asme- 

|uų. Norint, knd ktnųm gautų 
Spaudos Draugijos knygas rei
kia nuo kiekvienu metinio na
rio prisiųsti ;>o$!.uti, nuo amži
no $*X«I. nuo šeri ninku $3UM, 
žiūrint kokiu nariu kas užtūra- 1 
Sė. Tolimesniame kuopos gyve
nime. ns-tnms išsilmigus, n-ikia 
tik mm metinių narių vėl pri
siųsti |w» $1.tžl, o nuo amžinų 
narių ir šėrininkų nereikia sių
sti. jiitus Im* iki jų mirties 1 
siunčiamos N|«tislos Draugijos 
knygos.

Niuiiėinnt pinigus, čekį arini 
iiMiis-y orderį, reikia rašyti 
vaidu kitu. F. Kudirkos, o sių-

i dus, jmvardes ir adresus aiuži- 
i nųjų ir narių šėrininkų pavar- 
i dės ir adresus.

Ilut i imi reikia prisiųsti iš
rinktos kuopų valdybos adre
sus ir jiažymėti keno vardu ir 
adresu siųsti kuu|s>* nariam* 
knyga*. Centrui neturint sam
dytų darbininkų ir turint kito- 

' kit) darlsj daug, |s-r.*unku Imtų 
, kieki ienam kuopos nariui aių- 
loti knygas skyrium, tangviau 
ir |šgian yni prisiųsti visiems 
nariam* knygas jm* vienų vai-

T<> «Mci kuopos mlcretoriu* 
turi gerai vvsti tūrių surašą ir 
pasižymėti kuriems atiduoto* 
prisiųsto* knygos, o kuriems 
«lnr no.

Nekuriu* knygos jau rengia
mos ir |m> kiek laiko bus prade
damo* siuntinėti visom* kuo- 
|mm*. kurion tiktai prisiuntė 
umkestia nuo savu narių. Tesi- 
stengia katalikai atgaivinti vi
sur S|mu<1<m Draugijos kuo
lus. kur jos apmirė ir steigti 
naujas, kur jų dar nebuvo. Tu- 
rišlumą ilnugiau narių Draugi
ja lengviau galės išleisti naujų 
naudingų knygų, liūs ir jai gu
riau ir žmonių visuomenei svei
kiau. Spaudos Draugija tikisi, 
knd kr.ip daugėti* j jų jau atsi
žiūrėjo ir pradėjo veikti, taip 
<lar daugiau atsižiūrės ir neat
siliks nuo anųjų užpakalyje.

ATKYIAMTAinK-

(prisiųsta).

Kadangi daugybė žmonių 
klausinėja, kaip jų užrubežyje 
gyvenantieji gimini'-* gali gau
ti b-nlimų atvažiuoti |ta* juo* j 
Amcrikų, sulig įlabartinių l’aš- 
|MMtų hunUrulc* Taisyklių mė- 
gmsimr apie tai trumpai pa- 
aiškintL

Kiekvienam skyrium ariu 
laiškais negalima tuo* daly
kus išaiškinti, tad, idant žmo
nes *u|mžimlinti su tomis tai
syklėmis. duodame paaiškini- 
mų |ier laikraščiu*. Norintieji 
atvnžuoli į Amcrikų turi pir
miausia kn-ipliea j artimiau- 

. *j Suvienytų VnIMijų kon*ulį. 
j 'Konsuli* gavę* ariat priėmę* 

*ti’ vardu" drai^'^Mindm k«'»b gramu apie tai
l inu* kun. V. Kulikausku. 2327 !•«““*« Valstijų Ih-|mi1nien- 
\V.2::nlpl..l hi<-itgu.lll. jj"' Ibl-rtment). kurs

1‘risiimėiant pinigu*, reikia Bštyrim-ja nr Hera nieku prie- 
imžymėli. kiek ir kokių narių jirii-š |*dį ateivį ar-
pristdėjo prie j*i*leigu*i<** kito- j° Kimine*. kuriuo* tok* 
imi*. Nėra biititio reikalo siunti- ateivy* iširi keliauti ir tik 

i į Centrų stiriiš;; vnnlų. *u,ln išduodama jam Iridi-lieti

pin.'irdzių ir adresų visų kuo-ĮI mn*.
|m>* mitių. garnį prisiųsti var- Keikia neužmiršti, kati tvir

tai |H"i*ilaikoma Imigracijos
įsakė miesteliu
šiandie nuo |iat rytu iškalanti

gyveiiiojniii* Skyriau* taisyklių, tad žmo-

li iikiškn* vėliavėles. Išgunm*.Ikt- privai.
kurie nėra visiškai svei-

!<■ -it-ilaikyli nuo vu-
žydai ir linugvsni lietuviai iiiuj-žuivinm. w, tokie neįleidžiami 
iškal imi. Ih-i dauginiui* j«i*i-
priešinu

į Ameriką.
iieįimty linini reikalu

Lietuvoj lenkišku vėliavų var
toti. I*n luim.ildų, |Kii iiiv Itnž.-

LIETUVIŠKŲ LAIKRA6CIŲ

iiytine* vėliava* ir kryžių ėjo
gatve duinuislnmi: “Naši- |*'l
-kie legijoni. marš z bngnetem

SĄJUNGA.

\\orce-ter. Ma»*. rugpjūčio
I. 1!H!». daly i arusiųjų Fede.

UI NERSMU VBUVA
KUKVHNO LIKTUVI0 NAMUOS*.

U psaikalbijiMg pašiltėjo 
reikalas smhujtl ll(tsill>| 
laikraščių 8ųjmtgų. Tik kyto 
klausimas, ar toji Sujungs turi 
bdti laikraščių at laikrattinin- 
kų. liesvarstaut dalykų, sutik
ta aut |in>f. kun. Pr. Bučio pa
stai yto-pieno, kuriuo kiekvie
na* laikraštis su savo visai* 
redaktoriais, sandariiininkai* 
ir mlmiuialtulūriaii Mm i 
tų Sųjungų. Tuo sudarant vie
no kurio nors laikraščio gni- 
IK* arba kuofių. Ncincina tik 
paprastieji rankų darbininkai 
Teisės visų lygios, babmuj* <»• 
aų Nųjungų aprimurifab rrikte 
lai* visa grupė, smdspictu* 
apie vienų laikraštį vienu įtai
su, bet savo grupijc arba kuo
poje, kiekviena* narys balium 
ja atskirai.

Svarliausieji Sujungus sie
kiniai:

1. Turėti savo atstovų L* 
ll. K. Federacijos Taryboje.

2. Ibdaikyti tarp įvairių Su
jungus redakcijų gerus Manti
kių* ir stengties auklėti atski
rų laikraščių sjiecijaliaacijų, 
kurioje nors hikraštininkys- 
tėu srityje.

& Suderinti bendruosius 
“busine**” reikalus, susine- 
šant skeliamų, agentūrų rei
kalais ir p.

Sąjunga bu* vadinama 
“Lietuviškų Laikraščių Kų- 
junga” (Lithuanian 
paper Aisiriatioa).

Išnakta* orgamsatyvi* ko- 
mitetaa, į kurį inetau Pr. Ga
ila* P. Molia ir prof. Icun. 
Pr. Buey*. Orgnmaatyviui 
komitetui pavesta teisė nomi
nuoti valdybos nariu*.

Sutarta, kad šiais metai* 
“Draugo“ grupė auskirtų iš 
savo tarpo atstovų j Federaci- 
ju* Tarybų. Nuskirtųjį narį už
tvirtins kiti Sujungus nariai 
referendumo keliu.

įstatams projektų padaryti 
išrinkti pruf. Pr. Buėys ir P. 
Molis. Jiems leista pasirinkti 
liadėjėju*. Pruf. P. Bučv* at- 
sižvrigs ypatingai į pinuųjį ir 
aatrųjį paktus flųjMgao sie
kimų. o p. P. Molis į tirtįfl.

IH laiko trukumo susirinki
mas užbaigtas.

Susirinkimo raštininkas.
Pr. Atriekta.

Nėra gražesnio daikto papuošti lietuvio nauių 
kaip ženklas jo prigimto krašto, — to krašto kuris 
iki tiek ilgų metų vergijos vėl atgimė, liko liuoraa^

Ilgų laikų mes nhejojonic kokia išliktųjų yra 
Lietuvos vėliava. Dalmr tikrai žinome. Jonas E. Ka
rosas ir Joną* J. Romanas grįždami iš Lietuvon par
vežė tikrų IJetuvo* Valstybes vėliavų. Ta vėliava ku
ri dabar plevėsuoja |mi visa* dalis l-aisvos Lietuvos.

Tų vėliavų gulima gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemų kainų. Tuojau užtiukyk 
prisiųmlanias sako užsakymų *u pinigai* adresu:

innuANUN saus cNnuiioii,
UI TBKMORT ST. SOSTO*. MASO.

Vėliavų kainu:
No. 1. (Maloido veliavukė ant spillnriės.......... JOS
Nu. 2. Drobės; 13x18 colių; ant laidote* *u pa 

auksuota viršnne .......................................... J23
No. 3. Ailkinė; 12-18 colių; ant lasdutė* su pa

auksuota viršūne ........................................ $1.00
Už prisiuntimų mes užmokame. Taip-gi yra ir di

desnių vėliavų kurio* panddnoila nuo $1AO iki $30.00 
Yra ir drobė*, ir vilnų, ir šilko.

Kurie norėtumėt gauti dide*ne* meldžiame para
šyti atvirutę o mes kaina* pristatysime.

Draugijom*. Komitetams, Krautuvėm* ir Agen
tam* perkant įlaug, duodame nuošimtį.

Nevra-

I urruvitKAi DjuMnmr- 
KŲ DRAUGIJAS.

Viena Muzikos Draugija 
rengiasi išleisti muzikališkų 
veikalų, kuriame tilps įvairių 
tautų |w dvi liaudies dalai. To
je knygoje nori at*;aiuzdiiiti 
vi»ų Amerikoje gyvenančių 
tautų ilninų. origimdėje ir ang

dniniuinkc*. prisiųsti

Aiuomi prisiunėiu $..........ir meldžiu man
prisiųsti vėliavų No. .... *u ta išlyga, jei num 
vėliava nepatiks galiu grąžinti atgal ir gauti 
savo pinigus.
\arda*-|ia i. ««.«..••«... •••••••••• ••*•••*« 

Adresas ..■ • ••••
Miestas..................................................... ■............

M. I. FAUMOKAM.

lų kalboje. Per tai negali dau
giau taliiinti kaip dvi kiekvie
nos tautos. Tik, žinoma, nori,
knd jos butų |>opiiliariškiau-
*io*. Lietuviškų fiopuliariškų
dainų yra gi šimtai*. Taigi
mes ir kreipiame* į visu* A-
un-riko* lietuvių dainininku* ir

mu*u
adresu vardu* dviejų dainų.
kurio* labiausiai mėgiamo*
apiclinkėje. Mrs-gi ja* gavę ir
pnrikalbėlę su virto* lietuviš
ko* muziko* žinovai*, paduosi
me ta*, kurio* |Hisirudy* ilnu-
giausin vartojamo*. Me* žino
me. knd lii-tuvių tnuto* him-

•V niHITIk.

vi*ur dainuojamu*.racijų- Neimliose lietuviškų 
laikraščių vedėjų ir sandurbi-

na* yraim lilvinov — marš. marš.
1‘rai'iibitm pro li< tuvių 

ty,-lujesi, gaivus 
it. Iji’tuvtų kareiviai, 
im j'J •'

k' imu

Lietnvu* |iaknišeiu* 
gi v,-rit<>įai niu* pu 

m- išti-omi- rankom*. 
Lietuviu pranestmss 

lu-rihr’uiiiianl į nm. 
lėtiniam* vyram 

Lntid.l

LIETUVA TAUTŲ 
SĄJUNGOJ.

124 E. 28th Slrnrt, 
New York City.

I actu vos valdžia pradėjoda 
lyti Im 
nuirau

linui n! 
irtinini

taigi jo nei nesiųskite. Sių*da-
ii

DVARAI DALINAMI.

LENKŲ OKUPANTŲ 
DARBAI

ti

Skaitant Apgarsi 
nimus.

miško- parapijų "dresuokite:
Imto -u*irinki Lithuanian Bureau. 

rinkime dalyvavo 
B trys. “Draugo” 

. I. Mmutis, “Gar- Į 
.lenus. I*. Molis 
diiiini-triituriu.*. A 
Ikiibimnkii" acbiu 1

Virak.i*. i*

BALTIJOS KONFEDE
RACIJA.

Bėru.,- S. t&, Lietuvo/ Spau 
do> Biurą* praneša: Lictuvm 

l|*>iid>>n>* inisijo* nnrv* piane 
|ša. kad anglų valdžia sutinkam 
iti priimti Lietuvų į Tautų Kų 
jungų. Lietuva* atstuvni ir jgu 

Biotiniai Londoni

•‘Gausite dr laiusanne' pra- 
m-ii i* Kištukų, kad Suomių 
-|uimla rašanti apie Baltijos 
pajui io h<iidi-de racijų; Nuo- 
lumi nori taip|uit sustiprinti 
ntitlkiiis tarp !*u»mių. Leukų, 

rtuvos, kad bendro 
» nugalėtų rusų bo|. 
im|icnjalutuų. 
‘Laisva." Kauaaj.



oujeAj

lietuviai Amerikoje.
PHILADELPHIA, PA

B tr. Kazimiero parapijos.

Extral!
M. J. SMN6LMAN

I I

Ctml

SEMS ROEBUCK & CO. IANT PARDAVIMO.
SEARS ROEBUCK & CO.

M

i DMOENTAS B NUOŠ.

SEARS ROEBUCK & CO.
Vystanti takelė.

MELR08E PARK, ILL.

BARGENAI.
CICERO ILL

r»
<L

t*

*5 UN

ruimu.
RrMr

.
iIHiCAGO iLLEPIIONE COMPANY

t

>&

SUV. VAL. GELEŽINKELIŲ 
ADMINISTRACIJA, WA- 

8 KIN G TO N, D. C.

hutruis
i taim-

ant
»

«*
B*

Irtoja 
ha it iti 
ragin« 
i P*£r'

lit i I i yiu kmp IiL antraip. biguul.t |»a»o|>c- 
i-i -ię neveiku. I.uumet vagdj . maikiai 

li.uiko.

X«*«*««««*t«***««««**e*«*M

P.iLu'^ę kulla-ti j t r telefonų ir norėdami antrų 

;.ti|ttngimų gauti tuojaus, kalbantieji dažnai 

tranko smarkiai klausytuvo vagelj. many

ti nni. kad luotui jie g rėkiau.- atkreips u|»c- 

r.<t<>rės durną. Dr. A. B U R K E
(Lietuvis)

lt. W *l«.t.-< Mf. 
!•»••••» Hl»- I*, ten*.

• ♦•tnrri.e >H»WI«
Mum • *1 1« ugi lyta 
Nu« > ... t

Mutinį, erta*. 'J au*štu 2 (tau 
namą. |*> ii I neiKimi, Mamų- ant 
Bridgeporto Kaina *2 ino.no

F. P. BRAOCHUUS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
IM W. Monro.-. <*r. Ctart. 

Hm** IMT. Trt. I.-Blral SS* 
(UH'AOO. 1UJVOIK

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

n mi. u ku-i.k »nuai 
Ultcniuiu T«l. HumbolM M 

▼akarata t»11 W. M-M Mmt
TM. ItoekmaU 

CKICAUO. !LL

S. D. LACHAWICZ
lira helius iMtrfSnataAU 

l.ai4'*4tfVCM» k«» •MfMisalA. Krikai* 
(ii^l-KiM ■♦•iė*»4i.*» <» »tt4o»» rtarbu
htaašt* sucaft* 4tf)1t

2314 W. 23 PI.
Chicago, III.

Iri. < mimI SI M.

DR. LEO AWOTIN
ItlH M Nat»«fe| *H riete***

2 flatm pn <* kati 
rni» ant 4“ prdu |i|«lau« 

ton’jjhridflrpt'rin Kaina M

A PETMATIS & CO. 
3249 8 Halsted Street 

Smilvatd 611

lAdirbk 
"Kad *50 

(savaitę
Uintrjiai Ir kHaaMol yra roftatau 

lemt vtnomot. Jie Otri trva^aa eo* 
Itnli. Ir Iracra dirU.

Ms« r>lln» Jus Unokrti Mo darbo 
| trut»i*> laika dienom* ar rakaram 
ui m.:, kala*. Sporljalu skyrius 
mokMint* aat atmoM Fev* aHb*

MASTER SCHOOL,
4. K Kaamlcka. f nllltell

190 H. Stata Str.
«gote, lota. Oa*. 4 Mo*

F~1 aTgignu^lsr i „>4ra»»AI 
TrfrSroa. < SSVI «M P' 

Dr. C. K. KLIAUGA B! 
DENTI8TA8

IhMMH IU |

JiiJiii). vogei) uugšlyn it žemyn PALENGVA 

ir ttpcrulmė )«iiu>dys jii-i.i stgn.ilų.

PRAKALBAS
lietuvių mechaniku sąryšio

NKVIIH'S
ItencriM Itūlotu i ta)irallu>t Uranau* lA»-4uvt iM«mi luta vinnl

tkltllRCOO Ituu 4 t . I (|. | . ik^llf. Iri* Ittio ulM|kll|.ii«.4 tMHtfolA <•«!• *.!»• 
1*014<4i mt'4«alo t*.im.) M* Si *u%ih»i.Lm ir * MHij MttKtU'i ir 
tuo, Ftehad dirbi! «.IH ir ».Hm . *• * > •• y* 1*-*>1><J ir Mtn liJturtul.

Jrhiu lot t. toru lt •ia lu*'4tt%l, * lt|*l tuko tr lOTs1 *e*4ftslf*t*e Ir BJ**T'te%'t'* I

tad tov at»dct*«aj'* i.> ulMUnkyk «mt imtkAllHj. Lurit-o mtMletųa.

Subatoj, 11d. Spalio-Oct, 7 va! vak.
P. Malinamkio Svšū, 1843 So. Hakled Str.

Killllltllfllllllllllllltlll 1111111 f B11 tta*MMIto 

lu*-d. »n Aatjtsnd Blv. ChlCM*
T e Uf omas H *> marke* 1M4

DR. A. A. ROTH, 
lUMtos rrdylt.jAM ir rhtrvnco

Fpr< i ji įšalus 34<*tcrtUiv. VyriUky 
V«ik*| ir ta v ebrotoilkę llfv 

OflMsi MM K* HslMsd MU CfetcMto 
Triefosas Prrtrsr Mtl

VAUUt'DJM*' - ii ryt# 1—8 »• 
l .* i 4 ? • Vato ti*»mi* 1>—M 4.

IIARIIAN LKKGVAK
I ŽSAKVMI S IkPII.IHT
SI ItlėtT III
M PAKl ttT TAVOllt K

Prityrimu.
Ibiriai* Pii-lovus. tiem ūžime
kestis.

ItEIKALI.VGf JAL AI VYltAI
imrtrri mi nv tavouv

SKYKIJ

VAI.AMKIS M <» 8^*1 IKI
4:45 Kl BATtlMK lKl iUfrTT.
IM

poriEiti.viv jklyt;
EAIU.'IKIL

vai jei; fabrike
SIKNIN’ię POPIEIIV

B1RBTCVFJ.

lengvatų, švaraus <laria>.
u. -.-ų

CEIIA I'ZMOKEKTIK: GERA
proga išsilavinti.

Merriknliiigae. jS^m iki 4:43 Nuimtom- iki piet.

!>r. X C. Miller, kalbėdamas
a|iie pragyvenimu liraiųrumu
problemų Am. Draugijų Kepi-

Industrijus susirinkime.m u
K'liieagu, rūgs. 24, parakė, ka<l

KoRgniM.
Rugsėjo 23 senatas išnešė 

Nrn. Kcnyaa’o resoiiucijų. kad 
daryti invratigneija* plieno
dariiininkų streiko i, nuspręs
ti, ar Inui galima
Federalį veikimų. Tyrinėjimas
buvo Nen. Mokslo ir Darbo
Komiteto pradėta* rago. 25 d.

Karių
Depnrtamrata* kad

kari' lųgotnmčiuone bus
gulitua vjjfjtniii ĮialrtMlifęa*
kareivtauiM ir jtinmnkaMM gy*
ti ajirupintaių.

■otatyi.
narna v\<MiM*mjinuu rajiunai, rvg*.

17 d. “kad skaičius
moterių, dirhanėių Britanijoj.-1 
nigp. 1. 1914 tm, buvo 43JMM1J
u lie|ios 1, 1919 nu 17(MNM>.

PRANEŠIMAS.
DR. L E. MAKARAS

IJetuvis Gydytojas ir Chirur
gas Perkele ravo ofisą iš

1741 W. 47 Str.
j mi iii-io Dr. D. J. BagočiausI

ofira Roadande
Praktikuoja tarjie Lietuvių

ji neštų. Baigdama* kal- 
pamAč: “Pradžiai taibėri

draugijai aš pate aukoju 50
doL“ Jo atsilankymas nepaliko
be vairių: viso* uarė* beveik
pasižadėjo patapti Sv. Kaa.
Ak. Rėmėjų Draugijos narė-

ir Draugija tapo užmegzta.
Nutarta sušaukti kitų susirin
kimų ir išrinkti vaklyl<.

Apart lum. Kariakin, dar au
koju kun. Ir. Valaarinaa* 5
duL, kuu. Crama 3 doL, P. Km-
ris ±50; po 1 duL: J. Kateiva
ir A.

Dabar Sv. Kat Akademijos
Rėmėjų Draujrija ižde turi 13i
duL Graži pradžia. Tikiu, kad
tai draugijai ir toliau seksis.

Kmp ir dar-
Imotiea tarint tokį vadų, ku-
kiuo yra phiiadel|JiHviams
kuo. J. J. Kautakis. Prakil
niuose įlarlmose kutu Kaulu-
kiui jindoda kuu. Valauėiunas
irCėsua.

Kuri lietuvių kolonija taip 
imsirody*. kaip |iai*irudė Pbi- 
ladclphijos Sv. Kazimieru |m- 
ra|ujn.

M

i

jant drabužiui!, aimutuvua ir 
kitokius daiktu*.

Žmonių j prakaltai* susirin
ko gana daug. Nariais rėmėjai* 
U R. K. tame vakare patapo 
51 žmogus. Kiti pasižadėjo vė
liau patapti nariaia-tėmėjaia. 
Tikimės, kad savo pažadėjimų 
i*|iildyx.

Pabaigę* kalis't i D-ras A. 
__  __ 12111 LmtaraVmn ml MjlaMlMO | kibMVa 
Ma. JoXrbo vairiai yra taip*,',ju*’ tori '■miltų kiek aakų 
dideli, kad nerari philadriphiv. <*• IL K* Prie H ir mus Urbo- 
či<>, kuris jų nematytų. Taigi ir’""*-^‘tm.^A nietnnas, prabylu j 
dabar, kaip pasiekė žinia apie 
orsnnfanvimų draugijoj ka- 
ti paritam ana ai atdttotj: 1) 
Surasti stipendijų gabioms, 
bet ucturtingouu šv. Kaūuiie- 
ro Vienuolyno mokinėms; 2) 
Neturtingumu, o tinkančioms 
kandidatėm* suieškoti <lalj ir 
3) Visokiai* taniai* šelpti ftv. 
Kaaimievo Akademijų |>rie Se
serų Vienuolyno, tuojau |>ra<lė- 
jo darlntolies, kad sutverti d r- 
j*.

Rugsėjo 28 A i Apaštalystės 
Maldo* dr-jos susiriakimų atė
jo kun. klek ir inešė, kad rvi- 
kalinga sutverti Sv. Kaaimiero 
Ak. Rėmėjų Dr-jų, iiaiški isla
mas jos avarijų ir kokių naudų

apefcaititavtamj per m* 
vaite, kari baigėsi rugsėjo 
20 d, parodė, kad 11,258,000 
tonų buvo pagaminta tų sa
vaitę. Taigi tė savaitę daugiau 
anglių pagaminta, neg kokia 
nors kitų savaitę Šiais metai*.

Pasidarbavimu gerk iuųs 
klebono, kun. J. J. Kaulakim 
tapo čia sutverta Sv. Kazimiv- 
ro Akademijų* Rėmėjų Drau-

Mus klebonas jau ucsykj yrn 
pasižymėjųo praktiniais dar-

putaikų, kviesdamas kiekvienų 
imaukoti L. R. Kryžiui notyg 
savo išgalėtų pats padaryda
mas tam pradžių. Perėjiu per 
svetainę surinkta *50.60. Jsto- 
jinro mokesčių surinkta *3600. 
Tat viro labo per prakalbas su
rinkta I*. IL Kryžiui *10660.

Pavardės narių ir aukojusių 
liūs jiaskelbta vėliau.

& Tn fin. rast.
-----------■ ----- ----------------■— ■ 1

SUTRAUKA REKOKSTRUK

Njadiu 12 <L t. y. ateinančių 
nr,lėlių Imk Kųj. 9 k|i. rengia 
vakarų italy jmrapijiuėj sve
tainėj. prie 23rd Avrnue. Pra
džia G vai. vakare. Programų 
sudarys: vaidinimas komedi
jos “ Išėdė Atvažiavo;" vaidin
tojai tais i* (‘tiicagiM Mot. Sųj. 
3 kuopos: datuos ir kitokie pa- 
margininmi.

Gerbiamieji lietuviai ir lietu
vaites! Neužmirškite |inmatyti 
šilo puikaus vakaro. Tai liūs 
gražiausia, vakaras. kukiu <lar 
nematėte, o mitrų—atsilankę 
sušelpsite įsotinus laistantis, 
ne* visas |m*1iius eis lalidarylM'i.

Apart to bus utislės. Visi 
rviigkitvs j puikų pirmų failai. 
Sųj.!»kp. vakurų.

Kviečia L. L. 9 Kuopa.

“pragyvenimo braaguino pro* 
Idemos aštriausioji forma yra 
Aarliu ir algų problemų*’*.

Mokalaa.
“N. Y. Times” rūgs. 26 d„ 

tal|iinu Tautiško* Mokslo 
Draugijos pranešimų, knd Nu
vilnytų Valstijų viešos mo- 
kyklos pradėjo nuujų mokslo 
torių su trukumu SNJMIOmuo. 
kytojų.

Patalpa.
Pranešama ii Nevr Yorko, 

kml Amerikos lydai per R mė* 
neriu. baigiantis rugpjūčiu 31 
■L surinko la*veik S8jOOQjOOO 
imgrilmi žydų užmaryje ir 
daugiau negu pusė- šitų pinigų 
buvo -uiuiudota l*enkijoje.

Sekmadieny j. nig»i p> 21 
t. iii., parapijos svetainėj buvo 
surengto- pinkullsis I. lt. Kry 
kiaus reikalais. 1‘rnknllms su 
rtiiig*- virtini* I. lt K ri-mėjit 
skyrių*. Kalbėjo li tas A. Rut
kausku- iš tliiiagu- Gerb kai- 

savo kalba nupieš.-dn- 
Ijetuvos padsjiiiM) ir 
rišu* susirinkusius eiti 

ų ItrvUame tėvy
nėje per L K- Kgytub auka- kad

Extral!

Didelis Iškilmingas Balius 
Parengtas • 

Draugystės Šv. Jono Evangelisto. 
Ned., Spalio-Oct. 12,1919

Dievo Apvcizdos Parap. Svet 18 Gatves ir Union Avė. 
Įžanga 20c.

II u* t * m lt M«'•»*.' itiuslkei ir % tom <eM Muų fcvftrėtiaiMe
ti»*ts NtadlMHl .t» lint l'tltkuaa la>1u>ua. et me* |Mi4Mm|pdntr
ux^n«dlntl Visu*.

krtvvtM au..Mrd.uMi 1 MIALGIJA. Dr.M.TAtrilnfo 
LIETUVIS 

GTmrrojAM nt oumtmim 
tm W. 47ch Du m.
Ofuo Telefonim BomImvatM

REIKALAUJA.

PEARl QOEEN
KONCERTINOS

726 W. 18th Street Chicago.
AulM-iuu minėta lamlrmr jL..r- 

IHHnnSa atil t ienų milijonu <Ub*- 
rių. Viūnu* žilumui kaip lietuvo, 
kraštu, ym meilu*, nebenrik*:.. 
niu.ų priraai džiūt iua navų gal 
vos, kad lik Idetonm irute IMTO. 
uu> kad Lietuvi* pramone )«.'•- 
mui Lietuviam, laika., apimti, 
prie milijtmiuėa. bendrove* ir Imti 
ju. nariai, dirbti buvus- dirbtuve- - 
oc ir mėli »u uaiųja. tu<4u purių 
ir Lietuvos kraštui lėnu latrai. 
duoda |>o *10.00 trutu|utim Imk. 
*15.00 kas, pirk, iki 30 dienai 
spalio (Ortober) ir pilnai užsimu- 
be* gau* nuošimti uitUrb.-i
PaMdiubinktte iki 30 d. spalio 
Krripkitė* ypatHkai ari* laiškų 
|a. jtalmlini bendrove. A Dantį 

Taipgi apMUg-'J.m nuo uzura. 
Samu, rakandu, autiumšaliu* ir 
kita turtą.

šiame mie*te ir apielinkej. 

(Misa* 10900 8. Michigan Avė. 
Valandos nuu:

12 išrytu
4 |Mipietų 
!• vakare
Pullmati .'112

K-

SEARS ROEBUCK & CO. B’~"
Homan & Arthington

BcH System

W. 11. įtinęs, generalis gelž- 
kelių direktorių*. |>atvirtino 
-ckanėia* žinias:

l’iriiiicji uitskailliavinuii per 
savaitę, kuri įmiginsi rugsėjo 
2<) d., Įiarodė. kud žymiai dau
ginu pagaminta minkštųjų an
glių ir pergabenta geležinke
liais. Tai parado, kad griežta j|„rin„ ~.*į “Jo 
kelio admini-trarijo- pa-tan b. fl,tu 5 kamtanu* ...t 
g., imgermti anglių padėjimųšmotai 
buvo Įtti-.'kiuingo*.

Pirma-i- n|r*kaitliavima» ge-IMurtui*. stula*. 2 augštu 
olugiškų matavimų per savai 2 flatal p<> t. kantlutriu* u 
tę. kuri f<aigė»‘t rugsėjo LT d 
parodė, kad l l,tW.nno 
l.uvę pagaminta tų savaite iri 
tš lo npskaitliavimo po-irodtJ 

11/d.J mO togų ag^by bn-1

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Vada H-.oa r«-»m«*QM

c* u U A*HiMaTow *munr



I

M BRIGHTON PARKO.
I

PRANEAIMAS.

IS TOWN OF LAKE

I *
it-rl-

PRIEŠINASI POLICIJOS 
REORGANIZACIJAI.

-l.i
Iri

I.EIBEIMAI. 
TIIOKI N STUMTI. 

VAItEIlol NĖR 
DARBININKAI.

Baltinon*. M«l
•. | 11 ll Ifl-i <

DIDELIS GAISRAS SALE 
BALTIMORE.

mi. jog tie -muanytiuii 
daiiryla* j.rn-šininkų.

«:il. S
...

-mmikin

PRAVAŽIAVO KARALIUS 
ALBERTAS.

L Kareivių Cliirago* 
il<irinkima* įvyk* 

palto 9 d. 
l.ietlIVo*’

Im-1

CHICAGOJE.

noro.

IkAM*.IValdyba.
PIRKITE KARES 
MO ŽENKLELIUS

TAUPY 
<WSS).

PASKUTINE KAREIVIUS 
PAGERBTI DIENA

W***4 Trw» A «•••»»<“• 
i •ta 4r A»r.

Apie tai praneša prokuroras 
Ctyao.

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
M u tų krautuvė—viena iš didžiauiių Chicagoje 
1‘anlundame už žmiau-ių kaine, kur kitur taip nigatui. 

Maiinrtių lajikama JrukiK-li ir iTu*» dariaima yra naujau- 
araa madoa. l'žluik.itn viaokiua laikrou. us žmlua, Miutn- 
mua ir .h-imantiniua; gramatiniu* In-tuviikala rokunlaia ir 
koncertinių grnauaių. armonikų ru-dkų ir (-ruošiu iidir- 
byaėių. Balalaikų, gitarų ir atmokų, kokių tik reikia. Dir- 
bitrr rimtim iniklua dr&U4Qal.ius ta—*oc laikrodžiu* ir 
muziLaliikua in.tr meniu. ataakaaAai. Kurie pnaiųa trijų 
rentų kraaažeuklj amu. kataliogų veltui.

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

Telefoną*: DHOVEK 7309

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, chicago turi turėti už

------------ I TEKTINAI VANDENS.
Ketvirtadienis, spalio 9 

Av. Dionia.
Penktadienio, spalio 10 

Av. Franciškus Borgirth.

d..

DRAU

K CHICAGOS IEIWQ 
KOLONUI!

LAB. SĄJ. CENTRO 
VAKARAS.

Ir vanduo turi būt pilkis.

Taip t irtiiur ii>i>- in.ijoin 
'I liimip oii. Ji- -ako, jog čia 
|ia1 |i:iš,iu-j tinime dirleliail-į 

VEIKIAI BUSIĄ CUKRAUS Ir-žeią ir noritiK- -uvaržyti mil
to gy n-nlojii-. kml jie te-gulė 

tą knip tinkliniu vartoti užli-k- 
tinai miiilvh-.

Tai jo at-akynm. lw*m* vi- 
-ė-ni- n-fotuuitoriam* ir *uma- 
liv loja iri-, l.altie darlmoja-i į 
ii-ii- < hii-a-.-oj-- naiioi- iv-ii 
vanden* meteliu-, -ulig kurią 
butą žilumui, kiek laiulen* na 
rnim-e 'Ui-nrtojnma ir -ulig -u- 
lartoto* kė-ki'l*— -kirti nm- 
ki-lį iiž vanilviiį. 'iu jm-tatyti našlaičiam* prie-

Tokiam -inruiny nuli iiuijonir- ’-lmidą. liet vi*a le-laiun- tanu-, 
aštriai priešiun-i. ^-id Sąjįmgii le-turi užlr-ktiiuii

Mnjoia- -ako. jog ( >*''«* daly kn* yra vi-
|>ri*kaitoma- prie -veiLimi-in ' 'i''”1* žiliomn-, |r«|r-| nei le-niš- 

Imi-tą. Ta- |u..i,ln mm žimmiil ,'k P™^'** •»' <0 <»»ettą
švarumo. P.-.l-rangiiil: :inndi.-:k«ri” 
van-lną. Ziinm.-- mažiau jo!*’"™ ""HaMą. nl*ilan

.. f r timmi-t mie-lo žmo (k>"' "• •**•« ii

F«-di-rnli- np-krič-'m prokit- 
Tora- ('lytu- iKi-kelIe-, j..-,- -n 

rytdiena cukrau- bu-ią užtek- 
tinai (linugoje.

Kaip šiandie vakaro aiva- 
žiuo* traukiniui *u cukrum iš 
Nelira-ka. <'olonnlo ir 1’tuli. 
Tai bu* pinua*i« imkogviai- 
ma. žmonėm-. Po iytdi<-im-. 
rako prokuroras kn-dė-u į.. Oi 
vagoną cukrau- Im- nlvi-žuma 
Otieagon.

Cukru- Im- imnlavinėjama- 
vyriau*yl*-» privžinntjv. 12 
centą avanii.

i X.-!č|i..j. -(lalio 12 ii. 
Jur-oo |iarapijo- rvi-lainėj.-, 
I!ridg«|»*rle. laitai. Sąjungoj- 
l'i-rit.n- rengia vakarą. Kvir* 
ėni tat vi.-as niiiiėlo- Sąjungos 
kii<i|>a- ir viMmiiH-im ntcilauky- 
ti ir iKirotnli ėį vakarą. Vaka
ro- yrn n-ngiaiim* n>- mu-ų |m- 
rią iiatulai. IiH tisiniai Ialk Ną- 
jungo*, kuri yra lundėuiun už
darini |tn*tnlyti prn-glau<hi*

i n nn iin-liiii inm-. kurio
je ji<- Imu auklėjami ln-tiivi*k< - 
j? «lva*nijr.

Ijik Sąjunga <li<lžinu*ia* |m- 
*tamm* deda, kad kogn-iėiail-

sv

Ia. k*vk. Kryaiaiifl rveneju 
ekyrin. ftv. Krytimi parapijoj, 
*n*irinkiman jvyk* ketverge, 
rugeėj.. 9 <L 8 vai. vakaro. Viri 
rėmėjai šinlingni kviečiami at
silankyti j Mlririukiiną. m-* lai* 
prme-štn dnug žinią. Taipgi 
ir lė- viri, kurie norite šelpti 
Lietuvą jut U linini. Kryžių, 
malonėkite atribokit i.

M. Mikšaitė, rašt.

pranešimas.

SEARS i M,

SIIIPPING department

•ntij mvjimii. jvnrt«*«. Ir Iihhim*! /.nt** - • »«***«**ni* ir t »kiii **ir*iti jj
Clvne |m*ke|l*-, jog ji* pnt- t*- |»*mang* įvairina ligrm. ; ll,,rM,rt,J* mn*ą daria. ir

dedą* tardyt..... klau*ime. ko
de! imlimnginln *vn-*ta* ir 
kiaušiniai. Nako, kaltininkai jokią meli-rią i mmiu- pri-tn 
bu*ią jmiraukli al-akomy.
bėn.

Eedrraliai ngrntni tvirtina, 
jo* kiaušiniu ir *vie*to kaina* 
kasdien nu-lato tleali-rią gru
pė Ir ajde tai prntn-šn krantu- 
viaiakam*.
Artimiau*io* dium* jumdy*.! 

ar prokuroro paiadėpniai iš*i- 
pSMy*. ar jie paMlik* tik kai|m 
raraminiiim žialžiai. Ne* daug ; 
Įvairią imžmlėjiiuą niekai* ei. 
aa. Mai*ta* lietoje aljūgti. dar 
labjan* branginama-. i

Mi. -ln- prirolo tiiridi .|m,g H^'m.vą vai*iai Imtą gralą*. 
tyro inndm- ir vi-ai pigiai. I* "lodei dar kartą prašau ne. 

pnmir.-ti *pnlio 12 d. at-ilauky- 
ti vakaran. Kvieėin vi*u*: mą* 
dva*i*kiją. *vie4iškiu* iutrli- 
gmtu* ir |mpra*tn* žumne*.

Xo*i*’atykime kožiut* *aa. 
kml: melėlioj. *|mlio 12 d. j 
I uil«L Sąj. vakarą.

A. Hauąda.

ansimas bus pavestas proku
rorai Hoyne.

Maniripalio mai-lo Idur,. di- 
rrktoriui P.ml.- |iran<-*la. jog 
pieno iėvi-žiotiijni uni-tui in-!>-i. 
džia žiuonėni- imnuiinyli įh<-- 
no k<mi|mniją. j.-i tie nori gnu 
ti pn-nu mų, kilo* kouąiaiiijo-.

Yrn taip: J«-i žmogui m-|«i 
tinka imli pū-ną mm kokio* 
konymnijo-. tai ji* apie tai 
pranciii to* kompanija* pi.-tm 
Hvriiotojui m-pri-talyti t..!.-- 
Ūlai pieno į atliuli* ir krvipin-i, 
j kilo* kouipunijo* i*v.*žiofo 
ją. Bet |ia*tara*i* n1*i*iiko pri- 
Matyti pii-ną ii to atžvilgio. > 
kad neatimti ko-tunn-riu mm' 
ano išvežiotojo.

Tokiuo Imdit žnmgu* gali 
palikti virai l*< pieno. Tii-.iog 
ji* Im- lioikotimjiiiiui* kitu |>i>- 
no koiii|iaitiją iėvi-žiotoją. Jum 
bu* |ia-akyta mint palikti !*• 
jutim arini imti kaip >-m>- i- 
to* )mėio* koiiiĮKitiijo*.

I*n«nkojaimi, jog iiilžiiloju 
unija taip |«lvni kiu-i.

Sveikumo komi-ij..m.*roi 
Dr. Iloliert-oii pa-i,'.*idi i.i m 
ėiau i-iii ii In kltiu-itim, l< .. 
|ai-iiodylą b-i-il*. Iimm.t u 
niją jmimlu iiiLim iid-lij.. 
prokurorą*.

tomo.
Kandi? |iri.*tatomo mierini 

vamlen, «lang ii*-ikvojama pei- 
ėio-e pniii|>0M*. Ne* to* *a*e- 
nn«io*. I‘itnijmvinui*-gi tlaitg 
at-H-itin. ne* prie pnrnpą 
Wprive*li pdežinkelią bėgiai, 

'kuriai* Imlą galinu: lengvai | 
|.ri*latyti n-ikalingi angly*.

IMgnlintt^ mie*fui Itrangini 
at*ieina ir angly*.

Tnd vanden* |oi*lntymn pn- 
Ivarkymn* turi Imt imnuiiny- 
tu«. Ttm tik*lu <l.irlnmja«i vi-Į 
*a* inžinierią *lnl«n*. Sukimui, 
jog už melą (Itirago* žintmė- 
furė* dntig pigau* vamlen*.

M.tjorn- dnr pli-nimja. knd 
|luie-ln- j«igilą mio-ni yle-iė 

į kokia* nngli-kn-ykla*. Timim-I 
|ilar lalijau* jiaraukiau ir |ti- 
giau vi«ka» altMtą.

Gružą* tai gražu* tie -man- 
nymni. IL-I |mt* innjora- pažy-H 

lui'1

Mi<-bi tory Ui- |*flirijini' 
komitetą* n-ko.in tidimju dau 

'•.•imi |*iliitimmi im-tatyti gal 
Ivėn. taip kad (Mtlirijo* nuo 
vm'ii-e fk'lmtą tly kmljam'ią |*i 
lii-limlią. N:il.o jmlieijo- mmiu 

|ilo*c dil lianciil* prie <|?*ką *er- 
ž'iiilu* gali |*aiiiainyti Irili-iian- 
l:ii. Prie jmlrolinią vežimą ne
turi Imt imi keli. |miIh1ihhiii*.

liet |mli< ijo* viršininką* m- 
iililikn .'i lotino ri-kuini nd.u 

i>mu. Ji- -ako, i<ig lok-iii 
ii* -illi.iikilltą |*t|lrijoji- 
kalinga di-eiplitią.

MERGAITES IR MOT
VAI.ANINIB 8^«i IKI 4:4.1 

SI BATOM8 IK! PIET

Gero* parterio* vietai ener
gingom. mergaitėm* ir mote
riai. kario* aori i lankti dar
ini mn*ą išriuntimą ekyntj.

IMrhr jA
ir rišimo (inkelių. -vėrinio par
rot |m*t už*akymų ir t.t.

Didelis Balius!
Rengia

Labdaringos Sąjungos Centras
Nedelioj, Spalio 12 d., 1919 m.

Šv. Jurgio Par. Svet, ant Bridgeporto
Pradfia 6 valandą vakare

Kuomet Perkate Mazolą, Tai Tikėkite 
Kad Perkate Tyrą, Skalsų, Gerą 

ir Sveiką Aliejų.

|\/| A7.0L\ yra kukurizinis aliejus tinkantis daugeliui da- 
-b’-*-lyku. išspaustas sanilariškiausiy budy iš vidurėliy gry
niausių grudų saldžiųjų kukuruzų (kotnų).

Aliejus yra rafinuotu iki galutinio tyrano.

Vartokite tik ketvirtdalį. ar trečdalį Mazoloa blynams, 
ar pyragaičiams, negu kad reikėtų vartoti sviesta

Vakarykšėiaioe “Draugo” 
num. |«-r klaidą buvo |tagar- 

. t-iata. kml keti-ergi-. *|mlio 9 
d. kun. J. Imukaiti* kaliu-* 
Nmtli Kalėj. Av. Mykolo parap. 
-velninėje.

rtiuonri pranešame, kad knn. 
J. 1-auknili* »avo prakaitui 
maršrutą jundė* mm ket vergo. 
Iii <L *|talio.

Vi-a* ĮHiiknlIij maršrutą* 
Im* np-rar.«inta* vėliau.

šiandie, t. y. *|ndio 9 <L t i 
vai. vakaro Nekalto l'ra*idėji.

1 leu itv. P. M. puru pijo* *vetai- 
n-'-je įvyk* imiie-iiti* -u-irin- 
I itrui- I., tyčią llii Lp. Kvii*'ia- 
i:te vi*n« nariu- *u*irinkli. 
Turini,, daug -variną reikalą.

Valdyba.

A. 
t 'uit rali 
šiandie. L y. -palin 9 .1,. “iki 
viii, vakaro *'l.u*hivi»** »ve- 
litinėj. XU9 No. Morgai* St. 
Vi*. kareiviai. gyvenantieji 
t'IiiruKoj Imi jo* apielinkė-**. 
knip nariai. tnip ir tie. kurie 
dar nėra pri-tuji- prie šio* or- 
: aiiirarijo*. m-žiurili! (aižiurą. 
<-utį- kviečiami at-ibinkyti. 
Taip gi kviečiami- vyru* m- 
I 'it'-ii in-. mm |S iki 45 m,-tą 
.-■iižiail-. Kuopą valdytu- Im
tinai turi alrilankyti.

Dr. S. Naikelis. pirm.. 
J. Zainkua, rašt.

»u|.
4 11 ’• 

M

Malonų skonį —te*!™* Kuolą pi?—lyų atray 
plačiai yra vartojama nei larp mėgėjų alyvos. •

PASTOVUS DARBAS. 
I11ITY RIMAS 

NEREIKALINGAS 
(IKRĄ UŽMOKESTIS 
PINIGĄ IftSlIAVINT.

Corn Products Refining Co. 
17 Battery Place 
New York Cit y

SALA D
COOKtMG

SEARS ROEBUCK & CO.

SEARS ROEBUCK & CO.
Homan 4 Arthington St.

DIPZIAUSU LIETUVIŠKI KRAUTUVE CRICA60JE
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