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Kardinolų Mercier
Skritingas Susirinkims 

. Aoditorinne

angštyn rk*prortniu keltuvu. 
Jų* c*ate tikrai Mebėtinl žiūri
nė*.

‘•Pirm atrvkimo ėia. 
praažama. ai šį-tų žinojau 

api«> jn*- Dažnai turėdavau 
Įirogv* parimatyti *u ju«ų pa- 

-šelpi nė* kom i rijo- ul*tovai*. 
Turėjau progų* mutytiex *u 
juaų Kolumbo Vyčiai*. Pa* 
teane lankėri keli jtt*ų atrfo- 
vai. Jų vi*ų aprilankyma* 
man buvo didelė Karia-. Su 
laųrarLa a* galiu paminėti du 
|m* mane mie.tr Malinę* np-

*U-

, |m.* ą*Mu*ą* ™ * * •**<****•• ąije
  ;-dlankymu. Viriui* iš ji; tni 

SKAITLINGIAUSIOS ZMO- iškilmyhė* ir vra ėia nr]ia- Imvo gerbiama* vvra* lleria-rt 
NIŲ MINI08 PASITIKO -l>ra*tu*. Jo* liudija, kiek tai'tlonvvr. antram*—jn*ų grr-1 

KARDINOLĄ- šio* šalie* kadir *vvtimų tikė- -Itianm* prvzi<h-nta* iVilMina*.,
------------- jimų žummri- yra kilto* dvn-j faip šiamTų. e*u| 

ptkilo p&itVčį* Liktine! pnMctM fa*ndr*i (pilnoje Min|<uiJ<iJv mi JiuhIa. * **
-------- kitai,, atlikti prakilmmrin* Taip virau kartą viraa* vu- 

įlarim* ir žygiu*. 'kirti*, kur* buvo viršininku to
<1 tieago šventadieniai pa*i- ap*kriėio. kuriam yra niūria* 

puošė *itlauku*i to ne|Hipra*to Malinę*, atėjo įui.. mum- ir ta- 
•veriu. Cliicaga Įmlimlijo. jog rė: *Ką ta* reiškia? Ka*dien 
jo žznoaė* be |iažiurų *kirtu-,aš matau automolnliu* *u 
ino Įiageriua tai. ka* tikrai yra amerikonai* Sale ju*ų namų.
___•»-_ ______ _ 1________—t- 'BF^. A_____ t? R^AA« 
rta* imgrrioa pat* rave. X«*Į «A5 paikiau: ‘Aš aepriva

VOKIEČIAI BOMBARDAVO FEDERALESE TARYBOSE ! 
RYGA. E8AMA RADIKALŲ?

Viena* žoriztyt vo* nepataikė , 2*t»«i ų klauri-

Ryga, «įwiI. 22. — Vokii.-iai-1 
rurai *|miių Is dienų .markiai valrtijn* lomi ______ ____ _
Immbuniavn šį miertą. Viena* tp pakėb'- tikr^ *ra*aciją. Ji- 
anuotų šoviny* krito ir plyšo 
tie* namaia, kariamu- yni n- 
nierikoniško* pt-šripinė,, milui- 
ni*t racija* oTi*a*. šovinio *|iro 
girna* Mupartė namu* ir ofi-m 
darbininku*.

Iš vieno lango lauke iš
*kb-ida amerikoniška vėliam, nė* m-va ntlieka darini*, vy- 
šoviny* vos nefiataikė |uu-i<>n riaii.vla-* jiem* Įmvedu*. Ih-t 

jie ĮHuIraug tiž*iinwlin<-jn ir 
Mu-ijali.tine proĮaicaniln.

a. v.
Vaihington. *|«al. 22. — 
nuturiu- \V:it-«ii i* Induliui 

da-nomi* m-iui-

Įtažymėjo. jog ilgoka* laika* 
ji* tyrinėję* Mtrijalicnut Į»i- 
unk-jiiuą Įvairime*- vyriau*y- ’ 
lu-* ■h-|iartuiiH*ntmi*e. Ir *u*<--1 
kę*. joz kni-kuri«e»- tarybų*,-1 
nariii taqa- yra žmonių *u ra- 
dikalėmi. Įiažiurtimi.. Tie žime

I
I 
I

- .. 1

Reiškia, šalie* vyriau*yhėjr' 
į m lengva į.iguli Mirijalizma*;

Petrogradą
Yudenič reikalauja maisto 

Suv. Valstijose
BOLŠEVIKAI GINA 

PETROGRADĄ
BOLŠEVIKAI ATSIĖMĘ 

MIESTĄ ORIOL

Yndenič Inkeriaoja daugiau 
kariuomenė*. i

Jie įveikę 19 Mamontovo 
PttBnj

Vakar iš ryto. *|ailių 21 il
tie. I’nrk Itov .tolimi Ulinei* 
Centrai Kvležiiikeliu. pri.tuui- 
ta* Įirivatini* Pulluuiiai vairu- 
na*. Tuo v-ngunu (liicagtm ai- 
kvitavo Jo Kminmcija brigų gerbtina. Ta* reiškia, jog mle- Ka* ta* gali bot?' 
kardinolu*.

Tie* ririiuii eilėmi* rievėjo jam turi būt didelė gazbė. kad l|aB jm^koti .(tie privatiniu* 
Suv. Valriijų mūrininką Iru- jin atribmkė vim maaulio jąj uutria
ty*. Tai pagarbu* gvardija gerbiama* vyra*. I .....................

kardinolui. Arčiau In-gių Imi- AažaMbtiiija M Alti- 
ty* mažų Chicago* belgų mer- mkanu
kelių *u gėb'-mi* hallmi*e gar- 
lirliuuM-. Kanliatda* Mcrrter važiavo

Atidaryta vagono dury* ir (užtlarytam automobiliuj. Ru 
išėjo augšta*. *tiprio* tlvario* juu Imvo Chicago* Arkiry»ku- 
vyra*. Tai kardimda* Mcreier.' pa*. Ha Mcria *ėdėjo pnlic- 
Ji* buvo a|»*itai*ęė kardinolo'mena* Martin Doyle. pa*kir- 
rulmi*. I*iniiiaų«1n ji* pn«i- ln* kardinolui |*-r*»nnli* *ar- 
►vrikiiui *11 gnritingmtju Clii 'gn*. grimu,
engti. Arkivyrkupu. *u kitai*! Kitim*e nut<Hi*>l>iliuo*r vn-1 liet taipĮiat išreiškė danr 

keliai* dvariškiai*. |m*kui »ti £iavn pagarim* gvardijų, ttt. nuoriabo*. kad šioj šalyj vei-

tikė*ią jo pa»akojimaui*. Xnr» 
tni yrn tikriamia* faktu*.

Kalbėjo ir* garbinga* mu*ų 
Arkivy*kupa* Jurgi* V. Mim 
drtein. Arkivy.kupa* Įmžyiuė. 
jo. jog religija, žnumių gyveni
me yra -vurbiauria, faktorių*, 
kad pinuvjų dienų krikščiony- 
be* <lva*in niuaiy*,- nėra mi
ra*!: lai vi*a kuogerianriai 
Įad'.mlija Inu idraliriini* llat- 
nyčio* tarnu*, kur, pn*ivndė 
•tiptvrai* už krauj,, ir plienu

'eik ir pa*iklau*k jų Įairių.*.žmogų, •ikintį klaidingam
Manau ji* to nepadarė." : įrtatymui-gnlybėje yra irt- ranOŲ. Imkėe-. iie. ežeru'lVi|ni*. Tur- iHržinkrim. Ibdševikm a»

SttbM Saliai prahiMct%. H’*"-- ■ .. ‘Imt. jie buvo numę užriti iš už- *•*’**(',r* atmušti vi*u» gra.
„ ,. , .. . . Ka* čia gali a|**akyti. kirk Viii eina priaž boUevikų Įmkalio gm. Yiuiraišo armi-1' mlrni,*' karioomrm-* |mri-

brau, k«*šž.vimo ir nėra- taMMu. >i- ta* likda* jiem* ne,.- keraiimu*.
.u*. — „tgmna raririaku-ių. • ---------- --- . vyku. Jie lmv„ laiku atmušti. | rayailr buvo lyra-

žmonių' .‘I*''‘ Vra žinių, jog Imlševikai ‘
niūriu m-|«„lm» Ie- didelių 

' mušiu. Sako. m«. |«tly* tnri- 
*ią nukentėti. l«-t ir *»vo |H’i<<- 
šiuiukui |<adory*ią dėb-lių 
nuo-tUių.

apie Bdgijoa vargu*. apie 
Rtir. Valrtijų žmonių kilią 
dvnrią. Stebėjo*! Kalifu turtin-

Londoną*. *|m|. 22.-VakarGrttizųfona*. *pnl. 22.
ir tmlel m-.ti-lM'-tina. jei šalyje Gen. Vmh-niė,, kariuomenė l*Jševikai iš Mu-kv,,. |,rane- 
tvnrka ardoma. 'ii,- Pulkavo (už 7 myliu nuo -ė. kml inie-iu trriul apylinkė-

s,-m,i„riu. IValMtU |iar,-iku-,l*,-lnigni<h>l >utiko -markų *e bolševikai turėję labai dide* 
lava *etuito |ia*kir1i komitrtų Utlri-vikų |tari|iriešinimą. Tad lį mūšį *u getu-rul,, Mntutmtn- 
ir anam paverii nm*lugnini kariuomenė m-nurouii. .u.tojo vo (uilkai*. Suko*i .b-vynioli- 
ištirti tą *varbų khinrimų. ir aprika*ė. Imukia *au*|«iKv|- ką ĮHilkų įveikę ir uiierių Oriai 

Xe ka* iš tn. rakė ji*, jei lam daugniu karimaie-m- ir alriėttię.
M-nata* kovo* Įnė-š rmlikaliz- rankhtritt* artilerijų*. Vakar Daleli, muši. įvykę* ir Vo- 
uią. jej Įatėiiu,*,* vyriau»ybėr ta koliutuim jau *u*iluuku*i i«m-žo a|tylinkė*e. Ir tenai 
•lepurtanmntmeu* radikalizmu, danginu šimtu įvairia* rųšie* latlševikai laimėję. 
Įtakenčianui*. anuotų.

—— ————— Ibdševikai »av<> žymia* *pė
SKOLINA RUSAMS ka* l,uv„ *ui rauke Gihivr, apv- 

ponoŲ.

Pram-šaum. jog rti|»iu* bul- 
šrviką j>’in** -iikuncutrartao 

.. išilgai rrtr>»gr»d-l.ug»i-P*kor

teĮrto džiai 
įvnirių |utšaukinui 
luilžiniškitn leatmu.

Su*irinkiiiuu |m*iliaip- tuo
jau* |k> ib-šilllto* Vlllalldie. IH-* 

(Iiicngu. umjunr urieijnliu ko- linu* kardinolo palydovai—jo'kia laiminanti žmoniją Įtrubi- ku*l,l‘u“1“’ *“•** k**"*' puvur- 

mitriu. Vitam ta* bary* |»ėj" «-kn-toriii< kua. Ih*<oain. Ma- hieija. Vi.ur bavurinuer po- 
viduriu otuvinėių mergriią. litu-* vy*ku|m* <le IVarbter ir kyliuose kardinolui neteko pa- Aiamlų. wka t<»lime*uė Į»rre
|m*kiti gvartlijo* ir Įiriėjo prie kiti. • matyti ant rialą nei alau*, nei grazna kardinolo |iriėmiin».
nutoiiHiliilią. \ i*a eilė auto-J Arkivv*kii|io rezidencijoje vyno. Vietoje to vianunud Ala-lnni imant, knrdintdn*
nudiilią Įudengva |ia>ib-ido knrdinola* alriuto keli* vy*ku- ttovėdavo keli .tikini *u van- Merrier Cliieaitnjr priimln.
Mieliiguri^ Itouk-vauln į šiau- |n-alotu* ir vi*ą eilę dvn- deniu. karališkai l»- *kirtuiiw> Misi-

Tai garbiairiau*ia ameriko- ją ir Įaditikinių Įnirti ją. Tik 
ną vpntyliė. Sakė, jog ji* apie ji* nėra juk* karalių*, nnlėvi 
tilta* kiltu* ap*irri*kiniu> įui- jokio* karališko* kanino.. Ji* riju, luinkinink.

riu*-j lliieagto. Arkivyaknpo riškijo*. Iš ten veikiai *u iš- 
n«i<h*nriją. kilminga Įinirerija Imvo eina-

Pirmas trirt nuotikic. hu| katedron įmiiiui1<Ių laikyti. 
.. .................................  . . Viri šaligatviai, kuomet kar- 
T»k<n i*kilmyl*- (Im-agoje (|i||)|)l|, j. |||t |

-tai Įiinua* ma-to irionp.j v<| virto-'
mmriki*. Cm lankt-l dangrii*
Įvairią garbingų, augšta k.l- „i(| nut„
ii*'-* ir |mš.-iukiiiio žuuuiiii. . ... .
Daugeli* iš ją viešai buvo *u-' 
tikta, ofieijaliai priimta.

liet ėia llekuomet didelią'

•»*•
imt irtu, jog virto- ir Andijie 
bankininkai |m*kolmę n|ii,- -**• 
uiilijoliii ibdierių |irie*lmlš«*vi- 
kiškai ru-ą valdžiai, kml iki 
-taroji |m«ekniingiau veiktų , 
ir nuverrtų bolševikų vablžią.* 

Iš tų apu- L* milijoną ru*ai; KOMISARAS APLEIDĘS 
gnvo AriH-rikoj,-. gi |ikn*in, 
Anglijoje.

Jei |rriešlu>lš*-vikiškH-ni< ru- Ižvetu dokumentai ir pinigai, 
-am* Įmvyktų ir toliau* įveik-1 
ii ladševiku*. tuoiiet |«rir to*1 
Įui.kob,- |,ri*ulėių ir Praneli-

*•••«
)«i*ako*ią* *avo žmonėm* *u- yra tikra* nužeminta. Taiku* Skolinti ru*am* pinigu* 
gryžę* Europon. Ih-t vargini Kunigaikščio tanui*. tai drą.ii* žing-ni..

I

I PETROGRADĄ

ČEKAI SLOVAKAI APLEI
DtU 8IBERUĄ.

Audi tori ūme.

Vakare Auditoriniu teatre 
ofieijalių Skilmylaų nebuvo jv>-k„ vie^i.i* .u>irinkinui*. 
•urragta angelam Katalikų Kardinolų .vočių ofieijaliai 
Ikižnyėio. a.meniui. Tml nito* niirrtn

■ -to majoru*. G ulH-matoriau*
NĖRA TAIKOS ANGLEKA- rejirezratanta* .velkino valrti-
SIŲ SU KOMPANIJOMIS.

—
8. Val»tijo» neteko ten reikia 

mot intako*.

šaka* |«il>iig» ėekų-*lovakų iki 
grūmojimo.

Oekai ilovakai (ryžta namo.
<'eką-*k>inkų kariumi*-nė* 

■laive, kuriom* buvo lemta liu 
•ijoj ir Sil«*rijoj Įiralei.ti Imi 
*iau*iu, 
traukio
II uošia.i

nešto. jog Vmb-niėo karino* 
nr-tr- Imvu |wi-ieku*i mieJą 
l.uga. Ib.-t ligšėd m-gnuta Ai
niu. »r lujr virtoje. |,irtuo*e 
nuo Gatėiuu*. jai įui vyko ar 
»»• |*-ri(irrti gelržinkrlj.

lbiily Moil gavo žinių. jag 
| Caritą 
K r<>nš1ii< Ha
li; Hlllk<**e. 
priitr-šimni 
t**u imlia* 
I*iik1>idi<iij buvo uvt<-i*ingi.

M-ktnialiruj tvirtovė 
buvo dar kilšrvi- 
Tml iitiralu. kad 
apie i*.kleidiinų 
vėliavų, praeitų

AmttenUm. .įm,I. 22. IL4- 
št-vikų vablži“. vyriaii.’m* at- 
-luvii. 1%-trognide. ktaiii-arn* 
Ziimvjev. »u viMti. .av„ nrti- 

.im-.liiui. Įtiigt-ILiiiiiikni. i<pl«-i 
■ -lo Petrogradą. Iškeliuve Mn 
, .kvuii.

IS,, .avimi ji- išrive/ė vi*n* 
ofirijnliii* lodševiką doku 
im-litil* ir pinigu*.

AKMENIMIS APMATE BU
VUSĮ PREMJERA-

Ryma*. .į«>I. 22. Horija* 
fi-tai iui>-1,. Son Serveru ak
inei,imt- upim-t.- mitumubilių. 
kuriuo važiavo buvę* italų 
premjera. Sulamita.

I< ji* jau nekurtą |m*ižytia'-j<.- 
išdavystėj* pri*-ė amerikonu*. 
Tni žmoni* pilna* intrigų. 
.varliiuii.il,* jiijemų įninki*.

Ta* Įuil yra ir *u gi-n. Kai 
mikovu. kitu klinikų vadu. 
Pn-tani.i. ai virai giuiimja ii 
merikonnii,*. kultu- m.-gintų ji 
kritikuoti už jo m-teiringu* 
Įm.ielginiu* ir *ėbrųvimą*j -u 
juĮuinai*.

Permaltu amerikonų.
Atri.piiti |irii-š tuo- atkak 

Im* gi iiiuojiinii- ir intrigų* 

niiu-i,1 iiiinm- m-galiimi. X<-« 
,ą vii, ĮN-rtmirii* .kaitliu* ir 
ii** m-t uri mi*i«t:ile Įia.toi ie- 

ipoliliko* Silieriji.* reikalai-/ 
\li«i-l ikonai l.ont,oliuoja pu j 
Ve*lų jiem, liuli geležinkelio, 
Ih-t ln koiitioli y ra lik pnvir-1 
•tilto- X--. juĮnitmi -u ta g- 
L-.-inkelio didino daro, k,,-t 

' di-m- palilikiiiiin.
\im*rik«ini*ki militur i tiru, ( 

viršinitikni tvirtina, jog tik, 
tu*ėm- i*-de*aiinm* Įmlaiky 
ii s,l*-rijoj»- >mvrikoni-ką l»,» 

iiion,- ne \’i- ka* i* tu. knd 

loji knriuomor,. retur, ne, li
tuko.. nei vardo.

■laĮioniii Siherijou- vi.u- vii

MIRĖ ITALUOS AMBA
SADORIUS.YUDENIČ REIKALAUJA 

MAISTO.Pekiną*. K inija. *|inl. 22.- 
vnrdu |M*veikino niiv Silu-rijo* valdžio* galva, admi

rolo* Kolėaka*. ne*t*nai rmri-jo 
-*uaraštuoti ėrką-*kivaką va- Kihcriją 
dą. generolą Guida. Aitą* vvnėn. 

.ką-dovnką vada* yrn Vladi- Crkai-*lovnkai at»i*uk„ tu 
varioke. Jį iiĮenugoju 
•lovukai. <;,-nvniln« 
traukinyje.

< >iu*ke yrn apie -Į.**** ė,- ką 
-lovnką kareivių. Ritic lt*n aje 
*uuguja talkininką nt*l<>vu* ir 
gerą dalį Sila-rijo* gvb-žinke. 
Ii,,.

| Kuomet Oui.ko ėvkai-*lovn- 
kai nuginto apie Kob'-ako įui 
riki-tinimą nn-ltuoli getu-rolą 
Gui'ln. tuojau* ĮMikėh- prote- 
tą. Prolrrir admirolui Kob'-a 
kui jie pažyna-jo. knd jie gen 
Gailia Iki* 'itnrešluutn*. tuo 
lui’t jie *iuue*tim* ji pati, ty 

' Kidčaką
Knlraka* gm Gui.l* kailitm 

tune. Imk ta*«i •uokalhinutą. 
prie* Sihciijc- vuldiią. buk 
norį* pakeli, konlrirvoliiniją 

Areitavitnn- nrĮvvką. Kol

ju* vardu. Išreikšta daug nuo
širdi; linkėjimų ir džiaug*m<>.

U,l*.-vikų terorizmu-, 
vi* toliau, j rytu*, 
apleidi m-dėkiugą 

ir iškribiuti *nve lė

Praaonu pagelbon S. Valrtiiti

Tuo tarpu angiekaiyklose Į Kardinolu* tarp kitko kai- 

darbu turi eiti. bėjo;
I “Kuo toliau aš Įiažangiuoju 

Washington, epai. 22. Va- j Suv. Val*tija*. tuo labjau* n* 
*<ar |ier keturin* valnuda* ta- gerbiu ju>ą rimpntiją. taip 
rylta* ėia vedė nagleka*ią dar- vi*ntinni. tnip giTuil. į mano 
*,įninką ntdovni *u nngleka- šalį ir j iiuum nužemintą a»- 
ryklų koniĮuinijų nt*tovni* im-nį. 
pinniniiikniijnnl IhiiK, *ekre- 
toriui IVil-Hinui.

Ih-t reikiama, tik-la* m-rit tokio < 
riektu*, šalini gramuja nnii kaip tu 
ja* milžiniška* *tieiku». šiuo tią. 
kartu minkštąją anglių kn 
rykli i*o.

Mnimtiia. jog Darbo .ekteto 
riu* |>a-idnrlmo.*. kad ka*vk 
ln* užimtų vvriamvt*-, kuo. 
airi bu, pakelini Užvilta*. K i 
tokio iL-jinm neguli Imt. Ko 
•yklove turi Imt dirlmiua. ne* 
anglv* Imtinai reikalingi.

i "‘A* matini. jog rali didi- 
linui .tikrinkime. Ne*u malę* 

•kaitliniro -u-i rink i ii m. 
i*, km mulnu vieną, nu 

trečią. ketvirtą, Įlenktą, 
-e* tą galerija* ir dnr *eptintą' 
užpakalyj Mane apima *iur 
prizu* paekui -mrprizą.

"A- at«nn*nu vieną ii pir- 
dienų po ntarm atkelia 
►inn šalin, 
l>akv butą* 

inrngtnn 
įgilo Ir i

mų jų 
rimo 

vau

kuomet bu 
iiankimnkii 

j*,kylin. nnt 
ne. pakilume

čekai- |...,iini pri*idvti prie tvarkymu 
Kjv’eri.i ue.utvnrkuiiio. SiU-rijo* Kuu 

im-t jie n|>b-i* šituo- rytu*. 
tiii.iiH-t ĮMikil* dnr dide-m- l»-t 
vurkė. N* • •*• ją talkiuinkni 
ir kolėnkititni neturė* t-mu'-li 
ruii jėgą .iilnikyti liolševiki) 
veikinu). SiU-rijo* gelež.iukeli., 
vienatini* Ivulėnko vnldšio* 
.ii*i*iekinui. *n EnroĮai. turi* 
griūti.

Kazokai pnei amenkonm

lu-n. Setiiioimv .u -kaitlin 
gu liutin kn' 
džittrijoj S.d 
kn rankon 
aišku jau i* 
kni vi*tir

rf1U% •!!
••ky vrilcift Misti 
"tnn. ji* eina tun 

n jnpofuitp. T 
to. knd jo kap»» 

irylio tik pr>/» Ii n l»i 11 
ii mn įknnti*.

Ir
1.

Stockholma*. .|H,I. 22. «o-n. 
1 tl-letiiė |*-r Suv. Val.tiji.i |«< 
-iuntiiiį Meni, kteipiii-i i 
Suv. Vid.tijii vy n;i'i-vl<e pr.i 
šydnmn. I miveikmu.il, Įtariu 
»1i liuu.lu, km. Im* teiktditi 

l*etlugrn-li|i. <»-h V-l-le 

tviitirm. jog petriigriidn. 
valanda guli kri-ti,

1 lah-riiėu 1,111-v mu- 
šiauriu- - lln

vardu.

Meni, tą |.rn- 
|*i.iuiit- \Vn-l

•.•n-
(hh-

•ItlI'HtIUžn 
•ij»»« Vs«l«l/N»n

•rtim tiHMiitin 
iNshinnti

fl- UiiJiii

Iltis
Ih|«

PlIfT 
e* M

fl

Washinglon -,«,il. 22. Cta 
vi-ui ii-tiki im Įui-imirė liuli- 
j«. :milui..-id<it'iti. grafa* V. 
Mnecbi di t'rll.n-. AmlinMi- 
duriu ji* ■ in buv„ |ui-klrta* 

1914 fii.'tni.. kiKiiiut Eur»|Mh 
i.- Inu,, pri<-id--ju* korė,

ial>*itll Inikll .11- tlll'ėjo l.lll 
p.umiilivtn. tiuujt, i<i,il„i-.'ido 
tol. lt • |e-b,i< „ <nm lemta -II 
myžti -j.v*. b'-vvn-ii

KELI SUŽEISTA SKER 
DYKLŲ ĮSTAIGOSE.

MtluAukcc Wt«. -|.„l 22. 
i.l.ibi Ihutli-t- l'arking 
laigi»e, kur -tteikiiojii 

darbininkų, tina inkarą |,a-
t.. ,,-lyt,. ■*• ,,il. n,mkni

puolė d i r t ti-i u .Liihinin- 
K- l- i.ibimni- ii -užri.la.

Co. 
da-
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Daria įlinkų Sankrovoje tie* fiv. I

ORAUORį^
U

unDAlirAC” Jurgio bažnyčia ir CSeero III.P K A U t. A 5 jT AbUbo ,,.^0.).
.y*™?1?11 Tame numarvje tarpe kitų
kuki c* mni4s.iixa m. ten. gražių dalykų yra straipsni* 
m* w tau. <**.«** hmm*. , vardu “Prancūzų Prielanku- 
_n«M* IJetuviam*”, kun. J. Do-

lutžio rašytas iš lai l{o«livJk'. 
Prancūzijoje.

T*-n ap-akyti.M gražio- ii- 
k" . įv v kušio- luitu- m''-.-. 
t>- ir neap«nkomni naudinga J<; 
tų iškilmių pasekmė Lietuvai. 
Seno ir stamtaiiis uosto gyven
tojai buvo negirdėję, knd pa
saulyje yra lJetuvu, dalmr ne
tikėtai |mtyrė, jog la šąli* te-

i

Tekėtas
mybes Reikalavimas.
(Pabaiga).

Tar>4 tyčia:
L'ctuva nepriimta oficijaiiai 
Įniko* Konferenciją;
Imtuvu* vaidas mjiaiuii**-

ta- tautų lurjK- Taiku* butarty-

Neprigul- Pranešimai iš yVashingtono.

UMIVIl K.II lUkl IHKSUAšll-

“DRAUGAS”
Kam LamjM-tai mtžt L!*r»«»»**

rHUfct 3tat4iAl«>> K U\A;
... •>»<*

-mi.* ir«
ta» akžMluH auta u*ubA)mi« tli««u» «x . v
H. *.»,m lorm*>n>l*',|nng kentėjo.
*dr*M vo.'t. n hu *r • -T. ,r mi»m. ,..

i i , v »tirt- !'••tllvl• p. <•. I.nbir.
Miloš taip gražiai kidliėjo 
prancūziškai, knd nei Inrnae- 
lieriai giriai! nekalba. Jie sa
vo ausimis klau-ė. kaip liet n-

.leidimo grįžti tavo tėvynėn, 
kad tenai apžiūrėtų navų Šei
mynas la i apraudotų jas nuo 
priešų.

Yra Suvienytoee Valstijose 
apie milijoną* žmonių lietuvis- 

' fco.- kilmės, nemaža tokių, kurie 
pamėgo kokią kitų kailių, pir- 
luinu latvę I Jetuvo- valstiečiai, 
vis-gi turi surysiu- su Lietuva

iM*vtų fcaiotvtą.
I Lenkai pradėjo atimdinėti 
nuo žmonių (Miakutiuiu* gyvu-

Lankai KtariHja Ltetarriam* U 
Savąją Mtaiidkriatą. I

' Spalio 16 d. lietuvių Ekze- liti, ir privertė dviib'šimts vie-l 
kutyvini Komitetui praneša- hą šio sodžių* gyventojų (visus 
ma jš l*nryžiaus kad Lietu- mažažemius ūkininkus) užmo- 
vo* Valstybės Taryho,, m rijos kėli lenkam* 6,000 rublių 

lupdami tokiu 
snlvg vokiško, 

žiliui*** buvo' 
Į 
i

praaidėjo Kaune. Tarytm* na- kontrilmcijov, 
rini: Klii.um. Yvu*. Kosi iitaium budu žmones 
išvažiavo Kaunan dalyvauti jiatento. 
Tarybų* imsėdžiuao*. Lietuvos

sekretu- mani', had rasią genesnę tei»v- 
išvažiavus l»ę jms viršesnę lenkų

Dr. S. Naikelis
C1 UVUMAs IK CH1H1 KUOM 

«.u -o. .i»bi»»a A»*
Rm» MM 1W 

Oesrs Offle.
imi w. u-ta at. 
i’b.M '’lrtrt II 

tUMOr*, U> im W. M-U> OL 
t*uo. rr.ie.ct ima

Iz iikijai teista užimti Vilnių, 
i.ietuvo* MNttaĮBlį;

Prancūzija, I** to, remia *u- 
imiujaią prijungti luetuvų pru* š |*ri« znsties palikto turto nr 
Lenkijos; šeimynos uarią Uctuvoje. Ne-,Taiko* JK-legacijos

luh ii Ahjaulų uuriai sutik- juisant tu viso IJetuiKK vai- >iui, p. Klimui, išvažiavus l»ę jms viršesnę lenkų vai- 
.. Kamara, Baluti, išrinkta De- džią. KnipM prie lenką ka- 

hė* Į šią šalį net iki šiai dieuaL [ legaeijos sokrrtoriaiui. ' riško* vyriauaybėa SenriiSkė.
Lietuvos, Imtvijos ir Kstu- *e ir Įiraih’*. kad nuo tos nm, 

'.r Miieiomi. jmskyri atstovylię j tiijo- Irieguciju* veikiu siitur- teisėtus Imustiiės (tuliuusuulų.

Nuskriausti

B?'* ir jog jus amoui's ™ ..... .... ....... ...-
[r ra civilizuoti, nors ilgai ir, ’’ P»'*H5U Lietuvą net pu žta-diiai neteista ažriųsti atatovy- 

'ipu (i • : •" ■ - ~ • •• • •• • f
Ar įstatai, tatai, kad lietuviai Xnr> Lietuvos Prezidentą*, p. ■ 

iiuu klausti |uity* *a*.yz. .1 , M,
VK-n tik laike karė* «ue* lėtai- suvieuyia* Valstijas. vi*-gi jo*.tikai, kad užtikrinu* aiškų J lų jiem* slankė, kad jie dar.

* «M«..a k la »■*•! ūma* a*..ile^lau.aui om I i.MMaae aaa.1 aie* ZuJ na įgilinu Iaa»M«AaaaaSl«ka aiSaaflasu amatas l-alulv ’-ST f ■ , *- -- —- • ---- .. ^2 J

i

. kA<4 IUik*« Jii taj t .|a«M Aš 14. •) i“
•Mm HtaOteat j rr/airavių

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
1800 W. 46th SI., Clticiitjo. III. vuitė. Liriuvos pn'*i>l<-nlieuė» 

•s-m* p Iė <1i<*takaU'ka:tš 
taip gi Im- klnidų laikė prnneit- 
aiškų prakallųi. I'rnncuzni ir 
prnnrlitė* džiaugėsi |mtyrę 
tmujų daigių, lyg butų naują 
ž<*tnę nlmdę. Jie dar labinus 
irvri-ju.ri tuntui, kud to« “at- 
rastosios " ži-mvs *uau* ir duk
tė avvien imgerhia, tat ir len
gvai sunaudoja prnncuaų kal
bų.

l'ruiivuui ie-n-ikia girti. I*'t 
t.-ikia gražiai pran<'iixiškui pa- 

įkalbėti su juo ajuc kų nors., 
tai jau ir turi ju širdį. Tai-gi 
p. Miloė-Lubič ir p4ė Ctaoda- 
kua*kaitė „unumiugai inrrniiui 
)*mtari- naudingų tėvyru-i <lar-

Kun. Dubuži* tame mieste 
yrn knijm IJetuvos atstovas. 
Jis ĮH'ižiuri karė* reikmenų 
kruvini^ į laivu*. Kun. Dolm 
ži* rašo susilaukę* vaitos; gu- 
liematoriaus. kariuomenė* va 
<b>. įniršto majoru ir kitų. Mes 
is|*'jaiis'. kad lai Imvo retin
ta. Prancūzijoje guhcraato-____ ____ ____ _____ ,_________
rius vadina firefektais. o utie- j aruūslirijų sąlygų. įsakydami1 

nuindagunias <l*r nereiškia, uunia* lietas tai sugrąžinti

T<*r<ma. McKik*'> IIII

Dd Lietuviu Pasko
los Amerikoje.

Stebėtina, kaip Lietuviai A- 
aaerikuje negali nei mintyti u<-i 
Šnekėti be portyvių akinių ir 
apiaaarių. “Draugą*” išdrįso 
pasakyti, kad Amerikoje turi-- 
tą raridaryli kokia nor* vieša 
grupė, a]iru|rinanti Urtuvus 
paakolo* teisėtumų ir likriin- 
gamą. Jeigu “Dranga*" butų 
■oe* kiek partyviškas. tai Im
tą vi»ai nekėlę* klausimu, nes 
Beadravė, parduodanti paeku- 
1m ženklus yra vislumą žy
mių katalikų veikėjų. “Drau
gą*” jai ir ji “Draugui" imta 
niauja viena* kitam kur gah.

Bet mum* išrodė, kad i*-žiii 
riat ravo asmeninių simpatijų 
ir pagarbų dar teikia ajirapin 
ti reikalu* lų žmonių, kurie 
dė* pinigu* |*i-kotai. Mum* tie 
jauku buvo iulmi kalbinti žino 
nes įteikti jiiuigu.- valdžiai. <> 
nepriminti |>uėtai valdžiai, 
kad ji ut|Hldyli,i trukumu*.

Ne me* vieni esaim- biip u- 
kylu-, knd malone ko trūksta. 
Kiti matydami trukumu- |«i 
kolos ženklų nepirk- ir ji n' p:< 
riaek*. Mes norėjome, kad ė* 
pirktų nriuiitėtlumi irckumų.

žūtie žodžiai ue is įėjo M-m 
ti. Jau yra n-iucnų. kurie pirk
tą lietuviškos |m-ko|o* ž>nldų 
UŽ keletu tuksiančių Uolienų, 
bet nv|mdr>y» to dvi formali* 
kūmų štoko-. Mų- dienrašti- 
n'.tėjM. I. <■' la lid.it butų ;>.i 
dengta kitai- budai-. I« i ii i 
laisiauMtiiui. tuutiuiukui ii *u- 
rijalistai. tam priešinasi. .Ii< 
džiaugiasi, kad d.'.K-irtini Lie 
tuvus uiinittriĮ pirmininką- y 
« taijsgi iš ju.

Tegu bu- taip. Daugiau n< 
rrikutait-iiuv ti< i Itokių tranui 
tijų viršau kaip t«i-. km di
dinsiu Lietuvių prekyta.- IkU 
dr«rt •’.

Nat'u iiniilį pu 
ib tii «iai Im» id Ij .i

• pra 
. To

1»?I I

r“

Prancūzų Prielan
kumas Lietuviams.

% 1*1 
* I

. vatu Alijaiitants reikalingi, gi' nariai, urt iki Šri. negauna tarptautinį status savu valuty- didesnės Lnuiii esą verti. 
' <ialiar, kairi užsibaigus, ar Lie- įleidimu į šią salį. Svarlm Kt- bėtu*. Didžiausios sunkenybės lankui, vadinasi, likiri, kad 
luva taps įasluustelė, spardo-'tuviam*, čia gyvi .miltinu, tu- [išrišimai Baltiškų valstybių lietuviai gali būti savo lictu- 
iiu inei v*i*n> kiton jėegon— rėti I.ietuvo* atstovų <b*l tie- klausimo randasi ii priežasties vių linJių išdavikais, o ka- 
“mirtų* cžė,” kad jų |MnuuM* !*H*giu*i I-tetarei* -usinešinm. trukumo aiškaus ir galutino daugi tie tokiai* nemano Imti,
gnliugvsuia |iucmę* smaugtų? pas Prezidente! /.ta?mos'Alijnntų nusistatymo link Ru- tai juo* baudžia plėšimai*. 
Ar savęs—nusispn-.'iibiuo pa- oi. .77 Ja.«ą >aal’,-i. Lietuva'rijos. Buk kai nebuvę, vienok Sodžiaus gyventojai, per 
tmitinė liesa, ant kurios laetu- sunaikint*, negalimn tikėtie*, randasi geras samata, manyti, tam tikrų delegaciją, penėjo 
va rėmė savu nepriguluiyliės ka,| ji galėtų sutvi-rti tvirtą ir kad Taikos Konferencija giri-'lietuvių fronto pusėn ir apie 
14‘ŽM* kurt*** llM'lžl. IžlAl IK 4*zik.taaVtN VraLlvif* M»i tni tmiaav* 4»» Inai*.* a2l**a^ .L./!t»il«'i*i aw«*> ' \ gf^»||||||(*Į^ llštlt kll jtrižllvAČĮjl t

vyria u>yl»ri, o ajmrt lo jlcikė

Ar savęs—nuMspn-mUlno pa- nl. ili, Jukiį Lietuva'rijos. Buk kai nelmvę, vienok Sudžiaus gyventojai, |a*r

teisę karės im lu. Inu išplėšta iš luistiivių valdžią, jei jai tame tu laiku išleis definityvj pus
jus itatau deltų, kml jiutiuk* tu- m-|iagv||*-s koki tvirta ir drau- kelbiuių link Baltiškų valsty- < uuiu-v.-i, v *|a*n <o |iei*<* 
linu* petgalėlujaiu* padidinti jgiika tauta, duodama moralę bių ir tikimari de facto vai- išrašymą ir Angių kąra ir poli- 

ižetm-s plulN* inipvrijaliaUnė* hri materijalępagribų. džių pripažinimą. [tikos mirijo* vadui Kaune,
ta-iiktju*. arba kokio* ten tee- Amerikn* Nmrė nytų Valsti Kežmonižki Lenkų Parielgi- l,rai-vmc J* n-iknlauja.
n-tiskos. gi dnr iK-saiicuis. vi-1 j,, |;..,imMika vra ĮmvvTulžiu. kml lenkai:
-os Musijus valdžius? ;i*.s*li*-nitH'* imu.**- reejmbli- ' |. „

Narsi, mažyle IJetuvos ar-'ko*. •Iščmta* Im tuvą. Ii<-tuvių I Vieną raukų tiesk draugia- įmonėms neteisingai 
ija išėjo pergalėtoja *«ln H teta SetviMivYr*. ' fcjttti nmtvw*iL*inimnL kita m M.

I

kml lenkai:
I. Butų priversti sugrąžinti

a. • . , 1 ” — - ------- — ------------■»’---- I • ’ -------- wssow*«sw*s»- *ea aa I 111IU JIJ
mija nėjo |iergalrioja susin-'.jnugįju^ gvveim Suriemto.'kam pasveikhumui, kita ma- iAlutau* fijOTO rublių, 
mime su Korijo* bolševikais,1,, Val*tij.me. I* Ameriko* ir iš ka verk peilio! Tokių politikų į Kad jie atlygintu žmo- 

' Imrtkariėmia 1 ruškindjunl m i.. ■ _  __ •« ' _a.: I. a_t .___ i ___ •. __ t . . . .

i
I

kartkartėmis truškimlmui jų Ju^ |H|„ viltie, lenkai, matomai, atranda ge- visu, p^n^,
n įsius tai išritami juos už rie-1 iMUghm,. taukia io ž»dži<s ku- riae=z !r±“ ih*-“ * *
ims. Ifa-t Im-tuvos pergalės . duos jai jiegą ir drąsą ženg- timtautiškoj pn-soj jie čiulba- 
kAMimMM MM Ia«4MM AM*. L* ______ ___ 1_ t__ A. • . t- l?-. * •
tektų iM-|*rigul».vbės, ją pri- ___________________
jiuigtaut iirie llurijos artm jjuri j Jus, žurij-* į apgynėją

, . . mnžųjų tautų taurių. Tatai, lie-, tinę (irirainę ir už gerklės nu- v-enrti ir musn žemele nmrndi.
itaiziosms kary* garsas dar:tuviai tvirtai tiki, kad iairi jų-[tvėrę. uudHi naujai kylusią

vuisiai išnyktų, jei Lietuva ne- \į jnnuyu tM-priguluivbė* keliu, ulba apie aavu 
i- (,^ l’reaideiitc! Pasaulis

=====^9

Dr. M. Stapnicki 

3109 So. Morgai Stre»t CWCWO. ILUVOti

«

Dr. G. M. GLASER
l*raktikwte>i 29 melai

OflMM 1IW fc». MeevM 
Kert* «!-*• NU. IMiOIį DL 

MrMCIJALtfrAA 
MėMi Vyruku teM

OMO TAUUCDOS: Ww • fj* 
.M !♦. aoe 12 tkl 2 »• HM, V 

iki • rala»dal vakare.
ruc • Iki 1 M HM 

Teivfmnaa Tardė ««T

lusia linkui lietuvių. Svc-'rtolius ir
X Kad lenkai “žiauriausieji 

uuiaą priešai U mu»ų krašto 
išeitų, nes jie, kaip mes aiš
kiausiai malonu*, nori ntui pa-

geruma ir no
ru* |ngvBteti lietuviams. gi 
IJetuvuj—utegiua. kulnu Kru-

i 
Į 
I i
I
i

■ žemėje Iri jarėm-. Viuirms __ ______ ____
.'ku. fcodtd Alijantai pa*kdMiltnvJ. rrifailų:

*. , - . , . ... 11- Reikalas tuoj pripažinti '^ Kapielia.°l5nnlon~
tų majorus merais. Nors jų vokiečių Icamvianis a|ilei>ti nepriguhnylię ir tuo

dar nereiškia, uun ta* vieta* tai sugrąžinti M|; au^j-tį įvairius imperija- 
knd Prancūzijos valdžia uitis I rais-uzi jai ir Belgijai uzgron- Įj^yktui sumanymu* link Lie-

Ii.”m-isuiko tolumoje ji* vi* itar jf ^raėmi pritrikydmna* *.- 1 Jh«v« valstybę. Jų parielgi-
Iris-ra |«s mus. Tatai lengva prakilnius įritikriniu.us prie'my patvirtinimą ramiame žr- *• MUtttare
atsiminti vridečių žiaurumus1 j,} tėvynės. Norime atioriiri į»;.w •

|Jn*ų durną buk šių būtinų L*-- |wkirtlu Lenkijos
t mo« reikalu: Į minirteri. Anglijoj, kunigaikš-

l-y . <. - t « - ta > ____ _____
uH-s*e * (rugp. 24 <L) kalbrda-1 vos Militarės Misijų* nariai*. I 
ma* apie Lietuvos-Lenkijos Apkalliėta įvairus budai ]»ant- j 
ktaurinią. iškilmingai tarji pinimui Lietuvos kariuomeneijuijuižiulų. ta-t Jau reiškia, ta* mašina* ir givulim-. fu- 

kud Pnmcuzijn* visuomenė, Į draug ladrugva Mtprarf: 
jausmai ima linkti prk‘ tnu*ų.' nl Kodėl fiavcl«ta vokiečių 

m m liūgai yra brangu *io- nrmijat pariltk.i IJetuvoje ne» 
nnkau* ištyrimo valandų- ‘h* «bilar piešiant Iri iKiugi ) 

mint jos gv'Vaiilojus.
J b) Kodėl nvįsakyta Vokieti-! 
jai. kad sugrųžiutų savuun- 
luuus įsivogtu* turtus Iri gy-į 
culiu- ldi'tuvoje.

v) K<*k’l viciuitiita Ltaiuvos 
prieplauka. Klaipėda, nraugrą- 

■ ..uita iJctuvai.
<i) Ristai itidesnė Piurų La-- 

Ii.vi. *lab palikta iidi'riaut-. 
i.* i •• l’ni-ų lietinių *u»riažia- 
vu.ias iiulutlsavo. kad jie turi 
Luti vėl suvienyti su snvu n*i- 

. tUiistai šalimi. Lietuva.
* t Kisb-I Taikos Koiifcrvnri- 

a ;t>|>!.'tilino tj.-tuvos upę. 
N<u.u',ą. kurto- intaką apgy- 

[ K'l.ta lietuvių.
ft Koilel Alijaniai elgtasi su 

lietuviais ne kai|s> -u *lrau- 
gair. tėvulis kaus* mi t*-už«iti- 

I kiniri tauta.
< žinome, kud jaunu Lie- 

tuvos llerpublikn turi daugi lę 
užjaučiančių ėtos*- \ alvtijose. 

[ gi daugelis ellM-lplų J.J josios 
!pii-’anu«’s In k l-co-jl, l>i 
Įstabu yru, kud lenkai gavo h-t- 

l <linui tverti armiją Suvienyto- 
-<• Vnl -tijose. (*■ karei ta nrna- 
j;i leistu la*ukijoti 
ii>ii)ti.i Valstijų 
u. < .-u tiprtiiimut 

|iniiiiiir< ingo, >• 
tu.ll unt lietuvių, u 
kn.lm 
klili je 

Į guri LH
U. 'am 
zu -ii i

Tat yjmtiugni yra brangu šio- «ruūjai pasliką IJrtuvoje tni
H’ >1

DĖL LIETUVOS PASKOLOS 
AMERIKOJE.

J rrikiiiing'iu.j 
I.'islie i; |M- 
•' I. taip »••»- 
k i'|i v.iiidin* 

• •m- |muk

i.pn- j*. 
. • i >;:<il,'ti 

.ii.-- 'I'iaiua- : 
i- ' i i.i* tinai

i -. kai),
• *. in Mes >i* k'itrri’i'-itiiism 

pi ..I.J., »< i;iltit. IU t lion-- 
I I |M < sallillgt.1 alatl*., .itlik 

i. pt valomi |iavartoii ir Imu 
iJ *akau* ,ii» prie molą'*.

I'i,- i-a.- iTi-kjIm. It.'u lii.ii'. 
»• • ir -ii t i.m-iai 'lorui-. 
:...|«',,nii n l.i iuo* Aioviikos 
iH'tttiii, iii'-a. I* t tik piiv.ui 
|>| pro i.i'la-s i luirn. negali 

iii n*ai |<a*"i.miiiga priamo. 
.n ; nu derb'i. p'liku Tad ir 
Į«a.-;.'ir tu n,i • bnkiastijop, 
t'., 1'1,1.11 m ai ,..dr k. imtolm 

Tm '.'i tolu kinu-itne
• II ,' . I*|l-|k**l sali* Hilui).

41 < I .1 .lul- I* IHlf, Al* ■
<->.i ii iml.Ki jo.u- gi riaušių- 
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. • ptiiutii',** Į-iuic*'- t : 
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Aiandie Ekmkutyvio Komi- 
teta atstovai turėjo ilga konfv- 

'rencijų *u |»rilmvusiui^ Lietu-

IK. A. IMTI,
Miimami Mm—wą nmraę 

Vu*« ir sos c*nalM| Ue*
OtMa: SM4 O* m*ims<i KU ■~**mq»

l*n**«r SM»
VZIsiMUAK* *•—11 <»ts *—t »» 

! *Mi« t—4 >b* umummi* *•—*a a 
kit-ko užraukia: la—irjjaa ir šuip įvairių nik i mmMMMMmMBMa^Mn

“Aią dienų Lenkijos Dieta menų. Išdirbti pienai Ims per- j -7. — ■ , ■
(Seimas) užniškė, kad Lanki-[statyti Tarybom*. Tam tik*- Lrrrrrrrrr-rrrtrrrirrrriita 

ja neturi ambicijos priremti- lui. tikimės, kad netrukus į- t . nii|||A| aj*|i
nsi užmesti Lenki jo* pilietybę1 vyks Tarybų *uvažiavimas. t IMi J* DHINIrJIM 

Ibile katn. Jeigu musų armijas Kai-kurie misijos nariai ne- € *«>-■ *>>»«*.«> *..-
—sako ji*—dabar yra rytuo- trukus bus Ncw lorke ir • id u m, nL „ ,

lutos i* priešų tautų, tarri 
lj<-tuva Imtų uiekrno fanu-, 
“te rra uuUius."

21. I’ri'luol: Lirtuvos- armi
jai n-ikuliitiru* gtuldus. ninuiii- 
vijų, vežimus Iri kitokiu* ka- 

į rištai- reicunnis.
31. fina* atšaukimas taukųui ta* yra todėl, kad Chiragoje reikmenų užrakyum 

kuntaumiier is sostu* * \il- - - .
[iiiittt* Iri iš kitų IJetums <!u- 
lių. iairin* lieti' 
tiiėmė. iie|u>'.Miut hrkim .

. auirkacije, linijos, nu-ta'j to..
Taiko* K'iitfvn*ncijos. Ib-uyu--1 
kiu-iji'.- linija turi Imti ufvar- 
k.i ta lmji,ka<i upuutų Vilnių :r 
rišu* kraštu- ''tnografi-kai jai . . . , ■
lirikbiusauėiii- jininga. nr nentiilulinnuia dali* kus; taipgi dalyvavo ir nrnii-.

i ,. .i- i • . ■ • ■ • (i'urt and imriri) ls-nkijos. jo, kuin'lioiur* Ijtngnhn. kuri*,I -D. suteikti laetuvai pimpi-' , . .. 7*1.. -. .• • t* i “lankui—sako t ui tau* kum- netrukus išvažiuoja Lietuvon.
' , I? i*i • i . _ guikštis Nii|iii'lui—itabitr lino- Konferencijoje Ittip-gi dalyva-'

I i*-tuviis i <ld lai kitoju (Kte!) salį, kurt pir-vo pulkininkus Juodoms, pul-1
.. minu.* priklmisė laiikijai: kininktt* l’rrry ir leitenantus

. *I,.I‘1X“., yV*’ ' * ,“,l"J>* iiiu-ii galutinai nuristnėinriii Kinam*. I'asikalliėjinuis įvvku! 
imiikti \tiit tik Lietuvos prie I ' * ‘

! žiūrai.
j 1
vmuis atrisktrti nuo Vokietijos 
ir pri»uh*ii prie Lietuvos K*-.i 
puUikos.

K). Priimt, **lii*ijali' la'*utvo. 
‘Valdžios atstovybę šioje šalyje 
ir tuutiu įsteigti tiesioginį *U-| 
-iiK'šimą tarp Suv' itų Vai 
tijų ir IJetuvos.
Pi. L<*:-tt l.ieliim* iikv*iui.*| 

grįiti siiiu šalin.
I’ i- Pri.'ibiile. Uii-1 

i;-r]«i:>!itu'. *m givn.i 
■ nu. pitmiau bmę Li«*i 
■i*.* .-ji 'tam ..ia’ij*'i l"'i ai 

lakai ii*i.i i
į * * i4t i f'lllt'
vjiIhi unitu 

\ ji i Ut» Lu- i

linini gyventojai pareikalavo delsi, 
mu-ų |uigvlls>s (.’) (Hu» etai- Toje put dienoje Ekzekuly-. • jm^vioui* \iiiv vm>»* •’%T J**” Hiripyr !«*«.vnuitf

,M. *? ji r U?’ invd uur livlp) priėji liulM*vi- vio Komiteto ofimt buvo kun- 
miil hrkino- ’ f. . ........... . e ..kus... Žirninių valia turi išrišti fereueija »u Monsignioru Spla- 

f|vi*us tautinius ir rasiniu* m* iš Ikolono, kuris dalmr Wa- 
Plebiscitii* pri- sbington,. rūpinasi Amerikos 

reikalai*, 
turi Imli ueprigul- kim. Burkv’i laikinai pusitran- j

klsusi mus—
vnlo nuspręsti upie tai, ur Katalikų Tarybų* 
i jei u va

I
♦

♦*

M

---

;tH>ru yra, kud jos gyventojai birbi minėto* Tarybos. aitui- «'
(ninNiZl'H MriiHM / •• fesio* kUMilurtl t-tAnitl*. I —- ... (turėtų žmoniška progų (a fnir

. .Dnu-ipraMlrmųlietn.,,.^., ,( - >#xo
>.a>i. •*(.i_ba»«z •>••** \ .kVlszti •..< * " *

oanui tuutyctę.
[ Tokį idenliškuiuo |žo
[veikslą Lenkijo- uit-
tii-lvri- Anglijo- publikai. < t 
‘kaip tasai jų ideališkunut* yra 

[ pritaikomu* aut vielos Lietu
voj. apie tni liudija žemiau* 

^iiii-" |iiiilu<Mtania* atsitikimus: 
: Šuolių sodžiuje. Vilniau- 

. jiuL'riiijiij. Kuiševlurių npskri 
,tvj. Kietaviškių j aisčiu k bt>. 
vo "kauti atsitikimu*, knn- 
raizdingui parodo lenkų L i 
•Mtnnkavitiią jų užhnfoM vie.

(tow«.
tarpu* 27 d.. 1ių metų. Šilo 

tm mmIžuiu- npieluikėji būro 
itiit-t- inip italurių kairini 
tanku -•Aidcų. Leni ni prak 
Idant nubausti vodzti

■ »*-- ui »nio tr-|ia»i'*'

čiaiuo* sanitarų vienutės Lie
tuvon. Monsigniorat, Splnnc ru 

[pinasi, kad kuogrviėiausia šių- 
■i lieiiuie Lietuvon išvažiuotų. 
viki*' kuomet jisai išgirdo, jog 
Lietuvoje šiuo tarjm siaučia 

.šiltim'** epidemija.
J. J. Bielski*.

Irdonitlirijo* Bitini Vedėja-, j
f

I

I
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AM. L. R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Kun. J. J. Jakaiti*, prezi
dentas. 4I Providencc St., 
Worce*ter. Ma**.

Kun. Pr. Bnčy*. vice-prezi- 
di-ntss. 2634 W. 67th St., 
Chicago, UI.

J. Mockus, iždininku*. 1301 
So..50th Ct.. Cicero, UI.

. Kun. f. Kemėšis, sekreto
rių*. 331 Wertmuutcr avė..

A:

Dr.ABURKE 
(Lietuvis)

*ta w. m«ah utr. 
11*4** Ule. Chum*.

i^utn's limentai |>riima eae 
Nim » iki 19 ««!. ryla 
Nim» 1 Iki 3 vaL po pX!if 
Km f iki I vai. vakare.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Isletoai* Mckinin HU 

UllMt tlMIKUU LIGA* 
3 UI teoath UtMrni Uosles 

W. 33-Um c^tvfs

DR. LEO AWOT1N
(.>«!> u.

AL Ūkano.
įtart* tau. Ilsi rie-4 M., (lib«T>.
KklH Mttwua»l, UlrMfcAl IT 

rti««Aluu 
l« — ir ryty. < •

v aks y*. fH. C-AOA1 4MT
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AMfoi ve !•: >tm»« <•
DR. W. A. MAJOR

rtAd h* IH 
< mm kuu

• <L«o H7I» Mbkipm A e *
• i 1» iki • Uryta* — 1 Iki 
g«. t <*>. f >ta iki 1 >• •takarm
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REIKALAUJA.

T

'TL i
REIKALAUJA. REIKALAUJA. REIKALAUJA.

IM>. KABBOB, IMD. t ninę sergančiai*. Kitos ligoni- 
7.tne„l W;Pri“,uė ’*rK*nČi1 !“«»-

Beredojc, -Į spalio, < vai. ,.|lza yj^tai. jų negalėjo prt- 
vakare, 6v- I’rančiikau* par. kml |(rii|u(^ I1(>
bvetainvjt* įvyk* L. \ yrių 35- privalUkomu iigoninė-
tus kuopom !ii<*ne*tnis gudriu* |ujM 
kimas. Yra daug svarbių rei- ( Su Mary., ligouiln. Mluiua 
kalų aptarti ir kuri* neužkimo- ,jr bedieviai ir žydai ir kataM- 
kėję už “Vytį” meldžiu |«ri- kMi. yfaj v'IPO<xUi apžiuriami. 
skubinti. Pirmininkas. ] pfth kataliku* ateina ir kunl-

! gns jei ligonis reikalauja.
i via ir gydy tojai nepriklauso 
jirie abiejų Ujpmiuių. Jeigu kas

IVvMtų paasdrij, spalio 13 Mima 8L Mary’a Hgoniaės cy- <L, masų parapijos svetainėj „ “^ti įW^tW

buvo prakalbo* gerk kum .l. n •„ tBi norą* jn n*,
laukaičio. Prakalboini* v.-i Uiu TaiJ1|mt yru.Ir

jn. ligmiinį-»^y

vo* gelbėjimui, tai auie laukan į 
spruku, kaip iš **|Mšlolelm 
Aukų nurinkta fcM&lU.

Aukojo sekantieji: 
i*o 2U doL: kuu. 1*. latjsdi*. 

1*. Pamokti*.
l*to IG dol: K. Vaitkevičius.'**'“*- "”>*1 -'"*

B08ILAMD, ILL.

tojai*.

• «
PHILADELPELA, PA.

šv. Jurgiu imrapijuj. paai- 
.biriaivu* gerb. klebonui, kun. 
J. K. ZiiiiIJiui, virica* virtu ki- 
taip, negu kad buvo *eniau*. 

ZitnldvM inu vrą
V.-gmŪb^ 7. Stūmiui 7i|«*iiy wėję<‘ prakilniuuae dar- 
Plerpa, R. Naujukietiė, P. Ku*. •'**-* Ji* hbdariugiems n-ika 
teikaitė. (*••“* aul<oša paskutinį skatikų.

Po 5 doL - A. LaTv*. V Va- ’J" 'Urimi >Tt Uip 
*iXrx S* ii.:r“r5 »*“•• 

ku*. kl. Vaėkiutė. \\Niek«*. K.' Jw ,r fano 
Rašknuzka*. .1. Janui, viėiu*. J.!,r. .•"•buua j:
Fūuliergaa. A. ėegiy*, V. Km i‘••į“““

n Ju—riJįuM. ( in,; kud; gal<*luma*. Maxai galėtina 
<*•***. ‘••o 

viumdms, J.RCmm^*, J. Dmu-,T 
brarnka*, A. Nekraš.*, A. Ei-Į™* ! ,, . pagrtl^ T”
U*, M. Kuraitis J. Iz-h-ika. i y™"*- ,l*U*nM **

X Tiškevičių. BXUU
Isatouas t±XML lJ* *«««<•<*• uartiavo*
Pu 1 duL:«. SUruka*. Fiva-!

riuaa*. IMmki*. Po«kiurica*.i‘l’-,S". v'.**w’mwdH,lt“"*M,Jr 
Makari*. V. Porim, Ii. liuni i-į ""'"‘‘‘"'T' 
cius, J. VaiMiNrium, C. J«uriuJ Ka,P J’.'*?’“
V. NaviekaG J, PrlndcaitiJ***«* *"**
Kanuiauakas J. Zabiela, mar-i1?** Kiekviena* umkrieivi. pa
ku* J Zika*. I k kad yra darbštų* vilkė--SirtauūsK Deivikien.-. X | J*"-^‘dm dar tik kaip jia kle- 

IJUa. J. Suimta. V. Miša J.ll«H«*Ua «'■ Jurgai parafajoj, 
liauka*, P. ZSmim! P Bu ««* ki«* *- ^^Hmvu 

dneika. K Alinmiavičii-m-. p. ! labu'. X ardau unzy.
Bartkų*. K. Grmdya. V. Mik- J“n?o l“r-
ueviėiu*, AL Šilkas J- Samulio- i
■dsųlCSalamia.K.Nemajmm
■ė, BmnMaariūeNČ. E. teki.- . f “

|*irm ju atėjimo, vizai mažai

_ Pirmiau |mrafuja Neturėjo 
nė’ M. (lapšieiiė. J. Franek^ (mMAilL Dalmr

K. Zilinzku*.
Kitų aukų* MiiulkeMiė*.
Visu labu surinktu £313.10. 
širdingai ačiū aukavusieiu*!

WATEKBURY, COMM.

XVaterlmry’<> lietuviui m-vi*i 
turi tikrų .upratiuių upa- Ilgo. (ir 
niiw* (bo*pitid*>. Man tenka 
ginlėt |M-ikinnt vienų. » giriniu 
kitų, lžauginuria kaliui n|H<-ju« 
tie. katrie m'-ra laivę nei vieno, 
jr-, uei antroje.

Zuiogu- |iri*ikluu*ę* tokių 
kalbų, reikalui ntė-ju*. laja 
juitekti j tų ligoninę, katra lai
vo jum i*|*-ikta. .Ii- tuip luiiritii 
jų |M-r*i*iuto. kad ir ajizukyti 
iK-galiuui.

Ligoninių i ardai taip-gi kai- 
kuriuo* Mklaidiua. fhdžitunn 
iš inų* nežino lai* ja* udaiko ir1 
ka* valdo.

AVaterbnry’u lig»niuę lietu
viai vadina iui.-*t<> ligoniu.'.

DaageHs Ustavių artiM, kaip 
tapti Suvienytų Valdi j* pilie- 
ėiu. Vpoė daugeli* nežino, 
kaip ilgai reikia išgyventi Su
vienytose VaHijoec kol tapti 
pilnu piliečiu. Pirui neg paduu-i 
Ii prašymų pilnųjų po|a*nj. j* j 
11 it viliai reikalu.^:i išgyveni i 
tnsžintizin jienkeriu* metu* ir 
turėti pi nuaria* poperaa per 
tlviejus metu*.

To yra reikalaujama i* vi*ų 
ateivių, i*«kyru* jurininku* ir 
kareiviu*, iš jų tcreiknlaujuitm 
tiktai trejmi asetna iigyvmli, 
per dvieju* metu* tun'-ti pir- 
nm*ia* |*>|teni* ir garbingų 
iš tnrtiyztė* ]mliito*nviiuų. Tn- 
išėmimą* taip-|Kit yra prilai
koma* jirir jurininkij,kuric dir 
ha ant Aiueriko* pirkliškų lai-

Y*ra daug at*itikiinų. kuriuo* 
*e žmogų* negali vi** ]**kirtų '

I

VAIKAI
HTISTS

DĖL

b E L

l*RAti|Nl^i

PAKAVIMO

IR
Išl'ILDYMu L2&AKYML

17.8AKYMF IŠPILDYMO

RIŠIMU

X

MVKTINII*

Amžiau* mm Iii iki Iii urėtų.
i

(''ienai* ne vinį liktai "j.*s>” 
bei juuao j n lo.ru ir gira ateiti*

laiko išgyventi vienoje vj<.|o. j vaikui kuri* pari*ii* mvu gabuma. 
jr. Tokiuose atritikiniuo**-. jei ■*ok~ prityrimu nereikia.
norima tapti jiiiicviii. rcikn- 
Inujaina dviejų limlininkų ibi- 
rirašyti nnt pilirtyl*-* |Hi]*-nj 
aplikncijo* i* kiekvieno* vio-, 
tu*, kurioje aplikuota* gyveno. 
Jeigu gyvenimo vieta yra kito
je valstijoje, reikia dviejų liu
dininkų iš to* valstijų*. Jeigu 
pnišyuui* yrn jmduotr.* N«-w 
Yorko valstijoj, o prašymo da- ai.lnn* .tarti 
rėja* yra išgyvenę* Ne*r Y'or- gantui taika ir jaunu tyra, 
ko tik dvieju* metu*, užtenku 
tik dviejų liudininkų, kurio 
imžino jj per tuo* dvieju* me
ta*. o kiti liudininkai gali Imti 
iš tų valstijų, kurioae jis pir
miem gyvenu, t. y. jei ji* gyve. 
au j«T pirme«mu* trejų* metu- 
<Niiu valstijoj, perrikniuarin* j Į 
Nr*r York*. reikia turėti pn- 
Irirtimmų mm dviejų lindima- 
kų iš Ohio. Tokiame alritiki- 
mc jam yra duodama aplika
cija, *a karia gulė* gauti paDa- 
dijiniu* nuo Ohio valstija* liu- 
■liniukų. Ta a|dikarija yra *iun 
emiiui į Nnluralimeijo* Biurą 
ir pa*kirtu laiku jam |irnne*a- 
imi, kada liisliniukai bu* pri- 
iatlL Tada apiikanla* apie tai

|«t*nko, ka.la jiems reikė* pri
imti. l'ž išgavimi; |mliudijiiin; 
nelygini mokinus įvairiose val
stijom*. vienur .įauginu, kitur 
mažiau.

Algi* laimi gen*.

■uultrli -kaityti ir

AR Į 
i Me* UriluilaujuuH'

PRITYRĖ
Jauuu Vaikytu;

I
GAI.I 

ge

tuntu aitu

IR

JAINOS MOTERIS

SI ARBA BE

PRITYRIMO

reikalingas prie

bl.lKAVIMO

SK AITU AVIMU

ža-la stalyti |«tr. mtik.vkl*. ku
ri ėia luitui yra reikalinga. Jau 
tn* turėjo imti m*uai įvykdinta. 
Neturint savu mokyklon, tiaugu 
ma sulenkt-jo lenk* mokykloje 
ir pamiršo lieturių kalia;. Ih-t 
tinltar likittH-* greitai *ulaukii| 
ntokyklo*. IliebiiHtiKltt lietuviai 
gyventojai yra u«*lų* žumhh-*| 

viri nori kogreiėiuuria • 
|in*latyti natkyklų.

j Turiną* ir gitla; vargoiiiuiii-r 
‘ L-u ■■ Gew«M..*i*u Lo... >1..1.>...

mų »u užruia-žių tuutumi*, už 
i ugpjut'iu iu« ne*j, lUlll m. Ini ■ 
žnuų rugpjūčiu mėu. Iiuvu už 
Ižn/M&H rugp., mis uū Iš
vežimų už aėluuiuu* iin'-ia-riu*. 
Iiaigiaiity - rugp. m., i!*lB, lmvo 
už F-.k*l»l.s(2,lMilygiitu- m

JAISttS MERGINUS

PRASILAVINTI I.ABAI

|RAI IlIZNIJi: IR Tt U PAHt |

LAIKE GAi NANT GERA Al.

GA KOKIA \i:a MOKAMA

PAS MI K

DARBAS PAsYilVlS.4
.DARBU BAIAUUb UElivs

ĮGEBA PUlEtlt ItA
llll JlPus VALANDOS

I

Turi
Angliškai ir bent liuli užiaaige*
pimliny muilyki*. Viri.* •l.i'.to p \ht I.IM \s I Z t ĮKRISTA* 

‘b,,’įTtW Bl H iiAit.h. PRADINE

MoKYKLA IR KALBĖT)
! R AKYTI ANGLIŠKAI.
i ------------

tisžcvlt*. ViH.h
|vl«l.n u*

rafyti

I

Ohicajo Ar*, ir Larrabee St.

Employmeat Offiee 
Pirmos Lubos

Musų ELI.IOT-FlsnER

Taif.nl it P.n.M IVaI SI.rių

■*>.tyriais* nervikalitigin

l
i

Gera iu>Xr-ti* ir padui u. <biriu.

. _______ |
1 Cmiam Buliiam taiki nui gera i 

• R p.-tųn [uetlnmil IK* <lnb4r darin 

dina.

oPKRATUUKOS

PArTUS ATIDARYMU

INI1ENING

I.AISKI.' DE8TIM0

l'imlitH* Mokytini ir Augitc*- 
m* M<4ykl* užhaigaM M luti- 
n> gnl- gauti <ėno darbą kcC 

įtiktai a.«i. luri kalbrii. dmhyti 
•T rašyti Angliaiui.

■ ■ ■ "
Turi kall>ėii Aaityli ir rašyti* 

A.igliakai ir brttt Inrt l>tlli iiMmi 
aę* Pnt-liiH- M*Ai kia.

“ Į

MQNTGO»YWARD&CO Cfcia«o Am. ir Umbra M.

- ■ I -
= - -=x_ -----------------------T MONTGOMERYWARD&CO

Darbas.

Sulyx stalirtikų |iansh>m*.! 
savo liudininkam* ir kad ateivių svrtimtmišių Su- 

vienytose Valstijose yra apie 
111'š visų gyvrafojų. U-t »a- 
i., darbu ji* pristato apie 

.51', visų išdirliy-ėių kaip 
indu*trijinių. taip ir na-rlte-j 
aiškų. •

ISUTRAUKA RKKOMSTRUK- 
CUOS DARBO.

Komercija.

t žrubežių ir X idau* Ko 
inercijų* Biuiu* i»d<-*to Būvi.*- 

ką. p. lirajaiizkų. kiiri*<lni'l>wi-:i<* '“**« l’“^'** "‘k- 
Į.ia-i jaimiioiiH-iii-* tar|a- ir imi- 
į kimi gaua di.h-lį cliurų. kurį nu
daro gabų* dainininkai. P-n* 

j<:mjaii>kn* mokina nevien *u- 
Įniigu«ių i'honi. l*-t ir n>nžt;
nn-rguiėiii cburų. kurį ziidnro 
apie 24 mergaitės. 

Vi*i šv.
yra dėkiugi vargonininkui.

R oralini etų.

Motorai.

Snit F*ntm*i*Cu ('btoitiele »a- 
k<>. kud -uIį g *tnti*tik* Su 
ii<ųiyiiw t nl*tijo*e 
yra vnrfujntim apie 
ntiloiuoliiliti.

Emigracija.

Nevi YorL Tinti-- 
kml *paliu

šiais li.ti
R.iaai.iaai

r. Jurgiu pampijonai ♦A<AW^>t»4/Wti per tiek >*ul iui-i Kauti dali 
iri vargonininkui. Lu pereitai* liftui*. ,ro tl

HANSAS CITY. HANSAS.

Pasižvalgius |*o laikraščiu*.
Ji<* muile. Iiu<l miestą- jn pu mula. .Liti-, žiuių-žitodi* ii ivai , 
ėflll ... \ I • - . a * ***** .1... * Ižiuri. Ne. Miestą* is-turi nieko iu; lietui ii; kolonijų. ■■ t> mų* 
bendra visai *u jn. Tų ligoninę 1 knuijadio n-tui kada pitėmiji. 
Įniko grupė žiiuniii;. klientai* 
lik gauna Ittkru* už. nuuuy ir 
vtetip

Si. .Mnry'r liguuui* yru p*, 
tuiostr. n pauMo priežiūra At 
I talo h g iiui*>-t.ibu. bet taip yra.

Jeigu lui* alrejtft^ apie tai. 
tegu nueinu luirrto nntnan 
H jti liuli) n pi-rttilikrinn. Cta 
ee*«-rya iru ijiuiumu. nuirę*. 
Ligoninė katulikičku. la-l ih 
vien <ici kaiaiiktt Pruuia hg<> 
tint* įvairiu tanių ir tuiejuno.

Melai ulgal. kmia riaute 1» 
pauialtoji inllu.'iira. tuie 
pnytlJ. pilių-• *'a

{ ih žiūrint, knd ir ėin lietuviai 

įknt.ilikai nuoširdžiai .birbiiojn 
Į i l.-vyiH * iuukImi. Turiną-zu
iti r< I. llaud-Kryuau* t.-ni*- 

ui >-l.yrių. kilti ri.okuungai 
ii.-ilna: luiuin- iMžtu.-in ir dnr 
in- draugijų*. Kl<d*>mtuja pa* 

p u-.luiųtr dnrlėtii* kunigą K. 
Ntrypk’.. .Lnii veikiant ir 
I-III- -Inllgll įeikit. Vieto- 

'im i.n Lu'aliLni 
įIui.;i kun. J 
i p. i'tui'-.ui imu kui

s i- 
lič

iu didelei d.- 
Mmkiui. tie* j” 

K Skry p-

t A •!«*

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS.

Chicago Avė. D Larrabee 8t.

Mr* pat>«*d -.ieGij r**mr atsi 
<1ii'ae» ir lutrralue Gaivia tk- 
lai j M; Kilu, nu* "bsų,"

MONTGOMERYWARD&CO

I ^72

Chicago Are. ir Lambra SL

MONTGOMERYVARDACO

< —. ... —

Žemdirbyste.
Yra i.pejauin, kad Kuuudo- 

kviečių derliu* pasiek* 23<i,. 
IMKI.USt bUM-lių. ijUJSMUMI) bu-j 
Aelitj bu* )Uldtiolli, lll.tkMl.Dišl 
naminiam vartojimui, o UkUUU.! 
lesi |utlik* M-kiul.

Anglys
liuli Siti*: Joni milu- prane

ša. Lud L-ti*l •, Jot: u. k'Ini ui'- 
U*-H) keiit’mu- Im i.niejn ■ 
imi - šildymui nnnm Ne-> t oi 
k«.

■ui. .

I\ t *i
ll|M
III I

t.thoo* i 
kutp kl<l|. 
" IPIVJI • l

l.nh! lt
1 , y a

litnli'MI
f M' 
•i ;

P*T*PA'.‘:

.<1. 
. m««>l R|m«8«a ■» ’»• •• MH14U i<-
|ilniikė į ė/itopų *ii 4..MI" jui- 
-nžieriij. i- kurių 2.'»mi Imi., 

I italai, l.-n'.i.i. ir graikui, i - 
1ziiK'j.u.li< j. ūmo -u . .....

i- z>*mių, kuria- r t 
-ily* y tu mmjiii apturėję luifc,- 
karė*.

Maisto Administracija

XV. A. Glu-aow. Mhi-t. A-!-, 
fnini.-tni*-ijo. imtarėjm-. -p»il>' 
* di.-iiii pii.lnvė- Liliu s,-nn’.. 
komitetui, kini- tirinė-jii <-uk j 
rau- *toii. I.ml luitu įn-,.1' 
F«-.|»-ralė • ii. rau- koiito.1
iki gruodžio -L IBJt m. i.i> i 
nelvi-ti vnkr.i'i- kainom- 
ti atigštvn.

Geli runkeliai

K., t...... .
u tarini -u 
linini diilklint

*|U.INIU.im*I

pinlit
4 <1. H įnirai

I.

l’lali* .«
hi 

IUI Atii'tlk' 
l|»1 tltlMrft I H

K H lai

I Mmh

k

\\

: KALBĖTOJO MARŠRUTAS.

Inhnierin* P. J. tIURIS 
važinėja Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės reikalais po Vaka- 
rines Valstijas. Jis sakys pra 
kalbas šiose lietuvių kolonijo 
se:

Spaliu 3*I*.i\!.hi o|iu.
Spalių 2-.'4'i*li ■!■■. Giliu 
Spuli'i 24i*Graud ltu|d«l. Mv-li. 
S|uJių
lm|4r. 
lur|Ar

I —*
l-pkr.
U|.kr. 22 R-l-LI. III
IsijAr. 
Lapkr. 
<«- iimI 
t i rami 

l.-it.»l •
I. 1 .Į
«
Gristi
Grumi,

ŽMirtry. Imi.
3 iki liiru#.. |į|.
* tVi.uluKun, 

?l h. u..*liu VVt.
11 sį. i... in'.. Vt • 
i.:M«liwu. m
I.i tkl 3*M’ltiraei, III.

gb-shruv t ily |.| 
IZI-Oinuno N»-I.r. 
r^Pi|*»hurch Aibgi.i 
• pope t Piu.tnr 
lulnirr l'ittd-uriih m.b*. 
•< M...-I.... • •: P., 
lo XV.ll t I.K1..I P. 
t : 11 |*hll ei. įpili* 

I I lala- tt t I*, .lt r

t} 
IT Sll > >

p*.
p..

t

i
«
i

«
»

• t

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOI/IS 

t n it it.

■ HM *»»• <4
I •• I ...no .. Vl

:c
«
t 
«

« 
t
i
i
« 
«
i 
«
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SEARS ROEBUCK ANDCO*
VAIKINAI JAI XI VVI4AI

VV1IAI.
JAI XI VAIKINAI.

Ii* iki 27 lut-ty inunu*.

TAVoitr ii: iasicntimi* 
SKVU1IJK.

Ihrbit iuimu ir
iwi« Ją riii'iM . ai «ti^ kiuo
tl U/Klkt įriti* V%liM*t. Ptikoo! 
Hrrt |"* : MžiiJiiiim*.

X H K * »
IG 11*4 I* .M M.**^M«U«.
I.ENCVAS hAltltAs

IM iMpTZ'lo •kfil't D«I|« .
••f!'** ir Tm* vru mIji

VYIIAI
imi Tt«••!.’»«• . MII*

ru» ir L’R.J k «l«rb«nM km. !•».. 
|spNls.\t«», G«l. |*t**2»< AfeMlulItJ. 
G<r»i h««4.8Mi» \
•|*» * im tk« I.I * i| i
l»i» ’
SEARSROEBUCK ANDCO. 

Hotaan & Arthuifton St.

*•• I* '1 .1 ■«' •t < -t.< • t
iMlmi

w traalt* l***|* • !!«••• • 
-21 U *M|». M.

ir

iGėl*.

PRANEŠIMAS.
•’i ‘i- rt oe 'i. U . I •<’i

i . u ii.-tiivi-k •
Cevrrykų laitymo Šapu 
JUOZAPAS KI.UMBIS

< i; «■• i«tt*..is« H’ • i<»i

«4f«t1

SEARS ROEBUCK AM>0&
MERGAITES IR JAINOS 

MUTEU1E.
OFISU DARBAI.

Gi tą* padui u* tlarba* amag 
■>fi*u<ar ir Taioru Ayriome kar 
Kalima eauri viria ka.| ir trrpri- 
tim«i*i ūme «lari*-. jogu Kali 
i.ioti 4-» iliumi. <*kiuutt ufoakv- 
tuu* .Itnkmai ant uw*inrira ir t.l.

TAVO1.T Ii: IssirVTIMC
•

Genu |4d»n<o ii«1m yra *is- 
|...i.« jaunom* tia-mitrUMi ir 
MUI.-.1IO iiam-inu. kūma nurėm 
|tlri«li unaik.in.u*. rid |>*kdioa 
tr lakiidi 1*1.o-a u.udl žaidė. 
\|.te-L... f.-i. tyku. Grąžai*.

laa-u skyrru<~. Sverti 
|M/«* i niUlit tlištl*.

K).lh.\I.IXGA KABIUKO 
PAGELBA

latttia- daru* ir nitrreungas 
4jiI<i. i.tu*ų Popieriai* Dežu>ia 
l abi ik* X. ųt”i ir Sianmių To- 
|>|t|U Fabrikt

Daliui pūduiiu* Piutlžui ai-
■ ■ t.-k.- p-tii. t't;.iĮrvna* 

t . << i. ..Ims** G. ta prt«a idaokti 
■luti*, talanil.** *4ai iki -4:LV Su- 
I t tin. iki f*Ht.

SEARSROEBUCK ANDCO. 
Homan A Arthington St

>.4 SEARS ROEBUCK ANDCO.
I--II \T1M" SK> RIU VYRAI

I.A T i .i krr iai reika
lui,. i l—untima

I»r. P. P ZAU YS 
Orolota*

-a* <•••*

III

■
firitfM '<* ir

J

G» t». u. luitu. V *J*dO-* 8 00 
.*1 ( 4 ■ b'ib*t*nu ilu furt 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
H'it.r r Artliiugtoe Bt.

.i

lo.ru
Taif.nl


9
V

D R MIRAI

Į CHICAGOJE. Į‘“ST
KATALKBKOS ŠVENTES. M. ir net m-žinąs kia-k ti, ir 

■ - Įnm, ym. Tuo- ap-kailyniu-
Trečiadienis, spalio 22 d., Į ji< ėmę* iš kompanijų* >r,skai 

M", tai >tų-kai1ai-a- gali lalll ir 
i.al.iiy daiktu, kokiu kompanija 
m-t uri.

________ Aiandia- turi u irinl-ima 
FEDERALE VALDŽIA PA-|“!',■‘“• lran*|mrtaeiji

nn.w^ komita-ta-. Sakoma, -vai
ty- ji- majoro )malu<atu- pbiiu- 
<ipi<- siiniitnit-i|ialiiui\inui t-u 
■nie-tinini.'i j gal va-kariii.

Sv. Kardulė.
Ketvirtadienis spalio 23 d.. 

Av. Severinas.

KALE KOVA PRIEŠ 
SALIUNININKUS.

Kelios deiimtys agentu veikia
CMeacoje. REPORTERIS PLUKO

DIRBTUVĖSE.
Virto* f»b-ralė vnldžin at- 

hkilini Hilu virto- |M>livij<>- |nn j 
dėjo k»v9 ptė-š -aliuuiuinku-. 
katrie nvfiibbt kaušu mrtu 
prohibHjo- į-tatymo. šali«- 
mokr-čiii kob-klnriau- pan-l 
luninka-- Itutilap tvirtina, knd 
| kelia* dietui* Chieagos *a 
liunininkai bu- eu(MŽiitdint i 
ru pruliibicijue jrtatymu ir nei 
vienam -idiute- ištrnškii-ieji 
nogan- svaigalu, katruo-*- vrn! 
itallginu pu-u - vienu niiušiin 
čio alkoholiu.

Tam lik-lui *uorguuiaurta 
Anuojanti* būry- agenlt). I 
Jiem* išakyta areštuoti kiek- 
vien:? saliiminink^. kuri* |*-r- i 
žengia pruhilii*ij*»* pta1yiu:i.. kuolu, ligi L,--liu l,lam|M»j«-. į.i 
Suareštuotu* laukia nrl>a pi- jvairio- iiyši™ le|aalu> ir rilie- 
aipsš pabunda arba kalėji-'

Ligaiol Cliiragnjr seaM- 
tvrlgta j jokiu* į*tatymuA Di- 
džinmoj aaliunt) kuone viešai 
passavei pardavinėta avniga- 
lai. Polieijai l«ro įuakyfa pra- 
atiragnoiu* areštuoti. Brt po
licija šitam reikale nrpa<lari- 
jokio pažangumo.

Taa tarps gatvė** ir viešo
se virtom* dažnai paailaiky- 
dav<> nutikti nuMkaušu*ii) žmo 
■tų. Aiika, kad jie aaUnaimae 
gaudavo avaigalų. I*a«iginlo 
rraaiaknmiimn.
antorooliilirtni 
fcnonitj.

Tad dnbnr ir 
tvarkyti nalinatninku*. Jei jie t_j .-.™.
sieko nealaro iš vb-to* pogri-Mniksoju lik virai *vrtim.-:«- 
jos, ture* reikalu* ru psflai* liai, >ukur»1yti mdiknlitt ng»

* Į totorių.
I‘e|»ort*-ti-. n<firi|Kižį*1a *!nr 

bitiinkii rrikntar inui. Tik |ui 
• žymi, jog <|arliu ndathlm- turė
tų Imt trum|n*raH> ir viena dii 
liu tit-il-iu «avni|ėj<<. Tai vi«- 
kn*.

, Toki*- rv|M>rteiiai laitui pa 
■ tinka plieno trit-lui. Xe*. rn-i.
»u tu tru»t„ žinia jie ir ••der

liu," gaunu.

Jis nepripažįsta visu darbinin 
kp reikalavimu.

Viliui angliško ilunntsčiii 
tliiramaja- tv|»itl<-ii»- -ii;iilvoj<i 
L-tinli įlarlu) plii-iui ilirlituvi-M-

U TOWW OP LAKE.

Z- minu l«-lpa -uraša- nuko- 
• ju-iii l.i'-iuvu |Kikrašėiii<>-e
II. <<>.|| lutu- -teigti I*-! I.IIII. J 
I . ilaiė«> prakallm*. I>nvii-ia
III. ........’* <1.. N<-|iU*i| Hali Ve
laila-je. Aukoju;

Kun. A. Skrvpko ♦i’.’.im.
J. Simaiti- $Jt>.'*t.
K. <M<-I.tiiė $IAt«t.
pu II alui.; |tr. A. Ilulkan-- 

I a- it I*. Agli-ka-.
Pu pi akd.: II. Tiško*. J. tV. 

te-li ••. \. JaiH-au-ki*. K. tlnėla-- 
li-. <l. Avuraita’-. |l. Jiirgutaitė. 
< i. ič-’t.il.iu kaili-. .1. \nu a'*!n . 
J. Jakuli-. A. Šileika. A. Ver
šelis S. Halėius J. XanM*ln*. 
X. Sukaitė. .1. Jnalgnlvis A. 
I.aiitie-kaila’-. Vaičiulailė,

laimkus K. .Ina-ilisi-I

tuindr Gary ir artnrniškai |si j -•■ Monkailė F<i*t.
I. a. 1„A__ il^A______  ' L* Ilstirti, kaip li-n ilnlcar ilirlianin. 

knip -linkti* įlarlm-. kaip 
daili; dailiiiiinkaiu- mnknnm ii 
tl.

Tuo tik-lu ji-ai |m>itai-<- į 
diirliiiiinko drabužiu-, nuėjo 
k<ini|iuuijo- ufi-an ir gavo dar
iu?. I'ž.ti-ko jam dirbti tris va
landa-. .Ii> Inivn pridatyta- 
tdi.-jiiiili milžinišku. uia.iih.-i-.;

Itažnni girti 
ra važinėdavo

sugalvota >11-

federaKu valdžiai* ap-ntai*.

Mara*. K. ibdoĄS S. tVkaus 
ki*. K. Tamtamas. P. Vaičkau, 
A. Vaiski*.

Smulkių 1147.1S.
Vira labo JORI*.
Atėmus išlaidą* 4-UI.IR. li«*ka 

SttNUn.
V. Stancikas, K. V. 5 sk. ražt

PRANEŠIMAS.

šiui-iui prauešu u.itiaiii'. jei* 
-ekaidis' siisirinkiiiuas A. M. C. 
nnd lt. \V. of X. A. l.>*-al 2’u 
Im- ketvergi, vaktiri-, s|inliu 23 
•I.. “ vai., p. I,ientiii>kiu švelni 
nėję, prie dtstos ir So. I‘aiiliun 
••atviii. Visus .nariu- ir iinrra 
kviestame atsilankyti, ne* slaug 
švarluŲ dalyk?) turim apsvar
styti. Eidami mokėti inšia-sintŲ 
lui-ki'.-ėill. ineldžiillne llteili i 
muši? raštinę, kuri rausiasi |«rie 
I.VCi Su. Mambrė-M ava. Alsia- 
rn kaMlien nuo 2 vai. |m> pb-tų 
iki N vai. vakare. Valdyba.
■ Jll ■■—ju

It LIETUVOS.

n

MASTERSCHOOL,

190 H. Stato Str.

E. Itnklis-I*- $*.«•.
pu ■■ .lui.; <t. Msditiaviėaitš.

M. Ililiški-. P. E-kas. O. Riin- 
dielu’-.

p.. :> šiol.: P. Itsl-kis. K. Iii- 
įsikali ki-. .1. šiiin-tiii*. A. Zslu- 
tia-. J. Juškevičius. A. Zalia- 
viėia*. I- Jakinmuska*. I*. 
Hertnuavis-ins. I. Mėlis. P. Jo- 

'nikaits*. I*. Znuls-is'-iuls'-, lt. Vi- 
lariniiė. N. < »ll«-.kis. .1. l*>-llai-. 

IV. I’i-lraviėiits. P. Kiiisb-ri>. J. 
Aattdviiienė. i*. Itirbailė. It. 
Znusitaitė. J. Aušinki*. A. 
Ntambraitė. J. Juraška. I*. I‘e<- 

1 rauskas. K. Nkamėtms. A. 
Paukštis J. Juiiušas. J. I*e- 
šau.-ki*. A. <s's-iiis. J. <šaixaus- 
ki*. M. Knslalsa. lt. Mažeika. J. 
Itileišis. I*. Mikaila. J. Aetkai- 
tė.J. Itrauiu.-kis. lt. Artiušailė. 
lt. Ziugu*. A. Morkus.V. Sau- 
muas. J. Kairys. A. J.-siulaitė. 
K. Eilb-iuts. J. t'iluuskn*. t*. 
itirgi'Jas. M. Mikšaitė. K. I'r- 
rn-žiu*. A. lanttdindūs. <1. 
Trakšelnitė. K. Sakas. J. Zal<-r- 
ki*. K. Montvila*. .1. tSlimtskis. 
<1. Ifals-tunas. I*. Kmttlsislis.

Pu 2 •'•>).; t. šs-sb*. E. Zu 
knuskaits'-. t*s-r|*-'i*. M. Va- 
■ i|inn>l:i>. V. iLlI’iilksstii*. J. 
Knnušėua'. K. Kalim-ismė. A. 
šs-t|>i-ti*. I*. Miknlaitis>. I- Ha- 
laii-ki*. S. įtarui*. M. Sb-ivine- 
ki*-.r'-.

Pu I stssi.: M. <<ns|Mi*ns. J.

I

jus. Vai* -ulauki— pii-tit įniko. 
Išėję* •» •** kaip rreratvėri- 
nut*. Ilgas laikas turėję* prau
sti™ ir valyti™. |X-r In. tri- 
valandas nžalirlię* apie pusan
tro dol.

Tn« n-|mrtrri* |ari|tažj-1n. 
jog siurbus tikrai virtami* nr- 
liaki-nčiaina.-. Ib-t jis mitintų* 
pri<-ža*lirx. kuki<-in* galam- 
darbininkai streikuoja. Sako, 
jir |atpratę dirbti sunkiu* dar 
bu*. Imi tas jinn*. girdi, ir 
tinku.

Kiipmntnitut. ji> ym didi- 
dnrtiininkn jiriošininkns ir 
plieno tni-tn uNnrėjns. X.-- 
jis tvirtina, jog šiandie stn-i 
ku iih-Iii Luniu- vi-i ameriko 
luti sfarbinirikai dirba. Naku.

I

Mažu Nažlaitit, Balsai.
Ju levai PnuM-iSoM Sikirln 

M'rfiha f»< tėvai* Auratle. abu
du mirė A. A. jir paėjo M Kau
lui tiuli. Itaarinii, A|«kr. I.i<alii, 
|Kir. Tie kūdikiai įlaluir ranalad 
|«a- velionio am-rį Michaliną Ki 
kieraitę. paa vyrai IHmkienr,Ti- 
tavimi) niHKtr Itaoeiliin a|mkr. 
Kaulio Ita-dvliaa..

Tia- iia-laiėtai pairafca xavu ik-l- 
«ij Anrriteoj gyvrauiačis Kasi- 
mirt*. Povilo ir Siauialavo* Au- 
gak-ityKs* apie juo* žinot arlm 
jie palva lai ataliaukia arkaaėię 
adresu:

Kautuicraa **,
4*26 Ra. Prinretm Aw~ 

tbongav lik

S. D. LACHAW1CZ

T.

PAIEŠKOJIMAI. SERGĖKITE SAVO AKIS.

Žinovai tvirtina, jog gatve- 
kariai* važina'-jimn- išnaujo at 
*iei« 5 cralni. Sakai, Statė l’uli 
Iie l’tilitie* komi-ija ateinan
ti penktadieni -ugnpiin* ir 
vėl fi rentų* vietoje " ra-nti). 
Komi-ija tnip paalary* |ta-i 
rrmdama tuo. jog gatvekarin 
kompanija gali ga-ral ver-tii- 
ir ra 5 rentai*.

Anq dii-nn išklnn-inėjimi, 
metu Įiaminėta komi-ija turėjo 
progai- jmtirti. kaip kmnpnni-i 
ja augštni npkainuuja -avai 
nnoravyln-s

Kompanijai- 
Itrimi liudijai, jog 
nuo-nvyliii, vertė 
tllilijolii, dolia-liil. 
vykit, -kaitliun I*- gntvi-katiii. 
trailii, ir kt. iir-iiia kuiii|iuniju- 
užlail.<>mi arkliai, ka-li atitolau 
kiliai ir kl.

45 arkliu- inžinierių, 
npkninnvo $lfl,l2n Pu. 
klau-tn, kaip --ui tie i 
kaip jie vrn liiikniui. . 
»ak«, ju 
altini- -kiliniuo. -Iu i 
tuvi taip ilgiai, knip 
naudojami.

Tn- j«t yra ir -u 
J”. UUltMlrtrui i tiii», ] 
Tliau*l flUlufliuhiliu'l. b 
nn painiu t n knipir u

Initnirriu. |»riitn

POLICIJOS KLAUSIMAS 
ATIDĖTAS TOLIAUS.

inžinierių- 
k»tn|*:ititjo- 

-ia-kin J**1 
Tl, mio-a

B® U
panaikins vio«o nkUjimtis ir išvalys ii gatma visas pleištam«- 
!*a«lrai tik retkar^tsts suvilfyraas pilvus apsaMfoi nv** 

ateinaujmtmo.
Rl’Fn.ES yra maititnca maudyne nlvos odai ir plaukam*. 

ii nrsnradtn* n<i jaatriansiot odas. Jos necaklr apsieiti be 
IV F F L ES. jei tnriie pleiskaną.

Jo* airtirkminkae ttardnna jums oi $$c. bonkoit. Mes uini 
ralnar atsiust jvm* tiesime. Jei rauooaitr Mto J»*w ?.« r««w* 
mariutais ar money vrder. kurioms sifskite irao adreso: 
-~^r. AO.MtCKTUeCO.s SYMM ■rMdsray. He«ro«k-«~

< .-a-ar*. I*. Jakuti*. S. Lukai-

*.
V 
l’a-troku-.

| Slaiida'Vii-. J. t'niikšli-. I*, tį 
tia-Įaara*. E. Italirakuiiteiu*-. A.1 
l.ukošie**-. J. Kardeli*.Z. Itrii-

. la-miitė. J. Ik-rmilas A. Alanni- 
Ivia-itM. K. Dargi*. J. tJinliala*.

M. tia-priru-. -I. t 'i»iia*. I*. Ja 
kuli*. S. Lukošių-. J. Merkeri*, 
J. .lurgiiėiu*. V. l<ilKiu*kn*. i*, 
raaaėu-. K. I 'f lli-zill-. < t. taa.lu- 
l.tii-knila*'. A. l'rinAn*. S. Zit- 
I.-aiėiu-. A. Slan*lova-. M. 
|,a-lruši-viėienė. S. Kulya'a-. Ik 
Juraška. J. <ii*a'-n*. J. Knšalal- 
Iu-. -I. Iiartku*. .1. Jmtudavi- 
<’-iif. I*. Stan*!ova*. I*. Ilarši*. 
V. IVtktt-. S. .loab-iki*. S. Aini- 
ku*. V. Kuiziną-. S. šutiniams.! 
'. Sadnu.-ki*. 

ėva-ikniirki*. -I. 
i‘ai’» i'ia'tė. M-
*-i;oii-m-.
\ nlmgnii-ki-, 
Maa'iitlirhė. E. 
I'a-tkll*. 
I.<*l>č. . 
-ku 
kl-, 
V.
I,ndr>*šti-. A. ■ 
K taukšta. I*. I rt 
.-iu-. X Mlfci.leli.

iu-. X. 
.1 Č.-pai

■. .1. M< rludi*. A. Jurgeli*. 
<i>-knii*kn*. I’. Porins A.

S. Zilka-vn-iu*. A. 
J.

ANT PARDAVIMO.

l'tdieijo* viršininko veiki 
iii:i- prieš kai kuriuo* |*diejju- 
knpitunii- atidėta- luliaii-.Taiti 
lik-lui nt-iriindn jvairii) kliu- 
vii,. Tai eivilė* tarnyl*i- ko- 
iiii.ijo* pirmininką- neturi 
laiko, Ini šia niierti, aplanku

, žymieji •veš'uii-nebuvėlini. lai 
kitką*.

It*-1 j> i knrt>? l*u- pnidėtu- 
inhiiin. |M>li<-ii*>- tai ne 'i*' 
tiutii 1*-1:- išeiti iš taitiyluf.

Savininkas praeitai!** ir «•* 
ri parduoti savo properte* tuo
jau-. dvieju ]mgyvrnimt, irt:- 
rini* luiuia- .'<0 įm-iIij pločiu 
priešaki*. jame randu*i 2 krau
tuvėj, 2 imgyvenimai 4 kam- 
bariu* ir 2 įu, .1. laimi gera 
virtu profv-ijoimlui. moderni* 
k n. Atsišaukite: 51-ma gatvė, 
j vakaru* nuo Adilnnd avr. 
telefoną* I’nuĮiert GCtiS.

! I

PairUi^u ilrailK** KaramioeM
Auk«lUl<> fuK isi •ft. lo H Kuufto* <lw- 
i*tnij«M> t knt«rs*s Pavirto Ibdnidku 
pūrai* Nrtf*in**biu a-liMu* J^n* yra 
ati'Ke rvartrra lu'Mina I* lA^tovua. jis 
l*Mts arias kas u|*«r tikote ulstiulikite 
arkanam d«v**l

Itaftatao rteugU.
MI JJml »Ur.. HrteuM. M k 4*.

Druni 
ii pn 

arklini, 
ym linkiittii. .Ii- į«> 

ai kliu minui- ii-

NELEIDŽIA DARBININ 
KAMS TURĖTI SUSI 

RINKIMŲ.

Pittsburgh. Pa gal. 22, 
o -i tuojau** i u • In rbiti i n l< ii 
4.alui nu "i|u> i-gnilli *

Ii

n

.1. Ke|M-rša. M. 
Kilmrln*. .1. 
Itniidi*. A. 

M.i - liūtim. V. 
.1. įkliūva. M. 
I iiinialieia*. I*.

P. Kolišin*. E. 1‘i-lke- 
A. Vuri-ikiim-. .1. tilin- 

K. Vaitkienė. N. Aaiknu*- 
. V. tiiilunitė. I.. Jiiiidulnite. 
Itutknitė. -1 Montvila*. .1. 

uitis. A. šiL-niu-. M. 
Jin*, I*. tiri- 
J liarlsi. A. 

t'iifiui-. V .tu 
ii.-. < l. P-M'niii-. Iv 

-. V. Iu--
. < •- I

I

. .1
1.0-

K
1 . \

Pulki- 
• A. ♦

ii
V

I.

IBAR0ENA8 VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

V,m tr Javny Vaikino padirbti 
ant orderio siutai Ir ©rerkolal. bot 
nrntsabaukfi. ♦•hauMu m odelių nuo 
•aa.od iki tiajio.

Vyru ir Ja tną Vaikino gatavi 
Mwtai ir «rtrerbntai III iki S2R^o. 

I V>ru Kelia- • ir auirViau
| V nkv b** SkjM ir mrL'iMn
(Pirk m»« tsterktiCs dabar p r to* 
tirmg. ItUMttiri kamms tuklia 

J M. * ' i it .r.me pilna eil 
t . 'sj ir *>vrri..<t-;
jas 2* .f r- »tr
| Puti

A' 
vul

I r-*u Tu«**4«. I'r«wk Mt». 
Rt' .<« ir KILT4 *:RS 
l-<Vv.rn« «akar* iki R 

Iri tt.io liu « talatO'Ut H«.
a >o« sl «ns Ibi !• b-sUfiela* 

K e.niUMYV.
HalMsnl tą.. < Vete-M*. •»

TEATRAS! ŠOKIAI!
LIETUVOS VYČIŲ 4-ta KP.

Pirmų sykį žjmrt perstata savo Gertansins Artistas

“SUGRĮŽO”
pMIrsh^lss ■ m IJK. g>9ral—s

Ned., Spalio-Oct 26,1919 m.
DIEVO APVEIZDOS PARAFUOS SVET. 

prie IH-to* ir l'nion gnri'it)-
Pradžia lygiai 7 vaL vakare, Įžanga 75c.. 50c.. ir 35c.

I*o lx>šiino Bu. Mokiai Ir Skrajojanti Kra-a

<«i*4<iu %mi Kalimi m yra ••••••* i**m *ra*H
hae*r*Nl»fH«M sirpop «h MitlUftlARti asa*W 1*4H tihlNl**
ki>4 tošim nu-dttiUi.i j* • mirtie Ve*tkJtU« m* »«■ b|MMk>tu SMisbrtluniM 
HUV«**Atoi uiti*** !•*••* l«S p»s*-l». kw»rt«r« |IumJ<*» VaIsUžm lrtrt«. mIHNMRI 
i|UUd(a t**«w*

*••»> lt Irti VIA «Mts*P|r1a lt.rM<Il»n sB«llto*b ItoMIM VtolUN*
|«<ir«u|4jMM «T»*«ra». SrpruisjaAtie- pi •*«»•• Meilute* »r fMiuiat* I ‘to- Tikt* 
m.a Juvtl FM«eJ» UKRM» <•« kmaftto.

AA. AIMtMAK A- K A KAI-lt MLAB. MUM AK M Al KAAAH.
Al lakai Mrenu I motu*, nuslabeojfo ptlvnlio Uore. Inairap* 

•i»a. nevirta* ma * ptlveltv. n u eta La-jimaa. Kraujo, inkste. Nervu tr 
at-elasA ar* kų nvMtajtmas kv.ao. ir bumu nurfr'jfo vdtioa kad 
begyvensiu. V*»nr irMutlau «' r»e«v<boe, be*u<ailr>aa »tx-ja Afcrri- 
koj tr us rtsboli«». t>rt atehur ttnrmu savo nvoikatra pa*eltx»a

Bet kada pareikalavau Malirtaraa vaatų. Hitleriu. Kraujo valytą
ja. N erva t nu*, lakatų ir Kr u ras t Irano gy dual<< ui pu suvartojimai 
m<n«te« gvduoleo rradrjo m*M pilvas staąmut, stiprėti, reraj dirbt. 
Kraujas iUmvbI. Nervai <-«n» sl'|*rtai dirbti inkstai atsidaro Keu- 
truit t taura promko, diegliai nobebad* po krutins Viduriu redimsa 
ias>h > Bdanui t * ■••; iUm B tn»-nea*u ilgrrdsvau kas «a-
va(t*' Pu buteli Kalutaraa. Il.ttetm. ir pv > savo paveiksle M*
tr-s>Ktaų imk} okirtuna kaip tarp dienas ir nakttea Irahar Jaur’ueo 

.- r^-.taraA skylute <• 
jot tr Itabiu V.senus sars draugams kreiptum prie Aalntaraa

AALI TAKAS. 
CMTMlCAt* fW<TniT»OM J. rraG.

t;n> km lUMed m., Tv4epteme (dnal MII. tkhmgm, IK

‘j
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