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Sulis lo -mnnnniKi, D vy
riausybė* ižalo ka* metui Im* 
skiriama $l2e#*k<MI>l svetiiu- 
Aaliij a|>* vietiniui.

PAŠAUTA DU DAR 
BININKŲ

ATIMA NUO BUREŲJŲ 
DRABUŽIUS.

PETROGRADAS APGULI 
MO STOTOJ.

NUSKENDO TRYS BOLŠE
VIKŲ LAIVAI.

Ko 
Šioj 
prn- 

Ilgšiui privali

Uncarija netari pastovio* 
vaTdžioi.

Viri vyrai pastatyta ginti 
miestą.

ANGLIJOS VYRIAUSYBE 
IMS VALDYTI GELE

ŽINKELIUS.

Londonas. *|inl. 23 —Bedie
vi k n valdžia iė Ma.kvo. ofici- 
jaliai skelbia. joj; jie kontr-

kai l*mnruxijai |m-kolina 
'2tll milijonų dolierių.

Truikina Yttdenico ir KoMako 
armijas.

2’».

NUGALABINTA8 PRAN 
CUZŲ SNIPAS.

Ncw York. *|«d. 23. 
no-reija «tt takriytuvni. 
šniyj žymini |tkėia»i. Nuo 
eito Itirželm 
nii-lii. žmonėm* parduota npi<-
l.tsst lak-tytuvų.

|š Iii tik vienam (’lriengn 
pnitliiot* ::mi tak.tyluvų.
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PIRKITE KARES TAUPV 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

j Kabineto

I

i

Paryžius, *|ml. 23.—| talki
ninkų imgaiiiintų taiko* su
tartį Bulgarija atsakė. At.n- 

bitiaeija gab’-lų prasitęsti j kyniu* iuduotas vakar taiku* 
■lis imnesius ir pasekmėje j konferencijos sekretoriui Dū

į BAILY FRIEND
a m* om* «t mų—. tn. sja»**r

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 25 D., 1919 M.
VOXIXXA*S M.VTTEK MAKCSI SI. ISIS. AT CMKUUO. 11X1X01* ISUlJt TtUi ACT OI MAMVU

Arbitracija

uiisus <lnHx» krizis.
Pasakojama, jog taduririjoa 

vikalų vedimui busianti įkur- 
n kokia tai pastovi valdiškoji 
staiga.

Svurtaausia. busią,, aparta* 
(teinanti* milžiniškas streikas 
ninkštų anglių kasyklose. Bu* 
■patarta, kokių Įiriiumaių im I 
t— b..l „.l.tVvG >a>«rUlr._iv*, kati pataikyti angtaka- 
yklose darių.

AMnai yra manoma, jog 
yriausytė rankose turi dvi 
irieuiom, kuomet darbininkai 
■keta streiką. Pirmoji prie- 
Kmė—tai pavartojimas ka- 
»_____ » - ?  *—■?___1.k u no* pr>^xiwrojr 
ngly* tartų kasamos. Antroji 
-tai užėtuimas visą kasyklą 
P 
ių itaridninkų.
Visiems suprantama, jog 

artais anglvknsyklose turi ei- 
L Nes kuras būtinai n-ikalin- 
as.

spnl. 23.—Vakar 
kabinėta* turėjo susirinkimų. 
Apie rezignavimų negalėjo Imt 
jokio* kalbos. Ta* nelengva 
(atdaryti ls* didelių nuostolių 
Saliai.

Sulig premjero Uoyd Geor
ge patarimo. nutarta pavartoti 
metodą, sulig kurio* peria- 
mrata* turėtų dar kartą bal
suoti styrininkų svetimšalių 
(laknnų) klausime.

Toji vyriausylsta metodą 
prn pareikalauti, knd vi*i (mr- 
lamcnto atstovai dalyvautų 
balsavime. Ne* praeitą kartą, 
kuomet atmesta vyriausybės 
numanyme* crriifikuofi sve
timšaliu* styrininkų*, haloavi- 
nte dalyvavo vo* pusė parin- 
----- < _ -a -U----- nxoto mnovę.

SECOND EDITI8N

ANTROJI LAIDA

«R DV Marai OMATO KOMimAB PRI- 1ieatidaoti Petrogradą '
ŽMR AMERIKONIZAVTMO

SUMANYMĄ.

pašiltam

Taip tvirtina darbo statistikos
- Vaahiagtaa, *pal. 23,-Nr- 

----- i •»- v *a,° taimitela* sutiko 
*|ial. 2X Kad |m*inlvtų muerikoni-

prideramai ir sveikai pragy- ^„,,5 sunuinv.
venti šiimynoiii* ir pnvte- 
niatu*. ,wr metus mažiausia: J 
reikia tnrėti: šeimynai iš imu- Į 
kių žmonių #2.262. m-vetlii- 
šiai moteriškei ŽŪKI, gi neve
dusiam vyrai Ą1.<KO.

Tokia* skaitline* i‘ 
įtariu statiriiko. tauro virsi-1 
niaka* Meekor. Jis tai pritai
ko tik vyrtau*yta'-« a|anoka- 
mirms darbininkam*. Ne* ta* 
yra Mirišta su kongrvMi komi
teto tyrinėjimui* apie feilern- 
lių užmokesčių augštumų.

Kuiig Meeker'io sųnAnMy- 
mų. šeimynai |»er metus reika
linga išleirii: maistui $77X92: 
drabužiams (31X72. iš kurių 
vienam vyrų| išeina $121.16. 
žmonai $166.46. II metų vai
kui $96.fiit. S metų mergaitei 
$82e3U ir 2 metų kūdikiui ~

Tolinus: randai, kurui, švie
sai ir tp. $428; pagaltaa* 
įvairtatn* išlaidoms—

Jie praneša apie savo 
paafiangiavimus

BOLŠEVIKAI 
PIRMYN.

Ne* kabinetui Imtų dar vie
na priemonė pasilikti vietoje. 
I*ntnjrra» pareikalautų jaria- 
mento išreikšti (Msitikėjimų 
vyriau*yhe.

Ir jei jau tuomet parlamen
ta* tartų nepasitikėjimo žodį, 
tuomet ta- jokio* kailio* turė
tų reaignuoti premjeru* *u vi-

• •

Reikia apaakriot 
moterlikis.

kalni šeimininkė.

Apietaitami konferenciją 
nriiininkų atriovai pažymėjo, 
•g ritei ka* nriėvengtina*. 
■-|iminatoma priemonių, *u- '*ai» *avo uiinirieriai*. 
g kurių butų galima *utai-1 Sp<-.ja„U|. kB,k lur|,ut> rvxig-l'
utį aludn puri ;BUOii Mnn} ^ortt.
Darbininkai reikalauja di- kurjo žinvboje vru *vetim*alių 

r*mo užmoke*ėio už įtaria,, W|iwt ir prir ln j
niue klausime gal jie ir *u-,priedas, kokį atmetė |mrln-į 
ktų kiek nusilt-irti. menta*
liet darbininkai atsisako 

įsileisti su įtariai valamlomis. 
ie nori per savaite dirbti tik 
I valandų. Ir. (tenkins die
ta po.fi valanda*, bitas tai 
u griežtus jų reikalavimas. 
Darbininkai nrjtriniima nr- 
t racijos todėl, ne* jiem* pri
eitų ntėaukti (mskelbt^ airei- 
i ir urbitnicijo* metu dirbti 
iliart iiiėini* sąlygomis. Gi

Copenhigen, *|>ulių 23.—Iš;
• *a-1

I koma, jog tadševikų karė* ko
misaras Trockis |mt* vaitavau- .nlakrani* atsiėmę l’nvtavską ir 
ją* Petrogrado npgiaime. Ji «"**«£• |m-1uo-e mro

(paskelbę* pniktamaciją. jus IMrogrmta.
l’.-trogradn- .-nį. npgiilitm. Pažymima. j»c paimta daug 
Movvj. nelui.-iių. Ilrioviiuųsi* neper-

.. Toliau* inanešama. kad »-
i 'drausta išeiti gatvi-san. <tairiiįįį [X ‘
1 - f \ Tmni Mitru*-rai rana.kmę kelia* svarina ki|||n n)|u|ir,4<> Kolft|ko 

dirbtuves. .I , rtiiumene.
Ibdševikai |«.ir>-ngę ginti ■

Petrugrnilų ligi |«*knlinio vv- BOLŠEVIKAI RAt 
ro. |*rie* lb-nikinu ir Vmletii TaiKlItTIlt

LMdoua, spnl. 23. _  dn frontu- sutraukta kauge. _______
atkeliavo Ispanijos karalių* rianrim tadševikų kariuunu- toU pareina ii 
Alfonsas sn tauta savo paly- <taly«. ------------
•tavi;. Anglijos karaliau* var-( paties Petrogrado komen- Landoma, spol. 23.—Iš Dev- 
du jį ridiko ir pasveikino lor- dantų paskirta* gen. iėrrmn- b-*” j'* bevieli o tihyaht 

"» 'sov. Ta« generolą* Jan' atvy.’praaešanft. Jng MieliaU Ten<- 
__  —------ ■ —- _ kęs *o*tinėn.

Sumobilizuoti vyrai.

I'rune-iinui. jog tadševikai 
Paryžiui, *|ml. 23. — Nu nu.premlę ginti kieki ienų 1‘et-

rognuta gatvę, jei priešinin
kui iiavyktų įsilaužti miestan.

NinmJdliziioli vi*] vyrui imu 
2<l ligi 43 melu įiiiitiaai.

l'u.Mikujamii. jug Ytidi-tiiėiii 
reikalinga tureli tausst ka- 
rimaiHin.'- j*’* j** norį* užimti 
Petrogradu. Ir ta. jam bran
giai atsieitų.

t,el*ingfor*<- manoma, jug 
gen. Vudenu- >ii*lipriiui -avo 
jsizicijn- prieš 1‘elrognuių 
pradėtom!* ofen.v luini- uiti 
l’*kovu. Ntrngi ir lh-tagnja.

Kaip praueštuiut. tuu*r Iruti-j 
tuo*e tadševikai |mne*ų didi- į 
liu* iiuu-toliu..

ItytnoM- mm ežero Peipų* 
stipti tadševikų koliumtui tu 
rojo knoveikiau. nt.inie.ti nt 
gal. ne. jai grutiuijo atkirti 
nui-.

BoUevikai apleisiu Rusiją.

Gen. D-nikitin. galę, žinių, 
jog tailša-iikni pudroticę np 
lei-li llii*ijų ir -u vi*akiiom 
kramtytu- Azij-n

Nakotiui. kaip tik ji*- ptitiui 
tyrių -ail IH-'lš Vengtinų Italo 
jų. tuojau- -ola -ii.lini- |s-r 
kel-ių Tn-kentiiii. Turkctn 
tie. Teturi .lltrnilkrin ir «UVn 
kariuomenę.

Londonu. -,ml. 23. 
ėi<d Angliju, iižiuta-žitiiii rei
kalų minirierin buvo .triburi 
J. ttalfoiir. Italmr jo vietų už- į 
ėmė Ūmia, t'nnmn. Gi Bal i^ R:"" 

. . . , . . 1 -1— 
four paskirta* kiniu pn-zi 
įlentii vaistyta’-* tarylmje.

ISPANUOS KAKALIUS 
““ LONDONE

SKOLINA PINIGŲ PRAN
I
I

Jei 
žmona kartui* yra ap*ukri pir
kinėjime reikalingų įtaikių, jei žinomo bankininko Morgano 
moka pati ėj-tą pasiųsti ir imp'llin Amerika* tmnkinin- 
rkonmuiniai gyventi, tad galil,ninciiziiii imskolina 
namini** i*lniitaM suiiuižinti Ii 
gi ♦2J123JWi |«-r metu*.

GAL TALKININKAI UŽIMS 
UNGARUĄ.

ėenko. buvę* lltt«ijo* už*iwiių 
reikalų mini-teri*. kur* 1918 
iio-ltii- |Hi-pru<lo Kviilijon. pa- 
raginęs Mn-kvo* Isilšrvikų 
valdžių. kad ji |iu*iu1ytų tai
kų visiem* Ituriju* priiiinin 

kam-.
i Tnipjmt (iram-šmim. jog 
Maskvoje <-ų- knžkuk* K. Val- 
*lijų oficijnli* n-pn-zentantas, 
kur. liautų* (aihirpininkauti 
’tnrjie tadševikų ir talkininkų.

_______________ i Paryžių. *paL 23.—Taiko*'
BULGARIJA PADAVĖ AT- •“'"Tvn-m-iju. atriova* Sir 

_____ ______________ _ George <*h rk iėkelinvo Ibuta 
peši n n. I'ngnrijo* *o*titx'-n.

Pirm iėvaž.iuoeiant ji* pažy- 
im-jo. jog. H-gi*. talkininkų 
kariuomenė užim*innti l'nga- 
rijų. kur nėra |mriovio« vai 
džio*.

Atriova* derk »nkė, knd 
tn* bu* atliktu už |M>ri>. *nvni- 
ėių. jei t nu laikotarpiu l'ngn- 
rija ne|ia*idnrimo. sutverti 
sau nuuj^ pu-tuvų minirierin 

'kabinetų. 
I

tinta tlar kokių naudų dm* J Imta. Ir kaip karia* vakar |m- 
. iritadgė taika*, ligi kurio bul-

' gurnui* buvo nu.kirta |aigii- 
minti atsakymų.

Bulgarų atsakymu* |wgn- 
tuinta* trimi* brošiūromis ur- 

Pirtnųjaiii |ia- 
! liesta politikintai ir daria, 

su.ita-gn svarbiausių Linu.inuii. anlrąjam teritori- 
(tt HiitmItatsM ll—I a—.  Iii*. •

da riti ninkuni*.

Prezidentui nesma<uniai.

Prezidentas \Vil*ona* sergu.
lo tnqiu šalyje (inkilo nėra- 
lis** tokio*, kokių eta ne. |m pamfletai*.
ioiiH-t dar nėra buvę. Vi*a 
uva i “ ’ 
ikalų. Atidėti jų negnliinn.' jaliai ir treėiųjam—militari- 
io* aptarti ir imli **eik1i. ntai ir kiti.

dkri Kaip ėiandb-tyrinusioji tai-
, I ko. k<infen-nrijo« tnrvlui turi-*

rint kn* .umdie -tuvi l-rie M|.irinU„lln ;r |m.vnf.H. .....
i* -imanti prezidentų: Į gIiriJ nM.k?mn.
lirnnnijanti. streikas vi-uoij 
tikėtų anglių knsykloM*. 
Siuiiėinnii* streiką* plienu 
lu-t rijoje.
I• nunojaliti* streiku* cele
keltų itarliininkų.

dari*

Ii . ■ ■'kuriu- |>n-ikrlinii*i iM’iti ii
J publikų- grii|*-.

P*gulimi*, taiku* -utartii** 
i klnn*iiua*.

Neb-ngtn pa-įeiki i mu*i

Maskva. *|«al. 2 (suvėlinta). 
Ibdševikų valdžia |«a*ke|ta‘- 

ėia ir kitur |«trodymų rok ii 
žuoli nuo buržujų šiltu* drn- 
buiiil* ir rpnliniu. Imltiniu*. 
reikalingu- tadševikų armijai.

Išrėdyta eiti Į*-r namu, ir 
aliuiti reikalingu* armija, 
drabužiu*.

PARDUOTA 1000 LAK8TY 
TUVŲ.

Paryžius. *|ial. 23. 
į kalėjime .ulig teismo mi-pron 
ditiio *u*audyfa* jau troėin- 
prnnetizų šnipą*. šiuo kurtu 

j Pirm* Is-noir, kur- km. - na 
tu turėję. .u-inešimų »u prie 
šininku.

Londonas, •(«!.
pi*

Hlfjtvjf |Mili MI 
vnklvli

LATVIAI ATMUŠĖ VOKIE 
CIŲ ATAKAS

Slockholmas, •|ml. 23. Nuo- 
mijo* užlajoj trys tadševikų 
laivai užplaukė aut |*ivan<l>*- 
trinių minų ir nuriii-ndo. 
laivai* žuvo .'Ibi žmonės.

(’liimgu. šitunlie lietus; 
Miknre lidmi ėrtlta: rytoj gra
žu- ora* ii šaltu.

I < iru biuru, skellim. jog )m 
'pietų ir iiteinnts'ių naktį Im* 
laimi šalta. Nako. n|»*irvikžią 

j pirmieji šul- iui. katrie atūžia 
iš Ata-k.e..

iiiiiiiiuiiiiiiiiihiiiiiiiini<iiiu 
NEPAMIRŠKIT NUSTATY

TI LAIKRODŽIŲ.
---------

Ateinančia naktį,
pdi i 26, visoj ialvj laikro 

tižiai būt nustatyti viena va
landa paskiau. Ncpam l ikite, 
umniiiiiinmiiiiiiimiiumimiimnuna

PRANEŠIMAS

h Dievo Apvetzdov pa ra orios.

Youngitown. O., -p 
Alui durnų čia 
rinii«-« ir du 
Minta. kiion**t 
Mian-sluoti k 
m et un-tiliii*.

buvo |nikil 
darbiniai, ii 
ĮSlIii-



1 /

1 ORAUGM

euaaaanaamammaaaanuauaam šimties metų teminu. Bet
“DRAUGAS n mes nesiginčijame. Geriau pir-

LmrrAwiAW n.An.v nurvo 
rsMkkiO Uail, I.V.-M l|
MUioaM rrsijjnio co, mu.

am uXT.?T“.'"".'".'im

L K. Spaudos Draugija.
mn I*n«kolų įvykinti, negu; 

. Is-sigiiičijiint jų sutrukdinli.I 
Todėl mes. savo mintis išreiš
kę, toliau* jau tik remsime 
tų paskolų kaip ji yra.

Laikraščiai.

Mandagumas.

šretadicnis spalio 23, 1919

, krikščioniškas ausitvarkymas; 
tai padeda įvykinti katalikiški 
laikraščiai, nfat juon reikia 
veikėjams imti «M 1 pogelbų, 
juo. skleisti uoliai tarp žmonių. 

Tata tikslui aat gaktų suda
ryti Aiokj tokį fondelį pas save 
ir su jo pagalba paskleisti ių

Pereitų savaitę tikrai jaa su
žinota, kad laivas aa drabužiais 
plauks Lietuvon apie pabaigų 
šio atėneeia Tokio užtrukimo 
priežastis, tai streikas laivų 
prieplaukuse, kuris jau po t ra
liui j įmiginsi.

Lietuvos K. K. ršmėjai turi 
apie IKI tonų beveik naujų 
drabužių, kuriuos nutarė siųsti 
IJrtuvou. Jų pasiuntimas atsi
eis gana brangiai, netikėtinai. 
Dauginiui' gal ]mmaiiys, kati 
velyk tuo. pinigus |m»iųsti 
IJetuvon ir tenai už juos bus 
galima gauti drabužius, Irt 
Lietuvos pavargėliai neprašo 

, taip pinigų, ura jų ten po tru
putėlį turi, bet drabužių jie ir

Šiandie sunku butų surasti 
žiisigy, kuris neskaitytų kokio 
nors laikraščio, arba Besiinte
resuotų, kas rašoma apie pa
saulio uuulikiuM. Laikraščiai 
nustato viešųjų apie kų nors 
opinijų. Jie palengva, nuolatos į laikraščių dovanai, kur jie be 
tų patį dalykų įvairiau lašinis to neprieina.
kai Imlniiii, išdirk'i žnn>nėse sa-' Nereiktų praleisti nei pra- 
vo piuiuias ir nuoiisines. Tni kailių, nei susirinkimų nepa-i 
|m.M<laro žmogui in-žiuaiit ir, leidus lenai j žmones vienų, ki- 
m-jaučiant. Znsigus išreiškia tų laikraštį. Jei katalikai veikė- 
iH-kartų nuspreislimų ueva sa- jai savo Manijose šio ilnrlsi 
vo. olunini tarpu jis yrn ne jo, neatliks, toliau jie nuleis ran- 
tik tokio, ar kitokio laikraščiu kas, nes nematys savo darlnj

Katalikams vrikėjnms ir a|o 'vaisių, neturės sau |Mgell>iiuii- 
laiuai katabkams, kurių troški- kų: laikraščiai patys yra ge
mų yra ir |irivah> Imti, knd vi- mis |Migribimpkai- ir išlavina 
suoinenė tvarkyt y si. remiauties |>agvlliiniuky.

i šj dalykų ir jo siurlmiiių ma- už {linigus negali gnitti. Gi tar{> 
110 tonų dralmžiy randasi štai 
kokie beveik liauji, nes araų ne
tinkančių nesiunčiaine:

8120 vyriškų overkočių, 
40*3 moteriškų storų žipo-

atsimink apie

Chicagos 
Elektros

Žmogus bedirbdamas gali 
pelnyti kartai* ir stambų pi-j 
nigij. Irčiau* pilna išmintie? 
galva yra gete-nė už pilnų pi
nigų kib-tiiy. Ilul-cliildu ?unu* 
Vienmijr kaip buvo taip ir li
kosi pusgalvio? nor? tėvas 
jam {uiliko keliasdešimt i* mi
lijonų. Iš lu aišku, kml nega
na pinigo, dar reikia ir iš
mintie*.

Nevienas turi gerų galvų iš 
prigimtie-. Atidirbę* savo a*- 
tlionin 
|u-i«kuityli gerų knygų, kar-.i 
tai* vaikščioja j vakariniai* ir i 
šventadienių kursu*. Tokiu I 
luidu žmogus į gi ja ir išmin
tie*. Nu pinigu ir išmintim 
jau galima gerokai gy »>nti. 
bet tlnr ne viskas.

Nor? žmogus gautų skanų 
ir sveikų valgį, la-t |mduotų 
ant purvimi Itliuthi ant neva
lyto stalo. .Ing šlykštu butų 
valgyli. Tokiam valgiui lygus 

_ .'n* protinga* ir turtinga* žirni
Lietuvos Paskolos R“* m-išmaniuni? mandagumo. 

Reikale. , Kiti jį vmiim. st.^-vin.

ii. m- ji- ;ip-pjum|u jų šva- i 
riu* grindi?, siipurviim jų rū
pestingai prižiūrimu* kilimu*, 
užgauna svečius ne|at<|oriai* 
ž>*lžiais. Tokio negali nei leis

it is j savo namus kuomet *u- 
' įeina gražesnių ir geresnių 
'svečių. Ji* jastehi tų ir pyk
siu, ne?upra>*buna*, kad 
|iat? kalta*.

.............. ......... .......... '• UKTI V1V k.VTAMKl IHLAH.UTI?

“DRAUGAS”
Eina kaMltat«* tiMnrn* nrUH»l*« ūma-

FtlEMfeEKAlUft 1LA1NA:
Metama .................................
maa< Mrt«...............................U«m»

rrcnumaJaU uivluai Ūlalau. 
kaa alkAiivNi nuo uuUA>)tm> 4i« a»« n< 
aoo Naaju Mvtq. Nuctat |>vrtna«a»ll 
•draaą viaada r*»kia pria4*ė>U *r roiuaa 
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. ’ ............ .
lalii'i.ln- ji- lietingi ant krikščionijos stiliumi) p.i

. uialų. Tokį įsilikriniiuų ir nuo-ilė |« ll. Kat. Spaudus Draugi- 
monę galima įskiepinti, {trapia- ja. Ji tverdamosi į savu kou- 
tinti ir išauginti greičiausia ir stitucijy indėjo keletu punktų, 
(HiM-kiiiingiausia tik |s-r laik- lalierianrių katalikų laikražti- 
raščias. Tų darių atlieka kata- jos ir visos katalikų s|taudos 
likiški laikraščiai, ypač dien- į reikalus. S|auido» Draugijos 
raščiai. T<sleb-i yrn įnirai svar- nariai, tatai turėtų į tai al
inu kad toki laikraščiai kuolu- į kreipti yjMtingų domų. Jiems 
bjausia išsiplatintų, kad nelik-1 neužtenka susilaukti už du do- 
ių vietos ir žmonių, kurių jie'lieriu knygų, įmokėjus vienų, 
šiokiu ar lokiu laidu nepasiek-1 bet reikia savo veikimų |iarody- 
tų. šie imgeitlavinmi seniai jau: tL Keikia, kad Kat. S|>audos 
yra išreiškiami, bet gyvenime Draugijos kuop. lenktynes pa- 
to-is-nodianria vykinami. Įilarytų, kuri daugiau suras ka

linus turime ir didesnių ir.talikiškų laikraščių skaitytojų, 
mažesnių reikėjų; jie gražiai;kuri <laiigiau jų išplatins. Ka- 
luiknllra. |rarašo nvltlogiiiiisin. talikai turi vienų savu dienraš- 
kor<-s|H>iidviH-ijas. surengia to- .....— ”
airy, tealreliy. kmo-erty ir Ita
lių. bet isslaug atsiranda vei- 

kuri<*
kiškų laikraščių. Ms darbas, 
turimi, negarsiai skamba, ne
daug garls-s duoda. ls-t tik
riems veikėjams, ar toki tušti 

pildytai turi-ty tupėti!
Jiems ru|a visuomruė. joje

**Darbininku?*' apie tų daly 
k^ išreiškė keletu gražių ir (ei- 
ringų minčių. Jas |a-r>|mUMli- 
■ame minty*iami. kad ne kų i 
galinta Reriau pridėti.
MĮ paskolų galima žiuri-t dve

jopai: kai|iu į idėjos dalykų ir 
kaipo j dalykų lažam.

Žiūrint į jų kai|m į idėjos

agijaje ir aricartų Žodis Lietuvos Rčmčjamso

lį •‘Draugų.” Jis t u ridų kilti, 
kaip ant mielių, šimtai arba 
nor* dešimtys tūkstančių turė
tų jį skaityti; ir taip pasidarys, 
jri Sitamlos Draugijos kuopų 
prisilvers visose koiooijooe ir 
jau ims uoliai darbuoti*.
Veikėjai ir veikėju*. laikas iš- 

liesti rankų prie t« vainiko!
V. K.

KUKI vyrišky siutų, 
rjrjtl moteriškų drvsių ir 

siutų,
.KE!<> baltų ir sjMdvuutų mo

teriškų d reriy.
KMKI vyriškų marškinių ir ke

linių ujiatiiiiy.
4M» vyriškų Minių virš, 
381)0 visokių |ianėiakų, 
43lli> poni wny {mtaisytn vo

very k ų.
i’aai skrybėlių ir kepuny.
3 liuksai nitrilu ir keliolika 

haksų visokių valgomų daiktų, 
kurie negali eagenti.

Tai-gi tokie daiktai yra siun
čiami lJetuvon.

Apart ta, šių —vaitų išsiųsta 
Washingt<man 13 lietuvaičių

Paroda
Colisenm, Spalio 11-25, 1919 m.

Atdara Kiekviena diena ir Mediumais
■uoli išryto IM Uratam.

ESMI NATURAUŠKAS DAKTARAS

„„vso.s.o uokiii 
ir mažesniais nuuėitis-iais. .. ■ 
žiūrint gi biznio reikalais ga- įima sakyti ir šiaip ir taip |ms mimloti. Manda-

Lmtuvii visuko reikia tuo- SU,,W P'™’-“-1 -

jaus, o nu|rirkl tuojaus reikia 
pinigų. Kad nupirkti visky 
|agi»i reikia pirkti iš pirmųjų 
ratilių ir UŽ didel,-- -iiin:i-. 
Kad I:į atsiekus Lo-tnvo- vai

(ierbiamieji ir gerbiamosios, |tigiausiu budu. pagerbs Ir at- 
“ 1 liks visiem, lietuviams neii-

Nrlaukilr kol Jumis kokis vengtinų pareigų. Kurie eis 
galima nenurimstanti? J u*ų brolis (ta- kitais keliais prie Lietuvos 

globėjo vardo, užtikrinu, kad 
Im* daug sunkesne, sulygo..

{imto |*ilitikai, ne* jie išvydo,; Lietuvos sūnų* ir dukterys! 
kad sunkiai |m*iekiamn* tik- J y1 •-•—!- r *
-Iii? daug lengviau (T*'“.' 
yru pa-n-kti ?u mandagumu kvie* prie šventu—Uetuvi** 
negu 1*- numdagumo. Tų tiesų gvll«'jimu darbu. Xetnunyki*e, 
tbilmr jau žino ir visi {tirkliai kml kiti geriau* už Jm* atjau-.* ” u" jau įr visi pirkliai kad kiti gerinu, ui Jsr atjau- negu per Lietuvon Raudonojo

dŽĮarrz.kmua.kirvi prauMnunka*. Jie ėia Lieta vre m-lmirms Jų* vi- Kryžiau* Draugijų. ltamjų
trwn|«m laikui ir *lu*«la dale-1 . įj mw- gimtinio kraite ii- tarpiainkyrtę
line nuošimčius. kn.l žmonėm? mandagume veda «. » M' * ’ srpuuaaysrę
botu ... lik id..ii..k " "‘•'•‘•••‘‘•KU““*’ duo- : remte-jt, duon|n4nuu daug. h Imi man būna daleidiiam.

•U.iH.

daieidžuima 
]*riminti Juiu? Jūsų padary- 

Vertele,,- _vru laip-gi laitai kol jH-rkelinvole svetimas ša- tu* prižadus IJetuvoje liko- 
iiuimlagy-. Iii*, vamlenynų ir kol gavote sienų* tėvam*, broliams, sere-

Me? lietuviai norėtume kuo- '•““kV mylimieji rims, kad me? jųjų niekados
,"i'* J' ,,B"’••reii iausini pasiekti visuorn*-- vo-rųrem-iai. laimi džiaugė- neužmiršime. Dabar tie *i«L 

apauti ir i o mnu- reikm-m- n*mmkinli kl,<JU'rl atradote Jum* musų mvliiniaurieji, yra am-

mu-ų levui nemokino uujs 
miiiidimumo. Mokykla tų prie
dermę paliki* atidirbti šeimy
nai, šeiniynn to nežinojo. 
Taip ir liekame* l*e mambi- 
ruiiio. Iiello jsriję imikslo ir 
piuigo visgi liegulline {atsiek
ti vi-iiomeiiė? viršunės.Teėiaus 
inluii reikėtų, kud nestovėtume

butų ne lik idėjini* išrukavi- 
ma? i,j ]>u-ko|ų remti. I>rt ir 
bizniška*. <■ tokiu bildu, kad 
tų milijonų didėlių kogleirlliu 
šia sukelti ir už jį aprengti.

du nuostolių. Todėl didieji >*“i daug. '«rg» iškentėjote.

mi. sušelpti Liftui ų.
('ia Lietuve- vnldžio- tuk- 

|Mi*ii-iginui. yrn ne tik i-b-i-i 
nninn* liet |Migirtinn*. trudru- 
ir bizniška-.

Turint knpilnl:; .kinetikų- 
luuiku<>-<' Liiduio- i.4i,t.m g.i 
Ii tiek ir tiek llž-llkl lllll tini y t 
iš piroiyjy rankų ir gauti ti
ku piginu negu |,er keu„ u<>r-

Iiikiliikit aiN Patirtas

imkite pcųieru* lapų. kan-

mnkinties mtreyatea, kurioum 
ir reikės užlaikymas ir už muk
siu a|NMkėti ir taip-gi Lietu-

Tatni broliai lietuviai, dalia r
yra reikalas sukrusti ir dėties 
prie L. Kaud. Kryžiaus rėmėjų 
urganizarijus. Steigti jos sky
rius ir visomis a|>ėkomis | iriai - 
dėti prie to taip svarbaus dar
bo, gelbėjimo musų brolių, mu
sų Itrangioje tėvynėje, Lietu- 
roja.

Apart to, yra jau perkama 
vilnoni siūlai ir bus netrukus 
išsiuntinėta jie skyriams nu
lis ogi mui kareiviams svcteny, 
kurių iki gruodžio 1 d, 1919 nu 
a|iie lOJIMt turime turėti

Tat-gi j darbų viri, kas tik 
kiek galite. Kaip tik lietuyių 
kolonijos Ainer. gaus sau nu
skirtų skaitlinę U Rami. Kry
žiaus remėjy surinkti lai ne- 
atidėlioja ir lai viūkia, kol tie 
pinigai lats surinkti.

J. Tnmaaonli, 
U lt K. it sekr.

43G G rami Klreet.
ItriMiklyu, X. Y.

ViMttEu 
patarnauti Jums

DAKTARU PAVIDALE SALDAINIU

prijsis-ianėius savuosius. Da- žino |mvergimu Įiavojujv. Jie 
lmr atėjo laikas, kud Jus visi kovoja iki |m-kutiniu kraujo 
iki vieliniu privalote Imti vie- lašo už IJetuvos laisvę, knd 
luiliuiais Įuisuulyje IJetuvos ir mums, sugrįžus, butų rnalo- 
žiinmių gloln-jais! Lietuvy up- nu laisvoje Lietuvoje gyventi, 
-pilę jvairiuii-ių rųšių {triešai J tisų teikiama IJetuvai )ia- 
ir nuduoti "glols-jiii*'. Jus gellm |s*r IJetuvos Raudonojo 

|viei ištremtieji lietuviai. Die-;Kryžiaus Draugijos Rėmėjų 
__________ v,, žmoniškumo, tautystės ir, tnrpininkystę pasieks Inbjati- 

; nė-i-m’’r.iiū- už|Mk»ly>' kii7 tnnt^ T^i^'1“'"^ ‘visėtais Lietuvos šiai |mšel|s.s vertus Lietuvos
I - • I mokintis įtinu- KLibėjai,. esate! Kurie savy didvyrius, suž*-idus liegiiuint

Lietuvos rnbežius nuo galva
žudžių. pli-šikų.

Daliur yru laikas visiems 
lietuviams krnti-ti kaip skruz
dėm?. kuomet nedori pieinen- 
-kruzdynų lazdomis muša, 

'knd visi lietuviui. Ju-ų tarpi- Tnip ardu mu-ų Tėvjmę-Lh*. 
jliinky-le. Imtų pritraukti prie i,,,,, nmlori lokim'ini.nimžinų- 
Iprakilnuii- Lietui o- Raudo- 
įlojo Kryžiau? Draugijų? Rė
mėjų dildai. Ruiidmiujo Kry
žiau? Draugijos toki? pinkil- 
nūs uz.'bivinis. kad visi -nve.

gnli IJetmoje pigiau |uu,bivi 
rieti. Iteltu ii* i- -uvo pu-.'? 
Išrandu, kml Lietinis, viddžiri 
laimi getai pud.uė imskml.i 
nin tų 3*.- tina?, ir nž.trauk- 
danui ne ant ilgu. Is*i imt truai-j pirmutinių ?avo 
įsi laiko i.i

Kilome* .j,
• illie. V«| .I'h i
Ii i.iln u .mu

|i.t ’ «tl;i 
htim hii 
nt iL*» i

t.i du |iu*lnrvkim.

reikin mum? _____________
tingumu. 'garbingųjų prie<b-nuių dar

L. reikalų -.įprato kauuiš '••“'“•••"•• " Lietuvos Itattdo- 
L. .v. Kazimiero Draugija.'“'*' ‘’tąug.jo? Ke-
Kuip tik ?u?i.h.riu?i ji tmii“!*" nefirauete, Jei-

leidimų ui- k"*M “•••"»"“>••"• l"™*?1' 
dm*. I,nygnt. "X.tml.:!r ““'•'•".•K“'

im -ieioi." Joje -iirii-ytn 
•tair* naudingų num*laguin<> 
p.il.n imu. Atgelimllti Spaudo? 
|i i i.-ij.i Ano-riki^* jau ai* 
į ..m .ii no knygutę "Munilugu 
iiui-.” Jų parašė a. n. kun. A. 
>iiiniiil.y na-. A i*ii savu ailtžį 
p. -iviitv* jaunuomenė? auk. 
i. |io*.i reikalam tas ii*<|*ap 
. . iu dvu io .mugu . mira

PAIEŠKOJIMAI.

lt

r- d 
mini
l’H

i
nu

\tn 
pat 
bet t

J

rii-ui ir veidmainingi lenkai; 
iiii-s gi privalome visu? Lietu
vy stiprinančiu? snmnnymn* 
vykinti tol. kol Lietuva liūs 
įiepriklnuHiimi. ridu ir demo
kratiška.

Dr. A K. Rutkauskas.
■ tigoiiizaioriau untrnša-:

S. Jurevifiua,
736 W. 18 rt. 

Chicago. III

įeikit u savo brolio, Mykolo 
Išautam. Knuito gok. Raseinių 
a|»kr^ Tauragė, vaisė, Kt ra
ginė* sūdžiau*. gyvenusio |ia 
.kiltimu laiku Cbieagojr. Mel
džiu apie jj mali pranešti šiuo 
adresu: Tauragė. a|»kr„ (tau
rina valia’, Gaurių miestukus, 
Kazimierui Imuriimviėiui. /.ir- 
Intu—IJtliuania.

tierbiMitui Redakcijų:

šiamlie aprinkau mažų va
landėlę imlirėžti kelis žodrliu* 
aš. Kazimiera. Martinkus, |au> 
savu seselę ir švogerį Jurgu- 
čius, praiH-šdnmas n|iiv savo 
gyveuiliių. A* esu dabar Ver- 
dilti*'. I’raisiizi joj. Siunčiu
šiuo, krlis žudžius pa? tamsta*, 
šaukiama* |>ugell«>i. Jau krl- 
veri metui kaip iš niekur ne
gaunu iiašelpiH*. nei iš mimų ir 
nežinau nr Is-sat gy vi. Meldžiu 
tamstų. jei gausi šilų laiškelį, 
duoti žinių Budzų Liudvikui ir 
Rudzienei Paulinai, matai sese
lei, npie maiši vnrgstiiutj; tnip 
gi kiliems lindimus M tirt it i- 
kam. ir lUsniskains. laiškų 

innėiii jut kitų, nr? neturtą

mirs tų kiškų perduoti Jurgu- 
ėiui. Aš jų adreso neturiu—įsi
mečiau. Menu lyg, nekis. lupo 
toks Jurgaitienė Paulina, <307 
\V. 181 Ii St., Cliieag<>. III.

Jeigu nežitsile. tui gnl girdė
jot Btuizų Liudvikų. Meldžiu 
|s*niuoti tų laiškų. Aš gyvenu 
su lamsto, broliu. Motiejų Juš
ka. Km. Martinkna.

Red. prierašas: šj kiškų ga
vo p. Privyta? Juška. 43tW So. 
I'nulinn st. Jis atnešė n*lakri- 
jon jj imgareinli.

M NORTH 8IDE.

PIRKITB 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Oftre 1800 W *£• St

roti .Ir

M

llll|> 
>ltilt

kai t

liuke »uririnkimy. Ap- 
■ iii- draugijos reikalu? 
in uii<ių*ii :ev.o|im-ijij 
\ nl. tijų Kongresui, kud 
zitiiti laetuvai nepnklnu- 
I* Taipgi iš savo ižd>> 
v.. . 2,‘> d*il. I. Itiiml. Kry • 
l'r,e to dnr nuroti sumele 
i Tokai tmlii |<a->d«re 
• Ar m m- L’rniiai

P S
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JAUNOS MOTKRI8

PRITYRIMO

ANT PARDAVIMO.

nl'ERAToltKOS
PIRMAS IR DIDYSIS VAL8TUINIS BANKAS ant

IXI)KXINO

Dr. 0. VAITOSI, 0. D.
UKTt’VM AUV MNKlAUMrj

S. P.-TANIS & CO,
31 EAST 112th STREET. CHICAGO. 1LI

SeUadinnU, spalio 25, *A19

A 8Ute Bank
1112 W. 35lk St. (3 blok i rak m Habted) Om 

Kapitalas ir Pervirš. Banko Tartas Virina, 
5550,000, OOO.oo 55,000,OOO.oo

Jlii virtoj noMr »ml
I'tiiraEn ir Lsmlse Gatvių, tik
tai J Akrams nuo loo|>"

TEATRAS! ŠOKIAI!
LIETUVOS VYČIŲ 4-ta KP. 

Pinas *J«rt psrstato sava Osriaartas Artistas 

*=£*• “SUGRĮŽO” SS 

Ned., Spalio-Oct. 26,1919 m. 
DIEVO APVE1ZD0S PARAFUOS SVET.

prie lS-tos ir Union gatvių,
Pradžia lygiai 7 vaL vakare, Įžanga 75c., 50c, ir 35c. 

I*o Imėinio Bu* šokiai Ir Skrajojanti Kraus

DRAUGAS

Vilkaviški*. Lietuviu Imi!. 
ėėioaių lh-iii.4uatij |>nriij<o 
Vilka vi.kiii a|<i<-btik<-.- ekyriu- 
ntgpjuei.* 17 «L. A. ui, giiuiuuu- 
jo> laitu. |«n<inn- jau .levinių ir 
eik'-* eavo eu.-irinkiiun. j kurj 
Imvo uikvi.-rla.- ii Kiiuih. <’<*n 
iro K.uiiiieio avėčiau |Hlu*ti» 
Biriuiiar.

Ikiut geriau, negu prie boileri - 
kų būvu. Maistais atpigo. Tur
ini palaidi. Cukrau*, net ir 

Imto įmingu ir lažinių ii Amerikos pristatė, 
j... ti.k ir t-n ,lkt nusipirk tu žmogus, kad 
mus im-Mtraukus, nėr kur pinigų uždirbtu O čia 
liuli. vikų agila dar reikia apsiauti ir apsivilk- 

Is-i, via įsigyveno tL Kitų miestų darbiaiakai. 
tiprian negu ki rtalos yra laimingesni ir dar- 
• geradariai, ku bu labiau aprūpinti, čia pagvi 
kosi, kad darbi. ibinjaiua Darbininkų Sąjunga 
daro, ls-t tik įkurti, gnl mea patys sntnnžin- 

Isi <lar mažiai te ime tą vkunlą ir vargą, kuri* 
imgiis gi netyri .im. jau kelinti metai degia.

SAWYER BiSCUIT COMPANY 
ma tui Slak VOMK

Vrfcl<o»> U>,auuket SMn

I
r



I jr

ss
DRAUGU

Į Lietuviai Amerikoje
ATnUUKDUS LUISE- Įžiiųjridauj. tuo nepaprastumu, 
OI (TA4 APSKBIOtO ltdg« atsilanko pattedėlyj, *<*• 
UBTVVIŲ KAUIVIŲ | Ilki 27 <L. 8 vaL vakaro j hažnv- 
AMBBIK08 LIETUVIŲ I rvetainę. Btu ir žymu* kai- 

VUUOMBKŲ, ' hi tojam taria išduos atskaitų H 
_______ nuveiktų ir veikiamų darbų.ir 

Mes. l.uxeme*a lietuviai ta- nurodys kų «lar mes ateityje tu- 
rviviai. matydami kritiškų |jv- rė*im nuveikti.
tavo* priėjimų, turint teise, I xn, „ kad Ima sakys |w*iti- 
kai|*> kovotiųni už laisvę |«i- kėdniuar, tad jis yra sveikas ge 
^aulinės denmkratybėa ir lai- 'rai uždirba, turi išmokėtus na- 
tiarai kareiviai Suvienytų \al- 'mus, tai jam nereiks kreiptina 
stijų. susiriukime pohažnyliuėj įr prašyli iiutk.nės.Tokiu IhkIu. 
svetainėj Kingstone, sjinli.. I!> -akys, man nereikia remti to* 
<L 1919 nu užreiškėine, kad įrtnigos ir mrvnudu. Brolau 
lietuvių kareivių sciuias yra lietuvi, Aprifausi. Sužeis tave 
Imfita*t r^*elr*Hnty* mi%Fi*>L*ėsurosi I ,|M11,, momUU b*!***

1) kad pasiųsti re»nUurija*‘kn-tij,|ad4uksiki4tstartWKy- 
litmijemi tlemenvvau ir jo ta-'dy|l(jn. tas ištuštins tavo kišo 
bilietui, prašant pri|iažinti l.ii-‘pus, ui - • ■

ŽIŪRĖK ŠIMTAI DOVANU
Am

PASAULINIO MASKARADO
Draugystes Švento Petro ir Povilo

Iš Kciuingtuu, III.

Nedelioj, Spalio-Oct. 26,1919 m.

Broliy Strumilą Svetainėje, 158 L 1071h St.
Pradžia S v. vak.. Ir tęsis iki vėlumai.

I'iniun- keturios dovano* yra -LirintiHis iš draugystė* Lum.- 42.*i.i*i 
♦l.'MNl, $lll.<NL ir AVIMI. Neskiriant nr tai Imlų vyrai nr timtcri*. Iiile tikini 
bu* didesnė* gnųiė*. Ne|mmirškite l-ud *i* iiui*knradii* Im* viena* i* 
|Hiikiait*ių. Im* šimtą* vilkų *itu1a* velnių ir (uit* liuripivriu*. Tun-*it«- prn- 
ga gerai prbdjuokti. Kviečia KMDTBTAB. I

i

tcax. Jis gerai išlavino taip !«.-'
. bilietui, prašant pri|iažinli l.ii-'|. Us, „ |Mmų turėdaius sienų jėimų, tui|» ir dainas, dainuota* 

tavai ayrųtriiyta •» i>» H- urgranM, knotnrt kitau taa'MūraL

REIKALAUJA. REIKALAUJA.

PASISAVINI SAU GE
RESNI GYVENIMU.

Vyru Idlc kokio amžiaus 
vmks ar nevedę* ir tokiu kuriu 
jaučiau num pani.-iavint *au 
gvtvmį gyv-ntnu ir iiim ky* 
mui vaisi*** liekant siu ir 
puldikni gi-rbiiiii.ų naudingų 
ir godnjniiių žmogumi.

Pu*kirkik< porų valandų j 
■ ienų ncat*?rnukinnt mn. ».i 
vo ilulinrlini.- už*ii-mi'M> nik. 
;*>rų dienų savaitėj.

Norint plult-rttiių žinių kurio, 
Im* Mlleiklu* dykni, n i*an 
kito j

Room 847 Pint Nat-.onal 
BsukBldff.
SaOnlMUte

ADAM MARKŪNAS
Lietuvių Skyriaus vedėja*'.

Uždirbk 
’35 iki *50 

j savaitę 
UumiM Ir krtmKtal m Mkalaa.

TituoirM. turi tnonaa* w> 
landa* ir !«•«*• (arka.

tie* B.1IK* )ua HUnakytl Ma «larta 
| irui-nu laika duroala ar aakarala 
ui ui.Ji Kama *i-v<ilali* įkirta 
aaoMniiiiu ant .imamu 1-onae maM* 
•V-

MASTER SCHOOL, 
J. I*. Kh'idt La. f

190 N. Statė Str.
K*m|s. take <•«<, < IoImu

nografilkosnia ribomis: 21 kad Įt.ro-ioe.o valgyt norėti O jrigr 
Amerikos kongresu leistų lie- n-nninum, liktų tavo šeimynėlė 
t u viam* liuosai organiauot« H- j V1.rg;>. Buvai rėmėju labdary 
vusius kareiviu* Suvienytų tavo šeimyna * Ims aprv 
Validijų kariuomenėje. j įJuta. Nebuvai rėmėju, brola-i.

Todėl lai būva suprasta ir pairdamas jausiesi svetimu tai 
imlvirtinaiit visom* Auteriktis dra^ijai. <1 draugija, liudmi i, 
lietuvių imrtijonis ir jų otga- silp-ta finansiškai, negulės Mi 
nams plačiai šį užmanymų iš- tavu šeimyiHis. tad it
diskusuoti pari-niimui ar at
metimui; ir.

Kad visus urgauiiaeijos idė
jinė* ir |iašt4|nnė« suteiktų sa
vųjų moralę |iagvllst jvykdini- 
mui setam.

3. Diegutit. pintu
236 Shicnm SU 

Kiuiąittm. Pa.
V. b Yiinavm^ vtce-ptniu

32 Centrai SL, 
Kiugstou, P*.

F. Vaitai!*, sekr^
AJBiviMtmSL.

28 Hivirom St.,
. Iraaernr, Pa.

*. F. Knbllta*, raut mkr. laivakortes. ITie to

plutai la>|ūa viaua, la> skirtu
mo. |U'iglauxti. Kas via ir auta 
».< a l» ilygiuiuHia. Ateisit »j va
karu. viafa, latirmt. |žai km d- 
sit-tns liuura.

Komitetą*.

RED. ATSAKYMAI.

III. Anie išntrfcima laiva- 
korėtų giminėms ir apie jų 
|utrgaln*ninių j Amcrikų ge
riau ui mus galėtų Tamistai 
imtnrt i vienas ia rinrtesniųjų 
lietuvių agentų. panluoJaa-

4
Wyxiuiiiig Seiuinarv,

Ktagston,l<
kių mca |*ri*kaitoiue p. J. J.
LM!_- •----1 - 2 a k ---- --ar4UM, KBHO |fflAl£B yT> BMl 
kampo 46-to* ir S. ’Wood/etr.
Chicagoje.

Nraruai.čia atnibcldč vicut 
karvė i* kito niicido. Itndti* vie- 
nų puieiiduvj *u juo vakarai* 

f- ruaitabiiiu* gatvimi* valkioja*, 
o naktimi* |» Miiuklc* lėliaujn.

4 hoveaiKi lictia-ianu*. Kevalui 
to, dienoMU* ji eidavo Įirr na
mu* ir moterim* |ia*akodavo 
girdama nraalržninkų atntalų. 
Imk gerino prie ImnilŪKų ,«rigu- 
lėti. u ne |>rir tikro* Jltmo-Ka- 
lalikų ImžiiyčioM. Koi-kurio* 
KbelarygaiMi motery* duodaai 
jai aavo už tm*ių vadžioti (Xv- 
jaugi? IteiL). Itct rali atairaati 
ir tokia, kad |mėnm*i atimtų į 
lumutigu* iMMilažy* ir javentj* 
imaležuinkų miaijonierkę. Xc* 
yra (markių moterų Sladaiygn- 
ne. Ka* ln<h Im* kaltu*!

Eabirg. A.f

e

4

i

4

t

CHICAGOJE.
IA BRIDGEPORTO.

l"o lošimui prasidėjo šokiai
Zns.nių buvo pilna svetainė. 

Uinkm. kti<>|iui |*4lio lik* keli 
<lr»*ttai dolierių.

DĖL
■y

TYP1STS

PADĖKA.

Vyta.

i
PAKAVIMU

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
TUMnua UrKlalaj IT«t 

erno mosiu uuam 
M*r HaMk iv**- il.nlr.aed 
Kamana W. Sl-laa aala<*>

S. 0. LACH*WICZ

Vyrių 1<i kix>|m. Itridgv- 
|airtr. turiu širdingų aėių |a A. 
Pociui už nuteiktų iiiuaikų prie 
veikalo “Našlutė.’’ kuria laivo 
loštas rimlio 1» <L, 1 919 nu

Taip-gi aėiti už akmiiponai'i- 
luų laike hmimo.

Ačiū tnip-gi p B. .Inimšaii- 
kui už nenuilstantį ĮHirnlarlm- 
vilnų |iai4atytne “Našlutė*.”

L. Vyttų U Kuopa.

I

MUMS

l'RA 1)1 AKS

Ak

I

IK

UŽSAKYMU IŠPILDYMO

Mi-» lėikaluujaiuc

PRITYRĘ

gali

Jauna Vaikynų

X»i 17 iki 21 metų

QR.LEGAWOTW

-1
I
I

J

I

I

I

S

|«Mr<Ub;a ISfAlMiųlua )i.aturflA«J 
Uldnt ufs »• L>» |«kuu*4u !•<«
IM'iJiB atMUuktt. O IIIMBO

2314 W. 23 PL 
Chicago, nl. 

T<<. <4MUU SIM.

K--.---------- - -------- - ------ - X
i Dr. L E MAKARAS 

l4a«Mtl- <e«elt4s»ja« M* 4 klntfZ»» 
•UmLar-4. !•«••>«. M*. l«4*M Aro.

1HH—m raltaiN 34t 4< ruilm— 3UI 
41«4rtB£(<J; K*. Ws<Ml Mr.

tMk Ivrtroeu* Hitui. Ma I MU • 
<»< «*■■ >i»m* m.

spalio lt A L, Vyrių U kp. 
atatė acenuj dvivriiMnę dramų 
••Nartutė.” Gaila, kad neteko 
Imti nuo |mt pradžių*, tai ir vi
ro veikalo negalėjau matyli 
Aulrųjį aklų loėiaut intėmijau. 
kml taip kurie lošėjai atliko na
vų Vide* viliai arti*tiikal P-lė 
Gnrurkaitė lošė motino* rolę. 
Mi galu lošėju loši'- tiek gyviai, 
knd geriau* negali Imli. Kar
tulė* rolę lošė p-lė A. Ih-n-ckiti- 
le. Kini jautuli lošėjai lik ir iuš- 
li veikalu*. Ji tiek gyvai ir 
grtnildžiai vaidino, tad jei Imt 
būvu* miukštašinb- lietuvė »e- 
uutė. teiktai im- viena ašara Imt 
išriedėju* iš akių. Turiu |mžy- 
niėti. knd kaip viena, taip ir an
tra yra ėin nitgu*i<M. liet veik
liu* lietuvaitė*. Abi yra vylė* 
ir priguli prie L V. Ap*kr. 
cluirn. *

Gari** jum* lietuvaitė*, tad 
lirungų laikų euvartojat *var- 
l«ni* užriėtuiiiuii*. ne* daug 
yru. kuriom* tik vėjai gaudy ti 
tupi.

Petro rolę lošė p. Petruli*. 
„ , Jam Imvo rinka gyvumo. |<aš-

vaikuėiai ir euvalgo dauginu, j liniuko rolę !<•*•• p. J. Kailiu- 
•Moterie našlė ar vyra* našly*.1 kaiti*. Ji* atkiši’- gana gerai, tik 
turintieji keletu kūdikių, tunka »y kiai* m-airkuii. žemu tonu, 
lik IMir dienai. Alai tėvu tųoku kullu-jn, lig liijoduimi*. knd tirai 
lik Xir. Tai virai maža mokė*- j u Immlik* nenupultų. I* aa V. 
ti* šiuo laiku. T**del ename pn Bąlanti* atliko Viršaičio rolę, 
verrti krviptii-r i gerinamųjų' X«it* ji» virai irmii|iai ti peli 
viriKiUHUH-. 1'ii-eiuėiiit. pniviii t-ijn* lauk*, liet atliko gerai 
kit *į inkai* ‘kmp ir kiti Jotai rolęlnšc p. X.

, Komitetas I Kuli*. Ji* *avti gyvu lošinrn ne
vienų *ykį ptilihkų prnjunkiiMi. 
Veikalu pulilikii laivu užgnin- 
dintn.

Vakaro vedėjam u n*st*r- 
riurn Imtu rti. Jurgiuįmrapijt.-- 
'nt/<iiiltiliik(* p Ii .'nnušau—

f I*ImH patalkNittitM l MLdNtlMlS <
tr k«n»«. TrfMSBt liMmtM *«|

rrr l mana*. Ir ; ruAS1LAVISTI I.AltAI
*11* •HUUmi kn>|«>4*m>« i*.
y? ‘•■‘■"I,1- UA1 BIZNU K ux 1LU rAClU

|\7?-l"lr ryr- LAIKV OAVNAVr GERA AL-

Mrtta a— >i-4u« e-r*»; UA KUKU TIU MOKAMA
» tarom* kr»«sj- M M4r«:
r>4M»l>« kuMpaalja oarantM-r- I AS Ali S.
tu virAiwMli<W|«h4«% m |«r«HM4»tin*v m |> ARKAS PASTOVIS.
I lui vtau, 3Br. |«rt>
irk i.mKru. o M.«.| 1,4-r. |*A|;|M* SAIAl.os GEKIIS 

mųat sMUtaiiatM R*r.

TMLMPVM valamdu*
^rtJ T'k.r’t. PAKĖLIMAS t /.TIKRINTAS

k S. ItaBlIui Idraut li»4
rma, Ht Ikr. tiatanit kv»u-.* Tl’ltl UITI ItAIUE F*A1HXE 

mokykla iu kalbėti 
U.UYTI AXGI.I4KAL

i
IK

Mmų ■

Tavuru ir Purei P«rt Skyrių

Pitlirirtu* iK-erikalingaa

čiuimib gabiam vaikynui gera 
> proga paularint un dideli- 
dina.

.Urbu

Einployiucnt Officc
Pirmos Lubos

I

Turi kallėli (kaityti ir 
Ahriikkni ir lėni turi Imli 

Pradus- ilokjkla.r.-*

« 
« s

I

41

.............................. .............
ra. tm>w rauj

Dr.C.Z. Vezelit ■ * 
UKTcrts įMonsara* t 

ruiain- ma • ote au * •»». S 
aru aa. sau irt* srtsts S 

•Ml U-«M tlai.a. ; į*

T.Masao f m
Dr. C. K. KLIAUGA 

DENTI8TAS
|-.B» Su lUMevf M.. iMnuCm. IU
V- — * •: H 1 P (MUaSUL

Dr. S. Naikelis 
ovmmMAB m cnim kuam 

4111 U. A^4*d Atn
Fbnar Itrutrr 1<»4J 

<!bc«rt> «»rfwa 
4«41 W. Ktfc M

•«
K«'4kl*4** lv- *a«a-a«* •( >U

Eb««4 Fro^m liM

». i«« t:r» m •» a««>. datanr k.maaa. ■«..« |*» |.*n 
4930 W. 13 Str., Cicero.
IIIMIIIŽMII II. a.tuao 

IJM *i*i:eiilJ*T.ts.
k... * I U . .fSm s*M* 3 tlai • t-« r v *. a. ; 1* * t uUa.S-

•Aaiaa *1 S44M-. *3 nafituimr
IIJ4I raita Ui ns>IU.

T • . -M ini*T♦
arorotoroateerotro rororo-t;i

CICERO. ILL.
•

(’irvriešiai ir vėl naudingų 
dariai atlik* *|utli.> 2<i <1.. ftv. 
Antuis. parapijiiu-j svetainėj. 
Tų dienų rengitl |a*»ilink*mini- 
ntų IHcnits-* Vaikučių Globo* 
draugija. Vakuro |*4nas. jei 
pnldikn ĮMtrrin* jį. eis |iageri- 
niūrai vaikučių tižlnikymu. ne* 
dalmr jau artina*i žiema, rei
kia malkų. anglių. Vėsiam ore

CICERO ILL

latli Sųj '• klaipą rengta I i 
lai Lu <lar tiri vil

us dr-ja nebūto >ur«n{u> Ka-

PAIKYSTE PIRKIMO PA
MĖGDŽIOJAMU

VAISTU.
Ligoni* iierkunti* pigiu* 

vairiu* kurie yra tiktai |uuia-g- 
elžiojinuii tikrųjų |m*iilnro 
*au blogu. Išdirbėjiui gerųjų 
ir likn.ijų vairių šitokie vai- ( ------------
*tui y ra likim gera* pripaii. MONTGOMERY WARD 4:C0 
dyma- jų ni-likruiuo. Triner-' 
American Klisir uf Bitter 
Wine yru pirmo* rųšie* vair
ia* tiri nvgrmiiuliniiino, gai
vu- -kiimk'-jimo ir kitokių vi 
duriuių ligų. Ji* gerai dirlm 
ir I*- jokio rknit-mu. Ji* turi 
vanla nuo 3*t tuviu iLiirlitn. 
Ji dauginiui, inegiių, imituo
ti taip tni: jo iėdirvy*tę. m-t 
ir |iugur-iuimur ir pūkeliu-. 
Taigi na- Imtinai leiluiluuj*- 
na- nuo ravo korttlUiieriil l.nd 
gerai |a*i>itiki'intii kų į*-rku 
ir getui iipžiiii.-ti kud jie |*-t 
ku Triner. Ameriran Kliiir 
>d Bitter Wine. o n* Loki l< 
nni tikim p.iiuegiir.mjHiiii Tn 
ih-i- iiii-tn* galim gniift kiek

Į i ienoj vai-tynyėioj. .lorembi 
Triuei t iiiiip.uii IX'-'. 4.t S.., 

lA-htnnd Aic.. tiu.ugo. Iii.
!<.*•*!-r’.n* *- r trn^r C, i

Chicago Avė. ir Larrabce

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

I;

Ztaoma* per 25 metu, ir Valdžios prižiūrima*

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant .Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pinu* 

taip ir dabar

SL

Etnployment Offięc 
Pinuos Lubos

Chicago Avė. ir Larrabee St.

MONTGOMERY WARD&CO

i
e

ir gvarantuoja
Nenoria* gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
I 41 Wusliington Street. New York. N. Y.

II >Dr. M. Stupnicki!
3109 So. Morgan Street | 

t UK K.II. II t.lAolK
Vėtrai*

%p-«ftd.a» 4 IKI 1| t< I
<i I**, i-utų h, • rak. Nrd»lb»- 1 
ta t a nuo 1 ik. ■ vai Vakar*. •

PRANEŠIMAS.

I

i
I

M'

JOSErH C. H OLOJi 
eluvit Advokatas

0* Ml
Urve*

Dr.M.T.STRJKOL’lS
Ut.Tt tU

* it •!> » «4 ir t 't. f l.f y
p. sb.lt .»(. R> «■ tt.. . t 

Hll.bluk |*M»
£>l 1 M. 13«J M4«« I. 
<13 M tb«.

Ts l M. K sūky 
<X»ms-: lYil U. Ililt M.

( •? kr U«sra4 s ai. >
% alų■ |a t«t., i’ ; |.
A »kt • '♦ takuri 
iki l: rytai*

lUul.l-id

Dr. G. M. GLASER
TlaLl I. ; a «U<ta|

(*<IM4 3M* !M«. Ma«£*|| M. 
•*. ria 13>tu H» 4'**«affi*. UL 

•r>.« u 'Atjiau 
M- larlrA * r<< < laTO*

Jfv»t • 
L M't. tau* 1

Dr. A. B U R K E 
(Lietuvis) 

41b U M«rL*« Mr.
|S>lt-«dl<- ISuna

linmilllllll.li>li»illllilimilUUmiUIUUt

I



6 DRAUGAS

I
CHICAGOJE.

- - - ------—

K CHICAGOS IETIM? 
KOLONU?

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

BONOS
Draugo Ofi e, 1800 W. 46 St

iluu- turtu* buvo užlaikys 
krautuvę. I šėrikui kunfi-kavę 
vi-n- jo ptvke. I,- ibir uždrau
dė j;'in nuo vnl-ti<-ė-ių pirk
ti.- Mdęomil- produktu-.

PRANEŠIMAS.

PAAIŠKINIMAS.

Nakties viduryje ii sukatos 
j nedėlin mainosi Suvienytu 
Valstijų laikrodžiai. Pavara 
rio metu jie buvo pastumti 
visa valanda pirmiau kaulės; 
dabar grįžta prie senovės. Ki 
taip sakant naktyje ii 25 j 26 
spalio reikia visus h krodšius 
arta pastumti atgal vietų va 
landa, arba sustabdžius palai 
kvti. Bet lietuviu kataliku 
bažnyčiose ncdi-iioje. 26 spalio 
ptnuldoi bus sulig irasariaio 
laikrodžio. Per panudd&s taps 
pranešta, koka bus toliau pa- 
maldų tvarka per žiema.

AŠTRIAI NUBAUSTA UŽ 
APMUŠIMĄ SARGO.

l.ttA Atulin ir TLuiiui' GoiM- 
Į.Umtav b’i.Mjn- <’ri9W niiUiiišli* 
| knb-jitnn ihi«» liui !*••*
|tiiiit*!il«f ki«k\

n« *. Lai bnvu tižihiry 
lot knbjiiiM*. 1'««n;ii
tHTMiu lanin* 
h<’* tjnotn* ir nHnriim 
Tn jy»»i jiw|\>*tn *iihoik«* ka

Su*. l.u-1. Ilymo-Kat. (Iii- 
rnm* Ap-krn'io susirinkimas 
įvyk* inalvlkij, * Imliu 26 <L 
1 vai. |«i pietų. Av. Jurgio |ui- 
m|ūj»»* svetainėje.

Vr-i kuopų atstovai kvic- 
ėiiimi -uvužiuoti. Yrn daug 
svarbių n-ikalų. Valdyta.

Av. Jurgio Skyriau*, Av. 
Aloj su Jauaikarių draugijų* 
įvyk* *wdriakinin« nedelioj. 
*|talio 36 <L. 1 vaL po pietų, 
Av. Jurgio par*|>ijo* svetainėj. 
Ilu* * vari tania daug fvarliių 
dalykų. Meldžiu vi*u* nariu* 
minčių laiku aknitlingai imsi- 
rinkti.

Didelis Balius
Purrnstui

Liet Teatr. Draugystes Švento Martyno

GRAŽUS VAKARAS.

(tyloj. 1. v. tuoK-lioj. -|mlbi 
2i> d. ėsv. Jiirgio Skyriau*. Av. 
Al<iixo Jaunikaičių draugija, 
rengia gražų padliakMninimn 
’-nknnj. |marrltimui narių, pn- 
liiHoiioltt it Dėdė* Snm., kn- 
liuoiueuiii liiiiynu. tukina-

tad jr*lu -argą taniai apnin |m. j,lri>io |-r,JU 
m. kol tavo .Miniu., Milmik- raka-

Įtintu.
____ —________

SUSEKTI NEŽMONIŠKI PA
I SIELGIMAI ĮSTAIGOJE. KATALIKIŠKOS ŠVENTES.1 ___ ___

re. 1%-lnn* -kiriama* narių-kn- 
r.-iiių ir jūreivių dovniiii nu
pirkimui.

Lietuvių Jaunikaičių drau
gija. nešiojanti *kai«tnu* jau-

šeštadienis, spalio 25
Darija, 
spalio

Šv. Chrižanta*. 
Sekmadieni*.

Šv. Svarintas.
Pirmadienis, 

šv. Florencijai.
spalio

26

27

Sakoma, tuojaus prtaaUatos „įkaičio Av. Aloiso vanbi. vi- 
kaltininkės. -n<lo« iKin-rmin graži,* vakn-

d..

<L

Val-tijin-'j m--rgaičiii kiviui 
tiini,, mokykloj liiie-1,. lė-ih ia 
alguiviula buvusieji |m*ibaisė. 
liui įtartai lo- j-taig,*, pri- 
žiur-'-tojii nuilr>4ių.

-n.lo* imn-ngin gražu* vaka
ru*. Ai* vnknra* bu* jei jau ne 
lok*, kokie praeityj Imdavo, 
lai <lar grnžerai*.

Kviečiau*- tat Bridgrporto 
ir apielinkių jaunimų atsilan
kyti ir sykiu pasilinksminti.

Jaunikaitis.

Stanley J. Petkus, pirm. J

Iš T0WN OF LAKE.

Blaivininkų 21 k p. rstrn su- 
.trinkimas įvyk* rytoj, spaliu 
26 <L 2 vai. jm pietų. Av. Kry
žini!* |mrap. nvetainėje. 
narini teiksite* sii-irinkti.

Subatoj, Spalio-October 25 d. 1919 m.
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE 

32ras Place ir Auburn Avenue
Pradžia 7 valandų vakare. Įžanga 25 Centai

Kvirriamr vi*ii* lietuviu* ir lietnvaitė* -enn* ir jaunu* ateilankyti nnl *io Imliau* 
kur galėi-ite gerai |m*i*okti prie gero.* niusyko* ir gražiai vakare praleieti.

Kviečia visus KOMITETAS.

*

BALIUS’’Lietuvon I *kin inko draugi jo* 
mmirinkimaa bu* p. M. Urbia- 
žb> mažojoj RSVtainrj. 2242 W. 
iftnd pL *pa1io 26 «L t.y. m*lė- 
lioj. 1 ;3il vai. |a> pietų.

J. Kaagevičia, račt.

Simono Daukanto Draugijos
NEDĖLIOJĘ, SPALIO (OCTOBER) 26 D., 1919 M.

MiUee Svetainėje
Tarpe 31-mos ir 32-ros ir Halstcd gatvių anl trečių lubų.

Pradžia 6:90 vaL vakare. |žuuf* 25 centai
Kviečiame vi*u» lietuviu* ir lietuvaite*. >rnu* ir jaunu*, atrilankyti j *j vakarriį, 

kur gnlė*itr link*nuii ir naudingai Inikų prnleirti.

IŠNAUJO PAKYLA DŽIA , l-1:ii-.-a irn lialt-minė. Ne | 
*•**"'»•*•*• , Įiliiiu-jlė.. i,i, i va i t ė- pra-ižeti

cė-lės l-niii iižliiikmiHi*. lėėjo 
aikėtė-n. kad kai kurio* pri- 
Žinrv4ojw* Inlmi žiauriai ap- 
riridavrt *■ na-rgnifėmi*. Ne- 
luikln-nio^ tie*iog nežmoniš
kai buvo luurlžuiino* ir nei 
plakatami.

Itjniiriaii-in iš tų bnu*niių 
tavo randėti* |>uiu|mvima* į 

mirko* viduriu*. Prasižengti- 
-ini aukai luinam Inivit įsta
toma guminė žarna ir palei- 
ilžiamas vanduo visu staarku- 
niu i* krano. Kutum-I vanduo 
auką i*|Hix>lav« kaip kokį ta 
gnu. Imitnef bialnVa pnliiai- 
■iiojnnm Is. *ątm«nė*.

Silpnini nmn. kimtiH-l I 
jmniškėju. |Kikilo Imi-iau-in- 
Ilrukšnur* prieš į.taigo* valdi- 
niake*. rirmiau<ia ( “ ___ _

r-*—•» PrW Maigi*. .UHcrialrtnlmlę. ,.4^,,j la,4„i., daug daugiau 

Chicaguje.

NTTOP.IAI.

. Aputamentiniami nanuuns y 
ra pavojus.

Na*iorganixnvv n|mrtnmen- 
tinin namu džiaiiitorini ir vėl 
pakyla kovon prė-ė namų -n 
vininku*. Karnų .aviniukam- 
rialo nauju- r>-iknlnviiiiu>. 
Pirmoje virtoji- reikalauja 
|mdidinli jiem* alga- ligi 7”j"- 
MM*.

Namų .aviaiakų sąjunga 
nežinia ką prnib'-. Jei džinni- 
lorių reikalavimai bu* iėpil 
dyti. tmijaus bu* |«l<ranpin 

rnn-ton jnu ir taip Imingio* 
•lo*.

KENČIAMAS DIDELIS 
KŪNŲ SUVAŽIAVIMAS.

I

Iš TOWN OF LAKE.

Tauto* Komio 31 skyrias lai
kė |>apra*lą susirinkimą spalio 
124. Av. K ryžiam. imrapijiuėje 
svetainėj. tatai gniln. kml su
sirinkimą* laivo neskaitlinga*. 
« žinia. kad Tauto* Fotula* vi- 
mmrnH turi kn naujo tarti- 
svarstyti.

Aiariie Misrrinkime iš Katali
kų Vienytas vietinio skyrio 
raporto |«aiMtėjn gana džiugi
nantis rbdykėlis. tai Katalikų 
Vimvliėn seilium. Norint arimų 
rali daug, 1*4 Katalikų Vieny- 
lira M-iina* Imne Ima liktai vtr- 
na* i* naudingiausių. ypntingni

LA

nn* i* y imunini
,n* '«h«I nuvargusio* lėvyta-s. I.ietu-

REIKALAUJA

Mus pervlrilua yra12 miLdol.
Ketverto nuo 7 iki 9 Subatomis nuo 9 išryto iki

ėir 
iv

l'rrrM

n>4K MsnatK.
Twj4us r*-r4» i»ržr siu-

Visit* 1SUM7V <lr<« i..m, tr 
tste* M,«ke-4|e r* «'4. Aatlmin
IT«S W. M. <1US«KSS. IIL

16 I

ELENA ŪZ1ZULSKAITE 
t net, ura žilus abi 

spalio 23. 1919. Gimus 
Chicagoj. Paliko dideli* 
rne nubudime Tėvu, 2 
broliuirseserį.

■•Mį 27 spalio 9 vaL ry
to iš šv. Kryžiaus 
«Aaa i šv

I

v«»*. |
Tnd-gi lokio* žinių* niu* ir

27'L"*4 džiugina, ara |m arimui daug 

ii* .4 i- :-|ivrnrwn iraerarr. oang oaugiau
|l»r. tiara h. Ilayr*. Mda l*M-Įj'rgu* turė-.imr ir arčiau *u jo* 
, : :..... ’• *•« «'•••“• "7in,,j"‘iiti!dni*Mi*ipažį*inu

. , . , M i’i-i'nnii delegatai i.ririkta t ir
n -u-innkmi.- radu-i ,|1(r knrėlų npgiiH-jų.l|inlVii- |.,lri,. „žiovauja vielinį 

praAalintn iė Katalikų Vienybė* rityrių. I. y. 
* ’ ' ,i.tni"<>* krito* rimtnmii*.

I Ti- nnulikini į.tnigoje tavo j

h-i-inu-i.
(liirugo. lakūnų klitita apie tilo- mairūnų darbu*. At 

narių aną dienų •• ...........................
aufomiiilnvo pienu 
putu lakinių -įjuižiatimui <*bi 
engoj<- nlrinalilj |mva*arj. Na 
koma. būdanti tokia di.k-h'- 
lakūno |«irodn. kokia lld.-a 
goj- d:.,- n-uintyl:i. Itu in la 
kimų lenktynės, muMiti 
ir tt.

fktaivo* kritar imitrumi*.
Ti-- Huotikini i*tntgoje buvo 

jvyke dar praeitą žh*iiui. Ir 
lik dnlcir plaėinu i*velkiimn 
iii'MitiKiti, kuomet imlu lyti 
m'-li na-rgaiėių |iid**gimo i* į- 
-taiso* priežody*.

pp. J. Ilmzau-ki*. J. Kattmla 
ir A. Itiitkeviėia. Tyla.

It TOWN OF LAKE.

PAIEšKOJIMAl

SUAREŠTUOTAS NEUZSI 
REGISTRĄ VUSIS

knlšjiumti 
Vtrttfi !•>»

>i*i-ti:i\» • ir

I !•—.->1
• -n II

Kita reti uola* ir 
uždui'in. knžkuk- 
iH-l'-leill. kur. 
gyrė i. ji •• l. ii' 
kūmui- tu >i. i>
to nieko ledlll.l-.

I.ii- |»tziitiėli btiiii.ių n- 
gi-ltlltllu lekuldlli it Ini* |ri 
tirtu, n ii'-iI* ■ k.-db:i .

užmušta MPRCAITR

I UI

II
ne ri
ICd l

M

h... 
lt

i. ’* 
\t|.

Jeigu Turi
Tėvą, Motiną, Broli ar Seserį 
Lietuvoj, Neužmiršk 
kad žiema artinasi

Pasiųsk jiems keletą dolierių, taip kad 
jie žinotų, kad jiems užjauti jų didelia
me varge.

%
Mes siunčiame pinigus | Kauną, Su

valkus, Vilnių Ir Grodną už žemiausias 
kainas.

Atdara vakarai 
9 vakare.

FEOPLESišBANK
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-Iss GATVES

MOTERIS MOTERĮ PEILIU 
SURAIŽĖ.

Mr-, Kate <'nriiieruli. 
k’-*bt.il '-n1 
M r-. \l:-. - i" 
l'eder.d gnl. Su iiaidė už 
to vniktl*.

Pirmoji nntrųjų užpuolė
• -■niht-riii. I'ab-iilo t.eli* 

ui-. It-i ti<-|-a1aikė.
I m i,.| antroji |itt.iėmi*

•b ii Į* ilį ir -iitaižė piranija.' kurio.
I* .b 1 -n*.f pniuila liv-ii , \ušr*e

N". 1 1 11 S.-ikoiiui. iieĮnmy-innti.
> |..į|įn |,-iii. -t:i pinu Kore-pond<-iH'ija,

ini, Į įtinta ••Drauge"
I sfltututl

Mldvnblė 
liimiilio. 4*1''

n

IjiIi. Nųj. I nm* kp. moneti
ni* i-il-iritikilun. jvyk* ryloj, 
t. y. -piilin 2*1. 7 vai. vnknn*. 
>- i. Kryžiau* juirapijim'-je .ve
lninėje, .

Hitim -ii.irinkiliinn eolle
^,NI)' ėinlingai iiH-ldžiaini vM na- 

M| ri.ii Imtinai *u*irinkti; nr* tu
rinti- dnug .vnrliių dalykų n p 
tarti, n, imi tolinu jokiu bil
du ntiib'-ti negalime. l'niMiine 
lniku -ii.iriukli. Valdyba.

U WE8T SIDE.

ŪMAUSIU, SEN1USIIS IR TVIRČIAUSIAS VALSTI- 
tllllS BANKAS VAKARUOS NUO GYVULIU SKERIYKLU.

DIDMAUSIA Į IETUV&U KRMJTflVE ęaiCASIME
m;»:xtvi nna.ujsar.

Itmkiiitiil Mhc^rššalmv W- a9rtna*ų 
AtMtaukK*- tik tiktai kerta riahlr 
'IsHdl |Mhu«|ijir:;.i ktar dirli tr ui M> 
r* nt«. fw« kilni. rm» ertai* nlmskž. 
SHi»a lluotaa

• A <’•».
W M %r*ark. W. J.

Knn. taukniėio praknll.>*e, 
įvyko 14 d« -palių. 
Vartų Įiuinpijiiiėje 

i'tnitii-j*'. -tirinklii šii'C'.IS*. 
kuri įmini 

npie t<> vn- 
neturėjo pi|. 

Įtiai vi-ų davėjų ntiku*. Tai-gi 
. "tnititi yrn -uranų- 'i-ų, kn- 

■ tie praeitų knrtą nebuvo |ki- 
talpiiili A'.’l.lki aukojo J. ftjiu 
tiuli*. 2*Mki Kni-nitė; PoĮ 
«;1iiini O, Giirni-iiiti-. A. I’o 
ė-in*. M. ,li»*lii* iu*. M. M:i-iu 1 
kw;

I*.. K> 
Vildžiuu

Kni lrarir H 
‘ nri fioUdpiuti, 
.nepilnai iinKn

'r* ft| 
M»f|.

LENKAI ŽIAURIAI APSI 
EINA SU ŽYDAIS

t.

lui lt

I i

ii'-dmytn knb-jiiiina.' kuro aukotoju'

APSISAUGOKITE SACHA 
RINOf

MERGAITES SUVIRŠ 
METŲ.

iHflri a9i« riatal *ptJWh“ 
~»«r4vttut~ • etanu. 9rsl|»|««t 
4-eitas- l’i. sskrtc

Itmr U«««.*.
MOS *’« s i tarškiami %šr.

|.
ir

■ i J. 
V.

ii

l'ernviėiui^ \
Ibi 
|ų 

tik
Ii
Ii >u

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
)L<ldtmn> M-rl^kae Ir Italu* uit*** 

baltai. nntii «<1iLi>k F* >•«»«. aše.
niMraFiUK. ltp««riUiK. |»<»Mv6«e 
U- U. MUŠ Vši»< Hnftu’a. atartai*** 
nj-ra, f»Uttakia*>
H ltaa Hltatyataas Aallišf»>>M/n

M ikišstritM *...m4mš * ryta
< •*4-w4i'* fw* j rrta|- Vali ar > ra ta< 
ibi !• šal

3106 So Hakted St Chicago.

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje 
P.rduodatn* uf Žrmisu*i, kainą, kur kitnr taip nešinai. 

Ma*iri>-liq Imikann druku<4i ir nflan limbam* yra naujau 
■ta mailm. I'ilaikctn vioikiua Lnknab'.ina, žiedai, limbi
niu. ir OriniaTiliiiiu.; granudmiu* IhUuviUuu* rekordai, ir 
kutKrrtniių avriuuaii). artmuukų ruaiikn ir pni.“kų lėlir- 
hi- ni lt.Ul.iku, tntarų ir amuikų. knkių tik rrikia. Dir
bame virikiu* buklu. dra'JKyalėtu*. tnmume l.ikn-lim. ir 
tnuriLalūku. ui.!ramentu, atlašančiai. Kurie prialija trijų 
Htitų kraoilii.klj cu. lutalien vėlini

Steponas P. Kazlawski
4*9? S" AANT AND AVĖ . CHICAGO ILL

Trlrfonae: PROVKR
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