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Vokiečių Kariuomenė 
Atšaukiama iš Lietuvos

163 žmonės bus teisiami 
už nužudymą caro

GALVAtUDtlAL

Ttavn

jam prievarta. Paryta, spal. 7.-VŽ poro*
______ savaičių Omske. Sds-njoj prn- 

Paryžiuz, spal. 7.-Vokieli-ir nepaprasta by- 
jos vablžia talkininkų inilita-i1“ «<» žmonh). kurių tarpe yra 
rinčs misijos Berivne komra-kaltinamų už aužu- 
dantui. generolui du Poni, in- <lnn’ buvuriųjo rusų caro Ni- 
davė mmorandumų. Tame ra- •“•»>«* « > M-T-*
koma, jog valdžia atšaukusi iš Tie visi Žmonės buvo rmar- 
Pabaltijo* ir Lietuvos vokiečių vAtnotĮ Jekaterinburge, kuo- 
karinomenrs komendantų gen* 
von der Goltzų. sustabdžiusi 
tat kariuomenei užmokesti*, 
(■rovizijų ir amunicijų. Ir val
džia pavartojant! visokia* jai 
galima* priimi mirs, H tik iš ten 
atšaukti kariuomenę ir išpil
dyti talkininkų reikalavimų.

Pagaliau* memorandume pa- 
sakyta, jog valdžia vietoje at
šaukto generolo von <ler (mitu 
paskyrusi generolų von Elier- 
liaril. Aitam pavedusi pravesti 
kariuomenė* evakuavimų.

inRnaijroje vaiazui
parimta, jog ji (utnamlo. 
jusi |irievartų. Kad tas yra tik
ra* įtaikia*, patariama talki
ninkams (uiskirti komisijų, pa- 
siųsti Pulinltijon ir tenai ištir
ti visų stovį.

met Kiherijns (Kotčata) vai- 
džio* armija Imvo užėmusi tų 
miestų.

Iš pasitikimų versmių *uži- 
nota. jog nužudyto caro ir ea- 
rienč* su vaikaiM lavonai Imv? 
sukapoti j šmotus ir sudeginti.

Jekaterinlmrgv atrasta pa
prasta* kapa*. kurtame susek
ta caro vaikų liekanos. Atrasta 
su (uigvlba šuniuko, katrų bu
vo užlaikiusi jauniausioji va
ri utė.

1‘nsaknjaina. jog pe cariutė* 
nužudymo ir užkasimo tasai 
suninka* ilgas laika* nepasi
trauk?* nuo ka|*>.

W«ahi<tM, spaL 7.—Nese
nai kongreso atstovas llmk-n- 
Imrg, repalilikinuis •* lllimdso, 
indavė kongresui rezoliucijų 
ištirti, nr tikrai prezidentą. 
IVilsooas, vn-stslanm* Europo
je, galę* milijono thJicrių rar- 
tė* dovanų. Itoilcnlmrg rezolin- 
cijoji- imžymėjo. jog tos ibivn-' 
no* įmeinančio* nuo karalių ir- 
kitų didikų ir kaifio tokios ga
li būt neleistinos.

Dabar precnh-nlo Kilsimo 
sekretorius Tomaity partw4bė 
tų dovanų sąrašų.

Sekretorių* Tuniulty sako, 
jog prezidento gauto* ilovnno* 
yra mažos vertės, iš«<muK auk
sine dėirtę, mi kuriųja prezi
dentui induota Londono pilie
tybė* sertifikatas.

Anglijo* karalius Įieczėlm- 
tui ilovanojo knygų, gi Dalijo* 
KUrBIlB*—<lvl flrvnoil.

Pagaliau* Tumulty sako, jog 
ptvcnlenta* dovanų priėmime 
imvo atsargu*. Prieš priim- 
staat kokių nors dovanų prezi
dentas pirmiau apie tų pa*i- 
taniavo su sekretorių Lanrin- 
gu ir pačiu graeraliu prokuro
ru. kad neimtų priešinga lega- 
iyi*io • •

ATSISTATYDINO TURKŲ 
KABINETAS.

DENIKINAS PAEANGIUO 
JA ANT MASKVOS.

Daugeli! raudonųjų pasiduoda. 
Copenhagenaz, Danija. *|ml.

7.— (iencrnln Dcnikino kuriuo- 
menė yra lik už iMI mylių nuo 
miwt<i Oriui, kur* Movi pake- 
liuj. einančiam ant Maskvos.

Pranešama. jog daugeli* bol
ševikų latsidmsla Ib-nikino ka 
riuomi-nri.

PORTUGALIJOJE LAUKIA 
MA REVOLIUCIJA.

prezidehtas wiso
: MASSVEKESNiS.

Wuhi>(K -imi. 7.—Preiti. 
di-nta.' \Vilsoiiu-. nors (utli-ng- 
va, liet tikrai eina svrikyn. Ir
čiau* jam reikalinga neužsiim- 

> ti jokino darini mažiausia jw*r 
M-kam-ių (torų savaičių.

Taip praneša prezidento per
sonali* gydytoja* tirayson.

Valstybė* < 
gavo mųi K ratilo jo Tėvo kabio, 

j gramų, kurioje išreiškiama 
^M-rgnnėiam prezidentui einųm- 
jtija ir vilti* praitesnio pasvei
kimo. J

ANGLIJOJE ISNAUJO DUN
DA TRAUKINIAI. Von der Goltz Jungiasi

Londonas, -|ml. X. — Visoj 
Anglijoj geležinkelių sistema 
išnanjn <ų--ntojnnm. Išmtujo 
visoj šalyj dumia traukiniai. 
Amini Imvo (iranutloimi. Imi- 
-i.e m-biiti-'s šaliai. Šiamliej

-

VOKIEČIŲ GENER0LA8 
PEREINĄS BOUEVI 

KŲ PU8RN.
»« t.'rnymn. iiranyku Jm vi*«k* pavoju..* .
<k-fmr1nntmtn> ftirihuigė geležinkeliečių strri. Vizgi tini* dar nepatvirtinta.

kn.. Su tuo (lasilmige ir dur
im krixi*.

Pačiame laimiom- 
pinnadii-nį ryte kuone visi 
streikavusieji durbininkni *n- 
gryžo prie savo |«pra*tų už- jungi- prie rasų bolševikų. 

HINDENBURGAS KYTEĄTĄ *l<‘"l'>llt>- grležinkc.
man y PRKEIDENTŪS. | v"><’»‘'*i''iia* negtvit j*to*

itionnnlin stovia. Nes
fl.Vft jMm* M** vjiri* .aietu viskas buvo ajib-isla.

____ __________j traukinių važinėjimas kitaip 
aj jį __ “llin-!nukristas. Daugel virtose Įirv-

j^Įkių prikrauta tikra* kalvu*.
šita* obalrt*!’1"* "'""R biike grb-žiukrliam* 

išloti nonnalin stovin.
i

Suvėlintas itžiukituzz
Didžiuliuose mivMuose strei

ko atšaukimas Imvo žinonm* 
tuojau*, kaip tik geležinkeli... 
šių atstovai sutiko atšaukti 
streikų.

Bet provincijoje apie atšau
kimų streiko tlar ir ant ryto
jau* nebuvo žinoma. Kai-ku- 
ria* virta* atšaukimas įlar vč. 
liau* pa*irkė. Daugel vietose 

■ buvo suvėlintas, taip kad strvi- 
nų illndi-nliurgų. Kuog. rian-(|(ininkai m-žinojo. knd kitur

A

nian (m
'šiandie atnaujinama, fioblmar- 
šabi 72 metų. «ukak(uvė>e. Jo 
šalininkai ve kokiai* paskelbi
mais skleidDa Hindenburgo 
vantų:

-Tegu 
noja ilgu 
ir stiprybe, 
ga tave* ir

” Milijonai ((vokiečių pmleda 
tavyje viltj, Jkkt<damie«i iš*i- 
gejls-ti nno įSMckinūuo ir ge
ibi*. Mes turime tik vicnn-vie-

rim- klotie*!”

s tave apdova- 
svritata 

irtija reiknlin- 
ia tavi-*.

KaMfeatfaNpaifa. spal 7. — Paryta, *pal. 7. — čia iš 
Atsistatydino turkų kaitinėtas. Aveicarijo* nikeliavo Persijos 
kuriam pirmininkavo Dnmad šaclin*. tieli-žinkelio Motyje jj 
Ferrid Paslia. Sultnpa* patvir- sutiko užsienių reikalų mini*. 

------ . — tėvijos atstovai.tino atsistatydinimų.
w

REIKALAUJA NUO TALKI- fen-neija. neišklausiusi 
NINKU AKKI08 PO

LITIKOS.

Copenhagenas, -|ml. S. — 
praeitų Gen. von ih-r Goltz. vokiečių 

kariuomenė- Pnlmllijoj kotis-n- 
danln*. su savo štabu prisi-

Tų žinių praneši- Pctr»grn<h> 
• telegrafo iigenturn Ib-rlvnnn. 

»treiko||š llerlytto ui apie tai depe.
> suolą vielos laikraščiui Nntio-
> imi Tiih-mle.

Visgi žinia įlar nejmlvirtin- 
’ ta.
1 Kiek žinoma, gen. von <br 

tiolta *u *aw kariuomene vi- 
*a. laikas atsisakė n|ih-i.1i l'n- 
hnitijų. Talkininkai <bd ta ge
nerolo atnaujino Idokndų ap
link Vokietijų. Po šito fakto 
vokiečių valdžia pranešė, jog 
ji *u pro-vnrta prašalysinnti 
gi-n. v«n «ler (mitrą iš Pnlmlti- 
jo*.

gek-žinkeliis-iai jau dirlia.
tleležinkelių k<mi|uinijo* va

kar puškeliu-, knd knip šian
die jiilna* Veikimą* pra*i«l«'-*iiĮ* 
ant vi»ų geležinkelių.

Ne visi zngryžta.

ru-ų 
tauto* atstovų. ėmė patvirtinti 
įvairių M-|airatistų temlem-i jn*!

PRAMATOMAS VOKIEČIŲ 
SU0KALBIAVIMA8 

RUSIJOJE.

Ne visi streikuojantieji ilnr- ko im.itraukti 
iliininkni .ugryžti dariam.

Nneijonnlė. geležinkeliečių 
■mijo* sekretorių* Tliomn.1

ne-

Genuva. s|mI. S. _ Iš pri.-š 
{bolševikiškų nt-ų versmių štai 
-gauta informacijų knd. tartasi, 
vokiečiai n<-l«- reikalo atsisa 

iš Piilinhijo-.

Jie turi trn savo -variau* ni- 
■Inviniii-.

Neteikia |mmiršli. jog eivi- 
k- kan- Rusijoje įtaigia ka
inuoti kaip lml*rvikns. taip ir 
tuu-ijmuili.tu-. Ir vienų ir kilų 
nrniijo. fetb-neva nvk«la. stip- 
iyl*- iš-isiniin.

Vokiečiai tuo naudojasi. Sa
koma. jir iuui tarpininkauti 
taqs- l-tlševikų ir uucijoaa- 
listų.

Kotėnka- -ii Drnikinu pir- 
minu m-n«n’-ju.'m ir klausyti 
-u-ii-ili laryl*i-nn -tl l-dševi- 
kai>. Ib-l kuomet tikrai pa- 
mačiu-iu. knd talkininkai juo- 
du virai aplenki, inių linkti 
prie tarybų «u bolševikai*.

Su-ieiti laryhosna kolčaki- 
ninm. ir l*dševikam* yra vi«- 
vii-n. kaip susn-iti vambraiui 
*u ugnim.

liet tam tikslui yra pri r am 
tiių. Jų taq«- ima veikti vo
kiečiui. Šitie, sako, nn'-gina vie
nos ir kilus surasti krūvon. 
Tuo keliu širk-tiek atgaivint! 
lt u sijų lr |oi*i|ielny1i.

Jei tas Imtų tiesa ir taip j- 
vyktų. tmain-t Palialtijo* ša
lim- butų |m laisvė*. Vi* )#-, 
sekinėje Paluiltija galėtų tekti

• Vokietijai.

I
Ib-rlvne yra Kolėnko ir Dr

aikiau agentų. Tie .aliosi, jog 
rekrutuoju *au kareivius B 
lar|Mi ru.ų m-lai.vių.

Ik-t ištiknijų jie v<-da tary
ba. *n vokiečių valdžia, ko- 
kiuo keliu atgaivinti llusijų. 

Jkuomet talkininkai ją npleiila.

. . . . . . . . . . — L l Kares Stovis East Chicago ir
*u tikslu -ii-kaldyti j dali- Ku l«i"<*"- >•- kui kuriiiM- vietų Į v

Ta laiko- konferencija. Iniš- -"KOžli .tarimu. Tai Indiana Barbor
ke (uižvmiiiia. apsieina »u Kn- • bud imt kni-kutių Irau -
-ijn m-’ k«i|H, .u savu taikiniu binių dirta dnr lulsvanurmi. I
k., u-l Lnii, -.1 i.iL-nr'uuils Ti,. < ta Hū n i lik ti i nt-i-uk„ .11 a •

Copenhagen, *pat. 7.—Pra- 
nešauut. jog šiaurinė ru*ų ar
mija (mink- dalį geležinkeliu 
tarpe Petrogrado ir Pskovo. ■ 
Tuo bildu (s-rkirsta ludševi-Į _ __ __
kum* susisiekimas iš Petrogra- icijonalio apgioimu n-ntralis ke. Im-1 kai|s, *u užkariauta ša- 
do >u savo pietvakariniu fron-' komitetu* Vladivostoke (m- 
lu- It,..

Vienoji- dqiešojc paž.vminui. litikos lyderiu* Kuv. Valstijo j 
J >g lenkų kariuomenė užjiuo- *e. Anglijoj ir Prancūzijoj. Į 
tusi lailševiku* Dvin-ke ir pn- Miške sako, jog yra taikiniu-f 
<-miisi visų eil? fortų. kų priedermė pnskeiliti ir pa- ‘,,ir bd'juu- buvo .supurtytu*, prūnyk-

KsV.mu. ioe lenkui šbmdb- "‘Skinti -avo politikų ir viešai ’kuomet prnm-uzai l«- jokio- ‘"imu.
' i * i» • t išreikšti savo oiuaicija lailše-'aiškio* priežastie* kiluone-tturi uL-uh- kuone vis, Dv.nskų J...... ir" „.pJ^V^ni 'upk iib, tib-ą ir t, mo-tą pa k......ponija -traiko ,m-tu taip U rnai.

- darbininku-.I Vn* (mdaryla į-akiu- karė.
• dnlmr lu iHiri 'kit- deiiai-tiiim.ntui. j kurį kr--i|s’-i 

(itiry

* i** j Prum^jitnn. •umdiv 
į <ūity «lnr h*
inilinrii) kimūviii. Tnip kriti 
tini vrik< -I.1NMI l::ifi*ivių, įtvį 
ilimtit milirij***. m«ii
h* |Nitf«*n«inttiLii. -(•••
^ijriliiĮ it kl.

\’nknr vnkniv p*n. U’<wm| 
tu«»jnii'> l;ikniM*iniii« |*»i
• k«*li*ti j<» pitikh'fiiiitjjit. Pm 
tn-in. ji* •nm vnl«lzi<»n |u> 
iinri vi<u |4i«-fi«» np-kriti Indin

Ragina nuversti Kolčako 
valdžių.

Omzkas. -pal. (i.—llu.ij na-

________ ___________ B_ litui.
įskelta-, atvirų laiškų į visu* |s>- Sukooevejku, naritikėjimaz i

l

Madridas, *(«!. 7.—Iš Por
tugalijos pranešama. jog tenai 
pramnloma r>-volim-ijn. Ib-vo- 
liucijų gali pakelti dalis gete- 
žinkclit-cių.

PABALIUOS VIEŠPATI 
JOS IR BOLŠEVIKAI.

Stockholmas. *|miI. 7.—Pn 
lialtijo* viešpatijų atstovai, 
katrie n'liko kunfi-ri-iirijų Dor- 
l»tc. pranešė bolševikų užsie
nių reikalų l.mni-arui fSeeri 
ntli. jog Palmltijo. vieš|aitijo. 
sutinka Moti taiko, tnrybo-nn 
<u bolševikai*. w*i bolševikui 
fonnnliai pripažin* šitom. 
vii-J|intijom. Įiilną m-priktan 
•omylię-

Ikdšet 
skirta Ii

v 11 pa

jog lenkų kariuomenė užpuo
lusi lailševiku* Dvin-ke ir pn- Miške -ako, jog yra taikiniu-į 
ėmusi visų eilę fortų. E“ ■“■s—‘——- ------i—ii-i: t- — •'

tie* Dauguva, išėmus pietine* 
miesto dali*.

GEN. JADWIN YRA GYVAS 
IR SVEIKAS.

Variavę, spal. 7.—Suv. Vr..- 
»tijų armijos p-n. Jadvin. apie 
kurį laivo pram-štn. kud lailšc- 
vikų nušauta. jam keliaujant 
Kijevan. yra gyva* ir sveika*.

Tie*a, jj ni-ii liolšcvikai lui- 
vo suėmę. !k-t veikiai paleido.I

BUVĘS PASIUNTINYS PA
SAUKTAS AUGSTON 

TARNYBON.

Pekinas, -psl. 7. Buvę* N-n 
Vnl-tiju (msinntiny- Kinijoj'. 
Pniil S. Iteiuo-h, gavo nugštų 
it (M-lningą vietų Kinijoje. Ki 
nijo* ndd.'in jį |uikvii-l-- j sa
vo (lalnreju- *u ĄAnlgo.

veikimui. *u kokiuo norima at--v,,,bl bolševikams; kiu-tiH-t tai 
gaivinti |muiekintn ir »u<hnu»-ibininkai įsiuuiišė j vidujiniu- 
nilizuotų itusijų. ‘Ilimijo* reikalu* ir kt.

Miške lt,, kitko |>nžyniima.| Ve taigi, -nkonui atviram 
jog Amerikos militarinini nu-.laiške, di-l tu ir kitokių pie 
torilctni Sils-rijoje tvirtina, žasč-ių šiandie butlnaiirreikn- 
kad jir Imlševikų gnuja. |iri|io-,liūgą, knd talkininkai jmgn 
žį-tu dr farto llu«ijos valdžia.'
Kalba prieš Ruzijos skaldymą

Tolimi, atviram laiške sako
mn. jog taiko, konferencija di
delį stungį uždavė lojaliai 
pnlrijotini-i Kurijai, kuotm-l 
-ūmam- -ušnukti ru-ų kuiifi- 
ri-neijų .aluje Piinkipo ir. kuu 
met ton konfi-ri tn-ijori pnktic- 
te Isilševiku*.

Nako, tarai talkininkų nuo 
lanku* at.im-šima* į liol-evi- 
ku* šilau, dar laidau* »u*tipri 
nu. gi ištikimus talkininkam* 
ru.u- (uib-mino.

I įauginu- iinfcuiiniiiHi ru-m.

, 4.000 REGULIARtS KA-i,. luiroiniiiKni ni.i.aki, »u a J ’-ww ssr.
tini. Ini.vanorini* ir su.ieiti.Į RIU0MENE8 GARY. IND. 
m-, anie dirt-. -Ireiko n-tu. vaUU ^eneroU, Woo<t

| Sekretorių* visgi mano, jog-
Husų tauto* pasitikėjimu* * ■>£ |*»no. kelių dienų ir tie j Vakar vakare. *|uilių (i. į (in 

ttdkininkni-. *akoinn toliau-. <inrbiniiikni «to- dntlmii ir ry. Ind.. |ui.ių*1a l.iMKt 4 to-io* 
visokie m-|ui.iteiiki .iliviaijo. n-guliarė. karimais- 

‘nė.. Su kariuoiiu-m- iškėlimo 
lb- to. vi<-n:i geležinkelių ir jml* kons-ndanta. geli.

i IIH-III imp.OIMMI.
prnhiviių, lunijii. darbininku..I fa. (atdaryta į-akiu. karė, 
knd -u lai- 
tie*. Nenori jų (uuiuiinyti .Irai 
knvil.iais illlistnis.

Šilau IJiiu-iliuiu tuo' 
maišyti imti vyriau-yl--.

■ako. gavo, kuunet

linu* išaiškintų savo (sdilikų.

Nori nuveržti Kolčaka.

I'.'iįi Ynktišev. pirmininku- 
buvn-io. piriiHis SilM-tijo* dil 

it mus. kut ią adiuirula. Koli-aka- 
i il.kir*lė
-kelt-*
I įlojau, .iigrimiti Kolčako 

jdžtų. .u-aut ti knriiimąj) • 
rinkimų i, j-leigti naujų 
ilšte

\not Yni. iiSevo, K»»!» 
valdžia |* r-i- muši diktato 
nini- Įinind-iunų prim'i|ta 
Ib-l t., ir sd. iijo. armija i 

ImLsi* timic ntikp 
Oių, iHtlirt’viku.

w nvn |<i
’tn it kitur nt*iI

■va 
•n-i 
vul

I
1 

Atstovai pazizkirztf į triz at I 
įdaras grupes.

PRA8IDEJ0 DARBO IR KA 
PITALO KONFERENCIJA.

Washmgton. -|hd. 7. 
ėin |»,, |lie|ų pra.idėjl 
di-iito VVil-s.nii -ušnukt 
ir kapitnbi arba imli 
kiinfetem-ija. Konf 
šiandie ntidnry- HhiIm 
liiitH-olo — krelorios 
P.ati \ioeiicim liii.1v.

At-tųvni Įui-idalino 
grui**: pramonininkų

Vakar 
prvzi- 
■Itirl.i

It . r.

n vr mn>
Ilr t S. Vai-

irnje. Teeinu. mie.tr Gary nc- 
|m.ke|liinuui. kuri- stovi*.

tiru. Minsi ptok leninei ja už
ginti gyventojam. viešuosius 
lauke sii.irinkimu*. uždraudžia 
vi-okiu- rųšie* finrislarinimų 
ginklų nešiojimąsi. dėvėjimų 
armijų- iinifurmu- Iiuvit.ienu 
kai viliam. ir II.

Tik tie liuvu*ieji kareiviai 
guli dėvėti arini jo* uniformų, 
katrie ; m |*ili>-ijin>'j tarnylmj.

Šatu keliu. Indiatui valsti
jų- giil*-mntiirin. vtiknr pa- 
-kelis- kniė. .tuvi En-t (’hi- 
vagoje it Indiana lliirlsir.

šiton-*- tuie-lno— -lovi vai- 
•tijinė milicija.

šiandie Indiatui vnl-fijo. vi
sti- plieno dirbtuvių np-kritis 
viii lui iiiouieii.. ir (Milicijos 
ranku-*-.

Plieno dirbtuvių kotii|uinijo* 
matui, jog »u kariuomeni** p.v- 
.■■lliii jom. lui- galima gauti 
daugiau -tri-ikliiužių.

įtu-iau

PIRKITE KARtS TAUPY 
MO 2ENKLELIU8 (W.8A).
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Trečia rugsėjo Uetavių l>r-

apre tm. ne;iaduoda. ko- :_;wL„ ; ; ._s„
MS.U ijZIZZ IUL. « *• •“*“* u,l> **ip

"-K-i - »■ «•*■-
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prieiti prie U'iImmmi. Gydyto
jai ptavė laikraščiam* uu|ūeš- 

jtn ;uveik*lėlį. imnalunlj ku- 
I linine iluigle smegenyse susi
metė l*rezidoiilo liga. Visų ti*

tat daroma. kuomet ligoni* ga
li mirti. Atvažiavo Belgijos

yrn 
di*

AMERIKOS ŪKININKAS". 
šox 96 Kart Michyrat

Į Irkutske. 8-12 <L, sausio, a. nu 
nusprendė; nesielgti lietuvių 
kariuomenės Silūro, ne* dar 
a|airt to susivažiavime buvo 
tvirta nuomonė ir viltis, knd

.. . pat gi........... . ........... ,...........
knd užtikrintų miu imt vi- „*«, nn-tų. .Valiniui* Preziden-

prezidento broli*

Bekidmudnmn* |*> Suvieny
tąsias Valstijas. l*-suky<lama* 
|trakulta* mi tikslu apginti 
Taikus Sųlygas (atduotas 
kietijai, mų* proanlcnta* ap-
sirgo.

Kai-kurie laikraščiai 
karykiėiui prieš apsirgimų 
nufotografavo l'rosiileiilų svvi-į _ _ __ . ,-----
I.i; ir linksmų. Paskui praneš j 'nikus Kouferoncijn greitu,pį|i<-ėių

“DRAUGAS*

AdarrUMra ral,-a on arpUcaUoa
ai m>:ws-sta.xw sc a eorv

unvvię kataukv nuonuans

“DRAUGAS”
HUOfV>^MAIU« K.UXAl

“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SL Chicago. IIL

kai moka įtikinti, kad tik atra- 
tegijos žvilgsniai* ji* tebėra 
LMavaje, Me* žiaoma negali
me t uotui tikėti, kaip tiki Fo- 
elia*.

Maršalo rašte mums yra tas 
geras dnigtas knd esamo pa
žymėti lygiomi* su lenkais, ir 
kud ibitartinė* U-nkų kariuo
menė* įsibriovinuis į mušti že
mę neduoda jiem* nei mažiau
sių teisių pasilaikyti tas že
mes.

Mų* uždavinys datar yra 
dvilinka*: surinkti užtektinai 
stiprių kariuomenę, kad tan
ku* galėt ūme išmesti iš Lietu
vos ir. antra, surasti kelius 
l’aryžiuje, kari Praneusijos už- 
niln-žinių dalykų ministerija 
Imtų tokiu teisinga kuip Fo- 
eh'a*. Ta* antrasis uždavinys 
yra *unke-wi* už pirmųjį.

Prezidento Wilsono
1^*

Laiškas nuo Sibiro Lietuvių.
• Am. Liet. Tar. Pild. Komn preadė tujį dalyk, įvykdinti, 

703 Fifteentli St, N. W„ ----- ’* *•
1 \Vashingtrm, D. C

šiandien Sibire lietuvių 
kidctas tuksiančių. Iš jų 
desnč pusė trointiniai, kita liu
li* nuo seniau upsigyvenu*ių. 
Paskutiniam taikė, einant ko-: 
vai Sibiru valdžios su Rusijos 
rlulžiuiuieriai*, daug pri*ieiiui 
nukentėti ir musų broliam* 
lietuviams. Prasidėjo baisi re
akcija: priverstinos molūliui- 
cijoK, kurio* daug lietuvių nu-' 
gabeno jau l’ratų guldyti savu 
galvas nežinia už keno gerovę 
ir tikslų, 11 liiom i'-niė šildyti ir 
taip jau Hipnas iK-luvių pa- bW
pega*.

Išėjimui iš to padėjimo bu
vo manoma tverti lietuvių 
tatalijonų*. Brt neturint savo 
h'-šų, nuiiai naudos galinai 
laivo laukti, nes gaunant užlai
kymų iš rusų, jie-gi mu* pri
vers taip |uit kariauti fronte. 
Iš tos |iriežastic* Antrasis Si
biro lietuvių susivažiavimas

■ • . •' g a •• :dnini žinių nide jo ligų prie to* buku pri|iužin* Lietuvų* vali
Lietuvos ir LenkijosĮii^ pridAj. svetimženkliu* m-|Higtdmybę.

Riba. parodydami, kari abejoja apie 
ligmi tikrybę.

l'rozidruto gydytoja* nu- 
1__  .. . , -. . . nūnai, kari bu* alirjonių atūelegarua I iiryzuije koprai .
prie Maršalo žodi, nustskųs- j y ■ 7? ’
dama nnl lenkn kml iie kriao *j“K lig* yra pavojinga, 
t. ■ - k-a ii L-I • ' 1'*" perinusi speejjalistai: nrr-jmr. | Itaduvų. Mų* šnekuty. w BkiŲ’T^T pašaukti
vm Kmmtrtn*. pn.m mlaim.* |iri„ >t|.

kini* žodžiai* lietuvių IHe- 
Racija išreiškė savo roikalavi-

to tų reikalavimų turiniu. Ko-. 
mitrias mintija, kad mum*Į?- - ■ '
turi užtekti Maršalu |-’urh*u[. ' ...■ . ..' .. . — . , :•<! l«aveiksl. ||. iiarodaatj ku-ntrakvmo. Tas atsakvtna* vra. • ... ’ __ 1«. .. , • " 'linine įlaigle sinegenyM- susi-

* 'metė f'roaidealu liga. Visų ti-
Atsukydniiui* jų.* laiškui p-jimų tažayėiuse nedėlioję 

rašytam 3 rugsėjo džinu - -
ginasi galy* jum* prnnr-sti. Mitaloje. >|iulio 4 ik tavo |m- 
knd num išnslo negalinai |lwbta.. kad Dievu* grųžialų 
Įiemi.-tiniti ištarmę. įvykti-; f*r,./i<((-nlui sveikatų. Av. Tė- 
*!’ ■?*. ‘'''I*'"' Aa-šeimiMoji- \11R j; Rynai atsiuntė telegra- 
Tnlkininkų i ary taje. ir prn mų. |iagvi«lauilaiiia* l'n-zideu- 
vedančių denuirkneijo, tini- tui sveikatos. Tai-gi ligos žrmk- 
ji; tarp U-nkiju. ir LiMnvos |l(i rt*hn>i taip dideli, kml ia‘- 
karinoui'iiių. Ik- to. failu dnr drųsu nei |Kiinintyti aiūe ai*-- 
žmsmto ...r,*.. i,.. i * : nta|w> aiškiai pažymėtu. ku-i jojimų, 
ta ištarmė m-i i<m<ų mn- 1 T.ėimi* 
kiaušiai m-mi-tato I 
čia* rita* tarp l.n-tuv 
la-nkijo*. ir kad m-i li.-tta į.,., ui|p.g,.ji(1„„ |Mi|, 
pu*ė uegal naudoti* luotui. |m| gera*, kaip buvo pirm pa

sado* vnldyiiių tų ži-mių. ku
riose datar yni jos ktiroi- 
viai. Mano uždai iny* yra 
ni-dnryti nieko virtau*, kuip 
tiktai priž.’iirėti. kml i-miii 
rius mano vakt/.ioj*- kari 
Im-s jii-gn* pildytų Taiko- 
Konferoneijo* nutarimu*.' Jį 
Tik tam tikslui a* ir du-

• , - . !•••••/ riMi pnkymii |a|Mį
vitšininl'iii l.< nkij-i.ir, knd' 
prašylu I. ttl.,i vyriuu it*- 
ulltriiuk'i 1 šių pu-ę demnr ! 
kartju* l-ttijo •, 1. i>iuoiu> 
in-* d.ili*. kimo, ra* t»-rz.-o 
g«- jų. Vi—gi :i; Ji kvn'i-inil.1 
kml ii; dnliku np'.iiio *it nr j 
šiiiiiiku l'rnnrttzų \| *ijo-1 
l.ii-iuii '-'kalingu--

to gyrly tujas admirolu* Grey- 
*on praneša, knd Wil*ou<i *vei. 
laitu einu geryn, tie* |in*i1*y> 
d iro tuiiulo* garbingam ligo- 

Įnitė.t
1 Liga ym ;uipni»tii* dalyka* 
.|kipra*lieiii* žmonėms, o augš- 
| tiem* a-menim* ji daru |Ki*ek- 
jmių ir politikoje. Pirniiitim

i imit'iiim to* Itgo* |tmi*k 
liu- yru la. kad prezideiilu* 
•toi,- j prakalta, nebaigęs jų: 
elitui, kad tie-u*i-tn:i :i*tiu,niš- 
I d u Betgijo* kiitnlitlin. iro 
••in. kud m>galėjo (uit.- pradėti 
dutlui ir knpitidn tarybų p.i 
is-d liję. *pule> b d.

Tom- tarytam- n<-;«i*idiiry* 
Idėdie- d<dto, knd jų pradžia 
l>u* n< |H-rlnliintt*iai iškiltuuig.i. 
■b-i viena pusė, sakysim darbi- 
atlikai arba

nktnl.i 
tr-guli

kaK jai ir pavyita Liepos 15 <L, 
1919 metų, buvo atidengima*, 
|iašvvntininuu pirmojo Lietu- 
vių Karininkų tatalijonn. var
du Vytauto, Silūro mieste, 
Novo-Nikolajevake.

IJamc datar jau yra api« 500 
karininkų. Didelė dauguma, 
tai išėjusieji iš lenkų legijonų. 

maži-sni'-ji — iš ni*t; knriuome- 
m-s. Ir kasdien vi* |mi kidiolikų 
luidaugina tatalijonų, peroi- 
uan tieji ii raeų karivamtafa. 

iRubu* ir ginklus gavo jau vi- 
'* >i įitt lenkų italių iš praneu- 

zų intcndnnturo*. Ta* lietuvių: 
1 tatulijouas, kaip suprantama.

skiręs, nes pastojau! j jį reikia 
kreipties taippat |ier lenkų 
kariniu* įgaliotiniu* bei ko- 
iin-ndanlus. Bet viena,, iš pir
mutinių lietuvių karininkų sie
kių—turės Imti |ūlna* nuo len
kų kariiioiiM-nė* atsiskyrimas. 
Vienok jau ir datar lietuviai, 
tunitami savo rankose ginklų, 
sykiu turi**. Is- aliejuuės. ir šio
kį tokį talsų.
Tai tiek apie lietuvių kariuo

menę.
Antras deganti* dienos ktau- 

siuui*. tai grųžininui* Lietuvos 
į tėvynėn. Mes datar 

lutai gerai |ialytvtnė iš Aiueri- 
ko, laikraščių (širdingai ariu 
redakcijom*. kurio* muuu vel
tui siuntinėja), kad Amerikos

lybė* ne(iriguimybę.
Praėjo jau daugiau |am- 

nierio — musų vilti* dar ariš- 
Mpibh'-, L y. dar nepripažinta lietuviai negali liuosai. dar 
Lietuva, kaipo nepriklausoma! grįžti tėvynėn. Tat ir ms*, 
valstybė. Apart to. mum; vii* žinodami tųjj negalėjimų, ra
li*. knd su musų lirolin ame- kandę dantis keis tame. Vienok 
rikieėių lietuvių pagelta gal nenustojame viltie*, kad mų* 
. _ , ., .... .. Amerikoje sykiu, sn

musų didžiai gerinamųjų Lie
tuva* valdžia, |šra* hadus ir 
pasirūpi** kuogroišiansia mu* 
|«rgabeuti tėvynė* (greičiau
sia jūrių keliu, nes apie rausti- 
mio kelių kol 4m* ncprisrAia 
svajoti), kad ne visus, tai lient

< nor* K«nniDKu*«
i Toliau. Dar du dalyku rei
kėtų būtinai iš|ūldyti. Pintus. 
Praneškite, kaip galite, Urtu- 
voa valdžiai, kad Staro lietu
viai reikalauja atsiųsti nuolati
nį Lietuvos valdžios atstovų 
Silūre, kur jau latviai, estai ir 
kitos mažus tautos turi. <"ia 
atstovavimas Uetuvo* val
džia* Imtinai reikalinga*. Ap- 
sigyventi gaiš, Vladivostoke, 
t'hnriūm- nr kur kitur. Visų 
užlaikymų atsiuvo ir raštinė* 
me* Silūro lietuviai pilimi pri
siimame ant Nivę*.

Antras. Nių-kite. jei galima, 
.nors retkaršini* mums telegni 
mas iš AuHTiku* apie *varl**s- 
lliinisiuo* l.i<-t uvo* valdžios 
durim*, tai kilų valstybių at- 
sinešiaiu* ka* link Lietuvos. 
Me* tatai mažai ir vėlai būna
me informuoti ųpie Uetuvo* 
|xdiliuj gyn-niino bėgį.

Ant tralo—j* niaukite Lietu, 
vos valdžiai, kad Sibiro lietu
viai su iliileliu džiaugsmu su
liko Lietui o. valdžios »u*ior. 

'gauizavim, ir išrinkimų Lietu- 
|io* prezidentu A. Smetonos. 
' M<*.* gi. Silūro lirtmini. iš su- 
!i u pusės, kas valandų esame 
priiimigr įvairiai* lašini* pa 
laikyti ir ginti Uetuvo, no- 
priklmisonii t*- ir jo* valdžių.

Uotui iu di jo* Tolimuose 
ltytuo*c "Amra” Pinu.

Pasirašo Jonas Katilius, 
('barbino Ln toiių Komiteto! 

1 Tauto* Rotkiit'i gvnimui Pirm 
l’u tu ■* K. Vutrtas.

I.ietnvių Biuro! 
vi* (limbine.

J. Mairtku

Ims jau galima pagrįžti šių 
vasarų jurėmi, į tėvynę taip
gi neišsipildė ir me* tarime 
tenkinti* palikę likimo valiai.

Iš priežastie* rusų mobiliza
cijos. rlaugyta- lietuvių jtrisi- 
rašė prie lenkų ir įstojo į jų 
legijonu*. Nor* lai nekuriem* . ____
lietuviam* |ailrijotam* ir buvo.nors karininku*, 
lutai skaudu, la-t nuveikti ne- 
liuvu ko. Vaitok ant šio klau
siom galutinai rankos nenu
metė. Atsirado keletas veikėjų 
iš |mėių lietuvių karininkų, 
kurie ėmė mųstyti, kaip via 
atsiskiru* lietuviam* nuo len
kų ir sudarius savo tatalijonų. 
Ii Novo-Nikobijevsko vietinė 
Lietuvių Tauto* Taryta nu*-

etinis. I*n*xiih*titiii sergant Ne
imta* lengvinu guli'-* js-rtal- 
-irnli roiknlaviiiui. knd Taiko*

. Iš- 
'•įgiję* l’rrąhletita* ra* jau jvy- 

ku*j faktų ir pi ii- jo turo* lai-' 
kyli *uvu upM-jimų.

Tu* žmogus, kuri* vedė An
glijo* ir |iu*aiilio imlitikų pra
džioje mūsiškio dvidešimtojo 
įimžio iki kuiei prusidislnnl ir 
l*-r pirmuosius du jo* metu 

l huil'ii* liivy nr-M-niai tiųm |»:i- 
jskiria* Angliju* ui*tovu į Ame 
rikę. Angliju sotini neturėjo 
taip giiliuit* dipliHiuiio kuip p. 
litvy. Nei vii-tia kita udi.- ue- 

I turi it Miuii "••turėjo jntn ly- 
(gnu-. Anglija jį siunčia į Am-- 
Į ribų di lio, knd jliuėin. jog di- 
'džiausi Anglijo* |*ilitiški n-i 
kidai tup- laimėti arta pralob
ti Ami rikoj<-.

1‘i.ty * *iink>uit*i 'iiplmnalijo- 
Į uždaviniui, kurie niekad nie
kam m-pasisckduvn, pmkuii pi 

ivykd:tvu tiroyui. Ir M ilsutini 
gal Imti nejauku prie* susitik
siant »u tokiu zmuguui Juk 
Anglijo ir Atncrikn.- rrįkalni 
dstar priešingi vieni kitiem . 
tui taiigu. knd nedavii 
ii gudtintn pti

Beidr

d r-r porų »ni ašAli •
''sid ž*?1l 11a lui du iitii imI^sZi

liūtų ton L* Ji

Sil»ir< j?nbnti
I’-

Iii! I bltUI

(U X. Biuro koros|ionrlento pa- 
sikallM-jimas su pulk. Ward).

Nesenai atvažiavusioji į 
Kaunu anglų komisija yra v|m- 
tingu šaka Lietuvai la-ndrusius 
augių komisijos Baltijos pro- 
viueijos, kurios liustinė yra Ry
goje ir kurios viršininką* yra 
kit. pulk. Talkui*, šti komisija 
] ursi liks Kaune kai|xi lieudru- 
šio* Baltijos provincijų 11 uola- 
tini* atstovam

l*ulkitiiiika* Ward, kuris ši
taip ]ianiškino apie šių komisi
jų ir kuri* yra š:o.* komisijos 
galva Kaune, pradžioje pasi
kalbėjimo, fmtė«nijn, kad manų, 
lietuvių, ausis, turbut, rėžia 
komisijos pavadinime žodis 
"provincijomis.** Jis paaiški
no, kad tai tik laikinai taip va
dinsi*. kol Baltijos šalys bus 
pri|mžintos oficijaliai nepri
klausomomis valatybčini*.

— Kokie yra jūsų komisijos 
smitikiai su Uetuvo* klausi
mu.*—tavo pirtims mano klau
sima*.

— Komisija veiki* ra santar
vės valstyliėmis, bet angių ko
misijos varriu jis galįs išsaky
ti. kud ji visa stovi už visiškų 
Uetuvo* nepriklaUMimylię,— 
atsake pulkininką*.

— Kų jtu> žinote *|ūe paskly - 
dusių nraruai žinių prnnrttaų 
spaudoje, kad angių valdžia 
pripažįstanti Uetuvo* nepri
klausomi lię.'

— Aš a|de lai dar neturiu 
uuo savu valdžios jokio* žinios. 
Bet imtkiiiinka* TaUents yra 
pasiuntę* telegramų apie Ūe- 
tuvu* nepriklausomybės pripa
žinimo klausimų.

— Ar (ai galimas dalykas 
kad tai Indų teisybė ir angių 
valdžia Imtų pri|*žiiiu*i mus 
iK-priklausoiiia valsfyis*!

— Aš manau, kari tai yra lu
tai galima* dalykas.

— Ar jus žinote apie musų 
santikius >u lenkais

— Atvykę* j Kaimų ir paty
ręs, kad taqi jūsų ir lenkų eina 
kovos apie Neinu*. Imvau nu
vykęs į (rimtų pats išsiaiškinti 
jmrlėties vietoje.

Mariausi su karininku Žuku, 
kuris yra jūsų paj<*gų viršinin
kas tame fronte ir lenkų kari
ninku Markevičium Suvalkuo
se. kuris yra lenkų varias tame 
froute. tankas jiasisakė. kad 
jis vykdo denuirkncijos linijų ir 
ti|ūiiia tas vietas, kurios ta lini
ja turi liuli lenkų raiikoM-. Jūsų 
vada* imsisakęs nieko lu-žinų* 
api<- tų naujų deiiuirkacijo* li
nijų. T'orlel aš (msiuliau jm«la- 
ryti jmliuiitas 3 dienoms uuo 
ltt vnl. vakarų šeštadienio 
t rugpjūčio .'ši d. j. o per tų Įni
ki; išaiškinti tų ilr markeri jo* 
linijų. Karininkus Mackevičių* 
teli-grni'avo apie lai lenkų gr- 
m-rolui j (ianlitu;. Ta* sutiko. 
<* nš. kų iMityriau. telegrafavau 
pulk. Tulli-ut*. imžytuėdama* 
tuo. stipriu* prote, tu* prieš 
lenki; kariavimų, kuriuo* triš
ki* jūsų žmonės ir valdžia, ir 
prasimi, knd butų telegrafuota 
Vi runiMijjni Snntnrv.-* Karo 
Tarytai į Paryžių priimti 2 
lietuvių taiko* d*d>-gnrijo* at
stovu* ir išklausyti jų fianiški- 
nitui; apie rlnly kų.

— Ar jn» žinote, kad tonu* 
drmarkncijo* linijomis lenkai 
|i.ii.iohi.i vii naujų neužginėi- 

įjamai lietimų plotu ir tokiu 
įbildu gab Imi'i paimta vi;a Lie
tuva*

Tų patį jh dari 
Taikos Koafoveaeijoje vlkaiMMOa. Jio oado( 

Vyriausioje Baatarrta Karo kaimai kur tik gyvaatajal 
Taryboje ir jei lietuviai turte jiems pasipriešino.
gerų Iiagriudų duunatus) sa-l Segnna to, kad radegino vi- 
vo reikalavimams, tai jie bu* iš- L, gy ventojų turtų, jie juos iš 
klausyti ir lietuviams bus pa- Lilės rykštėmis plakė tol, kol 
daryta teisyta iš rantan-ės pu- |,|nr šiek-tiek gyvybės buvo. 2o- 

dzin sakant, vokiečių žiauru- 
iiuim taisu*. Tokiu iki dar 
niekur nebuvo buvę.

lankai Šiauliuose turi čia 
žymiausias vietas ir naudojasi 
visais Lietuvos patogumai*. Iš 
Vilniaus buvo atvykę kaž-kokic 
agitatoriai, kario aa vietiniai* 
varlėkais, padarė slaptų mmL 
rinkhnų.

Lietuvos inteligentai skun
džiasi, kad darbo neturi, tuo 
tarpu Iraku eadekai turi gu
riausias vieta*. •

sėli. Reikia pabrėžti, kad tai vis' 
lik yra Intai |minu* klausima*, 
jis sunku išspręsti ir greitai 
nustatyti, bet keli kompromisai 
iš vienos ir kitos pusės gali iš
spręsti visas sunkenylsm.

— Ar sustabdys lenkui savo 
]Hi<dimų prieš Uetuvų. jei ji 
bus pripažinta neprildamoma 
valstybė!

— Einamas datar ginčas yra 
dėl dumnrkncijtNi linijos. Kokių 
Vyriausioji Karo Taryta jų 
nustato, tokių lenkai turi paim
tų liet jei butų nustatyta ji ga
lutinai. tai jie laikysis jos, jei 
lietuviai nelaužys jos.

— Ar jus malsite, kad lenkai 
neturi aiškių agresyvių norų 
fH-icš mus!

— Aš manau, kad lenkų tau
ta neturi, ir kilę ginčai yra ar
ta intrigų vaisius arta dėl sale 
tarvi-s neaiškaus nusistatynai.

— Ar jums nežinoma, kad 
lenkai turi aiškių imperijalisti- 
nių norų ir nori net Liepojau*, 
Vitebsko, Minsko ir kitų aiškiai 
neli nkiškų vietų, kaip tai ns-s 
dažnai čin skaitmuo jų sjgiudo-

— | tuos jų norus nereikia 
žiūrėti rinitai. Tai tiek pagri
sti norai, kai vokiečių norai tu
rėti ludijų. lankai yra santar
vė* rankose ir jie turi-* klausy
ti tai|H kaip jiem* buų,nustaty- 
ta. lietuviai datar yra nekan
trus, ne* jie nori, kad greičiau 
butų iš*|>ręstas jų klausima*. 
Bet reikia kaatrybės.

— Ar galima kukli Lietuvai 
nu« augių tuojau ekorsumuče 
pašei po*.’

— Apie tai aš kalls'-jau su 
jirof. Himkum ir patariau jam 
kreiptis į p. Eorthington Rygo
je. kuris yra atstovas Intai 
stiprios augtų tankiiiinkų ir H- 
naiu-istų grufM-s ir su juo jia- 
aitarti apie paskolų Lietuvai, 
apie anglų-lietuvių įmuko įkū
rimų ir, apakritaL užmrxgimų 
tuojau prekvlsis ir pramonė* 
ryšių-’

Priminus, kad lietuviai. ]nr- 
miau ir datar, tatai jaučia di
delių simpatijų prie augių, pul- 
kiiiinkas inudsakė, kad pagei- 
daujunui tns jautimas |ialaikyti 
ir sustiprinti tarp abiejų tautų.

Baigdamas |m>iknllfėjiinų 
dar kartų priuiiiK, kad visi ko
misijos nariai uori išgauti vi
siškų m-priklausomylię visiems 
Baltija- kraštum*.

"Uetuvo," Kauna*. ,

Truskava. Čia dvarponiai 
lenkai lietuviu* skriaudžiu. Pu 
vyzdžiui p. Btisakackirnė nori 
ir reikalauja, knd darlaiiiuVai 
dirbtų po 4<> lai ii. į dienų. imi
nės triukai iečiai norėtų dar
buoti**, bet neturi vadu.

Mokyklų vokietini sudegino 
ir dnlmrėm nėra. Virtini* nuli- 
rijoniniiika* yra tiktai viena* ir 
|uibiikyti jam tvarkų hitai aliu
ku. ir-rtui nėra jokio* tvarko*.

Svėdasai. Ziihiiii- virtinių 
iMilšt-vikų įtauginti ir suklai
dinti liijosi, knd negrįžtų bolše
vikai. Gyventojai šviečiasi. 
J-trie.. knygynėlį, kelia- drau- 

it visuomet kimi*“ k'<tni- 
l.iiidtia ap irenkima .

ik.nl laikra'čmi itejKiairkia *10 
‘kampelio. Itrikėtų dažmtiu pa 
linlormunti virto- gyvi-ntoju*. 
'tu-* Iiiuiih I I*- nln-.’o. ji* Imtų 
Įžymi pntiitua mu*" valdžiai.

S'A1111 lt Va

Mažeikiai. Vokiečiai nesi
liauja aavo darbų dirbę. Jie 
grubia ramius gyventojus ir 
baisiai su jais elgiasi. Kai-ku- 
ri? žydeliai susilūčiuliavo su 
vokiečiais ir su jų pagelta va
ro didžiausių sja-kultacijų. Gy
venimas čia daug brangesnis 
negu Kaune. lietuves komen
dantūra neįstengia kovoti m 
ginkluotais vokiečiais. Apielin- 
kėj jvvko niolūlizacija. o čia ne
siseki- jos |>adnn ti dėl vokiečių • 
ir l.yveno kariuomenė* orga
nizacijų, kurių čia labai daug.

Žmonės nusiminę, nes į vietų 
išeinančių vokiečių okupantų, 
ateina nauja rusų-Lyveno ka
riuomenė.

Ltetevių

L 

TM V. IMi

Aukščiau minėta bendrovė jl»r* 
I>unwl« ant vienu milijono doiic- 
rių. tisiniai Liksim kaip lirtavua 
kraštas yra meilus, ucberakalo 
___  __: - -1 J«! - r— a ■ ■IMS y________ (UMHUUI >■*-
vas, kad tik Ustave* fane paė
mus kad Lietuvos p lamu poė- - 
urna. Lktuvisma laikas, spiestis 
prie milijoninės, bendroves ir būti 
jos nariais dirbti savose dirbtuvė
se ir arėti saa nauda, tumu pečių «▼’ 
ir Lietuvos kraštui šėrei persi
duoda po ųlO.UU trumpame boa. 
♦15.00 lum. pirks iki 90 dienai 
Spalio (Oetubcr) ir pilnai užaimo- 
kės gaus s*r nuošimti uždarbio 
Pasiskubinkite iki 30 d. spalio. 
Kreipkite* y pališkei arba laiškų 
|ias jguliotiiii bendroves A. Dargi-

Taipgi a|>Miug>>pim uuo Ugnės. . 
Namus rokaudua uulumutalius ir 
kita turtą.

> Ar 1*1 in-Juukait Kad nckuin- 
|*aid*iėj*i U-1UIIJ liaaip **roiua 

i iiK-taciiigai. taigi jeigu manai pirkt 
i asu žėinra ui parašyk i AMERI

KOS ŪKININKO REDAKCIJA 
. u d*uu<*i ju mclain*tea. ir jų gl

umu*. iH-ua* Miko pas tuų* yra 
| jau 41M Lietuvių, kita* sako 480. 

kitas saku pa* “‘U‘ *■>< kašuo* 
tarne* u|a4i* ir turini* kelias o 
tiek nėra liaoj Mirhigano Valsti
joj. juk l'kiutnkaa geriau žm<> vi- 
mu. ir šuto kur geroaue virta dri 
sy irnimii. nįiai-t daug pirko |M-r

11 kimoku bet ūkininką* lik ĮMivdo 
' tariuaa. u piiluka* ■ h rasi su aų- 
liniukų kaip ūmi. <> tutintas nepri- 

'liidti* pnr si| liniuko Lietui ei
kad ir nuiaziuosii* tai nepirkit to 

j lui kolei tinusi' ra sau mukų pa- 
Įdkalliėt O jai ne tat lašmoktl* į 
t kn.inkn irdaknja parasikit l«lš- 
ku'i. o priaiųa jutus Ūkininką ir 

J Ea'-nų Ilsta lik L* na uja j autanę- 
11*. Pa* mu. il*r nauja k -talija tai 
•iar raliu,* pirkt gera* neištinki** 

ir arti muštu lt garu pori- 
'ttr*uok''e >dr-laiui kra»»

«



Lietimu

RED. ATSAKYMAI.

REIKALAUJA

SEARS ROEBUCK & CO.

PAIEŠKOJIMAL

SEARS RFRUCK & CO.

ANT PARDAVIMO.

ROSELAND, ILL.

ADVOKATAS

•MyU

l« Vyčių 85 kuopa laikė mė- 
nesinj susirinkimų spaliu 1 <1., 
kuriame svarstyta daug bvar-

MASTER SCHOOL,
a, r. KMaMa. r, mranii 

100 M. Stato Str.

GERA I ZMOKEsTIS: GEI!\ 
IfKMSA IfcSILAVINTI.

Sitai iki 4:43 Sulmtuins iki pi-t.

Dr.M.StnpnidQ
3109 U. Motom Straot

Iri'taM. 4 |X <1. t5$

Dr. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS

Dr.M.TAtrikxA
LIETUVIS

(JYDIKMAM IR CtOltVMAB
tAt W. 4901 flU CMup, DL

TrUfoiMt* novUvtr* IM

Dr. A. lt RUTKAUSKAS
TrlHueum MrKiaUr MM

ekonomijoa, padauginant išdir- 
byrių. Tai tfk tuo keliu Ameri
kos darHniakni galės pri
verstinai nulaikyti gyvenimo 
brangumu ir ]m«aulį imatntyti 
ant normaliu ekonomišku sto
vio.

Rugaėjo 29 d. L. R. K. rėmė
jų skyrius laikė susirinkimų. 
Susirinko nemažai narių. U Šio 
susirinkimo paminėsiu keletu, 
stambesnių nutarimų. Komisi
ja išdavė raportą iš aukų rin
kimą Pasirodė, kad nvkuriv 
gan uoliai jmsidartiavo, kiti 
kiek maliau. Išrinkta nauja 
komisija, iš kurios |>asitikinm 
didesnio pasidarbavimo. Ištar
ta ačiū ]>-ams Karasauskui ir 
Atkoėiunui. kurie surinko virš 
23duL aukų.

Musų katalikiškos draugijos 
ir-gi neatsisako ir kiek išgalė- 
damos prisideda. Av. Pnn. Kn- 
iaiK-avos vyrų ir moterų drau
gija anvo susirinkime paauknjn 
U iUo »I5jQU. Virš 23 na 
riai (intapo L. R. K. nariais. 
Tikimės, kad ateityje visa 
draugija bus rėmėja UILK.Ma- 
uau, kad ir visos kitos draugi
jos neatsisakys nuo aukos dėl 
vargstais-ių brolių ir sesučių 
1-ietuvojc.

l'-as K. Vaikevieius jmžndė- ( 
jo Įiadiriiti ants|iuudų, uš. ką 
širdingai jam ašių.

Darbas sekasi gerai. Yra vii- 
ties, kad ateityje Roavlaudas 
dar augšėiau pakils ir pasiro
dys savu darinis.

Lazdynėlis.

Nedėlioję, rugsėjo 28 d. Av. 
Grigaliaus etiora« davė koncer
tų imminėjiniui uDuigimo jm- 
inpijos karui valo. Programas 
utliktas gražiai, įspūdingai.

Smagu ir malonu Imti tokia
me koncerte, kuris susideda iš 
gružių mų» tautos dainelių.

lauksime dauginus panašių 
koncertų.

BIZNIERIAI GARilNKITtS 
‘ DRAUGE.”

Rugsėjo 20 d. buvo gerk kun. j 
J. laukaičiu ir p. Čcsnulio pra- ( 
kalbos. Pirmojo tikslas buvo I 
tai Lietuvos mokyklų šelpimų bių reikalų, 
ir tėvynės reikalų nušvietimų Kuopa rengia vakarų, kuris 
perstatyti susirinkusiems pači- Ims laĮikriėio 16 d. IVeriviUe 
klausyti prakallių; pastarajo-gi Migli Keiniui svetainėje. Sutar- 
nušviesti Pramonės Bendrovė* tn. kad visos vylės įsitaisytų 
mitalus. lietuviškus ruimą. Tai (ratas

Sutartina* žmonių veikimas 
taupyti gali būti įvykinamas 
tik vienu praktišku budu — 
tai tau|mnt (linigu*. kurie |s-r- 
stato pirkimo jėgų. Pinigėlio 

> Departamentas siūlo žmonėm* 
Karės Taupymo ženkleliu,, ir 
Pinigynr- Taupymo Paliudiji
mus kaip |iaraukiaii*iu* žino, 
is'-ms taupyti. biumažinunt n--- 
reikalingus išlaidas, likusius 
pinigu,, sunaudojant pirkimui 
raidžios Paliudijimų, kiekvie
nas sutvirtina savu gyvenimu 
aplinkybes ir tuu paeiu laiku 
sau ir mvo kaimynui suteikiu 
didelį jiatnrnaviiuų.

Sutaupytu* pinigus, ar tni 
luinkose. ar valdžios Paliudiji- 
Inai s, tuojau gnliuui apversti 
aut getesiK-s nauiio*. liaukoje 
(išdėtieji (įmigai sudaru kapi
talų. kuris yra skolinama- in- 
du*1rijab'tn* į>1nigoni*. knd 
jos gulėtų statyti ir didinti 
dirbtuves, kurio* yra išrlirliyš- 
ėių šaltiniai. Pinigai sudėti 
į vaidžios Paliudijimus, pa
lengvina valdžiai, nes Indu ne
reikia skolinti pinigų iš lunkų, 
knd užlaiky ti valdžia* įstaiga*, 
luiikuntie* |s-r keletą uu*m*sių 
tikro* ekonomijų* ir pasišven
tinto. |>a*aulis Iiii i'-* u i gnu t i sa
ve ekonomišką lyg'-varą. Ir lai 
kui bėgant. IMirbystė bu- p.i 1 
didinta daugiau, ne? reikalau- ’ 
jama. taip kud Ameriko vai-1* 
gins ir išdirbiu* bu- galimu į', 
uijurj siųsti kitų šalių žmo-Į 
neina. Itabnrtuiianie stovyje! 
kitų šulių žmonv* konkuruoji, i* 
pirkdami nuo musų preke*.j 
kurių me- pat. - reikalaujame 

Aišku, kad muut ra Iii 
viena.- k*li»- at.ir-toti ant k--

Prezidentas išsitarė. kad. 
tik palaikant išdirbyslės iškas- 
čius aut dabartinės lygumo*. 
Iiadaugiiiaiit išdirbystų ir (s-r 
ekonomiją ir taupumą iš žirni
nių pusės tik galima tikėtu-* 
gyvenimo iškasėtų sumažėji-



KATAUKBKOS ŠVENTES.
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die

Moteris

jinai

Rentimo Homilija.

UN0RTHSIDE8.

i

IS NORTH SIDE.

I_ Vyčių 5 k|i. taikė im'-uraittj

Ogta-n avė. |*a-

IVhtrr gal. |«lgv-

.Vilimui gnt. |ui-

Micliignti tani!

STREIKUOJA TEISĖJAS.

i

l

SEARS R0E8UCK & CO.
Homan t Arthinrton

i 
i

KAI KURIUOSE KLAUSI 
MUOSE GALĖS BAL 
SUOTI IR MOTERYS.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
DARBININKAMS.

Paskatinė registravimąsi 
na — tpnUų 14.

DRĄSUOLE UŽDARYTA KA
LEJIMAN.

Mėgino šaudyti j teismo vir
iai tj.

Trečiadienis, spalio 8 d.. 
Iv. Brigita. Petagija.

Ketvirtadienis, spalio 9 
Sv. Dionis.

Detektivaa Burns iikilmingai 
palaidotas.

Hittomi prisiunčia 8..........ir meklžiu man
prisiųsti vėliavų No. .... su ta išlyga. jei man 
vėliava nepatiki* galiu grąžinti atgal ir gauti 
ravo pinigus
Vania- ,mv
Adresas
MindasSUAREtTUOTA DAUGIAU 

INTARIAKU-

uiti rinki ii tą sitalui I <L Narių 
luitam; susirinku. tui* ilnugu- 
tna lnivu pavargę nuo Imtum*.

PULK. HOUSE IŠKELIAVO 
AMERIKON,

uždui. 
|e-rk rnfimli 
ti-:ifti:itijiti

H tl. I 
•c.

J Vilti.11

t-i-jn vlriS
< >!—ui. pran- 

l«-h-ik:> 
jo -t n-i 
uiir*1n-. 
m-b'l'l. r

IŠ CHiGAGOS ŽJETWty Įjant drabužiui bei titrai daik- 

KOLONUI tuo.
Kurie turite drabužių, pra

šau juos sunetti nevėliau spa
liu 11 d. Tų dieiu- jau paktnu^- 
na- ir siusime Ct-iilran.

Kviečiu visus n<uihsidi<i-ius 
pri-i*lėli prie iii*, prakilnaus 
durta*.

Pr. J. Paliulis, rišt.

SEARS ROEBUCK & CO.

UI HEVraEJA VBUVA.

Lietuvių Darbininkų Sųjun- 
'gos Cliicagos Apskritys, susi- 
d'iiantix iš daugel kuopų Sau 
kia lietuvių darbininkų masi
nį susirinkimų kasti nk mtuų 
broliu lietuviu darbininkų, 
-ircikuojančių pieno išdirbys- S|mli<> 5 «L L Vvėių 13 kuo 
tėję. Bus keletas kalbėtojų, ku- |*n buvo eurengu- vakarų. Val
tie nušvies, kaip darbininkai <I>ihi **£mogžadxiiii." !*<■ vni-

(kieaęnjc rinkiniai įvyk* 
tapkiiėio I .lėnų. Iii- rinkimų 
valdininku aut taikliu Ims |ki 
dėta visa eik- įvairių imsiu- 
tymų ir klaii'iiuų.

Rinkimu kiHiii-ijoni.-rini už 
vakar uii'pr>-n*k'-. jog iii<.t.-riiu- 
pilietėiii- Im- k-idž.i.nua tad 
euoli I4oji- im-iiilyniii ir kinu 
ainių.

Sfmlių II d. Im- vii-nnliin- n- i 
giidravinui-i dn-mt |iri.-« Irų. |. . 
kritiniu- hnluaviniui. Spėjama, 
jog tų dienų pili.i'itii -k.-iitliu 
K»i regisi nueis.

Moterų balotas.

Alai sumanymai ir klnti-imni. i 
kuriuose tu l.-i-lin.i Iml-iioii 
moterims:

Bepartiviai rinkimai miesto 
tarytam.

I*a«iulymas paskirstyti tnie. 
•tų j 50 war<lų.

Ar aldennanni turi Imt ren- 
kam! dviem ar keturiems me. 
tams!

Incijativa ir n-fen-mluma-. 
VieJtasiiis niiosavyliės klnn-i-

Ln,i dienų M * . \*lu IC<-n 
iHily, ;12!I No. Kedxie nv*-_ lo 
f * rimo n o->oL*-ri*i įlinkoje, 
.l.-ii l-uio pmn**šta. I;n*l i jo- 
namu- ;it*-iiui n-i-mo iii-niii- 
-II isJieiiMam įsiimti muiliniu-1 . .
raknndu-. už kuriuo, vimniitari iškovoti savo Mm ta- drūtam tami šokiai ir akrajo- 
l *.i«l«.iIijai išbuvo atlyginta. r5<» i‘«"« priktanso. TMaR-fi junti knisa. 1‘uUikos Imvo 

'ii n! [
ėjo i>t>:n t -r-": “J tu n- • 
l-'-ila |Kiiinti nuilsi rakinsiu, 
lutnknn iš ("■ akių!"

T'u.lu Urpaklansė.

R- iolvi-rio l.u|i|*kn lS'|ui1h-tė 
ls-i lė-ISi. liet Sllllllllžė kilų 
minių lan:o> -tikta ir Įlindo 

ĮTš)mi|s inoton -imon. Ti*-. -n 
fdaiižvtit langu knip kurta- tuo

* . • • • ilis-lll -tolėjo viduj!* Iii Iltinių 
š>4iuininkė. Išbik-tVitaiui lango 
-tikini |*už*-hiė ji.i ranką.

Tilo tarpu lei-iisi viršaiti- 
įl.'4d:tvo-i -ii Mre. K*-nn*.lv. 
Jiiilviriii (mvyko ją įveikti *l 
tiliiuli revolveri.

Ii.-ink.-iti-tai paimta, tri 
p:iti luojtiu- -miii-'luoiti.

M TOWN OF LAKE.
MERGAITES IR MOTERIS.
VALANDOS NUO SgUl IK! 
4:45 SUKATOMS IKI PIET. 

|Drl tangvaus, švaraus darlm.
mil-i,

*

tiri iš vixur yra kviečiami ko-|<btuv. IMm* kuopai, turbut.
I’knitlin.ųiautia atsilankyti. M.t lik*. Korespondentas,
sinis susirinkimas bus 10 d-,1 ----- -------------------
spalio t y. pėtnyčioj, 840 vai. It T0WN 0F LAKE, 
vakare. Dievo Apveisdos par. ------------
svet., 1810;! ir Union avė. -Moterį, Sųjnugo- 21 kw>piM> 

Darbininkai. I susirinkimas įvyks wrv«l<is va- 
-------- Ikare. s|iali*i 8<L,S vai. Av. Kry-

VAKARAS PAGERBIMUI p5"'"* Imžnytim-jr ovrininėje. | 
KUN. J. LAUKAIČIO.

POPIERINIU BO.Vę 
’ E.IKRIKE.

VAUZį* FABRIKE 
SIENINIV FOPIERC 

[ DIRBTUVĖJ.*

Visos sųjniigieti*. m-|iamirški-1 Prityrimas nereikalingas. J 
i<- skaitlingai atsilankyti j šį I Durims Pkslovus. tiem užimi- 'I 

Aiandta vakare, -pnlio 8 Įkrstis.
šv. Jurgio išira p. svetainėje! ®®* Mikiaitė, rasi. Į ■ ■

' l„ Vyrių (’liii-iivo. Apskritys 
rengta lakatą su gražu ir in- 
<l«*mu Įiru-.-Tniun ,mg*-i4*imui 
kun. J. laiukniėio.

Vi-u- ličiu
-i.s-iu . kurta
l.aukailį. kvi-čiam.- atsilanky-|svvt. kviečiami
ti.

KIKKVIKNO LIETUVIO NAMUOSE.
Nėra gražesnio daikto impimšti lietuvio namų 

kaip ženklas jo prigimto kraštą. — to krašto kuris 
)s> tiek ilgų iis-lų vergi jos vėl atgimė, liko liuosas.

Ilgų laikų iiM’< nta-jojonų. kokia išiikrųjų yra 
l.ii-tuvn.- veliuva. Dalmr tikrai žinome. Junu- E. Ka- 
rusas ir Jonu,. .1. Romanu- grjūlniiu iš Lietuvos par- 
vnž*- tikrų l.bduvos Valstybes vėliavų. Ta vėliava ku
ri <talmr plevėsuoja įsi visas dalis laisvos IJetuvos.

Tų vėliavų galima gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemų kainų. Tuojau užsisakyk 
prisiųsdamas savo užsakymų su pinigais adn-su:

UTNUANIAN SALES CNNSATNl
TREMONT ET, B08T0N.

. Vėliavų kainos:
No. 1. Celuloitlo vdiavukė aut s|>ilkutės 
No. 2. Itaobės; 12x18 colių; ant laadntės su pa 

ankstinta viršūne ........................................
No. X Ailkin*'-; 12-18 colių; ant tanlutės sn pa

auksuota viršūne ........................... .•............. $1.<K)
Už prisiuntimų m*-s užmokame. Taip-gi yra ir di

desnių vėliavų kurios |iarsi<lnoda nuo 41.50 iki f-VUSl 
Yra ir drobės, ir vilnų, ir šilko.

Kurie norėtumėt gauti dalesnes meldžiame para
šyti atvirute o mos kaina,, pristatysime.

Draugijom*. Komitetams. Krautuvėms ir Agen
tams |s-rknnt daug. diaslaiiH- nuošimtį.

L. Vyčių 13 kp. narių dosni, 
ir |mšnliniu< Aiandic. spalio $ d.. 7:50 vai. 

gi rliiti knn. .1. Į vakare. Ilavis Spian* parko 
•iisirinkti vi

si nariai. Iš ėia tairiu trauksi
me į itagerltimui kun. J. Lau
kaičio vakarų, rengiamų L. 
Vyčių Apskričio Bridgrportc.

<1 2.H &C0.
Homan & Arthington 8t.

Dar dnugiau -uan-šlm*4a in- 
t ariamų žinovžmlžių sąryšy j-- 
-u iiiiž.mlvmii <|cli-ktivų s**r- 
žantų Duras ir l>-w4ian. Itas- 
larnsis iniri- praritą sekma- 
<ltanį.

Tan»e suan-šluotn vra Clinr- 
tas Itrennan ir (įtartas Her
mano. Ailiuslii talijnii-i.i inta 

l'tam.i Komisijos rimuli.
Nužudytu ik-teklii*>i l’urn- j 

\Vi-li-ni nve. pn tanams ĮKtlni-lotn- iškilmin 
v.ii. .u gisluliiigoiiiis šv. mi- 
šuimis. Imidoluvi-se dalvi-nvn 
*lnng m-lnimingujo giminių it 
|nižį-1nmų. 
Itaijos, gaisrininku ir civilių 

Ruls-y gnl. |mge mi<—1*i valdininkų.
Pradėjus sait-io L S. nu Ilg

šiui (litaagoje nužudyta 278 
žmonių. Tnn skaitliui! im-in-t j 
ni-itiiii riaušių tinko* ir apie 
5<l -niižiid'ių. Jų tarp- ym ?• 
polu looptii.

Iftl'i tm-iui. (‘Iiiraguje nu 
; žudyta 2 i-oliitm-iri. *l*-iigi pi!; 
!t;i I-ii 11.*-- mi.-t- “pn/atigiuo

KOKS GYYENIMA8, TOKS
IR GALAS.

Grok pavieto Imralsai: 5 mi- 
lijonai dol. gm-sniems k**- 
lianų*; 1 milijoną- dol. nepri- 
anglių įstaigai.

■H mitalo boadaų išleidimai.
fliie-n go

delis pnigrnnio-:
82.4DUINI 

gerinimui.
EX*l>U««i 

gerinimui.
■VHII.IKNI 

tinimui.
U9j!IKI.ixni

tinimui.
tAjOšUMšl 

gerinimui.
E2JNMMMNI 

vardui.
Moterį*, neęnli's Iml-uoti už 

kandidatu* teisėjus ir už. ai 
stovu. kiinstitiH-ijiiu'-n konv«-n 
rijai.

Jo vietų užimi kitai.
-----v-----

Aulotimliilininiu t>-i-m-> -n- 
tri-ikav,, |mt- l.-i-.-js- Strik. 
Ji- atrado. j,»r t>*i-mii luil:*- 
laimi is-šviirui. Trl.ėjo • n-i 
kalni gruusijn |*ttvojii-. Sv*-i 
knt inguiilo ■l<*|sirl:iiiii-tit*i liiti 
ro vit-iui- gv,Ivtojti- ptipažiu ■ 
Imlu is-švariiiiUĮ.

Tini lvi.vjti. St.-lk 
luitų ir nt-i-al • 
byla-, kol mi-—ta 
nniijin-ią- luito.

Munieipalių 
įlinka-, tri-ėja- 
ša. knd tei-. iu- Si. Ik 
lo -tii-ikiioja-. Nuo to 
ko įlaug niikenėių. 
N.- mta-la. kaoltan 
fmro- šilui u d 
kokio- tnllle Ii 
tise* palmmlomi

Ketverge. s|ialio JI «L. Av. 
Mykolo imrnpijos svetainėj. 
7:it" ml. vakari- įvyks prakal
tai-.

Knita*, g.-rli. kun. Ijiukaitis.
Ji. <taug kų liauju bei imte
I.mus |«i|«irako-. | Aiuami |*ranrita. kad šį raka-

Tai-gi. gerinamieji, m-io-alri- L, p*,*u)i^ rejudirija veika- 
siute pragos, m-s išgirsime k, “Maža ponia atakas," taria 
daug žinių iš mus tėvynė* |«a Rd^as n«jr4i«ū, spalio !2 d. 

Rengėjai. |sriuM>t Hali svetainėj, ant 48-

I. šllšlffl* įHirVM |W» | *.* 1 !• . I* •• .... . . f . ’ . .,. kiti I.. IuiimL krvžuuiM n iiHjy 
• il:.-d;ii. lutvo užsiėmę.

I'iri.iuu-ia norėta išgirsti 
r;- -ule.:’ iš |*.ira,itjos linsara. 
K-i^ė-iini žingi-utavi* žitHtli. 
I. ’, vyrių įtarimą ilnii* |mra- 
pijui m Imi. Kmlnngi komiii-io 

1 pirmininko m tuno >u-iritiki- 
.!:.-. im r.';»ulų i.'-iavė •••— Ii. 
kb ’.-itn-. I’raii* m*, knd vyriai 
l-mlaiė ^M'i.mi. Tai pranešę.
• -I, kli-l-ita- J-'kojo vičiiiiit- 
u. tekį |uisiilarl«tv>mų.

("rogratiai n-ugimo dėl ,«n 
. irpijos v.-iknrii-m*. komisija iš- 
1 italė rn|Hir*.ą, kiltis luivo pri- 
i* -la-.

i*. Sl inki- pratu m*, kml kny-
• • b'- “Kantri Alena" jau gn 
t-iii*. ir rolės išil.'ilinlo-.

luil.l.-nyta- n-iknlni. Km>|m 
u-u. u ė i*ninpti l.nk Sųj. gar
is-• mui-. j>ii->k>'d:iiiui ųilli.lHI.

\pi,. įsi-ii-igiiiu, vakarinės
- - l.ll.bi- I*.d'kli| valdi Imi. 

š-uudii*.
kp. -ii-iiii-kiiiin. m s li'i vn-
- iio-im i.tknnm pavriliimui 
kun. IjiuL.-iii'i.i.

V- i milini, kurta važiuosite 
,m i n!..linu. -ii*iriiil.i|i- |«» l‘. 
Mtlt. ik.i. I“UI \Vnb:i!i.ia ule., 
7 mi vakare. Iš iin sykiu va 

i. Jaunutis.

UC1BERIAI.
TUOKUS STUMTL

VAREHOURES 
DARBININKAI.

>1

Bt i

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ 
JUNGOS KRAUTUVE

I«s ir S**. Ilois.rr gatvių. Visi 
privali.li- sudrinkti lygiai S 
vai. vakar*- j Ar. Kryžiaus |*a- 
•a|*ijus svetaine. Už aepritam- j 
no liausiu.'- jmgal įstatus.

J. J.

Homan tt Arthington

MI W. 33rd Statei Art Briigcpert*
T<-iw»|-taukui jus nei vienas. Turime įvairių nem*aieinanrię 

r-rimy. Tarime atrivMati ir l<‘K CRKANU. Tarime kraam 
skyrių iiaiunėiaiite laiškus ir kilni reikalui atliekam. Turime 
įvairių laikmirių.

Turime l'n-riitaiili* A. Smrinnm pavciltdi, ir apalriuntij 
f.\ inrvaikii). Tegul kii-kvienai virių ii jų j*ija.

čia ,vra •'l»RAI'<K»” aarntura. tlalima ėia minti “Dom
as" nusipirkti. pajunti j jj |u>canuuimų ir darbų. Turime 
taippat knysų ir laidok nyriy rmtmne atritaukyti.

SEARS ROE

SIIIPPING DKI’ARTMENT

MERGAITES IR MOTERIS.
VALANDOS «dM) IKI 4:45 

SUKATOMS IKI PIET

(•eros |m>toiios vietos rner- 
gingiMus mergaitėms ir mote

rims kurios tiori išnmkti dnr- 
i.V -polio s d. m-liii- * •*« musų išsiuntimų skyrttj.

Dnrlms susideda iš viniojimo 
ir rišiiii,, ,mki-lių. svetimo |mr- 
<i-l įhi-I užsakymų ir U.

Draugo” knygyne galima gauti ži ų atviručių jnu pagaminta kaina tiktai jk> 
3c kiekvienu

Kas imtų mažiausia 10 gnu’ už 25c. Kas 20 tai po 2e kiekvienų. O kas imtų 
nemažinu 50 ir loliuu gauna už pu~- kninos. Kreipkite* adresu:
"DRAUGAS” PUBL1SHING CO.. 1S00 W. 46th Str.. Chicago, IU.

PASTOVUS DARBAS. 
PRITYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
GERA UŽMOKESTIS 
PROGA IASILAVINT.

NORTH SIDES.

PIRKITE KARES TAUPY 
M0 ŽENKLELIUS (WSS). I

A*. AtKIMAa A. KAIUUJtt aaaa, KIJIAMCIAI RASAI'.
Al likai -lirni r»r • mat-ia. «ele*-)r |Hl»».l. buvo. II 

■IM. r»ninmmai >nlv*lio. nmIaImi'Jima« Kraujo, takuty. Nu
■ totam MMrhy nueiojituai* viao kuns, tr įtarau nuuto/f* vllttaa, kad 
tor,»*B-iu Viuur ■•M MatCBlP)M rlaoja A mari,
koj <r ■! luta • • u tot »«»kur B»r>»»au amv» vretkaui parvlbca.

kada pareikalavau lUlutaraa va tat y. flitlarto. Kraujo vaino
jo. NmriMctaa, 1 ■kartu ir lleumat»«ni« ryduol**, tai pu uuv artėjimai 
nitaHua r)4uot«5« praddjd tvano pilvaa atatfaut. atipretl. forai darM. 
Kraujau Ubuivah- Narvai utipnaA dtrtdi lakncai a taura v o Rem
tu a ua mna praark et. dtrfiiai nvbabadu po krutina. Viduriu rrttmaa 
įtaiko i<o utttiufeD.uA tuv Iku. R-eiu 1 tndnoo-y ffffvrdarau k&a m- 
va-t* po Putei) italMtaraa. K t iena, ir po > w*ft mis pavaikai* pa* 
MtAuu tukj uitIHutui kaip tarp d>rfMae ir Paktiea Halair jauPiuoo 

r I nknv.ns ir IH« arkty d-haju Baittaraa mjiiotų <•-
radėjui tr Rakiu vtnotma aavo draucamo kro.ptiao pn« MaTutaraa

CHI.MIf'AI. IVkTtrC TlOV J. Ilaitpvoaa. Pnd,
tai Halai M M. Tr«rpNM»r < tatai MII. ^Įrąg-ų, I U.

utttiufeD.uA
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