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STREIKININKAMS BUS 
PARŪPINTA MAISTO.

teitoji streiko savaitė seka.

žiaviman
J Ieškona prienoniii sulaikyti 

streiką anglekasyklose

' Mttabuggiu Va. epai. 28.— 
Seka šeštoji bedarbė* savaitė 
plieno indu-trijoje. Streikinin
kų vadui yra pilni pasitikėji
mo laimėli streiką, nežiūrint 

•to. kaip ilgai turėtą prasi'ęirti 
Ina streiką*.

Vaitai tvirtina, kad vW ar- 
ganiai tol i streikininkai stip
riai laikini vienyta’-*, nežiūrint 
kom)tsinijų skrlbimn. buk <tan-

SURAUKIAMA NAUJA TN 
DU8TRIJINE KON 

FERENC1JA.

Apie tai tarėsi pats kabinetas

1
JA PALIUOSUOTI KU 

NIQĄ.

Nežinia kas bus su tuo reiks 
lavinusi.I

VashingtM, -pal. 27.-In- Melbonrne. Australija, -pri. 
dii-trijinė* konferencijo-* pttb 29 Ne-o-ncl .\ir>**i -mite’- 
likus grupei Jtalarianl kubine- luotą- Au-lralijo* annijo- ka 
tas aną dūmą aptarė tos koa- primaus. kun. (l'DumtelI. An- 

j ir nutaria gtijos vaidilų Dubline j| intu- 
indiistrijinę lė kokiam lai airių veikime 

konfer-nciją virtoje pirnunio-. prie* Anglijo- vyrtati-yta*. 
kuri suiro.

fcrencijo- kląnsimų 
sušaukti natiją ii

t
5

MEUl-V0L.1V. No. 254

S. Valstijų Kareivių
Brigada Lietuvon

Imi tuojau- prieš tuo* ir pra- 
dės ataką ir |udiiMwuo<< Rygą.

Kareiviai aprūpinti vi«a- 
kurnu, ka- tik utilitariniam 
veikimui trikaliugn. Turi šau-

Paryžius. -|«il. 29.
Neonai buvo praneštu, jog Pmneuzijo- uodo Itn-t praė ------------

Antroji konferencija. «nko- snnn*šlin.1:i- knj**li<Mm. I#l j"‘kelHri dn-nų iškėliau-lie- tinus ktilkasvanlžius artita- 
ir siunčiama-1 ... ....
Bei |in-in«lė, •ryta •“ tarnavusią X. Valsti- apkasam* kn-ti mašinerija* ir 

i- reikalingiausiu* dnilutžiu*.
Nesėtai Au-tralijo* ,oem-’r «firmrų. Bri • Brigada -m.rgitriztiota iš 
m* nurims u-in-ikotav.. A... •vn’ '«*ną lai-vtumnų. Išlavinta

tna. nebusianti imdalintn i liuo-uojunui-

Iš

lluviii armijų. brigada. -tnla riją. amunicijų. Inkstytuvu*. 
t •» vilk iti Si ViiKli. •• *tl n umZ iii„ei in* Su*gelis streikininkų sugryžta jr busianti (tnvadinta Australijon. ------ ... .... .

publikos industrijinė kad tu žinia yra pniinanvta. U'l nrmijuje lietuvių ir atiteri
Daugelis streikininkų M- Konferencija. Naujai konfe y- ••-’ ............k«mtj kareivių ir oBcieru. Bri

stos* ai ••sai-.-ts oi aus • ..... .

darlmn.

ni.vnų jau inin atjausti strei
ko sunkenybes. Vaitai apgal
voja priemones, kokiuo bmlu 
Imtą tinkamiausia primatas 
streiko šeimyna* aprūpinti 

.maistu.
Wa*hington, -|«tl. 29.—Nh«-| Sulig pagamintų pienų. 

------------- kas išguli išsakyti, kokia* kiekvienam streiko apritrižyj
SpriagftaM, IU~ *pal. 29.—'iirienainc* gamina vyriausybė i bu* įsteigti kouiisarijatai ir 

Sulig prezblcnto Kilimo nd-priiėangb-tairiųsiteiką. jei jia streikininkų šeimynoms bu* 
leatavima, kad paskelbtas' stararis itebutą atšauktas ir jei' padalinta maiataženkliaL 

4 minkštų auglių kasyki*«• <tar miglių pnslufa-ija Imtų «utaiky- ---------------------------
biriuką streikas, kur* turit*- 
penridėti ta|tkriėio L <L Imtą AugHtasią i*rgmuzacijo* 
atlankiau, ir kari anglių pra.[vit*aiėiai šitą trečiatlūmį lutė* 
dukcija jukino tariu nebūtą suvažiavimą. Iš suvažiavimu 
pertraukiama, anglekasių or- tankiania getų |tasekuiių. iiau- 
gaaizarijoa I nitrsl Mitm P’1*’* įnorių nuomimiauja. jog

'lt Moritera «T America veikiau- mt-'b-karių unijų viršaičiai pa- 
tyri* prezidentas l-ruta vakar H»usvs preaiilento U ilsis*. 
telegrafu sušaukė suražtavi- P^pėjimą- Neužt rauks jie 
urna 25 rirtaifitu U kasyklų wHt» aut darbininką ir nepa- 
npskričin. SuražŪrtma- įwk* ’tuir^iV *•'?)-
rytoj mieste Indianapolta. Tiri. •*”* **j *»M* 1*"įy*K’V pnešin- 
Nuražiarim* Im- n|rterin« pre- c”'* r< 'b»tų. kml jie vyriausyitę

Tam

1 Sako, niekas negali sustabdyti 
darbininku streiko.

nmrijai burių |>nrinktn p*n jrnts lluglms imroikttlavo An ^10*’ •vr" VM*ų ...............  •-'«'*mta
*__ i__ :.. -_i:____ n.- ..o-........... ..... . . .. ..1 guda bu* vežama trimis tran- tnip. kad kas valamla gali

! Įsirtinini- laivais, lativai |dati- |mkilti niusin.
k* tiesiog j Itygų. Tenai bri- Ka* svarbiausia, kad ta ka- 
gtidn pngelis- latviam* įveik- rinomcni’* aprūpinta pilnai rei- 

!ti vokiiėitt- rn*n- ir |ia-ktii kalingais |iinigai*.
-n-ijutig- su ata-uuija Lietu- t'ž to. amerikoniškos bri- 

jvo- ttnnija. gudos IJetuvą ginti suorgaai-
į Brigmbis vaitas generolas i žavimą reikia padėkoti ypgj 
i Miko, kad jei ji* aini* vokė*- j8ar. Valstiją vyriausybei it 
jčius-rnsus pritnuritis Rygą.: Anglijai.

Niekais Ema Yudeničo

kiolika žymiausių šalies veikė, gi i jos vyriausybės |«alitn»ii<di 
ją ir tie aaatatvsią indnstriji- kun. (HbmnrL Premjera* Mi
ne programą. v<> reikalavime |atžymi. Įog
* Savo keliu, Anmrikoi Darlm karės metu kun. <>*l>onm*ll La- 
Ftalerncijos preridenta* Gttm- rė- metu pa-irtslė tikra, jud 
I>cr> jiaskelbė. jog jis «-ia.rijota- -avo žodžiai- ir «lar- 
gruodžio 13 sušaukią* suvožia- •*'*- 
vimą atstovų iš i sienutei jotui- 
lloa --- ---- ------ 9-K«-9--g?-- ■--- 9? ?- .Hę nnijty, Kvtmnkdii) itmiijn ; 
ir farmerią organizaciją.
—

NUSŪDYTA DU AMERIKO

I»cr> jtaskelbė. jog jis čia. rijutii
»»• a _ e . »• _ .

KOMITETAS PABAIGA 
TYRINĖJIMUS.

Wuhington. sjutl. 27.-Sena
to darbo komitetą- |ml«aigė ty
rinėjimus plieno streiko reika- 

O*489- <MU spal. 28. — •**; l*n-kian-ia išklau-inėjo 
_______ Iš žemc«nioeios Meksiko* Ka- pli'-U“ korporacijos liutlinin 

Mav Tątfc. «paL 2S-—Vakar iUornijos karė* laivu Aaraa A"** '* slrcilui apskričių.
ryte Brooklym* įvyko tikra Ward parvežta taranai Komitetas ttahur paskubina 
batalija, kuomet daugiau tuk- Ukuną leitenantą Cotmoll? ir 1 m ruošti raportų ir gal dar 
Manėm streikininkų užpuolė Wulerimu*e. PubriMtai mtai*!
einančius darban į Busit Trr-. Tiedu armijos taktmn rog 'nutūri *matu) 

minai doku* darbininku*. pjuėio 21 <L iš čia pakilo oran * --------
Buvo pavartoti rcvnlvrTiaiJir tlnugiau ueragryžn. Ir tik PASIRAŠĖ PO TAIKOS SU 

Jaztlos. akmenys, plytos ir ki-'italutr sura-ta ją lavonai. Pu TARTIMI

ė Walerimu*e. : J****, eriyžf* P
r-i Tiedu armijos lakime rog "•‘I’*'*' *malm

BAIGIASI YUDENIČO

Bolševikai tari parinktomis 
vadus.

ridento TVilsono at*iliv|Hitia* *r v'’‘” ’”*> l*”v,Au«ija. Tuo.; laidos, akmenys. plytos ir ki- <la1tar su ra-1 a ją taranai. Pa- 
‘tiu-i už imarkno-s turėtą imtiesitokir įnagini. Buvo |*!nukta tirta, knd juodu pnklvdusit;

* — ** t - m t- - .o .J... »_ t ? . ■ J -- S - Y9_ - - e— - • . — * ~ y .. 1* — . s _ • t -   * a   * _ •

VALSTIJOMIS.

4

f

ir tolimesni nngb-karią žygiai.! 
Lmri* irgi Uujau* iškeliavo į 
Iadiaaapolis.

Kaa bei. Lemta nežino.

••A|»*kričią prezidentui ir 
skalė* komiteto narini |vkvn>- 
*ti *u važia viman." parakė 
lirezidentas I^Mvi*. “tmndrai 
su piktančiuoju komitetu ap
tarti preziilctit,, LVilsono n-i- 
knlaviintis. Neguliu i’lttdno 
|tnraky-1i. kas bu- nutnitn su
važiavime.

Meri* pasakė, jog streikuo
ti įsakymas stovi visoj savo 
stipry ta'-j ir ji* bu* pildoma* 
naktį prieš ateinantį šeštndie. 
nį. jei ligi to laiko nebus at
likta ka* nors nauja.

Sako, jog pildantysis komi
tetas galėtų atšaukti arini su plieno dirbtuvių stroikinlnkų 
*|n*nduoti streikų, jri t„ nori*, riaušė*. Pasiųsta kariuomenė, 
tu patys organizacija- nuliu-.. I’ž rmnšc* Oliia guls-niato- 

riu- Cox *u«pcmlavo ('antinio 
majorų Poorimau.

i

I

ir aisakotiivlię.
Vyriausybė savo rankose tu- 

ri Inluii stipt ą argumentą—tai : 
iH-|insilmigttri karė. Visoj šalyj 
<lrr veikia katės metui kougre- 
.o pravesti įstatyinai. Tuo n-tn 
ilninies vyriausybė imtą viršų.

Jei streikas urbus atšauktas. 
|tinnuliuis vyriausybės žygis' 
Im- uždrausti sustabdyti auglių 
produkciją. fž ublramliiisi 
|s-r£etigiiitą kailiniukai feilera- 
liilo-e teisuiuo.se tais aštriai 
liuiidžinuii. Taip tvirtina geis*- 
ralis prokuroras.

imlirijue atsarga. Parakinėje 
snairštuota dešimts žmonių. 
Suareštuoti baisiai a|mmšti. 
Polieijintai gydytojai turėjo 
juos apžiūrėti.

Bangelis Įtažci.tų nuėjo M-

nužtaiė tuekrikooai žuviniu-. Vteana, *paL 29. — Au*tri 
kai, kurie dar nesuimti. jos respuMiko- |weznb<nta*

Surasta ir takatytuvni ir- Kari Reitz |>arirašė jri taiko.
tnrsninjoj Kalifornijoj. Ant ji? suturtimi. |iailnry1n su įniki- 
*|Ktrnų ir šoną leitetuiulai |ia- ninkai*.
liko įbrožlit- užrašus api,. -a- — .“ p į tį . *• g • *-| *t

tno arlta kur pasislėpė nuo vo |takl.v,limą. Iiedavimą ir U0ELBETA8 8. V. K0N8U 
Amonių akių, kad nepatekti j troškuli jmr 19 dieną, 
tyrinėjimu* policijos.

Iš euareJtuotą keli vrn kal
tinami už nešiojimąsi ginklų. ,

Streikininkai skelbiu. jog jų gresų tnie.le 
skaitlius siekiąs 224**1.

LIABIB AGENTAS.

A

4

*

4

Madridas. spal. 29. - l*|ut- 
n i jo. dartataviai turėjo k»n 

Ihireeloiui. !’<'

GUBERNATORIUS SU 
8PENDAV0 MAJOBA.

Columbua. 0M s|ml. M—Mie
ste Cnnton anų dienų ištiko

Merico City, -pal. 2*. <W1
eijaliui |tn-ke|bln. jog X. Vai 
»tiją koti-ulinri* agentas .b-n 

kongreso |ta-kells- lokautų vi- kiti- |mguliati- išgelbėta* iš 
:«mi> darbininką unijom- vi«oj nn*ksik<mą pb'-šiku angų. I*lė 

PIRKITE KABES TAUPT I spanijoj. bikauta* pra-idė šikai reikalavo išriirkittto. Ik i. 
MO 2ENKLELIU8 (WJL8-). siųs la|ikriėio 4. regis, negavo.

Londoną*, -tKil. 2*. — Štili*.
apturimą žinią, geu. Vuilemėo^‘MvrataMs Tėvas laimi tada- 
edrttsyvu prieš l*rtn>grndą ir resttujasi veikimais Ruviaa. 
vėl stiMtinko. Sakoma, jog įtinti ■ Valstijose, ypač klausimais, 
einančio* žieii o* nelui-ii? gnli-'kokiu* pakėlė tmvnrioji karė? 
nm Įinimti l*i tn>grmk>. btiaur-' popežiii- Ibm-likta* XV B- 
.akarim-ten. Vtidmii. .. nnnijalroiikia Įuranrhų ir meilę A- 
p;t its-i- )s.r-:1|.i;;i pri< š Imi-* 'merikos gyventojam. ir karš- 
'■'ku-. 'tai juos gerbia už duotų lais

vę katalikams ir kitom.i rrli- 
gijoM«”.

Taip Miko eiti parvvke. knn. 
A. Bov«. iš Proviibtiee, II. b 
kur- lanki'-si llyme.

N«w Yorlc, >|«|. 2R.

Niekas negali nutabdyti 
streiko.

Taip tvirtina vrikiimty-i- ATCBLIAVOJIAŪJAS JA- 
prvriiletitn- la*wis. Jis |aižy- ~
ttii. jog nei gnitimjinmi. nei 
areštnviuuti. t**-* |n1raiikin*ai 
atsakomybėn negali su-tnMy 
ti |«i*kellitu streiko. Vytinu 
syta’-- >k<-lbinino4 pr emonė- Kijnni Sliidelmm. 
jei Imtų pildvtinos. t i-a stovi 
dnr labinus panršintą. vintais. Šitiems |tn-akė ji*, jog

Ne* nlMtkotnyta'- ui streikų nieko niiujn nežinų*. 
nekrinta ant anglckn-iij vadų. Pa-ktti |inžymėįo, jogntigb- 
ta*t ant ĮUteių ang1nkn*ių ki*iu ka-ini »tr<-iko Itenori-jo, I* t ji** 
poniją, -ako la*vis. -u prievarta pn-luinti -trei-

Pagaliau- įšerti* prarn-’ė.ii.-.iu Suk,., jog prezijetdn- 
Ž**K ji- jok*ų oficijnlių finiu \Vd ..tu-* pin-tni pniufurimiis 
negavę* iš IVa-bitigfoiie. I* m- \’i no •!< I. i*tu -utartis -u 
ttslel tutijnii- iškeliauja- i Iti vyrūtu-'ta- pn-dmtcia lapltn 
dinnapoli*. • ėn, 11 «L liet tu* su padarymu

Nieko nauja, tako Leais. 1 *7 'n,k"

prieš išvnlim.-innt l.-u ■ .t, L- , n-Mbtn- *u ercar .

PONUOS AMBASADORIŲ 8.

San Prancisco. *|inl. 29. — 
ė*ia nikelinio naujas ji.|<oną 
nndm-ndoriu« S.

RUSy GYVENTOJAI BĖGA 
NUO BOLŠEVIKU.

IEŠKO PRIEGLAUD08 
YUDENIČO AONE.

Neišpasakytas gyventoju 
vargu.

Su Yudeničo Armija žale 
Petrogrado. s|utl. t!7.—•• Bolše- 
vikri užeina!** Ta- šnol.-imi-. 
IKiiuišu- šauksmui ••Vokiečiai 

Valstijose, užeina!.*’ kiluomel skn.nls'-jit- 
šiam IMgijoje. šiandie girdi- 
imi- eit! tnrp rusą gyventojų. 
Kur tik ne|>asistik-i. žtismė- 
šaukiu prieš bolševiku* ir gti* 
vatrnkčinis l»-ra toltų nuo 
1’elrogrado.

\nn dieną teko nudyli ru-ii 
|Ulln'gėlių eilių-eiles. Ulinių- 
trinia- išilgai virtu* vii škilht 
per kokiu- 25 vet»tu« (H1 an 
etišką mylių). Nelaimingieji 
žmonės įraukta ant Gairino*, 
vi* toliau nuo tmišių linuą.

Nrp tu anuotu baubimo

kietas kaip akmuo. .. .............o nežino nei kur. Tik žino, jog
terys. vaikai, arkliai, karvės ir l>ėgn nuo ne|mkenėiamą Indše 
šiines, visi knrltt nmršuo.M 
vieškeliti. ignorundiittii 't'li- 
ttuii* anuotų lutiibinią.

Daugelis šeimyną yr< va 
žiuotą vežimėliais imt dviejų 
nitą (tekinių). Tuose vežimė
liuose inkinkyta po viena ’mi- Žmonės iHtls-geliui neturi km 
šiai *iilieo'-jnsių kntt>el|rln' 
kę. Vargia, gyvulys vm t>*iit 
pin vi«ą savo Seimininko —trtn 
tų. kn- tik gnli pasilaikyti 1<> 
kia'ii vežiinėlyj. Sukrauta 
šokią nnšulių. skarmalų it dar 
priede plim-tai šienu. ||e kitko 
prie tų vežimėlių pririšta dar 
karvių ir telinkn.. Galvijai 
linuliin -jmrėtni žiiigsniimlntni.

tu t u
iriiju

vikti. p,, kurią valdžių pri»i- 
ėjo <laiig nukentėti 1r jiavrrg 
h. Apleiilu ji,- -ava namu- it 
keliauja ptaėmn ltu-ij**ti. I*’* 
tik neimti ItoUU-vikų valdžioje.

Nakty- taiti-io- ir -alb-.

I i tai

Bet tiuliui I'* šeimy tu' 
ri Vežtinrlių i eina toli 
kietu keliu, t tikdami rnt 
Vo pečių dideliu- ir -i.tik 
našulius Malėsi gana • -r ? 
moterų, vos i ■Įs janči’) eiti 
kitai*.

Nenori būt bolševiku 
valdžioje.

prtsiglattslt. Jų didžimt’t! ne 
turi -ii -avimi jokio runi-to. 
Hąln ir luidaitja. h nm. |ie |ui 
pratę prie šnipių n Itad-i. vi* -i 
•init-zelj jų nu,, to užpuola i 
lutsmnutrin ligos.

Kiti eina priežlngan šonan

Tis’i.itts imlotnu- 
nm. dar >r 
kritai* *bitt‘ 
tšk 
trnuLin ti# 
UiiMjšin.

• ut.

ln*.

f Ii 
tai

npili

ilny 
I UI

V

kml vėl kitai*

Uili.-Ml h, *

viktt-.
I’eirogra-lą gitdi bolševikai 

yra sutraukę tmntiklitimilsią Į 
imuniniu uę -ii gerinu-iiiis nr- I 
miė>- vadai-, riti.-veikiai it 
užblokavo t i-u* keliu*. ■ iiinti 
ėiit- į Petrogtailą. Ir šiandie 
tadM-vikai jau ne lik lengvai 
■ lp igina. bei įlaugel vietose |M- I 
kelta kontrolei!*? vų ir varo-i* 
pii.i.y n.

Sttlžg apturėtų žiiūų, geu. 
Vtfleii.’n jtariiuma-nė Imkosi 
Gatėiimj. Uit išmušta i- Km- 
tioje Sietu ir d kitur.

t *.i uiio'iioniaujanui. jog Vu- 
•ie|in*» artnija ture* alsiiin*»1i 
ntgnl. Xe- m-gulimn- daiktas 
jai Im- itabartin-.M- |a«ieijoM* 

..Im’i |«-r .'temų ir ntsilnikyli 
prieš IhiI'i vtl. i atlikti-.

\i •;|ij... ii.itlaii.i tif, vy riau
< . . l.ll pl.lln •>'. JO'.- Ali

glijo. i y ri.iu-y I-- įlaiiitiatl- 
tu , -’iui l*iolč:.t.>» M-i fitutli-ais, 
to i luiiv iii'-džmita ir tieiitnuo 

ilgai ii-i* > gi iirrolo Ik'iiikimt.

SENATAS ATMETĖ SENA 
TOBIAUS JOHNSONO 

PATAISYMĄ.

U’aslitngton.
lUlti u

N*
C,

KONGRESO BUTAS SU
LAUŽĖ PREZIDEH- 

TO-VETO.”
Wa*hington. -imi. 29.—Kon- 

un-sas pntv«s|ė |Mtai»ynu? prie 
prtdubirijo- liihnifs. Sulig 1« 
l«tlai»ymo karė* turto proltita- 

j vija Imtinai turi Imt įveria, ir 
ikml |«irdnviiiėjaiuuo-e gėri- 
i lituose iieliutų daugiau kaip pu- 

m tttlldimrio tllkellolio.
I'rezj.k*i>in» vakar nepntvir- 

, tinote jlatai-yt'm. Nittmh* prie-

Ii ilni liinjnn^ vnknr žpiim*#- 
tivni- IcohsrHMi l»iiin* 17i» Imi. 
mii- |»ii«** ."m >iilrtit/*- prnr.iil«vii. 

’ Im

l'.thtio\ ttiit- p;i«in*sia>* M»tm*
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ginčas, Jis yra ženklas paro
dantis tikrųjų lietuviškų sro
vių dvasių ir prigimtį.

Lietuvių Pirkiybo* Bendro
vė, kuriai mus tėvynė* val
džia pavedė išparduoti vidu
jinės paskolos tenkins, sasi-

-DRAUGAS”
uratAMiAM ii.ut.v »ituniu 

•***■* ana* mro** sa*a*** ** 
muogas r* ntn.His« co. o«-- 
M* w. «Mi at, VMiraa. lamu.

t—ue* or siiMurnua
?MMrt»./*".\".\^"..aa** deda iš katalikų M-rininkų ir 

•**»»*•“..........■•"•Įyra katalikų veikėjų vedama,
eevauiiaa »»*• «■ iresnis. “Draugo“ redakcija labai 
ai ■Kw»-hiavin. a- a <»n Į gerbia to* lk-ndrovčs direktre 

lirtun O.MAUUV im-MiA*™.:™*- K’> knm l«»*ina mintis,
M r* D A 11 r A c>’ kwW “hra’,’ra,‘ I’nnA

U U U nu savuosius! Atsakymas aišku*,
■na kaM*>«- Mm. Ji* m»tojo prieš juos, o jai-

rovMiuaun* uaizai
■raa ............................................

MC«ą .aaaaasaaaaaaaaa** •
PrtaumoratA iškulti*, l-avį „ ,

itM •ftuutumt u«o utoir*A>tai<* H'ikbti paMtikvjiino tai Brn-
aw Mssiv mm« n«om lomaiaruidroraL Dabar tuodu dienraš- 
•OTM* rouu* s ____.. ,—uu^.Ueeraaa n*i**i *wiasH< u»«- čtai jau negale* traauinu pu- 
taa*taa*aHsr«xma*-M«H*“r*)r-1 skolos. Jau taptų juokingi tų 

H.KTO | ror*rs«* bW4<-

-DRAUGAS” PUBUSHING CO.
1300 W. 46U1 SL, Chicago, IL “Draugų“ už neparitikėjunų.

Mų* laisvamaniai mintyda
vo, kad jie luitai sumaningi, 
šilas atsitikima* jiems priro
dy s, kad tni la-tn-sa.

Daluir jmžiuri-siim- kas ilnil- 
ginu, ar jie nr “Draugas” 
išjmnlnos 1 Jot u vos joiskolos 
ženklų.

Pranešimai iš Washingtono. linksminimas dainų-dainclė*. 
Surašiau 17 šeimynių, ,v liku
siu* surašys ir atsiųs jie pn- 
tya."

Viršminėti du i
(Tusu). jruvydėtiiuks. Tai duugiuUsia

■rtatnO. - • — belaisviai rasų ir Vokietijo*________
Bttaizrtų vuiunut anuij^ uipgi KriiUnticji u '

“Abdna visų žmonių išvaia- Kurijos (Kaukam, Sibiro, mWų mentalų daugeiyLcie- 
da yra labai suvarguri. Vai- Archangelsko)- pabėgėliai ir tų Prasiusijnj. Belgijoj, Vo- 
gis <lar šioks-toks, hrt rūbai tremtiniai, taipogi ii prancūzų kietijoj ir t.t. Viri šit'm IJ<-- 
ir avalai visai menki. Viri svetimtaučių legijonų karei- |mw raikai, likimo iJblašl-.y- 
&****.I. ala* a*l*^ L******** Iras >< a.a* .

•praSyrt^l

misi tėvynainių daugely^vie-

rėmė juo*. Ncikoki “Draugo“ 
jtagyrimai, nebūtų privertę 
“Naujiena*” ir “IJetuvų” iš

Apie Paskolą.

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Partijos Konferencijos,

įvykatog Kmm B—39—31— įnešė tik 13 akyrių. Kitur tani 
------- --------------- be atnko, arba “■•,“

Kito* jMirtijoa jvardiatooe 
aukotoje vietose veikia ir-gi 

{silpnai, nunakmiaa trukumu* 
šricMumių žmonių su intake vi- 
siioiiH-is-j. Daugiausiai gyvumo 
risiu sorijalirtai liaudininkai, 
jų vardas minimas 13 kartų ir 
»]k-jutuos keliu* kartu* bendra, 
me MMŪjalistų arba kairiųjų pa
vadinime. /

Dirva L Kr.-Dem. Bart, vei
kimui nlnabi JMitirgi- Žmonės 

ll*^.**..*ls •••«**•* 1 “*.as«**s ***■*£**«*•
| Tik iutMMiiltMMrtyttatar,

sA'Mllll ĮKUIUA uCKAIl^omo*X*N

(’l'ųsa)- 
Bičiūnas siūlo IV dienotvar

kė. punkto |a-r<*in*iiiųjų for- 
mulų. Priimta vienbalsiai.

Pareinamoji formula dėl L. 
Kr.-Dem. P. Centro Ko- 

ndteto darbavimosi 
pruežimo.

L Kr.-ltenu l*. Konferencija 
nigjūiM-io <L 1919 iii. Kau- 
in-, išklausiusi pranešimo apie Į beveik visur palankų* jiartijai.

i Centro darbavimosi I Tik 7 rieto* ii 00 nurodyta, kur, 
_____ . _ _________ , , ______ _____ r _______ _______  radusi, kad prie dabartinių > labiau užjaučiama kairiomoma 
iia-is-s atsiradimų visų valau- tn*. Tolinu, knijui galutinus nmsų šc|]riniu užsiimančio* or-!njiliiikybių visa, kn* lai- jinrtijoms.
* ‘ “ ’ ' -gnlinuu yrn |>ndnryin, kud Anketos koniisija gavo į*pu-

.. Komitetą* tinkamai gynė ’diio, luid
Partijos reikalus ir vykdė obal-1 11 Aukelo* kiaušiniai* reška-
ritu-gyvenimai!, tokiu būda ar-j kmjamos ir tMdamo* žiaio* 
tindamas Lietuvos nr]>riklau*o.' 'yra labai nepilnos, ir neduoda 
myliės įsikuayino valamlų,— 'tinkamo supratimo apie parti- 
ja-n-iiia |«ri<- lolyua-siiių kinu- įjos stovį.
rimų rišimo. • 2) Kad ja-rtai Centro Komi-

D ras Draugelis praneša a|ūo1 tetas mažai yra informuotas 
ligonių lankymų; aukų sudėta;apie skyrius.
arti BUKI markių ir komisija 3) Kad daugelis skyrių nėra 
pavedė Petraičiui nupirkti Ii-j tinkamai susitvarkę* ir net 
goiiinm* vaisių ir talmko. Ugo- knygų, kaip va kasos, nėra už- 
uiai kareiviai skumlžinsi mažai si vedęs, dėlto komisija siūlo: 
maistu gamtų, ypač mėsos ir Į 1) Anketos lapo* papildyti 
cukrau*. Prašu kny gučių, laik-įklanriiuais iš vidujinio partijos 
tuščių. |gyvavimo veikimo.

žmonės lip jokio ilnriio. Daug viai. Komisijai paridnrė daug y vj*ų Eunųių, yra didžiai' 
kartų lietuviu* prikalbinėjo dariai *u pareiviais. Ib-ikia jie reikalingi ĮKŠeljios, vieni nm-l 
ir vertė į rusų ir lenkų legi- v! ! ” ----------- — .................
jonu*. Ih-t jie visados atsisakė vienon vieton (Vcnlnimn) 
stoti į tuos kgijonus ir laikė- registruoti, toliau 
si nuošaliai. Į‘

“Viri lietuviai karo Indais- Ii laikraščių, knygelių, išru- Lietuvon. Jauna, besitverianti 
viai susirinko prie saro lentų pinti R Prancūzijos vyrvsny- |Jeluv<w Valstyla"-. dar kovo- 
urvelio vieuium- būrelyje ir bių buvimo vietas, m' 
ii* jiem* jmjitiMikojau apie Lie-, Lė-tuvus valstybė* juisii. Bei-j

ų---- - —-- -- ----intrrii
viri iš visų jmšalin sutraukti terijalė*. kiti moralės, ll-ik 

’ ’t^tipriali jų dvasių, pakirstų 
atskirti .jjgų karo nelaimių ir 'argų.- 

;knn-iyiai nuo civilių, jmgamin- „.jk j>alcngvinti jiem* grįžimų

I

Vyčiai ir Socijalistai

Vyčių organizacija yra taip 
gera, kad sorijalirtai jMvydu 
nrptu-inn. Jir norėtų jn gnuti. 
kaip lietuviškosios pasako* 
Injs-. kuri išvydo sunertas ant 
kartie* medkirtyje dešra* ir 
nuriju jų jiaragauti LNK, ty. 
lietuvių Sorijalistų Sųjunga 
šįmet jau antru kartu |iarišūkė- 
jo, kad įkibtų sav» aštriai* dan
teliais į Vyėių orgaaisaciju* 
ns'-sas. Pinnas |*a*i*<ikėjimas 
liko tuščias: Vyčiai buvo per
augėtai. Tai-gi roeijalistų lapė 
<tahur šoka antrufcart, platinda
ma saro plakatų su pakvieti
mu, kad Vyčiai atsižadėtų

• save organizaci
jos, o priimtų ssdJaHstų dva
sių ir įrtofų į aodjaiirtų orga
nizacijų.

Tn Mk'ijalirtų organizacija

"J"**'?' j’’"1' u* *•'■•1 likimų, tuo tnrjiu
. .------- - - . ne|«ajiegiu aprūpinti vi*ų pa ' ---------

tavų, Lietam* valdžios sori-lkia komirijaa aariams važinė-j naftų reikalų taip, kaip ta* Į l*»rtijn* 
tvėrimų ir IJcturių kariuo.]ti |n> aptvota* pan ivių ųic Lūkėtų ir kaip ji norėtų. Jei «r rnd«m 
j*waM**« •**<.«PM.Iiiiii* <***1**H- Inu Tolinti lznaiM* **nlltltnn«t _—•!   _ ■ «ca*i*Vt«t «•
-ln. Piiskni žmonės statė man -i-'.is. n-ikčs samdyti trauki- ganizu<*ijo« ntkrvijilų i 
įvairiu* klausiiiHM ir aš jmi- uiai ar laivai, kad jKirgnl*-uu* ir j jį r-iMų ir išlėktų savu

'jnn-ivius IJetartm. Žmliiu.'rankų tirau* skutdžtams, kiek 
i:----- : <o-------laitam ilnlvkui rrltadinra fano.ĮkMt ,jiiftURMn<> g^ų

juda ryt i toa organizacijos
i tiem* musų npleistiems bro- 
.liams. Kiek naudo* iš t® butų 
iir musų jaunai valstybei, kuo
met tokiu budu butų lengvi
nama jos sunki našta.

Dnr pora žodžių. Dch-gacijn 
ja-r tarpininky-rtę Lietuvių 

.Ekzekutyvio Komiteto, IVa- 
i Amerikos 

lietuvių laikraščių, kad jie

My.lų
1 savu V.

P. Bleža-viėiau* iniiiislerija 
padarė m-ajisakoinai didelę 
klaidų, kad reikalaro iš Vieš-. 
palijo* Tarybos nedaryti ofi- 
eijakų poaėdžių. Nora tie da
lykai buvo ncajisakomai skau
da, bet mes nerašėme. Tai 
buvo didžiausia auka, kokių 1 
griėjome padaryti tėvynei.

Dabar jau nclm p. tifcicri- 
4iaa yra mus ministrų pir- 
nininku, o ji. Eniertak Galva- 
MMkax Norime tikėti, kad 
*‘e*T*rl*ry* to. pati* Mai-___________ _

I fa*d J"? vo d varios’ir
tankintum uk rrtau Beori-.
iliai* pasikalliėjiinai*. ' 

"Jaa pareina žinių, kad Vai- „izacijų. 
atybta Tūryl-a daro *avu no 
•ėdžiu, Kaune, bul jr jau j» Wi>v„ I|U(|o |ik 
tarimu mrmstrų suamnytųjį, 
ptkkolų. Jei tu uar ueptulan.i-j—-M j gavtetaa.“ ltariiaic 
M beabejonės pmlarya IMto >u4<#^Su<„i

." I*.
rę 

vai. Im-I lietuviai jj su jo lai
mi- ir su jo sovietais vari- iš 
srivę* lauk, kaip didžiutisią 

i.

__B~ j™ ■•**#*■ 
ranloim- La-luvo* valdžių |-r- į ,
kdam. jos j-skolo. ženklus. linIH1- bil>v

Ii ginčo apie paskolų yra 
ta nauda, jog juirirodė, kaa 
tautininkai, kurių mintis reiš
kia Chicago, dieurašti, “IJe- tlt.|a’i|IH..

' Lietuvo. Vyčiai jmtys jotą
ja į savu organizacijų, patys) 
n-iiknri kuopų ir centro vnl- 

luirlameiiiurizino patys vi-da kuopų ir

tara”, ir sucijalirtni, kurių 1 
organu* yru “Naujienos”, 
pyksta aut “Draugo” už rri- 
kalavimų

aiškinau.
Antroj dienoj, 18 rugpjūčio, i•«"' dalykui nikalingn žino

vė) atėjau į lagerį ir surašiau -""? ir idnigų. Tuom reik zi- 
tuos kuri* norėjo grįžti į uk-limti imtiems liriii- 
fžHurti. Iš 43-jų. pinuiaus .vinnis. ne* kitaiji nuuų pan-i- 
jm, nm* užsirašiusių. 37 Bum--' "' 'kdis )»risirnž.vo prie lenkų 
nė* nžairašė ir tai keli su di- “f,m !«*• kitų svetimų valrty- 
delc liaime. knd nenuvežtų jų '"'J- 
j (Mėsų ar Archangelsku—j 
(surašąs M-ka žemiau).
“Rugjįjnėio 19 d. važiuoda

mas jier Brusscls į 
burgu, nuėjau į Belgijos Už
sienių 1 __ . _ _
kad gulutinni susitarus apie.žinvę* j Lnxeiiibure<i Mistiną Paryžiun l»cnt po dešimt* kie 
urųžinimų lietuvių karo la-- aplankyti lietuvių ir sužinoti pijų *avo laikraščių niu.-j l». 
Iai»vių iš Belgijos į Uvtuvų jų |»aiW-jimų. Zinojoim-. kad lamviama išdalinti. Mu«ų lai 
per Vokietijų. Kadaagi <tar|tar|>c Imzctnhurgo ir Kulaca- kraštininkai, kaip žinoma, <li 
Belgijos valdžia m’-rn ticrio.;»» yra daug lietuvių, liet ne- ktokų skaitlių savo laikraščių 
ginuose Matikiuose mi Vo-tari-junų. antraše, kur jie yra{riuntiaėja už dykų įvairiem* 
kietija, tai sutarta, kad IMgi- *urispirtą. Luzrmbargo sorti- įstaigom*. Sunku hutų reikl
ios Anilmsadoriu* Paryžiuje "ėję sužinojau, kad lietuviai lauti nuo jų^ kad jie vieni pa
lais įgaliotas Belgijos valdžios yra miestelyje Eocli. 16 kilo , rapįntų laikraščiai, visas vie- 
tartie* su jiranruzų valdžia metrų nuo UncMnbnrgn. Tų11**. Butų todėl gerai, kad 
ka. link grųžiuiuio lietuvių' |mčių dienų. 20-to rugpjūčio, pavirai** amneny* ir taipgi į- 
karo belaisvių U Belgijos ir t—®-— » «- t-«------------ j-------- «------ .***_
Prancūzijos kartu per Vokic-
Uh.”
mcKVYULi Mnisviat mncB*

rijoje.

tfaritvėrari jiric Lietuvos' 
Delegacijos Paryžiuje tam tik
ra Pareivių Komirija, kur; j 
su Komitetu nukentėjuuems 

'nuo karo šelpti, apskaitė, jo 
gei jaiėioj Prancūzijoj dabar 

T yra ajde 6UU lietuvių, norinčių 
l- ..i. ' Krįžii Lietuvon, apie 130 jų
X--tM.ietn'n,ndri Pru'

nrlm prie kitų svetimų vnlrfy-

Luzemburgo Lietuviai.

A|in- Luzeinburge esančiu*
į Luzcm- !•«»«*• šhiitMc, "pnrič‘

_  - - 'i.-r-S- n “ a ....M-katmiai:
Dalykų Ministerijų. "Rug|»juėio 20 d. <*U aiva- siuntinėtų Delegacijos niireso |gyvavimo veikimo.

1 2) Daryti kas mėnuo praneši-
i ;ė*. kad sužeist lems duotų lokį om* iš sky rių C. K. atskirais 
ja jų. kaip visiem* kareiviams. lajinis sulig anketos klausimų, 
. Ryt |Mieėdžiai bus 8—11 vai. 'nurodau! įdariau skyriaus vri-
ii 1—ligi galui.

Daroma 10 minučių pertrau
ku.

Po 10 minučių | ir rt rauko* to
liau tęsiamas IV posėdis.

rraiKKnm ** Komisijos

1**’į Reiktų kn-ijHi valilžios «h»-1

nuvažiavau j Eoch ir suradau vairios imuų draugijo* ateitų 
keliolika lietuvių Šeimynų. jpagclboa ir paskirtų tabu nu- 

“Čia bavaik visi lietaviaiimas nisntiaujimai taikraVtų 
yra atvažiavų ii Lietuvos prieš | lietuviams belaisviams, iimė- 
karų. Daugiausiai iš Suvalkų ’lytiem* įvairiuose Vakarinė* 
gubendjo*. Tame miestelyjeEuropo* vietose.
'yra geležies jmhrikai. l'atrai Surašą. Lietuvių Belgijoj, 
miestelis labai gražus ir kų tik' Sekantieji lietuviai, būvu- 
jiastatyla*. Lietuviai dirbu rieji Laro belaisvėje Vokb-ti-

j kimų
i 31 SitiiiriiiuurtiiM i ■kvriutf* ** F ’ | ^^aav u* anas
instruktoriams uždėti jmreigų 
petifarrjhnv skyriaus įmygu ir

Komisijos nariai: (parašai).

(Tųs* aut 3 >-

Lietuvai. Tųdviejų .Urarašcių ^,r<> n.ikn|u,_ Socij.li*tišk«*i 
numarmi, kuriuose Brau- jj |nj^ |jqM|anW juo* įnerti 
gu* jrn vieniji pravardžiuo (n, jlt jr organizacijų,
junau už reikalavimų ajų> v-
kaitų ii Lietuvos iždo, nmži v,„ Sovi,.ll,>”< M
nai liksi* iuų. kultūra, išturi vkuit U..luv,„! i;„.
joje. Jeigu me* ImtuiiM- sakę. |„vn ,|ar (urj >aVo žodžių ir 
kad socijnlistni ir tautininkai 
yra autokratai, tai butų ga
lima buvę netikėti imiiiiis. 
Dabar “Naujienų" ir "Lietu- 
vo*” skaitytojai patys leng- 
v*i tų mato. •‘Draugas” neri- 
priešino jutskolai. nei nesakė, 
kad jų reikia atidėti. Ji. tik 
sakė, kad jiaskola turi Imti 
*u žmonių atstovų pritarimu. 
Užtai socijniistų ir tautininkų 
du-nraščiai sakė, jog ji- m 
“šlubuoja unk.-mų /.islz.m aja- 
budinitiiui tokio ne|>ti*itikėjitu*i

\ir-miiiiH-."
Krikščionių dunukrntų mi- 

nisteliju, ii--i jų n-niiantir-ji 
laikraščiui niekuomet nevndy- 
Žemu DcjuiMtiki 

iiuų ne.ų npy 
rinigų ij- įeik 
rinurti žmonių 
iižtruukiun! pa-

Lictuvos visu
l-tri įsidėti litų 
ginčų su abmr 
lunliin.“ alk !:■

“Komisija gavo 32 anketos 
Lipus, kurių du buvo bevardžiu 
ir dėlto liko atinertu. Du rig- 
rin (Skuodu ir Panevėžio) be 
nukirtos įteikė dar plateeuių 
pranešimų.

Skirstant gautus anketos la
pu* I. Kr. I). Partijos veikimo

JUORARMBMN '

g****»*•« .-a* J* >*s*av vnra***-** , |niF i*. i* 1 AflKIIIHt
geležie* jMibrikuuse vieni nak- joj. dabar yra Belgijoj, laųr-Į rajonui*, tnn-riine iš Su vaiki- 
tiulis o kiti dienotai*. Užuar- ryj llauthcm, netoli Funie:

*ų Lietuvių la-lai*vių yra 
Prancūzijoj, Anglijoj. Belgi
joj, Rumunijoj. Prancūzijoj 
.įauginusia lietuvių Vertina u 
(Metise), (ik-tacbeUH-nt Litu- 
anien), (Miškui Nancy (MoseL 
'Ie) (23 MVt. ir 121) Begini.) 
Uirraiiu-, Algerijuj. Tnigi iš 
vitu l’raueiuijoj, Belgijoj juu 

1 -bduir priskaitonui apie SU! 
I-Dtai lietuvių. Informuojant 

vi.-t.ije to Visu JS-rša “Lietu-| D.«‘K. apie l.s> J!H
.. .. ;*ira*4- Lietuvos kariiiona-neii.

Buvinm* jūreivių yra ne

M* nedideli*. Vm tik gali 
pragyventi, o »u šežmynoram, 
tai ir suakokas pragyveni
mą*. Didesnė dali* lietuvių 

'yra vedų ir turi vaikų. Ik veik 
viena trečia dalis visų vyrų 
yra sunkiai surižeidę palm- 
kuose. Vk-ni neturi dešinės 
kojos, u kili kairios. Už sunkų1 
Mlženlimų gauna Aioki-tok; 
atlyginimų ir lengvesnį darlnp 

“■Visų lietuvių, lay išimties, 
yra dideli* norą* grįžti Lietu-

(i. 
7. 
&
9.

1. Budanaka* Jena*
2. Davidziuka* Daaielius
3. Pukalovis Aleksandra
4. Jariukaici, Boleslavas 
3. Knikov.kis Kranas*

Bružus Jono* 
Venclova Antanas 
Mučiauska* Antanas 
K lesia Antanas

10. Vileika RujhiIu*
11. Is-gu* Zigmantu,
12. Bemotavičius Jotui-

. . , t IX žali* Viktorąvon ir prisididi savo pa.ku.Įu Kol,wnh|U<.u< .lona,. 
tini-m.s jujuigimua prie Lte-j^
K.V.UI atstatymo, liet ant AiiUiiuk
mos bijosi grįžtu ne* ne viri J,. , \lvkw|n<ln,

t “ turi 1 i*«f llVata** uitwi«»»ri*. .i turi Lietuvoje sav© paaloge* 
'ir neturi žieminių rūbų, mi

LABAI TANKIAI ESTI ŽENK. 
LAS INKŠTŲ LIGOS.

reikulu- 
it viešų 
) puri- 

pr>v»

-av,, vardų draugijoms ir or |ui»koins unt Rusijos. Ta sis- mažais vaikais, tai yra pavo 
gniiizneijom-. Sovietai yra lemu pražudė I 
taip lygiai rusiški kaip ir nenori Lietuvu* ,________
nagaiko*. IJctuvos žmones. į ta* turi reikalauti, kad ckze-, 
laisvę mylintieji įlarbininknL 
ypač jaunuomenė, abudu vi<- 
nnip mėgsta rovii-tų ir nu- 
gaikų.

Kniji tik “Draugu-.” ližei- 
m :ie. kml IJctuvos resjmbli- iiio |>ri«ideda. 
!«•>■ vieŠĮMtijo- pa-ki>l<>, ne-Įpri-- “Naujienų" 
Imlų užtraukiamo* L- žmonių |>< miaiu-i" 

udstovų jiritarimo, kml teisė įtiskumų. Itvt Vyčiu- 
| užtraukti jiuskola* neturėtų I prie *a 
viena ckzekutyvė valdžia, t. Iixu4<«. 

,y. jrrezidentas ir ministrai. iT<-eiati* 
kad apyskaitos i* vicš|uriijo< resni, 
išlaidų butų skelbiamo* vie- R-.i»ijos

. šai. taip susyk Į-akli" tu--jie nždi 
j pinko- iš “Naujienų" ir.kn* luil 
i" Liet arto ”. Tuodu dienra*- ilnugy l*

• 'irti Mili

Kurijų. Kn. ;inga* žingsni* važiuoti j IJc- 
> pražuvimu, 'uvų gilium rudenyj.

“Beveik visi lietuviui yra 
kutyvč jo* valdžia neturėtų į Rvrai susipratę. Skaito ir lie 
teisė* vienu užtraukinėti pa*, luvišku* laikraščiu*. Dėliosi 
kolų, knd ji neturėtų teisė* np. ' b’J jų «ont» yra tuojau* gnu- 
seiti I*- viešų apyskaitų. •• Lietuve, Valdybė. patpoi- 

l’riv pražutu-s ir prie cariz 3"’ ’r svetimtaučiam* parody
ki!. prisideda *'• k“d j’"' »'«' f“*“’1 nr’,:'

><M-ijiiliziii<>. lenkai.
ministrų aut<>kin “Knd |*dcnmit:m> »:t- iu -i- 

vilioja inių >u IJrtuvo* valdžios at- 
sta-ija-"stovai* Paryžiuj- ir n.-clutii 
Tai|v’»u IJctuvos valdžia. jie yn. 

ek gc 'sutarę rudaryti Lietuvių Ko.

18. Vepštas Zigmonta*
19. Blaževičius Kunrtmitinn*
20. Tunaitis Kazimiera.
21. Vlnskovski Aleksandra
22. .leglin.kis Antinui*
23. Paponigi* Ipolito*
24. Mo*lov*ki* Edmonta*
23. Mečiai* Juozą*
26. Mozuk's Antano*
27. K užmirki* Juozajm*
28. Cibulskis Stanislovu* 
2!*. Andžij<-v«ki* Junuijia, 
M Kareiva Adomu.
-1. B.<---d<vi<-«- Ilnjadn*
32. Ju-iunas dona*

3X. i<ečau»kn* Antanas
31 Bagdzevičiii* Bol<-d<.vu 

35. Akinės Boleslovu* 
37. Kušcli. PeTra. 
3*'. Milevii'in Bronida*;-..

(Paluticu bu-.)

jos 19. iš Aukštaitijos 20 ir 2<-- 
uuiičių U.

Kutranktm ankrto* praneši- 
intts gauname tokių žinių:

Skyrių yra 3(1, kurių vieuuo- 
lika (II) šįmet įsikūrė. Narių ___________ ____

akimis.'<1 ui .br bibjau pri- 
9jlt«». laitent Nuralkijoj 4.271. „ ., ...............  ... ..*
Aukštaičiuose 2383. Žemai- i”**® k,l<1 luri,c i»krių ligų, 
čiuosr ĮUKKL Aptiekoje p*rt«*a griiau guU

Iš juirtijos veikimo anketoje.'uhota*. kur** geriant ryta* ir va- 
lieja. jMŽyniėtas tik jmrtijos Ii- Ura*, stebėtinu uaturaliiku bodu 
leraturtM jdatimmn*. kuris llllutal |r j.
<lnūgiu u ar iimiiau u<*liai vi>ur 
yra daromas. gitara

Matyt visur trokšta Mieipra-Į fcha ari-lB ,adilull„ -j.^ 
bl'^r'*'"""1'''';herb", alidaliua nuodinga* dali* 

kalingi, u kaikiirie būtinai jmk«tu«r. ir dėlto 
kalingi instruktorių. Mino žvilg.bd >™ «eri*u»u* vrirtm nuo 
sliiil kiek geriau siuvi Su vaiki- nugaros skaudėjimo, nuo akmeii* 
jn. kur iš 19 skyrių instruktorių Ii*,*, kataro inkstuose ir kitokių 
sukosi reiknlmgi tik 9 skyriai, g t„ ,t4r,Hd,nfių.

Kaso* stovi* visur prasta*. <• j 
daugely j virtų matyti visai ne-; Dėžulė* Partabcrb lašuiojM 
sirupiiuuiui kaso. tararityaąiLioo 6 
ta* dalykas dažnai anketoje, Partn_ i60
pažynW-la* žodeliu: m'-ra. Inei-1 * _ 0,,’
gų nuivitutį. visų ar <lalinai.|'vc-

Į Butų virai H naudo* deoti 
'aki* nuiMŽuoti. Masažuojant 

nejtranyka juodi apvadai po

9JKIII. būtent Suvalkijoj 42171,1

i
1Ui»

“Nor
is t m t

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 SI ri-

S

Žinomas per SS metui ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pinas 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvaraotuoįa

Norinčiu* gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreipus pas:

Henry j. Schnitzer Statė Bank
14 I WaslūngtGn Strcci. Ndw York. N, Y.
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(Tąaa *«a 3 P**.).
Toliau fB-oę. sumaiiy luaa, 

knd rajoną atatovai trumpai 
praault^apfai rajonų veikimu

Dr. Draugelis: Centras nie
ko nežinojo apie skyrius. Mos. 
sako, klaidas jiaroiktnc, o jus 
ką veikėt! ] nešt a sumanymas. 

B kad nuo atskirų skyrių sulig 
taVcntro Komiteto patiektos pro 

gramo* butą daromi praneši- 
tuai. tšumanymas pritartas. Nu
tarta šią pranešimų klausyti 
ryt vakare.

6. Tollmnnri partijos darbai 
ir sidriaL

ra K -------- * 1»-f- ■- a -■ I vt pi«nuHK^jini> a*rwuk 
Organisarijn* darbo projektą 
patiekia V. Bičiūnas. Kinui ;>n»- 
jektui tųisvurslyli renkama k>>- 

^nisija. Kouiisijon išriukli: 
Vjitoitoftata RattlinaitiM, K*ra« 

lira, kun. Čibiras, Vailokai lis. 
p Aiuomi |M*ėdis įmigtas.

Penktas posėdis rugp. 31 d.

Darbo sekcijos praaežheei
Referuoja Pr. Rauliuaitis. I).

8. išreiškė visą eilę skundų. Jos ( 
kantrybė išsek*. Ji reikalavo 
dalinti žemę. Reikalinga išleisti 
8 vai. įtartai dienos įstatymą 
miesto darinnintouus ir sutvar- 
kyti padėtį lauko darbininką.

• Įteikia užkirsti kelią Urtuvos 
kokmiuivitnni. |vykiniinui savo 
užduočių ilnrbhiitikai kimvei-

Lietuviai Amerikoje.
JT|M0 UttyS Kfp.
kuri* negalėjo nei naktį užmig-

N|odio h d. L Baad. Kryž. ti: bėginėjo kaip akis išdegu, 
ri-iu. skyrius ratetąp- rūbą pa
rodą. kurie Inu įastąsti Lietu
von. Reikia jiugirti So. OiiiuIios 
skyrių už gražią tvarką. Kulno 
žiimgaus akis patraukė žvalu
mas rulią. Daug buvo prikrau
ta iiH-igiuią ir apatiuią rulią. 
Pasidžiaugs lactuvos fatume- 
lini juos gavę.

Tni vis triūsas musų gerų tė- 
lyiiaiuią: Eigtiumėiuėią ir 
gerk kun. Otaclinavičiaus. kurs 
ėjn per kraštavęs ir rinito.

Paroda atidaryta Im-tuvu* 
himnu.

1‘u- liui sekė gerk kliu. Olnell- 
uaviėiaus kaliui. Jis ragino vi
sus aukoti I*. R. Kryžiui.

Aukojo:
Po ."i duL: kan. J. Oleektuivi- 

eitis, .1. Sviežauskas.
Po 2 duL: F. Kliunas.
Po 1 Jtt.; J. Balušanska*.
Po I d<4.: A. I*eronaviėius. 

A. R.-tkalauskas, A. Baris. J. 
Modalius, J. KuMrika, B. Ma>- 
l:-uskax. V. Didikas. P. Krik- 
šėlimas, J. Kanceleris, A. im- 
koševiėius. M. Krikščiūnas. T. 
Petručioiiis. A. I*eUcdninkak. 
A. Rasis, T. l'usilauskas, J. 
r.luvns. A. Minias. P. Ntaske- 
vieius. I. Pužauskus. M. Masnl-

REIKALAUJA. REIKALAUJA.

MERGINOS

JAUNOS MOTERIS

Pilna laika ar I1®*' laiko. 
Tivura, lkuuntimu ir Fabriko 
Skyriumi-. Tavom Skyriuj.-.

IVikratinet tavora rišli p..k<tiu< 
išpildyt uŽMkyiuua amui.

MKR0AITB8 SUVI&A 16
MITŲ.

IHrM aat malu “runcli- pr** 
i Ir -menauu- i.u*ia«. tetapai Uw 
1. Uartaa AtataukHo

ta>» Kritai tatata. 
*M> Itema^anod A,v.

Du uesalefaiiiiku vėlai vakare 
bėgiojo ir grąsiisi teismu už ap
šmeižimą ucxal<- inkų vy
skupo, Mickaus. Bet jie im
tys nežinojo ką luri-jo duo EH ( Jt.tlSI.1’, lilJ ARNI'

kiaušiai turi s|*iesli> j sąjuu-''kieu-'-. O. Viršilieuė. K. Kuš- 
gas. Darbo Sekcija ru|Hnusi

Jkurti visą eilę sąjungų krik- 
srieniarai. pamatais Mtastau- 
M atrigiaama grynai |rrofesi- 
nės aąjuniF*. dvaruose laukų 
darbininką ir kmuirvią sąjun-

sąjungos. Taippat ūkininkai 
turi burtis į proferijines sąjun- 

•gas medžiagiaiais reikalais.
Galu|i, svarba yra strigti viso- 
Mau teitas kooperatyvus. Ir

* Kr. Bernoto-. Partija, jeipažin 
dama kovą tarp įmaną darbo 
fra Barta s ir virai raliai pragaiš
tinga, ruianasi. kad organisaci- 
jos ir jstatymilavystės keliu 
butą ]>ašaliiiti viri išimudoji- 
C* ir nenormalumai. Tat rei.

įga yni kiek galint greičiau 
kuTiT^iiriiiaiidnis!**14

v ^Mtet. piflalske ataUaaky-

I -ika. I*. Rimkus, J. Saliui i r, A. 
/s-meckas, F. Bagušnuskas, J. 
l.evouaviėius, 8. Kušbulfa. X 
Alinksitis, X Tamošaitis.

Smulkią aukų «-44. 
Viso suaukota *51.74.

ilgai laukėtu, imgalios ir su
laukėm gert. kan. I aukaiFin. 
nesenai atvažiavusio H lietu- 
vos.

X|udio IV X k iil. gerti, kun. 
I .nukalti* daug indomių žinių 

' |ui|tnsakojo iš lietuvei*. Jo kal
int visH-ms lakti paliko. Klau
sytojų tan o apie 700 ir viri ra
udai užsilaikė. Aukų sudėta 
arti (teukią Mastą doitėrią.

Gerb. kun. laukaitis papa
sakoju. kaip <bilMr lieturaart- 
rodo ir kaip lietuve* priešai 
elgiari su jn. o ypač lentau. Brt 
mirsi lietuviui kariuoiueis- ir 
nl><4iini visi Lietuvos |nlieėiai 
kovoja |tries ravo išlaukiniu* 
priešit* ir vienatinis jų tikslas 
yrn: ts-pasiilnoli savo prit-- 
rains. I.ii-tnvos narsioji knriuu- 
iiieiH-. tnip-gi ir visi gyvento
jai. nežiūrint pažiūrų, yra nu
sistatę kovoti prieš visus išlau
kiniu* priešus, o ypač prieš 
lenkus, kurie visokiais Itudais 
Imtski užgnJrti Lietuvą ir pri
jungti ją prie Is-ttkijos.

Kun. laukaiti* kalls-jo apie 
dvi valatsli. I’o prakalta** Imvtt 
iluutn keletas Idaurimų. į ku
riuos kalta'-tojn* gerai atšaki'-.

Paskui kalta-jo ]v Če*nulis. 
Jo Imlia tai|sgi patiko kiatuty- 

' tojam»(žinoma nors nevirictr.s i 
Buvo ifaota keletas klattrinin. 
l’-as Česnnlis j tuos klausiniu* 
atsakė taip gerai, kad kui-ku- 

' riems laivo net karštu ir griki.

Pranešimui |Msilmigus K<m- 
ferrucijiijc atsilanko Mitu |nr- 
niin. M. Mrževiėius. Viai konfr- 
renrijoa nariai atsiutoja. Nvei- 
kiadamas Konfen-iieiją M. Ali*, 
ievičiu* sako; Musų šalis |»riv- 
šą a|Mni|ita. liet vgldžia dės vi- 

> aas jufatangas. kad Lietuvoje 
neliktą nei vieno lenko, nei vie
no vokiečiu, tiri vienu kolėaki- 
tiinko kareivio. Ilulšrviką ka- 

gTiuuiiM*iH> unisą krašte jau ik*. 
"bėra. (Visi |4<>ja). Aš pranešiu 
j frontą musą karžygiams tą 
pritarinuj. kurį matau ii jusą 
pusės (viri ploja). Valdžia ko
vos su visais prft-šais. privšvnl- 
stvbiuiais gnivnlais. Geriau vi
sai neturėti valdininką, negu 
nriJtikimus laikyti (viai ploja). 
Taippat valdžia rūpinsis sunin

kanti valstybės ištaiita*.
(Pral. Alšauskis; iš virins 

valio. mu«ą vnblžiai l. M. Šleže, 
ričins (tąsiai, nepriklausomoji 
Lietuva Imis, ji turi būti! Kine 
gtviėinusiai turi boti sušauktu* 
Steigiamasis Neimąs, t Visi |4<>- _ _

4ja). Pabaigus kalbą Min. pir- - Mes turiiia- dėtis su denmkrati 
■nininkui atsako prez. narys 
Staugaiti*: 1*. K.. Bem. išarti- ..........  , .
jos konferencija, skaito ImtinuITokia organisariju gali būti! 
reikalu, knd Si. Seimus Imti/ (Kataliką Veikiam Ceritrn*. .lis 
kuogfeiėiniisiai surauktu- ir lyra *iispietę. nemažai inteli-j 
kad pra<letoji km a su priešini Įgriitą. Taipgi gnletą Imli na

ta stybinini* gaivalai- sėkmingai Į džiugino |uiratm>. M-t p-isnm- į| 
vykią.

Min. pinu atsisveikina 
apleidžia Konfrreneiją.

Santyki: m K V. C 
Kaliu Kru|an lėiiis. 
Eidami pri> St»igta&

4

i

Ii teiuuuui. Iie» tie jmiiuii ne* 
uležuinkai perdaug būvi 
knršėio apimti ir iM'iiiuijn 
ką darą. Tūta nezalvininkė 
mergelė (nr gal umtvriJki-l va
kare nuliėgus vienon trintam 
raukė, kad mano nvzalvžninka. 
kunigas yra geras ir tikras. 
Siurint ii Šalies, gaila tą tmonc 
lią. Paiurtv tikrą tikėjimą, dun- 
■l.n-i apgaudinėti kukii lu* ten 
lenkams miuk-iniukauiK (Da
bar lenkas įiezaleinitikas klebu-1 
nauja lietuvią iK-xaieininkii 
kurkuK-ji-l. Miką. Imtą tmo- 
nėiim Midpnuti. išbristi iš klai
dą. u grjfcti |>ric tikrųjų tikėji
mu, kur tiesos indžiui .kvitas- 
Uii. o lie melagingi.

('ia |«iluudu surašą aukotu, 
ją ir kiek kas aukojo:

K. Knudis $."m.i<>.
M. Ijulki-viėia *jtUML 
J. Audruškeviriu. *25.(m. 
X Kaaakvvivius 62U.UU.
Ibi Kl d<4.: J. Vntantukrvi- 

ėius. K. ltiėimms, .1. Hielmi.- 
kns l>. Matas. .1. Valiuli*. I*. 
luslta-viriu., X Dmurika, K.i 
l’ilijiavičiuis J. l'rlkeviėiua, K. 
Vaivekviiaa. A. Vaierkeiias.

Pu i UuL: J. Zulmias J. 
Kuriinkus. (L Piiivaitieap. J. 
Kulvvnrka.. P. Slr|Hmailiu. J. 
Piragis, K. Klikua. J. Viniirkis.
J. Pilipaitfa. K. Kainu. J. Ui
ta. J. Kaušiu>. JL Taliuua*. J. 
Banys, J. Kaukas. P. Prirv- 
nas J. Mikolaurkas. V. K a ne
lis. J. Digris, X Seikaui-kam H. 
ivanamkaa, N. MisHunienė. J. 
Kuriiukus, V. Mandravickm. 
B. Ijaurnaitieuė, X. Žėrutis. I*. 
Vaivada. O. Kadzeviėiutė. J. 
Jusiaviėius X Butkus. J. Tiri- 
tina. K. 2ik*vi<-iiii>. I*. Kntkau-- 
kn*. -t. Vazuiusis. M. Balnailė.

J. Balčiūnas $2.<m.
M. M'linrkii-ik- flJitL
Po 1 «*ut: X Ntaakcvičiaii.

K. l'žnhaliraė. X. Itnuručiu*. 
P. .laiikaitaktets-. X Miarviėie. 
nė. O. Gretaiaiiskieuė. A. Anta
naitis. I*. Krikščiūną.*. V. Ana- 
ėniiekn*. P. Tcuzeg'irskis. K. 
Kariinskas. I*. Ijaudunskis. X. 
Veli»ki<1H-. J. PHnouis. J. tie-

i deniinatauų M. Iluta-tir, V. 
(irvnilin. <1. Kniėiutė. A. Palių- 
liuke. V. luitvi-nieiH-. V. Atk<> 
čiiiniviiė. K. .1, l*<-ik<-viėiii., A. 
Juvurau.kne. 31. Juvnraiiektt.. 
Neturim*. B. Kiuunirkas. V. 

, .1. Ititaikn*. A. Pelr:iii«kni>. lg. 
1^11 Veltas.

Kilus sii.ulkiiHuis.
Visu mi išlnidiitui* ♦4!t|.!t.*>. 
Vardan laisvus l.ivluvor. vi- 

1 sietus nukolojnms ariu.
Vienas Ii Visą.

APTEKUS SKYRIUOS
ii:

Išsiuntimo Skyriuj,
IŠMirtumi |nk<4iu* oi.lr.ti tavo 
ru

REIKALINGI.
šėpų dury tujini, lurt Imti 

prityrę. iimk<->ti- uuoštos, gr 
tu vieta dirbti įkirtai. |*ti-tu
vi*. AlriraukiU- tuojuus.

May Manulactnring Co., 
6109 S. May Str. 
Bngievvood 9104

S. D. LACHAWICZ

Uždirbk!

’35ikP50
į savaitę

REIKALAUJA.

MERGINOS

l.r*u. • <Lai«**.« yuifa.ani ..|*4ta .UT| »-a«ei4 I* kata I*. 1-lNi .-.«Lt> VS»«^ -. >. . »»•

2314 W. 23 PL Chicago. IIL
Trt. C»ual 2IIU.

MASTER SCHOOL, 
9. F. Kaukte. FmSKtata 

N. Stoto Str.
■ ■■» laka Gal « lotai

i - -
K-

S«Mtiwi tii*** turime wthlarHi l»h» 
lu/. SncijiiliMai lai jau |mdnr«\

is'-inis orsntiiuirijonii... tuomet 
vieni kitiem* teiksitn pajelta*-.

ut-iūnesnį k'.mnkty *ti K. V. 
įui kokiu kitu organizacija. jei 
nebus įžeidžiami |*agrindiuiai 
įtuiMj «iA»nini: krikščiony liė. d<- 
luokratvhr ir tautv l».

tlfaunuo bu*

t'uvrili iHirarl |hkI ušrakyiuiK. 
Fabriku durims

L<in» švarus ialcnMiita* 
,tarto* t—imi l’.ijierii i-i -b Fin fsb 
Įrita" ir valini falini* ir Sėniuiu 
IS^M-rni Fabrike.

įtartai pantuiua. I'rityrūnaa ac 
rvikalinira*. tiem Hmkratin. pra
džiai. Valauiko M<M< iki 4:45 Sil- 
ImI.sum iki |4ct.

F.UtbteMMMte M UKHV4M.
FlMmMuie ARLuia

vun |A įtartim paltrlH. HlulglM N- 
ra|*. A.tnAnh*4»i Karinus. b'r«iiU«4 ry« 
% ft>. •••*». I|i tfM« IH 1 liiLei,
u* rltkli |nl» *tf kili pi ift»u|» •* 

luMekt 6a •••«• >•

V. W. RUTKAUSKAS

SEARS ROEBUCK ANDCO. 
Honan & Arthington 8:

VAIKAI 
JAUNI VA1KYNA1

VYRAI.

TAVOIIU XKTRIU<lSE.

I*ta«r<k3ta te. *•• Ita’trm
h;v|te«|.w J.» luftafaU *<<*•»■
*♦»«. %VML. JU hmm lu«t4-0k W Nuv. Valnll. 

i J* ir l*wt« MtraBr lai Aka IB IT Jinrati - 
>tan btalaaUMra t»>s-ą»<*^j |U f a netesima a 
kati iiis m-rT J Ima namie, brt

I UjltaT na-kui n»Lir»liąt» AA SMVau IriA* 
’ k.* »«»•• f* IH M H iJiTinm kurt* Ulu: 
> a-^itikHM*

IKtan »pir JI brmlr artu* >«• jmta Ul 
AbtHuttkM r«lu*B<*tU »4r<ta*|:

ItelrtaMK
(tok .UteL Ma**.

7-J. T .■ U.L-.H.

ANT PARDAVIMO.
I

, Vaiku h- meti) auditui i. <bu- 
i-.-uni |<a|<il<lyt ušMikyiiiua. rišli pu-1 
lu-i'-js ir killM durim* dirirti.

JAUNĮ VAlKVNAt.
IM sturk'o darko. |>akiu<li ui- 

■ukytnu*. rvkinoti tarnus ir kitm 
dariau musu Tavsru skyriuje.

Vk»AI 
IŠSIUNTIMO Iri TAVilBC 

SKYUIl'OSE.

Išraukti ir *ulaa>vti.Frrigirt u ir 
Ex|ursu siuntinius.

Parkeriai. It-Haeri.ii. įnirki- iri ir 
«an4i»wa-vyrai.

Virtus |.a»l<» i«i. l'ii: .A<>ti* ' 
e>-ra pra.liu.i n* paprastai p-rr 
l>nci todlavint. Valanda. biOC, 
iki 4.-4'.. Sulnlui.i. iki pid.

MERGINOS
Nuu 16 iki 21 metų 

ŠVARUS I.KMIVAK

FABRIKU DAUBAS

l'rndžiu *13 j M»xahr. |! Imk>u» į 
ui pihw>» .MlirliifiM

» . i —
7 >10 iki 4 Su

Kennedy Biactttt Worki 
1005 W«t Rardolph 8treet

i
ERNEST WEINER

DRY OOODS
1300 W. <Tth kamp. Woed Sta 

Mo <*otaw* anuota. ho«4«w
KMTMcat, ir »oMi««n

taataa— ąanrtafcite. nuocml.

tteL Mm* Ir Jakoim

79c
nOKSraJ

PLUNKSNOS.

— _ _PUikSNS
79c

K'

I
i

i
x

i PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRJKOLIS

ULTin*
»r <*Utr«M«ata 

l*<fV4e mr* ryvtete* Met# I 
UrUcMta* r»r.

3BII W. BteiMfrtC.
< « <r Aąr.j

TH. MrKmley
<NAm*>: UM W. 4Tte MU 

nikStaoi)
VateMbu: t* r>i. įla : l— eta*. 
<;>• Uu lutai. .X«a.lMM * 
Uu i: ryto*.

TU. tteulcvafa IH

Dr.P.P.ZAlin

T?

‘N* |M|«! svita**. gt*<«Vf*«* UA
At/tW«Bl*<t«

Ite? M IhitaUoM M.

Dr. S. Naikelis
O TDTTUJAM KM Cltllirradll 

eiti te. bmiIbbs
PM—r Drmrr 1BAS

Ciceru oKi<«
4MT W. IS-tk Ul
••teo* C»rer> 1*

IMdoMja B334 W. U-ib M. 
1*hoa« Frmreet IMI

I'
I

Ki melų ir slivitš, dėl lenr 
vau. įtariai fabrike; prityri
mą* ni-n*ikalingn-: $14 prn-l 
ž.ini; greita* pakelini.-) pn.tu 
viii durim*. Atsišaukite:

538 Soutli Clark, 2rus lubos

REIKALINGI VYRAI.

1*1 ir luttibct iu,

A'uiuųkiti ru»i 7 1*171 

ttuiiuMl* kJBtdiruii

LORT> A BU8HNF.I.L CO 
2424 S Laflm Stroct

i:eikai.im;i prityrė kai: 
FENDERIAI prie fr. jh'ks 
rių taip-pat ir lo beria i. Bariiai 
pustoma. nfcnnkcoia tėra.

THF. STREETR CO.
W. 4Mh ir Moi.-an Gati.ų,

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAL

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Prorideace St, 
Worcester, Mass.

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi- 
dentas, 2634 W. 67th St., 
Chicago, IU.

J. Mockus, iždininkas, 1391 
So. SOth Ct, Cicero, DL

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster avė., 
Detroit, Micb.

I

įHiiitiiiinr;

=■
t
z

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvij Advokatas 

» au. LA s-UJ-i: naus 
Onmau TU. llaabuat »7 

Vatam. mi w. x:-«a mmi 
TU. IteekuuU • »»> 

CH1CAOO. IU.

•X

I

-M

Dr. M.Stupnicki 
3109 So. Moręan Street 

<'fIf<'.UK>, lUJMOlto 
T4TM4MMM Vard* MM 

V»I*B4«ta. — s iki lt u ryta: 
t H> MU • vMl NMete- 
mia S IM I rak vakare.

•

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St.

Laivas j Lietuvą.
Srknnt: laivas sy visokiais siuntiniais išeis iš Ncv Yorko prieplauko:. apie 10 ta 

dieną Lapkričio (Novctnbcr) ir ftasieks Lietuva prieš Kalėdas.

J e ka; j ristus niurni >aio siuntinį vėliau* negu 8-lū. dieną Lapkričio, Ia* mu

ilui. Im p. tsliu į Lietuva kilu lanu |m>kiau...

Lithuanian American Trading Company
ib'aujat Ant'uas)

New York Crty. N. Y

i»:I

S
2
5

e

t
I

| Dr. G. M. GLASER

• Praktikui-.** melai
SHB te. Moroa m.

BrrtB U.As M . < .katu* UL
MPKriJAUrrAB

Mvtarlifci;, V>n»ky. ta pfi chrv- 
tiOkų Itfb

YA1.ANIH1F: Misa B ryto 
iki it. Bėo :: ibi : t* piat. buo t 

tai A *ai«Blai • aka ra
MHHmnbia tk-.o > Iki f Mat 

Talcfoaaa TarAa Cit 
į|aa ■■■ ■■■*■ ■■■■■<■■*■■■**<1

iiiuiitiiiMiiiiiiiiiniiiiiumiiuniHinitmi 
Km.4 >31 >*• A«i. »»1 Ik* ' Yiflfi

T»UCmm lk<<

DR. A, A. ROTH,
K-.MM <r«l: l*i,Ir rktfurfaA

►į. ,aiHM MtoUr uia. VyrJte 
V a.k t* ir *144 iftroa.ikv U<m 

uCma MU •* M*K4tte bi. (.aitai*
T* ert*tas> 901

•• U ryta t -1 b* 
IMiMto ib-i> <* 

ttniniiiHinHniiHitniiimuiunniNiMMi
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DRAUGAS

Iš Chicagos Lietuvių Kolonijų

PIRKITE
LIETUV08 PASKOLOS 

BONUS
Draugu Oi: r, 1800 W 4C. St
■y j "1- .- v 11

VAIKŲ IŠDYKUMAS PA8I 
BAI08 KALĖJIMU.

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS KAMAJŲ 

DOMAI.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Antradienis. spv.lio 28 <1. 
Sv. Suaun.' . ir Juda-. ajtait.

Trečiadienis, spalio 29 <1.. 
Av. Narciaas.

WILSONAS CALI ARĖS 
TUOTI ANOLEKA 

ŠIŲ VADUS.

Taip tvirtina Consumers Co. 
pirmininkas

Vienas vaiko.-: nužudytas 
trys sužeista.

ir

Violai i.'<iykuinui n- im.i
■ :-.il*>. kimutet tėvai jų n*- u-

.ibio, \plinl: EI ton .n*-, vai- 
I :ii dažnai ii iiinl:*lavu ant 

jliiM-ių plutų (mžaisti. Tnrjtr 
l(ų |uil.ilo n>--tilikilimi. |*askui 

-.-its-.-ii ir immiliau- |w-šlynė«.

.Ii* |*it-i l.ii-l,- i dvi gaujas. 
I it:i kitai pri*-šiiig>t-. Ilgus 

laikag kovėsi su |dyt«tmi* L* 
akmenimis. Tam t ik dili Imro 
|*it-idirbdihę a|Aa-u*. lVr 

ta-č-in ploto prneiti.-iiili g*- 
l*-ž.iiik*-li- -kuitėsi rubriGus.

"Ikihartimais laikais n*-ra Prn-šiniiikni n* latro galinta 
Ii būt joki** stn-ik** angb-kn- in-reili iš vienas paris kiton 
syki**-*-", Mik** Fml \V. I'p 
baili, t'oti'iliin-r- ('<*. pirniiiiili 
kas. *’Prvxnl*-nl<i Vilsoin* nt 
rili*-|*iiiij*. i nngb-l.'n-iii- daug 
ką reiškia.

"Kari- iltir n*-|*ri-il*:<igii-i. 
Taika- sutartis dar in-ralifi 
kilota. I*n-zi*blilti- WilM*iu<- 
gali sunrešt in«l i kn-kvim.-i
einikiu:nkų vadą ir anglių
{mnlukeija turi riti savo kr- 
liu. Taip l**-nt malinu. Ailani 
atsitikime su-ėlurianm 
klnu-iniu. nr Suv. 
tolesnini turi būt 
publika, ar ne."

Kiti (liieng*** 
ir kapitalo atstovai išniškin 
tokią |>al niHMiHHtę a|*ie ren
giamą anglekadii streiką. Na
ku, tas yra gyvybės ir mirties 
klausimas.

Jei jmkiltų slnikas, visai 
šaliai iiri-nitų daug nukentė
ti. Nes greitu laiku sustotų 
diritlavės, batą uždaryti cfi- 
MBS, 9 VInOnKb) v <M, MU •
Motų traukiniai, miestam* 
pritruktn maisto, pakiltų Im 
da*. šaltis ir imgalians mir ... .. .........................

.są Įstaigą. Fola-ija diiutuntą
v— . -ut ■ t * - * išvi-žė ežeran ir ici-kninliini.» ra viltu---, knil taip n*-l*n*. '

Turės uusih-i-li lietui nr kita 
ar abidvi jni-i. ttyviHijn. nriit 
Dievui, vyriaasvla- ir ji )mt 
vartys reikalas tinkamai.

Anui publicisto Ib-nrsto. ne- 
reikia kaltinti vienų <lari*inin-1 
kų. Aalies vyriau.yi** turi ly
giai atsinešti knip j darliinin 
kn«. taip į kn-vklų k*aii|mni 
j««. katro- daugiausia i__
tik prlno. I«-1 nr visuomenė 
gerovės.

piiM-a g*4ežinkelin. N*-* už tai 
įgaudavo lupti.

Tiėiau* tokia ’’>au*a’* ko
vu, kn-di<-n |m* iiatk-lo valan
dų v*-*lanui. iiiiIhmI** išdykė
liam*. Tad iš jų vyresnieji, 
turintieji j** I.** na-tų. |*a*inl- 
piin* likm* šiiiitiivn*.

Praeitą žešlmlidiį luini jvy- 
l.<* tikra kova su šautuvai*. 
Pasekini’-je vėlia* II Hadų Vai 

.kas nužinlyta*. kiti trys *u- 
įžeisti.

Vnl-lij*.- ir ..Karininkai" tuojau- *u 
lat-va n-«- t,1(,|,|y||| ;r pristatyta patiri- 

jos nuovatkm.
Tni išdykumo |tasrkiaės!kapitali-tni

Į8TAIOOJK ATRASTA 
MAMIT0.

DI

tie-Staminai Oi! į.laignjr, 
Mu-kegun ase. ir 96 gal, at
rasta dalelė kiekvls- pamario 
dinamito. Policija pradėjo ty- 

—a m----- ----------- «o ■----—fMMMHM" IraFTKMRI 
agentai.

Diuamitu buvę apie 40 ata
rų. Butų užtekę snaaikIMi vi-

AIMANUOJAMA, KAD PRA- 
" TUSTAJRS KALĖJIMAS

Si-kaiitis laelnvtts Raudono
jo Krvžiaus Rėmėjų Draugi
jos Chicajrus Apskričiu susiriu 
Lima- įvyk.* trečiadieniu vaka 
r*-, pali.. 29 d . 1919 m.. Visų ( 
šVfiiiu |<napijus*

Si*. \V;il»n-h av**.. |*.*m-- I 
lm«l. t'liieago. III. (Viena* 
kvadratas vakarų link mm So. 
Miebignn nve. ir |ll8-t«is gatvės, 
įteikia vnžinoti pietų linkstate 
St. gnlvkitriu. kuris su liti nu 
ns-ritl (triešakyje).

I utimi pageidaujama, kad vi
si IJriavns Randooojo Kry
žiaus llėns-jų Draugi j* >s sky
riai. tliivaeoj ir n|*ie1inkė«e 
Veikiantieji, teiktųsi skaitlin
gai dalyvauti sekaMėiaiue A|s 
skriėio susirinkime. Skyrių vai- 
dylsts ir atstovai lai |« si šven
čia ir luilaritiim* ls-i rimtais 
svarstymais vykina Lietuvai 
tuiislingą <lart«}. Musų |>irtnu- 
tinin tikslu yra futitamiiiiiiias 
lūtduvos Itaislonąjain Kryžiui 
MtŲHNUNL

(lerltiniuieji IJeluvos mylė
tojai! 1‘aststengkins- garbingai 
atlikti šitą lalslaritigąjų rink
liavą.

Dalykitnės garite su visomis 
draugijotni*. kurios nori Ijetu- 
vą gells-ti ne žtslžiais. Is-t gr- 

' tais durimis ir dudenai*.
Kiekvnus* lietuvei šventoj; 

jiriedennė. dabartinis laika, 
jrirašyti IJelmtm Raudonojo 
Kryžiau* Rėmėjų Draugijauei- 
b'-SHa. aukojant |*> vieną dolierj 
j metu*, kaipti narystės metine 
duiAb;.

Jeigu kuriai krikarioaiRcai- 
tautiškni draugijai butų reika
lingi kalltėtojai-aiškintojai, tai 
lietuvo* Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijos Chieagu* 
K un^kmmZaA um* M*41^ SaBv^*uAI |*M"
tarnaus, arba prirūdys atsa- 
kaia'-itl* teikė-ju*. kurie j lokių 
draugijų susirinkimus atvykę 
nuodugniai išaiškins dabarti
nių laikų prie<lennes. kuria* 
privnl** prisiimti visi dar ihūš- 
tantėje lietuviai.

Dr. A. K. Rntkaaiku.

Antradieny j, -|*n1io 29 <L 
7iW vai. vakare. Dievu Ap- 
veiado* parap. Utokvklus kam 
Itaryj įvyks Lietuvo* Vyrių 
Cliieag*** Apskričio Veikiau- 
•’iieios Komisij..-- susirinki- 
nm-. \"i-lt» kntapii įgali.itmiil- 

kviečiaiiM- būtinai suvažiuoti.
Vi«ų kuo)tų atstovus pra 

šonu- 1ni|tgi būtinai atsivežti 
atskaitą iš panlimtų tikietų 
dėl vakaro, kuri* būro 8 <1. 
s|talio. |>agetbiniiii knn. l-nii- 
kaWa YAMyta.

L. V. CH. APSKR. VEIKIAM 
0108 KOMISUOS SU 

siumaMAR.

MAZOLĄ

<1tieagus kab-jimas. žinomas 
vardu Brblrurll. sa<bluria su 
ne|m|tra-ta |*ntb|ema. Ferma
tai esą kalinių.

Aną dieną suskaityta vo« 
'žiuri ,**<l kalinių. Knd tuo tar|*ti 

knlėjifis* virio* esatim 2/tlltt 
1 kalinių.

Dr. l**-n Reitman sako, jog 
KAPELIONAS BUS PRA už. pnitiišlėjiiim knlėjittų, <-wtn 

LOTAS. i> kulta pruliibieija. Ib- to.
_______ žmonės |s-rdnug turį pinigų.

Av. Anibroziejan* pampi jo*. - 
Clilragoje. klel*uut*. gi-rh. 
kun. E'ob-y. kari- metu buvo 
gvneraliu vikaru nniiij*.- ka 
jielktnų. Daug ji* 
vo kareivių labui,

Dal*nr pranešama, knd kun. 
Fob-y už sav»* diirl*štinnii pa 

augštitianin* pralotu.
Su tuo paiiiigšlinitiiii sutiš- 

to« Imlnytin*'-* iškilmės Jvvk«
<1. t'liieagiHi ut
\ otl.o atkivy- 

I ur* I irė« m- t u 
l.n|» lioint |»<f

U

lapkričio 1" 
kelitiit. Nen 
knpa- llny**- 
bnvo nitui)..' 
dvtitliu.

SUMAŽĖJO

Sveikas ir Gardos Valgių Pagami
nimas už Pigiausią Kainą

Ji rafinuota iki galutinio tyrumo. Jus suprasite tą tyrumą, 
kuomet vartosite tą pačią Mazolą keletą karty kepimui.

SIBIRO tVAIGtDt BUI
KOJE.

Mazda yra plačiai žinoma pricvalgių sutaisymui. Kepimui 
Mazola lyginau sviestui ir yra geresnė už taukus.

grąžinti kiek anksčiau prieš tų 
vakarą. Lelija.

Restoranų užlaikytojai, kurie didžiuojasi savo valgiais, 
vartoja Mazolą, nes joje galima kepti visokios rųiies daly
kus. nepagadinant skonio nei kvapsnies. Vieno valgio sko
nis, ar kva(>u nepereina j kitą, nors tie valgiai butų kepami 
loję pačioje Maudoje.

Mus perviršius yra 12 mikdol
Ketverto nuo 7 iki 9 Suimtomis nuo 9 iirvto iki

IS NORTH SIDE

Siiiniiniiiiiuiiiiiiiutnuiuiiiii ttiimiuiiiinmimiiiiii imnuKi

Lietuvos vyčių ome.
APSKR. DRAM. RATE

UO VARIAMS.

t’taminke, tųmlio 29 iL. 1919 
itu Dievo A|iuriados ]>ara|*ij»s 
svetainėje įvyk- susirinkimas 
I art u ros Vyčių Chicagos Ap- 
skrieto Dramatiškojo Ratelio. 
Viri nariai yra kviečianti susi, 
rinkit Norintieji |>atnpti vei
kiančias nariais, prašomi alsi, 
lankyti.

Pradžia 7 SKI vai. vakare.
Rait

l*i*-t. Vyčių 36 kp. artistai- 
•nėgėjai lapkričio 16 <L, A m. 
statys scenoje (<lar U rankan
čio) Aukštaičio verstą 3 aktų. 
4 atidengimų dramą — Sibiro 
Evaigidė. — Seboal Kati sve
tainėje, aut Tonu of laike.

Veikalas perrišto gyvenimą 
lietuvių. ištemtų Kibiran nž 
sukilimą prieš rusus 1 tCtl me
tai*.

1 al>. Sųj. 3 kp. laikė mėtn-sinj 
rusi-inkimą nnlrliuj. s|*nlio 19 
«L Av. Jurgio |tnrn|*. svet. Nu- 
atrinkimas nurs laivo is-skait 
liūgas, bet gj vas, l'iniuattsia 
knlls-ta npie vakarą, kuris Ims 
lapkričio Iži «L s. nu Av. Jttr- 

[gi** Įinrnp. sVet. I*asir**lė. knd 
kita- sUsirinkinm* ta-įvyk* 
l*rieš tų vnkarą. o šiame susi- 
rinkime mxalinut Ituvo tam va
karui visų *larlMiiinkų išrinkti, 
iTai-gi nutarta šaukti extra su- 

, . sirinkiiuą |>rr i
Praeitų sekmmltenj |a|,kriči*. 9 *|.

|m*i*lnrl*n bilių aukų skaitlius |mdidėjoi 
dar 4 žmonėmis.

Teigi šįiiK-t lino nutnin.ibi- *|ė, knd knip visutns kii<*|K>ttis, 
lių Ilii. ;ig..j.- žuvo 343 žiu**-; lni|' <r musų kuopai vrn už*lėia 

t**-«.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.

I»nr toli im-tų pnbnigb.

NAUJAS PAVOJUS 
DENIKINUI

INFLUENZOS 
LIGA.

Dabar kovojama prie! diftrri 
I«

b*--. 
Ib

4 m

!•

MAZOLA yra tyriąją aliejumi ifajamta 
kukunzu (komy) grudų sanitatiikiaus

Corn Products Refining Co. 
17 Battery Place 
New York City

L. Vyčių 13 kuopa laikys 
sasiriakimą trečiadieny j. spa
lio 29 <L K vaL vak, Davis 
Sųnarv Įiarko salėje. Reikės 
pasitarti a|ūe teugiamąjj vakn- 
rą. kuris įvyks grmalžin 7 «L 
Nebari llaU salėja. Uos Iriu 
Išgriovimas Kimo pilies. Ra- 
peticijos eina vien smarkumu.

Po susirinkimui Ims delta- 
tai temoje: Ar reikalinga Lie
tuvoje |*riverriina IMaivyhė

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

aia w. m«*4*i »r.

MMltiu lųrrantlu ttnlfiifl
Nim ■ Iki 1« v*L ryto 
Nuo 1 Iki 3 V«L |M» (aidų 

• M •

Jeigu Turi
Av. Kauniiero Akademijos rė

mėjų draugija laikė susirinki- 
iną a|iali<> 22 <L Av. Kryžiau 
)mrapij<>j<*. Susirinkimą* laivo 
gyvus. Ai draugija. tw»rs nesr- 

„ ,,n* ■‘“'•••vėrė. bet uarius šim-
7tvirnt^"amlui* ’,kai,"• ’< »'I»-P veikime 

neatsilieka nito kilų draugijų.
I lt. Neklert’is išdavė raportą ' barščiu, praleidus, vi-
Iii Centro susirinkimo. Pasiro- .. tf^nžinėms praėjiu.

Konstantinopolis. »|«t|. 27.— 
|t Tifli-o pranesanm. kad 
Kaukaze pra-idėjo luitiji suki- 
l.toiti, atkreipti svarbiausia 
prieš gen. Denikiną. kurs vei
kiu prieš Itolėevikns. Denikino 
oriuiin v.-iktni gali negauti

ii.nite., žilai.* iš Baku ir dar 
•i'i prnsid.’ti plies tn veiki 
n- • u rinktai*.

draugija sutarė surengti vaka
rų su išleiditiiii ąilUII ir raukų 
dariai Įmduškailės. Bus gera 
proga imailiiikHuitili ir daiktas 
laimėti. Vakaras nepyks la|t- 
krivio 9 <L kaip ant tikietų vrn 
|*nxy mėta. Ji- Ims lapkričio 23 
d., p. Skinderio svetainėje. 
4a23So. IVihmI gatvė.

Tai-gi pranešam*- visiems, 
kurie jnu turim tikietų- (mėmę. 
Jie luta geri taute valui n*.

Taip-gi vi*<« narės, kurios

I KNONVILLE PASIUSTA 
KARIUOMENE.

Knovvillr Trnn -pa! > 
č ia -ireikuojti gatu karių 
liatiutiilikai. Ainiai |>ukiio

,nš. I*> riti-tn knriin.non*

dalelė našta. I. y, surinkti kelis 
I tūkstančius ilolierių našlaičių 
. prieglaudos fotalan.

Tnt-gi malonų* nariai it nn-
1 ri-*. turiiin- sulmisii ir imties 
ldaria*: turime žiuriii. kad ne- 
l*a-iliktiiiiiėiii užpakalyj kilų 
kolonijų. Kitos kuo|a>s. matyt, 
laimi ibirbuejasi ir daug jau tu
ri pinigų imsiuntę j tą fondų. 
Žinote, kad I-ab. Sąj. Centras

: šią žiemą turi surinki! 50.000 turite serijas, malonėkite su- 
<|o|. Nes tik tiek turint pinigų 
galima bu* ateinančiame pava- 
saryj pradėti statyti našiai 
čianis prieglaudą.

Tnip ci susirinkimui Įirancš 
ta linksma žinntr. knd p. A. 
M<i>al*ki*. virinus g’-rr.i Ži
noma. Ii*-tuvi« graliorius. |*a-i- 
žmlėjo |*ahipli guri*- nariu.

Ainme susiriukiuie prisirašė

- naujas narve.p. i., iaimianskis.
J M

Tėvą, Motiną, Brolį 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 i Kauną, Su
valkus, Vilnių ir Grodną už žemiausias 
kainas.

Atdara vakarais
9 vakare.

"Draus**" .‘47 tumu k«re* 
|Miiiiletlcij«j apie kun. Ijiukni- 
ėio prakalba- atikų surašė 
ItrioVė klaida. Vieton I.* 
Snuluts. turėjo Imli lt 
Ai-iukns aukojo sl*i.<* >.

Tautos Fondo Sk R*it

PEOPLESsBANK
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES
DIDŽIAUSIAS, SENIAUSIAS IR TVIRČIAUSIAS VALSU- 
J1NIS BINKIS VAKARUOS NUO GYVULIU SKERDYKLŲ.
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