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4 Gompere Darbuojasi už8 
Taiką Aaglią 

Industrijoje

I

4 Lewis pakelia kavą prieš 
arbitraąft

I Vakar Imvo pirma tikroji 

iriftalm dtam miairrtąją •» 
įglių kasyklose. Rallg gantą ži
nių, streikuoja apie 4i\<mn. 
Diena praėjo rninini. Darbi
ninkų vašiai prisilaiko Cele ra
ita irimas parėdymą. Į kaiku- 
riao* kasyklą apskričiu* visgi 
pašiurta kariuomenės.

ARRITRACUAI DUBTI 
ATVIROS.

o

Matyt, timiis dienomis kabi
netas tai indurtrijiaei komisi- 

■ jai itarinks tinkamus nariu*. 
Ir komisija bu. |iakviesta dar- 

I han. Nes ypač isaadie tokio, 
komisijos pasidarbavimas rvi-

H geležinkelių gralio di

rektoriaus Dine, ofiso prane
šama. jog <|el streiko angieka 
sykloae bus susiaurinti paša- 
žierinių traukinių važinėjimai.

Prekinių traukiaių važinėji- 
ma. tečiau. neims susiaurin
ta. taip ilgai, kaip ilgui lm. 
nngiių ištekliaus.
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Iš šiaurinė. \Vesl Virginija* 
Įinrvina žinių. jog lm angb-kn- 
rių unija ima skaldyt ic*. Sa
koma. jog peaktalikoj kasyk-, 
Ių, kur veikia nuirtai, darbi
ninkai dirim. Vaistai sutikę 
dirbti, kad jmlengvinti visuo
menei. Nežinia. kiek tame yra 
t ienos.

Yra žinotu*, jog nrsuuniji- 
motose kasyklose Penn*ylva- 
nijoj ir \Vc*t Virginijoj dirba
ma nu didesne energija. Tų ka- 
--A-a A - - A T- T- U- t ------- » _.a»llll RtnilIKBI WPpąl|(VII 

prie unijų, gi rtrriko vadai 
mn-i- k-------- 11 —»-»-*» ll —pavCnii zmiik 
a -T ---- -- a Į-----A?------IC1M11O UrairBtKlItlMi.

Amerikenai atsisako pildyti 
runą, rukala visa ui.

VMtvMMas, lapkr. 4. — 
Ne.<mni Hnv. Vnf.1i.io- Krdėn- 
ko valdžiai Siln-rijoji- pariun- 
tė aumo bmrtavų. Dali* tų 
ėautuvų bnvo vežama Om*. 
kaa traukuliu, karį nangojo 
apie jtl am<-rikoniėkų karei- 
viiy.

Spalių 24 d. lą traukinį Či
toje .urtabdė generolo Sivmio- 
novo kareiviai. Gvn. Širmio, 
nov pareikalavo, idant jam 
tuojau* butų duotn l.’i.tSVI hbli
tu vų.

Amerikonai alrieakv klau
syti. Tuomet gvn. Sietnionovo 
įsakymu Imvo pranešta, jog 
apgalvoti duodama |uim lai
ko. -b-i )m> to ninvrikonni ne- 
sutikrią sa reikaląvimn, tno- 
nart gvn. Monkmovo Icaaokai 
vare patataą reikalingą skait
lį' Anotan-

Amerikonams nejauku.
Malam skaitliui ameriko

nų. kuriem, vadovavo leite
nantą*. Imvo labai nejauku 
priešintie. gvn. Nirmonovtii. 
turinčiam ten tuksiančiu ka- 
aukų, artilerijų Ir šarvuota* 
traukiniu.. Teeinu, ameriko
nai vi«gi j>n*ij»ri«~inn.

lieii. Nii-iiiionuv savo ri-ika- 
iaviaų. pasirėmė gvn. ilekle- 
lnrk»A ttmdir, autoritetu, 
liet biria apie tą Orkb-mešovn 
niekti nežinoma. I" 
virto* ru-ai nežino, kokių ji« 
užima puiri ją <tai-kc.

Bolševikai Atsiėmė Gatčiną
Rusai ir Suomijos Ne

priklausomybe
BOLŠEVIKAI BRIAUJASI BOLŠEVIKAI PA2ANGIUO- 

JA TRIMIS nOMTAIS.AMT PSKOVO.

CMsiagfanaa, lapkr. 4.—čia I
Nri iMitv-:“l,,,,n',n j** praeitų

*’'km:idivių Imlševikai nt-i-'-mė 
Įmirrtą Gairiną ir vam«i pir- • 

,, . ... . ,. nivn. Geli. Yihb-niėo nnnija
Ib-ikia įmzvmril, p-g Kok-a-l. • ... - .

, .. .. , ... Ikuonv visam kainninm fronte to
> valdžia Suv. valstijoms . . . .■ ** - .. S - ■ — ■ —. -1 . . i - - - - I I a 1ko Valdžia _ ...

užmoku už siuuėiaiiius giuk- 
In- ir amuniciją.

Louirville, Ky.. Injdtr. 4. — 
Išsiliejo iiįk- Grren Ino fiat-iti 
varilu įmviete. Daug nuosto
lių padaryta fanisun*. Keli 
šimtai įmonių buvo privemti 
apkirti namus kuriuo* užlie
ja vanduo.

Copenhaftn. lapkr. I (savė- 
Vmlraiėu antį i ja tinta).- Ih-šiniąjain savo fnoO- 

> -Įuirra- rii-ij l««lšvvikai nt- 
-|«ins' atsimeta atgal. .ičns- Kijevą ir dumia atgal

Taiptml |traaešanm. jog bal- U1-*- Ibmikiao knri.Huncaą.
š«-vikai atsiėmę l.uan ir ata-1 < ••nli<-at-ieiis-mic-tų Oriol,

ei kairiajam -Į«irne—miestą 
! Voronežą. Tie visi miestai yra 
I svaria,*.
i “
I

kuoja Pskovą.

RU1AI PRIPAŽĮSTA NE 
PRIKLAUSOMYBE 

BUOMU AT.

1

Traukiate sargybos komra-Daugel viritme, kaip prane
šama. pasirodo anglių truku- danta. tw|aa« muAė telegra
ma*. Kai-kur net mokyk ta už- 
įlaromo*. gi privatiniam, žmo
nėm. parduodama angtv. nu- 
rtntytami. kiikyhnii i. Irtai 
tik rtrrikn pradžia.

ANflĖUŽYIlf KHHk
RUOŠTI RANKA

PAMOJA.

mą savo fjrriausiųjam vadui, 
generolui Graves, Vladivosto
ke. Tuo tarpu praėjo gvn.

kas. gi’atagkymas ariama m-

Tmi rrfkMtas japr*-
■ai ir trankiais huvn puliuo- 
suota*. Tik negautn žinių, ar 

įgelt Sieinionovui |mliktn rei- 
kiilanjaini šautuviu. ar ne.

Ryma*. lapkr. 4.—4'irearika 
yra viena. Tripolifanijo- a|»- 
skriti* A|irikoje. Tr'|s>litanija 
*i Italijos vaMama.

Taigi dabar Italijos vyriau- 
—-------T t--t----A- -ta • A------nTrta VTT^te^KII jWlFK<nV»^ KOIl* 
d i turi jis j vablimąri. Apskri
ty. turi-* nuosavą parlamentą.

b AKNUEM-

Oramoja ArduagelaM.

llyluoM- ndmindo Kol-'ako 
|Ki'kuliii<» |Kirtuiigos i-ukelti 

rcikalti<a. jofrm-yvą .utruškintos. Balta
--------------- -vikai ntsn j,, paėmė TobolAą.

OaMagfaraaa, lapkr. 4. — l Aiauriuoee IndėsriIrai jM* 
Ainurvaknrtaės pnivizijoiudė. kelinta savaitė Įiažanginnja 
rusų valdžios miairieri' pir-J artimui vis arčiau ir arfiaB 
mininkn. I.ianozov pri|uižino Archangelsko. Atrisiu, jog ip 
Suomijai ae|>riklau«nuybę reįtasai svarbu, šiauriais 
tikšta patai .miaiiii |iagvlbą miertn* lėk. bolševik 
paimti Primgradą.

Tilo tikslu l.inmuuiv Suomi
jos v.vriM.yia-i paataatė autą. 
Nata> pripažįstama arpai 
klauKMuyhė ir prasuam 
•iruug lagrita*.

(Suomijai nepriklan-sunvls; 'negirdėtu, daiktus. Atrian- 

__ : ‘“t “—: * *■ *-■* *i"<iiaA»- 
keli. kurtu- |iri|iatino. km-ns-t knis, kaip admin-las Kolčakaa 

jieit-s |m.iru«lydavo siiouiini 
jesų reikalingi, kuomet suomiai 
■esiuiaišydavo j Kurijos rvika- 
In*. Koka tai hmį aairema*. 
Suomija jau senai aepriklau- 
Minia. svetinių viešpatijų pri
pažinta. gi ve dntmr ir vėl ru
sai skefliia apie tą neįiriklau 
M-lliyt-y).

Ncparadys antis

Jei šiandienini* 
i- armijų pužam 

pn- tęs dar vieną 
lm. galima nu

i

pri<-šbn1šcvikiniai rusai jau‘*'*fl žiemą teks Imt Įij

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYRAS ROKŲ.

In^ūnre. Vriririijoj"L^l 

Prancūzijoj, ir |mtiv» Lxnxlo 
no. Traukinio kmiH-ndantn. 
tvirtina, jog toksai .u bevieliu 
njiaratu iėiiH-giniiua. ir veiki- 
lua. erų. |ūnua* savo rųėi<-».

Traukiny, sujungiama, te
lefonu tuoju u*, kaip lik >urto- 
j:.nui kokioj nor. geležinkelio 
rtotvj. Telegrafo aparatai dir 
l>a ilienomi. ir naktimi*.

Traukinyje be kitko vra 
spaurtuvė ir išleidžiama. 
Trockio laikrašti, vardu “Kr 
lianėje.” Traukiniu vežiojami 
keli puošnų, ir stiprų, auto 
uioliiliai. kituuiuri prigulėju
sieji buvusiam carui.

Traukinis .tipriai taugojamsi.
I

Traukinio Mirgylm sudaro 
2ot> kareivių, tarjv kurių yra 
viena koui|ianija su kulka- 
svaidžiain. Su tuo traukiniu 
kartui, privnžiuojiuiiii vinri 
arti mūšių linijų. K<-li- kartu- 
vo. .ii-ii-'Ui |ui«pių-li iš šalį 
dymu ugnie-.

Traukinyje >rn pnrinktina- 
kuvgyiia. ir vagonu- valgyti, 
kur |intirkiuiiii |uipraetirji 
valgiai. Ir imiti teko tnm vago
tu- vulgyti kopurių -riubų. ko 
šy. jiuulų -Iuolių ir nrluitą.

Pinu Įier.i-kit.i 
i" paklnu-ini 
a yra ti--k . 
j at-ilaikyti 
liną.

1 Ims getiaten. tolinsm Siberi- 

. joli smarkiau, kaip praeitą va- 
' serų. _
į Ir skirtaam* Kas taa, Rnf 

Isdėeviluii ateityje aepartalpt 
jokio su*iniy1čjimo savo prie 
šininkui.

Tokių ir kitokių žinių čia 
|Kireina iš Maskvos.

<iisuksua.
ŠIANDIE TROCKIS JAU 

KAIPIJin TAS.

VaMtaja tftn‘

(Pahaigii iš pr. numerio).

lės komiteto pirmininką. 
Brrarter vakar ėia Įiranešė. 
jog jie neturį jokių jdreų su
stabdyti rtreikp aaglekasyklo- 
•e, kaip tik savo iiasiulymu*, 
kokius siūlė seniau įlarbinin- 
kam.. Nako, jei ilsriiininkai tų 
jia.iulymų nepriėmė ir net at
sisakė verti tarybas, dabar 
tegu sau žinosi.
Operatorių pasiūlymai — tai 

arbitracija. Visu, nesutiki
mu. jmverti išrišti arbitraei- 
jai. Ir arbitracijos metu dar
bininkai privalo iliridi.

D savo pusės angtekasyklų 
kompanijų atstovai dar stato 
ir reikalavimą įlarbininkams. 
Nako, jog nngleka-ių organi- 

|Uicija neprivulu paniekinti 
ir hausti tų darbininkų, ka
trie šiandie streiko metu pa
silieka prie <larl>ų kasyklose.

Brrwsterui buvo pažymėta, na. užpuolimas geriausia į«- 
jog vyriausybė is-reni. kom- liudija, kad Rusijos ruln-žiuo- 
‘panijų. Ji. atsakė, jog kom- m- veikia lukrtanėiiii svetimų 

kasvklose 'pilnijos to nežiūri, tik laikosi šalių ngenti). Tokiom- nplin 
kyls-m. giMiiijiuit iih-- negali
me Imt kaltinami, jei inilita- 
rizuojnmc -avo valdžią. Po

ne naikinkite mūšių frontus, pn 
naikinkite blokadą, gi niu-ų 
utilitarizmas tuojau- išnyk, ir 
■ne. užsiiiusiinn* ekonomine 
K'isijo* rekonstrukcija”

Turi puikų traukini 

Teko mnn |s*ržiuiėti 
sėju>j Troeki,, traukini 
kur nricko tokio |Mil 
Traukiui -luini,, 14 vag

tl karališkai.

Darisi Ž't.ieracijos jiceziden- 
tas, |» pasitarimo su Pal- 
merių. Isrviso nesutikimas 
prisiimti arbitraeijiaą komiri-

Kuamrt Lrurh čia sugryžo 
iš Npringfield. IIL jis atsisa
kė kalbėti apie kitką, išėmus 
tilyapie vieną streiką ir tik 
■4 veiką.

“Aė norėčiau pasakyti tą.” 
tarė jis. “kad kuomri šis ąn-
glekarių streikas bu. |ialuiir-1 
tas, jis lui. iMibaigta- tiesiog 
|ier šitą l'niltsi Mine \Vorker- 
<»( America ofisą."—

Cozhocton. 0, lapkr. 4. —! 
l'nited Mine Workcrs of Ame- 
riea sekretorfas-iždininkas I 

Grven čia biulauias pažymėjo, 
jog anglekasių streiko kito- į 
kino keliu nebus galima pa
baigti, kaip tik tiačio. vyrian- daugiau kaip 3tn kasyklose 
syhės |instiingomis. darlm. verda visu smarkumu.

Prien sako- jog vyriausybės Tų anglekasyklų darbininkai 
“i“'"" ne|>riklauso prie unijos, tad

jiems streikas negalvoja. Ka
syklų vedėjai yra sumanę pa 
dvigubinti durims, knonu-t 
šiandie anglys labai reikalin
gi-

Tose ni-unirtų 
normaliais laikai* |s-r metu. •«'*• |<nsiulymų. 
iškasama apie fili milijonų to-1 Reiškia. koni[uinij<» iš strei- 
nų anglių. ko nieko nedaro. Nes nngleka-

Tni lik tryliktoji dnli*. kiek -ių streiką- ntkrripta* 
iškasama minkštų miglių |>erl prieš jas. l«*-t prieš vi-uome 

metu- visom* Suv. Valstiją ka- 
-vklose.

i Siiunijizuotos kasyklos do
vi uždaryto-. Aei nemanoma 
iitidiirvti. kuomet -n.tn-ikavo 
darbininkai.

pareiga abidvi pusi suvesti 
krūvon ir priversti taikintis*. 
Santarvė ta Imtina visai ša 
liai.

Tam tikslui vyrinu-yls'1 tu
rėtų imvnrtoti suvo morale, ii 
Išgale* prienuini'*.

Gieen Miko, jog lui luitų ge
rinusius ir tinkaminu-iiis daik
tas taip imdnryti.

DĖL STREIKO YRA PAVO 
JAU8 ITALU AI IR 
SKANDINAVIJAI

Londonas, lapkr. 4 
kilę- -treikli* Suv. 
anglekn.ykloM 
silic| I* 
Skandini

Iš Amerikos 
traukiu Skandini

Pa 
Vnlrtijų 

ĮKnojingni nt- 
Italijoje ir VlMije

Y lt

anglu 

angh
ir

I« 
Itu

Charteston. W. Va, lapkr.
4.—We*t Virginia valstijoje

“I'ndetnrijato dikliiturn —' 
tai kari-* paarlonė. M<-t mu.ų 
diktatūra yra laikina. Kaip 
veikiai Įia-ihaig. neatitikimai, 
tuojau* bu* Kugrųžintn trišali- 1 
na ir pilna gyventojanu ir 
ejMiudai lai-vė.

Kaltina Angliją.
“Mr. negalime šiandie čia' 

turėti ne-uraržyto* lai.vėn. ' 
kuomet Anglija diena j dienų* 

iėleidžia u milijonu, dolierių 
Hu*ijoje. iė kurių ketvirtoji 
dali* eina |«pirkimnm.. intri
gom* ir euokalbianiK. Kiekvie-

DARBININKŲ SUTARIA
VIMA8 REIKALAUJA 

SUŠAUKTI LEGI8LA
TURĄ

Norima patraukti ataakomy- 
bėn valstijos valdinin 

kaa.

.iivnžinviliu- aną die- 
rezoliuciją, rek*e 

organizuotum 
streiką visoj

•nu
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ŠVENTOJO TĖVO OBE' 
GITAS BOSUS 
ATŠAUKTAS? >

Pituburgh. Pa.. Inj.kr. 4. - 
l*rna*ylvanijus Darbo Ftslr- 
racija speeijaliai sušauktam 
čia savo
lui |Ki>lnrr 
llleudu<*luliui 
■larbui imkelti 
vnlrtijoj. knd iškovoti
•ni.yą žzslį. laisvą spaudą ir 
Ini.vą .iibiritikiiiuy Nes šian 
di<- t<>. teisė. yra varžomo, 
darbininkam*. J|<aė tiems, kn 
trio kovoju už pnv>-riniiuų bu- 
viii. .Vai atstovui lud-mo uz 
rt-Zotiuvija. Gi prie, tik 2 nl 
stovu.

Patraukti

Rymas, Inpkr. 4,-lsi^ 
Ii- Gioriialr d'Italių pruiieeu, 
j<>g. turimi, iė \Vn.liingtono 
Imsią, atšaukta- šventojo Tė
vo delegatu* Suv. Val.tijOM^ 
arkivyskupu* Donznno.

Tn- įsikrauti. |mžymi, jog, 
n-gi- Av. Tėvu* Benediktas 
l'rlikioliktn-i- |mtv-ių- arki- 
vy -kupui svarbių virių Ryme 
pinu )mniigėtiniiiK> jo j kardi- 
IK1I ll..

Tolinu- praneša. jog Aren
tojo Tėvo |m*inntiniii j C'liilc 
r*-|Hibliką |«i*kirta* Mon-ig- 
iiot:1- Alui.i Mu-< lln.

tu-

4

kiu.

NialKlie l>

PLYŠIMAI APGRIOVĖ 

DARBININKŲ NAMUS

Nmv Kensington. Pa., 
Anų rytmetį antknr

m lėti 
k-tlil 
•••T

n t .ii 
it r * 

• l'H. I

Tnuc S i I tfu

atsakomvben valdi 
ninkui 
rezoliucija -iivnžin

—— *
Madridas, inpKr. 4. Mi- 

ni«t«*rii; 1nnUi 4 įklijuoja 
nniijui |mttiiinintty rinkinuiiiui 
į4:itytihi lomiojoje. Piojt’k- 
hm itN'ivm ir ttkHonj lml*avi« 
mu kl:m*irvtn«.

Dm •nn rezoliucija 
idant dnrbinin- 
-• paremtą fi- 
•t . M nekilo-
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“DRAUGAS”

a* *c«MTAjn» «c A curr

Prirf karę Amerika bolževikų 
vardo nežinojo, bet nei lietu- 
viiuus jiagurlsi* neturėjo. Du- 
bar praaideda kiloki laikai.

------ ------------ """"am ■ 
A. L Tarybos Protokolas

urmu aarauav mitouiru

“DRAUGAS”

Lietuviu

4

l*i riedami Bonus parodysime 
Lietuvai, kud mes jos neužmir
šome.

Imigracija. Pranešama iš 
Nitus,liaus (Italijoj), kad ten 
i'-saiua acp*|rasto rengimus 
etaigraalų | Anterikų. Da

pradžioje

1>»

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVAi k

Tary bo 
lt iki ašd K-m

imti na t

P-ai A. teknM 
pimi*ėdži<> rietu užėmė Dr. J. ' 

Bielskis.

Kml F. Kamžlia tųMinaja . 
daoti Mm (opia HOOOuOO me- ' 
ąmM) H Tauta. Fondo rara 
-Įinrir mėmuūū jos darbut iš
bandyti. Balsų akairira lygu* iš ' 

abiejų ponių, bet pimieėdžio 
lud*a*, (Dr. J. Bielskio, kuri* 
tuo laiku užt-iiH- pirtnnėdžio 
vietų) persveria ir sumanymas 
atmesta*.

Nutarta Catholic \Var Cuuu- 
ril (Knight* of Odunihua), ku
rie rangias duoti IJetuvai |m- 
gellm įteikti reikalingas rezo
liucijas. Jų išiluos TarylaM. vy- 
riausyl*-, o visų reikalų ves 
tora. j. Petraiti*. P-T-|i—ij- , 
■utaisy* kaa. J. Petraiti* ir p. 
Pr. Airiefcis.

Susirinkimu* nutarta per
traukti iki aekanrioa dieuo*, 
ragpjmHo 21 <L, 2 vaL pe pietų.

Horirintomai pertraukta* po 
pirmai valandai ryto.

Sesija tračia.

Posėdyje dalyvauja kun. Bu- 
ėya, p. Aivickis. kun. F. Kentė- 
šia, |i. B. F. klastauska*. kun. 
rriianavičius, kum Vasiliaus
kas, kum Jakaiti*, |g K. besau
lis, p. J. Kaupas kum J. Pet-.

tų Dr. J. Biehkj, o j riee-pinni- 
uillklM p. K. ČeKlulį.

stovai atsilankytų paa raiažtų 
•enatorių ir iždėstytų jam Lie- 
tuvo* reikalu*. Tai|>-gt patarta 
<lar kartų fuiklahinti Nationai 
ticograpiiival Soriety apie iš
leidimų lietuviško numerio.

Nutarta išrinkti revizijos ' ku-.irijų.'* 
komisijų atskaitų priėmimui, j titulas: 
Komisija mimdė* iš p. J. Vaši- 
liausko ir Tauto* Fondo pirmi
ninko. Nutarta, kud Tauto. 
Fondo lurminiiika* liekn i|i*o 
(acto A. U Tarybos nariu.

Bynir’o |iulilikarijos biuro

ha. • likviduojant Tarybų* val- 
dyha nuskins tam tikrų komisi
jų tinkamai ilurlių užlmigli. 
Pasteln-la, knd užbaigiant biu
ru raitomų, batų prifiaržta, 
kad kuopilniaumų atskaitų pa
rūpinti.

Ilcngiantie* prie Senato 
“ imaring," tinkamam Lietuvo* 
reikalų išdėstymui Suvienytų 
Valstijų Senate, A. U Taryba 
išrinko komisijų iš sekančių: 
kum P. Berys, l>r. J. Bielskis, 

' kum J. Jakaiti* ir kum Dargi*.
A. L. Tarybos Buitinė.

Bugpjačio 1« 4, 1*1* aų 
Worcester, Mase, lietuvių pa

ko. Lietavių Tarybos sperija- 
li* suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo: kum Dargi*, kum 
Bučya, kum J. Kaulakia, kun. J. 
KsMakaitis, kum F. Kemėšis, p. 
P. Moli*, p. Aivicki*, kun. J. J. 
Jakaitis, p. K. besaulis, p 
Staknis, Dr. J. Bielski*, p. i- 
Atmaus kum L' rbonanriun, p
J. Kaupas kum Petraitis kum 
Vasiliauskas kum J. Petraiti*. 
Sivėiai: kum Vinuauskas kum 
Aupšinskas kum Petkus kun. 
Matulaitis kum Tritonas kum

8raėrinkūnų atidarė Tary
to* antrasai vice-pirmininlcas. 
p. A. Staknis, raštininkauju ji.
K. besauli*.

vienas iš įnešėjų, ka<l sušaukti 
šį sĮM-cijalį Tarybų* nuvažiavi
mų, todėl jisai nurudo priežas
tis <H kurių reikėjo ta* pėda- 

:dyti. Svarbiausio, priežasty*: 
1) laetuviy ltymo-Katalikų Fe- 

Ijetėvį saku jisai, <kr la-!*^“! *’

Iriau kenčia už ljitvijų, nes 
turi n<-t Iri* priešu* im|*-rija- 
listu* sale savęs: rusus, len
ku* ir vokiečius, i*. Marinau 
gerai rUĮiranta lenkų apnrji- 
nui IJetuvojr. Ji* sako, knd 
luti* šalyje jie yrn taip |nil 
-.vėlimą* ir ketik-minga* gni 
valus, kaip vokiečiai l uit lijo-

>-
Tolina p. M*ri»»a Ir aibe, kų 

IJutuviai padarė auo rudra*

Didysis rytų dienrašti* The 
Boston Sunday t Kobe nedėlio
jo, *|utli<> 3 d. jaitalpino didelį 
straipsnį npie Baltiko žem<*. 

[Tą straipsnį (Hirašė Sauiuel 
įKliot Morisoa, filosofijus dak-

■mmrvaumaToa sala*. I P**k«>tU laikytoja*
M—a ........................................ **■*• Harvardo universitete, Ameri-
Ma* Mm*...................................**** ko* delegatus Balt mario tau-

mo*** įsk.iao. | komisijoje.
ta* *k*n«a ■*»!»**■■« «m**> m ” * * •
MM Nmji Mrtų Noruli perm&iayti

prMti
Parašę* npie vokieėių tik- 
u* Pabaltmaryje p. Mariau*

-M«mr<><m*- lahai gražiai ir prielankiai
art* tramm *».«» i m-traN*!kanm M|(;,. utvina ir jų am

žinąją Lotą ii vokiečiais.

l'askui jis rašo apia Laotil- 
vų. Apie jų ji* saka: “Lžtb- 
uania imiiIs no intn*lueti,m 
to American readenų” t. y. 
'“Lietuvi* neraikin aiškinti 
Amerikiečiam* skaitytojams”, 
ne* dniiginu negu milijoną* 
lietuvių gyvena šioje šalyje.

tsittv

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
NBV.4ahSUCMsap.ML;

*

aplinkybei, tarta tuojaM pa- 
riųati kabnlj Ldstoro* Baapnb- 
liko* praridMtri, gutk teuto
nai, nurodant reikalų Lietuvo* 
valstybei turėti pilnai įgaliotų 
atstovų Suvienytose Valstijo
se.

Pranešama, kad Lietuvos 
Delegacija kryžiuje yra pasi
ryžus |s-rsikelti lxiud<>naii poli- 

I tiškų aplinkybių driei. Apevar- 
sriua šį reikalų, nutarta imaių- 

i sti kum Dolmžiui nekanrių kab- 
legramų: “Amerikos Lietuvių 

I Tary ha susi rinkių*- rugpjūčio 
19 d, 1919 im, yra įsitikinus, 
kad Beturiu 4aite"U* Pary
žiuje būtinai reikalingu. Neda- 
rykit rlemomtracijos. Smulki 
informacija atvykstu.“

Poua* J. Kna*n* ukaiio Mė- 
L,-----  | 2 *----- L» _2a_e«2__ka nao f\. rtKJ*ctotuų|
Demokratų Partijos Centro. 
Prašoma paramos.

*eri> antra.
Antroji Amerikos Lietuvių 

Tarybos poordžio sesija prasi
dėjo vienuoliktoji' valandoje

'Amatų Pnijcr Sąjunga rako, 
kad 

jMyra 

metų.

▼aMjoa Dopt U Vieaao* 
praneša, kad spalio 22 d. 
Tautiška* beimąs priėmė aktų 
luinnikinant vantų: “Vokiška- 

į jo vietų jmekirta 
Austrijos Bcspubli-

Kantikiai su liberalais. 3) Hk- i v»karr* U oraeateno lietuvių 
zckntyvio Komitetu riiikimai,' l**»l«M»* klebonijoje. Pinui

JUDUKOS LIETUVIŲ FE
DERACIJA IR SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ SENATAS.

Viri žino, kad tarp IK ir 22 
ragpjučio šių nn-tų IVorecstery 
j* buvo Amerikos lietuvių lt. 
Katalikų Fcdcrariju* Srima*. |ypf m. ilii dabar begiadarai 
Dalyvavu-io- S-irne organiza savo ir kitų ueprigulmybę. 
«UM aalara priimti ir apgar I J* rašte yra žaraų. karių 
•luti keletu rezoliucijų. Hraiu- šiai|i neliuvome gnvę. Imteat. 

ttoė tvooliurija rvikalavu, kad kad luokiečių armijoje, aževė- 
taptų pripažinta Lietuve* ne- 
priguliuybė ir dabartinė Ur-

• tBRM valdžia. Antroji rauolio- 
rija nori, kad Suvienytų Vais-1 viršininku l*rirograde

Uju valdžia tartųsi su Lietu- " 
va* valdžia ir jai |m*kuiiati)_____ _ _____
maisto, ralių, raistų lai ka- Ožiu. |«o 10 markių

jnsioje laetuvojr, l«Jševinną 
|4atino Bill Kbatov, anarchis
tai, karia dabar yra prtirij*'

bolševiku*. Jia mokėjo karai 
viam* įui marke nao ramz- 

j nuo kul- 
riuonienė* n-ikna-iiij. Trečioji kn*ivdžiu ir jai lot* markių 
rezoliucija sako, kad Siiii<-ny- n m, anuutii*. VokmeiaM* lip
tų \ alstijų atstovui Taikos leidus apkasus, jų vielų ūžė- 
Kmiferancijoje atkn-iplų įbaiui |IM'. Imlševikai. Tni b-ngia su- 
j toriand** padaryta* Lnėn- įpranti, knd Aatove tat kava 

ari, ir kad jie išgautų kalimą darbas, jog du trečdaliu Lie- 
Uctuvo* atstovams ridėsiyti (ava* |oiteko į nagus ladševi- 
•avo reikalavimu* Taiku* K«m- knins.
fenarijoje. KHvinoji n-z-liu į knl|,a ir a|,ir i;,..

rija prašu Suvienyti) Valstijų tuviŲ (alviŲ |ul4u.u> Vo. 
valdžių ir Kongresų rastabdin- kiriijūr. Jis aiškina, kml tie-
ti lenku*, knd šie toliau* ne- 
be*kriau>tn Lietuvos.

Me* juu ni4<es|aiUMliuniiM- tų mokėti savu kareivių išlaikv- 
rezoliucijų ištisai. w* jn* imi tuo lėšas. Vokiečiai 
talpinome, tiprašinėduini Fe- 
drrarijo* Kongresą.

Senatorius Ihtvid I
i* Mu ssacliussels įnešė .
žolinei ja* j Kuvienvtų Val-ti i *•'**""* ir '*•'«>"* •'"«*» *4 
jų Senatų 22 rugsėjo, IMIf* m.JJV1 '"‘/M K"’"**''*

ir jo* Iuįmi at*)>au*ti* leidi-į 
nvje Congressiimal ltee<ird. i 
vok SS, N. IBI. pp- DKiti iri' 
6037. Tikini p. Biel-kio piru 
še įvyko klaida, n*-* lup* at-i 
s|i*ustu Diil»ki*. kur nūkėjb
Bielski*

Aitas .'ii.iiiki* imi du reik- 
šmi. Ji* iinrudo. kad Suvieny
tų Vul*tijų S-n.it.i rinitui 
žiuri j A. L. lt. K. Ž'.*|el;|.-i 
ją. *nprn-d«lm'-. jog ji išreiš
kia minti, ir jati-ttiu didžiau- 
,-iu* lietuvių dali. Amerikoje.

los nuotikis taip-gi paru- 
■b>, kad tVurrestcrio seiliui- 
įvyko it ėjo tokiu Inidu, jog

dvi tautu*. brsigiudantus nuo 
bolševikų neturi-jo kiuatii ap-

ų, 1‘ultlikarijoa (Byuir) taura* "inkauja A. Statoms raštiuin- raiti*. Dr. J. Bielski*, kun. Dar- 
ir keletą* kilų miiesis-s *var- " * ** 1 ~ ** " **’

ls>* dalykų.
Priimta sekanti dienotvarkė;
1 > Prajukta* rei.rgnnizavimo

I- K. K. F.-ib-rnci jus,
2) Saulikiai ra iilirralai*

Kkartartyvi* Kmnitelas,
3) IHegarija Paryžiun,
4) l'radoa Ternaaricicnė*

veikimą*,
3) laHuvo* Raudonojo Kry

žma reraėjų Haateas,
fi) Puldikarijn* Karas,
7) Taryba* viduriniai 11 i*~a 

lai.
l’-ui Cesnuliui pasisalina iš

ėmė p. Moti*.
Svarstant L. R. K. Federaei-

Kederarija liktų viršiausia 
įstaiga lietuvių katalikų Ame
rikoje. Pradžioje M-kaiM-ių Me
tų Fciieracija t ura* sudaryti 
nava Tarybų. o A. L. Taryba,

riaa, vieaaa 
itteū j Federacijos Tarybų.

Kvarataut matikiu* m libe
ralai*, ypač reikale Efatekuty- 
vio Komiteto valdytai*, tarta, 
kad nor* lietuviai katalikai tu
ri pilu# teisę turėti i* savo tar
po Ekaekutyvio Komiteto pir
mininko vietoje, lėčiau* dėl tė-

ir

ku vietų nėrinė p. P. Aividca*. 
ISmėdyje dalyvauja kum F. 
Kemėšis, kun. J. Petraitis, kun. 
A. Petraiti*, kum Buėyo, kun.i 
Vasiliauskas, kun. Dargi*, kun. 
J. K ašakai U*, kun. I rbuua vi
riau, Dr. J. J. Biri riti*, pp. L. 
Ainmti*, F. Airictou, I*. Molio, 
A. Statai*. J. raupni, Imu. J. 
J. Jakaiti*. Svoriai: tara. Aup- 
maukas ir p Vrižnura*.

Dinkusuojama delegato Nuū
žiamo Kampan: aiųrti teini j 
Iautuvų ar į Paryžių, o ii ten j

uu. Viena uaunronė yra, kad 
Kaupui važiauti l*UyiiMi ir 
tetojt'į.JM PriteTSto 

šytL Diterijom. dalyvauja: 
kum Bary*, p L. Aštunti*, kum 
Vasiliauskas, kum F. Kctnė*i*, 
kun. Burgi* ir p. Kaupa*, '•ri
tinta kam Vasdiauako itM-suua*.

. siųsti Kaum priu Taikos Kon- 
i išeie

žinoti Lietuvon, o U ten grįžtų 
Amerikon.

Svarstoma pinigų siuntimo
I jeluvira reikalą*. Kalba kum

- Bary a, kum Ketuėiia, pp. Molis,
* HittitfV1*, ^1?** Dargi**
- kum Vasiliauskas. Siuntimu
- reikalų visi įimtu, tik pariskir-

pasinau- 
■lojo tii.uiii ir davė tiislviem 
l.-iiltį.lu piiskulą liegalo *un- 

Uidsli šiomis sųlygonii*. m-s tnlki- 
Ins te iKshivė nei skatiko.

• •* *ra«*a<f • a**a *i**ai**0 ii* |sa*r**rsraai
vynus lai*. nusUeisim ir ratik-įstu numiMriH-jc kaip siųsti ir iš 
siim kud ir ant toliau* pirmi- ■ kur imt L 
ninku likti) p M. Vinikas.

"Agitatyvės Komisijos“ i 
kale tarta atkreipti Tautinės 
Tūry l«»s donų), jog Amerikos 
Lietuvių Tarylm. išklausiusi 
pranešimų npie “Agitatyvę, ***** s~****y *a|**< *agii«*ii*yJ’.’’-

a) Kad yra daleli* reikalas 
palengvinti lietuviams Ameri
kos pilii-ėiuni* pditiškai susiži-1 

jiioii su jų atstovai* Suvienytų 
41 Valstijų Senate ir Atstovų Bu- 

,le;
j b) Kad priiib-riiM- tų susiži- 
Į nojitiu) palengvinti guli nnt Ek- 
zckutyvio Koiii'ti-t... kini* ją 
gali i*t>ildyti arlm |>ut* atvirai 

1 arlm |*-r samdytu* !*■■ laisva- 
norius agentus:

t-l Kad geriausia Imtą tokį 
'dnrlKi varyti iš tVii-Iiin-^ti.iiu.

Tod.-I sutarta, knd np*ignrsi- 
nu*i N
Komi-t
iM'inlrn

l’iiryžiuje sakyilami, buk tie-į 
dvi šalys prituriu vokiečiams.' 

Vokiečių lai'Vanormi. tar
naujantieji dnl.ar ru-i) ka
riuomenėje, kuri kariauja u 
latviais, yni išdykę žmonės, 
kurie nenori uauiicje ieškotis 
(išdarbio, u tiki*i *vrtur gau
ti dovanai ž.-im-*. Didelė du
ji- tų lui-vanoiiii yra l-.lza-ol,, 
ii' lazlaringijo- vukiis-iai. tu 
imtu ji .n. priežasčių ne*i- 

Jikli p> prancūzų valdžia.
Morisotio rasta* npie Lie- 

[tavą yra gera* tuomi. kad 
daug teisingi) žinių (mdumlu 
apie Lietuių. kad yra (uirašy 
pa* lovališko zmoguu*. rudu n

• u. u mojant < I a<-t m ai. Luo KnlK.nl upi

(, i 11III«
,tų \

i

•t'.

Turke “Agitutyi- 
neimtų stoiitoma 

oių TaryImi ( 
I.KIIIV 
». A I.
| — » 
I'. v

•r

I TurviuavičieiM-* veikimas, 
rei- Hcfcruuja kun. J. Petraitis, 

liudntiuis įgaliota* Pildomojo
, Komiteto j>rui-ju*i ausiriutoiuų. 
I New Yorke. Tartasi raja sykiu 
I su Knight* of t olumbus. Ale 
e«ų |ia*irtngi; siųsti būrį mote
rų narsių į IJetuvų labdarybė* 
reikalai*. Jie žinia pavesti tnm 
reikalui ♦l,‘itl.(«m.()l>. Jie prade- į atstovą, 

šių tų dariau tuojau, liet kol kų 
veikti, formališkumo driei, nori 
gauti tani reikalui tinkamų re
zoliucijų iš Lietuvių Tarybos ir 
iš Lietuvių F«lerucijos. Be to, 
nori gauti |mkvictinio kuble 
gramų nuo Pr. zidento Stnei«> 
no*. Esančio- u. interesuoto* ir 
I laugliier* of I šalteliu, kurios 
iiuinaiiėios ĮKviaryti "ilrive“ 
sUM-lpti nukentėjusiu* Lietu
vi* vnikeliits.

Pakyla diskusijos, ur pra»l 
veikti su ponia Turčinavi- 
, ai <>•-. Il.iliiuuja isgati

. I>r
Poza
m. J.

B* 
I.

v

r
i

y vuuja is 
•L Bu.y, 
Jakaitis, 
na-šis. I. 
kili a. A?i 
•Lfi Imįsi.

gi*, kum A Petraitis.
Nutarta, kad A. U Tarybos 

nariai, išvažinoiiami nžrttlvUm 
'laikinai jiasitraukia iš A. I* 
Tarylmo, 1*4 sugrįžę vėl naudi.- 
jasi Taryho* nario teisėmt*.

Kadangi lietuve* Vyrių ari
me neišriakta p. Mastaarico 
Tary boa juos atstovami, tohri 
nutarta ir tuojaus kw»|Mi>vta 
p. B. F. Maatauakų į A. U Ta

H varstant Ekonominės Km 
misija* Man rimų, Dr. Hiate* 
praneša, kad minėta Komisija 
nutarė išleisti lietuvo* vaisly- 

Uraa*m a m --* * - .wnui cBouenu
' kanai bus pardavinėjami Ame-

ma žingsniai susižinojimui su 
lietuvo* ir Amcriko* raldžki- 

' mi*. Pastoja 1*1» išleisti tik su
sitarus su Lietuvo* raidžia ir 

> leidžiant Amerikos raidžiai.
l'rauešsuua, kad toriperi | 

■ Tarybų kokia ten driegacija. 
norinti Amerikon atvažiuoti; 
prašo išgauti nuo Amcriko* 
valdžio* leidimų. Tarta, kad 
kaip tik Ims sužinota, jog minė
ta delegacija gusiileda iš lie- 
tavo* valdžios įgaliotų ir siun
čiamų žmonių, takiai delegaci
jai tuojau* visų imgeilių suteik
it

Apsvarsi-iu* liyuiro pulili- 
karijii* l>iun> reikalą, tartu, kad 
|mi likviilavijos likusių sumų 
sugrąžinti Tauto* Foixbin.

Kum Dargi* referuoju upie 
busiantį Pemisylvaniju* lietu
vių seilių) Malmtmy City. Pa., 
rugsėjo I .L, 1919 im Nurodo 
reikalą, knd A. 1* Tarylm duo
tų |mtnrimus. ]>aru|>iiitų rezo
liucija* ir kad |m*ii)»ti) savo1 

Puvesta vnldylmi tų 
n-ikabi iiprupiiiti. Pa<tels-ta, 
kati ateityje pirm šauksiant |«. 
našiu* seimu* reikėtų susižino
ti ra A. I*. Taryho.

Nutarta, kad Lietuvių infor
macijos Biuro vui<’ja* Wa*li- 
in-ctoti.- Imtų -įimdoiiiii.-. Nu
tarta kviesti Dr. J. Bielskj už
imti inlornuieijo* biuro vedėjo 
vietų.

Kun. F. Kemėšis |adu<>ibi 
»avo rezignii'i ją iš Tnryl.ii 
Piki. Komiteto. Hezignarija1 
iM-priituia 
I

KODĖL MOKĖTI RANDA?
Ai galių luuduoti Jum* 

ma aat We*tera Ava, tarps 

43-ėio* ir 43-to* (latvių mo- 

<lvrniškas. Jus galite nupirkti 

šita narna pigiai ir aat lengvų 

išmokesčių. Atsilankykite or
iui telefonuokite,

PaulBeaHy,
1404 W. 18 Str. Chicafo, m.

TeMoaai Cianai

MJhiyjiak*, kad 
statymo veiklume tik New 
Yorką* viršija Detroitą.

PIRKITE

Išplauks Lietuvon
Lapkričio 15d.

Kurie dar uurile pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojau* siųskite, žemiau paduotu adreau:

Prulatymaa gvaraniuujatuaa. Dešimta dolerių 
juuiKikėla už persiuntimų Itakso 2 pėdų ilgio, l*/£ pėdų 
pločio ir Vį |»*lų gilumo užmoka nevien už persiunti
mų ,1*4 ir už u|idniudų ir pristatymą iš Bostono j bet 
kurj dalį Lietuvo.*.

Pluternių iufonuacijij gulima gauti pa»:

UTHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremoat St Boaton, Man.

Žinoma* per 23 metus ir Valdžio* prižiūrima*

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

taip ir dabar

ir grarantnoja

N orinčiu* gauti preke* pinigų ir totų ainių 
mri Uiarn* kraipos pa*:

Henr\’ J. Srhnit/ef Statė Bank
141 W«hingtt» Strert. New York. N. Y.

KnlK.nl
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REIKALINGI VYRAI.

LORD <-. BUSHNEI.L

i

IrMaMR

Dr. P. P. ZALLYS

COMPANY

j liehroiM Amerikoje. ]

Spalio 26 d. draugija Av. Ka- 
ailniero buvo auretigua prakal
ba. L RaiaL Kryžiaus rrika- 
lais. Atvykęs iš kitur kalbėto
ja* ]M|iaKuk<>jo linini, daug ži
nių apie ll. K. dariu**. Jo kal
ba p*1^1*-- labai patiko. Baig
dama* kvietė visua Aunm» 
lietuviu* rašyti™ j L H. K. rė
mėju*. Nora nevi.i Auroros lie 
tuviai atsilankė į šia. prakal
ba*, tirt kurie atsilankė, tiepri- 
alruM, ilAžanaSar < karia iš- 

iš avataiiria, kaemri visi 
ėmė rašyliea. Kelio. niinut<» 
truko ir susirašė daugiau SU 
aanų-n-mėjų L. K. K.

pirm, V. Jakuėrviėiua—ra-t, 
K. Baltrušaitis—ižd. i'o to rin
kta kolektoriai riti per namus 
ir rinkti drabužius. Kolekto
riais apmėniė: J. I'etroska, J. 
Navikauskis, II. Bauiaviėia. 
G. Norienė ir A. Petrulienė. Že
miau |>a<luodu surašę kurie |>a- 
liko itariaii*-rėiiM*jais l, it. 
Krvžiaus įr kiek kas aukojo:

PoSdoL: A Janušauskas. S. 
Baltrušaitis.

I’n A2:ūlt:IL t risdis, A. I r- 
lielirnė.

I*<> 2 d*d.: IL Baueviėia. i*. 
Janas, J. Jasas. J. Kk-iueuta-. 
J. Janauricis, J. Pasėlis ir J.

Pa l daL: P. Valulis, K. Vi 
bristi*. K. OlmlAieaė J. Prt- 
rutis, X Petrutienė. J. Itam- 
taaaritis. M. išargrits, L. riale- 
aia, P. Kriinakaa. M. Balčiu 
ana, I). Balčiunieuė, P. Gaisau- 
skas. J. Bartkus. A. Jurgelio, 
ris. V. Tamkevičia. V. Tauki-
virime, J. Htaafcaa, P. 
įaustas, 11. Noreika, V. Kori*. 
J. Brivia, K NUurisria, ŠI. 
Stambrimė, J. tetaria P. Vai- 
cetaastaa, K. Baltrušaitienė. 
V. Baltrušaiti'-. P. Zabora*. A. 
ttkoiiis, S. Ilačiukau>ki‘. J. 
Rvetkamdciulė, S. Nivtkau.kis. 
X Nietkaunkii-iiė. O. .ladikau.-

ZmųcaudiNsė) M. 
J. Ktankieač. N.

Ntaukiutė. Į'. Y'aicrkauskietii-. 
X Slankus. J. Kvietkauska*. 
M. Mvie<kaus4ūi-nė. T. Jasaiti*. 
P. Kilki*. A. Niriieaė. E. U- 
kaaitaa, I*. Padagiuska*, V. 
PatiagiuskM-m'. V. J ak oria vi
riu*. X Narvilą*. B. Nurvilh*- 
nė, J. llaltriuka*. G. Norieuė. 
A. Noris. .1. Is-.kis. J. Xavi- 
kausiu**. A. Alekriuua*. V. Ja- 
kuriavičiu*. J. Jonikas. J. Ae- 
pulis, A. Kri.iii|uiilis. N. Gel 
ča*. J. Aiubrulrvii'-ius. .1. Jaku- 
cevičiu*. J. 1 •etniška. V Bau- 
liūnas, J. Kšetriu*, X Zmlei- 
ka. X Navikauskis, J. Girtau
ta. J. Girtauta. I>. Arilsirns.

Vii«i Mutiikoin tlltl.lli. Pini
gai |Kt.ių*li į Tauto* Eoiidų.

Krils-lojui draugui ►ims-tė 
po kelis centus už kelių, l'ž sve
tainę ir apgarsinimu, užmokė* 
dr-ja Av. Kazimiero. Nu-irin- 
kiiuui L. R. K. ri-im-jii sky ri<* 
bu* sykiu *u draugijos.

Viirdun Uetuvo*, visiem** ; 
uukotojom* ličiu.

Komitetas.

jus, kad kofarns lyg ir girdėjo 
brolių ir sesučių balsę, šau
kianti: gelbėkit mus, gelbėkit 
iuus. Aukų surinko* 126 dol. 
26c/

\ akare tų paėię dienų |>ru 
kuilio.' buvo Xorth Sidėj, Sv. 
Jurgio parapijoj ir L. K. Kry
žiaus reikalais. Kalbėjo tie 
imtys kalbėtojai. Aukų su
rinkta 30 dol.

Hitas prakalhas Av. Kaai- 
iiikto jiantpijoj nųunosi au- 
rwU bm. P. Omm, A. Mar
ku* ir P. Biržietis. Vakaro 
vedė-jum buvo p. Miklus. Iš
rinktu taipgi darbininkui, ku
rie vaikščioti po aamus, riak- 
dami aakaa UaL BamL Kry- 

AM.
Broliai ir sesutes! Artinasi 

žiema, ateina Av. Kabnlos. 
Musų braagi salelė, supustyta 
kari** šaukiasi pagelbos j raus, 
niiMTikiečius. Visi jau pradė
jom gauti laiškus iš Lietuvos 
nuo savo tėvų, brolių, sesučių 
ir gituinių. Tuose laiškuose 
raudame aprašymus, kokį var
gę, akurdę keačia muaiškiai 
tėvynėje.

Taigi, kada eis rinkikai per 
namu* ir rinks nuka* l.ietu- 
ii» llaud. Kryžiui, neįiusigrįž- 
kime, ne|mrodykime šaltų šir
dį. I«et duokime aukų, duoki
me tokių, kokių kas galime. 
Aakaa galiam duoti drabu
žiais, aegeadaačiais valgiais ir 
ĮŠnigais. UI pinigu, bus au 
pirkia palys rrikalingiauaieji 
■laiktai ir pasiųsti Uelavaa 
|»T Lietuvos Jhsriaui Kry
žių. Galima tikėties, kad Be- 
*ira» mus kolonijoj tokio, ku
ria aapamriMi aalyg aa 
galės L. R- Kryžių.

Ant galo padėka lai 
lirakalbų rengėjam 
kua. P. (Via a i, kuris 
.ia imsidarimvo, kuria netik 
kitus ragino prie aukojimo. 
Ih-i jmt. pirmutinis imklojo KI 
<loL ant tėvynė* aukuro. Pa
tinka lai burna taipgi ir Dr. 
M ateitai, kars taipgi Ma
žai |ia*išvračia tam darbui, 
kml tik tėvynrj hutų didesnė 
nauda. Ačiū ir viskius auko
tojams.

SlamlM-ne* aukas 1* IL K. 
aukojo sekantieji: P. Kupšie- 
nė 25 dol, K Žirgaitis ir kun. 
P. (‘e*na 10 dol.

Vyrtanti Šakelė.
■

M A ZOLA
Ma7ola yra Geriausia Aliejus prie 

Virimo ir Kepimo Moterims 
prie Didelių Šeimynų.

AAAZOLA sutėdyja jums laikų ir pinigus.
Jai nereikia *eix>viškojo p ri renginio, nes ji visuomet

Ji suččdvja justi pinigus, nes jus galite kept daugybę sy
kių ant tos pačios Mazolos.

Prie kepimo auttvartoja Mari.los nuo kehrirdalio iki treč
dalio mažiau, negu reikėtų sviesto ar taukų vartoti.

Mazola duoda labai gardų ►konį pncvalgiatns.

Ji yra padaryta vien tik ii gryniausių kukuruzo (komo) 
grūdelių ir icfinuola daugdj kartų, iki pasidaro visiškai lyra.

CORN PRODUCTS REFLtLNG

New York City.

PHILADELPHLA, PA

no jo hryiiati- Kare- Turyho* 
pinnininka. iJduodn Aim*ri- 

LiUuuaiaa Brotherteood So-
ciety R ortu rt ar M. Y. durim ra|M>rtn. Ji. -ako, kad 

--------------- ,karė» laiku ItamAamajo Kry- 
Ju»ų rašto aetalpfMasr, aru Imu* išeigų, lualdimia Imtu 

ir jus pripušįstate faktų jau rK»UK>0,<««». o išlaido, pa- 
aprakytų “Išraugė” X. 24K. >e1|"»» durimi |273,<««U»»n. 
būtent, kad ju>ų .velaim-je -----------------------------------------------------
vienu, u.iuuo 
vai. K K. tikėjimų ir dabar. 
Haj Uatavaa praldaatų.** 
J u. tei.iautė. tuouti, kad |iur- 
vų <lralwtytoja. juiu* užmo
kėjo pinigų. Ju. išnrėal.. |m- 
peikiiaua tiriu*, kuriem* ju.ų 
a|adėjiuiaa m*|«tik<i. ir tikitė.

S|Hili<> 1!> d. |ui. mu*. Kpring tiltu, navų |m]H-ikiiiuiiu. guu- 
Vnlltje. .u.itvėn* 1^ K. Kry
žiau. rėmėjų rktriu*. Valdy
tam tu|ai išrinkti M*kaiilirji 
Luuttėa: l’iriuiniiiku—J. Auk
štaiti*. aekretorium—V. Bru*»- 
kaa, iždininku—1« Ki-lpširm'-, 
ktuoa glolėjui*—kuu. K. lly*- 
Irai.. O. Ilaguišieiiė.

I*er pi akai tau- V. .Siulpimi, 
rpalio 12 d, Spriug Valieyje L 
lt. Kryžiui aukojo M-kantieji 
šmooėa:

Kun. K. Byatraia tlU.Ut.
I*i> 5 dol.: K. Kazlmduiu-kus

A. Kuzluniau.kit-.
V. Jdikutaviėui li’.isi. 
i*<> 1 d**l.: A. šlajų.. K. I’ili- 

pmh.. A. ilruzau-ku.. V. Bru 
-••ku-. M. tietautiriiė, I*. Eilių 
-ku.. S. K' lpšti-. JI. Kelpšienė, 
I". Dapkų. .1. Virrhieki., A. 
Eenmuek..-. •). Kutkaurluu*. K. 
iiaėu*. H. Martinaiti.. < > Bal- 
• iu-»i*ii<-. A. Jlasiokien 
(iailirir. I . Kajokiriii.

M hullulaur

a***“*"- REIKALINGI VYRAI MUSŲ

SPRINO VALLEY. ILL.

Į <• virio* iiiiim; iii«*tirn.*H j<*. 
J u* tvieiugai nuUih* neturį nie
ko licndra mu IcunigniM. Im jum 
ujNM*jiuiu tut sinkiai nmtyti. 
Kas turi kų nors tundra ► i 
kunigai., la. m-|air*aiiHlo m.. 
Vo Iriolui. drabstantiems pur- 
vii- j Lii-tuvo- Prezidi-ntų.

M. Brariaakui. DnųMa, Pa. 
Pranešimų n|u,- rengiu niu*ta- 
pruluillui* gavau*** |M*r*ėlai, lo
dei negalėjome imtalpintL

<r. a.i

PAŪEttO

I'
MASTER SCHOOL. 

1M JT. Stata •
!<ke Got 4

i

ERNEST WEINER
ilRY ODOMS

Pluksaos

79c

OR.LEOAWOT1N ;
<oidiw»j«*. <t»bvrri

Aso

Dr.A-BURIE 
(LžaM)

ATEIVIŲ SKYRIUJ.
REIKALINGI — Vyrai ku- “J 

ric guli kiillsli daugiau kaip 
1 tiriu* kaltui ir kurie ap-ipaži- <s** ** 

ik* »u luinų biznių. Mis dar- j 
luu nereikalauja vtaa laika pa- 
švęsti. liuli ilirirti savu liuo- •"'» *■“• 
*aUI«- laike arba keletu dienų 
kiekvienoj savaitėj. Gera vie
ta IJetuviam*. Tie kurie jw»si- 
rudys tinkami ir bus priimti, 
galės uždirbti gerai Į»-r vi- 

j*u» įlietu-. Atsišaukite nuo !<• 

iki I arlm G iki K ir klauskit •
ADAM MARKŪNAS, M* 

tuviu Skiriu-, Kaudniri* S47 
Firat Nauonzl Baak BMg. 8S 
W. Monroe Str.

I’mkAIuiU |*n.lH* MMilMMK fsarlnaR- 
«»«• M K .tuo** Kui*.. I ksiirrc* a afMlit., 
I*««i*hiiii kuu.iM <Jn4*J**'<- pyvenz* 
Ha 1h Ai*.*nU AA Buvau įninku O 
l.i«1u«i*a, kuliai*** ruAaa m|**c Jo t*iu» 
K|<i4»u atM^ukii aiu<* mdrrau:

Aatuaiar MlraAMaa.
TM W 1Mb MU. Vhtcacn. III

REIKALAUJA
SUTRAUKA REKONSTRUK 

f CIJO8 DARBO.
I HlCf •

s-..................    !
tm. dtvm :»«»; « 

Dr, C. Z. Vezelit ; j 
UKTtVU M^nteTAM £

TkUb4m bvb • ryto fkl • r»k. |
Med. *

1T4S bO. AbbH i>U Abb.H1 A J
•TO 41 to- OM«U

Kongresas. In . Aluuzo Tay- 
lor. atstovaujant i> Agrikultu- 
!<■ sekretorių llmi-tuii. *|>a 
Iii* 1S d.. |M'4lki S« |i;lt<> AffTT 
Lulluiu* KuimtHiii. Lnd jokio 
l»kngvįmino ituA«*i

nematot 
i ka't i *•

IU.

l*aK«XtU *Xn<> Platu* i<*MU». aA 
k^rtv au juo tarnavau Mušim, tu Valn- 
iijv Kariuun»m« j ir Kazio Išmotu* 
fuMųatl Ituaijon. Jtaal buMatnaa lluai. 
jo) apaivrdt »d l*nke anrrsiM ir 4» 
l*sr pt-n* l*teUs4»lfu> i A tunų la 
la *1 Marioj tt įkala yri. J«s J|« {aula asZ« 
ts . k - «s|s»e Ji rijau*** |st«t*«*k 'r w* 
k.«B* l's aislrtoų. ų*« K* l-i.M’J labai «4n- 
Kingas

t. J. ktadazu- 
A4M .usl Mr. iHmuara Fmata

K'

Dr. S. Naikelis 
arurriMAM ui cinui iiuam 

CIJ kO. JUblAZH! A«r 
R—i Uevtrr ;ih> 

(‘karo OffKi 
414? W. 14-tb Mt 
I’Mom C*r«ro lt 

ItrtMrotJa MM W. 4M-<b Ml 
Hbooe l'ro-pB-t IbSB

JOSEPH Č.’WOLON*** : 

Jetuvis Advokatas

ANT PARDAVIMO.

Jetuvis Advokatas
n m>. ia balu: htsuckt 
OrrtL.uo Tel HumLoldt »! 

Vakarti* >111 YA XI 4 putat 
Tai llvckarll <»• 

ciiicAuo, r j.

l'Mt'11,1 *>H1

Dr. M.Stupnidd
3109 So. Morgai Strapt

< HK JUM). 11X4X0441
Tylami Tw4i MI

VaUtodcM — B Iki Iii* ryta; 
r»r«ij iki » vaH N»d*ix-

v.| tąkart

Dr. G M. GLASER
!*ndilikun>a Xt tortai

(»n«aa >149 Imk MC.
lk«rU M-ru M . < •!<>«*. Itt.

ii*M'IJAMMTAX 
M<*«rfShv. VjrtUv. Utpfft cM»> 

a .Ak V l>Ku
OPUMO VAlJkMMJjt. N o V • ryta 
itt to, aun IT iki t po ywt. aoa T 

Iki • m landai rateara
N« *. » o- > > iki 1 po ylai

Tais f naa Tarda <|T
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DIDŽIAUSIAS KONCERTAS
Aušros Varta Parapijos Choro

Kariame Dalvvaa.

DU CHORAI
Bu*

Seredoj, Lapkr.-Nov. 5, 1919
M. Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd PI.

Pradžia 8 vai. vakare.

dalyrana pMtantjM Mm perop. Ctanu, p. J. KHMn*
miamas. Nei vien** •rtan-twmrtc praleidi Jin Itnecrrta. am Aooab “ 
žian«in< nimtvkat* Sinotrlins. K virei n ristis 1

Jeigu Turi
Tėvą, Motiną, Brolį ar Seeerj 
Lietuvoj, Neužmiršk 
kad žiema artinasi.

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

Mes ninafiamc Markėmis i Kauna. Su- 
valkus, Vilnių Ir Grodną už žemiausias 
kainas.

My*ge^Miu*jgvl2iniLdoL 
„Ariu
9 vakare.

PEOPLEShBANK
ASHLAMD ŽVENK, KAMPU 47-k GATVES

4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO. ILL
Telefoną: DROVKR 7TOS

NEMOKĖSI pinigus berhkalo
Masty krautuvė—vien* ii didžiausių Chicagoje 
p.rduodainr už žemiausi, kaiti*. kur kitur taip netauri 

Mašinėlių laiškam. drukuoti ir nfiao darbam. yra naujau- 
u-a madiM. l'žlaikom šitokiu. Inikrodžiua. hedua. Uiubi- 
niua ir deimantiniu.; irramalonu. lietuviškai. rekordai. ir 
k..ncrrtiniq rėmusio. armonikų rusiškų ir pru.dkų lidir- 
bjaeių. Balalaikų, ritarų ir smuikų, kokių tik rrikia. Dir
bame aiM-kiua lenkiu. dr.ury.t-m., taisome laikrodžiui ir 
tnurikališkua initrumrntua attekančiai

Steponas P Kazlanski
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