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l*lien«i dirbtuvių darbininkų 
rtreikar vakar lnip|mt Inivn 
kraujai* užrašyta* šalie* irto- 
rijoje. Keturi įlarlitntakai <lan- 
giau nužudyta. Vi«a eilė žmo
nių pavojingiau ir lengvinti *u- 
žeirta. I* |«a-tarųjų larjio keli,
rakama- nepagyrių.
Viena* žmogų* užmušta mier- 

tr FarraIL !bu kuomet valdi- 
jinė policija pmik-jo šaudyti 
j *n*irinku*ių dartūninkų mi
nių.

Ijmkavranna dirbtuvė*. Bu f- 
falo. X. Yo *arga* vienų dar- 
lūninkų nukovė.

Viena* darbininku* žuvo 
niierte Sliiiton. l’a.

Vakar ir pačiam PiUMiurgv 
boro pakilumo* riaurė*. Daug 
žmonių rtlžrtda.

Xeueartle. ISl. vieno rtrri- 
kininko motrri* mirė, kuri

ta.
Yaungdovmc riižrida 12 

darbininkų ir dn |atlirmnntt.
Buffabij jiaėauta* viena* 

trijų mrtų valka*.

i

STREIKAS IR SENATAS
SENATAS IMS TYRINĖTI 

PLIENINI STREIKĄ.

Bu pašaukti kompanijų ir 
darbininkų liudininkai.

Washington, rug*. 24. - Va- 
knr *rtutla» Įtarėdė M-nnlu įlar- 
l*i knmitetui |Kidnrv'ti tardy
mu* plieninio -treiko reikalai*.

Tuu tik*lu *enatni resoliuei- 
jų indavė *enat<iriii* Kenvon 
(rrpubl.) i* lova valstija*. 
Itesoliiirijojc pažymima, nr no. 
Imlų gulima* fi-demli. rirei. 
kati į'imni*yniti>. Tam reika
lui lad vi*ųpirma reiknlinga 
praverti tardymai ir *ennta« 
turi gauti rn|*>tių.

Senatorių* 
nuim* praverti 
oliingtuiiiin |vil:vie*ti 
viii* ir dnrliininkų-. 
klnu*inėti ir *it*el;li 
priežaMj.

Si-natn* rettnliueijų 
ve vnrdo*nukin.

Ikirlio komit<dn>. *akomn ne- 
aplntikv'ių- Mrviko oetiltų.

I*n*ktitii M-niituriii* Krūvon 
|m*kell*-. jog tardymai prn.i- 
dė*ių ryloj, rug-ėjo 25. Pii- 
niinii-in iėklntt-inėjimnm, i«i- 
kvie*ta plieno liuriMinieijo* 
galva Gury ir nneijmudiii plie. 
no dirbtuvių dmliininkų komi 
tetn pirmininką* .lobu Kilnot 
trick.
■. ----------------

RUOŠĖJO 24, 1219.

Kctiyon lanly- 
pn.talo Wa- 

dari h la
jine. iš- 
rtn-ik'i

priėmė

*»f

Streikuoja M7.100 darbininkų.

Pittsbnrgh, Pa, nig*. 24.— 
Plieno tiirittuvių darbininkų 
naeijmtalėi komiteto aeknrto- 
riu* FuMer *keUan, jog tlariii- 
ninkų streiką* pbėia*i.

Sulig ganių rnjmrtų. vaknt 
ėlai Ve kok* 
niūkų buvo 
*t triko:

Pittobargh
llomcrtead 9.0110 
Bradilock KUKIO 
llankin -'ŪMUI 
(Tairton 4jM0
DuqUcrtte.McK«c*port HUKK) 
Vamiergrifl 4.000 
Braekenridgv .'ŪKIO 
Xrur Kenotagtmt 1.1(10 
A|talta 1AOI
lx**-ldmrg 3,000
ItiifMHa-MipHeMem I2.(KKI 
Jidtnrtosrn lSjOOO

--ChtaloovBlo'J^NSO - * — -
Y<mng*town ap*kr. 55,0110 
IVlieeling IRJion
(levelaml 25.<KK1 
steulietiville (VKNI 
(liieagii «|*kr. OOjtKKI 
nttffalo 12X100 
l*u«4tlo 0000
Iterminglinm 4.1KMI
Vakar kai-kltrio*e vietoee

Atlanta, Ga^ mg*. 24. — I* 
MePberann forto mūrų ralio- 
vyriaurybė paliaoravn ištiri 
vokiečių jurininkų, kurie Im
lu laikomi nelairvėjc paėmu- 
vokirkit* laivu*. I*nlino«n<>lic- 
ji .pecijaliu traukiniu nuiTŽ- 
ti j llolmken. X. J. I* tinai 
trnn*|wirtu jie bu* |m*ių*ti *a- 
vo lės-ym'-n — Vokietijon.

1* forto j geležinkelio Motį 
vokiečiu* nelai.viu* nnlviF-jo 
2tRI amerik<mi*kų kareiviiy. 5ll 
kareivių juo* parkui nulyib'jo 
traukiniu net j Hobokcn.

Apie I5tt imlinoriaijamų vo- 
kierių irreiėkė norų likite* 
rioj šalyj, partoti pi i ašiai* ir 
laimingai gyventi Vvriaurvliė 
iJ tų tik 73 vokiečiam* leido 
parilikti ir pritarta nuo jų pi- 
lietyhė* aplikaeijor.

Palinortiojaniieji ru ravimi 
irrivežš nemažai ir (įtaigų. Xe* 
btalamt nelairvėje jie dirim ir 
nž tų įlarbų jiem* atlyginta. 
Prie* iėvažiuoriaat jie apie G 
lukManėiu* dolierių irb-iiLi

RUSUOS BOLŠEVIKAI BI
JOSI KONTRREVOLIU-

(HJOS.

Loodoaaa, mg*. 24. — Buri- i 
>r- UilM-vikai yra padalę tai-1 
kų l*n Imi lt i jo* tautinu*. Totui* Į 
dii-nuim* jie pnriulė taikų ir: 
l'kraiuai. anot gautų čia Ainių. ■

Tilo likrlil ImlM-vikų valdžia 
imriuatė l'krainon mivo atMm 
vu* ir praarė-'-, jos Ma-kvo- 
Mii-ieta. |Mtgei<lniija |mdaryti 
taikų *ii ritmini. kniminiškn- 
mi« tnutimii*. kml ažbėgli nž • 
akių kontm-voliurijni įtari- 
jlljr.

IŠREIŠKIA SIMPATUĄ 
PLIENO DIRBTUVIŲ 

DARBININKAM8.

‘ AaiHtastal stori «ž Riaiųjv
i tautų apsisprendimą.

• Cleveiand. O., rug*. 24. —
l'nilvd Mine IVoriier* <d Ame- 

’.riea *uvažiavime atriovai i*- 
ireiėkė *avu *i III I uit i jų rtteikuo- ______
linntiem. pli.-im diibmvių dar- Kellerio korpusas sudarytas ttį 
’ biuink.-im*. ..............

Buvo |iakelta* -umanymn-
• pri-uh-li prie plieno dirbtuvių 
Idarbininkų -tn-iku. kad tim 
ibudu |Mgvll*-ti jieiu* laimėti 
kovų.

Tečiau* |*i di*ku*ijų *u**-k- 
tu. kud to negalima |tadaryti. 
t žrganixacija m-gnli laužili ra

išu kontraktu 
I kom|«iiiijumi*.

Už politikių} veikimą.
i Suvažiavime nutarta almai-* Pulkininką* *nku. jog Kelte-, 
jnyti ilalmrttaj Ameriko* Ižar- ™ k«r|ni*n* .mlaryta* i* vo-j

Pragaištingi Vokiečių Darbai 
Lietuvoje

AUKU8 VOKIEČIŲ FASA 
t LIN0UMA8 LIETU

VOJE.

vokiečių ir ruų.

Stockholmas, mg*. 24. Vo- 
kielijn gamina kokiu* tai dvi. 
liuku* pbitti* l,aluiltijo- vivijKi 
tijoM- *n lik-ln |Mi.inainbiti 
ltu*ijo* l**tvarkc. 
miai prnkiėu vakanm*e karė

nųiinta* iiiuigai*. Korpuco ka
reiviai <levi viAiėkų uniformų 
-u ni'iėk'imi* anl|ie1ėmi* ir 
ru-iėkui- ž-nkhii- ant ke|>urių. 

Viena knr|ui*>i gruia'-. 25.-
I1HHI kareiviu |*ivadintn “ge
ležinė divixija“. šitai diviz

ijai vaibivniija gvn. v<m der 
jlinllz. .Ii -tuvi Irttvijoje.

Kita gni|*- vnt l.ietuvojr.
kuomet žv- IAi*tam*io» rrii|*-* vadu yra 

(___  ,............................ 1... ė»‘gen. Iterumit. Gi vi*nm Kcile-
im-tn. irta korpa-ui va'bivauja gest

*u anglrknri't1 Yokių nuomonę iėreiėkia I je. > IVeranlileh. |1 vanlo koqm«a» 
' 'tiivu- vyrian*ylu-* at-tova* priklauni g< n. Vmleniėo va!- 
.G'-l-inuforM’
ni.-”viėiu-.

Pulkininką* Miko, jog Kelle- fnmlan.
I IJetuvo* 

b« Fcderaeijo* nurtatytų |»li-lkiečių ir ru-ų kareivių. Tn.|airtanga* 
tikini rtovj. Bntmt. ėitų naci, j k««pn*« tiW»* -.unaikinli •- • - • 

ijmiab- 'lariui organisacijų imi- . rvkmtMrukeijinj darbų I jotu-Į 
‘ *t mušti |H»litiko* .nkurin. i »r • ■»’ vijoje. Ttm parielgi-, 

Tuo tikriu Mimaavi. ir larf-i** '*k*ėmi Hari itanuju MI- 
*iartinti -u Itu-ija ir i.naujo 
ni-ii»-e Įvyti įbunimmjanėtą 
rob-.

Imlumu- daikta* y|tnė ta>. iPalialtiju- ėali*. Ib-t vokiečiai

nlrtuvar priklaumi gen. Vmloniėo vai- 
pulkininką* Ik* džiai. T«*'-init Įui-tariij" į*nky- 

mų i.-klaii-'i ir tu-ina karė.

vyria uryhė deda 
tatikinti talkinin

ku*. kad šitie j«akytų Vokieti
jai atšaukti *avo kariuomenę 
iš l.iefiiiii*. IL t kol-ka* te. vi- 
mw> Įuirtung'i- la.lmaia 
nų vai»ių.

Talkininkai keli. kartu* m- 
kirčiam* Imvo įrakę apleidi

•tmiH-ti |«ilitik<i* *nkurin.
Tuo likdu Mimaayta ir put-i1 

virtima •iikaukti gi-m-ralę A- 
ineriko* įlarlm konfetvnrijų ir 
Amerika* Itnrlio Fiib-racijų Į. 
galioti Matyti *avu kam Ibiai u* 
kongrr*an ir valdijų legida- 
tttro*na.

Rudžiu tariant, norima pa- 
daryli, kad Ameriko* Dariio 
Frdecaeija Imtų ne vien tiktai 
kni|ai darini orgnnttutrija. l*-t 
iMMlrnng ir |*ditikinė imrlijn.

' Paremia matų šiai tanias.
Ra»a, Bev, rng*. 24. —Čia j Movnžiav iina* |ia<iari* n-so- 

pnuu-ata. kad prrtidenla* W ii- fiurijų. kad vimmii* pnaaulyj

mg*. 24. —Čia
gauta žinomo Mekriko* truk* :

IMU mum .vali •••““•■•iv’ Vilią* |M*kelMa Itin-
nėrn* ir kitokiem, kelionėje ',n? f’
trikalingiem* daiktam*. S?"" *

vefcr Jie tnttiki. bulvių,
cigarų, tavo* ir kitko.

nem pr gryna uumingi na- 
mo. Ib-t iė Vokietija* kaip |m- 
leidžiami kitų ėalių nclai*vtai.*i

ir HtaHma krlkmėje V*n*
I1
Iie* išdaviki ir kviečia prieš 
jj pakilti vioa* mekrikonu*.

kn>l tarai k<>r|ni*a* gntiriai n|vįtwklaUMu

tci*mc.

koimm šion šalin atvykurį I"*!-1 Gandre |mvergt<aa* tautom'
mj karalių |r'ixmalini priim- butų b-irta pačiom. aprirprę* :,V Wilkin-«m.

daug dirlitnvių vi*ai uždaryta, j Vienna, rug*. 24. — Anų die- 
Kori|utnijų vablylio* buvo lau- nų K'ngarijo* mieMrlyj Tmi* 
ku*io* Mtgryžhtnėių ilurban boleevikų agentų Mikurdvfi 
dnrliininkų. Ib*t kuomet ne*u- ■ darbininkai (<lauginu*ia angb*- 
Inikla. nž-laryin m-npribimtnni Įka*iai) etikilo. nuginklavo ne
taikli!. ’.kaillingų Įmlieij;i ir |in*kv1lk-

Chicagos apskritis. |"proletarijato diktutoryrię".
!‘a*kui karitmilių būry*, i 

\ ieįuim t liirngii* plieno dir r)nl,|(,||U vėlinvn neėina*. pra-'

'*ių* llol*ikene. X. J. I* ten ti apie *avo likimų. Ileaolitt- 
pn-xidentii* *u karniiuui ko. rjjt,j,. y|mtingni {atžymima* Ai 
liaunų* lie*iog Wn*liingloti. ap*i*ptvndima*.

Sakoma, jog karalių* *u ka- Į ---------------------------
raliene Suv. Valrtijų pakra*. I PIRKITE K M RĖŠ TAUPY 
ėitt* |at>iek*ia aitie *|utlių 4 d. MO ŽENKLELIUS (WAA.). 

i ’ i   

FIUME KLAUSIMAS,

Vakar kriminaliam ________
tliii-aguje. lei- ja- Cn.ee nu Vashtagton. nig* 24. -Pa-
Irnudė mirtimi Ttaau.*, IL ^aH^/Eliu nnkertėj^ 

žitageraklų. kur* |aaettų p.- s VaM^ 
v.i-arį ntižmlo ti im-tų toi-rgtii

Fitzg'-rald Im- pakarta* 
-Į.ilių 17 d.. >. m.

I'a*merktari* prie* i.lnrmę 
.pniM- tei-i-ju ►u*imjli'-li. At 
-ipnirė nužudyto* mergaitė* 
tėvu- ir kilu*.

Tečiau- Iii- ll.-padnrė tei-IIM'

, bluvių a|nkrityj Mrviko |u»- «|«-j(, grtauli namu* ir užpuldi- 
lie*ta daugiau ĮDURKI darbi- „^j „Miniuku..

i ninku. Apie MURK) dnrliininkų
. rtreikuoja. IJku.ieji neturi 

■InrlMt dėl pirmutinių. K<nii|ai- 
nijo* .kelbia, jog kai-ktirioM* 
dirbttivė*e dirluuiui. IL-t mum- 
•aklinta, kntruM- durį m- nllie-

i kaltui*. Betekta, knd lukeai 
kimųianijų fat.igirinut* nieku 
lle|H<lliatllotll*.

Streiko vadui ėia dnrlmoja.i. 
kad darbininkai netun-tų jo
kių *u*irinkimų kur gnlvė«e 
arti dirbtuvių. Bagina *tn*i 
kiiiinktt* nc*ineėii>ti jokių 
ginklų. Ntttgolie* rinuėių aria 
kitokių kokių InikKinų.

Žodžiu tnrinnt. ilnrliintiikiii 
luri laikytie* ramini, knd po
licija neturėtų progo* užpuldi 
nėli žirnine*.

Chicago* np*krityj -treikn- 
•ekn ramini. Iliirbininkni ne 

’klniiMi -orijali-tų ktir-tynių.
Vietomi* *ale dirbtuvių piket 

Jnitil-iii juokauja -ii |*<lieijn. | 
■ ra ne*ntikimų.

i-ai kitaip einn-i rytun-e, 
ė l'enn-v Iv unijoje. Saito I 
jog t<n dnž.nian*ia darbi ] 

tu* mprovokiiiijn kazokai 
l-tijitv policija), kurių Im 

vo |utgei<laiiln ir lltimii. vai*

IMA IRTI ITALU08 KABI
NETAS.

V 
ypm

ninl:

Pa.iųrta 5rt> žandamių prie* 
.ukilėliu*. šitie at*i*akė gra
žumu |Mt*iduoti. I* abiejų pu
rių |iavartola ginklai. Per tri* 
valanda* »ekr np*i»audyiiini.

PaM-kiiM-je |Mtrinalė: 7 žirni
nė* užlaužta ir 25 .užvirta. ;

Taip ir |at*iluiigė >tikur*ty1ii 
darbininkų ••diktatoryrfė”.

i
l*tiryž.i'in »u kukiui* tni iekie į-pmlžio. 

■vuibini* n-iknlui* itkelinv*.* 
gen. GiiiM-p|*- Garilntldi. I* bit‘ 
-likimui, ji- k«*liau*ių» i l'tiime;

|m*iuuityli *u ■rAiiiiniir.in.i

MILWAUKEE MAJORAS 
NENORI SUSITIKTI 

SV KARALIAIS.

-w»je katėje ligi rugršjo 1 ‘L 
IIHIS. ėia vėl |iu-k«-llita-.

Gii-u niikmt.-jiiMų yra 322.- 
1*2 kareiviu. Tau -kaitliun ta
vimi ir matininkai ir kareiviai* 
veiku-n-ji Siherijuje ir Arėk- 
niiz<*l-k<i fronte.

Iš laiminėto -kaitlian.: 
kareivini žuvę mušiu 

HH-tlI.
14.742 mito nim žainlų. 
5»>.ii73 mirę mm linų.
*.•<•2 mirę nuo Įvairių n<‘- 

’ laimingų ul-ilikimų.
J Gi i'ii-u -užei-lų 2D5.09D.

ITALU A SAUKIASI TALKI JL» vetuoja miesto tarybos re 
NINKU PAOELBO8. j soliucijų.

Sava kariuomenė atsisako vei Milwankce. Wis.. rus-. 24. 
kti prieš Fiume . I‘n-kjl*>* Butu* furnuiliui imi

KOLCAKAS PASITRAUKUS 
IS UŽIMAMOS VIE

TOS.Rymas, rug*. 24. li’An- 
tituizi)! ‘įmiIrijolylu’-* galų gule 
rukšlė truk-tiių iMriaiil italų 
‘minirterių kabinete, dali atri 
rtalydino už-ii-nių reikalų mi 

.nirteri* Titlimi. anai rietu- 
OLANDAI UŽGINA NEBŪTI '

KIMUS SU BELGIJA. I
i patariama- -u*aiikm •u-irinki 
.mų j karaliau- runi’i- riluj.
• rug*. 25. Siiririnkiimin |m 
įkvierta •'•luito ir iitrtuių Imto 
piriiiininku. kabinetu ūmiai. 
|*ilitikinių |«lrtijų vadai ir ar 

'tnijo- ir ka»-- laivynu viiėinin 
' kai. Bu- aptariama* Fiutii' 
j kliiu-imu-.

Kaip tilo; turėjo -u-itilikti 
i luirlmir-nla- IL’t d.-l |«a-k«-lblo 
Į-u-irinkimu karaliau- ruimai—' 
j|iatlniueii1u -it-irinkima- atub 
ta* ligi reiladimili.

I* Fitiuio tu., tarpu praUeJa 
ma. j«g tenai <i Amimir.i” m 

I liuiną- aph-i»ti užimto* I“«.i 
Įcijii-. Fiume trukdą mni-tu 

'Sakoma. mai*1n* žilintum- ■!.>

i Taikos tarybos pasekmingai 
vedamos.

< tlan

i

Paryžių, rug*. 24.
■lijo- aldiival čia griežtai už
gynė Įia-klydu-in* žinia*, knd 
buk Olandija Į.-itraiiku-i dip 
lomai iniu- -nutikiu- *u lUgi- 
ja.

Teritorijų klnu-iiiini pa-el;. 
minimi rišami ir trumpu laiku 
įvyk* -it-iliiikyma- tarp nbie 
jų talių. *ako olnndijo- ntdn 
■ ‘J galva Jamklmci Iteiirtre 
Van Svrinderrn.

Londonu, rug*. 24. 
m»« vyri:iu«% !<*•. ntmi initittj ♦•ud 
jjiiiiy, j 1xitkiviitikii
kml prw> Miiiih* |«i-
\jir1o*ti| •«%•» tnililnriti*** 
kt«». N«** |«uh llnlijn jeikiim 
blhlll ll>*2ldt !• b’tl ilvilMtli In 
kinui d*Afiiiiiitxi<i. kuri- im- 
pn*ft«l«* vyra* j

Italiju* \ > i iitii-5 U- |»u/ynii.i 
d’\iiiitiuxMt jy^i- lln 

lij«H Inbni |»«»piil» n-. Siiitiėiu. | 
tint pt:••• kuriimhH'tb' utini-i 
ui tiniAtn - l>*,\uiiiiii

xi«u ktp>knrfit» vi* dnuffiAU •;* t 
liuinkiĮ nptuii. Ir yra luini* • 
-uhiukti ii 
nuli 

d‘ \tl»mi4F. •

••nu

■tu

IIE«VI 
nltalo

11 h

Įkluii*ė vietii,. mu-tii tarybų* ir 
ltali-l’",,4,,r" •'"*U"li*tu. ar -iltinku 

•( ofieijnliiii priimti luie-le lielgų 
karalių, jei *i« pageidautų ap 
lankyti mi«— tą.

Tari Imi luularė |uikiietimi, 
n-z'iliueijų. IL-t mniurii* ruto 

n- ne|«ilvirtinu. Ir dm 
tiuu -av.- |uiiu-ė hiitkn Preki 

[Im- Butui.
įmirko mnjom* *ueijalirtn- 

pažymi. kad )(jlMailk>*-*i U'i * 
vietų- karuliam-, kahmiiiim- 
arbn enriilil*. Šilini mio-tnn. 
•likti, gali luti |«akvie*1| ir pri 
imti lik |uiprn-tieji žuiunė*.

Mi. -tu taryl.a m* giri- veži* 
liilriją pml'—ti antru kartu

Apše ta praneša bolševikai ii
Maskvos

Londonu, rug*. 24. — Bol- 
, L-vikui lievivliil telegrafu i* 

, \la*kvie pnitiekn, jog vi*M 
|{ti-ijo- viddž.in- • hn-kc vy- 
liiiii-in. galva, admirolą* Kol- 
ėtikn*. |Mi»itr>uil>«— i* užima- 
mo- rieto., Nav., vietų ji* ,m- 
v<*|>-» gen. Itenikiniii. kur* 
|irio-kiiiingni priet ImlM-vikU* 
veikiu pietinėj l«il-ijoj.

Ikil-ev ii.Iii ĮMlŽymi. jog Kol- 
ėnkii- apie -nvn at-i-tntydini- 
nm ptnm ■••• talkininkam*.

Tolimi įmik* likai -ako. kad 
iu l.ariimii**t>* npli*i*ta*i mir*- 
' Kur*kų |m kimino mukia.

KARALIUS IŠKELIAVO A 
MERIKON

BOLŠEVIKAI VEIKIAI AP 
LEISIĄ PETROGRADĄ

Bronelis nis- 24 
O-trnd uiet„ Ai..

I Copenhagrn. u. 
’-l-insfot-o lėni

24. P 
I X-u.
knd hol- 

|ia-irengę

J



I.. Vyčių 13 kp. sti-iriukim.-i* 
įvyk* šiandie. S vnl. vakari*. 
Ihtvi* Sapmrr parku svetainėj. 

Korespondentas.

Į CHICAGOJE.

i

tenkintas.

I

i

iŠ CHICAGOS UETUYfy

Pranežimas.

K.
tt TOWN OF LAKE.

i

I
t

,i

Tini
J

I
I

4.

PRANEŠIMAS NARIAMS 
TEATRALIŠKO KLIU 

BO • LIETUVA”.

V» a«4ii f į^l vu.

tt L VYOIŲ CH. APSKRIČIO 
CHORO VEIKIMO.

Dirbtuvė* turės pertraukti 
darbus.

STREIKAS PALIEČIA IR
AUTOMOBILIŲ DIP.B 

TUVES.

KATAUKISKUb SVLNIEN. Į

Trečiadienis, rugsėjis, 24 d.,i 
•v. Pana M nei. užtarytoją I

Raudonieji agitatoriai įsteigę 
savo ofisą.

Ketvirtadienis, rugsėjis 25 d.. Miesto majoras esąs juo nepn 
Sv. Kteofas.

KARDINOLAS MERCIER 
U'ASHINGTONE

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 60 metų am
žiaus.

Susižinok pas vietinis 
lyk dabar. Jei tavo 
kuopos dar nėra, pasistengk, 
rus. Rąžyk, klausdamas informacijų, pu Cent
ro Raitininką adresu:

KATALKBKOS ŠVENTĖS, sakoma, busiąs praba- 
------------ LINTAS POLICIJOS

VIRŠININKAS.

STREIKO APYGARDOSE 
VEIKIA FEDERALIAI 

AGENTAI.

Plieno dirbtuvių *lretkuo- 
janrių darbininkų taq»-. kaip 
įpranešama. pradėjo n-ikti dnit 
Kelis frilrralit) agentų. Svar- 
/hiausin* jų tikslas -ucntidy 
/ti bolSi-vikiškii- agitatorių*, 

kurie knr-tn darliininku- pi- 
kilti prieš valdžių ir m-klnu-yti 
Ntv(l radi) ir Įsdirijo* |«trrdy 
mų.

Vrn žinių, kad Isdševikiški 
agitatoriai į-trigr net -avo o 
fisų sttvikuujnm'ių įlarbiniukų 
apgyventose viriam*. Iš t., ofj 
no platinami vi-okio- rtišie- 
kurstymni.

Tuo* validoli no-i lt- rotiem 
liai agentai taigi ir <-kiojn. 
Ar anksčiau, ar vėliau jie lm* 
paimti nagan.

Darbininkai perspėjami ne
klausyti bolševikų knr-tymu. 
Klausyti tik «avo streiko va
dų. unijų viršaičių. FJgtie* tik
•alig savo viršaičių nurodymą. I

JaJmliana va1*tijinio kalė, 
jimo mieelr Mirliignn Cilv |m- 
bėgo 4 kaliniai. Try* i* jų lm 
vo nulian.li kalėjimu liui gy- 
VU* gnlvo* už žiimgžmiy.ti-*. 

gi trečia*!,, nž |4<-*imu*.
Viei jie prigulėjo prie kalė, 

jimo •‘lamo”, kuri* praktika 
voai. I’o praktiko* jie vi*i ke. 
turi ne*ugryž«i. Nnrgylaii u>- 
rižio|iM>ju* jie iM-jo kieuum ir 
H ten pabėgu.

Kalėjimo virZiiiinkn* |«i*. 
keliu- už jų sugavima dmdi 
4(NI <k4. tlovnmi (|«< Kai dol. 
už kiekvienų).

NEBUS VALOMOS GATVES

Gatvių valymo ir nluuiin it. 
vežiojimo dc|uir1niiien1n. (Iii- 
vagoje pritruko pinigų. Tnd 
anų dienų |mliuo*uotn nuo 
darlto KS vežimai ir 2*ri šutvių 
karėjai. I’ž kelių dienų lm* 
|mlillo*imtn dnnvimi. tnip knd 
prie gatvių ir gutvniėių valy 
mo |mliktdų tik |m*ė dnriiinin- 
kų.

Kų į tni |>n*aky* *v>*ikmm> 
konii»ijoiin>riii* ir |mly* pilie 
ria i *

ATRADO PINIGU RŪSYJE

MiiMo-hj Uliinfirii piltu L.* 
tūrių metu nii-ipiiktt namuku 
Nt-llt Smitli ir im,.,. np-im v, 
lio. Ilti-i. I,nvtt tiri-ialvla. pti 
ver-ta vt-t.kiti apipūvi!’ 
tižių.
Tomi. tlit-ntmib 

gimt Ittj rų-y j luiganiiti 
ginu viri,,. 
žėn- nit-džin* 
lyginti t|>-utį

Ib-ku-nnt . 
kukį tai ki*'1 
iiė esanti kn 
dėžė Ji- jų n

Išbiro iš jt 
*inl. j ..

V.'d.nr žnilio en-itumil |>n- 
įlydo žiuin. knd l>u*in* ptn 
odiniu- i - užimamo* vielo* 
t'biragu* |ndieiju* virėiniaku* 
Garrily. Tn žinia |mn‘jn i* 
\\'i-e<m-ilH> miedelm IjlkeGe 
t,, •I u* ” * .v- mi. to
majura*.

I’u-nkojamn. jor mnjora* m*- 
patenkinta* pdicijo- viršinin- 

ikll. Miede pikltulnry *tė. ne- 
I *u*tal*loiiio-. *l'i>o Inrpu dn- 
Įlinilini. vir*>mnka* nėra |** 
liemomo. ji m-np'ipmtę* *n 
pdieijo* dalimi*. Gi *>nmli** 
(■olieijo vir-initil.o volų turė 
tų užimti |edė*i>HUui* tikmj to 
žodžio pni.mėj. I v. tok*ni žino 
gu*. kini* |Kikilę* :mg*lyn i* 
p.ipra-1*ijo |«di<*mono.

Supraiitaiun. eitam nt*itiki- 
tie- *varbiaii*in rok- lo.in |«4i- 
tiks. Gnl vireininkn* kuo pra 
• ižt-n-.-ė |*dilikieriatii*. *tni i* 
atliktu* kriuki-.

Nieką* leėiaii* m-v-nli |ta*a- 
kvti. kiek yrn lie*o* Iiiom- ,m- 
*akojinum*e.

ORGANIEUOJAMA8 SPECI 
JAUS CHORAS.

Clticagoje iš l*-linj omini 
Kiuijanui* speeijnli* skaitlinga* 
rliorn*. Tn* <4n»rn* gitilirt ėi-t 
priimant įteigi) kardinolų Mer- 
eier ir Irt-lgų karalių Albertų.

(IhiHi refieticijo* nt liekamo* 
lt- l’lilil universitete.

PRASIDĖJO OOURTNEY 
BYLA.

Teisėjo l’iim runa* pra-idėju 
byla Tlirmui- .1. < ruirtney. ku
ri* kaltinama* nužudyme Mr*. 
Amui \Vei.kopf *u j»* kūdikiu 
nnmtm-e |*t num. "IM» Valia- 
e«- gal. praeitu luibimlž.iu Kl >1.

PILIEČIAMS VISGI GE
RIAU.

Jei nori ktif nnt salvė* knm- 
|m> sulošti katiliukai*, tni pi r 
luinu inurnlv«ik. ar e-i pilieti* 
ar svetimšali*.

I*i>lirijn imą dieną pristatė 
lei-ninn keli, vyruku*. -uareš 

11 imi u* už lošimą kauliukai*.
Mimiri|mli- teikėja* ilnxen 

'atskyrė piliorių* mm -vėlini 
šulių. Svetimšiiliu* nubaudė 
piniginėm!- lutlutmlumi*. tri pi 
liečiu* tik juduirė.

Dctroit. Mich.. t iil--. 21. 
Plieno ilh'bluvė-i- -tfi-ika. žy 
mi.o at-i1ie|r i, į dirlitiivr- 
auti-mi-bilių. šitom- -Iii I-Iii 
įėm- reikalinga ibiug plieno. 
K .1 lm..-- iš ių imi plieno 
-'••kimu- Kito* kuip nieko. 

(•i.i.ju* l.eb-!n| dienų fst-iliau- 
!:t. I i-«lirl<ima« niit'-mol-ilio. 
Itnt*l*iuit|l,ni -U-ilank- privrr-

Al -ins-iiii vienų iš didžiausių lutu, ar nesi tekino Icngvnnėliu 
•zy vi niai- gautų |iniis4tų nno pmuiirm ar panaite, mokantis 
iivo pirmo., moky lojos-miiti- mm priedermės slapstytis.*. 

' n<> . štai kokią, kinių atkartoti- 
nni mokino: ••Vaikei, vakare 
|>miut.*iyk. ką gero |iadarei die
noj ir už tą Dievuliui ib'-kavok. 
<■ jei kuo pikiu mi-idėjai gai- 
l-'-ki-. I’ytai* ai. til*ikė|es, |<n*i 
ketink |s-rlei*ti dieuų gražini, 
naudingai.”

Tuos immatinins gyvenimui 
Įiatarimu* m- visuomet |>ikly- 
davau. I* t gi kana* mm karto 
pri-imiiię- vi jau- -Itivau gilų 
j pu<ij. kuri* verste vertė žvilg
terėti prals-gusių dienų saulė. 
1<-idon.

Ir šiame mumenle rašau pri 
siiuiis-s. kaip is-rleidau m- vie. 
įso įlietu,.-, lėgį. l*-t visų laiko 
tarp), mm kaita pradėjau sn 
pin.t tikrą |iaii*4io* reikšnu-. 
Sura-lail toli m- viską pilnai at
liktą. gariu-* ženklais |mžyaiu- 
lą. U-l vi.*okioiui* klaidų klai- 
dek-mi*. nibnkiiiiais išpintų, iš- 
kreivezolą nevien dvasinėje 
žnuignns prit-ilermėje. U-t ir 
kai|s> IJetuvo* piln-rnų kurio* 
vėliavos pb-vesaviniti mylėėin 
didžiuotis.

Jausiiaiiia* sveikatų* prie- 
ti-klį. kui|m |iriwb-niu- reikėtų 
glausti savo pečiu* prie I Jetu- 
ii>s vyrų liečiu, kml išlaikyti 
suukunu) vargt) naštos, slegian
čio* nutuyb'-tą Vytauto tėvynę, 
neatšalti. nenukri|Si nno tikro 
kelio, mm piliečio priedermių.

Iki šiol kalU'-jan a,m- save, 
kaipr kailiniukų, liet tuos pa
čius silpnintus lengvai galiu 
|>rime*t ir kitiems. Eitiau ge
rai. kad ir jie ir jos, tai|ų>at 
kaip ir aš. ttadca savus smul
kiu* <laly kėliu* didžiai brangin
ti ir jai* vmhtrdis, o tautos rei
kalu* ranka nukelti šalin arlm 
kitiems juos Įiastuinli.

Dalmr norėčiau, kad skaity
toja* iK-žiuri-lum j mate- vh-nų. 
kiii|*> kaltininkų. Imt lygini 
kilk galint ir į save pažvelg-

Visiem* tebūti žinotina. kad 
vrli. l.ieluvu* nl-loio. kilu. .1. 
t linkaičio, prnkidl*** aut Tuhii 

įnikę įvyk* m*|ė|ioje. rugsė
jo 2S <L Ni-liuul liuli evetaiiiė* 
j<*. prie 4K-to* ir So. donore 
gatvių. Prasidės I vai. po pie
tų.

Tni viri steugkilė* tuo laiku 
į verk *v<*'i» prakalki* ntsi 
lankyti. ur* išgirsite daug ar- 
ginlėtų žinių apie mu*ų tėvynę 
Lietuvą.

t.. Vyčių tliiengo* Ap-krit-iu 
• li'-ro pilimi rv|tetii-ijn įvyko 
praeitą |«-ttiyt*-ių, rugsėjo llltL. 
Mark U liite Stpinre Įuirkučio 
-al.'-je. ttsilnnkė grnžus bure

■ dainininkų ln-i linini įlinkių.
I*itm pradtslntii dainuoti.

M-i,- vi*l>ja-, p. A. S. l*iH-itis.l 
pn-iik,- gražią prakali*-!.-, liti 1 
L -lnma- visam t-lntrui gt-tvt* 
l.loti,-- ir ra-.’imlama*. kad vi- 
•t dntmiiinkni. pa-bivę viena- 
kitam ranku-, dirbtų.

i žii’inn r4it>raj! v 
tlalelį pntgram.-) 
im.-tyj salėje *tn- 
••Kt-rimvilio Var

.I<i *e*<-1ė broluži |Kignlv<i 
i imu ir ėirdimi žvilgterėtum ton 
|ui*ėn. kur aušta tautai Tylas, 
nereikėtų daug raginti* ir ale-- 
joti. 1‘nls žimttinn ir eupras- 
tiiin. kokia tųmlvn turėtum 
puošt ie*. knd gari*-* euobama 
galėtum M*-*li* mi likrinueini* 
I Jei urna laiavėa ginėjais.

P.iieime, kad milnnkę nekan
triai laukiamos vnlnmlo* daug 
grį ini tėvy nėn, u kini Imli ten 
jiem* laukiamai* rveėiai*. da
rykim pirma kų imr* gero dėl 
jų. Surinkim bent vieną mili
jonų <l<4ierių *j rnileuj dėl U lt. 
Kryžiau*. |uvru<ly«lami. knd ir 
uranų troškimai ir mirai tie 
|Mtly* kovoje už laisvę.

šį dnrtin prndi.lnnl, reikia 
kielnugiaueiai Jaunium, kurių 
širdyse gnu*iau*in užtinkama 
gražių norų ir pa*išwntiuM> dėl 
l.ii-tuvo*. Iš anketų Mieivailnė- 
kim. eneitarkim. knd atėjus 
rinkliava* savaitei luitume j«- 
sirrngę j įtari*. Ijtbiansia jus 
sesės lietuvaitės, kur tiek daug 
sykių jau esate jianslę savo 
gabumus rinkliavų dienose. Šj 
sykį lai įlar žymiau užbrėžkile 
sau nž priedermę, kad parody- 
lumėi gražiausiu* jausmus ir 
meilę įlel brolių, giminaičių, ki
tos dėl mylimųjų, kurie kauja- 
si sn rusų liolševikais, išganą* 
mis lenkliernuu*. |iarsi<lavė- 
iiai*. Justy dariau paguos juos 
liriduos stiprybės js-r L, Raud. 
Kryžių.

Vyrai ir atnimiiAite, kad at* 
eis jūsų |>rašyt aukos I Jetuvo* 
kareivių ligoninėm*. įieskupau- 
kil. Jūsų ilolieriai daug leng
viau užkalami dirlsuvėje. is-gu 
I Jetuvo* kareivio |s-rkniua lai
svė jums Ir man krauju ir mir
timi. Dnngiaus ir indsuniiiėsin. 
Patys nuilot ir suprantat. Ar 
ne.’ 

vauja muxikn*-kom|Maitoriua. 
A. Pocius.

Cluirui sok*i> ir dėlto, kad 
jame įlalyvnuja rinkto* daini
ninkų s|iėkos.
""Jaunime! Tau tinka draugi
ja. ypač ti-n. kur daug prakil 
mimo yrn. U V. ('lt. A|>»kr. 
t-bore y ra tn* prnkilminm*. č'in 
spiečias žmonės, kad įlainuoti. 
kelti musų dailę.

Apskričio elmras darini jau 
pradėjo. Tt*|el yra kviečiami 
visi mylimieji dailę, turiutieji 
p-rų įtaisų.

Dėkis lindau ir sesutė prie 
jo ir prmlėkit kartu tlninuidi. 

lle|M-tieijo* luina kn* |s-tny. 
rių Mark IVItite Siptan- parko 
svriuiin-j. 2!Ma ir lltilsird. 
Pradžia S vnl. inkare.

Z. M.

Veikalo **Muia Ponia Kit
kas". kuri- bu« hėinmu 
• I. *|>alio. *. m., rrpetirljn- 
M-mlpj. 21 d. rugsėjo.

\ t-i loši'-jat mi-bliinmi 
Imti į šv. Kryžiau* |wrap. 
-velninę, lygiai *<-1n vnl. vak.< 
Tik. meldžiamieji. nr*ivelu<> 
kit. Imkite jm-kirtu laiku.

Rrž J. J. Pnlekat

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
‘DRAUGE.”

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

Draugo” knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena.

Ka* imtų mažiausi* 10 gau** -iž 25r. Ka* 31 tai po 2c kiekvienų. O kas imtų 
nemažiau 50 ir kiliau gauna už pii*v kaino*. Kreipkitės adreau:

Draugo Adurinistnct ja 1800 W. 084h Btroet,

TURTAS VIRS S12S.000.00

X/MMrworfut«ms narinis UtntlMr
PA8ALPO8- POMIRTIX&8.

13.50. 47jOO. 410.50 ir 414.00 415000. 4250.00, 4500.00,
savaitėj*. 4*50.00 ir 41000.00.

Mėnesinės duoklės
RVENTO JUOZAPO DR-JOS 

VALDYBOS ANTRASAI: 
Sheboygaa, WU.

Pirm. A. (Irrba*, 1117 Krata- 
eltv. Avė.

Viee-pirm. J. Stausku, 1414 
Xrw York Avė.

Rašt. A. Bmsaka, RTi Iligb 
A ve.

2 Rašt. K. Sapiega. 1715 Supę 
rier Avė. ,

Iždininkaa T. Grigaliūnu, 1437 
8». II th St.

Org. Rak Ig. Enuala. 1717 
Krie Avė.

Maršalka M. Daunora. 
Daliurėtojai iždo: J. Hėklaitia. 

J. Kutknuskna.
Mitingai a*»l>oiia kiekviena tnė | 

>» »! I*1 pirtimi ta uedėlia.

sulyg metų laike jsiralymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl raiylds dabar — atsius natiaus 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinj laikrai- 
ti "Gana” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K* A. kuopos rsndssi visoso didtsnftso 
Amerikos lietuviu kolionijose.

P. MULEVIČIUS
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

AK AtHlMAS A. k.All.VUM MIA*. KKMAMCIAI IUUI 
A t lahnl Mrgmu > mH’io. Ihivo* !»

•tja. novtrtnttisa* trtlaolto, hualaL»»j»maA kraujo. inkstų Nervu 
al-aloua np, ku UteMMjlNi^a V*S» ŽŪM. ŽF IrVVUU Gustuos viH«« tad 
torvvrnmu. Vi* tir • feaijAU a»rM«aikjaa v»m*)o AimM-
kaj >r ui rnto>, U< n<<«ar k’fattu sero torikatai |<Malto*

lk-4 ha«la par>->b»Uvaw Mai irta ra« vtMl Kittvrto. Kraujo Talpin
io NrraatMMu lakai u ir IHunui imm cyduolra, ta: »u vartojimui
uup.lur gyduolė* |.radijo UUOo liitvaa •taigaut. ntirfrfi. gerai dirbt. 
Kraujas Uaivalr Nervai «m» stipriai difMt lakatai a t atgavo lieti* 
tikai u mna |>raa>k«<. utegtiaj oatouad* |»o krutino. Vidurį* rrž.ruaa 
iMt>ho po u.niuk.uiui vio* lig* lt*g>u 3 meoao>* lig arda va u kaa m- 

:t< |m* l Kielj Mnlutaraa Kalena. tr 3 tuJn aavn parsekau pn* 
.(•tau tolu skirtum* kaip tarp 4>mco ir naktimi Dabar jau»’tuoa 

• t’M linkai..*■ ir JOGC arklų dėkoju Aalutam* n įlietų 
V.ui ir t aktu vnaime aavw draugama kreiptina prto Mai utaras

TAKAM.
(Tl LUKAI. t»rrmTVOW J. KaHrmaa. m.t.

1703 Mo. Halnlrd M, Vi4eplMMw* Caaal PI t?. CBkogv. KU
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