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Ko laukia talkininkai 
Pabaltijo! klausime?

VON DER OOLTZ PA
S ĮTRAUKUS.

LATVIJA ATSIDUSUS PA- 
VOJINOAN STOVIM.

Ryga. -1*1. I-1 ("it vadinta).— 
Mililnrini* dovi*— laimi kri-

Berlynu, *tml. 15.—Gen. von Km jn talktaiakatt—Mauta 
<lrr Galt z rezignavo iš vnlricrių latvių prMųjeraa.
nrmijna. Tai |m»ekmė |mdam- 
hmk talkininkų Mato*. rašo Ta- 
ge. Zeitung.

(Tik dnlmr v«m dvr Gollz tiekai- Aldalvi armijų** kita 
resignavo.' O juk vokiečių vai- prie* kilę Movi abiem Danga- 
tižia amai tvirtina, kati taa ge- vt»* 
nerola* nieko hmtlra neturį, aarmatų traukinių 
**tt Berlynu ir -avarankiai vei- va.kierių-rw*ų linijai* ir nelei- 
kių* Pabaltijoj).

šamai-. Ertų artilerija U

džia prieJininkui pereiti per 
u|*ę. Kaip vokieėiai-rurai. taip 
latviai krlioee virtom* mėginti 
liereikėlti per ujię. Bet nepa
vyko taip tiem*, taip kitiem*.

Atblokšti vold^či*!. 
gamlė Ml* vokWų"pr.*kylio* i l,raritų aaktį vokiečiai-rnrai 

laivu* ir virau prirtatė Itrve- tuėgino perrikelti per Daugu- 
lio mirtaa. ražo DaHy Malt vų KirvAbotae. nž C mylių

To natira bikratfio tam “•
pomlenta* praneSa iŠ Ryga*. ,WT** ■’’***'*• 
jog |mlk. Avalov-Dermomlt 
)iak1nu*ę« tnlkininkų utieijie* "Uų. negalima parakytL Apie 
ntrtovų. ar jie galį* .ulnukti KI^SI ėiantlie ryte pulk. Ava- 
MlMlaikymu eųlygų nuo latvių, luv-llenmmdt i.**kleidė baitų

Matyt, pnlkiniakui neryk- 
eta eu ofen-yva prie} latviu*. 
Imtviai at.irako laikiniie** .n 
v<*ki*-ėiai. — rurai*.

Rygo*. Bet

Kns Vfikia^i nf. vokiečių H.

PANAUDOJA BOMBAS SU 
NUODINGOMIS DUJOMIS.

Oopenhagen. epai. 15. — Iš 
praeito pirmadienio latvių 
pranešime Įtažymima. jog vo- 
kieėiai-rurai atakuodami Ity- 

pri** latviu* imvnrlojn 
lumilma .u nmalingotui* duju- 
mi*. gi latvių užimta, mirėt** 
ilnli. laaulianhioja -u apkn.ų 
morlirutnia.

"Dideli nuodaliai padaryta 
uode ir mierte. Ibius gyvento-, „trineša. 
jų nužudyta.” pridi-dnmn lat
vių pranrAimr.

LATVIAI STIPRIAI LAIKO
SI TIES RYOA.

Neapleidžia jie dalie* Rygos.

Waahington, tumi. 15.—l‘re- 
-<« —M- - RĄTf------ -- -■»—»- Ir,.- ITu KUO* -

met pnavrikidųa. Vakar ji* ne-! 
ramiai praleidę, dienų. Dėt 
praeitų naktį j«* eveikato* Mo
vi* kiek pagerėję*, anot pra- 
neiimo gydytojo Grayenno.

Vakar kabinetas turėjo .n- 
.trinkimų pirmininkaujant 
valdybė, mderetoriui taneing. 
Nubrinkime aptarta prvxi*h<n- 
to liga. Ištirta, jog nežinia 
kuomet pasvrik.ių* |irvzideo- 
ta*. Tad kabinėta* nn«prendę* : 
pamainyti prrzulmtų ėalie* 
reika1no*e vien jo sirgimo mr-1 
tn. Knliinrtn narini |m.i*lnlin- 
bų įlarimi. ir taip vrrių vira** 
ėalire reikalu*.

- 19
Gel-ingfarM |r<in**nm:. j**g 
ImlM-vikų valdžia •anų- reng
ti** 
momentu, ^Kuomet pratruki 
mieetų Kr.c kų.

t Kurdų 
ėmė g.Di tikina anuija pra
eitų nw*m*4> 
už imi am 
mr-to OrioL
.varliu, ge Cinkelių mazgu-. 
Anų duitų I livo pram-ėta. jog 
grn. In-nikii ai tekę, ir tžriol).

j Dėt Moines. Iowa, <pal. 15.
Itaidg** -tovykliui nikeliavo 

25S amerikoniėki kareiviai. 
Jie veikiai Im* *lem**Wlizu«di. 
Jie apokritn. metu* tarnavo 
NHtrrijnjn. i» kur n**-*enai yra

Bolševikai Apginkluoja Visus 
Gyventojus

ParyžiM,
nu. 
rabtj 

Iltimi 
i jiem* an 
Ii*

Vtraj 
vilnai.

rijo* vy*knpa* Garrigaa. No-įl**’ 
koma, jog ji* nepa*vvik*ių*. '‘"f*

u,,;2vik'J ąt- parvužtavų. Kareiviai parak... 
' (ja. jng bolSrvikai Kurijoje pa- 

kurdui, yra *1**;rangiut.ja. Sako, už melų, nr 
H.*ku mvhtt «..n| n„|.^nn iM,^.v;kni x„|.

dy*ių m* tik vi-n Itu.ijų. I**1 ir 
Siha-rijty.

Sako, niliiiirola- Kolėaka*.
Silu-rijo. valdžia, (kuri |>av.i-|
•liula vira* Nuriju, imperija*iictlir* gyventoju. Iu* jokia,- i* 
valdžia) galva ka*lim neten-rimtie..
kę* rrikiantojai di|tnmm. Joj Tokio- žinia- pareina iš p.-t 
kareiviai daleliai- būriai- )«•■ 'tograab*. 
ra-inų ludša-vikų pu-*-n.

Nako, jog šianalie tik vien*
japtmai žymiai eutrukalų tai- linituuiri turi pažvedi 
ševikų veikimų Nibrrijoje.

liškų mylit) nno 
Ritame um*ta- yra

Platinasi

NUŽUDYTA 81-

nerimavimai

Oelsingforsaa, -jml. 15. — 
llu-ijo- *>ivietų valdžia pa- 
I ••ll«'- |mr>'-alytiių tuojau- pra- 
dėti iuilitaria>ai lavinti vi-ua

gauti atnakyinų j ravo paeiuly- 
mue i*ertrankti kovų, kų buvo 
|m*iualę* ltrvieliu telegrafu.

IU latvių anuijo* vada*, 
grn. Iltirkaie. nęątkrri|e- į tai 
dotuo*. Gen. tiurkai* ėiomi* 
■limonii* laimi pasižymėjo 
veikdama, pri** užpuoliku- 
vokiečiu*-rn*n*.

Gen. Burkai- Šiandie para
kė. kad bttviai neatid uorių 
pri<*ininkui viao* ttygo*. nor
ta ra i -unaikintų pu«ę miesto.

Latvija dideliam pavojuje.
Pulk. Avnlov.lirrmondt ain

io latviam* armietieijų. Ib-t 
latviai eu mųateilikėjiniit j tai

Premjera* Tluinn -ako. jog 
l*e tnlkininkų (Migeli***- te-ra 
viltie,. eurtalidyti lati.ų krau
jo praliejimų. Nako. me. netu
rime kitokio im-irinkimo. kaip 
tik kovoti, kol liunime virai »u- 
naikinti.

Premjera, šiandie imžymėjo. 
jog I.atvijo yni d**|*emtiniiuti

vinm ludM-vikų vakienme Km 
•ijm*.

Tai klau-imų anų dietų 
-var-tė vokiečių kaitinėta*, 
lt—t nieko galutino mrantarta.

Ttm tar|iu -|*;iu<la pinčiai ap
kalki talkininkų |*a-iulyiuų. Ir_ 
k imtu- vira -|>uu*U yra |>ri» ,
šinga tam |m«iulymni. Sako, 
jog vokiečių vira vilti* atei
tyj. yra rvtoo-e. Tnigi vokie
čiui |*aty- prie, rav*- nu-idėtų 
t*l<*kuo*lniiii Itnrijo. gyvento-'

Purėdytua* (mrakyla. j<*-.- vi 
.i val.lieėiai luililarininu* In- 
' * ‘ ‘ ‘ . i vi-ų

''nikų. kok. yra atliekama* nuo Kiti laikraščiai rako, jog 
Brt Kolčaka raidžiu* žali ‘darbų ukeer. •Vnkirtija negali Kurijai alsi-

Į Ta. |mt yra ir *u dariunin . '« l*ėią įtrienumr. Ka
' ji*. Pnri-ju. i* dari** paval- turiu llu-ija .n talkinin 
g"k. ap*itai*yk ir eik murtnm kai. buto Idokavuri lokietijų. Įh 

<•« nmatumiaujama. jog Imi. Ta* buvo m-bara- įtaikia*. To- • • 
iriviku* a|u*»e baitu.*. ktumu-Ž k’M *e*<>'W» "••**» atlikti 
•*dėrvikų vnldmnnjmi H.trijtm )?**’'* bavuriai ravo prio 
•'•mė briattlii* gm. Dmikino ir ėininkri. 
Vndevnčo anuijo*. ‘ Kiti laikraščiai pažymi, tad

_____________ riš lo* libakado* butų nauda
V0KIE0IA1CS NESINORI (ik talkiainkam*. Gi vokie- 

KTI PRIEŠ BOLAEVI- «•">. kaipir nieko.

I. 15. — lė Hy.
jog Nicilijo* 

ralrtiečių dau- 
a. rarinėom* 

ė. Dange- ninkai kitaip nuparakoja. Jie 
ti**i*»g tvirtina, kud boISrvi-. ka***.

|4eėia.i nerimą- kam* artina.i |ia*4ntini- gu- 
iai ginkluojąs, ks.

buriu* ir nž|ml-, Ka. via gali «ia1*ur žinoti.
‘kieno yra tei.yhė.

IU epai, iii TALKININKAI TYU. 
pavogė 16 -----------

kur pėir Londonu, *fm1. 15. —Tai- 
Tei*- 'kininkai tm> tarpu tyli ir nie- 
liauiU 'ta neraku_ ai <- __

įvtuų vokiečiam..
Virto- Ibiiįv Xew» |mžymi. 

j — Ryma.. *paL 15. — Kari* jog tai lalaai "puiku*" tiaik-

N«W Tortt. epai. 15.—Visam
Xew Varta uo.tr |mritaigč;
rireikn*. Aiandie darbininkai laimėjimo Šventę italai via ta*. j«-i talkininkų di|*kaita1ai -iuįvmų |*ri-i*b'-ti prie lib.kr 
gryžtn <lar1mn. ;turė. lapkričio 4 d. drpia lokiu. Taktu**._____________________ ___
_ __________________________ -________________ t______________  ___ ... _ ■ _ _

tžuSOPA PASKENDUSI TO-

Berlynas. -|ml. 15. - V..kir PERINTUOSE PINIGUO- 
viai auti tnlkininkų gavo įm- 8E.

- z

1 Sa Latvių Armija, -pat. 15. 
—Vokirčių-ni.ų kariuomenė* 
imkilima- prieit tat vijų grn- 
nu*ja tie vieniem* latviam*, 
bei ir vi-om> Palmltijo. tau
tom*. Pavojui* yra vieno*!*., ar 
l*ulk. Avnlov-Benimiidt nt.to- 
vauja ru-ų imprrijalizmų. ar 
vokiečių militarizmų. Vokie
tijon tik.la* |Mt<*i*avin1i Pultai. 
lijo* viešpatija*. Ci ni.ų In. 
prrijalidų tik.la.—Mtnaikinfi 
ėia tauta*.

V i.gi latvių vyrian-yl**'* ne- 
|a-nluiiK nuaimiutui. Iu«tvijai

Ir

Oopenhagen. *pa1. 15.-K ii*.
tu*'1 voki.-a'-ių rti-ų nrmljn anų.,t..vyj. Viri laivini šianalie tik 
dienų pnkilo oT.-n-yvon ir |m-||r kinuria: "kur yra laikiniu- 
la*ia|a alurlmii šarvuotu- nuli*-||;ili»” 
mobiliu*, vielotiii. htrp latvių
imkila. imriattlm. .Ii** tolokų gu PERTRAUKTA SUSISIEKI 
lų nt-itn.-t.'-. MAS TELEORAFU.

B*-t v*-ikini ntdgnvo. «n»i- _______
Inukę tuojau* edų pngvlbn-.i Berlynas, -pnl. 15. — Tarpe 
m kuriai- jie yra |«darę mili dterlvn** ir Dygu* pertrauktu* 
1 įtrina- -nnlarvę.

tatvtni toal nlgnvo inirijn
tyvų ir ptud.'-i tgnl pri** v** 
kie’iu*. Išnaujo jie perėja* 
Hauguvi, ir užėmė praeitų •«

SiHi-irkimn* trlr^nihl.

SKOTAI PAREMIA AIRIUS

InUerika*. Imt kuoveikiau. .u 
jai* .toti taiko* taryl*o.tm ir 
|m*laryti taikų.

Avalov. turbūt, manė Imi**- 
vikn* |M.i**kti eulnt-kimiut 

, latvių ir erių anuija.. liet ja* 
tarai žygi, kartai* gali tuo. ir 
kitu* .imrtinti *u lai. |Kiėini- 
Imlževiltai*.

Pulkininkas vadinamas 
i (daviku.

laitvių vyiiau».vl**'- gavo
legraiuų uie* gen. Yii<l*-ni*'i*. 
Trlegratiatj*' rakotim. jog pulk. 
Avalov-lb-rmoadl yra l!ti-ij*>< 
iėdavika*. Kaip ji., taip jo 
vnblonut kariuomenė yra i* 
liraukta ii iiaurvnkarim'-- ru 
.ų antiijo- tune*.

Gen. Viid**niėo diminūun 
(■■gelhon gali ateiti nr tik ;p*kyme ravo armijai luižymi 
Maure* eono kaimynai—ertai "«•* •<•••'• ru"V <»riri**rai tu- 
ir .uomiai. bet taipimt lietu- klamylų pulk. Avalov-ll. ir-*i 
viai ir net l**nkni. Nu linui. ;j«o neturėtų nieko bendra, 
tautom!* laivini l***n*irai gali ••en. 5 mlenir at.iliepin į te
veikti.

tat vijo- iiž-ienių reikalų mi- 
nideri. loini- dimomi* i.ke. 
liauja b-nkijon Ml -|*e*-ijul,. 
taiaijn.

Tik bolievikus stiprina. 
Daugeli* ru-ų. rrakeijo- ir 

lita|K*rijnlizmn -alininkų džinu 
gr*i. kiiom*-1 pulk. Avalov |l*-r 
m**n*ll pra*l*'j*i uTrti-yvų pri** 
tat vi jų.

liet jų 
Mimai*'**.
kn*l tarai 
ma- yra nii’kn* kitu

juo n**turi*tų nieko l>a*n*lra.

džiaug-tna* veikiai 
kuomet jie i-itiltiu-, 
jų pulkininko veiki 

kntp tik
!-**.* xil.ų kaip 

utilitariniu H ii?

GlAsgvtv, -jai. 14. Anų

n

vaite spirti ta. ravo pririja-- fi įvyko Ikotų guria u tiptiuima
Ilytno-*' ano Daturuvo* Ia' I kilnu*. Parrlkalantn įdrigti tumuliu, taip

viso n< tipL’idft llt > dalie.. ' Airijoj,- r^puMikn l’ndnryšu *niui*. 
i>. knd Anglija nl Pulk \vn

PIRKITE KARES TAUPY ravo kariuomenę iš šiandie Pidm
MO ŽENKLELIUS (W S S ) (Airija*.

-u- ru«ų ofieieru*. kml ti*- a«p 
lei.tų pulk. Aval**v-B. karino 
menę ir |«-n-itų j ėinnrvnkari 
nę ru-ų armijų.

Kolčakas ir Denikinas tyli
Tarai gen. Ythleniėo i-ul;y 

mus Mipnintnma. n*-*iiri dide 
l«— vertė*. Ne* ji. y rn lik dali*-* 
ru-ų urmij**- vada-. .1*. virš* 
įlinkai, yra gen. Kolėnkn. it 
g*-n. Deni kiną*. B*-t titia-lu ty 
Ii. Tud abmceli* mnn**, j**-.- ai
du nieko blogu nenmto pri*-- 
pulk. Avalovo veikimų tat* i 
joj.

l»*ii. Y talente dnlig*-l .**■'*> 
kvietė |wilk. AvuIov.į lt*-* 
ruondtų veikti .n jių* I. mitui 

U.I1-.. .1.*- IL* .. .

JO-
I’ulk. Avalot B. rtatori vadu 

vaknrinė. rtt.ų armija* ir -n-' 
kori ji- klau-ų. tik vienu g*-fi. 
Ib-nikiuo įrakymų.

Viram Kurie |*ulk. Avalov-* 
lt. kariuomenė teeinu, kitaip 
nevndiniuiia. kaip tik "kolen- 
kine.” .lo ofiriemi nnt rav«* 
ejadrtų turi dida-liu- Kol*'nko 
tnieijnlu..

Pulk. AvmIov-B*-hiw*ihIi 
.kelbia ir |*tdniko g»*n. Deni- 
kino ini|M*rijali.tiia* idėja.. 
Tt. i*b'-jo- jau keli- kurtu* vir
iui buvo |m*kell*tu..

Pa.1arai.iai* laikai, kaz** 
kų «uvažiavim<- gru. Ife-nikina* 
|*a*llkė. jog tlelllri llllt tlei jo 
kio- E-i«mijo-. tr-i tat vijo-, 
nei m-t Smutijio*. !n-t itk vie- 
tut Itu-ijo. imperija.

Ve kokia Ih-itikiuo idėja.

Kų<i mano talkininkai?
Apie vi*ų .tolį tatvijo* 

prrtujera- .tni kn -ako:
"M'Oi li.'ti-u. ka*l laiku-. 

Luotie-t talkininkui galėtų *lu** 
tž miltu* |*tgell*a. gal praei- it 
m*- turi-iiiH- rvtotie* ravo ma 
žemi. *|**'-k**mi-. \lu>ų yra Vo
keli milijotini raly gitui- -u *l< 
■Ižiunju |*nraulitt. Ib-t talki 
ninku! tiara* didele klnidų b-tr 
■Intui nui- -mnngti. t*i jri l>l>* 
gai darotiui mum-, tai tn- |*nt 
dnrtam.i finouiliiii.

"Be kitko, m* - ••• me dar lik 
pirmutiniai, kalti*- k*-t**i 
nuo »a*ki*ėių ru-ų n-akr 
J*-< lalkimnUu* ••malte at 
k*> o o ginti, t.*i ntei« |*,| 
laiku- kiH-rtr-i talkininkn

Universitetas jam indėvė 
augičisusių mokintuves 

laipsnį.

Į Syrscnse. N. Y., -|>nl. 15. 
Virto- univrr-itrlu. ladgų 
knnlitailų M**n-i*o a|**l*>vnie>.io 
nugri-iaii-iiioju mokint iiv*. 
Iai|*niu žnioni-kumo d**L 
toraitt. l-killuyb*'—•• iluly viivo 
upir luti kunigų ir |mrauliuių 
mok-liniukų.

Mi**ta. Ik-lgij*» primatų 
niKniolžiui |at-»-ikino. (tvari 
jo-.- dalyvavo npi*- 25j*st žiu** 

*nių.

8. V. VEIKS PRIEŠ ORUMO 
JANTJ ANOLEKASIŲ 

STREIKĄ.

Spėjama, jog darbininkai bus 
sutaikinti su kompanijomis 

I

I Wsshington. >|miI. H. i; 
Bnhujtj liūnu/ 
I»ri1 • nr tni knbiiM*

im*
Liu(l L«’lin •iilnikyti nn 
tfb’ks-in •1t«,ikn. kur* vnli |k*- 
kilti ln|«kri‘"i«» I d.

HUi lilti*. kad dnrl'iiiitikni *i 
k<(iii|Mni,i«»nii* ntimiijin* Iniy 
♦*n* ir vi*kn* lurč*

liti

31

pr
tyl

ORAS
SPALIŲ 15. 1919 M

4

Londonas, -|wl. 15. —Vietos 
lankininkai atkreipia įtarau* 
lio •lomų į Taktų, jog >inndi« 
vira Kurtum tie-iog j>n-kenda- 
-i imperiniu**** piniguo**e.

Po kari-, (atkilo naujo. viriL 
|ailij*t». To- l*r jokite alodai- 
to- -p.iuz*lini;-i |.>|x-riniu. pi
nigu. it |«al*-idžia juo- apyvar
ton. Elgiuuiu-i m-al-ižiuriut j 
ateitį. •• juk ateityje toms 
vir«|ait įjotu. I*u- daug vargo 
*ii tai* pinigai-, katrie netu
ri jokio- vert*'—. n*‘M l«e gva- 
rantij**-.

Naujų vi*-i|u»tijų gyventojai 
žrr'm-i Im*- pinigu-, taupia 
juo-. D*-t ji.- nežino. kml liti 
pinigai netek- jokim vertės, 
kuomet tarptautini* Fman.ų 
l*Uln- |*» kun* |*u»kelb- šaly- 
•e reikalingų tvarkų.

N|uiiir*lituiiui glėbiui- pini
gai šiandie turi kirk vertė* 
•SI 1II.I* • aly-e. IU už-ieninuM* 
m i koki***. Pii-kui tie pinigai 
l*u- l*e joki**- v.-tt*'- ir -nvora 
rali -•-.

PILSUDSKIS ŽADA AUTO
NOMIJĄ

Variam,
• lietui l*-tlkų vii 
l’il-ml-l 
t*-nni 
jiutit*
t iillll 

gnlė-ių |»ty

b’tik I) 
tnn*

Su tolinf

>pnl 15. — Anų 
|*ntij**» galva 

11. Innk-'-i M*n-kr. Jie 
knlle-tlilttui* linltgU- 
|*nia*lėė* uutonomijų. 

i. neužilgo l-olt cmliini 
ravimi valilytlv*. 
jog l*<i lt godžiai 

iiri laukti nuo lenkų, 
toaiot*- tai dali

jo*.

B"*

kinti.

4

1

I
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-DRAUGAS* 
uiacaaua mr.y nuan 

t tuar i:srra* aMtsn ri 
MtaraAa rv iu-iMiiso oa, *■*, 
taao w. aam kl. enraa*, ihimu.

niiMs o*- s. iMitirnos 
Om Tmr......................................U*
at* Mosii»................................... aaa*
rtenda,-. EdlUon...........................

Adtmi-uii: ntir* ou «ri>l>c*iloa 
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troite ir negalinta tikėtis, kad 
eitų skelbti faoaėos naujų 
reikalų, palikdamas savo pa
rapijų. Sunku žinoti, ar atsi
ras kas kitas galintys tų išpil
dyti nedaug blogiau už jį.

Lietuvių kareivių organiza
vimus Amerikoje jau buvo )*•- 
pnub-lųs jsijudinti. Jaunuo
menė ir vi-uoim-nė jum pri
tari-, būt ludandžio ir gegužiu 
mėnesyje iškilo kiti Įtaisai Ir 
kiti sumanymai. “Drangas’’1 
rašė, knd jie nusti-lb- kariuo
menės organizacijų. Jo žodžiai 
įvyko, liet nei jmts dienraštis 
negali tuomi pasidžiaugti, kad 
jo spėjimas išsipildė.

Bandysime pavartoti visas 
jiegtis, kml nors dabar silsi- 
įlarytų sumanytoji Engli.-'i 
spruk i ng ariat Amcrican 
llrignde. ir kad ji keliautų gin
ti Lietuvos.

Tik mulus rodosi. kad tuos 
įlalykus dar reikėtų aptarti A- 
iis-rikos Lietuvių Tarylmje. 
S|«nlių mėnesyje ji negali pil
nai susirinkti, liet butų naudin
ga ja sušaukti la|ikrilyjr a|iir 
12 ar 13 dienų.

Darbo Konferencija

.Imt perėji* ]sniia savaitė 
ir Prnimaiės Konferm- 
\V>i-liing1oiie. Pirmoji 

iškilmė*, antroji

l>:irl*o 
cijii* 
diiiui buvo

•ii
.tiKTiii liuvo iskiiiii*•*. antroji

Dėl p. Balučio Laiško ''h'i,vnrk' ,'“,>-~ ________ jtlė ir tikrasis tlarims. Visiems
Kad* ŽUHHI1S SUsipvke Už "U,i*^ ‘W U,lk’'» 'F

kų mirs ima ieškoti.' kai ra, ’.,i,,f’ių slroikų luiv.. žyh«4i- 
• - • • ...................JUM vilties žvalgžilelc, kuo

met K, Gouija-ra, Amerikos 
Dnriat Fcdcrarijo* pirniinin-

tavo kaltesnis lai jųdviejų 
•uripykima* didėja. Mes n*-- 
norins-. kad nršėtn is-sųlaika , .............. .
tarp buvusio “Uctuvus” Re- k«*S l-siuk-. kml Masbiagtom. 
dakturiaus ir tarp .lalmrtimo tazty lyg teisė-

■ kjiu ViMiok ka* dariumakų bm fah-
mm aunas įsaimr reikia uu- -------- -- ----------
ta*, kad tėvynė mažinu kra P«h*« statai {mrilian-

“Draugą” velėju.'Virtiek kas .*’ ,Mr’’. 
tavo kaltas. Dabar reikia lai-; ,r *•

lėtų pavojuje.
Po nsnu-nin*- įžangos p. Bu- 

lūšio laiške jrra du daleliai 
svarbus dalykai 11 Lietuvi** 
Paskola Amerikoje ir 2) l.i-- 
tuviški>„ knriiiiimcis'-.- uruliui- 
zavinui* iš Aun-rikin-ių.

Mum* ne«|r-nk«mai skaudi*.

tų. kol ta Konferencija išduos 
savu ištara*; apie tuo* daly
ku*. <lel kurių kilo ginčas tarp 
dartulavių ir įlarbininkų.

Skaitant Gitmprrso sustaty
tus {msiuly mus širdyje kil** 
vilti*, kad streikai greit užsi- 
įmigs. nes darbininkų vardu

kad tuodu dalyku eina taip ‘f’"* .«***’. l?“
lėtai. Juodu abu taip retkalin-i,'.",'a' «F
gi Lietuvai, kaip inndist žti-j'1^ n 1’*• u,‘- 
vims. kaip oru- |aukščiam-. Kmifen-ncijoji- susidarė |ten-
Tik reik tų, kml iuuihvm- iš Liolik.M a-im-ttų komitetas, 
nykių nesveikus įprotis nz.i*-1l<'“1 j'” "P’nrtų |triešin-
pirti nnt savu Įiiižiun; ti|ii*-rei r11’ ilnrlūninkų ir ilnrlslnvių 
kalingo simmny iii*i įvykimus* •'•'iknltivinms. iilnnt visoje <li- 
budu*. Tu. įproti* kilu iš ly 'l^'M*' konferencijoje, visiem- 
giai nesveiko tmn> |«ii.sly'i 'iitrium. esant, greičiau galėt*) 
savo siiuinniiiętiiiis |atkrri i'.'kli sutarti*. Ių l'enkioli- 
piant viešu* reikalu- i Įiartijų!^”' Kmuitctų laikraš.
vėžes.

Lietui**- {Kt-kulų jiykitili 
Amerikoje n|ei*'ui*' viena |>it k- 
Ivlrn* lH-ndroiė, M*-, toliau *■ 
santieji nuo BoMiuta dnr mn 
žai jauėimiK* jo» dii.bštmiu*. 
1m-1 nintyt. kud mitp-ci* l«- 
trukdymo.

T;j trukdymų galėtų i*v*-tu 
ti i.ietuiių l'rekyls** Itemlro-1 
vė. jei sin-ilų j sutartį -u ki- Į 
tojui* |iaiu,-i**- lųši*- draugi 
jomis. Jei mokėtume broliškai' 
dalinti* priimi* ir gar 
tai greičiau dnrlm. mi*l 
mr ir turėtume il.iueiait 
byi gulįs-.

I*. Bailiem uri
Anu i iki* -’iiit u|<
V-š.i l.iit ui m

šiai ėiiH- vadinti “Steering 
<'ointiiiit«-<-. t. y. vairini* ko
mitetu.-. I

T,t

n:

•I

Laiškas ii Paryf A ' ’

patarlės, “ii petie*,”—darPuri*
Rugsėjo 27 <U 1919 m. stipriau negu padarėte tai mi- 

(ierk Prof. Pr. Bučys,
Cbicaguje.

Gerliiutiiasai
Rasite, .linus bus šick-liek 

stebėtina gauti šis laiškas. Ste- 
la-tina todėl, kad, jeigu aš ha- 
vau teisingai informuot**. Jus 
kfliistse svariiiuosc siisirinki- 
iiiuoH- išreiškėte laimi minusi
nės rųšies nunumuę a|He mane, 
primesdami maa tikslus ir Žy
gius (sųryšyje mi Chieagu* sei
mu ypatingai), kurio buvo iš- 
ilnva “{rletkų.” <• iw renhls’-.s 
ir kurių aš jokiu budu negaliu 
{trisiimli. Vėliahs, atvykęs l’a- 
ryžiun, mačiau “Drauge” už- 
metinėjimiis, laik aš, atvykęs j ls-i iš pusės Anglijos ir Ameri- 
ėin, iiž visuomeniškus |ėnigiis kos mes turime neabejotinų, 
mėginsiu sti|irinti savo |mrtijų Imt prifiažinimų (galutinį) gau- 
ir tarnauti jai, liet n, visuo- Irimo tik tuomet, kada pūty* n- 
ineis-i ir “ Draugas” skaitė ............... ..
reikalingu at kreipi i į tai Lietu
vos laidžios atyilų.

Man. prisi|mžinsin. skalsiu 
Imvu visa tai skaityti, jeigu tas 
išėjii iš įsi Jus irinnksisis. arlm 
su Jūsų aprutulta. Jus, br abe- 
jimės iH-žinojote, kad salti iš- 
ieistuvėse t'bieagojc nš riešai

in-tann- straipsnyje.
Lietuvon nepriklausomybė* 

I klausimas šiuo laiku yra nely
ginant I* rome t ras C'hicagoje: 
šiandie augštai ir rtslos užtik
rintas, rytoj žemai ir, rodos, 
visai heviltis. Situacija maino
si kuom* kiekvienų dienų ir rei
kalauja m-iiapnudo nervų įtem
piam, knd laikyti vairų tinka- 
im>j vagoj—nepasiduoti penli- 
driri ritalasai iš virau* prasės ir 
Iterdidelri desperacijai kita lai
ku. Iš įvairių ženklų ir prityri
mų iim-s aiškiai sprendžiame, 
knd Idetuva ir jos valdžia įla- 
tar yra “bandymo faaėjc:” 
prielankumų savo neprigvhny-

trilerius- liudijimų jog esame 
prilin-iidt ir galėsime nepri- 
klausomylię išlaiky ti, aitų “no- 
vieSjato” lamdymų mes ėia tu
rime progų jausti kuone kiek
vienų dienų ant kiekvieno žing
snio. Nesykį iš įvairių kompe- 
lentiškų šaltinių mums duota 
siųirasti aiškiai, kml musų ne

užreiškiau. jog vvkstnni l’ary- Įpriklausomyhė* pripažinimas 
/.nm aš. mirs budimui* tautiniu jpriklansu mi» to, kaip ilgai ir 
ku. is-*kai1aii galiniu lialyvauti kaip smarkiai mes gnlėsinr 
lurtijinėj (sditikoj ir jog esant 
l'aryžiuje aš negaliu būti ir 
ndaisiu partijos žmogumi. Irt. 
kirk leis malsi jiegos, Steug-puas. partijų 
muos Imli ir Imsiu vien tik fėr-anias ir visos tauto* neatlaidus 
taria. Aitų (mstahų. kaip ini-.ir griežta* vikiai** ton liak- 
nėta, aš viešai (onbiriait (’hica- Jmėn yra rakta*, tari* atidary s 
gojo, atkartojau New Yorfce, ir mums duris prie laisvė*, 
sulvg jos elgiuosi iki šiob-i. Ir l’cn-inairt nuo aitrinu pasta
to i temanau mainyti, nes parti- Irų |>rie ib-tališkesnių norėčiau 
jinę kovų rimtie mnmente, kol 
IJetuva dar nėra pri|i*žinta.
skaitau vidujiuiu valstybė* vė- tavos valutybri ypatingo* reik
alu. kurį* privalo Imti išpjau- šmė*. Viena* yra—4iaaa*iui* 
tas—kitaip jis impjaus pačių Idaurii 
gimstančių I Jetuvos valstybę.

Ai laiškų Jums {atrašyti ma
ne Įasknlžno Jūsų strai|tsui* 
••<»|*izicija Lictuvit* Vuhlžiai,” 
lilpusis ‘'Draugo” uurn. šili
me. Jį (rendeaitę*. aš negalėjau 
susilaiky ti netarę* Jum* ariu 
už jį. Ilt-agnvihuiM prieš “lai 
Ūmame Imlrprntlanlc“ |>riva- 
Jo Imli kuostipriaaris. ir jeigu 
Jas žinotumėte, kirk šisai laik
raštis ir jo medžiaga yra IJe- 
tiivo* priešų imislojaiua pran
cūzų prcHijr; kiek jis Hogn lai
daro. k:ii|si (mėtų lietuvių b-i- 
džiautas.—Jus gal liuttms-le nn 
>iiiH-lę pirštinaites ir rėžę, anot

“to stiek it aut“—išlaikyti 
landynių.

klusų vidujini* saritvariry- 
— —_a:i^ mbanupiuKvi-

atkreipti Jūsų styriu ir porų 
įlalykų. kurie šiandie turi Lie-

U* žinote, 
šiuo laiku

imas. J
•kad IJetuvos
yra didžiai sunkiame (mdėjiim- 
tuo žvilgsniu. IJetuvos priešai 
riejo visas viltis, kml finansinis 
I sietuvų* valdžios krariia* bus 
ir politiškomis jas Ismraims. 
Tuomet valdininkai ir armija 
fl|*ie du mėnesio laiko laivo įs
nigti. nesunku buvo sau įsi
vaizdinti iiasekmes. Tuo laiku 
prirengta ir eoupd'etat Kaune, 
kuomet tikėtasi valdžių nuver
sti. ir tik nepaprastas lietuvių 
pasirįžiinas išgelbėjo situacijų. 
Keletas milijonų dolierių galė
tų Lietuvos valdžių {atstatyti 
ant tvirtų kojų. Kol neprigtu-

Itariiilaviai. jiraukdiimi ši- tartys su iMonėmb nėra vi*--
Kaip Ulini |<uknii|ri '•’! sakinį į savu užreiškinių nų dernnėiųsi reikalas, u kad 

priklauso iiimi vairo pnkreipi *'rai nefairodė. kml jie nori dar yra: ir I) Dievas, ir 2)
nm. tnip ir visos Kunfervnei- nlsargmi a|reili su skaudamo- visuumenė. ir 3) trisybė apgi- 

durlmi turėjo atsižiūri-1 i • •"'* »*'o Wkų vietomis. Mok- minti siljmųjų reikalu*. Tie 
sliuinkni gali ginčytis, ar p.

. kml 
duoti 
in* nr

* į*1* 
tu kumiti-to |inkrni|tų.

K...... ln|si *u*tatyta* l<:"r.v ><l.'*ta nr ne. Irt apeiuo-
H i-tiigiii ir Įiiul-riiii. Nei duf 'mudo«. .V|*ė taikos.
Iiiiiinkniii* nei darbdaviam*I Dūkstanti* žmogus turi muty- 
ii-buvu skriiiudu*. Ik-t štai i *'-.*“** į‘OM' dienus,- negnlinin tęsime: 
komitetų ateina aiškiai ir mm- įkeisti darbininkų.
eklllli išllėltl. dlirlsllll ių |UI
.litiu*. Tarp liaiigrliu gerų ir 

t»-i-iiiaų dalykų ten |airašytu:

Nei mm Heliu darlslalut 
i“ galonu reikalauti, ka-l ji*| 
tnrtų-i *u iiMiii-iiilni- nrb-i| 
kuopomis, kuriu ji* ncMtni- 
du. mini kurie u-tu ju *an*. 
ditiinkų išrinkti i? jų pmi i 
tarpo.

Ta- sakiny* išrodii gra 
-.u . I***t jį išpildyti galima t- 
litai *u*uiurinnnl dmliitiinkii 
tijung.'i I unija-1. Tu. mki 

i*y duisLi tei— darbdaviui im 
pripu.itili tukių unijų, 
,u im dalim Amerik 

nimfas i 
lupų. .1

akini

■ itiy* ym 
t<> II. tšn

i, k»ki<> 
toje. Tm 
iš p IT 
.lei Kon

tm>< teisę tunu kuri* juo* jiei- 
irjd< •

Tų (Kijiitusi konferencija u- 
; t idėjo siivo {Kisėdžius iki an- 
j trudivniui. 14 spnlių. Kas žiu 
nr ii/b-ks Įs-nkių dienų šilam 

.dalykui išlyginti.*
Visi, arini Is-veik visi, darb

daviai ir Konferencijoje ii 
Vuiriiimnn- Komitete tiki, kml 

|,i. Gary‘o |užiurit vrn liesa ir 
tvisyls. apgitumti prntiHMiijų 

! nuo n.-fur-. Vi*i darbininkų 
nl-ttrtui tiki, kud Iš |«ižiur.< 

iiimimi>>-<ii {Ktpjuilja I* 
į itnija*-

X>-ra ko tei ti- j giliu 
i linui- rivndžiojinm*.

tik mito
, j»»*. I* llMIĄ
I LZ**u.«. 12 i.-ii.t /.llllal t* IIItM’h • tUlIK’e

:visi trys gali turėti teisė* kiš
tis j sutartį žuuigaus su žmo- 
gnm.

Dievu įsikišimų neu|>svars. 
tat yra sukinės ir 

pri|mžįs- Bažnyčios tiarlms. IJcka dar 
visuomenė* reikalai ir silpnųjų 
itpgynimas. Iki šiol už silpnes
nius darbininku* užstodavo 
unijos. Galima ginčyti* nr jo* 
gerai ir užtektinai užstodavo. 
Imt negalima daryti, kad nei 
ju* neužstotų, nei nieku* ki
tu*.

Altejujame ur Wasbington'> 
Konferencija išias gere*nį dar
bininkų užtarėjų už unija*. Jei 
išrastų, darbininkai nesiprie
šintų.

Vieno ibirluninkų apgynimo 
negana. Dar nokia, kad taptų 
išrasta, ka- apgins., knd darb 

■ ų it įlatbtninkų koiilrnk 
nekenktų visuomeia-i. at 

bu kad M-iions-nė* reikalu ne 
užkrautu uetci-ingai ant n>- 
... I

Je

lla-l

>!l

■iu dalyk
Kutllvi

«ti •

Trečiadienis, apšilo iŠ,

■tyU* nėra, nėra taip-gi 
Hgrbėa tikėti* vaMUta* p 
lo* užrabrityjo. Uotvva, tem
ti ketvirtdalj savo amų Ameri
koj, žiuri ir tikisi pagalbos iš 
ten, mm, akvvaizdoje viršuiinė- 
t<>. 1 jotum* likimas galima sa
kyti, šiandie, daugiau* negu 
kadn nors yra Amerikos lietu
vių rankose. Paskola tarp Anų 
lietuvių yra iieišvougtiiia ir 
nuo jo* {amisokimo priklausys 
laimi daug.

Nuu valdiškų Lietuvos asme
nų yra {mduutn mintis kad tuo 
lurpu Aitu lietuvių iirgnuizaci- i—■ *aati »-- f-f , _ _ e _ a _ _jom 
esančias IJetuvos atstovybes 
(kaip Hi-eicarijoj, Skamlinavi- 
juj. Anglijoj, l’raiieuzijoj—ir! 
įlalmr prie Vatikano). Priešas- diskusijos dėl (mdaryto ana- 
tis tame, kad kursuojanti Lie- <li*o Valstybės Tarybos nario 
tavoje markė stovi labai žemai prof. X Valdemaro pranešima, 
tarptautinėj piniginėj rinkoje 
ir kuomet jų visų užlaikymas 
eina iš Melavo*—mainant mar
ke* į svetimtautiškų valiutų— 
Lietuvos syvų čiulpimas yra 
<li<k>lis Anierikoniško dolierio 
augsi* valiuta surėdytų Lietu
vai tuksiančius nuostolių, ku
rie dalmr yra vien delei mainy
mo markių j svetimų šalių va
liutų. IJetuv* privalėtų turė
ti savo užruhežinėms išlaidoms 
užrulmžinj kapitalų, idant iš
vengus biržos nuostoliiy, ir ta
me jai gali imgvlbėti vi<-n Au*-- 
rikos lietuviai. Supažindinimas 
Auu lietuvių su šiuo reikalu ir 
išgavima* jų paramų* batų <li- 
delis užsitarnarimas.

Antras dalykam turinti* dl- 
<k4ė* reikšmės, yra organiaan- 
mas Amerifcraiidtos Brigados. 
Jau nekalbant apie tiesioginę 
militarę svarbų, ta* tari dide
lės reikšmės internarijonalė* 
politikas žvilgsniu. Dėlei stokus 
pinigų negalėta labui daug ta
me ai vėjuje iki «M padaryti, o 
vienok ura čia jau jaučiame 
stambia* to paselcnrs. Ji pri
davė pagreitintų tempų musų 
reikalų svarstymui ir ytin už- 
inten-savo Angliju, kuri v<4,vtų 
tureli “Engiisli sjieaking” vie
ton “Aincrran Brigade.” Butų 
prraakstyva ir tfrpnt^Įti leisti* 
šiuo laiku į detalius, vienok už
teks |«sakyti. kad Brigados 
reikalas (kurį lietuves valdžia 
aficijaliai jau patvirtino) yra 
turnan«ilčs svariu* reikalas, 
kuris privalėtų turėti kuudi- 
džiausių užuojautų ir jarainų 
iš Am. lietuvių (rasė*. K

Drit-i prisitnitiiiKi Lietuvos 
ntstovo IVnsliingtonan buvo 
įlomiuos ir yrn daromos viso* 
laislangtis. Susitikta su neku- 
riurni* kliūtimi* tanu- reikale. 
vieiH'k tikimasi, kud netuliiiiiij 
ateityj atstovas atvyk*.

Infiiriiuieijos srytyje melstu- 
mr. knd U ushingtune |ialaiky- 
tuiis-te Informacijos liiuių. |*-r 
kurį iih-s galėtum siuutiis-ti ži
nia* Am. liet, laikraščiams. 
Siuntinėti žinias kiekvienam 
laikraščiui mes neturiu galimy
bė*. Siuntinėjam kaltelius Ua- 
sliingtuiio kaštais, nes ria išlai
do* ir Ir tu (Msididino (užpirk
tų reiknruų is-rsiiintinui. bri 
gudu* organizavimu etc. |. Vi 
nitu lutu licb-gartjo* foteiii* tu
ri suteikti kreditus, nes Lietu
vos valdžia. kui|> minėta. Iiuvu 

ir ilnr y ra laitui sunkiame 
fliinli.-ltilulir pti'lejiitie. Virti- 
tu'-s presus iiui rcipinia* lininis 
prielankio* pu-* u yru kitm 
itin i m liti- reikiJti.-. kurio ne- 

Įgiilitun ■•liii l>‘»lu imdaryti 
piiugt,'. D jų mums itiik-tn. 

puti* puli-|>lu lietinė po n kn- 
I>h* n litu-, pllruiutiu.-. *111411X1.1' 
lo <lid.i<ii t.'iu ų reikalu Kadi
I nu.

\ ' I'■Inlll.l Jliut. VI--* Lile., I

Rugpjūčio 29 <L Lietuvos 
Valstybės Tarylsis narių |>asi- 
tarimaa įvyko .*> vai. po pietų. 
Pranešimų padarė Lietuvos 
Delegacijos Paryžiuje pirtui- 
ninkns Valstybės Tarybos Na
rys prof. A. Valdemaras. Dis
kusijos ir lutklausimai <H pa
darytų pranešimų tų dienų ne- 
Imvn įmigtos.

Rugpjūčio » d. posėdi* pra
sidėjo l»% vak ryto ir tęsėsi 
iki 2% vai. dienos. Beveik visų 
posėdį tęsėsi |uiklausiiiini ir

Pu to pereita prie žiu dieno
tvarkė* klausinių. Pintam vie
ton |>astatyta Lietuvos Valsty
bės Tarybos plenumo klausi
mas. Galutinis to klausinio 
svarstymas atidėtas iki rugsėjo 
2 d, ž. m. K) vai. ryto, kad Lie
tuvos Valstybės Tarybos frak
cijos turėtų laiko savo (larita-

BALTUOS PAjrUUO VAL
STYBIŲ S4JUMGA PRIEŠ 

RUSŲ UŽPERDOBKUS.

Rugpjūčio 17 d. “Bundas” 
įdėjo IJctuvos spaudas lauro 
pranešimų iš Elsinkų: Suomių 
apauda tarp kitko svarato Bal
tijos pajūrio valstybių sujun
gus klausimų ir užaaraųūaų ar
timų mantikių tarp Suomių, 
latvių. Estų ir Lietuvos, kad 
pasekmingai atremti visokį ru
sų imperijalizmų.

“Laisvė,” Kauna*.

Lenkijos finansai progresuo
ja žemyn. Veik kasdien puolu 
jų pinigų kursas. Ihtliar jų 
markė tekainuoja lifte. Nese
nai kainavo 135c. O priai 4 
mėnesiu* kainavo net 9t

Nuo s|udio 1 d. žemės Vkio 
ministerija pradėjo leisti laik
raštį “Žemės Ūkis”. Eina du 
kartu mėnesyje 16 pusi.

Joną* Yčą* buvęs švietimo 
ininistcris išvažiavo užsienin 
rugpj. 31 <L Išvažiavo mokslo 
reikalai*.

Ii Franeuzų val<lžios Lietu
va pirkusi 30 lokomotyvų ir L- 
t KM) vagonų.

Rugpj. 3! <|. Kaune buvo su- 
rengta Kareivių Diena ir dobi- 
lo {mrduvinėjinia*. Diena bu
vo puiki ir viskas puikini |ia*i- 
sekė. 11 vnl. iš ryto buvo pra
voslavų solioru {atšventinimas. 
Žmonių buvo minių minios. 
Per parisiu pn-miera* Nleževi- 
čius pasakė karštų prakallių, 
{•abri-ždamas, jog bolševikui 
jau išvyti iš IJctuvos, 0 dur li
ko išvyti lokieeius, kok-uki- 
įlinkius ir lenkus. Vakare bu
vo knreivių kliulu, įkurtuvės. 
Dalyvavo prezidentas Smeto
na, premjera* Sleževičius, mi- 
ni-teriai ir ailičs *večių Ka

li cinų Klinlm- yra Maironiu g. 
Inuiii. 3.

B K Balau

PIRK BONŲ - BUS LIE 
TUVA1 DUONOS

Kretingos. Viežaiėių, Tel
šių ir Sisios a|a<k. veikia val
stybė* ir Kavivaldybos įstaigų 
tanuuitojų aųjuagn. Skatina 
narius lavintis riaokiaoae a- 
matuose, įvairiose mokslo Sa
kose, dalyvauti lietuvių' visuo
meniniame darbe ir tt

Praneša iš Berlyno, kad 
nedirbančių skaičių Vokietijoj 
kaskart inažt-jo nuo birželio 
IIH-IU liet dar apie GOOJMJO dar
bininkų randasi Ir darlto.

“Darb.”

LIETUVIAI MAMOM It 
VISŲ ARMUŲ.

— ■ —■ *

l'aikiiiinkų nutarta ir įsaky
ta ii visų armijų, veikiančių 
prieš iNilševikus. kaip tai: Ital- 
ler’o—lenkų. Kolčako. Draiki- 
no ir kitų imleisti visu* lietu
vius kareivius ir leisti jiem* iš
važiuoti Uetuvon. Ir tas yra 
tikrai. Ir reikia (mankyti: labai 
gerai!

“Išeivių Draugaa.”

“Lietuvoj ligi karo buvo vi
su laito 1230 visokio* rųiic* 
kredito įstaigi,; jus valdė n* 
lietuviai ir vis tik d*dto nusų 
žmonės jomis tikėjo ir nešė pi
nigus.

Indėlių Inii'o žmonių įnešta 
|wr 144 milijonų rublių ir šie 
pinigui tada nebuvo apvemti 
musų krašto akiui pagerinti.

Dabar žmonės turi daug 
negu buvo 

Kercn-kiii j prieš kuru ir visai lengva yra 
........ ■■-*••.-mb-ti vienų milijonų dolierių 

| Lietuvos Paskolos Bonų.”
Valdžia yra mošų rankose ir 

aišku, kud vi»i pinigai ei, Inu- 
gerovei, užtat kiek 

j' ieno piliečio pareiga nelaikę• 
Įli pinigų pa* -ave bet pirkt 
j Lietuvos Pu>kolo* Bonų.

Ad. Proza*. 
Prokybo* ir Pramone* Banko 

Direktonu.

ILi-ų MM-ijalistų rcvoluu-ijo- dauginu pinigų, 
merių gra|H- su I’ 
priešakyje paskcHs- nuimferių 
pttel Iltis,jn- |Mrlira-ėin<» ■■ -u- 
iktitu-iii. iidstylM--.
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ttKAUUJA. REIKALAUJA.

Lietimai Amerikoje,
SEARS ROEBUCf & CO.

VAIKAI.
REIKALAUJA.

PHILADKLPHIA, PA. *

Ili-ikalinui dirbti niu*ų pnii-iuu- 
•c Tavom ir IŠNUnlitirjitno tjky. 
n<x<. Sudėti, rartft ir pripildit 
užsakymu*. priduotu* per musų 
k«*tumi<ru«. |iasvcrt parrri poni 
..i.l.riuH ir t.t.

SEARS ROEBUCK & CO.
Kuiri* tiukojo 25 dol.

Vyrtaati žaktlė.

freMadleius, .-polio ii, 1919

VIBI1MB PASAKYKIT. I draugijų įsiskverbė klaida. Bu- 
KAD KUO SPALIO 15 D. J v*t parašyta, kad P. Kuisis au- 
GALIMA PIRKTI UETU-'koj<i $1.10. Turi-jo tani l’ovyta* 

VOS PA8K0L0S B0NU8.
PO 150, 5100., 5500., 51,000.

Lietuvos piliečiai! Viri, kaip 
vienas, be skirtumo tautos ar 
tikybos pirkite šiuos bonus. 
Lietuvos Valstybė prižada už

naudai. Daug Amoniu suvažia- 
vo ir ii kitur. Wai tinkamai žai
dė, Jako, tarkučiavo, bet ncil 
gai, nea apie 5 rak pradėjo Uo
tu. lyti. Vienok tėvynės laimi 
gryno jm-Iiio | atdarė *2W5, ku
rie per Tauto* EoikIu Im* Lie
tuvai |m*iŲKti.

Sjialio 4 d. Av. Katiuiicni |ta- 
.. . . - „ -. ., , . , rupijoj susitvėrė- X L lt K.

dvtgyi metų gružuiti k»<da iv-(
U f“ «• savieuyli visa* katalikių** 
primolcHt druuaijaji j niil£ini&ę Katall* 

5% nuošimčių ka* meta*. !|.,j Vienylię. Atrtovai tatvnpri- 
L'ž bonų vertvbę lūetuvo* '*iųHtimw šių draugijų :8V. Ka- 

valdiia ataako visa savo tur- Miniom, Av. Otilijos, Mot. Mų. 
ta ir visnarii įriyls, jungu*. L Vyčių, Ar. Myliota,

16AA-vis* piliečiai atlikite Ktaniriovo, 6v. lxidoriau.<, 
savo pareigas. Parodykite. Itarliininkų kuojio*. Apaštaly

stės Mailius, Gyvojo Ražnn- 
čiaus. Užmanytąja* sutverti 
l-'cderacijos kuojių yra gerk 
kun. Ig. Valančitmas.

1 ’irmiausia būvu renkama 
valdyta, kurion pateko: pirm, 
—kun. P. Ccsua. jmgerii.—P. 
Sakalauskas, rast.—p-iė O. Un- 
guraitė, ižd.—p4ė D. Baubtai- 
te.

Geriausių |iasektnių L lt. K. 
t-'-sleracijos kuopai. Tikiu, kad 
iH-sirns nei vienu* katalikiško* 
draugijos, kuri nc|iriridės prie 
katalikiškų draugijų šeimv. 
nu*. VMMtt Bakai*.

Norsvood, Maus. Ilug^-jo 2' 
d. hv. Kasiinicro dr-ja rurvngv 
prakallnut. Kalbėjo vietini* kl<- 
lamaa, kun. Vailoni* ir |v (ta- 
«la* ii So. Boetomi. įtariam*!* 
kalla'-jo daugiauaiai apie. I jvtti- 
vo* imtk-jiitių, t. y. apie tų kn 
acLuojo nuo aagljžarių ii lie- 
tavo* p. Karorai ir Itoiimim, 
Amane* klaurėei ru daleliu į<h* 
lininiu.

Vielų* lietuviai outverė l*-n- 
drų komitetų ir |iariiadėjo rin
kti auka* ir drabužiu*.

1
MOTERIS IR MERGINS.

MASTER SCHOOL,
S. r. KaMUAa. reidMM* 

190 M. Stato 8tr.
lt*, lake Mat. « loke*

I i

REIKALAUJA
4 ryte Iki • fU

MDLWAUTO, WH i

i

TMNffOS ŽMELĖS.
St

SEARS

ANT PARDAVIMO.

MERGAITES Ii MOTERIS.
i

I

I

S. D. LACHAW1CZ I

SEARS ROEBUCK & CO. I.

i«ii>i;ii** tmtcAt.vvv

i •I rabnLr

F«i»nk<

lb
l-r;

(tenai ata* |-rxwliiai ir ai-ra pm 
ga pnualavint raikant, kurie no
ri |-astovau* darbo. Valandos nuo 
KMU iki 4:t-> Sutat-uuis iki pirt.

I'KIK
Pripildymo Vtady mų 
i'ekiavimo, 
Periiurijiiuu Ta turų. 
SuriAynm, 
Vinmjimu Pakelių.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

• l* u. Matini Mr. 
l-.rtt.Mit- IMatul.

l'rili riliui* n-tcikaliiigas. 
j|g»r< ItaMoiu- -laitas. V.i

APIE LIETUVĄ PAŠTO 
REIKALAIS.

' •* liuli 111 oftf.

Gvflta
- 00 iii 4 1 .

rių iš LietUVO* Veikė jų.svečių 
I. I’omntiu ir .1. Karam.

Aukų -fidejo dauginu- kaip 
♦ l-V»i; dar daug Įin-tcjld-jo »u

\ni |ur4«'ti'"i i~*F«l*l, trinkt j. |rig'*i 
teėlttlria 51»» L* lt tari t. 
*. litirfsHųl Atf.

SEARS ROEBUCK & CO.
Hotnan & Arthington St. > i

r**r*44«Mnl« Lutaųųų** tr grru>-vrnr.
I ir UnLti
Italeri»> > m U»»<* lira. l**x»ždu«>*
|><SUI uUadkltiklIr lu*t).t«a.

HMlriuta- MILnMo. 
llk-3 M. 41 Mr.

degtinė* "draugu*/' 
buvo taip jirisilakę. 
nugabenu* 

laikyti
4-talMt t «o*a

DR. S. B1EZIS
• -MKtttJA* • MIBlitV
b It.ttalMžv • Mri a

t M ‘•III *1 4 MM A»MA II I
< ų« ta*4«ta a«*.

sfab$ 4 CO.

l:HknhHC«rii S* inrrrmon 41*141 
IttUitk* SU I M VU Kr pnadkiAi puu Mm- 
Itin 4irl*anl ■««* SIC iki Slt | 
ir |m» 1 tmlKnlt* Uisrtm Hmmiim**.

AMER. IN80LATED WIEE 
A OABLE 00.
954 W. Slrt Mr.

»

Dr.M.Stupoidd
IKBUMmMjMl

Vatn»44»: — C Iki 11 M mot 
A |m> pirty iki C v»k. NBC4ti»> 
tata nuo S Iki I vnl. nktf*.

luetuty* «If»**wwiU4 f«4li**fiauįu, 
tiaMpri I 1* t>* (tavai 4 ItržIlAb
II , |tl. . : U 1.1 .r.*l 4«jt*u

S<t4> ur*. ni*ltri»'

2314 W. 23 PL
Chicago, III.

TH. trtMal

tiem* virbe yra Jums riuliu«M>*| — -------------
kuriu* norileųuaaMkti durta iuumi •'*' i-rtiusiua.. : mausi ir Mu.. 7 . . ' įlal|»*|Mll «r *mIm4«ML-I. «<M«tB4M>UUI k*M«-
iMUUiituciij 8kyn*l>. |M(aH »nt «k/« At>u«ukMr

Durtas Mi*i<kda ii vinuijiiiio ir;*" <• »« «•" <«<*»-. ta.
rišimu imh-lių. sveritnu jiakelių 
ir l.L

įI

4k Arthiagton

lU4kAI4%UL
m k (M tortai 4irl4l pržr k«<W- <kra 

Vta<jų tuktruta kurio «u|*raaU b’iau
iLrU AtMAnakrtto

A
3143 M.

X<- cSum

vai. tftaMtartttta Iki C valaaCai. >*•*
Latemta vtaa 4Mm* iki 14 vateaCaL

OMMKo
UIS M.

1443.

DR. J. SHINGUUN I

1'rHyHiuaa i»m-1 La Ii n imu. Um* 
aiva pradiiaL Geni pn.ffi ianmkj 
ti <krU. Valanda* bXK> iki 4.4* 
KubatumU iki peL

**

i

<

Arthiru.-1
PIRKITE

. Atairideidę. “Draugų” bei ki 
tų katalikiikų laikraitj rateli 
daug žinučių apie viaukį veiki- 
nu} M vi»y lietuviu Kotonijty. 
Bet ii Milaaukce. retai Icatūi 
tenka pastebėti, (artum čia lie
tuviai visai nieku neveikia. 
Klaidinga luitų taiji manyti, 
ura vieto* lietuviai katalikai 
dartmojasi Bažnyčių* naudai ir 
tėvynės tataū uemažiau kitų 
kuliaijų. Kad tai teisybė, liudi
ja faktai.

Spalio 5 d. fiv. Karimiem 
->----- » t - »---- •  *ursvgija MiKc ux*nrxiii| muki* 
rinkimų. Aptartai draugijų* 
reiksią*. |iriaiininta apie mų* 
broliu* ir seses, vargstaučiu* 
anapus vandenyno. Viri narini 
ataifca, kad ii draugija* iždo 

' bstų paaukota 30 doL Lirtuvo* 
Bamfonųjam Kryžiui. Aukų nu
tarta perduoti vietos L. R. K. 
rėmėjų skyriai, kari* purių- 
Ceatrui. Be to dar Ar. Kazi
mieru draugija i* iždu |iuauk<>- 
jo 50 dol. parapijos lanuirui. 
kari* rengiamas jiabaigoje tai

Garbė Av. Karimietv draugi
ja!

Tų pučių dienų L 1L K. rė
mėjų skyrius liuvo surengę* 
ueūuiniuj vakarėlį, kuris L K. 
K. davė pelno 30 dol. Pa vyki
mą* vakari-liu prigulėjo jo ren
gėjam*. Tai-gi ačiū ištarti rei
kia už jųjų paridarliaviinų.

Tūla* laikas atgal čia kaitė
jo p. A. Bačkų*, kuri* gerai už
drožė mus socijalistam*. Sem
itai viename “Keleivio” nutm-- 
ryj tiljsi koro*|s>ndcncija, ku
rtoje aprašy ta p. itaėkaus kal
ba. Buvusiam tose jirakallsise 
ir skaitančiam tų koresjsmden- 
cijų jiarirudo, kad socijalistų 
laikraščių korcejsiiriciilai ražo 
žinia* apie vakaru* artu pra
kaitui* visai juose nebuvę. P-no 
llačkau* prakallsi* ir ta* vaka
ras taip išvirkščiai n|ira»y ta*, 
kad jau kitaip ir negalima.

Milvaukec’* lietuviai surija- 
listai Matosi laimi “pratingui* 
ir apsiivietusiai*.” Tiesu, jie 
“šriečia<i'.’ ta-t saiiuuiiose. 
Andai dėdė* užklu|» vienų 
saliunininkų ir tris prisilaku- 
MjlĮA «4*»s»4 itt<'»* itaset^ **

Viri 
kad 
reikėjo 
dvi dieni iki išri|iagiriojo. Ka
da i**i|Mgiriojo ir tajio atvesti

M«w Britais, OMs. Bugsėju 
10 «L čia kalbėjo gerk kitu. J. 
l-aukaiti*. Kaip visur, taip ir 
via kallM-toja* graliai ir aiškiai 
apeakė dabartiaj Lirtuvtra pa- 
ilčjimų. Paritui dar p. Cesuulis 
kalbėjo apie Bendrovės reika
lu*. Aukų atidėta fcūiljUU.

Gtraad Rapidi, RA Čia vie
nų moterį Dievą, nubaudė. Gy
veno čia viena laisva moteris, 
kuri laivo net Iri* syk ant "kor
tu” vedusi. Tu* laimus mote
riai tam ir laisva duktė. X«U- 
lion vakare, dar prie# nelaimę, 
duktė lošė teatrų sorijalislų 
svetainėje, jictm rėdžius į kuni
gų. o jo* draugė—į vienuolę. 
Aut rytojau* laisva koni|muija 
išvažiavo ii Grairi ilapids | 
liet natų tiutcanubiliu. Kelyje 
truku ratą* ir ta mergina pa- 
landė |m sulužusiu ratu ir aut 
vieton t«|ai užmušta.

Bsltimore. Md. Iliigs<'-jo 14 
<1. čia kall*-j<> ncscnni |mrgrj- 
zęs iš Lietuvų* p. Karužu. Tarp 
kil-ko ji* aut užklausimų tomiš
ki imi: 1) kad vy*ku|m* Karevi
čių* nevari- prxiv«ki*k<<* politi
ku. ir iiciiuiim' lartuvo. -par
duoti; 2) Kunigniiis Uetuvuje 
valdžia nemoka algų: 3) j Lie
tuvos Įndiliko* veikimų kunigai 
yra prileidžiami: 4) įjotu vaje 
žmonės m-apkenėin Imlševikų.

Cautbridge, Mum. llugsėjo 
21 d. |n> pietų Tborndiki- Sebool 
Metainėji- laivo garsingo* Pru- 
kulis,*, kuria* surengė visų dr- 
jų *ųjunga. Kalbėjo: A. lva*. 
.1. -L Komaiuis. g>-rli. kun. I’r. 
Juškaitis. P. Slrukauriui* ir .1. 
Kam*a*. Visi kalln-tojai gra

ižini ĮuiĮin-nkojo apie Lietuvų ir 
jo- reikalu*, y lutlingni visiem-

polieijon 
uždarytu- j

l. pn'iktt kaliai* noM-tini sugrįžti 

]ia> teisėjų. lai prisiekė. kad jie 
negėrė degtinė*. Matyt, kud lai 
gelt pa tikri ūkai, ne» nm/.-ia 
ritu nadeto* kaucija* 
tildai t Ii raitojau iki 
Turi ku<- )Mt>igirii Mtl 
lietuviai sorijaliMm.

Tarnautu, Pa. Vietinė vyrių 
58 kuoja buvo pradėjusi krikti. 
Irt sugrįžus ant vakacijų klie
rikui A. Karužinskui, vėl atgi
jo. Parvažiavę kareiviai iš 
Prancūzijos ir buvusieji vyčiai, 
sugrįžo j kuojių, kuri išimujo 
užmezgė ryšiu* »u centru. pri
žadėdama m-ulilgo |aliiai airi- 
lyginti, iiasiųsdama lėšas. Į 
eeiiuų |ia*iuntė tų |iatj kl. A. 
Karužinskį. Surengė du jakui- 
ku ir išleistuvių pokylį, per k u 
■ į, |mraginu> .1. Karoliui, su
metė moksleivio keliois-i ų&Ltitl.

Garbė Tauia<|t>o* jaunimui, 
kad nrdaleidu virtinei vyrių 
kuojai žlugti-

W«w Havea, Oosn. Itugri-jo 
12 d. eta kalbėjo gert*, kun. J. 
laukaiti*. Prakalbos visai* 
žvilgsniais nurisritė. Amonių 
buvo pilna svetainė. Viri minė
jo išgirsti ka* daliar danui 
laetuvoje ir viri buvo |«aten- 
kinti žiniomis, kuria* suteikė 
gerti, kalls-toja*. Aukų *uiin-t<- 
♦337.48.

Jh-* turime tirtų drt mcnriuų 
ir anderių kuriu* nuritu išnmk'i 
.tarki M'kauriuvM *ktrh>oM-:

Raidų,
Vantų, 
frontų. 
Paaėiakų, 
Grąžui), 
Apatinių Drabužių, 
la-irų. Altų, 
ir kitokių terorų.

SEARS ROEBUCK & CO.
Homaa A ArthtagtM 8t

. 1 ■ '  ---------L- - J- JJU-

BARGĖNA8 VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyry ir Jausf Vaikiau r*4irl>t> 
ant ««r4cri*» 4irt»i Ir M-Mlrtal l«H 
nrataJAgtokli: v. |uiumf m«>4<4tŲ omo 
tsa.aa ik r45X4*.

Vyra ir Jauti v Vaikinę urMavt 
ažtotal ir ftvrrk.itai tik Iki

Vmj K«l*a. a |m»*3jM UamkVUu. 
V..*k« Mulai JM> CAjae ir a«rMta«. 
l**rk a«vto Mfiknų ditar |»<w» 

Pirtno. ktoftmH kaino* |*kfla.
Urs tai|»fK«t lųnnit 1*11113 Hlp H- 

akuti neAkift) gani t* Ir evrrkrta ano 
toA.lrii ir aucACtvu

rull I r» »*. Tiu-k !’« m k Ma
tei M* tl 4*«A>to .r aarA'ua.

AI4«ra kMkvimų vakare Iki >

BrooUyn, M. T. llugri-jo 2ti 
<L Apr. Aveuc. I*. |mrnp. švelni- 
uėje laivo surengtas draugijų 
ma*s-mi<iiign*. Kaitėjo J. <i. 
Hirrydas ir L, ėūmutis. taip gi 
ukraitiii-ėių kun. lattoi-ic*.

Po i'rukallių nutari- draugi
jos dalyvauti ib*iis>nstracijoje 
*u ukrainiečiais jirii-š b-uku*. 
kiši jie veržiasi j svetima* ž»- 
mes—j Lietuvų ir l'kntiuų.

S|mli<i 4 <L šiai* ns-tais buvo 
IKKlury ta hdekta punslavimo 
išlni.loni* |iudeiigtL Surinkt u 
«XL34.

t

ta"T:
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PA1ESKOJIMAL

PHILADKLPHIA

toi>miii ' lir-tj. I’uf- ld«*lkilUi* |U lUkojo i h’itLativ 
Iru Lif*lunnk-s- |

To neužtenka, vii-to-■ tiriu | •lug 1

Draugas., viai žinia iki ih-tdešimb tuk ![b" P”:

•imsiu dolierių *u-l*ti. Diete ■ kitam.

k. PA.

m. h»rr*

jiriii* (nulėk!

MinrrsviUr P* llu

1 ii Iri v

• vrttti t>
Hflbltlli- 13 41. vifftm liMuviAi 1 (ailaat ItaaUtUd
o. rfw«j’J P JT L* ltolk* t lt Lt! ik A I.lPtU'*’*

fttai kų rašo K. V. Pašto ži
nynas, (Tbe l’. K. <•fficiul Po
lai fluide| rugM-jo leidinyje.
"iatiškit*. ntvirute*. *fuin«li- 

niu*, visokiu* kmts-rrijiniu* 
raštu* galima siųsti n|slrauMui 
ir imjirustu liudu. tai yra su-1 
tartimi *u Lietuvos valdžių, 
kuri dalmrlimu laiku raisla*i 
Kaune.
"Vietos, kur |«ištn*, yra IJe 

tuvos valdžių* kontrolėj, |iv,l. 
Knlvurijn. Kailiui*. Lo-jsiju*. 
Marijmii|>olė. Panevėžys, Kn 
eriniai, Aiauiini, Telšmi, l’k , 
merge ir Vilknvišk’..-. Tnip;ti| 
ir m-kurio-e vietose \ ilnirtis.) 
Suvalkų ir Gurdino gult.. l*-t 
to- j juilj Vilnių. Siivnlkn- ir 
liutdltių. IS-s lieti.. ItliesUUm 
tutini uju l*-nkiju- Įsi-tti-".

Teigi i- t - M-<> uuityi. kad 
Suv. Vulsl. lal-Uiu m < kirui 
Vilniau.', tMividkųi >■ <uudt>.>< 

i>, liet rktttn tun 
•tuvai.’ 
tu- ties*, iui-l U 
gnli Lietuvai, 
nei Vilnius U

I 

ItCIira •

MUU iki 4:|j Sulmbauis iki piel.i r'*' •• <• ' ' ......
• ju ll « IM S V ISlMtaltritats* Itai-

< Ita* «»«•«. nImsmmIMIm rr«*t|A| FMtMtta- 
, hucUI I iImi rttri !•*.•»»«

įtartam ICMMkto-us.
I CM U. 4T MTm <lataw«m.

|\<t>-«4*t»*<l • «lw*« Karamelė *•«•
liti*- |4.«tii4*« i*j*ilitaU K.iki rn* 

lt. |. k lt » t/iMMi Miaukta* jstaj.
'»-i f k H r nė f»Ig La b H Irt 4 Mt«*i '
I iiBtlfiau.

RUrlusn* lUanku žm*.
' i;m n. 1? Mr«

-to.

DR. L L MAKARAS 
Lietuvi* Lydytoja* ir Cltirur- 
gns Perkeli- savo ofisą iš

17<1 W. 47 Str. •

j mirusio Dr. D. J. Bagotiaus 
ofisą Roselandc

Praktikuoja tarjs* Lietuvių 
siuntė mieste ir npielinkej.

< m*as 10900 S. Michigan Avė. 

Vulamb,* nuo:
!• iki 12 išryto
2 iki 4 ptųiirtų
7.................

Telefonai* Putlumu 342 
Uesidcncija 4513 S. \Vood Str.

Tel Vard* 723

Dr. G. M. GLASER
ItauktiktnrtAl 

tilt Ku. Mur*a« K.
KrrU 11-rv M.. ĮU.

KPI X'IJ A LIFTAM 
MUerUkv. VynAky. taipgi thr^ 

«ui.v itn-
Nuo t rff 

iki 14. auu j; iki 3 p** pK<. aiao 1 
iki B tnUatal %*>*/«.

:•»<-*->• •*»* R iM f po pM
• >-<**^aum «oM<a CIT

I
i

i
i

■^■■u...a*ae»

-- 1................................... — , ■ SS=n

| JOSEPH C. W0LON 
Lietuvis Advokatas

I st mi. ia KV.f*K ktaket 
<J>v*mn.Q Tcl ltutnboltl IT

J Vatavra-v ftJI W f f*M 
Tel. KorkoeU <»l

CttlCAMO. IIJ.

•Z’
ll

I

II

i DR. LEOAttOTIN
c lairur^a*.

•Miii

i i
1

uimitmtniiitiiiumi
lua.4 »U i-o *-Li«o4 in*. canasa 

TvUftaear llsytnarkdl 1444 

DR. A. A. ROTH, 
F.ubm tr tbirurftaB

N|»*» .jaLsIim 14oi<rMVyruku 
Vutkg ir rBroftlMkii iMTg

.»fiM >>*.<* Mj’Ptil Xt. CbUAfB 

7< .’taaųs ><♦>
Vzt_vN(**.‘ 14 H ryto 1—1 »•

(>,•*. j ' * >Ak 5*»*3 JiemiA 14—11 4.
iitinniiiimintinutitiHiiitniiiitmiii

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

r«*Ainvi*«B

riMUToM KTi;r.1Tf

fUK.:

ROEBUCK & CO. • z ' — | V.I.M - 1. - .... • ■ |
ųjakuto fui • mitai « |

.......................... 1
kaito><rm <41 ♦

ru l'Mtltl *|T5 1



SUIMTU DU JAUNU 
VAGILIU.

Boratiniu
DRKUaAS

Kmm pCĘė krivnsų, spalio 
10 4, IBIS M, 8 vai rak, j 
Av. KryžtaiM par. zvririar,
prie 46-toa tr Ro. Wood gat
vių. Rusėjimas yra Imtinai 
reikalinga*. Valdyba.KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Trečiadienis, spalio 15 d. ___ __
Sv. Teresė, pana. Severas, vysk Al.udit buvo "erai įsi/ryvenu | 

Ketvirtadienis, spalio 16 d
Av. Gerardas Majelielis. _______
'i -t- - - ... ■ Tolni- dė'iMmii- |*<lieija -u-
VIS KAS NORS TURI BŪT •' mė ilil jaunu vagiliu, m-e. 

iie-tiiit II metų milžinu*.
( T.ii Ju-epli 1%-lku- ir \Val 
li-r Norimi.

INrataria (ailieijai priripa- 
žino, jos ji- ilga* taika* 
••dili**
■ l..lu.-i p'l.eju i* 
iiėm-. V|*a*- jam 
ma« .M-kibivę»i» 
|mrfam*aitinė-o 
kur nm* ryto ligi vakar,, pilu.i 
žmonių. Suk* -i. jog ji- npvo 

Įt-ę* a|*i,. loti m**l*-rų.
Ir tmmii-je. .'*444 So. (’nli 

forma nve„ ji- |*uikiai gyveno. 
Pinigų i**-k imim-l jam netni- 
ko. Ji- užlaikė -av** nw>tina. 

•Kaip rali, taip jai |>irkinėj<> 
'* dnilmžius. Paguliau- nnripir- 

k„ auloiuobilių ir uadm-itiį 
dvirati. Ibir ir įmuko-*- imi 
(•ii-nlėje. npie $2.<«ai.

IVnIler Norimi |**lieijni jin.Į 
• ira!.ė. jog ji- iMitnih*— vi-*j 
eile kln-tuotų čekių ir Ino ko. 
liu -įtrinkę* keli- luk*tan- 
čiu«.

NAUJO.

Pieno išvežiotojai yra 
autokratai.

tikri

Tarpe pi.-m* i:v«*žl**ioju 
, -**ktn- imtij.*i- -i*..» * ’!*■

rimui*, šiaii.li** pi.-lio Uveži*. 
••jai m- liile ra kn«> eknitori. 
Jie ravallėje iiž.lirlci įbusiau 
kaip |mi $otU*l tal>*liuii im 
ant). Taigi ir i: žiimnių, knt 
rietu- pii-lut.i |*i*-iųi. nieku n> 
daro.

Pinu kelių domų luivo mi 
*ekfn tas. k;ul jei žmosu- ;i* 
mrako imti pieną mm vi*-n«>- 
kom|Kinij<i- ir nori gnuli pi<- 
no mm kitos, tai l<*« kilo- 
kouųmnijo- irvržiolojai tie J 
riog atrirako jiri-latyti j n.> . 
mu- pi*-ną. Sako. j**i nori imk 
nuo tos pačio* k*mi|innijo* a-* 
lia Imk In- pieno.

Seniau lo neimdavo. Senui,i' 
iavežiotojai mažiau iix*lirl«la- 
vo. tad kilę p.ą- kitą rinlydn- 
vari ŽHMm<'tn< pristatyt i poną. 
Nea tui*ė*lavl( jielnn. ISenu kmu , 
panijn* moka jiem* nuoKim- 
riu* už |>rikall>intiis nauju-

’ “koatumeriua”.
Aiamlie virio kitaip. Ataudė- 

15 vežini o ja i gauna geru* alga* 
lt* dar nuniine’iu* už iKvežio. 
tų pienų. Tini kiti kitn-m* jau 
■r tik už akių m-užle-gn. bet 
nutaria laikyti*-* virayln’-e ir. 
prireiku*. |mhaa*ti “kietuim*- 
ij". nepriatafant jam pieno.

Tristanai unijos viržaitis.

Buvo npėjanm. jmr i-vvži** 
tojam* taip vlglie, yra Į-akyta 
U pačio* unijoa. Bet pieno i.: 
Mfiriojų unijo* M-k rotorių* 
Ncer praneė*’*. j,,^ unija *u tuo 
invežiolojii |n*H*lgium neturi 
niekn la-mlni.

Sekretorių* Ne**r rako: 
“Kųgi iue„ le-mlra turiim- -u 

tuo! t*rijoje m*rn lokio |*nr*'* 
dymo iėveŽHitojnm-. Tai ju 
pačių rviknln*. kam pi*-na pri- 
idalyti. gi kam ta-."

R veik ūmo komirijonieriit* 
Ižr. ltola-rlMiii darbimjnri. kad 
pieno iavežioloju* kaip n«r< 
Mifvarkyli. Viaa* reikalą* lai* 
(atverta- vnl-tijininm proku
rorui. Jei unija *nko*i -1( |u„ 
neturinti nieku D-mlrn. priri
eta pa<’-itt« i*veŽHiloju« imli 
nagnn kiekvienam nt*kirinm 
nlrilikiiue.

-it

GAL BUS PIGESNIS VAŽI 
NfcJIMAS"

K
•’* % i«liitiia«*4yj v«»c-

L i •••ui n im*
Im*

TEISMAS ItTEISINO JAU- 
NĄ ŽMOGŽUDĘ.

Prai-ilų vararų Chieagoj*- 
Ki im-lų Margarvt Seilluimier 
nnžmlė advokatą Barr. Tai. 
ginti, (milnriu-i l<«b-l. m-a ad
vokatu. m*tiori*ję* jo* v«-*li.

Ibilinr |m*ibnig<* jo* byla 
kriminaliam 1et»me. Pri*ieku- 

l-ieji leidėjai už lą žmngžmly*- 
•ę ją iUei-iuo. Tai (Ki-larė. m* 
ji *-anli n**piltuiim-|ė. liet vė
loj.* I*au*tm\ ją |ui»iuillė dvi 

lėtu iiH-tnia te-prin ūglių į-tai- 
c«n.

Taigi nor* žmogžudę patet- 
-im*. I»*l W|udim*-nvo.

PASPRINGO IR MTBt
KUDIKI8.

MIRTINOJ KOVOJ- VISŲ 
MU8U VIENYBE... NESU- 
LAUŽOMA JĖGA.

TEŽINO PASAULIS... MU 
SU VIENYBE — KAIP 
PLIENAS.

PIRKDAMI LIETUVOS 
PASKOLOS BONUS MES 
PARODYSIME TAU

STOTINO KOPLYČIOS SOLI 
ŠTAI UŽŽAVI KLAU

SYTOJUS.

I.. Vyčių Ui kp. bus .--vmlrti 
,*u*-<riiikiina* M*r**di*s vakari*. 
x|iali<i 15 d. Yni kviečiami viri 
tuiiiai alrihnkyii. kadangi su
sidarė ilniiR etnini ii ų reikalų, 
kurie reikės aptarti. A. B.

Spaliu M «L Moterų Sųjuugo* 
21 kuo|« laikė nė-urriaj rari- 
rinkimų, Av. Kryžiau* bažnyti
nėje avriainėjv. Suririnkinui* 
įniro tmr* nepenlang aknitlin- 
gaa. I*-! gyva* ir (liliiaa em-rgi- 
jo*. Ktio|>oa dalykai ritnlai 
avnratyta Im- jokių užrignulioji- 
mų viena kitai. A|«irt draugi
jų* reikalų, laivo iailuota* ra- 
IMirla*. kiek paridarlaiota laike 
|iara|>ijo* lmsan>. I* ra|Mir1o 
(utrinidė. kad aųjungietė* <lau- 
giauria dirbu per viaų liazarų 
ir nemažai pelnė ravo užeigoj.

Sumanyta ran-ngii vakarėlį. 
l‘-lč- M. Ilrrtnuiiiė jianukojo 
gražų rankų daria* dalykėlį, 
kuri* lai* pnl«*tn* |>er rerija*. 
laika* vakarui aeuutarla. Vi*, 
ka* imventa tam tikrai* komiai- 
jai. Irarioų inėjo: M. Brvtoai- 
tė. N. PetruMevirieuė. (I. Trak- 
Selailė ir Sukaitė.

Neritaukant j raririukiiuu* 
liiniiimtikei ir iždininkei, jų 
vietota išrinkta *ekaurio*: vi- 
rv-|>inuininkr K. Veselaitė. iž- 
dituukė J. Metrikienė.

i-rimimtu paritaktum nau 
jom* veikėjom*. T^j*

IS BRIDGEPORTO.

PRANEŠIMAS

REIKALAUJA.

SEARS ROEBUCK & 00.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas

PERKELE SAVO GYVENIMO VIETA | BRIGHTON PARK.

2914 W. 43rd St, (43 ir Femcmcm Avb.)
Td McKink-y 263

Ofisas: 1757 W. 47th St, [47 ir Wood gat]

Valandos: 10 ryto iki 2 po pinty. 6:30 iki 8:30 vakare 
Neddiomis 9 iki 12 rytais.

Td. Boulevard 160

JAUNI VYRAI
DIRIITI

MTW TAVUS? RKVNIVORE.

UI PLEVĖSUOJA VEUin. | 

KUKTOM LIETUVIO KAMUOSI
Nėra gražesnio daikto papuošti lietuvio namų 

kaip ženklą* jo prigimto krašto, — to krašto kuriu 
pu liek ilgų metų vergijos vėl atgimė, liko liuoraa.

Ilgų laikų mes abejojom*. kokia ištikrųjų yra 
Lietuva* vėliava. Dabar tikrai tinome Jaram E. Ka- 
rora* ir Joana J- Romanu* jcrjidnmi ii Lietuva* par
vežė tikrų I Jetuvon Valstybe* vėliavų. Ta vėliava ku
ri dabar plevėsuoja po virau dalia Latavoa Lietuvon.

Tų vėliavų galima gauti viaokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemų kainų. Tnojaaa užaiaakyk 
pririųmlamni ravo užsakymų su pinigai* adresu:

4

SEMS ROEBUCK & CO.
Homan & ArtUngton St

Av. Karimė-ro A kita tarai jo* 
rėmėjų <lr-j**» suririukiinas 
įvyk* ketverge. apeita llid. S 
vai. vakare. Virau rėmėjo* mn 
looėkite susirinkti. taifsgi pra
balti- visų rėmėjų tani susirin
kime grąžint i M-rijaa. tn** nelis 
li jau tt’u»i) vakarėli*.

Kvtaėtamr laip-gi vira* mer
gutes ir moteris atsilankyti j šį 
rėmėjų susirinkimų. Bus |>m- 
nešta itaug žinių ii Centro.

Valdyba.

iSEARS ROEBUCK & CO.

I,er-kaiėiti« n|e.-nr*iniiuą
• * Si.-litu* Kojily*•••** ***li*lų kon- 

e**riax,*‘ tuoj minlvje kyla ka* 
lokiu m*|mpra*to.irivrisdini tli- 
*leh* rrletiylm. fcodis •‘Sialina” 
mmukaliaiu im.rauliui <laug ką 
reiakia. I* l**n |*er amžina (•lau
kė ir akinio (m (dalųjį (tarariį 
m**k*1a« ir žilti*** npie mttsiką. 
Teturi ketvirtame ėitnlmriyjr 
laivo -uorgnnisuulaa ptnuuli- 
i*i* (maaulyje eboraa. Pirtnuli- 
nia m* aeriumu, Im*i gerumu, l’ž- 
lal m*l**n*ikalo M*kiiiadit*nyj, 
-imliu 5 <L, i erdvų On-bealra 
llnll avelainę ati|*laukė dangy- 
bė riiiklimta pttldikoa. Atrilaie 
kiuaieji s*-: u: žinojo, ką retUii.i 
.•ulia Sialiiui it laivo |m«ireugę 
I Inuayti rimlo k'*mi*rt<>.

1‘irtiHtj įlalyj k-*tmerto keturi 
ridiatai jinair*ak* Sialiao Kop- 
ly*ėi*m riatru rulatoae ir giedojo
•Ivnriim* luriubi veikalu* taip 
rinitai, jog klauaytojae jautėri. 
•nrtuiių eaąa iakilminguer baž- 
liyėė** a|«-ig«mr. Jų girilojitnn 
kbtnrant reikia pritinsti vyrio
ko Mųmim |iri- kidiorų lomi. 
V ra tai Imlan* indrai ravaitur. 
kiek |iuiiušux j vaitai auftrauu. 
I*H idlurmita ir |date«ai*. uie- 
km> iH*jmiia*u* j moterie* latlmt.

Gidtaut tyliai p. Gabriellbi. 
kaip vtalutinini. taip augštuti- 
•irai tortai. Imvo imjm|>ra*<o 
puikumo, kn* jianabi mokėji
mų gerai valdyti lml*ą. Gi 
ii.uiiii garsiu* įimti*. Iml*a* tu
rėjo (miuiaiiiiai kiek j vamnlžjų 
skamta-jinuj. Ta* įaugtas ypaty- 
!*•* galiom latvu |mx1e4«*ti ir ki
lų solistų Imlsttose. I.uigi Gen- 
tili alias Ežiu t'lii-cei'ii leiH*rns
• r Augusio U**a Santos luums

| iri imikiai išlavintu* Iml-na ir
; ’* <laul lt liai geriausiai skala- 
l'*.:*u Tie artistai |mn«U* aav* 
gab tiras y|ml ingai H-nUauiuo- 
m* luižuylinės muzikos veikn- 
IltOM*.

*•<: t*o omu****' Villoria iš
pildyta imikini. Tęsianti tonai. 
iN*|ui|*rn*in lml*ų lygsvara. vi<*. 
lomi. įvairuojant, t n rt mn. per 
ainio tiiiliii'ltlsią Dievo Motinų 
pro- įnirusio savo Sriiunis in- 
linnt: •• Ar y r* skausmas imtin
ius į t.UIIHI.*'

•*o Saertmi ronviviutu’* (in- 
■*:i\via l***n*-io, pri-ilnikniit m* 
1*1*1111** siylinus. išpildyta pui
kiai.

Aiilroj dulyj prograuui radi
stai iis*jo civiliuose miniose 
“lull *he«*" ir dainavo veika
lu* iluiigiau (mrauliiiio turimo. 
Al-i'žymė.įo yiuilitigai veikalui*- 
m*: •“l.'orn Ve»|»*riitui‘’ ir "II 
Itilorm* *i**l Gniggt*.“ a**, abu 
teiknlu litrėj** (maKlrinli. Ziih*
• oi n**iil|»* j sėdynes- ta-lt-ias 
Rinitų klaust tojų M.lėjo anl 
-*-•-no*.

Si-iim* Koplyčios solistai In
du dar imrgrjžli ir ln|ikriėio 2
• t*-n jail duoti kilų komvrlų. 
Kadangi n**vi-i galėsime va-
iiioti > llytiuy ir išgirsti juo- 

guslatil 
gera j*r< 
jų ton*-* 
imikmi-

LfTHUANlAN SA1£S CORPOUTION,
190 TREM0NT BOSTON, MABS.

Vėliavų kainos:
No. 1. (’elilloido veliavukė ant apilkutė*.......... Jk*i
No. 2. Drobė*; 12x18 rolių; ant lazdutė* su (n

auksuota viršūne ......................................... .23
No. X Miltinė; 12-18 rolių; ant lazdutės su pa

auksuota viršūne ........................................ >1.00
l'ž |irisiuntinių mes užmokame. Taip-gi yra ir di- 

ib-*nių vėliavų kurio* juirsiiluisln nuo BIJO iki f-VI.OII 
Yra ir drūta'**, ir vilnų, ir šilko.

Kurie norėtumėt gauti dtaleraes meldžiame para
šyti atvirutę o mes kaina* pristatysime.

Draugijom-. Komitetams. Krautuvėms ir Agen. 
linu* (s-rkant ilntig. duodaim- nnošimtj.

ITS-llIEMMAl IIARIIAI.Mi.-t**lyj tVbitiug. netidi 
liient***-. *i mėnesių kmliki-. 

Ai*wl'a \mbroey. j-id.jo Imi* 
l;.*L’*u t* mioge ir |ki»|ii iiiu*- 
mirė.

Moliui Iii,, lin-ltl Imlu išėju 
-i kmulttif-n. Kūdiki l*iiv*> 
l>.-iiit;ii*i priž.inrėt t kitiem* 
d* i**ni .** ii I* HM-lit vaikinu.

I

I

i 
i
i
i
I

RO8ELAND, ILL.

Lietuvos Vyčių R k p. *u«i 
rinkiituiH bu- šiandie vakar*-, 
t. y. aptilta l-'i d, R valamlų. 
Visų Avinių |inni|iij<K avėtai 
■Aje. S.

MOTERIS. ♦

Gatvekarių kompanijos paro 
dy» savo knygas.

ll t

I

r*

DRABUŽIAI EINA BRAN 
GYN. SPECIAUS BARGENAS.

Drabužių išdirliėjiii Ivirtins.’ 
j*ra drabužių kaina kyla ir i< * 
kil-ianti *lnr nug-ėian. Irslirla'--■ 
į*** pu-i-klindžiri. kml |Kibrn;t 

dariai- ir im-džiaza. Dar 
Itiltilikaui- daug liifiigų išlįs* 
I. .i-ii.*;.

GAISRE ŽUVO VIENAS 
ŽMOGUS.

K.-t, 
■i i:

t

I

r

i

tenai, užtat daliar yru1 
>gn nt-iliinkyIi į antrą 
■itą ir prisiklausyti jų,
l-i*<I<*juih> A. Pociui.

ELEKTROS PARODA 18 TOWN OF LAKE

Vyčių n knop.

lignovimas

I akru- geru juodžemio ku
ri* randasi geriausioj apie 
linkej netoli Cbieagon anl 
Norllikestern Gelžkelio. imu 
:MI minui t) važiuojant i: ratas- 
Iu, arti krautuvių, balnyčių, 
mokyklų ir fabriko kur darbu 
galima visuomet gauti. Gali
ma turėti gružų įtarią ir lai. 
kyli vižlų čionai* ir guli Imti 
-avi-lovių.

Par-idmo ant ietmtkerimi 
tžimi ižkitlmi nrlm l.ils-rtv 
įlomi ii- tilt kas nirimo. l!.i 
rykite, teh-fonnukite arlia nl- 
rilankvkile vjotiškni tuojau- 

PAUL BAUBLY. 
1404 W. 18 Str..

Telefonai Ganai 6296.

PIIIE
Itišimn Pakelitj.
Peržiūrėjimo Tavong
Nvi'rinsi l’nrrvl PoM Užsakymų.

t.

Aiuomi pririunčiu $..........ir meldžiu man
prisiųsti vėliavų No.........su ta išlyga. jei man
vėliava nejmtik* galiu grąžinti atgal ir gauti 
savo pinigu*.
Vnrtlai*-|>nv............................................................
A<lr***n» ......................................... .....................
Miestas.......................... . .....................................

PrM-pirl ir Popiet, 
iki liffil _ 1245 iki 4 45.

|

SEARS ROEBUCK & CO.'
Hom&n A* Arthtagton St.

II
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KtttttiimtMtiiimmtĮ
MOKINKIS KRIAUČYSTĖS

I
I

Iii

Mm niukinant kirsi*. nuli > 
Liuuhelu -tarta* X«TMrt 

fcPOlftklt.a

J. RAZOATTIS. 
3103 S Halated 8tr, 

IhKww. kambarį- Mat I

411.4
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