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Žiaurus Mūšiai Seka 
už Petrogradą

BUSIĄ PAREIKALAUTA ' 
IŠDUOTI KAIZERĮ.

Piboltijos klausimas

LIEPOJA VOKIEČIŲ
MALONĖJE.

gili jie gninaijn užriti. Ymb*- 
uiėo kariuomenei i* uiimkalio. 
kml tia. Inrpn kairįjį Yudmi- 

LIEPOJA, spal. 23.—Vokto- ėo kari.i«iiM*nės -luinuj amar- 
čiai Hų miestų apsupo ir per 
■■statytų tujų atak. nepra
leidžia. Sumažintos mieste 
duonos porcijos.

Laodocas. kįmI. SI — Žiau
rų* mukiai «*ka ui l*<<lrugra«lų 
pietuose ui pusšešto* myliu* 
nuo to Ulieslu. Ibdševitali MIII- 
Šiuose pavartoja ir Maskvos 
|mlku«. <tal nmi tn mukių Įiri- 
guta* tidimerai* Petrogrado 
likimas ir Vudruiro armija* 

. stovis.

M
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SUDIEV
SAKĖ

BLOGAI BUS TURČIAMS 
ANGLIJOJE.

Ypač tiems, katrie praturtėjo

Nepavyko Žygis Rusams ' 
ReakcijMieriams

LmNmma spal. £l-Vakar 
Kntrii.įo* Įnrinmmli* Itonnr 
Ijih', vyriausybės atsiuva*, 
pranešė, jog buvę* vokiečių 
tauom* u«*iąs «* i ibsi* aom -— •——— 
liksim daromi ĮiririnMėimai. Įvažiuos j 1 
Burių pareikalauta išduoti tai-1nencija į* 
kininkaius Imvusj kaizerį. Ir lyrė karšti 
tas burių Įiadaryta tik tuomet. Įgtimu. Kt 
kuomet vi*ns talkininkų vW- j 
palijo* ratifikuosiančio* tni- tai 
ko* sutartį.

Pabslti jog kl&nsinfts.

šiundiv iyle apleido t'liiva- 
_ ___ ____________ Ką belgų fUtnimota* Mervier.

kataeris burių* teidama*. Tatn įvažiavo J Moline. Ilk Iš ten 
' lemi*. Jo Emi- 

dvi dieni via |ia- 
cliicagiiėių *vetin- 
r tik ėjo. kur tik 

'žengė. svcSų-neliuvėlj *vciki- 
'u,, žmončaJkiti |ier kitu- lim
binėje jj gor- luiiiudyti. dir- 
slelli į tų didį sknitaite dva
siu* žmogų, niųmpra-ta Įmtri- 

Kuomet įsi Įlietų Įatriaiuen- jotų, l'o vi»ų širdingų priėmi- 
lus luudėjo serijų, tuojau* pa-!mų kardtaria* |mgaliau* pa- 
kviestas pinnaris admiraliteto 'dėkoje 

lordą* lx>ng ir jo- paklausa 
apie stovį Palialtijuj.

l/irda* j klausinius atsakė 
trumpai. Sakė, angių karės 
laivų yra Baltijoj. Itat ji, ne
tari* jokių informacijų a|ue 
tų laivų veikimų.

Veikianrioriim Anglijo* ar- 
......._____________________ mijos šiandie yra 7.’au«Mi.
lio sutruškitm, dešinįjį spar- Į Biastoa Churrhill. karė* sek- 

na* < a * • ae«_ .a

kini apšambi bolševikų kuriu 
laivai IMnngrade.

Dar pranešama. jog lailševi- 
kai Itat numota lm nuolatinė* 
veikiančiu* kariuomenė* turi 
daugiau ItMNNI atkaklių ko
munistų. Tai esanti atsarga- 
Ta- komuniotai išlavinti muš- 
lira miesto gatvėm*.

Bolševikai Yudeniė, kairįjį 
*|mruų kartai* gali į»itai«1i 
IVlrugradan ir laukui visu sa
ve *ti|inimu uit riti ii hžpaka-'

Londonas. -|ed. 22. - Ang
lijo- fiiKili-iųi- -tuvi* ut-idii 
rę* Inlmi pra-tnu |viib'-jinmn. •' 

, Saša akta* vakar iiartamralas j 
turės imdžbiviuti *mageni*.ka*l ’ 
tnrišti galu* su galai*.

Xe. tik įsidėmėkite 
šiuos inrtus ligi spalių II ik 
vyriausybė turėjo JH4^i*J3S,!t 
•varu* išbtidų. Gi inukestim*. 
surinkta vo
rai, 
svarų.

Tuo tarpu

4TA4SI.DK svu-

» ebtaagtariam*. 
ir išvažiavo to

aitai. 22. kardinolu* 
dienų Imvo užimta*

t
Pabaltijos Tautos Nieko Neturi 

* su Imperįjalistais
I

p r Ryga. ’,I*’L t*nvėlinta». 
šiaudo* pranešta, jog laivini 
kelio-e vielttM* algai perrikėb'* 
per Itnucuvų. Ta-, matyt. įvy
ko |aige|h*lint anglų karė* lai

Pasitaisė armijos stovia

Sekančią dienų |m*itaisė lat- 
Mų linui jo* dovi*. Vyrai atga
no vmibinę «hn*ią ir gryžu į 
ap-iginiino vieta*. Tuo tarpu

I
i
♦

■•*• ——- wa t— |  -------- —  ------- .laaia*.
uą. Tuomet baisi netaiim- pa- rrtorius. pranešė, jog ateinan-'^; jo 
tiktų Yu<leni<ta ekspeilicijų.

SuomijiM militariuiai eks
pertai tvirtina, kad grsL Va
itauta aa rara armijų nepaims 

Iš G.dsingfon<,( iiranefcmia. IMragcndo Ii,, suomių pagrl- 
knd nor* getų Yiųbsitaui ir |«n- *“*“• Kartais udeuiao karei- ■ 
vyko tm-takti Petrogrmki apy- ir ’tB,i ''“*''' IMnųnmlim.1 
liuke*, liet jo armijai grūmoja eksfaTini. Itat jie gali ■<*-IKnmžtBdto tvirtovė nepaimtu, 
parajas. Ilolševikai gali ui- muirpraiuli- 
ntakmdi jn armijų i* užpulta- 
Tm.

S|*-janui. jog Yink*ntao ar
mija nebu- *kaitlingr*nė, knip 
tik l2J>m kandvių ugnie* li
nijoje. Ita tu, jis turi Inlmi ma
ita artilerijų. Tuo tarpu kimiu- 
mkarijos linijos nr|mpnt*dai 
ilgu*.

Bolievik&i mano laikyties.

Trockio ek*|M-rtai. kurių tur
is- yrn keli gerai žinomi ru-ų 
generolai. pakėlė .nuirk ią 
ufensyvų ant Gilovo. Tu,, žv-

DARBININKAI APLEIDO 
INDUSTRUINf KON- 

FERENCUį.
PAKYLA DARBO KRIZI8 

SUV. VALSTIJOSE.

Kapitalistai ataisako pripažin 
ti darbininkams teises.

WASHINOTON, spal. 23.- 
Suv. Valstijose pakyla darbo 
krisis. Sutvarkyti Šalies iDdu 
atrijąs visa viltis buvo pade 
dama indnstrijinėj (darbo ir 
kapitalo) konferencijoj. Kon 
ferenciją buvo sulaukęs prezi- 
(lentas.

Išpradžių atrodė viskas ge 
rai klojasi. Suvažiavę atsto 
vai pasidalin0 į tris grupes— 
darbo publikos ir kapitalo.

Susitvarkyta ir prieita prie 
gyvinusių darbo reikalų Dar 
bo atstovai darbavosi, knd pir
nuausta butu pertrauktas ant streiko slenksčio Geležio 
streikas plieno industnjoje pa keliečiai nerimauja.

i. Defieita yra -H^UNI ",Aj" f

...^. moiurtito ljitvij<Mi I 
M »• į ,|eit'"l'r* dirtių. |»riei ,|i.m«mii< ir
tmm mibtanta ^•nra^i-kta I**11*** •'«’•** l-k'''““! naktimi* huv«, ntkn-iptae į an- ! 
ttmi mtlijnriMi v»ru tn4id laivus rin pelnui ir vi<i- ’^i.. Lwri.* Inivn* «!«»virfM 
4<) milijardų nmerikoniškų do-b|lVi( |m.i,;ktt„a tnlki „f|njoj.- .įtart nuo fu luini ne- 

įlinkai-. Tarp.* latvių ir e*tų H,r,H|vt4, Įmg.-ltae ’ žen-
M>r<la, llii<-lu»a*l*-r tvirtinu ,visur laivu kaHuaui apie tal- 

jog vyriausybė turi |mnil:.i- Liniukų draugikkiuuų Palmlii-' 
lauti Įiartametifu už* tat i gyviai- tai. 
tojams įlar augMesne* kur*-* K,ip ui|, bW
umkerti*. Ne* kilok. iM-pnm* *tau,X j-g jiem* pasviju.

Ilarv • j Jau negalima*. daleli* mm gmenthi von
B»w**k der ti<dtx ii pulkininko A vata

vtaŠĮiutija. turi

nintai Avnbivo-Beniam<lio į*i-i._ -..... . . norint.ytrijM“ kntrujjntn iųw« mut. j - .

laivių. -tovincitm

k to.
Tįstai, kad Įiulk. Avatav Ims

iu Įm-kell**-. jog ji, pakilę* 
•prieš tadševikii* ir trankius 
prieš ju*»* Ib-Mog js*r 
I uit viją. Talkininkai iM*«u*pė- 
jo -u-ioiH-ntiiuti. katriems čia 
įlatair ištvikšti -i'iiĮmtijų—ar

parakė
linu*.

Vakar.
per ri*ų
lankymais, sulig ižkaln,, |aiga-
uiiatu* programų*.

Pina pietų ji* a|ilaukė na*--
laiėių įstaigą XI. Nary'.l.
Training 8tb<*>1. Tenai imtyri-l

Ubjau-iraėtyjltailyF.spre** raita, jųg;^ kariuomenių, liet jie likė^l____ ... ...... .._
šUgmiuliim ta« vieraji opinijn vi- daugiau* ir j,ie talkininkai vi-uona-t juo* latviam*, kovojant irtu* už ne- 

įęlaigo* vai- labjau, nerimauja jub-J vi-a, aprausau ir jiem- gelta-*. Jie prilctamuimybę |*ieS llnrijoa 
tnrtieijni imlave lito*, katrie kare* metu <u-i- „umė, kml jei juo* |mlik* n--- iiuia-rijaliuuų. ur lliišiju* im- 
škiriamų ta-lgų krovė dideliu* turtas. f • - - ........................................................... .

Sulig ju Imi tuo* tarčių* m-l*!»•** Berlyną ne tik diplomą '-utndkiuti tadM*vikixmų! 
i* eušijandinimo apkrauti dbtalėmi* mo tmin keliu, liet ir *u mililari- 
negalėja nei tat- kretilai* arba koufidctmti jų ;«•••"•• priemumtaū^

i pmlėkojo nž 'turtus. ; Taip *ti|>rn* talkininkais «»- laitvijuj. |>rndėju* minis-

ria ka 
lakta*.

etai* metai* *kaitliu* armijų* 
Imi, namažiata* taip, kaip yni 
buvę prie* karę.

.mARMI kariuomenė* atavi 
Airijoje. pgEyfneju vttnrrniii.

♦I3< ■

Kandi

laimė. luuua-t talkininkai pri- jM-rijalizmui. kur* Įsižadėjo 
•iiau* įtartina Iš* tik dililmiui '-iitmškiuli tadševiltiznui •

aukų. 1‘askai pats sau viena* ' 
l*ityliimi* tarė: “Ak. Iirangų*. ^įį, 

•lirnngų* vaikeliai^.** 
! l’o Įlietų tankė-i (litaagof 
hm i versi 1 et e. Ten Jo žjuioeu- LoadoMa. rt*lL 2X __< en-
rija apdovanotas teirių dūkto- ml Xm* agentūrai iš (tat- 
rabi diplomu. ringforMi pninešuma. jog 1M-

A’nkarr kalbėjo skuitlingnm nigraita ir jo apylinkės^ 1*4 
Yudtmtao" knrimm^'i mijo*'"ūžtaj7 nuritino --•riritime mąžuj belgų pa- šėrikai susekę k.mt ra.-v..liuci.

rupijoj, unt kailiĮM! Miguti JO- suokalbį. \ letoliu- Jiill 
Idvil. ir Mn|ib*wood avo. 'prasidėję sukilimai.

NUSKANDINTA DU BOL
ŠEVIKU LAIVU.

I
I

Bnlfevikai pradėjo tden-y- tli—l, *pal. Žl. - Ang- 
vų tie* Slnigi Bielaja. tarpr ;1ija* atlmiralitHn* fuukrihė. 
I.ugte> ir Pekovo. Ir toji ofen- jog nnglų karė* laivai «wi- 
š.vva 1_______  ________________________ _____ ,--------
laitai |tavojingn. jhoKevikų torpediniu laivu.

U Markvo* ImlM-vikai hJ** jnrininkai *«*-
vieliu telegrafu praimta, j* !*■ •??•••*' !
daleli tautini *eka už 6 mylių." *u «W*ja drg

šiauriiiiee nu,, Krn-noje Kielo. ...
Tenai, jie ankori. progn-uoja. | T“'l«l-«» im*ke1bta. jug Krnn- 
Taipimt ...utini -kn ir į^igni >»•<««» J' irlove tM*|m"..ta Na- 
Vintlavo. geležinkelto. jk* I*** tvirtovę meko y

_______________ I uit ingo ir neveikiama. Ae* 
PIRKITE KARE8 TAUPY Kri* P'-lrogrn<ln*.

PATEISINA PULK. AVALO 
VO VEIKIMĄ.

Sako, jis veikius Rusijos nau- 
daL

i Teks Anglijos turčium*. Xe«‘buvii jmritikėjiinus. kml kuo- 1«*»U |»ir»u«»i»»kii ir baigų* kn- 
šąli* neturi pinigų kn**li •- umt vuktariai-rurai pradėjo.tviviu uptai-uo*,*.
niaiii* reikalam*.

a AaLbaA A A/VkJa ** ■■• ••■■*■***na rmmn.rnt rVJtat Kronštndta* pat* snvnimi tu- |mrkelmvo i- Inlmlfijo-
* **!re* pulti. f "f- ‘H- Goltz. Itat jam

” ' ' ’į Pranešta, jog Yudi-niėo ka 'f' plautai- uemi-tankn mm'
•tremtam artritradjiata M»* mio tadševikų. paė. kad iis "neklausė**!
mu. Plieno truto galva Oaiy inu.j K ra-na ja tiurką, arti 
nepridėtų* to trizmo. Pasakė, KrnnStB(Ho.
jop jis nenorįs turėti nieko Tni|nmt ,akotnil< j,.* IMn,_ 
- • m streiknotaitatai. jr j. |m.

siųsta bolševikų taillllomei**.
bendra iu ztreikuojaačiaiz 
darbininkais ir jų autovata. 
Kiti kapitalo grupė, ititoni

hs >»p. ;RrGOJE PAŠAUTAS S. V,
Ulo atstovai (kapitaliztai) at- 
zizako pripažinti visus gyviau-1 
ritu darbininkų rekalavimuz. 
ataizako net pripažinti darbi 
ninku organizavimųzi.

Darbo atztovai tad su Gom 
penu priežakyje pasakė, jog 
gana jiems tos konferencijos. P 
Prezidentas Wilsonas mėgino 
dar taikinti. Bet nepavyko. I 
Nepalenkė kapitalistų atkak* 
lamo.

Tad darbo atstovai vakar ii 
ėjo ii konferencijos. Pasakė, 
tegu vieni kapitalistai konfe 
nioja.

To pasekmės gali būt labai 
liūdnos ialiai. Nej angleka- 
syklų darbininkai jau stovi i

ATSTOVAS.
Ryga. -pnl. 23.- I žvnknr |*> 

-pietų vokitėiai. taunltanliio- 
■Inmi *j miestų, arnitdie Šovi
niu palaikė Ameriko* ĮmL-lpi 
nė* a<linini*lrnrij<e oTt-nn. 
Sužeista* *ito« adniini-tnvijo* 
pirmininku* knpil. Orbi*on. 
Anterikoni-ka vėliava -tiplėty 
In.

Adinini’fmeijo* ofi»n* |ht 
kelia* toliau* nuo upė*.

SPALIŲ 23. 1919 M

“Kur yra talkininkai •” 
Tai Imvo vi raliam* kanka-

I’ulk. Avabivii.lt. veikima- 
-!-r tilo |aižyiir-i;iia-. knd l’it- 
linltijiĮ uĮirtiugoti nuo Augti, 
ta* intaku-. Xe». rako von itai 
Goltz. kuomet Anglija Ietį 
nždė. -nvo letenų. Itu-ija ai 
>-ityje iieiek* -viirluų iio.ių. 
Anglija, raku, tuo larĮHi nori 
l'alinltijo* Įirovineijn* Įmdiiry 

■Mptiklaii-uiiui- ir turėti 
vi-muuet ravo intake.

Vokietija prieiinja.

Ve taftai Vokietija y:;, prie
šinga ir kisti*! ligšiol ji Įg,.

li
gaivu*, knd ji* “neklausė1 
*avo vyi inusyta-*. Pa-inslo.! 
knd von d<-r Goltz Pnlmltijoj! 
vi-n* laika* veikė *u -avo vy 1 
rinu-yta- išdariniu. Pn-tuni ‘ ___  .. . .............. . ......
ji tik 1uoiiH-t jį atMiiikv. kuo |fa:ku ten -uvo knritmtii.-n*;. 
im-t to lo-nlnuiftmiiiai ir -lip. j;inrint griežtu talkininkų n*i- 
rini |Mir**iknlavo talkininkai.

K'kmiui. knd gisi. 
Goltz ir v.-l gryėui* 
,šill. Xe- Vokierillie*' 
n jokio ii'-iėmimo.

Sulig jo (Mltie* žodžių į:* 
i-iy-ią. kariauti pii.~ !*d-** 
tiku- Is-udini *11 rilrtii-.

K* jis sako1’

t,en. Votį der Goltz pilimi 
|Mitei-itm pulkininko \vnlov,,. 
Itanmnųlto veikimą prie! Int. 
vili*.

S«l.<>. jog pulk \vntav ty. 
gini taip veikia Ibl-ijo* nn*i 
dni. knifui į*mI- gen. Iti-*uk>ii 
Tikšta* nikarianti Pehnlti 
o* pravinrijas ir g<* iineu.ta

• iigjii.iru i Rusijai lln.ija tw

Vali d*T 
l*:m:d,i 

j>- n*-tu

L'.ilnviiitai i* 1hi kiinv«*«1ė>n«i« 
jir.“ it rutile! i.

Im*!!. Auti sls-r lė<s|t*
•m% 1 t iltimi, ii* tfilitai

Pidmhtjssn
•i**! thiejn olioiklij. I*i.i» t;tti-ih 
jauti Inlmi sattln ;<t»l<*i“li 
••n |wi••iHik.*in»‘iit“ 
civili“, kuriii t-ni

T’»«’ kiiMMAini 
*•1* kn.inn.m |»i 
\iitmji srylifiMs fi 

!hi kti«iniili 
it |ms •llw*1i 
I tl.* I? i-ijss. 
Iif'rt“ PshfiH T*’ in

Dalu

I

I pll 
-In
n«.r
■m,.
-,.fl

i

Vilteli h

užpuolimą. latviui nefailHigii. i 
Ir kogi lujotie*. tatni Itygo* 
užlajoje Mūvi vira eilė augtų 
karė* laivų. Tie laivai gali ap- 
ši: ūdyti m* tik rausžetnio pozi
cija*. I«*t ir vokiečių lakūnu*. 
ta**il*-Ližiaitatu. Itygo* įukIiiii

Viena* latvių valdiniuka* 
Įrižyiitaju. jog latviam* buvo 
skirta nor* |»-r 24 vulnmla* -u- 
laikyti priešininko veikmių. 
J;»l ti>'|Kikil- talkininkai.

Taip vi-ur vi-ų buvo nutilo 
itin.

Bet nei ženklo pagelbos.

Tuo laq>u dtaim* Įai-kui 
diena* -linko ir vira* -tuvi* 
pn»iiiarė luitai kritiška-. Se* 
■a* tik iš niekur nebuvo nei 
įtuižiiut-io ženklo utilitarinė* 
|tatr*'llto*. I**l n**i di|ibimatil|ta 
i*imiii*y mo.

Keli luk*luuėiai latvių tai 
rciviij. vargingai nprvngtų ir 
menkai apginkluotų ir aprū
pintų. ta.| turifo-ių din-ią gy 
velti i artai mirti už nepriklail 
-omyl*-. tt<*galej>i ilgui luiky 
tie* prie! šimtu- anuoti} it 
•knitlingą. gemi itpginkluol* 
priešininką

Itatvių vyriaii*yta- |>a*nk» 
|ftagi*lta>* pratyli -avit l.solin 
•••tų. katrie k nuveik iii u* ptt*> 
lė-l gelta

liti e-1 
atpytke> 

ktuii>iii Ii 
etoje luti 
latviai n

t •’in kriti- 
lIMlltlI !»• 
*t Llltilllt! 
Uito p«»/i 
/t bniiv i

1 ’ • *i k įtini,
i* uttiitMmm*

I"

I'illk. Avuloio užpuolimas 
kismikkiaiomi liudija, jog l’a- 
Imitijo* vė-kpalijuui* nėra ko 
laukti jokio *u*imy|ėjima mm 
m*ų nokeijmm-rių.

kovoja pnei ooitevunsno 
pnesimnjnu.

1

■
“A* kovoju pri,> tadėevi- 

kisuuf. aišiaU'ia t 
prieėininkų.** |m*akė pulki
ninką- Aralov. knom<*1 *u *n- 
vo kariuutnene t'iiė l.riauties 
uiti Kygio.

Ir |**r Ošlti.aiia* kovo* die
na*. veik.biiit.i* ji- prie* lat
viu* ir *—tu*, ^itiouiti* tadL-vi- 
ku prekininku*. t>u>» (mdarė 
tatlšet ikulll* p. i-'lt-lillgu*. To 
lu-l.iitii buvo galima atlikti -u 
jokia pl<<|tagal>dii ilgiau*! U 
įnikti, ką į kelia- dirtia* atliko 
pulk, tvalov.

Su t.-M.liiifijin*- lln.ija l*n- 
taulll.į*e litui*.* guli -ii-itnikin- 
li lk-t *ii K-akeija -u itujteri- 
iiili-tiie- Itn-ija m-kiumirt.

Taip Imi*, jaučiama ir knl- 
taitiiii >-■■'. i' kilni, kuomet lai- 
ki.iiiiktii leetav* latviam* jo
kio* |*i-.-*-ll"**.

Stovis atsimainė.
nlų vai*- anglų karė- laivai 
i at-iliepli. I- jų viena*. 
• •tu.* u|**al|.!vti vokiečių 

\’i,ka* ti.-mili |ui«a- 
u- t*t -lai- tn> įlaro-

-e
civilizacijos .

l

i

I 
i>»in 
• itn-

LyH. t.«»k 

hm.
i: < -

II t g

Ulll tiek 
»ietoi.ii- |«-r- 

Ihuigiivą ir at- 
-- *>n„ p*.>i.*i.

i

II

ti.-Įiinyks 
u pn-kui 

i|mtija« -u 
prie imi ir- 
Jo karino- 
iškrikti lx-
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STREIKININKAI PAGEI
DAUJA FEDERALES 

KARIUOMENĖS.

i ndu*1 rijoje 
pirinininkn

Ketvirtadienis, spalio 23 
Sv. Severinas.

Penktadienis, spalio 24 
Sv. Rapolas, ark. Alėtas.

KAREIVIŲ
MIESTE OARY.

Atkreipta doma j “Imliąja 
vergiją”.

Kariuomenė jiems užtikrina 
žodžio laisvą.

! i CHICAGOJE.
4 ■ ■- ------------------------------ —

KATALIKIŠKOS ŠVENTOS. daugiau kareivių

I

Pti.-tai 
kon.it.to 
jmtrick pranešė. jo; 
Gary fedenta'- kartinum-nė 
tdrrikininkniii* gvaranttmja 
kon-t it nei jotui les lei-'-.bntanl. 
rasirinkinui ir žinlžio tai-vę. 
Streikininkų Vadai šiiiiidi.-, 
>ak<>. «u Mielu norit Ind |«in- 
Inia lalie- iui.-1e kariii.niH-tn'- 
M-ikimą.

KiliniM- |rinito n|t*kriėiine«<. 
ypač l'cnneylvnnijnjr. tu nė
ra. Ti-nni .*1n-ikiiiitikiiiii* vi 
ka* užilrau-ta. Xr< l.iuii nėra 
federalė* kariiKum-tn-*. Tad 
virto* antaniniai entivnlini pa
neigia *n *tr<-ikininLni<.

Fiitpatrick yra \Va-liiiig|.. I 

ne. Ji* tnuai konfenioja *tt 
Gontprr*u. Teitai virėėilama* 
ji* pa*kellw- afur fmh-rnlė* ka- 
riuosnenė* prielankų at*tw*i- 
mą j ntrrtknnjanėiu* dariusio- 
ku* nūmte Gary.

KRar raikaUHA kariuomoaė.

Fitspatriek «avw jirnneJim- 
paiynii. jng fnlmilė kariuo
menė- Imtinai reikalinga ir 
kituoio* streiką n-nlruuM-. kur 
na darbininkai* a|rieinnma 
baisiai brutaliai.

Antri jo. nt pikuojančių 
darbininku vadai praSysių vy- 
riansybė*. kad ir kitur Imtą 
l«a*ių*tn kariuomenė.

Toliau- ji* juižymi. jug ton* 
nlc Gary kažkokią “t 
jų" pru|mgaudą dari*inmkų 
tarpe- falerikunja ne fedrralč 
kariuonn-nč, liet |di<tm t rudo 
agentai, kml tuo keliu pakenk
ti streikui ir vi*u«imvtn-. aky
se *uk<»n<-ieikti |mėiu. drriki- 
ninku*.

Sustreikavo bėgtų sukioto 
i»L

Su-treiknvii In-gių •ukiitlu 
jai ant geležinkelio (ttirago. 
Wc*t Piillmati A Soutberti.

I niie tn tiuly |v> iii-t,-i _Vsi 
daiii-inil l.-t.-talė- kariunim- 

'm’-. Ilatar tenai lm- i-vi-u 
l.tsst r.-leralių kareivių.

Kariiionu-n*' - koim-nd:inl:i.. 
pnl'.. Ma|*-. tvirtina, jug .litu 
trinti* kan-ivių pri-ių ta |<< 
hiigviuti tarnybą Mitinu lm 
v.ikinnlH-ni* kanivinin*.

Kniv-iviai laimi ilea- valuti 
da- pildydavo U,i|i’ 
.tvrim- ir t.*|.-l -inrirlrini np 
itai.

Pulk. Mn|s- <iie-i valyt, 
mi.—tą nuo **litdln*io< versi 
jo*". l'ž1:liiHi|<imi intnriiuiii 
mimai ir vi.-šl.uėiai ir nlran 
■laimi. |<aėnliifė* us.l.-rv - i; 
kluii-itiėjauto..

Vilimui is-.-lnityj tdta-i.i 
im-rtriim. Tn |m*i«akiltd |ui< i 
minti iš Teta* lal-tijo*. I 
Gary nlv.-žtu -n piė-iuiti. ii 
i i.-šl>iit y j laikoma |s, raktu 
kni|si kokia knlim*.

CUKRUS BUS DALINAMAS 
KAIP KARĖS METU.

t

i

Ta.|. g» pagai šratą turo. >.g 
viao nurinkta $381 JI. tarėjo 
būti E296JI.

Jeigu dar randasi krau pa 
varde prakišta lame rarašay 
prašau pranešti p. IL Sutarto- 
tiiui. 4412 Sn. Itichmond St, 
4'hiragn. III.

Prakalbų Rengimo 
Komitetas. I

ot Irjol »i«lrhliul •«».«, 
ėiue aadiuti ir kviesti mus žmo
nes dėtie* prie taip prakilnios 
orgataracijos, kuri rūpinasi li
kimu naėiaiėių. mų* tauto* žie
delių. Ir. žiutuim. netruko ge- 
raėirdžių žiinmių.

Xi-ilgai |*i tu pradėta įverti 
IjiIi. Sij. ku«|*M |*i vi*a* (’id 
••i...... tr apielinkė* kolonija-.,
taip-.-i ti.-t ir kiti.o- vai ti,..-.-, 

1 Tokiu t.'idu 1a Sąjunga i-.-iugu, 
i; -ipl.-l.ijo n pradėjo teikti žy
mia |(ii*«d|ią mą.* iiri:lniviiiin.*.

Geraširdžiai žtinuiė*. nuity- 
• Intui kaip nniidittgn nių* tau 
tat yra taik Sąjunga, pradėjo 
aukoti m- d»bcriai*. In-I Jitu- 
tais kai|m gnriaės nariai.

Xv|ia*itciikitHi lalnlariai tuo. 
kad Sąjunga i. Ipė našlaičiu*. 
I.'iii* v.it ' ta • v.-tunlnilėių |<n- 
>l.igė-e. Imi nutarė nujiirkli »-• 
iin-> ir. laikui le-ganl. |ut*tatyti 
ant ju* natia.i. kurtniin- eurait- 
kinti tnų* našlaičiai iš svetini- 
taurių |>ii.-ęl:iiidii Imtų |>a1al 
pinti ir auklėjami lietuviškoj.-- 
L.-ilnlilliškuje ilvarioje,

'/.• m.'- nupirkia l't akrų, m- 
žiūrint, kad ižde tada m-buVo 
rniH'tiiiai kapitalu. Kn«ln a|ilė. 
I'ė ramia-, kad laib. Sųj. nu
pirko žalis; |iri.-Ktnielni statyti 
ir užtraukė nemažą |m*k.dą, 
kin<p>s> ir mų* veikėjai <lnr uo
liau pradėjo <larlm<>t i.-*, tmim- 
rėdanti, kad Izilu Sąj. ant *av«. 
|.čin vill.li> takią *k>dą. Trejų* 
me tu |-i idiiikivu*. rurinkla 
is.iuni d«d. ir *k«4a ta|*> atmo
kėta.

šiandie ludu Sąj. nejudina
mi* turtą* siekia virė 4<UI0n 
d<d, <> i»te jo* ramia*! grynų 
lūiiigų *uvirš S iuk*tamiai «kd.

Imk Sąj. rainė ramla*i tatai 
gražioj., virtoje. Norintis ją

S|Kili<> t!> d. X<-k. I'ra»id. Av. 
I*. M n lijo* tažnyčiojr kun. A. 
Itri'kn amžinuoju motrry*1ė> 
ryšiu Kurimi p. K. Mikšį ra pjr 
U. I*ajrdailv. .tauuavvdū ne- 
M-nai KUgrjfo iš Itėdė. Samu 
kariuomrttr*. Durti l'ranctnūjoj 
mūšių lanke, kur ta,«> raMota*. 
1‘agiję- vėl buvo pastatyta* 
kovon, brt tuo tarpa karė pa*i- 
baigė. Ji. yra L Vyčių 4 k], 
nary*. Jaunavrta- yni raikli 
lietuvaitė.

Igiimingo sugyvenimo jaunai 
|M.rel>*i.

Vorai.

IS TOWN OF LAKE.

k i
Jj j iž pWvL

Jus Negalite Apsieiti be Mazolos Virtuvėje
DYRAGAlCfAI ir blynai, padaryti su Mazola. yra gardus ir lengvai virškinami, 
š Jus suvartosite Mazolos ketvirdaliu, ar trečdaliu mažiau, negu reikėtų sviesto, ar 
taukų prie kepimo. Mazolos tyrumas ir genimas tą daleidžia. Per tai susičėdija justi
LMDigai.

Vartodami Mazolą jų turėsite lengvus pyragaičius ir trapius sausainius.

Mazda yra kukurizinis aliejus. Ji yra išsunkiama iš pačios grūdo širdies. Mazda 
yra rafinuota iki nepasidaro visiškai tyqu Jus galite kaitini Masdą daug daugiau, ne
gu vaisiui reikia, kad ji pradėtų nykti. Todėl tai Mazolos ir ištenka taip ilgai prie ke
pimo. Jis sučėdija jūsų pinigus.

Malonus Mazolos skonis daro ją garsia itališkų mėgėjų alyvos. Ji lengvai suvirški
nama.

Su-i vienijimo Lietuvių Ka
reivių rueirinkima* įvyk* k«*t- 
verge. *|mlio 22, K vai. rak. 
|i. JuraSkoe evet. 4415 K. 
IV.km! gatvė*.

Visi ev-kareiviai ir Įm-ali- 
u ai vyrui malonėkite nt*i!nn- 
keti ir pamatvli jų veikimą 

Valdyba.

VAIKAI

1>ELa

lišl'll.ttYilO VASAKVNC
ramloiią. l**««kt"**.

UIUMO

Atrado tik $150.

SIUNTINIU

Amžiam nuo 16 iki 18 melų.

Nri I

r-

iik4chi įkaityli ir raiyti

ibiu-

r
4

I
Chicago Avė. ir Larrabee

SKiPIA

« 
i

Employment Office 
Pirmo. Lubos

Nebulų gerai jeigu kiekvienam prenumerato
riui butų fiaskirtas laikas kuomet jis gali 
kalbėli. Tf gali geriausia sutvarkyti tai pa
tys prenumeratoriai tarpe savęs.

S-I.H 
vait-. ir 
liitiinkni

Telefono linija neturi būti ilgiau laikoma kaip 
|>cnkias miliutas ant lokalio šaukimo. Ilgos 
kailio, per telefoną ant partijinių linijų vien 
tik suerzina tuos kurie laukia telefono, nes 
jiems gal labai reikalinga gauti ta linija.

Kuomet keletas prenumeratorių yra ant vie
nos linijos, jie visi turi teisę gauti lygų pa
tarnavimą.

Čionai* nr vien liktai "juti*“ 
tirt jinor vrs tikra ir grra ateitie 
vaikui kuri* lurodyn ratu Katama, 

joki., prityrimo nereikia.

TRUMPA LAB. SAJ. GYVA 
VIMO PERŽVALGA.

>1. 111 |M> • 
.1 I.1I1L

•lt 
Iii

Turi
Ansliėkai ir lirai būti užtatai 
pradinę nitai kta. Virine <latar 
■t.lani.--dariau pastovu* — 
šuniui vaiku ir Jaunu vyru.

5
8 
i: 
Ž

I NtooMoarafoooratooraaaąsK

MAŽO LA

luini*.

P

Taip vadinamo* “ŽMamiško* 
kainos" komiteto |iirmininka- 
Sjirngm' po*fc«4ltė. jog atveža 
ma< (Tiicagitn liurukini* nik 
me lm. |mdalinanui* krautu
vėm. ir žumuhiii- lygini taip, 
kaip katė* metu, kad 1mi ke 
liu nžl.-gu« pritrukiitmi.

tie to. tinsianti j V.-t a sislc- 
ma patinu* žmonėto* cukrų 
|mr.*ine*ti natini iš krautuvių. 
Kn* taip «4g*i*. In* cukrau* 
Marui niūkė* I2r. tii ka* 
mirė* |.ri»ių*ti j namu*, ta* 
mokė* 12’Įc. *vnnti.

Pnminėtna k«uttMu' nit*1a 
ly* kaina* m- lik cukrui. In-I 
ir ii.-i.-m- kiliem* vnt"<m.i«in*

PLĖŠIKAI IŠVILKO CELE 
EWĘ ŠĖPA.

Aną ’iaktį plėėikul i* J.dm 
CatUMi ndduiiiytiii krautuvė*, 
tilt IV.-I t*! gal, iivilko Inu 
kati ir tiu-ignln-tų, 2l<* -vil
iu .Iifit ią ę.-ležiiH- Jėpą t-uf.-l. 
S-|n.j— l.ttvii £|5o.

I’olieijn veltui ir»ko

Corn Products Reftning Co. 
17 Battery Place 
New York City

plieno dirbtuvėm- Si. Ulii.-a 1 
goję. Sukiolujai *u*lrcikiira 
iŠ *im|uitijo*. knd |ingi>)l«ėli 
ntreikiiojanti.-in* darbiniu 
katu* plictm dirirt Ulėse.

Ihiluir *tn-ikininkii 
tvirtina, jog Si. <'liicat.'.i* 
dirbtuvė-.' .laitai virai 1'tti— 
>u-1<rii. X«- !•■ pti-t:il>.|in>-
ka-.ii.-u rn.-dz.iagi>,. rn-li'i* kn* 
Veikli streiklaužiam*. Ib'-gių 
sukiotojai dil.nln di-i.-lc Įuuąi 
nu, >lr«-ikininkni><- gnmitn-* 
*u Iru-tu ui •»

Kai kurio- |>li<-n„ < 
ki.n>|smij<>. tvirtina, 
ka* piinuidu-ni* 
naujų liiirii' datl>itiiiil.ų. 
-t i.-il.ininl n vadui iticitin. 

t.-likloji -tn-iko 
vi-nr organizuoti 
•tiprini taiku-i.

I IIIIIIIMII (X rMHIIlIflIl. ..... 
knriuoiiii gnlM-nnmn nralžingn' ’r I"’*n‘nr,,J-

SUAREŠTUOTA 0PIJUM0 
PIRKLYS.

. ------------ ., t-'cdcralini ag'iitui *imn-ėtii 
. .įv,> Iz.iti- It-ryta-r. -V.’ Wi-f s* 

'II* '"’liio gnt. Sunri-šlu.ita- kultini 
iiin* pirklinviim* opijumi.

ll
Iii Iri UI lt, 
. me jo- 
•u lauk in 

15.1

KARES LAIVYNO 
CUKRAUS DALI

IKimtilyii t.-cnl imiitia U'rstera 
Avė. gal v.-karį ir važiuoja į 
|i<-1ii* iki U*, tu-tai gatvei. Išli
pu-. |oriii tattvaru du IJ«4ti j 
lakant*. Prieini tuojau* didėt; 
ir gražų šv. Kazimiera Vitiium 
lyną, gi už ju ir Ijili. Sąj. žmė 
m-t iki pniLni.

Tai štai knita* ramia- l.uL, 
Sąj nniukėli piliirai.

Italiiir Uk Sąj. vėl pradėjo 
■Uti įauga*, kad euriukti 
istre iSUMt tari, ir |irndėii sta
tyti iiaštaičinm* prieglaudą. 
Sn, o tiktdą Są juugn aien-t., jei 
lik ai k<io|su> iš|iildye sąra už- 

I 'toli*, i. y. jei surink* kožimi 
į | --kirtai aukų •urną.

ukru*kimr tat visi! Itašy. 
kitu. * į lalt Kąj~ skirkime ir 
dėklus- jos ižitan nors mažą da
lelę sąra uždariu... o mitas 
prie .-eiil.i, dolirris prie tada*. 
no ir u.'iiaiiuilysiiii kaip slidė 
silnotŲžlldul. ir pra.lėsim sin
ty Ii pricgl.imlą. Tada džiaug- 
->• mą* mišlairiai. jauzslnnii. 
kad jų liūgams artinasi |ial*u 

lg». knd tėviškai lai* nuginami 
I >r glols.jnnii lietuviškoj., prie, 
i glamlojt-.

\ i-.e ktio|s>s. .manrius t "Iii. 
vagoje, jau imnuižėl juda. Ir 
Isuitnlysiiii, kml laitus daug 
l'.iko jom* j-ijudiiiti veikimnu. 

Ii* kiioiiH-t j.ils'-gės. lai jom- |ui- 
skirtą dalį net su kaupu su- 

' rink*.
I*ru-liloii|iarkiškė K km>|>a jai 

l>r.-!.irioti -umon surinkti jau 
l'iiri |ių dolioiiiis. Tokiu liūdit 

o pr.iL okė jau ir 2 ku<*|cj. kuri 
ia i-in t>..-•■ I. |>> jmlinlies. 

i I'.ižiiih ■ itu. katra ki>o|«ti pra 
i 1 'l>l.» * tą kuopą.

Vi-.1l* loti'. Sąj. I.'ikultli* 
•••■'-Ui kr.'iptir* žeiiiiiiu pmlito 

t'lt.-u: S. .1 m-eviėtn. !uil>.
Agitatorius. 7'Jfi IV. Htli 
Im ago, lll.

IS BRIGHTON PARKO MONTCOMERY WARD «C0

PRANEŠIMAS.

System

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

T v ledam ra Ftaltauun »uj 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas

Km. MtattėK***- %«rtM4r I1_~4mM. IU.
% Al A\tMH> l> IRI *

PAIEŠKOJIMAI.

Žinomai prr jfį turtu* ir Valdžios prižiuriuuM

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

taip ir daluir

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčiu* gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
m«-ldl’*">e kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
I 41 Washington Street, Nevv ’i ork. N, Y.
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