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Talkininkai ir Pabaltija

ševikMkų kilių. Ta* kiliu* bu
vo (mdnota* tetaninlnm ko-’ 
initetui. l*U*lara*is italiar su
grąžino kilių senatui patarda
ma* jį pravesti.

Sulig to kiliau* visi tie žire.- i 
nė*, katrie išskleidžia rarelo- 

Či«mri kmnitatu k« mi viršaičiai |» na* vėliavas *u tikslu pusike- 1

STREIKĄ 8?

■f uMaadMe;
streikuoti.

Gatčina, -irai. 2S. (Rato ka- 
įrta koresp.)--Gaišina. Kros
noje siejo. Cnr-koje Siejo ir 
kiti miestai, kokiu- man teko 
aplankyti išmnšų. i» ten tad- 
ševikus, kairiai a|»griauti ir

Visa klauima blokuoja Pran- 
cuzijot politikai.

VOKIEČIAI SANTARVEI! 
' 8V BOLSEVIKAIB.

I Latvijai (*> grūmoja naujai
pavojus.

. >|toL 29. —
Kandie čia suvažiuoja aagte- 
kasyklų apskričių darbininkų 
viršaičiai ir bendrai su piktan-

™Z^tTwita^ “"T* perspėjimų sinti prieš šalie* vyri.u«yh...

atsiliepimą ir perspėjimu ne* 
pakelti streiko anglekasyklo- { 
se.

Prezidentas savo atsiliepime 
aiškiai pažymėjo, jog streikas 
angkkasykioM1 ne tik nieku 

nepateisinama*, bet dar ir 
priešinga* įstatymam*. Kad 
taip yra. lai geriausia liudija 
faktas, jog karė dar nepasiliai- 
gn«i ir karė* metu streikuoti 
negalima. Tuo labjau. kad aa- 
glekarių organiaaeija yra su- 
rilta au vyriansybe apeeijale 
sutartimi visam karė* laikui. 
Ir ta sutarti* vra gera ligi ba
landžio 1, 1930.

Anų dhuų prezidentą* B’il. 
samu padėjo savo “veto“ aut

ja* įrtatymui priedą. Ir paaiš
kinime išsireiškė, jog ta* bi- 
Iia* tiesiog brveikaHnga*. na*.'kad anglekasių streikas bu* 
praktikaliai imant, katė jau sulaikytas, kad angtakasių or- 
pasibaigusi. | gnnizacijo* vadai supras ša-

Anglekasių vadai lingavo tų lies stovį ir atkreips .lomų j 
viešpataujančia* n|ilinkybrs.

Nežiūrint tn. kabinėta* ga
mina piram, aaiig karių bu* 
veikiama, jri kartai* ■■1****- 
riaj atsisakytų klausyti vy
riausybės.

ir atšauks streikų. Jei jiems 
neitu- koktu atšaukti, tad bent ‘ 
kokiam laikui suspenduos. Ir 
kunveikiaus prisiims arbitro- 
cijinį teismų.

Bet taippat yra žinių, jog už 
streikų karštai stori patys aa- 
gMuudai.

latikraščio
\Vorkcrs JonrnaI redaktorių*' 

i Eitis Nearics judymi. jog im
tys tlarbininkai nori streiko. 
Jie nori streikuoti ,<H nepa
kenčiamų darbo ig pragyvrui- 
»o *9bW»-

Ir jei tik streikas bus sa- 
šiauduota* ir streiko klausi
ma* Ims paverta* referendu
mui, sako, didžiuma darbinin
kų nsnomrd įtaisuos už rtrei- 
kų.

"n yaŽtiagtoS^nSZ’a.

• jog vyriausybė turi viltie*.

DL. spal. 29. -- Mmaikinti. (latvė* tuščios, vi
sur tyla.

Retai kur sutinkama būre
liai ta-*ikallinn«-iii nislri-kii-ių** , i I i
ir didžiai nuvargusių žmonių. |;t| įinn.jį,^ 
Niekur nesimato nei vieno* 
atviro* krautuvė*. Nėra kn-

i ir nėra kam Įtirkli.
------- -------------- ,--------------- . _ . .,.^,,-r.ji žmonės tuduri 

ETųtltn arba vivnerių metų ka- dknio popieči,, linam; |*nH- pjnipj. Dirbtuvė* tuščio*, np- 
lėjinui*. arlm abidvi lum-mi .litre, mokinių *u 3tt laipsniu: (,rinuto-‘. 
ant kart.------------------------------------mokytojų nr jaunesnių 25 me.

tari Imt areštuojami ir *mu- 
džiami.

Diliuje hausmš (rramatrera

Vietos auglle*nšje mokykloje 
mokiniai pareikalavo įsteigt, 
“mokyklos sovietų” ir um- 
kyklo* tarytsu padavė reika
lavimu* meėnorijalo farmoje.

Memorijaie mokintai be 
“sovieto“ reikalauja: G va- |Sin||M1|i ■ 
landų tnoktdo dienoje: |teukla* Itgrilikusieji

Ryt*. -pat. 29. — Kiek yra 
žinoma. kaip Amerika. taip 

pelkininkai nn-k„ galutino ne- 
.mt«pn-n«ta Pabaltijo- virlpnti-

išsireiškimų ir šiandie juo rė
minei kaipo oficijaliu pareiš
kimu, jog karė paaibaiguai, ir 
todėl anklekariai paliaoeuoti 
mm sutartie* ra vyriausybe ir 
guli streikuoti.

CaĮNnbagm, *;<*!. 29. — 
l-atvi imrinnlinystė ga
vo žinių iš Kauno jog gen. von 
d<«r (toli*, gm. El*-rhardt ir 
l>ulkiuiuka* Avahtv padarę aa 
tartį *n ru*ų Išdavikai*. Su
lig to* -utarlie* viri |mminė- 
Ii vadai *u mivo kariuomenė- 
mi* turi užatnktKdi latviu* 0 
ivž|>nkiilii>. kuomet laivini pn- 
siundo |*irgnlėtojai* tadševikų 
fronte. *

Toliau* <le|M-šojr |>ažymima, 
jog vokiečių lak*tytnva« nu- 
rilehlę* Kianlinose. Ib-t tuo
jau- ir v.'-l jrtikih- ir nn*kri- 
dęs Ma*kv«au

Matyt, vokiečiai su boiievi- 
kai* ajttars smulkmena* rei
kale užpoidimo Latvijos.

Ijitvijn* vyriausybė nn»- 
prrttilč konfiskuoti visa* mų*. 
Ntvylie* tų žmonių, katrie pri- 
-i.le.la |trie -uokalbiavimų ea 4 
von <ler (Joltz. Eta-rhnrdt Ir 
Avalov.

(Aitą žinia indomi. Dang 
Šokikų 

rtase nedaroma jokio
mo tarp lietuvių ir latvių. At- 
riejo, ka<L turkui, čia lartvb 
jn yrn minima vietoje |je<u- 
vos. Juk ak-jojanin. kad B 
Kauno Imt (ladnodnino* li
mo- ne apie l.iriuvo*. bet a- 
pie luti vi jo- reikalu*. Gali- 'J 
nta* .įnikta*, kad voki 
rami *u ledševikai* 
Liauja jirie* lietuvų. IMn- 
vn* armija išgujo iš savo šą
li.- bolševiku*. Aršiai |ioga- 
liau* net dvejos.- vietose nu- 
galėjai Vnkierius-nisu*).

| Kad taip yrn. tad vnkie- 
I.'iam* ni-nm- šiandie damom 
daug parnnkunm kūnyti savo 

|n*-ikiini.iamn- tikslu* Pabalti- 
joj. Ik-I talkininkų svyravi
mo šiandie tnri vargti ir »n 

.langelis UMkti rvtojan* l*abal-
Amerikos ^Jj-s.

pnšelpinė adiuinirirneija vai-. -----
kn* upnipinn vnlgiu. Itat vi—I 
kn- nelengva npriųiti vroituĮ 
laiku.

<*ia. Gatrioojr.VI tų (irarižrngimų nu-įtų; bilijai<| ir fonografų m* 
bausti svetimšaliai po atl.ki- |kreoci> kambariuo-v: '-eltai • ....... .n/

Pnitcd Mineimo bausmė* tun Imt depor-1 užkandžių aug*te*mų skynų !
tnojami. malkiniam*.

Į Sulig bilians, kita kokiam ( Pagaliau* n-ikalaujania. i* 

žmogui yra uUraurta kaip žm- daat visokia nmkykloje psr-- 
džiu. taip raštai* veikti prieš dymai butų daromi sn moki* 
U-UT-- . - mumrailtr* m > nlV} iri UKMlil uasa.
vyriausybei pakenkti arba jų Memorijato pažymima. i.iant 
sugriauti. I ždranrta prie to tie reikalavimai butų išpibly* ’ 
•lari» kurstyti kitus, prieš vy* ti ligi lapkr. I. Kitaip jie stiei- 
riausybę pavartoti kokių nors ’f 
prievartų, spėkas, arba prie- 
šinties kokiam nor* vyriau-. 
*yta-* parėdymui.

k nosių.

-H

Ryga. spal. 29. Prancūzų ka
rė* laivam*, stovintiem* Rv- 
gm> užlajoj.-, i* Paryžiau- įsa
kyta liendmi *n anglų karė* 
laivais veikli pri<4 vokieėiu*-

ir pnmnžti I-atriju.

Nieką* negali užginčyti. 
l:m! tų klnu-imų dnugiau-ia 

,l<1n);u<ijn prancūzai |*.litikai. 
kuriems nųri atgaivinti .lėle
lę Rurijų tikslu atgauti ten

8U8TDAUEE IR NUSKEN ^mšU* skola*.
DO LAIVAS. Mirijog stovi ui latviu.

Nor- talkininku |aditik:i 
galutinai nenustatyta, lėčiau* 
via anglų ir prancūzų milita- 
riuė. mirijus. lygiai ir Ameri
kos R. Kryžiau* *kyriu«. vi- 
*omi* išgalėtai* paremia lat
rine. Duoda jiem* moralę ir 

: fizikinę paspiri j.
Atner. Rami. Kryžiau- *ky-

Rusai kaltina Angliją už 
nepavykimus

Berlynas, apnl 2K—Vokie-
lijo* rinanainis stovi* tie*iog ru-u*. mirinėiu* |mimti Itygų 
apverktinas. Ta* paaiškėjo pa-

Nakoam. jog Kandie aaeijm 
italės skolų, riekiančios 171 
milijardu* markių. Bet su 
ateinančiu pavasariu gal lm»ių 
204 milijardai markių skolų.

Pirm karė* Vokietija turėjo 
tik 5 milijardu* markių ako. 
loa.

Su laivu žuvo 10 žmonių.
Mtotaftau MidL, spal. 29.—

Virtos uoste laivas t'ilv uf 
Mu-kegon <u keliauriminkni- 
jdaukinut |«gnutn« smarkia- 
vėtrire ir trenkta* vė-nu galu j 

,į prieplaukų.
Miras suskilo į tlali* ir nž

kelių miuulų nuskendo. Žuvo rfu* daug .lartomjari snMrtų 
III žmonių. latvių reikab*. gi Ameriluis

SENATAS PANAIKINO !4V<li,!n blVM! „}Uu. ir 

“VETO." gėlių- iš muštų laukų.
m

Wuhington, -|»l. 29.—Vn- Paryžių. m<uL 29.-1* ke
lių .liraų talkininkai nuariaPaaria RL, *naL M—Vakar *r didlii ___ ____________ _____

čia |*sitarigė ralstijo* Darbo •••“•bino prezi.tanUi “veto.“ Pnlmltijon komirija patikrinti 
Fcderaeijo. suražiavima*. Su- l*"*^> !*»*• ..............................................
važiavimas gavo nuo karės 
sekretoriau* pranešimų, ku- 
riuoju pažadama ištirti milita- lyj prnve.luiiui tikroji 
rini« veikime* mieste Gary. uuu“ kol pri-zulratn* ncĮg.- 
kur suareštuota daug intaria- skelta |uokk*naeijo« apie (ra
mų radikalių žmonių. -iluiigusių .b-iiHdiiliuirijų.

Reiškia >u šiandie visoj *n-
••snusu-

r«»ki<*riq iMknrariymt i> tm.

PIRKITE KARES TAUPT- 
MO ŽENKLELIUS (W-SA).

J

YUDENI44 U DENIKINĄ 
PATIKO VIENODAS 

LIKIMAS.

I'ž tatai knltinnma Anglija. 
Aitą seniau Imvo (mža.lėjusi 
gelbėti rn«am* prieš tadševi- 
kn*. Buvo sakiusi, jog skau
dinsianti bolševikų laivu*. Gi 
]«> kliM-je sava |iažadėjiiixi 
neišpildžiusi.

Rusai ofieierai įlar pažymi, 
kad kaip ilgai bolševikai var-| 
to*ių kari* laivu*, jokiais ke
liai* mdmrių galima ]mriekti 
IMrogrmio.

Čia .lahar neala-jojama. jog 
bolševikai veikiai ntriimrių ir 
Gateinų. Tuomet Yudenira ar
mijai prisieisiu kėgli atgal. 

i.jBct kuri Ar gal ir vėl j Pa- 
^rbrin^Tį,?^n.’’ta:,*.,‘i»! y*"*1*? *

■ *M*a**** V 4**š ■•**»* **1« **■*•* •»*
yra jau arti Gatčinu*.

Krapnoje Sielo bolševikam* 
atsiimti pavyko gana lengvai. 
Ne* jiem* gelbėjo jų karė* lai
vai, stovintieji Suomijo* užla
joj. Tie laivai pnlrido darlun 
didžiule* nrmota*. I'žtekn <le- 
šimtie* milžiniškų šovinių, 
kad Yudeniėo kareiviu* iš
mušti iš niierio.

Kaltinimu anglai.
Knd ne tie kari-* laivai, Ik>I- 

Irvikni vargiai batų atsiėmę 
tumiu mie«tn, -ako nt-ų ofi- 
cierai.

Su Šiaurvakariu Rusų Ar
mija. spal. 29. — Aiaurvakari- 
nei ni*ų armijai nepavyko (at
siekti ir paimti Petrognulo. 
Armijos stovi* taip pablogėjo, 
jog nežinia nei kn» dabar bu* 
pradėta.

Spalių 23 dienų Inlėevikai 
pakilo kontrntakon ir atsiėmė 
K motoje Sieto ir (’arskoje 
Kivio. Iš Kresnoje Sielo tad-

LAIMĖTAS STREIKAS 
PLIENO INDUSTRIJOJE
TAIP TVIRTINA JOHN 

FITZPATRICK.

Plieno imi imt rijoje streiko 
nacijonalio komiteto pirminio 
kas John Fitz|urlricli jirieš iš
keliausiant iš Cbirago* Pitt*- 
burgnn praneSė. jog pl'u-no 
darbininkų streikas pmktiko- 
žvilgsniu m-i šiaip nei taip iš- 
ėję-. Tošimi* ji- luimėla*.

.Ii- ĮMi-akė:
“Streikas laimėta-, nežiū

rint kn- i* to gali išeiti.“
Tuo pačiu laiku kita* »trci-

“Plieno dirbtuvių dnrl.itiin- minia* |mdėju stiprų |uimatn 
ka* gal Janio bu* priversta* busimom* kovom*, 
gryžti durtam. Bet ji- išmoko laivę* >u*irėniima« 
štai ko: Ji* |iatyri-, jog |>lieno šiame atritikim.- |mvvzdi*. 
korporacijų nėra didesnė, kaip "Kiluom.-t 3H.tMRI rul>*iiivių 
dirhanėių jai darbininkų no- laivo (Mikėl.- streikų. Ji* stroi. 
nii. Ji* žire, .lahar. jog jis vi kavų ilga* savaite*. Galų-gul* 
suomei, kuomet tik Imtų rei- viena teririitli* rtrvikininkų 
kala*, gali *uriatalyti visų .1*1 «avo šeimynų laido -ugry 
dariai. Žinant tai. ji* re-kuo-'ž.. durtaih ži.-mo* iih-Iii. Te 
mtt neparižemin*. nelm* lyg čiau* likti-ieji *tn-ikiiiiiiktii 
kak* avi* ir ne|m<iduo* sųlv- atlaikė suriri-miiia- ir 
iroms, kokiose ji* dirta. ilgiau- liaus laimėjo, 
siu- metu*. "Pn-kui kiti pakelti

“Per dvidešimtį melų ur kai nuolat lai|i*niškai
.biugiuu Į.liena diriituvių <lar- dariu, -ųlvga*. Kiamlii- nibrių 
t.ininkn* laikėsi niioiootiė.. jog vių ..igniiinu-ija 
l’nited Stale* Nl.s-I koqu.ni lt streikai tnlių 
rija yra didžiausia* daiktu- |<a*iliaigę. 
ant žemė*. Ibirbininka- tikėjo, 
jog to* koq>urueijo* valdžia 
yra did.-nė už pačių šalie* vy- 
riansylię. Ji- neturi-jo tiek *u- 
pratini. >. j)ig darbininkas
žmogų* yra kur-ka- di'L-nė

I valdžia. Ratair ji* žino, jog ga
ili sustabdyti darbų (*taigo*e. 
Ii* tų |ia<bii<-. Kitai* laikai- 

Ijis tai atlik- kut kn- |Ki*.-k 
mingiaii. kaip knd dabar.

Streikai laimėtas neit n nn t 
pasekmių

••Streiką* laimėta*. n<diii 
rinl jo pnM-kmių. Aito- -nsir*

llutaiuvių 
gerianrin-

|msa>

*t tri
geri no

SOCUAUSTŲ “VYSKU
PAS” MOCKUS NU

BAUSTAS KA
LĖJIMU.

BELGŲ KARALIUS WASK- 
IN0T0NE.

Pasitiko Jj vyrianzybėz atrto- 
vai.

«
1

! priiiu*. Ne* tai trereiknlinini 
sunkenybė.

Tuo tnrpu artinasi siberi- kininkų vada* mieste Gary. L 
niai šalčiai. Itai-n ir pngnlvo- E. Titu*, piketninku viršaiti* 
ti. ka* įvyk* su tai* apdrinku- (kapitoną#), apie -Ireikų kur 

'*i*i* kareivini-.
Itolri'vikai praneša, jog jie 

!varu*i pirmyn ir gvn. Draiki- 
! n<> fronte.
—

Londonas, -pnl. 29.—Balta 
vikai skelbia. jog grupė inter- 
narijunalių bankininkų minti 
tolo Kolėnko valdžiai paskoli
no*! 50 luilijunų dol.

Washington, .pil. 2< — 
V tikiu vnkur.- čia ui keliavo l*-l 
gų kaluliu* Alta-rtu* *u ka- 
raliene ir sosto į|**liniu.

Karalių su ju jialy.lovli* 
, iškilmingai stotyje sutiko vi- 
.-.'■(.n-zidenta* Mar»liall ir kiti 
iiiigšti.-ji šąli.- valdininkai.

Karalius čia ofieijnliai vie
šė- Iri* diena*.

Sont’i Paris. Me.. -|«l. 2K— 
M. X. Morkų- iš iMruit. 
Mieli, aug-tv-niojo teiram mt-| 
Imti-tn- kalėjimu mm viens- 
rių melų ligi dviejų metų už 
piktžodžiavimu* prie) krikš
čionių religijų -avo kalboje. 
n<—«-nai -akyloje mieste Rtnu- 
for<ta.

Morka*. tm. ue|>n-itenkin.' . 
n|a-li<mj». ta'i-tn jum 
*t..'s*i (atrankų.

Murklį* -nko-i va- 
li-tn*. Kelio*.1 vieto-e

SENATAS ATMETA SENA
TORIAUS J0HN80N0 

PATAISYMĄ.

Keltui
pri • bM i

kn* aiškiau iš-in-iJkė.
Titu* pažymėjo, jog karei

viai suareštavo kuone vi«n- 
piketninku* ir trelei -treikn* 
turi eiti niekais.

Streiku daug kų pamokė
PitZ|Mitrick buv„ |inklnn>tn- 

jutni-kinti -avo trotnjių -aki 
nj apie -trriko laimėjimų. .Ii- 
tnd taip [inni*kin<>:

reikalauji.Ko darbininkai

"Plieno dirbtuvių darbiniu 
kai nieko .įmiginu nerviknluii- 
jn. knip tik t». idant jų al-to- 
tai turėtų pr«>g<»> -it-iviii -u 
j.lietto korporacija- nt-h.tai- 
pu-ilmti apie durtai -ųlyga-.

•'Tų reikalavimą Gary at 
met* Presu lept n* \Vil-onn- 
t m ĮKi-nk"-. jog darbininkų 
ItUM-jr stovi tei*ė». kokių jie

Miriju 
ji* j:»ii 

l»iiv<» ii? piklimliin*
vhiiu* ptit'* OirVf) ir .ht nu 
n«i*l«itiin<

ISPANIJOS KARALIENE 
LONDONE

Londonas. sput. .*• 
Atkeliavo Ispanijos k 
.ta «tntvje (atsitiko

Washington, «pal. 2'k—Se
natorių- Julin-on prie taiko* 
sutartie- -iiinanė ]ratni<ymą. 
•ulig kario buvo rviknluujn- 
liui. knd -teigiamoje tautų M’ 
jungoje Suv. Vnl>liji>» turėtų 
lygų bnl-ų rknitlių *tt Anglija.'’ 
X.- «ulig tnik.M sutartie* At(- 
glijai yra -kirta G balsai (»rie- 
Stiv Vnl-lijų vienų linl*ų.

S«'nntn. tų pnlai-yntų atme
tė 1’1 pataisymų l<at*avo 39 
senatoriai, gi prie* 40.

I

SPALIŲ 29 1919 M.

n—Gražu- oras; kirk 
rytoj apsiniaukę ir
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Party<M KurfBrtncyo*,
Pranešimai iš Waahingtono. u*tavhį KrUįMoata tamukratujie tartųsi su anglekasių atsto- 

vai*, knd duotų darbininkam* 
]>ritiukantį uždarbį ir geras 
darbo valanda*. Bet negalima 
kelti naminė* karė* tarp Su
vienytų Valstijų vyriausybės ir 
tarpangMcasių sąjungos.

FiUpatricko pasakymas, buk ,r ulpllv. „u»„ wl., ----------.---------
Preunlentn* neišmanųs angle-' į.hl-.į. į- telearau-omis. paritai'“*, įteikė ii to gali būti nauda gyi'enan-
kasių reikalų, rodo, kad Fita- „.jkalaudami natikrinančio at- T"iko’ KonfereBei>1 bendr^ tiwn*-Pa*teb<-jiina*«pie.\»to- 
ptnkns kaitrių dalykų m-iš- ^j. Todėl Kuomi pažy- n°1.’ dvl t«’Prikl*^omyW* Pri, r» rilpnyta*. apie jo tuščių 

... . 'mime, kad nors tame reika- . onP»"‘ troškimų titulų gal yra trinu-
Prie* įsvesiunt dnrbiinnku* . • -, i>arvįį..u IM,: jatrijo* nebūva nnnintnkau- gus, nors p. Gineitis, tikino*,

j streikų reikia žiūrėti, knd ji* ’ -ijk ' ’ d-rf*®'1“ ,,w> valstybė* atstovas, jo nematė, ju nepažinu, tik gir-
pasisektų. Nepasiseku* *,rri-Į • ^77^ ‘ |>a* karį nariai susirinkdavo. | dėjo nuo ko nor* kita ar iš ko
kas yra nuostolis įlarhinin-1 . .. .- . . . -R' . i Vėliau* prie t0 bloko prisi- kio rašto išskaitė. Tai mažmo-
kams taip dūk-lis kaip didelis __ ,1 <iejo ludlgudžiai ir Asybei- žis. Ne apie tai man eina,
iihlarliis prastota* *treikuo- 
jant. Prie to <lar prisideda sun
kumu uuostolis po streikui, ne* 
ibtrlšninko būvis aršėja.

Jeigu nnglvka-ių vaitai <ta- 
Inr sv*. žmones j streikų, tni 

iturė* įveikti tris priešus: a}

netiesa. Aiuo tarpu lenkai ir ‘Į’?“ taltgudžiaį ir Aiytai 
rusai su didžtauriu įnirtimu "*«mW,£ .f40'7“*

rara anvopropagandų Ayri^

ži*. Ne apie tai man eina.
l*-as G. neturėtų iškraipyti 

senos, nusistovėjusio*. sveikos 
mirtea ir -raityti jų padam 

-2—UetaZotaipirkitųPUbaltZ'^*“>k* aW<>-''Prietariagųj, 
tautų klausimų užslopinti. I’’’ ’ak,,k,w’ "n**’«k‘a‘

. HstneitiMo* dėl Lu-liivos, Lie-
Piunenam gerai. dar prrnUu. <Mvi< |MvJpirijB iA to

je pratkambėjo buk Ucrare* 
vuMzia prašUMl Lrakijoa pn- Dabar *».*.utini su tomis 
siųsti savo kanuomenę Lietu- vw|Mvlrfwil, ^laikomi
von, vėliau* pasirodė, knd tai - Iultiko komidjai tas- 

'rimti-Trik trijų 

mula*. Gamtas apie Kauno už-bt. 
.-mimų irgi yra vienas iš tair- vi h |Wc_
Indų tienvano* lenkų l»n» tapo auda-
[k-ignndo*. ryta* ankštesni* blok** šių

'trijų valstybių. Panašiu Imdu. 
Meprikiaazamų Valstybių Bto- kaip ir visų viršminėtų vai*- 
kaa Prte Taiko* Koufanuci- tykių, daromi *u»irinlumai. 

* 1*1 koordinuojama* reikimą* ir
Tauto*, Buvtuio* Po Burijoz »'nr>1umi bendri reikalai Pn- 
Jungu. Sutarė Veikti Dviem ‘''inioju taiku nudaryta* net 

Į.--- ^saaraS:..
Dar didžiųjam Europos ka- '< 

rui besitęsiant ir bolševikan-s \ 
Basijų galutinai suardžius, , 
daugelis tautų, buvusių po 
Kurijos jungu, pasinaudojo 
apsisprendimo teise ir pasis- 

kalnvo ne|>rikbiu*oiiiyta'*, pa
siuntė savo Delegacijas j Los- j 
doAf, i l’Mryiių* prašydami Į 

Amerikos piliečių tad*aviinų, fabrikantam* ir tarp šokimo ‘ pripažinti jų'zavyetovybų. Vi-J 
tau tanai taiku tari pagerbti į tatterisnų, kuria žudo Irai-1 si *ųjaagi«air*i išrireiikė,
paeoidentų Wilsouų. į turų bei darbtuialraa, dar yra kad jie de torto pripažįsta aa-

Mea gerbtame Gumpcrao trečias keltas nuodugniai ir *įtvėrusias tane valstybėse
valdžias ir kad Taiko* Kon- 
ferencijai susidarius busiąs 
ta* klausimas galutinai išriš
ta.* ir nepriklausomybė bu- • 

I siunti prųmžinta. Kito* tau-j 
'tu*, nor* aiškių prižadų povi-l

kompanija*, b) kariuosnraų ir j" rių metų Amerikos spaudo- . UGtajuri. kol tattgūdžiui 
r| Suvirau, Valstijų vyriau- “ —ris*-------
syl*-. Kitų rųšių dnrtaninkai 
matai |irijau* aiigtakasiaiu*. 
nenorėdami, kad anglys pa- 
lirungtų. Visa laikraštija stos 
už pn-zt<k*iitų. Kas iM-klatmys 
sųjįuigo* viršaičių, o klausys 
augštouio už juos l‘n-zi<lcnto, 
tas m-shluos vadinti streiklau
žiu. Tokių atsiras tatai <laug.

Tas visas priežastis a|s 
svarsčius išeina, kad aagleka- 
si, sąjunga, turėtų (loktausyti 
l'rvziileiiln, o tik jo išprašyti, 

_______ kad jis kar<’» teisėmis pari- 
Kidtvieim* tun savo išmin- I™*; k»\'-ktų *avinin-

tiea. Vienrnu guji rodytis, kml -1“*’"
Witaono tiolitika vra m-ra. ki ,Ur,Mmnka",-< ui‘Ur,,b ,K,cn- 
tam r*1 rodyti*. į v|nėiiit **"'• ‘r"”’

bet vsm lun prųMuuuU, kad 
ju žiundien yra Guvienyt, Vai- 
rtijų prezidentu. Tų augštų ~ ~ į. .
vietų ji* pasiekė ne girnium, ReUCUŽ £<TailgaŪtOs 
kaip karaliui, nei pnevarta,} " ■ - - -
kaip uzurpatoriai, bet žmonių' Nreraai mr* rašėm*, kad 
iiriakimu. Ka* geriau laisvos tarp iiasidavimo liberalam*

Anglekasiy Streikas

i itatarties
laitams ir jurtengvinti darbo

AįUK-l iš priežasties tankaus 
lietaus tlllose vietose bitės nr- 
pemgainino užtektinai medų- 
čia l'žrina ruduo. Vargšėm* 
tatų bnvę striukai, jei žmogau* 
suinaiitunas' neišgrlta-tų ja*. 
Bitc-lėm* hado pavojui tiegrę- 
siant, MassacbuuettMi valdžia, 
tarai laėių raudouassu kryžius, 
įkubinari jum* pagelboa Try* 
tūkstančiai svarų cukrau* už
sakyta Ititėni* maitinti. S|iėja- 
ma. kad reikė* a|iie kriuriasde- 
šiniiys tūkstančių svarų enk- 

firujekta* urlytuesuių surysiu,, raus jus išmaitinti. Aky va 
'ųuasi kunfederacijusjuin visų.................
tų trijų valstybių atstovų y-

- V a ^U-V-« f* pnVMBKl*!

T išturiu Msrarttijei

| Kaa. Kntpari&m. Papilde 
’ pranešimų- praktikinėmi* pas
tabomis.

9-10 vi- ApU valdžios darbu*.

mokesčio C. K. kason. Didės- Uike ««■

(Pabaiga).
Piaaasų Užariate. ...

sų skyrių neįnešė priderančio Į 
mokesčiu C. K. kason. Didės- ,
nė* Muno* buvo aukojamos. Kr. |"el»*taikytui|H-ni, im* ji prie 

Mpė p„(.
ga*. Jaučiama stoka lėšų. Bet- "•**«*> musų [U*eawitv»lgai 
Ida tvarkvti skyrių kasas. Turi ®rt ataiživlgdanu j ^jtvmmio- 
tati užrašomos jptaukos ir iš- u’k" ""•»««• "vari?u- 
laidos. Svarbu yra rūpintis j K remiame. Breoliu-
taikrašėiu * *“

Narūnam
Seimų partija turėtų pakanka- 
nuū Irių. tiktai aa krik-

TUiaa tw jai raksią kalba partijomis bet
RaaKiHMtiaų Bt&OBOBa

Sunku yra aptarti ir nustatyti ,*** aUkl
nario mokestis. Propotrijocudė 1 
sistema neparanki. Skyriai pa-' 
t v* i-^—j aUra oario mokės- i 
čia* ir vta, įplaukų tegu 
siunčia ka* mėnuo Centrui. Vė- ’»«*»•••** bėk. kiek jo*
Itau C. K. arba partijos taryba rr,n,a «»riyto
mutatys vienodų mokesčių 
tvarkų.

Posėdi* iMigiaruas, kadangi 
niaiKMua laike dgeaača pertrau
ko* padaryti mitingų prie* tau
ku* tie* buv. soboru.

Posėdi* VL 31 d.

pirsaidentų Kilsouų.
Mes gerhuauc Gumpcrsų trečia* kelta* nuodugniai 

drito, kad jis yra išrinktas A- ptačtai išdėta* garsioje Leono 
aaarihos sastorgiuiizavusių dar- Tryliktojo enciklikoje, 
himnkų balsais, p-rliiatoe Jolu: Ne mų* vienų minty* kryp
ti. Levis’ų delta kad augb-ku- *ta į tų pusę. I*. A. Brishane 
riai jį }io*lal<- savo sųjungu* 
priešaky J<’- Sulaužytuu* savo* 
frtžsor**, jri uen-utaiiuur ir nr- 
frikataatuiuc luigari*** V'itau- 
nai, kuriu rritkitnai yra m-bbs- 
geani už Gvuiper* <> ar ta-«is*<< > 
rinkiiuu:.

“Draugas'* noM-aai pmer- 
gėjo daroininkus, kad plienu! 
streiko laiku lo-duulų kelti kri-j 
tiko* prie* plieno dnriiiuinkų i 
atjungus sektv-lorių Fostcr'j.1 
Didesnė. nor* neiuat'-ma. da-| 
Imr eina kari- inrp riuvn-nytų 
Valeli jų ir Alia-riko- priešų ne-' 
gu ginčas turp plieno <iarl*i- 
ninkų bei darlatavių. D*-lt<* 
šiuo taiku pražūtinga via aš
triai kritikuoti U'ilsouų.

Tečiaus anglekasių streiku* į 
gali nevienų pogundyli pri«-1 
to* kritikos. l*-na* .1. Fiu|ml 
riek jnu (Hisidavė pngiii*lai. Ji* 
atiejoja. ar U il*mu<* žirnis a 
pie jo |>uiics apskelbtų at«t- 
šaukiiuiĮ uuglekusiam*. Nėra, 
nei mažiaiiMos abejonė*, kad 
IVitaona* jut* imu aisakouiy-r 
b<- už tų raštų.

Prezid<-nia- laimi aiškiai už
draudžia anglekasių streiką. > 
Tų angk-ka«ti} sųjuugo- uiui- 
josl valdiiuiik.il yra į*, pri-/.i. 
denio valdžia. Jut ji<- jo taiso a|'*pjau<l«-. prikalė prie kry- 
neklausys tada tur<-> susida- žuus ir šunų perdūrė. Ta vi

sa p. Bri»tane primena žo
džiui*: “Evangelisto durta- 
toli nėra linksmas ” (cvange- 
list\ job 
onc). Gal tut ir juokingu- pa
sakymas. bet šitokiame juoke 
y ta daug rimtybės

Kristus vienųs.vk buvo unt 
-ėmės, ta-t jo ei augeli ji) žino
ta* juu m- vienąsyk užmirš- 
dalo devyniolikos amžių ik 
-uuiujc. Krikėviutujca civili- 
zacija tie-uitivo. m* didžių 
-laidų it didšlų pa* uit) laiku

rašo:

\ įce-prezideuta* Marslutll. --------  ■-------- -  •-----
yra gabu* visuomeres daly-1'““ ** <• I»°“
kų žinmas ir vedėjas, tik Konferencijos laukė. KonVe-1 f . 
jo šalis neužteki imu FU. Į rt-ueijai pridėjus, risų 

pranta tų jo yjuilybių vertę. 
Ji„ saku. ‘Ekonominiam A- 
uierikos gyvenimui reikia 
m-teisdaviu. u evangelisto.* 
Vice.prvridentas mintija, 
kad darbdaviai ir darbinin
kai turėtų išmokti mylėti 
vieni kitus, šiaip nėra vil
tie* ištaisyti dabartinį sto
vį. Pasaulini reikėjo evan
gelisto pinu P.Mttl metų. 
Istorija *aku. kad evnnge 
lieto durim* toli nėra links
ma*.

Gabu* laikraštininkas su
maningai iKiminčjo devynio
likos šimtų metų praeitį, ku- 
ri'-je gy veiio Kristus. Jį Cbi- 
cagos laikraštininką* pavadi
no evangelistu; mes keliame 
vardų augšėiau. Kristų* būvu 
daugiau negu evangelistą*. 
Kranyioja* skelbė žmonėm- 
gerų naujienų, gn-kilkni ta
riant. evangelijų. I'žtutai z.mo- nieką dvasios galyl»e. Ti,. gru
te Jį suėmė, surišo, nupla- žindavo išklydusį pasaulį prie 
1.*. erškėčiai* upvniniknvo.

I

kaip bitės teisingai dalinasi 
cukrų savo tarjie. Josios pri- 
jaučia vieaa Ūlai ir be jokio 
*tuttxiyiiwai' In* RolMnuts bf 
užgrobinm lygiai dalinasi.

Jau nuo pat vasaros pra
džios bitės prašalina tranas. 
Visos lutės, kaip viena, ištisų 
vasarų triušio. MotiuHr, žmo
nių vadinama ktnalieaė, gi lie
tu vių klaidingai vadinama biri-

Hmo bei po^ kon u £rhmaudo, 
I Motinėlę kitos bitės prai ir vi- 
' šame apžiūri. Kitos bitė*, apie 
i jų susispietusio*, jai tarnauja, 

... ___.___ 1M sergsti, jų šildo, jai įvairtau-
” Lietuvoje.” j **•• pataikauja.

l’-*> K. Gineitis, lasydamas
io Vi dumtų Artorų "Ltata-

,«nmn.f
gal iš didelės praeities panie
kos, ištarė nekult oriškų mintį. 
Bloga kalini apie mirasiuouus 
priešinasi sveikam protui, lio- 
gikat Išmintinga, sena yra tie
sa: “nekalbėk Uogai apie mi
rusi uosius.” l'-a* Gineitis tų 
li<-*ų vadina prietaringa [tai jm 
darų* prietaringų žmonių— 
Taip išeina iš viršui minėtos jo

na uju vab-t vbių delegacijos 
teikatavu. kad jo* butų įsi- 
leistos j Taiko* Konferencijų. 
Didžiosios vaistyta* »u į»ilci- 
<liiuu nesiskubina Taita imta 
itaryti -ųjunga tų valstybių, 
kuriu* tveri-si pilnai* nepri- 
kluu*umyta* pamatais.

Susiduri- bl<-ka- iš estų, rašteliu mintie*, 
latvių, lietuvių, ukrsinų ir j yra niiutia, senų žino-
gruzinų. Nebuvo lui konfede- IliŲ kartota ir dabar yra kartu- 

-racija, tik m|ieiijodim-« kon-ijanm; -patink |«tsai save.”, 
ten-m-iju* viršminėtų valuty- ■ Taįp lygiai yra ir su kalbėjimu I 

1 įsai* *ata*ž**a-a* I**•■■*!■•«**{ IsalrlaL***** ‘ l t _ ! _—_ — •*

jiuortuis aut bene, aut uibil"— 
'a|iic mirusius ariu gerai, ariu 
'nieku.

Tni nuo senų senovė* žino- 
'mu* sakinys. Blogai kalta-ti ne
valia apie gyvus, kaip tad gu
li-tų būti valia tai daryti apie 
mirusiuosius.* Gyvieji nuo M<>-

l>ii} atstovi} iM-udros taktikos blogai njiie mirusiuosius. "De 
nustatymui ir kai-kurių ben- įmortuis aut bene, aut niki!"— 
ilry visom* valstybėm* reika- jniūe mirusius aria gerai, arta 
Ii; svarstymui. Ik-ndn) žygiu' 
Imvo padaryta a|irilunkunt 
|hi> Taikos Konf. pirmininku* 

Į ir didžiųjų vaisi, dek-guci- 
Į ji} galvas, taikytasi to, nuomų 
■ nes, kud įilnodunt nota* kon-

atsirasdavo n-uienų mi inilži-

ryti kure latp pnzidvlito ir 
tarp Njjungo vndi>.

’l a kare Im* tH-nnsakomai 
bloga, ne* ji bu* m- su »vc- 
tunais prieinu. o narūne kart 
latp savUluų. Amerika mn 
gerai ginkluoti; pri--ų stot m- 
ėitj iaic ju* ir laukiančių, kad
prnsiavii: uanuiK kart-. k*.d ji <r ’
susilpnini
Tadu pn mZjmiIu it
iš tnųa ta

Galima ir reikia un^li^ kn .
J Ji A i hašVtrrll kad -

Evungelijo*.
Evangelijos skelbėjų y ra 

šiandien, kaip buvo vakar, 
ludp buvo per visų devynio- 
lik.-y šimtų metų. Tik žmonės 
lų Evangelijos skelbėjų 

i* n»t a pleuMmt kiauro, kol visuomenė* 
ga# neprideda aiškumu 
ji} žodžių. Žmoni- pituui 
*ii»ignauti tavo gerbūvi kilu 
sį iš Evangelijų*, parkui jau 
jie [gija palankumo l;lan-yti 
eiaiigvlijo* mokslo.

Boto* bei inok-lo ni tui m 
ti* tailšcvizmu* ir doru* ta-i 
rųžincs neHuanti' kapitalu- 
Ogu iiaadieu tun uitvktiau;

!!••• 
tor- 
prtc 
luti

l'iklauMtnas: ar galima per
ti jmt priimti nelietuviu*, ne
krikščionis.

Atsakyta: nelietuviu* priim-

. i

miltingo* sravia

mn darban, jungiasi. Taip par. 
muši} sarijalintinėn partijos 
jau susilrfokavo. Yra reikalasKomisija organizacijos pro-iJ®“ *u»il*>kav«. >i 

jektui peraiuriti daro savo ir krikščioniškoms

Motinėlė vienui viena tede- 
da kiaušiuėlitu. Ji kartų savu 

^*1 gyvenime su putinėliu saulėju-
^^rurns——-T-i gyvenimų, vaau-

ro* metu, kasdien deda tūkstan
čiais kiaušinėlių. Paprastai 
motiiK'lė gyvena šešis ar sejity- 
nis luetns.

Bitės gyvrtm labai tvarkin
gai. Pas jas savimeilUfcmuo nei 
golišuuMi >u neapykanta visai 
nėra. Josio* kartu diriat. kartu 
maitinasi, kartu įlalinasi savo 
uždarbiu.

K<*lcl. [mūšiai bitėms, arti
nsi užuojauta is-vyksta žmonių 

• ‘gyvenime?
(’nkrniis us-s turime net ir 

|**nlaug. Tik deja, kad vieni, 
susigrūda; diilžiausius sande
lius. uuiiki prisiplėšti didelį 
|M-lnų. ktioiiM-t kili net ir per- 
luokėdatni negali užtektinai 
gntlti.

Sil|sm liilelė mus niukina 
sutvarkyti gyvenimų lygybe. 
Jei įkyrėjo Kristaus mokslo 
klausyti, fui nors imk pavyzdį 
iš liitelių.

Tuomet užviešpataus musų 
tar|s- vicnyl*', lygybė, ramybė. 

Tėmijantis.

komisija siūlo Gerk KottL štai 
k*-

Priaripijaliai 
foram yra priimtini ratrranajraale
patiektame projekte, rim* 'r ■•b stateinoįaZjo. pamatau ton-“* M^inkybių »•* W»- 
dedama byrius, Ap^re^Ta-.1*’dai>''’*“<i ^po 

ryba, Srities biuras ir Centre

2) Tuo tarpu vms Lastava 
yra daliaama j beturiu* sritis: 
llsrijanipelės, Panevėžio, Vii- 
niaus. Aiaulių arba Telšių,

3) Visos urganizacijo* sto
vinčio* žemiau* Centre Komi- i 
tetų turi vien padedančių orga- 
"T^pL^daumCostre Komi-'programų, ginti ir vykinti gy

lei ui nestatyti organiaarijus vtmiman jre |Mmktu*, paaibręs- 
reikalingumas. |ti ir |sudaukot tam darbm. Be

P. K Metų praktika parodys tamprumo, be pasišventimo ne
kokia organizacija partijai bus išlošiui, nepravesim Steigiamų- 
linkomiauria ir kokia jo* pri-į jau Seiman savo atstovų, 
valės būti koupeteneija.

Partijos taktika:

Iletens>ja p. Bičiūnas.
Taktika—partijos gyveni- ti į jinrtijų begalima, im*s musų

mus. |inl* darias. Darbe turi- |>urlija yra lietuvių Kr. Draz, 
me vmlovautis musų pogrindi- ’u įleidimas kitokių gaivalų t re
niai* dėsniais. Krikščionybė—jkdys musų darbų, 
iširti jos išmintu* . Todri vi-į 
šuore siekimuose turime pasi
duoti j«» etikai. edeahuns. 
Vengdami įlemagugijos, mes 
einame tiesos ir trisyta* ke
liais. Auguti musų idealai už
tikrina |>artijai laimėjimų ir 
šviesių ateitį. Vykimtami savo jau nebegresia skilimu ir gali- 
siekinius, einame. įstatymų ke
liu. gerai apsvarstę, apgalvo
ję. Bet ne įstatymai tveria gy
venimų. o gy-venimas įstaty
mus. Gyvenimo iššauktų reika
lavimų vykimna* mos pri|mžįs- 
taus- revoliucijų.—Vuduovau

Pranešt telegrafu. kad minė- 
tas atstovas turi pilnų teise 
n-prezciituta mušt; |*rtijų.

sa--- .S«_ _ai_ _ f U»---"aituos maa pilna

Krikščionis Demokratas pri-

l»-lm> ir ede-io. o itaugiau 
juodu nieku nenori. Todėl juo
du neklausytų evangelijos, 
nur* visa dvylika ufaštalų 
atsikeltų iš numirusių. Atsi
žadėję tiesos ir doro* kuplia- 
liftai su bolšci įkais sutaria 
griauti -Lihurtiiii pasaulio ger
būvį. Kada ta-protė revoliuci
ja -uitaiižyi 
dirbtuves Is-i riiiuus. « kiti pa- 
nigau* ilgo l-.ola tada ncat 
siras iiuuju evangelisto, tiktai 
žinotu - išgir, jau esančio hm- 
s.-j. Taip mokina istorija

Laimingi butų žinotu-, jei 
turėtu i-tuitilt— daugiau ne
gu [itaeityjc, jei išmoktų klail 
ryti Ei uugehjo-. kol įlar 
Innii autoriaiti.

AM. L R.-K, FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Kun. J. J. Jakaitis, prezš-
ir sudegj* vienų dentas, 41 Providence St.,1 

Worce»ter, Mau.

Kun. Pr. Buėyt, vice-prezi- 
deniai. 2634 W. 67th St, 
Chicago, III.

J. Mockų*, iždininkas, 1301 
So. SOth Ct., Cicero, UL

Kun. F. Kemežū. sekreto
riui, 381 We*iminster avė.. 
Detroi!, Mich-

T-

Partijos programa

Iš kalls-tojų M. Krujmviėinus 
ir p. I{auli>u*iėio paaiškėjo, kad 
matomasis pernai Kr. Deuu 
imrtijos <lalininuu>is į du spar
nu—kairįjį ir dešinįjį nudirti

nui bendra programa visai par
tijai. Programo išdirbiui** pa- 
vesta* C. Komitrtui. Kun. Asi
lė įnešė pageidavimų, kad pro
gramoje Imti} aiškiai pažymė
ti; nuosavybės klausimas. 8n- 

(Pabaiga unt 3 pusi.)

valdiiuiik.il
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Lietuviai Amerikoje.

Per kun. J. Laukaičio pra- 
kalbu spalio 25 d. paaukojo Ha

P. Venckų* 150.00.
Po 10 dol.: A. Kamšiytis. A. 

Žekonis.
Po SdcL: B. Urbdia, X Pa

drika, 8. Gečą*. K. Klitnaitė. J. 
Smilfagis, J. Petraška, V. No
ria, T. Jusaitis, P. VaicickauK- 
kas, P. Padaginakta, P. Janku
ms, a Citataris, V. Jakacevi- 
čfaa, P. Ktahtaaa.

N. Petraitis flM
Po 1 dol.: J. Žekonis, .T. Ston 

Iriem-. M. Bielskienė, T. Vaire. 
teMtata, B. Itaaa*iFtil, J. 
a a a --- < X a — i.t— uAMoMTMlttA, A. rtenKnCMB, 
ll. BaMiana*. X l'fienė.

Viso labo nurinkta $131 JU.

Per kun. J. latakaMo |»m- 
kalbų npalio 23 d. {mautojo nie 
imonė*:

Po 10 dol.: M. Krinriu*, J.,

Po 3 doL: B. Grybą*. J. 8e-
riunas. A. Zapalskis. A. Dovy-
dauskan. J. Stankevičių*.

X. Hdd
Po2duL:M. P.

Gsrivila*, J. Vaičiulis.
Pa 1 dri.: J. p.te

N. Krisiu K.
X Htankevičiu*. P- D.
Biataaaakiutė, lt Jouailiraė, M.m----- , • e aa.u.i moi* ga4UlMlBų I*.

D. Budis D. Šukėti-
J f*aa na-iąrn ??i ii i <• I Wi«“v afTito.

v MirinkU auky $6lWU.

-w-
*.

t
-V

1
-V

9

VtetHtn.
Autam paaiųato* Tauto* 

Fondo Centram Reikia parie- 
hčti, kad ankaa dėjo tik katali
kai. Imisvamaniai, praaidėjtu 
koh-ktai, bčgo iA avetainča 
kaip gainrui iitikun. AiAku kiek 
jiemia rupi tėrytoa vargai ir 
jo* Šelpimą*. '

Plačiau ajiic kun. Laukaičio 
prakali** neranyriu, ne* gerk 
drlcgaUut jau plačiai lankėri 
po Amerikon lietuvių kolonija*. 
Karintar 
rėa't 
lumkaiti* neaplenk* nei vienon 
kolonijo*.

Utrirto,

J.

19*

Av. Petro ir Pavyto parapi- 
m husaras jaa paritaige. Pa

vyto , ne* gryno |«dm» lik* apie 
Sl^OOuOU. Tok* nuuvyki* ne- 

^Skaitlingoj tirų* kolonijoj dar 
■atarų girdėta*. Savu velkin
ai ęidteU kaa flini^U 
Moterų Raiaafian*, Moterų

»

f

«

4

4

(Petaiga).

prie-

* REKAUnVYKAL

Kun. Bdrinrviėiu* praneš- 
*I»ic Marijani|n>lė* rajonu vei
kimų. Paauk pr.: n^ėjo, aky- 
riun įnteigi- 4-nc tietoar m rija- 
liua kursu*; įplaukų* n-gulia- 
rei riuučiamo* centro kouiite- 
tani priešai netvirti, darbuoti* 
Idojani ir matori geri-vaisiai.

Toliau pranešimų* <hrė i* 
Suvalkijon, Panevėžio sritie*.
l*ilviAkių skyriaus RnkiSto Ap

U
Utamair

paaMbė jo* kad
dėlei stokos iutriigentijn* vei
ki titn* npmin.-n: apmirę taipgi
ir uiusų priešai. Viri |mgvėiau-
ja atsiųsti iš Kauno instruk
torių.

ReaoUndjų įkaitytam ir

S|mli<> 12 d. niunų Uebouan 
ludnyčioje užaakė, kad Inta la
imi nvarbion prakalbo* apalio 
16 <L Na. manau sau, turėa 
įvykti ka* nore nepaprasto. Ne
kantriai laukiau toa dienon. 
Kaip aylri* tų dienų pasitaikė 
amAutam lieta*. 8vaitaoa pm- 
lalboa. pamaniau, teikia eiti

Posėdis išklausė ir pritarė 
šias molinei ja*: 1) darbinin
kų klausi mu. 2) protestą* prieš 
okupantu*, 3) Mažorio* Lietu
vos lietuvių sveiki įtinus, 4) 
Vkininkų reikalu, 5) dd Uoto. 
C) dd valdiainkų sauvalė*, 7) 
dri fiMMiafo ūkia, 8) žemė, 
klausimu. 91 <ld lenkų dvari

kadir lietu* Ii ja. Nuėję* jau ra ninkų. HH >k-l iiriešvalstybinių
itau tri* HMilerin ir vienų «!tau gaivalų musų valstybėje. 111
tininkų " lyderį. Klauriu vieuu. -l<-l vėlaus Įuiskolu*. 12* <lel
•nt rtK kur šmknmmu inur taktikos, 13) raštas j Antantų.
jai? Nieką* Nutariau M) dd Steigiamojo Srium. 13)

laukti. fa- dri arganfaarinš* fonuos Kr.

pMų.!tairiribu«pb»
Nerimu *>!■ 1; knr
tie kalbėtojai. Klauriu vieno,
aat ra. kaa t otria tarto
įvykti. Gal delegacija ia I Jetn-
VU" Nri vien.* H
klauriamųjų nežino. Berikai-
baut, Mai uiriua aat

Spalio 17 d. ria kali tėjo kun. 
laukaiti*. Ėmiau jatduodu są
rašų aukotojų, kurie aukojo to
ne prakalbu**-:

Po 10 dol.: J. Kesntiuaa, X 
Pctroni*. D. Jockcvičiu*, J. 
Bagdoną*.

Po 5 dol.: J. Atkoėinna*, P. 
Htapona*. P. Žatnuta*. A. Gu- 
džituta*. J. Krrihmitila*. J. 
Kantuimka*. lt. Kar|iaviėiu*. 
P. Karalium*. J. Luką*. K. Ša- 
pala*. P. Stotnbri*. J. Slapu
mu-. S. l'rbou**, X Prtniiii*.

Po 1 dol.: K. Virlacta*. T. 
Ilu|>riaurkicn<-. II. Ordinu*. B. 
Jurkeviriu*. B- Bal-'-tkonir. A 
Vaiciki-nir. A. Tvirbuta*. A. 
('l<-xn. S. .lurgaitt*. A. Gobi*. 
P. Kulti vaitu*. E. Varanavi
čių.*. B. Tt-leviėtu*. K. Vinti*. 
P. Audtijaurka*. A. Porira. A. 
Karalium*.-. X 2i4UUti»luut-. J. 
Bagdoan*. & T Pet-
kit-uč, J. Vinekur P Andre- 
javiėiu*. P f'tapukiiui-. J. 
Y'utcktu. A. Jaliu*lut*. X 8a 
umlcui..

Dm. partijos, 16) kvietimas
dėti* j ukinialtų sųjongas, 17)
mes ir valdžia.

Ate
prie *ė> protokolą.

gudrius

Taipgi nutarta ištrint Kr.
Dm. raanifesta*: tų darhų at
lik* CKmiteta*.

DRAMlll
REKALAUJA.

Uždirbk

iaavaitif

Pilna laika ar Pa** Leta. 
Tavoru, Išsiuntimu ir Fab.-iko 
Skyriui*.-. Tavom Skyriuje.

Perkratinėt tavom, rišli puluiius 
Spildyt uimkyiiiu* muau.

LORD & BUBBNBLL CO. 
MM 8. Laflin Btmi

PAIEiKO

<1 <M A.r.

AMT PARDAVIMO.

LĖKT. ŽAISLU. GRAŽNU IR 
APTEKUS SKYRIUOS

Ifaiuntimo SkyrioJ. 
lunrluoli pkeliu*. nudrvli lava
ra

VYRAI

p. X Martaa, ii Braatdyim. Fte- 
nijutaa ajrvihan, bet tMt to. 
Reikia laukti, gal Itų indumaua 
pranc*. Bet Itaa tau.

Pirmi*u*ia |iradėjo pliovoti. 
krikti, kaip įmanydama*, kata
likus kunigu*, tikėjimų ir tL

Latata, birių padarys U te ii- 
vadų; prirody*. driko katalikai 
ir tikėjimą* negera*. Neoulau- 
kiau. Parirodė, kad ir pat* kai- 
liėtoja* nežino kų kalba.

Kalbėtojui taip kataliku* 
uiekiaaal o aave giriaat, įmo
nė* firadėjo tarpe narę* mar
utėli. Vit-nit moteri* Imlriai nu
rinka: "Gana idiovoti, |mpa*a- 
kok a|*<- IJetuvon reikalu*, jei
gu žiiuri.” Tnojan* K. ir T. 
(mob'-ri. rinkdami: “Čia ne 
Imžtiyėia. kų norime, tų galime 
darytL*' O kalbi-lojan vi* navo 
drožia, kati katalikai negeri, 
ib'dritė* prie "tautininkų:" tie 
ju* ingrlliėn. Žmonės pradeda 
labjau nerimauti ir riinkti po 
virau |n»r dūri*. Pamatę* kal- 
liėtoja*. ka<l liko nvrtainėjc tik 
I raki “ tautininkai ' ir rienon, 
*unuko: “vatinoju Lietuvon, 
dnokiti- unitų." Kiek nurinko, 
nt-teto patirti.

Na. žinomu, i* laidų kalbėto
jų. kaip p. Martu*. tlauguiu 
to grri-Hiio negalima m-i norė
ti.

| Centro Komitetų slaptu 
*--•  „..ti - f t V - *T BBlM•*Ia»*l rioU*Ju B • |IMųM*mr4ė
kandidatų surašo išrinkti šie 
asmens:

Ktalginska*. Draugdin. Jur
gutis Bičiūną*. Kaulinai!is. Me 
ėkaueka*. J. Vailokaiti*. Kru- 
paririoa, Jli 1 iiaaira~. Tam**-

M. Krupavičius naujo <*. 
Kam. vardu tardama* ariu ton 
ferencijai už jo* indų |«ridar- 
liavimų. kvietė visu* k-ufcmi- 
riju* turiu* vi*ų fuijegų įtem
pimu priridėti prie partjos o. 
lulnių įgyvendinimu |>rie tikslų 
atriekime*. Kurinnkmui* prita
ri- rankų idojitna.

Kun. Borinrviėiun pn-xi<liju- 
mo vardu uždaru Liet. Kr. 
lh-m. imrlijo* Kuiifcnnrij.y 
ll<į vai. nakties.

Preaidi jutim* P. Tutkui, 
kun. J. BariaavMAu. X Itau- 
gaitii. Kritn-torijata* A. Lte- 
krvitoltė, P. BrtUgnHa.

įtinkant* mat 3tlr iki Hb- j va
landų.

Didelė Į ra liautų Moka ir 
daug brangesni negu apie Chi-

vėsu* **ivyiti..'! j |Hi|M-nj ir 
lindėti. Kaip ilgai n-ikin viriu- 
ti tegalima *pr.odi tikini tiu<> 
vairiau* priiH.kbuu ir kiūrėti, 
kml m*|M-ntininy1ų spalvos ir 
IK-SUIIlillkštl’tll.

Kietų* ir rūgštų* obuoliu* 
gnliina nulupti. išimti riedi* ir 
išvirti taip kaip augėčiau i»i- 
žymėta. < »lm<-li.n ridi suvirinti 
gali Imti visaip valiomii.

Pusryčiam* *u pintu ir cuk
rum: iškepti. kaip k<-|tli olom- 
liui: *tt kuplu |«r*ieita--guli
ma įJumliu- kepti taukia**)- 
knr pnršiena kepė, ir t.L Sint
is? tšrtų obuolių Kalima mi- 
naudoti darant gėrimų-

DEDANT J DžtES OTELUS 
OBUOLIUS.

Mažiukas.

DETROIT, MICH.

Šutui-- luicrtc daug j ra apri- 
"yvennrių' lietuvių. 8* entadii 
inui* | "balnyčių įmonių priet

arui <lang. Stebėtina tik. kad 
i-lntigrlt. nežino kada pru*td<-du 
*v. luini)**, ui- riuu m-t iki |>u- 
ItuiĮmi.

Cin ui*tiui-igc nauju turi n 
mu Aut<- n Ttafct-’tių in-ndr-' 
Vė

l*arl»| čia ucntoka- Marini* 
tuiti* tu'-kaina nu'- 75r iki 41 2bWu- 
Į ala:. ll p*e™*n«»o įlart-:.' aL

Ib-ikia nupltiuii obuoliu*, ku 
ri<- m-perdaug miuk*ti. Parkui 
iriniti nrrdin. (nulupti galima, 
jei hn* vartojami). Indėli juo* 
I D-rdautj im-Imi ir |«,lnil>v<i 
dvi nuimti. Itanu* m-i-H 1 
ralių vandetų. Puikiu *udeti j •''' 
jvo» t "tiklinri bonto* arba b|.-' 
kitir* ir ant jų užpilti karėto 
rirupo. kuri* |>udiir<>itm- vi j 
rmaut 2* į *vnru* rukrnu- ir 
p'1 kiuriai vnndcnr. Pa»kui. 
' IpuiMu uid- jtii ’lungit-litu. ui Į 
Sieti hnnka* 1 verdanti vati-l- 1 
Į ir» ir virinti api«- M* nunntij. 

r*-ikiii gerai ui

•VEMTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Sheboygaa, Wis.
Pirm. A. Gn-baa. 1117 Kentu- 

eky. Are. ,
Viee-pirm J. Siauriu*. 1414 

Ne-vr York Avė.
Bari. A. Bru»aka. 835 Higlt

j 2 R**t B. 
i riur Avr ,
1 Iždiutnk**
j to J I lk St 

Org lt.,
! Er>* A»e.

Maitok* M Daunora
Daliuritojai iMn: J. R*kl*t<i* 

IJ Rulk*u*L*>
Mitingai atdluua kirfcviet.4 ui*- 

u-.*i p 1 urnai ’t d"lt»

Bajorų* 171i Su|»

I Grigaliūnai. 143'

«*ci

HMVNT1MO IR TAVORU

■<

MERGINOS
Nu* l« Ai 14 metų 

AVARCH LENGVAS
PAKRIKO DARBAS.

I

i

Av.

T.tVOttV SKYKICOSE.

▼į

TAVORU 8KYRIVU8B.

7:30 iki 4:30 puse dieno* Su 
batutui*.

Kennedy Biscuit Worka 
1005 West Randolph Street

REIKALINGI PRITYRĖ KAK 
BENDERIAI - prie tri-iųMka
rių taip-pat ir IriberuL Darba* 
pastovu*, užmokesti* gera.

THE HTRKETK <X>.
W. 4»»li ir Morgan Gatvių.

REIKALINGI.
šėpų darytujiai, turi būti 

prityrę mokesti* augitos p" 
rn vista dirbti darbas pa-to- 
vtt». Atritankit* tuojau*.

May Maoufacturing Co., 
6109 8. May Str 
Engleaood 9104,

l< Ennaia. 1717
MERGAITES SUVIRS 16 

METŲ

PRITYRIMAS
NEREIKALINGAS

l'radus 4U i suraitė. 41 Išmuš 
ui pilno* savaite* išdubta..

Dr. P. F. AALLld 
DenliaUs

> IM»| n*, uirfcy. .tM
! v*Ij**uo*i > m >

Dr. C. Z. Vezelis
Ullt m DIJHUTJU

Balaste*: MM B nu UM B etak. 
MM/alteMa r*f*' MASU**

4? Ii b<X AlhULABD AVKVLK
attl 41-4M (telkto

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Uorgan Street 

CttfC.tGO. 11X411IMM 
TcBHmmb VmiAi MM

▼aia»daw -• ■ iki 11 |B ryto; 
B po tire B tek.
mm auo B Iki t teL tekate.

jr..........................---n

Dr. S. Naikelis
GTDYTCMAM IK CHIKl IIUAN

4TI1 te. AUtlattd AMI.
Pteme nwrf tou

Cicero OCficv
414? W. 14-tH m.
Pteao C<«ro B*

IteokUrsMlM BBto W. M Ui M.
rvutecl t >11

: JOSEPH C. WOLON į

l .................................. ....

BIZNIERIAI GARSIHKITES 
“DRAUGE.”

‘etuvis Advokatas 
J* M< Ū KUIJ. *11111.-1 
Orvmn>*T.i HmaMUI M 

<•**>•• >*n w n- i *u**< 
-ro t.<-imi *»:»

C1UCAO-Y IU.
•t

Dr. G. M. GLASER
rr4M<lu«*M SB med>l 

OflMM BltB flk». Mcrgte M. 
K<W» M-M> M.. CukteM. UI.

;*I’12’!JXU.TAB 
MMtrttk j. VyrUkų. utpfi ehte< 

li<v
OFMO TALAKIMMJ; Nttu B ryto
Iki 14. nvo j: Iki t te plot. Bte f 

tk! • vu.ABdti rakate 
NaJ'ltetr-iA ■«- B iki t te plBt 

TrlrKoAR Yatda 41?
X ............mm—i

uimiiimtiiii'iiiiitu.uuiiiuiiiuiuaMM
U«m4 *m a. A*auu4 rt». < kuao*

Tr:*an.»«M Ilarutiukai BA44

DR. A. A. ROIH,
ItuaAA Cj4ji<*«te Ir oirvteBft 

•p«<i}»i*MAA Vyr.toa
Valkk l» < kfi‘«l*fck 

l»»4 MaiMM 4*U CkiaaeB

VAUUbPAB 14 II B B 
l'tvty • B *ak 1B —11 #■
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PIRKITE 
LIETUVOS PA8K0L08 I 

BONUS
Draugo Ofise. IbOO W. 46 St.

KATALIKUOS ŠVENTES.
•ti>i I »M 
Ir li/llllll 
ilūiliivrilt 

nlęr»< |i:i

j»n

i

I* TOWN OF LAKE.

*. U.TV M Al

*

ll

L. D. S. CHICAGOS APSKRI 
ČIO PRAKALBOS.

••Draugu” S-Cl nuliu garui- 
naut aukojusių vardu* Ja-r kun. 
J. Ijiuknii’ši jiraknlIuiK liko ne- 
luignrrintai* Vania* JiKnta|*i 
Janavivipn* i* Kražių, kuri*

|iKAChicagos Lietuvių Kolonijų
U TOVN or LAKE.

MIESTO INŽINIERIUS NE 
TURI LICENCU08.

fl.il: būt ut tai nutaustas.

Tretuuliciu.;, \palio 29 d . 
Av. Narcuiu.

Ketvirtadieni'!, spalio 30 d , 
Av. Alfonsas Podr.

DAROMI PLENAI MILU 
NUKOMS VANDENS i 

PUMPOMS.

• .nt
1.1,

Vicnn vaiitleiv; rterti; v<iki.< 
bus dirbama.

rie-1.. 
im-killė. 
liūs |Milmi?ti pl«-n:ii |>ihii-y!i 
mieste milžinišku- |>uni|Ki-. 
tai|> knd Imlų gulima užlėkti 
imi vandi-n- pristalyii !•• 
milijonų gy Vrlil'ijti.

Tani tik-lui iiiii-lii- lui'-' 
Hlvis’i ninž'-ni-ia :»i i'iilijmiu- 
dulierių. IM. niiot mi<--lo va! ; 
dinirfkų tvirtinimu, 
turės iiz.i-ktinai ir 
vandens.

šinndi"
|miti|Mi< j.-r

inžinierių* <'i»iinl>- 
j>>L' tramini laiku

-•-IloVl-
. . , 24 iidiiteiri- mie
tui pristato ’v ž U M u M * m galio-1 
Bų vamb-us. To |H-isfal<nm> 
vandens užtenka 3 milijomtms | 
gyventojų. Dėt vamb*n* pri«- ( 
tatymas brangiai atsieina.

Gi su naujomis pum|e>mi- 
per 24 vulamlas bu-ių galima ,. 
priris tyli SJiNkniVUim galim 
uų vanden*.

*3

pinti
• u t lti«;i%**t

t»|| |MI-*1 I.Hll.i*
\ tuo—’!•»

I-ii tr«'titt***

Į< ’• OlllUn.

• •fi *•.
I Ir tik 
1»1U jos 
Mijn* 
n t*'< 
l> ilgšio,, virio-.

< '<M,nibs, savu 
*>:>. j<>r ji- | 
ri'iili li<.-m-ijų. Itoi ji- nmną-. 
j>'g jnm l.i It.sm-ijM Is'r'l.'oi:' 
ii lieieikulil'ga. X". ji- vnl- 

l.tų. Iirrn>-ijti>.tiis inžinierių^ it 
e- jis. I.-1 nni,< atlieką įvai 

Įlit:- litie-l,'ibirlol.. 
I l*n--ak«>jnniii. jot' iniinirrin. 
I '<«>nii,- vali -11-ibiokti Imil- 
i'iė- už |H.| ž.ti-iiim val-lijo- 

... iį-lalvinių
žmoni ’ i ’ ’
meiin- >1 ;*.-I3IEMS RUPI AN0LEKA- I 

8TU STREIKAS.lim-tu r |.

Krie-oim 
l’a-t.'iinri- 

1-L11V0 tini i.itbiuin

įlalutr išvilkta aikš- 
(■<H.nib- 

li.-etsij..
I m • • ,T5

PENKI VAIKAI NUBAUS 
TI Ut VOGIMĄ CUK

RAUS.

Praeitų ekmadi t.į 
penki vaikėzui išdaužė 
Gteat \llni fi" and 
Ton finuos knuiinx>'« 
merių Wi-i t
ėmė liti *mių i;<aiH..|j ei ikru r:

ir?.- 
bmgj 

l’n'-iri.- 
j**, tni 

■nt.. pn-i-

ir nuėjo.
Bri jMilicijo veikiai susekė 

ją pėdsakius. vi»u« ju*nkis su 
areštam ir pri-t:ilė jin* jau- 
ntiolių teisman.

Teisėja* Arnnld |Kill.mr*

‘‘Arui jų- nežinote. kuip tai 
Šiandie itiu.n"in» 
gauti etikrnu-!”

“Tai|». tirb-l 
ir ėmėt-r*.

Tei«ė.ia« tri. i: 
j pmitni-yiin. mokyki; 
tirui dvii-:u užd.'j.
bausmę.

yra

L I!. Krjlinu. rėmėjų -kv- 
linn- Mi-irinkiiim* įvyk* k«d- 
v. r.i'. -pnlio 3l d.. S Vai. voku- 
i-. xt. Krviiati letžnyiiiiėj.. 
vi-l. ši .-ii-itiiikiimi’ t.n-' 

U-l..- vail>iaii-i.< - Tui vi viri 
n-nė jai kvi<»’iaiiii rirdinriii -u- 
ritinki! i Jį .nririnkimų.

Valdyba.

Sjmlin Ul d. I. Ik K Ckica- 
Brtx A,.-I:rity- Imvo Mirnu»i-c

,<l.:'|i>ti- Iii.-V'. A|.v.-iz.lo- |ui-| 

rnpijo- fV.-tainėjr. Kalbėjo |t. 
A. Saiku* i J U'aukegaii ir p, M. 

l»-1i«-ij» Maž<-ik:i. 1'rnk'altimi ja vyko.
ši linui'* .nv.’-linla ilvllo. jog 

i'tnniati. ' ini kili n«ų* gerlėn- 
mi 'ji kiin'-iaiiKli-nlai jau np- 

tii'.jaii ir. (vykinai.
S J.

m-liiri vai- 
iiižiiiii-riniit i

• ti !:ii|*'| 
j

kelis. Ivirfi- 
Inv

ga« maldavimu. kad bent 
rikiei'iai gribšt ų ravo livoliu*. 
lasilikdaioa IJctuimjn, padalė 
duleliaunį įsp»lj aut klausyto
jų. inip kad įlinkiai ir ilgui 
plojo rankomis. <■ kiti m-t ap
siverkė. Nora nedidelė salė ir 
la nebuvo pilnu, u vienok 
nortliridi.'ėiai rūdingai atjau 
t.- e.ili. kalbi-tojaus jausmin
gu* maldavimu-. n<- sumetė 
nnkii $«2K77.

Didžiausią auką aukojo Kas 
para. lintkevičia. imt bliauni.

Didelė gari.- nortbsidie- 
šiam*. tmlcl ir gerk kun. Ijtu- 
kaitų Ardavai dėtoje ai au
ka..

Knllmjo dar ir p. ČVmnulib 
apie Bendrovės reikalas ir |inr- 
davė ėėrų apie I tūkstantį.

Po prakalbų, viri atgiedoję 
IJriuva, tėvynė musų. link- 
Milai pradėjo skirstylies.

Tas Barę*.

LIETUV1ŠKII REKORDAI

D

Šiironi pranešu Moterų Sų- 
jimgim 21 kuoja* lošėjom-*, ku
lšis biJė •*Jtu«loji Surtnylė.” 
km! H'|H'iirija lais M-n-doj.-, 
•|wd:u 31 d.. S vnl. vaknn-. šv. 
K ry žiliu- luuiiyliiH-ji- avetninė- 
je. Jeigu kuri iK-saleių. tui Itu- 
linui turi |u»a-ėli.

Kviečia langėje*.

t bi«-..4uj4- In'uii iiiiJoiiuiuja- 

nin ungleka.-ių streiku, koks 
Imi prasidėti su lapkričio 1 
d. šiandie mieste ImiiaMjm- 
li* anglekasių unijų viršaičiai 
turi «ti-i rink imą. Nno lo susi- 
rin! intn nii-pn-n liiiHi prign 
•■s. nr streiką, įvyk*, kaip jis 

j«i-kell>1a*, nr lm« paklausyta 
mn-ų )>r>*xi>lcnto nimšinlans 

'l'ttnriuio ir |H-rs|s*jimo ir strei 
>kas Irus atšauktas.

Apie streiką viri visai|i kai
li a. Nogi rakianerri tą kalbą. 
'Bet jei streikas pakiltu, šalies 
gyventojus sti.pausių nauju- 
vargas. Itilio-tų liaitns. salti'

• /• -.Ir k*- už tni ntukytų? 
I’.iitį’l' .*• ••»’ i sako. *<>•■ 

nnriekr.-tų viršaičiai tmklan- 
-y- preridetilo. Knd lik išripil- da visa- jeisl.iugne, Itad šį Vei- 
•Ivtų tų žmonių vilti*.I'

'miesto įstaiccs apru.
PIKTOS ANGLINIS.

«ii!ik <i

vilk n*

i’ jų vk»wip. 
ju miliniui*’ 

<i l.i
J.-ngv.-m.

Vi'-šųją dii'bu komisi.i'rtio*- 
riii« llurklinrdl prnm-šn. jog 

pižMiiininkų sanitarija, jmliei- 
1 j" . -iV rininkų ir nimleii- 
j unij': li.i!” departnuientni pil 

11,ui nprupinti anglimis. Ir 
l-sl'4 ri’edol.u-ių streiku* ne 
• :n i'ioi-n, tiem* įlepnrlamrtt- 
tufus.

IS GARY P RAt ALINAMA 
KARIUOMENĖ.

tt NORTH SIDE.

l.iet. Vyčių .*> knoĮe.s susiriu- 
kiuuis Ims šiandie, t. y. spalio 
29 «i, K vai. vakare, šv. Mykolu 
imrajėjos svetainėje. Prašau 
visu* narius .-uririukli. nes yrn 
• varišu reikalų.

BftVOfltea

IATOWNOFLAKE.

Grandau 7 <l» ė. m.. I- Vyčių 
1.1 kuuj.n. llnll .vėlai-
i ”j. >litiy> Mvin.j.- “Ingriovi. 
i •n. Kauno pilnu.** Vv.'-iai dr-

kalą koiinkamiauria |mstalytL 
<>aŠm* tikėti. ka<1 jų |ia«1 angim 

•ųineis iiii tcais.
Korespondentas.

te NORTH SIDE.

FARMERTAI STOVI UŽ 
VALANDŲ DAP.EĄ 

DIENOJE.

lO

aukojo $Xtn.
Jei dar kemi iš gerinamųjų 

aukotojų nebuvo jMgnrrinta 
vardas. jut vark-. atsišaukite 
|*>r telefoną: Boiilevnrd 9378.

V. Stanciką*.

Kuomet unp kolonija* L R. 
Kryžiau* rėmėjų rievrin* ren
inui iSriautė araiažai drebulių, 
■langeli* manė, kml darban jau 
lutrihaigė. Bet ur. Drabužiai 
yra renkami po seintrri.

Kurie ii Norlhsidicėių tun

žiu. gali dar aukoti.
Aukojame* duMBu* priima 

p. R. Mnrvika. I7<« ltatonria 
nvr. Galinu niūrėti taip-gi ir j 
Vyčių kambarį. Čia juo* |iriim« 
!«. A. Raerviėia. Jaunuti*.

10-inchKe.

{jota* *u»ur» mum mu*i 
NM«k 
muštu* aruuur.

K. Šimkų* pagsoėjimM lietuvių knmpmuto. 
n»« ir muziko* vedėja ehams <hium<ja fu. 
dvi gražias tbirun. Pirmoji vra puiki daili*, 
■laiiniojaiua kokiuos- nors imkiliuom- apie Lie- 
■Mum valdininku, 'inltyšiUA-* Kitoj pusėj dai
na bėdom mcntailra saite. j kario* grsti įsi- 
•nyk.. Uu9«aa jatmikaili*. brt jj paujankia 
M ja.

Pafinlnnunk Jūsų Gyvenimą

ra*

IMK.

iirn.i. i 
iinomn. didžiultni 
tUri'.io -Uvnži n iit:;i

Sin-'/-' • '.-ė
Jitindie ii:." i i 
ūmi du': 
viųiimu 
ni:>'u- | 
<!n»t>o n

S'ivn •
>• 

kn

«a 
i.nlirtii. jog virinu finlendr k.1- 
liiioini'nč unvti-i {ctkyti*ą n;>- 
l.'i-ti mie.tą. Kol-kn* n<*l?nin. 
nr luii-.ti, rplrin lik dsli^ ’ir 
vina.

Oary, Ini. s|«l. *_*».

lo

t,

lambj.

4.hi. bhv
I

VISIEMS PASAKYKIT. 
KAD NUO SPALIO 15 D. 
GAt nu PIRKTI LIETU 
VO3 PASKOLOS BONUS, 
ro s:-o.. sico. $500.. si 000.

Lu tuviu piliečiai! Visi, kaip 
•. ė-mi*. Is- skirtumo Intito. nr 
ti! ils., piikib- šiuo- boiui-.

\ '.'-'yb. prliada o
■ ’• 1 1 " ! ) rm-inti kiekvir

■ ui' \i-j, jiiniu-ii. ir Jnr nnt 
' 'Vii; : ';:t| pinigu primokėti

N|Kiliu IG d. |iara|*jiM
1.. 114Čje knlhėjo gerti, kllll. Ijlll- 
kaiti* njite l.ietuvo* stovį ir jos 
jirieJus. su kurinis turi ji kn-

' liauti, kad njųrimis savo laisvę. 
Vaizdžiai nji-nkė. kaiji vokie
čiai. užėna.djetuvą, ją apipiešė 

I 1‘nėiiiš vi-ką. ką lik galėjo pn- 
t 'uiti: ajiie t rečitalį miškų iėnai- 
; l ino ir išvežė j Vidcietiją: jms. 
t kili. kai|i laivu jin versi i išsiueė- 
•liuli, o jų vielą norėjo užimti 

i l.'iikų valdininkai, atsiųsti iš 
Variavo*. Tie. neprašyti agen- 

' i.ti. nors daug apgavo lietuvių, 
riulyilatui cukraus, prižadisla- 

' mi visokių jialengviiiimą. pa- 
! liiioMiviuii] nuo mokesčių ir tu 

1" t m* visur Inip jiems sekėsi. 
Ivtui lietuviai išvarė (eit. iš
1.. 1r Imvo atėję.

I'nskiii pnjsisnkojo, kaip lie 
puviai 111 r .j" su ntpludiisiaie 
p:i*kui vokiečius Isalševikais 
kariauti iki jų visiškai neišvi. 
jo ii l.ieluvo«. Ant gnlo prisi
minė, kaip lenkai j»-r mokyk
la* -leiigėsi užimtuose lietuvių 

■ 1 *ino«e ir tiiiesteliuosr siileti 
kinti vaikus, steigdami ue>kyk- 
bt*. ragindami siuntinėli vai
ku- 1 jn«. duodami knygas ir 

]<lr.d ii.’.u- ir ti. Kadangi lietu
viai. n turėdami pinigų, negali 
liek (•'< tirti mokyklų, tudtI tam 

11-1 l u u tnj«i išrinktas gerb.
■ u. 1.. . l-.i variantu

>v<»-

IX KeKerge, 50 ejialių 
■liana Harlior. Ind.

IX l'anedčlyj. 3 lapkričio 
Kenoidia. Wi*.

IX Utarninke, 4 lapkričio 
Nlielioygnn. \Vla.

Grįžtant iš SlH-boygan’o. t. 
v. aeredoj. biĮikrič-io 5 Milanu- 
kee. Wi*.

17. Ketvergė, 0 lapkričio 
Sjiringfiidd. lll.

IS. Pėtnyčioj, 7 lapkričio 
Kast & Intui*, ant rytojaus 
galės Imti prakallm* |Mičintm- 
Kl. Intui* e, jei tik 
rengto*.

19. Netlėlioj. 9 
Otnaha. Nebr.

20. Pntnslėlyj. 10 
Sioax City, lova.

21. Remkje, 12 
Wr*t Pullmnn, III.

2XPėtnyčioje, 14

aukų

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes. I

E-4M7 -į C*
■yr

In

taps fui-

lapkričio

lapkričiu

lapkričio

lapkričio 
Melro-e Purk, IIL Italų Imž- 
uyč'ios svetainėje prie 23 str. 

Jeigu ir vėl pasilaikytų pa- 
•laryii jmrtnuiką dėl ligos, tni; 
luptų apgarsinta laikraėėiuu 
m*, u |*i |» i t raukai pmkitllsts 
eitų loję |ia<*'iojc tvarkoje.

Aukotojų sąrašai bu* j*s 
keliui ••Diirlūninke.** kuomet! 
parihnig* Gerinamo svečio ke
lionė jhi Atii'-riką. Visi sąrašai 
tilp* viename to laikraščio tni 
mary je. It t Cbirago* ir ajūe 
tinke* Tauto* >*imdo skyriai 
yra kviečianti, knd nelauktų 
keliom- pnlinigos. <> nukotoj 
sąraSns jiav.irsintų *‘Drntigi*' 
treatid-'liodami. T- virtitiis 
sąrašai pn,kui tap« įtraukti 
Is-ndrą sąrašų, kuri žada |>n 
ganuuti “Darbininkas.**

I

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
MokleatnA: •aąllAkos it Itoterilkoa 

Ulbų, uritmetlkoa. knyrv*l)il*i. nosmfijoK t, to*ritine, pirk lyto tet
ai M. N u v. Vai* Marijoj stone* įritu 
rihNų n«s*ernfi>i«. pol>UkUif-« eko»o« 
rtljm. tf«*ltara*reC4e.NAklaimo valandom nuo * ryto Iki 
4 TuUndoo pa pietų: vskatais nuo < Iki !• Vai.
3106 So. Halsted 8t.. Chicago.,

ii
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