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ANTROJI LAIOA

Anglekasiai Pakels Streiką Atsimeta nuo Petrogrado

r Hieko nedaroma iš A_1J_ ■*--* *—— *** • —- - -S3T1S itin turtu Kuro.

Prezidento Perspėjimo
■E - ' ■

Vakar pradėjo savo posc-
džiu.

Sakė. Jof amerikonai laimėjo 
naulinę laLFC,I........ .... r

4

WasWngtone tariamasi apie 
Priemeaes

ANGLEKAUŲ STREIKAS Tų teisių nuo darliininkų 
NBUVENGTINAK negali atimti vyriausybė* re-

-------------  pcvzcntantai, kaip jie negali 
Jie turi tekų dirbti arba privemti darbininku* dirbti

p* mesti. taip ilgai, ko) įlarbininkam*
-------------  skriauda nebus atitaisyta.

fndtaMpoUa, *p*L 31.—Va- Sakoma, jog angickasių at- 
kar čia angideasių viršaičių su rtm-ai visuoraęt pasirengę slo
pi Ida nei u oju Tnited Mine u tarybom su angtekasyklų
W«kers orgaaizarijos komi- kompanijų atstovai* (angMca- 
teta susirinkime aptarta pra- >yklų vedėjai.) su tikslu *u*i- 
rideato Wil*«m<» atsiliepimas talkinti ir nukreipti šalin .la- 
ir perspėjimas prieš streikų irįUrtnų neimlų stovį. 
ktaZlvTi' ir" Mkriti "Metalą AiaO,’i'’ <UH,i’

** .h. .p*7t”"**:»«kų rvilcal*viams—tai dide- 
strrikų visom* minkštųjų an- nJEwokertl^ Ir (ik dMwi. 
giių kasyklom* su lapkričio I

į

iVaakiafbon, «pal. 3k —Ka
ruliu* Alberta* čia vieščdn- 
■' nui* apsilankė abejuose kon

greso IhiIuom-. Vienur ir ki-. 
tnr ji* nuoširdžiai priimta-

UtaMagtan. spaL M—Kuo
met gauta |«ranešimų. knd an- 
ghdcasių viršaičiai nuspermb'- 
įknn.vti |>n>kvlbtq streiką la|e 
kričių I (L visose minkštų an
glių kasyklose, vyriausyls'- tuo
jau* ėmėsi tvarkyti prirnsme*, 
su kuriomis Imtų galima užeiti 
už akių iH-laiiiM-i, kukių |»akelia 
nnglckasiai prieš visą šalį.

Vyriausyliės reprezentantai 
tvirtina, jog šitame atsitikime 
turi Imt kas daugiau, jei angie
kasių organizacijos viršaičiai 
nieku* daro i* prezidento per- 
siejimų ir tiesiog |iakyla prieš 
vyriausybę.

Reiškia, dabar vyriausybei 
prisieis susiremti su orgamzao- 
tu darbu. Nes angiekasių stirl- j stovų. Koafereacijon atstovu* 
ka* šituo laiku, sako i 
prokuroras, yra lygus ginklno- trija. Dar aira žinoma. ar tų, ------------.------------ --------------- >Ma „na
to |iriešininko įsiveržimui ša. šalių atstovai bns priimti kon- >*to j|«ėtlimn a|<lankė Balttm-(qirr><i|1(i 
Ua. Prokuroras dar fiažyiui. ferearijoa. k" «-4- —
jog streikas nelegalia ir kai|s> —_____
toksai netarn imkenšiama*. ORM. GARIBALDI PAKE-; bu v. įrengta* ir pokyli*. arwi-

Sako, streiko kaltininkai Im* j Turbūt, karalių* nesimatė
imtrankti ticaon sulig karė* »u sergančiu prezidentu. -č„ t ri|

Vaahiagtafc, *|aal. 30. —Va
kar čia pra*iab’-jo posaslžiai 
tarptautinė* darką koufermci- 
jo*, kuriai davė- jaraaižią tai
ko* sutartis >ti Vaakietija. , ... ... . ,.
IMdžtai, kaip sakoma, pra- lr l*^^-.' k-

eitęsių npie ma-nesį. Koufe- !“r 
rancij. paties pamatas viso ** „’TT .‘•JT*1 "“T 

|M*aubu darbininkams buvau 
pagerinimui ir salygjs visose 
šalyse alarbo sąlygas. Bu* dis- ..
kuosuojMi ir aptariami ktau- 
*5mai. kokie padėti taiko* *n- J« t™k-

tartyje.

siunič^žo atdovu*. jaukta- ’« ” l»™"«č

Prieš Denikiną pakilo Ukrainai
UKRAINAI VBUUA PBIE4 Medvinlskaja bolševikams te-

DENIKINĄ. kę daug nriaisvių.
------------ Ik- kitko, tailšrvikai dar 

Bolševikai paima miestu nuo praneša, jog jiem* kampanija 
Denikino. gerai vykstu |mėtant IMnigra- .
- ■ — alau frantą* t*ria»£ Vi*sla«nu«n ir

I

fI

* j

lar

------------ alo Iraantv prie* Ylldcničų ir
Londonas, >|wd. .TO. — Iš Sila-rijaaj pria-š Kaalčaką. 

Mn*kvaa* k-vi<-liu telegrafu Tnr]*- Krasapje Sičio ir 
pram-šunuų jog ukraiuų *|s-- jGutėiua M-ka laui*ų* mūšiai, 
ko* |ankilu»ba« prieš Dcnikhua 
armiją. Sako, jog kdševikų 
pu*i-n perėję* gen. Petlura ir 
gra. Makhnaa *u savo armijo
mis.

Vi*u Dnkpna jiaupin svar
besnieji įnirštai akldnrę uk- 

' rainų rankosna. 
I Gm. Maklinaa (mėmę* nii<-«tų 
Aleksandnavską ir augulę* E- 

--.-----*------------------- -----------------■ lizavadgradų. (iiersouo guher-
generalisipririnatė hr Vokietija su Aus- . , Įnijoj. Jo viena armijos koliom-

“ “------------ ' I. Karalfaa« taraltato ir ao-j^, xikotajrvo ir

nai. Talkininkai ta- amerikonų 
|iagellio* nebūtų įveikę prie
šininko. Taigi, amerikonai at-

TUDENI60 ABMUA ATSI
META VISU FRONTU.

ta žodžių. Belgija Imi daug
Daugiau knip .To Salių ai- >k,,,i"cn11 S"v’ V*’-“*** »«

ai SUSainl «|. K. Or*i*~ !*•«<*» U*-|,

Stovu. Konfetrucijon atstovu* kW **• il«Wta'* I^H ė

Berlyną*. >pnl. 31. — Prie*. 
Imlšcvikiškini* ru*ų laikrašti* 
paskui estų laikraščiu* prane
ša gen. Yudeničo ofieijaiį rak
tą i* spalių 27 dieno*.

Tito rastu gen. Yudenič pa
žymi. jog ofcrisyva prieš IM-

I

I

1

i

SSrt ! r**r rngnolą nepavyki*. Ile K U
leme pfeztdeat niurna. Tcaai mn;;uj jr ^>nr Dmikino Rev.-lio rnšomn. jog gen. Ta-

4

»

r

4

4

4

Tųje rmoiiaeijnje 
jog paskelbtas streiką* su lap
kričio 1 «L neisvmgtina*. Vir
šaičiai streiko reikale negavę 
jokių ofieijalių pranešimų nuo 1 

aidrnto. nei nuo federalė* vy
riausybė* rrprraentantų. Tad , 
paskelbta* pirmiau streiką* 
yra neatmainama*.

Ka* kalta* už streikų- '

Rezoliucijoje angiekasių vir
šaičiai už ateiaantį streikų 
kaltina kasyklų koin|mnija*.

Nako, kompanijų atstovai 
atsisakę tartie* apie padidini
mų mokesčių, nežiūrint to. 
kad darbininkų atstovai nent-i 
laidžiai to reikalavę.

Bet svarbiausioji 
priežastis, anot rezoliucijos, 
ve kokia:

Pirm vienerių metų angie
kasių atstovai laivo apeliavę j 
kuro administratorių Gar- 
fu-ldų ir |ier jį |uitį prezi>len- 
tų reikale padidinimo užmo
kestis*, kuomet pragyvenimas 
pabrango.

Bet toji a|s-lincija |mliktn 
ant šalies ir darbininkų pra
šymą* neišklausyta*, 
rint tu, dnrliininkni 
traukė darbų kusyklo*,. ir Į 
dirbo, kol ne|*n*ibnigė kon 
trakto laikas. Po šito darbi, 
ninkai patys turi rupinties -n 
vo likimu.

Darbininkai gali dirbti ar ne 
Tolinu* iKižyiiiimn. jog Iri

mai pri|>ažinę. kad dnrbiahi 
kai turi pilnų teisę streikuoti 
ir visuomet guli pnm<-*fi dar-' 
bu* kaip pavieniui, taip kolek 
tiviai.

Sako, šalie* konstitucijai 
tiu-slit dūibininlrAtu* teisių , 
kuomet tik nori itirldi nrltn 
netlirbti ir tai daryli (mvicniiu 
arba kolvktiviai.

Pakilu* streikui, vyriausybės 
žiiMHisi* priemonė* yra tokio*.

Itu* (diliai aplrausti visi tie 
dnrlaniiikau katrie |ia*ilik* 
prie dariai kasykb*e.

Kam admiutat racija atnau
jins sava švitimų su tikšta už-

giekasių viršaičiai pasiima aat 
savęs sakoma rezoliucijos jin- 
baigoje.

Uisipaotama prieš preaidentų.

Veitiaašyris aagtebarių ar- ________ ______ _____________
gatasarijaa prezidentas Lewi.jJr>Mrtj kf-Irti ir 4^,. 
smarkiai utaipuota prieš per- rti 
zidentų M ilsoną. Nako. Iierri*. |fas ftaskeltaa anglim* angš- 
Icalo pn*zide«ta* grūmoja ir:,įausta kaina, 
maišėsi j angh-kasių streiko 
reikalus. f 
Laikori vienos pusė*.'Jis kalba 
pirmiau nedavę* progos an- 
ghdiasiniu* paaiškinti iš savo 
pUM-».

Sako. kiKHimt imkvliaina* 
angiekasių uždarldo klausi-1 
mns. tai prezidentą, tvirtina.' 

(jog kari* dar ncpa«ilmigusi. Gi 
streiko lw rauką podsuka

proliibieijo* klausimas. pn*zi- 
<lentas tvirtina, kad kari* pra
ėjusi.

Bus įsteigti laurai anglis pa-
Nako, prezidentas dalinti privatiniam* muuarns, 

gtdržiukeiiams ir dirlatavėnua.
Pagaliau* lau* alariauojamasi 

| sutaikiuti alarbininkus su koua. 
laaiiijomi*.

Rymai, sjad. 3«. —šventojo 
Tėvo imrėdymtt čeko-Slovitki- 
jo> sostinės arkivyskupas vo. 1 
kietis pasitraukė iš užimamos , 
virius.

i llahar j l*rapa* aricivysku- j 
l««» pakrika* kun. Dr. Eraneis 

Ika. Garibaldi rekrutuoja Konlac. žinomas ėrkų-sbna- 
iš laievanorių armijų. kurių kų veikėjas ir žymu* moks- 
jis ves prieš miestų Hiiii*-. A- 
pic 2<l.<Ui kareivių jau esą 
surekrutuotu.

Rymaa, *j«L 30. Gen. 
Peppino Garibaldi, kur* vado 
vavo italų legijonui Prancū
zijoje. |MgaliaUg stojo d’Au- 
nunzio priešininkų )m*ėje ir 
pakelia kavų prieš tų lakuaų. 
užėmusį mindų Hanse.

NAUJI SUKILIMAI 
EGIPTE.

liniukas.
Andai jį Pragoję konsekra

vo (uųiržiaus |Mi*inntiny* su
važiavo* skaitlingąja! dvasia- 
kijr.i iš vi*o* naujo* n-sjuildi- 
kos.
Pragos arkivy*kii|ui> -kaito- 

*i A-ko-Klovakijo* liažnyėio* 
liieran-liijo* galva. Sulig n-s- 
publikos kon*titurijo*, niki

PIRKITE LIETUVOS VAL- vv*kii|ia« *knilo*i (mrlnmenlo 
BTYBES BONŲ. tuin>.

Mukegon. Midi., ►įmiI. .Tu.— 
Čia >it nu-k<-ndusiu laivu Nu- 
skegon fily. kaip pasirodo, 
žuvo apie 2U žmoniij.

AMERIKA UŽIMTA BAL
TUOS JURE8E.

Paryžių, sjuil. 30. — Kuv. 
, , Vnlstijų ir jiųmnų laivai laimi 
Nežili-' užimti Italtijo* jūrėm*, anot ži- 
ne|**r- nių iš Urvelio.

Japonai dauginusio, užimti' 
anglių gatanimu. Gi mneriko- 
r.iški laivai vežioja žalią me 
džingą. reikalingų cukrau* re
ti nerijoms.

Akzaadria, Egiptas, *fml. 
29.—čia aoų dienų vietos na- 
cijonalistni buvo sukėlę prie*.

■ vaMiškaf demonstracija*, ku- 
' rio* imvirto sukilimu prieš 
augių (aidžią.

Gatvėse įvyko susirėmimai. 
PoM-kmėje 2 žmogų nužudyta. 
III kitų žmonių ir 27 policmo- 
nui ‘iižcista.

KiHimet |M>licija prieš mi- 
nia* |Mt*irodė bejėge. |>ašauk- 
tn kariuomenė. Atvyko |mt* 
gulienmtoriu* ir į*nkė karino- 
menei šauti į minia*.

Riaušės atsikartojo ir ant 
rytojau*. Ib-t apsieita bv ka- 
rimanenės.

DIDEJA MAUTO IŠTEK
LIUS VOKIETIJOJE.

Tik esąz vargas su anglių 
stovia.

KATALIKAI LAIMĖJO 
LUREMBURGIJOJ. PANAIKINA ELOETAVI 

MĄ GATVĖSE

Luzetnburg. *pnl. 30,—Mn- 
Joj l.itva-mbiirgijo* šalyj įvyko 
|anrlninentun atstovų rinkimai.

Ciiinėj,i katalikai. Na-* ka

talikų at totų išrinkta 27; zo 
eijali*tų 9: ra-likalų 7; naci 
jonalistų 3; neprigailnaingųjų

iii- mie-to gubrraatorin*

MtdridM,* I *pnnijn. «pul. 30. 
nito L’nlvė-f laliai

n UI h.
(

itiutbi priž'tnnnių (mnaikinti 
(Mariną ln* 4nm gr-.lt)
MHtinri ir j«»* tojam*.

Berlynas, *pal. 30.—Narijo-1 
iialiatu sn»irinkime rkommii- 
jo» mini*trri> Rchmidt pniim- 
're, jaag Viakii-tijo* ekonolllillė 
Iateiti* nebliagiausia. šąli* pil
nai apnipinntn.1 konuii*. dur- 

Įž<>va-iui*, uu'-n ir žuvimi*. Tai 
įmukto užti-k*ią ilgiame- Ini- 
|kam.«. Tad prariuuiilinii ne
itais vargo.
| Tik alia|žinii*in* Vokietijai 
vargą*. *ak>- luini-trri*. -U 

i kuru. y|aa<- -u anglimi* Ib-t 
ir to daikto m-galiuiu judygin- 

Įti *u jumlomi* valnndonii-

Daug maisto įvežama

Mui-to stovi, šalyje ga*rėja 
V«*«| tv«a}«tnri*

nuolat didėja Mė*ai hejaavar
tojami vokiečių galvijai. Y|aa>* 

'nietiiattui* L U fu

Ib-t ir maisto Įmdaliniinas 
imi šalį šimi knrtu trukdoma*. 
Ne* nėra reikalingo* kieky!*’-* 
geležinkelių vagonų. Kol va
gonų skuitlia* nv|iadiib’-s. ne 
reikia laukti geresnio ir tin- 
knn**«ni<> |mt vark yriui mai*to 
'pri statyme.

Mini*1eris pri|aižį»tn, jog 
mni*lns brangu* ir kaina limi
tai didėja. IM ji* pnžyini. jog 
prieš tą *tovį Vokietija yra 
ta-jėgė.

Kalyklose turi riti darbu.
Toliau, ministeri* Nrlmiidt 

pranešė, jog Vokietijai viso
mis išgab'iui* yra reikalinga 
juididinti j>r<*lid.eijn. N*-* 
ii-ku reikia.

Y|inė ni!vl**k.'i*ykbi-i- m-kuo 
■net neturėtų Itiil -ulmkotui 
darbai. Tenai neturėtų būt 
dariai pertrauku* -u visokiai* 
nerimavimai* ir *iotdikiniai* 
•treikni*

Ji* racim, -u-irinkimų į-1n 
tymų keliu ul<lrau*1į visokiu* 
•trrikus nngbkasiam*.

Susektas Bombininkų Suokalbis
SUSEKTA NAUJAS BOMBI- Atrasta zpragitaotio^ 

NINKU SUOKALBIS. džiagM.

PoMHia —S*— 1,11. l*Wirija būva |miato
rottctja areštavo žežtt UU- kB(| (o|{iwr {r tokiose 

tarinnmsi padėti Itomhų po 
«*-nt ratine judicijo* nuovada.

Nereikėjo ilgai laukti. Tuo
jau* keli pdicijo* būriai ant- 
kart užptMdė nurodyta* keta- 
ria* vieta* ir ntliko areštavi
mu- ir krata*.

Su suareštuotai* |*>1irija jm- 
ėmė didelę kiekyla; *prog*tan- 
ėios naslžiago*. »ienų užtaisy
tų lamdau, kelia* n<-p:il>nigta* 
laimiau*, keli* aiitoinntiniu* re
volveriai*. niiiunieijaM ir visą 
glėlaį nnnrebi*1inių raštų.

Oal bu* areštavimų IdtaoM 
mieataOM.

Po taa siiM-kiuaa vados poli
cija tuojau* pratwšė kitų inie- 

|iudu<Klama

Cleveland. O„ *|*d. Iki 
čia j*i!i«-ijn suareštavo .*• vy
ru* ir I moterį. intarinmu*. 
kni|M> norėjusiu* sunaikinti 
i**iit ratinę |a>lieijo* nuovadą.

Su jų artėtai imu. tumi po
licijos pniiH-Jiitm. (uitirtn nau
ja* tauubiiiiiikų suokalbis. Su 
rt>-iminėiu |mva<nriii taimta- 
įlinkai Imvo manę vi*oj šalyj 
pradėti griovimu darbų >-u 
laMIlIsHIli*.

S|a‘-jnmn. jog -uan-štuolieji 
yra narini anarchistų kmifm*. 
kuri daugel Amerika* niii- 
tilo*,, veikia pragaištingą dar
ių.

Kuone |*-i visų naktį *u- >tų (Milicijoms, 
areštuotieji buv„ kamantinė. svarinu nurodymų, 
jalui «ii tikslu išgauti mm jų S|*-jnmn. jog veikiai įvyks 
■mulkmmų upi<- jų pienu* ir areštavimai ir kituose mies- 
vi*ų organizacijų. tuose.

FIUME RINKIMUOSE 14 
ĖJO ANEK8IJONI8TAI

Kito* partijos gavo mažai 
balsų.

Paryžių -pnl. 3u. 
nw pnirh -.Hiin, m»j 
nnkiinni nu
Um.

Ilinltittm* Irtinujii nn« k«> <» 
«l*\tiiitinri(ž p;«vli)it Ki 

t»»* |»nrttfnvo iiiujjii lviKi|. 
’•» h«*t kiifblidnlt). 

priž** ritikimu* d'Annurižiu •>’» 
rilMU Km

Iš Eiti-
>g tenai įvyko

-to tnrv

<4ta

RINKIMŲ PASEKMES 
ŠVEICARIJOJE

Berne. Avricarija, *|ial. IMI 
Narijonnlėti šalies tnrjlsm 

išrinkta aldovni: radikalų de- 
iioikratų ti-T; katalikų 42: *aci- 
jalistų 39; valstiečių Iširti jo. 
27: lits-ralų ilctuokratų !•; ry
tų Aveimrijo* -lemokrntų 4: 
grutlmnų 3; progrerivių I; 
eu.iigeli-tų I.

ORAS
SPALIŲ 30. 1919 M.

t’bia agii l.ii-lu* šiandie ir, 
mbut. n toj: i vtuj kiek šilčiau.

V-s



Situose dviejuose atvėjuoso 
žmonių Mraaybų įtekta* dte 
nražtia “Matim”. AMon at- 
rtjata ji* uorėj* į ginčų įtūžti 
ir emeri* Kaažndartara O to 
dienraščio niekuomet nebuvo 
nei mažiausio* paramos ti*tu- 

*a*s vių mokyklom* Amerikoje, 
dabar jam nerupi lietuvystė* 
apgynima* nuo lenkų.

Tarp lenkų ir lietuvių da- 
' loir eina tikroji karė už Vil

nių, už Neinu*, už geMbnkvi| 
nuo Gardyno į Vilnių ir nuo 
Suvalkų į Verėnų. Ka* krei
pia lietuvių domų ant mažmo
žių. ir da-'gi kaikurių prama- 
.nytų, ta* silpnina lietuvius 
I kovojo n Iratab ui didfiaaia* 

m m-oi m~i eooomu .nesutikimo priežastis, už VU- MTteR viMta rtakta •rtraaųiai M MMs . , - f , ...
Mtwak Rvcai ui UrtUVf* dailių
Unt Iušxiju*i «upr««v '
arba H«4«m **ni«ue j

-DRAUGAS”

At KFWS-n1 \Mlrn «r A

UKTVMl K.VI.U4M DUBUO* 

-DRAUGAS” 
■a* kMUM U-kvna. ecUiMMM* 

r«*3ir>*k3CA1t» UA1NA;
■MM .... ..---------- *i.W
V*M> MN,..................................... «SJS*

Pranešimai iš Washingtono.

kurui* lenkui užėmė.
Yra dar ir kitokių priedas-

•ąaw6*rro»usii*oca^,.S;i^Xi
1800 W. 46th St, Chicago, Ilk

WM—» M<aaun •••«
naši supjudinti jus gyventojus 
vienus *u kitais: baltuosius sn 

1 juodaisiais ateiviu* su čia 
gimusiai* ir t. L, idant Ame
rikos jiega sumažėtų. Tada 
lengviau galima bus jai kenk
ti. Tie jo* priešai jau išlmndė 
visa* priemones. Stebėtina bu
tų, jei jie nepasinaudotų ne
sutikimai* tarp Iraku ir lie
tuvių. IJetuviaittg jie suopio, 
kad Amerika* lenkai varysiu 
juo* lauk iš namų, lenkams 
lie imtys šmeižikai pramano 
ant Amerikos lietuvių kitokį 
nebūtų daigių. Me* turime at- 
simnrti, kad uiuų karė su 
lenkais yra ■* Oicagoje, nei 
llnsiklynn, nei kitame Ameri
kos mieste, tik Europoje.

Usilris, kad kuodaagiauaiai 
v-,, ; •__ . . . r-Vril įriraiytų į Ameriko* Ba-
Ima. mum ptuamdę ir daryti riaftlj karimti Ue-

U“**"’ Rly- „ųkia kuodangiaoaiai

paremti Lieta vo* Baudraųjį 
Stenat kų kunigai gali pa- Kryžių. Mm karolini Mm tekyli brfnydioje ir ko mga- '^U Ttetum, mų. 1Z 

J.B, kagva jrra auprasti, kad a------ 1- Kryžius Trapi* su
ari vteaa. katalikų kW.,žeiMuori«\ėvyrt.^X*jfe, 
paakių dalykų bažnyčioje pa-1 au uuip kalbančiai* kainty- 
aakyti negalėjo. Bet mes ru- Aroerikoje galime ir turi- 
pioomė^ patirti, koku kunigai ni1. gyventi ramiai. Hiaip kilo* 
ir kokioje lm/jiparakė iM*>kait>> inip tarp ri-
iaina ts«*l **i.L'** .„..LsImi a*asL*2-aa«

Mes ir Lenkai

Chioaguje paskinta gandas, 
Imk kai koki*' lenkų kunigą* 
MknUnje tadajčioje liepę, 
•aro žmuoi-ms nieko nepirkti 
■no lietuvių, nieko jiciu* ne
parduoti, nepriimti jų j savo 
■naras, išvaryti įnamiu*, jei

tuo* katalikų mokslui priekin- 
fttBitfkMUlilUMo Mv-

«Oėjo to-kunigo įvardyti, tik 
kinkviena* vi, sakėsi girdėję* 
•ub kito, ta* nuo trečio ir taip 
toliau. Visai negalima prieiti 
prie įtu-kaiu* pradžius. Kai- 
kurie bandė paminėti vardų ir 
pavardę kunigo 
taip pasakyti.“

vi lituotų žmonių.

Karės Uga.
Karė* metu jmsidaro daug 

mirtie* ir daug mažesnių už 
mirtį nelaimių, būtent ligų. 

>Vi*a* jų rų*i* ncuskaityrime.
“galėjusio Tiktai n.Uiji ir skaudų* atsi- 

Mc* twudvm< įtikimai 'erčia paminėti vienų 
susekti ur buvo taip. l*u*iro- keistų karė* vaisių, tut yra, 
dė, kad vienu* lenkų kunigas |rto1v ^*4, anl j,U- 
harė lenku* už ėjimų pirkti j n)) v:iį);iUų n,.j nebuvusių ka- 

,rėje.
t'liiragoje *u*idarė dvi kuo- 

|w* vaikinų. Jiedvi įsitaisė

svotiuia* suukrova*. kurio* 
neva pigiau |>ar<liio<la, bet 
nusuku dūlį nuo svaro. Ta* | 
kunigą* išsitarė: “Kų beper- šautuvų *u šoviniai* ir pra
kutę pa* tuo* sukčius, eikite 
jaa geriau lietuvius.“

dėjo tikrų karę tarp savęs. 
- - Viena* vaikina* tapo nušau-
Nors iitoki* išdūrinai, poro- ta„. kitu ,lu ^„ti. Vaikėzai 
do, kad mmela.1* kunigu- ne ,bnvo |m*idurę apkasu* ang- 
augštm stmo lietuviui, tribun* |į„ Ui,„ ,i(.n^ aI,ka*am* 
tat yra toli nu0 prikalbinėjimo vogf. u h.n k(lr Mu.
daryli keršių lieluvuuu*. į tuma nauji namai. Miandien 

Soutli Cbk-agoje imskUdoJ ntkis tėvai palaidoję vienų, 
gandas, buk lemtai uuuokesų dusatija motino* prie sergan- 

s,.. 1—. .... . . . .
zopo bažnyčios ir ]Miim»ų jų 
aau. Tui tik tuščia* gųzdlnt- 
ina*. Lenkai nriuip |Miki. kad 
apmokėtų lietuviško- bažny
čios skola*. Jie žino gana ge
rui, kad lietui ui luižnyėio- ir-- 
gautų, neis jo- skolų apnsikė.Į 
lų. ne* bažnyčios tikslas yru' 
žmonių dvadoa reikalus apru-' 
pinti. Nu li-nkiy kailiu lietuviš
koje parapijoje negalima yra 
lo )>a<laiyii. Clneasor Arki- 
vyskupą yra prielankus lie
tu'tam nnu ir

Ue Al-

skolų, gulinčių ant Ąv. Juo- čjų sužeistųjų, rūpinosi gimi
ne* kitų, kuriuo* »uėm-' poli- 

įvijų.
Klauskime, kas kalta*.' Gy

li.'tojai ramiai atsako, lai ka 
r> • p-icliuzo. Psichoza jie va
dina liga piiulunčių ant žmo
gau* mintie-, l’ž ligą nieką* 
atokų nekaltina. Trf-iau* ir li
gų neatsirandu be priežasčių.

Kure- laiku visi laikraščiai 
v m pilui aprašymų, kaip žino- 

|i:-- udu žmones. Krutumų jų. 
Ipa-veiktlų į. taigm tuo* apra- mė. 

'iuu> p.igražtiui i 
iiii (utografijotui-. Vaikai tą 
visu siuntu ir įimtu. Mokyk 
lo-. boicdaiuus sužadinti |ial-

įsiveržėliai drasko Lietuvos 
vtikvųir jaa vfatauHkiinafr 
vo. Tų pžM^gMjoa vudM ’

Ebuatatyvi* KiteKitoi ana 
Htete___  __  ■»»---- **<-- ■ ■■ _KMMp ptr nxys> Rinn 
gramų, kurioje praneia, kad U 
d, tao mėnoūo, Kaune, prasi
dėjo Lietuvos Valstybė. Tary
bos sesijos. Prezidentą* Smeto
na savo kalboje išdėstė Lietu
vos respublikos padėjimų ir 
nurodė pienus tolimesniam vei
kimui Tarybos pirmininkas ir
gi laikė kalbų. Serijos atidary
me dainavo Anglijos, Prancu- 
zijos. latvijo* ir Kolonija* at
stovai. Naujasai premjeras, 
Galvanauskas, išdėstydamas

svarhiauskuui* raldžioa užduo
timi*, kurias tuojau* reikės 
įvykdinti, bu* įsteiginmųjį sei
mų sušaukti ir išvaryti iš J ue- 
tuvos vokiečius, Irakas, rara*- 
Mčakiaius ir balta rita*. 
Premjeras taip-gi užrriškė, kad 
Melavus valdžia nepersekiojo 
ir iM-iK-rsekios lenkus, kaipo to
kius Metovnje, bet tuo pat lai
ku valdžia netoleruos lenkų 
suokalbius prie* Lietuvos val
stybę. Pažymėju, kad lartuvus 
valdžia dės pastangas, kad pri
eiti prie *usi|*atimo su la-nki- 
ja, bet nefcucmet nepasiduos 
ten, kur apeina Lietuves žmo
nių ir valstybės reikalu*.

Kaslink militarės užduoties, 
premjeras pažymėjo, kad Ur- 
t u va kariaus iki jiaskuliuiaui 
su sava kaimynai* vien tik rųe 
ginime Lietuvos ugprikiaaso- 
aiyhės; nėra Lietuva* valdžios 
tikslu kištis į kaiminiAų vai- 
styhrų viduriniu* reikalu*.

Spaliu 15 d. Lietuvos kariui*- 

rėmė *a gauja a|ųriukluolų vo

kas* mūšio, lietuviai atrėmė 
priešu* ir užėmė Ltaurgeliškių

linkyje Oitehmtoa gaujos, *u- 
aidedaučio* vien iž vokiečių, 
traukia Raseinių liukui. Lietu- 
vos kariuomenė skutimosi i»lė- 
šikatns pastoti kelių ir juos iš
vaikyti. Netikėtai vokiečiai už- 
|Hiuk- ir užėmė kiaulių miestų, 
liet iš priežaatias* Alijaalų 
griežto reikalavimo IJetuvų 
apleisti, sjialio 16 d. pradėjo 
trauktis iš Kiaulių, bet jų vie- 
ton v^ržiaM IcoUakisiiaLPKstc- 
lieta, kad vokiečiai tik uuduo- 
4a, ji* traukiu ii M Lkta- 
vaa, bet kaip tik pažirki* Vo
kietijos ruhėžiu* dauguma* jų 
grįžtu Lietuviui atgal einančiu 
traukiniu, o kiti net ja-sti grįž
ta.Matavau. Lietimą karino-

a. — >* - a_t _ w«. _ a---- »_____ » .narntių voKiccty KanocicDfo<*« 
vado IJctuvoje, kad iki s|sdio 
13 <L jisai |uuūtrauktų i* ltad- 
riliškio. Kberiianltas atsakyme 
tmž.vmėjo, kad jisai tik nori ra
sų šiaurvakarinę kariuomenę 
parvesti bulševikų (routati, 
tuoiis-t kiMigrviėiausia pusi- 
steugs imsitraukti iš Ijrtuvus. 
Melavus kariuomenė* vada* 
ataakvdaiua* nafaaaėjo. kad rao*^^ s rara ra^rea
duodamas vdneetams tik a|wa- 
hežiuota* taika* iš Radviliškio 
pasitraukti. Metirvas karino- 
turnė esauti prisirengusi tų 
l»rižiuri<ti ir ginti Urtuyus tri
se* ir nepriktauaratybę.

Spalio 14 d. pabuvo Kaauaa 
Krtoaijra ir Latvija* parirati- 

Ittd Mtarti mi UotMHM 
valdžia hvadnu* jctMiioMv ap-

H AUjaalv qam
dtMo iMMtraofcti ii UHvvml 
spalio U <L Vririetijra valdžia 
uždare nahežių tarp Lii lutu* 
ir V*Ma«ijaa$ dabar adata* na
ftai! iariti Lirtaraa i* V*kM- 
ja*, bat M Matam* V«U*tijra

iMkrašrimra teri- w l4 
hianuu tad nikiečiu ItolTakiaiu iT* 
nnn. -m nrta I šZZJTta talLvi k<' "a’W ka,MI 
proiagand* Lietuvoje ir Imtvi- ■ XT> p 
joje yra retmama Norgauo ir

Lr*”- dti-i l-r saro 
iiaps jmmm uim mbkmm aaiQM^| ja m

I’ 
aararara 2 * T ?*-*_-* ■B---- ? 9_ ____ ** - IMTrilUMJljitrai-KOKaKituai Ml pagma u.L

vokiečių įrireržr j Utim, ei- 
giari • erotiškai, užimtose da- •** 

lyse įšvaikė mokytojus ir moki
nius, o mokyklas pavertė į ark
lių ir saro kareivių stovykla*.

Musų Federacijos Uždaviniai
Daug HHta D t 

Lietuvių Katalikų -
Amerikoje. To visa jau užten- balau tauto* ririfooae rrikriuo- 
ka. Nuars reikia eiti jaa pri* ae. (Sulig dabartinė* konstitu- 
tikrojo darbo. Tužčiais žo- rijo*: “Parapijo* moka moti- 
džiai* nieko nepelnysime. Jei- nio mokesnio tiek, kiek pasiga- 
gn norime atremti laisvamanių Ii.” VII, A Rt4dkrij»). Ameri- 
socijalivtų ir kitokio liberališ- koj yra apie 100 lietuviškų pa
irojo gaivalo spaudimų—susi- rapijų. Skaitant abclmti, šaky- 
vienykime, o busimo galybė,, *iru<s mažiausiai kiekviena pa
kurtos ir pat* pragare* neper- rupija lai turi po 1000 narių, 
gaiš*! — 6tai tad svarbiausia* Į Taigi iš vienų parapijų surida- 
prinriims, kuriuo privalo va- rytų Federacijai mažiausia 
duotis taip veikėjas, taip pa-. apie lUQ,t)UO narių, kurių meti- 
prastas darbininkas. uč nsdccstis dešimtukais siektų

-- -------- 1 - - —- 11M» riak Ti* nliiiml aitu oi. 
a^mumių u f^ku-

Kol mųsų organizacijos, gy- tams: algoms, sjiausdiniams. 
viiiijiinčicis Amerikoje, iii'suvis susiuošiimimsirtl.
į vienų politikos ir kultūros Tų niintį galima Įkūnyti pri- 
ceutrų, tol savo tarpe turiaimr 
daug^ieeuidpratimų. Drumsta- 
mc-gi vandenyje geriausia 
gaudyti žuvis: priešus tumu 
naudojasi, mes gi jiaMiiekamv 
nesubrendėlių rolėje.

Federacija yra geriausias 
kelias j cb-iiMikratijų. Daugelis 
nusiskundžia, kad neturi halso 
]s>litikoj ir svarliiuiiee tautos 
veikuluoso. Kaipgi balsas gali
ma Ims tureli tokiuose ateiti- 
KllllUOH?, UbuA KK*KV>etia KUO- 
|a. draugija, asmuo, parapija 
veikia atskirai! Tokiose ap
linkybėse gvveisiami nra hal
so negalime tureli. Visi svar
bus tautos veikalai yra atlieka
mi tuomet visokių diktatorių, 
vadų-vadukų, rikšaių— Draro- 
kratiškumo ItgSol mes nriurė- 
jnroe. šiandien gi milionai šau
kia ui demokratijų. Siekiame 
tatai prie garbingo* demokra
tijos, įstodami Fedcracijon, ku
ri greit* laiku apims politiku* 
ir kultūros vadžias j saro ran
kas. Federacijos Centras va-

sprę* jau m zavo vardo, bet 
vardu visų oygaarizarijų, kuo
pų. ratelių, parapijų per iš- 
rinktuottu* atstovus, per krivu 
les. per visuomenišką dabitų 
apsvarstymų.

Pradėkim* BN parapijų.

Nui>ų parapija* turėtų pir
miausia įstoti Federarijoa. įne- 
šant Federacijos iždan admim- 
strarijo* reikalams po lOr nuo 
kiekvieno pilnamečio parapi
jiečio. kaipo metinę narystės 
mokestį. Tų uužų duoklę nariai 
gali užsimokėti atėję pas Helio-, 
ną nr parajiijos komitetu* atsi
lyginti už hažuyčios sėdynę.!_______ _ __________
h ederarijos narystės ženklelis: tuatišluuu naudingam lisuomc- 
galėtų Imti prilipytas prie ‘ nės darbui.
I ainy litas sėdynė* kortelės ar j Aš pate c»mi gavę, keletu 
parapijos mokesčių knygutėje, 'taiškų ii Federacijos sekreto- 
Aš užtikrinu kad uvi viena*' riaus. kur primygtinai roika- 
doras lietuvi, katalikas, tikrai taujama užsimokėti už narystę, 
žiumiaiuas Federacijos tikslu* I Tas gerai, bet to neužtenka, 
ir j<w veikimų, neatsisakys Gražiais žodeliai* galima ir 

l*ritraukli kuris-ue-kuris. tik 
neilgam. Amerikoje gyvendami 
taip esame pripratę prie siete- 
niatiškuiiKi l*-t kokiame įtaria-, 
kad lietvarkio veikimu iK-uori 
tuekas iš mus la-remti. Štai tad 
driko Federacija netari ligšiol 
|Misi*ckimo.

Federaajo* reikalų turi pa
imti Tauto* Taryba.

Tauto> Tardai arttnuausia- 
tuc saro įsmčdyje turi paimti 
Federacijos reikalu* jjj sutvar
kymui. racijos vedimui
reikalingi yra pinigai. Ka<įan- 
gi n:usų Fedi-rtieijn turi netru
kus apimti ir politiko* daly
kus. tai. rusi, butų galintu |>u- 
un’t pinigų F<xleradjo> reika
lams iš Taut'o Fondo, kuria 
laik«» «t;ur?".i' tūlų pinigų da-j 
t) ),<>!itik>» reikalams. Jokio 
.>ii»„ iH-guliiiia uždėti I*- pini-1 
gi). Federacija pri'alu itiriti! 
nptiiokaiuų ilurbininkų, kurie j 
rUtoAutiškai-uillk.- 'ui.it<) pil i

tariant parapijų komitetams 
ir klebonam*.

Kktiue pria draugijų.

Katalikiškųjų draugijų na
riai yra nariais taip-gi ir pa- 
rapijų. Tai-gi draugijų, kuopų 
mokesčiai j Federacijų turėtų 
būti iš jų kasos, ir tai kuoma- 
žiausi. kunpricinamiauri. Saky
sim, iki i(M) narių turintįjį 
draugija galėtų mokėti tik 1 
doL Turinčio* viršau* 100, — 
turėtų mokėti po <±00 metam*. 
IHci lengvų mokesčių jokia 
draugija, kuopa, kliuln* ir tl. 
neatsisakys prie Federacijas 
priklausyti. (Sulig Federacijos 
konstitucijos “Visos draugijos, 
sųjungo* ir susivienijimai 
draugijų ir kuopų moka po Še
šis centu* nuo krekvieao nario, 
prigulinčio prie to* draugijos.

4. Krdok. fritf.).
AI muud Mtę* tTedMarijM 

konstitucijos,—gal ten tokie ar 
tam panašų* Mausimai yra ge- 
—t__»a_»tea*raM

Mmg dnu«tjm apgmlootau- 
ja, kad jo* ligtiol amsrtiaFli. 
Federacijos darbų. Bet rrikala- 
vimu* užrimokėjiiso tai dažnai 
gaunančio*.

(Ta konstitucija kų tik at
spausta. Jo* galima pareika
lauti ravo draugijoje arba kte- 
hruljrjr Vteoms orgaaiauri- 
joms, kario* tik norta tapo pri
siųsta tų konstitucijų sulig rei
kalavimo už mažų užmokestį. 
RU-I.

Kiek žinau, pati liaudis rei
kalauja Federacijos pasirody
mo su savo pleiuūa ir darbai*. 
Ji užsimokės >avo mokesčiu*, 
kada žino*, jog jie eina siste-

i

kenčia neišpiklžiusi savo min
čių. Ir užaugusiems įmo
nėm,. *unku ja* suvaldyti. Vai
kiui nelaukia kol jiem* sueis 
21 melai. kol iškil* tikroji ka
rė, ir kol jie taps j jų palauk
ti. Jie dabar sau susidaro ka
rę. Neturėdami *a'o pinigų 
jie 'ilgia nuo tėvų ir perkąri 
revolveriu*. |pd turėtų »n kuo 
žudyti vieni kitu*. Jų maži 
protai nc.«iiprnnta. kud
j ra nedora. Jų leidai ant fo- 
tografijo- parodo, kad jie 
veik taip didžiu eina. kaip ve
teranai. ugrjžę iš karė*. Ta- 
nemokėjimu* matyti -kirtumo 
tarp katės ir vaiki) žudymosi 
yra tikroji protinė.- Itco- žv.

tut

ta-

Vn i I

vaizdingo ' Vi>i patnjotizmv platintojai 
Iturėtų tų žinoti. Stiprinant |«> 
trijotiunų reikia aiškinti »kir 

11 unų tnrp karė* ir žudymo*!. 
jKrulomųjų paveikslų teatrai 

urėtų Imti protingų bnonin 
irieiiurojv. kad d*l piniro m 
ižkrėslų jaunųjų kultų kure*

< n f.igrio! musų E'<-d«ru< 
ihhhu l<u«eiik d«! vardo, 

rauni tituluoti'.
•t

I.

IMnmOm ateraterijrtaa 
savo ofisų privalo turėti riana 
me didesniųjų miestų. kur dau
giausia yra lietuvių, kad svar- 
IjcuniuoM* vcikiinuoM* galinM 
butų turėti musų žymiųjų vei
kėjų tauodtarijų. kad pntatf 
darko pradžioj sudariu* bau* 
vienų kolonijų, kari pirmutinė 
hutų tvirčiausia suaiorganiza- 
vu*. Psichologiškai ir reališkai 
imant, juk vrn aišku, kad jeigu 
turėsime tvirtų, .veikų širdį, 
tai ji pristatys užtektinai krau
jo visom* kitom* organizmo 
dalim*.

Federacijos orgiaa*.

Federacijai reikia turėti or
ganas. Juo gali imti pradžioje 
žymiausia* utusų laikraštis. tu
rį* daugiausia skaitytojų. Tam 
tikslui “Draugas“ geriausia! 
tiktų.

Sasimildaral. neatidėliokite 
darbo!

Tni* žodžiai* a* atsilie|iiu į 
Fcdc-racijo* dabartinę valdybų. į 
Jau 13 metų praėjo nuo Fede- 
riicijos įsteigimo. Nelaimingas 
13 numeri* jau perėjo, užtat 
jau atėjo laika* rimtai apie di
delį d rieby pagalvoti ir tuoj jį 
dr- pradėti.

Kun. P. Lapelis. I

JAU SIUNČIAM!!!
CENTRALIS IIKNDKAS LUSTt’VIV BANKAS vi- 
siera* gerai žinoma* Icaijsi lietuvių ir kuri* tarnauja lie
tuviam*. jau duisčia |iifligu* j LIETI7VA ir j vinį* 

kita* šalta.

TODĖL N1I.SK IT Ei DABAR. Neleiskite saro vien
genčiams luutauti.

DEKITE I'INIGLH TIK KAVO ĮSTAIGON.
LAI Jf< PINIGAI LŽIMHBA G l’BOCENT.j.

Centrai Bendru Lietuvių Buku
32-34 Cross SL, Boston, Mesi.

Laivas j Lietuvą.
Sekantis laivas sų visokiais siuntiniais išeis iš Ne"' Vorko pi tepiau kos apie I O-ta 

dienų Lapkričio (Novcmber) ir pasieks Geluva prieš Kalėdas.

Jei kas prisius mums savo siuntini vėliaus negu 8-lu. dienų Lupki ičio. tas siun

tinys bus pasiustas j Lėtu va kitu laivu paskiau*.

Lithuanian American Trading Company
liaujas Ant’aras)

680 Hhh A venų t. N«w Y»rk Cily, N. Y.

=

=

ag'itnttinttimuliflmnmiHfflttHHmiHtttitmtmtnnfNt'i'tirffliiiitHHmtnHilfmRiHniniiHHitminttmmtmitninmnim
i
4

A

į

r

t

ti

4



REKALAUJA.

t
I«

Suraias lankiai laukiamu numeną turi būti
taisomas su kiekviena nauja kninga Vartoji
mat Telefono knygos yra saugiausias būdas.

Suraias tankiai laukiamą numeną turi būti 
taisomas su kiekviena nauja kninga Vartoji 
mas Telefono knygos yra saugiausias būdas.

lietuviai Amerikoje.

O.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

REKALAUJA.

REIKALINGI VYRAI.

pariritireū.

s 7^’

* x • DIHIII 3 ‘"MJ

Jyu prasidėjo darbas surink
ti Lietuvon valdžiai paskola 
ant vieno milijono dolierių A- 
ns-rikua lietuvių tarpe. Jgalio- 
tinai iš pat pinuos dienus varo 
maarttiy agitaciją. Prakilnes
nieji lietuviai neatsisako pirk
ti liūną.

Uoliausiu darbininku bonų 
jilatinins* pasirodė Povyla* 
Petrauskas, iš Su. Bostuu, 
Haoo. Jis Bd Mam taftai jau 
gavo ažaakyuMf dd tonų iki 
FMtO.KHr grynais pinigais su- 
rįuko $3GU.U0. Pas jį užsirašė 
mžaatmji lietuviai iš tiu. Uos- 
ttNA.

X Fa 100 doL: J. Gudaitė, X 
Bagis, J. Viriugaitė.

Po 30 doL: J. Smulkis, K. 
W l*etraitė, A. Varžtnskaitė, X 

Kaiiceviėius, K. Pranukas 
Aukštikalnaitė. J. Urbonas, M. 
Brikaitė. J. la-iku*, P. P. Kpu- 
kas, .V. Vasiliauskienė, M. Ifat- 
vitieaė.

Antra iš eilės pasidarbavo 
Marijona Bomanicnė, kuri už-' 
rašė boną nž 4331MJU ir surinko 
*18130 pinigais, pa* ją užsira- 

j šė sekantieji:
1* llartfunL Coiin. im Sodui.: 

J. PetkaiĮė, J. ituris, A. Kau
nietis, J. Motiejūnas.

Iš Ne* Britain Cotm. |» 30 
d*L: J. Bobinas, A J. Laarin- 
tikas, A Milius.

Jonas K. Karosas ir-gi lin
dėjo darbuotis*. Ji* (tardavę 
boną až OOUUOB ir surinko pi 
uigais t3GU.«l Pa* jį užsirašė 
M Bu. Bostun. Masu.:

l*u 30 duL: V. Mockus M.
* Kadi*

GltKUM, J. ltartalca* $3tUKL
AfamaliamaišŽMvBatma,

ny ant |MjOO kartu *« 4&00 pi
nigai*- Pa* jį užsirašė M. Isge- 
naitis $ūaii(i.

Kili risi įgaliotiuiai lai uc- 
gaišuojo. bet tuojau* pradviLi

Jaa yra (adėte į Natiuaal
AA

%%

1

K

4

Po 3 dol.: K. Mitaiina.
Po 2 doL: M. Katauakas, A. 

Be merkia.
Po 1 doL: P. Trijouienė, A 

I'alum-vičieiič, M. Sišlauriticnū, 
B. Jomantienė, S. Evanau*kax, 
A. Moju*. K. Čėpla, J. Blaške- 
viėiiu, J. Grodya, J. Vilbaitta, 
A. Pilrpaitia, V. Bitukus, A. 
Šimkus, K. ltatinzkieuė.

Viso laito surinkta $177Ai.
X.

kary reugvja* Jo paxtangomi* 
tarifai Mm rodami vaka
rai. Jia ir taip daug (nfadarba- 
m* NupiaM aommrijy, karią 
MtafaM rin parapija; Raflr- 
bo kitą aeroerijy, karią galinta 
naudoti abiem pusėm. Scene ri
jos yra gražio*. Tiesy sakant. 
Ui buvo (tiram* parapijonus ir 
prakilnios dvasios katalikai-. 
Visuomet bodavo |unnutinis 
kaip aukojime, taip ir darbe 
bažnyčios bei tauto* laitui. Ne
išdildomu atminti jis ėia pali
ko. 1 minti ilgo pasisckiiisi jam 
moksle. ParapŲonas.

&D*LACHAWiCZ

FATONIC
VB<BH9KB98ESDBB

Daugel karty pasitaiko, kad prenumeratorius.

Uždirbk

į savaitę

Daugel kartų pasitaiko, kad prenumeratorius, 
nenorėdamas icšMi numerio po telefono 
knygą, lai lik spėja numerį. Jeigu tas spė
jimas yra klaidingas, tuomet treciai ypatai 
padaroma daug nesmagumo, ir darbas per

nenorėdamas icšMi numerio po telefono
knygą, lai tik spėja numerį. Jeigu tas spė
jimas yra klaidingas, tuomet treciai ypatai
padaroma daug nesmagumo, ir darbas per

MASTER SCHOOL,
& r.

UO W. Stato Str.
luto OM. *

Virtinis L. R. Kryžiaus rė- 
, i.iėjii rkyriux jau pntik'-jo siu

vimui drabužių ir lurajcimu svt- 
trriy bei paatirim darby.

Spalio i« d. tao tikahi buvo 
Mišauldas stud rinki man j Good- 
ricii namų, j Icurj atėjo dautt 
motery ir lucrgaiėių. Iš tyrą 
ntnilaukė |k A. Baėinaka*.

Pirm pradėsiant darhy pati- 
tarta, kokiu tautu grriėiau ir 
rrkmiiipii tai atlikti. Darbo ve- 
dėja. )»-nia P. Skuzinukirtu'-, pa
prašė išrinkti daugiau pagelta- 
niuki). ku ir padaryta. Prie 

rMLUUtlaViFfM* tSTUMna 
kri|M> (lagribininkė A. Gribaea- 
l irtu- ir rašL T. Skuzinukiutė. 
Ihirbo prižinrėtojum Y. Bu- 
-'iiuduu. Šitos ypatus- lai» vedr- 
jai viiai itarlrn, bei prižiūrėtojai 
įlarlii ui tikit) ir darbininką.

Po to viskas sutvarkyta ir 
linrtms paskirstytas rimimui 
įlariauinkaitis. kas ky gali aS- 
likti. Siuvėjai ypač tapo gerai 
Kit vaikyti.

Tanu- įmėiaiiM- vakare jau pa- 
si nak'- grąžys darbo vaisiai.

Viiuonr <iarbininkw>oe ir 
■iarUniakėse buvo matytirs di- 
drib Įiiritomtii i darbai dri 
labo tėvynėn. Garbė jinaa.

Mus tooioaini 
IMritilaiy Motery 
verta p-uia F. 
kuri uuo |«t suritvėriuio L. IL 
K. ritnėjy skyrių pasišventė 
luui įlarlaii. Ji suidžiuo su Ame
rikos llaudonojo Kryžiaus, 

mis svvthataariy orgaaiaarijo-

Sbauiuut Banką IJetuvos Bo
ną Iždau tGUTAtk

Kai-kurie žusmė* įtaru už
metimą prie* piricimy boną, sa
kydami • «lBet liet u va nėra ki-
tą valstybių (>ri|iažiuta. gali
pinigai (tražuli. liet nejia-
uiirškins- tą sakydami, kad, jei
gu mes |mty* lietuviai Lietuvai
nepasitikime, tai kaip me* ga

mi/ ir

Dr. P. Moatvilaa, Plutsdel 
phia. I^l, gavo laišką nuo moti- 
nos ir lirolii) iš Anltivos par*|ii- 
jos. Pam-vėžio a|mkriėiu. Tur-

Toliau aprašysim apie musą 
’ lydėjimą. Jei Dievas duos stip- 
; rybės, gal aprašysim per keli* 
' kartus ajiiv musą turgus, ko- 

Irius iškentėjom per [riteriu, 
metus js» vokiečiais ir šeštus )*■ 
bolševikais, t htr ir dalmr is-ru 
linosyls-s, nes vokiečiai uvap- 
leido, tebevargina mus su ar- 
iiKttomi* ir aeroplanais; su 
arkliais uiiua pažyrą ir javus 
veža dvi arklią. Nėra žiuius ko 
d*r acMlypiratam

Mes ikišiol gyvename viduti
niškai: m-i l<i<-dni, nei turtingi. 
Ituvom miskriaiisti vokiečių ir 
rusą, liet Dievas tnaųdeido. Su- 
Mtvarkėun ir »ut4i|irėjoiu su 
(uigvliia prietclią.

Broleli, peraigysi. kaip a|«ra- 
šyrim apie save. Sakysi, kaip 
datarėjmn. Tai-gi, turėjom su- 
taUĮię keletą ruhiią. Pardaviau 
■ridi ir buvo rugių aruodas. 
Bėgant rusams ižpantnvėni ir 
norėjom išvažitmii Kusijou. 
Turėjimu- |«kinkę arklį ir vis
ky gerraui sukrut ę vežiman. 
Bet rasą kareiviai užėjo povai, 
gyti. Mama pinigu* laivo pa- 

IccloK {f im
ėjo aavab britais. Mama nuri 
gaudo neradus pinigų ir apal
po. Tokiu liudn ir |mmišo niusą 
išvažiavimas. Tuojau akėjo vis 
kirčiai, kurie atėmė |m*kutiiiį 
arklį. Palikom Im-dni. lik su IK

Laikykile knygą po ranka arti prie telefono.

kad
ėjo bažnyčion ir

darias atneštą didžiausia* pa-
M-kmcs. Jus rupesniu surasta
vieta su keturiomis siuvaiuo-
uii mašiiMunis ir kitais reika
lingus daiktais už prieinamą
ntlyginiiiiy. nes tik už šviesą 
reikės mokėti.

Mus tėvynė diitek-i bus dė-
Įkingn jai ir visiems tirui*, ku
rie )Usišveiw'-ia dėl jos lalsi.

lime norėti, kad kito* vaistyta'-*
Lietuvą (iri|mžintą.’

MAUJIIGAUOTIMIAI.

šią.
mmsšė aut mi

Neilgai trukus Painiomis at
nešė pinigų ir prikalbėjo užsi
imti pirkliavimu kvitėiais.
arkliais ir kuo |«pn<4a. Pnslė
jau |s> inąmtį atsigauti. Pas
kui nusi|iirkau iš vižricėių ka-
n-ivią arkliuką, vos gyvy, kurį
atganęs luirdaviuii ir geruliai
uždirlmu. Paskui jau gerinu m-

J. J.
kėši iriridystė ir sutnu|iiau ke
letą ruldių. I'ži'-ję vokiio'-it) kn

SIOUX CITY, IOWA

S|iulm l'J d. ludnytiin-j sve
tainėj laivo suniigtas vakaras. 
Vaitliiai “Geriatis vėliaus negu 
nii-kad.** Vanliniiuas (atvyko. 
Geriausia vaidiim A. .lanėiu, 
M .(iogt-liem- ir O. Ktankevi- 
ėienė. Pastaroji pirmi) sykį pa- 
eirndė scenoje. Ji nemaža tu- 
ri arti»tintq gabumi). Ty patį 
vakari) buvo suvaidinta dar 

j“ Bangus Brangus.” Vaidino: 
So. IJorion. Mn-..: B. Aula- Te|dmriam rolėj-A. Jautis. 

iiavi«*in* •
Neanrk. N. J.:,1. Itnaae. Jltt .. *’• ‘•“STlt«*'. 

JefferMin St.

Stiliau |Mulu<>tu> *nro*a* į»- 
r«ki. kur Kalinta IJrtuvu* lui
nu* užsisakyti.

tlirardvilli-. Pu.: S. Būtino- 
ra ».

Wow*ter. Man*.: IV. Pultu- 
uavitia. ’• Ha llarlmu M.: M. 
Paltanavičių, 15 Milbury St.

Cliicago. 111.: B. I*. Nauiėda. 
917 W. 33rd St.

SPRIMG VALLEY, ILL.

Per kun. -t 
ksllM spalio Ji d. paaukojo 
imw>:

po .st dol.: kun. S. By.trai , 
Vieliiii* kJelsnuir.

Pu Ji dol.: A. Itraznurku*.
P,. I't -l'-l.: S K*-lp-:i. V. 

Hru-okas. -I. Aukštaitis.
I’o 5 ili-l M. šnukuit. -Kelp 

Šiene- ti. Griraile. 
tim. V Stone. \ 
A. Masiokš 
Muitui 
E Bai

Tildau,—J. Aiioiponis. Kiurio 
........................ > Gotlylia—K. 

Mikciuir. Mulvyuės—A. Daru- 
luite, šis vaidinima* labai pri. 
juokino publiką.

takais* visiems |mtiko. 
laitikiifiu pra '•• i-'iiui. kad ši vaidintoji) gru- 

'p> ne imlia at u rengusi tokius 
pakartu.

I’iihhkiif- buvo pilna svetainė. 
<>nlinui akyti, kud parapijai 
lik- siašaus pelini. Po progru- 
nuli laivo šokiai ir taislės. IL. 
■ir**rium bu«<> p. J. Aiiaiuonis.

\bo ki.h-mji-r lietuviui kala 
. likai ltil-.il ūj.JUilsi t jį u)u .1 .'a 
Ibuhonį. kurt* apleido iiy k«|o 
Įni

A. Reipai 
Hudraitu 

Porin*. 5

n-iviai viską atinnlavo. ką lik 
rantavo. Pasilaikė sykį išvyti 
iš kaimo tuo* vagius vokiečiu* 
Paskui su nuogai* kūnini* jie 
manę* ieškojo uužudyii. ih-i 
savniti turėjau slapstytn-*. Ih-t 
Dievas gi-Us'-jo. Kaimo motery* 
nuėjo («• kolIM-lidniltl) ŠealuVoll 
ir tas tą vagią |>ulką išsiuntė j 
pusieija*. Tokiu laslu likau gy- 
vaa.

Paskui atsira-io žandarai, 
kurie uždraudė kiaules pjauti; 
uždarė malunu.- ir norėja nu
statyti nnt pus*-- -va’ ' duonos. 
Tndn žmonės pradėjo vi»ką 
*lė|>ii. Nupenėję kur iiž. šiaudą 
paršiuką ncekerdš. bet inušė su 
kujiL kad in* nržviegtą ir vi«hi- 
nuktvj nešė miškan nusvilinti. 
Atsirado ir išfavikų. Tui ką su 
gnvn rlėpinut. tą iiiilvnid-' ir 
ateini- sis* tu-r-ą. Pri. i.lapeli- 
rurą plenčiką. I’er tu,- pb-m-i 
ku- duus mūsiškių pntekn kn 
lėjimun ant 3 m. Ir aš vos *il 
ncpapii*>liuu. Snug->k Dieve, ko 
kį vargą tun-jiiiii |«-rgy leiiti.

Toliau |>ura>yiiu daugiuii 
Sudiev ’ Ltekutis •»eiki

Ju»ų Blol"

Laikykile knygą po ranka arti prie telefono, 
taip, kad reikalui priėjus butą galima į ją 
paririiirėU.
taip, kad reikalui priėjus butą galima j ją i

MERGINOS 
IR 

JAUNOS MOTERIS

Perkratinėt tayvrs, rišti 
iipikl't UMkyuiu minai

=_________ I

REIK AI.INGI l'RITYRK KAR-i LĖKT. ŽAISLU. GKACNU 
PKNIlEtlAI — Įirir fr,-igbtfca-' 
rių t.i|i-|ut ir t'-ibirtai. Barbu 
pastaras. uAaskci H gen.

TIIE STREETb CO.
W. 4M tr

PAIEŠKO

Gatvių.

!
Ii

AMT FABDAVIICO. I

niki mum.v
' ’VyR. 4 |m ryte n i t •, 

cuuua* |*«» • kttMUariUA. Ulbi 4 *IH«M 
Mfaiituo; Murtataia,. i«uiit4t.
Imliem fanlk«.. katery! o riti
^t«taM>nM. 4i<m <taW Kataro r^fHlaai 
Atti r<iMtl tr M *4it»a> Vi-i 

rusai H.n-
n«K* arti IICOM’i marn Xt. 

ita. yt« teitai l^.aaoe*. )<« 
Nrka Ita'Mb* mM MUpirLll mi H.. 
:ww.

-imu <.t*** pim. u
IM* M. Mdt Mfn IlOaciN

I

IK
APTKKOS SKV1IINJS

Dr. A. L RUTKAUSKAS

I

laMaaliiin Skyriuj. 
Ibsctmti pakete.

i
Į

Vaikai IU **-l>) amžiau* Ir dau
giau |>u|>ilih I už*ukyuua. rišli |ia- 
k>liu« ir kitu* darbu* dirbti.

VYK AI
IŠSIUNTIMO IR TAVOM

SKYRIUOSE.

X

*

Vi

SS

TAM'IK SKYIIII'OSK.

REIKALAUJA.

a p.ll
16

>1

j
Kcnnvdy Bixuit Works 

1OT*> Vr'ni Eoodo’yh 8trt»

SEARS ROEBUCK AND CO.
Komos & Arthington Si

*i
— i

PRITYRIMAS 
.NEREIKALINGAS

u.;

Pratisu ) Npaiit f| Įp

VAIKAI
JAUNI VA1KYNAI

VYRAL

JAI M VA1KVNAI.
IU1 alueku darbu. (■aktuoli 

■uktniiM, ėrknsili tarimui ir kitur I 
■larbu* UIUMI Tat oru Skyriuje.

Dr.P.P.ZALLYS

Dr. S. Na>W»« II'
OTD1T1<a»^4 ••^•*.4

4TI1 Mo. Afaknd Avr.
Cicere

AMT W. 14-U m.
PMom Cic«r* S» 

MM V. M-U M.
PBum i*r»n»Bri IMI

IJOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

M M). U KALLK »TR££T 
OrmiM to. UunW4i •:

▼ikarais 3>11 W Itod fftrsfa 
Tat. K«chwtU

ClilCA'K*. I1.L.
|f *■■■■—«.............. ...(•rinkti ir *utaHQti FreigM'u ir 

Ezpmu •įmitimu.
I'ariu-rial. leibctisi. I nieke, ui ir 

«anh<>u<e-i) tai.
Yni--* pastorin*. Iii .--ki-sli* 

setu |>i«džiai icp*|-ra*tai grra 

piegi i»ilaiiu< Valatidm 8.tM. 
I l'i Stllu<"3U* iki p .e t.

MERGINOS
Nu-> In iki 'JI inet'i

ŠVARUS .1.ENGTAS
FABRIKO IrlilItAė

MERGAITES SUVIRS 
METU

ir išvurišto mokintis 
maišu, lįsi Bu»" tui v 
t -i.iUsu.tj ‘pam ir ’

I

*•!•»< V •• X*
IkiHI U lllli Mt.

Dr.M.Stupnidd
3109 So. Morgan Strfa 

lUKAUI, UJ-tUOM 
nw«a Tani* mm

Vatoaac-. - i du II S mat 
» pu !>«» iki l rak K dilio- 
tau tuo I ik> I <al. nkara

Dr. G. M. GLASER
eiAkliku*!* :i m«l>l 

<»m*» SI«S So. MneiM 
b-ms u-i*> m., c-koaii 

ai-K^UAt-UTAa 
MMsrt^S*. ViriMm. t*>wi ekro-

B.Ik* Ilsu 
<>K1M> VSLANIOS: Noa t rito 
iki l«. >u U IU I K srat. ••• t 

Iki I **l*s-t*l r.k.r*
m*4 ..<m.u so« i ni i h *m 

T.l<t<Bk» Tiri. 117
:(■



8U8IRUPINU8IOS VEIKA 
JOS MERGAIČIŲ U 

KIMŲ.

PIRKITE
UKTUV0S PASKOLOS 

BONUS
Draugo Ofise, IS00 W. 4C 81.

t
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Norima įsteigti mergaitėms 
teismą.

ATVIRAS

Dėl lietuvių mokykla 
Brighton Parke.

Ketvirtadienis, spalio 30 d., 
Šv. Alfonsas Podr.

Penktadienis, spalio 31 d., 
Av. Volfgagas.

Tečiaui nieko uepclnijo.

Trys jauni pb-šik.-d dn-no- 
tarta inėjn fiv. Stnni-lnv,, f n 
rapijo*. Kortli Suk-. kMmtii 
jon. Su rvvidvvriiii* jie p,-tu 
t< prie sienos du broliu.

Tuo mrtu klelumijon iiiėju 
kokia tai liHit<-ri». I'nm.-e’-iii-i 
kas reikia-i jinai |*ak<*|ė š:ui 
kam?.

Plėšikai tuojau* dumč (e-r 
duria ir pabėgu.

SVOTAS N0REJUSI8 PA 
PIRKTI UVDININKę.

Teisėjo H<-l*-l įsakymu -u-l 
imtas Tboma* Dari, 3834 

Fbraeil are^ kur- kitmumd 
aa ptaldnuio* vardo* akb-r- 
■aaa MeDonough lu-odrai 
aiteikė aaliunų. Dari kaltina- 
aaaa už norėjimų išpirkti vai- 
atįjou liudininkė* Mrs. Mar- 
garot IMdziu*. 3Gi! U'allaee

MAŽO

Mes Nupirkome ir Dabar Salone ant Panto

CHICAGO, UUNOIS.
X.

U BRIGHTON PAULO.

Valdyba.

PATAISYMAS.

lierius ne deŠiaMines. l*< šim- 
line* (Riurčk ‘•Draugo" 283 
num, 19IA m, tomistai atsida- 
‘ry* aky*).

3) Tniuisla sakai, kad laike 
ntlaidų yra kvėpiami iiiumi 
priešai, lenkų kuni-.-a.-. Pasa
kyk. su-imild.iUi'H. to priešo 
prasišeui’iinus ii r- |>avardę. 
lai ta<la tiktai jį Iras galima 
taip pavadinti. Kn jis tamistai 
arini musų taniai Idogn (mdarė 
ir kokių skriaudų nlueSė? Kur 
buvau nnt ailaidu. tai vis ma- 
ėian kaimynus -vetimtaneins 
kkMmntiA pm iiMnviu< aisiian* 
kant. Mačiau vokiečius, airius, 
lenku* ir tt. Ta* jiaroiki. kad 
klelsuiiii moka draugiškni su
gyventi ir tikėjimo dalykuose 
išreiškia vienybę. Nes tikėji
mas yra tas put* lietuviui, ta* 

jmts lenkui.tas pat* vokiečiui ir 
kilom* tnutomxJr lame dalyke 
kkdsmas taųiapikl-- kaltės, kad 
ant atlaali.i užkvietė. a|mrt lie
tuvių kunigų, ir lenkų klelsaią. 
Ir sykiu jam tas nuoiiėiora nie
kas kita* nepriiAnilo kaip tik 
tamsta.

Ant galo Kao-ivls aiški
ni. kad is-norėję* tokiai* tbdy- 
kais užsiimti. n*s Imk tai 
" Draugas" i* a'latos režimų 
priskaklų*. liet a* tamislai pa
sakau ir pranešu, knd turi rei
kalų m- su “Draugu." bet su 
manimi ir ne "Draugas" veži
mus iš adatų skaldys In tami- 
eta išrandi nebotas kaltybes 
ant žmonių. Ar kareiviui valia 
sau neištinkamas ypatus vie- 
šai per "IJetUVns" 23! num. 
intarti ir šmeižti be faktų ir 
lirirodymų! ,

Ar Jus Žinote Kitą Toki 
Naudingą ir Padedu Daly 
ką prie Virinio kalpMatola

"l.ieiiiv«,-" 331 mini. iil|s, 
tr.-iip 'iii:i|Mil:iikis. nžvnnlintn* 

••l.-nkė. |i,-itivi:|;« |iarapij,,- 
kloję.” K teiti ie-pran-tn- 

buniir nori sau nepatinkamas 
yjatas a|išmeižti viešai ir tu 

’ kin.- knlie. prikergti jiem-, k<> 
litų jie nei mi. tai visada -ten 
rin*i tų atlikti *av„ iiiurzinų 
Veidų ]Kisbjs.-. taip tad |utda- 
rė ir straipsnio tepliotąja* 
"Kareivis." Ji* užsimovę* 
kauki- tišęniilinja *i-*eri* vie. 
umde.; ji- inlmi buvu-ias um- 
kvtojas Is-mokslingume; jis 
tni|i|Ml |<n>vokimj* visuomenei 
tietiuį kh-lmnų kokiuose len 
t*-aiškm>iu»*e. Tat gi >bdinr 1 

Kareivi meldžiu uueimaitli 
savo kaukę ir išėjus aikštėn 
|<rir>slyti faktai* tų.kų tamistn 
išple|«-jai -| JetuviK* J.'d num. 
aut 3 pii*lnpi„.
I) Knda .-e*eri. Karimi,-rie- 

te* tavo galima gauti: ar ta
iki. kada juu Se*«*rys Niutare- 
liidėa tavo |ut*kirtue, ar |irieš 
tai ir koki prirodymai tam! 
Kareivi, jei lami*tn nežinai, tai 

pradžen jdatar žinok, knd virtini* kle. 
taiui* m-žygi. l«-t daugel kartų 
važiie-ju į Av. Kazimiero vie- 
mmlyuų ir |>rašii>ėjo arsrrų. 
tat kė-kvieuų žygį jam tavo at
sakyta. tad seserų nėra užtek
tinai. tat-gi jų negalima ir duo
ti. Tada vietinis kMsuuis. ma- 
lydumas, tad m-ldoginus veda 
mokyklas seserys Nazarrtirtėa, 
krei|«-*i į jas ir jas gavo, ku
rio* kaip kitur, taip ir čia lan
kiai vetla imdiyklų.

21 Kareivi, tas tųnusiai su
teikė teisę seseris vienuoles 
luuvardžiuuti "mazurirtė- 
mi* ?M Ar tanūata ta artimi, 
tad už ivaranlžiavimus yra 
Isimlžisoti* įstatymas (ir už fa:

Raibulio reik«.-jo, t Iu. .,. 

i-oje. katro* kiekvienam žings
nyj inatč laitai daug pikta. 
I:unm,-1 čia t-vvnvo -atimini 
■u įvairiomis -ab'-mis-skylė. 
liti*. ~i:«n«li-- dar dauginu pik
ta eotinka. kuomet tos salinau 
sale* didžiumoje jianaikinto*.

Jo* tvirtina, jog -enian Im 
'..i til.'t;, lai-.'. i i.iiinului-1 
tiM*rguilėmi> katro, luta šes- 
tmlb-tiis vakarai* Innkyilavu 
tn* salinau sale* su likdu |m-
• ililtk-minti.

It*-1 šiandie pikvla kurkus 
didesnis vargus kuomet mer- 
Mtil-s teturi kur išriti ir |m- 

;-ilinl.-miuli. Tad 1nqs- mt-r 
rničių šiandie ap-in-iškia l» 
Imi ibiug visokių pmsifa-ngi- 
mų.

t'liirngoje jau o-ninil jsti-ig- 
ta. pra-ižvn:ii-i<-:ii* Is-rnni- 
,-imu- 1,-isMM*. Veikėjo* sako, 
jog dnbtir toksai tei-mn* jau
• -ų« reikalinga* ir 

į gėlėms ite-m,it,-m-.
Blogai turi l,ut. jei žmonės 

mergaičių patai-yuių mato tik 
vienuose teismuose.

BELAUKIANT STREIKO.

Ka* turi prisųurkę* anglių, 
tasai tik *u ranka ivnnoja j 
grūmojantį nngletasių strei
kų.

II,-! nėra ko džiaugties 
tiem* viMTtus. jei. Dieve sau
gok. pnkiltų streiką*. Kės to
kie žmonės nesupranta tokio 
streiko reikšmė* žiemos me
ta.

taikras-lai rašo, jog tokiu

Teisėjui Hels-1 fiirminin- 
kanjoul anų di«-uų tavo pra- 
4Ma rinkti prisiekudeji tei- 
•Mri bylai Frank Quigley ir 
Wiltiam Fox, kuriedu kaili
am patarime Metropolitan 
Stato Jankos tasieriaus ari<- 1JUM„ loltl(1 . ............................................... .
tento Higrtto. trar* ntu, I“'• -treik« metu angly* žimm,-in.!,r )f*li nukrotė-
*1?° *”**?': . ................ |butii įlalinamos imskirtmui*'''/- nr ,",,,,'i*a to įm

ini*. Turintieji anglių tad mu*ų visuomenei
ištekliau* žmonės Imtų pri taip vb iios tnip ir kito* se*r-

Mrs. I'tddriu* pb'-šikų užpuo 
limo ntrlu Imnkoj laivu ir plč-lj-- 
tanų ^aigtey Įitižinit. kuomet 
jb tavo sanreėluotas. Taigi 
jbmi yra svaria litulininkė 
valstija* juoku rami.

Tuo tarpu paminėta* Dnrt 
mėginę* jų pajiirkti. Sako, *in- 
if* jai -’Mitt <bd, jri jinai iris
am parakysiauti, jog tikrai Me- 
finanti ar (jiiigtev tn» |mt. 
kur* ttžjiiKilė bankų, nr gal n>< 
ta*.

Dari ginasi.

IŠNAUJO SULAIKYTAS 
STATYMAS NAMŲ.

TEI jus kartų pabandysite Mazolų prie kepimo pyragaičių darymo
Jpricvalgių aMtnryuno, tai niekad —eėnlrirnale ano jot.

«_--- *1 — B—----------------- • -« ak.
ruzoc* ne vrcfi (ik yni svrc»nn ir uz umkui poc kc^a

p^Ta^aičių ir sausintų darymo, bet da ir kaštuoja daug pigiau.
Jus galite vartot tų nacių " 

žavies, dbulių, ar tanaky, nt 
nei skonio, ir nrpemeia jų 8

Iškepę žuvį, jus galite nupili Mazol* *r d*»y* “ H pyragaičius, ar kų 
kilų.

Pyragaičių. kropdių, ar tausainių darymui jums retina ketvirties iki 
trečdalio Mažoku mažiau, nesu reikėtų sviesto, ar taukų. 0 tai lodei, 
kad Maaolų yra 100^ tyras abejus. Joje nėra vandenio, kaip kad svies
te, ar taukuMe.

Mazola negenda jokiame klimate. Todėl jums nereikia rupinties, kad 
ji susigadins.

Corn Products Reftning Ca 

17 Battery Place 
New York City

Verai i dindi sngt'ų netaria- •**■«*** ir naadiapief
tirtllK_ Ar tumi*ta to nežinai, tad *e-

Tuigi .-in nėra jokie juokai ”
• n tuo streiku. t . ’

Siipnudetiin, tokiiun n(*iti-|*
kiltu- *1reikininkani« išeitų. 1 
blogai. Ne* kun-iauti šalčius J‘.
ii ’ vargų visuomenė užsiraktų
mm jų. I
DUBIA TURI EITI KALĖ !

JIMAN._ f
Ilnny A. Dubia. 1,-i-mo nl- 

’ni-tn* kalta* už Kliuvinių Iii 
ęlii-trial Kavine* Inink,,*. turi 

Sutreitavo 1,000 darbininku, rili trejiems luetnin* knlėji 
——— .umn ir už*i*iM>kčti fl*'.', imi-

Išnaujo statymui tumių -batnlo*.
grūmoja imvojii* ir išmmj,< VaKtij,,* angėėiuusiM* tei*- 
gnli afiimti liralart* daugiau ;uut* pat virtino ž.em<-niojo 
1(NI tuksiančių darbininkų t.-i-m,, ištarmę.
Ch k-a goję. j----------------------  - ■■■

Aiuo kartu sustreikavo 1.«*k» :tirim’umt:tiuHnnmiummuimiuni 
dnrbininkų kasėjų lamintam- 
dėti. Tii- įlatbininkai 
priklnu-o prie -intymi, 
namų darbininkų nuij<». .In 
streiko- gali -nliiikyli -*'1 mi 
lijiiim ,hi|. vtrt,’- timi.i" mimu I 
kou-trnkeiją.

Suslr, ikuvu- i,iii- dmbiiiin 
kam- biii„ nioknma ra-nlti 
valandoje. Kontraktą- l-tivu 
padaryta* -u l.ontraktoriai- 
liepo. 1. 1P19, ir tur. j<, Imt ge 

lit»t i»*«l

REIKALINGI VYRAI MUSŲ 
ATEIVIU SKYRUJ.

I

I. 
,..į

♦fr M

REIKALINGI.
Vilui kllri,. goti kalbėti 

l:i"u>a<l taip i ii-ii i I.iiIIm ii 
I fitie np-i|,užine -u inii-ų Idz 
-■iu, ši. durį':,- neri-i kulnu jo 
ti-a fciikn p.-tlię.ti. tiuli dirb 
ii -nv» liiio-ntnv įnik,' tirb.-, 
'.••l.-tn dienų kiekvienoj savai 

virtu l.irtttvinm*.
I ».1 •
lllti«

t «•<

hl

I I I

mm MARKŪNAS

r,«ly- tinkami 
gali-* uždirbti 

įlietu- M-i 

iki 1 arta ii
• n. ADAM

I • iv -II *»ky

M7 Pint Na 
g 6F W Mon

tnt|s- musų ir ik-l mu*ų jau 
I. augiau* negu 30 metų, ir mu-

. vi.-um.M-u,', jų dar m-|>aMiM-r- 
'k>' ir įlar m-pravanlžiavo lo
kiai, ŪHlžiais. kaip tauūstn 
tad durni, liet geri*- jas už. auk
lėji mų nmsų jaunosios gentkar- 
lė*. Tat-gi ir dnlair In jiuti vi- 
siiotiMUs- sykiu lai-im-rk* pra- 
uirdžiuotoju* tų imsišrentarių 
M-serų vienuolių, kurios tiek 
dari*, ir imsiaukojins, pnoslė 
tiri tumų visuouu-uė*.

i 3> Tomistą a)iėmriži ir vy- 
i tiamiųjų mokytojų, kuri ]insek- 
I iiiingai vralė šių mokyklų |u-r 3 
oM-iur, -akydama.-: •*kn«l ji ra- 

• ė; ilnvo nnt sieiiiuė* lentos, tai 
vaitai šaukė, kad tas neteisin
ga. kad knygoje kitaip |iarašy- 
tn." Kareivi, atsakyk, koki 
vaitai taip šaukė, tada jie šau
kė ir kur jie šaukė•

Ar tninista to nežinai, kad 
, i,-šame mokyklose uemokyio- 
luii.'ii mergaitė* Is-iiKik-lė-.' O 
i.ui-ų mokyki,,- mokytoj,,* lai-J 
t,, |m>-vi>-*io. j viešų iiiekyklų 
už mokytoja* ir ten viena jau 
t „kiną -ii frltlll.<kl alga* mėne
syje. •• antroji, kurių tnmi-tų 
apkidliui Isiimkslingume, taip 
gi turi jiakvietimų į viešų mo
kykla už mokytojų su neuinže-- 
, ■ nlcn knip ir pirmoji. Is-t ,|,-l 
-marginio- -veikalu-, Jųitarm 
_y,!y tojui, dar m-i-kulunn už- 
t: iii |si>i,llyt«>» vietos. f*ia-gi jų 
itti lūkesti*, pa- um- esant. |m- 
-kalimu laiku l.-iv., 4.V, ,r $43 
n , .- -im-» nlgo* ir pri,*la* pri, 
iu lumi-t, • apjmsiinimn- lw-

Lietam* VyHų Chiragn* Ap
skričio <4kmti« nejuokais ren
giasi prie didriio koncerto. 
<iru<«ltio 14 <1. vnlumiesčio di- 
■Minute teatre—Arvnn (Irottn 
T«iu|de— prie U'abosh avė, 
Matys arenu j trivribony tautiš
kų operetę—K«inrvitiu Var
iau.

Solistai yra ištrinkti gerinu
sieji lietuviai dainininkai.

įžangos ženkliukus jau gali
ma aauti |m> visus eboriatus 
tiri I, Vyčių kuopų valdi Ims. 
1‘asisknliiiikil i? anketų imsi 
pirkti.

Aiandie. 1. y. ketverge, spa
lio 3tl d.. S vai. vakare, įvyks 
svartas l~ Vyrių 30 k|i. ausi- ( 
rinkimas jmrnpijo mokyklos 
kamliaryj. Netoli jau vaka
rą-. imki turėsim ajiie jį tar
tie*.

Kviečiam,- visu* nariu* atsi
lankyti.

i 
i
I

" Draugo" 24!t num. aukoto
jų surašė š Ton ii of take kolo
nijos. laike kun. .1. laiukničio 
prakalbų klaidingai pažyne’-tn 
mnno vnrda-. I'ngarsiiitns bū
vu: S. Anlėiu* aukojo Kl doL, 
gi turėjo Imti Antanas Mnlčiu* 
aukojo IU dol.

Ant. Šalčius.

REIKALIN0I.
fteptj darytojiai, turi Luti 

ijirityrę. mokesti* augšto*. ge 
j ra viela dirbti dariai* jai sto
vu*. Atsišaukite tuojau*.

May Manulacturing Co„ 
6109 S May Str. 
Englcuood 9104

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES EONŲ

!•-

iiumiuiiiiiunmimi'iniiiiuiiuiimmiu <iat k r»«i

$20,000.oo
SETOSTAS HUOHMnS rtEFOSEKSTOOta 

THE JOHN BALNIS COMPANY 
4536 So. Pratina SC ir 
4538 ir 4540 S. ManhfieU Avė.

čionai* mes pridnodame litrukas U teliko Pono Jota Balnio. Presideoto Uos 
kompanijos:

"Saiyg jura pirkinio nuo mų* musų 7rj preferrod Ca-
pital Ktoek. inusu retail krautuve ta|ut atidaryta IIII2 ant Paulina gat
ve. ndr.-Mt ir nuo to laiko taip išsidirbome savo birai kad nusipir
kome eavtt narna ir turime stork'o už mažiausia $ 10,000.00 kurio me* 
|a-rknine apie tris. kart j metus; per paskutinius metas mes barone 
taip surišti kaip ir kiti krautuvininkai negalėdami gauti iš vholesalo 
kniutuviu seklyčios (|iarior) setų Apskritai imant musu bitui* už- 
augdavo iki 82ti,ooo.(«> į metu*. Kadangi mes turime savo romu ir ki
tu rakundu fabriku taigi datar musu Ūsais pasidvigubins nes mes 
gulėsime kitom* krautuvėm* dartatyti rakandus ir kitus reikalingu* 
tlalykus. Musu fabriko plianas yra išdirbti ui matiauria $20QjOOODO 
n< kutui u j metu* kuriuos butu galinta |tarduoti j kitas krautuves su 
didelių uždarbių. M,-- įgaliojome Jus padaryti sutarti kad mes atpir- 
k-iim- v'imi stork'a kuri* bu* mus siūlomas po dviejų metu, ant ra- 
knndu įilėta po gi KUM) ir padidinančiai* dividentai* ui kiekviena 
AHMMMi nrlm stoeko. Iš uždarbio nuo dalmrtinio biznio mes galėsime 
išmokėti dividentu* keturi* kartu* imt to preferred stoek’o kuri ju* 
pirkote, kml ir bizni* nepnsididintu. Ne* jau išdiltame rakandam* 
reikalingu* išmušimu* ir trumpu įnikti pradekime išdirbinėti rvtnu- 
taip kml visu* rakandu* galėsim,- imtys išilirirti, o užsakymu me* 
turime liek knd negalėsime visu apdirbti. S|mlio 2S d. gavome 7JMM) 
iiž-iikyiiiii unt rakandu ir vi* ka* diena gauname daugiau, taip knd ne
galim vi-n išdirbti."

MES REKOMENDUOJAME PIRKIMĄ ŠITO STOCK’O *

Prenumeratos priimamo* jau dabar. Telegrafuokite, me* apmokėsime.

g ŠERU KAINA $10.00
CHICAGO TRUST AND LOAN CO. 

gi 741-743 Fort Dearborn Bank Bldg.
Chicago, luinoit.

(Pnitatyma* bu* daromu per kiekviena atsakančia banka ra apmokamai* 
• taftai* motama ra apmaim.)
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