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Gompers Reikalauja Su- 
spe^oti Tniimction”

t

Ir tojus pradėti tarytas 
sv ai^ekasiais

"IKJUKOTIOK" NORIMA 
KAUKTI AKT VISUOMET.

Vaakiagtaa, lapkr. 3.—Pe
ili-rali* knm administratorius

Bot kaa atlikt tų darbų?

TttaK Upkr. A —Italija, 
nžatenių reikalų miniateri* 
Tittoni kelis sumanymus pa
bojo prieš talkon konferenei- 

į Teėjau, taaa visas muaaay- 
mus atmetė talkininkai. Jankė, 

■ka i d'Annunzio kranstyturi iš 
;Fiume. Kitaipgi ii U nieko 
į nriariNią.

Vieton laikraščiai tad pacn- 
liaus pripažįsta, jog d'Annnn- 
rio turi būt prašalintas iš mie
sto Kūme. Bet kas gal-# atlik
ti tų darbų!

Sako, italų kariuomenė to 
reknomet nepadaryt, ar* bro
liai prieš brolius nekovos.

Anglija nu l’rnncuzija nega
li pasiųsti kariuomenių. Nes 
tai batų laitai nejauku pakelti 
gi**!** «aro uuKtstB-
ka*.

A Marika irri mbII bMm 
padaryti Net radeamralicavo 
«avo kariuomenę.

Tad laikmačiai tvirtina, ja* 
pa viekam geriausias daiktas 
apridirirfTm d^ZLu^N^ 

Eisme yra serbų reikalas.

tirybo.

Jaukti ntevikų. Jei ji, to 
rėšiu padaryti. tnomrt busią 
patraukti teisman.

Saro kelia. Amerika# Darbo 
Federacijos prvzidcnla# lioa-

-Vdkiaatyni*
gantiarijo* prezidentą* Levi* 
vakar pirmu kartu išsireiškė 
už galimas taryba* streikinin
kų su kasyklų vedėjai*.

Jis sakė, jog streikas paėto- 
> pradžioje gerai vedamas 

pečių darbininkų. Gi jei taip. 
. , , - . i esųs imprasta# daiktas

“ k‘T “«U-!„ri.„rtri Ir O.Al* r-lė.
SS,<i—<-ė> 
syklore. Koltg jų. tk darbo larvhoil ,ltm<>ke,nio 
metu torybo. galimo, turi

Vynavylri gr.ežt,, .t#,sa- rtrattki(I|It Mrriko 
ko priimti Gomp?n»o poiuljr-; __________________
mų ir taippat tvirtiaa, jog su- KARIUOMENE n a am ar* 
speadavima# "injunction” tik 
tuomet galimas, kuoiurt prasi- 
dėsiu darbai kasyklom.

Gompers stipriai jmlaiko an 
glekasių paalcijų. H*ko. un- 
glekasiai ilgu# mėtis buvo 
skriaudžiami. ndeidžiant 
jiems užtektinai dirbti.

pakaukti tarybosna m ka*vk- 
lų vedėjai#.

Ha tuo, sakoma, attinka ir 
veikiant yri, aagiekvių onta-,*“1 
altarijos pvenideotai Levin.

Kasyklų vedėjai tan prie*i- 
■ari. Sako, jie stosiu tarybos- j

KARIUOMENE PASIŲSTA 
PENN8YLVANU0N.

Kai kartono lcaayUooe gal bu 

dirbama kareivių priežiūroje.

ROI OTIil NAIKINA 1 OOMPKM dulolvirni nniKinn prohtbicijai.

KRKttIONIšKUS 
r-Misys*

Sako. prohiHdja yra didelė

REKORDAS AKCLIŲ 
PRODUKCIJOJE.

Pittaburgh, Pa., hpkr. 5.— 
Pittshurgbo anglių spskrityj 
visos unistų kasyklo, uždary
tos. IK nepriklausanėoM! uni
jų kontrolei kasyklos# anglių 
produkcijoje įlaronia rekor
das.

Pranešama, jog i* kasyklų 
kupini anglių vagonui ištrau
kiami ir kuovr.kiau* perlei
džiami per ■‘brokeriu*” ir lio- 
dnojanii į geležiukiT#j vago
nus.

LAPKRIČIO 0. IBIS K

UtDRAUS SMOKIME TAIS
VARDAIS VADINTTES.

New York. lapkr. 3.—Are 
'riko- Durim Foderncijo* pre
zidentas. S. Goinivrs, npknl- 
bėdama* dariau žmonių nrri- 
mavimą šiai* laikai*, išnanjo 
dilesni' dalį kaltė* nž tai sn-

lapkr. .3.—nnt prubibirijo*.
lig ajituretR iė Rusijos žinių,' "Pripažindami šalyj.- svai- 
tenai bolševikų Mirieto rirši-,<n,’,J proliibieijn." sake Gmn- 
ninkai sumanė uždrausti žino ,l"‘’'- "im.mi me# |mmninėme 
nėm# savo kūdikius pavadin- H*Ua,'rių griovimo darbų ir 
ti krik'fi—iMtais vaidais. Nes. I«’i i-kimominį šalies stovį, 

sako, tie vardai jiem* prime
na nc|iakea>*-ininn ” 
nierių ridamų ”

tikslu barių, paskelbtas perš- darėme juo# aerimanjauriais. 
Naikindami vienų impmtį. 

žmonėm* smarkiai |<a1ietėiis< kitus." 
<<oui]H-rs tvirtina, jog *<•

Me# pnnaikinoti*r darbo žmo-

Bolševikai Sučiupo Yudeničo
METAI-VOL IV.

vyria u*yl»' vakar 
l>r><iivM- gi-nerolni 
joj* Suomija nega-

Suomija atsisako gelbėti paimti
Petrogradą

PRAKĘRAMA. YUDENIČO Nueini jo-
ARMUA APSUPTA. 't.ra-ijaliai

' ■ IVudenirul
. . . , ,, . . *^ilinti dindi jam |Ogvlhos |«aim-

uiuko priaš prteštotokų. y, p*^,, U1|jU.^

Londaoai. lapkr. -T- IKš.--1 Tai atsakymu# į šiaurinė, 
vikų vablžH* bevieliu ti-b-gra rusų vablžio- |mruginimų, kad

‘reakcijų. R"u* papročiu, irstai ką turi- (fu pranešime iš .Maskvos sa- stumdai |m.h-lų veikti prieš 

jog neužilgo tan' "Mes apvertėme žmones, pa- šiaurvakarinė armija »Į>#«pU. ni-ų vabltfa ‘‘pripažinę 

e paskelbtas parė- .larėmc juos nerimaujančiai*. Jei ta# tiesa, tai bolševi- mitai m-t neoriklansonn

koma, jog gm. Yudeniėo Petrogradu. IM visako toji 
ra* 

Jei ta* tiesa, tai bolševi- 'mijni ret nepriklausomybę, 
kams turėjo pavykti |wrkir#ti ■
g.-b/ink.lį Petn.grad-I.uea-1 PATVIRTINTA GATČIN08 

ipskov. kuriuomi Yudeuiėo ar- PUOLIMAS.

įlynuis.
Vietoje vardų 

vadintie# bolševikai pariųlysių 
paprastu# nmreriu- (skaitlį- alau <larbininkas buvo rautu-f mija turėjo vienatinį -uririe- 
nes). 'ir patenkintas. Aiandie ji# pa-Į kimų sn Pabalti ja.

Pnr, rnaa Prtkmvi trr# ■**•»* nerimaujanti#. Jis eina | Reikštų didžiausių nepnlai- 

vaikai ateityje basių vadina- talvėn, kad susidurti ten su mų šiaarvakarirei armijai, 
mi I. S ir X, brt re krikščio- '<*»••" P"’ rerimaujaačiai* tna labjaa. kad i* niekur ne- 

sulaukiama jokia pagellm.
bT—A-. - ‘ a •w^»EaaeWa

Vudeniėti armijai prisieitų į 
Edanijų bėgti didžia»#»omi* 
ir vietmni# nepereinamomis 
pelkėmis, išrėžytomis tankiai 
įvairianri* upėmis ir ežerai#. 
Toje dalyje yra vos keli ge- 
remi vieškeliai einaaUeji j 
Revriį. Narvų ir Yambnrgą.

mi I. J ir A M »e krikifio- •okia‘* rerii
niškais vardai*. žutom'-mi* kaip jt# |«at«.

  Pagaliau. Gompers pažymi 
KAI-KUUB AKOTiBKAKIAI ps tHtja, jog Rusijoje hulše- 
I ur—t-----------------------rikizmų |mkėlė ne ka* kitas.
J.- kaip tik priverstina svaigalų

■anMba* 1K. lapkr. ,prekibirija.
ymava Vaidijas kvykiu reikalų de- -------------------------------

__----------,---------- w ag u.A,

kasyklose dirbama. Darbai su f*« ir McKinley yra didelė* 
pirmadieniu atnaujinti kasyk-'aagleka«yklo«. Gubernatorius 
low pavietuose: B'estmore- Larrazola |«t*k<4hė karės sto- 
Innd. Greette. Fayctte ir So- vj.
merset. Po truputį dirluitnn ir Kasyklų a|>*kritin jrririm- 

įčiam* lėderalė kariuotm-m-.

I

Mdacfonu. lapkr. 3.-0 
gre. Vadeair*. stovykioa pre |

tvirtint* žinia, kad bolševikai 
atsiėmę Gatėinų.

je bolševikai 
oaugį adau Kolčako ararijaa •

Kolčako armija Imvo pri- 

SUOMUA ATnSAKO REM = «■>«»"*«• ntrimę-
-ti | putu- nuo StlM-njo, gr- 

Įb-žinkelio. už kokių M) mylių 
OeldBgfor***. lapkr. 3. —,nuo IMropavtovsko.

TI YUDENICĄ

kam
Garlaivio j gulo# raštai patik
rinta. pačiam garlaivyj vi#- 
ka# išversta, išknisini'-ta. Ma- 
tyt, policija ieškojo ginklų, 
gabenamų Airijou.

Pasekmėje nieko ištariamo 
nesurasta. Kuomet |ia#kui 
vienas amerikoniškų laikrnš 
čių kon-spon<l<-ntas užėjo nnt 
laivo pasiteirauti apie pado- 
rytų kratų. įgula ėmė jo klau- 
rti: 

| “Ar čia gyvuoja karė, ai 

ka, tokio ir kokioj šalyj me# 
dabar esame!”

Visi jurininkai pakėlė aš
trų protestų prie* tokį anglų 
vablž-io# |Msielgimų, jei ta 
vuldžia amerikonus iina in- 
tarti kaipo savo priešininku*.

lake Fontanu laivu atvežta 
kviečių i# Nw Orleanso.

Apie tų nepaprastų atsiti
kimų tuojau* pranešta vietos 
niiierikoniškani konsuliui.

DARBININKAI lingu ir didelę Busi jot imt>e-
TURI DAUG DARBO. rijų. Jie tėtnijnsi. kaip ten to- 

____  liaus dėsi* su tuo bolševikiz- 
garai gyvenasi, mu.

. Ir to visa ima sau naudingų 
ir reikalingų |taiuokų. Neseka 
aklai. kaip kiti <lnn>. paritai 
gražiuosius Imlševikų stulpų 
olmlsiu-. IK žiuri, kiek guli 
Imi nnnilos iš to visa. Nuoša-

BrvvnsvUle, h, lapkr. 3.— 
Suv. Valstijų kariuomenė at- 
šiltėta Pennsylvanijon #*rviko 
reikalais. Čia atkeliavo viena 
pėstininkų konųtnnija i* Ituf- 

Ifalo.

I Kareivini laikomi traukinio 

vagonuose. kol nebus jiems 
nuskirtos tinkamo# vietos.

Kompanijų sudari ISO ka-
trivių. Vadovauja mdkininka# Daugrlu jų dar bui teisiama. 
Fvan*. Atsivežė stovyklai i# 
.engimu# ir reikalingo* re 

Inžingo# ilge-ninm laikui
Itrou n-vilb- yra Įmlei M<

notig-abi'la upę. Tai centras ka
syklų laukų. Aplinkinė*!! 

:«ykl»#c dirbu apie 20.(11)0
M!

6 JUODUKAI NUBAUSTI 
MIRIOP.

J.

“v
ką*
nn

ITM‘tU 
lt t .

n«*k«

Helena. Ark., Inpkr. 5 
l’billip. |mvirto augštesninm 
teisme užvakar apkaltinta 0 
juodukai gnlvažndy*tė#e rasi
nių riaušių metu nrti Elniu. 
Įtirmo-e spalių dieno#.-. Vi*i 
pn*merkti miriop Byla tų pu 
rtii tli«'fi.'i f*m»i<i« n> ir nn«ilini-

PriMoku^irji 1nn m
m« S nnnutnv

StocfcMaao, lapkr. Ti. — 
Rvedija turtėja pasimokinusi 
iš rrvoliurijtia Rusijoje. Gin 
įlarbininkai turi tiaug dariu, 
ir laimi gerai npmokanio.
Nuo gausau* darbo |H-iklnii«o liai stovėdami ntų, radikalia- 
ir viso# šalies gerovė. - 
dnrbininkų gerini vio | 
laimingoji šalie* ateitis.

Darlsi žvilgsniu R visli ja ti
krai indouii šalis. Kuomet vi
so pasaulio šalyse dart.inink.vi 
nerimauja, kelia streiku*, čia 
įlarbininkai dienomis ir 
naktimi# iii rita ir nemėgink 
jiem, prisimint) apie streiką, 
nepramatomi jokie rtreikai nei 
ateityje. Tokioj šalyj tai tik- 
ra# |>alaiiniiiima*. Kiekviena 
industrija greta kita kitos |«i- 
žangiuoju.

Pinu vit-n'-rių metų Avclija 
tiaug kentėjo dėl nuii-lo ,to 
ko*. Bet šiandie virto kitaip. 
Viskas atsimainė 
baubti nniiotoni# I 
t uo-e.

Darbininkai toli

I ano

žinovai birtinn. 
mn Mv.slijo, darbiniu 

rijų IK jie turi tiek

Vakar (liicagoje, anot žiao- 
i vų. rinkimai laimi gerai pavy
kę. Aug#te#nin teisman įrišėju 

Paryžių*, inpkr. 3. — Antru-jišrinktu# OlCmmor, iMnoknn- 
kart kaiknri.ee Prancūzijos‘•■•t aĮekričio teisman—Rudų 
dalyse daug sniego |>ri*nigo.1 rvpul.likorui*.
Y|mč čia daug |wi#nigta ir Didžiuma įtaisų priimžinta 
šaltis staiga pakilo. vi#i ]Ki*iulyinai išleisti ln>nd-

Sniegu# smarkiai )a.li.*tė(’u# kelių mieste gatvių pre-
km.m- vi«ą Au-triją ir ilnlį plniinimui ir |«igrrinimul 
t'ugnrijos. Ritų abiejų Šalių* l’ii|«ižinlii Imtidsų išleidi- 
gyvetilojni jau šiandie kenčia ,un’ genimom* keliama ir 
■li.leliu, vargu#. Toliau bu# jaunimo įstaigai (’ook paviete, 
ktir-ku# aršiau. I Pri|mžintn Inųinrlyvių rinki*

Ku ateinančia žiema turės''"V ietotymn. ir imdaliniama 
Inltni daug nukentėti vien ne •"•e-to į .si vardų. ..................

laimingoji Europa. Ne* rin 
nėra tinklinio žmonėm* up#i 
saugojimo kaip nuo šalčio, 
taip nuo alkio.

Oymtojaau 
ižpaaakytaa vargai.

i

Nuo mo jie stiprina ir tobulina #:i 
prigidi vo organizacija# taip, kml jo* 

in-štų naudų jiem* patiem# ir 
vi«o# šalie* gyventojams.

Dar kita priažaatia

Tni vis dani dnrbininką su 
*■ pmt ima*.

IK tokio išmintingo darbi 
įuiukij pasielgimo priežastis y 

ra <lar ir kita. Rvedijo# vy- 
riatisvlM- #u darluninkai# ap
sieinu ne kai|to #ii pastumdė 
linis. IK kai|Mi 
šiai* šalies 
liis-ini*. Jei 
no pravesti 
mn# darbo 
met nrįknnija Iu* pa#ik1au«i- 
hm ir pritarimo pnrių darbi
ninkų.

Tntni ir dnibininkai tm 
patim atsimoka vyriausybei. 
Nieko jie m'|irm|isla nepritn 
t i imt anai.

Rvedijo* darbininkai dirba 
ir gerai isirvvena Ju Intiki*

Zmlr.iu tariant. piliečiai rin
ka priėmė, ka- tik buvo pasiū
lyta.

TURI

4

|wi*iluiigu* 
Europi* pin

nuo radika

#u stipriau- 
paimk i tojai# pi- 
vyriausybė #umn 
l«-nt kokias refor 
srityje. to nekito.

ATIDARYTA KRAUTUVE 
STREIKININKAMS

Pirmu kurtu dalinamas mais
u*

Pittsburgh. Pa., lapkr.
Mie-t.-lyj N.ttrona. l’a.. į*t<-ig 
In pirmoji krautuvė plieno 
dirbtuvių -tri-ikinirikniii*. At 
*ių*1n ten pilna# maisto gels 
ž.inkrlio vngonn . Du kn 
savaitėje muistą* bu

VlRiihington. lupki 
Dnr)#. .bioirtaUM-nt,

nli

Tok*

!•<
V JI f

MOKYTIES AKGUS*
KAI.

irta tymai veiki* OaH- 
fornijoj.

Sacraaiento. Cal.. lapkr. 5. 
Gcncrnli# mist i jo# proku

roru* IV'-bb aiškina, jog Gali* 
fornin valstijoje ėmė gyvuoti 
nauja* įstatymas.

to į.tntynio visi jau- 
tarp )v ir 21 metų, 

s-gali -kaityti, rašyti 
ikilculbėti angliškai 
Hm tikslu lankyti mo- 
imžiansia I lalnndan

Snlir 
niM»lini

kr

h

4

l<» 1

KARES *r > ;*dv I AUi*

I
!

kaiknri.ee


t

DRAUGAS
[džiuooe visuose brigadą pa-
Ii. J’.iatJliimii l-l au. imnr<wA lira.liečiančiuos? klausimuose. Bri- 
■ndoa nariai tari laikytis 
nuošaliai nuo politikos. Tai 
brigadai rauta lyg hraafci 
liu apie ją gali susidaryti di
vizija mafclaug 30 tūkstančių 
vyrą, tinkanti karei po trijų 
lavinimo mėnesių.

i Keturiolika specijalistų iš 
'Amerikos armijos jau parink-

Buteluku yra

Ta* mokata* yra 
kaipo tokia, turi mi 
ninku. Bet, neveizint į tai, apie 
Eugeniką jau plačiai yra ra
šoma svetimtaučių spaudoje ir 
j*>« dėsniai daugeliui yra žino- 

irattnt UATAirai murnaarm 4ie I*-4™’“ “*L.............................................

«rxr* a ii/"i a i u 1*° ,r pradės

EUGENIKA.

miui *
‘ 

greitu laiku įgyti pihtoa lai- 
•ve* ir nepriklaiuomybas.

<*Mj««»s jM kSąaM^Urta- 

ran a£o ui M i-^jnų tran
kų reikalingiausių armijai 
Ir žmonėms daiktų. Bet tai 
yra tik lašas juroje. Daro
mos toliau* pa-tangos nu
pirkti ginklų, amunicijos ir 
kitų (taiklų. Tik maža dalis 
ių prekių gaunama kreditan;
didžiuma reikia apmokėti «.jr’u,n, perav-Km-
h. gyvais pi.ig.is .rb. Lie- * , ’T* "f’uz C S 
turas turtai*: linais javais H""’ 

ete. Be to, daiktų išgavimas | l-^k,o->,mu’ »•“» «">
. . ... *t*Hi. nuu tu narni Iją»tnv«is mu.
krūviniam uiujcojiinaM ir |>rrga* 
brtiiiaai* rrikalnnja dnug lėšų.

tos, rantas kiekviena. Juaų 
dolieris yra begalo svarbus 
Tuigi, Broliui Lietuviui Alne- 
rikoje, jeigu yra Juaų fon- 
dnrae pinigą, ta zuigMi jia, 
bet lai keliauja paakir-a tik
slu, nes šiandie dolierir* šimtą 
kartų daugiau reiškia, negu 
rytoj.

Dur kartą <h'-kodami ir gv- 
riausio pasisekimo Jūsų kil
niems žygiams linkėdami, pra
šome priimti musų augštos 
pagarbos |>arriškimą.

T. MMtatovtttM,
IMegarijaa VieeJtnn.

P. Btatafcna,
Kasininkas

klausė Giedraičinose. Tur būt, 
ir kitur taip atsitiks.

Vlra tai įtarė parapijM 

Irarata, • ligitatakil viniai | 
tą dalyką araikiši ir-rat uo- 
norėjo daryti tvarkos, saky
dami, kad tai ne jų dalykas. 
Nuostabu, kad tvarka ne vieti
nės valdžios dalykas! »

Skaudu mums, lietuviams? 

'laivo, kni mus visokį aVctim- 
ižemiai ir okupantai persekio

Westąra Arą, tarpo 

43-čtos ir 45-tos Gatvių mo- 
įlerniškas. Jus galite nupirkti 

šita narna pigiai ir ant lengvų 

išniokesėių. Atsilankykite ar-

iImi lelefonuokite.

kirstas ir j —yra
tai Kristau, žodžiai, kurie, 

' norą yra sakyti kitiem, daly
kams išaiškinti, bet gi jie tinka 
ir Eugenikos nekintama nu
šviesti. Genelio šodž'iu, kurie 
liepia žmonių giminei vaisin
ti es ir daugintiea ir pripildyti 
žemę, negalimo nodien imti li
teratiškai be tos pastabus, ku
rią Kristus pridėjo: "Bukite 

: tobuli. * * Žydų viojpaU/ye bure

tarpe daugybę ta- TttrtaoĮiai turėdavo

I

Ir VU Šmeižimai

KIBIME.

I

TAUTOS FOMDO BKKALAI

m j»i nzuiiinn^a «uir iki fhh . — ----------------- •---- --------------- — i
ik-|iri|iažinta jultim< lauka*.'«*** K.' vuuai veisiasi natūralia |*s-iuntvs

Bruoklyn. X. Y.

pra-

lieji nn
I.H tia

kotojai, įstojo IArtūre* kariuo- 
nrora Jieuu įsakyta traukti

Tėt y nė •
(iiiu-ui.i

lenkiškai darytumei, 
apipiltum*-; dul*ar 

vienas kimi-

i Itf

laibiausia Eugenikai prijau-

iwun i

• ♦ —

nu jNip,' i ’iaiuivvę u |ita u I d" *
L) K A U G A J ' rinkti vyrus bei lavinti juos. čia Anglija, dėlto tenai nuo tu- 

' Suorganizavimas atsrįs 345,- 
000 dolierių. Prie to reikia,

’ knd Lietuvos valdžia nupirktų 
užtektinų skaičių lėktuvų (ae
roplanų) ir karkubilių (tauk

iams ataria apie milijoną do- 
lirrin. Jei kareiviai užsiims 
|M-lningu * Ii* r bu kaip augš- 

lėiaa įmurta. lai ištasbo* galės 
'sumažėti. IVrvriimas Briga
dos iš Amerikos į I j«-tuvą at- 
-eis apie -"io dolierių už kiek
vieną vyrą, t. y. npie .’>«!,<ZI0. 
Tiek |*at užlaikymas prieš 
išvažiuosiant ir įm> |a-rvažiavi- 

'm«. Visi pirmų metų iškas- 
l«-iai burių 3J<lltMKM) dolierių.

Savo |>a*tnbų prie šitų žinių
| me* nrtk'-sime.

1404 V. lt
Tehfan

BAMBVAS
DRABUŽIŲ.

Vrrą ir Jsjsą v

Amerikos Brigada 
Lietuvai.

(’liira^o Ihiily X<*um, m<» mė.
.*’ • f 1 f ’piru ui «ii<*ii:t. m>\<lnn»;i*. * * • *

ja|»i«- Amerikos kariumia-niuę1 
|uiMUiitiuj s*ę Įmelavau, saku: 

t" Amerikos pasiuntinystė* da-Jeigu Lietuvos kari 
batų stipresnė argu yra, tai lis, iš ŪJJIM karvsvią, laimės fart- 
tankai nebotą gulėję užimti 
■ai Vilniaus, nei Seinų, nei 
Suvalkų. Kam rupi mus tėvy- llaltijon. Jie irsis |«er lai ICo- 
tata Artybė, tas tari karėti, ;<4ieth- ir Kiei kanalu, gi tenai 
kad Lietuvio kariuomenė butų susijungę išvien na liet uvo* 
SnMngvm kariautame pagelbės jai

Amerika galutinai sutari- su «• •■*<■»’* !**•

Liet uvo* valdžia leisti j Lieta- *•**•

ki taiko gyvuoja "EagvnicM 
"KduretioM Sudėty,” kuri turi 
didelį pasisekimą protaujan
čioje sferoje.

žaikraalmies kuri uadueda. - - . - -
kauČMi |jywwiinx> Btsi t i
matotm1 apnd»vro®ji pa- iimMciti ti^ą kilt g*lėjo
pildytų visokių išsigimėlių. Tu i’l"

rime savu „ , beita šratam Būt tatatoran-

“2*1
turi boti užlaikomi kalėjimai. b"t* ***• <hiwa “o<e-
pnlirija, lignnbučiai. Sveikoji rinL dra*,A ,UrA‘ <*«"-
visuomenės dalis turi išeiti ’*•«. ’**’* « «*lč<tavu uilajky . 
didelę sunkenybę ant savo pe-!1*' ^•v<*a‘ tuomet pildė Genezių 
čių dėlei tų išsigimėlių. .■•'!rKwj* pužymėtą dėsnį ŠIUO-

., .. . .. .. nių veisimoji ir dauginimosi
hngemkai (t. v. r.ng<-iiikos I
. . . - . -. .... . ,ireikale Knatus mate tokiojmokslo šalmiukai) tiki, kad . ... . , ..

žmonių rasė gali Imti tolmles- 
nė. is-gu <talisr yra. įvedus gy
venimo praktikom aorijalę re
formą lyčtą sugyvenimo anty
je. Keikia kianti, nes yra fak
tas. kad natūrali* |*aveldėjimo

Iįstatas tnip lygiai gyvuoja |>n* 
žmogų, knip ir |m* pnprnstą 
gyvūną. ka«l protiški ir fiziš
ki veiksniai natūralia būda 
Įs-rcina iš vienos grntkartėa į 
kitą.

Eugenikos mokslai palėeėėa: 
I) Biologiją, kuri traktuoja 
apie pareMėjiane ar prairinlū- 
mo naturale* Įicoas; 2) Antre-

čiau rasių ir moterystės Mau
simus; J) Politiką—pagal to

auklėjimą tr tėvą gerbūvį; 4) 
Etiką-ralig josios propagavi 
mo tą idealą, kurie vertu prie 
jiagerininm rasės kokybės; ir 
.’i) Religiją—-sulig josim* Veik
mės į sustiprinimų Eugenikos 
uždavinių.

žtagvuika veda prie subuky-

ant žinijos ir morališkumu. Tik 
lietus turi būti valia veisties, 
kurie turi tam tikslui atsako- mą 2XMMM) franką (JIUMU), 
mas laalifikacijas. Xeprutin- kuriuos Tautos Fondas yra 

i 19 d. rugpjūčio.

Paui A. Tunaičiui. Pilta- 

liurgii. I*a. liaudy k Tamista ra
šyti tuo adresu, kaip paduota 

minėtame “Draugu" numary- 
je į Belgiją. Bet dahar imti

niai jau greičiausiai yra ii 
ten išvežti. Todėl geriau krei

ptis šitaip: Mr. Garimi r Tu
naitis; eaptif de guerve, see- 
tioa lituaaieane a Verdu «a 
France Europe. Jei jo tenai 
nėra, tai iš ten pasiųs laišką 
]Hi>kni jį.

  L1— . . JĮ

•—•- |ni^j įįj^j rrL. n** musų tautos, įnašų vai
tą brigmlą kiek galima .tau- »**«*• l-'Tnė^
ginusiai.

U lJei uvo- yrn aliažiavęs 
į Aus-riką getu-rola- Juodo- 
di*. P. Mari yna* Yvas. «h-l m-- 
žinomų uiunis priežuM-ių ofi-. 
rilriinmr rašte rugsėjo 30 d. jį j? 
vadina Cokiurl \Villiaiu X. ,- 
Bvnrthout. Malumai jau įsi 311 j 
d. rugM-ju p Juododis ta|s> 
pakelta- iš pulkiniukų j g<-n<- 
eolus. Bet pavardės |s-nnaitui. 
ypai' vienoju vietoje vartojau! 
Jaododi*. kitoje Saartbuut 
(arba Kelis nrzJmut) gali su
daryti nvsusipniliiny.

ticm-rula- Juododis-Suarf- 
liout juu susižinojo su Ame
rikos gvoeraliu štabu ir gaut 
jo pritarimą orgunizu<*li ang
liškai kalbančią brigadą iš a- 
anerikiečių. Tam sumanymui 
taiP’Si pritaria du Auieriko- 
senatorių pju Myer- ir Wal*Ju 
Abudu iš Montana valstijos.

Brigados -įimntiĮ'loja- jo« 
organizncijo- įmiuiiIu- -uvisii- 
j dešimti punktų, kiltie ta|>u 
įteikti Lu-luvos Delegacijai 
Paryžiuje. Pirmam*- punkte 
pasakytu, kad prie brigados 
organizavimo prisi*i*'da keli 
žynius utnvrikii-ėiai epevitnlis- 
tai. žinovai įvairių kurit» <>i 
ganizatij** sakų.

Antrame p nkt*- p.*-.d.yt.i, 
ka.| lirignda tiž-iiiu- n 
kariavimu. I- t taip gi 
lies turtų išnvudojiini*. 
kirtimu ir lėni

Lili utos.
Korrapondealaa IVilIiam E.

Nash iM-pri|mžįstu. kud lietuvių 
' Imliu turi kukių |*>lilikinę reik
šmę. is-pri|iu/.|sta mums li-isės 
prw musą tėvynėn, kanoje, aa- 

'lig jo nanriymą..airiui nėra 

■įauginu, kaip tik ledas, šaltis 
ir Musus.

Li.tiiva Įuisigursiiiuei |uiti 
t save n* prigulniiiiga <lar iki šiol
t.;__ :__

iSĮudi*. ariaenvje, 1917 įimtų.1 •"riinkta. Jie pildo valią Tvė- 191» nt, prieš pat T. F. ari- 
!lietuviai sutraukė santikius suln,,j°- ‘bivurio jiems pastovią, rną.

Kurija, iškilus Indševikų maiš- >KMilaužomą tvarką. Pas juos f. f, lukntarijatac.
r* :*iri;iiiiieri nprispn iidinio, •šsigiminm maža, lytiškas gy- ųfa; Grand St,, tui.

-• • I V i* II tllollll luikll j*«- 
u*-|>aji*'gi- p*ditiskai eusitrar- 
kyti.

Nn-li šik**: ■■.\i«l>ii« iii-žiiio 
:ar Lietuva tais respuMika. nr 
inoiumliiškii. kas yra josios
znhn. iš kur ta-i kaip lietuviu^ 

i.-uriuks reikalingus pinigu*:" 
į Jei ii. Xa*li tik |*ažvclgtų tie 

-<>. akimis į Lietuvos stotį, tuo 
'>*■■■ jis lengvai -užmotų. ka*l 
Lietuva y ra i i -ui kaip r*-ik susi 
orgamzuvusi. Lietuva nor im-- 

1 prigulni) ta’-s, ji turi di-mukra- 
itiškai n-spublikoiiiški; tai 
ilzią. Trokšta huosyta-* ir iii- 
l*aii*-<'-imiiyta « ta i lygyta . -avo

• mi. -Ii juu turi val-tyls'-* 
|>I* Z|.II-III J, turi llliuisleriją. tll 

i i.-iut**s Tarytai. Ji turi liilint 
Veiklią ta i iun*ią Laiiii*>iim'U*-. 
I.i- ima jau yrn <>ii<-ijiiliai pri- 
p.izilitu kelių ii -iltritlii) vieš|ui- 

*ia pri|Mžiuta \ oku-tįjo
ti- Britnuijo*. Xet ir 

tll Lietuvą 
alini pnpa

v* ninui- ta-v<-ik visuons-t savo 
I Vi-z*’ j<- ir tvarkiai pildo jia savu 
I uždavinius. Ziimgus-gi gyvena Amerikos lietuvių Tarybai.
ir vaduojasi daugiau laisva va- j 
,liu. tiyvi-iiiimi tvarka yra nu
statoma |>n>1u laisvos valios' 
imiiiatai*. Tas, žinoma, išnug-1 
stina žmogaus esybę, bet kartu 
duota jam progos išslysti iš ' 
vidurinio kelio. X<>r* žuiogu* i 

l ’uri protą daug tobulesnį, negu 
luipnistų gyvūnų, lečiuus. žiu j 
i.-kiiiH-. kuip jis kariais iiUĮnm-1 
l ___ ____________
Natūraliai dėsniai tuntui esti ? uldetnaru 

sulaužyti, žuiogu* į 
prieš juos, iš to (taškui (lureinu 

Įi-*igitmiiui*. ta-tviirk*- gyveni-1 

* m*-. sil|>na|>n>ty*tė.
l!*<l*-mii» u-'-k-ln. yra kium-

nob-gijn. Ji- inirodo. kad dau-(čia savo bruliaui* — aukoto 
gi-li* žmonių prieiiui prie kri-|j*ms širdingiausią ačiū iiž 
inimdiškų prasikaltimų cb-li-i ją - *ni. kml. nors gyvemtami toli 
iH-iii*rii*ali»k** proto. Nenorma 
liškas protu* į 

|iiinit*iu r.-ivcld* um*- ki-liu.

tall*lil*a pu

4-*ai Grumi Nt., 
Brooklyn, X. Y.

< i erbiamieji:— 

Hiuotui turime garbes 
nešti Jums, kad Lietuvos De
legacija Paryžiuje yra gavu- 
-i iš Pittsliurgli'o. manome, 

luipiasti/gyvuuų, triuuu'š. žiu" l*»-i'ptu.- čekiu į Pary- 
22 _2, .2 '._____ 2 ,  į^m“ “t’rvdit Lyonnui-’’,

ta ir iicstuivaldmuu pali'cka. Į'•nk‘>. pirmininko prof. X 

............... .. *’ J 'ardu. •2X’>.t«Ki 
prnrikutata *r“'ikų. Itioiii |u«t laiku gnu- 

ta pinigii ir i; Xew Yorko.
Delegnriju priėmė tą sau- 

l.-ią |*ug*-|lu> dideliu džiaugs
mu ta-i iiarigeri-jinni ir siun-

už jūrių, giliai nljuut* 
gi purvinti ilriž-|.»tuiiiftutM-n*‘ 

JU-* ir
Milkų

Oolitai (Vitaiaas guk). 
Rugpjūčio 24-tą diraą Giedrai 
Čių bažnyčioj buvo ir. Baltra
miejau* atlaidai. Pamaldoa tą 
dieną tarėjo būt lietuviško, 
(čia paraaMa. hunu putaūžo- 

kos kita lyriško.), fauonių,

| suvažiavo daugybė. Bažavčia 
buvo išpuošta Ihdavaičių pui
kiais vainikais ir žolynais ir 
ebora* buvo labai gerai aut- 

. varžytas Prasid<*jo pamaldos 
Kaip tik »ugydo “Avrala*

pradėjo trakiškai. Pamaldos 
turėjo nutrukti. Lenkai, pa
giedoję ir dar nepabain* K>*»- 

' mė*. bėga triukšmingai j kle- 
' boniją, išlaužia duria ir išvd- 

' ka kleboną, nedavę nri kepu- 
nta pasiimt, į prirengtą jau 
vežimą; paskui veža jį visaip 

' juokitami. kai didžiausį pikta- 
darį. į vidurį miestelio ir to
nai sustoję pradeda tyčiotis 
tai|i< kaip galėdavo tyčiotis 
krikščionimi* tik pirmniriai* i 
krikščiony ta"-* amžiais |*ago- 
nys.

Lietuviai širdį skaudami 
žiuri-jo į tokį lenkų žvėrišku
mą. Is-t priešinti* negalėjo, 
t-e* m- vienam, liarslžiusiani už 
rtot už tei*yls- lenkai kumščia 
užkimšo bumų.

Taip lenkai, pririautiav lu*k 

gana savo žvėriškumu gulų 

gale *avo kleboną isven--.
Per naktį atvetė kleboną j

Vilnių. Vyskupui. Vyskupo 
tilo tarpu nėra luiliiic.

Parapijiečiai sakė: "Me. į 
kh-lioną nieko neturim*-: knd 
viską 
auk-u 
linini* taip liepė 
cn* padaryti. Tai ir daraine 
Ir vi*u* kitu* lietuviuf d.ir

I Lai Plevėsuoja Vėliava
I ...Kiekvieno Lietam

Nėra gražesnė* daikto papuošti lietuvio namą kaip 
ženklas jo prigimto krašto,—to krašto karia po tiek ilgų 
metą vergijos vėl ilgimi. Ube fauna.

Ilgą laiką mes abejojame kokia ištikrųjų yra Lie
tu km vėliava. Dahar tikrai tinaras. Jonas Ė. Kara-

tikrą IJetuvo* Valstybės vėliavą. Ta vėliava kari da
bar plevėsuoja |k> visas dalis laisvo* lietuviu*.

Tų vėliavų gulima gauti visokių, gražių ir dar gra
žesnių—ir už žemą kainą. Tuojau tižzizakyk jiririųs- 
damas savo užsakymą au pinigaus adresu:

MI

lNIVatm
VALIAVŲ KAIMO*:

Xu. L Drulsri: 12x18 colių; ant lazdutės su 
laumksuota viršum-..............................

Xu 2. Kilkim-; 12x18 rolių; aut lazdutės au 
jmauiteuuta viršum- ...............  ILUU

l'l piUlei uiutolsamc.
Draugijoms. Kmiiitetanis, Krautuvniukains ir 

Agentams |x-rkant <biug. dumiam*- nuošimtį.

Miuoiui prisiunčia f................ ir meldžiu man
prisiųsti vėliavą No.............su tn išlyga, jei man vė
liava nepatik* galiu grąžinti atgal ir gauti savo pi
nigus.

\ ardas. |<avard*

Adresu

Miestas . .

Lietuviu Laivas
Išplauks Lietuvon
Lapkričio 15d

Kuli* dar nurita pasiųsti Knl***lų dinumj Lie 
v*n, tuojau* siųskite, žemiau paduotu adresu:

Pnstatynui. gvarnlit liejamas. Dešimta dolerių
tu uz. persiuntimą kikso 2 p«tų ilgio, l<į perlų 
ir 1 *ri už persiunti

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Boiton, Man..



Aiužiuut 16 iki 25

GENERALIAM OFISO 
DARBE

*

<1

Mergaite* ir moterų kurio*

iki piri.

I

I

CICERO. ILL

N*. 
kx»

Gero* algus pradedant. Ne* 
|Mt|>m.<tai ^eru proga iJ*ilaviti* 
Inai.

Gydytojai kainavo ligi fiCO 
markių.

Pato

Valandų. H^MI iki 4:45 Šulnio 
mi*

rSKMI't «•!>*.
tX.U4tSM tUžBM »C‘ : 
i«a r- < «i.C*tua Lai 
n *a MR statytu* «i>4

ki Amerikoje. Liaudžiai gvriauiuai nupran

oilu lie- 
saldžiai 
et atėjo 
kurijoje 
ti tėvy- 
i> 
ėti, kad 
rius ik 
mo pa- 
kęs ėia

veikiama kaip ir 
kitar, tik nėra kam j laikraštį 
parašyti. Viai veiklesnieji už
imti darbais: vieni Lietuvos 

i tėvynė* šelpimu, kiti parapijos 
reikalais.

Spalio 36 d. pastangoms 
gi-rb. musų klebono, kun. A. 

■ Rainiškio, Imvo surengtas pa- 
ra|ajo* naudai jiarilinksniini- 
inas, pavadintas rojaus dar
žą*.’’ lštikrųjų buvo ko pasi

nė. Visų ūpas tavo pakilę*, tik 
gailu, kud trunųias luikas buvo 
duotas pabuvoti tuma “gražia- 
ms darta" Ma tik 8 vuhatas: 
2-rų prasidėjo, o 10 pasibaigė. 
Injilaukų buvo 81.OJO.75. Tai gi 
gražaus pelno liks parapijos 
naudai. Didelis aria priguli 

1 klebonui už sumanymų sureng
ti tokį “daržų” ir pasidarba
vimų. Ariu parapijos komite
tui ir vyriams ir-gi už paai- 
■lariavinių, o taip-gi žmonėms, 
kurie atsilankė į tų “rojaus 
daržų” ir už gražumų negailė
jo kambarių Aria taipgi ir 
sescrims-mokytojoms už išrė- 
dvmų “rojaus daržo.”

Mu*ų klclsma* pa raitijos rei- 
kalua puikiai veda. Klebouau-

įgijo*, 
atimu 
menė* 
targų 
uruso, 
iošta*i 
ir ki

nu* bei

AUklMMUUAM 
jas ataus 
dėjo prie pakėlimo liet, var
do sivtimtaarių tarpo. Viena 
žodžiu, keuoshiečiai turėtų Im
ti dta ogi až jo darbas.

l’rie pragos nariu pabrifti ir 
^Lubuj d******1

L. R, K. rėmėjų skyrius dar
buojasi kiek galėdamas. Surin
kti ir išsiuntė L. Raud. Kryžiui 
pinigų <204.25 ir dvi dideli dū
ži drabužių.

& L. M. K. X 22 kasga a» 
ta jo 1008 ir tr. Fttru dmtai- 
ja taip-gi ataeje 82340. Lai 
nenuiūta kenoritieriai gelbėji

me braiųpiM manų tėvynės, Lie
tuvos.

Labdaringus tiųjaugiM kuo
lą taipgi darbuojasi. Nors ne- 

~ —- — - -A—.- - —- *- l^tUU PtlMllvCiv, ]NLMlR
pūdan ti rmtinę ir pasiuntė j 
t'ent rų. kai|» plytų <icl staty- 
nsi našlaičiam* pri<*giaudo*. 
Muu rtski*. kud rupinimok nuš 
laičiai* yra netik pagirtinas. 
Is-t garlšiiga* ilsrio*. Tai-gi 
geistina butų, kad prisirašytų 
Įirie• kuo)to* kodaagiaasia na
rių. nes vienas dešimtukas j 
um'-iii->|. rudo*. įnašas pinigas, 
o |<er daugumų susideda didelė 
stiliui.

I jipkriėio !) <1.. šiii metų. Kv. 
Petru lutrapiju* svetainėje, 2 
vaL po pietų, lsabd. Kųj. kuupo 
rengia vakarų. Vaidins “Dak
taras iš prievnrtiM.” Veikalas 
galui juokingas ir painnlrinan- 
ti*. Pclmi* ris našlaičių prie
glaudai. Geistinu Imtų, kad ko- 
įlaugiausia atsilankytų, ne> čia 
galėsime prisijuokti kirk ka* 
non -iiiH-, u tuu jiaėiu pagelliė- 
*iuit' nušbiiėiam*.

Kasi ertus

klausyti arba gražių
mriiodijų, kokias žmogus ant 
instrumento gali išdirbti.

Žmogus muir-biime m auko
je randa nusiraminimų; nupuo- 
Ituų ūpų pakelia iki tiek, kad 
jgaana daug tvirtesnį pasiryži
mu, negu kada turėjo pergalėti 
visokias sunkenybes, kurios ga
li pasipainioti. Muzika ir "ga
nto. jausmus sukelia iki tiek, 
kad noriai už savo tėvynę gal-

Musų koiotiijoje yra nemažai 
žmonių, kuriu itažjstu dailė* ir 
niunkos vertę. . Esame girdėję 

daro tmRimui, tad tankiau 
butų panašų* koncertai, kad 
daugiau turėtumėm žmonių, iš
silavinusių dailės arityja.

Atsirado žmonių, .vorinčių 
lavinti** muzikoje. Dauguma iš 
priaugančios kartos nsikinosi 
kaip galėjo. Reikėtų, knd tas 
darbas smarkiau pažangiuotų. 
Tų supratę, mus vargoni.vin- 
kaa, p. K. Mikalauskas, pradė
jo dusti pijam letaijaa. Apie 
jo gebamus nėra nei abejonės. 
Gerai išsilavinęs smuikininkus, 
p. K. Bičiūnas, dnlmr duoda 
lekcijas aut Miliuko, šita proga 
turėtų pasinaudoti visi, kurie 
tari palinkimu* prie pijano ar

je ir tarp mrųjų, nea tuaani žy
miau pakalsima aavo tautų tar
pe Intų tautų pasaulyje.

Pr.

Bėpttu, 
Vincas Rvaikauakia, Vincas 
Kuliai t is M žmona. Minė tavo 
dėdė, Juuaapas Stancikas iė 
talpių; mirė Tribiėienė ir 
Venckienė, Mirė Slidžiai iė 
Bartininkų, Juozapas ir antro
jo vardo nepamenu.

Tolimu, musų ūkininkai 
■laug nukentėjo uuo vokiečių 
jungu, kurie iuaiavi- grudus, 
mėsų. sviestų ir kitkų. Reikėda
vo dirbti ui mažiau*] atlygini-

JAUNOS MOTERIS

PRAME8IMA8.

Dr.ULT.STRJKOLTS 
lAKTtM* \ 'Maitojau n «*Ki|«evM. Uotam mv. gyi.a.r>-« «>eta 1 ta -

■tu *-
*•
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Uždirbk

•JSii’SI
Intaų

ėlASTER SCHOOL,

190 N. SUta Str.

ta vr- 
į. Vai- 
u> su-
ra vo-. 
auga 
•retai 
darė- 
tat vi t 
kla-’ 
rieto* 

iar>

TttUtu Marį ir
l*uhur”j* <lNugrlt» Fprfii 
fl^ju i; jtia iMinieginm daikK 
Kuhuniigt*** tautu* tluilę uioiui 
apArrimti ir visa* |*M»tanga> 
tli^in. kn*i ji |>lt*tuti)hi ir kilty 
iki auę^taUMu Iujjimhu. kulų

ŽLJmkys. UhiraguJIL, ga- 

naujančių Lietavos tarimaiir- 
aėje. Tarp kitku, raM>: 

tad mes, Lrapuldas ir 
aiafcas, tarnaujame IJetuvo* 
kariuomris je uuo gegužiu 3).<L 
Gyvcnatis- Tauragė* kous-u- 
danturojr. IJetuvo* narsioji

tatariais prieisią, t- jr. beHeri- 
kais, Isidnia, vtaeAais ir ru
sais kolėakiiiiais. Rasų bolševi
kų kruvinas batas jau uemin- 
džioja IJriUVus žemės. įgriu
vos narsi kariumueuė juo* iš
šlavė lauk iš Griuvus. Lenkai 
dar yra užgulę ant Griuvo/, 
širdies, sostinės Vilniaus. Ko
vo jaus* prieš vtaerius ir ru*u* 
kob’-akiiiiu*. kad kogrriėiausia 
išsikraustytų iš Griuvu*. Mes 
lietuviai piliečiai įsutaoiiiue 
priešam* nei virinis |wdi>* nuj* 
irutės. Mes esame |msirengę 
kovoti iki iiaskutinio. Jei ka* 
uorės užgrotai inų* -irmę. tai 
pinus tegu |«*rei* per uiusų ku- 
Mta

laii gyvuoja Lietuva! luti gy
vuoja iirpriktaiisonui valstybė!

Po visu* mus valsčių* visi 
Getui «* piliečiai su lietuviško
mis vėliavomis vaikščioja gat
vėmis šaukiiami: “Šalin bolše
vikai! Šalin lenkai imperijalie- 
tai! šalin voku«-iai okuĮia'itai! 
Šalin rusai kolėakiniai! Valio 
laisva, iicpt įklntisonui 1.11*1010 
ir sostinė Vilnių-! Valiu -Mažo
ji Lietuva. Imi usi |h> vilku
čiais!”

Meldžiaus- duoti skuityti 
lui-kų 1 i*i>-ms Griuvus su- 
tutiite. ir jn* ir visi Griuvus šu
niu prijanrkit tėvynei.

Leopoldas Jtdky:

Prie mnsg įvyks ir takių 
permainų: kų |*rki—reikia 
lirungiai mokėti, imnlumli— 
brangiai gauni. Arkly, viduti- 
aso gecuase knūmoja iki 4JOOO 
markių. Karvė vidutinė ŽJOOO 
markių; kiaulė IJMO mr.; avis 
AX). Rugių pu ra* 100 markių, 
miežių—1UU; kvierig—300— 
230; bulvių—20 m. Dra]anos 
ir-gi brangio* ir gauti sunku. 
Kamašai (rivetykai) 100—150 
mr.

Dalar aš, tavo matušėlė, 
meldžiu, kad kuoveikiausia va
žiuot tauri namon ir mes sems, 
Agota ir Dėmi r iii, praiem va
žiuoti kuovrikiausia. Mes tavęs 
laitai |tasiilgonic.

Tavo švogrroš Kazimieras, 
grižo iš vulusčių liciaisvės. Yra 
nesi eikas, dirbu nieko ni gs11 
Me. semiMli širdingai dėta- 
jam. už laižtaii. m tarine man 
apUakri. Mm jaa senai lataė- 
me ir vri lauksime.

Dabar ai draugas. Vincas 
Motam, ean grjta iš Vekiati- 
jo*. Sveikina tave, mielas draa- 
ge. ir linkiu viso gere.

Sudiev, lik •■■rikas 
lankyta*.

Tavu

TAVORU IR M8IUNT1MO
SKYRIUOSE.

Merginos ir Jaunos moteris 
kurio. Kalite serai ir Kražiai 
rašyti, ir galite gerai skait
liuoti arba dniknoti ant d pa
kuojamos mašinėlės, kurios 
ieškoti pa* toru tu darbo arba 
tik ant nekurio laiko galite 
gauti tanais paikiau vietas 
musu Tavom Skyriuose.

TAVORU IR IŠSIUNTIMO 
SKYRIUOSE.

Iš Judrių kaimo. Naumic-ėi< 
vnl.. Tauragės aja&r. B. Stati 
cikn-nc mivo laiške V. Statai 
kui. stumi. I’hi<*aguj«. tarp ki<

A pliekoj Sidabriniu Daiktu ir 
(■raina skyriuose. Peržiūrėti 
dalyku*, surišti juo. i pake
liu* tverti pairai post užsa
kymu*.

niki ntouA.
Šils.*.' .*»>• .-.vVXJ«. « ■»*■>« ca.mv 

BjIUsi |tt Z kuit’iMGua. liktai > n»H'j 
•(Rutilu, puiku 
(•iltuti MRk«'». >to<«a iktatnytua 4cl 
4*utufd)tuo •PA®M* taDGai
.IRI F.. ,r . , ■ . Viai
MbtfoRIIH at -ri I l»muk«'1L |t-R-
dus ©esą arti M 1 DI*«»-
Rtaa )ru hrt
|Mfk» luojaus gtdl BURUktl Ui

••
••|M< M <• IM- rt Hl- C o.

IMM» U. 4Rllt Mtu <ltts.*<o.

TOKIOS PFOGOS DAR JUS
NEESATE OTRDEJE”

* Msiu 
«r krivi 
>»» r»t 
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»• >•

ANDCO.
iftan St

MOTERIS
Dirbti Mu*ų

SIENINIU I*OP1ERU 
FABRIKE

Valandų* 2:30 8:30 vakare 
Gero* aljto* praduai.

SEARS ROEBUCK AND CO.
Roman & Arthington St

!

Itl lk %!.!%«. V>

> k

jnk
VAL

Dr. C. Z. Vezelis

Dr. S. Naikelis

Ocara Of n- •*
4*4T W. 14-4* m 
Pb«xe Cicero S*

ax34 W. •*-t> M-

JOKRuVOLON

roj kapoj arti Chicago* m <lar- 
biniakai* neturime jokių no>u 
.įpratimų. Gera užmokesti*, 
atsišaukite tuojau*.

IM Re. Rtatn ktr.
RamažM

RSKAUTOL
t guri Užbertai.

Dirbti prie lumherio 45c. į 
valanda, 10 valandų j diena. 
Atsišaukite

DAVTD 0. MAXWRIX.
44 A Karias Ava.

U. S. Yardi.

KUh UJItU*

Dr. M.Stupnida

!L.-| ^UlU* |**H*A'|
tKiue pr»r ki'nl.kiMto.
O«1iM kitMualt (Itaa. Jeigu kurtam t* 
Gerbiamų Klebonu takiau retkJinf-u. 
lualourklte u tm ta ūkti Į

liriugn' \>latiut«lia< i><>.
1BM» W. |« Krivi (Uap, IU
<!•. A->

it

Dr. G. M. GLASER
l*tafcuk«oja :» mMal 

<XMa SIM M. *<«»“ at.
a. o* ts-n> m <-*kaa*. 

SI'IK-t JA ŪKTAS 
UtCOTMt.. V, nik,. taisei •.*■»- 
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ori.M» valanihžr. No« • rrtj 
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T.t.fuuM T.id, UI
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DR. A. A. ROTH.
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j*ak_*
Ii MOBTH UDK.

MUDUlt SU PEILIU
I

l_ Vyčių .‘i kuo pa laiky* mė
nesinį susirinkimą Matulio va

tolio lako 
I'lii.-at'i.n, 
ingloa. Ji. 
Hilu Iih-Iii

Turinti. nota svaita-'.niu įsi

kalu.

Į CHICAGOJE. r
U U BAUD. KB. KAMAJŲ 

CHICAGOS APSKRIČIO 
VEIKIMO.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Praeito kuto 3>i J. Iii- p).' 
šikai galvažudžiai mieste K**- 
■arba, Wi«_ jrilaužė j Ame- 
riran Tini" C«i. ofisą. audiua- 
mitavo plautinį iždą ir |«*ėmė 
komisų. pinigu ir įtaikių 
braagi-aylMų. išviso vi-rtės n- 
pie $3G.<l«l.

Hėėikai 'ii -avo rroldt- iš.--- 
je laukan sutiko pra važi u«*- 
jam j nutiaisiliiliiĮ. Šoferiui 
lieja- juo* tuojau- vežti j 
Buriington. Wi«. Automobiliui 
trako žitalo. Tnd jie sustojo 
ties viena automobilių |iriva- 
šlavimu. Ten sutiko fudieMumą 
ir tą nužudė. Ir visgi privertė i 
šoferį juos nuvežti Įia-kirtim 
vieton. Taip plėšikai ir dingu-

I via* grubia.
Dabar iš Hol Spring-. Ark- 
naršauau jog tenai jau su- 

areštuotas vienas iš t r trijų 
galražndiiit Tai esąs kok* 
Loveday iš Keavruod, šab- 
□dragos. Jauna*. pa-it orinčia 
tėvų sanas.

Aią savaitę jis Ims parveš 
tas Cbieagnu.

riaonr pavyks driekti 
surasti ir kįtuod., juk-

atbaM kvmkį avto
BILIUJE.

kuotn<-l Ik. Cii-liuny n-»i.-. 

jo valiuoti nutomobiliii. kur- 
riavėju ties uaiuai- pu uuiil 
SI Vert 61 įdare, viduje at- 
rado psunrstą ajne Kl Hiėn-*. 
mų kūdikį. I*rie jo už.klcdnlo 

buvo prisegta korčiukė -n pa
rašu:

“Aito kūdikio tėvas vr.i 
X*ke l.illis. gerai Įsilicijni xi- 
nomas aplink llalsted ir tO 
g»>

Ik. Citsbuny kudiki |<:iv<-lė 
jiolirijai. Aitu |msakė. joj uit*, 
ko nežinanti apie joki i.ilG-. 
Pažadėjo im-itririniiti. Kudi 
kis nuvežtus iirii-glnudoti.

Autoj*! U--ritr.il. tu i.oiImi 
narįh-itenanta- |sdkiuinl:as 
ž*mnri- T. A. Junkin, i? trie.-. 

th-lh-vn I;rati * -i 
-.-i i: ė-l.-i į \\ adi 
yra turtinga'. Va- 
gyv*-na Lai,*- G«

’ m-vn. gi žs-iną pialridžia <ii- 
llerainuse ltlie'tu<--e, kur turi 
-sv., n.vmii

lk-kiau-lalil j*t daiktu* i- 
< kiragns Uasbingtoruin, faile- 
raliai agentai kelio<e grafnfo 
nu rekurtlų ilt-žč'i- -Iisekė 11 
ir Įm-ę gnlė’lių ib-gliie’-. Zirm 
hm. -luigulii' tuojau- kenti- 
kavų. ■•Saii-ė-ji” |*:ikė-lė- Imi- 
šiaudą Iriikšmų.

Ihitie- Juokino l;rau-teim 
'i iih-Iii m-liuio nei t hiengoj. 
Tad liKijaii- jam čia išjurkta 
uarantn' ir imsigamiula jį su 

( <-iu|rfi. Suimtas ji- Įinėiam 
U'asbiaglrme ir iKek-tas jut 
areštu vienam viešlmlyj. Kal
tinama- už norėjimą galaidt 

l'iaignlii iš viets*- inl-lij**- 
kiteli. Kaltinama- Uz. ,s-ri*-n 
gintą karės meto |irubil>i<-ij<>s 
įstatymu. “Sausųjų** juristai 
nukaito po į*4alyu«ų k nyra- 
ieško aaujrj aĮikaltinimn.

Tno Inrpn pats Juokiu |st 
•ava advokatą aiškinasi, jog 
tas atlikta Jrrr klaiilą. Sako, 
tarnas, krnndydamn- vi«okiu- 
daiktns. per klaidą į dėžes im- 
b’*ję« ir svaigalu-. Juuk*n ap- 
•iiuta užmokėti palauidą. jei 
jau jis tiek daug juaRiragęs.

Viekas negali Įuisakyli, ar
j»' tas jmstaiškiaiipas yra
t.-i-iuga-. nr m-, la-4 kml ve|. 
liti ein kelinnui' lmi-us tr.lkl- 
nm- tai kmmiškinnMa kai 
kurių “sausųjų** Ii* |«*krixijn.

Ih-I tu atsitikimo “-au-ieji** 
sujudina visų spaudą. Kad 
tuo tarpu yra svarbesnių rei
kalų ui tuos niekingu* Jun 
kino svaigalus. U<-t apė- tai 
n-|mgnlvojnma.

bumaimyta keturi po 
LICUtM LEITENAM 

TAI.

H. I>. Cltild, ii Co.. dirbtuvė- 
je 136 So. Clnrk gal.. dirl-i 
Kaipti la-iliovitr. |s mrtų. ir 
Krank Mu-zyn-ki. Iii m. Ju
du susivaldė. Aną <li--nn dari*** 
iuetu krautuvėje Mu>xyuok
su peiliu nudarė Is-ilsivitiu.. 
Pastarasis mirė ležaiua- ligų 
ainėn.

Mu-gyn-ki tuojau- -uimta- 
ir laikoma- kalėjime.

|*> lieijtn viršininko 
i:iu -tmiaiiiyla policijai' Ii-ii*- 
natriai.

Junta-. J. 1*1* luinu iš lji«n 
•lai** į Masivelt gal. Pairu*! 
Ih.nuliui- iš \Vurn-ii nvo. į 
Mnnpirtte juirk. IVillinm lt. 
Ambros,. iš .Mnrapia-tle Įnirk i 
laiundale. \Villintu lt. F’riel 
iš Mamell gal. Į U'am-n avė.

S) Antra* sn-imdamas nu
tarta laikyti ui dviejų aavsMų 
ŽVertSidėja. .

Per N —hii lrin atšlami 
išreiškė daug minčių ir norų 
diria i a H vargstančių brolių 
Lietuvoje. Visų širdyae degė 
karšta tėvynės* meilė. Visi per- 
įėmė mintimis, kati koJau- 

riau-M pagelta įus broliams, 
kuria* nimai kariauja n prie 
*-ai.- už Lietuvos laisvę, kad pa 
linosavus tėvynę nuo priešų. 
Jie kariauja Lietuvoje. Mes 
čia. Amerikoje, turimo siųsti 
jiems pageliu) kas aukomis, kas 
dralmžiais ir kitokiais daiktais. 
Aukokime j vietiniu skyrių; 
skyriai paaių* | Centrų, o Cua- 
tras Raudonajam Kryžiai, kur 
tnk<tnnėiai lankia ištisos ran. 
kas musų aukų. Rodos lieku ne 
skyriai paataažė pa brirtą tūk
stančių svarų drabužių, bet tai 
maža ir mala pagelti*, nes tai 
tik kaip mažas lašelis varniena 
įkritęs j jūres. Aukokime gau
siai kiek ku galime. Vardan 
brolių, vargstančių, dirbkime 
vienvliėjr. nes vienybė tik gali 
iškovoti Lietuvai laisvę.

a. ratuku,
U IL K. Ch. Ap. ni rašt.

IHiHUMiiM IIMIIII ■IIMilftlUI HM

Ned., Lapkr.-Nov. 9,1919VAKARAS-HJ... S| d L. R K. I.* Cli.
■ \|rktiti laik-- tisiiiiikiliur 
\ i i. s *11111 |mii.i|*ij*>- vėtai- 
i(»‘j. K**s*-laude. Atšt<*vų uva- 
žiav** apie 2>i. Iš daugelio sky
rių u*-til-ilankė atsiuvai dėlto, 
k.id Liivo lil**zn- oras, čia įki- 
žĄiiK -iii -iamls*-niiis nutari
mu .

Vi-aĮanna sekė skyrių ra- 
Įurtai. Iš (II skyrių, Rou-lan 
•L>. Įtuai-kėjo. kad skyrių* ga
rnį v**iai veikiu: mri -iiriukę.* 
iK-maz.ai dralslžių n Į n*- sejity- 
uias skrynias, kurias žada ne- 
inikus Įiasiąsli Centrą*. Hc !<■ 
-kyriii- Įiakvi.-lė vi-ikimari vi
sa- draugija'. Hariui* vanuna- 
pirmi iu

|š .*51 -ky liaus mm |S|os gat
vė*. atstovai pranešė, kad ir gi 
turi nemažai surinkę auką ls-i 
■iralaižiiĮ. žinda ir tidian ih-iiii- 
lei-li mukų.

Iš <>l skyriaus Itriglitmi 
l'ark'o. atstovai pranešė, kad 
nemažai turi surinkę aukų ir 
teikia iš vieno -u draugijomis

Iš :i*1 to sky riaus Toan of 
Lai;*-, atstovai prriiu*šė. kad 
dalinis varomas pirmiiu iš
rinkta kunii-ija rinkli aukas ir 
raginama draugijos kad jirisi- 
dėtų prie veikimu.

Iš Cicero, Aušros Vartų pa
ra p.. Av. Mykolo Įiarap. ir Av. 
Jurgiu ĮKiniĮt. atstovų nriutva. 
Indei ir rajs*rtų iš tų kntonijų 
neteko išgirsit

Nutarimai:
1) Pageidaujama, kad kiek

vieno skyriaus vablylms atsi- 
krei|i(ų j virtinio* draugijas 
l«-r laišku* ir kviestų prisidėti 
•u aukianis prie šelpimą L K- 
Kryžiau*. -

2) Pageidaujama, kad kiek
vienas skyrių* sušauktų mase- 
luitiiigus. taip-gi krrijitųsi prie 
vielinių kb-l*mų. kad tą dieną 
nllaikytų imiiuilitas už mint
ais* karrtrius, kurte žavu už 
lietuvo* laisvę. Mass-mitingu* 
skyriai gnli šaukti kn«ta jiems 
t ia 1 ilgiausia.

Sj Pageidaujama, kad kiek- 
v'ona* skyrius ntrisĮiauzdiutų 
m: tas kortele* Mt užkvietė 
ma: Įtri-idrti su nuka I-.H.K.. 
kuria* laitų galima lengvai ki
šenėn insidėti, itiiĮi gi. kad lai
tų niinnlytn n-lre.-a* aukoja 
mielu* drabužiam- -um-Sti ir 
k ikiaiiii* l.-iike lm» priimam:.

■Ii llnielotMijo Kryžiaus Sa
vaitę pradėti lapkričio 27 *1.. t.Į 
y. I*:idėknvoiiė. dienoj, ir tęsti'kare, t y. lapkričio 5 d. 
iki graudžio 7 d. Per tą laiką ~ 
ki rtai turės -ubrusti ir kislau- 

|iriau*ia aukų surinkti. Toje 8a- 
1 vadėje sky riai šauks susirinki- 
ii’U«. rengs praknllma ir valui- 
i u*. ICeikali* kiill»‘-tojų sky
riams Įiauiriaiim kr<-i|iti<*s į 
J- it. K. Ii. Cliicar*** Apskritį. 
I Apskritys pasinipins »tira«ti 
knlls-tojii*. Kuriem* skyriam* 
t.<- laika- l>il- nepatogus, gali 
-ulig salo mirą p.i*:*kirli |*alo- 
:’ta savaitę.

I*iig*-i<iaii.inutn. kad ski
riu -ntit'ių visų draugijų val
dybų a*in-il* ir įui-iii-Iu Aje 
-kri.'io valdytai.

til \u:nrta. kad skyriai ko-
■ lnuginusiti išrinktų aukų rinkė
ju ir jų adresu* pasiųstų Ap
skričio valdytai <lel Muilinoji-1

šiuomi pranešame visiems 
lietuviams kareiviams, Cliica- 
guj ir jos apšeliiikėse, jog ae- 
redojr. lapkričio i d, 7 JO vaL 
vakare, įvyks raut ralis susirin
kimas Amerikos lartuvių Ka
reivių, “Imtuvus“ svetainėj, 
.T249 So. Morgan St- Chicago, 
UL

Visi susivienijimo nariai ir 
taip kareiviai bei norintieji bū
ti kareiviais esate kviečiami 
Imtinai atsilankyti, nes turim 
<mmk rvgrw| kwtw
ri tarti būtinai atlikti.

Vieaaa ii erartana 
kaip jau Murma, jog 
laiku mes sulauksim Ishai svar 
litus svečius, pinną ir Įmskntinį 
gal sykį imi-ų istorijoj, tai yra 
IJetuvos Militarę Misijų, kuri 
neužilgo atvyks Cbiraguu.

ir norintieji tarnauti savo 
vyaei turim pasirodyti, kad 
galėtumėm kogražiausia Misiją 
patikti ir jmrodyrt, jog ir mes 
esam IJetuvos sunai, jog pasi- 
rengę stoti į kovą už jos lais- 
vę.

Malonėkit atsilankyti visi. 
J. J. Zaakua, ('. rašt.

Pirkite

Lietuvos Valstybės
Bonus

•variais. Yra daag svari u ų da- ! 
Ivkų aptart kurlink vakaru, ku-. 
ris Ims lapkričio 1G d- š. m. I

A. B.

LAKIAI S UETUVOS. ;
I

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE

901 W. 33rd Street Art Bridgeporto
Tcucaplaukia jos uri vienas Turime įvairių laereigiasafių 

gėrimų. Tarime alaivraiati ir K’E (AEA1CO. Turime kranas 
skyrių isMunrianu- laiškus ir kitus reikalas atliekam. Turime 
įvairių laikraščių.

Turime Preaideuln A. Smetonas pareikštų Ir spalriuatų 
trirgvaUdų. Tegul kiekvienas vienų H jų įgiję.

čte yra "IIUAUGO" agentūra (šalima Ka fauti "Drau
gų” nusipirkti, paduoti į jį pagaminimų ir darbų. Tariam 
taippat knygų ir maldaknygių. Prašome atsilankyti.

I.iot. Darbininkų Krautuvėj. 
!«>l West :« Street yra du laiš- 

; kai iii laetuvos, vienai Vincui 
Karaliai. Paaaratto ApukriUa, 
kita* Juonį PiMtnai Taura
gei ipdrilMi, jau suvirti mė- 
nuo laiko a niekas jų neatsi
imti.

Susirinkimas bu labai svar
iais. Turiną- daug reikalų, ku
riuos reikės aptarti.

Kviečiu tat nariu* koskait- 
liiigiaiisia susirinkti.

Pnulžia t vai. vakare.
Pr. J. Paliulis, rašt.

JIE PADARE KLAIDA.

in l’rpnv eiti

IS BRIDGEPORTO

lai 
*u

m 
t 1

filANDIE APTARS 5 CEMT’I
KLAUSIMĄ.

B. J. Jakaitis.

Pranešta. jog Stata* Pllblic 
lliliti*-- komi-iia šiandie ga- 
lut imti :i|>!:tr- klausimą ar už 
»ažinėjinut gat vekariai-

■ 7 ■ ■ ' .
gili i liti .*> a-1-fritls.

Ijipkričio 3 ,L, 8 vai. Davia 
Stpuire Įtarim svet. vietos I-. 
Vyčių k|t. laikys susirinkimų. 
KituiH- siisirinkime bus nuodug- 
nini apkalbėti musų rengiamo 
vnknro reikalai, kuria įvyks 
gnuslžio 7 d.. S. nt- Scliool Hali 
svet. Kaip jnu žinoma, tą va
karą Ims vaidinta “Išgriovi- 
tnas Kauno pilies.**

I*o susirinkimui įvyks žingei- 
;<lų. il*-liatni. S'oĮianiirškite. kati, 

ulig praeito susirinkimo imta- 
. rimo, susirinkimas prasiiles Iv. 
gini ** vrJ. vakare.

Korespondentas

laikys aara nu-oeatai suairlalom* 
•statoj l.rkrtr.o l-u * l»lt m T:•• 
*•1. rak I* U i*c*ls« skto ■veteuo je 

Ko Tahnan Avr. ^naO'Aame 
draupmi ka4 »iMiriMklmal yr* |**r- 
kriti •* k r t t rr r o j B«a Mira U 
k tek v leno n>«-n«-Mo «u irodonr.

J. RaU.

AMEBIK08 LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinti tna ubffl-Akog tr lldtuviktaori 

kalbi, aritmotlkoa. hnj rvodyMA*. ato- 
nocrarijoo. <>po«ntiac. ptrklpboo tol- 
■if, fuv Valrt. įMoriįna. abdtnoa t«to- 
PIJvM. *re*rvaflk<«b n<*l|tJltlr»ė« mkuno-

Mokinimą valandų* nuo • ryto Iki 
4 vaiatkdn* po MUM- vakarais nuo < 
Iki !• ral
310C So Hglstęd St.. Chicago.

REIKALAUJA.

J

ritr.il
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