
ST
t

I

. *

<
’ A' a I .t

5
4

y • h r

» •

«

LITHUANIAN BAILY FRIEND
A mat. A a

ICMNA 2 <^ĮTA1

a

A’

ijispastik 
tas New Yorke I

>,/ <-

* |

BEGINI EltTI

ANTROJI LAIBA

METAI VOL. IV. Na 1BQ

r
’■

»

;•- ■
■*■

f-/
.i

A

$
Gal įžvelgs teismo buvęs 

Vokietijos kaizeris
t 
p

Baka, kaizerio nubaudimu pa 
darytų jį tik gartin^eimu

Londonu, liepa* 9. — Žymi 
daliu Anglijos s į iau< los prieši
na*! teisiuiui buvusio vokiečių 
kaizerio. Tpač-gi priešinamasi, 
kad kaizeri* hutų teisiama* 
I/mdone.

Kaikurie laikraščiai tvirti
na. kati teisima* kaizerį |ioda- 
rytų vokiečių tauto* kankiniu. 
Kiti sako, jog toksai teismas 
prailgintų tik nereikalingų ka
ri- meto šird|M-ršų. Dar kiti 
laikraščiai požymi, knd teisi
mo* kaizerio lx>n<lone *ukone- 
vsiirto ramų fanončto* gyaėiii- 
m, Izindorie.

be ta, tvirtina, kad Anglija 
tuomi užsitrauktų amžinų vo
kiečių tautos pagiežų.

Priribijoma “padavimų.**
Titru-* rašo, kad teisimn* kai

zerio |iakeltų visokiu* apie Ho- 
fienzollernų giminę |>adavimu*. 
kurie išdėlis* yra liaugiiuintie. 
ji-

Sako. įvyktų taip, kaip įvy
ko su Xn|Mileonu. kuonu-t npie 
jį |iadavimni nuislijo prancūzų 
gyvenimų.

Tie jiadavimai išsklistų po 
A'okietijų, netitnilc* šąli* ir 
vi*ų pasaulį ir tuomet butų 
tik viena pragaišti*.

Iš Paryžiaus tuo tarpu nptu- 
i rimą žinių, kad teisimui kaize
rio pririinnsi Amerika ir Ja- 
l»nija. Suprnn 

I ir ltmli
i

liepos 9. — Arti 
stovintieji prie vedamųjų 
Prancūzijos užsienių reikalų 
tvirtina, kad, turimi, Prancū
zija išnaujo užmegs draugiš
kuosius ryšiu* su Apastališ 
kuoja Sostu.

Prancūzija su Apaštališkuo
ju Sostu buvo pertraukusi 
visokiu* ryšiu* pina liriim 
tie* metų, kuomri Praniuaijo- 
je Imvo pašėlęs bedievių siau
timas.

Dabartinis premjeras Cle- 
menceau tuomet buvo prisidė
ję* prie kuaMtariam bažny
tinių nuoaavyhių, prie aaiki- 
ntazn kryžių amkyktaae ir rie- 

vieannlijų ir persekiojimo vie-

Bet prakęri ų metų kari pa-
»:»---- ---------------- —ą -A--A-V— - !tII K® pMMBKIM KaiKVnt)
prancūzų airio**. Bangeli, be- 
dieyių susiprato blogai elgęsi*

Kari taip iiiBIfikaro

ApataaHBkii* Basto, jog an
dai ari parisią* nt r pakelta 
klausimas, kad Vatikanas pa
siųsti šalies atstovų.

Tam pasipriešino tik soeija- 
liriai Ir kiti atžagareiviai. Bet

tina, kad atoaajtnti rrthm aa 
Vatikanu yra Imtinai raiką 
liaga visais žvilgsniai*. -

Parlamente oficijaliai buvo 
pažymėta faktas, kad jei 
Prancūzija pirm karia butų 
buvusi sutikime aa ApnštoBš- 
kuojų Sostu ir butų turėjusi 
savo atstovų Vatikane, tuo 
met Italija Imtų bnvti<i vei- 
kinu pakilusi karėn prieš vo
kiečius ir austrus, negu yrn 
padariusi be to.

Dar buvo pažymėta, kad 
štai tokia Anglija, protestan
tiška kalis, turi savo atstovų 
Vatikane. Tad Pranenzijai dėl 
to yra didžiausia gėda.

Reikia žinoti tų. kad jei 
Prancūzija atnaujina ryšius 
su Apaštališkuoju 8o«tu, tai tų 
pudažy* neveikiau, kaip tik iš 
premjero vietos pasitraukus 
įlahartiniam premjerui (Temeti 
ceau.

Pirmiau Imvo pranešta, jog 
įvykus galutinai taikai (Te 
menceau pasitrauks iš užims 
mos vietos.

tiko, ritama tam garai. Bta jai 
ne, pasilik* kaip yra Imvo.

Tokia Anglijo!; politika.

Tokia Anglijus politika Ai
rija* reikale. Tai politikai pri
taria ir Suv. Valstijos. sakė 
Macl*tuir*on. (

IH jei kartais S. Valstijų 
senatą* imlų ir pripažintų Ai
rijai nepriklauMOnybę, touna-t 
Anglijai imliktų lik viena* iš-

R—I* 
kad te

nai bolševikai užėmę visas tal
kininkų ambasada*. |*grolię 
amlmsadų archivu* ir pasiua- 
tiaių palikta* ambasadose vie
tininku* soreštavę.

Visi suareštuotieji pavesti įėji mu„ — | art raukt i diplomą- 
speeijaliai komisijai, kuri vei-Ainius ryšius su S. Valstijo- 
kia šaipų reikalai*.

Bolševikai tvirtom, kad ra- 
areštaotieji anokalbiavę prieš 
sovietų valdižų.

Bolševikam^ ar vienaip, ar 
kitaip jau artinasi gala*. Tad 1 
pirm to jie nugina daug )ia- 
giežu* išlieti prieš talkininku*.

karė m Voki*-
•. — Kl

Uja ir
Uja ta

mis.
Bet MarPbarson žino, jog S. 

VaMijtr senatas nepadarę, to
kio klaisKagn žingsnio ir nepri- 
sieis susidurti mi nešina gu
mai*.

Kaipgi su |iaskola. kokių ai
riai nori gauti Amerikoje!

ilae IHtrrena sako, jog pri
vatiniu kelia lega airiai sko
linasi pinigų tiek, kirk tik no
ri. t’ž tų Anglija netdrakys.

Bet jri MI tai* pinigais bu* 
paremiami sukilimai pačioje 
Airijoje, Angliju* vyriaasyhė 
netoleruos sukilėlių. Kiekvie
na* sukilimą* Im* sutraškin
ta* i pi komis.

Dabar lai bent aišku, kad 
Airija negali tikėt te, nuo An- 
glijnsnitam-

Anglijo, vyriaanybėje. Rir lan 
MncPheraoe. anų dienų vie
nam laikraščių koresitomletitiū 
liažymėjo. jog Anglija nckuo j 
met nenmno duoti Airijai m- 
priktansua) bto arba "avy- 
valdaa, kokia tygteturi kadir

Airija yra neatskiriama 
Anglijo* dali* ir tegu neinu 
kia nepriklnusomyl*'-*. paša 
Itojo Mae PlieraoA
-Jia pažynsjo, kad Anglijo*; 

vyriausybė Airijai buvo po-1 
siulusi savy valdų (liana- nile). 
Bet su tuo nemitinka Airijos 
provincija Vl*trr.

Taigi “bume nik**’ suma
nymas |Mgnlinn* bu* |mnw-*la* 
šalin ir trumpu laiku Im* pa
gaminta* nauja* projektas 
patenkinti Airijų. Airiam* bu* 
duota dalinė ir paviršutinė sa- 
vyvalda. Jei aa tuo airiai *n-

Patui, IIL, lir|M»> 9. — Anų 
naktį plėšikai įsilaužė l-ake- 
waad ritate beakau mieririyj 
Lakevood. Iš banko* |*Mnta 
daug pinigų ir >>ond*ų.

W<oUngto«, liepo* 9. — 
Naujai 6eko-Nlavakijo* rr*. 
piililil.iii išnaujo |mskolinln 5 
milijonai <bil. Dnlmr Č"eko-Slo- 
vilkijų Su, Vai h jom- sko
linga rvcntuNzi.

Talkininkam* išviso ligšiol 
paskolintu B9.-l.'i9/ii'iJh<l.

Į Mažai paliko iš 10 milijar- 
| dų ilolierių. kuriuo* kongresą* 
karė* prailžioj* paskyrė |m*.

I kolitai talkininkam*.

PRANCŪZIJA PATAISO SA
VO OELEtINKELIUB.

I Ptryštoz, liepos 9. — Pran-' 
| euzijo* komunikacijų* inini*- 
1 taria (Taveillc pranešė, jog |*i 
įįvedimo annisticijo» sulini 
kintoj Pmiu'iizijoj |uitai*ytn 
5(ėl mylios dvilypių geležin
kelių liėgių ii Ii57 mylios vie 
nerių bėgių.

»

Toks pasipriešinimas vokie
čiams tik |<tikeltt dvasių ir jie 
drąsinu ir uoliau ima gumin- 
tie* prie sekančių skerdynių 
pnvergti imsaulį.

Kiti vokiečių anai jų virši
ninkai l>u» teisiami. Prieš jų 
leisimų laikraščiai nieko nesa
ko.

niurni Olandijoj*. Jiedu nusi
mano, kad Olandijos vyriausy
bė nekuoniet nesutiks juodu iš 
duoti gražumu.

Jiedu mano, knd jei taikiniu 
kai |iareiknlau» išduoti kaizerį 
— tai visokiu* formališkumu- 
atlikti utinis 
žau* laiko. Ir
ninkai via-gi m*

Iš

1

F

AUSTRIJA ATSISAKO 
JUNGTIM SU VO 

KIKTUA.

Paryžiui. liepos 9. — Gauta 
žinių iš Vienumų kad Austrijos 
valdžia nlsisnko 
Vok lelija.

Austrija yrn 
pri>pnn*ta vargo
jungusi prie Vokietijos 
lų vieni netekti Mivistovylo'-,. 
Gerinu- atsikratyti 1,1,11 to* 
idėjos.

jungtie* mi

ninžn 
ir tn<l

Olandija netikti kaizerio.

Iš Amerongen pranešam 
— V m ž neari U atl MI

Kruvinos riaušės - 
miestelyj Argo’

2 žmgu užsukta; 50 sužeisti
STREIKININKAI SUSIRE 

MA SU DIRBTUVES 
SARGAIS

J

i Tar|ie sužeistų yra ir liriu- 
Irių.

Pasihaigu* lai kruvinai ha- 
| talijai, streikininkai su auto
mobiliai* pra<kjo rankioti sa
vu* sužeist uosiu* ir vežti juna 
į ligonine*, 

j Daugelis pažeista bugjni. 
Tie buvo apžinrėti vaistinėje ir 
jutiinti į namu*.

Daugeli- žmonių -užristg 
I plytomis, vėzdai* ir kitokia^ i

Ka. tik iaėja iš diridmd* 0 
kisms. tas rara gavo ano riaB> 1 
Štarai X į

Apmušto* ir kelios mergtaaA 
ėjusios Mm. p. .tarim 4Ę* 
mušta ir niekam nekalta, dag;
< a— v _ ---------••u m n* ij nriniyw<ww> 
jauti, naršė llorgan. Taką hk-

:

IMierialyj Argo, netolie* Chi- 
cagus, didelėje Caru Rrndnct* 
llefining (*<mi|*iny dirbtuvėje 
streikuoja darbininkai. Svar- 
Idausia* streikininkų reikala
vimas- |iripažiati tlariūniakų 
unijų ir nepriimti darban ne- 
unietų.

Vakar vakare priešais tų 
dirbtuvę įvyko kruvinas riau
šės. Kuomet {Milicija apvab'- 
gatve* nuo riaašžnmkų. ten at- 

frasta du žmogų užmuštu ir 
kelia* dešimty* sužeistų. Keli 
sužeistieji, sakoma, nrpasveik- 
*•*-

Nukristųjų ricaitlm* padomta- 
mas ligi M Bet kol-kas ne
lengva sužinoti tikrąją riuait- 
liau*. Turėjo bot sukrista kar
kas daugiau žmonių. Nes kuo
ne ligi imsiaunakčio buvo gir
dimi -amivinai tarpe riaušinin
kų ir dirbtuvės sargvlio*.

Miestelyj yra dvi liguninė*. 
Jane yra apie M stati irių pavo
jingiau ir lengviau.

Tarpe suše'-stųjų yra trys 
vaikai, pašauti revolverių ku- 
li|ikomis. Viena kulipka nu
trenkė kūdikį nuo vienos mo
teriškė* rankų. Kūdiki* leng
vai |iožeistas. liet gydytojai 

i nls-joja apie jo |Mgijimų.
I Nmarkiausia* streikininkų su 
dirbtuvė* apginkluota surgvh* 
susirėmimas įvyko npie 
vakare, kuomet nestn-ikuojnn- 
tieji darbininkai po dariai tu
rėjo riti namo ir darbų turėjo 
užimti kita ilurliiuinkų atmai
na.

Tuo metu priešais dirbtuvė* 
variu- susirinku apie IJMM 
streikininkų. Visi įvairini* pu- 
btiklui* buvo apsiginklavę. 
Kai-kurie iš jų turėjo revolve
rius.

Vyriausias dirbtuvės sargn- 
t.Tuirb— Joliiimuis iša-jo |s-r 
variu- ir mėgino )uiknlls-li į 
susirinkusiu* streikininkus. 
Ib-t buvo |mrldokštas su plyta 
ir imtu ji* -punlyti. Saigų gel 
la-ti iš i" 
Imrys *nrgų. iipgirkluotų šau
tuvai*.

Prasidėjo kruvina kova.

K»s pradėjo šaudyti**

Nieku* negali tikrai |«i*nky- 
Ii. ka« pirmiausia pradėjo šau- 
dyti. Streikininkai tvirtina, 
knd sargai. Konųmnijn apgina 
sargus. Suko, streikininkai pir 
mutiniai ėmę šaudyti.

Kalis 
prisi
gulė-

BOLŠEVIKAI PLENUOJA 
APLEISTI PETROGRADĄ

Wachington. Ihį«> 
sferose nptu 
■•tikai tikra 
Petrogradu.

>1 Petrogrndi-’F

>1 OTi 
Ainio 
nuo u

dirbdiati barikada*, kad 
galima už*iglan*ti šaudant |* . 
juo* sargam*.

K<«n|ianijos viršininkai trir- 
tina. ka<l streikininkai hava* 
norėję dirbtuvę paiaati štaa* 1 
Jie -ako. kad tas nuirtam fk> I 
kėlė bolševikiški agentai, kad- ’ 
ris jau senai kurstę darbinin
ku* prieš komfianijų.

Tie |>atys viršininkai tvirti
na. kad agentai kurstę svetim
šaliu* įlarbininkas ir šitie pa
kėlę kruvina* riaušes. Kad tno 
tarpu amerikoniškų agentų ir 
jie «-*ų (mtenkinti įlarbo sąly
gomis.*

Siekas neguli |>asakyti, kiek 
tame yra tiesu*. Xe* k<Hii|iani- 
ja laikosi savo ir neapkenčia 
tokių darbininkų, kurie reika
lauja geresnių darbo sąlygų, 
ypač didesnio užmokesčio.

Gana to, knd šiandie Argo 
utnslo kni|M> įm> didžiausio mu- 

I'šio kur karės laukuose.
Daugelis žmouip ir šeimynų 

I nukentė* ir nukent '-jo dėl tarę 
tingų jų ne*ųžiningu*no. blogo 
apsiėjimo su darbininkai*, ku
rie tokiaee <lirbtuvė*e laikomi 
vergų vietoje. *

I

nuspręsta pataikinti
KOMERCIJA LR CENZŪRA.

dirbtuvė* kiemo išls-gu. _ u ,..... . Parvtiuz, liej
.rtIHII llUkl Ii .tlll

[«»* 9. l’erkr’j 
talkininkų viešpatijų atstovų 
tnrvlin taikos konferencijoje 
niKprrnib'- |>niiaikinti konmvai* 
jiiię cenzūrų -u-im-šant *u Vo
kietija. kaip tik bu* Įuituiikin- 
tn blokada aplink Vokietijų.

Ta* nu-pretulima* nepulię- 
ria. politikines rųšie* cenzams, 
kuri vrik- ir tolesniai.
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-DRAUGAS”
unrrAMitu n.vn.r mnorn

2

Teko atsilankyti į trio 
kyklų vakarėliu* mokslo ■ 
baigiant tv. Karimiera < 
demijoj, Aulro* Vartų para- 
pijoj. ir Dievo Apveiadee pa
rapijoj. Daug pasigerėjimo it- 
šaukė parengtojo programo 
pildymas. Bet užvis džiugino 
mintis kati štai, ra, lietuviai 

‘.-ugi-ba taip gražiai lavinti 
jaunųjų kartų. Lietuvių pini-

Mariai.

Lietuva Ir Ru
‘.autininkų-litaralų vado D-rr

unrrvn' uataukv tumuim

“DRAUGAS”
EKATOk MJUJfA;

8ra[ pastatytos mokyklos,
rnMMno mosui ūsai** bu-1 lietuvių jos užlaikomos ir lan- 

kaa Bkaltoal buo utalrakymo 4:«-oo« •<* • * •. • __ •—* ?
««• Nauju Metų. Noriai permainyti 
aAtom roUia priMyou ir —■»
Atriji* rialfal cvr'.auala gtąMI tlper- 
teaat kruaojų ar •sprtoo ~Mc*ry <»r4er”

' kūmos, lietui ių mokytojų ve
damos, klebonams ir vargoni
ninkam* padedant. Džiuginan
tis taką apmraiikiasM ir jta 
drų*in* tolesnius paiaago* 
plonu* austi.

N<r abejuuu*, kad lietuvių 
liarapijiaė* mukyMu* sumaniai 
ir gerai vedamo*. Tų liudija 
■e tiek gražiai suruošti ir iš 
pildomi vakarėlių programai, 
kiek ta* faktas, kad jo* visos 
-ulygintos tei*ė*e su bik> ko
kiomis to laipsniu mokyklo
mis. Mokyklas invertino lieša- 
l<> valdžios nuospn-ndis. l*rieš 
dviiiesimtį ar dešimtį metų 
apie tokius dalykus lietuviai 

Prezidentą* Wibo- *V,ŲO^ J".ir■ • _ U) n-Įjįa,,, bara, šiaa-
n*** die realia tikrenybe yra. Ko-

_ . -- -------- - . „ 'dc! siuntiie nesvajoti apie dar
. -7. . . . , j vienų augstesni laipsni — aug-ka* j laitai giria, nedaugelis . ■ ■■ ,’ M e • O Me-mųjų mokyklų, lugll

scbooir

Vien tik šiai* metai* pradi
ne* lirtuvių mokykis* baigė 
rirš 100 mokinių. Didžiuma jų, 
veik visi, ei* augštemėn moky
klon. lietuviai jo* neturi, tad 
jie patranka į visokia*. Mar
gaitė* laimingesnės. Jo* turi 
Av. Kasimiem škariamijų ir 
ten Rrii mokslų tųati. Bet b*r- 
uMčįgįi jūmm ušc krr 
lietuviu* išaitektL

Bepig mažam žmogui. Ne-Į , T-. • •
p. iTi-i-.: ~:u i . _n Į vienų augėlesnį laipsnį —

ir nesmarkiai peikia. Vargus 
yra lietus, kuiie stovi tautų

; priešaky ji, dar di<lerai( tiem*. 
' karia paaaalį veda. Tiaaa, vi

ki *■*itik ii*iai *u jai* !*■ Iriasi 
, ir aarbiaa. Bet mažas yra skai
čių* aamaunių pažystamų. Ne- 

t- dMaiia įkaičiu* aa pritarėjų.
• labai daug atsiranda kritikų. 

Mųa presideatų Woodro»-
Vilaėaų akaarfžisi

tarti prieš ttlž,
prieš lenku* 1»1> metai*. Bet 
visai nematyti mų* noro pro
testuoti prieš Rusijų. Iš mų* 
tarpo yra rtaug žmonių gne- Į „Xt.ro prieš
biančių tauto* vadžia* | *avo 
ranka* ir laintikslui varto
jančių x*iaai niekšiškas priemo
ne*. Bet tie
labiau 
reikia
mo.

Mg

kyrimų augštesnių virtų val
dininkam*. Tuose cirkuleruMu 
buvo kalta apie nepravoala- 
ra* vaMiniakuu Tarp kitko 
tirkriiraa** buvo paaakyta: 
jei pravoslavo* yra vedę* ka-

y jį negalima leisti 1^ jiem, kliūčių persike- 
«**Z"***-*’ T*1*’ ““ giliant iž Lietuvo*. {Medingai, 
yra Rusija, žuvę*, kadangi rai- tik >utono
kų anklėjimas pnkl.uso uuo ',,,^ ir 
motinom IMraingai katalikų 
vnldrainkų, kun* yra vedę.1 i|WiaK boa drao^ ir Ru,j 
rusę-pravoelavę, gahm. kriti po karri Rollij,
augštyn lygiai su .Uryti tokių skirtu-
va ir, bm jo namai ir vaikai ▼- u__ a —*-■

*“**• j Todėl Lietuvai gavus vien au-
Kai-kurie gudrų* politikai tonomijų žydam, bu* pato 

net ir Amerikoje pa*i*kul>ino 
sušaukti nieko nereiškiantį 
Seimų. Dabar rieks neriša 
sakvieeti galingo lietuvių Sei
mo, knamrt pnaiškė*, jog Lie
tuva amžinai traka Rusijai. 
Tad* iš visų pasaulio kampų 
im* rėplioti į Uetavų latviai

I Kiti mų. tautininkai nėra 
'ru»e* vedę, bet persiėmę rusų

imnaėu myli rara* 
negu Lietuvų. Jiem* 

pripažinti sumaningu-

caro Rusijoje visi mi-

eirkulenu apie paa-

j lenkus, ne* ir rusui tų butų pn 
'darę. Priaš rusus neprotestuos, 
ne* pašiuraaa ųšekoomi nesis
kiria nuo rusų. Savo simpati

i jom* jie paaukos Lietuvo* ne- 
prigulmybę.

Neparasi nei žydai.
Lhrirta /tariate ir nedaug 

turi lobio, e šydų joje yra la
bai rinng Rusija yra didelė ir' 
lobio turi daug, o žydų joje 
yra maža. M Urtava Mų aa- 
priguituiuga mo Rraijaa, lai

jo* valdžios pirmininku. P na* 
Yčą# paleido valių savo džiaug 
► mingicm* jausmam*, nežiū
rėdamas. kari ad. Kolčaka* ne- 
pripažįsta IJetnvo* nepricu! 

|mybė*.

Ka^gi bara. užM-
prigulmybų?

t
Lieka lietuvių krikščionių _____ ...

demokratų pertu*. skaitlta-j^ l’rancuaai tarnai norėt’ų 

giausin už visas. Bet tarpe jo* pta^t Ri A~

, • i-ii- _• Itik anglus remiu nepriklauau-larp lietuvių yra didele gerui “ ‘

Abudu labai
Čepinskis drūtai mokytas vy
ras, tik gaila, kad sugadintas 
rusų ir vokiečių filosofija. 
Yra žmogų* tikintys ir katali
kas, brt aavariRta*.

Jau gana daug čia pasidar
bavo ir gerai Lietuvo* klau
simų pastato. Angiai ui mu-

Užvakar sutiko 
sirašyti po Paryžiau* taika 
Paryžiuje buvo tautu* dtiaag- 1 
anuu. Londone-gi nei mašiau- 
aio avoiaokHoma ritimu**

II _• e- - - V - *rty ■ntyne*, k*u

F
ii

Amerikų ji* pastalė pasaulio 
priešakyje, o ne visi amerikie
čiai jam pritaria. Vieniem* 
rodoai, kad Tautų Sujungi 

vai arba nors pendidelių prie
dermių uždeda ant šios šalie*. 
Kiti nusiminę klausia, kur 
dingo ta* didysis idealizmas 
neseniai stipriai skelbtų augs- 
tų žmoniškumo principų !

Kalbos apie pavojų Ameri
kai iš Tautų Sąjungos yra 
daug perdėto*. Sunku jas im
ti rimtai. Ne pigu sudaryti 
pavojų tiem*, kurie vokiečių 
armijų įveikė. Daug sunkesni ► 
yra antra* užmetimą* apie 
principų atsižadėjimų.

Bet tik reikia įsižiūrėti j 
Vilnono (Militikų nu<> to laiko, 
kada prasidėjo taikos taryba. 
Ji* nebuvo atsižadėję* savo 
principų, kol jo talsn* netapi 
vienu iš keturių ar vienu iš 
penkių balsuojančių. Buriama* 
demokratu ji* (atšventė savu 
nuomonę ta<lų, kada prieš ji 
stojo try, arba keturi priešin
go* nuomonė* *W lygiomis jniu 
teisėmis.

Vis-gi tie jo prinri}iaui* prie- 
aingi uulariinai uciivjo į gyve
ninių. .lie nekartų jnu karčiui 
atsirūgo tiems, kum- IVilsonu 
principu* lauži'.

Mažiau ir nctatp stambų* 
buvo atsitikimai, kad Itendri 
Taikos Tnrvbo* nutarimai su
tiko >u Wil
A C VISI TlAjiti

prmrip

1W TV

k

I

ate susitvėrė tvirta ir didelė <

Ta taajan* snrika, kad kata
likų kuaigai nenori boti su 
pravoslaviška Rusija. Jei pa
sauliečiai krikščiony* demo
kratai pakeis' pratarto takų 
prieš Rusijos norų užgriebti 
IJrtuvų. tai visi rusai ir Rusi
ja. šalininkai šauk*, kad jų 
baisa* nėra tauto* balsas.

Taip dalykam* stoviai nėra 
naudo* kų nors pradėti. Ban
dymai susitarti au tautiam- 
kais-liberalais, kad pakėlus 
bendrų protestų prieš Rusiją, abejonės, kad Tautų Lyga pri 
negali eiti tolyn. Liberalai pro- pažins mums pdnų liuoeybę. 
testuoja prieš Cesnulį ir M.i<-:Taip rašo U Paryžiaus mums 
tauškų, bet ne prieš Yčų ir [ politikai. Galime tikšti. Dievo 
Kolčakų.

Kokiu* Uvyns 
vaiku*, tokiu* ir tari. Tie rū
pinasi svetimu* dievą* gar
binti labiau* negu Lietuvos ne-

Tamsi išrado musų ateiti*. 
Trip taagrai bate.* gri«k j- 
gyti nrprigulmybę, jai tatn-

I

I

,įl

H- 
pa

TVARKA.

k

ginu negu Lietvvai guvu, pil 
tų neprigulaiybę. žydai yra 
gudrų* potHtoaL Lietuvai Ii- 
k u* po dė
kinga ii Ji*
prisidėjo pri* mų* protauti, 
prie* lenktu, a» jie nenorėjo ryti

tr» kart* 
ir jį. bot ir

Parapijines mokyklas bai- 

rvikia tikėti. Pri. te *J-
kia pridėti dar tuos lietuvius, 
kų kitų mokykla, baigia. Tad 
lietuvių augšteraiai mokyklai 
kandidatų butų ganėtinai, jei 
dar ataušinti ir iš kitų mitrių 
galimus mokiniu*.

Netruktų nei mokytojų. Bė-ĮKolčaka* 
šery* Ksziniierietė* savaja' 
Akademija parodė, kad pas 
inu> esama sugebių auklėto
jų. Jeigu -prie jų pridėti kita* 
galima* pajėga*, drųsiai gali
ma tvirtinti, kad mokytojų 
štaha* butų našu*.

i Visa* klausima* sukasi a- 
:pie tai. kuri parapija pimiuti- 
|nė pajėgs angštesniųjų mokyk- 
Jų įsikurti. Malonu pažymėti, 
[kuri tilo reikalu juu ropiua 
imasi ir net rimti prisirengi- 
nūn ilurouii. laiukisiuu tik tin
kamo*I 
kinti.
proen

• kylu.

Savųjų Ligli tebūvi turint, 
[greičiau eitų ir nuosavio* ko- 
■ legijo* Sukūrimą*, kurio* pra
džiai ir kupitalo sukeltu.

___________________________

pnigi* pienams įvy- 
Duok Dieve, kad toji 
kosn-iėiuii-ia paeitai-

GALIMA GAUT NUSIPIRKT
Gavome naujai išleistų Lie

tuvo* žcmlapių (mapų). Kiek 
vienas gali ant jo susimali sa
vo gimtinę vietų, ramstyti 
naujas Lietuvos ribas

žcmlapio diduma*: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio

KAINA—41.00.
Tunme taippat knygelių "In- 
dependenoe for the Lithuanian 
Nation" (angliškai).

KAINA 50c.
Užsisakymų siųskite

DRAUGAS PUB CO . 
1800 W. ŠOth 8t, Chicago.

užtaMMgšta* virtau. Pradžta 
je rusai mately* j Lietuvų ra* 
■ų valdininko, o tik tuos. ku
rių vaikai nutikai auginami. 
Tėvam* minu jų vietų utim* 
surusėję vaikai ir bu* Lietuvo
je, ka* buvo Alekaandro Tre
čioje laikoje Tokia beda 
lengvai išayk* KoHako kada 
moji Lietuvos autonomija. 
_______ > fino, kaip pigų 
daigtų ji* mum* tada.

Nevykį teko matyti lietuvio 
tėvo vunų išreiškiančio taip

ja. Tiedvi partijos neprote*- 
tuo* prie* Lietnvos priskyri
mų prie Busijoo. T* aooijalis- 
tų dali*, kuri oave vienų va-

yra, noisoniuu, jmi aarnaii ir 
žodžiais išreiškė, kad nori 
Lietuvos prijungimo prie Ru 
sijos. Tautininkai radikalai, 
arba Santara, taip-gi protesta
vo prieš Pet rogradiaio Seimo

mekadėjai akmenį vidurkelyje 
palikot Nevidonai! Negalėjo 
a kineli* j gralių nuristi! Dabar 
suki* i* keliu, vos pats su ve
žimu j griovį imvirzdamas.”

Taip kuliujosi kaimiečiai. 
Daugel uuauių tuo keliu |

Atsiminė man viena pasa
kaitė.

Senovėje, tūloje salyje vieš
indavo išmintingas karalių* ___
(pasakose jie visuomet išmis- miMtų" ir ii miešto važiavo, 
tingi). Ji* su skausmu pradėjo [jojo, ėjo. Visi jie rūstavo ant 
fiastebėti. kad jo karalijos i tokio* betvarkės, treigė mi 
žmonės atpranta nuo tvarko*:1 akmens, bet nė vienas nepamė- 
apairiidę, kelių netaiso, upei ginu nknienį į grabę nuristi, 
teršę. Nutarė tad karalių* 'luip ta* ūkauto, visų kei- 
*avo pavaldiniu* pamokinti. kiemas, vidury keliu išbuvo jr

-Sargybai nematant, peraiiė- dienų, ir kilų, »r uieue*], ir 
dę*. vienų naktį slapčia nuvy 'antrų. Nusprendė tada kara- 
ku už miesto ant kelio, ve- iius.kad atėjo laika* žmones 
danėio j jo muštų. Vidury ke- |>auiokiiiti. 
lio iškasę* mųfiiių duobukę. 
|m<i< jo maišiukų auksinių pi
nigų ir užrito nnt jos dideli 
akin< n|. Atlikę* tų darbų, grį-: 
žo j savo rūmu* ir tėmijo, ku* 
toliau atsitiks.

Ant n tojaus j miestų kelia 
vo pirkliai, prekių vežini. Pri
važiavo prie akincn* ir užpy-> 
ko: "Kokie čia ne tvarki) 
nė»’ Tinginiai, ticptasali 
kelio tokių 
liai!'

suo
mio 

klintį. Apsileide-

ISukvietė jis tada žmones ir ; 
su visai* dvariškiai* nuvyko 
prie to akni' iu nnt kelio. Pu- 
lie|M- karalių, tarnam* akmenį 
nuo kelio nuristi, u |miU (iškė
lę* nuo žeinė* pinigų maišelį, 
du mėnesiu po akmeniu 
gulėjusį, išk- Iš jį angstpi. 
rude žmonėm* ir tari ;

“Žmones! Du mėnesiu 
gal aš čia tų akmeni nnt 
Ito užtilau ir |iadejtiu |xi

1 praturtėjimui į šalį paristi. 
Tai aš jiadariau todėl, kad jus 
matytumėte, jog už šį, lygiai 
kaip už kiekvienų tvarko* dar
bų, laukia gausus atlyginimas. 
Gal ne tuojau* užtuokesni* 
ulei*, kaip šiame atvėjuje ji* 
būt atėX«, bet jums visuomet 
upsimukča guriau apie savo 
namus ir šalį tvarkyti* Dabar 
eikite luino ir bukite tvarkų* 
'ir švarų*, jiostangų nesigai
lėdami, ura ju* gausu* už tai 

,uimuke*ui> laukia."
Zmuoe* supngo karaliau* 

mintį ir po to tvarko* dabo
davo.

Toki tai pasakaitė. Ji man 
atsiminė apie save ap-idai 
rius. Toki tat* iiuine betvarkė: 
viską* suversta, padraikyta, 
kad ir susirasti ko norėtum būt 

1 sunku. Nor* t:j jmsukaitę se
nai žinojau, tat nežinau, nr 
jo* mintį supratau. Gnl ir *u 

įpratau, bet no|>nrodžinu to 
"tropuuui. kokio privalėjau.

Nebe to. kad tvarkos ne- 
;iiiėgf'ian, lygiai kaip viai žmo- 
uč* tvarkų mėgstu. Bet turbut 

kito,

čioti j

ir haltgudžiai. Baltgudžių rai
džia dar Kaune apsigyveno 
ištruko* ano lenkų ir Mėori- 
bų-

M 4, i. m, Londone šydai, 
o gal kartu, ir Amerikos daro 
didelę demonai racijų prieš

Ikol viską* j betvarkę pavirto. 
' Galop ueklaužata minti* atėjo. 
"Dabar sutvarkyti daug laiko 
ima, o jo nėra. Kurių norą die
nų pesišvęsiu generalę tvarkų 
jaidnryti.” Taip ir tunau bet
varkėj.

Kaip malonu užeiti į namu*, 
kur tvarka, švaru, kur kiek
viena* daikte* savoj vietoj 
randasi. Kad tvarkų palaiky
ti, reikia jo* uuolato* laikyti**. 
Nedaug jį pastangų reikalau
ja. tik nereikia apsileirti, o 
kiekvienų daiktų j akirtų vie
tų dėlioti. Rykį apsileido*, 
maža viltie* iš betvarkė* iš- 
brj*ti: vienų apsileidimų kita* 
*eka.

Betvarkė graži tik gamtos 
tvariniuose, liet ne žmogau* 
darbuose. Miškas, upės, kal
imi yra tat varkėj ir jie yra 
gražų* savoje tatvarkėje. Bet 
tepamėgina žtnoru, savo plau
ku* betvarkėj

'kaip netinka: 
1 apžėlęs, kaip 
Įkiu Amerikc 
1 Itu-i jo* bolše

palikti — vai 
visas kudlotas. 
tik toki*, ko- 
karikaturistai 

kų piešia.
yrn tam

kant, taip 
mių, kaip i

varkėj yra tvarka. Ten 
dedasi sulyg dtauių ir įstaty
mų, kokiu* Sutvėrėja* jo* «f- 
mėn padėjo, tmonių gyv 
me tvarko* daboja dažnai 
čių žmonių pagaminti dėa 
Jų reik žiūrėti.

Anų dien parka bearia 
čiojrat riejo aoraa gėlų m 
kiati. Aplinkai nei gyraa dva
sios nesimatė. Bet neslriniaa. 
Atsiminiau, kad čia pat yra pa 
dėta žymė, jog gėles skinti, 
medžių šaka* 1 
drarata. Tri k 
nematys. Mga 
nevalia, tai iš to dar 
kari skinti tik tuomet nevalia,

> kuomet kas nor*. o ypač tvar
ko* dabotojai, mato. Žinau, 
kad tok* patvarkymas protin
gu* ir ji* veikia, ar ka* mato, 
Mr ne.

Jaučiau* gerai padaręs, kad 
*avo tuometinį norų sudrau- 
tižiau. Atsiminiau vieno dva
siškio, ji* buvo vyskupu ir gi
liu tikėjimo žinovu, kad dar
gi tok* įsakymo, kaip "keep 
off tlie grasa”, peržengimas 
yru Augščiausiujo tio*ų |au-

Brt kaip

I



Dr. S. Naikeb

Dr. G. M. GLASER

SIOUX CITT. IOWA

knygiai ir kitokį

rėmimo šaltiniu sumetė apie

Bndgeport, Conn <ia ne«c 
ii n|»ilnnkč p. K. Ceanulu, 
i tik ►uciiir* i» Parviiau*.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI'

Kiu tiktai iš Cicero nonų 
gauti "Draugą" arba paduoti 

l| jį apganinim*. ar kokį dar 
b, (job») kreipkite* prie p.

Brightao, Mm SeMsuai čia 
raaitvėrė L. K. Kr. atkyriu.-, 
prie kūno jau priairaaė 6Ū lui
nai. BirL-liu 22 d. buvo pra
kalbo*, karia* atliko gerb. 
kun. Pr. Juokauti* ir p. Pr. 
iiuda*. \ n-to* *ocijaln>tm no
rėjo | Kikenk 11 tam prakilniam 
darbui. Stovėjo prie dunj ii 
aaipėai j einančiu* j prakal
iau. Bet nieko ncpeėę, |utbėgo 
nau. Keikia vieieui* kntali 
knin* *u»ipra>ti ir neklausyti 
bolševikų.

1



Darbininkai reikalauja

REDAKCIJAI LAUKAS.

.‘K-to*

CHICAGO910 SO. MICHIGAN AVĖ.

PLĖŠIKAI SAVO VEIKIA

PRADEDAMA KOVA PRIEŠ 
MAISTO BRANGUMA.

Iš CHICAGOS UETimy 
KOLONIJŲ

- -

Hia m lie. liepų* 9 <L, 
vakare. Daria S«|nare 
-alėje I.. Vviitj irt kp. 
pu-itH-tinį anai rinkliu*, 
laukiama nkaitliagu 
Ruairi ūkimo.

BIZNIERIAI OARSINKTTrS 
'DRAUOE”

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (V/SS.)

L. VjAių 3 kp. aavaitiai* » 
id rinkimą* įvyta liepoa 9 <L. 
730 vai. vakare, ftv. Mykolo 
parapijų* *ve<^ 1644 \Vabnn- 
*ia avė. PraAan ura* nariu* 
*uxirinkti. nr— turim daug -va r 
bių reikalų.

Taip gi praiu-u, knd jau vi- 
ai kareiviai iiiu.ru kuopo* yra 
IMHrrjif. Todėl pagerbimui tų 
karžygių. kurie kovojo už pa
saulio laiRvę, yra rengiama* 
vakaran, kuri- įvyk* -uhetoj. 
lir|Mw< 12 d„ Av. Mykolo para-

Avalinių pirkliai tvirtina, 
kad viai Aevrryltai. už kuriuo* 
ėiandie niokniiia 12 >lol. iirlm 
dauginu porui. nleinanėini* 
metai* lėSno*ių ligi "’> dol.

SvafMau-ion |ui brangimo 
prir-žtaty* — tni m-)uipra*ta» 
avalinių reikulnvima* Eun>|M> 
je, nlokn -kuro- ir darbininkų 
|uibmngima*.

STANOLAX
JeZ Prieloaro

šiandie triR-ia diena kaip be- 
duibinujti Jd.iMRi knr|M-nterin. 
Streiku- lorintdini nepnnkvlb 
ta-, ik— kontrnklotiai į tinijo- 
reikalavimu* dar nieko neat
sakę. Karpcnterini reikalauju 
I dol. už darbų valandoje.

STANDARD OIL COMPANY
(iMDunat

Ateinnnlj ėritadiraj Cliiea 
gon atvažiuot Airijo* preii 
■ lenta* de Vnlern.

l'bicago* airiai ruo*in»i ii 
kilmingai! priėmimam

PERKELK SAVO PINIGUS
į lietuvių vAurunrĮ baitką

UNIVERSAL STATĖ BANK

i I

iiiu.ru
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