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Austrija Patvirtins 
Taikos Sutartį

Trukdymas ratifikuoti sutartį 
grūmoja bolševikizmn

Taip sako musų prezidentas 
Wilsonas

|
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suvėlinimas PATVIR
TINTI SUTARTĮ GRŪ

MOJA PASAULIUI.
Austrija protestuodama pat- 

virtine sutartį.

Paryžių, rug*. K—A u *1 rijo* 
atstovyl*- mieste St. Germain 
pranešė talkininkų taiko* kon
ferencijai. jog Au*trija sutiko 
patvirtinti taiko* sutartį. ir 
jog l)r. Kenner įgaliota* sular- 
1į Įmtvirtinti Įmrašai*. I»r. 
Ib-nm-r iš Vienno* atkeliauja 
į Nt. Germain.

Austrija* atstovai |m taiko* 
sutartimi |m*irašy*ių šį freėia- 
dieoį ryte Klane Ag* rolėje, 
kur paskirtu taiku bu* susirin
ke tnlkininkų įhisč* atstovai.

Balkanai nepatenkinti.

Pmluroiuti *u Austrija taiko* 
rotartimi m-Įsileakinti Balka
nai. taigi JuguetavijfM tauto*. 
taipĮml Rumunija. To* tauto* 
tvirtina, jog tn sutartis m-n|e 
draudžia svetimų Inutų mažu
mų Austrijoje.

97 balsai prie* 23.
Narijonnl'- audrų *ii*irin- 

kinta* Vietmoje ap-varstė įni
ko* nutartie* sąlygas ir unitai- 
*nvo ĮHitvirtiuli lž Įsitvirtini
mą Indsavo :*7 at*luvai, gi 
prie* 23.

Podraug *u*irinkium* |mdn 
re prote*tų. knd Anetrija *u 
tartį Įmtvirtinnnti lik *u prie
varta.

Nu*irinkimn* tuojau* į<o tu 
padarė rezoliucijų, knd Austri
jai y ra naudinga ateityje jung
tie* *u Vokietija.

tUVO 13 ŽMONIŲ

Paryžius, rug*. 7. — 
Toulntise suriilaužč du 
kiniu. Žuvo 13 žmonių.

Arli 
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CHICAGOS ARKIVYSKU 
PAS GAL BUS KAR

DINOLAS.
Rymos. ų šventoj • 

Tė\«» k«»ti*i*t<»nn* ji % k« iinl 
InpkriAio nr 
Bu* -kiriattii tuiuji knnlifitthii

K:tlh.*inin. ku«l Suv. VuUtijo* 
«u«ilniik» 
ih»Ių. | knriiiiH»lu* 
PllilndllĮbijie 
ktvy»kup:<i.

Y m iiniy. 
Ini* pn«kir1n«

Kak

i.ių kardi- 
nužiūrimi

I nt

g ir lėni 
rdinota*.

Ici

J

Dm HriaM. lova, rng*. R— 
Prezidentą* U'ilrenas čia kal- 
la-jo praeitų šeštadienį. Ji* lai
vo atlcrliavr* iš Karna* Cit v. 
Mn.

Kaip kitur, taip ir via ji* 
gy-nė taiku* sutartį *u tautų 
sąjunga ir reikalavu, kad su
tarti* kuoveikiaus Imlų rali- 
fiknuta.

Amu prezidrata, Kur. Va! 
stijom* grūmoja holževikiz- 
mas, knumrt užtrunkama rati
fikuoti sutartį.

Visa* pasauli* Įmsiilgę* lai
ko*. Ir kuomet ratifikavimo* 
taiku* sutartie* vilkiuaiua*. 
bjaureja vi* labya tie analai, 
katrie sunaikino Rasijų. Nie
ką* neguli Įiasakyti. kaip tie 
nuodai gal."-* Įirigyti šitam 
naujam |*i*aulyj. liet Įovojn* 
aišku*, ne* taiko* sutarti* w- 
Įir.lvirtinama.

Gerbta aenatą.
Pn-zi.l.-ntn* kaltinu senatų 

už vilkinimu* taiko* sutartie* 
reikale.

Ji* Įmžymėjo. jog ji* gerbiu 
-eiuilą. kai|*i šio* šąlu** į*ta- 
tym.lnvį kūną.

Ih-t jei senatų palyginti *u 
įniko* sutartimi, tai Įiastaruji 
yra lalijnu* svnrlie*nė už |mtį 
senatą.

S-nntiis yra gerliinma*. liet 
kai-kuric jo nariui sutarčiai 
Į.rieštamiyn privatiniai* žvilg
sniai*. Tokie prieštarautojai 
yra m- ka* kita*, kaip tik tie 
žmonės, katrie nemato saliai 
pragaištingumu, jei sutarti* 
neimtų Įiatvirtintn.

Monroe doktrina nepaliečiama.

Pa«ak Įinaidento. Monn— 
doktrina tuntų sųjungo* san
taroje įpinta ir iiĮisaugotn. 
Kitai* žįslžini* tariant. Mau
ru* doktrinų yni nepaliečiamu.

Tud I—reiknlo. suko prezi- 
d.-ntu*. *utar1ie* ir tuntų są

jungos <>|H>ni-nlaii džiovimi 
'•iii.-g.-iii. i iipintlnmiesi niškin 
Iii. kad sąjungų grūmojanti Įta
rių Siu. Valdijų ėi.dyl—i.

Ne. snkė Įirezi.lentu*. nepri- 
gulėjiiiin- prie tuntų *ąjungo* 
'-.-di daiur pakenkti Amerikai. 
Gal kituoiiiet ir buvo gera A- 
inerikni gyventi atviručiai, 
lt. t šiandie kitokie įnikai. I Jib

I

METAI-VOLIV. IU.ZII

Dartns ir kapitalas.
Neratifikuota taiko* sutarti* 

t*i*kia karė* metų. reiškia, 
knd pasaulyj nėra įniko*.

Be taiko* negali »u*iartinli 
j ir kita* kitę suprasti darko* 
i*a kapitalu. Negali pradėti jo
kio rimtesnio ir tikresnio vei
kimo.

Prezidentu* sako. jog jam 
šiandie nevyksta išrišti katlir 
Įtarių gek-žinkelierių klausi- 
mu*. Ne* nėra taiko*. Nėra 
kuo remtie* rišant tų svarloą 
Šalie* problemą.

Ateinančio mėne*i<> pradžio
je sušaukiama* IVasliiagtonnn ‘ 
darko ir kapitalo susirinkimas.1

Bu* tad daug keblumų. jei Į 
ligi to laiko neini* ratifikuota 
laiko* nutarti*.

Taip yra *u darbu ir kalnin
iu Amerikoj. Taip yra ir vi*am 
pasaulyj. Ne* pastarasis lemi- 
ja*i tik i Suv. Valstija* ir iau- 
kia. ką šio* prade* veikti įni
ko* pravedimo reikale.

R. V. vuduvMjaati roit
Pasauli* lukerinoja. sakė 

preznlenta*. kaip veikiai Nuv. 
Valstijos pratlė* Veikli, ne 
Itctulrani darbe, bet vadovau- 
janėioje rolėje. Laukia, kuo. 
•net Suv. Valstijos lar* savo 
■M|t jog .yyiUMiua
taika ir sugrąžinami normaliai 
taikai.

Keliauja toliau.
Preznlenta* vakar čia visų 

dienų ilsėjosi. Popiet y j Įtavaži- 
•ėjo autnmaliiliu po apylinke*.
Jia. ■

MA PrlKA- ' lenkai reikalauja 
mu rcuoR amerikoniškos

KIAI BUDAPEŠTE KARIUOMENĖS.

i R. — Kuomet Tzlp Jie įstanu<tao, kad nori 
rumunų kartuomroė itaju l’n- apžioti pusę Europon, 
gnrijo* *o*t!lhn IbidiiĮs-'tan. -------------
lenai |*irlaiuriii<> minų rųsv«« Paryžius, mg*. S — l*-ukų 
atrado 270 žmonių lavonų. I«J premjera* llndrrew*ki išnaujo 

nikeliavo Paryžiun. Ir išnaujo 
luvėj tnrĮ— tuš- ėmė- skųslie* lenkų vargai*. 

'Sakosi. k-nkaiiL* trukdą viso
kio ištekliau* ir Iručio* kariuo- 
ii—I—* kovoti pri<-* Imlšr-viku* 
Lietuvoje. Gudijoje ir l'krai- 
lirrjr. TnipĮmt prii-š vokiečiu* 
Sileaijuje.

Kitai* žodžiai* tnriiinl. len
kam* i—rtiuirui kariuomenės ir 

KRAUSTOSI tt PETROORA ginklų pa*nuntgli IJHiivų ii 
kita* kaimyniška* šąli*. N>** 
lenkam* šiandie nori«i aĮįžniti 
pure KuroĮios.

Tad P.-iden-u *ki- čia krei|—. 
«i į Suv. Valstijų atstovu*, knd 
Suv. Valstijos S;b-xijon |ia*ių- i 
-tų nors bi.Otm karimaiH-nč*. 

j Jei ta* įvyktų, tuomet ten 
jl<*nkų kariuntnenė Imtų patino, 
šimtą ir |m*ių«ta smaugti Ii"- 
t aviu*

IH 
tasai 
mn*.

Plieno Dirbtuvių Darbininkai 
Grūmoja Streiko

Srvikų aukų.,
Vienoj vlirot 

ėių bulelių mi<> *ain|Mum atm
eta liti lavonų.

Vienam katalikiškam vie- 
nimlyiH’ atrasta *4t lmdu įniru
sių kunigų. ISolM-vikai vi*u» 
kunigu* tenai aklai uždarė ii 
kalu numarino.

DO GYVENTOJ AL

Ir Kolčakas perkėlęs savo 
stovykla.

Gelsingformi, ragą. S. — Iš 
Pdrtitnhlo krau*1<>*i gvvvnlo- 
jai. nnot apturimų via žmių. 
Jie lajos] talkininkų užįmki1!- 
Ino.

Lygiai Įiruavšainn. jog Kol ! 
rakau savo stovyklų )*-rk.’-l.-x į 
N<> vo-Nikotajrvskn.

Vakare Įmnileidn l>>lim<**ir-n 
kelionėn.

Atamlie ryte kalite* mie*iv 
thnalia. gi vafcare -Kiaus Kali, 

ltytoj kalta* inie*tuo*e K». 
Paul ir Nmnrapoli*. ei iižįm>- 
ryt—lti*nmrek. N. I».

Krlvirtadienį *u*t<» llil 
lingsv ir ll.-hma. M<>ut.. gi 
|«-nktndii-nį mieste KįsAiiih-.

K<-štndienį ji* kali** liii«~ 
tnuse Tarimui ir NestiAVa-li.

ir gmlu*. 
vargiai bu, išpildyta* 
Pn.h-n-v.kio reikulevi.

RIAUAtS VALETUOS

Gompen šaukiasi pagelbon 
Wilsoną

JAUKIAMAS PREZIDEN- įninku. Iii daridiiinkų atstovai
TAS SULAIKYTI lansfimnlė Imtinai *av« tikslų 

STREIKĄ. atsiekti.
------------- i Aitų |*<nktadienj darbininkų

Nes plieno dirbtuvių darbiniu- unijų atstovui suvažiavo čia 
kai nenori laukti. 1 konferenrijon. Paaiškėjo, kad

|

' konferencijoii. Paaiškėjo, kad 
'plit-no kor|*>rnrijo* direktorių 
Įrinuininka* griežtai al*i*ake 
asmeniškai priimti darbininkų 
reikalavimu*.

Kad 1ai|i. lai Imv,, tariama- 
|*i Įiaskrlliii streikų.

■k-racijos pinitininkui Gmnper- 
sui | m vyko tų žygį sustabdyti 
ir ĮmgrllMin |mkvie*ti Įireri- 
•lentų U'ilsonų. Gouųaraa* mu
šė telegramų prezėlentui į Kt. 
I*mi*. Mn.

Tel.-gniinojr Įiažymėja, jog 
Įtlnmo diriituvių darbininkų 
unijų atstovai sulaikyti mo 

nei*. |m>kellHiiHi streiko ligi atei- 
Inančio antradienio. Jei ligi to 
laiko Įtrezūkala* nefaridar* 
Imos. kad darbininkų atstovai 
Imtų asmeniškai Įiriimti pUe* 

streiką* neišvengiama*.
Prvzėlcutas AVilsona* atsakė 

į Goiiiį— r*o telegramų. Atsa
kymo intnl|«i nežinoma.

Washin<ton, rug*. 7.
*l«dių t; dii-nų via prezidentą* 
\Vil*oM* sušaukia taip vadi
namų dark, ir ka|«italo atsto
vų suvažiavimų.

lė-t plieno dirbtuvių daibi-t Teeinu* Alm-liko* įtariai Ke- 
niukai ta-miri laukti to |in*kvlb 
lo suvažiavo. Itarlaninkai Į*T 
savo atstovu* Imtinai nori as
meniškai pasitarti su Įdomu 
korĮMirncijo* viršininkai*.

Gi jei to* korĮMirnciju* vir
šininkai ir tolinus laikysi* sa
vo atkaklumo. at*i*akv* Įm*i- 
nuityli su •larbininkų atrto- 
vai*, lumio-t streiką* 
vengtina*.

!

Dartaiakal yra nnshidųi
Jau geroka* taika* Įunėju.

ninku unijos (jų yra 241 |«ga
mino *avw reikalavimu* plie
no korĮmmcijai. Tuo* reikala
vimu* sutvarkė I*-tolra- tų u 

irįnijų komitetą*.
I Kadangi unijos iškalsiu nusi
mano. jog m- visi jų reilcalavi- 
umi Įmtik* pli<-n» korĮaanci- 

!ja *11 Ulševikai*. |»*inn»ė *avM reikn
Mintaujoje I- kitko ym.,*“'';1"1* imremli gem-raliu 

tn*p vadinamos. |»ri<-šl*dš>-vi. . streiku.
kiškų* ri|*ų kariiiomroes Tuo tikslu darbininkui Imi-

.S.INMI. Tai buvusi<-ji karės m--,*avo. I‘ž streikų lialsavo a|iie 
<biisvi.il Vokietijoje. Tarp- tų ,!*' nimš. darbininkų. Itviškia. 
iu-ų yra ir vokiečių kareivių, kad kuom- vi»i dariuninkai 
kairė-sakosi e.ų kokio, tai rti Įmreim- streiką. j«-i reikalnvi 
šie. Illl>ij<e piloėmi. nuli tlebll. priimti.
, In kai iiiomos- yra zimmui rėkatavunui.

** įtarti *
j:ii mi,in ® k«žiiit1«4n» iw

Nor* kariuomenė mko-i vr.i ik*' .'T ’*«• 
Įomšhdš.-vikišk... 1-1 pulk. r,,,.k:,’av,,"u- .......................f';
Beit.......I atsisako priimžintii1“" Į*' “’"
Sil-rii... valdžia, kuri skaitosi l-nl"
vi.o- llu.ijo. prii šts.lš.-.ikišk:i 
v aidžia.

Pulk, 
birai su 
tikslui*. 
ki»s-ini aprengia. ĮKivnlgydinu.

Ponttae, IIL, rug*. R.—Vir
tos kalėjime lmvM didelė* riau- 
Sr*. kuomet keli kaliniai mė
gino pnl—gi i iš kalėjimo, iš 
piaudami vo-nniu lange g*-b- 
žila-* grota*.

I'žmiišta viriui- sargai 
viena* kaliny*. Try* žiihhk’-j! 
.užrista.

VftfKTIIl llIMėlIKI iretknlavimų ir mariai.. K.--I...VUAKIIM LMKJUdi Įultimalumų.

i šiandR- Patalllijujr gen. v.m 
i.li-r G.iltx turi už«-u*-« Miut.-iu- 
jų *u bu*** kariuomenė*. Gi 
u|tlinkin<'-se teritorijose ji* tu
ri dar apie 1IIŲMNI kareivių.

Itginkhvo latvius.

Kii.h.h-I vokiečiui rugpjiiėio 
2.‘i d. ii—jo Mintaujon, jie ii 
vyrimi’i.e l-dvių stovyklų* įsi 
••iu.'- tukstmičiu* rublių, nugin
klavo keli* šimtus latvių ka 
reivių. Įiuskelliė katė* stovį ir 
valdo miestų.

Talkininkų ir Kuv. Val-tijų 
oficierai. katrie kokiais imr* 
reiknlni, nori pereiti <il.upt<>-i 

vokiečių okuĮneijoje.<j*** jim-tų. privalo tur.-ti -i*-- 
eijalj vokišką leidimą. Kilni), 
jie a rėš! imjutui.

K u.anet vokiečiai užėmė
Mintaują, vienas jų ofi.-iera*. apluoku, 
nia.iom- lli*liu|i. kallssltiuut- i 

|kareiviu* Įiažyiuėju. Ind t*—
klausė ofiriero ar ji* turi vo- kari uolu.-n. - veikimu* iš Ibi 
kišką leidimą. ilyin. luniitoiiraola*. Ib-t knr» i

KARĘRYTUOSE.
TAIP TVIRTINA VOKIEČIŲ 
OFICIERAI IR KAREIVIAI.

Tuo tikslu ten vokiečiai ir 
auokalbianja.

rug*. S.—Kas laimėjo 
kare* šitą klausimų snvnip iš
riša vokiečiai oficierai ir ka
reiviai. šiandie veikiantieji 
Paliudijo* viešpatijose. Tų ge
riausia ĮmrtHlo sekantis atsili
kimu*:

Kuomet anai* įnikai. Ryga 
buvo 
vienas anglų oficiera* iš unglų 
misijos Paimli i joje mėgiim
pereiti vienu tiltu skersai Itau- 
gUVos.

Ant tilto oficierų sulaikė 
vokiečių kareivi* *anrn* ir iki j

Il.-rtm.nd v.-ikiu b.-n 
voki.ėiai* vienodai.

N.-* jo knrvivim

I

« 
II

Gnrv.
Ibi |m*tnra*i* nt.i.akė |u. 

.imatyti *u tuo unijų komitetu 
pažy m.*luiaa*. jog ji* su kotui 
lėtu nenori* turėti nieko l«n 
Iru. jog kor|**rnviju a<*isa

PRAMCUZUA NEDUODA
PAIMTI MIRUSIŲ KA

REIVIŲ LAVONŲ.

Paryžių, rug*. 7. — Prezi- 
d.-nto Itainrare Įiaredymu per 
sekančius treji* im'tu* uhlrau- 
»ta ntka.ti ir išvežti Įialaido- 
tu* Prancūzijoje karė* metu 
svetimų šalių žuvusių karei
vių lavonus.

Ta. Įmrėdottu. dėl gvVenio- 
jų -veik ūmo ir dvi tnin.Įiurln- 
vijos trukumo.

Tud ir iiimtit oniškų karei
vių (aveliui l.-nui luri-s Imsi- 
likti.

VOKIEČIAI ttPILDYSIĄ 
TALKININKŲ REIKA

LAVIMĄ.

Berlynas, mg*. 7. Voku*- 
bijo* už*ienių reikalų ministe- 
Iri* Muelb-r pranešė, jog vo. 
kiečiai. *ulig tnlkininkų no

ri.., I—t Į.ri.-lni* *nv.i norų, iš- 
įiiM-ių iš naujo* kottsliturijo* 
imrugrafą. kuiium |«i-akytu. 
knd Vokietijų* Įuirbin—ntnn 

I Įiriiliinmi it \u«trijo* nl*to- 
; vai.

v..
I

. . :: Alinti niiiMi/iiiti •l:itl»itiinLii un|*iiipiitn niiiiihifij.il ’ 7
■tnjti* ir H.

piniiinkn- 
m-t n |»rnn»44* k«urnt1«*1 ui. kn*l 

: H •htihiitiiikij nutolai turi 
k«tkiiiw lH*r« icikiilniiitiiH. t- 

ley jiKt- ru*1n iiiilinUn, ui ln«» 
»im*I dirvkluriii Untln* nptni* 
it tni|«f«nt m*ti| •|u<r» nt»nk> 

1IIU}.
rl«*k*ni ntknklu* pitono k««r 
•rnrikb* vir«initik«» |4iM«1iity 
n* Ifllvni j/.»’i«|ė tlnrbitiinkii* 

•lur l»ini tik n i tu«*jau» untejti 
ik* Iti *tti*iki^. h«*
hinr« Ikirbinitiku virwii<*tiii 
itnvgitM* •iini«ti kitu* i»rb*tiw» 
•*. kn<| Ut••neii Mmik<i.

Krcipianuui | prezidentų 
IMo-j.. |*.rit savaičių. 1-t ne

ir x »*:iU ii*»iti r««i kuli titru.

Tikroji politika neaiški.

Ik t f»iiin \ i*iik«t % 
likt*** ir 

kuri tairnlė 
ii.

•u |*i

.it . 
gul. 
p«i

Allgla* i>riri«Tn« tHIMMeliėju v ini ti’uu iif*ibijtL 1 /. tą ji. č.;i neturi 1|il*i

ir liuijjiu* |»uldniim* kareivio: riebu » Imiiilzinitll. »išt.io. Įadilik.. 
tų niekur l.tvpt•*Kn* lniiii<*j«> kur*;’** T.. luiiu k; ilw*ibitii:i- mn wo.t

Voki««rii| kurciiiK ntnakc: Bi*b< «|i uiiih .ivii Inlkitniil.i \ l.l. iečiai II.

‘"Tulkininkni knn*
ypnr 
kiniu

titivln* 
l.ni Pi

.Ii* .nle. f
t-dtij..-

•r tni .vykti ateityje
... i. -u P .l. ,*i

lnklini«(*f« U-l HM** hlilIM j«»Blh*
intu* i. ni. ko g.-r M. ii.ijiiii.-iii, k:..| i

t y t ii<•*«•.** \ «»L i *1’»jn j išgrtl. •iniiti .liko vnblrin a
Tn*ni n!*itkynin- irUB'Uilti.i 

VokitVii) milituritiii; nutmilplu
nu«»

Ik*
Ml|*»*% |V 
Ufvh jo kalt..- Unn

Įoe- utgium*ių 1

^••ikiiBt^ l'nlmllijit}** nito t*» ..riliai kliu T.* iri ... |>.
įniko. knoiBiot biBin |m*k«*lbtu 
nnni*ti«*ijo. ei |m*kui taiko* 
•utnrlb** *nl)tf«»*.

Sulip taiko* Mitnrlb’* lokir V<

nti.jni.

Su visrui geruoju

l.i«*rli| leullim.i* 1*

pri. • Kol..it.. 
«bi>tlL Vnt X >•<!••

IV- kitko »• n
•’ini turrju |tci* it niūkti i- l*n 
liahijiM. Ib t ir li^-iol ji«> tu 1 t N t
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Mys Senatas ir 
Taika.

to poitėdį. Labai gali būti, kad 
vi«a« Senatas parems Mivo ko- 
mi.ijoe nuomonę. Jei pilno po- 
lu.lžio ImlMii ir |ui*idalintų, tai 
tik *kaitliuu*e butų .kirtuuuis 
liet vi* lieveik du trvAlaliu -e- 
nuturiu piin-iknlnu- |*-iinninų 
Taiko* Suturtyje.

To- |*-mmino- išn.lu mažo-. 
I*'l ditleli. yni daigtas **"'1 
Suvienytu- Vul-tijo* |a*rmainų 
reikalauja. Toki dalykai, ku
rie |inltvėin vi*o |ni-aulio ivi 
kutu-, negali I>u1i mninomi 
vieno** Suvienyto-e Val-tijo- 
m-. Tai-gi reikalavimu* |.'nuui- 
nų *udan> reikalų i.naujo |mr- 
.vardyti Taiko- Sutartį n* 
viell Alle'ril.’o.ie. liet it l.iltir.

Ab- lietuviai nelaimi nulių 
.tame t įeit o. I Jelttva turėjo na
ivi iMt ’-reijų Paryžiuje, liet ta 
tlt'lcs.i'-i :;i 1 'l'iivvi ilci-tn j
Tnil • Kunti . ėi ir Tniko- 
Su'ioly.ė- iiėia |mi*,..*'-1a l.ie 
liuli* įiepriattliiiyl*-. n-i tei- 
l-ė* mų- tautai įeiti į Tauie 
Sąjungų. Nauja 
tartie* 

*11111111- vilti, kml šiuo žygiu ik- 
, lui-ime n1-1umli. kaip buvo 
vile nt-liimti pirmų kari. 
I Tų viltį mum- -uleikia Ame 
rikn. Tik imrvnikime jų: w

■ i'|»-ignu-iiii<'. St-nala- .lutu 
|ia-ni|1iiii mažu- reikalai imu-, i 
kad lik Iii - i- keturių didž.ių 
jų talkininkių vie*|uilijų pri 
|uižinlų Ana-rikie dnrmmi-in-I

Opozicija Lietuvos Valdžiai.

Toki rimti ir daleli 
kiniai, kaip Suvienytų 
tijų Semitu-. kieki ienų

Rmuiiių iiuuiiaiuės a|ūe vic- tai galima sakyti, jog kuu. Al- 
šus įlalykit* iH'vieiKMlos. Via- šau*ka* nežinojo kokis bus 
įlietus valdant šalį sulyg savu! n-iigiaiuu-'i* laikrašti*. Trečia, 
pažiūrų, kiti jnu* kritikuoja., laišku- uu*i*kumlžin. kud rusai 
Aitie vadinasi <*|**'ixijit. Viso
se InisVose šalyse yra valdžių 
ir y ra ■•|s*xieijos prieš jų. 
Mums r-ikia |mžinti mūsiškę 
upuairijų.

Sleirarijo- mieste lx>Xlllli*je 
išeina du kart j us'iie-į iiniija* 
laikraštis, kurio pirma* nume
ris |ia*irislė rugpjia-io 1 d., 
1919 m. luiikrašėio vardas reiš
kia “ NeprikhlUsotlia IJetui-*” 
(Iki Lituauie liab-is-isiante). 
Bet tuo- negalime im-idžiaiigti 
1*1 jo turimu nei I*akrai|iu.

BtraipniaL
Slrai|**iii je “Notre Imt.” . 

y. "Musų tikslas” laikraštis 
dalmrliis.' Lietuvos valdžių iš- 
pravnnlžiuoja iixur|mlorini*. 
prniM'iiuėja jut vokiškumų ir 

Taikos Sii ..ula j** griauti visai* bmlais.
|*-i-im>lymus duoda* Iš to ii**-- supraiiluiis-. kad tu

jina- pri*-šų n*' lieti Imlšeliku* 
ir lenku*. Is'l dar ir žusmeslei- 
ilžiaia'-ius laikraštį augšėiau 
uiiis'tu vardu.

Slrai|**nyj** "lai situution 
ttrliH'lle im I.itlinui*'.” I. y.

Ibitmriiiii- l.ieiuio* būvi 
liua*” rireiškiiiiua. Ih-mi. |*ug>*i- 
■lavimu*. kad lenkai |m-itrauk
tų iš Vilniaus. Is-t |**traugiai 

is'i-maiiui*. B-! tas Suvieavlų ir i<*kmua |<iekabių
Valstijų nimlaaluma* diasln Į** '♦‘•‘'ėjų Niliugu
viltie* visiem- trukštautumi* 
teisyitšil.

t.

surin- 
Vals- 

sllllUl 
latviiln tnnsliigiiiai iš

tirti tam tikrai Komisijai, u 
paskui visut inuiiiM' mivo |mi**'- 
djrje aje-vaistu komi»ijo* imlu * 
rimu*.

Vukiečiums |*i*inišiu* |ni 
Taikus Sutartim, kurių austa- 
tė Talkininkų atstovai l*ary- 
žiuje. Iu sutartis ta|*i įduota 
Nuvilnytų Valstijų Senatui. 
Senatu- iš salo 1;u|m* liuli* iš 
skyręs septyniolika lyrų ap 
svarstančių užiuls'žiiiiii- n-i 
kalu*.

čias rralio pamato ir nedali- ‘ 
man demokratinėje šalyje, kn- 1 
rio. |Militilca yra imreuita vi- > 
suomėm*, norai. ir pažiūro
mis. l.iilovon norai ir |iažiuru* 
priešingi lenkams. Toliau* ei
na užsipuolitmi* aut kutu lb>- 
liužio ir |i-lė* t 'lii*loknu*kaitė*. 
Šiai fui-innijni užnielinėjaum.

nežinojo, kad |k Vlemeuevau kud yni l.ietuvo- prezidento 
yra žiauru* katalikystės prie-‘giminė. Ne* ueinalouie tana* 

nei iiutžitiUMo* kaltė*, f bodo- 
knu.kaitei ir Dulaižiui prikai
šiojama. knd veMlnnii llerno 
infiiruiaeijo* biurų neužmiršta 
Išminėti ir savęs. Apie Aiueri- 
ko* spaudų raMHua teisingai, 
kml ji kaskart labiau rūpinasi 
lietuviai*, su džiaugsmu i«auii- 
n* n. kml Literary Itige.t, ra- 
šyilautas u|ue laetuvų, Suval
kus. linkinių ir Vilnių priskai
tė prie IJeluui*. Paltaiguje 
y m jieržvalgn ir lenkų *]mu- 
do>. Toje |*'ižvalgoj<- paminė
ta. knd lenkų tauliiiinkų-iletuo- 
kmtų (iuin*lowci|) organu- 
Gazda Uar.xnw.kn fa-ikia gv- 

! neretų Pilsinl.kį už jo atsišau
kimų į lietuviu*, lankam* už
ėmus Vilnių generolas Pilsud
skis npgnrsiim, knd lietuviui 
galėsiu rinkti savo atstovu*. 
Tokių teisių lietuviams, žimi
nui. neužtenka. I.it. Imi. |iaduo- 
du knd CoiiM-il Niitinmd Idilių- 
iiieit. t. y. Tautim'- Lietuvių Tn- 
tyki. piu<e*tavu*i prieš lų Pil
sudskio at-išuukiuių. Paduotas 
ir protesto tekstas, la-t m-)iažy- 
mėta. kas |ai juo Įmsirašė. Tur- 
!att tai buvo p. Gairių inrylm.

Blogi tikrini.

lUuuai ir atvdžiai Įicrskai- 
viils Idetuvo* uĮsoicijo* orga
nų ajiinm liūtini jausmai. Jj 
redaguojantis žmogų* taip ge
rai nmka prancūziškai, kaip 
niekas kita* iš mų* m-seniai iš- 

jdygusių di|donuitų. Ta kalim 
|<li]4omataius yra tatiuai reika- 
I lingu, ne* joje yra rainiui viai 
tar|>Uiutinių sutarčių daira- 
tiH'iitni ir susižinojimų raštai. 
Mų* iijM.zi<-ij<is laikraščio re- 
duktoriu* ant keturių pu-lapių jkurio pavanlė* raiile* gali- 
pririnku lulmi įlattg nkyvius t .

Kaygu MylRoju ir Skaitytus Darni!

|*-r.M-kioju katalikystę Lietu- 
toje. Nejaugi kini. Alšauskas

Apio Kataliku Tikybos T,krybf 
Patanum Moterių* ........
Kriksėinuybė ir Moteris 
HĮrvenitnaa fiv. Staniduro 

6. Girtuoklio Išpažinti* ... 
S

1. 
A
3.
4.

ir I*hiki. To* |irn-kitl«'-* viltai 
neleisim:*,*.

Trecias *trai|»*iii* vm 
“Brangu" skaitytojam* žino- 
nut* tialirm laiškas IJctuvo* 
prezidentui A. Smetonai. To
linu taip-gi neva laišku* iš

Kada galiui e- dvi telegrama, 
ii Malmnoy au- ir rmkaiie 
lietoije. jog delegatų |*en><ii- 
vanijo* M'itiH' laivo 1Xi. u ki
loja- 4Xi, tni minti jame, jog 
ant toje |Hi-iilniė klaida. T«'- 
a'-iall- .tai uteiiui ii Alaluitmy 
fily lietini- di<*nm*1i. "Tite 
’lb-eonl AtiH'iieun” ir jame jau 

, nelietuvm 
vru M-natoriu- II, f. Imdge ‘liudininku apmiyta* IVnUI- 
'Na.Miel.u-el. ir milini: lt., 'fllij... Seimu., Ii ten |m-i 
nrb. Diundeg.*-. Hdl. Kmn.l'''"'"“'* 
l<anling.J»linM.n. M.-fumU i u,""i *" 'irimu.
M»m- ir Ne*. M'tie vi-i yru Į 
n*|iulilikomii. Jų draugai d<- 
tuok ra t n i yru: llilelilua'k. Pit 
t num. 
Kniitli,

Šitie

UU>. ! . . ,
To* kuMii-iju- pinuiuinku- žmogau-.

1‘onivrvie-. Sliield*. 
Nuaii-oli it U iltiniu 
opi y niotil.ii vytų Iu

Imi sųžiaiugai Iirile-jo Taiki,-
Nutartį. |mdiirytų Parį z.iuj". 
Tnni til.-lni .m- į*-ikhin.iiiė.ii, 
įvairių tautų al-loiu-. taip tn 
ir lietuviu* 2!» rugpjūčio. P*« 
Iu visu ji,, jiriėjo prie nuomo
nė*, kini laiko- Suimti- ue 
galiniu tnip priimti, knip ji įsi
rašyta, Tn kotui-ijo- iiimaion-' 
IU'111 vietlImlM . U*-- m-Ši -elUl 
tūriui Iml-mo uit -ulml; I* 
|M'Hiuiilių. 1*4 livntiolika įtino 
priešingų. Taigi kotni-ijo- di 
<3,111111. Iieleik 'llieiu licėdii 
Kiti*, leiknluiijti į* itiuuiių.

Permaino- tmi imli ketu 
t***-; 1 mu ii- iiptit-.tii t* *-* at 
eitmilkti i- I mliųjų ililu-o- l..i 
iln imlioti, 2 tu |«*iiibikiinm*i- 
priedeliu- • fimiitiliioii -ietį 
luų žirni 
.mo km

.Tat yra žymiai dauginu. Ueg'l 
>t 'liieagiiiiniiH' laisvamanių mi- 
inžinviiiH'.

Apskritinį Pensilvauijo* 
Neimu Mu’inimy’uj" atidniė ku' 
iiign- .1*--oiiitna- Valaiti* ?»I 

.Giinidiillės. Paskui tiuui|mi 
' prakallš-jo kini. J. Imilkaitis.Į 
Kadangi -ila-ai yra l.ii-tuiių ' 
tul lyl*-» liiiyl**- nary*, lai 
angliška*!* dietinišli* jį vadi
na Lietum- -••nnlorium. Kitni 

lg*< įmukai*'i<* prakalba ii*n-m»l 
laimi |Kilik<*. IimIi'I |*<, jo- nm 
ku plojimu* tę-ėsi laimi ilgai.' 

'lt*,. |{*i-**i*l Atin'iieim tjeiij 
tyli, kad M'iiia' būni *ii*ikiili 

i'inų latp rimtų teikėjų ir radi
kalų. Mlt*ų kores|M>mle1llo te 
l'-Į raliui bliu* pranešu*!, kini 
2-* a-na-lii • i-ėjo i* |*«o-džio.
\ngli*kn*i- dienrašti* neiiiin* 
-k,iii'imi*. •»t liku>ių teisėtu 
>l> li'gulų *k:ii*-ių ji* |m*lu<*ln. 

'kini Irtiu* 427. Tu- *li*'tuu*ti* 
1 '.-id/.inugin. jog "iii>li*'iil- 

; »*'ie oiet v lieliniiigly iiml imt 
i**l*"l." t. y. In|»* prislėgti di 
dele «lnr priešingų Imi'*.1

didini Neima* pie-m
l*i|šel iktl- 

i*ti*dt-tų n**t 
VU. prie. N* 

t ii rpt u ut in* 
lenku i

Knmm. la-t jaus- ne žinios pra- 
nešuliui, tiktai išliejunm piktu
liui* aut dabartinė* muaj val
džios. Skaitant tokius dalykus 
veržiasi klausimas: “Jei tu no
ri kelti IJetuvoje n-voliurijų. 
kml ii'Vyiiė greičiau pražūtų, 
lai kelk tarp savųjų: kam <lnr 
terši la-tsirų daria} svetiiutuu- 
i'-uuus malant ir la-*iŠMt|mul

Minėlaiis- laikraštyje yra 
vienas ir geras straipMiis lai- 
letii “I.’ iui|M'rialisme |*>lo- 
luti* et In luilkanisat ion tie I 
Esi i ii!o|**-ii.” t. y. tonikų im- 
|a-rijalixuui* ir rytų Eur<*|*>s 
luilkaiiizavimns. To sirni|i*u*ii 
tikslas yra panalyii. kad lenkų 
|ai|itika IJetuVoje yra kluėliu- 

Igti.

šas J

Prikaišiojimai.
Niekiausias atruip-ni* yra 

užviiniinta* I. op|*i.-itiini au 
gunii-rnemeut priivisuire et le 
usi-aiilviilemeut de* tuasses cn 
IJtuanie. t. y. <»|. •zieija prieš) 
I; ikinųjų iy riausy l*,- ir Lietu 
vo* žmonių nepasitenkinimas. 
Tame stnti|>*ayje sakmua. Imk 
dnlinrlinė Ideluvu- vahlžia su 
priešingi} |mžiurų žusnšiui.- 
apsieinanti žiaurini. nes ll-nti 
Ikirtuškui uždraudė išleidinėti 
laikraštį "Zailm-.” Antrojo 
iš'stiuinkų pulko vailų Gluvac- 
kj nn-štuvo. kitu* knip D-rųĮ 
Kaulį ir tmlkininkų Galvidį 
prmalina. neva suteikdama 
jiem* garbinga* misija* užru- 
Ikž.i je. Tinau tar|*u ta |mti val
džia nusnluoilauti nematant, 
knd kai-kurie žmonės viešus 1ė- 
vyia's reikalus išunmlojn lai|i. 
knd |Rtlys prnfoblu. l-nikr.išii* 
di<-*n .iiirtiuti. kad tume ne- 
ilorame <iąthe įlalivnnja ir im
tys vnldžios nariai.

Tolinu eina k<>n's|iumlviici- 
jo* iš įvairių vietų. Pirmiau
siai iš Iteriyuu. Jų rašų M. Pks, 
pradžioje altejudninas apie 
l>-ru šmuliu diplomatiško lai
kinio lininių, jiankui kodaugiau- 
siai iiii'kiinbntMUi kunigų Purir- 
kį. korv*|MHideucijiHi tikslas 
yra latnslyti. Imk Purickis 
esųs jauna* mažai mušantis 
kunigas, lštiesų-gi Purkšti* 
įmigęs Rciuniėių semi uari jų, iš
ėjo Petrogrado Akademijų, ga
vo magistru laipsnį. y-|mtingni 
fm*iž.y luėjo istorijos moksle, 
ii.f 1912 m. iki 1!>IK dnr la
biau* įsigilino j lų tuoksiu Eri-

Katra neišmanė! Ai knyga pravarti teatrų lošėjam*. La
bui lengva auloiti
Markaaa Antraua , 
Ala yra Dievai! .

7.
8.
B. Gunda no Bruno

10. Kupcrninka* ir Griilcjos 
1L1 ooeijalfatų tojų • ••e* nna^n•••••••••••••*••••••«••••«« 
12 8ocijaliMų norai ir darbai
!*>. B^ioliucijimicriy tarpo
14. Ap.* Apsviltų ..........................................................
Pvsyaa* Karalitii, padaliniai apie Šv. Panų Marijų... 
r<w<ų Fodoru ir ftltrija. Narada, kaip daryti Inai

imti patentu**, kaip tapti Amcriko* piliečio ir Utua 
daly km

Dūmo Ift £|**lo
Nr< *** *1 tfirMMui .
JJuagKi bruNgas. Yra tai lengvi, gražų* sectKia raudeliai.

Iikiuu teatrų mėgėjaiua. Kaina...................................
Parinktu* daiisit'-*. Tcl|*a joje apie 49 dainelėo.. ,25c 

liad*aa Aidui. Eilei A*k*mu Jakšto................................................... ;
Katdi masę fanu. (Iniu daiškiainua apie Lietuvo* mergai- 

ėių mylimų ruletę............................................
Eil*a J. Mikuekio....................................

Kritu, faulti. Gražias eilė* M. Gmtaiėio.........
IsMzdys. Eilėn. .............................
A Kiliu u, gulu, Fastžv FAutu. karia buvo audžia Vicšpatica. 
It<ri;uriu,. penkių veibonų komedija...................................
Itvbirzuuu rigiiniuiai ir ju uiluiiuit. l*obai graži kalba vartota šio-

j*1 knyg*'jc
Vgtuulv Kuuiirtiuū Muiiuu, atminimai garaaua didvyrio ir kry

žiukų |iergalH<d* tim Žalgiriu.................................................
š'<N*a*a Vdaya. valo* ii lietuviai} dainų.....................
Rudicr Mimrtr*. ...........................................................
A'clarrų Jtfefų Auurifa L. H-t. Ftfafajuu omŽŪMa. 
r<ryaė< ttordei, Lietuva* maria* fortcpijanaL...........

jai tų *kirtuuq partekė*, deltų 
kaikurie mintys kad apie Ut 
Indcjientleatc yra daug žmo
nių. Ta |mti nešvari prirmnai 
atkartota korenpondencijoje 
i* Ik-rlyna. Tenai yra l’cnlcau*- 
ka*. ir ju korr*pondem-ija i* 

|lleriyuu |m-ini*yta Al. I*k*.

nut ai rasti Pi-nkau-ko jiuvar-
i«w. SratataL iiiii j, jis «•« «**• I* k«**P~**<M » A-
yra labiausiai reikalinga diplo-! U.>I>XI>> * U>**rik0* J-
|iwlnlt|> .siutu*. Nebuitie. kn,| tie tikslai na*. nes ciutun įima* žvmtts

Taip.mt ir ?»• M*Tk“-

Dokumentai.
Toliau einu toksta* rašto, ku, 

ri kitu. K. Alšauskn* lie|«*« 2>t
• I.. l!H!t ii*, pnsiimtė p. f f* m* u-
• ■•mi. pioli-slii'siama* prieš |m- 
vedimų Lietuvos Kolėakui. Ta
nu- rašte teisingai sukimui, kiu! 
Lietuva negali būti |*> Rusijos 
vnldžiu.
geru
ji IUtė,H* 
Alšaiiskus, 
h'gui'ija 
j*'. Iki kas
reikalu* miiki'iėti |-* r jo» lit
rinius ir iu lysti kn. kur už*i 
iiiuim. \ *trn t**i*'ia. kivi l.i- 
tei.mg** litrini** ui*ka* p.it*-k*»
• ti*i|**rii l;i>krn*i . Kadangi lai 
yni p inui* įnikta— numeri-.

Tui p| m t ir korre|>oi*lciH-ijn ■ 
i* Paryžiau* daugiau nieku ne-1 
veikia lik |*-ikia prisimy nu* 
Valdemarų ir Yčų. K»n-*|**u- 
*|ewijų rašo C. Iii va*. Vnl<ie- 
marui ji* |irimetiitėja provo- 
kiškumų ir |*>litiškų veniniai, 
uitiguuuy. o \ėų knlliiut už. nu- 
nj |Mir>ii|i>ti l.ietuvų ntMinis 
piritui priripylu- aavu kišenių* 
pinigai* Įa-r pirklįIm* Is-udro- 
Ve BlIUglI.

Po kon-*|*n*ieuciju iš Ame
rikoj. |m*ir;iw-> J. Alortkuna*.* 
Ji* *ukių luni dešinieji lietuviai i

i
Nuvvmti mų* tėvynė* vai*! na». Skirtumas varde ir vatuio*.v- »’»*amr iui*. raKirtuiim* ijirtir ir kiviui

•Ižių šioje valandoje yra tai'rnnlė )mvardėje.
skaudu* kenksimi* tauto* ue- ' Su lUo paėju tik»lu }«rudy- 
priguliuylM'i. tųsizicijo* ergu- pp.| }ni „pozicijos
un* m tM-k užsiima mus vai- ^(„įpjiu* taipgi ir
.Ižms kritikavimu, kiek jimvcr- kulu rn;tu.
tuma Ji* m tMiesti. uumlugniai yijo, Ministrų 
ni m i ikiiMijm kuniiuM* vnbliin --
klaalų luoLtn- jis mapsVHvta Ua> , koki, h|p
l i.iiiii.ii.ii.u, ui.L'iii .lui* I-.*

atsilikimų, kuriuos** valdžia
pirmininkui

jt.1en*-iic*-au. Jei kun. Alšaus-

t
i

l*-t jam* 
pit nitiiiiMiii

o I.H-1 m 

■■Minti
įmini- mivo tunto*

y ta 
liti.
iw

t»M
Paryžių-

!*•■ 
kad 
kilti.

d*-

visuomenė* aiškių dalykų ib|ė. 
tstyaul. k:i*l |*at- klaidų viešu- 
■ uui* piebirytų i 
jutus ut-ikurtuti. Ojmzieijo* 

I1 *>rgtuut* tiktai apskritais žu- 
.IŽĮ.IS sukelia ŽUMimų m-jmstu- 
kejuuų asnan.im.M Matyt, kad 

li.inviška.lsik.liriejisuuirki.’iii'T "t‘> .l-"'“""?“
kall-jo upi. d.* viešu G„l.ri*.l,,U Val’L'T ° **
laišku. T.ilian- numinėta. bl,| i 'm«luM 1 m-gt ju ujm-

, zieija in-iiuto levy įsu naudos, 
j Mntuiuai ji* žino, ka* tni y rn ■ 
)"Baugu" ir kiek naudo* ji* 
1*111**111 privaliem- a-:wnims ir.
ri k.*k;ų šaltinių. Is-t ji- ne. | 
įvardija "Bango.” o]*-ra<'ijų.

. Žmogų- kartui* |*ivydi išiuut-į 
■ *i**li'ji.i ir |K'ikiu jj. Jei |uit* 
Įpi'ikikii. tiokšla užimti jaukia- 
|iii**jo lutų ir išnaudoti visliu- 

.'' iiM*nę. kaip mut- išnaudojo, tni 
‘ jis ap-miua tuip kaip n-lakci- 

I jn "Liluaiiie lt><lt-|M-u<latile.”

Apgaulė.
Uitom .I.it

į«»

ta* laizuimje leidžiunui*i* lai
kmati*, lai nebūtų liovę* lui-...» nmrtir,

i>< im jmitj pįnlj ulįnt4ojo raštu.

Toliau- iiaminėtn. u„.| i •'’l-'-J"“"'m*lm. 1 m-gt jo opu- 
...... * . Yl««l tik iiamli**** !••<** IMU Iimii.L.* I

aiiM*ruu«ėuu K-ngia |aiklyl*MĮ 
ir pratnoiu's galingns liendru-Į
V,-s.

Ii"i> »p u...įja iš |1, i u,*, 
N* ei*-arij**- Hi-'inė*. Ten k.d- 

ilimna apie k. - tu k**kį kunigų 
Į-np'i*.* dipii'i-mtu. už-iniigiiiu-į 
I u-u-, ttu'g.taiitį jauna »• **■ 
r.ut*'* ir gr.-z’aulj skyli. -Iri 
iu**-e. kori*'- j.i'H tupi* įtikėto* 
NcpiiMiky tn kunigo jmvnrdė 
Tuomi užiyl- jiimi Berno ko-l 

-kiriasi tni« ki , 
I* arijų, tilpu-ių*
A

Netokia turi būti opozicija.

Alu*ų ministrai daru klai
dų ir ila-gi ginui stambių, liet 
luikrušlis IJlimniv ltide|M*n- 
liauto ir ju redaktorius lūkiu 
t'Uilu muša ministrus, kad 
Lietuvai skauda. Iš to maty
tis, kud jis visut iH'hutų ge- 
'n-ui*, jei ji* put* taptų mi
nistru urlm |irezideutu. Jei jnm 
Lietuiu. o m- *nio karjera ir 
|M-lim- iii|*'!ų, tai ji* |m*uky- 

I tų kn-. kndn ir kiti viešai* pi
nigai* *ai'u asmeninį kišenį pri 
krauju ir imaakylų tų lietu
viškai. Tmln tn- negalėtų alsi- 
kutinti, tai butų tėvynei nau
dingu o|*>zicijii. Dnlmr yra 
kovu n-inenų už p'lninzų ir 
garbingų liete tnuluje.

Gaila, knd mu- tniltn neturi 
'užtektinai daug |*u-nitlin>" 
1 l<-tige||lijo gj 
‘auklėjimų prie i 
-m-t**-. Ihilmr

111 id.>h*ti* ii) rali

Apie *jmlio I <L |au<portai 
liu* iėduodami norintiem* va
žiuoti į Praneuzijų. Ik-lgijų, 
l*| Kini jų. I’urtugalijų. 1 talijų 
ir Niniuė* Afriką iMtyres 
Egyptų. Aplikacija, galima 
imiittoti prie* rugnėju 13 «L, 
liet |ui»|K>rtai nebus išduoti 
|H-ie* tų laikų.

Keleivių |ier Atlanlikų ve- 
žiujiuui* nėra dar pa.iekę* nur
itini iu .tuviu, ir-a t .įžvelgiant į 
tai. kml dauguma amerikiečių, 
tiiiltur eMtnėių Euni|Mije. nega
li .ugrįžti dėlto, kad ant laivų 
nėra vietų*, yra imtariaiua 
tūlu*, kurie mano važiuoti Eu- 
nųioii. kml gautų i* ank.to už
tikrinimų uuo garlaivių kum- 
Įumijų. kml jie gale* atgal *u- 
gijžti.

(t'aairnšo)

Robert Laasing.

NAUJOJI ZELANDIJA PA
TVIRTINO TAIKOS 

SUTARTĮ.

Wcllington, nig-. 4.—Naujo- 
siu* Z*lnudijo» |Htrlammtns 
| ui t virtino laiku* -uturtj. pa
darytų »u Vokietija.

a

♦

ltl.|r|

Kun Pr Baėy»

Spaudo jicržvalga 

imtai 
iuiikIi

GALIMA 0AUT NUSIPIRKT

m
• įloto- 
plotu llp 

žmonių. 
ib|i lėly 
ilui pinti

Gavome naujai iileulų Lie
tuvos žcmlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietų, numatyti 
naujas Lietuvos ribas.

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio.

KAINA—$1.00.

Turime Ulonai knygelių “Tn- 
dependence for the Lithuanian 
Nalion" (angliškai).

KAINA 50c.

Uziuzkym# siųskite
DRAUGAS PUS CO . 

1300 W. 46lh Sk, Chicafo, HL

♦

9
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»HIV Vl.tsl.fa 
t.intutu l»)kal

i> > t r>i*» ll* 
\* . H.eMClM > Iki 11 

•Uh4 Ate* l»4tų»|«. le M. 
<jm» VmTvM 41IT

■• •• ifeoalevMrtl 441?

fo kaip-gi nešelpti nmkriri- Iri ir pranešti tuojau nmsųljų |mprari«i* rųlmi*, riunčin 
vių, kurie rengiasi būti Liet. <kariuomenei arlia kovotųjų bu- j Kailiai pti*ę šaipmiti. 
vadai*. Yra gailių mokricivių'riam*. Čia IJetinim vaikeliai, 
suvažiavusių Aveicarijon,' kad j ‘clgėlos, seno* luoleri-lė.- gali lieti 

geriausini nalatiimiii *.ivo i,- i**

I Lietimai Amerikoje.
OMAHA, NEBR. amerikonai vyriu* giria, intu-

Ižo taip aut vyčių, kad eidami 
iinmmi. kabėjo, trieybę aakant, 

i "knd kaip ii«n* tuo* viauii vy
čiu* išpjauk.”

Keikia primint gerti. *• Drau
go" rifai lytojam*, kad, kaip vi
ri žino, nurijalirtai *ako Imk jie 
e*ų ibiriiininkai ir jų užtarėjai, 
u vyriai linginiai ir dauginu 

įniric*. Tat kocH jie darbininkų 
tų, ištekėdama už lietuvio vai-(dienoj nejiarirodė! Kiti ėjo, 
kino Juuzapu Povilionio.

Parapijos fėrai.
Rugpjūčio 30, 31 ir rag»ėjo 

. 1 d. vietinio klebono, Icun. J.
(Necbnaviriau*, paridartmvi- ■ 
mu. buitį nurengti jutrajujie 
naudai fėrai. Rugpjūčio 31 <L,

-r 8 vaL vakare Jo Augštoji Ma- 
būtybėarkivyrieupa* J. J. įtar
ty atrilankė j |iara|>ijo* fėru*. 
Atrilaukė tai|egi ir mie*to nau
jom, Ed. Smiliu Partarari* 
padovamijo ten esančiam ma- i Ibmlevani |mrke. Xor*’diena 
žiauriam kūdikiui laimėtus lai-'alradė j lietų, dėl ko daugeli* 
sarę daiktu*.

P-lė Einnm Ludemlurff. bu- 
vu* protestonė, judinus viena 
tinę Kristaus Bažnyčių, rugM- 

4 jo 1 d. įstojo j katalikų draugi
jų, primalama krikštų Av. An
tano lietuvių R.-K. bažnyčioje. 
I*ric krikšto gavo vardų Kate- 
fina. Taip-gi tų jmčių dienų

Iš Vilnimi- į Ankštiulvti'į 
lenkai atvežė Amerikon miltų 

įmigti aiiRštcnniu* mokiJu*. Jie1 geriausiai |tatatii:iiiii -.ivo »»•. Iįm.:; nik -vnnj. .Iii nkl;a- ii- 
i nl.ii.l...„: k^l.i...: :■ '..:_i. y; į |Wn,;„i viMimi-1

kilol.ionii- knllionii*. kaip 
!■ nl.i.-k.i. 'rtiežlai it..>Ii:in-1'i ' 
IC leitiili .kiillllo.,:l t.im tiki.. . 
pašiepuineia- ir kvhlžiaiiėia- 
lietuviu- .Ininuškii-. Vimi. t v o 
m- iiuli|iinlo. pl’ikntni-. tuvi 
n:illėini- I 1*111.11 klllill.illiel..
I- Vilniau- itaiiuii iilvnaiimiit 
li-okių lenkų agitatorių •• 

Iyjmtingn litemtnra; -kirimu:. 
Lietuva** -talžuuu-.

I.*nkni. limbini i|nl*oi;i 
,1.... ... . j j., m i I

į|Utimli >laklišhę.
•Saulėtekh’.

*

t

*•

f

t

4
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4

4

te

&D. LACHAW1CZ

tikėjo* gauti |m*el|ių iš **Mt-*mci, nešiislami žinia- iš |miin pirki*, 
tumia , mokrieivių selpim,, dr .tųjų lenkų vielų į m-jiaimtų 
jos, hel kadangi tos draugijos sius, 
iždas galutinai yni išsisr-mę*,1 Lielino- 
negi gali jinai šelpti augėlesnį uinkai ir šiaip -i 
mokslų, einanti j:-lininių. Tat'fa. 
jų vienatinė viltis yra Aim-ri-1 • 
kas lietuviai ir į juos šuukiasi 
|iugell*i* per Amrriko* lietu
viu* imikrieivius.

I*a moksleivio Jura prakal
bėk-*, tuojau |iari|Hk- aukos. 
Aukojo sekantieji j nmksleivių- 
aieiiininkų šelpimo fondų: 

J. ir V. Mėleuiai $ū.U(i.
KMu. kum l* lirigmana* 

$3.<Nl
Po 1 dol.: J. Stačiokas, J. 

Gustas. J. KerĮs-lis, A. Baisė
ti*. J. Karjmviriui*, P. Aruolns. 
A. I\aražis, M. Mičiuilieiė. M. 
Ilnkniiskn*. (I. I rlsniii-nė. A. 
Mikiėioni*. .1. Glamlia, V. Aitu- 
kieiiė. O. Stariokiem-, S. Jur
gutis. A. Vemlelrka*. M. Ibtl- 
sericui-, A. Miklu va*, J. Sta- 
nailis, J. Višaiauskas, T. Si- 
imiuas, M. Amlmoevirieiė, A. 
Itulniieiė, (>. Xlmuiutvičieiė.
O. Pocevėienė. <>. Adomavi-idavėju- 
Čii-Iiė. A. Miekii-Ih. M. Jmoai- domėti ir uubai,-ti vietoje.

ir datar tie Lietuvos ••h-n- 
kai”, kurie aokioju žinia* prie, 
šiiiinkui, kurie džiaugiasi len
kų jsigrudimų j I jeluvų, kurie 
kullm, kud mum- esu nereikia 
kovoti *u lenkai-, t u ra tų Imti 
jMskribli įstatymų neginami, 
kud juo- tuojau galima Imlų 
uulmmti už jų |ianiavikiškų 

J. K ^rbų!
■ J kovų, viri IJetuvos gy

vratojai! Imbiau-ini — ju- 
Lo-luvo* valrtbėiai. darbiniu 
kai ir inlelig,-‘ai. Jums len 
’*"* a,w*’* didžiu, -ių verguvę. 

likL" Lr^^^^LTdeirar Jir "”***
, peržengę oemar jr ,

palminių Lieluviai. Jie alte 
Lla buriu* »axo Jnvutkų. Imj-* 
trų. verteivų. «urie iš-tum- 
IHUsų inldigeiilus iš jų vietų. 

| kovų Imkite viri — |«m 
n-ngę iis-tam . dešinėiai. šiui 
tni melų, kol m- vien,, lenko 

ĮlO-lik- l.i* t III oje, kol leliklii i 
pni*. knd lis - nenorime jokių 
unijų -u jai-, kati na-* norim- 
liuli laisvi ir nepriklau*umi ir 
imtys valdyti *avo šalį!

"Baub-tekU”

.Dr. A. R. Biuircu'hai D. D.
į -K K

!•
II

intel... nini. .| .
_ --UMpralę ž«io 

nėjt turi *toti xa*lox:ii* šito 
Įvi*ų l.ietuvu* gyientojų ko 
Vo* mi žmogžud.'<1 prii'šil'iii 
ku. Turi visur - tiešai ir . ’ .p 
lai — aiškinti zmonėni*, kų 
rengia ateidami lenkai Lietu
vai.

Vi*oje LietUli**- turi uz.iir 
Ii kovu glllklu. .IHI.-IU, l.rliy 
liu pndertu, ivnlgyliu ir tisui* 
kitokiai* liūdai*, kokius tik j 
gali žmogau* nm-gen- *uiuų* 
tyli. I'ndarykini- tarp, kad ii-' 
viemi* lenkas, vubliškm |irrž< il
gę* Ijrtuvo* Amieb'** sienų tie 
lnigrižlų iš neMil*au*la*.

Kn* nnlalyvau- šioji* mirti-. 
m*je kovoje *u z.iiHi'.-žmlzmi- 
lenkais taip het«ė.li*kai mu* 
iižpimlu-iai*, kn drnugaii- *it 
jai*, knd duos jiem.- kų. ka.* 
jiem* nurodys kų ar kaip ki
taip |mrudys jiem* palanku
mo. ta* Im* mu-ų žemė* jmr- 

ir tokiu- reikia į-i

r j
t -

Ir «4<M«€^miL

2314 W. 23 PI. Chicngo, IU.
Dr. S. Saikelis 
gvdvtiuv m i’Kiiti ncJU 

4713 Sn. .lUalaM l 
l*ev*««r ?*ll

K.

BBOOKLYN, M. T.

'.

i

j. r.
fl

REIKALAUJA
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llOVį.
Tai, ko me* laukėme. airi-

ANT f ARDA VIMO.

la

(X*»i«»

i<

Vyti..
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U'ESTVILLE, ILL

J. K Miliauikas. 
458 Crand St.

Brooklyn, N Y

važiavo j imradų, o sorijalirtų 
nei vieno nesimatė |>arnduo. 
jaut. Ir <lur drįsta i*avx* vaidin- 
tiru darbininkai* ir darliiniiikų 
užtarėjai*.

luiiiuiiiiiiimiHiimuniniiinumuimiii

Reikalauju 25
Gabių Vyrų

U Vyčių Ajiekričio išvažia
vimas X. S’, ir X. J. valstijų, 
jmikiai jmvyko. Išvažiavimas 
buvo rugpjūčio 31 ii. Queem>

LENKŲ PAIMTOS VIL 
N UOS.

:Dr. M. Stupnicki 
: 3109 So. Morgan Street
1< HirAtdie. IMAJIotft 

T+<«aa» Varia MUS

Vabeaa^* * m 11 |A tyte; 
! k |m« pi« 19 iki * rak. KM«'-lite> 
| •"tn t hm k Iki 9 «»L rakate.

i* A .t

|H .1 
l-ilikti 
lietuvi-! ii še.’ui nių -au p

■l-|il.>i- ir tini -r.uii 
. m.- it: i ••■ikti t.nl 
i ra mi ■. uol' i j, 
it* ;*rb;i I I fmiunl.it--
• t- iknla-ijmd infontm-ijų 
-•*-.»» Įeit*—Iii

Tau) Baubly.
1404 W. 18 Str.

Tcicfoun* Canal 42*Jf..

I

tiem-. A. šhkicm-. t i. Miriuuie-

Tautieti*—J.

i

LR SCHOOL, 
I Suu SU.

1a*C- 1 lwtan

•n « »r MM** ar ra* • 
>fte l«4 J

..$»iv Mafc’i la matf , 
)M->o Jumv rvruaifna t 
. I lala*
... U I i* !

JOHN SMETANA 
Ak*ų Spccijalutaa 

itč'l S. A.Jiinud Av. Chiuum ■
itertflHM 41/laL ' 

. aata.a
I11tl4 4* /

14. n Ir ll ' 
.•t* • i*.ra*4 *’

l rato Iti •

WE8TVnXE, ILL.

etteitaikė, neatvažiavo, bet įna
gi tikri vyčiai nieko nepainė— 
nivažiaro; atvažiavo ir tie, ku
rie vyčiam* eimpatiauoja, taip 
kml *udaiė gului vkaitlinga* bu 
n-li* gtažau* jaunimo, kuri*, 
tartum vieno* močiute* *unai I 
ir dukterye, kartu žaidė, užkau 
džiavo. ' ;

Programa* aunidėjo iš pra- 
knllių, žaiidių, lenktynių ir ki
tokių į tai ramų. Gražių |>rakal 
kėlę, paaakė L. Hiniuti* ir J. 
Kauime, kuri* dabar čia vieši.

Taqi kitko Iruvu išnešta re- 
zuliuri ja prie* lenku* ir jų ms 
ilora* dariau Iaetuvnje. Kitu 
liueija paniurta X. V. Henatui 
ir K V. Au*'a pcvaa'ai. NeU* 
gal pro fadj paminėti, kad bu
vo nuimti ir pavrikriai viao* 
gni|tė*. Gražiai i*ėjo.Bu* gera 
ntminti*. Kurie nuiėe išpuošti

llugpjuėio 31 d. laivo nureng
ta* |iiknika>> parapijų* darže 
6v. IMrv ir Pavytu panapijo* 
naudai. Kadangi diena buvo 
vėtė, tai žmonių daug atrmmi- 
rinku, bet vakare, kada ta|** 
apgarriata prakalbo* ir kad 
kalbė* ii kitur atvažiavę muk- 
ririviai, priririako jalaa* *aln>* 
k’ieai *u*ėdo aat *uulų, kiti, 
et ai i utinėju.

Prasidėjo prakalbo*. Vieų 
pirma užlipę* aat guoku klrr. 
Janu jmaištriuo vakaru tikslų 
ir penrtatė kalbėtoju*. Pinu 
prakalbų vyrių chanu padai
navo krlia* tlaiiidc*. .

Piram* kalbėjo A. PcUžiu*. ........................... ................... .........
Aiškino a|nc *fmudų. kaip ji I alinimui*, jų galt-* gauti 
atMtaik* ir *kalimi žmom•> v. A|o*kr. iūnuiiiinkų.
AaftrtĮ ir piatiati iirturiškael Taipgi reikia ištarti didrij 
katalikiOca* laikraerta*. laAių rengėjam* ir 41-mo* kuo

pų ju kalbai kalbėjo J. C^vpu- j |m«* m-kuriem* nariam*, kurie 
' i didžiai darlmvo* tame išiažia- 

vi: te. laimi linkimui ir gražu, 
ioel tar|ie U l’yčių jaunimo 
ramia* tikrų |ia*išwntu*ių dėl 
jaunimu, tiaria* jiem* už tai.

larjie gerųjų raitdaei ir to-

ti*. Kalbėjo apie mų* brangių 
tėvynę, lietuvų. Xur» ji* čia 
užaugę*, liet *avo prakallmje 
laimi *ugraudimi euririnkuuių 
širdi*. Po jo kalbėjo |g K. Ged
vilą*, viat ura*, apie mokelo rei- __
kalingunui. ragindama* tėvu* kių. kurie eina kitai* keliai* ir 
duoti *avo vaikam* užtektinai' neailanko į lokiu* l**ndru* jau- 
mukdu ir išauklėti juo*, kad -ninm išvažiavimu*. Gaila. l*-t 
užaugę ueužmirštų Pievų ir tė- kų daryti, kad m- viri dar vie- 
vynė*. iiiHlni *upranta jauninai orga-

Po kalbų p-lėtl. Knr|iavičiu- "i-mrijtj. Teėjau gulime tilu-1 
tė įspūdingai ]ut*leklvmavu JI ■<>. kad ulei* laika*, kuomet 
••Tėvynėn llamia." Xevienu;ir ji’1 nuripnt*, jmžiu* *uvo 
ašarų* |mrirudė aky*e, girdint Habta* ir veik* vienybėj ir 
kiek iuu*ų brangi tėvynė yra'«m*ilėj bendrų darlių. 
nukentėja*!. Pa*kui knitėjo i 
kler. l'itku*. kuri* ragino žnm- ----------------------
m* *pie*tie* į vienytu, i*.* kur Pranciimu L. Vyčių kuopoms 
vienybė, brolybė, ten ir galybė.

I’a*kiau*in kabėjo J. Poška. 
Ji* gerokai uždnižė uių* nori- 
jalirtaum.

Po prnkitllių gerti, kleli. |m- 
ib-kujii puMikui už tokį *knii 
lingu *u-irinkimų1r ramų ukri- 
laikyuių.

Pu*kui limo žaii-lė* ir šokiai. 
Velniu laikui alėjų*, viri linu
ke IIIIIIIOII.

Aut rytojau* limo "darbi
ninkų" dienu. Vjėiai važiavo į 
luirmlų. Viri gilė, knd vyčių 
Vežiuui- puoši- virų |uin*lų. 
Xuvažmvu- į vielų, kur daugy 
lė žmonių lotvo Mi-irinkę. t y 
ėia> žaidė ir dmnnvo dilinu.. 
A iri ximuie* ii|i-pili- kinu-* i 
gražuli •kamliuiėių dainų.

Viena* i* laidininkų *avo 
ptnkniiHiji' iiiluii gilė xyėiu>. 
INižy iiMilania*. knd vyčiai 
tikri pnlriji Imtieji
šalį ir »nvo 
ri šiandie 
gultui tė-.

Nieijahri 
valdininko

New Yorko ir New Jeney 
valstijų apskričio.

Sulyg prarito a|>*kriėiu nu- 
Nirimo, yra vinį* kuo|*i* pra- 
šomii*. kml ]Ki-inipinlų >avo 
kuo|*i* nutarimu*, iitešimu* ur 
IHigritlayiinu* į a|»kriėio *uvii. 
žiminuj priduoti rušliškai Ap
skričio vtildyliui prie* laikų.

Per up-kriėio eurivažiavimų 
nelm* priimami jokie įnešimai; 
ži*lžiu. Viri ir vi*o* minėto* 
npieliuke* kuo|*M> liuilmėkil 
|ia*irupinli kogrviėinurin pri-' 
riu-li savo |mgeidavimtt», iki i 
l."i <1. šio nėm-io *ekaiėiu ud-1 
ri

iė. S. Petravičių*.
Smulkių aukų *N.4S.
Viao Ubo HS.4K 

Pinigai jmriųrti X L. IL K. XI. 
K. Centru iždininkui, kuli. 
X Petraičiui, kuri* |*-rduo* 
ateitininkų *ri|iimo finalui.

Virietu* aukotojam* ariu.

ert*|«ml« t«iknr I"

tftlutlittgi
f4«ųi «tH-IVl«<Vl X,*lp».

I SMni ti*«l«i1ui. Caųilinui H 
ir fUuttMti i wtiU<v« T

| rir didinti du rni
’ kU«*iq \ alu»n«i* ir c«l>1r
t* •*»! ’tSitrbti. A«• n.htk?*1 >!•
tūk. i i utrif x. l;«*id’ m.* •-»*•• *»

i ii tu iki ei xnLan.

WM. D. MURDOCK & CO.
4980 Arriicr Avė.

Klauskite John X WalulLs. 
Šalęs Mtentegyr,

Imkų ir lėi • ’i • n 
Mui. - .. .į,

'• knisli ■ t.-.lci
I.

> IL-ilv;
111*111..
tni, I*.11

11 
K 

liv

lt !!• »..« <•
DR. W. A. MAJOR 

GMHKUV* Itt 
ruiui n<;iM 

ldt*J Helt Mkilicatt Ato.
» tk> 9 i '>!*• I ibi 

f ce »L« 1 aa r^kara 
fiiM 14 Iki II Uryte

iii

Į Dr.M.T.Strikol
LIETUVIS

2 ruMi m i iiini,nGAB 
į ITil V' 4;«ta M.. O'hacn. m.

■ 4«f ų.o |;*H|1« v.it4 t M
’ ’•« TH«<wi» hrrlry 4f

kaeiju* linijų, juadėjo eiti gi
lyn j Lietuvų. laukai tiuliui 
elgiari lni|ų kaip la* vagi- ir 
žmogžudy*, kuri* briaujn-i į1 
evetimų namų ir nori Mmiaiu- 
kauti jame, o |mtj ieimiukų 
nori jaularyti *avo Iterau, ver- 
tm-

Kaip reikia elgti* *u tokiu j 
vagim ir žmogžmlžiu — žim> 
mu viaiem*. Čia negalimu Imm- 
li, kol atei* ••pulieiju" ar kai
mynai. liet reikia pinuti |mk-i 
liuvueiu j runka* įnagiu *vie». Į 
ti jam, kud ji* jiajurtų. kų ji- 
daru.

Ir u** neturime luukli, kol 
airi* Minlnrvė ur tautų pųjun 

'gn ir apgiu- mu*. uelurime n- 
ll.lau*yti visokių raminimų L 
prižadų mu* ginti, In-t turim* ' 
j«ty» ginti*.

Tegul atėję lenkui ra* kiek- 
viename l.ietuvu- kulm-ly. 
kiekviemime - Jony ir miškely, 
kiekviename mmIžiuj. miestely 
ir vniiMtly tvirtumų, kiekvie
name gyvame |st<litre kovoto
jų ir priešininką. X'i«i turim- 
rtoti j kovų: h dideli ir maži, 

j ir *eni ir jauni, ir vyrai ir j 
motery.. Kovokime kaip kn- 
galime ir kuo ku> galima!Mu*ų * 
kariuotin<uė pirmoji navų kruiil 
ne *utik* priešininkų. um*ų 
jauninta- tuojau kiekviename! 
valnriuje ir M*ižil|jr »ukiii-i 
kovo- Inu iii-, kuliui- pul-į ui-' 
kiru- priešininku Inirin- T 

; priešakio ir i- iižpaknli' 
din- ti-okiii- |ttiešitiinkt 
I-II- II tlIllMII k** 1.x Ulių

REIKALINGOS.
2-*i tnergiiHi- ,M fabriko tlm j 

j l«i $14 j -ųiaite dirimnl nuoj 
■ dienoi. mm štukio $17 iki! 
$31 j *ųvailė.

Amcrican Insolated Wirc Oo.
954 W. 21st Str. Chica<^>.1

Tel. Cllll ll IK'ij

DR. D. J. DAGOėtUS 
tlrUMl* l*>djlujaA ** 

(lil'arrai
I4>*4 Ko Ali

li<A«*>t>*«« • i«Xl| ž e Mi infak Ae 
UI

r»* *4 *'*««« f m <C?«v
>*u!lin«o 141.

Vai - » nt« ui H 4: 1 n*4«.
iki 4; 4 III • «afcar». KoA 
> »H 19

Ml»/I ll M U» ICMIC.I^ IK 
cit u.M i;.ii»

V.W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

VuU iKb t!.»..*•• r «
• »r m * i•.•tt•>t•<•lų|4

M U. U \*ll»S4.IO> >tl;« H 
!.<*•«.< -«l tba

1«4 .<.»

l*>i<«ųtw*m h!3 IX. S£r4 *4

>’m4« 44*’

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
M. teiti

BARGENAS.

K Ueto-le 4* « h».

h x»i».4 s v

I • *»••••* 
ll«! t*.

|M» llMilel | Kai*
J Xl**-4» ILiiii * •

! Dt.C Z. Vczelh
• •• •* b lt MI’ I XIII I«

JO&U1I C. WOLON
Ličiu;i. f.'lvol.ata

n n i ■ nr.Tii 
un. K. Al iiulli

f 
I

t i
*

Dr. G. M. GLASER
l*rakitk«e«»ja 31

<Mim. SI4> Mt^raa M. 
b’«4* M3 r»« W r»a«iCM, 1H.

Hl'l • Mll.UriM 
kleetOi^-M. Im -Ii*. 4. K» cfertK 

fa . , ,t
»1 I/'** V XI. 4 V i «•*. Xeea » ryto 
v ia. «u*. 1: il« ; i«»*k T

!»• • t'Ubb eakaK
N<*-4iJhhhI» »«tae I Al I H H«t 

TeHfva^a Tarta <17

I 
• 
I
4
i

«
«
i

II

: DR. I. L MAKARAS 
J lėtuti. 4*v4*i«Ha» ir < litrurra* 
J «»u.e.. t:II U. C*b Slivrt 
ĮValaert. * > -• 15.1 k U t—•.
I Tt4**4<*a«a«. Ifo‘uic*ter4 >444.
* la. be» • i-.r. *•« W<x*4 KL

Te.aJvOaa Y«t4a

SERGĖKITE SAVO AUS.

kirti akiniai 
akly. { 

• a-. <al«a»

Uždirbk
K :

>v_> j savaitę
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CHICAGOJE. Į
KATALIKBKOS ŠVENTĖS, i aplamdytas policmo- 

------------- NAS.

KGINCAC0$On|į 
umuy

Pirmadienis, rugsėjis 8 d..1 
šv. Marija: Užgimimą**..

Antradieni*:, rugrėju 9 d.,| 
šv. Gorguna:

Ji*. mėgino sulaikyti greitai 
važiuojantį automobiliu.

1M_L Hilu
BUVO TĖVAS 8Ū DVIEM!'«-l«’|Hd1m».iu.. Ilngli Ridgr- 

gUNAIg '>'••• kani|wi 4t* gal. ir Liwn-n-
avė. nn-gino sulaikyti nu 

i loiiiobiliu. kur*, knip jam nt- 
!r>s|č. Įs-rgn-itni važiuoju.*.

Tilo til:*li* ji.- pašoko gatvėn 
ii.^n .•■•r*

( luini ir »n ranka imt* ženklą 
. -ilsteli.

lel :nitiim»lii|i-tti- ne|«a 
i klausė. Tuo lar|Hi kitas |ui*kui 
arai važiuojantis automobiliu*

Uttroiko kuamųjam iulinyj.

šalę miestelio Slrger. ledui i
Chicagos, fermery- I...... .....
Jakas ka-ė šulinį. Jani tame 
daria* gelta jo du jo -umi. Il*-i 
man 17 ne-tn ir Fnsh-rirk I"!

- ___ ... ■ 'ana vaziuojanii* aiiiomo»iiiu«
Daugiau poros -avan-iii tavi. » .. . . .

..a, n...,1 H*"**

j
dirlmina prie šutinio. Ituvi. 
iškarta skvh* npie :si įs'-Iii 
Rili*

Praeito (H-nktndienhi vata 
re jaunesnysis vaiku* į-ib-ido 
šuliniu išimti iš ten diite*- lie
ta įkritusią virvę, l-ihbio iri 
neišėjo.

Paskui jj įsileido vidun vv- Į 
Trnuysis jo bndis. Ir tn- dag 
Be pasiliko.

Knronet ntrjo laika* vaka
rieniauti, mergaitė, fnrmerto 
duktė, nnls-g,, (atšaukti -.nu 
brolių. IU iš skylė** nieką* 
Mataitapė. Jiaai vi-rk-itama at
bėgu pirkion ir (iranešė tėvui.

Tėvas, pagautas taina-s. nu
bėgo prie kasamojo šulinio ir 
su virve įsilei.lo skydėfi su tik
iu grlla'di vaikus. Bet ir jis m*- 
Bėjo.

Farmerio žmona pakėlė tai 
eų rėksmų. Kaimynai (atšaukė 
iš miestelio gaisrininku* ir 
policijų. Atvažiavę gaisriniu 
kai iš šulinio ištraukė tris la
vonu*. Tėvas >u samtis už

aria, prisisunkusiomi* iš žemės 
dieno* meta.

Ku viena valanda trys nu 
itiiriTini nanitniM*. Fnnnrrio* 
moteris- . . . , ' -rml lomipagai MiMrgu ir. sakoma, var ' 
gial pasveiksianti.

ini.
Pidirmoiui* -kandžiai |iaž>-i- 

*tns. IVrlanžti ladi šonkauliai, 
•idaiižytn* Irnjn* k*din«.

| Niiii-žla- tVndiiligton 
ligoninėn.

Kirk

SUAREŠTAVO AUTOMOBI
LIŲ VAGOJUS.

Du drtrktivu iš To«n Hali 
|s*licijos nuovnilos ant Slicri- 
d.-m rond. arti Dnkin gut„ su- 

• -talslė du pnivnžiuojanėiu au
tomobiliu. iš kurių vb*na» bu
vo ••truckas”.

Siuin-štavo 5 jaunuolius 
katrie automobiliais važiavo, 
nes |msinslė. kati jie automo- 
liiliu ĮitivoRę, kiioriH-t viduj 
ntrasta plėšikų įrankiai.

NEREIKALINGA DAUGIAU 
POUCMONŲ CHICA 

GAL

Vi«n<m»nHlri kanai.

taika* Isga neapsakomu 
rivitiimii. l-aiiningas tas žmo- 
*.*u . kuri- iisika tinkamai su
linis h *t i lų laikų. Žmogaus gy- 
ii-iiiiiH* laikas apverstas ant 
tn-ro, tai ilidžinusias turtas.

Gerinamieji Town of take 
lietuviai ir lietuvaitės. Mums 
iiaudingiausia ir tiukauiiattsia 
sunaudoti atliekantį nno darbo 
laikų lankant visuomeniškus 
kurs-ns. iw*s tenai panedėlių ir 
|H-lui>-ių vakarais prof. kun. I*. 
Ilučys susi rinkusiems išgaldi- 
is-ja tikybinius dalykas, karte 
šiandie la-galo yra svarbus ir 
reikalingi kiekvienam katali
kui.

Aiaista. rugsėjo 8 d., 7 JO 
vai. vakare. Av. Kryžiaus |ia- 
rn|>ijos svetainėje prof. Būrys 
duos lekcijų temoje “Nuodė-

V.

Tautos Fondo 39 ik. Laisvės
Savaitės atskaita.

Žeminus telpa musų skyriau* 
rinkėjų surinktos aukos ir kirk 
kurie surinko taisvės Savaitė- 
ji*: taip-gi kurion Av. Kryžiaus 
|iani|MjiMi draugijos aukojo ir 
|m kirk; taip gi kirk surinkta 
(trr prakalbas: kirk viso tabu 
aukų suaukota musų kolonijoj 
ir kirk Imta išlaidų. Žodžiu sa
kant. tr4|ui pilna ir aiški at
skaita.

51X00

OHOAGOJE DAUG VAIKŲ 
KINĄ DARBAN.

Mok*b> tarytas narys t ly
dė Bruun. kurio priežiūroje 
vaikam* nuo II ligi lt; metų 
amžiaus iMmsImiii liudijimai 
(certifikatai) dnrlsi n-itah*. 
praneša, kad šįmet daugeli, to 
amžiau* vaikų išsiima liudiji 
mus ir eina darban.

Brown sako, jog kasdien 
vaikams išduodama apie 25n 
liudijimų, taip knd tūkstančiai 
vaikų, vietoje laukit i neiki k- 
las. eina dnrl>.in. kad |H*lnyli 
duono- *nu ir namiškiam*.

Nei vieneriai* lindai* indui 
vo tokiu ap*ireiškinn>. -ako 
Bninn.

Ji< to priežn*1į atranda nuo 
latimuo-e šiandie darbininkų 
ntieikiHiM*. Tėvui dažrinm-ia 
liedlirldtilija. Iii Inuitintie. iri 
kia. Tad dilimu- u dirbti *iiin 
riami daitati vaikai.

Tukino biidit <lati*.*iTi- vaiku 
vi-aiii jtl amžiui padaromi ii.- 
laimingai*. Neturi 
tolina* lanki 11 mot. 
giau ap**ši'iv*ti I 
jie |«uli<'1.a kito įsi

Ii

BANKOS DOVANA P0LIC1
JAI

Uliniu- Tru*l >\ > 
kn |s>)irijo* |s*n 
davė $j.i>

Tai ntliginilti' -

tliicngo Bun*nu of Pitblir 
Kfficiinci direktorius Imh*I«*i 
|m*ke|ln*. jog |m>ir>-minnt su* 
......... ....i„ iš kitų miestų apie 
inalirijo* stovį statistikomis. 
I ’htaigni dūk-stiis skaitlius po
licijos nereikalingas. Ir i«mI<4 
nleinauriai* talsavimais pilie
čiai turėtų balsuoti prieš tų 

I -miiiiiiyiną.
Direktorius K«*h*r -ako. jog 

Chicago turi dntiginu |iolirmo- 
mi kaip N>*«' Yorka,, ir kiti 

i miestai gi ventojų pn>|sireijo- 
je.

Ik- i*, čionai |ndirija kur kn* 
geriau a|Hnokunm. kaip kituo
se iuir*1 iiom*. Tad ir jo* daili* 
tuma- turėtu but išnaš>-*ni>.

Sluiitlinil* )s>1icijos |mdidi- 
niiiurn reikštų augėlesnes 2<t 
•mo*. tnk*a* miesto gyvento 
imu*.

Mi***to ndininr*tracija ir
• licijo- viršininkas dnrliuojn*i 

iiž «kaitlingi**n>* (Milicijų.
■—

B0L8EVIKAI PABAIGĖ SA 
V0 MITINGĄ.

įlinkėjai ir po kiek surinko: 
K Iriu kun. A. Nkrypko

su J. Balniu...............$634.75
M. Aveilcanskis su A.

Damaška ...................
N. Petrauskis su P.

Marlintaitė...............
N. Karlavičius su <t. 

tauriukaite...............
J. ViUmas m M. lam- 

rinlcaite.......................
P. Vitkus nu K. Miką 

liuuii-iM*.......................
Z. Merelis su V. Katau- 

dliclie.........................
(t. Aatutiietn* nu J. Nu- 

tmlaite.......................
P. Vyčas su M. Mikšai-

N. Airvinskas su Z. Je- 
saiin-m*.......................

Z. Mmiauskaitė su J. 
lr.-dir.-i vaiskiu ...........

A. I*>s*ius mi M. I’elni- 
M-viėietie.....................

I_ Paukštis su M. Bal
ti-nkoiiaile .................

V. Stancikas su N. Ko. 
kaili* ................................

.1. Baltutis mi M. Acdie- 
nė.................................

.1. Juraška.......................

Viso Inta rinkėjai su- • 
rinko.......................$3JIX63

Draugijos aukoja;
'šv. Agotos dr-ja.......... i
Av. Stanislovo dr-ja... 
ši. Knzimirro dr-ja...
Av. Elžbietos dr-ja.... 
šv. Jono K rikė, dr-ja.. 
I.ieinva Tėvynė Musų 

dr-ja ...........................
11.. Vyčių 13 kp................
Teatrališkas K liulm* 

•*l.irtuvn".................
į Tretininkų dr ja..........
I ši. Antano dr-ja...........

Mot. Sųj. 21 kp ....
! S. I. lt K. A. S5 kp. .. 
šv. l'raiH’iškos Rimir-

moterų ir mergai
čių dr-ja.....................

Vimi Inta nm< dr jų . $952.27

I l*rakalln>*c, ln|*krn'i*i 24 
•L 1!<l*« m...,. . ..$536.71

Prakallmso. gruoilžio I

574.50

43GX«*

237X10

21X00

185.00

181.50

181 JO

17000

174.25

125.(1(1

114.25

95X10

94.58

11.00

848.50

352.16

I- di*šiniųjų A«-ija|i«tų kon 
lete-ijo- išėjit-ieji Isilša-vikni 
ul-toviii anų dienų tialinigė -n 
io mitingų Įindnrydami nuta 
rimą ••-rivrimiti” dutartlin,* 
Siu \ nl-lijo*** i y f iim-ils*. |m- 
kelti ievi«1i*n*ijn*> kilios* šaly- 
•e it ii.ui į-lvigtt l<oKoiikiš 
|.ii. -.iii.ta*. |lar nutari* -n-i 
r -*. i U n.Imi veikti -it Mek

V

MAŽAI MIRĖ NUO ATT.TT 
NES

rJkUNt
127.011 
KNUSI 
Ilsus*
7<usi

irusi
61.25

I

sL, 1918 m.. ••••«••••
Pratallnun*, Kchool Hali 

nvet, gruodžio 22 <L, 
1918 m. .......................

Prakaltas Taatiškoje
dienoje, 1919 m..........

Viso Inta I.atarės Ka-
vartė, ankų............846MJ7

įstabių tavo............... 81J0

I*mka ..••••••••••• .$G^i.ii.77

Viršniirridų aukų iždininkais 
tavo po kaurija: J. Balnis. J. 
Baltulis ir M. Šiauri u vėnan.

Visa riršminėta narna pinigų, 
suaukota laisvė. Havaitėje. 
neturi jau lasiusia Tautos 
Fondo Ceulraa ir gauta iš tė
tuli palimlijinuuu

Pažylindi reikia, kad musų 
kolonija bus pralenkus savo 
kaimynes. Kaip matote, suau
kota Lietu vos laisvės reika
lams arti 7 tūkstančiai vien lik 
musų imrapijos geraširdžių 
žiinmių. Iš to galima spręsti, 
knd visiems rupi IJetuvos liki
mas. išgavima* neprigulmyliės.

įteikia dar priminti, tad yra 
daug pas mane atėjusių iš 
Ceulni. aukojusiems nemažiau 
III dol. dildomai. Kurie esate 
dar negavę di|>lonių. juos gali
te gauti Tautos Fondo sky
riaus susiriiikiniuoM*. kurie bū
va taikomi kiekvieno mėnesio 
pinui) inslėldienį.

Vincas ĮĮtanctiria,
Tnuto* Fondo 3!* skyr. 

sek rotorius, 
1543 \V. 4dtli St.

Nutarta taipgi surengti sve
čiui. kum J. taukaiėini. atvy
kusiam iš lUHuvos. prakaltas, 
nes sužinota. kad Chtcagojr 
(d nutausta kalls-s ant Tonu of 
Imkr. Prakalbi] sumtginrai iš
rinkta komisija, kurion inėjo 
J. Baltutis, V. Stancikas, A. 
Panavas, A. Metrikis. M. 
Kniukšta ir M. Panavas.

Ant galo p. M. Mažeika. •!•*- 
teguląs iš Federacijos seiusi. 
išdavė ra|torlų. kuris tavo gnu 
ils k Hitus. Su tuo ir pasitaigė 
svarstymai.

Katalikų Vienybė* V skyrius 
suskato murkiau leisties itar- 
Imn.

Prie skirto priguli nemažai 
idėjinių ir |iašcl|iitiių draugijų. 
Kaž kielei vyrų |utšrl|Hnių 
draugijų kaip ir nėra. Tokion 
organizarijon. kuri riša vieny- 
Is’-ii visus katalikus, reikėtų vi- 
sietus < Ieties.

IŠ T0WN OF LAKE.

Klaidos atitaisymu.

V.

i

••Draugo” 20G numeryje ko- 
n*s|MindeiH*ijoj apie l.nlslnrių 
t-inųjų kuuĮM] jsibriovė klaida.

Marilė* narius. aukojusius (si 
$50X10 |s*r klaidų tavo |aarašy- 
ta J. Nirudailienė. liet turėjo 
Imti .1. Aiaudvilionė aukoju 
$50.(10.

Tyla.

i

IŠ T0WN OF LAKE.

Katalikų Vienybėj susi- 
rinkimai.

20.171

I

Rugsėjo 2 *L Av. Kryžiau* 
parapijos sietai nėję Katalikų 
Vieny K-s V skyrius turėjo mė
nesinį susirinkimų, kunti susi
rinko 42 ut-toru nuo įvairių 
vietos draugijų.

Susiriiikiiis- visų atstovi*1 
lipa* buvo pakilęs. Tarp kitkoĮ 
nutarta atgaivinti I. D. S. skv-i 
rių. Veikimą* pavestas valdi 
tai. Prisidėjo prie Av. Kry 1 
žiau* |*ara|ėjos tazaro. kurt
inis neužilgo snrrngtn*. Kmin 
sijon inėjo: M. Kmuk*ia. .1. 
Nauaėila ir V. Oalnaitė.

REIKALINGA
tieni gn<|Kidim* kuri 

-iisiktills'l lietuviškai ir 
liškai, turi turėti paliudijimu
nuo kietumo. Atsišaukite -c 
kančių adresų:

Kun F. Aliukai,
923 Bhclbr Str. 

Yourgstotvn. Ohio.

Kuli 
nni*-

WS.&1

KAR SAVINOS STAMPS “ 
l*«UB»BYTrai .1 

VNITED STATĖS J 
OOVERNMENT

Teatras ir Muzika.

Nedėiivj, rugsėjo 14 d, L. Vyčių 34 kp. (iš Aušros Vartų 
par.).

Nedėlioj. rugsėjo 21 d„ L Vyčių Chicagos Apskričio. Vai
dins antrų tartų “KEISTt’TĮ*’Krbool Hali svetainėje.

Ncth'dinj. rugsėjo 28 d, I. Vyčių 4 kp (iš Dievo Apveiztlo* 
jmr.).

Nedėlioj. spalio 5 «L, L. Vyčių 13 kp. (iš Šv. Kryžiaus par.) 
Nclėlioj. s|alio 1« d- L Vyčių 16 kp. (» Ar. Jurgio par.) 
Nedėlioj. spalio 26 iL. ta Vyčių 4 kp. (iš Dievo Apvemtos 

para p.)
Nedėlioj lapkričio 2 <L L Vyčių 5 kp. (iš Av. Mykolo |tar.)
Nedėlioj. lapkričio 9 d_ ta Vyčių 8 kp. (iš Visų šventų 

par. Rnsetamlc). Vaitlins “ZiVIkį”.
N t* lėlio j. la)ikririo 16 ii. I- Vyčių 36 kp. (iš N<*k Pra«. 

P. A. |Mirap) Vaitlins |dnmj syk (liicagoj “KIBIRO ZVAIG- 
ZDK” trijų aktų dramų.

Nedėlioj. lapkričio 16 d. ta Vyčių 16 kp. (iš Av. Jurgio 
|iar.).

Nedėlioj. lapkričio 23 <L, ta Vyčių 4 kp. (iš Dievo Apv. 
par.).

Nedėlioj. lapkričio 23 d. Cliicagna Apskričio Choro.
Nedėlioj. gruodžio 7 d.. I- Vyčių 13 kp. (Iš Av. Kryžiaus 

|Himp.).
Ni*<lėliuj. gruodžio 14 d. U Vyčių Chicagos Apskr. choro. 

Di<h-litime uiie-tu teatre statvs scenoje trijų aktų komiškų ope
rų — KOltNKVH.ltl VARPAI.

Nedėlioj gruodžio 21 d- L Vyčių 4 kp. (iš Dievo Ap. par.)
Ketvergi* sausio I d. 1920 m. ta Vyčių 5 kp. (North Kūles) 

Statys scenoj "KANTRI ALENA.
Nedėlioj. sausio 4 <1. 1920 iii.. L Vyčių Apskričio clioro.
Nedėlioj. sausio 4 d- 1920 nu ta Vyčių 16 kp. (iš Av. Jur

gio par.)
Nedėlioj sausio 11 d. 1920 nu t- Vyčių 13 kp. (iš Av. Kry

žiaus par.).
Nedėlioj. sausio 18 d.. 1920 m.. ta Vyčių 5 kp. (iš Av. My

kolo |mmp.).
Nedėlioj, sausio 2-5 d. 1920 nu I- Vyčių 8 kp. (iš lloselnnd, 

III.)
Nedėlioj. vasario 8 d.. 1920 in.. |(. Vvčių S kp. (iš Roscland. 

III.).
Nedėlioj. vasario 1.5 d., 1920 m., L. Vyčių ."Xi kp. (iš N. Pr. 

A. P. M. par.).
I'žgaveiiių dienoje, va*. 1G d., 1920 m., ta Vyčių 16 kp. (iš 

Av. Jurgio para p.).

■■■■■■■■bbbibbhhihbbbbbbbbbbb

Malioriai ir Dekoratoriai
Ilgų metų patyrimai savo amate leidžia mums 

likti pirmos rūšies dirba pigiausiomis kainomis.
Atsišaukite pas

P. Cibulskis ir J. A. Poška
2343 W. 23 Plaer Telefonas Ganai 2446

at-
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