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Talkininkai Apleidžia 25,000 ŽMONIŲ DALY 
VATO PRIĖMIME KAR

ATIDEDAMAS PLIENO 
DIRBTUVIŲ DARBI

NINKŲ STREIKAS.

SAUS PALIEKAMA BOLŠE
VIKŲ KONTROLZJK

Vakar tuo likelu prancūzų 
karve niinietrrijojc, prraąjerv 
OcnK«crau ofise, įvyko talki
ninkų knnfrrencii*.

Konferencijoje dalyvavo: 
premjera* Vlnnrnccau, prem- 
jerae IJovd George, Suv. V. at- 
Mova* Polk ir Italijos užsienių 
reikalų iuini*1eri* Tittoni.

Paskui dar imkviesta: Ja
ponijos ambnsmloriu* Pranm- 
zijoje Mat*ui, nmrėalae Forli. 
Alei re Tardieu ir Phil. Ib-rt- 
Itold.

Priimta Anglijo* pardulyma* 
talkininkam* nplvi*ti Rusiją.

Konferencija dar tęsi* ėian-

Paryžiui, rug*. 16.—Talki
ninkų vi«-*|mtij<>* galutinai nu
sprendė Rusiją |mlikti išimti
nai (įatieme vieniems ni*nm< 
rrvoliucijonicriam*. Tegu jie 
patys vieni tųedrapinn savai* 
reikalai* ir tegu darbuojasi 
šalies grravri. kaip jiem* pa
tinkama ir kaip jiem* yra tin
kamiausia.

Tik varną |Ki*argn talkinta-*db* |«> pietų, 
kai Imlsrvikam* |au4atr. Bn-| Apleisti Rusiją—tai Angli- 
tret. jie visuomet privalo grrb- įjos |»litika. Anglija turi savo 
ti savo kaimynų teises. I a]oi*kaitymu*.

Sutinka Taildnties su 
Bolševikais

rage. 16. — E-tonijo* 
vnblžia prii'-nn- bnleevikų pet- 
eiulytitų (imhrvii taikų. Apie, 
tai liranrnė retų prrmjrrae ir 
karve rainieterie Klrandtnan Į 
l'almltijo* tautų konferencijai. Į 
Slrandiiuin. I*e to. |mžymėjo. 
jog H-tonijn neturi n*ikala ata
kuoti llueijų. Tik ėiinetun |<a- 
g*-lb-1i ru*ų in-liolėevikiėkai 1 
kariuomenei.

“Mce norime žinoti ladėevi. 
kų įniko* eųlygn*. Ve ko*let 
me* ėmėme eueimainyti minti. , 
utie *u ledėevikai*." *al:ė ( 
Slraitdiitnn.

Ibdėa-vikų ir *-tų ntetovnl , 
turė* konferencijų l'rėoruj. ar- | 
t i Pekovu.

Virto* gyventojai laimi intr- 
rv*mija*i tuo Imlėevikų |«a«iu- 
lyntu tnikinlie*. I ji t vijo* vai- | 
dininlcai teeinu- ncpn*itiki Imi- ( 
arvikų gerai- norai*, 
inlurin Imlėevikų-. kud rumbe 
nieji nori |uidaryti |mvirėutin< 
taikų. ka<l jiem, |mekiau butų 
lengvinu inriti Pidmltijon *u 
►avo pruguiėtiuira prvųmgandn.

Palmltijo* tauto* tų gerai 
pramato. Ir jei jom* pri-ieitų 
eu»itaikinli *u holėevikai*. tuo 
■m-t reiklų vi*uomei ĮMinil*- 
Aini* (atlaikyti *tiprių knriuo 
iia-nę.

Kų sako bolievikai.

Apie taiko- pn-iulymų K«tn. 
nijai ledėevikni i- Ma-kvo- I*- 
vi vii u i*.|egmfu ėtai kų pran** 
ėa:

“llit-ij*,- -*.vi..|ų valdžia II*' 
veliu valdžiai pti-iulė atvira- 
laiko- litrylm- l*n-inlvmų pri 
ėmė lietelio valdžia ir į kelia- 
db*nn> uru-idė- larvlei*.

“Sovietų Itii-ija neturi jokių 
agre-ivinių |*n-ikelititmų prie- 
naujai i*lrigtn. vii-pntija- bu į k

vuMos Rusija* imperijon f*rn- 
bržiai*.

“Tuo atžvilgiu Rn^oa ao- 
virtų valdžia pasinio taippat 
triko* tarylia* ir *u Rygu* val
džia *u tikslu fe-rlraukti karę 
ir imtn-s dariu taikos reika-^ 
Ir.“

I
Kam U* daroma?

Drimr aiškUi matoma, kad 
■ ImUrvikri |m*iub- taikų estam* 
ir latviams. IJetuviam* jie tu 
flielaro.

Ta* reiškia, jog jie tuo laidu 
im-gina suskaklyti Palmltijo* 
tautų vienybę ir ta* tauta* sa
li judvi i *u talkininkai*.

Bolševikų tik*la* padaryti 
taikų su Palmltijo* vieš|mtijo- 
mis. Taip a|i*i<1ramlžiu* jiem* 
bu* lengvinu įveikti Kolėako 
armija*. Ir kuomet ta* |mvyk- 
tų. tuomet atsisuktų jie prieš i 
Pubalt i ją ir jm*tarąjų sutrai- 
kinių.

Bolševikai *krll*ių turį žinių, 
jog talkininkai *u vokiečiai* 
Im* atviro* taikos sutarties lai
dare dar ir *la)rtą sutartį. Ku-

I Jitvini Įiįj, vaikučiam* leidžiama
Palmltijoje turėti .'MMUMNI 
liuomenė- kažkokiems 
šiame.

Nežinia, kiek tame vrn 
MIS.

Lietuviai raiivėlinę 
konferencijos.

Palmltijo- tautų konferenci
ja iė čia |M-rkelta llcvelin. C'ia 
'konferencijoje m-dnlyvavo lie. 
Į tuviai atstovai. Jie *u<ivėlino 
'id važiuoti. Regi-, jie daly vau* 
I kotifeteneijoje mieste Ib-velyj.

I’nb.'dlij**- tautų konferenri- 
įjoji- bu- di-ku-uojatun apie 
llsilšrvikų |iu»itllyniu« taikin- 
,tirs ir apie vukieėių oku|iucijų 
Ijltvijojc II' l.ietuvoje.

(jitvijn- valdžia gavo 
IterlyiMi užtikrinimų, jog
kilčių knhiiK'ln* itnauin i-akc> 
vokiečiam* kuoveikinu- aplei- 
•ti Ktirlatulijų. |U-t vokiečiai 

an-iviai m*klau*o.

kn- 
tik-

ii
vo

DLŽ, rage. 16. —
»ri>|MatM, nigs. 16. — «a | 

gauta žinių, kad *ugriuvo Ru
munijos mini-terių knbinetn*. Vakar vin jvyku milžiniška* 
Premjera* Bratiano rezigmi- vieša* priėmimas l«-lgų karvli- 
va. Jo vietų užėmė Joneseų. į nolo Mereier., Penktojo pulko 
Pastarasis yra labai protai-! ginklootnvtj (armory) įvyko 
kn* ir drauginga* taikinio- Į prh'-mimnu. Dalyvavo apie Si.- 
kam*. Jo tikslą* veikti išviru •••■• žmonių.
*u Anglija ir *u Suv. Valsti- .T“ - - - ....
jomis t ngarijo* reikalai*. mda- dėkojoT Amerika* žum- 

Knd Bratiano 1 __ __
griuvo, tą faktų patvirtinn Belgijai ir teikiamį priris 
tas, kad i* čia jau atšaukta* nukcntėjmdri belgų tautai, 
rumunų militarini* komcmlan- 
ta* llolban. Taipjiat laukiama, 
kad veikiai ir |mti okufmriji- 
nė armija bu* atšaukta iš Va
ga rijo*.

Lygiai pranešama, jog pran- 
euzų kariuomenė m-lm.-iant i 
atšaukta iš Segi-dino. Rumuni
jos armijoje jau sulaikyta 
šalies plėšimai.

Rumunai l'agarijoje savo 
{■Irsimais saliai padarė milži
nišku* nuostoliu*. Apičiupomi* 
n|i*kaitoma. kad nuostoliai 
siekią tris milijardus kranų. 
Tik vienai firmai Maafrr.1 
Wris» padaryta ĮKUinnjNMI 
kranų nuostolių.

Ori Ar din bu vaja Tritta.
Atmaino* romnnų valdžioje 

tvariai atriliees ir i Vagarija* 
dabartinį vaklymą. Premjeras 
Fricdru-k. mntyt. turės |m*i- 

llraukti.
Martin l*uvaszy jau paskel- 

Im-. knd ji* tveriąs naują ka
binetą. Bus luirvikaluutii. kud 
talkininkai patvirtintų tą ka
binetą.

Pranešama. ka<l veikiai Im
sią* |M*kell>la* pilna* nauju 
kabineto sąstatas.

Ijovaszv kitaiio* buvo Frie- tose pašauktu kiti žniom'-.
— H I ■ ■ ■ ■— -

POETAS PASKELBS FIU- 
ME ITALUOS UNIJĄ.

New Torte, rngs. 16. —Plie
no dirbtuvių daibiiiinkų sliei- 
kas, koks Inivo jmskelbla* į 
rugsėjo 22 alirną. anot |*rnn<'- 
šilini, atidėtas totasniai. |w> 
dnrlio ir kapitalu konf**tvnci. 

Ijo*. -ušaukiaiiHi- Va-litaut**- 
| Visos Briguos varalu karvli-innn Italių 6 diena.

kabinetas ‘K’U’ Ta.ji žinia |m*k.*lbt« iš vu-
±£1 '"r-".* ••r’*u,”'«JJ'l..* Amerikos įtarta. Fraleruri-

I NACUONALt OIDUSTRI- 
JALR KON-

Minite Ritime liančia baisi 
anarchija.

įtartai Fc*lrraeij**- 
Filx|m1rick prn- 

m-ži arini to* ži-

jie* ofiso.
(Cliivago- 

prezidentu- 
neėa. knd.
nioe. streikas įvyksią* |m»- 
kirtu laiku, jei ligi ruge. 22 
'd. plieno k«itiH*racij*i« virei-

Ottava, Ont, Kanada, rup*. Ininkni nl*iMiky>in :iMDii*ni«kni
Ul'h16.--Čia vakar at 

jutui Iė industrijai 
rija.

Atidarant tribėjo Kamine 
premjeras Batdm. Jis paragi
no dariiinlriųy ir darbdaviu* 
prir ta-ndrojo kad išriL

rukeijo*

atidarytu naci- jm-iuudvii »u darbininkų 
_ įlė konfereu- jų

dricko 
kalų
A n

FHedriek
talki-

Nuo to laiko Leva-zy užsiė
mė naujo kabineto sualarymu., 
Nukosi jam pavykę sualarv-ti i,| 
koalicijinį kabinetą.

Try, kili Frtadrieko kabi- 
neto nariai rezignavo. Tai Ha- 
bagby. trisalarystė* miui>4a*ris: 
llcinrirh. komercijos mini*1>- 
ris: ir Gran. finansų minist*- 
ris. Tuojau- rrzignavu-ių vie.

Gana to, kad Fiuim- neteko 
Italijai. Ižel tu tarėju ateistu- 
lydinti italų |*rvmjrras Orinti- 
«lo su ministeriai*. Iii |m>'iiiiu 

'Fiume. kur laivo |mlaik<aiui 
italų kariuomenė, dažnai |m 
kildavo daug trakšimi.

ulstatvais).

Ne* Torte ruge. 1a. — Aršia, 
dienj |m |rietų Grren PointV. 
llrooklyuc. jaikilo Imisus gais
ra* Mandanl <>il Co. j*taigo*r. 
Kuone vi*i Nr* Yorko gaisri- 
niakų bariai |m*aakta gr*iati 
gaisrą. Ekspliodavo keli inilti-

■ aiški kubilai su žibalu.
Nuostoliai apskaitomi ligi i 

dviejų milijonų dolierių.

MACKENSEN SALO
NIKUOSE.

Vaihlugton, rng*. 16.- Pra- 
nešta. knd vokiis’-ių fielduuir- 
Sala* v<>n Mark.-tiM-ti int*-rmi<> 
tn- Snbinikiio**-.

Rymu. mg*. 16. — I talijų- 
į atstovai taiko* konferenrijoje 
daug pastangų (aidėjo, kad pa
sisavinti Balmatijo* miestą ir 
uostą Fiume. kurį taiko* kon
ferencija norėjo pavesti išimti
nai Jugoslavijai.

Ih-I to konferenrijoj<* |Mik*-l- 
ta nesutikimai. Italijos atsto
vai grūmojo išeiti i* taiko* į 
konferenri j<»«. Sakomu. |mli 
Italijo. vyriaii*ylH- buvo I- J.„.;7ni,K"Jmi«v„''ind\7nrm!d 
grūmojusi atsine-sti nuo talki
ninkų.

Didžiau-in nrpnsitrnkinimą1 
imriojr italų tautojr |m*kui |*u 
kėlė pn-z. IVilsvno rasta*. Pr»- 
zidrntn- atvirai pranršė..........

Taip tatai d'Antiiinzio. kaip 
pranešama. ir užėmę- mi—-r.-y 

, Fiume.

Paskelbęs uniją.

Italmr iė Gem-va. Šveicari
joj. praie-šnmu. jog tenai gnu 
ta žinių, knd kapitonu, d’An- 
niilizio įmekellię* jnu Fiitni"- 
• Italija* unijų.

Fintu*- yra m-knitlingi bu
riu! miglų ir prancūzų kutino 
iih-ii*'-. Kilu ln*l. kaip pram-Mi 
itin, tenai iiž-iliarikmlnvu-i ».i 
lik-lu gintie- prie, italu*. k*i 
rių atvyko keliolika tiik-tmi

Naujai italų mėginimu.

Kadangi Italija to mn--lo ir 
uosto negavo net |M*lariii> eii- 
lartj eu Austrija. tad lomi- 
dienomis sumanyta varu įm
inti! tų mietą.

Tam tikslui atsiekti į ui mm
* i įlota žilumui* italų |mtrijnta* 
' poetas Gabriele d'Aiiiiunzi**. rių.

Gi įmėinm liiie-te pakilii-i 
taii»i miareliijn.

Ilnlijo- piviii.Įera- .Vilti -k*-l 
b'ui. kad vyriuu-yle'- tinimu 
-iaiiti kapitonų d'Aniiunzio už 
jo tų žygį, priešingą vyriau- 
-vis- noram-, ii už j., "i-dnvi 
kiėkų" |m-ielginut.

Ik- I ilk** prciujeni- Kilti 
|trnlleėė. kud v j i'iuu-yl*' i-t: 
kiu-i generolui Ferrari, kilt* 
vadovauja Lm iuom* »»••» arini 
•lu-ijo. linijoje, idalil ėi- m- 
1<-i*|ų o-guliuiei kuriii*>io*'i>e, 
pti»i*|.ti pro- kapitono d'Ali 
mmr.it* at mijo-

joje kai|m lakunn- kapitono 
rangoje.

Po nniii-li<-iju* ji* laivo |m 
liuo-iiotn- iė larnylm*. Tml ta- 

zi.h-nin."atvirai' prami'. kad r*’*' l*ik" l*’i*'«*«Mrti P''- 
Italija Fiuim- negali gauti. Te « *< i>Mirijų. Ik* abejonė*, ji- 
gu Italija |m*ilrnkiiui įvairi** 
mie jai nti-kirtomi- salomi- 
lininiuiijo- imkraėrini*. liuli 
ta tad |mkėlė Imi-iiiu-iii truk 
>iuų.

Gulų gule talkininkui |mža 
■įėjo italam- kai kuriuo- nu-i 
leidimu*.

lėprnilžių buvo -ttkomn. knd 
už kelvrių melų minėta* it uo
tu- Fiumc p**rvi»ine Ilnlijo* -a 
va-tin. I*a-kui buvo pranokta, 
kad Fiuim* bu-ią- tarptuutiai* 
uiic-ta*.

-u vyriau*yl*-- žinių -noruliui 
xavo kariuomenę, alui apgint* 
laVO, |ui-i-l**-ll*‘ to- kmilIoltH' 
nė* viidn ir niimaršavo i mie 
-tų Filiioi- -u tikslu 1n Ulė - 
užimti ir vari 
Italijo-.

Italija* vvt 
llai |»n*k*-ll*<, 
menę buvo noriam |mkeliuj ■ 
-talelvti. liet r*-giiliiir> itr 
kariuomenė, -uko/no. nt-i- 
kiu-i pa-tuti k. lią italam- In 

, i nm>riam-.

•j
prijunuli |*iii-

u

U"
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Siūlosi sutikinti Rusijos 
bolševikus

Bet už tai reikalauja revizijos 
taikos sutarties

i Maskvą įsiimti ir tadšrvikus 
i sutraškinti lik veikiant pnėių 
talkininkų koutrob-je. Nako, 
butų laimi gera, kad toje kam- 
|uinij**je dalyvautų nor- kelios 
prancūzų ir anglų divizijos.

Ib.ffmalina* |msiulyma* turi 
•vnrlaių prieža-ėių. Ji* yra tik 
Va.kb-tijaa* |s>litikaa* agentas. 
Vokietija yra sumaniusi nno 
sava* sprambi nusikratyti ka- 
rė„ išlakia*, kaikias šiundie tu
ri atlyginta talkininkams. Tas 
vi-n- išlakia- ir kari- Įsisek. 
mių visą surisanybę mirimą 
sukrauti ant vu-nos Rusijos, a 

Ir ja-i kartais talkininkai su
tiktu su llaaffįnamio pnriaia- 
lymii. Vokietija |sarrika!autų 
I urbi ryt i reviziją taiko* sutar
tie*. Pan-ikalaiitų. kad karės 
sunkenyta'-* butų |NTkritoš 
ant Rusija*.

Ta* vokiečių sumanymas y- 
ra didžiai svariau*. Ir talki
ninkam* gal larisiri* apie jj gi
liau (aagalvoti.

biriukų.
Tmi |aaėiu žygiu gauta ži

nių iš Pnlsiltijaa*. knd ti-nni 
Vaakilčių ga-m-rolo v«>n aler 

j Gadtz knriuoiiK-m'- nuolat stip- 
kataita grii p^ririi iMUtr-re /'■jauti. Tasai grurtria* riau- 
Vadineijinį vrikiuią prtaš taalša-- ’dk*yra Mtataujaaje su riUMO 

vikiis.
Geli. Iliirriimiin yra viaiui- 

tipiškų repn-z*-nlatitų l‘ra*i- 
•jo* jiinkerizmu. Kilo -varbiuu- 
į-ioji žyne’ tai in-|mpra-tu- 
|bni1nliškiiuui-. pria-šingttma- 
J virtiniai *b-mok rali jai ir pri 
■ jimtamai* buvii-iam kaizeriui.

.Ink tni ta. pat llaaffiiialili 
191‘i metui- Biv-1 l.it**v-ko 

Ikaanforenrijoji- m- juokui- aru 
,i,H*jo Kn-ijiii. Liioiik't tadšcvi 
ikų atstovai n<*pri*'lanktava> v<> 
įkiičių statomoms -ąlvgaani*. 
ITuaiiiaa-t lloffiiiann tuigriimo 
■jo lariaiiti*-- Itu-ijaiii.

Talkininkų kontrolėje.

Geli. Iloffinanii praiu-šė kur*— 
|">iideiitui. jog ji- np-iiiiių*

Von der GolU neklauso talki
ninkų.

Paryiius. mg*. Ui. — ‘•Su
tinkant ir b-olžiunt talkinin
kam* nė *tt l.'nussi armija a|e 
siimit imimti Maskvą ir ant 
visiioinel sutraškini! ladėrvi- 
kn*”.

Taip pram-ėė vokiečių slide, 
gein-raln* lloffmann Ib-rlytiv 
laikraėėio Ij- Malin k«*rv*|«*n- 
<l<iitui. Pastarasis apie tų pra- 
m-ė*- savo laikraščiui. I*r Ma
lin tų žinią |m*F'jo l*e joki.* 
■■enzunt- snvaržynm.

Žinovai tvirtina, kad ta ii- 
tiin vrn *varl»i visai* Avilg- 
niai*. Kn* tėmija*i j vokie
čių l'idmltijoje veikimu*. ta*ai 
ima suprasti, knd su vokirčmb- 
yra lute tokio nr|ia|*aet<i.

Sukiniui, ar kartai* talki
ninkai nefimlary* kokio* nor* 
sąjungos *u Vaikini ja *u tiks
lu sutraškinti Rusijos Imlš.-- 
vikizmn. Tai Imlų nv|m|>ra*1ii> 
įmotiki*. le-1 ji* visuomet yra 
galima*.

Vmiiim-i. talkininkai su vo-

kariuomenė,.
|1 Berlyno praie-šama. jog 

vokiečių valdžia g*n. von <h*r 
<tolis liepianti apleidi l’ahal- 
tiją. Ifc-I ši. valdiiai ai Miko, 
jog jo kariuomenei t raketų 
<liwi|diiMH ir alui kariate at- 
-i-ako j» klausyti.

Gi kiaunei talkininkų nulo
tai |mreikuluiijn von der 
Gadinu. knd jie |Mi»itniukių iš 
1‘tilmllijo-. ji* Itlaliiel ntetil- 
viiiii- ĮKituria -ii vi-akiai* rei
kalavimai* kreipti*- Berly
nan. iė kur jie. enk**. c-ą* di- 
• ••kliiojaiuu-. Sako, jo viršinin- 
kili *-ii Ib-rlym-.

1‘n-inelo. knd liilkiniiiknnis 
šiandie nelengva -ii-ikalbėti 
-ii Vokietija.

I
i

ŽUVO 100 JAPONŲ JURI 
NINKU.

Tokyo. nig*. Iii. X*i.*li 
Kyu-lni -ui*.- liną .lieti,, nudro- 
lill-klindililli- .in|Mi|m 
laivyno knbitini* Inivn- 
luilu. Sii laitu žuvo
Hm jnp**nų jurininkų ir 
*-i*-ru.

kuri- 
•u ži 
• uvir*

•>r>

PRISIBIJOMA 1NFLUEN 
ZOS EPIDEMIJOS

Paryžius, nig-. H*, 
t**- giii*i*'ji gidylojai 
•vž.irtii-tM domi, tėmijn- 
n. ,-t. u u. I'raiieiuijoj* 

tni naują I 
Iji Iijjji hdii 
f<i ifiHttmt.

Vi. 
u *11 
i i'P

I“*
S i 
ikri-li |s 
kuliu ii u

BAISUS URAGANAS.
Corpus Christi, Tex.. rage. 

Iii. Aitų luieelų ir iipliiikiiiiue 
mi»—lėliu- |mlii-tė lini-tl- trupi- 
kuli- iitiigarui- t vėtra i. kurie 
-iniit* kuone įh r 24 valanda,.
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luta akaH««A nuo w*tul.)U4U 4ha<aji ne 
•m N««Um Nkų. N«t«t furtnainyli 
•trm vtaaJa rnžlUa MMtvull ir Mana 
*4rwa». l'mi&u svruuaU tuyaU tApnr* 
teant kras**>« ar e*|*n m "Num-r<»nl««rw 
arba >4c4ant piiu»;ua I rt*«u»(ru«*t4) 
tattttą.
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Nedėlioję C-olimmnn- suariu- 
ko apie du tnkstats-iii žmonių.

Ncpriguliiiingos viešpatijos 
ūkės aprūpinimas yra laitai 
sunku* ir vargų pilnas darbas. 
Italijai seniui nesiseka jį ui

toji šalt*
pirkdavo iš svetur visokių 
pirkinių už 1 milijardų KM 
milijonus daugiau negu par-i 
diitsluvo kitom* šulini* sąra 
išdirbinių. Trimis metui, vė
linu* tu* skirtumas Įui-idun- 
dar dnleslii*. Prisėjo pirkti už 
i milijardu* ir 3U2 milijonu 
<iaugiau negu |ianlt>oti. ĮSI 7 
.metai* ta* skirtumas (inkilo i- 
l.i 1<t milijiinlų ••*'2 milijono, 
limitais, t. y. Iltis m. dau
giau negu 12 milijardų.

Ta* skirtumas viešpatijai 
re" ’ ii taip |ud nelaimę, kaiji 

|i. p’rkl'iė. kiimiiet jo krautu- 
iė arta ■liiUiive turi ibiugimi 
išlaidų, tr-gll įte- •-•’l. Tiuln |iel- 
ul( ni-liekn visai.

Malydiiiiia tų išlaidų didėji
mų o užilnrlHu mažėjimų itnli- 
j<i- valdžia -markini *u*irii|ii- 

iriu. Ministrų pirmininkas *o-Į 
eijalisias Xilli išb-nbi a|dink- 
rnštj visiem* valdininkam-, 
kad išaiškintų žmonėms kn* 
darosi. Italijos luil:m*a* *u- 
M-diinia- skolomis. Tu- skolo- 
luiisiai augu.

Ministrų |HHiiiuinkas pri- 
na-iia žnaimius m-nų lotynų |ia- 
tarlę “Alimum ae* aceria ser- ; 
vilu*", tat reiškia: "Skola 
yra karti vergija.'* no kalti- 
uinka* turi apsrili taip kuip , 
skolininkas nori.

Didžiųjų Kongn-.-o ir Si-na-1 X«-siskubiakime dabar per
to rinkimų laiku rimti amen- <lnug kaltinti mų< Preihlenta 
kiečiai virsta (ūkiais nciinudė- Itmniaii klausykime ir nty- 
liai*. Viena imrlija kniujtt itin džinu n(>svarstykimc jo kai- 
kitos Imisinusius i.pknltini Iki-. Pinga, tiesa, yni Čekijos 
mu-. Vieni kitu, vadinu vii ;• i- -o-1 i ne. Ik-t tie- (Ktėin Varta 

^|mis, sukčiais ir panašiais žo- va. anapus Vyslos U|iės, yra 
Idžini.*. Kartai* pramano uclm- taipgi Praga lx-nkijojc. Kaip 
j tu* atsitikimus, kad tuo* r- llrooklyn’a* nuo Xew York'o. 

, 'dj.i* (Kitvirtintų. Tojo (sditiš-,tnip Praga yni ntskirtn nuo
k.*ji- taloje kiekvienas pnr-į Variavo*, nors tutsiu miestu 
įdui sąra, jnu m-kalluin< tip'c lihnija trys tiltai.
pticw» ranlų. Bri rinkimam*! Ifa, .
,m-itaigu* vislus nutyli. Prie- lllilcMS Įeitam.* pnsakv* 

šminkni dirlm išm n. Skrisit-1
■l.i- ii šmi-ižlni guli užiirišti. 1

Itulmr nėra didelių rinkimų, 
i -.4 yra dalelis |*ditiškn* tliuk 
šiuns. I,rv*hl«iiliis važinėja *>i 
prakiillMiniis, kad t*enata« ui I 
(virtinių įniko* sutartį, ineln-l'

apie kokius kiipitnlistus ji* 
miutijo, kuomet jinai suk''-, 
kud ši karė buvo |»ramouinė 
ir pirkime. Ji* tik pasakė, 
knd te- vokiečių k.-ipitnlistai už 
jų kalti.

ryta su vokiečiais. To* *ular-L ibiug yra Sliekus, daug yra 
• a •• ’ aa* • a-ls*. •«■«**« Ii*,*- >o*ra*>l*w4 • ••tie.- (>rn<*u* Ji* imindiiin uh-ii-, 

kn -aiijale ir kilni* n* liko* 
jmtmriats ži*lžiui*. I'žtalni j-i 
|T’i šni dnr gerinus jam al»i- 
moka. Jie jį (iravnrviž:m>j.i| 
K::ixeriii ir kitai|i.
Kuilnugi \Vilsotia* priklausė

prie Itauokratų (mrlijos ir jos |įžeidžiančio -Pn-snlcntų.
I...I—m, . .■'" —-—-—-------------- —■——— -.

::ugštylM-i. įsi n-pnlilikotiai jo *11111 |uinnnti tų kas naudinga 
Iie-itraili. liet nt*inindn |«-iki -I y ra Suvienyton- Valstijom- ir 
kų ir iš dciisikratų. Chicago I Lietuiai.
Ilerahl aml Kvatuiner skaitėsi | .\,m.rikai naudinga yra, kml 
ne vien demokratų bekraštis, Į įdarytoji Paryžinjc sutartis 
tat da gi biluii artyrnu *u (N|gų «|ar įtarių |ieržiurėta. 
I'n-zidi-ntn. Tas dienraštis X,-<ni „m-joača, kad ta sutartis 
mandagiai knita apie pn-s.i ^.j^j _ -__
denių, Im-I aiškiai jį kritikiu- nukalu, kai( ji' uždėjo ant šios 
ja. • S—82— ti—- ——t-l — -S-J8 

yra 
ir tylėjimo. Ibir |s-ninks1i y- 
rn sakyti, kati IVilsonas per
mainė 
kurias 
danui*

t n--
Xelanlaiui nei vieno žodžio 

' — — -- - ( Dlo, 
kitais iškilo iki prvzi<ient<>'Lėkime savo Imtai* ir apnšjt-

savo aucrtns imžiums 
jis buvo skelbęs, šauk- 
Ameriko, vyrus j ka-

neaprupino Amerikos

vm iiik^imifm zjikhiių. • — ja. Malio kdiii Minkia* ĮM~Hxirr-
Viraigralja-žinojo, kiti. ta abe- Xorėdamas gelbėti sąra »- llerald rnsl Examincr tvir- {„^ kad ji aeduoda Ararri- 
jom-s. tsimklauri- ImugiuaiH-ių imę i" atslenkančio vergijos tina, knd f>n-ridriitas savo kai-. į,j užimti prigulinčių riai ša- 
apaudos pranešimų. knd |«an»- (Kilojau* Xitti sako, kad vra’taM- lUrų, <laug klaidų; |mv:ijįaj Ur_ |m>al|(jo tautų,
da rabankratijusi. tad jos du- (dvi |iriem«m-*: ■tauriau dirtdi Iišsitaręs buk Praga yru l*va-|Taos visu* dal.-1-— turėtų a*, 
rya taps uždaryto* suimtoje. ir maliau (•raralgytijiragerti.lkijojr. kum m-t ji yra Arkų ao-'taiarti "—j-- Taiku* sutarties

Abidvi priemonės Renis. Ku« 
mažiau suvartojama įtaigių 

'pirktų iė užruls-žm. tuo mažę— 
ni* liuva jų įvežimas į šalį.

lšpradžių savo programų 
pildė grekai. Jie arln ne|iannlė 
savo tauto* artistiško tali-ulių 
arlia ,ian*|ė, kad seniai, jau <------ —- . —..
perėjo Periklo laikai, kmum-t jluo mažiau reikia nsikėti avė-

etinė. liearsto diniraštie nu- |,-riiurėjimaa
rialo Prezidentu žudžius, ištar
tus įvairiais laikais ir (mroihi. 
ka<| tie žrslžiai |rrieštaraujn

Ta* peržiūrėjimas yra nau
dinga* ir Lietuvai, ana dabar
tinė sutartis dideliu* IJeturo*perėjo Periklo laikai, kiums-t j Ino mažiau reikia mokėti sve- vieni kitiem*. Vienu kartu Įu"*’’‘nu,7'* _ t^etuvos

gretai visom- iis-uo srity** lai- i‘imiiiii* iiž įvežamu* daigiu*.;IViloinii* Mikė, jog ši karė bu- ’’*°*u* l*J1**yr* svetimiem*, o 
vopirmutiniai |iu*au!yje. Kuu dauginu žmonės dirlm.* v n*i pirklių ir pramonininkui*" *|mW«u*>«ybę wpni-

Po grekų ėjo latviai. Jiem* i,M“ *“'« išdirbinių iš-.karė. Antru tartu ji* išsitari-, ,,,M“ ***' ,r >«*
a. i-s- . liūdzin i fnn'L-M*l IomItoS anam,

inuminkni nekalti už tų karę.
Matydami šitų politiko* 

kari- nu- tarime Imti atsar- 
[ gų*. Jau duug lu-litimių lietu
viai |iriiLiri- savo tėvyis-i dėl- 

,tu. kad pergreit ir (s-n-mar- 
kini |s-r*Hinr nnumnoėuiis tų 
žmonių, tarp kurių gyvetui. 
I žtek* |iriiiiiiiii* l'racli'o rin
kimu*. *

1 " ■ - ■ —

Ekzekutyvio Komiteto Pranešimas.

Kiio dauginu žmonės d irki.

‘buvo skirta vieta vėlinu lietu- i svrtimns žemes, tuokud Vok i.-t i jo* įmukai ir pra-
Vių. liet jie kasžin k*sk4 užėmė į'* *’ ** *- -*** *“ *
pirmesnę vietų. Tokiu luniu lie. 
tuviam* ti-ko užlmigti |tans|ų.

Me* skyrium talpiu.im lie
tuvių piogruiisi nprašyuuy. Is-l 
laimi džiauginmės tuomi. kad 
gulime |iasigirli. jog savu ua- 
daiinį puikiai nilikmiie.

Xrsvarim kits kokiai* tik.-lai* 
ir kaip Inivo snrmigę* tų All- 
Aiuerivan Ex|s>*ition. (ianu tu. 
kud visu- įtintu-, gii'i-iinis-iu* 
AiiKrikuje. ioįhi ,inkvii**tu- da
lyvauti. \ IMIS lUH'jo rau |M- 
skirtų laikų ir iižiLniuį. Tnrėju 
ir lii-tuiiai. Ktii-kurius dn-mis 
|mn*l<>je i»ėj«> silpnukai. l«-t 
lietuvių dalis mdiu>» lokiu.

IJctUiini imziiiiėju savu iš. 
tikimi i* šiai štiliai gie-tu iaiin 
jos tautinį laimių ••Sutr sp.nn. 
gli-d Ihiiuier.*' Jie par*siė šiuo 
tautu, miiiiluiii-s gražy!«•*. iš
dygusiu* i* gnmlu. kaip lelijų, 
i* žemė., išpuoštu. kumjMiz.itu- 
rių Sa*iuiu*ko. Pininii*. Kelp
šos. Himknii-. Juk ir lelijas pri
žiūri l»-t rovėja tupi .tingus 
nielgeli -. Plie tuilllllių ••holu 
gražumų hetnn;,i pai>~h -am 
sull. ’ti lialsii p. I*, .-ietie, ir p. 
Ku-iiiI . . Ituvu ir šukių. l»-t 
tirp-rilaiig, td. Ii. , ii m-i tau 
.......  To lU'iko kad purinių

■langiau gaurui užmokesčio iš 
Ijų. Tokiu litnlil mnži-jn reik n- 
■ln» užsitrankli *koln*.
■ Gaila, kml Nitli neturi kuo
mi įlikrinli žmuue* naudoti* 
jo (uitnrmėmi*.-Italijoje žmo- 
iu- lankiai at*ižada tikėjimo 
į Dievų ir dūšių. Tųdviejų 
lietų jiem- užima pilvą*. Ma
žai dirlsfami. u daug siivnrto-

Idmni italai didinu savo tėvy. 
nė, *kn|a*. To- skola* jų Veda 
į vergi jų.

M— liežuviai til: prad<*dniiH* 
tvngli *avo vie»(>alijų. tat' 

'-kolų, ir dn-gi užrtitažinių| 
iškalų, mų* vicš|mtijn turi jnu* 
Įjnitg. šiuo laiku l.ieluvo- vnl , 
Idžia išleido »ulo (Ulskolė* l*> 
uit*. M>- jų ni-ualiuie Aliuli-1

■ koji* pirkti, im* neatlikti kai 1 
Įkuriv formnliškuuuii. Iš-t nu-j
gulėtume kartui* p;idirl*'ti [ 
viršlaikį ir jj aukoti lii-iog į į 
l.ieluio. ižilų. Viršbiikūli* Ietį-' 
gvn via užvaryti dieno, į* ln..i. 
M-* iiititmiH- ka- iiieni-i nu 1 

jkoli l.ieluvo. ižlhli vieno- dlc 
nu- pelu J le-t t III et llllle ||e.|| 
iiui'inti nio turto, o tat ga 
‘bilai Ilk lilolliel, j.-i i|e| tėvy 
lu - paduI*-nu*, vit-lnikį.

turėtų Iruti pataisyta naujai 
l«rržiuriat taikos sutartį.

Tai gi me> gerbiame l’irci- 
■lentų Wil>ottų ir suprantam* 
jo durim milžiniškuiuų. tat 
reikalaujame, kati Taikos Su
tarti* taptų imržiurėta. Tn su
tartis yra Anglijos lordu Ito- 
tart Ceeil*io |nuiarns, o ne 
Ameriko*. m- demokratijos ir' 
ne laisvės dvasios padaras.

--------------Į.—'—L - - ~ 'I

t'ieims dii isHiiis Eta-knti iis 
Ki.mitetns galo seluiuėio turi 
nio dokiiiiH-miis ir pmnešimu*:

I z.-iii-nių Iė italų
.Mini- ti-rij.i.

i Visa* Lietuvos Atstovi lies.

\ u*nrio mėnesy j Lietuvos nt- 
tovyliėe Ife-rlyiie buvo silptų- 

ini-ka- visom* ii'-lo.ib.'iu-, 
knd viso* kibo Lieluio. atsto
vi Ii- yni iiriklau*otiM>4 nuo 
Ib-rly no iii.tovyls-*. šitas lai--

I

1j»i|
hllHl

Ii

I

kiauMi ti X Pd

Dar kartą Lietuva 
ant Žemlapio.

■ luis reikia skaityti nebuvusiu. 
Lieiuvo* nt-tovyls- Ik-rlyiH- iš
turėjo įgaliojimo išleisti tokį 
Įsakymų.

t .sii-niii Keitalų Ministerija 
pat-ri-ziri. kad visos Lietuvos 
atMovyls * užsienyj priguli lik
tai Hilo l ž*ienio iieitalų Mini
sterijos o m. vienu atstovybė 
nuo kito*. Žinoimis daiktas, kol 
dar silsi-iekinuis taip s.iiiikus 
yra. (miarliua. jeigu tat liiui 
grei. iau. su*isiekimc Įuisinau- 
• loti B- rlynii ar kitos atstovi- 
I*-* tai piiiiiikaviiiiii. tat gi ta* 
neieiškin jokio* priklaiisouiy ■ 
I* - nuo Lietuvos nlstoiylM'-* 
lh-ily m* n . lai- pildyliiui tol. 
kol susisiekimas nebus 
liuesai.
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k Lictavoa atatoyybei Augii- 
joje.

5. Lietuvos įtrtovybfi Dani
joje.

(i. Lietuvos atstovybei ftvedi- 
j"J_e.

7. IJctuvos atstovyliei Suo
mijoje.

S. Lietuve* ulslovyliei laitii- 
j"j'-.

!>. IJetuvos ats'tovyliei laeln- 
vių Eksekutyviam Komitetui 
Amerikoje.

Kaunas,
Birželio 2 <L, IPIUnu

tavuSetui utis įgaliojimas 
prisiųsta* kablcgramu: 

Kuino, Litliunnin.
l-itliuatiiau Ex«vutive 
(‘omniittcc.

Vinilais. U'ashington.

Autboriae ynu to lake itutiie- 
iiiatr stop* IsTorv |si*tiiia*ter 
geis-rnl of America lo itisure 
the nceeptaiicc of letters and 
gem-ral |*>stal matter ad- 
■ iresMsI to Lithuanin. (ieneral 
isistmaster of America aml 
l’niversal Postai l'iiioti liave 
Is-en notiind about t Ik- matter.

ToaMsrAeirKA,

l'hief Liti mailiau 
Postmaster.

čion imdiiota* įsakymas Mi- 
tiisterio Pirmininko ir l'žsie- 
nio Reikalų Ministerijos Val
dytojo, gerinamo M. Meirvi- 
ėiaus. ir įgaliojimas Vyriau
sios (laivo* lietuvių Pašto, 
gerinamo Tomaševiėiau*. nu
stato stovį ir sųryšį Amerikos 
Im-tuvių Taryta, Kkaekutyvio 
Komiteto \Vashingtoue au lie
kni »s Valstybe.

Tni|egi gauta sekančios kale 
k-gnuuns iš Paryžiau*:

Paris
latbuauiaii Ekocutive

Committee.
Vasbiugtun.

Delegatam reųtiest* Ameri- 
can Litliuaiiian urutųaipmi to 
semi ten nuneš of tlirir |ia|iers 
for distritatiuu itmong pris- 
oiier* in Krame, etr. If Mot gra
li* lot fumls pay. ITeasr cuvn- 
niuiiieale Ibis urgeut reųuest 
to our |SU*T*.

iirtlutin.

fjlliuamnii Eserulive 
Comiuiltee.

U'ashi tigliui.

Vilna n |sirts seven latliua- 
niaii iM-nefil sorielies uitlsiut 
pnivisious sinev May. Pole* 
l.M>k tlsiH- |s>*m*mi<sL Xo«' a*k- 
iug l;elp Litliuaiiinn (lovern- 
iim-uI or if uuable tliat Allie* 
m-ihI nutluiritative eoimiii**iou 
to Viliui to ipi lliein ju*tiee. 
Pole* lioidiug im-rtiiig* in dif- 
ferrut Įiarts u* ocrupii.l terri- 
tory, piihliely iiisulting lai įma
niu niul iigilating for Poland. 

j I.itliiuiniaii govermiient muile 
m-w comuM-rcial agn-ement 
ivitli Is-tt* for trnnsit tlinmgh 
tallotim to l.ilmu. Ilundred* 
of Lithintiihiii soldiersnt IJIum 
nivniiing Iraii-pirt to earry 
Ans-riemi gouds ls>uglit iu 
F"rnnre.

I zkLni-iii* Amerikos Kure* 
lte|Nirlaiiieulo. kokių inforiim- 

■ ijų ji* turi apie tuitijų demiir- 
kurijos linijų turpr lietuvių ir 
lenkų, atsukę sekančiai:

\Var Iteparimeni 
tltlive of tlu- Chirf of Staff 

U H*lllllgtO|i.
*»•Įltelilliet J. |;i|

i iot’i:Tly |l||*-'lnrnl
MiIi'iiM hllilllgeli...

I Uit flon

t iiinpli 
I \iil 

tlui* *1
I .1>ih. I!*lf*. » 
pn -et,t bar

damarcatiaa beturon Poiaad 
and Litkuaaia b: Aunatov- 
Sopotskin-BotnitsaditokUriiki. 
Po|M»rt»i-Xhirviiiti - Gedrnitsi- 
Taurogiiia-Kiumchixna-Godut- 
sisliki.

2. The Isiumlnry line ųuoleil 
litavę iras tiuli sc-ttled taturvli 
the Pole* and Litliimniaiis bya 
mutiuil agrveus’iit of July 28th, 
ll>l!L Tta Pole* oceupicd Au- 
gust omo oii July 2fitlu 1919.

Sigmil:

.V. (ImiriHI, 
lirigadier Gcueral,

Gcneral Staff.

Gerk F. Xaru*evičiu* prane
ša. kad prof. Valdemaras, pir- 
miiiiukas laeturas Delegacijos 
Taiko* Konferencijoj, išvažia
vo tš Paryžiaus į Kaunu.

-V. J. ritnlitK.

Šiomis dienomis laelura* 
I a uosy bes Sargų Centras gavo 
iš Lietuvos visų pluoštų įvairių 
I Jei u vos karibiHucnės foto
grafijų. Fotografijos yra ne- 
(atprastai imlumios, jau arkai- 
tani apie jų didelę istoriškų 
verte. Kiekvienas tikra* lietu
vis turėtų |m*ini)>iiiti įgyti 
livnt vienų koni|ilvtų tų (m- 
veikslų.

Iš tų (teveiksiu mes pada
rėm atvirutes, neįprastai pui
kias. Atvirutė* yra keturių 
rųšių. Jos parsiduoda dvi už 
dvidešimt* penkis realas. 
INdesai (utveikidai. kaip tai 
"I Art ura* kareiviai paėmė 
luilėcvikų nelaisvėn", “Lietu
ms kariuoiiH-tti-s kulkosvai
džių skyrių*" ir kiti purridao- 
«la |«i dvidešimt* penkis 
centus. Tokie (mveikslai yra 
trijų rųšių. Iš viso yra septvni 
vatalaL

Kuri* prisius vienų dolierį. 
gutts tuos visu* (Mveikslns. 
Xorinų. pažymėti, kad ėia nė
ra joki* (msijielnijima*, nes 
viMg patam* yra akiriaam* su- 
šelpimui Lietuvos kareivių, 
kurie pašelpu* reikalauja.

Paveikslų reikale adresuo
ki!. įdedami dolierinę ar dau
giau. o jri mažiaus, gulimu ir 
(mėto markėmis:

Lietavra Uaaaybte Sargai,
438 Graad Street, 

Brooklyn, V. T.

VAIKAI.
Daugelis žmonių yra 

tę lyginti žmonijų prie 
junta. Kiti lygina jų prie na
mo. Xorėdami priskaityti šio
kį tokį pastovumų žmonijai, 
(mlyginsini,. jų prie ruimo. Da
ilintas yra svarbiausia namo 
didis, nes ant jo >tovi visos na
mas. Vitai statant namų ru|ū- 
namasi. knd (atmatas Imtų tvir 
tas. Viso* |mstungo» ilcdamos. 
kad ]miiui(ns butų tvirta-, 
ne* priešingai visas mmins su
griūtų.

Kuomi vrn (Hiuiatii,, mimui, 
tuomi yra vaikui žmonijai. 
Kaip 111 sargiu i yru tlednmu* 
luitiuitu- tmiuui. lai|> lygiu at
sargumu privalo Imti prižiu- 
rimini- jaunatvė* dienus.

Nnrno statymu rupiausi *a- 
I v įninku*, gi durlių utlieku mu- 
rinkiku- tai duilydė. Sutverto- 

iiiJ“4 yr" hiMuiijo- -avininka*. 
imli minko tai dailyd<» durlių 

*;itliika Ieva, ir molinu. Jųjų I 
globai (vivesti vaikučiui. Xiln' 
jų pi iktnii*' • zmonijo- muilo 

l lpaninio tvirtuma*, but-ni. louiį 
i vaikų išauklėjimo 
juunosio* geiitkartė- 

į Itediuil |wiiualn muilam 
|liniuką, žiuri. I.nd

i. hrsutnipi
1 du* Ih-i Iriu 
stoti tėvai. 1

tai ki«'

įpra- 
luivo

|*riki«u»«
• .i.

uiti
IlkfiNfflĮ •

Tai

I
i<l FŲ

vaUraflų kasas ir dafia bat« 
availd.

Dorilkal augedęa žaaogua y- 
ra bMdiagas viaaaoMmL Silp
no* sveikatos asmuo, ypaž vi
sai be sveikatos, yra mažai 
naudingas.
Kaip akmuo nei J* i renka pata 

savęs knslink tinkamybės pa
matui tik mūrininkas tur įt
rinkti p, taip išdaliaa ir vaikas > 
nesutvarkys patsai save. Pats * 
per save vaikas pataiko tik 
augti, gi auklėtojais yra tėvai. 
Vaiko dūšia yra lepi kaip die

gas, iatvirkiam aalaoa iattgvai 
--- v-U--- .a. -•-»*-- nuxaMi)rt jo MtiurKM aoryDci 
lapeliu*. Iš pat jaunatvės val
ka* sugadinta* doriškai, ažnot 
klestėti ir nešti gerų darbų 
vairius, ima vysti bei džiūti, 
kol galutinai nepaskęsta nedo
rybių |Hivė*iuoi*.

Čia tėvų jautrio* akys priva- 
lo patėntyti nedora* palinki
mus ir juos, tarsi usnis, ii ank
sto išrauti. *
Vaikų priderystė yra klausy

ti tėvų gerų patarimų, būti 
jiems maloniai* ir kiekviena
me žingsnyje elgties taip, kad 
savo darbai* nepažemintu tė
vų rantų, ne* vaikuose, jų pa
sielgime yra, tarsi, abųdndys 
tėvų auklėjimo budo, atspin
dy* jų elgimosi. Trūnijanti*.

•■t?1

I
I

L. K. K. LABDABDraM 
008 CKMTB0 VALDYBA:
Dva. r»i kun. 1. AlbsviSos, 

717 W. 18th SL, Chtaas, 11L
Pina. A. Naasida, MH W*b*»- 

•u Avė.. Chicago, IIL
Vice-pinu. F. Vnyga, 4539 8a 

Narahfield Are, Chicago, Ilk
NoL raiL Jonas Poruką*. 4OT * 

Sa Fairfidd Ava. Chicago, IIL
Fin. rait Ale* Dargia, IM W. 

l«th Si- Chicago, IIL *
Hd. prof. kun. Pr. Boėy*. 2634 

W. JlsmuetU Kd.. Chicago, IIL
Iždo Globėjai:

Kun. I. Albavtfiog 717W. Mth 
St.. Chicago, IIL

Juo*. Rupši*. 4430, Sa hiapto- 
»oud Are.. Chicago, 111.

Diraktorial:
Prof. Imu. Pr. Buėy*, 2634 W. 

Maniusi to ltd., Chicago, 111.
Kun. Ign. Albavičitu, 717 W. 

181 h St., Chicago, 11L
Kun. F. Kodn-ka. 1C44 Waban- 

■ia Ava, Chicago, III.
Ale* Dargi*, 726 W. 18th 8L, 

Chicago, 111.
Ant. Nanarda 1658 Wabansi* 

Are., Chicago, III.
Juoz. Rupšį*. 44JO So. Maplo- 

»or«l Avė . Chirago, IIL 1
Kun M. Kruta*. 3330 Aubarn 

A ir , Chiragu, III.
Fr. Varyga, «.U'J So. Marahfield 

Ale, lliicogn, III.
Joną* Petraiti*. 4X78 So. W*ah- 

Irtiair Avė., Chicago, IIL
Ju it. J. Kita*. 4600 

St. l'hiragn, III
Butalova* Sekinki*. 

Our* Ava, Chirago, III
A:iu*i*4** t alau*iua. 

4!»tb Ai*. Ciceru. UL
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/ OLEVBLAND. OHIO. priekabių prie p. Andruškcvi- 
činus ir Petrėno. H tilpusios 
“Draugi*” 210 num. korespon
dencijos aiškiai matyti, kad (i. 
T. daug galvų suka upic mus. 
Jis sako, kad " Andruškeviėius 
norėjo jiaimti vinis pinigus ir 
|Mitam a(išaukti jį apgaviku.” 
Ar tai galima* daiktas! Juk 
jeigu p. A. butų lūjojęs, tai ne
imtų aukojęs tos vakarienės 
Ne! DalylcM bmTkftokbTr tų 

|ia*akė p. A. viešai susirinkime 
ir (s T. prieš tai m-protestavo. 
Nesutikimai kylu deltų, knd p. 
A. atsisakė vesti tų vakarų taip 
kaip p. T. jam licĮtc. Ir ištikrų- 
jų negalima buvo jį vesti tokio
je tvarkoje, kaip laivo veda
mas. l'žsipulti aut p. Audrus- 
kevičiaus ir prikaišioti takias 
ncsųtnoncs, tai niekas kitas 
kaip tik mira* (išgarsėti.

Toliau (z Turauskas sako: 
•• Matydamas tai Petvėnas, 
klausia manęs, kino aš esu in- 
galiotas!Kas mane ingaliuju!' 
Keiskia, ir aš tų pinigų pagal
iau. Ne. Aš, kaip esu gyvas, to
kio klausimo (s T. nestačiau, 
tai gali (mliudyti susirinkime 
buvusieji žimmvs. Aš klausiau 
visai kito dalyko. Matydamas 
likietus atspaustus darkyta lie
tuvių kalba ir girdėdamas p. T. 
knllmnt apie • reikalingumų 
“bill of fato”, aš maniau, kad 
jis žiuo kų kalba: t. y. kalba 
n(oe “menu” arba vakarienės 
surašą, kuris |<n|irastm yni aL 
*|mitzdimiuuis ir duodamas 
kn-kvienam. Tai-gi nenorėda
mas matyti tų “menu,” arba 
“Irill of fane” kaip jis vadina, 
a|»|Musta takia |«t kalba kaip 
tikietus, aš klausiau kų jis su
pranta sakydama* “Irill of 
Care f" Jis man atsakė neva 
sarkastiškai, kad tai esu daik
tai. kurie Iki* *u|*irkti ir varto
jami |mgal jo terminologijų 
“kitčine.” Aš daugiau isnorė- 
jau net sakyti jam nieką, nes 
(umiačiau su kuo turiu reikalų.

Davė “oalj”.

Prieš vakarienę |>. Turauski* 
sakė, kad jis neduos niekam nei 
‘colio* ant tos vakarienės. Taip 
ir laivu. Visas teises pasiliko 
rali. Per vakarienę kaitėjo ir 
skaitė aukojusių vardu* |mts 
Turauski*. |s> jo kalliėjo koki* 
tai augins angliškai, kiti nuin 
sakė, kad tai p. T. advokatas. 
Netik ką jau svietiškinm*. Is*t 
m-i imliem* kunigam* p. T. ne- 

ėju; du Iniiu griežė ir viso* ku- «lavė katilėli, norą jų imgrrlri- 
tulikiško* draugijos ir keliuli- 
kų tautininkų laivo. Tni reiš
kia kad ne vien vyčiai dalyva
vo, lo-l visi ka* trokšta lalivoz 
Lietuvos ir eina prieš lenku*. 
O priešai ilunti* galando i* 
pavydu. Victiniem* ln-lu- 
viant* yrrf gerai žinoma, driko 
Karjmviėiu* verčia kaltę *u 
progų ir lx- (•rūgo* unt vyčių. 

Kiliem* “Dirvos” (įrašiniu- 
nymnm* iK-nt-nkomc. tai butų 
velta* laiku uikvujinui*: už
teks to. kų (msakėmr.

Clcvclnndo Draugijų Sąry
šiu įgaliotiniai:

M. J. Rimonis.
A. Banevičius. 

Ad. Kanoverskus.

Redakcijos prierašas. Mum* 
leko gndėti. kml (i. K. S. Kar
pavičių* yra galę* mažai ir 
menko uiokrlo. Di-llo Ules II*-- 
pykstame anl jo, kad ji*. u«- 
-i)nildim-*lunin- ant “Draii 
go”, tunu tokiu- žodžiu*. k>> 
kių llcllllitiju pi l*l*-i ulniūi i* 
auklėti žimai*--.

K. S. Karpavičių* “Dirvos" 
redaktorius, rašo netiesą.

“Dirvos” 28 num. K. K 
Karjiavičius, |a> antgalviu 
“Dėlei “Draugo” nn-lagys- 
ėių”, išliejo tiek tulži.-* tam 
savu ilgam straijisnyje. kad 
pasilieka aeoiisiu kritikos.

Laikytam 30 d. rngp. Drau- I 
jų Sąryšio susirinkime. ku-gijų Sųryšio susirinkime, ku

riame priklauso 19-ka draugi
jų su kuopomis, liko iškeltas 
prie# K. K Karpavičių, “Dir- 
vm“ rv«L. protestas už šmei
žimų ir žeminimų vietos lie
tuvių. K. 8. Karpavičių* visų 
kaltę nuverčia ant Vyčių buk 
jie nedavė “Dirvai” žinoti, 
kad elevehndicciai rengia 
prieš lenku* <h*mon*tracija*. 
Vargšą* nežino nei to, kati ne 
tik Vyčiai, bet ir visa visno- 
menė su juo nieko liendro m-- 
turi ir neturės, tat ir žinoti 
yputiikai niekas jam ndavė, 
• jei apskelbimus ir matė, tai 
tylėjo visiems suprantaiu.-i riet- 
ku.

Prieš lenku* m-mum-t ritei ju
te Vyčiai su Ukrainai* ren
gė, bet ukrainų atstovai už
kvietė pirmų kirbu, kad pa- 
skribtų bažnyčioje. Klrluma* 
nigp. 27 d. paskelbė, kad visi 
lietuviai, kurie jaučia savo šir
dyje bent lašų lietuviško 
kraujo, susirinktų ir daly- 
vantų demoastracijoj. Hųryšis 
susirinkimų laikė rug|>. 311 d. 
Tie patys atstovai atsilankė 
ir pakvietė runa lietuvius, kad 
prisidėtų prie apvaikščiujiiuu. 
Hųryši. vienbalsiai atdarė da
lyvauti; išrinko komisijų, kad 
koplačiausių agitacijų (atda
rytų, kad visi lietuviai reng
tųsi deiuonst racijou. Ha kutų 
komisija padarė m-t ,T/MXt.Vi*i 
atstovai pasižadėjo visus gali- 

savo nariam* davus liauti, o 
dar klebonas tų (mčių dieną. 
3 d- rugp., per abejas mišių- 
karštai (mragino, taip kml vi
siems agituojant visi lietuviai 
sužinojo, kaa rengia tų de
monstracijų ir prieš kų, o K. 
K. Karpavičius, “Dirvos” re
daktorių*. negalėjo žinoti.

Parodoje zu Ukrainai* <lul; 
vavu lietuvių apie 4.IMMI. l'k- 
ruinų skuituuia a|iie UODU. I je- 
tuviai (utsinslė gražini marša- 
vinie. Kareiviai uniformos*-

ROCKFORD. ILL

iiiui vijai* ta* lieut turėjo Imti 
surengta. Kusi tiesdamas p. T. 
Niūkė, “|msikelkite nuo savo 
vietų, ims jaunimu* nori Šok
ti!" P-a* Turauskis. turliut. 
manė. kad ir kunigui Taškuim* 
►u Slavyuu susikaUtię prmlėn 
ėokti„ Vargiam kaip apdriko! 
Ainiu pradėjo juoktis, vėliau* 
mokyti T. P-a* T. tada sulaužė 
*avo prižadą ir davė kunigam- 
|hi “colį” (dešimt* miliutų. ucs 
jaunimai, nori šokli). M e*, gi 
suls-goiii kaip avys j vienų km- 
vų (kiti jau laivo išėję iuim*>l 
ir iškiauM-mc linkėjimų.

Ko jis nori?

Nežinau k<> ta- žmogų* nori 
nuo nuinę* ■ Ne tik ką jau ne- 
duoda gatve man rainiui pra*i 
ii. l*-t dur ir per -įmudą kabi- 
lieja* i Bene jį Ilk hm llltorilul 
ię .įrangai aocijalistai ar ne į 
mdeZirtttkai. kuriem, e.u daug 
iH -tiii.giinių pridirtięsf Kitaip 
jok ir Imti neguli. Ne- a* jau 
’l:!,!'.!-i<'l bu- kn.p metai. kai|> 
uu.tojnii veikime dalyvauti, to i 
d*l ypač-p. Turan.-kiui niek*- 
blogo p.eUn ti negalėjau Ejhii

i Dažnai žmogus pasidaro sau 
daugiau Mėdies, ne kaip kad 
jo didžiausiu* priešas pndary-

- tų jam.
Tu aižku iš to, kų sau pasi-* 

darė Irusias, Havana Ameri- 
can Cigarų Konųianija.

Apie šešių* metu* pinu šiam 
susirėmimui, cigarų darbinin
kai, Havana Amaricaa Cigar 
Cm, buvo anriorganiaavę sa
vo Chieagos skyriuje. Dirbtu
vė* rinkėja* rinkdavo mėnesi
nius mokesčiu* dirbtuvėje ka- 
mokesčių dienų. Kimia nieko 
nesakydavo prieš mokesrių 
rinkimų nei prieš darbininkų 
organizavimų j unijas.

Zmonė*, dirbusieji po Irus
iu, buvo mažiau apmokami ne
kaip dirbantieji kur kitur, už 
panašių cigarų išiiirbimų. Ta
tai laikas nuo laiko prisiei<la- 
vo streikų |iakėliiiiii ieškoti 
savo teisių, gauti imkelimų 
mokestis*. Tarp įvairių ciga
rų rūšių, “Tbe American Ci- 
gar Co.” išdirbamų, jTa “La 
Prafarancia** rūšis, kuri išdir
bama Chicagojc ir New Yor- 
kc. Dažnai prisieidavo Ne* 
Yorko unijai {Mgrlličti Cliica- 
giškius, ir advenml

TnMtsu ^r^tat**** pMMtlnntių 
Iraomet Oiicago su New Yor- 
ku eidavo iš vieno. Pasekmė: 
cigarų darinninkai laimėdavo.

Aj kartų trurtas ėmė pirmų 
žingmų. Gruodžio 21 «L 191K 
Cliieaginės šakos vvdėjns iš 
davė įsakymų užvcix.l<-bs 
jams, kad nevrlvtų daugiau* 
nmnKii iii* 'm uznmikc?**
tie* ano darbininkų dirUnvė- 
je ir pirmasis, kuris drįstų sn 
laužyti tų įsakymų, bu* Inoj 
prašalintas iš darbo. Ižirbtuvių 
rinkikai, kuriems laivo li.ųita 
unijos ir prie cigarų darbi 
ninku toliau rinkti iis'-ncsim- 
mokestį, tajKi prašalinti i* -lar- 
U» dar tų pnfių dienų, ir apb- 
5«0 žmonių, vyrų liet mutcnj. 
vi»i išėjo protestuodami už ts- 
kį |ia*ivlgiiiių. naikinami <lar- 
bininkam* organizavimo**- tei- 
«T-

Cigarų <larl>ininkai. pnriry. 
žo šį kartų gintie* |iri.h-raii- 
cini. Teisė, dėl kurio* streikuo
jama. yra: Darluniiikani* or
ganizavimosi teisė. .Ii yra 
.biriatiittkui šventa ir brangi, 
už jų reik kariauti iki galui. 
(Iiieago* eiga n, darliininkiii 
subruzdo ir išsivcilė Nea Yor
ko darbiuinku* dirbančiu- tai 
(■ašini firmai ir tuo* jiašiii. ci
garu*, kad išvieiin streikuotų 
už ibiriiininkų teise* orga
nizuoti*. Ncw Yorko cigarų 
darbininkam*, r.lčio* gatvės 
dirhltivėj.-, -ilsi rciknvii*. ki
to* cigarų t rusto dirbtuvės 
IMi.Uiri- tų |Mtį. Cigarų .biria- 
ninkai viso*.- iH-priguliniii 
gos.- dirbtuvėse sumals*, kad 
tai atsakų- laika* visatiniam 
streikui, tatai ir jie su-tn-i- 
kavo.

Apie laužiu vyrų l»-i mol.-rii 
kariauja tini*- i-tori»knm<- 
streike už darbininkų teise* ir 
latvio pagerinimų N<-u Y.,r- 
ke. Gi N*-» Yorko streikas taip 
išsiplėtojo, kad (Msiekė N* Vi 
Jer*ey. 1‘enu-ylvania. Ma*>n- 
cliusslt*. Fkiri.la. Illita>i-. 
lVi*<*oii-.H l**i Mit'hig.in vai-

 -

|t. kyti |**iiiii 1‘rtrui I*. Tumu . 
, j kini, kad n- neturiu ii*-i laiko 

i»*i iw*ro Stoti | kolų su kiek I 
I vienu.

Arba po vakarienė* ir sma
giu* kompanijų* visuomet ge
rai yra (atimti pinu gulsiant 
visame Įmsauli je žinomu* sal
dainiu* PAllTttl.A, išvaly
tųjų* krauju ir vidurių. Jo* 

'dneda Įnilongt iiiiinų. prašalimi 
netikusiu* elementus ne.luo.la 
nu*il|inė<i organizmui ir nus
tato valgius.

Skrynutė Pnrlulu tur.'tų ra
sti* dusų Minuose visu..Ulei, 
Tei.-ingiamdoji |ugvllia turi 
Imti viaMuaet i*a ruošta.

PARTOLA apsireiškia ge
riausiu draugu vyrų, nuderu 
ir vaikų. Kiekiivimje lietuvių 
šeimynoje, turėt ų rasti* PAIL 
TOLA.

PAKTOLA |in-iulijama ir 
Įmrsi.luoda did.-li.isc skrynu- 
tese |*i $1.00 kiekviena, kurio* 
užtenka |udaikyinui sveikatos 
visai šeimynai 3 mėnerivm*. 
l'žsisakykite šiandien.

l'žsisakymu- ir pinigus sių
skite tiesiog.

APTEKA PARTOSA.
160 Saron rt Aveaue,

Dų.Lt Maw Yorit, M. Y.
<132)

tija*. Indiana rs-truku* *to« j 
eiles.

Iš viso apie 12tŲ«KI cigarų 
darbininkų, 8" jų nuošim. nr- 
suriorgaaiimvę. kariauja “tat 

būt” už susiorganizavimo 
teisų, už priderantį ns»keslį. 
už žmogiškas Itri sveika* <lnr- 
lai sąlygas.

Cigarų darbininkų lar|itau- 
line unija ne|*ri|iaiiiHi streiko, 
palik** l*rstrrikuojaiiči<mi* mi
nim*. aprapiati savo »u*ior- 
gatiizavim.; la-t |dniginiu* 
reikalu*.

Mtrrikininkai ištikai laimi 
pasitiki organizuotų darianin- 
kii dorine ir (ėnigine ilgėliau 
knd galėtų paarktningai vesti 
šių kare iki gtduL

Saiiiia-I <.ump*Y*. Ana-rikus 
įtaria. l-'<*lt«m.*jus Pn-zi- 
.Jcntas, praeitų m*d«'-lių. SU 
rugjg. apc-išltė, kml Ans-riko* 
Ihtrl*. Federacija pripu- 
žįstų tą įstabų ir svarbiausi 
cigarų darbininkų streikų, ir 
knd ji* krei]4asi bei ragina 
Amerikos Dariai Federa
cijos taniu, kad visos organi
zuoto* darbininkų jirgu* <lu<>- Į 
tų gmisini kirk galima (uim-I- 
|kj. i.bint cigarų dnrliininkni 
laimėtų stn-ikų.

Hutų ,l*ni-U* tašku- Ameri
kos darbininkams n.-išti.-i i NEGIRDĖTAS BARGENAS. 
IKigelIsi- rankų cigarų darbi
ninkam* jųjų .tabartiliialiH- sU- 
sirėmiun* *n pri<**|mii<ki.

Darbdaviai tvirtinn, kad ei. 
gan; d.-irl*ininkų reikalavi
mai yni ii'-išniintingi ir knd 
cigarų darbininkai n**r («- 
veržti ibliris-jų teise* ir |uily* 
vesti dirbtines. Tat yra juod
žiausia n<-ti* -a. Cigarų darbi
ninkai vien tik nori tuičti iri 
**•* ••rgmiizu*>tH*s ir turėti iš. 
rinktu* «liil*tuvėse komitetu*, 
kurie, in-.u įpratimams kilu*, 
-utaikinlų <l;*rbdaviu> -u dar
bininkui*.

Jrj .irgniiiziKdi .larhinitikiii 
(•areni- cigu"> darbininku-, lai I 
tiH-situr str* <lų.

Patėmyk -kailytojau. i-
ii*ų sirvikn n*- vienas neaplei 
do strcikinn.kų eiles n- p.,, | 
•am Ii-ii |-i-taiig*i l«-l tom I 
giminų Irusio ir Tautinių Ci 
garu Išdirbę jų, nnrin-ių i
trinti **i* lUtiinkų dva-ią. ; 
l.ml iiiil*-nl.- nuliu-, puii- .1*11*1 
uti-iių iia-l-t latlsbii - t,- !.*

P a> Tuiau*ki*. a 
Rarkfords pradu

■' V

P. P. Petrelio.

Redakcijos pneruas Hm 
m (lai gi f ir i 

|n» viriu, knrhj tMrti >« 
žiūra.. I"liau> apie šn.:

n

u r iu*k

P. Kovai WMMtey Om
I.almi ačiū. Sunaudo.iitM* grei
tu laiku.

REIKALAUJA
REIKALINGI.

Kouasių (caliim-l) diris-jsi, 
gera užmokestis, jmstovu* 
<larlmx. Klauskite Frvd ltar- 
nickol

Roos Manufacturing Co. 
1051 W. 16th Str.

3 Uokai j vakaru* nuo 
llalsted Gatvės.

ldriut) » (’.ralmriUi patnrr •» 
lAtdmlutrm* k«» |Mirtau*6a. llctkAk t**!* 
džtM alMAauktL o mane darini bn»l- 
te uJ«*»r<ILniL 

tn« W. SS PI CMoag* DL 
Trt. CUUl ŠIM.

PA1EŠK0JIMAL
a-

Dr. S. Naikelis
gydytoja* m eununoA* 

initk A*b— AM

Oenro omm 
4H? W. H U m. 
Pt.oaa Orėto XI

ItrinkiMiJa 3336 W. C6 «h M.
Hfcooa rrv*t*eH »!>•

I
If X

tt

M

ANT PARDAVIMO.

**T r.UUiAVIMO.
• . kam burių narna*. p-ulo

n II : Ha*,* mintu*. >r* *vr.«». %.<n« 
du*ų AaaliimK** ir KM***. ttftK** uA« 

ISuMmIa >n» harstjMa. vw-«* 
r "mI.im arti l.ie-t ut ikka* 
H Ruik vklu*. nHuil karių U’rmlS’tR u 
*<• KnI««« K*MWI l.*.S!riW, A|»*K*m> 
kttr |m» puti *ut įninka

•*43 K 4 aaeterM ,Ur,

79c
Hiksus

PLUNK8N0S.

Ptaksnos
79c

i

•M itiinh^n iMarimiyj ant 
*••4* I |»-ar«<Q4«4« bart n i ismmia ir 3 I**- 
lun (irti;Mirta l>rke.

R>1 Mimo dRI lul»Q |»m S
IvmtulMtrlu* im«w4> kirą, itjsimb. ckklra 
lilrfiiRMl lt Mnrakte |ImIs>> SUMl. Mc> 
dltlts tuatsitiluan 1 kistol^.
fių tl^tAllsIlse SHRSlltl *4 Ui sa<M iriai ii M j* 
unt ftjiu'ia* |.d*4 inkilų derinu tu
|mt ir-nare.

Mi-ikiti tV‘MŽ4ur«-kilr ir haRiAty* 
•utį 1.14 Jmm» Btn >ra hw»ų
t# «t»9 puteų ir fiuikun Rsr4it4i prie 
iirtlMS* VITRno H«vKnn rim> Irtslvitfo.

H. U CMtrk”. IM.

K

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatai 

Attoraey at Law
IM W Mcmfur. <tor. <*Urti 
IUmmu ./OJ. TrL 3M

CMICAGO, 11X1 MO1«

M.
3»

II

Te!. I>rt*«er •••?

Dr. C. Z. Vezelis
Mt.1t Vili r»H%TlhT.Vv

M.

-u

V*Ua4c?: »tM» X ryla Ibi • *«k
NvJi hMMia »mtariau

4?IS M>. AMIl*AM> A VIA i i:
arti Galtl*

x<

BIZNIERIAI GARSINKITĖS
t 4 DRAUGE t t

e

T • tfu h J 
'•si Intui

KĄ TIK IŠĖJO LIETUVIŲ PASAULIN 

“MEILES GALYBE 
\ - I- Km B . • Z
Karna Su apdarais 7&c be apd 45c 

** l> Ali; .• Kua. J. r. J&iUitu !. I 
ta- ir Kum-ln.m*

8a.'c Golrien Pirm 
G Nathen. Rašt 

i*> **raįka K<nmt«<

I

3&UĮ—M
wmwtwvni

J. W!LTRAK1S
Cine Iii C 

!!<F

iu».i. »;i Sc. A*i*u>*a tu*. *'hicam 
T*nr«**.a m>m*il*e< 1144 

DR. L A. ROTH, 
Itumn Ir tBirursM

* Vali M ir *1*W c broaiuv ligv 

oru**: >:>4 s. 11*1*1*4 ei. Ckicam
Taktom* nronr >411 

VAlJlXI>aS; ia-ll ryi* 1—S r* 
‘ pl*<v 1—4 «*M. k’*4- Iimui* 14—1S 4. 
mniiimiuiuiiiiiiiiiiimtiinniinuuMM

Uždirbk
)'35iki$50 

- - w j savaitę
•urp i*. Lrv*«t' <m« yr*

> • i trumįtm
«4Ž«

i L-* .Urba 
ir

MASTER SCHOOL.
i t *.■>*■.. e

190 N. Štate Str.
Kum. lak* fia'- 4 »*«• j



ii
URKUIAS

KATAUICUKOS IVENTtS.
Antradienis, rugsėjis 16 d, 

•v. Kornelijus.
Trečiadienis, rugsėjis 17 d., I<*i» \Vi—t l t pl «-. 1«-žuizdn 

*v. Kvartalinė d. (pasn ).

i

(žangu: 50c. vyram.
TYRO ORO SAVAITE.

KOMITETĄ*

Dnvid Seliunttz. I! tii-'tii.

•-in- -u iižliiHlimt'i revitlv*- 
riti |ier.- i-«»v.’- ir niiiė nuvežta 
ligoninėn.

CHICAGOJE* [I
ŽAIDŽIANT NUSIŽUDĖ 

VAIKAS.

DIDELIS RAZARAS JOMARKAS Nortl,si,1's <My™» i««po«
1 ■■■■■■■ 1 W■■■ 4. §v, Juozapodr-ja 20 d.

Šv. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia Av.
Rugsejo-Sept. Nedeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra:

17, 20, 21. 24. 27, ir 28 dienomis

Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v

Mėgsta .
UŽREiiKIMAS.

Dienmiėin ••|.i*-tiivit” 21” 
num. lil|„* Antine, ii Pii-lv,*-- 
draugija* raita* pri,-: | tulžiui 
Gerbiamu kun. kb-tamą A. 
NkryiAo ir |trieė Gerbiama* 
aeueri* Nazare!iete*. Italto au
toriai parinambijo ir In-lttvią 
nenoru autoritetu. priuH-**lnnii 
jom* norą užimi i Gerbiamą! 
]|azan-li<ėią vh-tą. Nor* mą*I 
vanta* arminėta*. l»-t me* 
rante VH-natiuę grynai lietu-. 
vi*ka k<i«gn-gacija. N«b*niI .— 
raito autoriai muėj<......... i-i^® AI PRIEŠINASI TAD-
vriti į ravo omillą prie* 4ei*ė. • SĄJUNGAI.

tą paraĮaj,,* vahlž.ią. m- mi- Smarkiai atakuoja prezidentą 
•ėjo virinti* žitfcrttuj vm4«»« ‘

am* i

Su vidau- de-n.-i Cbieąt-oj,- 
pili-i,!-*jo "lyi., „r,, -uiuiti ". 
Tl-i l’.-ikilio,, l.oini-ijimi,- 

,iiaii* Dr. IbJo-rtonai -uituiov 
i ma».
• P«-r vi*ą «nvitilę jvairio*.- 
jmii-rte vi,-tiiM- Im* laikiinii 
-ii.'iriiikiinai. kilrimio- Im-

, Įnilkinatiia tyro oro reikalinsn- 
uut* žnmnią „veikmimi.

Snky.ime. kml Pranruzija 
eina Airijai ingellitm. knip yrn 
|Knbiriu-i I7*?t metai* Ame
rikai. ir |!U*iiiiiėia -nvo katė* 
Iniiytiii į Airijo* Įmkražėiu*. 

'Tuomet »ulig tuntą sąjungm 
me.. iitiH-rikoiuii. turėtumėm 

, Imt privi-rrti -iąrti ravo nrod
• ją p-ll*-ti Britanijai -u tik*- 
Iii .iivuržyti Airijai lai*ve.

"Tuntą .-ąjunea įsteigta 
'gvanuitnoti llritanijo. kukmi- 
'ją priklnUMUiiylię.

I ■"Sąjunga m-gnli apginti 
mažąją tanią. Ne. to. tauto, 
-nimigoji- n<-lnri jokiu lial-u.

••Tiėiiui- piv-zidi-nla* IVilra- 
nu. |«i*iiaėi- 1*1 tilo <kikumet|. 
tu. Ir tu„ |mtim | m žymėjo, jog 
Amerika gilt* Britanija* w-- 
IMilHėiainyltt- Egipte, kur* |ier 
<|ilimt* linitmečią Imvo lai*- 
v:i»”.
Tolinu* Ihinne |mžymėjn. jog 

vokitėią katė* Inivą mt«knn- 
■linimn* — tai Įmėią anglą 
durim*.

mą> viraimlym-. Ka* M kuądirai kris
talikilko* draugija* aukom!* ‘•'krtnn.-iai nirią ir ją ralinin- 
mu* ėelpėo Antano ii Padne k,J tmo-mitinga Hv. <1
Draugija imt* įmukta i inlri 
gantą tarini. M--- užtnlai mi-i 
akundž.iam,- latilieėią vi-uu- 
menei Mą- yra |*-tiiuiža. kml 
galėt ame iltekti *o*erą fmii* 
parapijom. kur nieką* vaiką 
nritaikinii. lui dar labini, ni-ta, 
rime užimti virto* kur kilo* 
natulingiii dirlin.

tv. Kazimiero Seserys, 
per Seserį Mariją.

ten. viri.

HAM0ND0 DARBININ 
KAMS PERSPĖJIMAS

ką tnrėju ma— mitinga Hv. <1 
i*>. niidiliiriuiiie. GnrfieM Idv. 
ir lųi Šalie viri. Kalbėjo žy
mą- kalta'-lojai airiai.

K CHICAGOS lETINiy 
IOUNIUII

PRANEŠIMAS.

Himuni prnm-Inim- 
Chicago* lietuviams jog

gerti. re. 
liilJ

5. Ražančiavos dr-ja 
G. Moterų Sąjungą 4-kp.
7. Šv. Cecilijos draiu. dr-ja
8. Šv. Kazimiero dr-ja.

Kn* apil.inkis daug ko illaimės

»»

M
M

<<

21 d
24 d.
27 d.
28 d.
O kn* ne dalyvaus laimi paeigailė*.

MILŽINIŠKAS BALIUS
LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS, Gary, Ind

Nedelioj, RugsSjo-Sept. 21 d. 1919 m
15 Are. ir Fillmore Str. GART, INDIANA

GKRItl\MIWI:-
Bidiii. lui- labai gražioje v'n-toj,-. &>kiain* vieta yru kiliui puiki ir ruiminga. Bena-. Im- m-t ii N,-w Vork’u. 

Ji* grirĮ įiairiauriu* liet u vilku* ir ainrrikimiėku* Miku*.
I žkvuiėiamr vira* IJHuviu* ir l.nriuvaite* i* Cary. Imi. ir apirliukią k«*kaitlingiau*ia alrilankyti j Jį paiką 

imrilinkraiiniiiin. Bu* ėiltą. ganlžią užkandžią. akanią gėrimą ir kvepii-nėitj cigarą. Užtikriname, kad Imrite viri 
luinai patenkinti. IMna* ekiriama* vietinei lietuvią parapija* bažnyčiai.

.Nmiėinlžtai vi»u* kviečia

«mi gražu* alumną bttndia. Vi-, Pabaigų* nrarrtyti ktmpmv kalnaitė. J. Kkiuderailė. K 
eąiūrnui geria kmt. N. I*nkalni* reikalu* rita |uūc rinkimo vai-: 1‘aviauritailė. J. Knižinaitė. E. 
nižkimi kartink radarytmi Cvn- dylm*. Vahlylmn |mteko:prr-' Beinoraitė. K. Vaitiekaitė. 41, 
troirtt. Viri tam pritarė ir tun fekta*-kuri. N. Pakalui*, pirm. į Jeralaitė. J. Martiuka*. Ii. 
jnu jtnvlėjo rinkti < 'mtro vnl------Z. Pukelaitė. nut. rab.—D.
dyląĮ. j kurią imti-ko: |irrrekta* Kana|iarica*. ikL—J. Jeralai- 
kuu. N. Pakalni*. piruv-J. laika—Bakaiti*. Viri
Pavlnurium. nut. rnėt.—Z. J ar-

pudėrin." Tai-gi viri ti,. lio. 
tuviai ir lietuvaiti'*, kurie jau
čiate priedermę apginti nuo 
ra*ą. lenką ir v<ikicčią žmog
žudžių ir plėaiką teriojimą _ 
grita'-ti Ueiuro* žimme*. at
eikite raririakimaa Ar. Kry
žiau* immpijinrii arotainėn. 
Chicago rago'-jn 17 d, (Tre- 

'čiadn-nyjej. 1919, S vai. vaka-. Kaikttriora jarnĮnjore yra ra- Tumu ir *ii*irinkinm* |m*ilmi-
—. flv.-rta alumną draugija*, ta-l gė. Pa *u*irinkimtii laivo už-

Mą* gerbiamo* motery* iri"'' virar, t<*lel ilrinkta* orga- kandžiai.
-------- *a * . __ _ • llivnll,e,ll* I* lueirailiu laAt*ra*M

Kraičimiitrtė. K. Itražaunka*. 
B. Zaliiela. K Kazlaunka*. X 
Zanmta, V. IMnAa*.

.... nariai yra veiklą*, tat j. DriTiiūfcaitė ueražirajan
jraH-iutr. ižd.—Z. Itajoritiiutė. tikime*, kad ji «bur nuveik*, j kulti*.

IIIII-* HJIIIM'I l»JHl JI f 11*11, ---------- - ..........V p.’ • • sraramus* u i — - - — -- -

Pirui mitingo įvvk.. |mro- prh-ža*ėią «Mei U V. Ch. A p. mergaitė* ruitmat knip ratai* i,''«",,riil* •*- Jurgaiti*.
gatvė*--. Pn-kni vari- vnkara*. kuri* turėjo įvykti at-'runk, <lart«4iai*: mezginiais .

rinki. t..kia dmtgvta'- žmonių. rimtučių •*<«•*. ragnėjo 21 <L'„avimai* ir kitokiai* tralai*. »•*• veikliaurirji nariai. Kvei- mokyklą lievi-ik viri įalojo j
- - II..11 .A M 1 A. 1 4 O O . I...... 1 II..tai.a _ i J 1..^ ..— I . _*L* - __ Sflg? S

•Irvinui- gatvė*,-, l'n-kui „tiri- vnkaia*. kuri* turėjo jvylrti at- raakų dariniai*: mezginiais
*«« tiaatM* ira st«*«l***lita vrasram** w* ai • f— t. ta —t . a a. •

t'žlmigę praeitai* metai* 40 
Žodžiu rakant, j vaklylią pa-I mūkimą Ar. Kryžiau* |arap.

Kovoje tarp dniiuiiiuką ir 
įlarlrintią žiiumė* grii-bia-i In 
Imi ne'tarią |iriem*>iiiii. Tnm 
tikriui |mlei>ta p.-triuil**- imk 
JlaiiiiiMiiiile ilnrliiiiinl;ni ėm«- 
Aaud.i ti |Mili*'ijniitii* ir dirbtu 
vė* ramdytu* rargtt*. Dnlyką 
iėtyru* gilir.u |*n*iti*lė. knd 
darlnniiikni nieko nekalti.

Kili vėl iH*r***lnitii -treikn -U 
laužyti, akelbin Imi. Ihivii-k ji 
dnrlmiinki.i le-gnn- l ietu*, Imk 
jnu „kelini priveržė įą p Iną. 
Kni kuri*- iH-t oiė^iv , ,-m- u>> 
ti į kini- nm- iii- i* -k.-tr •iut 
■llirl*-. Tni V- in-* h 
pii„el:mė*. Vi*-iiil»* y v 
Dariiiiiiiikiii tun ti.iu.' 
ilrinktii wr*lii. •• f i-ii l

•k**ti«
i pi-kuią 

„Iii. .
I ►lll** 

llll

kad tik tntža dali- -Iiti1|*i *ve 
laitiėn. Kitiem- lauko likti-' 
-ii-tn* žtimii,'-m* 1iuv„ rak,>ni,i- 
ka’tao i? aid<>m,,bil:il.

Kiilta'-jo laivę, gubernato
rių* Itimn,-. D,- PrmI univerei- 
t,-t„ pi,-zid<-iita„ kuu. Emnei' 
M.-tata-. Iltigl, MeNeil ir tei 
-■ UI- SeliHinn.

linllią molu
• įž idžinmni nl-iliepl.-iio api,- 
I |,r>-v.ideiila U'il-,n.i. Ji* laivo 
ia.liminia* "atlbikmlu**.

šmik.iuni priel pn-zid«-nt.y 
girdėjo-i audituriiinie ir gn*

l,ili,- L-iita-riuit<>riu* Dumi-- 
kidta'-dnmn- |m-m,-rl.- Iiiiitu 
•ą.imigą. Ne« pa-furoji. atm!
i. nlta lojo, yn, didžiim-ia pro- 
-*lllllk-‘ IH 1 l,-lh»- Airijie. ta-t
ii. o |>a*.-iidi„ ,|,-i-i ikmlijo-.

Taika
"M- -

,lid.-l.- k:

Ki-IhioI Hali erotainėj. kuria-Y
- tmėjo Imti vaidinta irtori-(|Jhuvo* ilninkmojo krykian

ti tragedija "Keirtutis" f“ ‘ ‘
I*. :iiid.-ti<* fnb-ninm laikui, j >|u*ą rinkliava semitė* gn-

gal<<>> *uM|>ti lietuvi) _  per *<’"u *r li'tkiu. kml Centro vai- nng*te-ue* mokykla* (lligb
dylm. |>aM-kiiiingni d.-triimdipi Sclinol >.

| Ųuigley PreĮmnitiiry Ketui* 
____  _______________ P« iiž.iaryumi Centro *u«i- nary jotojo: A. Metriki*. I*. 

N,-t: ilgo bu- im.kellita kada iirimokinli ligoniu* *lau- rinkimo. ln|m atiilaryln* alum- Katau*ki*.
ir ku.-la-vakaru* įvyk*. 'goti. Vi*o* umterėlė* ir iner !-»»»«•* kn<»|«»» rartrinkima*.; | Av. Kazimiero Akademiją: 

'•eriėgu* m-|ialmigiu* reikalu*. ”
r.- ž. ukhliti* (tikn-tu-h pni- „v„ikatingo ap-iėjinai ir Iv,i.;, i,n l'ri*’ ''al.vką. Kalta-
-...... I^yti: > tf-ri. | -*rmu„. ravąją Mmyną ntm Ii - ,n ‘’l**” .Ta

tarė |v**i*tnly Ii ravo būdą, lt 
rinko taipgi ir ilnriiitiįiiku* 
• larLuoti, * liazare.

Parkui knlta'-ta apie vakarė
lį. kuri* tai* rugeėjo 2S <L Bu* 
*ul»Ita gražu* veiktdukn* 
•• l.iuk*iiiii>* <lii,|a>*.** I*>*ėjai 
ravo rok-* jau moka ir laukia 
i»* dieno*. Kviečia tat loniaif- 

ilnkiiėiu* nteiiniikyti mim-lau 
vakaran ir |in*igerėit nlumuie- 
ėią programų.

n-mėją .kyrią tarpininkyrtę. ir«laug t.uveikląu

ir ku.- ta. vakaru* įvyk*.

II raraėo muturi, knd tik Avi 
mergai! i Irtojo j Kv. Kazimie
ro Akndi-miją. Kielei im* vien*, 
nežinia. Nejauku daruri.

P. S. Kurio* kuopo* reika- 
laurite alumną konMituciją. 
kreipkite* prie Centro rūbinin
kė* |m rekanėiu atara: Z. 
JurgaMisU, 48S7 So. Paulina 
St, Chicago. UL

AtanniotA

6

PALIUOSUOTA EXTRA 
LICM0NA1.

ro

Kurie turi nmipirkę įžan- ig^č, „Į.-., mokintie* linų, jam1? 
ženkleliu. Dikietu-L pra- \veikutingo up-iėjinm i ‘

u-irinkii-o-ji ženkleliai iiaidai in<-ja- „,j gprangojimo žvilgoniti.
• mi ir toliau.

Ku |Kignrim
Apskričio valdyba.

ATYDA!

P.dnii.. 
ty i* tarny 
estrn pdi* 
lie* llll Iii -I 
Iių ptdh-ijo

• tai

NEPAVYKO APVOGTI 
CARŲ DIRBTUVES

C!

\V

h.| 
he»

M. Juliui t ė. Z. Jvraitė.
| l)e I Šalie: K. Kareiva. C. 

Kulleikn. K. Bnltriknu*kn*. K. 
Viekntri.

| Kugk-ao.*!; 41. Jeralahė.
į llnrrieott lligb Kebool: A 

Za rimini.
| Tikim lligb Krhoai: B. 

Katinimcka*. I*. Duria. S. Knz- 
luu*kn». J. Mažrimas M. Tet. 
rolrviėia.

| lloly Eamily Aea.iemy: S. 
Kuri nukaitė.

J Linblom lligb Kdiool: I*. 
Ilkoekas S. Znlunokn*. S. Auė-

Muoini pranelam jauiiuoim-- 
■H-i. kad jrinna reĮietirija įvy k* 
Ti-ntmlilko Kliulai “IJetuva“’ 
rimro lį vakarą. 7 vai, |mrku- 
ėio *ve1nitH-jr. ant 4-Vto* ir Ko. 
Paulina gaivią.

Komiška:
Jonas P. Paikanskas 
J. Roguskaa 
N. Klimąsauskis 
Dr. C. Z. Vežei 
Dr. 8. NalkeHs. .

■ Vi*icm* kitiem* bu* nuro- 
•dytn |m*i*venliiiK> budai dm-
• bužią, kurpią rinkimui ir vi*->- 
i kią gerviną I .irtuvon iiriun- 
,tinitii tarpininkaujant Lietu- 
I vu* llnudoiKij), Kryžiau* retnė- 
Iją *kvriam*. Taigi vi*! pm-
kibią, lietuviui ir lietuvnitė*. 
kurie trokėtnt Lietuvai pagel
iu, teikti, ateikit sueigrai *e- 
Hilo* vakare, ftv. Kryžiau* 
imrapijiiiėn -vetaim'-n. o |ui 
innty*ile j*rt.. kuriu Lietuva* 
gella-toją >ky riaH* Jil-ą durimi 
ir im-ilvi-ntitnai tik-, ten jn- 
Im-ite brntnuntini l.ieluvo. 
gellM'-tojui.

Nor. Ii. .ii.irinkimn* ym 
!.kirminu. I_ lt. K. rėmėją 
tliieago* „kyiią Ap*kriėi*i įui 

I-imitinintii.. In-t kvn-ėinmi ir 
ivi.i Lietuvą mylintieji, kurie H'
• dar nė-ut,- lj<-tuv<* 
i jo Kryžiau* 
Į Velkini pri* 
i tinti* įtartai.

Dr A

>

«Kailangl vi*ą. žumnilktiiim 
dar laųmiiadurią. lietusią <11- 
d/inu-iu tnėkimit yra (mga-llią 
teikti nm-ą numylėtu! tėve- 
nei. IJeluiai. tat Ii priedermė 
lengvinu*ia atlikti prtairaraut 
prie lietimą l.iet iii •>• liniuke 
t„,j,, Kryžiau- rėmėją -kiliu. 
\,|„l |ai*lnvinm. Dievą* |ui>a 
kę-: "Gelta-ki* žmogau ir AI

BARGENAS! PARSIDUODA 
FARMA SU BIZNIU

♦ k l’tis Ltrtlcti sunLlns • žT-tArt/sra tr 
lt* atmiuii II**** ><>•«. |Mnlu*aMt^
s. lltą.-r I arm
'ra*Ua«>. U tai*.. ralttMta linudi. lualpu 
t lxt«<*>ai*n Kr«.*ri Farm>. mi • va- 
*.rttnmi*i» ir ižrarie |«4*<kMsu«MMi )• 
l•nn.l•*taU> U«| |***t*»!|rtUtni<* A|*M>

turu u >r«t «•»•»!« »a»s4<« K**tn* 
ttoAu ars.Jyt- iUhk slMHitJ Mirai Ai v. 

..i.«i • t ,a'Si|> kl> a «4| Jm1 tl|4jr. 
Iiiins r aliUit A.tlliHtaL •• 4 4*4 IlktMŽ

I tafta*. JI. 1 U.*ąa«l>4 V.*lajMK4ia fnr4*
"IM.U 4 l-t’ r» tr kit«<Llu«ta 9 u**.
- »i«4<a L« ».♦»• ri.ittur n**K> I«Imi dtdah 
«-111.1 < tolrsria triir*-»s ..r> tar

ti • •f-a t fl* itlNVlIMM |lr»- 
r t'-4U* metu* tie r M 
•ri«tt>« tamtai l.trtu- 

|*«aSl»*«l>M UMMlirt« 
la*.. ■•rv«.«ltea nnt 
didtsiUMų utntrnita-* 

IM^n'ioCnua l.l*tu«4e« tr 
l.trnt ią»ti. taigi /iMtaal 
•ta trttiHi** it aU-

im* .* n t n«fMit*tA l‘nr- 
r nM 1’ritHM tUiNta "*>- 

j ■»*(• 141 tat* j 
•A«i la j» T ir!

p:il*:,ire*H
I.11II-* j“ Imvę. 

ii,- -turini 
pil<keBd 

■>** jniiiu 
■kilio tini. 

I-Ii.- 
t’ha-
L sii*

įžeidžia Ameriką, 
t n i|» tik

II 
kurią.

i ,-tdmnrIidu llgig
Inim*'j«, \i,i,-i i 

tyiui ir Amerikio 
K >ip ti- i y t :tl. taip •
ii p'i.l'Li, k<rt.-i tie* 

iv tuo įdėtu. 
»rnni*iuud. taip 
ii.i.ul,- ti’i'i |

i
nii.

I

V '

A. f A.
Jadviga. 3* j metu am

žiaus. duktė Kazimiero 
Laudanskio (3119 S. Mor- 
gan »t ) mirė vakar 11 
vnl rvto.

Laidotuvės atsibus ry
toj rugsėjo 17 d.; ižlydė- 
jntuu i* namų j kv. Jur 
gio bažnyčią 9 vai. ryte.

Kviceu gimines ir pa- 
rj.tamuz atsilankyti j pa 
maldas.

Nubudę tevai. brolis 
ir sesuo.

mmmramm*mraaraira

|{.iii>I<*ii*.
• įnėjnis ateiti ir 
lėti pri*- pmlil

K. Rutknuska*.
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Lemom 4 Sor.t Rcal Estete 
494" W 14th Str. Cicero. IU 

Telefonas Cicero 39.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

oęęcS

Žinoma* per 25 metu* ir Valdžios prižiūri imu

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytą Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

A

ir gvarantuoja
Norinčiu* gauti preke* pinigų ir kitų žinių 

meldžiam* kreipti* p*.;

Heniy J. Schnitzer Statė Bank
141 Wnshington Street, Ncw Yorlc. N. Y. f

f

I
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