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Prez. Wilsonas Atsisako
PRAMATO MA. KAD PRI 

8IEI8 PATIKRINTI 
TAIKOS 8UT ARTĮ.

BELGIJA SU OLANDIJA 
PERTRAUKUSI08 RY

ŠIUM.

9

Dr. Nesutikimai pakilę
rijas.

už žėrite-

fittsburgho apskrity) žudomi

PREZIDENTAS NESUKAU YS 
STREOAN.

KRAUJAS UEJAMA8 
PITTSBURGHO AP

SKRITY?.

Liniukai. šal«. Aiuerican Nt«i4 
& \Virr dirbtuvės.

Ennmės polieijų apmėtė ply
tomis ir akmenimis. Policija 
i-mė šaudyti. Viena, darbinin
kas nužudytas ir daugeli, kitų 
sužrirta. Tarpe snžeirtų yni du 
isdiemonil.

Neureartle, Pa, rng*. 2X—7 
.Urbiniakai pašauta pakilus 
riaušėm, ties t'arnvgie Kte-I 

jt'o. dirlduve.
Ku.irėmimas su (Milicija iki- 

kibų kumiM-t keli šimtai žmo
nių mėgino -dirbtuvės kieman 
neįleisti streiklaužių.

Streiklaužiam, imgellion at- 
Js'-go ginkluotu dirbtuvė, sar
gyba sa šerifo ingvlbiaiaknis. 
Riminės tuos sutiko su plyti, 
mis ir pagaliai*. Kuomet žmo-

Berlynas, rugn. 23.—A ud ri
jo. vaklžia iėleiiln “Raudonųjų 
Knygų.“ kurioje prinalonia. 
jog Vokietija viMHitie ižgnlė- 
luiii veikusi prieš karę 1914 
metais. Vokietija Movėjusi n! 
tą. kml kokiim nors Itmln iš
vengti karės, kml tuo tarpu 
tuoiiM-tini. AuMrijos užsienių 
reikalų ministeri* grafa, von 
Ih-relitokl karėn intraukę. nv 
tik .avu šalį, liet ir Vokietijų.

Čia manoma ir laikraščiai 
rašo, jog Vokietija dėl to gali 
IKireiknlnuti revizijos taikos 
sutarties. Ta* reiškia, knd Vo
kietija gali susilaukti |inleiig. 
vinimų taikos sąlygose.

“Raudonoj Knygoj” doku
mentaliai iirirmkmia. kad Vo
kietija |ai.iiin1uri Austrijai 
Anglijos iiasiulyiuą sutaikinti 
aurtnprnsų disputas. Rot gra
fas Ik-rrhtokl tų pasiūlymų il
gai nulaikęs. Ir kuomet ji. per 
karjerų pasiuntę. Ilerlynan. 
Vokietijoje jau buvn* atlikta 
moliilizarijn.

Londonas, rug..
Berlyno ofieijaliai 
jog Belgijos |m*iun1inys at
kaukta. ik Olandijos. Olandija

23. — is 
(iram-štn.

METAkVOL IV.
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SECOND IEOITION

ANTROJI LAIDA

važiavo Dr. I

StoltSa*'V“”- 

1UU..1U -*~L |1 «"l •* Belgijos. Reiškia. tar|«-
Apie iSSčio 1 dienų i* A- 'M ‘«l»l«mmr.. *

merSm, iZtavon ž^a Ūke-

Uauti keliolika ižlavintų ame- 8uirprizai kardinolui Mercier. 
rikoniikų nurritj. Tenai jm 3^^ M<L _
ridriammvmti lipmine. ir ap- K((j7į i^-dimdai Nėr- 
žvietimo dubų. Sav. Vabtijo- ■ M' **
•e tam tibtai paekMa kaH
SUuUIi VkUCmlUaClū aOllCTlŲ.

čia Dr. Wahhų paittiko ir
priėmė amerikoniika* parinn- 
tiny. Ira Nebon Morri* iri 
Uetavo. atakavai tvedijoje Jo-

Bolševikai Stebisi Pabaltijos 
Viešpatijų Vienybe

i 
f

PittabgrųK Pa., nigs. 23.—
Geležies ir (dii-mi ilarbininku

• -Marijonalio organixacijinio ko
miteto sekretorius Ei*ster va
kar paskelliė. jog (dieno dirb
tuvėse štai kiek įlarldninkų iš. j 
ėjo draikau:

Cbicagos aimkrityj Gl.tMNI.
(i.-M-iamiv mumi.
VoungMonn. vietoje. 1.*i.l»«i. nc|utklau*«ė įsakymo išsi- 
Yonngs1o«-n a|*skr. im'-mii- skirstyti. Iuoiim-1 j juo^ imta 

Khanm. ž’nrrell. New Cn*ll*-, .nudyli.
Ntravsliters. Butler. Canton ir
Massillua. .KUIKL

Ibiffabi I2.<lin.
Ilonicstcad 9.<M*I.
Braibluck
Kaukiu 3.0011.

Clairlun 4JMNI.
M*-ne-*cn ir Ihmorn 12.t**l.
IVIleeling l.'ijato. 
SteulM-nvilb- tiJKNl 
Pueiilo G.000.
NrKccsport ir Duųursnv 12.-

000.
Pittslinrgli City lajmn. 
Vnmlergrift 4JNMI.
Izeecbburg 2.000. 
Brnekenridge 3.000.
Jolinstmrn L'iJllO. 
Conlesvillc 4JVN).
Išviso 2S4.OOO.

Paryttns, rug*. 23. — Viso* 
Prancttzijo* (o^tos-lelegrafų 
darbininkai padavė razolineiją 
Iškelti gvnernlj draiką s|*uliųidaug visokios karo 
I d_ jei valdžia nriėpiblys dar-lgoa.
Idninkų reikalavimu. Ilu riti - 
ninkai reikalauja dide.nio už- 
liHik<*M*i<i. •

FTTZGERALD PA8I8AKE 
E8A8 KALTAS.

Tuo budo jis nori iivengti 
mirties bausmė*.

Vakar l'liicagoj kriminaliam 
tvi-mv pra-idėjo byla Tlmmn* 
II. Eitzgvrald**. kuri* ne|iei-,.. 
imi nužudė t* melą uiergnit 
Jane! \Viikin*on.

Eitzgvrald būdama* kab'ji 
me *.-ik*-*i. jog ji* teisme liepti 
si|Mižį*ią* e»tj* kalta*. B*-t va 
kai. p* pa-iktdlM-jimo *n «<«vo 
advokatu, nuomonę atmainė it 
|ut*i*akė esąs kalta*.

Titu keliu ji* mnm*

Tan«> (Mišanlų yra dvi mo
teriški ir viena, bernaitis.

Tie* Nlmunngo Tin Pinte Co. 
dirbtuve irgi įvyko .u.irėmi* 
iiui* (silicijo* .u įlarbininkai*. 
Itn |M>li<iuonn sužeista.

Keli žmonės
Pittsburgfa. Pa., rūgs. 23.— 

.Miestelyj Ibinorn vakar irgi 
keli žliamės sužeista. Iš jų vie- j 
na* pašautas.

Suirutė-, pakilo, kuomet 
žirninių minia mė-gino į dieno 
dirbluvėn neįleisti streiklau
žių. kurie ntvež.ta automobiliu. . .

Policija į minią ėmė šaudyti'tuvių miestą*. Ji* nesi-nn*. |*- 
ir vi.vien streiklaužiu* įbruko teigtu, mi. pinu 13-kue im-lų. 
■ liriituvė-s kieman. 'Kuom* visą miestą Įm.tatydi-

llomestcndc valMijinė poli-'no plieno korjuiraeija. Ji. turi 
rija *mirešttivo II žmonių. ku-Jir Vanią (dienu kor|mrnrijo* 
rie siuvėjo netolie* (’arnegie .gnlvu*.
Co. dirbtuvės.

MeKis-ĮHirte 
žmonės, kurie nr|mklnu*ę (Mili
cijų* įsakymų.

3 suarežtuota Buffaloj.
Buffalo. N. Y., nm*. 23.

.Kelio**- vįclo*e vnknr buvo i«>- 
Įkeltu* -uiriilė*. policija apmė- 
tyla nkiuenimis ir plytomis. 3

Ižnmnrs suareštuotu.

Policija daužo darbininku*.
Pittaburgh. Pa, nig*. 23

.t'įnirtum* mi*-*lrlyj valMijinė 
IMilirija užpuolė vakar ibirbi- 
riiiikų minią lbmg*-li jų np

I ,.oi, iti|. ir pll,'d<

Gary. Ind., rūgs. 23.—Vakar

I
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PERDAUG Į8IKARIAVR 'gnlinia prašalinti vnkicrina H 
l'idialtijo.. Talkininkai negali 
(trieš juos ten |«avartoti savo 

Vokiečiai nori iiaamvoti Ue- j karimuueuės.
tavoj ir Latvijoj. i Tad tariamasi Vokietijų pri* 

.. ■ |-|mn*ti ekonomiškai. Vokieti*
Paryžius, rnc*. 23.- Alsavę ja nori gauti |«i*i*kolinli pini- 

lai*vę 1,-nkiii taip daug į-ikn- cų Amerikoje. Taigi ve ji tos 
riavo .u tikslu užgroMi kuo- |gi.kolo* negaus, kol neatšauks 
<lnugiau*ia svetimų teritorijų, 
knd šaimlie juo* mdengvn su-

LENKAI.

Ieier (irancšta a|iie k-lgii *n 
olandais nesutikimus, ji. pasa
kė:
“Aš žinau, m-titikimai gy 

vavu. Ib-t m buvo tikėtasi, kad 
luitų |M-rtraukli di|duniatiniai 
santikiui“.

Kanlmolo .sekretorius, ktm. Į ^giKiyti |r (mticm* talkinin- 
Ib'-sain. imniškino, jog nešulį- j kam*. L-nkai šiandie nžgndua 
kiniai gyvavo už IJmburg pro-,i.-rdi.rija,. IaMuvos. Ilaltgudi- 
vinrijų. katra kiluomet Irnvo^ nlim-s Galicijos -r m-t («. 
(•riklausiusi Belgijai, gi nuo ((„Mj,^. Ir nuolat sakosi.
IS31 tm-tų t (landi jo. valdoma.

Nake jis. kaimo ima. kud 
kartai. Belgija nesusilauktų 
naujo užfMMdūno. HB. karta iš 
Olandijos. kuomet belgai Mo
vė. už savo teises (mminė-to* 
provincijos žvilgsniu.

i

i

savo kariuomenė* iš Palialti- 
jo*.

Sakoma, tai Imsianti labjau* ■ 
liasekmingesm* Į*rH-OMH»ė gg. 
vnblyti vnkh-ėiiiii, ne kaip 
(irieš juos (mvartujamas mili- 1 
tarini, veikimas.

Iš Rygos (nunešama. kad 
vokiečiai l.ieturoij ir Mtvijoj 
žn*la (*a*ilikti (*-r žiemą. Tam 
tikslui jie t<-e gaminasi ir 
ka*u*.

■ kml jie kariaują |irieš Imlšrvi- 
I ku*.
1 Juo. *u*talslyti Inlkinin- 
' kam. ndeugva pnJJi-ma. Tal

kininkų vyriausioji tarylia n n
' sprenib- pnriųMi lenkam, notą.- 

kad jie |mlin ntų “kariavo! 
priiš Isilševiku* ir vokiečiu.”' 

' ir lauktų galutino rūbelių nn-i 
Matymo. Taipfiat talkininkai - 
*u kita imtu aiškiai |mr>-ikn- 
lausią. knd lenkai atšauktų 
savu karimimmt- iš tJetuvo* 
teritorijų.

Sakiniui, jei lenkai nemesiu 
to *avo “karingumu." timim-1 
prieš ,iim* lm*ią jmvuitu’o* ki 
tokios prietimie's.

Vclrittfii* pralnUių žiemų 
Lietuvoje.

ton. von ik-r tioltz *u *avo 
kiiriiionsiH- ia-i m-mauo |m*i 

įtraukti i* l.ietuvo* ir Ijitvijo.. 
-Kaip lenku*, taip ir viAiiėiu* 
■nelengva priverMi pri<- imklu- 

VnlMijinio darių, ofi*o a mimo
geniu* Lieki* tvirtina, jog .**1, Aua-riko* nt*l«vni tniko-

* di-ku-ia-ja

Omskas, rūgo. 12 (.uvėlin- 
ta).—tlen. Nadiarovo karimi- 
menė iKiM-kiningui veikia pri«-J 
holėeviku. aat Kurpiau, ui. 
|ioru* ėimtę mylių pietvnkn- 
riuiH- mm Tohol.ko.

Ta kariusmrnr aavo ofm«y- 
w» metu neiki.vėa paėmė .u- 
virė 2JMI> l.3Srvik:ų kareivių. 
Be to, l.ilM-vikai pramiki I!' ________
antmtų. 40 kulka.vaidžių i. į Wuhin^ 

daug vinokm. kan- medžią-. . ., , . ..Htutt jJek.ika laiminėjo »avu

] l*rieš kairįjį sĮiarną veikian
tieji kazokai (irasibriovė- įc-i 
Imlševikų liniją ir llžuitakavo ' 
Isdši-vikus iš už|mkalio. Pa- 
Marieji .u daleliai* mio-toliiii* 
atsimetė- j šiaurvakaru*.

Antroji Nilierijo* vuldžiu- 
nroiijo* divizija, kurini vario- -

ne(triklau*uuiyl*ė. dieną. Prez. 
Wilxmai. Į«a*iuti1ė- Carranzni 
|*n*vcikinmui. Išreiškė- širdin 
KU. velijimu*.

Pertraukė tarybas; pagalvosią 
jie apie taikę.

ORAS
— — ■ O “ “ - s-sss-• ••••••••• »sv*B*»-

išryto čia atvežta streiklaužių vauja gen. Likvitzkv. su IioIm- 
ir tie sii ginkluota sargylm nu i vikai* muša*i aplink l-liim 
lydėti į dirbtuves. iTiumcn geležinkelį.

RUGSĖJO 23. 1919 M.
Cibrago.—Gražu* orą* šiitu- 

die ir ryloj: ryloj šilčiau.

KOVOS CENTRAS MIESTE: to tvirtovė. Ta* trudn* utie.
GARY. i tų |Hi*tntydimi ir valdo. Teisė

■ja« Kary. plieM lmr|iorarijw>įnimuuų ir imt serbų jau |«-fkiūifėratmiį.je
! įmlvn. (uivmlina ii vnr>Iii *1^*110.1 naXJ^«* aa>L^4m * • . . . .DautdarbtainfajUkeliMiaEu- CTlva. imvad.no j, savovanlu.,*ir.ngę apb-iMi mietą. Nako. Įklau.ima. kok5u„ badu-botų l-mlrn taiką.

ropos. IKuoiiiH Gary djirbininkni Ini-M Europon. Bijoki ii-•_______ _____________________ ;____________
------------- mfc k<»vi>. plirno trurin^ viroj s<» xti*ik<*.Garv. Ind.. nm*. 23. Saly! h,£* nusilenki i „ri.-š _ . . . . EEIK!A SUTRUBKINTI Tl-'-imatyti *u .

Ryga- rug.. 23.—j llevrij su- 
gryžo «-»lų |uirlaim-ntaristai, 
kurie luito susiėję .u ImUrvi- 
! n alMuvai* tniko- reikalai**.

Taryba metu estų (mrlarnen- 
tnri-tni bolševikams atstovams 
pranešė. kad Palialtijos vieš. 
)«*lije- niilnriii>io* j*avieniui 
m--itiiikinti .ii l**>lM-vikiiis. Imt 
jei jau k.-, m*r* veikti, tai l»m- 
drai.

Ta nugirdė l«olševil.-ų nl«to- 
•. :ii (lertrauk**- taryk-is ir nt*i- 
sveikini*. Jei taip, sakė jie. tm| 
jie <lur |Mtgnlvo*ią n|ue tokią

I
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Gary, Ind., rug*. 23. — Ga
ry yru geležies ir plieno dirb-

i Nilą miestą galima |mvadin-t 
•na tešluota "ji (dieniniu Gibrallnrii. SI n-i , 

ko iih-Iii ji* bu* knipir latro-1 
jmelnt*. Knika- sakė, jog 
Į-treiko luinatietrn* lai* Pilt*. , 
|l*urgli*a.. Brt m- žeminu stovi 
|ir Garv. Ne. šita- mi*-*tn- ir 
(tegyvuoja .u vii-mani' (dieno
■ dirbt u vė-mi*.
| Nuo dari*** (dieno dirbtinė*,- 
Įčin plikiau.** vi-ok* bizni*.
i biznierių pn*ibiikyiua* ir (iii 
.tie. miesto gyvavimą*. 

P*-r iih-Iii* tdti’no dirbtuvių * 1 kom|Minijo« ilž dalbą Išmoka 
■lurbininkam* *tn ir* !*"• niilijo 

hilieriii. I'ahdii* ui *ti«>i 
,-ikim

šalyj ture, nusilenkti Įirieš 
organizuotą darbų.

Bijomai! radikalių gaivalų, 
sireiko mrin .Urbinmkų 

lariH- itažmu a|>siretskia n*.(„. i.;,.,,,,*. -r... 
geirtinų agitatorių. Tai (Inu 
ginusia radikaliai gaivalai. Tie* 
darbininku* gumlo prie riau 
šių ir n*-t niš*-*nių darbų.

Kml ap*i*mtgoti negei-titių 
agitatorių, vietos (mlieijo* vii 
šininkas ė'iirbi* suorganizavo 
“priešbolšcvikišką būrį". Tam 
tikslui tnrn»ls*n priėm*- dange 
lį .(Mi-ijalių i**lienn-iiii. Virži 
įlinka* išlaiko |»-r virto* įnik 
rnšriu* pn»ke|liė id*i1icptl 
lietu*, kalti*- U**ri |*tdirmoliau 
ti Mreiko liftu. Itin** *ušauk 
Iii* pilii-rin -ii*irinkiina>. Su 
rašinėta vi-i tie. ka* išteišk* 
mitą polirmotinuti.

Diug žmonių iškeliami.
I'nisniėjn-

dnl 1**1*, *i

Yra ir žoviniitų.

Kaip kitur, taip ir čia yra 
'daugeli* šoviniMų. kurie In-iei- 

i-š *vi-tiin* 
'šaliu. ilarbininku*. Tie šovini* 
Jai *ln1o*i miM-rikotmi* (Mitri- 
t jotai*. Bet jie yra didžimi*! lio 
.organizuoto dnilui priešiniu 
|kai. tų (arčių plonu* kmnputii ,ėjimų 
'jų npmiikiitni agentai.
Į .Ii*- 
■dnrbininkni patenkinti dari***! 
Į-ąlygotui* i“ ’ ‘ *' ’ ’
'dariau. Xe|*ntc|ikintl. girdi, tik 
•vetimšidiai.

1 Sako jie, kuomet bi|M* pu 
ji.tlu*l kai*-, nin**rikoni*ki *liir-|i 
bitiiltknl buvo išėję karinu 
Gi *v*-linėnlini liurbiui 
(in-ilikę 
•tiprin

i____ __ _________ . -U darbininkų unijų 
RANIJĄ AMERIKOJ. af*totni«. imr* to pilimi |mgei- 

įlavo pH-zideiitn* \Vil*ona*. 
Itarbiuinkni |uiliovė dirbti ir 
nedirli*. kol teisėjas tiary pa- 
klniisy* prezidento \Vil*ono 
tarimo |m*iuuityti *11 darbinin
kų nt-toMli*”.

Eitx|ie1rirk toliau* |mžymZ*- 
jo. jog *lreiknn iii-i* vi*i dar
bininkui. I*iie organizuotų pri. 
•idė* ir

Suko, 
šiandie 
d' llt-i \\ d*n|lu, 
židiniu
->im<

Yra 24 atskiri streikai plieno 
industrijoje.

I kirlio l e.1. racijų* luieijoiui 
komiteto pirmininku* 

lobu l*itz|mtriek prieš pat i* 
Mrviktin diiibininl ** 

plieno dirbinu'-**- |.-i*k.'ll* Mui 
•nko. jog amerikoniški

m.irgiitiiziiofi,

viri streikininkui 
• toli tolimai, pn-zi- 

K iioiio-t pre- 
\\ it.oiiu* Im.iki'tino 

imi niitokmtir.niM ir ti- 
uniją |: .roĮ.ije darbininkai 
e.-ip|eplezidettto. I htlior 
ie |uil>- darbininkui p.*iKella'*a 

-kinti mito- 
\merikoje.

r niHniurtiė., 
ilsonn* Ir 

tikslu.

“T*-i*ė-įa* Gary *ako*i turį, 
ir užmoke.timi už milijardu «l**li*-rių. kiltie bu- 

pa mrt ..t i panaikinti unija*. 
pri*idėju*m* prie draiko pli* 
lio im|ii*trijoje. Ib iikia. t.i* I 
Gary .itiitikli
tint i ti lergni

ryloj
-tl.-il

• i:t♦hitiifi

PIRKITE KARES TAUPY 
,M0 ŽENKLELIUS (W.SR).

imvad.no
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Lietuva Amerikos 
Enciklopedycje.

ištieaų tas tapo padaryta va
saryje tų metų.

Ant 518 p. minėtoje EM- 
Idopedijoj praaideda straipeni* 
apie lietuvių kalbų ir literatū
rų. Straipsnio pradžioje padėti 

p Imtys didžiausi mus kalbos 
1 pagyrimai. I*eskui eina aulo- 
' riau* spėliojimai apie burti

ninku., ir tie spėliojimai im
ituoti lyg istorijos patvirtinto- 

' ji tiesa. z
Knlls'-daiiins apie dainas au

torius suklysta tvirtindamas 
buk nesu lietuviškų kariškų 
■luinų. Jų yra gana itaug ir 
grašių. IV “Augšti kalnai", 
“Augin tėra* sūnelį”, “Aer- 
kie tėveli” ir k. L

Priėji-.* prie iltiluiilinė* lite, 
raturos autorius išgirta Dijo- 
nyza l'ošltų daugiau negu ver
ia*. t, Maironio ir Vaičaičio ne
mini vi*ai. Lygiai nesu|iranta- 
nut Įiriežastis įtaiko Įmmim-ta 

dieluviška II. Sienkta«taz*iaus 
> kilmė, o neĮiamiiM-la A. Mta- 
kieuirz'inus lietuviškmiui*.

Autorius m-|Ntsirašę*. tat 
norinčiam daugiau Įmtirti a- 
pie Lietuvų ji* Įmturia vienui 
v ienų raštelį “Gūbrys Skėteli 
of t ta Uthuanian Natioa". Ta 
|mtarmė, o prie jus Imdymas 
lietuvių Praeitu ir gana smar
ku* ini|a-rijaliznuis. žymu* pir
mojo -traip-nio praiĮžioje. lyg 
į et kiša atajunę, ar is-Ihi* tų 
slraifaUiį rašę* koki* nors Gab
rio šalininkas

Dideliuose veikaluose, kur yra 
surinkto* pasaulio mokslų ži
nia* ir surašytos sulig abėcė
lė* raidžių lyg žodyne. |erieš 
karę sunku Imitavo kų nors _ ___
rasti apie Ui-tuvų. Karė

Aatradiral*, mftjl* liti

rytų ir Marų. B tto“ltain WikMkn"ifcn& 
Uedvaroį VBaių 8 vaL » ry- tai|k kad, tartunų tanfionM, 
tų ir 7 vaL SOnL vakarų. JMo-
kxMaų U Vilniau* išeina 2 vaL
50 m. naktį. “Aušra." ^i labiau yra neraStoimm

valdžia ir ra jai* dcai tori.
Nelabai atari Aagiijajo 

vo lymiaml raidė (V) banali, 
išbuvę iri* dienas be darbo ir 
su jais elgtasi kaip su vergais 
—kaipo ra gyvulaičiais. Šian
die kreipiama (loma j darbinin
kų reikalus ir juo* rimtai svar
stoma.

•S’riclc ura gana rMi ri
tinau, jei tik paturitgnlr bei 
ĮloJumt Icutif ruieau larrti 
gana. Tėmijaatis.

Nori, kad mšrtųri, turi žinoti 
kaip atskirti tiesų nuo netiesos. 
Turi atskirti gerų nuo pikto. 
Turi pažinti žmonių minty*, jų 
būdų, jų elgimosi.

Žmogų ir tautų lengvai gali
ma apibudinti prastame ore, 
reiškia, kuomet sumanymai ne
siseka ir viskas stovi prieš juo* 
—nevyksta.

Nelaimės, kokias pasaulinė;............—- •——......
karė užtraukė ant žmonijos,; komu, kad nėra .<pi ri:dot *kir 
nupb'-šė apgavingų skraistę ta, idant tūli žmonės jodytų 
nuo įvairių tironiškų žmuniju* 
prispaudėjų darbų. Parodė ištiktųjų vy 
juo* pasauliui tikroje jų reik
šmėje, tikroje nuogumoje. Dnu-' 
geli* milijonų žmonių pažimi 
tiesų, suprato kaip juos išnau
dojama ir atsigrįžt- prieš sav-j 
išnaudotoju*.

1914 n*-tuuM- karaliai tai im- 
|K-ratoriai manė esu kokiais tai 
viršžmogiais, vien tik jie tepa
laikę valdyti pasaulį. Nepai
sant koks ten jų valdymas ne
tartų tai kiek jie teturėtų gata- 
tisi, gana laivių kad asmuo |m- 
eitų iš karališkos giminės, nor
ta Mlpaapruti*, jei tik ptnngi- 
mis tai jau ir vaidovasAiandie 
jie džiaugiasi gaunu patys sau 
gyv/ivimo teisę, gi nemano Imti 
viešpačiai* kitų.

Nevieu tik įgimtieji karaliai 
tai im|K-ratoriai |iažiuo nrlei- 
svtię 1914 m. tai karčių, atvirų 
tiesų, 1919 m. Žmonės, kurie 
manė esu visagaliai* dėlto, kad 
j* įgijo •* paveldėjo daugiau 
turto už kitus pajuto, kad žum- 
s** <wti vrnę u* <khbf^
rius. Jie |«juto, kad tos vertė* 
pripažinimas gali tarti pareika
lautas ir ištikrųjų įvykintas.

Darbdaviai jau pradeda su
prasti, kad darinmnkai tari 
tarti iirif«žinti kaipo draugai 
tautos išdirbyidėje, tart ne 
kaipo y^niui- Tautos (tos ka-

Įiajuto, kaip svariais yra žmo
gų*. kad negalinta stalyti do- 
lierio vertę augšėiau už žmogų, 
ir kati žmogus gali išreikalauti 
savo vertės pripažintai* ana 
turtuolių. Karė* metu netik vy
rai laivo |H-ivrrsti įtempti visas 
savu jėgas įtariu-, tat ir mote
rys turėjo vykinti vyrų dar
iais.

Baisi karės audra |iarldoškė 
netiesų ir paaiškėjo turtuo
liams. kad negana turtus turint 
imsitrukinti įnami turėjimu ir 
jau nii-sii Hii-eiKii. imgiiiiuuu, 
sėdėti Is- dnrlsi. kuomet kiti tu- 
‘ri jiems vergauli ir dar kentė
dami skrituslas didinti jų tur
tų. Didžiai iiiisIi-Imi Anglijo*

tas, kurio* duoda jiem* nulijo 
nu* pelno ka* metai. Jie paty
rė, knd atsakymas “tai yra 
musų savastis," įuužgani-dina 
žmonijos, nes viena* galt pa
veldėti visų žctnę, kuomet kiti 
badau* skurdingoje vergijoje.

šiame kraite tiesa ir-gi di
džiai* žingsniai* žengia pir
myn. Ka* Imvo pirmiau tik aa-

ŽINIOS K LETUVOS.
Ceikiniai, čia buvo lenkų 

agitatorių. Kol gražiai kalbėjo 
ir viaa ko kalnu* žadėjo, žino
ta-* klausė. Kai fHiuiatė. kad 
nieko neduoda. tik i* žmonių 
ima maistų, tai moterėlė* kai 
kur su šluotomis pragynė ne- 
ėiu*.

BrtHMi Ii Eišiskio parei
na žinių, kati Rodunės, Nuros, 
Kalesninkų ir Eišiškių |mrupi- 
jose naujoji Įsiiieijn įlarbyme- 
čiu varinėja ūkininką* vežioti 
žmones ir daiktu* kur nori ir 
kiek nori.

Lietuvos valdžia galop išga
vo savo imtiniu* iš bolševikų 
nelaisvė*. Tas imtiniai* pasi- 
mainymas turėjo įvykti liepos 
23 d. ant plento, einančio iš 
Dvinsko j l'kmergę. Bolševikai 
grųžiao: U Girų, kaa. Vailo
kaiti. knn. Dogeli, kaa. 
Reinį, adv. A. Tumėnų, Bort- 
keričienę, Stttšinskj, adv. Cta- 
leekį iš l'kinergės, uk. Radze
vičių mm l'kmergę*, ak. Kaktų, 
kun. Kuškį iš RekUkia, Prieš- 
dzierkį iš Rokiškio, kun. Ūsų, 
llubinnuskų ir l'rbonaitj iš Du
setų. Bolševikam* už juo* gra
žino 35t bolševikus.

VINIMIS ttONIU.apramini* kitų, ta* jau šiandie

Seniau žmogus džiaugėsi 
gminų* ilolierį ur jnu dolierj ir 
pusę už įlešimtj valiusių dienos 
darini; nūdien už aštuonira 
darbo valanda* gauna keturi* 
bei keturi* ir pusę jiaprasčiau- 
sias darbininkas. Gana tamsų* 
karės laikai priveik- prie su
pratimo. net turtingiausių šių 
respuMikų, kad žmogus yra 
svarinu, ir kad vnldžia nėra 
tikrai demokratinė, kuomet žy
miausia didžiuma žmonių dar- 
Išninku vos tik pragyvenimui 
užsidirba, gi nežymi mažuma 
kraują milijoau* iš darbininko 
įlarho. Toji mažuma žymiai 
skriaudžianti* darbininkų di
džiumų yra nesuvakkimi ar 
greičiau nei netėmijami. Jiem* 
viskas galima.

Šiandie jau nyksta ta mintis, 
kad darbininkas gali tarti smu- 
ibsnaių tai jojo ^darbas perta- 

nešančių, kaip galima, didžiau- 
— -*  * -* * * * ____»___am j fM*nm tiaruuaviut, nr]Nu**m 

itarbininkų skriaudmi. Viršų-gi 
inm nuomonė, kad darbinin
kas turi užtektinai gauti už sa
vu darbų, idant pakaktų jam ir 
ju šeimyao* pctdsranštani ufst- 
laikymui, isitgymis doriškam 
vystymuisi, atralrančiam vaiku 
čių auklėjimm ir senatvėa bei 
ligos reikalų apdraudimui

Tokia* nuomone* skleidžia 
ne hile agitatoriai bei riaušių 
šalininkai, tik h'raak A. Vaa- 
Jerlif, kuris buvo prezideutu 
<ixuaaiii>uuur v m*
stijų banke, “Thr National Ci* 
ty Bank of Ktar York." Jis ra
šo a|ėe tai savo knygoje 
“What llapĮiened to Kampe,“ 
įkas įvyko Europoje).

Tas |mt* rašė ja* sako: “aš- 
tuonioedcšinit* penkta* nuo
šimti* Didžiosios Britanijos 
darbininkų jau yra susiorgani
zavę į unijas. Gi viskas tenai 
vykinama didžiausioje tvarko
je." f*ia aišku, knd tiesa nuga, 
kuomet netiesa nyksta netikit- 

kunigaikščiai l*-i lontai. kuo- i šiame po karei <>n*. Kusitvar- 
iiM-t jų paklausta, kų jie yra da- jkiusių Anglijo* darbininkų do-

Robert E. WoocL

Kaip pirmutinės kregždė* 
grįždamos imi žiemai linksmi
na žmogų, taip pirmutinis 

rimčiausio lie
tuvių laikraščio. numeris 
džiugina mus. Jis reiškia, jog 
kan-s žiema jau baigiasi.

1%-r se|ityi»eriu* mrtua 
“Draugija" kas mėnesį atneš
davo savu ėmėjams rimtų 
skaitymų. Joje mito raštus tai- 
pindavo rinu-iaiisieji lietuviai 

mokslininkai kunigai ir pasali- 
liečiat Joje Imitavo eilių ir 
apy-sakiy. Kiekviena naujai 
|ia*i rodžiusi knyga būro ap*. 

|Vnrsloma “Draugijoje."
Kas liti k.«l< l‘ u/inim-ta Kam1 T1,rl’ skaudžių karės dovanų 
no ir Suvalkų vcldilsi*. Enei |,m'w ir "Draugijos"
kloprdijn dar tvirtina, kad prelatas Aleksam
lietuviai 191K m. sake, jog l.n- i**™* 1 tambrauska*. luri-jo
tnvai priktauI-Vim k.-tvir- •» Kauno. Taip Im-
tainių mailių l'ru-ijoje *n 7 
iiriiijon.'ii* gy vcniojų n I3U 
000 mailių iš po Itu-ijo* .« 
ll,500,lM)il gyventojų.

Taip Įnuiug-tiir * ur.i- tėiy. 
nę didelėmis sknitlim-iui* En- 
eiklopeitijo* raštininką* susyk 
•markini mu* nulrvnkin žo 
džiais: “Tite totui pūrely
Lilhunnitin |*ų>ubilimi i* erti- 
mateli nt ulanlt 2,l»»U»«l" 
(Grynų lietuvių žmonių yra 
npie du milijonu). Mum- te
patinka netiesa. Delio nesi
džiaugiame. kad Lietuvai prie-Į 
biriama 144^s*i kvadratinių 
mailių su |S,7xlo,<»*t gyvento 1 
jų. D*l to paties jaučiame* lysi 
užgauti, kuomet lietuviškai I 
knllwU''i>i -kaiėiii* numažinta* 
iki dviejų milijonų. Net t>-n- 
■lenliški llusijo* užrašai išra* : 
daro, kad U<-tiivi*kai kidkin < 
čių vienoje Rn-ijoje yru ;ij,i<-| 
o milijonai, ■■ ketvirtn*i* *ti*i j 
disla B l’nt-ų iTietuvo- ir A-

privertė nr vien daugiau dirt* 
U, bet ir daugiau garsinti*. 
Ta garsinimosi nauda jau ma
tyti.

Kai* 1919 m. išėjo scptynio- 
——ttttaid* tomas veikalo vadina, 

mo •‘Tite Earyrlopedia Auic- 
rieana". Ant 517 |utslapio ja
me randatm- žodį “Utliuamz" 
ir jm» juo mus tėvynė* npra-
žyma*.

Autorius sako, kad IJHuva 
apimanti tinslnių. Minsku, Mu 
gitarų. Vilnių ir Vitebsku.!

Dsl
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“Draugija" išeitu 
Ku. ni»ts--į. Mų- in 
bintai kasžin kodėl 

lavų i«* “Draugo

v*. įsakę* tu miesto koitH-n- 
tinnlii* Grigorjeva*. kuri* me-Jjnu nieko neveikti, tinginiauti, 
'.ui* vėlinus Įuoinslė visai ne

tikusiu karininku ir pailgo iš 
tvirtovės piritui negu ji tu|s» 
vukias-ių Įuiimtu. Bet p. Grigo, 
ijevn* buvo užtektinai galiu- 
gus. kml išvytų iš Kauno la-. 

.uinklj IJetuvo* |*M-tų ir mok- 
' *lininkų.

Negnnti. kų redaktorių* Iiiįmi 
prašalintas nuo laikraščio. Is-t 
it *|mu*tuvė* darbininkai tu- 
js. Įsiimti j kariuomenę. 
“Draugija" turi-jo liauti* išė
jus.

Rimtasis lietuvių laikrašti- 
taivo ketinę* atgimti į** vo- 
kin iai*. Balandyje 1916 m. bu
vo . itMaty ta* numeri*. Ibdnk- 
toriu- jį nusiuntė kart, vai- 
dzrni. piašv.lmua*. kml valia 
butų i*b-i*li. 2S gegužio tų liū
čių metų gauta atsakymas. 
“De| -linkmuo ceiizuruoti to
kį -imu sĮiatisdinį. gailimės n.- 

luinai išpildyti ju«ų no- 
l’n-irašė l.mtandorfr 

i patisduiti tiktai “A' 
. t>* ji buvo dau: p!o-

A

Į rrnsBURGiEeiAMS 
ŽINOTINA.

Italuvijoji- Imvo laimi Įuisi- 
žymėjit'i protestantų e|iiskopu- 
lų šeimy mi IVomL Iš to* šei-, 
įnyuo* broli* ir se»uo pasišven
tė misijom* K ynuose.

Jauna* Rols-rl E. \tood, pe
rėję* mokslu*, tapo įšventytas 
protestantų episkopatų dvasiš
kiu Av. Jokulm protestantų 
bažnyčioje 1197 metai*.

Metam* tinku* ji* išvažinio 
misijonorianti j Kynu*. Paskui pasirmlv* su -aro dainomis ir 
jį į kiek laiko nuvyko ir jo šokiai*. Lietinių ebora* 
Mi** Elizalietli \\

Amerikos karei pni»ii|ėju* 
u \ukiefija Rols-rtn* IVood 

tapo Suvienytų Valstijų Ka|* 
lionu. |-r >avo gimtinę B.itn- 
vijų išvažiavo į Prancūzija ir 
ten dirbo prie protestantų or 
ganiznrijm V. M. C. \ J,, ■ 
*uo lolie*iliko Kynuose.

Sugrjžę* iš Prancūzija- Ro 
tart'n* E. \Vihh| kaskart la
binu artinasi prie katalikų ir 
galutinai tapo kataliku. Ji* 
■I11I1.11 žada įrtotl į 1101 irijmų 
Murykiioll. tapti vienuoliu, -u 

i Liūliu ir L tini*u

Ateinančio ketvergo vakaro 
25 rugsėjo Pittsburgtaciui ren
gia ucpapruslų vakarų l'arne- 
gie Institute. Muzikinę dalį 
ve* p. Will Enrltart. Jis yra 
muzikos direktorium miesto 

'mokyklos* ir nary* Tarpiau- 
nio Instituto Piltsburgli*.

Tų vnknrų lietuviai rengiu 
išvien su huidžiarais. Abeji

susi
dės iš Su giesmininkų bei gies
mininkių. Diriguos p. J. .lun
ku*. o p. .lunktivirnė diriguos 
šokiu*. J. Ibit>-na* dainuo- so
lo.

M.id&iatai i. .aro pu.*- sta
to taip gi s*rtau*ias (sijiega

šio* rų:«- tukurMi turi »u 
v« vertę. kaipo muzika ir juisi 
linksuiiiinnu-. 1s-t ji.- l.o. tuip 
gi ir Įs.ltli-ko. reikšmės. ne
kelia lietuviu* į pasaulio tau 
tų tarpų. Pitt'bnrghu spaudu 
jau rus*, upe- tų rengiumųjį ■ 
v skarų-

Oadal krata. Ue|>os 8 d. bu
vo susirinkę gintai ilnrlnninkni. 
Visi skundėsi <tal sunkių gylis 
■imo sųlygų ir bedarbės Nu
tarta reikalauti iš okupantų 
kokio nors darbo ir kad netartų 
daroma skirtumų drl tikėjimo, 
darl» duodant.

— Pravoslavų ftv. Trataės 
cerkvėje birželio 29 d. pradėta 
sakyti immokslai Imltarusių 
kalba. Beniau sakydavo tik ru
siškai.

Sveikata* reikalai Po ka
rui Vilniau* miestas Imisiai at
rodo. Namai apleisti, gatvė* 
nešluojamos Mieste daug lim- 
Įmiuų ligų. Dalmr miesto val
dyta liepi- Įsdicijai įmušti na
mų savininkus jeigu švarumo 
apie saro namus neužlaikys

tarp kitų klausimų ė«uė mr- 
styti duonos ir uždarbio kiausi- 
■ma Nėra darnios tara dar- 
bs Teėiaa sasiriukiinas mdrri- 
po kiton puraa. Imta reikalau
ti, kad neparduotų žmonės ja
vų žydams IlitgiHa prieš spe- 
fcrtNatijų. j-- vaMž*w 
tankai-dariuniukai dar neliečia. 
Darinoinkai prašė, kad žydų 
krautuvė* šventadieniai* butų 
uždaros

lydai vaitauja. Amerikoje 
4U tūkstančių žydų prašo, kad 
jų šeimynom* luitų leista išva
žiuoti iš Lenkijos Ainerikom

Ugrai Vifariuje birMio mė
nesyje buvo 1315 karštine su
sirgusių.

Naujos šraotot. Atėję Vil
niun lenkai nesĮs’-ja švęsti vi
sokių saro švenčių, l'nijas 
šventė. Jau apie jas rašėme. 
Datar užsimanė minėti Gnui- 
vablų. Kenai tai tavo, kaip Lie- 
lovos kunigaikštis Vytautas 
sumušė- vokiečius. Atėjo tuo
met lenkai pirmų kartų ĮuuJėti 
lietuviams mušti vokiečius. 
Uetnviai tai ir Is- tankų dažnai 
vokiečius imtnušilavo. I.ictu 
rialus ir Grunvnldiis tavo ne 
tuiiijicna.Pamušč ir liek.U-ukai 
tai m-t šiatslie negali užmiršti, 
kai|> tai Įsslraug su lietuviais 
jiem* mistiko jmintišti vokti-- 
čin». Pastalė Krokuvoje pa
minklų- Datar kasiis-t mini tų 
dienų iškilmingai. Ir Vilniuje 
tankai ties cirku ant Lukiškių 
(įleciau* liefio* 15 d. turėjo 
šventę. Zmonė* net nežinojo, 
kti tankai daro.

Anglų ir prancūzų misijo* 
liepo* 13 d. buvusio* Vilniuje. 
Kaltanut. kad non'-j,. sulaikyti 
taukų su lietuviai* kuru.

Mažas nesuriprnUmas. Ini- 
kinasi* Vilniaus Lietuvių Ko. 
tuštėtas susilaukė iš UuMino 
miesto preziitanto Įmdi-kojimi. K,-’o ir ibi šėrininkų naudo*. Me- mio Įiut pirmo* dieno* »uor-

Kalvarija. Stebėtina, kad 
Kalvarijos apylinkėje lenkai 
sugelia organizuotis ir liet miš
kus žmonėm* dalyti, kad tik dė
tu* su U-nkija. Tai rodo, kad 
Žemaičiuose dar nesusjs-jo ge. 
rai susitvarkyti vyriausybės 
atstovai.

AranBtoattiaL Atėję čia ku
kai rado keletu bolševikų. Sa
vuosius Isdševiku* gyvus ludi
tai. lietuvį-gi Jankauskų sušau
dė. I'rieš sušaudy mų buvo |iš
kvies tas vietinis kh-lsma* kuu. 

. Cagiis išklausvti Jankauskio iš 
. ^ Įpažiattos. Jankauską* išpažintį 
ly**l atliko ir prašė pastatyti ant jo 

kapo kryžių. Davę* net pinigų. 
Kunigas numirusiojo valių iš- 
l*Mė—pastatė kryžių; padėjo 
aut kryžiau* sušaudytojo |>a 
valdę ir Metų žodžių ii ftveut- 
rašėio. lankininkai prikibo 
dabar prie klebono. Jų laikraš-

KUM. LAUKAIČIO RA* 
KALBOS.

PREKYBA B PRAMONĖ UETUYOJE.
Eemiau faalnoilame laiškų mums rašytų Edvardo Heta- 

rich’o, kuris yra vienas iš sekretorių |>rie Uetuvo* Prekybos 
ir Pramonė* Ministerijos.

Kauna* rugpjūčio 19 d. 1919 m.

“Bcadsutis musų trumpa |imškslbėjiam taria garbės aprašyti 
krlšar eilutėse ckununiijns ir Immrn-ijss padėjus* Lirlavoje.

“TnnuuiH- ir pirk.vto. luūpu |«nualai gyteįuiiM* šalies aat kurių 
vidum alsirtisia, urbrgyvuoja.

PrekysUa ir pnuunuysirs birtutuje kui kaa viari nėra, ir paa aura 
dabar tik viaa kaa vedataa budu pirkiom ir |iardavinw arta tciaingisao 
bu*, kad tų virim pavadiudmr spekuliacija, kuri datar vta>Je Europo
je vedama. Ii po ninku prapuola musų kraštu turtas ir medžiaga. Ps-' 
klanini laike latai i*iu|>laiino tasikurmeija au kooperatyvais. Ji ve
dama yra žyliai* Įmlikiauų vi4ūečiai*-fi.uuid*tai*. nes is>ra« vokiečių 
palikti etatai duris |K-r kuria* jie galės |*-rvežli Rusijon ir pardavi
nėti gantu* ii tos lašėta Atarrikua įtaikiu*, iki jie liek suartiptva, kad 
vėl galėk mvo iiilarliio daiktus gabenti į kitas kalis.

"Kis viskas tik t<*lrl galimas, kaitangi t.ictuvoji- .tar visai mažai 
prilatiuiu nananuu. luiriaty vi** tai|v-gi Irukda. Ajiart tu fiadėjiiaaa 
inomeulu urii-idžta tai|a*gi ptarmi vidų varyti ir lokiu budu smau
gia neduidant išaugti >r suidiprrl niekam.

“Kiek aš ii |iadkalbėjbnu su Tamsta galėjau Mipraali. Tinusia ii- 
I* kvansėt jau. I’ž tai, kreipiant ikauę ] viršniiuėl* manau, kad Ame
rikos Lietuvių l'rrkylms ISemlnirė, kurio* Tainda' |galtailiis cai. galės 
siti) Uiatg* uliiH-gdi ir nuteikti l.a-iuvai rrik*ling* |>agrlb*. būtent 
pradėti *u Ltaava ir |wr Lietuvų plikyta varyti ir tuu pačiu budu 
duoti Lietuvai įtarti*. |>a<li<iiii*iit turi* ir atnaujinant jaa gyve
nta*. Prie jviitatau šių itau ai viauumH gabu padėti darbuoti*.

Su aukšta pagarta.

Ed Hetarieh'M."

1> to laiško aiškiai matyti, kad dirva Lietuvoje dėl Lie
tuvių Prekybos Bendrovės yra plati.. Bendrovė turi valdžios 
Įuisitikėjimų. kų įsi rialo įgaliojimas duotus Lietuvių Prekybos 
liendrovei mm Uetuvo* Pn-kylai* ir Pramonė* Ministerijų*. 
\ i*i Lietuviai, kurie nori prisidėti prie Uetuvo* utstatymo 
pn-kylm* ir pnmmiiė* sienų, turi prisidėti prie Lietuvių l’re- 
kylu* Bendrovė*, likdami jo* šėrininkai*. Jie turėtų žinoti, 
kml jų pinigui Imnkoee sulieti nestovi, la-t ilirlm Jei Lietuvos

I

liejimo dieuojr. Pasirodo Ue- 
tunų Komitetu* vi*ai lenkų 
n<->veikim*. U"ziUui ux l.ų d*’- 

| kojų.

Druska Ketum atvežti Vii
' ulini 1.20H vazonų ilm»k***. 
ĮUgšiot dai nieko neatvožta.

Traukintai. Liepo* 12d. pt.i 
d* jo tiiiiik'iuui vaikščioti iš 

< Vilniau* ■ Leialvarmų. B V:»
:.uu* t L ii-jimaių i'-'iita t.

itz pu»t< ikmituu I tuj<>: pu nu Į sumzai mu« mokėjom, s nuo*. -nvo lėlininkam* ir tikim*-.

I

l.ud greitu Ia1l.11 Im- galima ir data mu- nuo*iin<'iu* išmokė
ti. Serai pat iduodn į*» |“-til.i dultariir ii'nni kiekviena*. Jų 
galimu pirkti vienam žmogui w*taugiim* kaip lakstantį.

Pasarga. S,4.anii» tariniui* taig-i- 
ši'iininkni kurie bu* pilimi isrituukėję u 
auti* iliviili'udų už I* Is-rtuinį.

t ž*i*akydumi šėru* nr klausdami 
jų .nite unkit* laišku* -ekanriut:

platesnių intoi mari-

LITHUANIAN SALES CORPORATiON,
244 W B£0ADWAY. SO SOSTON MASS
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lietimai Amerikoje.
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ROSKLAMD, ILL.
Svarbu pranažimu visų Rose- 

lando dr-jų valdybom*.

i Šiandie, t. y. utnrninkc, rug
sėjo 23 <L Viry Šventų |mra- 
pijo* svetainėje įvyks anai rin
kimą* visų Rosetando d r-jų 
valdybų L. 1L Kryžiau* rei
kalai*.

Visu* llosciantio dr-jų val
dybų nariu* kviečiu buitimi 
atsilankyti.

GRAND RAPID8, MICH.

MM.
Ii t i rami Ra|>itb>\> išvažiavo 

I Detroit autmuobilimu trys 
* vaikinai ir try* mergino*, bet 

kelionėje truko automolnliu ra
tą*. Viena mergina jiakliuvo ]*> 
•ulrukuKiu ratu ir liko ant vir
to* ruinalt*. Velionė* motina 
nepriklaurė prie |tara]*jo* ir 
mergina tai|ųiat jau porų melų 
kaip neatliktu velykinė* lipa- 
žiutie*, o |ia«tanwju laiku pri- 
gulėjo prie *ocijali*lų. l'žtat 

4 vielini* klekina* uepriėmė ant 
IHŪvculiulų kapinių, lako iš
laidota neėveutiuloj žemėj.

Grand Bapida’e darbai laimi 
■erai «*aa ir, kaip girdėti, pra- 
gyvminiM ptyiiir Miestą* 

* lakai švaru*. Tat patartina, ku
rie ieško darbo, kad drųriai ėia 
važiuotų. Katalikai ė«a turi pa- 

.* raitijų ir mokyklų, kurių lanko 
400 vaikučių. Mokina Neaeri* 
Itmninikonko*. kurių lar|>e yra 
viena lietuvė.

iff l*ara|iijowy* dabar n-ngia*i 
prie liazani. kuri* jiraeidė* *pn- 
lia 12 d. ir traukai* iki 19 <L tu 
patiea ntėueaio. Balanų bu* 
Av. Petro ir l*u»ylo arataiuėj. 
Draugija* ir imvieniiu užpra
šo prie dari*>.

rvetainų. čia jas paritiko be
lui*. Gražu* tai buvo reginy*.

Vi»ieuw nuėjus svetainėn, 
programo vedėja* išėjo ant 
*v eitos ir jierskaitč linkėjimu* 
ir dovana* nuo draugijų.

Av. Baltramiejaus |mrapijo* 
dnira* sudainavo Amerikos 

Ihimnų ir “Ilgiausių metų.” 
Il'n to sekė kallm geriu kuli.
Pr. Būrio.

Paskui kali*'-jo įniršio majo
ras. Bidiugvr. Jis aavtt trumpo
je kalboje fiažymėjo, kad buvę* 
ir yra prielanku* lietuviam*,

į P-n* Bidingvr yru katalikas.
Po to sekė kalbu kun. J. Ik 

KUrio.
Programa* bavv įvairų*. Bu

vo įlainų, iiHHiologų, dijalogų. 
įleklvntacijų ir aut gabi suvai
dino "Daina be galo.”

Beje, |t. A. Bituku* iš Av. 
Baltramiejau* dr-jo* gavo do
vanų auksų medalį. Jis prigu
lėdama* prie Ar. Raltr. dr-jo* 
|icr 23 metu* nereikalavo |>a- 
*el|MM. Reiškia, kad nesirgo.

Programas pasibaigė 5 vaL 
|» |iictų sugirdant tauto* him
nų. Paskui Imvo šokiai ir he
liu* iki vėlam laikui.

Augžtolėlis.

TT1

suitytu* iksai.

Ar ne laika* vadinti kšakvie-
nų tuoiui, kuomi ji* yra?

•• Drauge” ir kituota- iaikraš- 
ėiuo*e daug kartų skaičiau aiš
kiu* įtikinančiu* prirodymo*, 
kad laimramuM

4

stata* aa««ji partija 
pi už tauto, reikalu*. Taip ■*- 
VU ambicijų ar savo*io* parti
jos reikalus augšėiau statyda
mi už tėvynės ir tauto* prika
lu*. jie kartkartėmis kliudė ir 
irlirkliudo pagaliau* ir pačios 
IJetuvtm ne|irigulmybei atgau
ti. Vienok laisvamaniai. Veid
mainiškai save vadina tauti
ninkui*. tnippat kaip anie tai*- 
minamų pugvUdninltaL netei
singai |H-i»i<*kdami. save vadi
na katalikui*.

«

H

4

4

Rugsėjo Iti d. L. Vyčių 3 kp. 
įvyko susirinkimas. A|rtaru* 
livganėiu* reikalu* ir išklaustu* 
jivotokolo. eit* prie komisijų 
raportų. Vi»u|>irtna išklausyta 
apie vakarų, kurį rengia kuopa 
rugst-jo 27 <ū 1919 nu Av. Ka
zimiero | m ra pijo* naujoji' sve
tainėje, Av. Vincento lailslnry - 
be* draugijų* lininiai. Parkui 
svarstyta kurlink vakarinė* 
mokyklos. knd kuopa tokių 
įstrigtų. Nutarta įsteigti ir nu
tarta iaijigi. knd kiekviena* vv-' įsiskaiėius į tuo* laikrašėiuu 
ti* 3 kuopos lankytųsi ir mokin
tų*! nkailyti bei paryti lietuviš
kai ir angliškai. Pamok..3 pra- 
ridė* spalio I d. vakarai* iiuo 7 
vaL Panmku* Ihi* du vukuni 
savaitėje. Mokytojai, Im* |m- 
ri likti iš pačio* ku<>|*>*. ih-> rau 
tinsi taiu tinkamų a*mrnų. Nu
taria taipgi kviesti kilų katali
kiškų draugijų nariu* lankyli 
pamoka*.

|ne*ta. kad varanti įtaigiau- 
lie* Kifrvngti dar vienų išvažia
vimų. Nutarta išvažiuoti pusi* 
linksminti j Formom! Purk, unl 
“Birutės kalnelio."

Nupirkimui ir įteikimui auk- 
ainio kardo generolui Zukaus- 
kui. ktio|>a ) mauko jo fc!3.(IU.

Parkui kallr'ta dar apie va 
luiru*-|o*iinii*. Su tuo ir *U*i 
riIlkllU*. piu-ibaig*.

Dr. P. V. S. H

WAUKEGAN. ILL.

Ni-dvliojv. rugei'jo H d buvo 
Av. Itnlt raniii'juu* d r jo* |mim 
nėjiiuu* 2-> m- eukriktuvių. \ i- 
h>* Wauk*gan“ lietuvišku* ka 
lalikiško* draugijos dalyvavo 

\'i*o« drau- 
atėjo i* pu 

' j draugijų
4

IBIIH' | M t Ui i lf JI Iii*'.
SAJO* **iu ‘

*e |m*ki-llrtuo*iiu> prirodymu*. 
i.uiii kil*ta šitokie klau*iiuai.

i. Jei lai*vamaniai yra jau 
tiek kartų *av» <larlmi* |*rin>- 
iJę. kad ji<*m* lai*vainany*tė 
Inliiuii* rupi negu luulu. ir dėl
to jie tautininkai* nėra, tat ar 
verta vadi utį tokie zmuia-* tuo- 
mi. kuomi jie m'-ra ?

Ar verta iaievmmuiiu* vadin
ti tautininkai* nor* jie tauti
ni ūkai* nėra.’

Ar gi neprivnlo lietuvių ri- 
*uoiuviiv laiftvaiuaiuu* vaduili 
lai*vamuniai*. ne* luiMumaui- 
!»'• yra viršijanti ir vi*ųlabiau- 
*ia pra*ikišiu»ioji jų y |mtyla'-.«

Juk ir pat* lni*vanuinių va
da* Uuluti* Nv* Vorko M-irnc 
šitaip viešai charakterizavo vu- 
dmaniuoriu* "tautininku*": 
"Mr-. tautininkai, nebuvom*, 
tvati*' ir urbu ini* Augš*iau- 
*ioj<> gatliinlojai*.” Taip pa- 
-.ikč M'ime p. Baluti*. B<-t n*- 
gallunti Augš< uiueiojo yra ly 
niė nvtniify*tv*. hvt lai-vanm l 
uiškumo. \ a'liiidami nclauti-l 
ninku* tuulininkai*. ai u*'* ne-Į 
klaidiname livirf ii«'*u*ipratii I 
>i" nm*ų v iniomviie* dali ii 
t uotui ar nvp«»tum» jam* lient J 
lunkunuoj prie jų? i*aty*l 
rkriixl.ni; Ui < auiatum 'ana’

žuiMo graiia% braacmo taati- 
alako ypatybe*, tanių jie netu
ri, ar am* patys taoMi sėdau- 

įgiaame utoiuvob neprieteli y ir 
» —ill. arerjnes iMigimeuy anutuuY

2. Laisvamaniu* neteisingai 
vadindami tautininkais, ar nic* 
dar nepriiodedame ir prie grio
vimo tikėjimo! Juk šiai, viena 
ar kita draugija, ariat susivie
nijimas, nor* yni vedamos lai*- 
vmuantrtuųe dvaarje, nors yra 
kiaurai persisunkęs laisvama- 
tiyste, vienok yra vadinama* 
ne laisvamanišku kaip priderė
tų, liet tautišku, nor* ta* var
dą* jam yra svetima*. Taip|mt 
ir taimamaiMmi draagijo* 
nuoŲit yra vadinamo* taatiško- 
mi*to ne laisvaumniškouiisAtni 
kokiam ne*u*iprntn*1nm <larbi- 
niukui |iakilo mintyje smiiany- 
esam m a*ma m * 3 a "d siiMut prie pMurtjoincN
draugijų*, kad gauti pagrlhų li
goje. Bet prie kokio* prisidėti ? 
Tuo klausimu nereikėjo jam il
gai savo gaivu* kvaršini. Alai 
čia pat miente yra tariamojo 
■•buitiškojo" 
kuopa. Čia jiat yra ir tariamų
jų “tautiškų” draugijų. Koėia 
daugiau lirieškosi, juk čia tau
tiška draugija o tautų ir aš 
pat* myliu, tatai prie jo* ir 
reik psMrašytL Taip galvo
dami prisirašo daug katalikų 
prie laisvamaniškų ir imgaliau* 
prie socijalistiškų draugijų nr 
kuojtų. Jei katalikas darliiiiiii- 
ka* Imtų žinojęs, lunl ta kuopa 
ar draagija yra uetautiska, o 
laisvamaniška ar legaliau* *o- 
cijalūlMka ir jei batų žinoję* 
ka* ta yra laisvamanybė ar *o- 
rijalizma*, kita* tikrai Imtų

Idtisvamaniškas su sijungi- 
—e^m j y Ūmi ItatinirittM laif>vatiiM- 
niško* ar socijaJistiško* drau
gijų* tari savo organų, kokį 
lauvaaaMŪJkų ar nocijalistiškų 
laikraštį. Kataliką* prisirašę* 
prie tokio* lai*vaiuaniško* 
dra«ij** ar tampo*, ima akai- 
tyli ir argaaų. Ilgumu, tiesa, 
ji* patinta, kad jo draugija, jo 
įkaitoma* laikrašti* yra prie- 
Mugi laižnyčiaL ln-t prisirašę* 
atsitraukti nėra taip lengva. Be 
ta, priguKdamui prie laisva- 
amairfciis draugija* ir iatdaraa* 
aorijalistiškų ar laisvamaniški; 
laikraštį, ji* dažnai supranta 
Mogai darų*, nenumano, kad 
toomi ji* remi* tikėjimu ardy
toju* S ji* dažnai nei žinote ne
žino, kad tai yra sunki nuodė- 
mė. JU dažnai girdėjo aiški
nant. kad bjauriu dalyku yra 
vogti ar girtuokliauti, lirt jam 
niek* iH'inniškino. kad laimi 
IJogu įlalyku yra prigulėti prie 
laisvamaniškų draugijų. įkai
tyti sovijalistiškiis laisvumu- 
niškus laikraščiu* ir remti nito 
tikėjimo ardytoju*. Tokių in*. 
laimingų ym laimi daug. Jie 
vaikščioja kaip akli ir niek* 
jiem* akių iM-alnlam.

Tok* katalikus |ml*ivę* kokį 
laikų Inisviimaniškoj <Ir-joj ir 
imskailę* jo* organų, ilgainiu 
atšalsiu, nusitolinu iiuo Bažny - 
ėios ir galop virstu aštriausiu 
tikėjimolr Bažnyčios priešu.

Kas dabar kultus, kad jis lo
kiu tapo? Ar neprisitiėjomv 
prie tu ir ns-.* laisvamaniška* 
draugijas ar laisvamaniškų su
sivienijimų ur laisvamanišku* 
luikruščius vadindami tautiš
kai*. urlm laisvamanius vadin* 
dnini tautininkui*. Ar nei kiek 
čia atkalti nei tie. kurių prie- 
dermė laivo išai*kinti. ka* yra 
luMunuinyzt*- ur Mfijaluuna* 
ir kokiu Meninu yra kaityti 
pi Imkra-ciu.-. pngul* ti pri>- jų 
draugijų ur luitp kitaip juo- l 
remti.

Bet Lų čia pradėsi kaltininkų I 
ieškoti, z vrriau kiekvienas gi
rai pagalVokiiui'. ur nebūtų lai
kas pradėti kirki ietuj Žmogų, 
at laikraštį, ai diangijų. ar ■ u I 
sirinkituų ladinti tuomi. kuo L 
tm jis yra ir nrbeklaidinti nr. i 
fUMpl4lUMUJU uiu*ų brolių. i 

J St-ki.

susijungimo

į t

atros DA1B0.

Kaip prasėdama iš numėto, 
duoto Direktoriui llinv*, rugp. 
23, kaldink komunikaeijo* Mo
viu, nor* dar ne*vnai huvu*i* 
gvlžkelių darbininkų *ujudi- 
nut* nurimo beveik vi*ojv ša 
Ivje, tceiall prekių |a-rvvžinuir. ’ 
i**kyru* keliu* nl*ilikiniu*J 
dar nėra [ 
•lovio, kaip knd buvo fino, 
laiku mvtni atgal.

I
Imigracija.

fžStAFUS SUKATOS 
turi «vrika ir tyra kraują ir 
rvgulvriška viduriu veikimą. 
Aitą lengvai galima atsiekti, 
jeigu varlo*i.

V
l

Uždai* 
iri’se 

savaitę

pavaldė saldiniu.

___  _ Pnrlola saldainiai 
Įiasiek.'* ' iii'inii'niio ir Ii“"’’*!

■ ■ Iriu*. Ini|tci piiišatinn vintkiu*
iivšvtiriinu » iš žmoguti* orgn- 
niziini knip vnikaiiis. tuip ir su
migusiems.

Pnrtoia ir kiti raistai l*ar- 
losia A pliekos Imvo a|*lovano* 
Ii anksti mr*laliais ir |mgyri- 
in«, Itii-kni* š<-*io*v vi-npa*;iu 
liuese |Klliidosv.

Kožnojv šeimynoje privalo i 
rast iv* ib'žulė PAETOLA, ka
tra lesuoja liktai 1 <k>l. Dvi 
IKtM'kiiiiiigvsiim pniplntiniiiHi 
IIH'S luirduotlaniv <i dėžutės

U Vieaao* pranešam*, jog 
yra s|s*jaina. mažinusia .\fllii,- 
IŽUI vokiečių, austrų ir vengviy. 
Iiiii's išvažiuuti, in" iivgnli su
rasti <iarlm.

Eirtlybu* Stovi*.
Pranešam*, knd Amerikoje 

■taryti dažai yra jau vartojami 
Brazilijoj. Nors ir iš Anglijos
|to truputį gaunama. Irvinu
Suvienytas Vnlstijus daugiau
sia jų pristato.

Vižlas, Dapartamentai.
Sekretorius l*mv. rugsėjo

II, |to*akė Svnnto Mokslu
komitetui, ragindamas bitinu*

Gydytoja 

Skanus

114
3 <bd. I'žsirašykitc šiandie
|ivr*itikrinkit.

APTIEKA PART0SA.
160 Second Avenue.

New York, N. Y„ Dept L.

e-

Įiervvdimų, kuris |msiulo fvth-- 
ralę samtarbystę -u valstijutni* 
kad įsteigus sprrijales mokyk-1 
ta*, kati šio* šalie* Aiurrika- 
nizacija, kuri butų įvykinta iš
mokinant jo* 8JIKŲIU0 nvtno- 
luutėių angių kaltam, yra |m- 
matiai* rrilcala* |iergalvti ne- 
p**ilrnkiiiimų, kitauti šioje ša
lyje-

DuH DepL

SV.

ir

S. D. LACHA WICZ

>ml visuomet. Jie turi tni**M * 
landau Ir lcnn» darbe.

caltma Ju* Ibmokytl Uo darbe 
l trųmM laika dittomto ar vakarai^ 
ui mala kaiaa. ffpecljali* skyrius 
nmiiuiriH* »nt siuvamu l’cnrer maM-

MASTER SCHOOL,
a. v. km>m.. r i~rr

130 N. Šute Str.

f
I

i Dr. A. K. RUTKAUSKAS
I

€ I
(.Vi) i

K,

KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboyg-an, Wi».

I

I

Valdybos Adresai:
l’irm. Jutuu SUucauu, 

Ne* York.
V irę-pirm. Jo«u* ilulMii*. 

Se. 10th SL 
Fin. aekr. Jima* Kuuiaoui*, 
Alahama Are.

Frat. mkr. Kazimiera* ttmat- Į 
dituiia*. 1017 Sviftą Are.

IM. Antaną* t'ižauvka*. 131* i 
Nea York Are.

Kaaoa gl"h. K.ziaik-ra* l.ukši> 
ir Juma* Jtvia.

Maršalka Praną* Itaugirda.
Kttairinkimai alnliuva ka* tūlą

imk**,

NH

Dr. M. T.Strikofis
LIETUVIS

u: CflIRtTUi.W
IKI W. um IIU IM.

THv.’osk* Ilsmltr»r4

1. 1‘ranrša, kad Nmintun*. 
Pa. ir a|>i«4inkėj<' Mrvtkuoja 
l.*UMI šilko audėjų.

2. Natūraliau -ijo* Kunti*!jo- 
uieriu* išleido p.'.kyuių, kari 
geg. 9. 1919, akta*, kuri* ta
rėja a|irubržiaviiuu* ant |»riv- 
šų *vetimtaučių karš* briku, 
jau nebeveikiu*, kad nulaikyti 
natūralizacijų l>uvu*ių Centra- 
iinių Valdžių |mvaldinių.

X -V. tauiiimtti, Nuvh-nytų 
Valerijų tiru, hanigrarijo* Ko- 
mirijuaieriu*. apgailndaudn- 
ma* "bietorijų. egzi*tuujauvių 
vmigntrijo* įlalyfcaonr”. rug*. 
II išleido iii|mrtų. kuriame 
parūki, knd liktai KI2AI3 *v<-- ,'PKNTKIIIAI mokanti vi-,. 
timtauėių aplvnlo Nuvienyta* darlių prie tumių ntalynm. Dar- ( 
Val*tija* nuu kari-* užbaigi |lm> ant vi*a<U* mukveti* gera* 
mo. ir išvi*o liktai l£IA22 |*-r nuo 77ir. j vai. ir augišiau. 9, 
dvylikų mėne*ių Imigiantį* 
birželio :SI. 1919. Per .*> iih-Iii*. kil

I?*!!*, nlirl.it.’ Knip ilgai?

(EKALAUM
I

I

>11

t
I DR.IE0AV01M

Dr. M.Stupmdti
3109 So. Motum Strect

CHICAGO, ILLUICMB

RyiV.iing-i Karpenteriai.
IJetuvių l’miiHtti<-r Ifatvlm 

wi reikalingi 1*1' GKIII KAK 
mokant i

t

Ik
a

111

Imigiaulj* birželio .‘SI. 
iiPCrjo emigmntų išvažiavo, 
•ulyginu* *ii 1,172X179 imi
grantų utvažiaviuių per In |mi 
tį laikų piniiinii.

Valstijos Departamentas.

Departamentu* gavo |mlvir- 
linimų nuo Aveiearijo* laųtn- 
vijo*, kad yra šveiearijo- Vai 
<lžio» nota- (udviigvinti Li.-k 
galima l«-*iinn-i loliuii luri-lii 
kelione* Aveiearijoje. Ih'iunt 
meni*, bu* |M*in*ngę- nuo 
rug*. I.*t išduoti fm*|M>rtu- vi 
*iem* turi*lam«. vaziuojnu- 
fieni* į Al virai i jų.

Politikos.

\Vull *lrwl .liimida- vitiioja 
"Miinvla-.tnr i.uanlimi". ku
ri* *ako. kad llvrbvrt lloovv 
ri* yrn ar*uni-iu* prie diktato 
liuli*, kuriu Kumpu nėra tu 
rėjų- nno Nu|*d"ono lail.u. Nn 
ko. Im<| llrMiim- brito 
l<>- ii* už polinki, ir vt-a 
n* Kuiopa ai įžvelgia 
kmp j prunu-.i

valnial. datlu dienų. .\l*i*uii 
greitai iindimdami km 

Ir kaip 
gvitai galite ai važiuoti dirb
ti. Itnšykil ant šio antrašo;

Lithiunun Arncr. Trading Co. 
Constr. Dept.

130 Wooster Avė. Akron, Oliio.

ERNEST W EI NĖR
DKY aooos

1800 W. 47th katro. Wnod Str
Mot 4to*».a*Mi U U»»*iaw u>a.u4RM 

Ko*t«orr*i» »r dul.IcmlKindeliam* pagirioki tu* fiuMtnl. 
VUeklo uiAterijuIat. .Mikam. drat»u 
ttal. Mhi ir Jak-rtB*.

Dr. G. M. GLASER
1‘rakUkooJa U Mal 

ilM flm Mmbmi M.
S]-r« M.. <WtWK «- 
NI*1XT! J A ŪKTAM

Moterflky. Vm»kq. tai*ff! cBrp- 
ttiAMy lųrv 

orino VAUUtiMiM: Nuo • ryta 
Al lt. nu* II Ud I h> HH. T 

iki B .<la»dai .akara.
N*d« 1 hmm ta auo > Iki ! po pM 

TolHoaa. Tardo <BT

ANT PARDAVIMO.
E X T R A.

Parsiduoda labai pigiai ( 
spausdinama masina su Lietu 
vištomis raidėmis ir peilių po 
pierai pjauti. Kam butų rci 
kalinga aUišaukit į

"Draugo" Administracija. 
(P. G.)

!800 W. 46 St. Chicago, UI

79c

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

Mi, KUAAC BTftEKT
<;>.< tiimo Tr! Kusuboldt 91 

Vakaram t*H W, ST-M Mtroet 
Yri CorkvoU «»• 

CHICAOO. 11*1*

PluksnosPluksnos

PLUNKSNOS.

Ko4 >“3 A»Hm4 Hhr. Clirsęo
T.I.Coma IU1

DR. A. A. ROTH,
r.uM. rodyto;** ir chtrurr**

Fpi'r t jal.nl** M<H*r*Mlw. Vynlkę 
Va4«im u *a«w c amai ik y it<i|

>3M ►« lia!nt*d fu.
I*r*v*r MSS

T A I-AM* A#; 10—11 O to > —1 P« 
piety T—-B vok. NedrhooU* !•— 11 A

BIZNIERIAI CARSINKITĖS 
“DRAUGE.”

Rikli** Ii

i

*iplg> Iltie T

4 j p;a3 0*:r

RED ATSAKYMAS
V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
li.irn* %'tavsM* r«>*<t.uo**
I >na«* I*'4r«ra0tyr
M tMtlMžaloM btKKVT 

kamlMžri* ••• 
tamrai b<ti

BIS W. Blril M.



» • f , • • •• • • 1

1 •/--* 1
«• •
! ♦
i •

G i

i km. •• 1'ti 
vii ’ia • • 
-ii tn
M. ta

< -Mt 1M« II' «<t
• . v iii I i •

t . > .• . i

| i»»* t 
J* 1?

• »

K til J I h
.7 i n

r.*. N

1 pipo

1?. ■’ ‘ C
'j X

t

I. A

• • •

•J

!e

►
Jii •

1 IV u
• • .4 •

• h - t,. <14 • X •

« . l • •- ....
• 't< i*. 4 • 1.

1
A
v •

■» •
M. ♦ . •
• *• »• *■* • k.l • l< Š •'!. ! •■ • r •

t c

• *«« • * • i r ...'aa ! • • ui*4r l. .a. t

r
. • (• ♦

•••• L V
.m X n • *<

.r * < 4 • A. 
ai

•• t • t e. N.rnl

1 
• -jr

• .• : •

3. iiua»

3 • « .•
• -4.. lt

1

M.

•* .• * F • . 1 1
«

=

r

• 1 ’ •
v i

• tt • •

J!

dalyvaus incorpore:
«

M

24 d.
27 d.
28 d.

t > kas ne dalyvaus laimi jiasignilės.

karai 10 c.

«

S

♦

i amerikietiška* Įinsltiklas. Ji yra tlaroiim iš 
grudų ir yra rafinuojama tol. kol Įtasiiiaro 
ji ir turi tok j malonų skonj ir yra geresnę

•ja ma> k«<tvir>lall«t iki trvėdnlio imliau prie 
litini. negu tam reikėtų sviesto, ar laukų. ,« 
kai Ims lakti ganius ir sveiki kunui.

4AZ0LĄ vatini keletu kartų kepimui. ne* Ji

18 Kaštuoja Daugiau, Bet 
augelis Laiko už Daug 
prie Valgių Sutaisymo

< tym». švelniU kukurikinio aliejus, tinkamas

JDUCTS REFINING CO
7 BATTERY PUČE,
NEW YORK CITY.

C

Marinkite “DRAUGA”. .
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