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Kam Reikalingi Vokie
čiai Pabaltijoj?

I tai iadeniai atsake 
voa der Geltz

vokibciai Lietuvoje
AMAU00J4 1M0NU4.

politikini* žygis. Ji* seniau pa
gelbėjo generolui Mannerheim 
-s-.ri* *» a it ——----- ■*—^uirUMCinii iKMHrnKų rr\oiiii- 

rijų Suomijoje. Paskui Suomi
joje jis buvo nžėmęs militari- 
nio viršininko rietu. Bet kn-

Miutauja, spal. ii.—Vokiečių daugi ji* t<^ (įerdaug prusiš- 
vistiomenė ir kaiminingo* virš- kai tauro pradėjęs šeiminin- 
patijo* šiandie daug užimto* kauti, tad ir neteko virto*, 
klausimu: ar gra. voa dar 
Goltao grtežinė divizija ir ki
tos vokiečių kariuomenės da
lys paklausv* įsakymo ir ap
leis Karšų ir šiaurinę Urtuvų ? 
Vokietijos socijaliriai įsitiki- 
*• jog geiezmrs Iiniujo, ai- 
kaklnmas ros tik prasideda. 
Jos galutinas tikslas, anot so- 
rijalirių—sugriauti repuMikū 
minę valdžių Vokietijoje. Vie
šoji opinija kaiminiagose vieš
patijose yra ta. jog vokiečių 
tikslą*_ tai suokalbis atstatyti
senųjų raidžių Rusijoje, kuri 
nekuomrt nepakęs nepriklau
somų pasienio tautų.

Geležinę divizijų ir kita* vo- 
MaHų karta rauni , dali* Pb- 
haHijoj radaro Mo 30/100 ligi 
40JMI kareivių. Kadangi tai 
mųmprartas nuotiki*—neklau
syti ravo vyriausybės įsakymų 
ir kelti maištus tokiam skait
lingam taurini vyrų—indomn 
buvo patirti to visa priežastį. 
Tas atlikti buvo geriausia |ias 
patį generolų von dėl Goltz. 
(Vieno angliško laikraščio ko- 
rr*|M>mlcnta* tų atliko. Ir štai 
kų jis rašo):

Sako, blogai auprutama.
Aš atraiiau jį (von der Golt- 

zų) Mintaujoje, kur jis buvo 
Migryžęj iš Joniškės, šiaurinė* 
Lietuvos. Tenai yra jo vyriau- 1 
šioji stovykla. Gen. von <ier { 
Goltz yra apie metų senn*. 
gimininga* turkuose Įiagnrsė. 
jusiani von der Goltz pašai Jis 
turi prisisegęs geležinį kryžių 
ir augšėiausių vokiečių onle. 
nų “pour le incrite."

Kari-s pradžioje ji* buvo pul
kininką*. Vnilovavo vokiečių 
divizijai vakarų fronte, .lo vei
kimas l'nbaliijoj nėra pirmasis

"Musų pozicija Karto (Kur- 
tandijoj)," pradėjo pasakoti 
gen. von deg Goltz. “blogai su
prantama, kadangi žmonės ne- 

' įsivaizdina holševikizmo pavo- 
jaus, koks grūmoja pasauliui. 
B*—— ž1* —• OKicrię KMn«K*nw*TK** nu- 
.prvndima* pasilikti ėia. prie
šingai vyriausybė* įsakymui, 
padiktuota, dviem motiraii : 

Pirma. IVrriėmima* idealu 
ginti savo tėvynę ir žmonijoj 
nuo holševikizmo. Kareiviai 
tai jo, kad jei jie apleis ėia sa
vo vietas, boltovikizmas tno
met im* grūmoti teisiog Vokie
tijai. Ir jei holtovikizmui pa- 
vvktų Vokietijoj, reikštų nuo
puolį virai krikščioniškai kuL 
tarai

Antra. Vokietija po karės ir 
revoliucijos, ir yjuiė po taiko* 
sutarties imiiarymo. yra taip 
varginga, jog kareiviai tikrai 
bijosi sugryžti namojeur jie ne 
turi progos gauti jokio darbo. 
Mano kareiviai sųprotauja. 
kad kuomet jie įveiks holševi- 
kizmų. jie jgys teisę kai|io 
vaisi ieėiai ant visuomet a|>«i- 
gyventi Vitelisko. Kmobusko 
ir kitose Korijo* provincija- 
»e.”

Tai. ginti, pačių kareivių 
reikalą*. Ir nuo to prigulinti 
patiej von der Goltgo pdaicija. 
“Kuomet kariuomenė atsisa

kė klausyti vyriausybė*, tuo 
metu nš buvau Berlyne." |ia*n- 
kojų jis tolinu*." ir iš pats, nie

čia pasiliks ne kaipo vokiečiai.'BKLGŲ KAKALIUS 8KRAI- 
tael kaipo rusai karviviaL Jie. M L4k 
Irios rasų vakarinė* armijon, m.
kovvjančion prieš liolševikn*, tiaiMą , 
po gen. Vinknam vadovyste.' 
Ta armija šiandie skaito KURNI 
rasų kareivių ir ji taus pedan-- 
ginta rusais nriaisviai*. Aš ap- ’< 
skaitau, kad ton armijon jrio* 
apie l.i,<NN> vnkierių kareivių.

“Personaliai aš pilnai sutin- 
ku *u ravo karviviai*,kutrie, su 1 
prantama, negali Is- nielų, a|v 1 
leisti kovo* lauko, kur jie ka
riavo ilgiau metų. Bet aš jau 
nesu toliau jų vada*. Kova 
prieš iHilševikizmų yra šiandie 
išimtinai povių ru*ų reikalas. 
Čia Bėra jokio bloga musų ka
reiviuose norint jiem* įstoti į 
rusų eile*. Gen. Ymlenieo ar
mijoje vrn liatnlijona* sudary
tas iš dešimtie* tautų kareivių. 
Be abejonė*, tarpe jų yra 
trakšmailarių. Brt kiti ra atsi- 
dėjimu gina arasų civilizacijų 
nuo bolševikų, kuriuo, aš skai
tau kriminalistai*, vedamais 
liemokslių žmonių.

- - * ** “ * -*Kiti imw1 larULUu.

“Kiekviena* gali sulikti su 
mano kareiviais. Nes jei jie a|e 
leistų l->taMj«(?) ir Kuršų, 
tos šaly, tuojau* tektų holšr- 
vikam*. Ir tuomet niekas ne- 
(riengtų jų išgelbėti nuo 1M- 
rogrado ir Maskvos likimo.

“Angiai juk mėgino pa<ia- 
ryti priešboltovikiškų frontų. 
Tečiaus nepavyko. Suomiai to
liau* jau nekovoja, kad tuo 
tarpu estai ir latviai jau auri- 
kamavę. Uusų laisvanoriai 
IMTsilput

“žmonėg čia pasirengę pa
daryti taikų ari* nors (irave- 
sti armistirijų su Isdšcvikai*. 
Tas dar lalijau* sustiprintų 
bolševikus ir jų |>To|mgandų. 
kuri ple*tų*i ne tik Vokieti
jon, tart po visų pasaulį.“ 

Generolą* tiesiog užgynė, 
knd nauja kariuomenė čia bu
tų atsiunčiama ia Vokietijos.

“Daugeli* neturinčių darlui Kuv. Valstijas.
vokiečių nori įstoti mano vvnj 
cilčsna." rakė jis. “

Now Torte, *pal. G. Arėta- 
dicato ryto neayorkieriani* 
buvo daug džiaugsmo, kuomet 
ta-lgų karalių. Alta-rtas vienu 
liy.lntplanu jtakilo Xew Yorko 
)ia<langė*na. lly.lroĮtlaruj vabto 
laktmn* leitenantu* llassner.

Tn* įvyko pirm pietų. I’o 
pietų jin »u ravo sunumi a|t- 
tankc kaikurin* šito mi.M» 
ypatingas vieta*.

Vakare dalyvavo (tokylvj, 
kar* lmvo imrrngta* jn pager- 
bintui miesto vardu.

Kirk vėliau karuliu* mi kn- ; 
raliene ir sūnumi nuvyko j 
Madi*on Sųuare Gniileii. kur 
karės veteranai lmvo sušaukę 
ma**-mitingų. Karalius ten su
tiktas tm didžiaustami, ovaci
jomis. Jin t^l pasveikinta* ne 
kaipo karaliau. Imt kaipo pa*i- 
žvmėję* kareivi*.
' Kiek vHtaa karalius ra ka

raliene {traliavo 1

Pienuojama apdėti mokesti- 
mia visas unijas.

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

Karelais Albertas ir Kaidiaeltf
Nerder Bostono Katedroje

dinolų. Svečiai nulplčta į pa- 
skirta* jiem* kr>-«e>.

Karalių* turėjo leitenanto 
Bi-nend,, uniformų.

| Kardinolas tiVonnelI. pa- 
-vs-ikin-lnmn* karalių su kara
liene. į m *»kė:

"M<-» ne-ldžinme Dievo už
laikyti ju* |*-r daugelį ilgų ir 
laimingų ’uelų ir už jūsų pa* 
ncšluusiu* skausmus išaaųjo 

įvirtos Av. Krvžian* katultoje. "Jf
i ar . Mn. kiin«»- aUlnlvihnimr Itiek-TikmIii vi-nin iki- . A .i . , . . . ' v;, mi- nm<*rik«inn« lnrt mMini v j nMitvniu kurtu .........

* .. .*, . .... * •Irili.imMtiHib* iv'ltiilosoioojo'. t
Vienas ir kitas či. utkrtiavH. i K*raUa* Priim* 

galima sakyt, vinastai, tik-i Tuojau* prasidėjo iioutifi- 
štai*. Tie tikrirJ—padrkrti |kalės Sv. mišios. Karalių*, ka
što* rrsjmbliko* geriem* žmo- ralienė ir *o*1o j|M*lini, pri- 
nėm* už šelpimų nutremto* ėmė šv. Komunijų. 
Belgijos ir |«aru|*inti tni raliai l’a-ilmigu* šv. mišioms, pa- 

jlolesaiai reikalingo* Įiagrlho*. Mokslinyrom įžengė kardino 
Tai pirmu kartu Amerikoje J*; M-rvier. Tarp kitko jis aa*, 

įvyko iškilmė* Imžnyėioje. ku-

Pittaburgfa. Pu, spal S. - 
Pln-no industrijoje sfn-ikn* 
pramatoma* laimi ilga*. Todėl 
streiko kouiitrtas iuui galvoti, 
koklio budu stre.ikininknm- 
ir jų šeimynmn* duoti |mg<-l- 
lq.

Kitaip negali Imt. kaip tik 
streikininku* turi-* ėel|4i (mti 
Auu-riko* Dari*, Frileracija.

Tuo tikslu, kaip ryloj. Atner. !£.
įtarto FcL.r»eii.« tokbanaG I “ sUMejo ir mchb *l
Darbo l-e«leraeijos piMoaraji •- L-.i.sto.ic

KARALIUS ItKLAUSO tV. 
MIŠIŲ IR PRIIMA SV. 

KOMUNIJA.

Karaliui draugauja karalienė 
ir sūnūs.

Boston, Masa.. *|mI. G.- IH- 
1 bii karalių* Alta-rla* ir IMgi- 
.jo, primatu* knr.lin.tla* Mi-r-

tarvlm turės susirinkimų. Yra 
'* < sugestijų vi*n« f’eilerncijns imi 
1 ja* n|*lė1i *|H*-ijalėiiii« mo

kesti*. Nes kitokio išėjimo ir 
nėra.

Arlpii streikininku* yra rei- 
kalingo* didelė* pinigų *umo«. 
Savaitinei |mšcl|mi Im* reika
lingu npie 2 milijonu dolierių.

Milijonai įlarhiuiukų mielai

Vakar ruknas iš Bostono iške- 
liaro į Burtilo. K. Y. Iš čia

Ilostonau streikininku*. rasirėmu-

šiandie vakare iškėliau* į Ca- 
liforaių, kur išbus ligi spalių 
N. Paskui gal jam Im* galima 
užsukti j Wa«liingtoaų.

KABOTOM ĖvABBTYS

*iu* ku n.*pri*otinaiuu kapita-l
lu. darbininkų engėju.

Streiko komiteto* skelbia.Į karalių*. Saukto*-
jog streiką* |MM-kuiiugai ve- 
.lama*. IH.Iėja skaitliu* ritei- 
kuojunėių darbininkų, nežiū
rint kani|mnijų tvirtinimų. Imk 
itaug darbininkų |mmetų strri- 
kunti.

‘epai. G.—K 
kabinėta* rytoj sušaukiama* 
*|>ecijalta posėdin. I^Muulis vrn 
surišta* *u |irr*idi-nto liga, Ik- 
to yra «lar įlaug ir kitu svarbių 
klausimų n | įtart i.

Tarju< |ta*tarųjų yrn al»it:-*
kinta* Niberijoje. kur ru*ų ka- 
zukni apmušė (nuplakė) vienų 
suimtų amerikoniškų kareivį ir 
kur viena* jajionų ofirh-ra* 
įžeidžiančiai prasitari, prieš.

Rymas, *|ml. 5. — Karijraalė*' 
italų tarybų mieste Fiumc Ita- 
lijo* užsienių reikalų luiniste- 
riui Tittoni ėin prisiuntė

kė;
“Dalmr aš viešiu jūsų striri 

linu j šalyj, praleidžiau daug 
i daug 

•b'-kingn. Dievui. Bet skairies-

j rimne tauro du sostu ir karma- <raui f-lyj. (•ratamlžiau

'zinu ajUraukta* trys kn-**-*. -kaiščių dh-aų. už. kų era 
Sostu turėjo užėmę virto* kur- " ------- --------
dinola* OVaunri! ir kardino- nchuvn. kaip šita,
ta* Merrier. Krrers-gi brigų “Jų- atėjote mu«ų pu*ėu iš* 
karalių*, karalienė ir sosto į|iė. priimti pasaulį. I ž tai aš noriu 
dinis. * išreikšti jums vardu musų garų..

Iiingo karaliaus, vardu musų 
tauto*, vardu Katalikų Bažav-

I art— M-Zt,>***^ grtbiib *
moju Kuv. Vairi* ta |»rrziilrHta 

Pa*kui karalius su karalie
ne ir Moto į|**liniu nulydėti į 

svečiu* |m-vvikino ir tuojau* katedro* kunigų n-zidenrijų. 
>u jai* *u|sižin<lii><> virto* kar- T*n įvyko IruniĮut* priėmimas. 
---------------------------------------------------- 1--------------------- l~

Sutiktas bažnyčioje.
Kuomet karalius su karalie- ėiu* didrij dt-kingumų. Mei

ne ir *unumi mėjo katedrau. džino* už iH-veikimų 
juos |>rie grotelių (atsiliko Isd- 
gų primatas, kardinolu* Mer- 
cier. Kardinolu* giirliingu*

Tarylm |«r<»1eriuojn- prie. 
Iilokmlų niierto Fiumc. Sako.

. jei tn blokada prasite* ilginu.i 
,-įtuomel miesto gyventojai lm-j 

du išmirs. ,
. . Kari- de|mrtaimntn-. -ako. ' •••to. InikniM-mi |md<-,|nl 

_____  ___ Ib-t vokie- mu. jau gavę* sinulkiiH-niškų žinių iš l imiH-. kn<| tenai ta-, 
ėių vyriausvta- atsisako juos oficialių žinių apie tų afsiti- kanas d’Annunzto stipriai lai 
gabenti"

Von der Goltz tauro dar pa
klausta*. kų ji* nuinų* apie |m- 
sklyduųia* knllm* Vokietijoje. 
Tenai tvirtinama, jog jo nrmi- 

kenu nepatariama*, ėmiau svar J“ rengiama sugrųžiuti mimnr 
»lyti klausimų, ar *u kareiviai* Vokietijai. Jis atsake: 
(msielgti kai|m su maištinin
kai*. ar ėia sugryžti ir sutik
ti ra jų norais. Galų-gale nu- 
sprendžiau sugryžti ir ginti tė
vynę. kalbingi aš prieš holševi- 
kizmų kovojau |m>t aštuonioli- 
kų mėnesių Suomijoj ir čia ir 
žinau itaugian kaip kilikų teis 

Įkia holševikiznio (mvoju*. Dar 
viena priežastis munn sngryži- 
mo tai ta. kadangi tie .HUNUI 

|vvnj man pilncii buvo nt>idave J - ... - • •
i ir

Ryga, *pol. G,—Regi*, tnun ! 
pu laiku Pnlmltijo* tauto* |m«-Į 
•Inry, nrmi*lie(jų ra Indši-vi-J 
kai*. Tuo tik*lu bu* prnvc-1<i 
neulnilė jllostn. Ta* juosto, 
gyventoju*, turbul. vnldv* ir 
nutilta* talkininkai

E-tnnija. Suomija. Igifvija ir 
Lietuva jau sutiko >u armirii- 
rijo, pienai*.

(Taiji prnn<*a tliiengn* laik
raščio Tribūne kore*|M*n<lcn- 
tas). |

ARMISTICUA PABALTI 
JOS TAUTŲ SU BOL

ŠEVIKAIS.
pavedę *avo likimų.”

Pasiliksiu, kaipo rusų 
kariuomenė.

V«n d>T Goltz žinų*. kad 
i likę I*- tinkamo vado kn 
iriai gali bul firir.-rsti | 
įeiti -Įinrtnkų (bolševikų) 
■«ėn. Aiškindama* a|iir <|nl 
linį »tovį. grnerolii* mano. 

' vidui* yrn ganu aišku.
"Jie *ugryž Vokietija 

[ture jis. "Daugeli*, ka. ti> 
ttzrvžo. Ib't daucuriin

i

kimų. Karė* sekretorių* tuo* 
rišu* raportus paduo, nptnrti 
kabinetui.

Senute ir šalie* *]miid<>je la
imi ne|ia-i1<'iilcinnm:i šalie* vy 
riausyhr* |»>litika. kad Sii* ri
joje išlaikoma amerikoniška 
cariuomenė.

1‘niiiuituiiiit, kad lenai j«|s> 
nai siiokalbiaujn prieš iinr-ii- 
kanu* *u tikslu juo* prašalta 

Ji i* ten. Xe* amerikonai. *u- 
Įprantama. n<-lei<lžin ten ja|m- 

_ _______  puiuis perdaug savarnnkiniili. 
OLANDIJA BIJOSI ULPUO .Vadina*!. ja|s>nai prie ameti- 

LIMO BELGUOS. ikonų n<*lrį*ta ten pn-daug --i 
imininkuiiti.

-Olnndt'l škuliui. Anglija jau *«-uiuu 
įmin ė* japonų n<,|>a«il«inki

nev>’mt.> tolei atšaukianti i-
i t«-rt *avo kariuomene.r»n lattll'i •

I —■
PREZIDENTAS WILS0NAS 

SVEIKESNIS

“Mano kareivini nėra mo- 
nareliistni ir jie iHa|mgvidauj;t 
i»nnujo matyti IVilIielmų soste. 
Mano kovo* tikslą*—tni Isilše- 
vikizmtt*. Prieš Ltlšcvikizinų 
aš vi*nr kovosiu."

P.otterdam. -imi. <•. 
laikraščiai išreiškia 
kad Is-lgai voru 1 
•l.indijo* provim-iji 

Lurg. kurių Ib-lgija norint: pu 
-■-.ivinti ir di-l kur’.i* vislu
mo. larylio*.

Ijtikrnšciai pažymi, kad !••■! 
I yai iralį |>n«iniiiidoti itabt lakū
no d'Annunrio (lavyrdžiti 

Inetikėtai užimti provincijų.
Toliau* jie praneša.

Į t llandijo* vyriun*yls' tuo 
>lu ėmėsi prie.....nių. į to* |
rinrijo* pietinę dūlį |in*iu 

blausiau kariuoiurnta.

ir

Washington, .pn). u 
ęy,lyluj,, G 
preziilellta- 
ni*. Tačiau- 
iivprneję*. ’ 
k t Ii* knip k

‘ v
t

!•» r
ta* i

-veikimų.

V

I
Pasibaigė Geležinkeliečių 

Streikas Anglijoje
GELEŽINKELIECIAI TUO 
JAUS ORYŽTA DARBAM.

kosi. Tomis dienomis llnizili- 
jo* italai jam prisiuntė fiMI,. 
mo lirų.

Buviirio Italija, pri4itji.ni 
Orlnlido *umi*. initiirijo* b-i. 
ti-nniitn-. nukeliavę* j Kiume. • 
.Ii* d'Antiunzio indavęs Im.. t 

lirų ilovnnų.

81aviai perspėjami.
Paryžius, -pnl. 5. Tidk... 

Konferencija- 1 m visi įlinko ta 
kin dnr iieiiii-pn.lidė, kokiuo . 
bildu |m*uiikti tvarkau ttul.š. I 
ttuidiiiį bikinių d*Annilfixia. duugi',11. 
kilti* *iiviiriinkini užėmė ir -n 
vimi-i mie.tų Kilime.

Tukinu jo |ui.ielgiiiiii talki- 
uinkni laimi ne|uit<<nkinti. K<-t; 
-inu kartu prieš tni nenurimo 
pavartoti aštrių priemonių, 
knd išvengti kraujo prnliejimmĮ 
Tnrylųt |ier*|*'-jn 

jie t-nrii 
Xe
V tl
«h

Darbininkams gvarantoota 
mažiausia užmokestis.

Londonas, -pnl. ti. X*u<> An
glijo* jmgnlii.il- nudinko ltni*i 
iiulu-trijinio .nirimo šmėkla, 

į Vilkui plellljeiui l.bą I 
George pavyko *11 2e|ežink<.|i<-

PABRANGSTA DUONA.

ėių vadui- | nu Iii ryti -iitarimų, 
-uita kurio visi -treikintakai 
grįžt* darban ir praibsiaiUM 
tarytai* užmokesčio n-iknie.

Vyriausyta'- darbininkam, 
gvumnttivo mažinusių savaiti
nę užiimke*tj—f I2J*> |ter sa
vaitę violoj.. O4.4U pirm karės, 
kiioio.'i l.iivo pigu* pragyveni
mus.

Tnip)uit .vuruntiivo. jog ligi 
nut*ėjo M I!’-*' darbinin- 
liniii- užmok.--ii* nebus suma
žinta. .

V

t

Dumia* gamintojai <’b:e«t«- 
j,. jin-kelli,'.. jog -u šiiindb* pa- 
branuinanui duona I reniu

Diioiio- -iivnrliito 
jam- >ad pri*b*iiui jau iiž l*'|ia. 
Ibliii* mokėti (*< tie. ir ll> is-ti. 
tų

Topeka. Kans . -|«tl. ti. — 
t ’• •utini i lu-.i Kiiumi- vatat’jo* 
dulyj |*> lietau- -markia, ua- 
niuo praeitų “^tadieni.

ŠIANDIE NEBUS KUN. 
LAUKAIČIO KALBOS.

*Imvui*. k:o<l I 
h**ii/knhirwti) italty. 

iktt, iinltii niekini | 
n Jtlgodnrijų ir (m; 
■nkelti nereikalingų t

I. PAŠAUKTA KARIUOMENĖ 
IGARY. IND.

D.
U Ik

■!>'

I

Šiandie vakare, spal. C. gerb. 
kun Laukaitis turėjo kalbėti 
Antros Vartų parapijoje. Tė
čiam kalboj nebus. A t taukia- 
mos 
Tas 
jut

ir 'hm kito, jo kalbos, 
partnrvt.i įsakius cvdvto-
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skriaudas Lietavojo-tik rei- 
Ida, kad musų vyskupai prabil
tu

Kodėl jie tyli!, ne man čio
nai spręsti. Aš tik žinau, kad 
lenkų vyskupai nesnaudžia, 
kn<l jie nuolatos klabina Vati
kano ndverijas, nr tai asmeniš
kai nr tni įst tam tikrus savo 
siunčiamus jgtiliotinius”.

Gerinama* laiško autorius 
mato tik didelį Lietuvos reika
lų, la>l jis neįžiūri j Lietuvos 
vyskupų vargus- Pirmiausiai 
laeluvo* vyskupai nešinu, kas 
darosi Ryme. Bepig, jei laiško 
autorius savo |au>tabas butų 
pasiuntęs vysku(uuus, užuot 
siuntu* j Amerikų.

l.ieluvo- vyskiųMii neguli ra 
šyli Is-isln* laiško, u.-s vienas 
iš jų yra Vilniuje. Nėra kaip 
susitarti.

Tolinus, tarimus ministeri
ja urnai žada įkurti savo atsto
vybe |<u. štv. Tėvų. Tai-gi mus 
vyskuĮiai |Mtgerl>ia mus val
džios sumanymų ir nebėga jam 
už akių. Ne vyskupų kaltė yra. 
kad ta atstovybė dar m-į vyko.

Jeigu mus valdžia (uisakė 
Kauno ir Seinų vyskupams, 
kad prie |a>|n*žiaus ji skiria tik 
“iiifonualorių,“ u ne ambasa
dorių nri ih- pasiuntinį, tai vy- 
>ku|<ai tam pritarti negalėjo, 
nes jie negali prisidėti prie |m»- 
|s-žiuu* (mžduinitmi. Tmiel ir 
y ra visas keblumas.

Lietuva ir Bolševikjja.
Surašo luose.Kų*Lietuvos valdininkai ne- jų. o nesisektų, jai užpultame 

gerai (atdaro, tų papeikiame. juos ir -Tčio nes lenkai mus 
dėlto juo* reikia jiagirti. kuo- užpuola iš užpakalio, 
ns-t jie kų m>r» gera įvykdo. Tos priežastys yrn taip dide

I
I

Tarp Ana-rikos veikėjų vaik- 
ly šteja privatini* laiška* žmo- 

gau* gerai žiiumėio llymų ir te- 
nykštį gyvenimų. Ta* žmogus ' 
- - - - I

Ryme.

■iri jie kų m*r» gera įvykdo. Tos priežasty* yrn taip dide- 
l.ieturo- Delegacijai l*iiry- lės ir taip aiškiai matomos, 

žinje laimi m-siM-kė. Net ėmė- jog talkininkai jas žinotų, nors 
me nekantrauti žiūrėdami į mus ministrai nei nesakytų. 
Imis n..(msi*rkimus. Žmonės j Išrodo, kad talldainkai galėtų 
kario šiandien vnl.lo Prancu-Į prašalinti . H*nų priežastį, tai 
xijų. ne|iai*i* trisyla-s, n"i:yra, lenkt) briovimų«i į l.ietu- 
-krimidžinmi) tuntų laisvė*.Ivų. Ib-t talkininkai nežada tu 
nri demokratijos reikalų. Ilm .|ui<!aryli. Jeigu talkininkai ne- 
■(.'•si, kad Lietuvi** valdžia, tu- leistų lenkam* skriausti IJe- 
rėdama mažų armijų be gink-j tavų, tai IseaHja nežadėtų 
Ių ir (daigi), niekaip negalė* l'ranctuijai eiti ant IMrogra- 
priversti Talkininkų dipbmm- d<> ir Maskvos.
Iii.-, sėdinčiu* l'uryžmje, kad 
dirstelėtų ir j Lietuvos nikų-' 
lūs

Derybos ra bolševikais.
T.ėinu* |k Vabb-iimni* išra-, rinktis, art® stoti už teisybę ir 

ib* gana sumaningų priemonę.išrausti ta-nkijų, kad lietuvių 
Lietuviai su Imtvini* ir E«lni«^neskriaustų, arba Lietuvos žc- 
l*a*iketin» (.rudėti ib-rylms suužmokėti kitkam* už 

ils.l*..vikuis Mų- D..|ėgncij<** privertimų Imlšcvikų užmokėti 
jiirmininku* teisingai mintijo Hu*ij“* skolų praneurams. 
ir kulla-jo: “Kam mums ginti •,rancuxijai Lietuvų* žemių ne- 
Euroio) nuo Is.lM vikij..*. kud gailu. « atgauti 13 milijardų 
ta ž^irupa tai kak m|.risi.|.- frankų yra urnlonu.
<la |*rie to jai irikaliugo, o1 l’rancuaija pasitiki, kad 
nuims sunkau* duris*.’’ bukai išimų kanaus su ls*l-

Trijų mažų tautų grasinimu ” vikais ,M'’ ,<’*,kV *,v“hia >* 
susidėti Is.lM-vikni- Ml.5. «a arti (uie kapitalistų dvasios 
rupitų, Talkininkų di|*loumtai.'•',or> l«*‘tavxm valdžia ir žailė- 
Jir. liesa, smarkiai užbaugiis* kariauti ra bolševikai*, 
Lieluvų. tad Vijų, y(«tč Krirel*:»«««“ Uk^« V1“ «*'
jų. kad šiukštu nrsidčtų su lad- telais, nes Lietuvoje nėra ka- 
ševikais. Mus di(*loumtai t.. Hul*'** bijančių Imišeyismo. 
Imuginimo ir norėjo. Baugina- *r atsirastų Uetavoje vie-

f

Ekackutyvis Komitetas 22 
rugsėju. 1919. a|igarsiiK>, u 1 
s|adių atsiuntė ir mums savo

viaai nesenai laivo Amžiname sustatytų (irutestų (rieš bu- 
■amate ir savo imžįstamniiis A-‘kus. jis užvadytas: “Ulhua- 
■erikoje išdiiia savo mintis ir aia ngaiust l'obind, aa a(ų>cal 
mmraynm*. 6ia padumtame iš- for justier, t. y. Lietuva prieš 
trankų iš to laiško, |nlytiučių 
mų* viešuosius reikalus.

-------- “Koma. nigs. 8. 1919.
Šiandie Aua-rikos laikraš

čiuose skaičiau, kad J. M. kun. 
Laukaitis atvažiavo tumi. Tas 
Ubai gera, bei n-ik.'-tų jau at-L 
aiųati ir atstovų iiomou, reikė-1, 
tų praldlti ir musų vysku|Miiis. '____ ____

BugalviAite Is-ialrni su kitais valingai l-žvim-tm "kml' ta 
uetuv'uns. ir kokiu is.rs Imdu, |UH,.ri<, kuri

t

tvarkų, 
jog telaybč, laisvu ir lygybė vi- 
mhiim tautoms yra didelės jie
gos. Nors jos yra dorinės, bet 
šiandien jau taip stiprios, kad 
ir armijas suvaldo. Tas mintis 
Wilsonas išreiškė Ix>ndonc 
Anglijos karaliui iškilmingi) 
pietų |Mil>aigojv. Amerikos di
plomatija ir Amerikos Senatas 
savu |wisielgimu paaiškino, |M- 
tvirtino ir imstipririo tas min
tis.

Amerika neturi yjiatingos 
uieiK* Lietuvai, nei nerirupina 
grynai lietuviškab reikataia, 
nei atskirais kitų tautelių rei- 
knlnis. 1<Mle| .usidaro įspūdi*, 
buk ji joms liepiijauėiu. Bet 
AmrrikuM iiulitika, žiurėdama 
savu naudus, nustato teisinga* 
ir sveikas tautų sugyvenimo 
taisykle*. Mus laimė, kad tos 
taisyklės išeina ant naudos ir 
Amerikai ir mažosioms tau
toms.

Bei kalas ištirti.

Nereikalaujame, kad Lietu
vos diplomatija tikėtų šitais iš 
vadžiojimais bet norėtume, 
kml ji ištirtų tų begalo svarbų 
dalykų. Ištirti-gi galima tik 
atsiunčiau! į Amerikų išma
nantį ir Amerikai priimtinų 
žmogų.

Begulu |iavujinga yra |ut- 
krei|iti tautos (sditikų į vėėes 
|mnaikinanėias tėvynės Bepri- 
gulmybę, neištyrus vienos <li- 
driės galimybės kuri gali teik
ti IJetuvai neprigulmybę.

Pabaigoje rugpjūčio keli lie- 
- tuviai telegrafavo į Paryžių, 
kad mus diplomatija nedary
tų tlemoust racijų Praacuaijai 
ir Amerikai. Nu Prancuiija 
liek to, bet su Amerika pyktis 
šiai* laikais yra pavojinga 
Lietuvai.

Bar galima sakyti, kad Ame
rika savo sumanymus vykina, 
nežiūrėdama atskirų tautelių 
U|mi, įiejaūsydama IJetuvus di
ldoma) i jus kry|Miių. Ameriki
nės puti tikus nauda mums via- 
tiek teks o <Ialmr nekenkia mei
lintis Anglijai, kad turėtume 
užvėjos IViisono jKilitikai ne- 
|>usiM*kus. -

Maždaug taip protauja visi 
streiklaužiai. Jiems išrodo, kad

Prancūzų politika.

Tai-gi dabar Prancūzija, no
rėdama išgauti ravo 13 mili- 

: jardų frankų ii Rusijos turi

mi jie davė suprasti Imuginan- • *“’* k‘ta* kaptlalūtas, lai jis 
tiems. “Jei jus mums neduosi. rrtiki* **** Į““’
te slaugiau nieko, kaip lik lmn-:,*kt*’* l^lo prancūzai virnr 
ginimus, lai mums naudingiau ‘‘•f****. *^r*f*^°*
bu* eiti išvien su jų« prė-šai*.”

-------- ‘Jei ju» mums miluos:- ‘"““‘i tviskia
te .įauginu nieko, kaip lik Imu- :,’k’*i*’* '^dlo prancūzai vi

• • . • ... ' taiso* .laHMaail alraM osmoem

Is-ukijų, teisybė* ieškantis ai- 
^šaukimas.”

Atsišaukimas pažymi, kad 
būtame neverti vadinti* Ame
riko. (dlieėiais. jei nesirupin- j 
tune* savo giminėmis anapus’ 
vnmieuyno. Paskui atsišauki
me išdėtus skriaudos, kurias 
bukai |mdarė lietuviam*.

. , . llnlleno kariuomene, kuri sū
dei Dievo Kvmlo. pa<uirvktl<*. • .- ■ , , , .. , ... , . 1 • , .stiprino b*uki) jiegus. liest-kad vist try* l.mtuvos vvsku- • • •
pni ar kartu nr (mviimiu kreip- 
tusi į Av. Tėvų, idant Jisai |m- 
kritų Irnlsi) (irie* lenkų uedory- 
he* Lietuvoje. Be to visi lietu
vių adresai, telegraiisis ar (įra
šymai (atsiliks Is-rgždi.

tankų čionai miiii.u. kuip 
dvasiškių, taip ir |insauliuii) ir 
visi jie. tursi l< akly u. šusižia 
taetuv«s kunigu*-veik.-jus. 
Kam. girdi, jie (siet
(*> Eur..p;j ir (*• Amerikų. k<» 
dėl jie is-Mili savo |«intpij*>s.- 
ir nesidarbiioja dvasiškni žino 
nių gerovei .* tankai ir l. iikl* r- rime sudaryti 
nitii įkalbinėja Vatikane, buk .ii'Tų. Kuomet me, 
lietuvių kiminų leidžiami, ji ka 
lalikišk ieji Uiikraščiai. virini lenkų biiovimųsi 
nuliui į imisaiių organus, kaip tuomet Amerikos politikai kai- 
kud Amerikos **l>ailiii>inkas.** šioju \Vilsomii: “Mini kokia 
kų kitados buvęs katalikišku. |neprotinga tavo (sditiku. Ji

Knd l.u •tuvos vy*kii|Kti vie- įvelia Atm-rikų į Euro|si- gin
čai prabiltu. Jie šlama pnki.-ip eit-. Ziuri-k ir Lietuviai rei- 
tų vienon pii-.-n \ atikais* mi**'I.niauja, kud upi upini imi-- jų 
tisinę ir laimi susintkyin k.-liųhrikalus -av.. jiegomis.“ I*., 
lenkų siiktyls iii*. llilil.ų knltimim ių l*iexideiitų

*1 ieru. I.'etuvui teikta i.iiu -ummi laiku yra daira. Lietu 
tikti*, vv-i ii|*u ra.įlieto at liiu>i,„ jstlitikni tn in nei mažinu. 
|;..*1H.|.. I« t dal lul.ai.i ,1 I... „„.„„kimi

ieiun

lamkijai, o nieko nqmdėa Lie
tuvai.

Mų* (totilikreu labai sun-Derybo* ir Anglija.
Kilų tari u v o* fmlitikų mintį ku išrasti, kokiu kelia galima 

geriausiai ir greičiausiai su- '“''erti tėvynę ii vargų. Kali- 
j<aų> Anglija. Ji davė raštų M irJ«(Mmija 
de faeto pri(mžjstantj IJetuvo- 

: respublikų. Ji telievadina mus 
viena iš trijų Baltijos provin
cijų. I*et žailu neužilgio liau
tis vadinusi mu* provincija. 
1‘akcttšiauM- didesnių skriau
di). |utkęsiiiM- ir tų m-ti-isingų 
vardų.

Kol kas mums svarini yra
jlirinujant jiems Lietuvon. tapuj,lu,,.'!i. jog mų» galėjimas de. 
^urgamziiuIaAiiHTikuje ir Aus- p'** **“ •"Išvvikais yra geras 
, rikos lėšomis nugals-ntu į b*111- kad šį tų išderelume is 
,Eun>|N). j talkininkų. Ih'-ja. turime pri-

Mų. laikraštija jau daug l«žinti. kad iki šiol lik Angli- 
lartų rašė apie visa, lenkt)'•>« šiek-liek imu-
nuliu, daromas skriamius. Tai dos. kuomet nių- valdžia |m- 
gi skaitytojai seniai ir gerai gt*»inu ladėevikais l’rancuzi- 

j ja. žiim. Nekenkia, kad Ekn- J“ ir Buvėmytu* Valstijos liei 
J.ufyvi. Komitetas ja- prime ' Italija nenori mum* nieko duo
na Amerikos valdininkam-. **• kati mų» ri-ikuluviami »•- 
Ib i butų klaida mintyti, kad |«ididėtų. Tai gi matomo, kad 
to užteks. |P- Valdemaro išrastoji priemo-

frn-š lenkų karine jiegų. tu- «l'<ilė vaisių, o
l.i« tu‘vo. karinę ki",r ••‘*a«'«ilė.

’* šaukiam.. Skirtumas tarp Anglijos ir 
Amerika* užtarymo pri<-š ....................*

LietUVoll.

Mari jampott. Per Vintu Šven
tini 1919 m. Imu dailės ir amatų 
paroda. .los tikslas parodyti, 
kų musų žmonėo yra padarę 
seniau ir dabar, o ypoč ko iš
moko karo melu. Rengėjai tiki
si, kad paroda nujdins lankyto
jus savo namų pramonę, savo 
dailę, karsčiaus pamylėti, la-

Biuras M'ashington, 
D. C.

\Vashington, l). C, 4 spalių, 
1919. Pirmoji Sųrašų Biuro 
kareivija AVasliingtone apniko 
Oriai vijus Gaminimo Sekcijų 
prie Karės Departamento 
ir atėmė iš jos pusę triobos, 
kurių ta armijos šaka buvo 
užėmusi karės metu. Orlaivijo* 
A*kcija žada netrukus atiduoti 
SųrašoBiurui visų savu triohų. 
(TW uėpa.llmat prež^ j tų 
kaip svečiai kad “užpuola” 
šeimyninko namus, jo paskir
toje pokyliui dienoje, llcd).

Ta trioha užima viaų katar- 
Icampj Hekų mieste ir labai 
tinka Keturioliktojo Dcšimt- 
metinio Surašo tikslams, nes 
joje laitai patogiai gali įsikur
ti ir greitai augti raštininkų 
armija. Tenai labai lengva ir 
paranku įstatyti įvairias su
maningas mašina* ir dirbti jo
mis. Kų Sųrašų Biuro skait- 
liuutujai surink* žinių sausio 
mėnesyje, 1920 ul. tų sutvar
kys ir aupleika tam tikros ma
šinos.

Daugiau negu 8,0110 dėžių 
imdarydinta išsiuntinėti sųra- 
šų buleliams. Kitokių reikme
nų pagaminta, kad ištektų 85,- 
(XM skaitliuotųjų, kuri, dirbs 
visose Suvienytose Valrtijsee. 
1*11 —ssf Zm* - *----a-M— _*---i Konctii] ucuy man-
tinya jau baigiama* rungti. 
Dėžės, kuriose dabar siunčia 
kartrie. iš ffaAingtoM į įvai
ria* vietas, turės vėl grįžti į 
Sųrašų Biurų kaip tik bu* ga
lima greičiausiai, nepaliaujant 
jų vartoti. «

Kada surašo darbas kn* už- 
lnigta*. tada' skaitliuotojai ir 
|>rixiurH<yai mtdė* tuee fMciiiftų 
tik jau pripildytu* sųrašų la- 
petiu* į ta* pate* dėkas ir gru
žių* įttųrašų Biurų. Tokiu bodu 
ten susirink* žinios apie Su
vienytų Valstijų gyventojus, 
trioba* ir farma*.

Tn* dėlės yra maždaug N 
rolių ilgio, 30 plote ir ll ang- 
šėio. Lengva apskaityti, kad 
kiekvienoje dėžėje, grįžtančio
je į U'ashingtonų. bu* trys *e- 
štainė* |M<dus statistinių žinių.

Naujoje Sųrašų Biuro Ist
erinėje jau yra pastatyta 
daug susegančių, skirstančių ir 
tvarkančių mašinų. Didumų 
jų (atdarė medianinė dirbtuvė, 
priklausanti (sičiam Sųrašų 
Biurui. Jos la|>o išrastos ir |m- 
daryto* tik tam vienam tiks
lui. kud greitai ulliklų (mi
nų darbų suskirstyti ir au«- 
tvarkinti milijonu* susegtų 
)K>|s-rinių la(N), ant kurių bu* 
surašytos žinios ir skaitlini'**, 
apimančios visų vicš|iatijų. ku
ria* surink* visu armija skait
liuotųjų. dirlisiunėių visoje ša
lyje.

timoni*. Jaunimas čia ausi- 
pratęs. Važiuojant j ir iš &imo- 
nių ant kelių padaryta daug 
gražiai papuoštų žaliais vaini
kais ir geltei* vartų. Ketini 
apsodinti berželiais. Tai pada
ryta lietuvių kareivių sutiki
mui. Moterys ir mergino* au
džia ir noriai duoda audeklus 
tausų kareiviams.

t mum* nepadės, 
ne* jiedvi (»er toli nuo mų* ir 
neturime kuomi užinteresuoti 
ja*. Ku Vokietija sutraukėme 
suvu ryšius, (M*r*imex<lami j 

, Talkininkų (»u*ę. Ini-gi maniu 
dabar lieka tik Amerika ir 
Anglija.

Anglijo* tikalaL

Jmt M-nui “Draugą*“ rusė, 
kad Anglijos (ailitilca nori tu
reli Baltosios Juro* pakrašty- .... . ......
je (tatogių vietų, kaip jų turi dariantukam* streikų laimėjus 
(teveik visose kitoae (tasaulio ,r d***klaužy* gan* dnleraę 
juros.*. Nuo tu laiko, kaip alsi- "'K* lui,,,,Url,u Pa
rado (tuvojus is-tekti Airijos. *u’*J‘kila su saviškių prie- 
miglu di|i|<>mntai ėna* ieškoti, *“*’• taetuvos likimas jau dū
kų galėtų gauti į jos vietų. *-vkiu I-“** k,ul
Im tuvą. Imtvija ir E.ti.nij.1 »1'ri'‘il*ikėme augstokų 
Imls joiičs atstotų Airijų. Tai- ’“'--'k,''J |*'l'Įtkojc. Tttrptauli-

• - • - j niuuM* suntikiuosc etikų gali
mųš'kraš'tų. Bet mes klystume. ga»«>g«>* viešpatijų*.

j<*i iiiintytuiis*. L _ - .
■ iešku mu*ų lunidos, o ne savo, 
loiluii tils-jolitui. t 
nors liausi* vadintu mus pro-

, anglų diplonųitai ėmė

Lietuva. tad vija ir Estouija

gi Angliju* politika linksta j

mes neprisilaikėme augštokų

uiuuM- santikiuuM.* etikų gnli

kitų talkininkų.

Anglam- labiausiai rupi, knd 
lulševikų iKižiurus neapimtų 
iir Angliju. Pruuvuziju py k-ta 
liuli ladševtkų už kilų dalykų, 
būtent už tų. kad luriševikai 

'žada nemokėti pratieUKaiii- 
llil-ijo- skolų. Tai gi Planeli- 
zui. gal, ir duotų mum- šiokių 

'tokių mindų. jei Ine. zuid< tune 
'• iii užknriallli Petrogradu -u 
Muskva, priter-ti Itolo-viku 
i-iimk- ti l*raiieuZ4ilu. t ų Ku- • 
,ui pasiskolino.

Negalime užpulti bobovtkų

Lietuvi 
t| Pinti

kad Anglija Xor* ir *”“*■ tM* *““iynm* ga
lų gale atneša nelaimę, bet tat 

ar ji kn<la i',.vl‘*ta ilgam laikui praėjus. 
Mažosios viešpatijos negali 

vinetjai Ant p.iš-ros gal amsi’“'" l^'liku* statyti aut jie-
gos. ne* jos la-turi. Todėl ma
žųjų tautų, kaip Lietuvos, (*o- 
litika turi Imti statyti ant eti
kos, Wil*oiui* teisingai (Misa- 
kė, kad ji yra didelė tarptauti
nė jiegn.

Atsitraukimas nuo etikos 
šitame klausime guli mums at
nešti tų. kud neprigulmybę 
prarasime pirma negu Ameri
kos pienai įvyks |ui*aulyje. 
Jiems įvykus ne visai, tik iš 
dalies, -u-iduiys dvi jiegos: 

i... knd Kiiiim, Iim|>- iijjili-tinė Anglija su di- 
netiki į Aute.

ų ir į jo. tik- 
idrališkuiuj.

■ skirin-i nito

ir busime m-prigulmingi, la-t 
ištiesi) turėsime pildyti Ang
lijos Įmliepimu-. todėl busime 
jos dominija. Tai-gi mus poli
tika. pmdiilnum linkti prie 
Anglijos, tini i-ngtis nt-iža- 

■ ietį tiktu- įiepiigulniybės.
Viltis Amerikoje.

Tįs iau- ik-norėtume išsiža
di li taip gražio- vilties. B>-t ji 
m-i:-įpildy ntę- vienų jiego- 
mi-, Mų- vilti- yra Ameriko- 
politikoje. I-uhi.», knd Kuutio! 
diploiiuilni visai 
liko- d>p|..timlij 

demokratinį 
ų minty 
diplon

ŽINIOS lt UETIIVOS.
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.lėliu buriu jo* intekmėje esan 
• ių tautų ir demokratine Tau 
•" Nųjunga. sulig Wil-ono min
ite To.- dvi -.įjuiigo.. greičiau 

iai, stove, prieš kitskitų. !«'»•• 
prigulėti prie 

Ameriko-

Lygumai, Biaulių sprkr. 
faepos 22 d. ta|x> |uilaidotns 
gydytojas <;rygiškis, kilęs iš 
(iruitdžių valsčiau*. Grįžęs iš 
rusų. kai|s> |>abėgė|is. apsigy
veno Lygumų miestelyj, l’usi- 
ibirliuvęs apie 1<t menesių, už- 
sikiėtė vidurių šiltine ir. |>a«ir- 
gę- dvejetų savaičių, mirė.

Ilgui Lygumų valsčiaus gy- 
veiitnjuius liks neišdildoma jn 
atminti*, ne tik kaipo gydytojo, 
liet n kaipo Lietuvos piliečio. 
Atėjus liol-et įkaitis ir plaunant 
komuiiirmų. iškylu* ir Lygu 
luuose netvarkai, kaip visuose 
Lirluvo. kumpuose. veiioui« 
uolini stojo j kovų, nors jau ue I 

lutiiuis smogus, ir virtos gy I 
m daug padare luujdo. 
Lygumų apirlmkė w 
tojaus. Ii r

ttaraaa (Alytaus apskričio). 
Čia lenkai baisiai pradėjo neri
mauti. liet kur via žmogus ra
miai Miliui! Jau kas žiu kada 
visi laukia legijonų, o čia jų 
kaip nėra, taip nėra. Jiru kiti ir 
liežuvius atšutino la-kalbėdami, 
kad jau Alytus paimtas, Beiri- 
jai paimti: būriai legijonų arti
nasi—jau ir Himnų išvaduos. 
“Lenkiate*" vainikus pradėjo 
legijoniuinkams pinti! Bet ir 
tie jau sudžiūvę žydų mėšlv- 
tiuoM* valkiojasi, o legijonų nei 
jsijst. Todėl “ktikai” dalmr tik 
vaikščioja susiraukę, lyg muilų 
prariję ir keikia “ekainų" val
džių ir kareivius, kad šie drį
sta ne tik legijonų neleisti, bet 
ir kailį jiems (icria. Man rodos, 
jog vietinei valdžiai priderėtų 
nors šiek tiek pasirūpinti, kad 
tokie keikikai ir šmeižikai su- 
ėiuuptų lupas.

RED. ATSAKYMAI.

P. J. E. Karosui. So. Borion, 
Mass. Labai gaila, kad Tainis- 
tu> laiškų gavome tik spalio, 
knd mus dienraščio numeris »u 
Tami*tos rastu jau buvo išė
ję-. Laiškų |wrduodumc p. Bi- 
l<-kiii. kad ji* |ui«kaitytų prie) 
duosiant nl*akyinų, jei to at- 
-akymo nore*.

S B Nortli Nidfj. Cbirtięo- 
K* PmnrMtipi git*oori kada 
MibaUiiiM numeris jau buvo de 
dainas prv-an. todėl uegulcjo-
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Daugiau teisybės.
“IJetuva” ir vėl rašo diih-lę 

neteisybę apie šios kolonijos 
katalikų veikimų.

Taa laikraštis, turbut, jaučia 
kad jam artinasi galas.

29U num. patalpino kores- 
poudcucijų iš Ucetvillės. Toj

knn. Laukaičio prakalba*. Atai 
kų rašo:

“Kun. taukaičio prakallsis 
nepavyko. Priežastis tame, 
llat, joa bnro šaukiamos visų 
lietuvių be skirtumo ;*rtijų. o 
kuomet prasidėja, pasirmU*-, 
kad j«« yra tik vienos katalikų 
partijos.”

Tiesa, prakallsis buvo su
rengtos katalikų L. Vyčių 85 
kuopos, bet jos buvo rengiamos 
su tuomi tikslu, kad patarnauti 
tėvynei, Lietuvai. Katalikai 
tėvynės reikalus stato pirmiau 
■t savo partijas reikalus. Čio
nykščiai “tautininkai" elgiasi 
visai priešingai. Jie savo dar
bų i>ašvrnčia griovimui tikrji- 
ui<>, šmeižimui katalikų veikėjų 
bei ardymui vienyliės. Jie savo

i dariu; «H»ri užminti ant J. I’oš- 
I kas.

Tolinus “Prakalbose Buvęs” 
sako: “Kuu. taukaitis kalbė
damas sakė: ILictuvoje nėra 
liartijų. Ten visi iivieno dar- 
Imojasi dėl išgavimo Lietuvai 
laisvės! Tuonti tarpu jis pats 
dirba tik vienai katalikų parti
jai.’ ”

Tas knw.psais.ils štatai, 
kimaa parodo, jog jte neri ms- 
antyti kuu. laukaičio darbų, 
vienijanti Amerikos lietuvių 
l*rtijas tėvjuės pavyzdžio pa
rodyta. “Uetasva,” talpimia- 
ma aavo taltyae p. “Prakal
bose Buvusio” raštų, ardo kati, 
ta (įkaičio darbų ir lietuvių vio- 
nvbę.

K un. taukaitii darbuojasi 
a;ųrindaitMM Ijetuvos pakraš
čius nuo lenkų užgrobimo bei 
ištautėjiino. Jeigu “Lietuva” 
turėtų nors šapelį tėvynės mei
lės, lai nekliudytų Uuu darbui, 
liet matyt, kad “Lietuvai” ra
tu išdalinti bedievybe, m pa
tarnavimas tėvynei Lietuvai.

Lietuvy*.

I taraavęo, nori arta
tai ifairaiUti, jisai privalo su- 
prasti, tad Valstijai rupi kiek- 
vieno rekordas ir, tokiu budu, 
turi teisę paprašyti, tad toki* 
fonu* arba blankų išpildytų. 
Valstija yra pasiryžusi tanųia- 
uijų varyti iki tol, kol gaus re
kordą kickvicuo, kurs tarnystė
je buvo; tad laiko ir išlaidų su- 
čėdijimui, kiekvienas privalo 
kuogreiėiausiai tatai atlikti, t. 
y. išpildyti minėtų formų ir pa
siųsti arta dastatyti jų viršini- 
aėtai Tarytai.

Pasaka apie šmotelį popero* 
išrėdytų, kad negali užimti to
kios svarbios vietos, kaip išri
šimas didžiausios ir pai*ojingia 
usios žmonijos problemos. Bet 
keturkampis poperėlis. ant ku
rio yra atspausdintas Raudo
nas Kryžius ir Raudonas Dvi
gubas Kryžius su parašu, lin- 
kiančiu visiems “Linksmų 
Kalėdų ir sveikųNaujų Metų”, 
yra tik vie* dėlto, kad koruli 
su džiova ir toji kova kas- 
dienų per praeitus 10 metų vis 
auga.

Tas poperos šmotelis yra 
Raudonojo Kryžiaus Kalėdinis

bažnyčių.”
-4taai kų jie imdavę per kutu
Laukaičio Kuons-t

žrnkletis. Viai jį pažįsta ir ži-

atokia *900/100/100. 
■Ut žmonių,'kurie 

pradeda šeimyna* auginti, tai 
yra tuo taiku, kuomet jie pra
deda būti svietui tikrai nau
dingais. Jeigu jų ncsiinuižina. 
tni sumažina Žmogaus dirbimo 
galę ir sunaikina jo jėgas nt- 
rilaikyti pri« sunkenyla-*.

Didesnis pavojus grųsinn j 
tiems, kurie dirba dirbtuvėse,į 
o ne ofisuose, tirvičiau ji ui-j 
puls tuo*, kurie esti tamsiose, 
ncsanitnriškoee vietose, negu 
tuos, kurie yru tumiuose. Iki 
ji gali visur pasirodyti
98 žmonės iš šimto turi džio

vos linknterija* -avl( kun--. I---: 
dažuiuusia jo* yra neveiklios 
loLkol kuuo pajėga ncaujiuolu. 1 
Dėlto svarbu yra (išlaikyti 
kunų sveiku, tvirtu. Jeigu nu
pultų, džiovos takiitrrijonis 
yra duodama progos (dalintic- 
ir jos tuja proga namlojasi.

Nors jos jau ir (atsiektų plau
čius, visvirn yra vilties. Nes 
lynuHiras, sveika* valgi* ir |m 
silsi* yra didžiausi džiovu* 
|iriešai. Jie gydo gvislaiH-ia* 
įlalis, išvaro bakalerija* ir vėl 
atnaujina |daučiu*.

Jeigu džiova liūtų vientik 
meilikališka ptoHema. ji neim
tų taip |iavojiiign. knip šiandie 
kad y ra. Ik-l dėl savockumtmiš- 
kos ir socijolė* reikšmė*

kad jis prieš pat
ji turi laluū didelę * varlių.

Kalėdas ir yra pardavinėja-
Net ir (msveikę* ligonis turi

J* gerb. svečias kalbėjo, tai jie Maryland valstija, per Mary - vienų centų. Centas—
i ii tėkmės aut gyvenimo stovio.

šiek
- ’ ■ s«n meti
mėj.

bet pradėjus iaad Coaaal of Hta nedideli tai pinigai, bet iš
Paimkim diriituvės darbininkų.

beveik visi išmar- torical Divisira (Maryland Ap- iš to parda
kuris yra džiova sirgęs ir aye

“lakti MJ MUM II • Taryta, Istorijos vinėjimo, prasidėjo džiovos
atvedęs pradeda vaikus augin

ko beveik vieni katalikai, kurie Skyrius) tenka rekordus kiek atakavimas |s> visų šalj ir jos
ti. Kol jia yra gydimui*, ju

M
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dėjo aukas aat tėvynės aukuro, 

taigė^, tai tie “tautiMinkai** 
vėt sugrįžo į svetainę |aarodyti 
savu “patrijotiškmuų" — ra- 
kriti triukšmų. P-as J. p. Poš
ka, vakaro vedėjas, perstatė 
kalbėtojų p. Cesaulj, karia kal
bėjo apie L. P. Bendrovę bei 
apie Lietuvos ekonominius rei- 
AmMiims KAlAlikm AcAaimč*! pm* 

viMtittti <AUuttixixicBiM ir »<>- 
ei jalistai nerimavo. Vos tik p. 
CerasCs pabaigė savu kalbų, 
“tautiuiukai" -pradėjo triuk
šmų kelti; |MUMgiido žodžiai: 
“Apgavikai." "sukčiai," 
“žmonės, nepirkite L. P. B-n-s 
Šerų." “Tie kalbėtojai kalta 
prieš lenkus, liet jie jodys yra 
lenkai: čia lenkų susirinki
mas." Kaikurie Iriukšnunlariai 
yra vedę lenkes, ta to ir liesa- 
ležninkii “vyskupų” Mickevi
čių jsdaiko. Tokiems žmoiM-ius 
meluoti lengvai n na. lietuvių 
veikėjus jie vadina k-nkais.

Vakaro vedėjas, J. P. Poška, 
ir vietinis kleistuos, kum I* 
llrigmaiins, norėjo gražiuoju 
sustalslyti triukšmų, ta-t nega
lėjo. Tuomet jie jmšaukė jMilici- 
jų, kuri numalšino triukšmada 
riua.

“Ijetuvos“ Is-ndrailarliis p. 
“Prakaltam- buvęs” (turbut 
už durų), sako: “Vakaru vedė
jas. J. Poška....... pradėjęs kal
bėti niekino visų kilų jiurtijų 
žmones ir tuomi visų vakaro 
tvarkų sugadino." Čia bjauriui 
meluoja! J. Poškų kaltas nelai
kė visai, lik jis perstatinėjo 
jirogramo įlalir. kurias, n | si r t 
kalls-tojų p. Cestiulio ir kun. 
taukaičio. iš|>ildė U Vyčiui. 
Programas susidėjo iš įlainų ir 
dcklciuaciyų. Reikia |iažymėti« 
kad programa, hmo gražus.

Kuomet čionykščiai "tauti
ninkai" kų blogo (išdaro, ir su 
rijiraiitn. knd |uidurė blogn. lai 
fiauiH-t jie Imndo užns-sti >avo 
lilogu, durims ant kitų. Aį kur
tų jie pasielgi'- lutai negražiai 
juikeldšiiu triukšmų; nrgstia 
kų pat' - n*aiikojo tėvynės uf> 
svieto., reik 
kitieu 
Kotluam i eita 
ji4ig» lai p* K'a

U

vieno Maryland valstijos karei
vio Vatotijoo Karės Istorijai 
Istorijos Skyrius tam tikslai 
yra prirengęs tam tikras (at

gavimui tų rrkordų |irasidčjo 
rugpjūčio 16 <L, sulig gaberoa- 
loriaus Harringtun’o jirokle- 
n unijos.

Darloui eina gana pasekmin
gai ir jau apturėta daugelis re
kordų tų vyrų ir moterų, kurie 
karės laike jotojo j įvairias tar
nystes, bet dar nemažiau jų 
trūksta. Savo tikslo atsiekiami 
Istoriškasis skyrius reikalauja 
imgellios įvairių agencijų ir or- 
ganisarijų bei draugijų, ypa
tingai svetimtaučių. Svetur gi
musieji jiiliečiai garbingai at
sižymėjo tarnystėje imi Ameri
kos vėliava, tad yra laimi svar
ini, kad jųjų rekordai jmtiljitų 
rengiamoje istorijoje.

Dalykas-yra tanu-, kad lasai 
sky rius nori susižiisiti su kiek- 
vicuu. kurs bent kokiame laike 
gy veno Maryland *o valstijoje. 
I'ugvidaujauta rekordas kiek
vieno. kurs tarnavo laike karės 
Suvienytų Valstijų ar alijantų 
karės ar laivyno tarnystėje, t 
y. jirieš arta po tam, kada Su- 
vienytos Valstijų* įstojo j ka
rę. ir nežiūrint ar toji tarnystė 
buvo užrubežyje ar šioje šalyje ‘ 
(uamieje). 1

Ofisas Istorijos Skyriaus 
Maryland Apsigynimo Tary- , 
bos randasi po No. 201 West 
Moiiuinent Strcct, Baltimorc, 
M d. Formos arta blanko* ran
dasi žymesnėse miesto ir |>a- 
viela vietose. Kiekvienu tar- 
unvęs karėje privalo gauti vie
nų tų blankų ir jų išpildyti, nes 
knd ir vienas žmogus tokios, 
blanko* ncišpildy*. tai Valuti jo* 
Karės Istorija Im* nepilna, ne- 
užbaigta. Kada ugi tokior in 
formacijoj yra pageidaujamo* 
vien istoriškiems tikslams, tad 
liūtę lutai Ili-lrtiuiitlliga. jeigu 
kun nor* tarnavusi y pa ta dė
lei įiejiHsitikėjmio nrta nuožiu-1 
to* I 
ku išpildytu Isjnld' me tokios I laika* 
blanko* rrnogut nružsitraukia-Zmonijo 
ant *aię» jokio* atsakomybe*Į 
bei prn-drry *te». Taip gi tiepn 
ialo susilaikyti nuo išpildytu-1^ 
'•ild blaakr* dėta V«r4«ų- atM taU’

at-išakytų tokio blah-Igiausias 
liilrli fi llmMl mc trvk I lMlku*

tyrinėjimas ir sulaikymas |*. 
rody* žmonijai, kad ta liga 
iwr* MiitTuMų w<gyQuuta ir 
jos galima išsisaugoti.

Vžlaikyti sveikatą yra vie- 
nas iš didžiausių žmonijos ru
pesnių. Reikia padėti visas 
pastangas, kad sveikatų už
laikyti, nc„ ajMleidimns tarne 
darbe Imtų gtųsinimas įtariai 
rivilisacijai.

Prieš dešimt metų Tautiško
ji Tuberkuloso Draugija pra
dėjo pardavinėti ženkleliui. 
Nuo to laiko jų |iradėta išpar
duoti dvigubai, vėliau tris syk 
tiek, o dabar kasmet jų 1 
skaičius didinas, kuomet žmo- 1 
nės pradėjo permatyti, kad 
džiovos galinu. išsisaugoti, 
šįmet tų ženklelių bus vėl |mr- i 
davinėjn.uu už $ii/H4i,<s«i iš vi- I 
so, o pinigui bus sunaudoti ko- 1 
vai su ta kankyne. 1

Knd jų sulaikyti, dnlžinus.u 1 
problema yra fs-rtikrinti tuos. 
kuriems ta liga grųsina. Mok
slas. žinoma, yra nevisiems 
prieinamas. Is-t nevienus netu
rėtų būti ligoniu, jei jis leng
vai žinotų, knip užlaikyti svei
katų. Mokslas jau yra toli |m- 
siekęs, la-t didesni ir svarbes
ni apie džiovų dalykai tebėra 
žmonėms beveik nežinomi. Čia 
dar yra darbui vietos.

Džiova užmuša daugiau neg 
150,01 N) žmonių kasmet. Ant 
kiekvieno gžiuoguus šioje šaly
je, kas tris ininutos nuo to- 
ligos miršta viena,, žmogus. Jii. 
tie trys faktai visiem., uiškų* 
ir parodo, detk,, mok-la-, knip 
užlaikyti sveikatų, yra taip 
svarbus.

Žmogus, km i- dirl>a raukų I"* run-la-, 
darbų, turi hutl -veiku-. Tni 
yra jo didžiausia- turtus, jn 
darbo manta. Xuo 20 iki .V' 
metų yra jam naudinginnsia> 
amžius. Tai laikas, kuriame 
ji- yra »vaibiau-ia. -au ir *»vo 
šeimynai.

I Tus laiku* ir yra puvojin 
gyveninr 
ii džiova.
• liga 1»

imcigau** 
j<» kovo/* 
i išilginiu 

dėl yta knioinah- 
ti».

Yra »pcjalus, ks-1 metui' 
prašauta Mitai

4

žmona turi arta įbrlrti arini im
ti lupti vargu auka. Jeigu žmo
gų* {ui.svcikata ir išleistas iš ii- 
gunlmčiu, tuomet jis tankiau
siai turi gau'i lengvų darlių. 
Jeigu jis to 4U', įdaro, džiova 
gali vėl sugrįžti. O su lengvu 
darlor jis negali tiukamai užlai
kyti savu šciinytius ir turi ieš
koti val*tijiii<'-s |iašel|*is. Tai 
yra tik viena džiovos y|ialyls-.

Mokslas n-ikaliugas ir visos 
(mstangus yra dedamos, kad iš
mokimui visus žmune*. ku* yra 
džiova ir kaip jų galima |n-rga- 
k'-ti. Tiktai *klei<ižiant mokslų. 
(M-rgidė Im* (lasicktn. Tiktai 
gerai užlaikant sveikalo* lei- 
m-*, saugų upsižiurėjimų. džio
vų Iras galima sulai kyli.

Tautiška Tuberkulo*,, drau
gija su savo I.UUU vaisiijiuių ir 
lokalių skyrių pasekmingai su 
džiova kovoja. Kis įkirta* yru 
apmokama* vientik iš |mriiavi- 
iis» Raudonojo Krytimi- ženk
lelių.
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PAUL BAUBLY,
1404 W 16 th Str

Teta on«s Cinai CTJt

REIKALAUJA
4irt.llĮ ItotkulmirsM SI utcnrtta* 

įlmlatkv *11 i o^tnitr |.cv4*tai n**• Mu
kiu siti Imi! n'm. fic iki *;• | a^ballo 
tr |m> « Molu 41 4atho n-oaut",

AMER. INSOLATED WIRE
A GABU OO.
954 W. RlstBtr.

PAIESIOJIMAL

I* trAKae m»«m grtmmiu. |Kifjrta«utj.

PRAKALBU KNGt
ParvaMavus auMi

p. Jonui B. Karosui ir p. Jo
nui J. Romanui ii Lietuvos 
pasipylė užkvietimai musų at
stovams laikyti prakalbas j- 
vairiuose miestuose.

Aiuoiui pranešame, kad jie )u* •‘“•iro »• e*rw
r ji trumiia lallub dtanomia ar rakanJa

ui tualA kaiaa. B»tUrIIb akrttai 
moUaiiuu ant at«vam« Fav«r atlb 
■T

du laikys prakaltas nereika
laudami jokio atlyginimo jei
gu prakalbos bus surengtos 
vien tik Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ir Lietuvos Pasko 
los reikalams. Už prakaltas

B«dw* reikalauja 115.00 už 
kiekvienų prakalbų ir pamokė- 
jinių kalbėtojo kelionės iškai 
tių.

UTHUAMIA* BALU 
OORPORATIOM,

120 Tremont SL, Boston, Mass.

MASTER SCHOOL,
J. V. K»«1.U (VrUMtai 

190 N. Stato Str.
.IRI UU om. 4 Mm

SERGĖKITE SAVO AKIS.

T«M—is. « IMI. TU

Dr. C K. KLIAUGA
DENTISTAS
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K CHKA60S UETIMp 
KOLONIJŲ

boti parakai-

KATALKBKOS ŠVENTĖS, i moteris įkrito skal 
----------- BYKLOS KUBILAM.

Pirmadieni,. spalio C d, 
šv. Brunonas.

Antradienis, spalio 7 d., 
iv. Pan. Mar. Raž.

Policija atrado apie tuziną tuš
čiu butelių nuo vyno.

Į VI8U8 CHICAGOS IR 
APIELINKE8 MOK- 
SLEIVIUS IR MOK- 

SLEIVES.

PRANEŠIMAS KUN. J. LAU
KAIČIO PRAKALBŲ 

RENGĖJAMS.

Nno pertenkant prakalbų 
j i om j

J. Lenkaitis sunegakjo. Todėl 
visą savaitę pasiduos pailsini 
ir prakalbų per tą laiką nesa
kyt.

CUKRAUS SVARUI 12 
CENTŲ CHICAGOJE.

Evnn-tom- aną dienų policijai 
pranešta, knd vė-mm-e minime 
-e viena moteriškė -kidlidntiin 
inkritnsi skalbykla,, katilam 

Policija tuojau, nupyškėjo 
nurodyto)! vietom Skalbėja iš 
kubilo latro ištraukta ir. kaipti 
“-u-inru»i'". Įsiviildyta biv»n.

Policija nu.-jo l.ii-viii, utaii ir 
pradėjo tyrinėti lūs " neini- 
tm’-s” priežastį. A t raibi a|ii<- 
t ūžiu,, tuščių butelių mm vy- 
no. Vi-kn* tuojau- |in»iškėjn,

referatai
lyti ir paskui rimtai kritikuoja- 
mi.išrodant k« jiems trokšta Ir 
ko perdaug. Naudinga butų, 
kmi moksleiviai turėtų tarp sa
vęs. I. V. tuose susirinkimuose| 
drimlu* apie visokius Lietuvo* 
n-iknlu*. Berengdami (Hinašins 
proyrnnH-liiis,mok-Mvini pri si- 
n-ngtų į ateitį in-lik teoriškai. 
U-l maž daug ir praktiškai.

Tikiu, kad nevien Ch. Ap- 
moksleiviai. Imt ir visi kiti |ia- 
simiudo* šinmiii -trni|>sneliu ir 
dar karščiau pradės mokint ies 
Imi rūpint ic* api.- Lietuvi* rei
kalus.

Žinių Iš Lietuvos Laikraščių
APIE

Lietuvių Prekybos Bendrovę

Tą kainą skelbia prokuroras 
Clyne.

CUKRUS BUSIĄS BRAN
GESNIS.

Fnb-rali* apskričio 
rora- Clym- |«i»kell>- 
kainų — 12 centų svarui. 
Oikraus (mgnmintujiii aluje, 

saleriams cukrų (mnlmsln im
dami Kt'.įc. svarui. Krautuvi
ninkai už cukrų moku Kt’įe. 
svarui. Krautuvininkam* už

I mik ti
rui: riti

utiniu. r «<■ ii iiii ui" t

draustu nuo žtmmių imti dnu-i<',,**rV- 
ginu kaip 12 centų svarui.

Vadina-i (msė cento svarai 
brangiau, kaip (urmiau Imv-i 
■užtat yt a.

Toliau* |imkttmra* skelbia: 
“Nereikia tikėto-*, kad šri- 

miniakės (mmaaytų. jog cuk
raus išteklius yra laikina* ir 
hutų jį tuojau* ilhleb'tni* kie- 
kybėmis pirkti ir krauti. Jei 
Mmiainki-s imtų taip elgtie*. 
teomrt ir vėl taumi Imtų pa
kelta* nenormali* stovis.
A4iMMBtd Žerarai** mt.

rims cukrau* ištekliu*, aš rri- 
kslauju. kad šeimininkė* cu
krau* pirktus! tik tiek, kiek 
joms normalini yrn reikalinga.

“Mntoi |mn-ign |s.|-*|s'ti 
krautuvininku*, jog Im* m-|m- 
kraKama* daiktas, jei jie vers 
pirkėju* imti už gi arba *2 ki
tą kokių produktų, jei (tirkėjai 
■ori gauti vienų nrba du svaru 
cukrau*.

“Tok* (Msielginui* nėra b-- 
galis versti žnome* pirkti (m- 
šalinius jimluktus. Aš raidai 
priimsiu bil>- vo-no* šciniinin- 
kės nusiskundimu* apie tokį 
krautuvninkii |m«ielgiiiių.

“Antraip vertu*, nereikia 
tikėtie*. kmi kraut uvninkni 
cukrų (mnluotų l.il<- kokiom 
praeiviui mi skriauda nmduli- 
nių savo kostumerią“.

Prokuroru* |>ram-*ė. jog to 
mis dienomis l'liicngojc cuk
raus bus užtektinai Ne* ji* vi
są Įs-r lllinoi* vnbtiją veža
mų j rytu* i-ukrii -ulaiky*ių* 
ir (iri-luty-ių* Cbicagon. I<» 
tiuės lalstijo* luti i-ukraii-. 
Turi turėti jo ir vidurinė* vai 
šlijo*.

Sngnr E., il.-dizntion luKinlo 
piroiininka- Zabri-kie tvirtina, 
kad tuojau* (*■ Naujųjų Melu 
cukrau* kaina imkil-ianli.

Zaliriskb- už tų knltina pn-- 
xiik-ntų \Vil-onų. Sako. pn-zi- 
di-ntas js-r nea|isižiuri-jimą 
t;enilliirirnvę« nupirkti Kiliui-

: Zabri-kie taip sake nnų die
ną senatu komitetui, kuri* ty
rinėjo cukrau* (miirangimų-

Toliau* to Imanto pirminin
ką* pažymėjo. jog cukrau* tru
kumų reikia aiškinti tuo. knd 
šįmet jo m-|iaprnstni įlaug su
vartojama. Per pirmutinius 9 
mėnesius š. nu Suv. Valstijų 
gyventojai suvartojo UMŲNII 
tonų cukrau* tlaugiau kaip 
mmnalini* laikai*.

A imt jo. svarbiausia tn npsi- 
reiškitno |irieža*1i* — tai svai
galų (iroliibicijn.

POLICIJA IEŠKO 11 METŲ 
VAIKO.

Lymau Ballard. II metų. 
Innkę* Isenia (liauiĮtlain 
NcIhmiI. nitų dienų ]iut* |«ignmi- 
tm raščiuką ir |iarm-šė saro 
motinai. Itašrinkyj buvo |ia-n 
kytn. knd mokyklos |icnh-tinė 
norinti su ja |in-imatyti.

Motina išėjo. Niigryžn*i He
rmio milui,, vaiko. Nu vaiku 
pražuvo ir jo- 2<*i d'dicrių ver
tė* žirniai.

Policija ieško jauno vagi-
lliiiu*.
l

PALAIDOTAS PRALOTO 
VATTMAN KŪNAS.

NEDAVEI DETEKTIVAMS 
NESTIES SVAICALŲ.

Svaigalai paimta ir išlieta 
rinka n.

I F«rt Nls-rnlan knn-iviško-,- 
k:i|iim'-*e (mlnidota* buvę* nr
mijo* ka|s-liomi*. u. n. pnilol.t- 
Vnttnuin.

Praeitų |smkl:idieiiį šv<-tilo 
jo Vardo knti-dnijr Imvo gr-i 
Įdidiitgo*iie (utmnldo-. Po į«i-Į 
maldų kiliui- milidėtn- į Fml 
Sh.-i idan.

PatmildiiM- ir laidui u vč-e bu 
lai ir jo \ IIL-štaaji Mlllaatll I. ' 

< 1iia-;ig<e \i ki\ l -kopa-.

PRANCŪZŲ SENATAS 
SVARSTYS SUTARTJ.

tirs 
kud 
j.v:

J?»T4Į
Tni hiiM» 

•nliniiininl
S«*

■į imli .iit««ti<

Paryžius. -|ml. .*. Pnim-u 
:>i -ctuilii- įniko* *utiirlį im- 
iai*titi iiti-iicinti ketvirtu 
li.-uį Z--io- -tiy i- |ųnbiim-nt' 
•iif.i* j.iii i:ifiii!ui>«i

*

*

nonenų.

Ten Burtui

Dicnn Mėnesio .... ... 1919
l’žsn'-mima*

Parašu

Adresą*

Miestą*

gauna iš Lietuvos Ii- 
kuo patirti IJriuvai 

gero

Aš šiuoiui užsirašau .................................................... akcijų Lietu
vių Prrkyls* Bendrovės, kuri yrn inkor|M>ruotn ant dviejų milijonų 
•Mitri* kapitulų, ir prižadu išmuki-ti po penkis dulieriu* (g&jUU) už

“Lietnros” Lietuvos

I*rc-

SEPTYNI

SKAT/KAl.
knygyne galima gauti ii

3c ki<*kviriui.
Kn* imti) tuuliauna l<> j?nu*' uF. 2Be. 2” tai 2r kiekvieną O kaa imtų
iuu 30 ir tolinu pn utui už pu»v kainom Kreipkite* n tiro u:

1800 W. 46th Str., Chicago. IU.

Žeminu (mduodnme Ištrauka* iš Kaune išleisto* 
Valdžios organo. Rugpj. 2-1 d.:

“Amerikos IJetuviai skundžiasi, jog laimi maža 
nių. ir toib-l nežino Lietuvos padėties. Jie nori visa 
ir tuo tikslu ym atvažiavęs p. Kantras ir p. Romanas. Jiems laitai 
įspūdžio (Nidnrė Kauno demonstracija buvusi 17 rugpj. d.

“Ponas Karosas ir p. Romanas 20 rugp. d. mano išvažiuoti iš Kauno 
ir bus Amerikoj (i rugsėjo <1. iš kur jie važinė* |» provincijas ir Lietuvių ko- 
lionijai ra agitacija, nurodydami kuo gali padėti Lietuvai, ir nupiepdami Lie- 
t u vos padėtį, Netruko* manoma suteikti medžiaginė* paMpoa.

“Amerikoj yra snsiknrus Prrkvl>o< Bendrovė kurios tikslas yra pir- 
miniisin vr*| prekybų su Lietuva; atidaryti savo sandėlius, ir tt. Kada 
lJctuva atsigaus po karo sunkenyluų turės įstrigti dirbtuvių medžiagai iš
dirbti. nr* I Jriuva vien žemė* akiu negalė* pralobti

“Amerikiečiai išsiuntė į Lietuvą HM įlėžių maisto savo giminėms. 
Bendrovė išsiuntė 10 tonų maisto (ryžių, neimlų ir eukro), kurs ateis apie 
1 rugsėjo dienų jį peniuos Pramonės ir l*n-kylios Ministerijai. Su t no siun
tiniu ateina S ik-žės draluižių. kuriuos sudėjo Amerikos IJetuviai Raudo
najam Kryžiui: 2 dėžės Karo Ligoninei ir 2 ib'-žė* Raudonojo Kryžiaus IJ- 

“ ‘ * r
butų 
lais-

Prids-ęo Kiii-ų dvklnikis kaip 
■ -.-Įions. Alai vėl Mslitio-aul kie

tu muksb-ivių sio.lo; mokina- 
mės. n-nginna'-s prie ateitie*. 
Neviena* ir neviena ls-.*imo- 
kimlnmi suka galvų, iiri.-t... 
L-;ip lapt i iinmliugcsiiiu žasigu- 
n.L kmi nžlmign* krAių mokslo 
-aką galėtų iMilarnaiiti ravo 
l-.ilfni l*-i vi-ni'žmoidjni.

Tiem, is-iisi iiiok-b-ivitii ls-i 
t-mksleivė* turi ob-ališka* min
ti*; nevisi ru|iina*i saro tau
tus reikalais. Is-t yra tikrų ob-a- 
Ilsių. iM-išvent-isių ob-nli*knm 
dorinu ls-i savo tauto* ir tėvy
nės rciknlani*.

Kiti moksb-ivini žiuri, kn-l 
l.nip rri-iėinu* |«d«nigii* Imki, 
nors profesijų ir Įgijus šiltų 
viet.-b-. Tokiems mokrieiviam* 
laliln l»-i i<b'-j«>.* liurlini virai ne
rupi Ariu Dievui, kad lokių 
snuuiylių skaitlius musų taqm, 
jau žymiai kaskart nmžėjn.

Amerikos lietuviai nsĄ*b-:- 
vini suprato tėvynės n-iknlu*; 
luimnlė.kml tėvym-i.ls-žcnginnl 
prie liausyls'-n, yra n-iknlinri 
inteligintai ir įvairų* pnifesi- 
jmialai. Nii|<atę tą reikalą jie 
itnr karščiau pnob'-jo nrnkin- 
tie*, šviest ir*, kad nžlmige mo- 
kdą gab'-tų važiuoti į Lietuvą 
ir jai tarnauti.

IJeltrviai moksleiviai, turimi, 
lalsaiiriai yra apgyvenę Chiea- 
gą ir jo* aiūoliiikr*. Cliicagn 
irai bul muknleivių centras, f‘in 
yra slaugiausia įvairios rųšies 
nsĄyklų. Kiekvienas gnl rasti 
sau tinkamą ir Įirieituimn mm 
kyHą.

IJetuvaitėm* čia labai gera 
proga mokint irs lietuviškoje 
Av.Kazimb-rnAkaib-mijojr. ku
ri jau yra valdžios pri|wižintn 
kaipo inniMi* klest,* imikykla.

I'uti iintsliiigu žmogumi sa
ro taniai. Imtinai reikia susi- 
imžinti su tauto* reikalais dar 
lidmerant nmkykbisr. Mokslei
vis nr moksb-ivė, užlinigę savo 
mokslų ir suprasdami savo lau- 

•* reikalu*, galės tuojau* sto
ti į ilnrlu) ir kriti savo tauto* 
ku'nra.

K--<laiigi Chicagoje yra di- 
ib-*ni* skaitliu* mok*b-ivių. nr- , 
Im stmli-nlų. *|iecijaliai j jum j 
ntsiliepiu. kad tvirčiau uęgniii- 
x<iolų*i. >ii*ti|irin1ų čia jau 
r*niiein» kiuiĮHi* ir Cli. Mok*. ' 
Ap*kritj! Tėvjnč Lietuva Inu 
kin jų dnrlių. lub-iitų ir nmk- 
slo. Cliicngnjc v ra moksleivių,1 
kisijsoi: Best Kūlėje, llridgv- k«l,“‘i vakaro reikalai, rinkti 
Isirle. North Kidėjc. Čireni, ■
Itriubiiiii Parke. Av. Kax. Akn-
• ii-i.inji- ir ItuM-lnnib-. Kai- 
l.mi.i. ktn>|*i* j rn virai n|ntii- 
t mil.*, ,la* ri-il:i:i *usti|irinli. 
■teigu k<-kt kmi|ia m-gnlėių vie- 
"n -kiti-.- kų nuveikti. Ini *u*nk--
• hi mi kiln k u--| m ir veikia iš 
v ii-iin.

į C|>i>a!*n- Muk*. Apskrity* la
bai ■.•iii. -ui ir imžĄim-litini pa*i- 

| r-*ti'- sciimi prin-iiviiis- ls-i jo 
ii'kilmingų vakarų programų! 
ji'pil-hmc. Diiugiau tokių iškil- 

i ringų vakari)! Yrn daug žmo 
|im. kurie n|Ą.iiiii|uja ju*ųdnr-
I-h!

Imlmi l.iiiti imtnrtina. kad
• 'Imagu- M.-k*. Apskriti* lai- 

|k«ni >u-it tikimtn- ka* tu- iw-«į.
> susirinkimu* privalo 
••• k'i-ki iena* m<ik*b-ivi»

Usitiulii- 
llimLiiit ■ 1

Iš TOWN OF LAKE.

Rugm-jo 27 4. p. Skinderio 
' svetainėje Ar..Cecilijos girdo, 

rių ebora* turėjo šeiminišžeų 
vakarėlį. Tikslas vakarėlio įni
ro itagerlui nariu* kareivius, 
kurio tarnavo Dėk'-s Namo ka- 
rimtinrm-j.

Pirmiausia choro rok-jas, (g 
V. Daukša. |*praši'- visų karei
vių šnarėti Kareiviai* latro: A. 
I'nsi-nnuskas, K<-|*-rša. A. Ar- 
di* ir Aukis.

I *ra<lc<lant programą, ebora* 
sudainavo f Jetuvo* himnų. Ibi 
to (g V. Daukša prakalls-jo. iš- 
reikšdntiins savo |tnsilgi»in na
rių. P-lė Z. Jurgničiutė parakė! 
eile* “Žalgirio mušis," kurio*! 
žodžius lydėjo ilgas rankų plo-| 
jimas.

Toliau choro vedėjas papra
šė kareivių, kad jududbėtų ką 
nors iš savo paaės. Indomio* 
kalbos Imvo nugrįžusią iš karo 
lanko. Jų žodžiuose ricamliėjn 
vien pasiilgima* muziko* ir 
dainą. Džiaugėsi taip-gi. kmi 
sveiki sngrjžo prie Av. Cecilijos

Kur vri aaruotNMM 
liažiiyėio* ir tėvynė* naudai 

Po to (mdainnuta keletą* lie
tuvišką dainą. Užbaigus pro
gramų, šeimininkė* paprašė vi
sus (trie užkandžių, kurie Imvo 
skanini pagaminti (elių A. 
Brazaunkaitc*. E. Kušb-ikailė* 
ir M. Jučaitė*. (

l\> skanią uHramliią dnr 
pažaista ir (ašokta.

Imi būna pavyndžiu ir ki
toms draugijoms Av. Cecilijos 
gicdorial

U MUGĖTO* PARKO.

Am. Liet. Itymo Kat. Mot. 
Kųjungn* 2ti k p. Brigliton Par
ko mėnesini* susirinkium* j- 
vyk* utarninke. spalio 7 tl. |hi- 
rnpijo* mokyklos kaiulmryj. 
7SIU vai. vakare.

Kviečiu visa* nare* atvykti 
šin KUoirinkinuin. įteikė* np-

I

mėgėjas-vnidintuja* ir <laug 
kitokių reiknlų.

šilime «ii«irinkimo taipgi 
A|»kričio ilcirgatė iš buvu*io 
IVurresIvryj Mot. Nųj. rcimo'a 
iėiluo* ra|M>rtų.

Z. Sakalauskienė, nžt

luiimiiiiiiiiHtutmii

giminiai.
“Bendrovė* tikslas paremti Lietuvo* ateitį, jai rupi, knd šalis 

turtinga ir knd amatui augštai stovėtų. Itirim tam. knd IJctuva būt 
va ekonomijos ir politikos žvilgsniu.“

Iš virš (Miduotn *trai(i*nio matyti kų Lietuvos žinom'-* npie Lietuvių 
kylio* Bendrovę rašo.

IJrturo* žmonės pasitiki jai. TJriuvn* vablžia (msitlki jai, tai-gi ir Ame
rikos IJetuviai drąsiai gali pasitikėti

Lietuvių Prekybos Bendrinė auginn savo kapitalų. Dabar jai reikalinga* 
didi* kapitalu* scknntiem* darbam*.

1. Vžpirkinmi ir (msiuntimni Lietuvos valdžiai visokių Lietuvai n-iknlingų 
prekių.

L l'žpirkimui pasažierinio laivo, kuriuomi Amerikos lietuviai galėtą grįžti 
į tėviške.

X Priridėjimni prie brolių Vailokaičių “IArtum* Ūkės Banko*”, Kaune. 
4. Įsteigimui Banko* skyrians Amerikoje.
X Atidarymui pinigų siuntinio į Lietuvą skyrių.
fi. Atidarymui sandėlio ir dirbtuvė* IJeturoje.
Tie visi darbui reikalingi prie IJrturo* atstatymo. Jno daugiau šėriaiakų 

turėsime, tuo geriau dnrlių gab'-sime atlikti ir tuo didesnis (trina* bus šėrimą- 
kams.

Kviečiame ir Tamstą prisiikMi sn savo knpitnlu. Jau atėjo laikas veikti. 
Tuojau sėsk ir išpildvk žemiau |mduo(ą a|dikaeijų ir pririųsk sekančiu adrrra:

UTHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremom St, B0ST0N, MASS.

kiekvienų akcijų. Su Jin aplikacija įmoku .... 
Ūkusiu* išmokėsiu (Migai reikalavimų.

Bendrovė jusilieka *nu teisę liile kokį užsakymą atmesti. Vžsira- 
šę» toliau* sutinku. kad Bendrovė* tirgnnizalyvini iškašeiai butų jm- 
dengti iš (ūrmiausiai įplaukusių mokesnių. Ant ko ir dedu savo imrašų 
ir ženklų.

ų atviručių jau pagaminta kaina tiktai po

PRANEŠIMAS.
DR. L L MAKARAS 

Lietuvi* tiydytojas ir Chirur
gu* 1%-rkele -avo ofira iš 

1741 W. 47 8tr.

j mirusio Dr. D. J. Bagočiaus 
ofisą Roselande

Praktikuoja tarpe Lietuvių ,■ 
šiame mic-te ir upielinknj, 

<>fi*a- 10900 8. Michigan Avė. 
\ t. i v 1.1 • • •Madridas.

karal:us caus kryžių

• DRAUGAS" PUBLISHING CO*.

nuo:
iki 12 išryto 
iki 4 )ai|>ietų 

!• vakarr 
1*111 litu: tl
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