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PREZIDENTAS PERSPĖJA ANGLEKASIUS
būt paskelbtas ka* 

rėš stovis kasyklų 
apskričiuose

Nežinia ką pradės angle- 
kasią vadai

PRRSPEJAJtA ANOLRKA- < riumnmė sugrąžinta iš Knra- 
8IŲ ORGANIZACIJA.

Inditnapoliz, Tnd.. spal. 27. 
—Aiigleku.ių organizacijos
graeralis sckrvtonusdždinia- 
kas TViIliam tireeu |iranešė. 
jog paskrilitų streikų atšaukti 
negulima* daiktas.

Grcen sako, jog tas klausi
mas jnsilieka be atmainos li
gi s]mlių 29 dienos. Tą dienų 
anglekasių organizacijos pil- 
itamasM komitetą* turės susi
rinkimą ir aptars prezidento 
\Vilsono {mskclhlų raštų.

Manoma, jog komitetas su- 
mtaguo* atsakymų prrmdra- 
tni.

KOMFA“ mE0AU ATnrn ,AM w
I * ■■*>1*1

BAKO,
MOR| TRUM

PŲ VALANDŲ

LUTYBES TEISIŲ.

Taip tvirtina advokatu*; 
Clascr.
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Seka mūšiai už Petrogradą
Revelyj laukiamas Petrogrado 

puolimas________ 7.
PRANEŠAMA YUDENIČO 
ARMIJA FaIANGIUOJA.

(MIS.
Tas reiškia, jog nnglekasių 

organizacija, viršaičiai ir |m- 
vieniai nariai gali Imt patran
ki i atsakomybėn ir teisiami ni 

riansyhei ir šaliai.
Tolinus reiškia, jog perti-

OALI BŪT PASKELBTAS 
KARES STOVIS.

VEmMagton, opai 27.—Pra
eitų šeštadienį kabinetą* per 
penkias valandas tarėjo susi, 
rinkimų Daliuose Rūmuose. įimtas jirieš tų streikų gali 
Susirinkusieji aekMoriai vi- pilnai pavartoti ginklnota* 

u-.*. —.1. -i.nui laikas buvo susinėsime ra 
sergančio prezidentą AVilsonu.

Itasibaigus susirinkimui pi- 
■igyae sekretorius Ginas, ko- 
ris susirinkime pirmintnkavo, 
paskelbė viešai pmidentn 
Kilmmo pranešimų angb*karių 
streiko reikale. Prezidentą* 
reikalauja, knd streikas tuo
jau. Imtų atšaukta*.

Kaip žinoma. miakštųją an
glių kasyklų dnrbininkam. 
įsakyta sustreikuoti aa lap-, 
krivio 1 diena. Itarbiuinkų si

spėkas.

Gal poktantyi darbfainkaL 

l*noidrataa pabaigoje unva 
uniBCMtno uažvmL ioc oirir- 
kastai turi teisę reikalauti pa
gerinti darbo oųlygus, jri to
kio* jiems yra reikalingos, 

j T no tikslu jie gali vesti tary
tam su kompanijomis. Bet vi- 
sas laikas neturi teisės per- 

įtraukti .tarim. nuo ko plikina 
-o visas šalies stovis.

_______________________ , „ Pagaliau* išreiškia viltį. 
Movai kooferavo čia ra kasyk-'kad dartaniakų organizacijos 
Ių kompanijų atstovai* praei- viršaičiai įsidėmės visa tai. ką 
tą savaitę. Kuomet koaferen-; reiškia ruošiama* streiką* ir j 
rija pasibaigė be pasekmių., Im* nereikalingų šaliai ir vy-1 
tuomet darbininkų ntstovai riausyhei nesmagumų knorei- 
pažymėjo, jog streikas neiš..kinus atšauks jioskellitą strri- 
vengtina*. ir jog jo jau nta- kų.
ka* negalė* sulaikyt i.

Bu imtai! priemonių.

MTaaMagtaa. spal. 27.—Aian- 
dic čia jau neslepiamos prie
monės. kokios gali Imt pavar
tota* prieš anglekarių streikų.

Sakoma, jog dar gyvuoja 
kates laikai. Angtekasių orga
nizacija katės metu yra pada
riusi santarvę sq vyriausybe 
iK-streikuoti ligi lalandžin I 
•L 193) m. (li jri šiandie tų 
santarvę tania ir tai dar nepu

prieš streikų gali pavartoti 
utilitarines spėkas.

Arčiau prezolmta stovintie
ji nstoeny* tvirtina, jog paka
bi- streikui gali Imt Įmskrile 
ta* kalės stovis vienose angte- 
kasyklų apskričiuose ir gali 
bot saarvštaoti aagb-kastų er- 
gaaizaeijos viršaičiai.

Žinovai Irčiau* tvirtina, kad 
nnglekasių organizacijos vir
šaičiai. dinRrlėję j aplinkybes, 
atšauksią streiką ir prisiimsiu 
arliitracijų.

Cohunbu. 0M spal. 27. — K 
čia ir iš kitur į miestų (’anton.

Prezidratas Wilmnn* n|M> ()„ | m siųsta kariuomenė. N.*, 
rengiamą streiką sako, jog tas') 
nieku nepateisinamas ir prie
šingas įstatymams, tuo Inb 
jau, kad streiko klausimas ne- j 
Inivo rišamas referendumu.

Būtinai atšaukti streikų yra 1 
priedermė kuip naeijonalių. 
taip lokalių viršaičių ir pavie
nių organizacijos narių. Jų 
visų yni priedermė šiandie pa- 
•idarbuoti. kad lapkričio I, 
dienų darbas niekur nebūtų1 
pertrauktas, rako prezideniu*.i Chiengu* Dariai Federacijos

1’rrzidentn* pažymi, knd jei pirmininką* Fitzpatrii-k tvir- 
darbininkai jo nt*iliepinio ne. 
|>nklnu«r*, tuomet ji, inisiųsi* 
įvairių jam prieinamų priemo
nių ir n|alrans visuomene 
prieš tų katastrofų.

Negalima streikuoti.

Prezi.lent n* n nglekn *inin«
Įumiškinn. jog šiandie tokio 
streiko )iakė|inm* šalini reil 
kia pragaištį. Ne. angly- bū
tinai 
liam*. 
ninui* 
reikalingi sių*ti į nžrubežį.

Darliininkum* •Įtindama *u 
pra-ti. >ic katė dar n**pn>įtini 
gilsi, ne- din tr-iama triko* 
katifereivijn. dnr ne vis# j.*

40 ŽMONIŲ SUDEGS SU 
TRAUKINIU.

- Benthen, Silezija, sjial. 27.— 
tenai, anot pranešimų, svetim-Į Arli Kranouitz sudegė su 
šaliai streikininkai npinušę (Iraukinhi 441 žmonių, k nona*) 
keli* amerikonus, dirbnritrs imsažierinis traukinis susi 

daužė su prekių trankinin.
Ik* tu. DI žmonių pavojingai 

sužeista ir 16 lengviau.

plimo dirlduvėje. 
Paskui pakilusiai riaušės ir 

buvo girdimi apsišaudymai.

ANGLEMSiy STOVIS 
TKROJEIVESOJE.

ivikalingi geležink**- 
dirbtuvėm*, privati 

namam- ir pagaliau.

tina, jog jis Inluii aliejają*. luui 
-ergnnti* prezidentu* Imtų bu- 

1 ves Įimliktavr* j nngleka*iu< 
.'itsilirpimą. koks |ia«kell>1.*i< 
]m*il«igu* kabineto posėdžiui.

Sako, vargiai prezidentai 
apie tni ką žiną*. Sako, ria ir 
vėl *vnrlriau*ią rolę lęšiu fj. 
nanrinini reikalai.

Bet jei prezidentą* yra pa
diktavę* at -i!:.-pilną, tai ji* 
n<*nu*iniatią* apie šiandieninį 
stovį nagi -kn«yklo«e. sako 
Fitzpatriek.

Ib-iknln. t ‘ kame: tmclriin- 
-yklų konipan’io* Biriuko su
tikti -u darbininkų rrik.ilnvi 
nuii* IL-1 to. pn*"-io« kninpini- 

I jo« i* -avo 1*0*4* nepaduoda

jokių pn<diilymų darbinin
kam*.

Darbininkni nori dirlui. no
ri padidinti anglių produkcijų, 
liet kompanija* yra priešin
go*.

Kandie visose nnglekn*ykta- 
*r dirlmm.' |mi dvi, kartai* Iri* 
diena* savnpėjr ir lik įsi Iri* 
aliai ketitria* valanda* dieno-

Kmnpanijo* neleidžia darbi
ninkams dnugiau dirbti, knd 
tu<> budu imlnikyli lineliui* 
dvigulių kainą.

Iii r laibi ninkn i nori dirb'i it 
lodei jie reikalauja lliir* pilnų 
IKt valandų dnrl«> savaitė. -. 
Darbininkai nori padidinti an 
gtių prislukcijų ir. *uprntit . 
tun. dunsiau uždirbti.

štitn- rviknlnvilna* kor.pani 
jom* likta nriaimč. Dijn*i. kn<l 
angly* h>*ntpigtii kuomet Įia- 
rliilė* pnwhikeijn

TAI BENT UŽVAŽIAVO
JMKKtt«. Oary. InA. *|tnl. 2G.-I*rari 

tų |a<akladH*nį Wa-bingt<m<- 
prieš senatu komitetų liudijo 
b-itenantas Vau llun-n apie ra
dikalių gaivalų veikimų riouni 
ir kitiio*c miestai***. Jie mum- 
-akojo Imisenyls-* npi<- kokius 
tai bolševikiškus agentu*. Ih*-i*! 
jiasakoibiiims jis paminėjo ir " 
vielos streikininkų advokatą 
Paul Gla.-cr. f 
žymėjo, jog advokatas Glascr

PAGRŪMOJO SU VIRVES 
KILPA.

Gelsingforsu, *p-d. '.*7.- OTi-' 
rijnlini pranešama, knd tadšr-1 
vikulii* ginti l’elnigradą |«i 
|*ių*tn imgi'llia daugiau kn- 
1'1'ilHIUK-IH-s.

Nežiūrint to. p-n. Yinbiiiė 
Iratenanta* ntnaujino ofemyvų pirt-

. ................ . -Jvnkutas GtasorĮ'«U"nM^ ,r P"’”?’""* „_.T...... , ------------- - 
gali prarasti pilietybė* 1ri»**> . • "n''’ I**”**’"!nės vadas pulk. Avalor dar
už veikimą tarjs- rnihbmiijų '""J*. I*™)?*- n<*at*i|ieikėjo gavę* puikių

| ' •‘aniKta-ar |m-i- j4rtj >|M h.vidi||
• nri lig. T»*na. už 2-. mylių pu||. |h||M#r.

.. .........— ---------v ..........  “"" i. . , . ’ ,rylu«i-e lino Gaivina-, aut , 
tėję ir dar didesnė................... |>niv ndvokntn* IdiiM-r. .Maskvos geležinkelio.

| “Aš galiu prirmlyti. kadi Ki|„ Ymh-niča kareivių ko-' 
mm gerera.* era. šalie. ....... v-|wj j a^g* nu<l •
tu. kaip taksai Htenantn* x<wi jaMekti I
\«n Itaivn. kur* atvyk., j Ga- kniWM, t.-,n 
ry immekmti salio* kaustini- ir ^..,„.„,„.1..

. vijų ra kurie stovio jiatvarky- ( 
mu. artu K C. Gary. kurs yra 
nei įlaužiau nei mažiau kuip 
tik indn*trija1ių banditų gau
jos galva.

RokaM etų ■Oictii.f -į - -
*‘.W išsiėmiau pirmutinius 

savo pilietybė, raštn* tuojau, 
antrųjų dienų, kuomet atkelia- 
vau Amerikon. Praėjus panke, 
rotu* metam* a* <**u pilna* pi
lietis.

“Tik tanu* at*ilikiiiie nš ga- 
b'.-tau netekti rato pilieiyiiė* 
teisių, jei tartų (irirnilyta. jog 
aš suokalliinvan Įtakvlti r*vo- 
Nuriją ir varu .usrinuti vy. 
riau.ybę tuo metu, kiumo-l 
ėmiau |>irmuasiu* pili«-tyl«'-* 
raštas. Aito gi nieką* negali 
pri nulyti.“

Kritikuoja korporacijų

Advokidn- apie plieno |;«,r- 
|Mirneiją štili ką rako:

1 "Kor|M«rneijos programa yra 
dabar prašalinti i* miestą vi 
mi* svetur gimn-iii- plieno 
dnibininku-. K<ii|a>i:i<-ijii. vir 
šininkni tvirtina, jog jie dirt*- 
tuvėse n-iknlnuja lnri-ti tik 
vienus aiiM-i-ikoiiu* dnr1>inin- 
kti*.

"livrai, lb-1 nš turiu jmra 
kyli, jog lu-i viena* ameriko- 
mi* •tarliiiuuka* ll••|ulkę» tokio 
pažeminimo ir pri«**|iniid<e>. ko 

i turi vilkti švitinėtai!* darbi- 
nilika*. Gal tik vieni jm.li 

, darbininkai 'p1>*iigin icikę.ti 
režnemišku* *u jai* np.iėįi.

j-iii*.
i “A* '*-11 šalininką* -uln-tti 

didelę darbininkų uniją Lndir 
sulig indu-trijali-tų ••rgnuiza- 
vijo* modelio. J.-i tukini kur- 
porneijni vm b-i-tinn •įlomi• 
i iziioti plieno indu*!rija. 
Iio* |s* ii degi jo. in-gnli 
nžgmt*»* darbininkam*.“

<ila*»-r pnž.yriH-jo. kad 
tikslu siu gni e.ą pu-Ir 
pinnii-ji žinu-nini 1 nijn 
*innti onmnixuojiimn L

New Tortį sjml. 3fi. — Pilt*- 
burgh Canl kampan**Si ski
ria 14 milijonų (bilierin -tavai 
prieš grūmojantį dari* ninku 
streikų mi šiųjų nind'ą ka
syklose. Tų ^atį daru *i kito* 

krmųuini,'**.
Kompnnijd tvirtina kad 

jri darbininkam* Imtų pr:pa- 
žinia 31 valandų datl-i ravni-

Toiesniai Ryga nebombar- 
dnojana.

Ryga. *p»l- 2G.-finu trreia 
•lietui M'ka. kaip Itygn 1 ••Ieš
mai tH-tenulinnliiojania. Ma
tyt. vokiečių-ru-ų kariuotnc-

radikalų streiko reikalais. 
"Tu nekilome! rs-gldi bllt

nratsiprikėjo gavęs puikių

ti*. tona minkštos ang*i-* Im-j 
tij lirangesač 42-40.

Gi. sako, kompanijų-, ne
norinčios takiomis engsimai* 
kainomis apsunkinti ž.n.mių.

K.ompuu)ea taura tnnriBtn-
ku.

Angtakasyklų k<u. pnnijo* 
intaria darbininkus. Rako:

“Anglrlraoiai netari puri-

ligi 3) valandų savaitėje. Tik 
jta nori anrirtotyti 3H cntan- 
■lų. kad |uiskui dirbti ilgiau 
ir rauti už tą gerų nžnndsnoų.

“Ir jei jie su ravo triko 
tarimais laimėtų. luotre* kas. 
dien dirbtą ]«> 10 vntamlų ii 
C dienas savaitėje.

“Tegu sau fiaari. Tu* tar
pu storis yra kritiška*. Nes 
jri sustotų darbai. Tvtažtake- 
i iai irgi sustotų nž (Minties 
dienų, gi praėju. 30-čini die
nų daugelis dirbtuvių 1 erčių 
Imt uždaryta.”

Kų rako daibtažakiil

Darbininkai tvirtina prie
šingai. Pirmiausia. jie sake., 
kmnplinijo- neturėtų reikalo 
pabranginti anglių, ne. ir lė
ta pelnytų gerai.

Toliau*, rako, Iriu ip •-ims 
darini valandos žymiu' atsi
lieptų j darbininkų s-ribotų. 
Net anglekasyklose durims 
ne tik kenkia sveikatai. įsi 
visapusiai yra Įiavoiii.cn-.

Ir jri darbininkai viltu 
tinkamą šiem* laikams užmo
kestį, jie i>i-ku<Hn<.t nereika
lautų dirbti ilgiau G v.d.mdų 
dienoje ir 5 dienų savaitėle.

Angieka-ių argi .'surijo* 
vadai užtikrina, knd dirbiniu 
kai tnipiml |a*irenir<’ lentini 
džinų kovon ir turi nt-iekti 
*a\<i tikslą.

KULKASVAIDtlAI PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.

Wa»hington, *|Kd. 
untoriu* llnrriMin i- Mi-- 
ippi val-lijtr -etintiii indi 

|-įmintiviuą autorizuoti 
|d<]uii1nmentn val-tiją 
jom* pnve-ti reikalingą 

it*- šautuvų, levolrerių 
Ikn-vuidiių. Ta* būtimi 
lingu -u tik-lu vi-ut u 
goti radikalių r lementi

' nm vilna

s.- 
ja.

Kari- 
tuilici 
kieky 
ir kiti
triko

m

I

nm*

1>l1' i|Uet. praneiizij utilitarinės mi
sija* viršininkas ėioaai. 

Ntai kas buvo pranešta: 
**IVr dvytikų dienų be per- 

. 1 trauko* tamsta liombardavai
brouslndt*! Miestas m-fortifiknotas.

ir IMn.gra.bL Thm*ta žinai, kad lamsto* fo-
Iš l'etmgnabi pranešama. vm*wj mn-iri* čia latvių ka- 

jiis vietos Imlarvikų mvirias rinomem**. IM nužudys tik 
.... _ - moteris ir vaiku*.

“Civilizuoto* tautos tokj 
veikimą vadina galvažadyrių. 

imta lavinti moterys^ kurio* ąj tanųdmu n? omirtm- 
* IKtiąVil MMiMM 'kart* Irtu.- Ha. jei išdavikas gali veiktai 
tun |>rir įvairiausių .tartoj. pgvindi galvažudžiu. Bet tam-

im* lik užitaręs visas mieste 
dirtauv*-*. knd darbininkus pn- 
įimti mūšių frontnn. la-t <tar

|n-
1.111

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W S S )

tun pne įvairiausių darbų.
Iš Itevrlisi pranešama, jug slo, patarėjai, katrie įtartam- 

tetuii |ia*ilikima. kad IMtn- ja>i a|dink tamstų, taippat te- 
pradą* Imtinai tnrėsių- kris- gn n..|miuir>ln. jogui kil|m. ka
ti j pirų *ekan*-ių savaičių. kia laukia tamstos, bus užner-

Pats t •••n. Vudrnir tvirti- ta ir aut jų kaklų.** 
nų*. kad kuomet ji. |aimsių*' 
IMrogradą. tuojau, leistųsi. | 
toliau, .u savo armija prieš 
bolševiku*.

Daugelis žmonių iš čia jau 
pasiimzę keliauti Pvlrogra- 
dilti. D-t visi lie |M-r*pėjiuiii to 
taslnryli. N'** IMrogrmk* siau
čia liailas ir ligos.

Trockio Stabu mis- 
tis NELAISVĖN

TROCKIS ATAKUOJA 
ANGLIJA

Anglija esanti didžiausia 
ševikų priešininkė.

bot

Copenhagen. -Imi. 26. — Iš 
Urvelio pranešta. knd Tinktū
ra karimHi»-uė mieste t'arsko- 
je Nieki Įsiėtiiu-i nrlai«vėn visų 
Trorkiu šlaitą.

Put- Trockis |«*prwb's. Pir
miau.ui ji* jsok.-s einančio Irau 
kiltie vngimaii. kirk tolėliau nė- 
• k- aiilmisdiiliiiii it nudimięs 
imt I'et r* įgrūdo.

Vlldeni.'-o kareivini vijęs* 
Trockį ir į jį šaudę. Ife-t ta« nie
ko IM-pndėj.1.

(Ar tik iH-|H-nlaug Irus tų 
"įmėmimų“. Aną dienų gen. 
Viriehir'-o karrivini “paėmę” 
nelaisvėn Is-nitui. gi dabar jau 
"pm-mę“ Tirs-km staliųI.

I
Londoną*. *|kiI. 27. — Iš 

Maskva* l»-vi<-liil telegrafu 
l>ratH*šauui. jog Imlševikų ka
ri* komisaru* Trockis |ui*kel 
I*- proklenineijįj į -avo armijų 
K-iknle \nglijo- veikimo prieš 
l*iliu-viki*kų Itmiją.

|'riikl'*macijoji* j “raudo- 
nuo-iu* knriiiinkii*“ Inrp kit
ko -akoitmt

**Vi-llo-*' frolitllo-e jų. -Il*i- 
tinkate -u \ntdijo* kari* pil
niu* it įeitai-y mni*. Kieki ii* 
luini flotile ju. ra.ite anglų nr 
tnotp*. it medžiagų, ir katino- 
ntvin aptni-ytą anglų dnibii 
žilti*. Mnteiy. ir vaikai Ar 
• lialif-'l-ke ir Vlraehaniuj »u 
domi nii^bi tnkumi \ngln lai 
tai 1s>ml«irdlinja iiiii-n i*i 

\nsbi nnk*a* vi-ut

B

-Įielno ieškančio*, prievartinės, 
-ug>*dn«iii- ir kraujo ištniškn- 
•i«i« Anglijo* yra Anglija dva- 

l-io* -p*'kų. nilgštų i.ienlų ir 
internarijon.ilio -*>l>diiriiiu*>.

I “Me- |ni*itikinie. knd |m- 
-taroj! \nglija imkit* ir |m 

|tvarki- nitų pirmųjų, katra 
{šiandie -u -avi< riiokalliinvi- 
oini. užgulė prie? Du-ijo* mi- 

; iiia*.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BONŲ.

ORAS
SPALIŲ 27. 1919 M

Ciienr-- Minn.li.- lietu, (r 
lAian: rytoj šalta ir prama
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Adtmiuas ralr* «• arolMUoa
Al NKUS-vT.VNOM Ir A COTT

į “DRAUGAS” 
iirarAnumi baily runom

Filai i DU> r.rm W
mavsan nauMima oo, *■*,

4
onAueii

Beširdis 
bolšcviz.

uvrivię avtaukv MUtnAcn*

“DRAUGAS”
Bha iMtMUrer tMmB 

rHUXl feSKATOfc KA1MA:
M«a« ..................................U*
VlMrt Mrtw.............................U*'

Prwaum«eaiA moka*! žMuiIm. Lai* 
Uj riMdtri nu* utišraAytuo diMn.» *• 
W KaoH Mactt Sarmt rar^aiarU 
temą vtaMa nUlU *rwt ir mm

liziną buvo klaida, 
kapitalas kaip ir 
man, neturi tėvynės.

Amerikos Darbo 
rijos pirmininkas taip mani
ir taip smarkiai myli tėvynę, 
kad jis nepradės jai kenkti 
dėlto, jog kapitalistams jos 
negaili. Nors jis pamatė saro 
klaidą, bet jis uidoblistu ne- 
U|is. Jei jis atsitrauktų iš 
prezidentavimo, jo vietą, vei
kiausiai, užimtų asmuo pri
pažįstanti* bendrą ui<k>bli»- 
tams ir fabrikantams princi
pų. jog tarp dariai ir kapi
talo negali būti tarybų, ta-t 
turi Imti kova. Tat reikštą Fe- 
deraeijus ja-rėjimą prie aido- 
bliamo ir Suvienytų Valstijų 
staigų susilpnėjimą.

KyhnnlM-įi ore streikai. Ihi- 
. ti-ut go|vxink<,lii‘ėių ir angie-

Pranešimai iš Washingtono.

mAtmm. r«amal MynU M»«r
kasi Iubr’K ar«xpr*M ~NoMry <»r4w~
•rta ptniCM l rrcradruM*

• “DRAUGAS” PU8USHING CO. ’r"1' "“kristi
1W0 W. 46th St, Chicago, UL

IdMCBTOji!

Buri ir Vokiotiri Trakdo 
UetavM VrirtybėJ

Tvarkytis*.

Pagal pranešimo iš l’ary- 
žiau*, |iutyri'iuė, kud Įdėtu- 
vos Valstybės prciidenlas 
Smetona yra siuntę* Eta-ku-l 
tyviui Komitetui net kelias' 
kablegniinas. Viena iš jų at
sakymas į musų |msveikininu) 
Jum tapus prezidentu. Ai.* at
sakymą tilpo Uetavoa laik-jtira faikn iiųateno jum į Len- 
raMuoMi, bet mi viena kario- kijų. Vyskupus irgi buvo pri- 
grama nepasiekė F3i»-kntyvH.\-,.r*m* apleidi S.-inu«. Kpra- 
Komitoto. įdžių vyskupas Knnoa* alsi-

Niemi* dienomis Paryžiaas *"kė aptrinti Maus bet vė- 
Bclegacija laišku mums pri- Apaštali^o Sosto atsto
siant* kopija* minėtų kario- 'vas Rotti, iš Varšuvos pata- 
granių. štai viena iš jų:

uos, Ks.’rkiSr? E2±
įritėtai, tVashingtone.

“Sveikiname ir dėkojame hivvm ir truk*h• IJetuvim 
jums už prielankumą ir už tei- (valdžiai tvarkytiem. Apginkluo- 
kiunią tėvynei paramą. Da-. tos rusų ir vokiečių gaujos 
įturtinės musų sunkenvliės yra įsiveržė ties Kauliais ir pa- 
neapsakomos. Nuoširdžiai pra- įtarė nemažai Mėdies, |>aiia- 
some taojaus prmųsti Lieta- iširi jie paairigė ir ties Hudvi- 
vnn IJetavių Dieno* pinigus,'liškiu. IJetuvos valdžia pa- 
šimtą IriMlcšiints tūkstančių’siskiiltino Išsiųsti kariuomenę 
•liiliorių: minėtos sumos mes |4<-šikm> išvaikyti, 
nekantriai lankiame. Pirmu
tinė dalis Amerikos Brigados 
jau artinasi prie IJetuvos, 
reikia dideb-s sumos jus aprū
pinimai“.

(Pasirašo) Smetona, Pra. 
(Pasirašo) Vileišis, Ha Min.

Amerikos IJctuvią Tarybos 
pirmininkas gavo nuo Lietuva* 
Prczėleuto sekantį laišką:

# Kaunui 1919 ijLjtag*. IT d. lyse.
Ltotavta Tauta. Tanko, tilriii "imSeji'1 VoUrtį

Ptm. VrateMteaNL belaisvėje ir vėtians. vuktaėius 
sumušus, pakliuvurieji Praa- 

“SuHaoją* it Tanutoa euzijun). sukoncentruoti Ver* 
laiško, man rąžyto Kagp- duae. Juos atlankė Lietuvių 
13 d., 1919 dl. kad Lietuva kariško, misijos Paryžiuje; 
susilauks ii Amerikos Ue- perdėtini*. pulkininką, tled- 
tavią lapkričio ate. laivo gamta* ir kou. Adoma* Vili- 

■ttakiiMS. Laike im etiilariryin, 
Minti daagiaas Karto užriraiė pas
ai jų loti lietuvių armijoa.

i

Uatavo* Vahftybta Prez.

Kartu su šiuo pranešimų 
siunčiame minėto laiško foto- 
prafiją.

Kahlcgramą ii Kaupo, per 
Paryžių, prašėte, kad lenkai 
užėmę Seinus elgta-i kuolnau- 
riaUMa, ignoruoja Iminyvios ir 
civilius įstatymu.*. anotavo 
vietinei seminarijų, visus 
profesorius ir atudculua, aak-

Amerikai ant gaivu* ir skau
džiai ją sužeisti. Tą malonę 
šiai šulini padarė šaltu fabri
kantų savymeila.

Bet ką-gi? Ar tai jau |»ru- 
tiagi įlarliitiinkni turi eiti ir 
griauti mylimą šalį tik dėlto, 
kad kiiikuriij piniguočių pie
nams ta* tinka.' Xa ne, ir am
žinų tiieną. ih-!

Tnrp aalolilizino ir kapita
liniai dar yra trevias kelias. 
Šiandien dariiininkai jau tiek 
reiškia, knd jiems visiem* už- 
ėju* aut to teisyhča ir l"-nd- 

l’rie didžiausią nelaimių, iš- naudu* kelio turės ju«e
tikusią Suvienytas Valstijas ,'n* *’*•• <r '■*** biti luomai. Tas 
1919 metais, reikia priskaityti trečiasis kelias yra parodyta* 
Darbo atstovų atsitraukimą ii lAono XIII enciklikoje “Be- 
koafcrencijos su dari niūriai-. rum No varu m”. Tiktai ją
Mąs skaitytojai jau žino, kaip "'•k"' pritaikinti prie vilti- 
aštriai pasistatė prieš darbi- nią Amerikos sąlygų, šiek 
rinku, p. Bary. |dieno korpo- riek persimainiusią per tris- 
racijos pirmininkas. Jį parėm- dešimt, metų, 
loti fabrikantai, todėl siireduj*. • Darbininkai dabar turi pri- 
22 spalių Amerikos Darliu Fe- '.silaikyti amžinosios teisybės 
dcraeijo* pirmininką*. Samuel taisyklių liuosu noru, o Nuvic- 
Gotnpers, visų darln atstovą Į aytų Valstijų valdžia tari 
vardu paskelbė, kad jū- atri-4pri**ndi fabrikantus pildyti 
trankia iš konferencijų*. Tuu jas, kad ir uenuriut. 
atriraada žmonių kaltinančių' - ------------------------
UompersiĮ ir jo draugu, už kotą, 
fereneiju, *nnait;ininuj. Ib-I ne 
Gam|H'r.-*a.- is-i darbininkui uz. 
tai kaltu

Nciiopjs-nliau> r skaitė,! ir 
skaitosi lilicralų filosofu. Ji* 
Dievo is-|iripnžį*tn. jo įkiro 
jiegojr. Jis. tarp kitko. ,u*ta 
tč pamokinimą, kaip laimėti bune .r Baily Nr»s ir llerald 
ginčų. I'urp jo fuidtiodamų : 
taisyklių via ir ta: ”l>upin- nis. |a*idari- 
kis *av0 priešininką įžeidimu siakaut laisvamanių žodžiai*, 
supykinti.” Supykusiu ,.nm-1 Tribūne 22 ąfailio sĮmuMlina 
gaus žįslžiuo.-e lengva išrasti milžiniškų trlegranią iš llymo 
kaltę. Hilą i.usyKlę |»aviiri«j«* uprnšanlj- kaip to dienraščio 
kapilnli-.nl Ujishiiigimio kum k<<re*|»imlentan p. I’hilip Bile. lykų: gyn-nimo brnngvnylię. 
l'erencijuje.

Buiii|mtsii*. nors senas žnm- 
gus. lyg koki- jaunikaiti* įti 
kūju, kud rt<-xid<'hl<> ūkta-- 
tieji įlarlalaviai Im* sušneka
mi žiisiiiė*, kad -u jai* guli 
Ina bu* sulurti nestatant *bir- 
biriukų rvikulavinin- augšėiuu

Tikra Nelaimė.

Benediktas XV ir 
Darbininkai.

Kardinolui Mcrvicr atvaria- 
Ivus i Cbicagą mus miesto di
dieji dienraščiai |msidarė pil
ni žinių a|>ie kalalikiją. IrTri-

:ind Exarnin*r. ypač (taškuti- 
“klierikuliški.”

I

n- jam išvažiuoti. knd išvrn-

l*raneša U Paryžiaus kad 
Vokiečiai ir rusai veržiasi Iae- 

truk<b>

Lietuviai Belgijoj ir kum

Prie Licturos Driegacijoa 
Paryžiuje tapo įsteigtas tam 
tikras Parrivių Komitetas, 
dabar esantis po priežiūra 
jDr. K. Uririana, riropini ran
ka žinias apie lietuvins, kaip 

-karo, taip ir civilius belais
vius, išmėtytus įvairiose ša-

ric pralobo iš karės, luri 
dabar apmokėti ją. Ik alie
jam'-, viešų inokerčių sunku- 
•.ui turi Kulti ant ji;.’
Po t„ Benediktas XV paju

dino laimi <biug svarbių <la-

va*.*. K«ą«į, Lis tuvhtKriMfcčionių Demokratą
vykti Belgijon ir lmxcmbur- 
gan. kur. girdėta, taip-pat 
randasi lietuvių, barusią Vo
kietijos belaisvėj, dirbusią 
prie vokiečių fronte ir v rimus, 
-- •-« - V*___  - - 0M---- n---- liLse|t| ą tąlulkūl** IKKU* 
šią Belgijoj ir Luxembnrge.

tvrtny ivouuHjOT panu»> 
tiavs išimta kelioa<-je nuo 14 į

li—| BMtanaa. IJetuvyta'-s reika
lą* mus įstaigose butioa*. O 
kaip ant Įilišiižišią. taip ir 
miaisterijose, pnv. Vidaus 
Rcikalania, As rvikalaa utėlė
tas.

______________ ____ _ ____ ___  Tai hera reikalinga. Jei Imt 1M ,1.^^;,,^ VaWiia
iki 22 <L rngpjiiriu ir nigrj* jJ^o^Ykai ]wiik* ®^**Y** ’ reikalu \v<ia dvarininln) puliti- 
žę» lagaminu ra|>ortą. kurio;“1.P M’*arę su tokie. tankai dvarininkui dirbu

nais^ taetuvos ^nautbn butų valstybinį darbą, užtat

u y. feLrupa virina 
rų politika mums pragaištie-; 
ga, ji tik stiprina lenkus. 
Turtų ]mntavimas yra teisė
tas, tart kadangi gauti pinigai 
siunčiami j Varšavą mums 
jmviTgtt. kadangi laisvi var
tojama, kad kitus sukauriiu*. 
pavergus. — tokia laisvė—In
tai, vė (kuršiai plojama).

Ih'l Bovytlaičio. | niiniste- 
rių pinniuinkus jį ]ta*iul<- 
“Pažangu”. L Kr. Demo
kratų dali, ir |mriaiiHiitarinė 
sekcija griežtai protestavo. 
Klaida—kini uepušaliiioiiie i* 
)mrtijus. Dėl Voblenuiro. Vol
demarus bigo, pakvietimą už
sienin važiuoti gavo vėliau, 
neg buvo nutarę* važiuoti už
sienin.

Bei jmšlo. Kai-kdr siunčia
te.* |>o 1W) egz. “Laisvės” ir 
negauna nieko, ir ne dėl adn- 
*o neaiškumo. Jei miristeris 
baustų.—mažiau tokių atsiti
kimų Imtų. Stulghudta, ut*a- 
ko Knųmvičiiii. Vi,oko (ja
vų) dMiriuinkuni- negulima 
užginti |«iit<l:nin,'-ti. tinliinn 
iiž<k>i vietilnikini* mm tuno 
mokesni*, o valdžiai imti dva
rai savo rnnkosnn negulima, 
m-ra žnsmių (r i* fo nuižn 
naudo- bu-.

Kalbi Spctyla. Kartų dvu j 
rų -aviniukai buro dėl kate,I 
ar -ibiįs išbėgę', lai dvaru* 
piję vokiečių li'n-jo ulirbtil 
aplinkiniu ūkininkai. Dniui’ I 
sugrįš,' ĮHiimi imti paimti jei 
ne vien delbti, tai ln-nt pu 

Zitione- imt nuariau sutik 
tn ati'limt: Ino- i'iin- vai 
dtiat k-irmian-m ■ laikymui 
I i d., minai

kaip

(Tr).

svariiesnės vietos yra sekan
čios. paties kun. Vilimo žo- 
džtaig jra pndtednnt:

“Itagpjuėio 14 d. išvažia
vau iš Paryžiau* ir sekančio
je dienoje jmsiekiau Brussds. 
Belgijos sostinę. Kugpjučio lti 
<L nuvykau j Belgijos kuro mi
nisteriją tikslu gauti leidimą 
attaukyli ir surašyti visus lietu
viu* karo belaisviui iš Vokic 
lijo*, dalai r esančius Belgijo
je. lup-ryj Ifautliem prie Fur
orą.

“Pasirodė, kad Įtaigi jos ka
ro ministerija visai nebuvo 
gavusi iiiu*ų laiško iš 2!* d. 
Iic|m*, 1919 uu kuriate* Imvu- 
iim* prn*ę- Belgijos valdžios 
surinkti visus lietuvius, kuru 
fa'lrisvius. iš Vokietijos į 
VH-ną lagerį, utskiriuut juo, 
Hilu liukų ir ni,ų. Tą |niėią, 
dieluj esu gavę* iš Belgijos 
karu ministerijos leidimą at
lankyti lietuviu*, karo belais
viu, iš Vokietijo* Belgijoj, ir 
juo, surašyti. Vakare išvažia
vau j miestelį Furncs. netoli 
nuo lietuvių lagerio llnitlliciti. 
o ntslėlioje. rugpjūčio 17 <L |"> 
pietų, iipr-itankinu |«* belais
vių lagerio Koiueiidnnlą. ku
ris, imtiki'im;, inuii duotas |»>- 
|H-ra* iš įtaigi jos Karo Mi
nisterijos, davė man ĮHilydo- 
VII ta'lgų kapitulų,'. Ketvirto
je valandoje po pietų nuėjo 
va 1 lietuvių karo belaisvių la 
gerj. \ i-i rasai ir kartu Imtu 

įtini yra laikomi kariškoje vai 
litžioje.”

t Pabaiga Ini-t.

galima buvę dirbti tik užsie- j, Kr.^fe.
«--------rs_n Dra-i^^tai aibė, kad raMrari*

u inkams palikti po 1U0 margų, 
valdžia-gi po 100 dešimtinių. 
Jei ir toliau* takiu badu veika, 
busime priversti lauūtraukti iii 
valdžios ir pasiliuosuoti nuo 
atsakomyla-s už jos darbus 
(plojimai).

Dr. kaltė. Valdžia veda dva
rininkų |mlitiką. Stulginskis 
imsakė lils-ralų nuomonę. 
Krikščionių mokslu savininkas 
tik privainla turto (karštai 
plojimui) negali daryti su juo 
kn nori. pnv. deginti, ■■ ih* jia- 
vargėliui duoti. Kas dirba gali 
valgyti, kas ih-—ne. tankai Ve
ža pinigus j Varšuvą mus pra
žūčiai—užtat ligi Seimo val
džia turi imli dvarus Įiareeliuo- 
li (irukšniingiaiHi plojimai).

Krupavičiui. Kunktatoriška 
politika- Kerenskio politika. O 
ką šilu davė, žinome. Pas mus 
ir gi panaši, taukiam lau
kiam... Ką matome geležinke
liuose—visiems aišku. Vilnių 
tankui •b-l g'-lcžiukininką pa- 
ėmė. <> |m* niiir <luug geležin
kelio valdininką—lenkai. Ėjo
me šiuo reikalu |«- Aleževičių. 
Žadėjo prašalinti. Nake geriau 
bu* likti ls- valdininkų, negu sa- 

, (Tąsa ant 3 puri.).

paskelbti iš naujo ir prapla
tinti žmonėse.

“Kai-kurios tų raštų vie
tos yra ypatingai naudingo* 
šitiems laikams. Visas tų 
enciklikų nu-k-la* gulima su
imti į du žodžiu teisybė ir 
meilė, Jeigu žmonės a|tMŪtų 
teisingai ir turėtų tikrą 
krikščioniškų meilę vieni ki
tiem*. tai iš )ia*uulio išnyk
tų rbiugyls- vargų. Ik- teisv- 
liės ir lic meilės neims pir- 
niyneigo* vi-uomenri”. 
Nėra reikulo dėti savasias 

|iu*tul>a< prie to, kų šventasis 
Tėvas ištari-. Mų* skaitytojui 
guli sulyginti Benedikto l'cu- 
kioliktojo x<»Uiu* ir tą visa 
kn, rušoinu mus dienraštyje 
upie liarbiiiinkų b<*i kapitalo 
suntikius. Kn- tą sulyginimų 
įsidūrė, ta* lindo minčių vie- 
nudiliną. I^*nn» Tryliktojo en 
ciklika “Ketum Novnrutn“ 
buvo pirmutinė socijologijo* 
mokintoja diduirtiniani “Brau 
go” reduktoriui. Tn enciklika 
neišradinėjo naujienų, o visą 
,-.no išmintį ėmė iš anižino- 
•io* Kristau, Tiesos. Ku* mo
ka Evangelijų taip skaityti, 
kaip mokėjo 1,'onos XIII nrbn 
J:<ui>-diktn* XV. ta, to-e E 
v.iugvlij*....lai da išimtitK** ,u
laikančio, tnula* *tt luiitimu* 
ir darbininku- ,u darUlaviai- 
ir varguoliu *u didturi-iat*- 
Alwji-m- vienokios 
priinletmių •minom 
kinta* prie ttirt<( tr

b* gn\o privatinę audijencijų Katalikų Bažnyčios |ia,i<tar- 
jin* Nuirtąjį Tėvą. Viso, 1<s> havhną, kati sumažėtų karė* 
telegramas nie* negalime lai- įtaisoma. I* luisvių mainus. A- 
pinti, n-,, ji viena užimtų visų jnerikiečių |Kigellių. karė* 

j>u>hipį mų, dienraštyje. Ne
kiltai nei reikia jų talpinti iš- 

jli*ai. m-* ji iiaduotta didumą 
..................... ............... daigi') jau Miliau tilpu,ių kn- 

už vi*tmm<-i*' naudų. T«*’-inu- Įtidikiškame dienraštyje. IU-1 
naudinga yra žinoti, kų daBom|s-r>*ii* apsiriko, 

kantai pu-hit. *uv<

pagellių. 
žiaurumus, šventasis Tėvas, 
matomai daug gera buvo įui- 
■taręs tais |a*nkeriais įtaise- 
nybių metais, išgclhčjęs <lau- 
gelį žirninių nuo mirties, pn- 
liuo-nvęs iš kalėjimo, sužino-

uugšėiau už Nutėnylų Vid-įliartiriu.' 
tijų reikalus.

Iki kraujų įžeista • •••nųn-r- i 
su sintis jinvaduio fabrikam' 
tu* nidoblistai*. “ \"ub»bli*tų 
(I \\. V i Įžangoj- pi-akytn. 
kud •UrlnLivt.il ir dnrbimnkn' 
le-turi m< !-•» I* it-li.i I t« i< 
bcji n iiidiAdistai ii lala j 
kantai daro tą p.il| išvedimų, 
knd fabrikantai neturi tarti, 
su •Jarbininkui, n<-i darbinin
kui su fabrikam

Bamperiu* 
dat biriukų 
jiegotui. I.“'*' 
litu mt'ltileill 
bar fabrikantu 
mdoldi-'t) pult 
t

Falui
< narni:* **ar Popežills mintija apie dn-įję* pnipuolii*ių. ruše||ię* nu- 

> mum, daugiausiai kentėjusių. Is-t t4 visa pava- 
rūpinčius klausimu*, t*. I’h. dino tik paprastu priedermių 
Gitais rašo. pildymu ir n^nor-rį, kiaušy

BesiknlKdamas aš purtė.'1' l*CT«»V »'■ >

<1

Ii

įė jau, kad |M>|«-žiuti* luini i-j 
dauginusiai yra *ii-it*lku 
npi' rankpelnių klesė* nikn 
lu . Ji- daugiau kalls jo u 1 
pi«- liaudį negu a pi'- jo* vol- 
dytojus ir lobiau apie vatg.j 
šų, negu apie turtinguosius.! 
Kada aš ]Kimini'jau strriku- 
ir kitu, neramybė* ženklu, 
daugelio *ulin vi.-uoiucn' H-, 
jt-ui tai, • ‘Ztnonė, m*i 
nuo matviiauii |x.*idnug 
tii jl* Jug yra daug 
menų daliusių pinigų i, 
tr*.* Taniams, tuo- 
■Ižui* 'dariusių pinigų* 
įh-.iu* tuip mostelėja nui 
l .i. kad Imvo aišku, jog ji. 
juo. kandžiai peikta N*
'ut'.-!auu. ju kalb-jo:*Kt

♦•r. 
lis 
as- 
ka 
žo 
|K>

“Visų žmonių uždaviny* 
yra prisidėti prie virinime, 
nė* klausimų išrišimo teisė
tu ir taikiu budu taip, kud 
didžiosios sunkenyta'** taptų 
padalintos egražiui ir atkel
to* geru noru.”
Toliau- kalba priėjo pri< 

.-antikių taip darbo ir kapita 
ta. Kalbėdama- apie tai liveri 
ta«i- Tėvą, po keli- kartu 

ak*-, kad reikia prisilaikyti 
tic*n ir taisyklių išdėtų l.eom. 
Tryliktojo enciklikose ir l.i 
tuose turtuose, kur išd-'to- Iri 
-<■.* ir priederme* dnrlriavių. 
dutl'ininl.ii ir viešpatijų lb 
ts-dikla- XV išreiškė viltį, knd 
t>« L«au SIU raitei taptų iIuilc

ivritai 
n*,™,. iii

PISKITE
LIETUVOS PA8K0L0S 

BONUS 
Draugo Ofue. 1800 W <€ St

Gavo llTKiaušinių
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SRAVIAS
renei ja kreipiasi kaipo | valaty- 
bėa delegacijų j mųa valdžių— 
kaipo į tikrų vaJdfių. Taip “de 
faeto” mų* neprild*«Martto 
pripažįsta.

Italai, uotvdami jfelU Im- 
kauui, eina ui lietuviu*.

Rūtai.—Yra pavojau* ii kol- 
rakininkų pimė*. Vokiečiai nori 
lrtar|>iai *u*i*iekti *u runai*, 
knd guvu* lengviau žalio* me
džiagų*. O runai—Vokietijoj 
gautų motinų, ctc. Užtat jie ne
nori 1 JctuvM valatybta. Tečiau 
jienm labai rupi palikti prie 
Kurija* latviai ir estai. Runų 
reakcininkai dar via svajoja 
a|nc ilhlelę, nedalijamų Kurijų.

Vokiečiai. lai vieuatiad val
dybė, kuri muaų ueprikiauaa- 
mykę pripažino, tečiau darini 
nimiptol nepadeda jų įvykinti.

Su iiiažorioiiii* l’ulialtijo* 
uhtybtaii grnū.
labiau ima Kabai
lijo* validybių aųjunga.

B Vidau* padėti*—Woge*uė 
už užrienio padėtį. Yni lenkų 
įkupacijo* pavojaus. Tečiau 
jri šalyje Im* ramu, to nėra ko 
bijoti. Santarvė nelei*. Kita* 
-unkuiiia*—stoka pinigų ir tie 
patį* menko* vertė*. Turėtume 
gi'iu* valiutai pinigų, kad galė
tume įsteigti aavo auksu fondų. 
Vidau* parimta neina kri kai 
kaip tarėtų eiti. Yra daug ko- 
.ųieratyvų; dvi jų žymiai |*inga 
gyvenimą*.

Viri I Jiluvo* piieteliai ragi
na kiHigrviėiau saukti SL Sei
mų (piojtaari).

Ateina Amerika* Lietuvių 

l’akėtaa jam pauirodžias (plo
jimai).

Pakito*. Mes Amerikoje 
•laug dirbame. Turime sariakę 
ajue 1 milijouų parašų dėl vi- 
ritito* LictmuM nepriktausoMiy- 
l>ė* (plojimas). Sudarėm Tary
tų, Spaudu* Biurų. Me* labai 
norėjome pakto padaryti apy
skaitų *u Ištarai* JOjOOO jauta- 
ktamųiiita*riuurių kurni vių ta- 
lui norėjo plaukti į Lietuvų ir 
drauge m Lictuvo* artojai* 
stoti į mušiu laukų. Teėiau A- 
inerika matė, kad ti kariuome
nė atėjus lietuvuu aut Varža- 
vos sienų parašys taškų, užtat 
prun urnai ir kiti joa Aa teitai 
negali.

Dabar mes padėsime ekono- 
uiimais dalykais. Daug lietuvių 
*u diileliais kupitatais trokšta 
grįžti į tėvynę ir čia dirbti dar
bų, kad gera butų gyventi Lie
tuvos rvs|mbiikojc ir darbinin
kams ir artojams (karščiausi 
{■lojimai). Atsaku pirui. Bori- 
•■•viėiu*, tikėdama*, kad tai 
pyks.

Tutkus |iupildu pranešimų 
apie vidaus šalie** |md«-tį. Mų* 
valdžia—biurokratinė. Nėra 
kuutrub'S. Yra apie .'ta dc|iarta- 
meiitų direktorių, kurių kiti ne
turi kų veikti. Atsirado vande
nų milicija. Sausumo* milici
jai iM'gulinut per 10 siek*, pri
eiti vninlctiio (juoku* ir ploji
mo->. Km sausumo* milirija 
gumbi štuuklcriuK. vundciut mi
licijų ginklu juo* giltu (ploji
mu* ir juokas).

Suvivaldybė* ir negerai su- 
»rguuizuoto*. Daug įriaigij, 
įgaliotinių, pirmininkų. Jie ne
žūto savo kompetencijos.

Pinu, llorisevičiu* |»-rtrau
kia kailių.

Krupuiiėiu* patariu Turkui 
liutickti šiuo ilulyku rezoliuci- 
>•

Turku* neapriim*. Sako, jei 
n* reik valdžios kritiko*, neteik 
u» i trtolnutjo;

i Krupavičius. Turkui mano. 
Dali* *|utwlo* lenkų pupirk- kirl nes nenorime valdu* kri

tu. šmeižta imt-. Dali* -pundo* pikuoti. Mes turtine jų kritiktto 
mu- užtaria. I Jri nva|>*iiiMi Turku- |uitir-

Taikn* kuntrrrnrijKji- Čtalkti rvBoliuetjoai iink«iin< kitu- 
Krupavičuu* 
m’u: peleliu 
tėy <a Tik dnr 
tari prrhuri-ti.

(Tų>a ano 1 paaL). 
M tatpe priaių turėti (ptoji- 
«mI).

IM darbininkų. Prieadrice- 
kta, iž]Hrktas iš bolševikų ne
laisvė'*, sugrįžę* savo dvaran 
agituoja prieš Lietuvų ir smau
gia darbininku*. Panašiai 
smaugia apie Simnu ir kitur. 
Klausiu, ar galima dėka tokius 
liuosybė*, kuri netari pamato 
netik krikščionybėje, bet nei 
dnnnkratybėje, ar galima to
kios liuosybė* dėka leisti kruvi
nai* nagai* draskyti mų* kūnų 
(kMNČiaiMM pL*j»»i*yi j

Ataako Mfiarikat. Dvarai 
dahur atimti—netikslingu. Ir 
nestengtiinie jų įžiūrėti.

llcugiamu* tamtikra* įsta
tymas.

Kaa. Bsriaavittna skirta du 
Dr. Aultės kailio* dalyku: nuo-l 
savybę nuo eikvojimo.
KnpaviUm. Nuosavybę pri

pažįstame, bet Lietuvos nepri
klausomybę statome augščiau 
už matcrijalinę dalykų (karėti 
1 dėjimai). Siūlomaciuaut lan
kyti sužeistų kareivių nunešti 
duvanų.Visi pritaria. Renkama 
Komisija aukurn* rinkti ir do
vanų neiti, liritatta PUraitta, 
Dr. Draugeli* ir Tumėnienė.

BiAaaaa siūlo pasveikinti 
Amerika* “I jctuvo* IJuosybė* 
Sargu*" ({riojiiimi). Siūlo sa
vy sveikinaniųjį tekstų.

nimo tekstas priimta*. Pariu- 
• lyta RMtaktati ateititatam* ir 
. pavaaarininku* kariškiu* fron

te. Bet dd dabartinio laiku 
ypatybių nutarta viešai nesvei- 
kiuti, tik išreikšti attatinm- 
kanu ir pavassrtaitaoMMK padė
kų ir jų sžpnitiAoluoti.

BattosviMas praariu, kad 
dnrtemtatų ir tatiaiokų MŽrtto* 
--- *»— -- a----- ’ -- • f. imr| iMNiutoNM----------HuinttKti
“laisvės" Bed. bute.

■

ropoaėdį.
Kita* posėdis tiaryti 3JU 

vaL Šiuriui jiusėdi* užbaigta*.
Kstrirtaa Foeidii.

kas. Beriae-

L Usova* ptaMM padėtie.
Referuoja mitu ('erneckis.
1) Lietuvų* politinė padėtis 

užsieny j.
A) Lietuvos klausimu stovis 

Santarvės šalyse.
Amerikoje. U'ilsoua* mum* 

užjaučia, nors dnr nieko griež
tai i*>|ia*akė, t<<ėiau žinia Lie
tuvos klausimų teigiamai išriš
ti. Amerikos s|mu«ia daug rasti 
apie Lietuvų. Daug veikia A- 
inrriko* lii'tuvini. jų Vykdoimi- 
ji komisija, daug reiškė liepos 
4 dienos iškilmės. Jau orgaui- 
suojama Prancūzijoje lietuvių 
kariuomenė. Tuojau jų išsiųs 
Lietuvon.

Anglijoje. Ai nedvejoju, knd 
loctuvn bu*, ir Vilnių*—Lietu
vos. Anglija priidlnįo didelių 
rusų <dcl Indijos) užtat Muta
vo* rytuose nenore* skriausti. 
S|iaudu daug a|*i<- Lietuvų ra
šo. Anglai aUurgų*. Žiuri kų 
me* gulime ir ur \rrta tutini* 
JMldeti.

Prancūzija. I’rais-uzai remia 
lenku*. Nori didelė* Lenkijos, 
kud *i ru*ų skola* (ur Is'iit jų 
dalį) išmokėtų. Bet jau mažėja 
“rodžiusios Is’nkijo*" vilti*. 
Mat<>. kad lietuvių *u lenkui* 
iioujuug*. Jei ginklu sujungtų 
— neilgam O antrų Balkanų tn- 
prancūzai nenot <-

f

f
9

4

f

d

kuiilrtfltrijitp*. 
unp dcksafiju nrtN «»fictjalitH’. 
la*t ji dinų ditlm belui ji iu- 
formuoja Pabaltijo, Konukiyų 
Mus delegai įja daug dirba ek<> 
nominnu* reikalai- T-iiau | 
ffl,» dalagauit 'aU<*r L*<n.

i ai
4

D8TR01T, 1UCK. |(jia ir |*raAė tų veikalukų), o 
_______ Ibolacviko kareivio rolę turėjo

Detroite, kaip ir kitose lietu-Įp. A. Sidabru. Aliu gi rai atliko 
vių kolonijoae, yra *utiorgatii-tir imninžai juoko priilan*. lk>L 
*av\K U L Sargų būry*, prie M vikam. ta* laimi nepatiko, 
kurio priguli nenui'ni kareiviųjjio InumIč net trukumų kelti, 

taniavuaių Dėdė. Sanm kariim- 
luenėj, ir šiaip jaunų vyrų. 
Bet, pažvelgu* j Detroito jau
nimų. patvatiji daug jaunų vy
rų, kurie dar nėra |iriKira*ę 
prie L. L. Sargi) įkyriu. Jauni
me! Jei dar teka ju*ų *inly*e 
išetaviakaa krauja*, r**yiubw i 
f. L. Sargu* ir reugkitė* j pa- 
gelhų tėvynei.

Mų* broliai nnn>ini knuja.i 
*u priešai* už|aiolikai*. Tėvynė 
aaukia tuo* tmgvlbou. Ar-gi už- 
tikitim auti*, kad negirdėti t» 
*auk*mo! Xe! Vini kaip viena* 
*to*ime ir gvlliė*iiu *avo lėvi*. 
kę.

Jaunime! Norėdama* jmgvl- 
lieti navų tėvynei, Uetuvai, 
*tok j eilę L I. Sargų.

ImviniiiMM vakarai būna 
kiekvieno ketverge vakare, hv. 
Jurgio parap. *vrt. Tada gali
ma ir pritiraėyti prie I. U 
Sargų.

Jaunime! Aea j barį!
Detroito Vyturėli*.

N0RW00D, MASS.NORWOOD, MASS.

Auul jų.kaip, girdi, galima nie
kinti taip itarbiuinkų Uc*ų ir 
priskaitė!i juos prie skriai:,!- 
kų. Juos, girdi, reikia gcrlrti, jų 
|ia*igaib'li.

Kitų ilialogų sulošė O. Mvl- 
dažiutė ir O. Malalumskiutė. 
Ir-gi gerai •litini.

D. (lustaiėiutė ]«*akė mnmt- 
li'gų. J. Ktrftuliiiiii* m4o |ia<lai- 
nitvo dvi dilini. Ali-iti j iš ju ii- 

kiti*** turėti ucliliigų solistų.
la Vyrių 79 k]u choras, veda

ma* |L X AMtsio, gražiai pa- 
įlainavii. Chorą* yra skaitlin
ga*. nes susidedu iš apie 11*1 
dainininkų. Goria- L Vyčių 79 
koopaL

PuUiku* vakitinn susirinko 
<laiur ir programų liuvo |mtvil
kiniu.

1. Vyčių 7!i kp. turi įsteigus 
Dramatiškų itati-lį. prie kurtu 
priklauMt daug gabaus jauni
nsi. Ai* Dratn. Rateli* ladtvic- 
nai katalikiškai draugijai apsi
ima išpiblyti programų. Drau
gijos....... .. bud *i* Rateli*

išjiiklyt ų programų, tegul krei-

Čia gyvena nemažas būreli* 
lietuvių- Jie turi aulvėtų įvai
rių draugijų; taukiai rengiu 
prakalba* bei kitokiai pramo
gų*.

itagarju 14 a tanu gružą* 
vakaran, kurį Mtreugė mažu* 
mergaitės. po vadovyste V. 
Stanevičių, vargonininko. Pro- 
Knuaa. buvo įvairus-Statė nėr- 
roj mizerijų Rvaig.
bdė*;" buvo daug kitokių dai
nų ir adų Pasižymėjo p. K 
Paura, ir p-lė Veaoiiutč. Imrie 
laviaari pu* V. StasevičiųTiKt 
du solistu |tapuušia musų su
kąru programų*. Pelno i* va- 
karo imrapijo* naudai liko 
saouoa

gi* kitų frakų vakatų prie. Ad- 
vvntų navlai naujų vargonų. 
Tėvai džiaugiasi iš savu vaiku
čių, kurie lavinasi ir m-ia para 
pijai pelnų.

(Sa per du vakaru kalbėjo X. 
M. Morkų*. Paskutinį vakarų 
muti-ris ir merginos baisiai *u- 
laikudiim su sujiuvusiais kiau
šiniais. Svetainėj kylu t rūkė 
Ina.. Įmonė* reikaluvu.nl iduo- 
Ii atgal įtangų. Sorijalistui tu- 
rėjo atiduoti. Pinkui vaikai ak
menimis mėtė į .iena*.

Nv]ialmigė nei *avu ceremo
nijų socijalistai ir išgavo "pa
laiminimo" mm "kunigu." 
Murkus ku imgrllm |sdictiiunų 
liko nuvoKta. pus žirnine* nak
voti.

Dabar .\'ora<MMl<- tik upi<* 
kiautiniu* ir kalimom. Gėda 
socijalistauts. is-s visi juokiasi 
i.* jų. kad turėjo valgyti nek-p 
tų kiaušinienę.

Not«oodieėiai rutilaukė rim
tą. gabų vadm ų už kleboną 
kun. Taškinio, kur. už*-tiiė vie
tų *|utlio 18 d.. J. m.. Nora nml, 
Jla*.-.

i Linkime m<~ luiujum klebu. 
. nui viro gvm ir visi irvivne 

vvik»itue *u min dva-io- vadu-
| V»L

|iia*i prie X Ah-ksei,
Detroito lietuviai katalikai

ali|triai sarincgmiiitavi-. Turi
net tris K. L IL-K. A. kisųia*
ir tiras skaitlingos nariai*.
šauiiiaustu yni l'l ku-ųia. Ji
turi. Is-nuls. Mtvirš įt«» nario. 
Ijrisva'tianiai j In. šiutinuuis 
kiuri. Jie turi vienų Lini|aj ir t* 
susėh-l* iš įv. “ių pakraiin^ 
taip kul Miiartinu- 't-gali veik
ti. ne* kų vM ttanų lai ki- 
tivtns leųiatinka ir ]trictingaL

- -UCTM UAIUU.

Teku atsilankyti į Av. Jurgio 
Irtu;, ėin ir užeiti nnt viškų. Kn 
|sinutėiiiu. Vii im r ls'ristė t vil
ką atikus. Priėju* priv manę* 
ir-gi |>rn-«, nnkti*. 1‘nklnu-iiiu. 
Vikiam tikslai ji renka tas au
ka*. "Mat." atsakė tuau. "mes 
eboristai. is-m<<kaui j į«ra|ajų 
km- i'olrlių |«i tdv_ tai tuo* de 
sii'itttkit' surviikain ir paauko
jant I. Ilati'l. Kryžiui." Da
viau nukų. Gražu* tai įlarlta*.

Stoty*.

U2RRGI8TRUOTI GALVI 
JAI IR UtREGIS 

TRVOTI KŪDIKIAI.

Pas

DTTR01T, MICH

i

REIKALAUJA.

t'.I >l'4..l lt IMI* M M-erų* UliMAUn IVItv. 
Elt*|«rrli«» lik IHriMimi —KWHi*
.Smilia. ‘iv. k m t* >iin VmM4« 
»«i ir aiuib 4tr*>b4* IniAKa i* l"v»a«'ua** 
m* laMlnn>l*ii< »Me*sto*>> ptunHAamui 
Ud gituii* «uim*«ii l*ua namie. Ind 
4*K*r ■U4t«> toeK.f«4Hu. A4 ravint |nl4« 
R# Rtto> t«A«| U Utotutu* kari* UU.u 
rwi4ru|i*m.

Ka* n|«)r jt tlf«e4e miIm jt« |m1« lai 
atetAmukui krlaltoltf u4r«aM:

tSttfU'. IltMlrtatna*.
<3 <MI. Ur. AlM. Manu.

Arklių ir galvijų auginlojui 
visuomet užrcgi*iriHija *avo 
gyvuliu*, ne* ta* juididinu jų 
vertę ir tlcllo labai |mgcidnu- 
janui.

Sulyginu- tai su nentsar-!- 
gini* tėvai*. I*ub|ic llraltb' 
Serrics duisrn *ia» prii-ža-ti-,' 
<le| kurių kndikiui tižgitnu* 
reikia jį užregistruoti.

L Kad prirodyti ka* ji* yru.
2. Prirodyti tautystę.
3. Parodyti, kud ji* yru jut- 

gal įstntymu- gimę*.
4. Parodyti, kiniu vaika- 

luri teisę į-toti į mokyklų.
5. Parmlyti. kada vaiką- tu

ri tei-ę priid' li dirbti.
ti. lhirudyti teisę (iitvchiėti 

turtu*.
7. Paradyti, kuomet reikia 

stoti kariuomenė* tarnyston' 
ariu paltivi-ai iui„ nuo jo*.

- i.tat] t*
| !». Padaryti ‘ 
i reti nttiMtvyhę. 
duoti ži'iiu-. 

I UI. Gailti l-i- 
vtata*.

II. D«:<odyii 
!-*ditnn kr>n't*k 

1 U. Kad l'utij
fi«kti4 F>T1

balsuoti. • 
atsakomu tu 
pirkti ir jiar-

tiH*lu> <iarun
a.

OTFAUMLVIMO.

SERGĖIITE SAVO AUS.

, *«i<«oin~ ««ru »rn*AlMi «kim*1 ’ 
. no* (•'■■rmuna <|«| iu., >kiu 
, Kuoawl <<a k*un *.«• «kH*. *k,u 
{ amalo. knoaiM r*IM, lltju: 1 k ra. 
< ««. t— akaiui tr atari ar i»- I taL tai totaml rn tookUa. ma
> ratais J«*M aktaia Miau 1k u.«i,
. aatrrtaaaa *rM«aa Jom, arri-r**, , 
Į pataraeriak* »t k.i**
> M l»l» tomai sar i» M.M. j

JOHNSMETANA 
l B* Akių Spocljalistai 
I-Ttattato'll'toa^a*?,' 

* *>aa taką, ma rtatra aanakas
Xa«.ha-u t*, it. ta. i: u t< 

V*<a;k.t« | mu.*.
• Vata****: au« t «l. Ur>ta 1L1 * 
{ V»t. vakar*. l'.KUuM rtonsto. / 
j iaia Ir IMaretaata. <

t i

Dr. A. K. RUTKAUSKAS !
Tttotoaa McKlakr t?l« t 

«TtM> VIKIAM UOAB j 
8437 tarertb lUtokreart j
Kwnp*i W. liana r»t*<-a |

DLIEOAMTM

NAUJAS IŠRADIMAS.
XCtot«JltkHr U.4 IM >m rarMIM* 

•na kati* ariat *n**y»-
ie. brt tel )T8 Mambai

karty to|dtrK**c ■ f m Irt* 
tarti. <rr«ta talail |Mftaikretwui
k«<mų ir karpa Trpant k«irMwa aw 
t.'raa si 4a«4to*ua*, |<r 3 tninata* ir 
Mi p* ilia m|4mbLm kra|*b4rtlaMa» ik» į 
ma koriu ų* |m>i Ai > k ai. bv 
ikaiMli jirnu. KariMli tMMiLma. f <>ė 
dK-aaa. 3 ark prr 4o«<.
»••• sma M'W I*>i|*j«niui*«, MAlatka 
kranja i «H*tut • k turtą; •«« ū4wti* 
aia k«ja HrMu nua ųiaukly ptM^ky; 
ir «»*•• luctm* km*)* m

r> m 1tto4e« |.M«ii|MaU*l KtafaMItlaan 
M. *•»*» '»rAtkarių daliky:

llpJart** ia ritei ant mum JT*. «r 
3» U* |*rtar>MHM*. lai ll*«s -*• H i* 
•teiti l)k |’lHUh*te IE AI’4M>

itL’IlU a»ų»4 a«bllil*'A
N-i M* fUBtoftilMi le**4l IV*U*ll’iK> *1- 

m>M4. |uilartmi«i imat’* t’irkai Mi* 
eftl«k”|. 1 lai rt«uku iuea l»«*«l 
tų-.4 •M>i« l’L'ul-i* L-4 l»tfl luini.*' 
ti n tw<«M*o*Ha. *Imw ar įmuki «a|i. 
ma AakM4t. UA Jkr. Mirta nkia U 
l«rau*4 iHenka’. : liaBtiai pi rt Irt 
a»- kliauty t* !>• k*«ata
.2. |»cl pai-l.li ••* tada Alaku ant 
du 3> 4. 4il |*ruiM<ta karpu, k

lito t «h.4.’ U* m Ltaj*/. 4. 1to<| t MM iki- 
••!*«•* a IrtakedHI. 7 lt»*vp<a*
dr{ nitat.-hli”. U l*lk»*f’JMum Irtu 
ĮII i u Ii J |MlMMM*«’Mtaii’ toto*.
t«tol.M tM««k'U kiall’U ii |b«kallHii«M 

i4rabuMy« iMu-e ptotaiM*; pu
|..ufc Tj. Ainiu! ui dju&.AU tn»-u. 
i M Mauta;

Wm. Malulionis.
428 IsUnd kve.t Rockford. UL
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MASTER SCHOOL,
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Dr. C. Z. Vezelu
uum-vib mjinot.v*
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Pirkite

CHICAGOJE.
KAREIVIAI NUSISKUN

DŽIA POLICIJA.

NIEKO NĖRA SU GATVE- 
KARIAIS.

Komid*a sako, tegu sprendžia 
teismas.

(Mdiiinonai juos apmo
ję.

_______ lui
Pirmadienis, spalio 27 d.,T«ri<i 

Sv. Florencijas.
Antradienis, spalio 28 d.. 

ftv. Simonas ir Judas, a pas t.

PIRKITE
LIETUVOS PASK0L08 

BONUS
Draugo O(i:e. 1X00 W. 4C St. Salto.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Stale Dublio 1’tilitH* I.o- 
nu-ijn nieko m-dnro i« mi«-*i*i 
ir pačių žmonių n-iknlm imu. 
kad gatvekariais važinė įima* 
Imtų įaudrintas. Anų *ii*-rų 
to.- koiui-'ij>>« pinniiiirl;.** m-t 
|ir.ulėj** įnirti mie>1o nJ.'oka 
tų. kmu šis U-reikido ntnl is* 
jus ir įžeidžių, koini-ii;: Čir 
iii. tuo Imdii druiiiM-iniiui vir
toji opinija.

Miesto advokatas komisija1, 
irsis vė |«-tiri jų. knd l.<mi»ijn 
kuovrikinu> |mnnikintų 7 
tu* ir ougrųžinlii 3e.

liet kolili-ijn »uku. l.n-1 |r. 
gu apie lui sprendžia m. •*čiau 
aia< valdi jo* teismą t 
tam teismui ruduota* 
klausima*.

Juk 
ta*

uža-i-lii krueiviil * 
Sle-ridnli, Jneoh Kriti- 

elim-k ir John l’a-tmu-ky | ta 
le-šė |H*|irijni ir Suv. Valdi 
ju agentų biurui, k.-ul jua.lil 
th-eringo niiotaaba. |.di*-t*iu- 
nni np-Įmnle ir n|imtlaę.

diadų lig u-lan. vakaru 
buvusiu salitme |m nnm. 2229 
•• \V*H*'t*-r” (Induli. \Vr-t—--i 

' a*-t. T«-n:u g-'m-til aleglinr. 
laa-l **m-užpuiidiniidu** burt-n- 
ala-riui. Knour-t į kirl<*n<bn> 
i.-ikalnviina jiasln |msipria-£i- 
nu-in. tmijnii- keli ladir.sui- 
imi jinelu nutverusiu, jin*ni- 
Liudu, gi lanrta-mh-ri. -vn-gi- 
m-s jia-alviem gnlvn. su l4l‘- 
juraliue Imuln.

Pagalinus jia.ln |miudu įsi- 
lieiįos miovnalon iL-rting. Ir 
la-tuii buvę iiiiilamu. knd n* 
norėjusiu išsipirkti.
t’adirijn.. viršininkai pimui-i. 

|anaLja’-ja< Aleoek |aradėja- 
>lnralymti<.
- Itar via-iui- kareivis Jadin 
fl*;-.ivk, kur- tiiip|*nt l*uva-. I • 
j*- Įaartijaaja-. išvnknro |anlik,« 
nuovaaloje *23. kaipo ftanukų. 
Ant rytojau, jam nliduota r*e 
visi pinigai.

CUKRAUS SVARUI Iže.
W4c.

IR
AIMTAI VAIKŲ MATK NC- 

ŽUDYMĄ VAIKO.

(Iiia-ngoja- pruaV-jo veikli 
taip vadinamas "fųir |«įp.-” 
(tinkama ar jirieinsina Lai. 
na) komitetas. Aitas kamiitr- 
tar nitslntin*'- kaina-* visi* iii- 
valgomėta. praslnklntn-. a|-n- 
liužinio. ii lp. Komi 
tetas |an*kir'. kiek už ko!;- 
daiktų turi mokėti krauliui- 
ninka. ir kiek jis pnrdtusta- 
Inas turi imti mm žmonių.

Komiteto piruiiniiikn- >ua 
jom. Sjirngua- jau Į-a-k-llė 
cukrui kainų. Snnilkia-ji kr..u- 
tuvininkai pirk*laiui rukr-i 
moka lt rentų -varui. Pnr 
dmaln ji,, žmonėm, už pini
gu. Ik- pristatymo į namu- |m 
12r. svarui: gi -ii lailnukium 
pinigų ir >u pri-lntymu į na
mus ima mm žmonių I?1 s. 
•varui.

I*m-iž-nini-i—ji prieš la
imina- gulė* būt patraukli j“"*' 
t-i-num tuojau, ir Imudžinui' *

Tai pirma. J<> kumib-l,, g.t- į 
iutinri- žodis krantuiinink-im-| 
(gro—«niiik:mi.). Ji. |»n-k--ib 
ta- vb-lai praeito |s-nktn<ii<- 
ni-i vakare.

Anų domų kadi šimtai vai 
kų išėjo iš Aleott viešo «x>* 
mokykite*. IVrigbfvood ir 
tiit-hard avė- kuomet pasisu- 
ko jauku, aiitiamolnlins ir su
važinėjo 7 melų vaikų lliitip 
MoM. 2533 Linco!n avė.

Autounalailiu. |>riklnu*o f*r 
mai Engia- Autu Tiamder I o. 
Juo važiavo Gu» Bc**rr. 3341 
Ihillgbl* blvd.

Nm-ikin |aamiršti vienu dai
ktu: Ajus-t Cbiragos gatvėse 
automolaitiai. užmušta 
žmona'-..

Juk tni laniriu ilniklni!
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TRAUKOSI PLtŽIKAI

Keturi plėšikai padengė 
aiit.itiKa1.itiii. prigulintį Fiisi 
lli-itninii. 1232 Wo*cdab* ate- 
ir neužilgo apiplėšė ibiitgelj 
žmonių, važiuojančių nutorm- 
bilfai*.

I'niintn pinigų. Inikto-V-lių. 
žiedų ir kt. vertė* lu!:«tri»čio

Iš Chicagos Lietuvių Kolonijų.
I* NORTH STOK. * ,ka* parapijas, Josiąs nepilni 

------------ (trys šimtai faimynų sudėjo to 
Norui mat randasi ir badas, jšis šimtus dvidešimt aštuonis 

------------ Įdolierius ir septyniasdešimta 
Musų tėvynė, Lietuva, yra <ieptynis centus.

dabar didžiausiatne |mvojuje.' Gerų davėt aukų. ii»rtbsdiie- 
ėiai. varguose prispuustai, bet 
jaii ls-kylančiai Lietuvai, lul 
vi-'<lnr dailinote • nėra kuomi. 
Kii-krienas, kuri- ka duodame 
tėvynei, tik atlyriname. ir tai 
iš dalies, jai senai padaryta* 
skriaudas. Gi ka- iš musų nėra 
nuskriaudęs Lietuvos* 

l*irmu<-ian*ia, išvažiuodami 
iš Ijriuvo* sumažinome joje 

i ■ ym
visai neatlyginama, nes jei ir 
sugryžtumėm. jau muši) sveika
ta nebe ta. kaip kad buvo, gi 
skriaudų padary tų musų tėvy
nėje nebuvimo laikotarpiu 
nieks neatlygins.

Toliau |ūnigiškni. Mes Ame
rikon važiuodami kiekviena* 
išsivežėm a|iic p.rų šimtų rub
lių. A|ūr aštnoui šimtai tūk
stančių lietuvių Amerikoje, 
reiškin "liliui" šimtų ješiaš- 
įlešiintis milijonų niIJių ištie
sėtu iš tėvynės Ijetuvos. Ta 
skaitlinė, galima sakyti, yra 
mažiausia. Tikrai imant hutų 
kur kas daugiau. Gi kiek mes 
esame snaulmję Lietuvos, tė
vynė*. laimi įvairiais budais 
lui įvairiose rinkliavose! Nuo. 
Kimčius Įiads rytosios jai 
skriaudos vargu atlyginome t

Tėvynė kraujooM-. Tėvynė 
varge. Tėvynė kyla. Tėvynė už 
laisvę ir nepriguhnyiię kovoja. 
Tatai m*sididži»*k vienas kitas 
davęs jai įleaėtkus ar šimtinę, 
lul duok iš tasktrtimosios. 
duok kol jau gerai pats pajusi, 
kad davei, nepasitenkinus kelių 
ibJierių ar kelių rentų davimu; 
musų broliai lirtanm tėvynės 
apgynimui aukoja savu gyvas
tis.

Gi ta, Amerikai liMuvių vi- 
snomeuė. kuri taip teisini ir 
IHoįriškni 
skriamlei tėvynę, Lietuvų. ar 
nr dater, tokioje svarbiausioje 
valatsbijc. nuo kurios jiri- 
klauso ar liuosyliė at* žūtis 
Lietuvai, nestosi jai pagriteoa, 
gausiai, sulyg sųžiaingus išga
lės. aukodanm* jos reikalam*, 
jos neiševajotiems. Irt būti- 
nirtii* reikalams. I Jei u va fiavo- 
jujr ar jauti tu lai!

TėmljanUi.

JW.S‘.SW.,AW.WM IHIIIIHH

BUS PAPLATINTA WES 
TERN AVĖ.

\V*-slern n ve. (’liii-agoje -kai 
to-i ilgiaii-in gatvė vi»-mw- 
|gi-anlvj. Turi daugiau iš! iry
lių ilgio. Itri lievislir Jo* pln- 
liiiuns vieinulns.

Miesto |Kigeriiiiiiių {nnlia 
' mt-po-ndė platumų »ttvieno

Laukiama dideliu perversmių _i;, t> vi. |«nJ ,tinti, 
policijoje. T . ,hil:i- |«ili— api - '.«'»•
—- ----- l haiim.

IŠJUDINAMA CHICAGOS 
POLICIJA.

I

REIKALAUJA SUŠAUKTI 
DARBO FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMĄ.

mm. I;< 
pakęsti

A’ ,

<

Pa-auliuė- karės metu, tai ru- 
ai. ini Vukigi’-ini j*** kttiiijų te 

l.'im*. >;i plė-’ė, teiiojo. krimsti 
rijom, .-usniaiin-'. rodos, ir 
įgriuvai priderėjo šiek tiek ra- 
mylios gauti, l'žuot ramyln-s, 
prnsi*b.ln užpmdinių eilės. Pa
sipylė įvairų. pri--šai. tarsi.no. 
rnlami išlntnlyii lietuvių susi
pratimų. jų vienybę, jų tautinę 
jiegų. jų tėvynės meilę.

Ibilševikni it gaisras apsiau- 
te kuone visų I.b-tuvų. 2vdi tė. 
vyuės išdavikai susidėjo su bol
ševikais. Ištikimieji lietuviui 
sūnus stojo kaip vienas tėvy
nės npginiiin- ir naikinantis 
rambuiasis Isiljrviimn dalusis 
tnp* iiiildokšlns nuo IJetirvna, 

Su Imlševikais lirsigrmmant i 
mm amžiais IJeluvos priešas, | 
ini|M-rijalis godulys, uolus, be- , 
Samuilis lietuvybės naikinto- i 
jas lenkas užėmė Lietuvos * 
sostine ir kitus I art n vos kraš- i 
t lis. lunkai vos tik jsiliriovę i 
I.irtuvon tuoj ėmėsi lenkinimo i 
darbo. |*o karui hadaujantirms | 
lirluvinmsdmMlaraknyirkilus < 
valgius liei reikmenis liy tik iš- 1 
siža<b*-ję lietuvystės jiasiduotų I 
■•sų lenkais. Jie steigia savo , 
mokykla, irnmkiua jose uždv- , 
kų Irv tik lietuvių vaikus sulen
kiau*. Pasauliui jie verdami- 1 
•tingai garsina, kad jie gelbsti | 
Ijetuvų nuo Imlševinnn. hm- < 
met ištiktųjų vien tik varo pra- * 
gaištingų (arlnvos užgrobimo | 
-larbų. i

V.dciečiai savo milžiniškomis I 
armijomis, susinėję su kolėaki- < 
niais, Vrtėia IJetuvų po rasų I 
monarrhistų raidžia pasiduoti, i

Tatai tuos visus priešas tu

ris myli*'- ir meldė ir įgaliojo di- 
•ICni peri-, kno. J. laukaitį, 
buvusį V. I>. atstovų. Seinų Se 
minarijos profesorių. įlalmr I 
Seinų kaiMlnkis Knimiminką ir ' 
Vytdnųūjns Kmn-h-rių. kad I 
važiuotų Amerikon visų nUken- I 
tėjusių lietuvių bei bratgijan- i 
šios f jotu ros. musų močiutės. I 
. ardu pmliilti į Amerikos tie- , 
t.rrių širdis ir mablanti Imtlnat i 
r< ’udingm- ir neatidėliojamos , 
pag. tino- u|M*igiuti mokėki jie. 
ga prieš lenkų ištautinanrius 
užpuolimus, lunkai steigia len
kiškas iij-kyklns laeluvoje. b*ii- 
k-niiim liksimus. Mes turimi-, 
privalome kovoti su jais, steig- i 
darni lietuviškas nnikyklas a|>- i 
sigyiiiiiiui prieš lenkų nežino- | 
niškų užpuolimų ls-i lietuvių i 
tautos galutinų sunaikinimo : 
troškimų. Mokyklom* pinigai i 
būtinai n-ikaliugi: tuos pini, i 
gu* liktai Amerikos lietuviai < 
le|uijirgs sialėti. I

Lietuviais a|igyventoM- | 
npyganloM- Is-sivnžinėjant vi- 
siir -įninkama gerbiamų jį sve- I 
lį su atvira širdžių ir duos- I 
nia ranka. Negalima apibrėžti | 
nr jau nustatyti dunsnutnui ri- . 
I*ų. tas priklauso nuo to, kiek 
ka- myli tėvynę ir kiek jai už- 
jiiuėin. Riminėse ap-in-iškus i 
Įvairiem- tėvynei Lietuvai 
■imisnuumiiM, nebus pro šalį i 
luitėmyti nors keli- iš jų. |

Tūla luirnpija nr kolonija 
statosi |>nvyz<lž.iu vos tik su
aukojusi šimtų dolierių su ren
iui-. gerbianut svečio prnknllio- 
-*-. taip svarbiems, brnlgijati. 
- i-*- Lietuvos, reikalams. Kita hnšnyėini. 
l<'1*4ui |»arapija vus kiek |s-t j Sutarta grindžiu mėtie-yj su- 

lailslni mg**- Sų- 
. Iluvo skaityta* 
Kry žiau- rėmė- 

iriau* -u prašv- 
inkoini*. A|s*var- 

sutarė suim-oti 
i iš ka« 
i. Aukojo -i-kn

Peoria. III., -pa!. 25.—Val
io- Itnrl-o l’<*l«-mrijo* *uva 

nv -i:-.- pareikalavo Amrri 
■ ■ įtari.* l'--l-raiij*-- pieši

U Bųjungiečių veikimo.

Spalio 14 «L Moterių Sujun
gus 44a kuopa laiko us-nesinį 
susirinkimų ftv. Mykolo Ark. 
Iiarapijos svei. Iii raporto j*a- 
sirislė. knd -inu-t Sų-gietėn gra
žiai |ia*idartevo parapijos te 
r.arr. l’ngnl didumų uždarbio, 
trvčių virtę užėmė tar|n- di
džiųjų draugijų. 14 narių tam 
lutziirui aukojo dovanų, tlryoo 
|m>Iiio wi-gielė> padarė *294.33. 
Norėtųsi ria ypač donų at
kreipti mūrų kolonijoj moterių, 
kurio, mažai apkainuoja drau 
gijų veikimų, ypač mot. dr-jų. 
Ar-gi negražu* pavyzdys ir pa
rapijoj |<arėiniiiuu>. knip aug- 
iėiau imminėtna pritins. l’rie- 
šingai. jeigu me* būtumėm iki- 
vienio*. išsiskirsčiusius nr nu-s 
gah'-lumėiti ti«-k nuveikti? Nie 
kuomet!

Tai-gi ir iH-irjkokini n«meui- 
nių simpatijų. U-l rašykiluės j 
■Irnugijns, <> nauda Im. netik 
mum. pini* mm, |m-i Įtodrnug 
žymini |at>i*inrbnnsini tnutni ir

i. ntu <tunųM r*«» kiinvvikmu* |miW) HiutMiiy t»iuiūk*'►juk jau rengti vakarų 1
>ii*;«uktt •jMfi.įulj |%*«h*:ari}<»• didžiu- įjungus nau>lai.
tureliai nu) Saku, toliu NUia •lotu* parapijom* surinkus net laišką* iš L Ii.
..t\ n*jf luitimii r»*iknliti ir k«*h*:ą Mtuty nėra Lui<< |*asi*li- jų vietinio *ky

ithlic. * itin ■; | diiihUi. Vi*a> Cliiregv*• ir npie. imi pn»i<lėti nį
..v*. . • '.iii »r cyvi4ta*. lihiut) |4un|uja». (Ibiuiuų turint '•ėin* reikalo.

• t- ui j«*. tni ftv. M > k< •b* para
mai pra-

aukų, kadangi
BIZNIERIAI GARSINKITES pija. iii ' mgnlejo skirti

"DRAUGE.'’ |t*bk< VlM»b C11 i

nieko

Lietuvos Valstybės

Bonus

Draugo" Ofise, 1800 W. 46th Street

A. I"rtenaviėieuė *3.0(1.
l*o 1 dol.: M. Bacevičiūtė, IL 

Tarnaitė, O. Čepaitienė, E. 
Gaškienė, O. Ih-ksilicm'-. J. Va- 
InitieiH-. t*. Vnlniėiutė. E. Xau- 
i*ėdn*tiė.

Viso jumejta *14.<*L
Pinigai įduoti iždininkui, p. 

■» aa--■ " I KUBA.

I. V. 13ta kuojai yra di
džiausia kuoja Chieagoj. Ne- 
*ykį m*n •rini patėmyti kuopai 
įvairiu. užmeti nėjimu*. Imk tai 
emali neveikli. apsileidusi tau
to. reikaluose ir tt. liet giliau, 
imžvrlgtts į kuopoj judėjimų 
pa.in.lo, kad tie vi.i nžmeti- 
mai yra netiesa.

I. V. 13-ta kuo|<a daiigiau>ia 
mt.i<le<la iš paprasto itarln—

' 13-ta kuopa statys dar puikus- 
j nį istoriškų veikalų “Kgriovi- 

mas Kauno pilies.” Ais veika
las yra gražus. Kas sykį |iama- 
tn tų vciknlų.tam pasilieka nnt 
visados atmintyje.

Tat-gi garis- L. V. 13-um 
kuopos nariams, kad nesigaili 
laika, nei triaso, kad ateagiasi 
supažindinti musų plačiųjų liau 
<lį sa mokslu ir daile. Taip-gi 
ir patys lavinasi. Tik tokiu Im- 

1 si mI MM *1TR LfMLia KrlIB CKUimi nw*R 
galėsime Imti vyčių olmlsio gi- 
nrjRta nh Kri Kartotu i) <KfnoKm« 
tų nariais.

J

Moterų Sujungus Chicagtu 
A;ukrišio susirinkimas įvyk, 
imte-lėly j. spalio 27 «L 7£W 
vai. vakare. Av. Kryžiau, pa- 
rap. svrt, 4t»t<m ir Ko. \Vood 
ganių.

I
&

12---- ftl__ *-----»,----•______ ___imtMiie* jAiiRinMi, gi naru pra« 
kilniais dariais pralenkė net 
tu* kuoĮM*. kuriose priguli ne. 
mažai ir inteligentų.

Tom-ii of laike vyčiai dau
giausia atkrvi|iia domų j dailę 
ir aitšvirių. Kitai |ier kelius ns- 
lo-sius mauo buvimo tarpe jųjų, 
kirk jie pasiilartavu toje dir
voje. įsteigė liauilies kursu*. 
K arenose |uuis>kns dmsln gerb. 
prof. kiui. liučys. Kursais nau
dojasi ir vien vyriai ir Vytės. 
Is-t ir keli šimtai |ašaliuių žmo
nių. Gi s|ialin 13 <1. laikytame 
susirinkime nutarė turėti kas 
susirinkimas pn vienų valamlų 
diskusijas, arini laviuiniųsi iš
kalboje. Diskusijas tvarievs J. 
Klikas, moksleivis. Ais suuuiny- 
nias. Im- alrjo, yra svarbus. Su
sirinkęs jiiuiiinuis gali pašvęsti 
vienų valambf aptarimui bė
gančių n-i kalų, valaisių žais- 
lėiiis ir valandų lavinties iškal- 
bnje. Toksai lavinimasis dmsln 
<lnitg svarinu dalykų. Disku- 
snnjantis kokį w*r* įlalykų. 
Įgalimi netik drųsos ir greitų 
minčių *ut vark ynų Is-t-gi ir 
faktu. Ne» kiekviena* pirm sto
siant npie kų nors diskusuoli 
stengiasi gilinu* su*i|*ažinti su 
|in*kirtųjn ti-ma.

Dailės srityji* tosnoflakic- 
čiai vyčiai jau m-sirmlo visuo- 

liiietu-i *u l*ili- kokiai* veikalais, 
p*-t stengia*! >ii|uižiii<liiiii iiiii- 
-ų liaudį >n i*toiiškuis arba 

-šiaipjau |>ani**kittaiičiui» veika 
lai*.

Alai sįmiIio .*■ <1. *iilo»ė puikų 
tragrdiškų vaiz-dvl) iš kaimiečiu 

•gyvenimo, Initent "Rmogžu 
tižiai.” Isišmui* nusisekė. Dau
guma lo*>'-jų >av*> roles atliko 
iie«iog artistiškai.
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