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Bolševiku Atstovai
PRANCŪZUOS RADIKA

LAI PRALOŠĖ RIN
KIMUOSE.

ANGLEKASIAI ATSISAKO

Pralošė ir įvairiu rųšių 
socijalistai.

šALYJ.

Dabar pakelia galvas 
nalistai.

VOKIETIJA ANT NAUJOS 
REVOLIUCIJOS SLENK

SČIO,

naciję-

Nauja Viešpatijų Sąjunga 
Europoje

Pasaulis atkreipęs domą į 
konferenciją Dorpate

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAI 
DORPATE.

Dorpatas. Inpkr. 1< — Alk<*- 
Im»|m*\ ikę atstovai-- 

mi kitais trinti- Imi-
Vi*i jie aštriai *an- 

Neh-idžiama niekam 
* pa*imatyti. arba jiem* 

aplei-ti namu*, ku 
aprištoj".

liavo čia 
IJtvinov 
še vi kai*, 
gojumi, 
su jai* 
]iati<*m* 
ritinu*

ESTONIJA NUGINKLUOS 
YUDENICO KAREIVIUS.

Bolševikai nori taikos su 
Anglija.

Paryžius, lapkr. K Rinki 
mą pasekmė- |iarlanieiHan jau 
žinomos. I'remjeru ('lelllen- 
ceati salininkai laimėjo. Viso
kią rąšią socijali*tai gavo 
*nmiq.

Iš 548 at-tovą parlaiiientan 
ineis:

Repulilikoiią kairiąją 117.
Radikalą 52.
Radikalą MM*ijali*tų 71. 
R**pub1ik. S'K*ijali*tą 24.
Suvienytą so<*ijalistą 54. 
Di ideiitą mmijalistą (i.
I‘rogn*syvią 12<t.
L'Action lilw*ralą grupe’* 
Kons«*ryatistą ."d.

'pa*laiiga* sau )«ig**ll*»n pa
traukti Suomiją. IL*t ligšiol; 
ta* veikiama Ia* pase*kmią.' 
Oficijalini Suomija nenori! 
maišyties j Rusijos reikalus, 
(ii neoficijaliu keliu negalima 
niekei atsiekti.

Margulies suko, jog gnlą-ga- 
l»* prašoma Suomija gal ir le'i- 
stą *avo šalyj suorganizuoti 
kelis lukstanriiis laisvanorią. 
jei talkininkai tam tikslui ne
sigailėtą pinigą.

Turi dar vilties.

4 •».

PO RINKIMŲ ITALIJOJE

Keliolika milijonu darbininkų 
neteks darbo.

an
ai -

< »k i;<
-k<*lliiti.

Berlynas, lapkr. I 
kietiįa mažu panui'c 
ria ant naujo* r<

Tas pat ministeris Margu- 
lie*. nors šiaurvakarinei armi
jai pramatė* n<*išv<*ngtiną pra
gaištį. visgi dar turi ir viltie*, 
■lis sako:

••.Ve- elatig kartą imvom at
siduri; tokion pozicijon. jog. 
roelos. viskas turėjo Imt pa
baigta. Bet visimim*t kas-nors 
tokio ypatingo netikėtai Įvyk
davo ir jiasilikelnvenn išge|lw’*ti

Revelis, E*t<>nijn. lapkr. 17. 
—Estmiijo* vyriausybė galu
tinai nusprendė nuginkluoti 
visus Yud(*ničo kareivius. ka
trie tik siigryž Ėst unijos že- 
nrn.

Savo keliu, laikos konferen
cija Dorpate tęsiasi Ir* jokiu 
sutrukdymą. Bevieliu telegru- nuo pragaišties. Rasi, ir šiuo 
fu pranešta. jog Dorpatan at
keliauju Imlševikų atstovai. 
Mušiu frontą jie |wrėjo sek
madieniu ryt<*.

Talkininkai i tą konferenci
ją Dorpate atsineša netitraliai. 
Netiesa, kad jie turėtą *|ėgti 
konferencijos atstovus. Jei 
prieš taiką ka* nors veikiama, 
tai veikiama pri*i«!<-ngu* kito
kiai, žygiais.

f'ia talkininkų militariniai 
atstovai apie k<rtifcn*nciją me- 
ko nesako ufici jaliai. Nors jie 
stovi už siitruškinimą liolševi- 
ką s|M**komis. lėčiau* tyli apie 
galimą arini*!iciją Paimli i jos 
sll liolševikllis.

šiaurinė valdžia negali 
priešinties.

Taip vadinamos. šiaurinės 
rusų valdžioj prekylios mini- 
steris yra M. Margulies. .lis 
Ainurvakarisę armiją aprnpi- 
nn karės medžiaga ir viskimm 
reikalingu.

M< rgulies atvirai pripažį
sta. jog šiaurvakarinės armi
jos rolė turės pasibaigti, kuo
met Paimli i jo^ viešpatijos jui- 
darys arniistieiją su Imlševi- 
Icais. Ir šiaurinės Rusijos val
džių neturės s|M«kų pasiprie
šinti taikai, kokia paskui pa
kils iš armisticijos.

Margulies didžiai slisirupi- 
nęs šiaurvakarinės armijos 
nelemtuoju stoviu, šiandie ta 
armija savo rankose* turi jau 
tik labai mažą Rusijos žemė* 
sklyislį tar)M* E*1onijos ir 
bolševikų linijų. ‘

Bolševikų taikos sąlygos.

Jei E* t unija juielarvs laiką 
su bolševikai*. Ym]«*ni«**o armi
ja Estonijoje turės būt nu- 
ginkluota ii inleiminia ir jo 
kino budu nepavartota prie* 
bolševiku*. Tai viena iš dau
gelio bolševiką taiko.* sąlygą.

Šiaurinė rusu valdžia deda

Rymas, lapkr. 18.—t;ie»van- 
ui Gioliui, l'nolo Boselli. An- 
toniee Salandra. Vitberio Dr- 
lande». visi buvusieji premje- 
rai. ir Raimondo išrinkti at
stovais parlaiiientan.

Neturima dar tikrą žinią, 
'kiek katra partija laimėjo at
stovų. Tik kol-kas žinoma, 
kad laimėjo atstovą:

Ministerijalistai 145.
Norijidistai 54.
Katalikai 3J*.
Konstitiirijee- 

tai 3fi.
Nacijemalistai
Re*pllhlik<eli:ii Ui.

opeizirijoriis-

BELGUOS KABINETAS 
PASITRAUKIA.

Brusselis, lapkr. 18. Belgi-
Sll 

|irt*mje*rii Dclm*rnix. karuliui 
i padavė a1*iM:itydiniino raštą. 

Karalių* paragino miiiisb*.

kartu Įvyks kas nors n«*pa- 
pįnsto.'*

Šiuo kartu Ymlcničo armija 
gali Imt išgcllada m* kitkuo, 
kaip tik prailginimu vargą 
Pabalti jos vi<*špatij<uns. Kaip
kam if labai norisi dar Ittbjaus jos ministe*rią kabinėta* 
pavnrginti tas respublikas.

Bolševikai ir Anftija-
Karalius paragino i

Anglija konf«*rencijoje lb»r rjlls pasilikti savo vietose, kol 
pate taippat turi savo atstovą, rinkimą parlamentnn pnsek- 
pnrlnmento atstovą, durim UM*^ |,„H žinemms.
partijos narį Jaim*s O’lirmly. Į ....

Anglijos vyrinusvlm elavė 
jnm įgaliojimą su leolšcviką 
atstovais Dorpate nesigilinti i 
jokiem |Hilitikon. kaip tik pasi-: 
tarti karės mdnisvią klausime*. | 

f*ia spėjama, jog bolševiku 
atstovai <lės pastanga susiar
tinti su Anglija. Kml taip bus.1 SAKO, DAUGIAU NĖRĖM 
liudija tas faktas, joj. IhiIm^vi- 
ką atstovų tarjs- lm*ią* ir.Lit* 
vinov. kituomet buvęs Isdševi- 
ką pasiuntiny* Anglijoje.

Blogai išeina *u darbai- 
gle*kn*yk bi*e*. A iigl'-ka-iai 
*i*akei g ryži i dari'.iii. 
Iionia giil"*mab*i iu*
jog toji valstija paim**aii*.i 
kasyklas -avo ranke-na ir l'*i. 
*ianti nemnistam* dirbti ka 
rilloillellė- prieži liroje.

To* valstijos giilecmaberiu* , i 
už. ned:irb;) kasyklos*, kaltiiui 
veikiantįjį am.*l**ka*iu pr.*zi 
denlą Levvisą. Sake. ta*ai no
va pal’laiisė b*i*mo Įsakymo 
atšauki i slreiką. kad n«*p*ipi*l 
Ii kalėjimai!, kad tilo tarpu ’*••■ 
me*ni'*ji anglek.i*ią viršinin
kai sii anglekasini* v«*da -trei- 
ką. Tai esąs suokalbi* ęuieš 
vyriau *ylw.

f 
laimi retai kur ang1'*ka*iai 

siigryžo darban.
i Tu«» tarpu augliu ištekliu* 
baigiasi. (

šiandie Chicagoje turi kon- 
;fe*r<*nciją generalis geležinke
lių direktorių^ llim** su iipiru- 
hią tiii-e*ktorinis. Tariama*! -u- 

isiaurinti traukinių važinėjimą.
Jei lomi- dienomi- aiivdeka- 

šiai ne*u*ipra- gryžli dri’lean. 
pa*ckuiėje šiai kas im*: 

* Bu* -iislabdyfa viena 
pa.-ažieriniii i raukiniu 
šalyj.

I*eiikiolik:i milijonu ž.mmiią 
?H*1'*ks įlarlni.

Visokia indii*lrij:i vi-oj 
lyj SUstos. i*e’*llllis keikiu- 
iiiioš. Imtinai re*ikalii’*-"*.

šaiį |wilie, pragaišti*. Ii ka* 
už tn Im* knita*.’

Ii

I

l’*i-
v i-o j

i

*.»

Anglija pasišalina iš kovos 
prieš bolševikus

VIEŠPATIJOS ORGANIZUO 
JASI PRIEŠ VOKIE 

CIUS IR BOLŠE 
VIRUS.

lbitu*ieji -e-ijoj** atstovai 
išreiškė’* pa-i tikėjimą, kad 
prieš tokią sąjungą nieko blo
ga neturės ir nesipriešina 
talkininką sutverta tautų są
junga.

Kaip rytoj čia turi atvykti 
Isdševiką atstovai. Palialtijo* 
\ iešpai i /)«»-
pirmiauriai tarsis 
-i mainymo

Dorpatas, lapkr. Ki. (Suvč- 
;linla). Geiieralėj *«*.*ijoj
jaDfovą E-toiiijo-. luitvijei*. 
ILietuvo-*. Siiomijo*. I^*nkij.>*. 
(llallgmli.io* ir I kreino* iri 
1a ria:

•‘Yra |>agvidaujama *uorga 
nizuoti politikinėn ir miliia 
liiiėn >ąjunge*n \i«as nauja*

■ vi*am plole 1;h|h* 
iSiiomi.io* ir Juodąją jurią ir 

.............. •* i,' bo|š..vikiŠ
!;«•* I?u-ij..*."

Svnrbi.*iu*in* t<»* naujo- *ą 
j* ugo* tikslą* imi Imt livndrai 

: p»i-*: iroti ir ginli«*s nm« vo- 
:k«-.**’ią ir ls»l***viką pa*ii: -*ini- 

imi pavergti parul*'*ži?i*** >i*-*- 
’*atijas.

Paskelbta, kad 1u<» t’*k*lii 
:iu'ni*oj nleifyj bu* *nšaul:t >- 
l:o!ir«*r«*m*ijo» Rygoje ir Dor
pate*. Vi<*nur ir kitur bu* np 
tariamo.* to* sąjuilgees mdili 
kinė. ir militarim'** *niii!kn.e- 
m<s.

:i1*tovai su jais 
reikale su

korė* m-laisvią. 
<>i pa-kui bus tariamasi apie*
armi*t iciją. gal ir apie taiką.

Kai kurią viešpatiją atsto
vai vakar išvažinėjo namo 
gauti reikalingą militarinių 
ir kitokią informaciją. Žadėjo 
*ilgryž.ti tarties -u bolševi
kais.

i'ia nematomus kokios tai 
-|x-ko« *pau<lžia .'.t-toviis ne
turėti nieko lieiidra sii leolše*- 
vikais.

To* sĮiėku* pri-kaitomos 
talkininkams, liet juk Palmlti- 
į.-i nekii<»me*t it nematm taikin- 
ties sll lndševikais Im* aiškaus 
talkininką pritarimo. Bet po
draug Pabalįi ja ir |tageidau- 
ja. kml talkininkai veikiau pri 
pažintą jni nepriklausomylię 
nuo Rusijos.♦ •-— - — —

jai gruiiuija jau m* lmlš**vi 
kai. In*t na<*ijoniili*lai-!iioii*n • 
e*llistlli.

Vokie*tijte. re-piiblikn yra 
socijalistą rankose, via ir lai 
kimi* rv*piibliko* preaideTila* 
j ra *o<*ijali*las. Steigiamajam 
luie'ijonaliam vokice’-ią susirin
kime viešą turi se»eijalis1iii.

Tasai nacijonali* susirinki
mas nusprendė surasti Imvn ’ 
*i<»* kari** kaltininku*. Tam' ' ’’’■I'*'’J'-i*’1 
tikslui jiaskirta kmuib*1as. ši 
ln* nm. save* pa*kyri* *ubko ;/ okielij..
mit'-lą ir pavedė jam išklnit*i 
nėti visa* militarizmo galva*

Pakviestas Hindenburgas.

Siiblcomitetas tarp kilu j 
liudininku* pašaukė ir field- 
maršalą llindenlmrgą. Ta* 
•ia ntvažinvei. |»< 1 *tudi*iitni 
ir nacijonali*tiii-iiionarelii*t.**,i 
:ivh*idžia jei e*iti liudyti prieš 
siibkomitelą. Sako, to *ub- 
komite*1o nariai, tarp kurią 
yra ir radikalu (leolše iką). 
neverti kamantinėti ficldmtir- 
šalą.

Dėl to Be*rlync jau Imvo įvy 
kllsi«>: 
dcimeii-tranlam* griimojn kili 
l:asv.*iie|%iai*. B**1 į tai m*at- 
kreipiunia dėmia. Kas valanda 
laukiama riaušių ir šit«»* ga 
Ii prive*1i prie sukilimu prieš 
*«»cijaIistinę valdžią.

Vienas atsisakė liudyti.

Aną «lieiią prie*š *i*bkomi- 
teta tuiėjo lindoti buvę** vi. 
<•«• kaiiclieri* llelfferie*|i. šita* 
at*i«akė at*akyti j klail*iliiu*. 
'taloiiiiis jam radikalo ('"Im. 
*iibkomit<*1o liaiio. I |e*|fr«*ne*ll 
už tai nubaii-ta- markii: 
palmueleis. .lis užmokėjo pa
baudą ir išėjo.

Žinoma- Mnviniilinn Hm 
den. kur* kituomet vedė a* 
šią kovą prieš bnvu*i<> kni- 
y.criei vyriau*yl*<*. sako, jog 
*iibkmiiite*tas padari ne elova 
iiotina klaidą, pakviezilami* 
B.*rlyiian LiidendoiTlą ir Uiti- 
elenbtirgą. Juk tai nlmdii vo. 
ki'ėio tauto* idolii. Dėl ją ėja 
atvykimo gali pakilti l>ni*ą« 
daiktai kaip ėia. taip \i-.j 
Voki«*t i jo j.

Juda veeki<*e**ią *eM*ijaii*tą 
valdžia ,a\o pamatu<>-e. ’\’e- 
«;ai<ge*lis ir tu pačią soeijnl's- 
1ą pakiltą prieš elaluirtinę *.m 
ailinią vahižią. j. i jiem- liep- 
’ą taip elaryti llindenburga*.

I

i - <l**m«in*tracijos. No*k<* AUSTRIJĄ LAUKIA PRA
GAIŠTIS.

šaHs gali būt suskaldyta j 
dalis.

I

ji »g 

fe*

«

Berne, Šveicarija, lapkr. 18. 
I- Vie-tino* pareina žinią. 

Austrija greitu laiku tu 
susilaukti e*koitomiuio ir

politikinio krizių.
Sakoma. Austrija* vyriau

si bė neturinti s|iėką už*l"pin 
ti 
ir

VISUR CAUDOMI 
RADIKALAI.

TT

Medžioklė tęsiasi keliuose 
miestuose.

San Francisco. Cal., lapkr. 
1< J vairiueiM* Padriko mivs- 
1iu»«e* ir mii—tdiuose* tę.*insi 
iue*elžieiklč ant riuiiktilą. katrie 
lomi* eii<«nt»mi« daug |Misily- 
mėj<» i*ii***1e ('cnt ralia. U'nsll.. 
kur nužudė’* k<*turis žmones 
parodai iuio iiu-ti;.

e'ia irgi -uimla daugelis ra
dikalu -u ją propagandos raš
tai*. Kituose* mi«**tue**<* suse- 
!..*inio* ligšieil nežinote*: radi
kali! *l**pym’*s.

ciamlymii radikalą užsiima 
žinomo Aim-rikoniško lx*gijo
no nariai ir kili šalies veikė
jai jiatrijeitai. kntr’umis rupi 
palaikyti kaip vra buvus ša
lie* laisve*.

gyventoją m |ui>it«*tikiiiinio 
m l inine inio. Naujoji r< * 

I'.įblika gali *n*i*kal*lyti į d.i 
Ii* ir prisiglausti prie kai 
iiiiniliią viešpatiją.

Žymi Au«trijee* n-publikei* 
elali* pnge*idaujn prisijungti 
pri«* \’okie*tijos.Snl.ė. jog e*ama šalin, kat 

ros stovi tinkiime**nėM* pozici
jose* duoti picelbą KeJėakiii. 
kaip Anglija. Te*gu je»s gtdbsli.

Londonas, Inpkr. 18. Preni- Gi >i Kolėakiii m*|iavyk*tn. 
jeras IJoyd (ie*orgc vakar kai Anglija už tni ne*at*ake>.

Nerems civilės karės. 

Premjeras teiliau* sake’*, 
nieką* nežino, kei centrnlė 
sija pageidniija. ir jog vi-o* 
prieš bolševiku* atakos nevyk
siu. Anglija turi lirgiiiinę dim- 
gyleę nuosavą reikalu ir jokim* 
budu negali finansuoti civilč*

ŠIĄ CIVILE8 KARES 
RUS U OJE. SAVO LĖŠOMIS PASIUSIĄS 

BOLŠEVIKUS RUSIJON.

EIAURVAKARINE A7MUA ImhImiiuis piirliimeiile ši-1H pa- 
BAISIAM STO,’YJ. žymėjo ir apie* Rusiją.

- — ■ — j “Kalron pu*e’*n ture neitn-
Reveli*. lapkr. D G<*n. ■iiiėin.” sakė* premjera*, “vi- 

Ytidenie'*o iauiMik; ii - nr-,suomei nu** pnlniky-im<* tie- 
mijos |M>zi« ijn ka* | nito ar- '-iog j miglas.“
M*jn. I l’n*mjerns tarp kitko pmiiš-

A|>sin*i kia ari j* „•* suiri kino npie* \Villiaiii Bullitt. S. 
ma*. betvarkė. K .' ini b< i V. taikos komisijos narį, kuris 
Estonijoii. <’i.i j . .rimt, 
nuginkluoti

BOLŠEVIKAI 1/KOSI 
EMJ C f KĄ.

i*' kiliminei buvo lankysis I’ti*i-p':,“‘,i Ru*ijo.i»*. 
įjoję ir sugryžes pask<*ll»<'> vi- ‘
*okią sen«ae*iią api<* IkiIš**vi-'pricšlMtlševikišl.ivtas

i
Londoną* . Ii kr. 18. 

žiūrint u’gir nu, Im»I 
vis-gi tvirtin id jie 
mie-tą Om*k i kini K 
kari Jonienė leėgiinti << 
šioje betvarkėj*.

Omsko gatvėse, -a'c 
vii ai. įvykę žiaurų*
T* nai jiem.* tekę pa nti n* 
h isvėn apie l.iYIG Kn «ko ka 
r *ivin.

jotf 
Itu.

A.
M1- 
ji* 

ko

"ŠLAPIEJI" PRALAIMĖJO 
CHICAGOJE

“M«*w daugiau pagellsjoua* 
t rusam*, 

kil- ir Angliją. Ikaip rl'anciizija. Japonija ir
I l<»y<l G<*or <• pasakė’*, jog ji* Į Amerika ėmn* 

iu| e Bullittą :iekiiome*t nebuvo premj<*nis.
Ne-1 girde’*jęje ligi anam stigryžu* iš Liovei Ge*eirg»* 
kai Rusijos. Gi Bullitto visokie* **ą prancūzam* 
mę skelbimai yrn m<*lagy*tė. An katrie* ra.***.

i Pm.iciizij.i

A-
kariu.” sakė

ANGLŲ KORESPONDEN 
TAS BOLŠEVIKŲ KA- 

LEJIME

New York, Inpkr. 17. I’a- 
•ivadiiię* ėia iMilševikišk"- 
Riisijes ambasadorium I- 
Mnr1e*n- pranešė vnl-tylH*.- 
kreloriiii Lnn-ingiii. jog 
vi-us riimloniio*iii* rn*ii-.
kie* ėia areštuojami ir laikomi 
Iiegei-tinai* pilmėitii*. pa-ią 
-iąs Ru*ijoil lH»lševiką vai 
džio< lėšomis. Tni. girdi. Im 
-ią mažiau vargo ir išlaidu 
pačiai S. V. vyriau*ylH*i.

Marteli* pr<ite-tuoja. kad 
rusą Imlševikai p<*r-ekio- 

ir nn*štliejami.
ein 

jalai

Vakar fed<*rali* apskričio 
1e*i»ėį:i, <’ar|N*n1er pa*k«*ll»ė iš
tarmę. jeeg <'liicago.įe kari** 
nu*in pre»liibie*ije>« įstatymą* 
turi l*ut pildeiina*.

Taigi Cliicagei palieka “sau
sa” kaip kaulas, kol prezielen- 
1:i* ne*paske«1b« proklemncijos 
apie* deiimbilizacijos pabaigi}. 
Bet kol ta« bu* atlikta, rasi. 
im< jau gyvuoti ir pati visati
ni! svaigalą proliibicija.

Te*i*ėja* pripaž.j*1a. jog svai
galai yra tnippal nuosavyls*. 
Ir už 1e»* nue»*iivylM*s naikini
mą *:ivininkui turi Imt atly
ginta.

Londonas, lapkr. 17. — Iš 
Ma«kvo* pranešt.*i. jog bolše 
viką liaudie* t<*isinii* anglą 
Iii i k rašei ą kotr-|H>ndentą K«* 
eling nubaudę* kalėjimu ligi 
“pnsiliaigsianti l.arė u impe
rijai ištinę* Anglija.”

Kceling atrakta* kalta* už. 
išėjimą Imlševikiškon Ru*i-

pripažino lie- 
kiikniM*intii>. 

jog Anglija *11 
•ik" „lijo nekilome! nesiuntė* jokiu 1‘rn.icuzij.i atisakei tolii’.ii* 
imi itstovų l*ol-evikiškon Rusijon.'mftterijaliai remti prie-l>ol-

Negali pagelbėti Kolčatui.

Toliau* premjeras pasakojo, cuzijn padariusios 
jog Anglija dol nepaprasto to. Ne* negalima- daiktu.* 
Inmo negali pagelbėti Kolča. aini 
kili kovoje prieš Imlšcvikils.

RUMUNŲ NĖRA 
BUDAPEŠTE.

holėe- 
mūšiui.

i

vi k iškas elementu*.
Tuo tikslu Anglija «u TVan 

santarvę. 
tnle>-

apsunkinti moke*timi* jr»n l»,. bolševikų leidimo ir iiž 
*ovim«ius gyventojus. norėjimą papirkti sargybą, ptrategine!

Budapeštas, l’ngnrija. lapkr. 
IS. Rumuną kariuomenė pa
galiant išsikraustė iš šita mie 
«lo. Tvarkę mieste paėmė ve- 
*ti rngnrijn- laisva noriai. Tie 
užėmė visas aplink miestą 

vieta.*.

LAPKRIČIO 18 1919 M.

Cliicngo. — šiandie gražu* 
orą, ir šalčiau; rytoj taippaL «
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Pranešimas iš Washingtono.buvo priešingu- šilam į .id'V*- 
kui, jog išsitarė, kad dėlto vi
sa Taikos Sutarti- eisiant iii'*

. Tas gali liuli, jei neat.-i- 
ia- trijų didelių viešpatijų pri
tariančių Amerikos palai-om-. 
Vokietijo- pritarimas ne-i-kai 
t<>. I'ritarima- yra reikalinga- 
iš didžiųjų talkininkių pusės, 
t. y. iš Anglijo.-, Dalijo.-. ITan- 
enzijos ir Japonijos.

Rodos nedidelis daigia- yra pininkauli tarp 
j’lll- 
11 įm
intu
I zrubczii ii dalykų komisija' 
y a prii' ie n i. tarp l itų, dil Svarbu 
pt idė. kii. Vie..i» kau j
^ua utim va- ti’ri grizli Ky-j 
r m-, t •> prit|ečko
i- .l.moiiija. Kita- 

kad Aiiivrii.ii guli 
-avo kariii<>ini*ni' 
jieg.*i- niekelio 
. ui- • no iH-^iklaii-dilina, 
pi dii*l ą m palvini- Anglija 
u jokiu- pinigu-. Jeigu A- 
merikos Sonata- patvirlį- alui 
t iodu pridcėku. tai Amcrikos 

‘iIč.-Rti ii'*|>.*it virti- Anglija 
' Jajionij.'i. Tai liks lik dvi 

i- keturių didžiųjų tnlkiliin
• ių. galinčio- patvirtinti A- 

ifi< rifus pridėėkiis ir visą Tai-
Sutartį.

Jeigu Amerikos Senatu ii*i-
• I.'iiiimni prid<«‘*kai lap- at 

•i -’i Amdijiijo ir Japonijoj**, 
t i t i ni.-kii. kad .la|M>nija* 
uo; i pa-ilaikyli svetimą 
<iiaiiliuu*o žemę, o Anglija nu 
ii prižiūrėti, kad Amerika m* 
butų prr.-iipri. Tokiu Imdii
i .dt« iv. Taiku- Sutarties pa 
ii.tikiniiną kris ant Anglijo-
ii Japonija.-, o n«* ant Ameri
kos.

Aiiouika ii<*iii>r jn mažinti 
Kaltinio . Naujo.-io.- Zolandi

■ ir kitu autonominių ž<*mių 
l> l ai gi negalima norėti
I ad Amerika ap-imtų mažin
ti .-avu n< prigulmy Im;.

Oficijalis pranešimas.
kais.

i

LlETl lIl KA1AI.IKI nil.MtA-ll-

“DRAUGAS”
Eina ka-<ll< nu ė-4.o-u- nitlvhlK uiti-.

I’ltllM Ml.lt lite. K \l> \:
Metani- ........................................................... H5.1MI

PUM •i M«iw....................................................

Tn t .. I. . t i ...»!•, U.
kas tl'. ’ -II. II«» <| • t”
nit” x • M*
itdrch ’ % ui i t. ik i ’i. • h • i*. 
adr< l’.nt. .ti p* r«•««•■>ti i .}»• i
kum kr.' i • pfi < • m • •
ller” ntl.a '■ .| r>i n 
lrin>l.> l.u i.j

"Draugai” PubUhing Co. 
nMV.ZMSLAicM^B

Trtcfum- 'l'hll.ht <>111

Taikos Sutartis

Baisiu.-io.- ir ilg<>.-io~ pa .m- 
lio kares sLcrdynė uz ii.iig* 
11 lupkrn io, t.os n, i.h/.i-i ;<• 
191!) m. j h-i gal< t oja i laikiniu 
kai: Anglai, ri.-im-uzai. Itali
ja ir Aiuenka įteikė |x*rgalė- 
tieliis vokiečiam- stula kiivva.• • • • 
kurioje tapo i.-detos ramaii- 
tugyveninio sąlygų.-. Bet jo- 
dar m-lmvo ir nėra užtvirtin
tos Amerikos Senate.

JSenatii- m-norėjo tvutiati tą 
Bąlygų actu*, a.i. i 4. s pirm, i 
ta yru 'jautų Sąjungos Kun-ti- 
tucija, o | tą lamų sąjungą į 
eina Anglija .-u vienu halsu 
nu© .-avęs, Kanada ir kito ke
turios Žeme e-aib'iu pu Alig 

luri |h>
i Anglija .-u

iu

lijo.- valdžia taip gi 
Vienų įtaisą. j ai g 
buvo Įtuvaiuim u.l- z« m« .m.

o Suvienytus 
v i << .ubo lIK

ri šešis Iiatsu-, 
Valstijos 1.1un 
vieną įtaisą.

Amerikiečiai

visoms pritarti, „ 
iš jų. Ib*t ta- priklau-y-J 
toly iitesniiijų prid'-ėkų. į į.-ieniu

\ ie., i- . : ' . •, I.au 
turi grizli Ky- 

nepripa- 
1 v il timi, 
dauginti 

ir laivyno 
ii< pri/.iurima 

Ta

Ko

si •-

IK?
nu

Lietuvių Ekzekutvvis 
niitetiis gavo iš Kauno 
kalėdų kablegramų:

“Atstovas Amerikon 
liukus skiriamas. Iki jum
vyk-iant ir tolinus Ekzckuty* 
v is Komitetas prašomus tar- 

** '.....4- -"i Lietuvos ir
netik Amerikos valdžių.

Valdemaras.
Reikalų Ministeris.” 

žinoti važiuojantiems 
į Lietuvų.

Įsakymą Lietuvos 
Ministerijos, šiuomi

Pagili 
I žsienio 
i /rciškiamc, kad:

I i. Kiekvienas keliaujantis 
Lietuvon. ne|»aisant kokios 
valstybė- |ui>purtą jisai, arba 
jinai, turėtų, privalo turėti 
t.ietuvo- A t stovy Lės vizų. I»<* 
l nrio neims Lietuvon jleid-j 
žiimia-.

2. Norint:vji keliauti Lietu
von privalo |»usii*upiiiti, kad 
jų pasjHiituose butų |Hižyniė 
L', jog jisai, arini jie, važiuo
ja Lietuvon. Tankiui pasitai
ko, kad |His|)<>t*tuo.M* pažy liu
la tik “Rusija”. Todėl dar 
kartą pažymime, kad vi.-i |nis- 
imrlai. neturinti įui>.yiiiėjim<«. 
jog jie išduoti važiavimui j*

| Lietuvą, nebus visuoti Lietu
vos Atstovybėje.

Vieninteli' Lietuvos At
stovybė, įguliotn Lietuvos l'ž- 
sienio Reikalų Ministerijos, yr
iu Lir tuvių Ekzekutyvis Ko
mitetus, AVushingtonc.

4. Norintieji |msi>ortus vi
zuoti, privalo išpildyti tam 
tikras aplikacijas. Aplikaci
jas guli guuti Ekzckutyvio 
Komiteto raštinėje, 703-151 b. 
St., N. \V., Wu-liington, D. C.

5. Mokestis už ]His|M>rto vi- 
zavimą yni vienas dolieris.

0. Vi.-i aplikuntui, prašanti 
|His|K>rtu.- vizuoti, turi kurtu 
pri sių.-ti imliudymus nuo Tau
to- Komio arini Nvprigulmy- 
Itis Fondy vietinio skyriaus 
valdylios.

7. Vi-i Lietuvos Atstovylx’*s 
visuoti |Nis|M>rtai tinka įvažia
vimui ir išvužiaviniiii iš Lie
tuvos. Bet norintėji tik jierva- 
žiuvimui per Lietuvą į Rusi
ją ir į Lenkiją. Iiei pereiti 
l'rontą ar deniarkaeijinę lini
ją. turės išgauti iš Lietuvos 
I žsienio Reikulų Ministerijos|Garsusis 
pasų skyriaus ir Genendio 
štalMi leidimą.

Lietuvių Ekzekntyvii Kom.
(Liet.

Svečias iš Anglijos.

l larniiiAe. i| upe ibio. !y ■ 
i-ti metam- siikaku* nuo to. 

kaip pasibaigė 
• L.iosius kaiė> 
sliiiiglmi’ų. |». 
„'.iūmi-, gražu- 
\nglijw> Susiu

n«
• t • 
>a«

kibai pyko u., 
tokią nelygybę, uaug : n- Ida 
im ir rasymum prieš 'tautų 
fciųjuiigą ir prie;- pačią laikus 
bu tari p Ac-enai tą i»ui-ų nely
gybę svar.-tc Suvienytų \ ai 
lijų belui l a II lltare liepiu 
testuoti prie.- ją. .Vu;:' yis p..- 
aiuntinys Ha-mug ji..*, p. < . 
labui džiuuge-i Aim-riko- nuo 
laidumu. Jeigu >< nata- 
prote.-t •<\ U pi U * į«iu
neteisybę, lai imvu . ’.iil.la . 
kad ji- yru labai nuolaidu . 
Drauge Imvo ir viltie.., ka<| ki 
ti dalykui lengviau p**ti*i- jn-r 
Senatą, liktoji pnvzusti.. d.I 
kurios Amvid.n SemiUi.- p.» 
roib labui iiuuluidu-, butu tu. 
jog Amerika n**nui <.• lu.izim 
teises Kanadai, lmiij.ii, Ai 
FaJijai, Naujoj i /.*•);« . u jai n 
Egiptui.

Visų 'laiku- -įdui 11 pirma 
būvu ap vai < iii-i Stanio jm 
kiltoji užrube/.iiiių ualykų ;,<» 
misijų, l’iInu- švuatu .-urinki- 
mus atmetė tu- kumi-iju- su
manytąjį A metiko it Angų 
jos teisių -uly ginimą. B* t p-1 
i»y< . < > *i .
natų itirinkimu. v.o t. Lit i 
komisijos .-uimiiiy t.i ii pliti’ - 
ką pilę Taiko.- Sut r!i> ir 1 
priilėčką ji'tv itii i 
prieš 4<i.

l’ridėėk.i- i

I

kruvinoji di 
audra, j \Va 
t'., atvažiavo 

ir mandagus 
JlM-dinis, bu-

.-i.uitis kaialiu-. .Ii.- atvažiavo 
pad< keti Amerikai uz jo* pri- 

id« jimą prie kūrės.
in-cias aiig.-tasis

uavip j Ane-"i 
dėkoti. I’iimutijii- 
<:imd:i • 
v i Ju
lijos

Allierta-.
A ..vrika kaistai ir i-kil- 

lu :r_ai p!'iem<* l.;.diiiolą Mct 
'i-i. laipu žmonių apginėją. 
11 ką ji pa-latė dvasios g,i 
iy*'. | ri -ai- ir/piiolu-io- ka
• i:iom<n - jiegą. D>-nmkiati--

<u,.iiii;lų \ a!-t i jų vi-uu- 
' n mandagiai ii

• r ' j** -u i»• įgijo. 
MaJidug i.« taip-gi 

y iii'.pima- tr»*ėiojt> svet'iu. 
Aiiulijo karalaičio, liet tame 
m.'iidiigiuiie nematyti didelės 
! ai .-ty lie-. Gal n> į kardinolus 
M< reivr neimtų matę-, taip 
l.aišlo pri« niiiiiu. j' i butų at
važiavę- n<* pinmitinis. tik 
trečiu-.

Me-
Karalaiti Eduardą. Ji.
• <•

Tni juo 
.-vėčius, at- 

.,iy o tikslu 
» liiivn kar- 

U' iei< i. antra-is Be|- 
karaliu-. liečiasi- Ang- 

st> ;u i|M*dini- Išlvvarda*

mviiingai 
iuirnliiim. 
ir gražus

stovai dirim sukaitę per keliu 
un'net'itiK, Tai buvo rinktinės 
jiegos, kuriomis visi (atsitikėjo.

Atstovyls- .1 ungtinėsc 
Valstyls-M’)

M. J. Vinikas, Pirm. 
J. J. Bielskis, veik. ražt.

A. L. R. K. Federacijos Programo ir 
Konstitucijos Kritika.
r. vaujanlieji ir klausantieji: pi

nai ir tarnai, šiandie dar daug 
milijonų | tąsi lieka prie tos gy
vi iiinio sąvoko-. Imperijalėtiš- 
ki vadovai aiškinusi: girdi, 
liaudis dai bildukui y ru Is-mok- 
sliai. neįuri išminties kaip vai

Konstitucija—organizacijos 
pamatas.

K irk' iena organizaeijii - -di
dele ai maža turi savo kimšti- 
lin ija, b'institucija nustato or- 

U ; ................. , ■ ‘
I malinę tvarką. Konstitucijoje I jM„H valdydami... 
privalo Imti aiškiai ir trumpai 
jiožyniėta organizacijos tikslas 
ir budai kaip galima ji atsiekti. 
Geras pamatas užtiki imi namuiI .-augumą, tvirtumą: gura kon
stitucija užtikrina urganizaci- 

•jai pastovumą, gerus pasek-
■ mes.

Esama visokio* rųšics kon
stitucijų— siilyg laiko dvasioj 
ir atskirų žmonių supratimo. 
Reikia pažymi ti. kad organini- 

'vijomis ant plačiausios .-kalės 
yra taip-gi didelės ar mažos 

1 val.-ly Im s. Vuistybiiiio gy veni- 
i io tvarka, gerovė priklauso 
nuo v.ilsly Im'*s konstitucijos ko
ky h s. \'alstyiiių esama moiuir- 
l.mių ir demokr.ilinių. Mmiar 
kim.- valstybė*. Ih* alH'joi.ės. 

j turi ni«malkinę konstituciją, 
ik m yra iiustaly ta vieno juri- 
di-i> ■ a-!:<cii.- iiuuimrko. impe- 
r..t< liaus) sutikimu ii |iuliepta 
pildyti joj" aii’gšėiaustti įsaky

tum. Mimiirkiziuo. patvaldy st'*- 
!iivii-!'»s gali Imti ir mažose vi
sokio* rųši -s orgaiiizacijėlėsi.

Tiiia- a-imi" gaii sii-iatyti 
k"ii tilttciją sitlyg savo išmiii- 
tjc - įveriamą jai orgnnizucijui 
kokiais not - |M»li t iškaiš, mate- 
rijaliai- ar idealiu:- išrokavi- 
imiis ir... Imti joji* ponu, iš
naudojant lintidį savo tik-lam-. 
Senovėj juk ir buvo tik vado-

anizaiijos veikimui visų |ki-My tis. mes gerą įlarltą dirltanie

i

i

m.i<-n d/.iai v < ikinaine 
pato- 

avo d’inok tat iškurną ku- 
* idiioj’- v Mik.-vjodiima. 

n< lui tmgu- L<mdunu d:,r 
d i i|- tmdliligai kulbė

■ -i Amdi.ios S;.-io
ini meilingai priimami*

Iii

Ji> nakOf ’ *| | 1!
'•••e A h*.

1 1 IKI’ ' l<<*1 ••
:’nji' kaimymii ir tai

• •«« *•• « 1 i
kad t TV* did <• laikiniu • ' . ?* ii> MH tai- ,ltsi- _><< dil bi
Jcų saly- pat vilt; Aimi'k” išviru l,ah.il slinkų kmė- dui
Senatu itiL.da’fi *1. pritKė- DJi

tu.-’* 
u ai du- 
jam linkime
gyvenime ir
1 •i.ti..s > ♦ 
lijo.-
-Is

lietuviui, ne- Anglija aiškiai 
stipriai ir naudingu! paremia 
Lietuve. pa-langa* užtikrinti 
,av«» liepiįgitlmyhę n aptli
pinti .avo (mitimu augimo r i- 
kalu*.

Trumpai vie-< ję- Suvieny- 
\'al-tijo-e karalaiti- Ed- 

i-viiziavu j tėvynę. Mes 
pasisekimo jo 
tinime viltie.-.

. karalium Ang 
ištie-ų darinio 

pa-aulio tautu lai-vvi ir 
Ih i

O kąAr ik* nutilo pusėje tei-1 tojų, Im*1 jų darlmi aiškiui ajiin- 
sylh'*f Ni-kurii* apsilnnkę i nu’- dės ir neš šviesius vaisius, 

p- 
jos, komitetui, sub-komitetai Į ti tokius jM’simistišl.us daiktus jų. o krikščioniškos idėjos ut
ele. turėjo savo durims. Atsto
vai įiežiniMiavo karinis ar žmo
nės sutiks aut jųjų divizijos, 
užtat darydavo |iukluusiinu.-. 
Koinuiiikavija-gi tuomet buvo 
sunki. Galop durims buvo už- 
Imigtas—tai svarbiausius mo
mentas šios milžiniškos šalies 
istorijoj! Atstovai puola ant 
kelių, jų veiduose matylis 
dziuugsmo ašaros... Ka|M*lio- 
nas vadovauja jų maldai pa- 
dėkavonei... K amliary je nu 
lytis betvarkė: p'i|iergaliai vi
sokie. knygos t «• savo vieti>*<».
Tik aut vidurinio 
stalo, matylis. 
la<: lai Suvienytų ją Vnlslynių 
ką lik užliaigta K«>:isiitii« iju .-u 
autografais šalie- atstovų, ku
rie ją tvarkė.

Tame paveiksle aiškiai pal o
dyta svarbioji artisto mintis: 
pažymėta scena, kuri Įvyko at
likti*- Didelį Pamatinį Darbą, 

politikas Gladstunc 
|msakė: “h is ils* mosi wnn- 
derful «ork ever struek offal a 
givcn time by the hrain ntid 
piii|)oxt* of man.” \ i.-i galvo- 
jauiieji protai pripažįsui. kad 
Suv. Valstybių lam-li'Ui-ij.t y ra 
tvarkiausia, gražiausiu, kuri 
gali Imti |«a\eikliu visoms val- 
slyltėms. Koa.-titueij išteksiąs 
pra.ūd«*da ži»<«žiai.-:

“ \Ve

...oJ”" . ...........................” • * * ' ,
Visokios komisijos, sulv-koinisi- no kumpelį pradėjo mali kaliu’’- Baugiau, (įauginu tokių veikė
• • .. . . . . • a i •__ . • • ,.*2*.i ___ . i. ___2*u._- 2.1?.

apie katalikus veikėjus, kad vieš|tataus ant žmonių minčių 
man m-t juoda akyse pasidarė, ir atneš jiems ramybės, kurios 
Ki, girdi, ••Drauge,” jie pakal- 
Im’S gal gražiai apie tave, |m*1 
kad platintų tave tarp žmonių, 
tai kasžin nr sulauksi. O štai ir 
sulaukiau, knip ir ant jiatyčių 
tiems pe-imistams. Ateina laiš
kai, ateina ir pinigai, tik, 
“Drauge’’ važiuok. Ir važine 
ju. Bet to negana, štai iš Ke- 
no.-lio.s \\'is. gaunu laišką nuo 
p. T. (visos pravardės nerašau, 
nes nežinau ar norėtų). ,li> ra
šo: “Vi<’»ylw’s Draugijų virsi-

lašoniojo ninkai darbuojamės, kiek gulė- 
guii didi Ii.- r.iš-Į dumi, daug kalkime, kad užsi-

rašytų i;i. melų. Draugijų Vie
nybė išrinko mane, kad eitume 
per mintus ir sminktumėm 
skaitytojų. Mes pasisli ilgšiui- 
imsidurbuoli. kad surinkus ko- 
daugmusia.”

Ar ne puikus daly kas .’ A r lo
ki veikėjai neverti garis*.-.* Gal 
jų vardai taip garsiai neskani- 
Im s. kaip nekuriu garsių kalls'*-

.......
dalmr visiškai imu jie netekti.

Jau rodosi aušrelė, greit už
tekės ir saulelė; ir bus šviesu, 

. malonu ir linksmu.
Jnu įžengiau į daug jmstogių 

pas ’aiioiies katalikus ir retai 
kurią man apleisti. įžengiu ir 
dabar į kas kart naujas, kur 
dar niekad nebuvau buvęs, o jei 

: prieteliui, kaip viršminčtas, 
į taip mane pankus, o kiek daug 
t dar (Nistogių man teks aplanky- 
jti. O aš »o tik ir noriu. Tam aš

• r gyvenu.
Oi teikitės mintys ant mano 

lapelių ir neškit jNiguodą ik vi
sų kampelių: ti* skaudančios 
širdys jums atsigauna ir iš sa
vo gelmė.- liūdnumus išrauna.

Ištikt ųjų taip butų, jei žmo-^ 
nes daugiau (MŽinties su ma- ' 
niin turėtų.

i Man ti'’p nulosi. Kas įtalian- 
' dvs. tai pamatys.

“Draugai.”

I 
t

k

*- 
I Iii p I ple of I Iii- 1 . - 

I tliied Statės, iu order to 
fonu a mere perfect imi< n. 
establisb ju-liii*. iii.-ui’c do-i 
mestie h*an<|Ui!lily... do or 
daili amt eslablish tliis (’un 
si i t utimi... ” 
Vadinas, konstitucija nėra 

tai vieiius-kitos ypatus piula 
ra<. liet pačių žmonių valios

FEDERACUCS VEIKĖJAMS. kad nitu gero susiorganizavi- 
----------- * mo Am. liet, katalikų la-

Malunii mums pranešti, jog Liausiu i .iklaiiso graži Lietu- 
n.’jijo- konstitucijos Fislvraci- vos ateitis. Todėl kas gyvas 
jo- ir Katalikų Vienybė., šio- darbą, 
mis dieDomi. yra gautos iš 
••Draugo” spiui-tuvės ir jau 
išsiuntinėjamos visiem- ger- 
hmmiems 
kaip «|v:isiški:’.m 
.liiiinii's. y|Ki«" 
jvi-ų draugijų, kuopų ir

'•rin. csanėiii vieiivlk*ie
'' Katalikų Fciieracija.

I
I

yra
>|iaii>tuvės 

visiems 
kataliku veikėjam*.

:, taip pusau
gi ><*ki t luriatc- 

sky
sti

Fed. Sekr.

TAUTOS FONDO PRI’^AI 
YRA PRIEŠAI LIETU

VOS LAISVES.

l

Dabar lioliks
vietų veikėjams prikalbiuti 

•Joties Į Feilvraciją draugijas

pm-ish-ngti

išraiška. Taip privalo Imti «ia n<*pi igtilincias piie jos
rūmą tveriant kiekvituą orga
nizaciją. jeigu lioiima. kad ji 
butų btfl,/. Pirmieji 

<».- žo- 
the ’soplc of llic 

pilnai

Yra kita rūšis valstybių ir 
siauriau aplikuotų organizaci
jų —kurios, 
savu gyvenime iFioakiatizico 
principai.-. I (ieva.- v isiis ly giai- 
sutvėrė .avo paveikslu ir vi- 
siems protą davė. Gyveninio 
|iaiiialiiiiuoM* reikaluose priva
lo tad visi lygų įtaisą turėti.

lni|H*rij:distii gadynė baigia
si. žemiškųjų viešpačių sostai 
viens jia.-kui kitą griūva ir... 
sugrius vi.-i.

Žmonės .-vii*ciasi. Spauda 
pa-i darė visiems prieinamiau
sią. Išnaudojamieji visokiais 
budais “nepašauktųjų prana
šų” spiis-uisi krūvon savo tu
sių npginimiii.

Autokratinės val.»iy)h'*s. ir 
tokio- pat mažesnės organizaci
jos ŽH-. m*s jų veikiu; > progin- 
nii* ir konsli turi joje e.-aiaa 'Ii- 
•l>l. Ilnhlo-. kurią pat* Kris
lu- yru išpariMię- jau pirm k<*- 
liolike* šimtmei-ių. Žiauri vieš 
pačių begi muilija nuudojo.-j ii- 
gą taiką žmonių ncsu.-ipratimu.

Didelė klaida.

Mum- liciiivianis ka’ui i kailis 
Amerikoje rupi niu-ų F«*derari 
ja. i»i*t v eiki ,na- j”.- labui prn- 
diskiiiui- y ia ne iš to gal”. Pra
kilnieji mu-ų vadai, kurie tre
ko lietuviams katalikams gero
vės. padu h- didelę klaidą, kad 
savo šventą dailią nepradėjo 
nuo konstitucijos atsakančiojo 
sutvarkymo. Vi.-i Fedeiuujai 
{•rijanti. !** t neturint tinkamu, 
tvaik”.. pa.jo.- pa įlik” rody- 
!>• n t.'p-.i • los jn ;' 13 motų.

Konstitucija yra pamaimi - olirijalio pakvietimo

is. butenl. vadovaujasii^ Valstijų konsiiluciji
I

daly ka-. Ką rei-kia apdirbimu 
svarino-. įimto- konstitucijos 
žymesnei urbanizacijai galimu 
spręsti i.’ paveikslo, kuri.- man 
!•!.-- r . Suv Va!- lybip- 
litikvs istorijoj- ant vienu |Hl* 
lapu*. Arti-ta- ptn<>do j.-pudin- 
c i uJiaigimą apdiridui” ■• ••

jdžiai “\t<*
j i uitis! Štai......... pilna) i>-
reiškia mum- didelį juimokini- 
mą.

Tokioj dvasioj turėjo būti 
a|xiirhta nnisii Federacijom 
konslitii ;j.*i. M u t žmonės p:l- 
valėjo turėti bal ą jo.- . u- ali
nu* ir ralilikavime. Tai paimti- kaip 
nis darbas, kuri.- reikėjo atlikti 
prisilaikant demokratizmo 
principų ir -islcmali-k"- tvar
kos. Gera pradžia iižliluina 
veikimui pusekimngumą.

Tilo tarpu musų Fi*di raciją 
norima užauginti i did *lę t i/.i- 
n.izariją. kuri turėti: įtekmę i.e 
tuviu ateiviu gvveiiime. visis- 
kai priešingu luidu. Nežinia ie 
nų surašyta ir -,iak.*'j*muol:i 
k<>ii'titu''ija at>iuiiei;iir.i: kb įši
lto vaidu ir. Im- alnjonč.-. nori
ma. kad ji Imtų pildomu. Tai 
juk ubsurda.-! Auiokiatisku pa- 
liepimu ir prie prakilniausiu.- 
idėjos žmonių šiai.- laikais ne
liepti! rauksi.

Gul ka.- posaky., kad Fei|e. 
racijos |u.*titra-i kongresu- 
konstitucijų užgyrė. 
yratei-etiL Atsukau 
.-i- FeiL Kongresas 
nei užgini m i atmesti jo.-, nes 
|«ats Kungre.-a- nebuvo teisė
tas. Iš 1UU pai apijų tik kelius ur 
keliolika daly vav <»: prie to kaip 
kurie “šit -tuvai” n« legaliai ju- 
atsiuva'” .. i’.ii.ipija. kuno. 
r.-nii klelsmu. 'modama apie!

|.ci ivi*i !.,o. hkų. c 4 iV”
kongre 

-un. I konyre-; . Imt '.re litivi 
mammia ratifikuoti *'1 ulą neži
nomųjų” ndut.>ią ’.onstituci- 
ją. reikėjo ofii’ijuliui užkvie t i 
lira.* |xa:.tpijt' ir tu* draugi J 
jas, kurios norima (urėti F<de-f 
racijoj, -ii pažymėjimu kokio-i 
mi. tei.tiui* j** .ali urbiami.

tui gi ji 
i’a-tara- 
negalėju

ir sudaryti savo kolonijose 
lietinius <-entriis, prisitaikant 
prie virš minėtų konstiturijiti >

Prie Šios progos vėl prime
name.
metų 
vintas' 
ryl'os

\ ĮSI

s: sulaikydami ką 
aukojimo Lietuvos 
prisideda prie grio-

Šios progos vėl prime- 
kad sausio mėnesį 1920 
įvyks pirmas siivažiu- 
Am. L. R. K. Fiil. Ta- 
jo.« naujuje sąstatuje.

Feįivraeijo- skyriai 
("Katalikų \icnylh'-s”) gulės 
linkti į Tarybą sav« atstovus. 
Skyriai turintieji mažiau, i 

-’.iKbi organizuotų nariui 
rinks iki atsiuvą, gi nuo' 

2.4MHI ir daugiau organizuotų: 
Įmirių — galės rinkli |«o 2 al-| 

-<ovii. Tal y Ims miiių stiva- 
įžiuviimii bu- įtarumi 2 svl.i.I. . •
ji metus; atstovų kelionėj lė 1 
šo- ‘aprinkamo- pučių Feili*-' 
racijos -kv riu.

Galiifie drą-ini tvirtinti.i

stl. ii in’.i.tic dalyvauti. .Ve lik 
viena imi-ii parapij.*! bei drau- 
g'j°- tM'gnvo užkvietimo. Imi 
daugeli- ir k >ų iš (‘Iii.-avo- 
apiebnkė*. Vmlimt-. t**!:’, dar 
lia- mgnlima pavadinti tvar
kiu. u«-moi.rati-ku ir nėr.: vii 
t ė-.-, kad avit pytų • ui- vie
non galingoj organiziiriji’ii.

I i*a>«aigra bu-1.

Kiek v iriais, kuris skleidžiu 
negiiižir.* paskalas apie Tau
tos Foin...; visi tie. kurie kitus 
atkalliiuėj-., kad mitukotų i T. 
i*’.: visi, kurie trukdo veikimą 
diriiaiič-ių Jei ’fautos Fondo— 
i'f •h»H> •hHf!«fi:iiiifitį b'rym’i 
fiaibą. m 
ii<»rs i.r.o 
reikalams
rimo l.itų nuveiktų darbų, su
laiko Lietuvos laisvės reikalų 
stm iim: p’’*iųyn: pailgina kan
čias Lii'uvo.- žmonelių, kovo
jančių už tėvynės laisve; sl<ųii-<f 
r.a dva ią tų. kurie su didžiau
siu pasišventimu aukoja savu 
g, vy !•.; .įi>» b*vyne* aukuru. .

Lietuva šaukiasi ištiesus 
liaukas j mus. aii'eriki<*<*ius, 
i kad stotu:;. jai |iagvlhon ir jad 
dėtume mėti sunkią kovos nuš- 

j tą. Ji Imikizt iš mus didžiausios 
1 paramų-. Tuo tarpu visi katuli- 
,!:ų prie ai. jieaipę visas savo 
įtujicgiis. skelbia niekuo m*|ia- 
matuolas paskalas, kad tik su
klaidinus' visuomenę, kad sulai- Ą 
kilis mm aukojimo i Tautos 
Fondą Bet katalikiškoji visuo
menė. nui rtus visus ta- žalian- 
gas. ž< n- . i pirmyn i niekų nr-0 
iitsižve|g*lHi’.ui: aukoja, kaip 
aukojus Tautos l’otidun. urs ii- 
r ♦. jog tie. kurie trukdo T. 
tim paeiti trukdo išgavimą Lie
tuvai laisves

Lietuviai katalikai. Parimu! 
Mus pji'-’ai nesnaudžia! Auko
kime Tautos Fmidun, atpirki
me Li< t uv o.- laisvę.

J. Naudžiui.i

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

*

Žinomai per 25 metui ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar

ir gvumituoja
Norintius gauti preke* pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreipti* paa:

I Icnry J. Sęnmlzci Statė Bank 
I 41 \Vimhuigton Street, Ncw York, N, Y

---- UJ. L

I
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REIKALAUJA.rupi kūdikių gerovė. Jie visi 
prisidėjo dėlto, kad pagerinti 
jų apielinkės vaikų būvį, ir 
padėjo išdirbti daug km— 
tniktvvių plonų kūdikių la
bui. Tarpe metų darbo |m»- 
sekmių galima priskaityti į- 
steigimą vaikų sveikatos cen
trų ir 
daržų, 
manių 
jimui.
ėianėių, bet nemažiau 
turinčių pasekmių, yru 
operacijos pastangos, nes 
kai yra būtina gyvenimo 
lis kiekvienos 
nusprendimai,
kuris buvo pradėtas 
metais. Imtų tęsiama.- 
liaus. I’ž vadovą tanu* 
Vaiku Biuras

p. įtaikintas 
taisyklės

daug kūdikių miršta kūdiky
stėje. Mažiausia trys šimtai 

Itūkstančių kūdikių, gimusių 
per metus Suvienytose Vals
tijose, miršta neišgyvenę nei 
dvylikos mėnesių. Kas tai y- 
ra per priežastis?

Vaikų Biuro agentai ėjo į 
miestų ir sodžių distriktus, 
kad surasti tam klausimui at
sakymą. Jie lankėsi namuo-e, 
kuriuose kūdikiai gimė ir ty
rinėjo apystovas, kuriose jie 
gyvena ar miršta. Ką Biuro 
agentai patyri*, buvo atsjiauz- 
dinta raportuose, kurie paro
do, kud tlaugel priežasčių, ku
rios veda prie kutlikių mirties, 
ur kurio* neleidžia jiems iš
gauti kaip jie turėtų į sveikus 
ir veiklius vyrus ir moteris, 
yra galime prašalini i ir kad 

šituo- dalykus. L.*t kas tas y|Mi 'didelis kūdikių skaičius guli 
tingu, nes šimol* mus yra tui|>- 
gi sorijulistų-liolševik i vadas. 
Todėl laimi pritiko, kad socija- 
listės sūnūs pasidalintų tur
inis su si k*i ja Ii siu. .lis pildė so. 
eijalistų prograni i. ih*s neiiirė- 
j.i turtų, o šimeli nms turėjo.

Ka<la )silii*ija jį suėmė, tai 
atrado, kad jis l*nv<* piniiiaus 
suimtas už vogimą 3-ianie laip
snyje (3rd defive). .lis tada 
buvo pasidavęs vardu Fruncis 
Gallovv. .IĮ nuveilė į (.'omniu- 
nitv Serviii* lloiisv. kur Imtu 
laikę tol. kol turėję kur padė
ti. Bet spal. S d., jis iš čia pa
lu* go. Apart tu. x.-likus prisipa
žino išplėšę- prekinius vago
nu- ant Ern- geležinkelio ir 
kad buvę- i-ilai'/.ę- kito«* vie
tose.

Keletą iiiėiii-.dti atgal jis pa- 
Ih--u nuo tėvų ir išsivežė apie 
.-imtą ilulierių. kariuos pa<-iii]H*i 
nuo tėvu.

Tai-gi jus, tėvai, žiūrėkite, 
ka.- i.M-ma iš tokiu auklėjimo 
vaikų.' Ar jus u<>rile, kad jūsų 
vaiku.- butų suimtas policijos 
• n l tokiu nusidėjimo.* Jeigu ne, 
(ai žiūrėkite,kuip jus uuklėjak* 
savu vaikiu. Duznyėiu n«.-ap- 
kvadins jų, Ik*1 duos jicuis 
l'H'gą įsaugli gerais, uuruts 
„luoni-uiis. Lai >!tas atritiiumus 

įduoda juius lekciją. Jeigu j.s 
liek pnu.rljo bledivs bu'.ouiuis 
lė metu amžiaus, im ką jin pa
darys kudu suaugs .'Ateitis pa- 
r«M.ys, jeigu jis m gaus gulo. Jį 

i pataisyti nebegalės.
Spalio 25 d., l:;l V iu-, IU metų 

senumo vaikas vieno socijaii- 
. mo, (kurio vardą gulecia para- 
►yu, bet nenoriu) išpiešė savo 
tetos skrviuą ir rado apie 
4*5U.JU. .Jis buvo tėvo išauklė
tas, kad turtus i<-ikia daiiiities 
ir tt. 'tai-gi pam.uęs, kad čia 
y ra iMJ.PU, o jo draugai neturi 
nei cento, jis pa>idaluio visus 
pinigus mi kituis draugais. Ku
lia <• .a- Uažinoj", kad vaikas' 
taip padarė, nežinojo ką dary
ti, ne.- sudils išpildė viską, ką 

(lėvu- jį mokino. Vaikui pini
gus praleido ir turėjo gerus' 

J laiku-. O nulmg • socijalistė 
tarėjo vėl vargti kol užsidirbo 

į kitą fOU.UU.
Su laiku, aš manau, gau-inie 

dar daugiau.- pavą zdz.in i.- .-ori- 
julisių budo vaikų auklėjuue.

Tynuus.

j Lietuviai Amerikoje.
buvęs porą metų pataisos na
muose Utim, N. Y. už vagy.-t<*s. 

i Tėvas ramus žmogelis ir kiaus*) 
pačios. Mmina-gi įranta s s-i- 
jalistė. Ji sakė, kad neveikia 
vaikus leisti j l>a.atvirą ir duoti 
juos aptemdintu (Taip, daug 
gerinus duoti ji<m< įi:i»«> mo
ki uties vogti).

Taigi, šitas vaiku.- Imv«* |mI»- 
eijos suimtas, ka-la p*»lt< i ja pa- 
tėm'jo. jog jis tarėjo keletą 
overkotų ir kitų dalykų, kurie 
jam nepritiko turėti. Kada jį 
suėmė, lai jis prisipažino, kad 
į-ilaužė Į L. Ši moliuno, 267 
l’linlnn St. krav u*.*; ir paėmė

WORCKSTER, MASS.

Pradžioje spalio mėnesio at
sidarė jias mus vakarinė mo
kykla. Šią mokyklą miestas 
įteigė pasidarbavimu p. R. 
Rablmli, kuri daug darbuojasi 
dol lietuvių. Ji skiriasi nuo kitu 
miesto mokyklų tumiu. knd joje 
netik ką mokinama angliškos 
kallsis ir visokių moteriškų 
darbų, liet dar yra Įvesta lietu
viška klosiu kanu* mokinama 
lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Lietuviškos kles«»' mokytojumi 
yra ]k Pranas Jakaitis. Kadan
gi jis rengiasi neužilgo važiuo
ti j Lietuvą, tad. norėdamas 
]>asidarl>uoti dėl \Voreesterio 
lietuvių, apsiėmė uz mokytoją 
ir dilia visas jiastangas. kad tik 
pramokyti tuos, kurio lankosi. 
Mokina laitai tvarkini ir gerui. 
Apart to. prie mokyklos yra 
įsteigtas ir knygynas kuriame 
galima gauti dykai pasiskaity
ti visokių knygelių, kaip anglis-. 
kų, taip ir lietuviškų. Lietuvių 
lankosi gana daug: dauginus 
negu lankydavos ]uiėių liet, 
steigiamose luokyklo.-i*. B:*t 
vis gi dar nėra tiek, kiek turėtų 
būti. Reikėtų visiems vmrvcsiu. 
rieėiams pasinaudoti šia proga. 
Kaip malonu matyti, kad mie
sto valdžia, pripaži-ia reikalą 
molą ties lietuviškai, ko iki šio
lei nebuvo. <Serai laitų, kad ir 
kitose* kolonijose tas Įvyktų.

Mokinė.

t

klinikų, naujų žaislams 
daugiau slaugių ir ge- 
teisių vaikų apsaugo- 
Tarpe mažiau pnlie 

vertės 
ko

va i- 
da

CHICAGO HEIGHTS. ILL.

lapkričiu 11 d. mus kolonijų j 
gražiai buvo paminėta m<*tin’**s 
europinės karės paliaubų su
kaktuvės. Nuo pat rytu jau Im 
vo kalbama, kad lietuviai gra
žiai pasirodys. Na. ir neapsi
rikta.

Vihis lietuvių draugi jo.-, 
y jiac lietuviai kareiviui, m šyla
mi Snv. Vai. ir Li< uiv- vėlia
vas, . gražiai ėjo gatvėmis 
Apart vėliavii. laivu nešami pa- 
rašai, kurie reiškė reikaluvinių 
nepriguJmylx*s uiųs tėvy nei.

Paskui maršu* it uju- .->!»■• ve- 
žimas.]iapuuštas tautinėmis vė
liavomis, kuriame sėdėjo lietu-j 
v<* moteris, pasirenriis tauli-! 
niais drabužiais.

Svetimtaučiai gerėjo, i tu-j 
kiuo lietuvių |ia.-iriM|ymu. •• 
ypač visų akys buvo imLn ip- 
tos į lietuvius kareivius. V ie
nas anglų laikraščiu k<u-i-x|xm- 
dentas, žiūrėdami!- Į ninršuo- 
jaučius, iš.-itarė, ka I lietuviui 
tailrnip vienus niutiim- vaikai.

Ant rytojau* angliški laik
raščiai jnigyru lietu*, iu-.

lx*nkai, žiurėiiami Į |41iim1uo- 
jančius lietuvius, dūko iš ap
maudus ir nerimo. Matė, kad 
lietuviai žengia prie n**pri*. ul- 
Uiyliės ir prašu Suv. tai.-lijų 
užtarimo.

Mažiukas.

t

BINGHAMTON, N. Y.

Tėvams lekcija.

l’er daug metų luisvos meilės 
skellsjai ir socijalislui niekino 
tikėjimą, sakė, kad žmogui ne- 
rtūkulingas yra tikėjimą ir it. 
Dabar turėjau progą p.it< !ii\ii, 
kas išeina iš vaikų. k*.irii* v ra 
auklėti t'Vii, kurie -ak", kad 
e-ų lai.-vi, netikenti.

“Bingliamlon Pn -.”3 d.. -. 
in.. parodo, ką vie:*.i- vaiku-, 
taip auklėtas ]Mkdin -. šita- 
vaikas yra Petriuku- ''.iii m 
(NVycbitis), 15 metų a h.. .< .-. 
kuris yra atsižymėję.- kni]»o pa
sileidėlis. Jo tėvai gyvei.o .- 

niaus Binghaiutone. Vaiku-.. i i

lllU melui.- Kuugrenu& iš
dirbo Į-ta tymu.-, kuriui- bu
vo sudarytu- Vaikų Biurą.-. 
Tu.- Biurus buvo padarytas 
dalimi Darlio Dep-tilutih’iilo ir 
Kungre.-o paskirta jum prie
dermė ištirti 
i.ą. l.a- liei-ia-i ’ 
\io tuipc Įvairių 
tą veli tujų.

l’ei* -ept Miel iU- 
i vvnvimo. Vaiku 
rinku nemaža inli*iin.ieiji»- 
pie vaikų |Htdėjimą Suvicny 
tu.-v VaJstiju.-v. Jo pirmoji uz- 

pluoli l>u'o rma ti. Uodtl tek

f 
i 
I ir pranešti vis- 

vaikų gerbu- 
i kk-1.; mu ij

1111411.- *av<»
Biuru- -ii-

ii-

būti nuo mirties išgelbėta, jei 
jie ir jų inotvnos butų tinka- 
imii užlaikomi.

Vaikų Biuras taip-put išty- 
ir praneši* apystovas, ku- 

kudikini dirba ir žai- 
ir kaip apsieinama ku 
kurie yra silpno proto 
nerangaus ]K>budžio. Jis

i

rė 
riose 
dž.ia. 
tais, 
arba
atspauzdina buletinus su ap
einančiais kūdikiams įstaty
mais, kitus aprašančius vei
kimų kūdikių labui Suvieny
tose \"alsfijose ir kitose ša
lyse ir dar kitus 
nulis draugijoms
daiylN>s darini jų apielinkėsi*. 
Biuras taip-juit prirengė seri-

I nunok inančių 
užsilaikyti pa- 
užlaikvti kadi- 
sakant, Biuras

su pu tari- 
dirbti lab-

ją knygučių, 
motinas, kaip 
rimus ir kaip 
kius. Trumpai 
stengės Imti tarpininku ir su
teikti įvairių žinių, kurio- 
paiiii-iu kūdikius.

l'radžiojc untrų inclų musų 
'karės, Vaikų Biuras, padedant' 
l'auuško Apsigynimo Tarybos 
Vaikų Apsaugojimo Sekcijai, 
kad genuu išaiškiuti reika
lą, upsaugoti kūdikystę kaip 
ir ramybes taikai.-, pradėjo 
vesti metinę kūdikių kampa
niją. Tai kampanijai progra- 
imis buvo sudarytu.-, jiasiie- 
iiiiunl tomis žiniomis, kuria.- 
Biuras buvo surinkęs laike 
peukerių metų 1 v nuėjimo. Tu

jine i’iogi'unc už reikalingiau
sius dutykus kiekvienoje apic- 

j linkėję buvo skaitoma: pir
ma, v isuomeuis apsaugojimu- 

'-.alkų ir kūdikių sveikatų.**;1 
untra, užtikrinimas kiekvie
nos šeimynos iueigų, kad mo
tina galėtų Imti nainic ir pri- 

vaiku.-, vietoje eiti 
kad juos užlaikyti; 

'tivėia, visu laiku mokslas ki< - 
kvietimu mokyklos autinius 
vaikui ir upsaugujiiuas bei 
j.-.iziurėjinuis dirbančiųjų, vai
ką; ketvirtu, suteikti vietos 
ir progos žaisti visiem.- val
iam- ir jaunuomenei.

Beveik kiekvienu molinu 
.‘Suvienytose Valstijose išgir
do apie derinio ir mieruvin u 
bandymu**, kurie buvo duroini 
vaikų metais, kml žinoti, ar 
kūdikiai ir maži vaikui Mu
ga, kuip jie turėtų augti, ir 
kad nurodyti tėvam- ir drau
gijom* ko kūdikiam- rriuia. 
Daugelis motinų taip-put iš
girdo apie “Buk Mokykloje 
Vajų”, kitą iš inc’ų veikimo 
darbų. Luikc šio vujuus butu 
nurodyta mokyklos naudu, 
sulyginant .-u nu u du dailiu ir 
tėvai būvu rūginami laikyti 
savu vaiku.- mokykloje kuo- 
ilgiau ia, kad jie gautų pro
gos išlavinti protą ii kūną, 
ir galėtų aiškiai žiūrėti Į at
eitį.

\ nikų iii' tui- buv*u koujiera- 
tyvi- darbus. Prie tu mrbu 
būvu (Hitrauktos Įvaiiiu- ur- 
gunizurijo-, kuip tikybinės, 
taip ir svietišku-, daktarai^ 
slauĮ’ės, mokytųjų-, socijaliai* 
vilkėjai n vi-i tn, kuri* m.
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Į 
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žiūrėti 
•iiit»ti,
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WHITMAN & BARNES 
PLANT

1000 W. 120 Gatve.

CHICAGO, ILL.

MENININKAI.

Me- leikaluujaino keliolika 
vaikų musų tą-vorų ir kituosi* 
-kv nto.-e prie visokiu darbo; 
pi ityriuia- nereikalingas.

į savaitę
Kirpėjui ir krtančtal jr» ralteal**- 

jaml vuuuna«t. Ji* turi tmm*M 
iMidia Ir lcn*va durb*.

Mea pilim* jua lAmokytl Mo dirbo 
I trumpa luik* dienotai* nr rokamK 
ui mat* kaina. BpoclJaU* akyii«a 
mokinimo ant alurunu Poww mmM- 
nų.

MASTER SCHOOL, 
t. F. RanlrU FenMMa 

190 N. Statė Str.

Konp. Lake Gnl. 4 laba

apielinkės ii 
kad darlms 

vaikų 
ir to- 
dm*b(*

išlaido lai-'l* 
les. p.įtaikinta- vaikų lo
bui. Tos taisyklės buvo >ii 
darytos jmt daugel susirinki
mų. kurie Imvo laikyt' de
vyniuose Amerikos mie>tno.-<* 
užsibaigus vaikų metams. Su
sirinkimuose dalyvavo dauge
lis Amerikos veikėjų, kaip ir 
daugelis žymių -vei-ių iš užru- 
liežinių šalių, atsižymėju-m 
savo šalyse kai|s> ek-js-i tais 
dalykuos!*, a;teinančiuose kūdi
kystę; taip kad ten sudarytos 
taisykles gulima laikyti už. 
teisingus naroilymu-. k. - A- 
merikos vaikam- viii svika- 
I i liga, kad jie išaugtų taip 
kaip reikia.
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WKITMAN & BARNES 
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1000 W. 120 Gatve.

CHIuAGO, ILL.
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STONE & U EBSTEI:

WHITMAN & BARNES 
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1000 W. 120 Gatve.
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Dr. L E MAKARAS
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Dr.A.BURKE 
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< DRAUGAI
I . T,?1 .. —

t:- I

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

EONUS
Drauda Ofi a. 1S00 W. 4G St.

KATALIKlsKOS ŠVENTES.

Antrndicrin, lapkr. 18 d,
Sv. P. ir P. Br.z. uždėjimą?.

Trečiadienis, lapkr. 19 d., 
šv. Elzbieta Turingietė.

.'ikti Imlsiiv imu*. Ilal-avimai 
tur-’-ią pa-ilmivl i j |«orą mi 
t airiu.

11 >1 lotiinl.ii vadai tviitina. 
ji-- n kovoja piio* vyriau 

v l.i. kailio patvarkymo iii* 
į! I i|n.< !|t;t, liet pi !••* tilo-, kai 
>i” »tovi vyrian-yliė. prieša
is v :•*.

APIPLĖŠTAS STANDĄRD 
O1L CO. BUSTAS.

MAŽAI ANCLIŲ. SUSIAU
RINAMAS TRAUKINIŲ 

VA2INCJIMAS.

Paimta .
bu; :xpi>s.

An»d i* neteks gal porai 
vaičių.

sa

Naldi i«ti« 
Šiaudai 1 <' <
Su. \|>. • 
*• plėšikai. I'.ii 
šią. Sp’-i.--. a. 
• ję |h-i .*1uva 
nuii* lu1. ita iu Ii . -lu,

l*|ėšil ai antiąjaiii aii'.-b 
atrado p.if.ai.■ nu K<'in>-<|v. 
Kitam nžd« n.-‘- . 1 i . nuvedė
prie 1re|»ą ii- pliti ••. I*. -! .ii
šalę panaktiniu bir •> i.rii Uu 
dar kilu du j.tmni vyruku, 
broliu I [oi-v< • II. k’i' ••du dii 
bu fui OL’rJBlijll 4 fclhl |l«*l
ėiam Im te.

I)ll plč 'kn |i.i ilii .. -:.U'.u!i
pririšliin iu . ui I iii G p.i ii. i 
du tll'*džiuli po vi*ą bl|«t;i ii 
Visli* ofi*il*.

jsilllllžė ,’[!•• pi ilie;p;,l'|i I t,t|| 
Jianijo* ol’i*rn ir t -•:;■! upini 
šiuo didelę ♦.•••!• žitr- -pinta. 
Paskui vieniu ir kitur npl.ii 
sin<» tl.’ir kelia- maž- ne* "•'• 
pa*.

Sulig iiri-liijti tiudijiniu. 
plėšikai d.Ilb.lVo i bll»te apie 
4 valanda-. Buvo -iruim.i a 
pie keliolika ek-plioziją.

Pabaigoje prieš bl<'k*l iiil ap 
]eid«t ufi*ą. i* iti< -datai s*.i«si 
grobiu. Ol’i>nii*e Ine u ir dali 
giau pinigą. |*„.t lM.|,| Į,...,
la jiem* vi*ką -iira-ti.

Jiem*- apleidus bu tą, vie 
na* vyruku* p.'-ili..... .. Pa
skili pa Ii lo-a v •• ii* -:r.o l»t-u 
IĮ ir panaktiii'. Ir Intymi- pili 
tąsi prie IrlrftilHI, I ž pil-\a 
landžiu at py ši,ėjo bu* v* deG-k 
tivu MI ek-peltai*.

Vi-u laiku bit-do *kle|M* dir 
lkt dar kili darbininkai p.* 
kuriai. Tie nieku n< 'in*»j«« : 
pie plėšiką šeimininkavimą. 
Apie lai patyrė ai vyku* 
Irklivmn-. Nmi-tuliai dar 
tini neap-kaityfi. Ta- bu* 
daryta vėliau*.

I

'IIdar l.'ibjaii.
pa-.įžiūri ui n Irau 

v.1 'inėjima*. Ir jei tu 
:m*.'leka-iai lie 
Inuiiiet ir dali- 
traukiniu bu-

♦ ’liie. .•••|< 
in iirimiin.'i •

I imu 
••ii* di« neini*
| :;■•!■•*• dalbą. 
•.••U- prekiniu 
t;-'.iIhIv t.i.

• ieležinl.ciijit
1 .'i;*-nai! y mu.
j •arai n v.-ličiu,
Lit-iąs 
* ’ i k

i- migli IĮ. MI 
iizlek-ią apie 

Pa-kui varna* 
jei unvlel a-iai v i- .-d

i a dirbti.
Vfi npk-nuota vi.-«>j šalyj 

11 lalw|vfi vi-:i- ta- dirbtuve*. 
!.ei"< • •liiL.iiiii vi-kI.’h* d.-iil. 
lai. ne-tiri-li -n pia*.*yveni 
*111. K įimtu 1 ta* bu* allikta. 
ItlelIH-l ll- reikė* liek d.’lllg “e- 
I* nl •liain* vartoti ir pirki 
nin traukimą.

Ihirlta* ang|eka*ykl«»*e šian 
di«* *v;*!bian*i:i priguli tiltu v« 
• litini tarybą
•lt i .an'jlelui'ią at*liiVaiil* 
v-.' - -i tą -iiliu darbininku nu 
n» lainirti. tuomet vi-ka* bu 
•zerai. Priršiiii.*iii gi nežinia 
I a* L*;di išeit i.

BALSUOJA GENERALIO 
STREIKO KLAUSIME.

Darbininkai nepatenkinti vy 
rinusvbės veikimu.

Ju tam m nenrnkėj.i-i
‘ma* privalai m*l urėti čia 
biznio.

,\š .jau buvau b< imąs pakulį 
ir biiėia išsiimti;-. l.<-t tą pati 
vėl atkartojau, kad čia apl'nikui 
liet, gyvena. įlenkė p«*rpyku.j 
ištraukė man iš rauk: pakuli ir 
dm/ė |iet dari* lauk. Tar|idti ' 

Į r v je dar sukeikė ir |mv;*diii<> 
nuine liigiuu t Inu aš nežinau,1 
ką liiginas reiškiat ir midundė.i 

l«iiv«i iicįh rdnugiausin. Iwi j '

šiai kokie lenkai ir kokio- ją : 
i mintys. Jie taip cmno ir i-lgia- 
!-i Amerikoj. Jie įnami, kad 

• Briilgcpurte. apie lietuviu šv. 
in parapiją, gyventojai 

privalo mokėt i irkidls'-ti b-nkiš- 
kai. mir-v.................. t ir vetim*
t.*iii<*iaiii- ahierilė' am*, žino

... ' i i l»i nlge|»<i a- v ra v i> 
i na iš didžiausią h< tnv in kulnui-1 
|j«.t.
, Tokie tai lenkai ir jn minty*. 

Paminėta lenkė alėjų pašto 
.reikalai* ir m«ikč.;n angliškni:> 
; ie*alM*juju. kad g« rai žinojo^ j«»v 
■ Aiih rikėj pagciiLi-ijnma anglą 
kaliui. ,'!•.•'•• valdi "- Įstaigų-e. 
padekit.i p ištu-o. j-i stib.Muty 
>•• ir kitur. Tai ka i iau *akvi.

• • • •i apie lenku- Lietuvoje.'
I .etikai jau čia. Amerikoj, im- ■ 

lėtą sudaryti antrą Lenkiją ir 
| norėtą .*nkv ii “tiltai uaš kmi.“ 

\ argšai lenkai >■ im kur ją 
lirai, užmiršo net -avn Varšu
vą : užžavėjo ir np-v aigii.u juo.* 
tim.'iĮ liirtiiiga <t giaė Li'tii 
vamžmir.šu savo “|H»l-ki krai“ 
u tik trokšta mu*ą l.'-vynė*. 
Lietuvos. \ argšai lenkai Imk 
šia Lenkiją padur ti m- tik iš 
Lietuvo . I'7*toiiij<-. Latvijos. 
Im»i ir iš viso pasaulio, '.‘eltiii 
ją taip dideli ir kiistųs i.'jrai: 
ją svajutiė.* ncišsip t Iv s; ją sii 
kiai jau biru j visa- m>*i s. Lėti ' 
kai. dtilsikit -avn \ aršnvą ir •<• 
jums gana. •• Lietuva vra li»*- p 

Į tuviams. Bronius Jakaitis.)

i 
I

i
*J Viii. |x» pii'ln. šv. .hir rateli.* >!nnr!:i;*i <!.:» •

i

Iš BRIDGEPORTO.

!!>'!>

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!
\eiii'liiij. lapkričiu !• d., 

ii., šv. Jur'.io parap. velninė j 
ivv ku ••ražu vakarėli , n pro- 
viamu. *ureH'.'ia* A. L. Moterą 
šajilligo- i mu* kun|Hi*. Publi- 
ku 

Į gražiu*. PastelM*-tiiia. kad i *ą 
| iiingii ėin v.ikarčliii* atsilanko 
rinktinė publika.

Siiln'ta kmnislija “tiim.i'iiai 
Imtai.“ I«u|e.» i-pild" .-••kaiii'iii-1 
.-ąjimgieo : I-’. A !:«*miė 
l’adliiiu- rnleje. I>. ’i'iiknltc 

' \i.n !• • ri.|ėie. J. L •-• aitskiit-1 
11« t in’. !•• i >•!•.■. v alka tą !*•' • 

M. Ibi • am . \ i -o- savu rul' •
graži.ii buvo išni'>kii*i<is ir •••• 
rai !••-••. I‘ežisunavu p I • M. L. 

< i ui iii-l.aitė. žinoma gabi lošėja 
ir damininke. Ateity je p lė M. 
L. tiurieskaitė žada neiižil-'u 
vėl -ureiigt; v.-ikalą. laibai ••*; 
Ine dėkingu* jai uz taip • ražą 

| darlmv in.ą-i kt»o|«<».' labui.
Pašilui i'.uis lašiniui skaniai 

publiką prijuokino juokingu 
iiionnlngti v .cštiia iš Ciceru. Iii. 
sa imvielė. )• !•’• \ . Zal«*<-kiuiė.

Turėjo Imli ir prakalbą. ?st 
kall>ėtujn. p-|ė A. Jakaiti* įSą- 
go S I 
dd tūlu prii-ža-čin negalvjo at
vykti. t.ii vakarėli įmigta link ; 
Mitais šokiais ir žm.*|ėiii!s.

ši k'iu|«n gyvuoja tusu pat j 
Sąjungos i*isleigim<>. Ih«i ne- 
p'-rdaug anga, nežinia ka* |ht 
p1 ieza-ii-. S|n jama. kad i.-iga 
|čjn*ii>* šioj parapijoj n« t 1ry.*Į 
didelė* |it|še|pif|ė< ilrailgi.jo* 
daug kenkia, nes mm mu- u ko ’ 
I«»iiij«>* iiiuti-reles ir mergaite.*I
ne visus dar silpninta švarką ir 
minda ceutralinės ••i _aniza<-i-■* J
jos. B-t tikimės, kad Saikui bė 
gani augs siisipratima* (arpe 
mii-ą moterėliu.

Siisirinkiniai 1 taus kuopė-J 
būva ka* pirmą n<*'.--ldiciii mė-1 

, lies iu. J 
giu |iarap. salėje. Norinčios i*i- 
rašyti i Moterą Sąjungą. nil<:- 
širdiia: Lti.i-imn«»- .ti-ikmk* ti 
s.i-ii iiiki>.:an.

I
■

I

\Va*liing1mie. 
pa !

1

I

I
t

Koligre-iii paduota- lėliu-, 
knrtimmi !!••• *•••:• vi u
druiisfi -tteikiioti •.••-Icžinke 
lią darbininkam-. Yra 'in.'iim. 
jog kongresą- i ią bilią mm 
lankiai al-iii' šn. Jei ii. bii1u 
priimta-, -treikai ant •_’• leži’i 
keliu butu -uvaržyii.

Tuo žv iL'-a'm. geležinkeliu; 
darbininką linijų (brolijų-1 
išk.'ihm «l; • ■ • a i pakelti di-
deli darbo pr«»t«—tą prieš bi 
lią. Ta* prote-tn- lai gene- 
ralis darbininką -Ireika*. Tą 
streiką itidur-avo Ametiko- 
Darlsi l’i d. iaciia.

Sulig p! nu. pii u iaii-iai lu
'•-Iii «e|vžttlkt* 

trei 
Ino.

pakelta*

pl«*mi.
-11 eik tint i
• Imbiuilr ai. .L i tas 

n<*«lu«»i 1 pa-.kmią. 
prote«ia*. hutu 

ceneraliu t reikti.
VeiC..^.** Di»ie<> 

sutiko -11 gonerali'i 
manymu ir tuo žvilg 
rėdvta vijoms čia 1111

re
lių 
kn- 
n>«-1

r* j

‘t r
de| arija 
eikn 
■n i u 
imu

1 
f

I

■

S

S
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PATVIRTINA LENKŲ 
ŽIAURUMUS SU ŽY

DAIS.

litiVo ...I 
Hiate*. 

;i | *'i«-t ii:i 
mušą ir

laik rašėiiioM* 
lenku žiaii

KOVA SU GATVEKARIŲ 
KOMPANIJA.

Ttili-
-utna- 

kaip yra 
gat vok ii-

Ktioitiel Statė Piibli<* 
t’e- ! omi-ija af'i-akė 
zinli muke*1i ligi .*m*„ 
buvę, už važinėjimą
riai* (’l'ieagoje. mie-fas pada
vė t-i-iiimi |k*tiriją. It<*ik:iliiu- 
ja'i-.i nždraii-tt kompanijai 
imti nito žmmiiiĮ daugiau kaip 
......... .. Ib*iktilaiijanin« kad 
P« rimtieji |m> 2 centu pinigai 
Imlu -ugia/.iidi žmonėm*.

Mie-tlls sIlVo peticijoje p.'l
* mi. j«»g kumpatiijo* turiu- 

via velta* arti milijoną 
dol. Kad tilo tarpu pati kom- 
itmtija npkaimiojn arti poro- 
šimtų milijonu dol.
Tei-ėja* k’ocll vakar pradėjo 

išklnii-iiiėjiinu*.
| _________________

I 

buvusi < ’eiitro pirmininkė) Į, 

t«l«t • >ei..'ioi 4 44 IU>ta.l I a a.1

!

I

Iš TOWN OF LAKE.

I

8ąjungietė

Iš BRIDGEPORTO.

Ar čia Lenkija?

S

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. į met.

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikos Lietuviu Taryba ir Amerikos Lietuviu Tautinė Taryba priėmė 
••kančią 1 ♦•x«»liii«’it?i -imne reikale Lapk. 5 d., Pill-burebe.

“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 51Z2 nuoi."

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES
PIRKIME LIETUVOS BONUS!

Vi-ti- pinigu.* nereikia dnliar invšti. Dalia r
s.'»n.tm reikia imimkėti nemažinu $5.(NI $1(N).(NI 

ŠTrfNI.INI ” “ ”
Sė*k tuojaiR ir išpildęs aplikaciją prisiųsk 

čia. Tada ga|č**i luiti rainu* žinodamas kad savo

” ŠKUKI 
“ fltNHNI

Imtut
09

• 9

>u reikalingu mokės.

|M*rknn1

99

tuojau*
|»ri<ik*niie išpildei.

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TRFMONT ST. BOSTON. MASS.

šitmnii užsirašau Lietuvos už $

;»irnijĮ niokosi į $........................
Lai gyvuoja Lietuva’

Mano vonias ....................
Latvė........................... ; ....
Miwtag...................................

ir *11 šiuo laišku pri*iunėiu

/!

Pinigai į Lietuvą jau Nueina
PRISTATIMAS GVARANTUOJAMAS

M
■
3
s

I

Siuskite per Lietuvių įstaiga

EUROPEAN AMERICAN BŪREAU
A. PETR AUS t CO. V«Uį.i

3249 So. Halsted St.. Chicago, IU.

L. Vyrių L‘! !.i|i>|hi- le*iir.,*.ii’ • 
moja i. 

Ji- kuone ka- v ak. -r.-irinlc. - 
pampijiuėii •' tainėii d.-oo re- 
|M*liri.į:i- istorinio veikai.• ** i - 
griovimas Ka nm pilie.-.“ kurį 
-taty> seei.cj gruodžio 7 d.. 7 
v:;l. vakare. S. in nl Hali • vėtai 
l'ėj.

Keikia pažymėli, kad prie |,. 
Vyčiu |.’» kp. mėgėją rateliu 
v ra susisinele gabinu*i nariai. 
Visi sutartinai darbuoja.-i. kad 
• is veikalas Imlu geriausia .*-ii- 

Zosė.

79c

ERNEST WEINER
DRY G00D5

1800 W. 47th kamp. Wood Bti i

M.« dundam* dviguba* Mtmpu j 
liclvrrtaiv ir Kubatomla.

indeliam* paalrlakltna rausant I 
ti’-ok'e Jictcri.'olal. valkntoa dreba- ' 
tlal. kJeb'-v Ir Jekal**.

Pluksnos Pluksnos

PLUNKSNOS.
Kreipkitės raštu iš kitu miestų.

• 4

♦į F. P. BRAUCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
IU W. Vluaror. Cor. Clark 

l:.M.m ISdT. TcL Oatral 3 
CHICAGO. 11AAKOU

I

l.ieinvin Darbininką Sąjun-
* 29 kp. krautuvėje. |mi num. 

‘•••I \\. J.’Jrd Si., randa-i ir paš-' vaidinta*, 
lo skv riti.- (Sali Sta, išl).

Lapki iėio 7 <1. inėjo mi pake
liu vidurmiižiau* moieris. Aš 
tuo tarpu registravau laišką. 
I nėjusi moteris man kaž ką sa 
kė. ar klausė. I* t aš nesupra 
tau ir i įlojau užklausiau jos 
angliškai. k<> ji reikalauja. Mo- 
tori- num atsako: “Nik pa ii 
iikhv i |mi polski.“ Aš. nesupra- 
les. žiūriu į akis. Moteris rodo 
i pilkutį ir suko: “<*i paii m*. 
niotvi |h> |H*l.-kt. i ą-v k aš mi-1 

įpratau, kad ji nori siuntinį pa 1 J,b"b'ii.

siiisii ir nori, kad aš kalliėčia ‘ 
mi j.i lenkiškai. A- jai sakau, 
kad «*mi lietuvis: kalbu augliš i 
kai. gi lenkiškai visai nesu
prantu. Ji mai angliškai gerai 
-uprato.Siipyko. aki- išvertė ir 
•aku nuin;“(*i pan nerazunii pu 
leiski i poinędzv |N*l:.koni žy- 
jikas lietuviškai reiškia: ar 
tamista nemoki lenkiškai it tar
pe lenku gyveni.

Moteris k.-dlin lenkiškai, o aš 
angliškai. Aš jai sakau, kad 
gv vemi tarpe lietuviu, lie tar|»e

P

IŠ NORTH SIDE.

Praeitam mėnesiniam 
rinkimo I.. V. -*> kp. sutarė nu
siimti paveikslu*. Paveikslas 
Ims padalyta* iš visą nariu 
skirium mi*ilraukt 11 pavei!:*ln.

Todėl vykdinkim šitą sutari
mą. Visi narini lai priduoda sa
vo vardus l»ci pavardes bile 
kom. nariui, k. t. A. M arnikai. 
I’. Sintimi. B t 'iirairiui ar I* 

Jaunutis.

susi

i

i

I

Lietuvis Advokatas

Jj

9

RED. ATSAKYMAI.

PRANCŪZIJA REIKALAU
JA 600 VOKIEČIŲ.

Paryžius, lapkr. 1.’. Aug- 
•-iau-ioji laiko* konferencijos 

imvln kitimmet buvo paskyrų 
-i komisiją s 
Vokiečius, katrie karės metu 
pm-ižetigė įvairiai* savo kri-

• iunliai* darbelis.
I’i • ••iizi i.»> vyrimi-yln* ko- 

i n • i m inv»* sąrašą. 
I‘ ■ .i reikalaui.i apie fiOO 
voku-ią pairuukti ntsnkmny-

surinkti visus tuos'buką, ir dm ėia yra viena be

|

P nui G. S. Mockui Bose 
land. 01. Tami-toM pranešimą 
negalėjome patalpinti i šešta
dienio nutiiari. nes jis jau bu- 

■v<i sustatyta*, kada kra-a nt- 
tn-š," Tamistii- laišką.

P-nui P. Pilkiui Chic&gojc. 
Mes patnTmine. kad žmonės, 
norintieji siusli rubus j Lie- 

'tuvą. ttešfų jlto* i 

nijo- |{aitdmioji> 
i’emėjn skyrių*, o 
vatiniu* a*nicni

Lai Plevėsuoja Vėliava
...Kiekvieno Lietuvio Namuose...

K----.-.................
Talofonna I’ullman 44

DR. W. A. MAJ0R
GVUYTOJAB U4 

CIllIIlllGAS
CMImm 11714 Mi<*Uaa Av*.

Adysoa 4:44 Iki 4 nryto — 1 Iki
7 po pietų — 4:34 iki 4:44 vakare.
NodHlomla auo 14 Iki 11 Hryto

K- — —.............

Dr. S. Naikelu
GYDYTOJAM m Cmni'BOM 

4713 Ko. Aj.hu*d 
rttoao Dvu«rr IMS

Cicere oroee 
4447 W. 14-tk >t 
Phoae Cicere M 

Rcckk-tM-ije MM W. M-tfe at 
l-hone Pru«i »et 4(14

į —

veik iš didžiausiu lietuvių kūle 
niją A menkoje. Lenke baisiai 
užpyko ir -ako man l**hifkai. 
“T11 p* iri polaki žy.m. n pa n 
jak neumy p<M«ki niek neisi
ma biznos totai. I*» tu tilko po- 
laki žvjo.” Lietuviškai sakant 
butu: ėin vi-ur gyvena lenkai.

savo kolų- 
Kryžiaus 

ne pa* pri-'

I

K

Nėra gražesnio įlaikto papuošti lietuvio įminą kaip 
ženklą* jo prigimto kraštu.—tu kraštu kuris po tiek ilgą 
įimtą vergijos vėl atgimė, liko liuesą*.

Ilgų laiką mr* almjojome kokia ištikrųjų yra Lie
tuvos vėliava. Dabar tikrai žinomi*. Jonas E. Karo
sas ir Jonas J. lloiiuums grįždami iš Lietuvos parvežt- 
tikrą Lietuvos Vaistyk** vėliavą. Ta vėliava kuri <la- 
Imr plevėsuoja |mi visas dalis laisvos Lietuvos.

Tą vėliavą galima gauti visokią, gražią ir dnr gra
žesnių—ir už žemą kainą. Tuojau užaizakyk prisius- 
dailias savo užsakymą su pinigai? adresu:

“Draugas” Publishing Co.
18H Vert 46A Street, ducaf^DL

VĖLIAVŲ KAINOS:
N<». 1. Drokk; 12x18 rolių: nnt lazdutės su 

paauksuota viršūne...................................
No 2. šilkinė: 12x18 rolių; nnt lazdutės su 

paauksuota viršum* ..................................1
l’i prisiiiiitiiHtĮ mes uiuiokttuic.

Draugijoms. Komitetams, Krautuviiinkams ir 
Agentams j m* r knn t daug, duodame nuošimtį.

.25

$1.<NI

Po valgiui Dvu’mirUk. kad grrtau- 1 
aiaa valataa tavo aliuviui yra F7ATO- j 
NIC. I’raAalina vaua acatnacumu* 
cuv.rMnnimo, o ta« rauku, kad rei
kia patn.-rmtl vioea Varduodama 
pa- vlaua aptlakorlua l

JOSEPH C. W0L0N 
_:eft!Y!£ Advokatą?

I
I

j;.

sa MI I-A KAI.I.E 8TREET
Gyvenimo Tel. Humboldt 47 

Vakarti. 3411 W. 33-n<l street 
Tel. Rockvrell 4»Dt 

CHICAGO iu-
X

I
>
♦

Numini prisiuiiėiu $............... ir meldžiu man
prisiųMi vėliavą Nu.............mi ta išlyga, jei man vė
liava nejiatiks galiu grąžinti atgal ir gauti savo pi
nigus.

Vardas, pavardė...............................................................

Adr**a* ...

\lip»!n- . ...
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