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Angtija (kumoja Blokuo
ti Pabaltijos Viešpatijas

Nenori, kad jos taikintus! 
su bolševikais

NUTARĖ TAIKINTIE8 PA- 
BALTUOS VIESPATU08.

Ar galima taika?
Konferencijoje dalyvauja ir 

angių militarinė nurija i* tri
jų ofteierų. Tiraa* iš jų yra' 
(Htlkininka* Tallens. Pastara-' 
si* apie konfen-nr-ijo- pasek
me* tuojau* praneš savo vy- 
rtausvhei ir talkininkam*.

Tieua* Itevelyj viešįs anglų 
oficiera* |m*akė. jog ji* neži- 1 
nųs. kokias instrukcijas turi la 
augių misija Dorpato konfe
rencijoje. Bet, sako, ji* gali 1 
pilnai užtikrinti štai kų:

Jei lik Palmltijo* vieš|mt>- 
jo, nutars laikintie* *u holše- 1

0MAH0J SUAREŠTUOTA 75
Kumnmnua.

FITZPATRIOK PAVADINA 
OARY AUTOKRATU.

I

(Nelengva suprasti, ka* ten 
daroma. Pirmiau buvo praner
ta. jog bolševikai nenorėję nei 
klausyti, kuomet jiem* buvę 
imrakyta. kad taiko, klausine- 
Pabaltijo. viešpatijos veik- 
kiančio* išvien. Dnhargi sako- 
mn. jog to vi.-š|mtijų la-ndro 
veikimo reikalavę patys bolše
vikai).

Omaha, Nebr.,.(«!. J. - r; 
rasim*, riaušes čia ligšiol su- 
areštuota 7* luinai'>. I**t* val
stija* gubernatorius tyrinėja 
riaušių |irieža«1į. Jam |«agel- 
bsti valstijos agentai.

Gen. \Voml (irnm-šė. jog 
miestas aprimo ir ji* galį* iš
važiuoti.

Anų dienų kareiviai tavo su
areštavę vienų juodukų. Ji* 

vikniis Anglija tuojau* *n-ta'vc> intariama* užpuolime vie*į 
stabdy* siuntimų maisto ii 
prie* kiekvienų vtaš|mt ijų pa- 
skelta blokmlų.

no* Imlios moteriškė*. 
Militarinė valdžia tečiau m*- 

gavo prirodymų jo prasižengi
mui ir paliuoravo.

ITALUOS KARALIUS RA- pąMnonroa policijos viriininkų.
TIPIKU0SIĄ8 SUTARTĮ

Paryžių*, tumi. 4.—Gauta čia 
žinių, jog Italija taiko, nutar
ti ratifikuosianti karaliau* 
dekretu, kuinurt šalyj pakilę 
nesutikimai ir nerimavimai.

Sulig Italijos konstitucijos, 
karalių*, sakoma, turį* teisę 
taip pasielgti.

RUSAI PRADĖJO 0FEN8Y 
VĄ PRUS BOLŠEVIKUS.

Pabaltijo! tautos tari konfe-
rancijų Dorpato.

Dorpato*. *|tal. X—8fui lių I 
dienų rusų šiaurvakarinė armi
ja pradėjo ofensyvų prieš loT 
š-viku*. Atakas <lar nenu! * -ųi- 
to* tiesiog prie* Petrograilų. 
l*-t rusai sakosi jie trumpu 
laiku )m*uk*ių tni* keliai*.

or-n-yvų pirmiausia prade, 
tn prieš Pskovu, kurį n-ienai 
ladševikai vrn pnėne- mm rii-ų 
ir nuo estų. Getu Yiidenič 
yra Narvoje. Ilu*ų utnkų veda 
gen. Vmlnianko.

(Prie progo* reikia pužymė- 
ti. j«g •’Dniugo” teh-vriiimoi 
i"- Paimllijo* apie |*>r(| karių 
l»iv< (mminėta. knd K«t<mijojel 
••eiklų luillgiidž-ni. knd jie ten 
turį -av<i štabų laikinų vnUžim 
! :id estai juo- n *rj iš ten išvy
ti. Ta* netiesa. Kaip flrv-lyį 
taip visoj K-tonijoj nėra Imli 
gūdžių. Bnltgialžių vtinln. bu
vo minima* klaidingai vietoje 
Imlių ni-ų. ty. tų. katrie ka
riauja prieš rnudoniio-iu- (tai- 
ševiktl*). Reiškia, knd Fotoni
joj veikia ne taltgudžini. tat 
kolėakinini. K-tai juo* nori iš
varyti iš *avo šalie*. Ne* ten jų

Prez. Wilsonas kiek sveikesnis
Sutrukdyta belgų karaliaus 

kelionė
Wasliington, *|ml. 4. —l’ž- 

vakar |trtaš senato kimiitetų 
streiko reikale idtam, industri
joje išnaujo liudijo F5tx|mt- 
rtak. streiko komiteto piruil- 
įlinka*.

F'itx|iatrtak fmjuokė |dtatm 
kor(M>racijos pirmininkų, ku
ri* prieš -enato komit-'ų, 
daugiausia kalls'-jo unijixavi-i 
nu, dirlituvių klausime. Stiei- 
ko komiteto (urmininką* įm- ;

ta*i’i^Mirto’trtcta"rrikataul?«.;"’i,M,m, P‘>-'1«Ūa; Gravson Sergantį prezidentų aptanU 
(•«rv *a1cn. noania rvi- J|»rrxHlwit<» lritatn«> inniitiiin-

kabi stoti nriutraeijan -u *tn i ikwm° ’,,k’ »*’• *" ,n“ k"’ ,*i*i"* 'V,'hr ir
kininkai-. Tn. aišku, kad 1ui^.!»,"Ai', l«'^j'"‘“- ‘1-----
gali sakyti lik autokratu- ii' V,,b,r l-'^ly.lusių m- 
tironu*. |

Garv tvirtina, kad *u .tariu i”"' **‘
ninkai* gražiai apsieinama, jie j *uW'" "~
e*ų gerai aiunokami. dirta jb il'"l,',,*,,‘> *U*dnna«. 
kuageriausi.ee sųlvgvse. Kilt- r'k k** '•’k,nU
patrink tad patarta Garv pusi-Į"'’"'""'’0* kw‘*,H «’•* l«‘>‘* 

hikra**iai kwk vėliau 
ofirijnliuM pmnriimui.

i

PREZIDENTUI, SAKOMA. 
LYG PAGERĖJO.

\Vasliing1onan nt važiavo ser
gančio prezėlenlu dukterys mi 
savo vyrai* ir broli*.

Beržų kardinolas prisiuntė 
|tn-xi«b*nio vnnlii telegramų: 

"Priimk mano *ini|Kitijų.
Washington. <|ml. 4.- -Vakar Meldžimei už t.-im-to* greitų 

žyiuėjti, kad o'rįtiiižimra. .ta?.ip r-onali* Prezitlento |m*veikimų."

Wa«hingtonan suvažiavo 
ridento namiškiai.

pre

Sulig generolo \Vood reko- 
memlavimo, miesto taryta au
torizavo paimti policijos tar
nybon šimtų poliemunų dau
giau. Visų policijų stipriau ap
ginkluoti. Policijai |mvv»ti du 
kulkasvaidžiu, JH rtaušiaių : 
šautuvų. Mis automobiliu* ir vadinti savo žmonų ir pereiti 

|a*r plieno kor|H>raeijo« dar-visų eilę motorinių dviračių.
Piliečių kamitelo susirinki- kimokų lušnes. kuriose tie gy. 

me nutarta pareikalauti paltai, vena. Tuomet ji* asmeniškai 
jo* viršininko pasitraukimo iš.j*»tikin> apie jų gyvenimo *ų- 
užimamo* virtos. Gi paitaijo* įl.yim*- Tenai jam jo akys at- 
suprrintendcatas turės hut jitatarys. 
jarkrlta* kit*u de|*rtnmen- 
tau.

Pati gi mižMo

kilų žymių šio* šalie, žmonių.
; Vakar buvo (m-klydusių m- SutrokdyU keUonė.
|lei*ingų ximų. kanas Mm*aeiji..

Belzų karalių* *u savo žmo
na ir sunarni šiandie vieši Nev 
Turke. Gal šiamlta vakar* jt« 
iškeliaus Ik et <>na n.

Vakar ji* čia oficijaliai bu
vo |triimla*. lškilmyl«ė*e daly
vavo giitarnalariu- ir Ne« 
Torių, majoru*.

IM prexident<i ligų* kare- 
liti- vakar at*i*akė eiti teatram

Karaliau* keliom- sutrukdy-

Gi šiandie Gary a|tie .tariu- 
atakų būvį ir stovį pasenta 

Pati gi mMMi palieja bas tik nuo manadžerių. for- 
imilėta ant pumnilitarinm pa-Gminų ir kitokių dirlituvių vii 
stovio. Ir bu* lavinama *(**■•• -*tatakų. katrie |aily* *krtau- 
jalio in*|M*ktortau* priežiūroje. *lkta ir *|mmlžta darluninku-.
stovio. Ir bus lavinamu sjss-i- jšininkų. katrie |mtyi

Visgi yra par.. ra*.
Neuralogistas i* Pldladel- 

|dtijw*. Dr. Ib-n-um. kuri* ap
lankė srrgantį |<rvxėb-ntų. *a- ta. Italmr visa lankymosi po 
ko. jog |>rv*i<lenta* (mmijingal šalį programa tarė* Imt almai* 
serga. Serga ji* nuo |ter*idir- uyta. Nežinia kuomet ji* galės 
lamo. Liga jo takiau* nepo- atkeliauti čionai.
gubbi. ne* yni *ti|irn* iš prigi- Sakoma. karalių* i* Bostono 
mimu. Jam Imtinai reikalinga* k.-liau-ią* į Butinio, gi i* ten j 
ilgoka* ramu* atsilsi*. Kalifornija.

Bruaortl*. *įm1. 4. — Tarpe 
Belgijos ir Lukscmliurgijo, pa
kilo nesutikimai. Belgija at. 
šaukė savo |M*iuntinį. Belgija 
ne|mtenkinta. kodėl I.aksom
ini rgi ja ekonominiai* rriludai* 
rišari »u Prancūzija.

tavima* Kolčakui duoda teisi'* 
imsenovi-i savintie* Estonijų. 

(kaipo neatskiriamų Rusijos ua- 
i'lj. Italmr tie ru*ai (koleaki- 

niai) pradėjo ofeosyvų. Jei 
ofensvva |mvyka. estai atsikra- 
iy* jų).

yį ĮNLi&llfittO

Pirmųjų ofeasyvo* dienų po 
(irtų buvo pranešta, jog rasai 
savo ofeusyvoje pažangiaoja. 
Atakose pima* vieta* ūžime 
anglų tanko* su amerikoniš
kai* šarvuotai* "t rako ta." 
Nuo liolšcvikų atimta keli so
džiai. Paimta netaisvių ir knl- 
kasvabižių.

Pranešama, kad Andiju* 
laivynas atplaukė į Eetonijo* 
pakraščiu* su tikslu gelbėti ru
sam*.

Mandie rusų kareiviai vis
kiam gerai aprūpinti ir ap
rengti. Anglai (iristatė ji-*m* 
avalinių. Dėvi jie ir ameriko
niška* uniforma*. Vyrai |*tk:- 
licje dvasioje. Koko, jie pramu
ši, tang, į IMrogradų.

ttficierai tvirtiraų jog mušiu 
tankuose nesutinkama didelių 
IsJsevikų skaitlių, kokie buto 
piamalomi. Jie mano, jog bol
ševikai žymų skaitlių l.ariuo- i 
menė* iš šito fronto |M*iuntę 
prieš llrnikinų.
Taiko, pienai ra bolževikaii.

Dor) uite turi konferencijų 
Palmltijo* viešpatijos. Daly
vauja atstovai: Lietuvos. Igit- , 
vijo*. FMonijos Smir.iijo* ir, 
pruvizijonalė* šiaurinė* ltu*i- 
jo* vablžio*.

Konferencijų sušaukė Ftatm U«dtx. komendantas vokiečių 
nija. kurio* atstovai nesenai kariuomenė* Palialtijoje, |m- 
tari-si *u Imlševikų atstovai* »•** įžciiKinntį laiškų genet-o- 
šale Pskovo. Tuomet Fšdonijo* ,ui Dūri. Britanijos mililnrinė. 
atstovai (pnriamentalislai) tnisijt* viršininkui. Be (o. von 
liolševiknius buvo pranešę, jog "ler Goltz to savo taško turinį 
Palmltijo* vii»|aitijo* atsisako'•^'•ė paskelbti vokiškiem* 
laikintie* *u Imlševikais pavie- *' 
niai. ta-t viso* taialrai.

Konferencijų eta v«ta E«to- 
nijo* |irenijera* Strandmnnn.

Dorpataz—ivarbi virta.

|h>r|mtii* visai* žvilgsniai* 
yra tinkamiausia vieta suva
žiavusiems atstovam* g.-rai ap
galvoti, ar galiom su liolševi. 
kai* vesti Inrylm*. ar galima 
*u jai* laikintie* ir jai* (m-i- 

itikėti.

iDorptn* garsu* -k.-nlynč- 
mi*. kokia. In>lš..vikai yra at 
ilikę čia praeito -au.in nume

siu. Ibilševikai čia nužudė 2Ž4*1 
'žmonių, tame -kaitliuje ųit mo
terių.

i uždai.- j iinlisų 
: maro- (vaiilfs) 
trokšti.

Atstovai pirm 
{aplankė ir apžiūri-, 
I kamara*.

Berlynas, -imi. X — l.'iJUMi 
įlarbininkų demonstrneijn, me- 
tu Mueller gatvėje kareivini 
šaudė j minia*. Viena* žiiHim- 
nušauta* ir 10 sužeista.

Tokie žmon.’-* visuomet jau< '
|Mk«. ji« dirbtai-ėse dklž-c- BttGV KARALIUI NORE- 7 QCMT|| RAD TQ| ĮjlK 
m* .tarldainkų netari streiko. JO APLANKYTI SERGANTĮ 1
nrlm itarbintakni visai m-t n-i-I PREZIDENTĄ. PASIUEIA
g 4 • GS

Vi*u* tuo* žirnine- 
plienine* 
ir |Milik„

konfrrvncijiM
liankti

VON DER GOLTZ PUČIASI 
PRIEŠ TALKININKUS. 

Uždraudžia anglam* gyventi 

okupuotam vokiečių 
teritorifom.

lygu. *p»l- X—4iru. von der

i vokiškiem* 
laikraščiam*. išleidžiamiem* 
okupuotose vokiečių teritorijo-

Nesenai von der Goltz buvo 
rašę* generolui Buri, jog vo
kiečių vyriausyta- nekonlro- 
liuojn vokiško* kariuomenė* 

. Kurlundijoj ir neturi *u ja nie 
I ko Is-ndra. Dar ji* pažymėjo, 
(jog |si okiipu.ita* teritorija* vi- 
|-akta* piktndnryta.. atlikinėja 
ginkluoto* gnujo*. už kuriu* 
n.urnli atsakyti nei jis. n«*i vo- 
kiečių vyriau-yta'-.

Tuomet gen. Durt |mreiknlr- 
vi» von d-r Giiltzo. kud ji- iš
vardintų vnnliis žmonių tų ar- 
ganixacijų ir gaujų, kurio- ut 

|- -ako kl»u*yti vokiečių vv- 
(rtau-yta*. autoriteto, artai ku- 
im* atlieka fe-autoritn >tu* 

Idarbu*. Palmignje gen Bitrt 
p. i*iiiun-'. jog vokiečiam* 

.imi jau buvo aika* aid. 

. b.urta-kliją, ta-t ji,- tu ir lig 
in<-ju-idar>.

ll

Aitriai -taškė.
Von J< r Goltx j tų laiški ge 

nerolui Buri laitai piktai ir 
įžeidžiančiai -ifrakė. Jis pažv 
utėjo. iog at*i*ukų* di»ku-<mti 
«u generolu Buri Kurlardiju* 
npleidlitto klausime.

Gi kn* jm'yti išvnrdinimo 
vardų, tni tas rrikahvimn* 
kaip jį. taip į sičių vokie.'ii.. vy
riausybę Intai {iridžių*

Von der Golls laiško gale įsi 
žymėjo, jog ji* pertraukiu* vi 
šokiu* ryšiu, -u generolo liuli 
misija ir neleidus nei vienam 
an.lui gyventi Jo okupt.'ito** 
teritorijo>e.

Tirpsta jo pozicija.

Tu.) laišku von der Goltz- 
įžeidžiu m- vien Angliju. ls-11 
visus talkininku*. Ne* grti.l 
Buri mililnrinė misija ėin re 
prezentiioju vi-n. talkininku*.'

įteikia [atžymėti, kad von 
<ler tioltzo |*>ziei.in Paimi t i joj 
tirp-la kaip -tiiego kalva. Pir 
me-nium -av<> laiške, kur- n> 
t> ..keikta* tiesai, ji- ItlIVt 
or.'-itarę*. jog vokiečių ' n 
ri.iumenė Pataltijoj yni Inu 
giau nieką*, kaip tik |>a|>ra-ii 
t Muamžiniai grobikai.

• 'ta gauta žinių, knd vo1. 
šių vytiau-il. -ilstataliiii*] *, 
tni >avn 
mai-tų i 
*yhe. j i 
Palmltij

kuoja. « ■ ........ ..
Tuo tarini šiamlta *tn-iki.-.!Bet jam neleista tu padaryti. 

*akė F'itx]mtriek. yra kimge. ------------
■riausiam stovvj ir pei-kmin-
gai vtslamu*. Vi* duugiau jilta. šj* taigų karalių- buvo -umr- 
no dirbtuvių uždaroma ir nuo-'tH, keliauti IVa-liiiigtonun in- 
Inl tliilėja streikininkų »kn»t- 

iliu*.
j ANGLUOS PREMJERAS

APIE STREIKĄ.
krutančiai* paveikriais 
aitlrinaii vyriauzybč.

New York. *|ml. 4. <*ta vie-

Su

eognito (|iu»ivadinu* kitokiim 
jVardu) ir lenai llultuo** llu 
:iiuo*e aplankyti sergantį pn- 

I sukiltų.
( Teeinu |m-xi.b-nto |s-r*omili* 
gydytoja* Gray-on karaliui te- 

jlegrania pranešė, jog karaliau* 
sumanymu* m-išpildytimi*. 

vyriau.y- pnnidmta* negali priimti
Londonas, sjml. 4. — Kol

1 ka* konferencija- i.
'Im'-* atstovų *ii streikininkų va- j°kių lankytojų. 
>lai> nisIlKsln |mgeidnlljiimų 

{vaisių. Geležinke|ie>'-iiti *trei
kuoja.

Vyrtau.yl*- nori, knd *trei- 
(ka* tuojau- butų atšaukta* ir 
tik tuomet bu- galimu pradė 
ti Inrylm. *u darbininkai-.

Streikininkai -aka. bud Ir 
rylm* reikia n-«ti ne|M*rtrau- 
kinui streiko.

į Premjera* IJoyd George 
iui*|>r>*iid<- vyrtau-yta- |*<zi«-i k 
jų ir |iii.itei.inimii- nulyti vi 
•iiom* krutančių |mveik*lų te 
iitriio-.*. Sii-iiinku-iem- į |e 
litru- žmonėm* i 
r.Mlmna štai ka-: 
"Vyriau-yta- nekovoja prie.- 
amalų unijas, kurio* yra pu 
(mžintn* faktorin* industliji 
liinm šalie* gyvenini.-. Vytinu- 
*yta- kovoja prieš .-k-tr.-mi- 
(u*, kurie idakimgi vi-mum* 
m- 
tie!

I ___ _ __________
DIENOS METU APIPLtSt 

BANKĄ.

Važinėjimn* galvekarmta 
t'liirngojc neatpiginta*, nežiū
rint teisėjo Smitli nu-prendi. 
ūmi. kuriuo sugriauta Statė 
PuMie l'tilitie* komisijos pa* 
rėdyme*, leidžianti* gntveka- 
rių kompinijai imli nuo žmo
nių |«« 7 vi-tilu*.

KoniĮuitiija padavė ii|*-liari- 
jų miL'šėiau*ian valstijos teis
mini. T<-i*.'-ja- Smitli sutiko su 
ap-liiieija ir Įialiko tole*niai 7 
rentų*, kol netar* *avo žodžio 
augšėiau*ia* tei-ma*.

Baltut mie-to advokatai, sa
ko. <liirl>uojn*i. km! augščiau* 
•iii* ti-i-ma- ktioveikiaii* iš
rištų tų klausimų.

* gyvenimų 
kaltų žmonių 
in.”

Karu** City. Katu., *pol. 4. 
,- Vakar ryti-1 įlojau- |"> atida 
|rvmo latako* l'nion Avė. Bank 

«>!' t'ommerre bn*tan ita-jo p-n 
ki plėšikai. Jie -uvuri- pl'u-tii 
tu'-n kamaron tanki* pt«-xid<-it 
Ių lloadin. keturi* darbiniu 

u* ir du d<-|*ixiloriu ir |«|lt>'- 
.ii Ą*i.<Mi.

ORAS
SPALIŲ 4. 1919 M.

t'liieugo. Vė-iatt ir m-pa- 
.tovii* ura. -ininlie: gali Imt 
lietau*: rytoj lietu- ir daug šal
čiau.j I |go

. .......  ! ^iiituiitciimiiiimiiiniiiiiiiiimiiiiiuiiiiiinimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiii 
ant (mlų Im, [B

tteag'smas

Draugystės Švento Jono Krikštyt.

tinta Aku Btanin TlklCTAS 2Sc

knriiiii'ti. re-i siunti* A trim h.. kc■ •i k • ifik« li»*« mi isit ii*. Ir p*i tn- tri iH»ti ttrmtvtita’- s
-avail* laiko vokiečiu ' nttrni. I’nlijau- (ri d u..11 ir H Trrim 5 n!, y* petį
ioj -ti-ilnuk- krizio. Įtik paskui -t ... į tarvlei. .........................

Ned., Spalio-Ckt
MILDOS SVETAINĖJE

3142 S Bal’icd Sttm

J9’Or 7.
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“DRAUGAS” 
_ ixruvsjnajr bazį-t i airar 

Baliau rviuzsitiaa oo, sm.

TKRNH Of SI IIM-Rimon
Oee Tcr ••■•••■•••••••••.••. • OSAS
Btx Mimih.......................................SSjM
narsia,'* I4u Ina........................SS.M

Adirru-inc ralis, vo ,p[4k.ll«> 
ai XKWh.hT.vnm ic a corr

skaHy^Ouidžiau- Lietuvos Mokintojų Suva-

UKTVVlę' lutTAUKV MUtnaSTU 

“DRAUGAS” 
Btaa kaoltaar Mlt** ■iSIIOfl—.

nuntt zumatuo kaimai 
ttMMBB «•••••••••«•••••••••••

•••«••••••••••••••• 0®^®
Prctumenla mokas! IJkalna UI- 

ku skaitosi nuo uJMmAymo dietine di 
nuo h’uujij M v t y. Norint |« žimiiaytij 
»dr«M raukta i.rtMyUi ir
Udr«Ma. i'imcAl •ertauM* MųaU žApor- 
kam kr«Mj« ar •M*rM order"
arW »4«U«t piuipu | rvgistnMi 
M-M-

gi* Reaeiniikėn homntao sąži
ningumu. JI žinojo, kad p. 
Smetona užkvietė p. Karosą 
pietų valgyti drauge. Jug bu
vo puiki proga pasakyti, knd 
Knmsa* įbėrė nuodų prezi
dentui j valgį, liet naujoji Itc- 
M-inių Magdė to nepasakė. Va
je, kaip ji moka valdyti lie- 
žiuvį!

Vieni lietuviai tarnauja tė
vynei aukomis kiti turint miii 
tija susilauksią nau<lw iš me
lavimo ant lietuvių. Brie tų 
pri k tau*o Chicagos “Lietu
va,” kuri išrado, buk p. Kau
lui- išvažiavę* |«-rorganisuoti 
l.ieliivu- laidžių, "Sandara", 
kuri jmleido burbulą prieš 
Crsaulį ir “Žemaitija, kuri su
sekė Karoso |iavnjingumų.

Vargšė ta IJetuvu* laikraš- 
tija!

žiavimas Kaune.
• ___________

Kaum* IS ir 19 rugpjūčio katalikiškom* mokyklose mo
tam mokintojų huvažiavima*. j kiniojui bu* katalikai, Žydit 
Susirinko KM mokintojų. Kau- (koše žydai ir t. I. Tų tvarkų 
niškė ••Lietuva" npie tų su- įvedu* Ir prijiažinu- nėra pri
rink imą tarp kitko rašo:" Dau- 
ginusiai ginčijosi apie tikyliu*

gos skriuiMti vii-niem* kitu*, 
nei susipykti tarp savęs. Tu* 

mokymų prariedamose nioky- tvarkos neįvedus, bu* amžini 
klosi-. I* pranešimų paniškojo, ;r fautn eis silp

“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St, Chicago, IU.

Erzbergerio Laiškas.

vienyoe
ninlry

Reseiniuose išeina laikrašti* 
“Žemaitija". Ilugpjuėio 7 dk>- 
■ų jis skamlžiai užrifittola ant 
Amerikos "klerikalų". I’ari- 

. griebęs gražų vantų |*ų*rga- 
lis tvirtina, buk “ 'kli-rikalai* 
Jm buu agituoja, kad mu*ų 
dabartinę laikinųjų valdžių 
reikia prašalinti.”

Aklas žmogus nemato to ka* 
yra, lietuviu kalta neturi žo
džio kaip iMvadyti matantį tų. 
ko nėra.

Kest-inių šlamštukn* sakosi 
tyrinėję*, ar p. Karo-as neat
važiavę* Kaumui nuversti lai- 
Unųjų valdžią. Tyrim'-jinuii 
paritaigt- susekimu, jog |i. Ka
rosas buvę* purvino* ‘‘Kakė-*’* 
kore*|uHh|eniu. |ut*kui “Iter- 
Irininko" l*-tidradnrliitt. aut 
galu "ka* žiu kokio* prekylii- 
»ėa lamilnivė*" įgaliotiniu. 
Amerikos žinovai, ginti, nieko 
"••galėję Įuisakyti lleseinių 
iiežiuvninkei. kn Kanouis Im 
vę* Kaune.

Mums įskaudino ludš<-vikni. 
mum* kenkia b-nkni. Dar Ia 
bitui kenkia tėvynei tie vi-i. 
kurie neduodu lietuviam- -u- 
gyventi *u lietuviai*, tiesei- 
nių sklyjia* pjudo Ameriko- 
lietuviu- kataliku- su kitokių 
{uižinrų žirninėmis. Jug kitokio 
tikslo negali turi-li lu- melu-, 
kurį ant p. Knro-o įsileido mi- 
Bi-ta-is laikrašti*.

Ji* įkvėpimo gavo iš *|inu>. 
dinio. išeinančio Amerikoje ir 
vadiiumui "Sandara." Toji 
“Nan-taro" parašė, knd Ame
rikoje ėi-mtli- iš-itnte. jo-j 
preziik-nln- Smetona yra Iii*' 
rabi*. Miiiii teko gir-lčti iš {ią 
Ii- p. <1 nulio, kad ji- įjotu 
Vo* pn-zid- litą lilM-rąlu neva 
dina, o tik pa nkė. knd butu 
klaidu p*i-kąilyti p \ Smr-to- 
im pri,. Lietuvių Krik--lomųję 
Js mukt • t ■
l: 
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1‘avasariu vidury je kaikurie 
nntdiski dienraščiai New Tur
ke imilavė -lapių laiškų, kurį 
n-žinia katu rašę* žymus Vu- 
I.H-tijus asmuo Mulhija* Kn-
IsrgiT. Tame laiške buvo pa- 
Kikyta. Imk Lietuva ir Ckrai- 
na yra Vokietijos imdami |m- 

Igaminti -u tikslu *u*il|min!i 
la-nkijų. I'mneuzų talkininke.

lai iškas tapo pagarsintas 
laila. kaita Tautu* F'uedas pu- 
riryžo aukoti žymių sumų |ii- 
nigų išgarsinti IJetuvu* var
dui. Kišosi mintis, kad lenkai 
|iramanė visų tų laiškų su tik
slu ardyti lietuvių ir ukrainų 
{Mstangn*. Taip, turbut. min
tijo ir didieji Cliirago* dien
raščiai. nes jie neilavė vietos 
sakomam Erahergerio laiškui.

Cbiengus dienraščiai dar ir 
dabar, turtai, laikosi tos pa
čio* nuomonės, liet IJetuvo* 
priešai nenusimena. Jie ramia 
vietos mažiau įtekminguose 
rytų dienraščiuose. Taip “Tite 
(•hiladelpbia lt*|uirer" IK 
rugsėju vėl apgar-ino Erzlier- 
gerio laiškų. fciu<, žygiu jau 
tapo |iri«h-ta. kad laiškas siųs

kit* Imnkieriam*. nmkslinin- 
kam*. |irntmminknm* ir rašti
ninkam-. Kimi tarpu Įaiškn- 
išeilui keleriiųiui ilgesni* negu 
tavu |Miva*aryje.

I intart ini* laiškas *u*ide*ta iš 
2» numeruotų |mragrafų. Viri 
ĮMmgrnfai lruui|ii. tiktai sep
tynioliktasis yra nesavai ilga*, 
.lame jau nėra tokio aiškumo 
mintie* ir lokio stambumu su
glaustų faktų, kaip kituose Iii 
rašto |uiragnifuo*e. Septynio
liktasis |iaragrafa* tarp kitko 
kaliui: "Visokio* rųšie* *pau- 
diiiiu* įvairiomis kalbomis a- 
pie Ckrainų ir Lietuvių klau- 
-imų n*•• pa-kleisiim- neutra- 
l.-se ir mu-ų priešų želtiė-*e. 
Ktiikurioo- talkininkų štily*.-, 
žinoma, laliiauriai AmviiUoj.- 
šaltiniai sudari- viešųj,, opini
ja. *kh-i*<lami žinia* apie Lie
tinių ir l'kruiiio. ktau-imų. ■ 
Dideli- mu-ų imstangų |UIM-I; 
mitigutiut* toji- ži-mi-ji- dmsla 
mum* viltie* |ia*iekti savo 
tik-lą." Tolinu jau kaliui apie 
Vokiečių vieš|uitijo* filo-ofu-. 
|M-reina prie lenkų, apie kurių 
politiką tnip knita, kad te-gali 
iipra-ti nr giria juo. nr |»*i 
liti, pabrėžia jų p--Iit ik<>- «enn 

Imą it baigiu: "Vt-ni kitaip i
ra su mų* naujai* drangai-r 

I Uetuviai* ir ypatingai ūkta. I 
tutis".

Žmogui pupi.itu-i.nii tyri I 
neti žmonių raštu- ir nt-kirtil1 
tiktu 
li-ngia 
ger’l-

nito m-‘l 
-niekti, 
tikrai ra 
n p’ifik r n<

ka* 
mai

tų

KIantinus L Ar gali rasti*
i* hocijalislų teisingų ir gerų

Atsakymas. Taip. Tokie i|.
gniniu atsimeta nuo socijalintų

Klausimas 2 Ar guli iš ka
talikų rasti* neteisingų ir ne

Atsakymas. Tuiji. Tokie ii-
katalikys-

lės, ne* negeriems ir neteisin
giems yra nejauku tarp gerų

1 Ar llievas leis
dama* žmogų į šį |ui*aulj nu—
pn-ndžta gyvenimo ateitį? Ar
viskas iš augšto nustatyta? Ar
Dirva* a|*l<>vanoja žmogų lai
mėmis ir nelaimėmis? A. ti

Atsakymas. Jau krlisvk bu

Kiuorn žygiu atsakysiu tram

žydai ir t.

■nu-

Sąžinės laisvė.

Katalikai ir rt»*<j*H«**<

žmoniųl A. ti ks*.

ir prisiileda prie krikščionių.

gerų žmonių? A. ti-ka*.

gainia atsimeta

ir teisingų.

J T

mr*

Diovo

kas.

vo rašyta a|ūc tai "Drauge

kad kaip kur mokvtouu e-tr 
ven-mmi dėstyt mokiniam* ti 
kylių. Susirinkinui* norislti- 
mas,.kad prie kuriamosios su
jungti* galėtų prisidėti viso- ,li<tlsuln 
m’.. , ^'^•kinlojų. Ltd’y-’dč-sly-ių'Ti-

■ kėjiuią vaikams. 1‘aiku butų 

dį*tyt mokiniam* tikybą va- ~ WL"" Tai-gi

klausimą nutarė taip: tuoki 
loja* neturi liuli verčiama*

Neteisinga* ir kenksminga* 
įteigtas yra versti netikintį

norėti, kad jis iimokiatų juu*

.Ima* kas nori galt dėstyti, ,^(tf 
kas nenon gal. nedestytl Ib i m.turi buli
pndtnv, knd mokytojai. "P |„l„kinlojj,„ti tikinčiųjų 

likyiHk
imti ii/, tn! iibimke.'tii«i.” luti-1 ........ Jui jix tik<uim<> nvtvnka Im>.krii>ti?< priduria nuo Nivę*:’ . * „ . . .

' • i • i i iiiiokytojnuilainam tm mvka-••<*iii Ml*lHlikiiiuis hu> pndnn;.< . ’7. . , a. .... ..
a • * «■* Laitui. Itvloiul Ji*

ktairlą: šis pridurkas galės 
trukdyti mokytojams marai j 
Is-mlnj sąjungų."

Ir mes pritariame, kari via 
yra ktairte ir da-gi ne viena.

Mokintojas mokyklai.
Sąjungos nutarimą- ilnitgiml 

■lomos kn-ipiu j iisikiiiloju* 
negu j mokyklas. " Vadinasi 
kas nori gali dėstyti (vienų 
mokinamąjį, dalykų), kas ne
nori gali nnlėstyti." O kur 
yra mokykla, vaikai ir jų rei
kalai ? Į tatai nežiūrima vi- 
sai.

Suprautama, tai profe»iju- 
nalė naikintojų organizacija 
mintija, jog mokykla yra mo- 
kialojui. IM tauta vis-gi turi 
žiūrėti, kari mokintojas turėtų 
Imti mokyklai Susivažiavime 
10D mokintojų neatsirado n«i 
vieno, kuris tratų {Mituinęs vie
natinį tikrąjį santikj tarp mo
kyklos ir naikintojo.

Mokyklų pakraipa.
IJi-tuvoje, lieate-jimės. bu* 

įvairių {madinių mokyklų: vie
no* su katalikų tikėjimu, ki
to* *u liuterių tikėjimu, tre
čio* *u n-Ginuutų tikėjimu, 
ketvirtos *u žydų tikėjimu. 
|M-nkto- su pravoslavų tikėji- 
litu, ši-što- visai be tikėjimo, 
kišant neviettokiems žmonėm* 
IJeluvoje. nei mokyklos negali 
būti viso* vienokio*.

Mokyklos turi būti tokio* 
|uikrai|n>s. kukius vm žmonės 
gyvenantieji n|dinkni ja*: 
pru-uo-c protestantai. Žemai
tijoje katalikai. miestuoM- žy
dai ir t. i. Jeigu iiMikyklo* |«- 
krni|ia priklausytų mm nai
kintojo. Ini išeiti), knd mo
kykla yni mokintojui, o m* ji* 
jai.

Kiekvietui apielinkė į-ikuria 
tiek ir lūkiu mokyklų, kiek ir 
kokių reikia los apielinkv- 
žmom'-m-. Tuiia naikyklo. |m- 
krni|ui prikluu-u nuo Ausinių. 
Taip ir turi Imti <k*iMi1.raliii<'-. 
ji* Iniitoįe. Nn-tačiu* mokykla* 
laikraifui. n-il.ia |uiiiiit-li jai 
mokintoją. Ta>la. -upnintutiia.

k*

\ 1.

I

I neturi jo laiuidi užtatai. Ji* 
tik ntsisako nuo suiro vieta* 
tikinčiųjų mokykloje. Ju tar
ną vi ma* joje nepražūva ii jo 
miofielnų užrašo. Jei ji* kata
likiškoje mokykloje išbuvo 
l**nkrriu* metu*, o |m*kui 
pereina j netikinčiųjų, lai joje 
ji- turi teta** itašlnmcėio mo- 
kiūtojo, o tų. jiinaamečio. To
kiu budu lengva a|i*augoti ir 
mokintojų sąžinė* laisvę ir mo
kyklų reikalu* ir gyventojų 
branginamu* įsitikinimus.

Amerikoje dažnai pasitaiko 
»--a——?   •-*_ - ~*-i1r* S— k«*uin<^-|>rniciod tlIOK^KKNI Ml- 
lia viena kito*. Viena. sakysim, 
yra "viešoji mokykla”, be 
tikėjimo su viena angių kalba. 
Kale tu* mokyklos yra kita mo
kykla *a lietuvių kalba ir su 
katalikų tikėjimu, trečia su 
k-nkų ar slovakų kali*, {lenk
ia ar šešta su vokiečių kalba 
ir protestantų tikėjimu ir t. 
t. Jeigu lietuvių tauta pa*i- 
< ta rytų taip mišri tikėjimo 
žvilgsniu, kaip mišri yra A- 
■noriką kaitantis, tai reikeTų 
įstatais hmdtvarkinti taip kaip 
gyvenimą* tvarkėsi Ameriko
je Im įstatų.

Uimokestis ui tikėjimo p&mo- 
kas.

Kita* dalyku* Karnų, mo
kintojų suvažiavime yra už- 
mokesšio klausimas. Kusi va
itavusieji sutarė. kad už tikėji
mo išguldymą mokintoja* ne
gali imti algos Iš tokio sutari
mo gali kilti daug ginčų, ne* 
jis dvcjnip gulima suprasti.

1‘inua* -opiatima- yni lū
ki*. kad n-muo. apsiėmęs mo
kyklų Vesti už |ia*kirtų algą, 
negali reikalauti priilėėko už 
mokinimų tikėjimo. Tokiu Im- 
du tikėjimą- priskaitoma- 
prie mokslo dalykų, stnlanin- 
šių vieną b udrų mokintojo 
priedermę. ,

Ne kai nori gali tikėjimo 
mokinti.

It- t tą |iut> kauniškio mo
kintojų -uvarinvimo *ulnrimą 
. 'linui yrn -iipra-ti ir atbu
lai. būtent, kad mokyklų į-i 
leidžia kiekvieną norintį mo
kinti tikėjimu, 
neduodu algų, 
yra to* pačiu 
kitiloju* nr

Kitaip -u 
nui* pridirl 

l.ietmop*.
ių 
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inu. Ižieva*, Įviotemns žmogų 
gyventi unt žemės, dumia 
jam gyvylię ir tų 
gyvybei teikia: orų, 
stą, vuiuletiį. Prie
Dievas priitate žmogui laisvę 
ir naudingų launokinimų, kaip 
laimę- įgyti. Jei žmogus {ra- 
mokinimais naisiojad, tai ji. 
galutinai tampa laimingas, jei 
ne|m*innudoja jais, galų gale 
(tasidaro pate sau amžiau ne
laimę. Dievas žmogui skirta 
vica tų kas gera. Ih-t žmogus 
turi laistę ir gali nepasinaudo
ti gerumu, tada jau sarsimi 
pasidant Mugamas. Dievas ži
no iš anksto ka. bus, bet ■». 
verčia žmogų daryti tai|s kad 
Išievo žinojimas išsi|ūMytų.

Dansimas 4. Ar Dievas im
liu m žmogų turtingu ir ne
turtingu?

Atsakymas. Žmogus |mt* 
pasidaro turtingu, kuo
met <teug uždirbs, o mažai 
pndridžia. Jis pasblsru netur
tingu. kuomet daug praleidžia 
o uiažai uždirlia.

Darbininkai ir KapitaliataL 

Klaurtmai 5. Ar guli būti 
turtuoli* knpitaltata* teisin
gesni* ir gen-sni* už skurdžių 
dnrliininką. neturtėlį žmogų?

Atsakymai. Grruuias ir blo
gumu* nėra suaugę-* į krūvą 
*u turtu arta neturtu. Ir Avi-n- 
tasi* Joną* A|m*lnla* ir Judus 
išdavėja* buvo rank|*-lniiii. 
viena* gera*, kitan nedora*. Ir 
Liudviku* Devintasis ir IJud- 
vilui* Vienuoliktasis buvM di- 
džturėini Prancuaijos karaliai. 
Pirmas buvo šventa*, untrn* 
kraugery *.

Yni dorybių visuose luo
muose; yra niekšų visuose line 
tiiuosi-. Tame |mėiame darbi
ninkų luome vieni pasišvenčia, 

išnniidoju. vieni girtnuj-i 
blaivus; vieni streikuoju, 
sin-iklntižiiu* einu.

Kun. P. Bučyi.

liet jnm.užlatni 
. vist a-k nr ji- 

mokyklų- mo- 
i. iniKi i* Aidu-.
.n-tn- ta* sutari- 
t iek sumišimo vi-1

. kad
gi lirų

jo..
limo ii 
ku

LENKAI KAKTŲ SU RUSŲ 
JUODAŠIMČIAIS.

»||>M budu. >nt uusn-dljlliias 

bilai dėl *i*«l V«*s* tęvom* >m 
K««aranlr./nirtm ir kuo k •« Mauta** 
įvUituuimu tsateoiM.

P. K. BRUCHAS
Viena ii Didžiausiu Lietuviškų, Jubilie- 

riikų Krautuvių.
Mmsim kr»«tuv* yra BaiaJauaKMi ■ka

so t* t ur«. LAlItrodeliu. f Ir 4 u. bnUMtaiUCV. kUo- 
■įky ir tuoktu. ktt«4Uu dalyku.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. Chicago. 11L

\ II. 17. |!*I9 "Normini Poli- 
tiku" Prago. it.irnio U“|'rse- 
gląd tVierzomy.'* kad l-eitkų 
Taiko* delegacijos pirmininku*

ikn» Siiuia prntw*"4 
llllIlJT, V ilt •MVtajT. I^4» 
lia|t*U>gvjr ir
i*4 !;uhi£aik»ti« Gura 
ikii .Mtufitinti i Yu h ni

Malioriai ir Dekoratoriai
litrų metų patyrimas savo amate leidžia mums at

likti pirmos rųžics dariu pigiausiomis karnomis.
Atsiiaukite pas

P. Cibulskis ir J. A. Poška
I Ia 2343 W. 23 rtac 1 etalonai Uznai 2446 =
?uinimimimtiimui:i:niitiim::iunniiimiumimtntmmnmtmmmnumanmri
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MMOB

(Pabaiga ano 2 pn*1.).

MOKINTOJŲ

Idant musų mokyklos,, neįsi- 
gyventų lieprotiškų liandymų 
liga, reikia kiekvienai apielin- 
kei ar gyventojų grupei pa
likti teisę nutitdi savo mo- 

.gkyklos pakrai|ių ir prie to* 
pritaikinti tikėjimo pamoka*, 
katalikams tokias teises kaip 

žydams.
Pradžia jau jiadaryta. Lie- 

tnvių IMegarija jan pažadėjo 
žydams, kad jų mokyklose bn* 
jų tikėjimas ir jų kulta, ir kml 
Lietuvos valdžių priver* ns- 
meai* pildyti kehillo nutari
ama. Jri kehillas padarys nu
tarimų apie žydų mokyklų, tai 
mus cknekutyvė vablžia turės 
Išžiūrėti, kad tas nutarimas 
taptų išpildytas.

^aip žydų tautinė ir tikėji- 
minė vienata yrn ketiilla*. 
taip katalikų vrn jmrnpijn. 
Tai-gi |*rapijoms reikia palik
ti teisę spręsti apie jų moky
klas ir apie tikėjimo išguldy
mų jose. Žmom'-s ncjiriklausan- 
tieji prie parapijų lengvai gali 
sudaryti savo vimatų. kuri j- 
rikurs sau mokyklą ir nutars, 
lįfid toje nebūtų tikšiinio. Rei
kia tik to. kad lietuviai IJe- 
tuvoje turėtų tiek pat teisių, 
kaip žydai mų* žemėje.

IMdstojų Sųjtmga.
fianniikis mokintojų sava- 

žiavimas tveria mokintojų sų- 
jnngų. kuri žada U|>iinti mo
kintojus visokių įsitikinimų. 
Gaila, kad vietiniai laikražšiai 
nepraneša mum* nieko dau-

V^ųjungos gali būti tetai į- 
vairio*. Tankiausiai pasitaiko 
trya jų išvaizdas: a) sųjtmg* 
mokslo tikslais b) savytarpi- 
nės medžiaginės pašei įkiš su
jungs ir c) sujungs luotui- 
niems rriknlnms apginti nuo 
Mnaudotojų.

^^iiuiuojn žvilgsniu žiūrint 
aųjnnga suvienija mokintoju*, 
kiui jie lengvai galėtų tapti 
gftvsniai* mokintojai*. Tani 
tikslui sujungs leidžia Įssbigo- 
giškų laikraštį, daro metiniu* 
anvažiavimu*. jos nariai dali
nasi vieni su kitai* savo pri
tyrimai*. įsitaiso bendrų kny
gynų. i* kurio b-ngvui gauna 
pasiskolinti įvairių ir brangių 
knygų. Nėra atajanės, knd 
šitos rųšie* sujungti mokinti- 
jjm* butų Intai naudinga.

Savytarpinžg paielpos zųjunga
Reikalinga yra ir antros rų- 

sujungs. Initent lokiu, ku-1 
ri, imdama kns im'-m-sj įmo
kantį. suteiktų ]MM-1|ių ligoje, 
aprūpintų našlę ir vaikeliu- 
mokintojui mirus. Jei Lietuvis 
j* įsigyventų viešpatijinių mo
kyklų sistema, tai lokiu savy- 
tarpinės pašei į s» sųjunga bu
tų mokintojam* beveik nen-i- 
kalinga, ne- viešpatija turėtu 
atlipinti medžiaginį mokinto
jų ii jų šeimynų būvi, fsigy- 
venos privatinių mokyklų *i>- 
tciuni. tokia sujungs Imtų n« 
išvengiamai reikalinga. I 

Sąjungą luomo tikslam.'..
T"rečio- npie- -ųjungn laimi' 

panėši į dnrbinitd.ų -ųjuugn-. 1 
Joj,, mokintojui *ave skaito' 
atskira luomu, dirtanriu u. 
algų svrtimii-m- žiiiouėin-, | 
kaip kibi įlai bininkai dirbtu 
]ė*e. Kadnniri dnibininku* gi.

r išnaudoti dirbtinių -m- 
ninkni. tni ir mokintojai slidu [ 
ro sųjįinvij -u tik-lu ap*igin|il 
nuo samdančių juo, išnnmf!. 1 
tojų.
ųl.irt

nrn<

bionuis tevic»|Ki-

valdininkai sari- 
j sijjunga* snlig

viešpatija, tai-gi jos valdžia 
negaUa tat! ntaermo Bnando- 
toja. Jri mokyklos bu vtešpa- 
tijinės, tai mokintojai boa 
viešpatijos valdininkais ir ne
galės būti išnaudojami. Todėl 
ir šita, trečio* rųšies, sųjunga 
jiem* bu* nereikalinga.

Jeigu kiti Lietuvos valdinin
kai nebūtų organizuoti sulig 
savo priislei'inių, o tik naikin
tojai, tai susidarytų pavojus. 
Susiorganizavę mokintojai pa
griebtų visų Lietuvos valdžių 
j savo rankas ir priverstų vi
sų tautų tarnauti savo luomo 
reikalam.*. Vieno luomo vieš
patija risaamei yra nesveika. 
Nesveika butų ir Lietuvai tep
ti vienų mokintojų viešpatija. 
Nesveika Imvo žydam*, kada 
“Rašto Mokslininkai*’ ir “|>a- 
rinktiep”, arta farizėjai, už- 
viešpatavo joje. Nesveika yra 
ir Rusijai nuo bolševikų delta, 
knd vienas 
tauja.

Jeigu visi 
organizuotų
savo ypatybių, jeigu visos są
jungos siute rytų federacijų, 
tni imsidnrytų dvi valdžio* 
Lietuvoje: luominių sųjnngii 
federarijos raidžia ir raidžia 
žmonių išrinkta fmrtemcate. 
Tiedvi vnklžios susiginčytų iš 
|mt pradžių ir bricovoilamos 
sunaikintų tėvynę. To mum- 
nereikia. Butų blogiau negu 
bolševikuose, nes ten yra tik 
viena luominė valdžia, o pa* 
mns batų dvi: luominė ir de
mokratinė.

Jri mokyklos Imtų priva
tinės, laite mokintojų sųjunga 
turėtų kitų išvaizdų. Bet ir 
tada dar butų klausimas, su 
kuo ji vestų ekonominę kovų? 
Jug mokyklų vedėjai, išmo
kantieji algas Mitų laki jau 
nokintojai, kaip ir imantii-ji 
as. Kovoti su sodžiais, arta 

sa parapijomis, užlaikančiai- 
mokykla* ir |>elno iš to netu
rinčiai* nėra gražu. Mokykla 
ne dirbtuvė: wi vienų milijo
nierium nedaro. Mokyklų savi- 
ninkni m- pramoninkai ir ne- 
išnaudotojai, di-llo mokyklų 
namdumiem* asmenim* nėra 
reikalo taip organizuotis, kaip 
dirbtuvių darlūninkams.

Gaila, kad iš Kauniškių lai- 
krnšėių negalėjome patirti, 
katrų iš trijų galimų sujungus 
njšių a|i*irinko mų* mokinio 
jai. Gal jie visas tris sulipino 
j krūvų, gal iš dalių ar itale- 
lių kų uors suloj*'-; nieko apie 
tni nežinia, ilclto ir gailn. knd 
toki svarbų* klausimai lieki, 
romiškų*. Dnr talonu Imtų gai
la. jri prisieitų jmtirti. knd 
mų* tauto* švietimo durta*, 
organizuojamas ekonominė* 
klosiu kovo* jmvyzilžini*. žada 
luimiikinti idealų mokintojų 
tnn*‘. Tada jnu negalima butų 
tikėtis susilaukti idriilo pri
augančioje Lietuvos kartoj*- 

Kun. P. Buiyz.

Svarbiausias tikslas prvzi- 
dento Woodrow \Vilsnnn važia
vimo j Paryžių Imvo įvykinti 
keturiolika Lygos tvarkymosi 
punktų. I'n-r. U'ilsmias. kaipo 
demokratiškos jin-antyje val
džios šalininkas, išmini ingai 
tai sąžiningai sutvarkė tuos 
keturiolikų pamatinių jmsmų. 
Jvykdžiu* tuos jMtsmns, tautų 
Ivgyln* bei karių išvcngiinns 
luitų buvęs užtikrintas.

Pavergtos mažosios tautos 
pradžiugo U tokio mmarnyma. 
Prez. \Vilmmo asmenyje jos 
malė savo išgeUs-tojų. savo gr- 
riulu rį. Reikėjo tik priimti 
prvz. AVilsonos keturioliką pun 
ktų, sulvg jais sutvarkyti ha- 
siamosios Tautų Lygos konsti
tucijų ir laimė imsauliui jau 
butų užtikrinta. Nors ir nau
dingiausi sumanymai nevieno- 
ns-t sekasi įvykinti.

Tas lygiai įvyko ir su prrzi- 
denlu 14 įmuktų. Jie ta|si kitų 
Alijantų atmesti. Kas kilo su
dalyta ir didžiuma Imlsų pri
imta. Tokiu budu ir preziden
tui, sulyg |iarlameiitiuė* teisės, 
luiriėjo pagamintųjų sutartį 
priimti Iri savo (Miražą |«ri<lcti. 

Sulyg Suvienytų Valstijų tei
sės joks pmideuto sutarties 
priėmimas neturi vertės, jei ac
tas semito užtvirtintas. Tatai 
prezidentas reikalavo, kad se- 
natai* uitvirtinty jau priimty 
sutartį, podraug ir Tautų Ly
gos konstitucijų, kurių savotiš
kai Alijantai sutvarkė.

Senatas, |ierkratinėdamas 
sutartis, rado daug vietų rei
kalingų imtaisymo; net |»tš- 
miju nekuria* Imtinai rvikalin- 
IC** jffllr jMUuMjmy 
bei be impildymų jokiu tauta 
nesutiko priimti nei Tautų Ly
gos, nei sutarčių.

Seuatas atstovauja Suvieny
tų Valstijų žmones. Senatui ta
tai nesutinkant Įiasi rašyt i. pre
zidentas sumanė kreijities tie
siog j ŽIIHMICS.

Kreipėsi prezidentas prakal
binai* į žmones. Ihutaėiu budu 
ktvipėsi ir Senatoriai.

Itatar |>rvzi<leiita* ar tai dvi 
ligos ar tai dvi kitos priežas
ties savo kelioiię po valstijas 
jau pirm laikui užlaugč. Čia 
galimu spėlioti, kad jo kelionė 
nr*| tąsi sekė, taip kaip kad jis 
nulis- jų uradėiianuu*.

Visas juisaulis su nekantru
mu laukia kokios bu* galutinos 
ItUM-kns-s Taikos Iri Tautų 
Lygos reikale.

‘ j tokias aplinkybes, jog jiems 
’ belieka arta hadas kęsti arta, 

sulaužius priesaikų, stoti į 
lenkų tegijoau*. Menkiausius 
gudų tautinius žygius lenkų 
administracija persekioja ir 
Gardine ir kituos miestuos ir

1 miesteliuos. Gardii.o Centru 
Tarybų ir gudų tautiniai vals
čių komitetai KŽenm-e. Ski- 
dely, Vvrlvliškitios ir kitur — 
uždaryti. Gudų visuomenė* 
darbininkai už darbuote gudų 
tautos naudai, suimti, kaip 
jau buvo minėta: šventiką* 
Kon'inskis G tylias, Mvdžiol- 
ko ir net Eoclii — Gudų uki- 
niakų tarytas pirmininkas 
Markevicins dangteli kaip dvi 
savaitės slaptos nuo lenkų 
žandarų, kurie ieško už tai, 
kud jis leido ir ptatitų, gudų 
laikraštį “Rodaoi Krai" 
(•‘Gimtasis Kraštas"). Patį 
laikraštį lenkų administracija 
uždarė neva už tautiis; ir |sdi- 
tinę projiugandų. Lenkai pas
taruoju Iniku ieško manę*, m. 
rislnmi suimt už manu darinis 
Cvntralinėj Gardino ir A|iskri- 
ties Gudų Ūkininkų Tan-luns*. 
Apskritai, lenkų okupacijų* 
valdžia savo šeimininkavimu 
ir mieste ir kaimuose tiek ap
vylė net miestiečius ir katali
ku* ūkininkus jog senų laikų 
grvžimas t. y. perėjima* atgrd 
gudų lietuvių ndmini-traeijo* 
yra liendras daugumo-* Gur
dino srities'gyventojų dvasios 
ūpo pažymys.

Kauno “Lietuva.”

I

Teminantis.

LENKAI ENGIA GUDUS.

INTERNATIONALAB Ui 
LIETUVOS RESPUBLI 

KOS NEPRIKLAU . 
80MYBĘ

Neapsakomi dalykui Gardi- 
tie! Unkni su gudų žmonėmis 
elgiasi baisiui žiauriai. Virti- 
nė* valdžios žemesnieji orga
nai ir žandarai niekeno nvdrau 
džiauti ir ta* jokios priežastie* 
suiminėjo netenku* gyvento
jus. kuriuos įtaria ir įduoda 
valdžios agentui nors mažiau- 
šiai užjaučia nt gudu* ir dar 
norėdami iš suimtojo "žinių'* 
gauti naudojasi priprastųjų ir 
luimėgtųja įmone — kumščiuo
ja ir muša. Kiek ir kų sumušė 
— nė nesuskaitysi; mušu ir

liiteraatioiialėje kimfereuri- 
joje buvo |iriinitn ši rezoliucija 
Lietuvos klausime:

11 Lietuvių Tauto* |ui*i*kel- 
biuins ue|iriklnusomn visiškai
-iitinkii *u iiili-rnnlioiitdio Kini-:pnpra-tli- kaimiečiu* ir mie- 
gre*o nutarimais dėl laisvo j telėiiu*, tikrai “Ih- luomų. Iv- 
tautų ajisisjimnlimn. liu* ir amžia** skirtumo. Is-n

2) Tiirjitnutinė K<>iifereie-i jkų kuro valdžios elgesy* su jm- 
j:i reiknlntijn Paryžiau* Kou- 
fereueijo* ir visų vy riau-yloų 
pripažinti Lietuvių Tauto* ir 
Lietuvos Ri-jmbliko- uejiri- 
klnUMiiny I**.

•‘Ijiisvė,” Kauna*.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

|kų Karu vniilzm- elgesys sil Jui- 
l'iliku-in- Gnnlille 1 Ino Gudų 
pulku npii-ietini- |a-ibinurėti- 

|iui* ir nežmonišku.-. I’uėmę iš 
■jų juinišu- m-tšviižiiiot iš Gar 
'■linu, nji-inutę geležine karu ir 
civilių agentų ir šnipų «ienn. 

Jntskyrę nuo Lietuve- Kraštu 
Ajonug.i. Mini«terijo» ir Gudų 

j Reikalų Mini-trrijo- jų nt 
i-lova* ir užtarėju* l.ii-tuvo- 
įkaru Mini-teriui, jui-tntė juo-

r

FABMOSJEXTRA

1'lrtiHe Fmrmnn IiMIUm.
ta«.j IJHvviv rkiaiak* kU«m<>.j A< 
IMI filiy*B avHrB 4M Urtu*

Vktetakv kmr BHMC ramra fu 
Hrko Mnrlr* &* anma
lurimr sav* l'klMta' Imgl)*- toriui* 
I* tarpia kr KtNbKa. A«bU4 Karma- 
r»M M»1>r««mi »-k| akaMUi Ikr*
1mv*m MmmIm parvirtam tJTmti 
JM Uukaa M tua UalMfe KmUmtjua 
palieka m ūma r nikai įtaptu*
t k/m knd puU*«l«H4«Ma»vttaa Ih4m mm*. I 
IteMOuri. tat$w ItalMt'lu Kyvruti Kmiim. ‘ 
kt»4 »r ui»d|itawu kalu.* na* ARghma! 
jtaaMa ka«l nrtanm'-ių taryaB aarižmi* 

|lr«*ll lAHuriu kuria myli «m.
Va kaita ir Tauta tau pftaurM f*r«'- 
ra ifiMcfVinti muBB k*4««Uuj kur) y. 
ra palualauaia Ir gartaiutia virta 4*4 
llHuriv Mi uklv srvraimu AUMVtktm 
Aplink puikuua it’rr.drtta 
Mrmtvillam MHt KuUnlJe mndaat 
prirpat aatrhiBan M*r** Van4r«nn*» i 
kur rahtua Mirai* ir Trroalu AtVu« * 
Ainarit 4rr!inga 4«| viM«ktw J*t>
v<, ItarirtViu. >*«*4nu Ir ptrry M«>lta 
nu Jtrtlfriiiių maM^-tan arka Muitą nu I 
MutMUuilų aaaaiAKtua I .auka L Urna* 
au Puikiai* Ruvlngaio uprkUa Ir eta*.' 
rala «rr| trina roti k >1*4 pulktemm f 
fannum* aporrma. Mrit turime »• 
VarMB f*a^m« lt Aturltu farmrtių ku. 
rte* utufojaa laukan H Ina IJrtutiuĮ 
k**l«tcu>M Vintam yra uuiJua kMna «1i*| 
d«ilua fanit«« vi«-a«- yra »u iitrakui*' 
I>u4Inkai* plrkrti kilo* yra an pm- 
kianatai* |mi*imai* *u t~4aHural* Mv- ( 
data. Turima* au CyvuMa »u Mali- 
dumia Ir padarai* *u )>• rala Ir Į
rala |uardu«4l *ata«u fartnų, pirk 
•lakar tAri»«tm* f»uim c>uai nuo k*. 
liu kimiu b*i TukaUm'ia dUtaftų p«. 
»tau« Rtidnl tlyvulM • driclaa ir n-' 
kiam matia** antru r^nku rauni ui * 
pu*e kainu* Nauduki* t»m |*r«>ra at. i 
rutiook tumiau* • :«|»vaMa>otior 
•«t automubillum |a« ta* fartna* vn|« 
tui i&kurtu r»h'*i pi»«r4ikti tinku -1 
•niauata f aru* o. pr tm»iuM» |jlwr<.
Itamloua u* pilnn lunh« k*4 4ai««r 1 
pirkaitę Ui IlktMia ak ..Ii ItafrtltM iu*,- i 
k*ti pmtrvnta t» T* k*4 panti, 
arrmti pavasari Ovai ' įlotame* kw4 
vialuMi taip*** yru lc»wni-ai kaip !«*•*« 1 
ratnauk Jrlru nMalp »n*’ta kaip /H* 
ginMUftMi mm ju*u r*i«k«*llu kaline 
apmokvatmr. ptltuil galHa paaittb.ii 
tautai** !*•• m*« rauni* «aa k«*l<Ht !••• 1 
ul4n*ijiai ir P** at *.tv«n«liat' i ii 
dratte* *u Urturiat* nt mnkahi r»v* 
fkoiii* p«* Aitru adrrutt

A. KIEDIS CO.
Robinzon Building. 

8cottville. Mieli
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Žinių Iš Lietuvos Laikraščių
APIE

Lietuviu Prekybos Bendrovę
'}/ uiiait jKohlodąme ištrauka- i- Kaune išb-i-iri- “Lietuve•” l.iituvo* 

V.ddžio- ■■rviiisi. Ruirjįj. 2! >1.:
•• Anieriki,- Lietuviai -kiindž.ia-*. jog Irk-.i mnžn nauna iš l.ielnvo* ži

nių. ir tislel nežino Lietuvos jiadėtie-. Jie iširi visa kuo jmdėti Lietuvai 
ir tuo tikslu yrn atvažiavęs ji. Knm-.as ir |i. Rmiuina*. Jiems Intai gero 
įs]mdžio jKblarė Kaimo dcmoii-lnu-ijtt buvusi 17 rugpj. d.

“Poną* Knro-ns ir p. Ibnnaim* šit rugp. d. tiumn išvažiuoti iš Kauno 
ir Im- Amerikoj ti rugsėjo d. iš kur jie važinė- |h, provincijas ir Lietuvių ko- 
lionija- -ii agitacija, nurodydami kilo gali imdėti IJeluvai. ir mi|ueš<tami Lie
tuvos padėlį. Netrūku* manoma suteikti usslžiaginė* imšrtpos.

“Amerikoj yra su*ikuni* 1*rekyte»* Itanlrnv** kurios tikslas yra pir- 
luiaii-ia vi*-1 |>n*ky1tų >u Lietuva: atidaryti savo -andėltes. ir 11. Kaita 
Lietuva at-imiu- p** J.aro • nukenyl*in tnr*'- į'!*i-?ti dirbtiivin medžiagai iš
dirbti, lie- Lietuva vien ŽI-IIH- tikiu livęab-* pralobti.

“Amcrikicriai išsiuntė į Lietuva aiži dėžių niai-to savo giminėm*. 
Rcrolnivė išsiuntė 10 tonų maisto (ryžių, vietinių ir enkro). kur* atris apie 
1 rugsėjo dieną j) |«‘ribio. Pramonė* ir Pn-kylsi- Ministerijai. Su tuo siun
tiniu ateina 5 tležės drabužių, kuriuo** sudėjo Ans-riko* Lietuviai Rambi- 
najani Kryžiui: .*• dėžė- Karo l.igmiinei ir 2 dėžė- Riuidonujo Kryžiaus l.i- 
tnminini. <—

“Bendrovė* tikslas- patrinti Lietuvos ateitį, jai rujii. kad šalis 
turtinga ir kad amatai ntigšlni stovėtu Itirta tani, tani IJelnra Imt 
vn elomoinijii* ir jMilitikn* žvilgsniu.“

Iš virš*! md m d o stnii|enio innlyli kn l.ielnvo- žmonės n|»ie Lietuvių 
kylio* Bendrovę rašo.

Lietuvos žmonės jinsitiki jai. Lietuvis* vablžia |insttiki jai. tai-gi ir Ame
rikos Lietuviai drąsiai gali )B«-ilikė1i.

Lietuvių Prokytei* Bmdrovė nugini savo kn|iitalą. Datmr jai reikalinga* 
didi* knjiitalns scknntiun* dartam-.

1. l'žjiirkiinni ir |Ki-iutiiiiiuii Lietuvu- raidžiai vi-okių Lietuvai niknlingų 
prekių.

1. Užpirkimui |,.i-ažierinio laivo. ‘:iiiiii>*nii Ane-iiko-* lietuviai galėtų grįžti 
į tėviškę.

X Priridėjimni |»rio brolių Vailokaičiu “l.irtuvo* Ūkė* Banko*“. Kaune. 
4. Jrteiginiui Banko* skyriuu* Amerikoje.
fi. Atidarymui jiinigų siuntimo j Lietuvą skyriit
<i. Atidnrymui *nro1č)io ir dirbtuvė* IJrtuvoje.
Tie visi durtai reikalingi prie Lietuva* nt-tntyma. Juo daugiau ščrininkų 

turėsime, tuo geriau itarbų galėsiriH* atlikti ir tuo ili<le-ni* j*-lna* Ims šėriuin- 
knm*.

Kviis-iame ir Tamstą iirisidėti su savo ka|iitidu. Jnu atėjo taika* veikti. 
Tuojau sė-k ir išjiihlyk žeminu ja*bndą n|ilikaeiją ir prisiusi: sekančiu adresu:

<1

Imtų 
lai*-

Pr-c-

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont St. BOSTON, MASS.

Aš šimmii nž-irašaii ....................................................... akcijų Lii-1n-
vių Pivkyl**- B* įsirovė-, kuri vra ink*,r|*,rno1n imt dviejų inilijonų 
dolierių kapitulų, ir prižadu išmokėti |m j.-nki- dole-riu- ($.‘i.tsi) uz

kiekvieną akcijų. Nu ėia aplikacija įmoku 
Ūkusiu* išmokėsiu juisnl r>ikafnviiną.

Bendrovė jm-iliekn sau teisę tūle kukį iiž-akynią atnu-li. l’žsira- 
ši-s toliau* sutinku. kml Bendrovė- urgniiizaty viai iėkaėčiai Imtų pn- 
■b-ngti iš pinitiati>:ai įplaukusių itu,k>-iiiiĮ. Am ko ir «l«*«lti aavo jnimšą 
ir ženklą.

Hiena........

Uš-irtuini.i-

Mėnesiu

i'arašn

dolierių.

1HIJ*
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Mielu- .

luuiiinninunm
VIENATINIS LIETUVIU 
PAMINKLU ED1RBLJAS

Pranešu ii-i*-iu-. kuri*- nž-i 
-likote pn- linine paminklu- ir 
kurių m-n-fu-jons* 
prieš | hs-omt ioti Day. 
,::»il |i:i-lnt<'-mv 
nm- bu- S|udio (tlrtolrr) 
1!Gff. Tnip gi 
nuilH.lv pirkti iieliulkite 
-ui'-*. n<- kaili**- jau įsi 
’•* mio-iiiHiii. M- 
iiK-iLiiign mm - 

iinrduirfi už
va

pa-tntvli 
dnlutr 

ir jų |ui»v« riti 
>»,

ir lietu. kuri* 
|mvn* 

Mi.ta 
* •bir tnrii< »• 
■hiuii ir r i! 
•••lUl ijĮ lurnr.

kuriu

| Didysis Valstijinis Bankas
Ant Bridgcporto Yra

ICENTRAl MANUFACTUR1NG DKTRICT

BANK

TKI. MeKIkin <1*~ 

DR. S. BIEZIS
MiniiMi* m «litui ua* 
k M |\|NK t

liti U. >a*M *| tilta <<«U, m
<»tt IteriOie (*««

ANT BITINAS.
Mt. Crcenuood. III

miuiiriniriiiiniiiunitiiiiuiiiiririunin

(A Štate Bank)
1112 W. 35lh. Si. (3 blok, j rak. nuo Halsted) Chicago.

KAPITALAS f.V.C.000.00. TURTAS VIRA $5,000.000.00
>«• priimu |*ia««
ItjliitMl ttUu UtmiJuN* 

«tl irfOnte** r'iititMi Ir 
>>k !•«•< O'rtu*

i*nt«4*ii Mftt

HlIliMM*

i

F. P. 8RADCHULIS
Lietuvi* Advokatas 

Allorney ai L*w 
lul n M<*ne. ■.« <Vaa Mmtm IJ0T 1,1 ( .almi

« lllt AMI II 1 l\n|a

nuilH.lv
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nioznusiA nETutfo imnmt ciicmue

4S1S So. Wood St

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

geriausių. amionikų niaukų ir pnudkų Udir- 
tų ir atitinku, kukių tik reikia Dir- 
litaacyalrnia. taisome laikrodžius ir 

ikanėiai. Kurte prisius trijų

LENKAI DERAS! SU VO 
KIEČIAIS PERIMTI 

SUVALKUS.

Ka- tiktai u Cicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
j jj apgarsinimą, ar kokį <lar 
bą (jobų) kreipkite* prie p. 
A Valančiaus

1442 So 49 th Aire.
Pa* jj galini* gauti malti* 

knygių ir kitokių mygu.
Pasinaudokite

•į. a t m puikaus juralžmio. ku
ria nuslad vn-nani *b» gražiausių 
tus-sti-liii ant Nortkaesteni Gi-lž- 
kelio. arti gražaus U|a4iu. kur ra
iniui žuvaut ir |«iouvažiuėt. Iri|i|>at 
nrli dėklių fabriku, kur galima 
rauti užtektinai darbu ir gerų al
iai. Galite ant aitai žrmė* gyvesnis- 
maa užsiauginti reikalingas daria- 
ve» ir |iaukšėius ir tuiani sumažin
ta augšta kaina pragyvenimu. Par- 
odine alll li-ngi ų uani-Miiių Ino- 
kiurių.

PAUL BAUBLY,
MMW.itaaiei 

TeirfMM* Omai OM.

Kun. J. <'n’ ,sVn.'» *104.
K. Mtanėtauidum $1U > (taute). 
I*o 10 dol: J. Glavieka*, A. 

Galčiua, K. Aleksamiraviėium 
M. Klenavičiutė, X. X, V. Ha- 
risaa, M. Ilobrovolskivnė, M. 
Stnškiulė, M. Geluiu-viviutė.

Pu 5 dol.: M. Kndliii*khitė. 
X. W A. Va.-ilinusk.i-S J- !’• 
Vaitkų*. .1. Kašėta, K. I’rakn- 
pilllė. <1. .Mnl'-Vlėilltė. X. X„ 
M. Kviekšienč. M. Svikliutė, J. 
Tautkus K. Tulikus I". Truu-

į mirusio Dr. D. J. Bngočiaus 
ofisą Roselande

l’rnktikuojn tnrjie Lietuvių 
šiame takute ir apieliakej.
ttfira. 10900 8. Michigaa Avė.
Valanda* nuo:

!> iki 12 išrytu
2 iki 4 laipiotų
7 iki 9 vakare

Telefonas Ihtllman 342

l{i“iiik-nrijn 4-'iI2i S. W<hhI Str. 
Tel YunL 723

Mea lietuviai, pradedanti kil
ti ir reikalauti savo tautai tei
sių, greit )Matehime, kad daug 
ko uiuiiik trūksta. Visųpiniin 
stoka niurna įvairių įstaigų: 
lalalary la'-n namų. pradinių ir 
augšteanių moki klųgimiiazijų 
ir lt.

Pradinės mokyklos ruošiau- 
čion prie augšteanių, laeluvos 
parapijose, kaip p*rli. kun. 
laukaitis praneša. ariu llievui. 
kaip gryluii |ai lietui dygsta, 
latlmį apgailėtina, knd visoje 
Uvtuvoje visai maža teturime 
augšteanių mokyklų ariat gira- 
naujų. Visi sutiksim, jog 
luuiui“ Imtinai yra n-ikalingn 
Lietuvoje įsteigti diiugiini kalu 
likiškai-luutiškų gimnazijų, 
kurios Imtų |irteitians»< kiek
vienam ūkininko vaikui, norin
čiam |ia»iekti augšlesiij Inip-nj 
moksle. Iki šiam įnikai mii-ų 
jaunuomenė, augštesnj tuoksiu 
einančioji, Imvo išsiblaškius |mi 
įvairias 1‘usijos gimnazija*. 
Kns-gi drįsiu iižgim-yli, kad 
kiekviena gimnazija l«-i mokslo 
įstaiga savo mokinius stengia
si jiailary ti tokiais, kokia ji |ui 
ti yra. Kitaip ir m-gali Imli. 
Todėl išlaetuvos jaunumuem'-*. 
lankančios augštesin-s mokyk
las, viena dalis ta|si rusi Ii kimi- 
jos lumgų |Kirldokšhia kita su 
liemoinliziioia pri-ililurkė pri" 
aorijaJislų-lsdševikų ir vos tik 
maža dalelė jųjų nešti šiokiųliei 
tokių viauiių tėvynei Iširtu vai. 
Tiesa, U Krikščionių Demo
kratų eilėse yra gražus naudin
gos jaunuomenė* Imrys, Is-t 
reikia jį ilidinli. Tų galima f ta , 
daryti tik įkuriant “langiau lie , 
tuviškai katalikiškų gimnazijų. 
Italnirtiiiinis taikais, kuomet 
mes prmk-joim- taip garsiai sa 
ve reklamuoti ir rodyti |m*au- 
litai. jog iis“s <lnr esana- gyvi ir 
gyventi norime, ypač reikalin* 
ga mums įsteigti Merkinė* gitu- 
naziyų.

Neviena* gal užklaus, Lodei l 
Merkinėje, O m* kur kitur.* Is-n- • 
gvas atsakymas. Viena, knd vi- : 
roję įnirusioje Vilniaus gula-r i 
rajoje iki šiam laikui ir <laliar i 
buvo ir tetš-ra tik viena giama- I 
zija įmėiaiiM“ Vilniaus mieste. > 
kuomet Kauisi ir Suvalkų gtt- < 
laTtiijose raminsi nuliai |m ke- | 
lias.

Antra. Merkinė buvo karu- > 
liaus Mitnbiugio ir pirmo Lie- I 
t u vos vysku|ni sostinė. Turimo I 
atnaujinti praeities grožy I*-. i 

Trečia. Merkinė tni yni tn» 1 
Lietuvos |Ktkrnštis. kuriame » 
būtinai n-ikin steigti migštertio 
mokyklų. knd npsauguju* i.i ' 
kraštų mų, išiniiti'jimo. nes jei 1 
me* nmerikioėini ne*u*knl>*im I 
aprūpinti to krašto. **apru * 
pina** jįjį priešai. ••Tėtuti len- • 
kai stato savo gimnazija*, kaip I 
pranešu gi-rli. kuli. Igiuknilis. 
viliojo j ja» lietinių vaiku*, i 
stengiasi imžymėii Lietuvos 
butas ir neimtas klaida*, garbi 
na Is'tikijų ir lokiu budu pri . 
traukia jaunuomenės širdi* j 
prie savęs. Senuii-je |..-i m,, 
kyklu- liukai pmiliojo visi J 
Uetuvu- Įsuiiy-i. dala.r įimi j 
litis paeini* Im-im- ti.iftattl.ii ir - 
likusių mų* lamo d.ili.** 
(Zim. ••|b. ..i-.'' 222 milu., ' 
l!'l!» m.). '

kb ik '■ .'imuaiijn taip yra 
reikidltiga. Lillp ŽtlVei Vanduo 
nitui ls-v> -lam ini žolelei m*o-

ensSL mem kmcu«tiiu.-?
NtMOKESI PINIGUS BEREIKALO i 

Mtuų krautuvė—viena Ii dldžiauiių OMcagoJe 
Patduodamr ui žemisnsią kainą, kttr kitur taip ntgauni. 

Mašimlių laidumo drukuoti ir nfiao įtart lama yra naujau- 
«ma thaiir*. ('(laikom visokius laikrodžius, žiedua. Uiubi- 
imu ir drimat'imiua; grainalouua lirluviUtaia rekordais ir 
kunrr.rtinių 
kyščių. Balalaikų, g 
batus visokius Kaklu 
mnnkaliUuie ii..'ruin«r.tua alsai 
rautų brasą Irnkl) gaut kalaliogą vtltUL 

i Steponas P. Kazlawskt 
4632 So ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TrlrKinaa: DROVKR 7309

. |*o a dol.: A. Listnviėienė, .1
• V:iiimlaviė:us.

I’u 2 dol.: M. Knkšiulė, A. 
Slnviekieiiė, .1. Ikiėys. A. I’al- 
tnnaviėin. II. Migauskienė, I*. 

: Kninlnilnvirius. M. Grigienė, 
X". X‘„ .t. Kirmilns. I*. Tatulis. 
A. .'*t|l“ii>lnlkKs, .1. tallšklUlė.

I*o I slnL: V. Kimša, O. Kar- 
■lokiiiiė. J. I'uvilmuskas, J. Ja
nušauskas, .M. Vaituleviėienė, 
T. Migtnirka*. J. Skliutas A. 
I*ran;iiiiei1ė, M. Ilultlis, I*. Mi- 
ėiulis. lt. .leiillleviėius. J. Ibi- 
kniiavičiiis. S. K visiem virius. 
I*. S’evnnlmiskn*. .1. Slrurkus, 
Iv. Iti-iny.-', Iv. .leremiėius, M. 
Ibuifininkii*. M. .Matlniiskns. 
X. Siošku*. A. Sniviliauskas, .1. 
Sriipša. I*. Skliutą*. K. Taliui 
levičius, I . Žiogaiti“, A. Sven- 
eiuuns.

Su. Itostiiii, Mitra.
I’o lu do|.; T. .Iiiknvotiis. .1. 

S"l.;i . M. Kilmotiiutė.
I*o .*t du).: G. Zunmiskieiiė. 

I*. Akunevirin. G. Tupikieia*.
I*o 2 <lol.: V. la-m'-iaiiskieih-. 

V. Saviškas.
I*o t ilol.: J. Moekevičius.
Visiems nukojusiems Merki

nės giiiiiuiujos romiau širdin
gu! tariu aėiu.

Kris daugiau!
Kun. J. Čapliko*.
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Lietumi Amerikoje. |
-DITKOIT, 1008. I Susirinkimą* pageidavo, kad 

------------ I ir draugijos prisidėtų aukomis
Rodis Detroito Uetaviama. j i* >avo ibio šiame laike, kaitan- 

------------ (ri siu* atiko* greičiausia pa-
Visa lietuvių tauta italiar su- riek* Lieluvų. Pageidavo tai)* 

stoja tie* vienu—visu svarinau ! gi, kad visi \Vorccstcrio ilir- 
T siu klausimu: kaip iškovoti liautieji lietuviai paaukotų 

Lietuvai taisi'ę ir neprigulmv- nors po $1.00. 
bę! Viso* lietuvių kolonijos Į l’iįrengimui visako ta|n> iš
dirba, kml atsiekti tų tikslų, i inkla valdyba, kurion pateko 
Air'idairiu* ir iniži-clgus j dar- 'kt.ii. J.' Čaplikas—|iinm, J.

< ba vairias matam, kad nemaža ‘ Itauktu-pagrita, V. «U»— 
nuvrikta. Aiandie pasaulyj di.'ralt^ P. tatuvecžtaa rait. pa
džiausiu rolę lošia tautos mus-1 p llv, P. Imadžiu*—iždim, iždo 

Ihtrvinskas, A.
I>ii-!revičius, P. Stoškieiiė, \V. 
Kuictas, F. B. Mažrikict*. 
Pnvoa kouiirijon kun J. J. Ja
kaitis, X Ciginskas, P. Žala- 
vedeas, O. Sidabrienė. Muririn- 
kimn* iiagimtavo, kad lietuviai, 

turi automobilius, ; 
|mgillaėtų išvežioti rinkėju* j 
IKiskirta* luicųte vieta*. Tuo 
dunku ru)>iutic* išrinkta X P 
S.ošku*. Z. Juška ir Arnikų*. 
.' į rt art a ir daugiau dalykų. 

Tul italmr viri j darbų, ta- 
skirtumo imžiurų, ypač prie

l
lię! Viso* lietuvių kolonijų*! 
aitria* kitai in tiksJii '

kutai. Kurio* t mito* turi tvir-*:-!olėjni—S.
U milu* muskulu*, to* ir iutek- 
mngeraų halsų turi. Jug taip- 
|iat nedidele* y T a belgų, serbų, 
grekų, rumunų tautos, bet ko- 
ik’t-gi *u jomis skaitosi didiio- 
sio* tautos; kodėl jo* (Militikojc 
kmin žymių ndr ? Gi ilclto, kad kurie 

4jt« turi tam tikrų prieuionv 
ginti savo teis'.", *avo nejialie- 
ėiaiinbę. Dabar yra ypatia- 
ginusia ]m*aulyjv valanda. Ki
šasi tautų likimą*. Kų lietuviai 
itatar praras, prarn* gal ant 
visatkis. Čia kalbama apie lie- _______ ,____ <€_____ .....
tuvių kariunmciiv, kuri yra1 riukimo aukų, kad neliktų nei 
svnriaauriu musų tauto* šių1 viena gatvė, kurioj nebūtų riti- 
dienų klausimu. Visose ilkle*-1 kėjų. Aitą “Tag itav” gal liu* 
ni»e lietuvių kolonijose jau * ;Ki*kulinė, todėl |M*idarlmo- 
yra susiorganizavę iJetuvo*' kim. kad Imtų imsckiniiigiaunta. 
I Juosyliė* Margai, karių tikšta* 
yra tavintic* ir būti parirengu- 
šiai* stoti j kovų su tėvynė* 
priešais; būti |iarirmgu*iai*

* prie ili.lžiausio |HUŪaukojiiiHi j 
ir, reikalui atėjus, statyti sąra 
krutinę* ui tėvynė* nepriktau- 
ramybę.

Angsriaus luiučta* 1. L Sar
gų skyrių* yra suorganizuota* 
Ir |m* mus. Beturite.

Tai-gi visiem* lietuviam* rei
kėtų rašytie* j ių sky rių, nežiū
rint kokio* nebūtų |m£iuru»: ar 

|t ,. kataliką*, tautininkas, ar *ori- 
jalista*. Kam rupi tėvynė* lai
svė, ta* turi )mta|iti IJeluvo* 
lduo*yliė* Margu.

Ka* nori prisirašyti, pili at
eiti laihažaytitiėn svetainėn ka* 
krfivrgų. 7 -M vai. vakare.

Detroito vyrai, netuiegoki- 
uv:! Viso* tauto* kovoja ul sa
vo liuosybr. Kovokim ir uie*! 
Prikelkime Lietuvę, nuvargin
tų nuo Įiriešų raiugių. Imi lie
tuvio ranka vėl atmena kaili 
užduoti smūgį, kad nuo musų 
savasčių ir teisių at*itrnnl:lų 
viso* svetimo* rauko*. Ju* jau
nikaičiai savo širdyse ir-gi jau
čiate tauto* skriaudų! Neviena 
jilsų sesulė Žado neteko, ||ev>< • 
tu) )iu*krinndė žiaurus l.i«lu- 
vo* priešą*, nrvienn mirė iš 
gsik-sčio sudarkytu ir išniekin
ta lueltrvos priešo. tiriui 
skriamla* ir imuiekų kentėti! 
binudic viri turime varyti prie
šu* laukan i^rlJeiuvos. knd it"- 
kankintų itaugiau mu*ų bndių 
ir sesučių. Tnd tiar kartų sa
kau: stokime, rašykiuu'-* prie 
I ji-tuvo* Liuosyta-s Sargų sky
lių.

i

r

L. L. Sargų Valdyba.

i

Viri i darbų!

v VVORCESTER, MASS.

Uždirbk
’3Sild’5O .

j savaitę
■■Kai n« mlkateo.

).<nl visunmst. )>• luH trinopoa *»- 
Uodas ir lrn<va darbo.

Hra palliiK Jua Umokytl llo darbo 
| Iraniea Ulba dKOomla ar mkaroH 
ul mala kala*. Sporijalla skirtua 
mukmiaio ool aiunmu novor m*M-

MASTER SCHOOL,
4. KaiaaMuk

X. šute Str.

VAKARAS -BALIUS
• Su Programų 

Aušros Vartų Parapijos 

Nedelioj, 5 Spalio * Oct 1919m.
Aušros Vartų Parapijos Svetainėje

. 2323W.Z3r4PUc«,Orioji
Svetainė bus atidaryta 6 vai. valu, programas prasidės

7 vai. 
fiaaga 25c., ir augsdatts, vaScems 10 c.

& & LACHAWJCZ
Prityrimą* nereikalinga*.PHILADELPHIA. PA.

ANT PARDAVIMO.

Homar. & Arthington RU«»

PARSIDUODA t*

DR. LEO AW0TINu||l

»

DR. J. SHINGLMAN

4930 W. 13 Str.

PAIEŠKOJIMAI

i

Darba-* I’fMuvum, 
pnulžini

vului.ilu* nuo S:<ui iki 
Suimtomis iki piet.

«««««««•«-*««««««««>•<«««»
w

P. A. Andražkevičini. Hom- 
«Uad. Pa. Tiuni*t<bl žinię gu
vume jau per vėtai. llutune- 
galėję it ju.talpini i. jei ji Ir... 
tų lietuviškai |mrušyta.

Dr.M.T.Strikol’i*
LIETUVIS

OTmntMAH m CUnUlttAI 
ITW W. 4T<b KU €W*cv. DL 

TtltfcRM Doulrtart IU 
X»n.j TrKotu* Mrrlry 4M

ll’-eAatnijri i« «taL wt«
Tilt. uAltt.ikr I • r’fa*. At a tukli 

nuu. to
I J4UM U ^-l-ta-.IrM Al.

lArtuvpv (Sralauriaa iraLartiAutu 
Utatoritli r*r k«» iMfflauaM. iCMkali 
im IdilN m tu*U ilki L m RuiOtt UttMi 
I.UMlti UOT'Ridinu

2314 W. 23 PL
Chicago. III.

TH. I.H.1 TIM.

!•*••• nuiMtka crtM-etar mi iimh 
tilta ItataMtMia 4 f tiktu! a o). .llMUtiklU 

lUttJUUM.

Iii: K r.'luu Mr.

ovnmMjui 
<«i* •».

Keikntiugus <lel lengvo švti 
. rinus įtartai dirbti musų |u>pi<' 

oaitvvTAHi *oi ,lo*Y Fnbrikc.
SUimOJp BALSAI.

!

Ar-I «*■• ,«• < L.it-.ldUf tn lu«<lt
tu* n im*i» mHm •««
»MŽ4-. R • • k*». u m»*« VnRU>4>.

. i.' k lIMn :•»«•«• Ata A*iUk«l<
K 4_aa»2«U.'M

iMti 'il |'' «i|l|iut i ft
fc* '*• |MžOVrtlHt|l|. au tuno tutV£V. 
«•* s«at>».iMia. hltB'M 4i|-<lt«u-
ImJ « ta »

kl
. <w Ii

W. 14-U M.

AUtU Im r
ItkViMMI* M.LM.L . |XM 

lt«»i

meiiėn. Ne visi musų kolonijos! jo prie olūtlsin: Inisra. mpri-Į 
lietuviai sugrįžo ii Suv. Vaisi i- klausoma Lietuva, jei ne dva-

Kamp. Lm>v (ML «

Puikus Teatras ir BALIUS
Dr-tiėz SakižAušos Širdies V. J. No. 1. iš Brighton Park 

|.WtaJUA Mui tllHHt <o%T%\
iVtaaMr* T imi t«L «*Larv.

NEDtUOJ, SPALIO (OCT.) Sta Dn 1919 M.
Itu* euloėtn Inlmi jiiokinun komedeja "I škerėta* .liu

ku*.“ Pu*ę to vakaro lm* ukirinmu l.iet. Intlrl. Draugi
jai. nni *u*o||hiihi “Naėtaičių."

Todėl uuoeirdzini kviečiame vi*u* lietuviu* ir Idetuvni- 
le* ateitankyti aut uitu |iuikau* Vakaro, kur galenite linkutiuti 
laikų |iralci*ti. ne* lui* ju«4tų iki au*ų ir viri bu*ite uiraiė- 
dinti. Taipgi tumiu |mėiu *tiM-l|mi(r Našlaičiu*, kurie labj.-iu- 
etai reikalauja mum) imgrllai* vargdami |m evetimtaučių prie- 
glaudn*- T«*M viri iki vieno remkime Našlaičių Prirgtamių. 

Po teatrui balių* iki vėlumo*.

---- ---  _ _ - -
siškija. Taip ir kum iuiukuiti*. 
yra it ta saulelė niųs tauto*, ku
ri savo spinduliai* visiem*! 
vienaip šviečia ir kviečia jam J 
padėti. Kas nenori jum padėti, 
dirbti, tnsai tėvynė* meilė* *a-' 
vo širdyje neturi.

Vystanti takelė.

jų kariuomenė* *u tokia dvaria. 
karėta tėvynėn meile.

bekmadienyjė, *palio j ih, 
vakare, fiv. Antano |«nt|i sve
tainėje lm* ka* nor* nc|iapra- 
*to. L Vyčių 14-ta kinųia jau 
nonai nutarti* vra. kad *avo *u- 
grįžuricm* i* Suv. Valntijų ka- 
riuomenė* kareiviam* *urengti 
vakarų. Tai tau jų pageriama*. 
Tai-gi ateinanti aekmadienj ta* 
vakaru ir bua. Aitame darbe 
vyčiai pirmutiniai. Kito* drau
gijų* nei nekalba apų. ]aigvr. 
bimų nava aarių-kanrivių.

Praėjo rnuaų parapijo* kar- 
nivata*, bet vi* jo atkaktai yra. 
Italmr, kurie niekiuo L Vyčiu* 
viaukiata praaimaaymai*, tyli, 
kaip mo* kaimiečiai naktų m* 
ri* nuleidę. Mat L. Vyrių 14 ta 
krntpu vilias draugija “auhyti- 
no,“ uėdirlidaina <taugiau*ini 
dėl parapijom Išmiutiugi Įmo
nė* ditaugiari be jokio pavydo, 
kad iuu*ų kokiui jo* prakilnuri* 
jaunimu taip wuuil*taiičiiii 
dirbo ir puikiai |su*ir<Hlė. Kur
ila tananrf vėl tamsieji išlieti 
*u eorijalistai prade* L Vy
čiu* niekinti.’ Viriick intekinė* 
jokio* iM-|antary*. ne* iėiuiiitin- 
gi žinom-* juo* jai-merk*.

Pr.

Dr. S. Naikelis

Nedėlioję, rugsėjo 28 <L. Av. 
Antano parap. svetainėj buvo 
surengtas koncertas vieton Av. 

t Grigaliaus choro.
Mišru. choras gana rimtai 

išpildė savo programų dalį. 
Geriausia nudainavo “Siautė 

. mane motinėlė“ (C Haumet 
tai). Taritum ir matai ten ban
guojančias jūrele*, pakraštyje 

, ant lie|>trliogelt<Mi|4aukė lietu
vaitė. Ten nno toki atplaukia 
juoda* laiveliu, tame taivelyj 
sėdi bernelis, virinai jo lekia 
gruntu ptuKCiik ir iy|ę tvnMtv 
vėjelio imdami greitai denka 
prie lieĮitdio, kur mergelė ran
di nėlj sėmė—

Vyrų rlmras sudarė jiuikų 
. t rietu ir kvartetų. P-a» K. Bi- 
. etanas smuiką eolo, akompo- 
i nuojant pijami p. O. llikataus- 
i kirnei. išpildė porų klasiškų 

veikalų, l’-as K. Bičiūną* dar 
jauna* muzika*, bet jau nepa- 
praslus gabumu* |>arodo. P-nia 
<1. Mikalauskienė jau visiem* 
Buomą. kai|K> technikė jiijani- 
*tė. P-lė* X Daujotaitė ir V. 
Parkaitė. Įiavicniai *ol<> *udai- 
naro kidetų dainelių. P-lei V. 
Pirkaitei pavyko dainelė “Ty
kiai Nemunėli* teka.“ Vieto- 
mi* taip ramu* buvo jo* lial*e- 
li*. kml jautietd, rodo*, lyg nuo 
Neiiiuin'-lio kranto rkantln ma
lonu* ai<bu>, vienijanti* *n plau
kiančių Kaltelių šlamėjimu. Mi- 
la-toeio* |Miiclė« laitų dvi »tain- 
hio* gi-l<«* j|Hiit> j lietuvių mu
ziko* vainikų, jeigu daugiau 
|m*i*vę*tų muziko* rtudijuoti. 
Aladnai, koncertą* nudonų 

|j*]tudi publikai euleikė. Vi*o 
prognuuo ]Ht*iM-kiiiut* prigu
lėjo nuo gulinu* clnirvedito, p. 
K. Bikalauvko. ir Av. Griga
liau* clioriKtų.I

Kata* I1.IH. KatUlal IMalayta lov 
>tM aalttaia kraaatytla.

Jau* tlrpkraaAl. 
>12# H. AAtaMl. Atr.

Ari t«urM.itMera tikit lm Uanit-tM. : 
|%«O%«VMIMU jai I UatiilteHUa. Ibt»•!*>• 
Bita# Į ti.ilua, ktMCM >2. MA. AtMLaU 
kilę

tOW W. M Mr.

s •rasyad-niaMM 8M4M1 
riRt|.» »3*4i |

U |K<fM*l«tii«f t. 
Mtd’itta kml Hn

1 Iii « . >1 Mr.

Dr. M.Stupnicki 
3109 fe Hercai Stroet 

tuuKota 
T.M«mž Vsmte UM 

i«Un4«»: — t iki lt ia rytas 
t B-d. iki B Vafc. N«4*l»o>

I Du i vai. vikare.

Dr. G M. GLASER
t*rakilku*ijv ST anrtal 

<K1m» >119 Ma. Blurgaa UL 
Imi M-r» ku <*Mce, in- 

Ml’M’t J A14/TAA 
MvtartU v. VpriAkv. birt rkra- 

a kkti ture.
t’l'UM VAI ANImiM: Nmo » ryta 
iki 11, auu ir iki r r*o pict. nor T 

iki t v-Ubdii takara
? tw» pt«< 

e » Amari* tž7

Netikėtai imteko num j rnn- į 
ka* “Kebovio” :M nuni. Žiu-> 
riil. “Keleivis” verkia, niliin- 
nuoja ir galinu* šmeižia, kiek 
tik galėtlama*. gerti. Ijetuvo* 
atatoių. kun. J. 1-aukailį. Sako, 
dainų- kunigas laukaiti* važi
nėja |*i lietuvių kolonija* ir 
renka aukas. Dnugiausin jnm 
aukoja ištikimieji. Nereikia, 
girdi, tikėti kų kun. Laukuiti* 
kalint. Nereikta jam duoti pini
gų ir daugiau ; m našių ne*ų- 
usmių prirašiln apie kuri. 
Ijiiiksit į.

Nėra k<> »li4»»tic* i* “Kelei
viu.” Jug lui šmeižtų laikraš
tis. Tik reikia stebėtic* i- tų 
žmonių, kurie •‘Keleiviu” ple- 
įminiu* tiki. Jug galima supra
sti, kad “Keleivi*” geru, prn- 
kilnnu* įlarlm niekmlo* n«-;ia- 
gir*. Kur *iie*u. ••Keleivis” 
saki*, kad lauiau, kur Imlta. 
"Keleivis” sakys, knd ju<»ta. 
I'atnrėuin “Keleivini” nusira
minti ir nelieti graudžių ušarų, 
kad ištikimieji kun. Uiukao mi 
aukoju. Kud aukoju, tni žino 
kum aukoja. Žilio, kud sė, 
gmdu* j gerų dinų, iš kun 
stilnuk- gerų vaisių, oe* 
kun. lumkaiti* yra tuuii 

1 tintojo*, lietuvių kuli 
kiloja Ku

: kr Lietuvos z> t ibe.
■ «i*kijo: k. 
grafa, ka

SEARS R0E8UCK & CO.
Stn.

DnAaBURKE 
(Lietuvii)

0l« «. MarlK< Mr. 
|Sa«|o«mr.

Mat ttenuio Ilgimi'ra prilttia 
NldU ■ * lt» kili *>!•• 

I N'4*s I ll 8 |w» I'mIų
J Xwm t ibi • 1.1 taMafr

------------------------------------------------  
!

I

f JOSEPH C. W0L0N

Lietuvis Advokatas
• «• m>. ut Kun; mtUBT 
! U>vrRiUM» Tat lluMtb«*ldl >7 
4 Vakarai :>i; \v :s-n<i auaM 

TU. H4**«all <»» 
rill< AG4». |LU

umutiumiiiiuiiiuiiuuimnuuninuM
IK..4 >>> r. A.UI«t»4 UI. rinca*.

Ttl«Cw*a H«>RMirkvt 3M<

OR. A. A. ROTH,
OilytAUtaV ir rbirurfųv

M“' l-U-ALia JKtHairsAkv. Vjn'in 
laihy ir viay rbrvaitkų lt<y 

•»flxAa B3L4 m* lluUAvd M_. O
I . • fe.i .a ’tfMVrT ><>>

VAI.ANMA* IA —n ryt« J~B Pta 
NMshtamio !•—i> 4. 

uiuuiiuitiiimiiiuiiuiiiunmuiiutuuui

<ayti> «*•)-•« < lilrmr^A*. 
AVmL>Hk.

IKO ta» m.
Kalt* Itrlųvua*'. latvMkaf u 

rvMtaa
Valafkri’ev !• - IT erta « v 

va Irs r v Tad i aitai <>c;Rugsėjo 2-1 d. čia Imvo 
šankia* vieša* susirinkimą* vi
sų TVorcesler’io lietuvių dėl 
prisirengimo prie laistančio* 
"Tag day”, kuri įvyk* *;m-1 
lio 18 d.

Miiririiikiinų atidai*' kun. .1. 
Cniilika*. T. K. 30 »ki rio pirai,| 
paaiškindama*, jog . n Tarno. 
Fondo -k. |uigi'llin išgauta lie 
tuviam- įimti ••Tas dav,” ii 
kad surinkti pinigai nrint* 
■lunėinmi no i kokį foisių, t |. 
pii*ių-ti tiesiog Lietuvon pie. 
gjltr ilo A 
Gera |in» 
nunts put 
ir utjnuli 
ml

«

*11-

4

*

t q n u

CICERO. ILL.

Rp.

hohhz dienomis i* Kuv. Vai 
i -tiji) kariuomenė* sugrįžo p. .1. 
1 Nuraka*. Buvo Prancūzijoje ir 
\'oki<'lijoji' ir ten nemažai vis
tu |uity r>'-. lu-nok sugrįž,, »vi-i. 
Hn ir dnr stipresni*. Ti* viri 
I ii i rimui ji levyiiė* meile dur 

i Irti.au* uždegė, I štai likime*, 
kml italutr snmrkiau prade* 
diriiti įlel tauto, ii Buiuyčio*, 
a*gu pinu in karino-

AMER INSOLATED WIRE 
i CARLF. CO 
9M W 21st Str.

IQ
\I.Uu.f SPECIALŲJĮ AS RUMA 

TI7.MO GYDYMO

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

II.IM VraUlMU

‘*»lh

U MULKI

ž
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DRAUjAS

Poperstatymui grieš puikiausia Orkestrą 
lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius, iki vėlu
mai nakties.

Kar?

Town of Lake School Hali Svet. 48tos ir Honore g-ves
Kada?

Spalio 5, 1919
Km reagia?

Lietuvos Vyčių 13 kuopa
Kas tenai įvyks? 

BUS LOŠTA

I

Žmogžudžiai”
tai yra vienas iš gražiausią veikalą. nes artistai perdalys šeimynišką žmonią gyvenimą.

[ CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS iVENTtS. miestui pranešė |*-rvčlai. Ko- 

—' misija rugpjtei,, 2 .1 praariu-
•attadieBta, spalio 4 d, mie*tui. kad rugpjūčio 4 d. 

pr>i*i«l<\ i-kluii-iie-jimni.

Tnigi kamidjn mieriui davė 
tik dvi dieni pri.in-ngti pri.- 
iėklaurtnėjimii. Tini tarini ko. 
liiir-iju turėjo iiiM-riui duoti 

I laiko iiinžiail-in deėiuitj die
ną.

Teirt'-jn» Smilli suku, g.-tvi- 
l.nrią klnii-inui' yra lalur 
evarbu* ir didžiai »u|Miniola*. 
Tnigi minda, per dvi dieni 
ii.-galėjo in-i-ireugti prie iė 
l.liu.-iiė-jimą ir Iiiom- kaipir 
n--di:ly valo. t.i jei inii-rin* i. 
ktaurinėjiiuuoM1 induly savu. 
k..liii>iju lx- t,, iniUlėju |ei*ė- 

, išdidini i iixinok«*riį nt važinė- 
jjiiuą i-nlveknriai*. Tud koim 

_>ijo, iMiridynui* n.-le-.-nli- ii 
’ ji* neturi l-itl piM«.tnn*.

Korc'sijos parėdymo legalybė.

I’ri.-J ‘..j te-M-jn nti-pr.-it-li 
nin sntvekatią keiu|Kitiija |«i 
■ liivė u|h lia--i.u<. Koni|>aiiij i 
tud gili* komidjo. nii-pr-ii li 
Ino legulyl.-. Kulis to* a|.-lin 
rijo- legaly I.-* klaurime. nt 
i.*.|o, jog Loni|uiuijn luti I-< 
— ir toliau* rinkli Te. ir taip 
deni. k<>| m-inr* *avo -.*l u- 

Įutigėėiau-ia tei-ma*.
U- l vėl *iitig teii-ėjo Nmilli 

ĮUti*pretidiiiNi. n<do*. tuojau* 
turėtu l.nt .tisrąlililn i 
'iiuitil l;om|*nnijo- it|M-linrij>>-. 

Ailn- kltiii*iiiu-* ĮKuiitk.'- 
mi* dieiio.ui*.

0ATVEKARIAI8 VAZINE- 
JIMO REIKALE.

Klausimas, er bus panaikinta 
7c ui vatinšjimą.

gą. iii mierio atimini d racija 
vėl ravo keliu tuština miesto 
ihlą. lą pačią žmonių |alaik<i- 
litą.

Nežinia kokia,, gal-’-* liut pu 
s-ktiH-s. jei tumi* dienmni* Im
tą sugrąžinti ar. už važinėjimą. 
Nuuminimujauia. jog *u tąja 
dė-tut galvrkarią k<nu|anijn 
nl.irakytą mokėti ravo «larl«i- 
Minkant, iralidmfa* alga*.

I*n*rkinėjr tud ir vėl galėti: 
Iškilti rirvika*.

Bet nr kartai,, lokio *ln-ik« 
metu nebūtą |«igalvoln. kml 
mim-ta* užimtu gntvknriit*!

Toliaus bus skrajojanti krasa, kur galės 
susipažinti Chicagos ir apylinkes jaunimas, 
rašinėdami, vieni kitiems rašte išreikšdami sa
vo mintis.

Toliaus kiekviena p-lė ir vaikinas gaus puikiausią gėlė, o dar ko? šaltakošės, saldai
niu ir gardžiausią gėrimą ir lt

Reikia dar priminti, kad Vyrią jaunimas visuomet publiką užganėdina.
Tai|>gi ir šj sykj yra pinai prisirengę kiekvieną mandagiai priimti.

Kviečia visus
LVyfiglSKMR.

Pastaba: Kaip užstos šešta valanda irprasidės lošimas, tat visi tuolaiku jau bukite salėje.

KonasasuEimį
ris nu si

Ai. susirinkimas Inu dideliai 
svariais. Taip-gi kurie fmdlikę 
*u n.ikesėiai*. prašau ateiti 
tau iniririnkiman ir užrimokML 

A. Cibulskis.

KangmiHin (Kivieto teigėjo 
Rmitli nu*pnn<r<iiio |m--kun— 
gntvrknriai* važiin-jimo reika
le veikiai |iatir*iiue. tintveka 
rią koiu|ninija |Bi-lnvė ap-lia 
riją augM-iuu-inn teirtnan. i 
Jo. tik.ln* n,, tik .tigrinuti* 
teiri-j,, Smitli nii-prethliinn. In-l 1 
palaikyti įiejaulii-'iuiuu- 7 
centu* ligi gnlutiuo augL-iau 
Mo teieliHi žo>lž.io.

Mierio ndnuni-trneija t*- ' 
einu* dnrbuojn-i. knd leio-jo 
Smilli nil-preii-liiiin. tuojnit* 
imtą veikli, knd tuojau- luitu 
sugrąžinta •>. už važinėjimą. 
<11 pa-kui tegu Im* Intikinmn* 
sugėėinu*in ti-irtini enliitim<- 
liu-pri-iiditiia*.

Mietui yra neprielankumą.
Nėra ko |MT-lllllg tnieriiii 

džiaugi ie.- <|el 1ei*ėjo Smilli 
ni|.pr>-ndili»i. Jo nu-pn-iulilun- 
gnli Imt gera* tik tam laiko 
Inrtiiui. kol uuitėėiiiii.in- tei
ma- iH-tnr* -av.. žinlžio. t,i p;-. 
*tnra*i- guli prielankiai nl-> 
neiti Į gatv.-kurio koiii|«itiiją. 
tnigi į Štai-- l,iildir I Itlilie 
komi-ijo- patėdy mu<.

Tei-'- 
gilai 1 
liti.-- 
keri į 
risi*, 
tn t-ii

platinasi oirrnuA n
PLAUČIŲ LIGA.

Iš sveikumo įleimrlutiM-lito 
, pnits-diuin. knd mieste pinti 

a i te- tik plmiėią liga. U-l 
ir iliflerija. Sveikumo komi 
4. mieriu* d'-įiioja dėl štoko- 
t'iii arai reikalingą liguninią.

112 NAUJŲ PILIEČIŲ.

p.-lemli. teisėja* <’nr|ienler 
rzvnknr prisiekdino 12 nnttji, 
šalie. pilieėią, kuriem, išda
vė pilie! ylų. raštu*.

VYRAS UŽDIRBA 1100 
VAITEJE.

8A-

Tuo tarpti moteris badauja.

m

•ju* Smilli
•• ■

Ltti*n*i '.tt t|ii

iii *iif

prip
ri b-

.1

v

Kim ko džiaugtles.
\| •• • («»

*?• ||1 ... .I i;td »:<•: >.i' .

• fi ii- ftll**efH lllltlH jl IIUI-
I..fii;i, «l-.ui!.iii-i liit* j 

!.:tt. k tr-f IIiiILm Nli«"4l* r 
h| .

Ii»i j» J Lt

t V.

i

K IK

l'žriliaigv Av. .Mykolo jmra- 
pijo, loįrara., kuri, davė Įia- 
rupijai gryno pelno rtivirė du 
tukriauėia doL, taip kml lim 
žvilgmiiu rukirla ibius didoar 
Auėru. Vartą parap. |«-rnykitĮ 
lmxarą.

Tat valiu! Valio! North*i«lic- 
riai. '

Klelimia* *u komitetu taria 
nėiu virtini, ilraugijoum. <iarl>i- 
■tiiikntti* ir visiem* nlsitoukiu- 
*iem* už lariinimą luuaru.

Dalar-gi Av. Mykolo |mra|S- 
jn n-ngin vakarienę *u |iru- 
gramu Milmiiijc. *|inl:o4 d„ ku
ri bu- bažnytinėj .vetninėj. S 
vai. vok.

Programą iėpildy. vietiniai 
vyčiai. Ilu* pralcallią. dainą. -------- ------------ - - ,-------
žairiią ir tt. Todėl kviečiameI ne* j tą orgnniraciją. Skiri*ki- 
iiortlisidii-ėiu- al.ilniikyli j tą1 me ImlnąJcMri* žadintą ir ragiu 
vakarą, o liktu*-*, kn-l visi Im- ’ 
*ite už-ra'i--Imti.

Klebonas ir Komitetas.

laeiuvią Uarišuiuką Kąjua- 
'gs. Imri rapiiiart virai, lietu
vią darbininką reikalai., ėian- 
die turi ravo kmąia. In-veik vi- 
iMirt- lietuvią kobuiijoM-. Ir mu- 
rt| ntierte, (liicaguje. In-veik 
kožmije |iam|iijuj raiela.i to. 
orgnniun-ijo* ktnąia. Vino. to. 
kuo|nu< yra MU-irirtiMo. j Aje 
*krit|. Aitu, ravo .u.irinkimu* 
laiko kužinije kolonijoj, nalyg 
ktaąu) numeną ir raukia vinm 
lietuviu, darbininku. ir dariu- 
■linki*, raėvtie. |ui<- to. Kąjun- 
go*. Ai įlariiiiiiiiką orgnnisarija 
ravo rttririnkituniiM- vien tik ir 
>varrtn darbininką reikalu..

Broliai ir N-rt-ry.I Kjiienki-

I. D. K. 23 kp. jvyk. Iš
nertai. sndrinkima* nedėlioję, 
3 dieną spalio mėa_ 1 vaL po 
pietą. Dievo Apveisdo. parap. 
mokyklos kamlntryje. Kviečia
me virti, nariu, atsilankyti 
ant viri minėto audrinkime 
ne. turime daug svarbią daly
ką aptarti.

Taipgi ka* norėtą pririra- 
Syti prie u Darbininką Są
jungų*. lai ateina | *į Mtdrinki- 
mą. Kp. ražt M. Z.

It BRIDGEPORTO.

Tauto. Fondo 32-ro skyriau. 
Mvirinkima. jvyk. panedėlyj. 
ajmlio <i <L 7:30 vai. vakare.. 
Av. Jurgio mokykla. kamlntry- 
je. ant 3-čią luitą. Vi.! nariai 
kviečiami .urtrinkti.

T. r. n ak. Valdyba.

Ii WEST 8IDE.
i

Imli. Sąj. 7 kp jvyk. nudrinki. 
ma. nedėlioj. *|talio «L 4 vai. 
|m> pietą. Imžny tinėj HvHainėj. 
Meldžiu virti. nariui< al.iiaiiky-

it, virti* mu* |»ri«- Im'IhIi-o Veiki- 
i.hu Jei na* nieku neveik.iiil ir 
tik imt pirštu* ži urėdui ka* 
aplinkui mus t lt* laši. me. pa«i- 
judme tūli lino kitą ux|Htknlyj 
imdlikę.

Tat rašykime. ir raginkime 
kitu, rašyt m*.

Ateinančią imvnite |lri<lge- 
|.>rte liti* šaiikinuui* įlarbiiiiii-

M r*. \V. Memlelsolin. 25123 
Prnirie nv.-w niisi*l;un<lė teisė- 
tui |-’ry. kml jo* vyra* uždir- 
l-u- flnti -nvnitėje. gi jinai *n lik- |ta»kelln-. jog |*-r rugsėjį 

. kūdikiu liuliiiijiititi.
I T.-i*.-j.-i. nu*pn-nd< 
ru- jo- užlaikymui kn- -uvnitt 
•luotą |s, ąit*.

PIKTADARIS GRŪMOJA 
TEISĖJUI.

Kilis ti
i gy' eti

,t Į.irto Im* saukiama* ibirlniuii- 
ti. tnip gi ntsiveūli liaują lianą. .n^irinkiuia*. Viri (’liieagii.

___ ----------1 iii-iuvini darbininkai tėuiykit. 
DIDĖJA BIZNIS PASTOJE, j ,,M* pranešta .ti.iriiikinni 

_____ _ ----------------- dii-trn ir tą dieną vi*i nuririnki- 
t lii<-ngo. |..-lmeisteris Car- ’’’• Prikala, daleli*, kokio dar 

--i' niekada m-lmvo. liūdnai viri 
i* putli l-t'ibukite. Jeigu me. durliinin- 

kai aiškini suprastuint-šį svar
iu, iinnueiitą. tni neleistiiiih-iii 
veltui laiko, m* ji* yra m-a|i*a- 

j komai brangus ypač mum* j 
dnrlniiiiikaiu*. S/Jucevičius.

it'liiragu* |iii»l'.jr- liixni
knd vy i'lčj.. IS nmė.

PLĖŠIKAI VIENĄ DETEK 
TIVĄ NUŽUDĖ. KITĄ 

PA2EIDE.

kn 
Ii iri

I1” 
rjn,

TIEKITE KARES TAUPI 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

Suareštuota 32 intariainu pik 
išdariu.

Ii TOWN OF LAKE.

Puikus vakaras, teatras.
L Vy.-ią 13 kp. nnt Ton n 

of IjiI.■ lytoj, spalio 3 i-enn i 
li» Ncliuol liuli salėj,- įlen
ktą leik-uią ilminn ”2mog. I 
l udžini ”,

Ai* veikalu* yra gražu*, i*- • 
•ori:*, n. ttaimir* I* 1’etttvbi 
gyirniiint. I »i |*-rrintymą 
kvie, įimti y ra vi*i lietuviai, 
ne*, knip girdėti*. n|uirt lo 
šitiHi l-tt* tlnr ir kitokią -ntlii i 
mybią. Is»*iiun* pna*idt-* tlp 

Korespondentas.

Aldnaujinimas “Inflnen- 
so.” šį rudeni ir tiems yra Ii- 
notos*. Penėta ijrtm ji liek 
Įmaniu paguldė kad nei di- 
tižiausio* karė, negalėjo ja. 
suku perviršintL Ajmet Įmo
ne. rangsad aprtrttrmait pne. 
ja. Kumirtjonieriai didrlinone 
miertuone jau išdunte prisaky
mu* kaip ulei laikyt i ir kaip 
nuo jo. apsiginkluoti, tlerian- 
4a. ginklą, tai .veikalą, o 
kuomet viduriai gerai diria 
tuomet ir .veikata užtikrinta. 
Norint turėti geru, liuocu. ri- 
duriu, tai vartoti Amraieaa 
EHgir oT Bitter Kine kuri, y- 
ra geriausia. vairia*. Turėk 
ji visuomet namuose ir taip 
|wt jrigyk Triner*M Angelicn 
llitter Tonika, kuri, laimi ge
ra. vairia, atgaivinimui krau
jo. Ai uos vairiu* galite gauti 
kiekvienoj vairiynvčioj. Jo*e- 
|>li Triner Coni|mny. 133-43 Ko. 
A.lilund Avė., lliirago, III.

(A|ącr.)
Daugeli, atim-na kaip Įn-nuti 

žiemą Av. Jurgio parn|i. .vėtai- ‘ 
nėję ka* šršladieiiio vakarą nu- 
.irinktlavtt latreli. K D. K. ne
rią ir ją prietrlią, kurie, *ulyg 
.upratimo, lavinosi i*kallnijr. 
Sakydavo prakalln-len. <li.ku-| 
.uodavo viMikiu. tututy tauto, 
ir luomo reikalu.. Butlavn to
kią. kurie ateitlavo vien tik |«- 
.iktauryti, ne. iėgirmiavo irda- 
žiiHttlavo <laug indomią tlalyką. 
Emlžiu taikant, piltuti |Mtmoki- 
minti .u.irinkimai budavo.Kn* 
to ratelio *u.irinkimu* lauky-1 
alavo, |uižiti<i pilimi ja tiau-lą. 
Ajmet. užeinant Žiemai, vėl ji* 
atgaivinama*.

Prąrilą šeštadienį, rugrajo 
27 d., vakare. U D. S. t'liicago* 
Apskrity, nutarė tą ratelį al- 
guiviuti. T» n-ikalavo prreito. 
žii-tiio. lankytojui. Sudrinki- 
įtini Iškallm* Ijiviniiiio. rateliu 
Im* kn* šeštadienio vakarą. Av. 
Jurgio |uirnp. tm>kykli» kam- 
ImriuoM-.

Mitrą tėvynė r«-k:il. tijn i**i 
Invintldą. prityi u*ią darbinin
ką: ji turi pilną tei*.- to iš tuti- 
*u reikalauti, o me* progą tu- 
rėdnttii neturime praleisti.

Tai ei Is D. S. miriai ir prie- 
trliai lankykite 1-knllHt* l-avi- 
ninni*i ratelio *it*irinktiiiu
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