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Pradedama kampanija 
prieš maisto brangumą

K V. KAREIVIAI TURĮ 
B0LAEVIKUKU8 PA- 

LINKIMUS.

Bcakalaaja imties priemonių

Waahžngtan, ragpj. I. — Vi
ro* šalie* geležinkelių inžinie
rių unija vardu llrotbrrliood 
of l*a-omotivr Engira-ers anų 
dienų indavė pTrzidi-ntm Wil- 
maui reikalavimų, kad ša
lie* vv-riausyla- kuoveikiau*

MIlIMIUHll 
maisto kaina* ir papiginti 
žmonėms pragyvenimų. Ne* 
jei ta* trnmpn laiku neho* pa
daryta. tuomet iažiaieriai ir 
vėl pareikalaus padidinti už
mokestį už įlarhų.

Inžinieriai nava atsiliepime 
kaitina maisto ir kitokių rri- 

parda vėjus praTi t eri rinkas, 
ty. tuo*, katrie l>e jokios ale
liai ro* išnamkija žuame*. |rfėš- 
įlami už viekų kuoaugšėiau- 
siu* kainas.

Iniinimri tad pataria, kad 
šalies vyriausybė kuovetkian* 
imturi kuaašt riaušių priemo
nių prie* tuo* tailoni* žmones.

Pakyla narimavimri.
Toliau* jie sako, kad pragy

venimo neapsakoma* pabran
gimas tarp darbininkų sukelia 
šiandie diihJius nerimavimu*.

Ne* kų šiandi* ilnrinninkai 
uždirlm. neužtenka šeimynų 

- užlaikymui. Darbininkai neto- 
rn*ieme profiterininkam* *u- 
kišn visu* savo iižilnrliiu* ir 
dar a|a>i*ko1ina.

Anot jų, šiandie įlaugeli* 
darbininkų šeimynų dėl ne)>a- 
pra*to brangumo luidmiriau- 
ja. neturi tinkamo* pastogė*, 
neturi reikalingų drabužių.

Kų padarys prezidentą*.

Prezidentu* \Vil*ono» su di
deliu atsidėjimu perskaitė in
žinierių atsiliepiuių. Paskui 
konfernvo su genrniliu gele
žinkelių direktorių llinc*.

Po konferencijos ji* |mriža- 
dėjo visų tų klausinių nuodug
niai apsvarstyti ir be atidėlio
jimo veikti prieš maisto bran
gumų.

Genenilis direktorius taip 
|uit pri|Mižiiio, knd vyrinii*y- 
la'-s pari-ign tuojau* surasti 
priemenių prieš maisto ir ki
tokių reikalingų daiktų pn 
brangimų.

Kongresas užverstas prote.-, 
tai*.

maisto ir kitokių daiktų bran
gumų negalima *ura*ti kitokių 
priemonių. kaip tik uždraudi
mų maistų gabenti Europon.

liet kiti sako, kmi Imtinai 
reikia bausti porina profiteri- 
ninku*, katrie nieko nedaro ia 
žmonių vargo. Kiekviena* mie
stus ir miestelis privalo turėti 
kiekvienai mai*lo rųšiai nus
tatyta* kainų taip, kaip yra bu 
vf karė* mota.

Kitom* šalyse taip darnom

YMtbMMhM, rugp. L — 
Tatkiaiakai kituomrt keli*

remti Kolčako (MbeHjoa) rai
džių prieš bolševiku*. Bet ta
nai imžadėjima* palieka tik 
pažadėjimu.

Tad Kolėako šalininkai 
šiandie jau ima *uokalbiauti. 
kad aa« talkiaiakų atriateeti 
ir |iririgian*ti prie VokiHijo* 
ir Japonijos.

Yra žinių, kad Kokako val
džia tuo tikslu Berlynan |ia*i- 
unturi savo at*tuvu». To* val- 
džio* mirija taippat <lart»uojn- 
ri ir Japonijoj.

Ilu*ai nacijonali*tai mato, 
jog jiem* naudo* neburių pa*:- 
tikėti talkininkai*. Xe* įniki- 
ninkui mažai rūpinasi rusų li
kimu.
Antai .lii|mnija prisideda prie 

'rusų a)iėvH-tiiiM<. Jafionija ru
sam* sfnuzdina mokyklų rank- 
vedžiu* ir siunčia tuo* Siberi- 
jun. Talkininkai to nedaro.

O juk talkininkam* butų gr 
ru proga susiartinti *u nišai* 
kmlir nor* tuo tikslu, kad 
juo* n]idniu*ti nuo Vokiečių 
pti>|u<gniai<>* ir inlako*.

Washington rugpj. 1. — T- 
narikoniški kareiviai Euru|«>. 
ž— --- ? ------tol L.l» _ »* _jr gromoja prrriii ixmm*aiku 
!"»*»*. jri jie tuojau* netm* 
gražinami namo.
Taip tvirtina kongreso aido- 

va* King i* lllinoi* vaišijo* 
kuri* *ugrvžo čia apkeliavę* 
Praneli rijų. Vokietijų, 1 Agi jų 
ir < Kandiju.

Nako, mu*ų kareiviai viri 
kaip viena* pariilgę namų. Jie 
atviriai grūmoja: “Jei mum* 
nebu* kieta tuojau* gryžti A- 
merikon. mc* prrririme Iri 
ėrvikų pueėn.”

Nedekinri prancūzai

At*tovu* King. pa*akoda- 
ma* apie įgytu* į*|iudžiu* 
l*raacuzijoje. pažymėjo, jog 
(■raaeuaija. išėmu* vyriaaay- 
bę. nieko nedaranti iš to vi. 
*a, kų Amerika yra padarine 
tai šaliai. Kuomet amerikonai 
pariketiao pa rinkant apISeti 
Pranrnzijų. praacnzai net iš
reiškė džiaugemų.

Anot atatovo, dūlėk- dali* 
Prancuzijo* gyventojų nepric- 
lankiauja tautų aųjungai.Nori*, 
žinoma, prie* aųjangų viešai 
nieko neveikia, bet atvirtai 

j eųhmr* V- 
ra tik utopietų teorija.

Taigi prancūzai tautų *ų- 
jungo* klau*iim* ne<IŽKivin.i 
sau galvų. (

Variam, rugp. i. — I* Pn- 
ryžian* ėia parkeliavo lenkų 
premjeru* Piidvrvvrski. Ji* 
tuojau* seimui imlavė taiko* 
suturi j ir |ai»iulė ulių tuojau* 
ratifikuoti.

SUGRAŽINO KOMPANI
JOMS TELEGRAFUS IR 

TELEFONUS.

Prie* innibtu l»raniriim:i 
Ainndir ka* m vn* 
ja. •Konpn»*a* uivrr»tA« pro- 
Intab*. Bet tn» |*nt k<mcr»-Mi' 
kol -ka* n ink o nnlam.

Didiiunm tvirtina, kad Brit*

Washington. rugpj, I 
lies vyriau*) U- vakar *|**rija- 
liu jiarėdymii telegrafų ir te- 
lefonų linijas augrųžino jų sa
vininkams. ty. kompanijom*.

Ša

RŲGFJUCIO 1. 1919 M.

MIGLAI LAKŪNAI BOM
BARDAVO MONŠTAPTĄ
(suvėlinta.) ♦- Andų lakūnai 
vakar «u pad*e!;min per IH 
minutų laanbanlavo ru»ų Imt- 
ševikų tvirtove Kronštadtų.

8TOCKHOLME STREIKUO- 
JA MALŪNŲ DARBI- | 

NINKAI. Nurimsta Chicagos į

BASINIU KIAUŠIŲ AT. 
GARSU SENATE

I

Wa*hiaftan, rugpj. 1. —Va
kar *enate Imvo pakelta* įmi
nąs apie rasine* riaušes Lili- 
vagoje.

Senai oriua (McKcltar iš Ten- 
nc**ec valstija* paskaitė- ii 
laikmečių žinių afiie riaušes.

Ypač visa* nustebinu žinia, 
kad italai* ajigyvcntaj miesto 
dalyj vienas jia*ln*i* Imvo up- 
lieta* gazolinu ir uždegta.*.

S-natoriua MeKelIar pažy
mėjo: “Ynai joodasi* neatli
ko jokios pttlaiinrybė*. Taip 
buvo Abrahame Uncolno lai
kai*. KamsaSaaui nrrrikalio-
g«”.

GAL BUS PALIUOSUOT A

riaušininkaiStockholmas. Švedija, nitrp. 
1. — Jau lė-liutn dii-liii *trvi- 
kuoja vivlo- miltų malimų <lar- ( 
laainkai.

Viri diumk<*|Hai pnrv»ni.-i 
darbininku*. Jie negamina

|diiota>* iš virto* malūnų niil- 
• tų.

Tad miestui grimai ja lasluo- 
niiu-* <li< ta-». m* iš kitur nui- 

įžni atvežama miltų.
I'pplnnd provincijoje žndn 

'►iisln-ikuoti fnrmų ilnrianin- 
kai.

FREEIDENTAS YRA. AIBIŲ
PRIETELIS

Taip tvirtina kongreso 
va* Ratney.

atsto

VaahingtM. Ii«-pn* 31. _
Kongn-*o atstovas llainey iš 

l(1iieagw*, .Irmokratn*. užva- 
’kar k.mferavo *u prezidentu 
IWil*onu. Kalln’-josi a|oe Airi- 
jo* reikalu*.

i l‘o konferencijų* atstovas 
’ pranešė, kad |>rvzi<lcnta* Wil- 

cma* tikrai yra Airijo* prie- 
Irti*. Ir ji* na^mmilę* paai- 
.larlmoti. kad ktadiukainiau- 
»iai Aėriėti tų opų klųudatų-

AMoraa Rainry nepamkė. 
j kokie ktaneimai laivo |adir*ti 
konferencijoje, liet iKižyna-jo. 
jog pn-zi.l.-nto imtu* yra airių

metu K Valstijų armija ne. 
laisvėn pnėtiM- 48jtK*i vokiečių 
kareivių.

Gen. Pershingn* yra mamio- miiiiiisvli šalie* p«e 
jnė*. kad tie kareivini turėtų X|> ir u.’ „irilJ (:||1.
i Imt palroosueti, nelaukmid ,u „u,ihlllkl. |Wirnkinim«. 
i kol senatas ratifikuos taiko*
Mitartį.

Gana to. kad sutartį rntifi-^ 
kavo kito* viciųiatijo*. sako 
gen. Persliing.

BELGŲ KABA LIŪS AP
LANKYS S. VALSTIJAS.

Berlyną*. rugpj- I- — An.hu 
vokiečių valdžių* premjera* 
iiuuer ir užsienių reikalų mi- 
nisteri* Mueller Veimare na 
cijonaliam susirinkime apkal
tino von Hindenburgų ir gen. 
I.ud.-ndorffų. Sakė, jog ličiu 
generolu yra kaltu už tų. kad 
1917 irndai* vokiečių karalii- 
koji taryba buvo nusprendžiu 
►i užimtų Bei gijų jm*i*avinti.|k'«M korinmiienė užpuolusi n<-

KOTAI NUtUDt U JAPONU

Tolimuose ryta*e stovi* ar 
Mja.

W**hington, rugp. I. — Vie
tų* japonu muliosadn gavo ži
nių. kad pietinėj Mniicliiiiijoj priii,.;i 
kinu kariuomenė- užoilolnsi ne p-

1 bilai r gen. I.udčrdorff p^'skaitlingų japonų kareiv "J *r Inu, llp-i-t 
_ i_:i___ ._______ i_______ I luktiei iu* buri lie.*>* PI .li.-rei i----vietos laikruM-iu* praneša, jog 

ta* buvę atlikta sulig niškau* 
ir nratmainomo |mtie* kaize
rio reikalavimo. Tad nei ji*, 
nei von llindetiburga* už tų 
negali būt kaltinami.

Valdžia |»ža<lėjo. kad jinai 
viriai |«*kell»*ianti visu* ►lap
ių* dokumentu* nuo karė* pra
džių* ligi armisticijo*. I* tų 
dokumentų bu* |«itirta. kiek 
daug kalti yra vokiečiai už 
buvu-ių karę. Tie dokumentai 
tuip|Kil nutrunka kauke* dnii 
geliui pangermiinų. kurie ne
norėjo taiko*. liet kariavo *ii 
užgrobimo tikdni*.

BERNSTORFF - U2SIE 
NIŲ REIKALŲ SEK 

RETORIUS

policijų* Imli lie|*>* IH dienų. w.t
3 japonai Įiolicmonni ir Hi'dvntn*.

Washington, rugpj. 1. — A- 
pir lapkričio mėnesį į Suv. 
Valstija* iilk.-linii* lielgų kn 
raliu* *ii karaliene.

šalie* vyiiaii.yl*'- išrinksiu 
apgalvoja, kaip čia tinkamiau 
[•riimti giidiingii* »v»*-iu».

Karuliu* *ii karaliene, rako
te* ll.-iltu>>*e lliimim 

kuriuose gi vena pi.-zi

kareivių, sakoma. nužudyta. 
Kinų nuo.Mi.-ii nežinomi.

Tar|** kinų ir jnjionų nesu
tikimai vi* Inhjau* artėja.

VOKIETIJA PATI SUSEKS 
KARŽ8 KALTININ 

KU8.

V<.Berlynui. riMn»j. 1. 
kietij<>« n»«pnnlilc<M> jiiii’m'hiii 
»in«t tei*iiui« fMiitii* i.m
k<»*nn vi*n ft ikiihi mi lik-lti 
>ti«*«*kli lunU'ioM kur ė- kulti 

įninku*. 'iaiiMnni le’ntitnt 
ĮnaUtiHM inilitarini- 1ei«tnn> ii 
įteikėjui Pru-ijo*. Itnvnrijo** ir 
Ikitij viiUtijv* 
| Tei*iiui- »nvo in* tu
' rė* viekai.

Londonas, ruupj. 1. I*«r 
Knutn ziniti. kn«l 

v<tki«***iy vnMAin* knl>in< l« i 
vykstu nlnmitMM*.

Siikftfnn. rriknhj n
fi**nn vieton minUtvrio MiidKrt 
Matoma** von Brm-.
h.rff, l»uvr» nnilmMuloriii-

REZIGNAVO AUSTRIJOS 
KABINETAS

Vienna 
i A u* t r 

i* rti I

• t IK

PERŽIURĘS PACIFIKO 
LAIVYNĄ.

Wo*hington. rugp. |. —
Prezidento IVilMiim *ekrvt<>- 

įriti* Tnmulty Ik*, kmi
• pr«*xi<|e*nt;i> ijfirijiliiti p*ržii* 

liauju Purifiku kar*’* 
Innyiui *J iirluo ’» Sjih

BUVĘS OFIC1ERAS GAVO
10 METŲ KALĖJIMO

Londona? |

Nl;
|U1II 

}tfl

Gal veikiai pasibaigs gatvei 
karių darbininkų streikas I 

---------  3 
. GAL PASIBAIGS STUI-:

— ’
Šiandie, rngpjučio 1 «L, 

vekarių ir viršutinių geleži* 
kelių įlarbininkai halsncjg 
klausime, ar |>riimti kompanE* 
jų parinlvmų nr lole*ni*j 
streikuoti.

Gutvekarių unijų prezide^ 
i ta* Malam |Miragina darbiai* 
kus priimti komjianijų paritu 
Ivmų ir baigti streikų. N* 

i kom|«nijo* siūlo darbiai* 
kam* augėlesnę užmokantį 

' kaip kituose miestuose.
Jei unijų prezidentą* 

jmaturisė:"KaTk'-U ė?tarriJ* imu streiko,
viai. šitų ir |MŠėUaurieji iš.|“« k*‘

dykėiiai bijosi.

>W*. kur k)'.- ' . . . į ", 1 l1* *

na juodieji ir tgn aštriai až-| oribea anam 
draudžia vicAi.. gatvėse <m-t „^.torius. 
*iiM-giiiiu*. Intunami praeiviai' 
sustabdomi iš iskrvėiami. Pa*1 
katruo* atrandami ginklai, tie 
lii.ijau* iKisimu'-iami j nrti- 
iiiiaii*i:i* lodicijo* nuovado*.

Kaip lai|i*ni*kai nurimsti- 
riaušės, taip laipsniškai vi* 
smarkinu išvystmiia vi*a teis, 
daiystė* mašinerija.

Pasiunčia diirlmn *avu up-u- 
tu* valstijos ir |mvietų pro
kurorų ofisai ir įuiI* šalie. 
Tei»dnry*|ė» Ihųmrtammita*.

Tie ng.-ntiii |Ki*i<-kiu niekam 
iH-pri<-iii:imii* vir ta- ir iš visur 
jui-iM-iiiin svarliių infm-mneijų 
npie riaušes, npie |mėiu* rinu 
‘liniuku*, žmogžudžiu* ir pii-i- 
jdė-ju*iu* prie žmonių žudvua-.

Nepraei* lh-i I*.rn dienų, 
kaip visi Irukšmadarmi visai 
netikėtai atsidurs kalėjimas ii 
|m-kui teismuose turės atsa
kyti už. savo dariai*.

Valstijos prokurorą* užtik 
rinn. kad kiekviena* žmogių 
•Ii* arba prisidėj.,-* prie žudy 
m<> žmonių apturi-* už tni *au 
.kandžių nžnioke*nj.

2uvę 35 žmonės.

Ano! oficįjalių pniiu-situų. 
|ier keturin* riaušių diena- į 
nužudyta 33 žiih.ih -. IS-- to į 
rn žyniu* skaitliu* |iavojiiigai < 
*iižei*lų. I* unų daugeli* šian ‘ 
■ Ii.- kovoja mi mirtimi ligoni
IU-'V.

Daug n 
mio*av v b> 

llr- namų ■ 
linų api-rir

Naknliin

APKIMŠTA RIAUŠININKAI

Valsti.’o* prokuroro ofiza* vei
kia.

Vakar. Inųan* 31 d., <%ica- 
goje, galima sakyti. Imvo ra 
uiiau-in dienu nuo to įniko, 
kuomet mieste Imvo prn-idė. 
ju»io» rnsinr-* riaušė-*. Vienur- 
kitur buvo Įiakelta* trukšma*. 
Ih-t kareiviai su jmlicija truk- 
ėmaihriu* tuojau* a|analšino. 
Anomis dieniam* juodųjų ii 
lailtųjų gaujos ncatkrei|alavo 
ilouas- j Imrius |*»licus»mj. 
Jo* su |a>licija Įs-rdaug apsi-1

, kia manyti, kad <lai 
savo įtaisai* priims k<

Kari,

toliu

nu

Ino* mate 
nukent ėjų 

atlvgin
Vadina

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS)

PETLURA MUŠA BOLSKVt.
kus :

Londoną*, rugpj. I. — 9 
U krainos gauta čia žMų, 
- Petį u ra *u savo
progti-suojn, dm*la gerai kaL 
lir> bolševikam*. Ji* ImlšeritaN 
blaško pietvnkaruose nuo KL 
jrvo.

Jo kanuometu'-, sakoma, uit 
ėmusi ► varlių geležinkelių Mk 
rila-gimų Varninrka.

A. f A.
BONIFACAS PEUUS

|% r*»»kyrv mi Aiuu |utuulia
JO «l.. | vb|. |*u pirtį* 

Pm«>» h Kutino milNHiijoB, 
ItšiM-hiių pMi Kmiių panip*. 
Bnikitj kMitn«i Turėjo 4* mr- 

.\nnriknj Uųriiriiu IR 
hm 14 l'aitko rm iiuliudinc 

<hii| ir 4 \Riliui — 
•lu«*zdi|M| H mrty. Pauliu# 12 
įimtu. I’. ini H turiu ir Oną 4 
ItM tf| . 1Cltp|M|t llHtlj VlHCmt# 
ir 2 ■* •» ! • B. Xt«rl»iiti«*nę ir 
J. Tn|w iitokni^*.

Vėlintu*« kultu* rultiLuu 
iiutn. 4M4 S»» Califomia
«tV<*. I.d>«k»!IHr-u nlMlrtln Mlba 
t'U- rufpjuėio 2 «h«n#. mi r* 
«lulinit'*nti* puiu.il«k>tii« Nr- 
L ihu Pr.tbitlt jnno sv Mari* 
>•* I* laiiHnriojr l'utnahkM 
l»r^»it|«n M tai r%t<i l%» f»x

i*« ffitnihra ir 
nmt i hiildhk

r

s Trr-

I

/
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Knyga MylRoju ir Skaitytoju Domai!'menkų. Bet lietuviai lengvai į| 
f ibi tel»itw*in nurvirlnt*ii«i***nM ■, 
gitatoriam*. Tai-gi bokime aV 
sargų*. Agitatoriai tyčia lei
džia pramaaytų kalbų apie 
pykinančiu* opaėjimua. Neti
kėkime tomis kalbomis.

Nor* ir savo akimi* maty
tume nedorų juodųjų minios 
apaėjimų. neužsidėkim* tuomi. 

(Tai no juodųjų rasės, nei jų 
' visuomenės darbas. Tni durim* 
^Įuipirktų asmenų, kuriuos .*a-1 
i voji tauta pasmerks. Papirktų 
Į yra iš tarpo juodukų ir iš tar- 

viena pnsė 
tik viena 
tada riau

« rj D Ą I T P A .tiki išarsi du vufthiiu n-
M I\ A U VI A □ tot.lnn.m. Tmi.m UmUmu ■•_

uarrvviv n atauk t ihkikasti*

MDR AUGAS”
nULU MAMATU* OJUK AIJBMmbb ••••••**••••1>• <>•••«••■ SA>am Meta *xm |HI Imliųjų. Jei tik

era.menu Oteliu. Ite- papirkt*, tni
ca> aluMtmni nuu utatraumų d>■<><■ • ' ■' / «
•*o Nauju Alrtij. Kermt |M>cm<ua>iJ K’utlJ
adr—« tl«*d» rviltsM pt uųili tr n* tuo* :

•dtaMa Marta ton aiųMi idrar-
•R< kratoj* ar *>prvto 'Mente? <>r4«r*
•**• l****at *«*>(<>• t r»«>rtruun ji. |*askui prie jų
•na* ....
-DRAUGAS” PUBLISH1NG CO. u". Tr'k.di'J-’ md 
1800 W. 46th SU Chtcaoo, lii.||ndaiku žii>vii<-*

Šė* u<juui sektų. 
Riaušes pradeda

Iš Lietuvos Valstybinio
Gyvsnimo.

ja parlamentarių badu sudary
tas. Kabinetų sudaro uuimųjų 
partijų atstovai, tųip M <M 
valdžiai nėra pgrtijaa varžyti- 
•ių- Trumpai kalbaat, Jm

. ir veikia Lietuvoje visas vai- 

. džio* aparatas. Be abejo, jis 
i dar gal netobulas, ricn**-ki- 
: tas jo ratelis sunkiau sukasi, 

bet vis-gi suka«i ir savo uždu- 
vinį atlieka, žmonės šalyje 

. jaučia, kad yni valdžia, kad 
jinai yra lietuviška ir kad 
šiandien jau kitaip ir būti ne
gali. Juk iK^iereikalo tiek iš
kentėta, tiek aukų panešta!

Tokios mUmMm šalies, kaip 
kad įsisiuva, gyventojai ką

kai*, kurie yris ii visų pusių 
jno* apsupę!

Seninu gnl buvo iiiiiiioiiui, 
kad kas iš šalies alei* apginti 
■no bolševikų, lenkų ir pačios 
vokiečių okupacija*. Aiandieu 
to* iliuzijos jau nebėra. VW 
mato, kad reikia patiems gin
ti*. Gintis, bet kuo f j vyk u* 
vokiečių okupacijos armijoj 
suirutei, pavyko iš jų kareivių 
gauti vienas-kitas šautuvas. 
Vokiečiai nrkenčia, bijo len
kų. Lietuviams jie laip-pat ne 
prieteliai. Taigi ir legaliu bu
do (tevyko iš vokiečių nusi
pirkti šiek-tiek ginklų. Na, ir 
pradėta organizuoti armija. 
Stojo joti" pirmiausia tnuto> 
žiedas. n|»išvietę* jaunimas. 
Antai Marijirapolai gunnazi 
ja* dvi (T ir t)

A KriHfcoyU ir
C Oyraamm *v.
g. GirtooHia lipa
K Katra Miimato! fti knyga pravarti teini k*)*®*- U-

tol lengva sulošti
Mark*** Antram
Arą yra Dievas! 
Giordano Urano .
Koperaiaha* ir Galilėjų*
I *oeijaltoų rajų ...........
Soeijaliatų norai ir darbu
Bsvoliucijototrių tarp* 
Apie Apivietų ...............

imti pateata*. kaip tepti Ameriboa piliečiu ir kita* aaadiagu* 
dalyku* ,

IfuiM bt galv

I niekas jokių Hnjerių *a armi- 
i jų neatsiunčiu, — tai turist

ine pasakyti: kokis ten gali bu 
ti valstybini* gyvenimas! Juk 
ten tik vargau, badas, ašaros, 
galutinė apatija, betvarkė.

Tuip, vargo, ašarų, kai-kur 
, ir bado IJetuvoje yra. Bet a- 

Italijos, nurimininiu. betvar
kė* nieką* ten nepamatys. 
I Jei n visi akyvai seka pasau
lio halsų. Nora jie mato, kad 
dailiai vengiama Įiaminėti net 
jų vardas, vtogi dėlto šven
tai tiki: ka* Im*. tai boa, Lie
tuva nepraiu*! Jie švratai ti
ki. kad tiesa ir teisybė apga
lės, kati tie, kurių rankose 
riaadtea tariu Ūkimas, galu
tinai tara, bus priversti tarti 
žodį: taip, jus verti esate bo
ti nepriklausomi!

Ką sakau tiki! Lietuviai 
jao laiko, kad tai yra įvykę* 
faktas. Prezidentas \Vilsona* 
|mlci<lo tautų a|u-isprendimo 
obalsį, (msaolia jį pakartojo; 
lietuviai, putikėji; to žodžio 
teisingumo, |>aakcllM- pasaulini, 
kml lueluva jau yra nepri
klausoma valstybė. To fakto 
pripažinimas 11 Taiko* Konfe
rencijos (rusės, lietuvių supra-

Čia talpiname vienų iš 
dviejų straipsnių — antras 
tilps rytdienos numeryje, — 
{išrašytų kun. J. Slaugai 
čio, Lietuvos Valstybės Ta
rybos vice-prvsidento. Tuo
du straipsniu kun. P. Bu- 

I čiui prisiuntė p. M. Yčas.
pridėdamas sekamų laiškų:

Didžiai Gerbiamas Kunige!

Siunčiu Jums kunigo J. 
Staugaičio du straipsniu. Jis 
l>arašė juo* mano prašomas ir 
■orėjau siųsti j anglišku* laik
raščiu*. bet, maa rodosi, kad 
jie geriau lik* Lietuvių spau
dui. Kadangi šiek tiek pridmlu 
■larbo privlk-legacijo, spaudos 
lauro, tai esu įgaliotas pasiųs
ti medžiagų tėte. kur, sulig 
mano nuomonė*. tiktų. Prie 
Įmigo* išreiškiu tikrus pagur
ins žodžiu*.

Jtuų Martynas Tčaa.

Paris, 4-VI-I9
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pa pirkt ie- 
pririrleda 

kai-kurie (rrityrusieji skriau-
I gido riliuše* 
iluugiau šne

kantieji, negu žinantieji.
Aitais sunkiai, laikai* iw< 

turime nek!mi*yti tų, kurio 
11uisakiriuis tii suiikinius sėja 
| liirji juodų ir baltų žmonių, 
turime nekaltinti visos tauto* 

j už vieno nr antro žmogaus ne- 
iiL-juliną Idogų dnrlių. ”Pti- 
Iniininli yra santiiiką daran- 
,tieji”, kulbėj,, Krislus. Pnsi- 
rodykime Kri*tn»s mokiniai* 
šituose suirutės laikuose.NUO REDAKCIJOS.

Korė mus dienraščio išvn- 
žiojinui* neprililauMi nuo gnt 
vakarių, tečiau* suims tvar
kai mieste, tai atsiliepia ir 
aat dienraščio: negalimu jį pri 
Statyti j geležinkelius taip 
anksti kaip pirmiau, negalima 
ir agentams išdalinti visai tai|> 
kaip pirma, nes miesto tvarku 
■atokia kaip pirma. Meldžiame 
tat nepykti, jei kam dienrašti* 
pražus, arha vėliau ateis.

I
Daktarai ir Beparty- 

visk urnas.

Ne|>atyrusiam, savo akimi 
uc|iamiii-iu*iaiu žmogui šian
dien ištikro *uaku duoti su
prantama* vaiada* apie tuv
iu vos gyvenimų. Toki* ten y- 
rn dalykų stovis, kad nežinau-lt imu, tai tik galutinis jau c- 

|ii«iu ištikro gali kilti als-jonė, *amo dalyko suformulavimas.!

Kad vokiečiai Berlyne už
mušė prancūzų kareivį, tai 
■antabėtina. Vokiečiai su (>raii 
eolai* senai nepatinka: vimi 
kitiems yra pridirbę visokių 
Mnaaionuiiiu. Tn»-gi supranta
mo* yra riauš/n. kylančio* 
tup prancūzų ir vokiečių y- 
p*č šiai* laikais, kad vokie
tini jaučia visų praloštos ka
rė* sunkuma. Jie už tų sunku 
mų kaltinu prancūzus.

Bet juodukai *u liallaisiui* 
gražiai gyveno iki šiol toj,* im
lioje vietoje. Nenu>i|initiiiių 
pasitaikindavo kaip visada 
tarp žmonių. l«-t tie n>--iisi|ira- 
tinuii nebuvo dideli, m-turei,, 
ypatingų dabnr iškilusių prie- 
žaačių.

Kiauši - prasidėjo iš tu. kini 
juodųjų būry* utėjo maudiliti* 
į vietų paskirtų baltiesiems. 
Baltiesiems iš to nv]>a*idiir< 
nei kukiu, skriaudos, l'ž su 
laužymų tvarko* neišlavinti 
žmonės butų galėję vieni kilu* 
iškolioti.

Kuduugi ta* atsitikimu* m- 
užsilmigi- ant vietos ir nepuri- 
tenkino koliojintai*, o virto In 
luii liudnumi. riaušėmis, lai 
čia turėjo Imti kukiu nor- 
staiubeanė priežasti,. Tu prie- 
žust is neišeina aikštėn. .Ii 
slepiasi.

Nuo to laiko kaip įsigalėjo 
demokratija ir liaudie* luilsai 
įgijo daug icikšniės (sditiko 

rengdaiun karę 
siunčia į ją sa

lt pinigai*, kad

Keistų žodžių tenka girdeli 
iš žmonių lupų, l.ilieralai tau
tininkai prirodinėja. buk jų 
Įiarlijų muianlieji daktarai y- 
ni L-partyviški. Jie. girdi, gy
do ir tautininkus ir katalikus/ 
Tai jie nėra ari vieno* parti
jos žmonės.

Teko girdėti, kad daktarai 
gyiiu ir lietuviu* ir vokiečiu*, 
ir žydus ir airias bei lanka*. 
Išeina, kad jie nėra nsi viens* 
tauto* žmones, tai gi nelietu
viai. Tokiu bodu ji* neterštų 
kišti* į lietuvių tarpų.

Mes, žinoma, nedraudžiam,- 
daktarams būti lietuviai* ir 
dirbti tarp lietuvių, nes mes 
žiimme, kad partyviškiauaia* 
žmogų* už pinigų gali para
šyti receptą. Tik mums nefte- 
tinka, neteisinga šneka. Jeigu 
jie nebūtų Įiartijos veikė
jui*. lai butų prisidė
ję prie pirma jų pradėto dar
iai rinkti lėki* llaudonųjam 
l.u-luvo,! Kryžiui.

Kadn tas šelpimą* Lietuvių 
Riiiidonojo Kryžiau* prasidė
jo, l:i,bi daktarai prie jo ne 
prisidėjo, nes jie 
paskendę pnrtyv iume
oe: t'hieago* liberalų seimo 
rengime. Neimą atlikę jie ne- 
pi įsidėjo prie laųmrtyviu dar
bo. kuri* savo politiško pro
gramų neini, jo, o tik rinke 
lėšas, daigius ir žmones rei
kalingus I .i <-1 u vo* llnmloną- 
;hiii Kryžiui. Priešingai, link
iniai tų darbų pa norėjo paver
sti pnrtyrin ir dėl to sutverė 
•imi organizacijėlę. Kalbam* 
ne apie visus daktaru*, o tik 
apie tuos kurie suskaldė vie
nodumų lltiudonojo Kryžitiu* 
šelpimo.

Lietuvos Raudoniam Kryžiui
ir mes.

luivo 
dar-

daug leikšlllė 
r, VMfrpnt ijn 
u kilu falini! 
’o Amoni y i 
Midirbbj rim

!>it>
imi
!■ V

Kai-kurie iki šiol nvnupran- 
u. kad Amerikoje negali būti 

Lietuva* Raudonojo Kryžiau*, 
o gali Imti tik žmonių auko
ju nė u) jum turtą ir dariu). 
Randonoju Kryžiaus organizut 

ri Imti lu-jmrtyvė. t.y. 
i politiško |>rogiamo.

ir jo* (irictnouėmi* no

Ibiu
1*1

!>••! II

nr K-a apskritai galimas bent kuris ar ankščiau, ar vėliau 
kokis valatybini* gyvenimas! g^ų gale tari jvyktL Ir taip 

Ir ištikro. Iš vieno* pusės yį,, Retariai, nagui tik
tebeengia kraštų tie patys vo- dalelę bribvikų išriry-
kiečiai, gal tik nesuvaldomi ra*, bei jto jmz ir veikia l*ol- 
eentnilė* vablžio*. gal ir va- še vi kam* ir boUevikijoj. 
rydami tam tikrų aavo politi- Lietuviai aatik rnaan, bet 
kų — Ita* jao* tea žmo! Iš ki j.. t*ip ir eigiari. kaip kad 
to* — skverbiasi Lietavoa >morgntozwto> valstybėje yra 
lenkai, tariamai neva gindami daroma.
kraštų nuo bolševikų. Paga- |*irniiau*ių aatvėrė jie val- 
lio* tie paty* briirrilrzi, ka džių ir tai ž—lrratfaizii pa
ris, kiek patiriama, anaiptol oMtai*. P*rliĮų*0| rito* «tž- 
nenurioja viltim »aini«i teana iat Taryba, tetvėrė jinai, 
paėioana virioma. iš karių Ii- dar vokiečių ak Opi rijai riMŽ- 
ko išstumti lietuvių karinome-.kai beviešpateujaat. todėl ir 
ne*. Galų gale ir visokio* agi-j negalėjo būti rankama taip, 
taeijo* pačiame krašte jau tai kaip kad turėtų būti, visiškai 
tų pačių bolševikų, jau tai len- prisilaikant demokratinių 

l>riacipų. Vienok Taryba turi 
nsakijittoų to t aržų tautoa pri 
tarimų, taip spaudoje, kaip į- 
vairioee konferencijose pa
čiame krašte ir užsieniuose iš- 

tlar atsiminsime kiek kraštas .'reikštų. Valdžion vyršunėje 
yra iškentėję* <W karo lauko stovi prezidentaa, Tarybos iš- 
jame ir nuo kelių metų Vo- rinkta* ir visų tauto* partijų 
kiečių okujiarijo*. jog tom ' pripažįstamas. Toliau eiaa mi 
kraštui, kaip kad lenkams, I tosterių kabinetas, paprastuo-

kų pasamdytų agentų. ne* Lie
tu ra dar nepajėgia aavo atonų 
aptverti gyva kareivių tvora, 
kad per jų neįsideverbtų krai
tini joki* irieiininkan. Jeigu

(sis |Kularė, kad lietuviai Ame- me Raudonojo Kryžiau* orgn- 
rikoje visai klaidingai ima per 
vien Iredievijų ir medicinų.

Kiti lietuviai gydytojai, 
nors ne visi, mažu kuomi ski
riasi nuo (». Nliu|*>. Nei jie (ra
ly* gerai neatskiria medicina* 
nuo religijinė* betvarkė*. 
"Naujienos” iš jmėių daktarų 
raštų pririnko prirodymu, knd 
jų mokslas yra mažas. Tai-gi 
■icgnlimc stebėtis matydami 
ta* jų klnidns, ypač jų renio 
kėjimų (ragerhti »«vo pacijen- 
tų įsitikinimu*.

Daug geresiųn* medicinos 
kursu* išėję duktnrai Aukiuose 
ir .Marijain|>olėje neiškenčiu 
įiepujnokę škaplierių ir rąžan
čių. Tai ko-gi norėti nuo žy
mini tanisesmų už anuos ame
rikiečių .’!

Ar gi tat nereikėtų dūkta 
rų visai alstatili linu Raudo
nojo Kryžiau*, kuris turi būti 
l*epartyvi»! Atsakymas: ne!

Tegu ir jie šelpia Lietuva* 
Raudunųjį Kryžių, kaip jie mo 
ka. B-t tegu jie m bando viso 
to šelpimo paimti į *avo vienų 
lanka*, tegu murdo kitų dar

naujo.* 
Tauto* 
žmoni y 
lininio

I
cit

70c

ks sapraati: kodri virto ir ki
ti okujauitai taip ilgai laiko
mi IJcturoje! Kodėl lenkų ar
mija, vietoje riti į Rytas, jirieš 
ladševikus, skverbiasi j Va- tų, jao* suicokiua, — Laadijų 
L-artoa { liautorl— ■•*_ -J — --*!----- • -

dnngaaaų aadaro kuki toto kal
bant n-p, dar prie* ik*įaugaij 
metų kalbėję lietuviškai ir tik 
Ivukuiiiuo banga, ėjusi ii par

nizacijų, o tik renkame į krū
vų visa ka* tai organizacijai 
reikalinga ir siunčiame į Lie
tau*.

Amerikos ‘ l.icluvių Turylui 
aiškiai suprato reikalų ir ju 
išveizdų. Ji m-t vėrė 
organizacijos, o prie 
Eondo slidu r. buriu* 
*|Hi-ijnliai už-iniančių
nujo Kryžiau* neiktoms.

Atsirado (uvyduolių. kurie 
-uinnnė tom darbui (aikenkti.

Jei jiems Ani<*r. Liet. Tnry- 
lui ir jos dailini nepatiko, jie 
Imtų galėję saviškai duryti it 
neužkubinėti tų, kurie pra
dėjo veikti pirtua jų ir dau
ginu už juos. Bet ta* ni-lai 
minga* piismoksliškama* ir 
i’in ardo tėvynėn darbą. Pats 
nieko gerai nemokėdama* pus 
muk*li* lenda visiem* j aki* Į 
Dirbantieji žmonės nenori į| 
,t) žiun-ti. Tni ji* ardo jų dar 
bą it tokiu Hudu atktvipia jų 
domų ) save. Amerikoje ir 1* | 
didelio mok*lo žirnine* siipran < 

• »»• Iinuoti »avc. Tui į 
ndo larotimii

t r

■ ir 
(Re- 

įlakcijo* pabraukta). Paskui 
šviesuomenę ėjo kalino jauni
mo*, gėlių vainikai* lydimas. 
U uo*anoriai sudari- pirmuo 
siu* kareivių kadrus. Ir kaip 
išrodė tie kadrai! Kas trum
po, kas ilgu švariai apsivilkę*, 
knaa 
Rn. 
vai 4
ką* pashasi*. bet viri su šio
kia tokiu ginklu rankose, su 
karšta širdimi kratinėje, su 
neapsakuma tėvynės meile 
drąsiai stoja prieš Iralševiku*. 
Iiesiskvcrbiančiu* užimti li
kusių LMnra* dalį m Kaunu, 
kame šiaip taip buvo pavykę 
susitvarkyti Lietuvos valdžiai. 
O stebuklai! Bolševikų tūks
tančiai. jie gerai apginkluoti, 
kulkosvaidžiais ir artilerija 
aprūpinti. IJetnviai vo* teturi 
po šiokį-tokį šautuvų. Vienok 
Lietuviai išstumia bolševikus 
iš Alytaus ir nugrudžia toli į 
Rytus! Padaro tai pirmieji 
laisvaporių burini.

Lietuvos armija vo* tepra
dėjo tvertis sausio šių melų 
menesyje, šiandien jau ji skai
toma m- šimtais, tik dešimti
mis tūkstančių. Bolševikai iš 
IJetuvo* jau išvyti ir lietu
viam*

Dar
Ž11IICS 
lenkai
lietuviai daryti su jais!
Ir vieni ir kiti jų—tai ne bol

ševikai. Ir lenkų ir vokiečių 
likimu* šiandien npgalėjusio* 
Kutento* (t.y. talkininkų) run 
koše. I.iettivini ir tikisi, kad 
šičionai nereikės kraujo pra
liejimo. knd ganu bu- Enten- 
lei (talkininkams) ]Mi*akyti 
vieniem* ir antriem*: išeikite 
iš Lietuvos! ir jie išeis. .Ink 
Ent«*ntė (talkininkui) ne Inm 
pasiuntė Kytim-mi llnlerio nr 

smaugtų ii 
škellt, Jll.sllls 
gintų Kuro 
MtlJiĮ Imllui 
Todėl Intu 
ti nkinu tuo.

nepavojingi.
įniko užėmę Lietuvos 
kitu <lu priešininku: 
ir vokiečiai. Ką mano

inijų, r.: 
taip 
lielll

ja
jinai 
imlo 
k L n* i

karna j lietuvių karririjo* ui- valsčiau* *-**•*'•*;-*-■ pila*, 
imta* vieta.! triasų aaririakinma k m. bar-

Taip, Kateriai lankia irti- krito, 1U. raUkto:
kiši, jog Taika* Konferrnri- 1) griežėtou-į protestų ir pa- 
ja, kuriai jok rupi, kad taika ribiaurėjimų prieš lenkų kėši- 
butų patvari, su valdys taip ar- iiitno* ir pastanga, (lagrieliti 
nųjų, taip naujųjų imperija- šį a]i*kritj, prieš jų siuntinė- 

niMolifaite .įtik* liūs ■■Malsimi __ 2. __lislų ajietitu*. Juk tie apetitai 
sukurė ir šio balsiųjų karo

žmos k ifnim.
Lazdijai. Seinų apskr. Mi

rus viršaičiui l.ynikui birželio, 
HkL čia įvyko nauji valsčiau* 
viršaičio rinkimai. Rinkimuo
se dnlyvavo arti trijų šimtų 
žmonių — tarp jų mažyte tla- 
lėlė ir moterų. Mat čia vi* 
tvliesilaiko įpročio iš šeimyno* 
tik vienų *ių*ti.

Rinkimuos atvyko Seinų ap
skričio Viršininko |ui<lėjėja« 
A. Kiliuliu*. Karšta prnknllia 
paragino jingvrlrti mimsiji vir
šaitį. ka* tuoj buvo imdaryia. 
Slaptu Imlsai'iiuu ’Rpyrį išrin
ko viršaičiu. Tarp kitų eina- 
unijų reikalų buvo išklausyta 
pranešima* apie politinį Lietu 
vos >lovį. Džiaugsmu nšaro* 
|>nsiuslė daugumos akyse, iš
girdus. kad jau Lietuva nuo 
Inilšcvikų jungo atviuluojama. 
Skarda* baisa*: "Valiu musų 
karžygiams!” Įuisklido įm. !x 
zdijų miestelį (*u*irinkinui* 
buvo kieme) kepiirin inoj.ivi I 
luti valstiečiai siuntė pn*tei 
kiniui:) mn*ų išvaduotojam*.

J**-l bukų |<agrnluinii)jų lik 
lų. jų im|M'rijuli*tili •t ibi

jiinų aavo valdžios ir agentų 
lenką propagandai varyti.

2) kreipiasi i Taikos Konfe
rencijų ir viso pasaulio vale- 
lybe* prašydami sulaikyti len
kų iinpcrijalirtiniu* užgrobia
muosius siekimus ir neleisti 
jieius suardyti čia rusikura- 
sios demokratinė* tvarkos.

tnuay ap* 
ton uolai*

/

atvažiavo

rasisgr. Kaip matyti iš 
laikraščių, vokiečiai neviena
me Lietuvos kanųielyj. grįž
dami nuo fronto, daro visokių 
jeibių. Taip|>at ir 
skrities neaplenkė 
tnėa.

Birželio. 22 dien.
Batakiuosna vokiečių gauja — 
arti 1<M> vyrų, kurie įsibriovč 
pas ramius gy ventojus ir įsi
gyveno ne|iaskirtnui laikui. 
I»ar pirmų dienų ėjo pas gy- 
Vcutojus. aliluiiHslauii Jm» piie- 
varta rakandus. Atėję mo
kyklon. išlaužė duris visai nie
kelio nesiklausę ir apsigyveno.

Aut užsėtų liukų ir pievų 
pino savo arklius. Gyvento, 
jai negali priešintis, ne* jie
atsivežė drauge keletu kulko- 
svaidžių ir'anuotų.

Tiyrul vokiečiai minatio, 
jog rūmų* Lietuvos gyvento- 
jai greitai užmirš |ia<iarytas jų 
žaizdas*

.<• -tol'im . C'm VI. 2-'i ar
timajame Dolliiro* ik n re suim
ta lenkus Diurininku" Klimce- 
kis d>*l šnipinėjimo. Darant 
krata, sako, rast n ginklū ir

l •• K
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Musų Belaisviai Vokietijoje.
Musų karo belaisviai, afia kraštų Uetavoa Pasiaatiaybė 

Otavai, jaa viaiškai baigi* pj- Voktatijoja rapimai ir tfld- 
žti U Vokietijos. Iš 30 sto- mė* kad ir U (ra mraų ba- 

lairvius netrukus pasisek* iš
gabenti j tėvynę.

Labai ranku patirti, kiek ir 
kur musų civilinių belaisvių 
yra Vokietijoje, jie yra išblaš
kyti po visa* Vokietijos dalis. 
I-abai butų gerai, kad jų gi
minaičiai, ar kaimynai iš Lie
tuvos atsiųstų mums jų sąra
šus ir nurodytų jų adresus. 

Man važinėjant po Vokieti
ją prie lietuvių belaisvių, ei-

n vrat. »»
VIuKll IMTmvb^ pO <TVB-

rus ir pakrika* Dauguma jų 
buvo pabėgėliai, grįžtantieji 
pradžioje 1918 m. iė Barijoa 
I <* * » *•--- - fA.-----------------

(Mo valdfia jw prierafoda 
užuot leidus namo, ištisais e- ' 
Relonais U Dvinsko, ar iš Vii- 

n>uo*c punktuose, belaisviams „ūmn negreita į Vokta*-jų ir

vykių jau išvažiavo; U kitų 
dar 12 baigia transportua 
tvarkyt ir tie veikiai pagrįž. 
Prie daliartinės Vokiečių tvar- 

M kos sunku buvo mums greitai 
Mrasti lietuvius prie darbų. 
Buvo įsakyta paleisti visus 
musų žmones nuo darbų j sto
vyklas, o iš ten siųsti į namus; 
jei dar kur atsilikę musų be
laisviai atsišauks, tai pasiru- 
pinsim ir tuos išvežti į Lietu-

IPęU n ll ViMV pllfF'
čiu« (be skirtumo tikybos ir 
kalbos) iš vi«ų 4 T.ietnvos gn 
beniijų: Vilniaus, Kauno, Gar- 

rafino ir Suvalkų. Jie yra aian- 
Aami keturiais keliai*—į Man- 
Itas, Kauną, Gardiną ir Savai- 
Ims. Musų valdžia, priima
muose punktuose, belaisviams!___  _ __ __
suteikia valgio, nakvynę, pa- būriais išsklaistė po dvarus ir min. » Mfen, vOM ,, ^„7^ Utai

toliau į namus; dnoda veltui L - 
pravažiavimą, net reikalui o- m jgjg 
sant pavėži pasamdytais ark-1,^ Bref4avo atradau 

liais. Sunku Lietuvos valdžiai 
geriau ir atsakomiau priimti 

Į raora piliečius belaisviu* ypač 
' kad neturi užtektinai vietos
I priimamieji punktai patalpinti 

, iškarto CHO žmonių. Mat. kaip 
j mums praneša Soe. Apsaugos 

enj* risas didesnius 
ir kasarmes tari paėmę 

vokiečiai ir neleidžia IJetaraa 
valdžiai ten priimti belaisvių!

Visur tie vokiečiai vis dar

Išvažiuojant

ATBALSIAI AME ISVAŽIA

Ltatavtą
tr Vargai.

"RAMYBE JUMS”
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos Kainos:

Nauja nepaprasta Maldaknygė!
Daug sykių ir nemažai Ai

nių buvo “IR. Dr." apie Ško
tijos lietuvius, išvažiavusiu* 
Rusijon 1917 metais. Bet jei 
visas tas žinias paduoti, tai 
jos ne į jaučio odą netilptų. 
I-aikas nuo laiko via gaunama 
naujų žinių tai iJvieno, tai U 
kito.

ftioM ctifuosf* Fnyrj Bo Ako 
tijo> J nota pas Dankšys iš 
Crombre’s Ayrshir’yje. 1918 
metais jisai nusi beldė į Ukrai- 
aą M Braije*■•ayilimi i pra
važiuoti LMura* Tai tave 
dar pereitų metų pavasaryje. 
Ukrainoj, Kamenakoje mieste
lyje, jį pagavo vokiečiai. Kaip 
paprastai jie darydavo, Dauk- 
šį nuvežė Vokietijon, j Essen 
miestą. Laikė nž belaisvį. Dir
bo anglių kasyklose neto! E- 
ssen ra kitais belaisviais: len
kais, rusais ir anglais. Varg
ias turėjo eiti darban basas. 
Valgi. būrys labai bloga s. B o - 
vys nusilpęs ir sirguliavęs. 
Toj belaisvėj buvęs jisai vie
nas lietuvis. Galų gale ang
lai patarę Daukšiai bėgti, nes 
Daukšys seritaekėjo ra aug
iais, kaip buvęs Afcotijoi ir

klys išsiklausę* ii anglų (ku
rie finoje) apie kelione iki 
TTollandijos rubežiaus leidos į 
too jas. Nare baro rango jamaa. 
kaipo belaitris, bet gavęs G | 

dijimą. kad serga (tarbat tik
rai akas).

IMeista Kun. Jono Jakaičio lėšomis

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta^ant labai plonos popieros.

Morocco minkšti kaina $3.50
Užsakymus siųskite šitų adresu:
"Drauf as” PubL Co. 1800 W. 46th st

Pažęmi-kite už kokią kainą norite gauti knygą

laivų ir gerų laivo kapitonų, AKOTUOB LIETUVIU LIE- 
i pristojo už darbininką ir taip I 
: atplaukė į m. Leitb. šalip E- 

dinburgh. Ii Leitb pėkščias 
atėjo | Glaagvv apie 50 mylių. 
Glasgmre suradęs pažįstamų, 
gavo kelionei lėšų (nes jau vi
sas |nnigus buvo išleidęs) ir 
tokių bodu nuvyko į Ayrshirr. 
savo vietų, iš kur buvo išva- 
žiavęs Rusijon. Pasirodo, pa
ti su vaikučiais Dsikrauščiusi: 
gyventi j Glasgovr’ą. Suradęs 
Glasgosr’e šeimyną, vėl nuvn- 
žiavo ieškoti darbo ir grjčio* 
apsigyvenimui Crombre’je.

Kaip jisai Leith mieste nn- 
ėjo nno laivo, iš kur jo neno
rėjo paleisti, bot norėte grą
žinti vėl į Hoiaadijų. ir kaip 
jį priėmė vietinė policiją, per
važiavus namo* tai j* sekre
te* laimė ir. žinom* Dievo 
padėjimas. Vietinė policija 
jam padarė (paperas IJeatiią .Komitetas buvo nustojęs rink- 
boož. ir jisai sus ramus ai- •' "akas nuo karės nukentėju- 
sooja Škotijos or* manyda-iriems (aukų viena* net nebe
inąs čionai vėl puailikti. Sako. davė, nei iš ko rinkti nritebu- 
jei antra karė butų ir antra.™, lietuviams kariuomenėn 

|vyk-

TUVAI 8ELPTI KOMI
TETAS U2RE0IS-

TEŪOTAA

fekotijo* lietuvių lietuviai 
šelpti (tas |>nts “Tautiškų 
Reikalų“) Komitetas, anglis 
kai vadinamas“ IJhnanian Re- 
lief Fiiml" ta|M> užregistruo
tas nrlia jiailuota* į valdžios 
žinią sulyg “\Var Cha rities 
Art 191G."

Koniitrl.as tajio įstrigtas 29 
lapkr.. 1914 metų visuotiname 
viena fekotijo* lietuvių suva
žiavime BclIshiU'yj. Nno karės 
nukentėjusiom* šelpti Komite
tas yra surinkęs nno dienos 

{įsikūrimo C 1447. 2. (i, (žinr. 
“Iš. Dr. ’* N* IA S. m.)

Nebesant kaip rinkti aukų 
nuo karės nukentėjusioms nei 
nebežinant, kur ir kokie nuo 
karės nukentėjusieji randas.

| vargingas. Tain, antai, rugpj. 
. Puftoro dvare ne- 

__  _______  i vienų 
lietuvių suvalkiečių ieimvnų. 
Jie baisiausiai taardo. Jie ne- 
iiKX.rjo nd_______ o vocmai ų
niekas ra jais ten negalėjo su
sikalbėti. Jie nežinojo, kuria
me pasaulyj jie esą ir kam 
juos čia atvežę. Neturėjo nei 
maisto, nei darbo. Tirai, dir
bti nebuvo nei kam. Brautai 
serganti (dfieufaiakė) aaetorie 
ra 4-ta raOrafių Ir era* moti
na. Vyriausioji duktė tetarė-

džiaugėsi. Imi ai | juos Beta- 
vifimi prakabėjai: jto manė, 
kad ai atėjau jų IšgriSti iš 

ir pagrąfiati | tėvy- 
iraiarae nėt jie vra- 
k -*»-*- >-* —C - •

pndMAja, knd ragnMjra jų O- 
gelbėti ir pagrąžinti | tėvynę, 
ržtariaa nž Jaša pas tų dva- 
rininlčų, kad duotų geresnį bu
tą ir aprūpintų juos maistu. 
Jie visi gyveno mažutėle] 
kambaryj: ten nebuvo net lo- 
ra* nei IMėa. nei stata. Ser
ganti moteriMš gožėjo ant še- 
mė* Tų pat dienų gavau vyk
ti toliau ir apie tolesni jų Ii- 
kimų neteko man patirti.

Taip tat musų tautiečiams 
tenka vargti svetimu nes kraš
tuose. Iki šiol neturėjome 
valdžios. Valdė, žudė mus sve
timi ir nebuvo kam užtarti. 
Ačiū Dievui, dabar prašvinta 
vilties saulelė — turime savo

ta. Rusijon

■žaidirtoo
rrmnr rvivnniy <ir*naxiŲ. 

ar kitų kokių daiktų. Taip, 
antai liirž. 20d. pranešant Lie. 
tuvių Komitetui stovykloj Par 
Iki n. jog jie esą nuskriausti: 
ten buvo 830 žm. išsiuntimui

mm L*
neprisilaikydama

■ei savo augėlesnės valdžias, 
nei žmoniškumo įstatymų, 
vargšams belaisviams buvo at
imti visi jų daiktai. Paliko 
tik po vieną eilę skalbinių ir 
viršutinius drabužius; atėmė 
net apsiaustus. Vargšai, be- 
laisvini, iš derlių su džiaugs
mu grįžo j stovyklas, kad grei
čiau pagrįžtų į savo tėvynę ir

. < čia tapo komendantūros apip- |lietuviškųjų valdžių; šiandien 
) lėkti.

I

I

2 dieni ir dvi nokti be valgi* 
be niebo. Betgi laimingai pa
siekė HoRandiją. po trijų mė
nesių belaisvės Vokietijoj, at- 
vykdamas į TToriandijos mies
tą Aoabrrak. D čta. hotarata 
ra valgydinta* aaMdytaa ir ra 
iflfits* fttvyfco j Rct-
terdam’ą. (Šonai rado daug 
žydų . raaų kareivių, pabėgu
siu iš volriečin belaisvės, ir du 
Rrifanijn* lietuviu: 
Aneltataitį » Brilshill 
ną Balkevičių (rodo* 
don), jiedu irgi buvo 
rusiu 1917 m. iš Britanija* ir 
norėjo tuo* načtns rarrus, kn 
ir atvykę* Dankšva. Jie risi 
trr* randavo iš tnlos rn«n Ko. 
misija* Rntferdam’e po 12' 
savaitei pašelno*. Rn tai* pi-' 
nitai* Ir maitino*!. Tain Dan- tuviai. itaiNašk-

Kasim, 
ir Pra- 
D Lnn- 
llvažia-

išvien r/. 2 9 (žinr. Iš. Dr." i 
N. 2<i ir 27 ė. m.). I*nš<*lpni 
iš-ltKHla ar namams apluokam , 
nr šiaip šankiose sąlygose šei- 
nn5iai esant. £4<J 12 L Rciški* 
išduota daugiau*, neg į|4aukė. 
Aukų (imbiugiaimni taškomi 
liauji budai.

IJi-tuvni šu-lpti Komiteto 
užn-gi*4 ravimas. (kur* tris 
ilnrlms dirin. kaip augšėians 
SĮiraiyta) priduoda Komite
tui valdišką a|«lrau«lą: leng
viau* ir be įmintas galima rin
kti aukas; Komiteto rengiami 
vakarai yra liūnai nau “tak
sų” ir į vakarus galima kisti 
svečius be hilkdų; lengviau* 
gnlinm a|i*iginti nuo užpukli 
liejinių tų. kurie Komitetą no
ri šiiuūžti. nuo atikų atkalbi
nėti. Komitetas veikia visose 
Vakarinė* Akntijos lietuvių 
kolonijom, kar tiktai gyvena 
lietuviai.

Kmuilrtas užn-girt rantas 
Glnsgo* ’o Magistratų j«o*ė«ly. 
j«- (Miesto Vaklylms). I*nliu- 
■ lijiiiui- išduota* 2 d. Iie|ms. 
1919 m. su |iarnšu Sir Jobu 
Uislsav, (įeik (<■ tlie Rrgi*- 
tratiuu Autbority of the City 
tillISgoH.

I

išėjus). Taip Komiteto veiki
mas lyg Iravo sustojęs.

Nno 11 lapkr. 1918 tn. Arm- 
rttae, Komitetas reninas 
"Tautiškai* Reikalais“. Ahel- 

Daukšys pasakoj* kad Ako. 'no* “Tautiškų Rciknlų“ fondo 
tijos lietuviams, sugrįžus iš (eigos “Iš. Dr.“ £274. O 11. Iš 
Omsko Arehangvlaka* arti surinktų Lietuvai šelpti pinigų 
šimto lietuvių, dėkai tūlo lie. Komitetas yra pasiuntęs visus 

oitetenaaB Aro—jprIKo p*nic>* Mrfpmio itKnini f jni- 
fronte, bara pribūti | darbe rias vietas, įvairiais laikais Ir 
fortuose. Tuojau* atvyko Rri- keliais (žinr. “IR. Dr.’* N. 18 
tani jos armija (ir kitų talki-Į š. m.), 
ninku). Lietuviai, kurie ne. 
galėjo įtilpti j forto darini* pa
sižadėjo stoti Britanijos arini 
jon. Jų buvo daug: keli šim
tai. Bolševikai, sužinoję apie 
lietuvių norą stoti Britanijos 
armijon. išvarė juos su durtu 
vais iš Archang<‘lsko. suvarė i 
traukinius, davė kriionei bilie 
tus iki Vologdos ir Vintk<>« 

j ir liepė daugiau* negrįžti A< 
(ehnngelsknn. Taip, sako. In-.

po Rusiją.

i

GKAED KAPOM, 
LIETUVIAMS!

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. “Dran
gų" atstovauja p. J. MABOB- 
LIH, 544 Myrtle str.

Pas jį gal*'* "Draugų" al
si rašinėti, nusipirkti paduoti 
i ji pajieškojimua ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų.

Aiuonii atšaukiame įgalioji
mu* kokiam nors kitam Gran
do Rapida, Niek "Draugo** 
agentui.

Iš “Tautiškų Reikalų“ Fon
do Komitetas nuo 11 lnpkr.. 

, 1918 ni. aprūpino visus fekali
jos lietuvių tautiškas reikalus- 

' gelbėjo lietuvių ir Lietuvos n-i 
knlnm* žodžiu, raštu, susirin
kimai*. pmkallMiini*. nžnmnė 
ri-nirli* prieTaiko* iškilmių nu 
vaikšičojimo. įsteigi- ofisėlį 
Glazgovo, išleido vieną lietu- 
vaite mokintis rašyti nnt ma
šinos ir Monografijos ir daug 
kitų -birbti ir dnr1«-lių. ra Ško
tija* lietuvių kokinijo* reika
lai* surištų, atliko ir vi* dnr 
iniino atlikti.

fenlip visų miitatii darbų Ko. 
luitetas lu-nplei-lo rūpintis li
kusių Ik- vyrų ii tėvų li--tmių 
šeimynų likimu, ypač tuo rri-1 
kalu reikėjo rūpintis Koniite- I 
tni. su*tojii* veikti Škotijos Ii- 
tuvių I. alsia ringui draugijai ii 
iižsi-lariu* “ilussinn Relii-f 
Fi-inlili” (l!t|S metų, rugsėjo 
m-. .-yje), kuris buvo snsit 
i'-re- (ilosgove, va-lovaujaiit 
niii-ii konsulini p. Itanlintii ir 
kuriame fonile ar komitete Im 
vo lenkų ir žydų atstovai.

Koniitefn

i

mus nnpančioti.

Nežiurė-

umti
1 žadėti 
' tnm n

I
jiem, neduoda matrasų- “Tai Mara valdžiai taippat ne leng- liHwrin KmnitMn. nei dranri- „kundimo'' rusar 
ką ten—pnkentėsime tas kelia* va valdyti taip hairiai kam ra- - ,iHnT5n hnrn kn<, Hp<nvini
dienas, kad tik greičiau iSvcž- naikint, ir ištuštintą kraJą. AwWuS< mbėrarin rwm bo-'t; Britanijos nrmiinn. dnlvv.n 
tų namo ! Padnnąu tyrmej.- kaip sako nnriod.s: "ne. Ra- j,;*^, Jr<- BwUn<; ,pie )Wnvj^ p)an

TURTAS VIRS 9125,000.00

P. MULEVIČIUS
ND ST. Sta. W. BROOKL YN. N. Y ■

PORl ATIKU. 
•150.00. mooo. 9500.00, 

•750.00 ir (1000.00.

Kol atsiuntė traukinį]yra jau kam užtarti už pris- 
teko jiem* gulėti ant plikos | raustuosius tautiečius. Mokė- 
^mė*; jie neturėjo ne tik ma- ikim tiktai branginti savo Lie- 
trasn. M ir šiaudų no šonai., Valdžią. Be abejo.i5crrpnn Rofterdam*e 7.daug vsrgo tarės. įmeti, daug
Paklausiau hriatanų įtaiko,kiekviena pradžia eeti sunk.. m^l5w. Ten nebuvo Jokio ,irBn. daug ir mirė. Lietuviu 
jiem. n«lun<l. matrasų. “Tai Mūra valdžiai taippM ne Ung- Knmifeto. nei dranri- i.kundime rusam. Is.lševi-

nią driko nu>> Is-Uisiių atėmė liamona* iš tuščio neprinil- 
privatinius jų daiktus. Pasiro- dva." Taip ir musų valdžia* 
dė jog konwndantura esanti, šiandien visų žmonių reikalą- 

^"nekalta“ ir. kaip paprastai rimu negali patenkinti. Be to 
esti, liko npknltiiitos vienas ink iš visu nusių siaučia nrie- 
Vok iečių pnapieicris ir tie dai- šai. norėdami mus užgriebti ir 
ktni liko sugrąžinti. Prie per-1 vėl verguvės pančiais, dange- 
žiūrėjimo dniktų susirinkimo liui amžių 
stovykloje Prūsų Holland da- Tjiikvkimčs visi išvien ir dirb- 
^lyvnnja su Rąjungicčiij Komi- kim tėvynės labui.
sija tnnsų Misija. kurios pir- kim šiandien įvairių partijų 
mininkns yru p. Pongoni*. taip 
knd ten skriausti musu žmo
nių neleidžia, Žinoma. kai ku
rie nuskriausti nutyli; jie. iš 
bailumo. mano — goriau išsi-

i. knd tik pagrįž- 
psisknndus gali 

! Taip tai

I
L

ir asmenų nuomonių: visi "pe- 
fvs su pečiu” keJkim iš mirtin 
tm miego savo tėvynę Lietuvą.

Daluir didžiai svarbus mo
mentas. Jei mes patys įsten
gsime sulaikyli ir savo teises 

{apginti, tni visos pasaulio vai- 
.tiltas pripažins nepriklauso 

l’asieke di

tyre ir antra*, kurio pavardė* 
| Daukšiai nusibodo Rotterda- sugrįžusi, nebeatmena, abu ei- 
m’e ir jisai sugalvojo vykti ciliku-bolšcviku. Bet-gi *ako. 
Akotijon. Suradęs Britanijos kiti lietuviui, ir iš \rebangel*. 

įk<> išginti, grįžo visokiais ke- 
liais ir visokiai* budai*: vie. 
ui j Archangelską, kiti J Mur- 
mnn’o apskritį ir *tojo Britą 
nijos armijon. Dnr Lili trnn 

įkė I.ietnvo* linkui. Neįtark- 
parvažiavo, kiti pakliuvo į vo 

|kiečių nagu* kelionėj, kaip ii 
{patsai Daukšvs. Vieniem 
sisekė |ial>ėgti iš vokii-čii 
laisvė*, kitiem* ne. Vien 
la-gusieji buvo tnip liiiniing 
(iš volriri

lietuviškųjų knygų, m-lM-atim* 
mums vokiečiai paskutinės 
karvės. Nebevargina ir musų 
žinoti įų po svetimus kraštus, 
kaip, kati buvo iki šiol. Jnu, 
nėiu Dievui, ir šiandien skaito
si su musų valdžia Europos 
valstybė* Visose didesnėse 
valstybėse yra Lietuvos nt-to 
vų, kurie gina Lietuvos reika
lus ir užtaria ten esančiu* 
vo tautiečius, 
geresnių laikų, 
Lietuviu 
ginti ir

sa-
Sulauksim dnr 

j*> 
snvarankun 

in* labui di

I Koncevičius

Ap*i4raa*a*<em* nartam* t įmoka:
PAULPO8

•350, (700. 11050 ir (14 00
mvaitfj*.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 60 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsiraiymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikrai- 
tį "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R K A kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raitininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk. kad ten ją šutvė- 
rus Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:
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Parašė
KUM. ANTANAI ST ANIUKTMAS.

Teologijos Daktaras.

| kaipo j užimantį vidurį, tai kita* jį žymume ei* po
jo dešinė*, trečia* {mi jo kairės, ir ketvirta* |*j dešinė* antro
jo (cabd). Jai du žymiaaaiu laikyti kaipo viduryj, tai 
dešinėje pirmojo ete trečia* ir kairėję aataajo ketvirta*!* (d- 
hac). Toje tolėjo viaua* aplinkybėm žyburi** aamuo tari 
pinnraybę. Jei draugijoje atsirandą avetiata* žmogus, ir jei 
ju padėjimą* viauomein-je nėra daug ėetaaani* ui kitų, tai jte 
užima žymiausio asitKii* vietų.

Savaime susipranta, kad |irie apaiaukium {Nuuvaikario- 
jaut, Įiraeinanl gatvėje ar numivje, niekad į žymesnį asiiK-nį 
iie-ikivi|iiunm {leviai*. Tuijųml reikia {mkisleiigti, kad at
kirpti veidų į esančiu* kamliaryje ar salėje, knda dūri* ati
darai ir ten iiieini, utini išeini ir duria uždarai. Tumuli- 
jautis prie Mišių turi šitos taisyklė* nuolat laikytis iš atžvil
giu | ovlebrausų.

8. Prie to visu 
mandagus žumgus, 
vienas būdama* ir _ _
gimo taip eidama*, kaip stovėdmuM arba .-edėdapia*. At- 

1 mintis, jogvi’ji* vaikėčiuja akyvuizdujc viakų matančiųjų Die- 
j VU ir akyse aavo Angelo Margu, tižti aka jam taip ^totoriai 
lir kukliai imrielgti, kaip (mrinkčiausioje draugijoje- Nea 
'tik šiame ataitikime mandagumas yra išikio teisinga* t. y. 
tvi-iugai išreiškiu vidnji. širdie* gerumų ir nuodu žiuugui tų 

j išauklėjimu tobulumų, kuri* vi*a-in« patiaku ir tų ĮT-'-p- 
*‘*■031 žavėjimų, kuria įveikia širdis ir patraukia prie aekiara-

A|tie iv. l'raneiskų iš Sale* mea tai Maume, kad jte vtea- 
•la |tasie|gdavo sulyg švelniausių mandagumu taisyklių ir viri 
kūne jį žinojo negalėjų be nusistebėjimo u|ne tai kalbėli. 
Kartų jo draugu.*, \'y*kujiu* i* išeitoj, pu* kui| šv. l'raaciškus 
tankiai apsilunkvitovu, norėjo ištirti, kaip jis {msielgia, kuda

(Falmiga.).

2. Alų koji stovi imt žemė* ir jų n< prid< ra dėti vienų ant 
kito*. Nora duugelte ir gerbtinų žirninių taip daro, liet ge
riau lai apleisti. Kas diiuginti-in fui gulimu Imtų taip daryti 
gerai žinomojoje draugijoje, namie ar jm- prietelius liet nir 
kad prie ap-iliinkymų, nr jim* darant ar priimant. Nieknd 
bažnyčioje mokykloje, fia*iknlhėjimo kambaryje, įlinkimo 
salėje, arlia viešo auairinkimo vieloje, niekad akyvaizdoje 
viršininko.

3. Nčdilit m-lnika lizdeli kojų* letenų imt kito* kojos ke 
iio, nuolat koja* judinti. *upti, delnai* keliu* a|>imti, atbulai 
nr skersai aut kėde* *<5|ėti ir vintui ranka kėdė* utlošų a|>imli,l 
alkaaėsai* ant kede* rankenų ateiresuti ir rankoje laikyti galvų, | 
taipjiat Mslint keliu* pertoii vienų mm kito tureli artai juo* |«-r| 
arti *uglau*ti, koja* ištie*ti, kėslčj aut jo* už(»ka!inių kojų at-J 
rilntii* *upti*, i* idiuig |a-ėiai« į kėdė* n/.pnk.il) remti*, .-i-dint 
kupinu* grindi* šviruoti, unt kitu kėdė* atla*o* remti, koja* 
aat *avo ar avetinm* kė<|e* *ker*inių balkelių dr-ti, ypatingai 
sėdint kojas <h'-ti ant *tab> ar k<am<d<-*, kaip amerikiečiai daru.

4. Draugystėje nereikia rinkti gražiausios ir *magiau*io*
kėdė*, l«-t imli kuklių, kol geiv*nė* ia-jia*iuly*; taip|mt ue|ui- 
aiulik; taip|mt ne*i**ė*ti toje kamlsnrio vietoje, kur praeitum- 
tiem* iH-|Mrniikumų gali daryti. Taip|mt ne*ede(i, kada kiti 
stovi, ir svarino* |>iirzu*tie* neidstoti, kada vi*a -Initigy*. ji* viena* |»* *ave kambaryje, prie mukius ir skaitymu, sėdė
te sėdi. Y|iatiugni reikia saugoti* ne|inpra*tiim« ir lni|ų>at to jinai ir klūpojimo. ......
visko ka* kitu*, jų |ui*ijudiiiiin<ai*v trukdyti nr nprunkiuti gu- lučių dury**-, kad divvutų vy*ku|ių galėtų matyti kambaryje 
lėtų.

Nikis čia du ir tai pažymėti, jogui tikrai 
bus nv tik virstamoje mandagus, bet ir 
tetikimai taikysi* taisyklių, geru paniel-

Tam tikslui jis lie|«- išgręžti mažų sky

VII. LAIKYMASIS EINANT.
1. Eiseua tetinka amžiai ir luomui. Tvirta* ir gyvylie* 

pilna* ukAiiiv* neina tni|<, kaip rimta* ir amžių atgyvenę* 
seni*. 1’eriėta eisena galėtų Imli Įniskailyta tingumui ir ne
rangumui. o pergn-ita leiigviimiimiigumiii ir kuklumu stokai. 
‘Skubinki* |mmaži, -avo priežodi*;' skubinki-. l"-t iie|*-rgieil; 
paiuuzi, la-l ue laiji, kad ziiig-mu* tartum skaitytume! ir ke
lių maluutumei. Gerai išauklėta* unugu* nebega gatve. Jia 
gali (mskubinti žingsniu*, jei ka* nejaipraslu, netikėtu atsitin
ka, kokia nelaime ugm* ar staiga ima lyti. Eabunaa nemina 
nei persiautai, ih-i |a-qdaėiai, le-daro žingsnių nei |*-nuaxų, it 
pajHiošia lėlė, ari per didelių tartum į h-uktyue* erlamas; mi
na lengvai, la- trukšmo. kojiai {dalumu, ne už|iratiuii, visada 
tikrai ir tvirtai; eina rauuai lygiai, in-riskubiuant ir aeaivcl- 
kaut, nenpmiguriai ir nesvyruojant, Is-t tvirtai, gyvai; ne »u 
antaniniu. |ai*tinuuai ar nuduotai.

2. Einant reikia kūnų laikyti tiesiai, bet liuusai, krutinę 
kiek {Htuiyn, galvų tiesiai, bet m- augsi y u. knip kalakutas, ra- 
■tai, neaaiuaaat j vienų ar kilų |>u*ę, aki* prie* save, kad vi*- 
kų gerai matytum, kai-kurių kliūčių aat kelio išsilenktum, ne 
aukloptum, ncužla-gtum ir matantieuu ant juoko teaiatatv- 
tung priešai einaia'-ius išsilenktum, praeiaaiiėiu* {MŽfstamu* 
paaveikintum ir lt. Minant pirštų galu* reik kn-i|i<i į šalis, 
tik ne pradučiai, kad ka* iie|unimiiy1ų. jogei šokių lekcija* 
duodi. Kanka*, kaip jau buvo {auuiuėla laikyti liuusai nuleis
ta* žemyn ir jų nuolat lujuuiiuuit tartum aviža* seluuiei. 
Tai|i|>al saugoti* vienų ar abi rauki kišemuje luikyli ar už
pakalyje, ta* |uiskutiiii* būda* v]uitiugui uejiritinka, kada ei- 
Hje ar iiumoje Mtatejuiudę tur citL

1 At*ixiurek į savu rūbų švarumų; todėl stropiai a|<sikuk 
ucšvaiių vietų, kojų įiegiausk, kelk koja* iškugvo ir la-drals 
*tyk ĮiuiAo užkulniai*.

4. laizdrlę arlui skėtį laikyk liuesai dršuejc rankoje; rei
kale jais gulima {aisinuiti, neluikyli jų tai iškeltų augštyu, lai 
nuleistų žemyn, kaip bažnyčioje šveieoiiu* savu lazslų. nestaty
ti taippat jų smarkiai unt žemes ir jai* nesigimiiastikuuli. 
Nenešti tnippal jų atkištų |mi kaitė* raukos pažaste, y{luliiigni 
vietoM-, kur daug žuamių vaikščioja, kud m-įiadariu* uesmagu- 
iiio tiem-, kurie eina {lankui. \j>atingiii iie-mešti jų ant {ietie* l 
kaip kaieivi* .-autuvų arliu ukiiiiuku* savujikė* (raukiu*, aut 
kurių du rulių ar ry*| luu-ita-ręs tašu.

5. Jeigu į gatvę išeini, liti nesusluk galvoti į kurių {Minę 
dalau visi, nusispiviidiimj reikėjo jau (atdaryti išeinant iš nu 
mų. Nepritinka gatvėje daug ir garsiai kalbiai, runku žino 
ue* rudyti, valgyti; š) jiaskuliiiį dalykų gulima tik 
palikti.

ti. Gatvėje neteikia (H'tdaug mintyse įsigilinti, 
kitų neiižėju*, kad į tų (uivių |»u*ę m-siienku*. Jei 
aut kito užeiti, kam ant kojų* užminti ur kitų kokį i

bate, kurie kviečia lyg žvaigždės, gėlė* tokio gražumo, ku
riom* |mnašių čia niekur nerasi, ir vaisiai tenai visuomet nu
nokę ir paakMiai araitiinj. čiulbėję. Tanai visi yni laimingi, 
aea visa tenai gražu; visų tirdį* pilnos milto ir jto skaaibiaa 
■taikąs dtaaų ir naktį.

Karaliaus saana, Lera, išsiilgęs laukė laiko, kada tetos į 
tų gražųjį miestų. Žmoni* aplinkui jį nuolatos vaidijosi. Dai
nai kitos giminės užpuldavo jo tėvo giminę. Tuomet namai 
būdavo deginami, vyrai sužeisti, net moterį* ir maži vaikai 
užgaunami. Izera mųstydavo apie tų laikų, kada jis užims sa
vo tėvo vietų, kaip jis turis vesti savo žmones į karę, mušti 
ta- pusiguilejiiuu savu priešus ir tuomet jo širdis priripildy- 
duvu skausmų.

Ju tęva* ir sėbrai pajuokdavo jt, vadino ji mergiščia už 
tai, kad jte tarėjo gailestingų, jautrių širdį. Jte atjausdavo sa
vu širdyje skausmų, jei vaikai imdavo te lizdų mažų paukšte
lių kiaušinius arini juos guudydavo kiljmiuis. Jei ju rasda
vo valmlėlį ur kirmeliukę ant tuko, ji* prašalindavo juo* nuo 
lenai, kad nebūtų sumindžioti.

Vienų kartų, atsitikiu kovai, uaug anastetų prašų bka 
ant lauko mirštaaMų. Jis tada išteisiu putytosmis ii aaazų, 
kad pndaotų jlimi šalto vandens atsigerti. Tėvas smarkiai 
rūstinusi ant jo, kad jis gelbsti priešu* ir uždare jį krliomi* die
notu* | kalėjimų. Kuomet ji* pusdiku vienui vienu*, ji* muštu, 
labai daug apie iiu* pasaulyj* ir aplinkui jį'
ir jia pasuįžo susirasti Benito hsteaptlį
Seneli* jam buvo sakęs, kad ju esu* toli, kur dangus susisie
kia su žemę, ir, kad niekas negali desiekti eidamas jiėšėia*: 
jis turėtų mirti nuu nuovargio.

Naktyje Lera tnrvjo labai gražų *a{*ų. Atėjo pne jo ne
kuriu mūzas vaikas, palietė ji ir tarė jam, kad Ji* tuojau* 
{neįrengtų ir eitų su juo. Jis paėsnė Lirų už rankos ir ve-| 
dė imt girias, per plačių u|>ę, žuluujančiu* lauku.-, gražias , 
(ariadne* ir, galujt, privedė pne augalo kalno Jte buvo taip 
status ir sunkus užlipti, kad Lerų paėmė nerimųstis, bet 
maža* vaikeli* laikė j| už rankos ir padėjo lipti augštyn. 
Kalno viršus siekė nogėčiau debesų. Lera pasižiurėju aplin
kui ir visur tęsėsi pu jo kojomis pilki ir balti debesys, lyg 
jura, l'aakui jo aki* patraukė rausva* auksinis debesėli*, ku
ri* kilo augštyn. Sekdama* jį akimis l*rra pamatė prie* save 
apsuptų šviesu* spinduliais, {vairiausių spalvų, nežinomų ant

• žeme*, nea|>sakuiiio gražumu karalienę, su malonia šypsą ant 
veidu, taikančių ant savu rankų mažų vaikeli »u vauuku aut 
gaivu*. Jis ištrėsė Lerai »avu maža* maketas ir šaukė jį ju 
raida. Čia Lera atsibudo. Gražiu regėjimas išnyko te akių, 
bet neteayko te Ijeros galvos.

Jte neturėjo dabar jokio* abėjusa-s, kad ta karalienė bu
vo te Kaulė* Mustapdio, u ta* vaikeli*, tai jos senu*. Ai, kaip 
ta* regėjimas nea|nakomai linksmiau J*erus širdį! Ji* mųstė, 
kad ta* vaikeli* geriau jį suprastų, daugiau jo gailėtųsi ir 
betų malūnus, kaip bet kokis žmogų*. Žmunės, kuriuo* Lera 
žinoję, buvo išdidus, nrirsnlrų*, visuomet linkę pyktis, vai- 
diatic* ir neturėtų užuojautos net mažiems. Karalienė atrodė 
labai maloni. Lera neabejojo, kad jam jos mieste butų gera. 
Bs ta, mažas vaikteu pratžcoė į jį rankas ir vadine jį ja rar-

jam nežiūrint. Ir štai kaip jie praneša apie savo gudrumo 
|m*ekmra: ** Nusižeminusi* Vyskupas kiu|u>jo taip dievotu 
ir {mduriai, jogui išrodė, kad jie yra regimoje akyvaiaduje 

Angelų ir H veli tųjų. Didžiausiu* jiagarbus stovyje, jte buvo 
iH'imjiaioiua*, kaip stuvyla. Žiurėjau toliau, ar sau ueda- 
leidžia kokių liimsesnių purijudiauaų ar ueištiesia kojų ai 
kelių Miliutą vieim imt kito ur galvos neparemia ant rankų, 

j kada klu|*o. Nieko pamišau* nesuradau. Jis |uu>iliku rim
tas, sulig ru**iuu.*ių padėtumu taisyklių ir virus, kurie ju 
(msidgimui prisižiurvdavu pii|aldydavu tia-de ir pagarba. 
(Caau* L esprit de K Francais d? Sale*).

Tukina tat yra svartaanaies taisykite apie kūno atovį. 
Jų yra daug ir įvairios ir reikia latuiinHi, kad neįpratmūcur* 
jus gana sunkio*. Ar-gi dėlto reikėtų drųau* nustoti ir gudr
ius sutirti? Anaiptol! Gal tai liūtų ir anakur daiktas, bet 
nėra išgulima*. Padaras (io*>eiguuas yra reikalingas musų 
(Minam išauklėjimui; todėl musų prii lenai jį stengti* įgytu 
Tat gyvai į darbui Parūdykime pirmtenaia tvirtų valių, 
kad visur taktingai ir tinkamai {>a*irodžius! Dizi, auc ceepi. 

sako Dovydą*

sa priatindavo 
lytojai ar ririipuAai; priaikiarė- 
maudagunra, bot pridėkime prie

vuikuin*

, kad ant 
atsitiktų 

nesmagu- 
imj {aidaryli. lai n- teikia palikti dalyko maudugiiii ne|»-r*i|>ra. 
šių*. Su *ii*itiku-iai> reikia lenkti* | dešinęję pusę

i

i

<!'*. 76 11). "Tariau ir dabar pėadėjan," 
< (i |M-jr. Deiutėa atnaatia U*aa nuredyni 
w nkaityninaoe* girdite ir patariama gal jt 
{Hruriau tėvai, o dabar a**fcjJ_1**------
kūne iH-ma, kurie pusižynai i _ 
darbo ir savu rankų, {irrsiguk'Aime, darykhnv sau prievartų 
mandagiau {msielgti kasdien, ko* valandų, nuutat; nrauil*- 
kiiiM- k<>l nebus prašaliuta viskas, km- netinka ir kol inusų 
|iasi<>igiuuis i*-|HLsidarys iM-(>a(ieikliuu. Tik taukiai pakar
totas darlia* ydai (iriešingu* j stengs tų ydų praanliati, ir 
miujų gerų įpratimų mum* suteikti. Mes imtys iš iiuulalu su 
savimi kariavimu turesame didžiausių naudų, valia smtipržs, 
laala* nusistovės, moksliškas lavinimas įgya viršujį spindė
jimų; 11K-S taip su nutiesime kelių |»rie žmonių širdžių ir 
gyvenimo |iašaukiiuc šita* darlia* nelik* be pas«*kimų. O jei 
prie šito darlto misimi'-si krikščioniškoje ir tikėjiun* dvasio
je, jei *ave |N*rgal<*iiiH- d«-l Dievo garls-s ir rusiu* išganymo, 
tat tokia auka liiiksimnsin*- angelus ir dangau* šventuosius, 
raminsime dūšia* skaistykloj*- |M-lny*uue nesuskaitytu* nuo- 
l*'lnu* auteinybto, įgysime gausia* maioi** sau ir Bažnyčiai 
ir Dievu |>ataiiiiintuui» eis *u mumis vi»uusv musų žygiuose.
_____  :——v;--------------------------— ■'■■■ ■

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI Arai 
KŪDIKĖLĮ JĖZŲ
(Tųsa. Ziur. " Dr-go" No 152)

PIETINI AMEEIKA
Saules Sostapiliz.

Vienoje, laimi tolimoje, šalyje. apie kurių kili muža kų 
Jei kr- zinu. nebent tie. kurie gerui geografijų ir i-iorijų Pietinės Aliu

kas yra taip siauras. kad nu ueguii lengvai praeiti, lai uniti-1 riko* temoko, gyveno tautų, kurį vieloje tikrojo Dievo, kurį 
siiiu-l mes mylime ir stengiame* jam tarnauti, garbino Jo {tartarų, 
nors' saulę. Jie žinojo, kad gražius gėlelės iie-ukrautų savo žiedelių 
žiuu-

dagesnis sustoja savo lietoje, k<>l kitus nepraeis. I'rie 
rų trepu ji, laukiu upaėioj ur viršuj, jei jis girdi ką 
jais einant augšiyn nr žemyn. Kaligutvese, gerbtiniem* 
■lėtus. kuriu-s sutinku, {(įdieki. šalį mm namų.

Su kilai* einniit jiem* uzl* gti už ūkių ir nepritiktų it 
{tada t v t ų i.e.iiinguiii <: ls t pi įtinka pi u jus an uru mimų | kurį 
ketinu pili llllplll; p. 
duria audimu-. vpue j.

la i pritinka pi
■išklibinti, knd laipel; pu-katulunu* ar 

/■molėmis atsitinku

I VU
h'

I*- *aul< - avienos; kad skalių- vairini neuunuktų lieju*; kad 
jie {uity* negulėtų gyventi. .Iii* niekur nematėte tokių pui
kių gelių, kokio* uugii toje tolynioje šalyje, tukių vaisių. Jęūkių 
b imi pilim. Tos šalie- žiliui,tikėjo, kmt visa lai |Hida,<i -šu
lė |uili *uvu galybe, lobi jie jų gulbinu

Karštose šalyse žinota** yru laimi sli.igau* budo. Jie grei
tai pykstu ir vuidiim-i tarp suves. Testai jie gyveno pu*idalinę 
į gimini*, kuriu* valdė karaliai.

\ n uo- tokio, galingu* giminė- kaluli 
l.eia. Ji* Imvu labui gražu-, iiugšla- ir tvirtu: 
tai ž"vr:uti. jodinėti, šaudyti lieveik kai{> 
nok. ji* niekuda noijuuti' laimingu*, 
jiega ir dalyvauti kuvnvinie, iiHalžiokl 
rijose. JI- mėgo būti lietui*. EiduVO Į 
vieta- i kulnu- ir tenai pnisvujodavo

\

f

i

turėjo -unų. vurdu 
.Ii* mokėjo ge- 

uallgę* žmoųu*. Vii*, 
•toje didžiuotis savo 
r kariško* 
is*. itilm į 
a* dienas, 
noti labui

nu 
.Ii*

nūs. J 
Jo •!«'

Lera darėsi vis labjau ir labjau auliudęa. Jam daugina 
nerūpėjo žaimmmi su raikai*, arba medtibkU ir jodinėjimai 
lėtuo draugystėje. Galop, ji* (išdarė nusprendimų keliauti 
į Kaulė* Miestų. Jo nuomuue ji* turi keliauti į kalnus, kurie 
nutyli tolumoje. Tenai imt tų kainų viršūnių turi >u»isiekti 
dangų* *u žeuie, taip ji* *uu svajoju.

Vienų vakarų, kada vyrai, uruterį* ir vaikai buvo »u- 
eirinkę | uuildnainj, kuriame jie gal biriu »aulę, jte sumanė tų 
naktį iškeliauti. Kada garbintojai ištiesė savo rauks* į vaka
ru*, kur leidosi saulė, giedodami giesmes, jaunas Lenų tarė 
sau pamaži:

"Dabar, brangioji saulele, aš eisiu pa* tave. O mieloji 
saule, {silengvink kelionę vargšui vaikui, kuri* ilgiau be ta
vęs gyventi neguli. Brangioji poni, daleis k man da kartų 
jamatyti tave ir tavo vaikelį’'.

l'u maldo* Lera nuėjo į tėvo kauiluirį ir atsigulė j savo 
lovų, gale tėvo, luvus, kur ji* |sipra*tai miegodavo, ilgai 
ji* laukė. Galutinai, jiugul gilų ir lygų kvėpavimų suprato, kud 
tėvu* jau gerai yra įmigęs. Ji* išslinko |mlengva i* kamlia- 
riu į sodų. Ten ial<ui toli matė, knip snieguoto* kulnų vir
šūnes blizgėjo, menuliui šviečiant. Knip liūnui turi būt, tyku 
ir ramu, svajuju vaikas. Ji* buvo nulindęs. Ašaros riedėjo (ier 
jo veidu*, kudu ji* mąstė daluir, kud apleidžia savo tėvų — 
motino* juu neturėjo — ir savu kūdikystės draugus.

"Kada u* tave pasieksiu, gražusis mieste.'—šmibždi-ju *uu 
vaikas {inlengva. — Aš {įrašysiu saules, kad pasiųstų savu 
{msiuutmj jiem* visiems ir lenui l*u*ime drauge laimia-

L-ni |iasilvidu greitai eiti, kad, iki ryta* įšau* ir jo pra
puolimu* hm* |MistelM-tas, ji* jau butų toli nuo gyvenamų 
vietų. Tolyn, ji* lėkė vi* greičiau ir greičiau, kolei nepasiekė 
girių, kuriose jis jautėsi Imusus. Nors jo jatla-gimas butų |m.«- 
teistus ir jo imtų ieškoti, tai ji* kiurnų talikumyuuuee ga
lėtų |uisis|ė|>ti. Vargšas Is-ra jis laivo daluir laii*iausiai nuil
sęs. Erškėčiai Imdė jo l<u*as kojas, šakos, per kuria* ji* lin
do draskė jam ranka* ir veidų. Buvo taip|>at labui tanu-u. ne* 
menulio šviesu sunkiui galėju pralysti |**r tankiu- šukas ir 
lupu*.

Ji* vi* ėjo pirmyn, trokšdamiis greičiau (msiekti tą 
gražųjį miestų. Ji- n<'iitkr< i]s- uty<l<>- nei į žvėti*. kaukian
čiu* aplinkui girioje, nei | gyvačių šnypštimų, kurio* šliaužė
jo pa*kui jį. Bet štui staigu, čia jau arti jo *ušny|ištė viena. 
Ji* atsigręžiu. Ir ka*f I gi baisiausia gyvatė, {Hi-irengu* jį 
sii-tverti. Jiui rodosi atėjo |»i<-kiitiiiė- valanda Leros gyveni
mo. Bet. knip tyčia, jaunas briodukn*. |<akilę- iš krūmų, 
prnls-ga tuip |.>-io* ir gyvate-. Virtoje l/ro- gyvulė apsi
vyniojo apie biiediikų. Is-ru jau liuu<a- šiuo žygiu nuo |<u- 
vujuus. ILIuir ji* jautėsi liuisiuu-iui nuvargęs. Kojos vos 
iv z- j|. Bailę- girioje gražių ,in'■ Mii-lų. krito ant minkštų 
sunuinų ir žolele- ir užmigo.

tN. ARABO DBAUOUOO 
VALDYBOS ADUttAL 
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Finu.-Antanas J. Sutkus. 1317 
So. Vieton* Si.

Vire-l'ina. — Antanas Taučms, 
1UŪ Lusto BL. K. Oi iraus, BU

Nutariau H sėt — Jooss Bakšys, 
1331 Freraai St,

Finansų lašt Jsmaiaaa Bs- 
mulj’iias, 75» Sberidan Boad.

Kasteriu*—Antanas Bakšys, 1331 
So. Vietosią St..

Kasos Globėjai >—
1. Jonas Montvila. 1330 A Všs- 

tona K.
2. Kaz Makuška, 1411 So. Vis- 

taria ik.
3. Kranas Kaadelcvičiua, 

KUi St.
Marialkus:—
1. Frau** Dapkus. 1407 

roti St.,
2. Mykolas Galim*, 736 

minga Avė.,
Knygių*- Kranas Kapturauskaa, 

132! So. V retorta St.,
Vėliavos nešėjas — StuuaJovas 

tritonas. 911—8tb St.
Organo t ’Uiuretojas — Antanas 

J. Sutkus. 1317 So. V lepina St
6v. Antano Draugija susinto. 

mus laiko po S-tai dienai pirm* 
aekniadruį. kirkvienų menc*į, 1-mų 
valandų (m pietų. Lietuvių avėtai- 
beje. 9ih ir So Linroln St*-. Wau- 
ktrgnr.. III.
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Lietuviai Amerikoje.

Lie|MN> 18 d., vakare, bažny
tinėje salėje įvyko prakal
bos, kurios Ihivo surengtos 1* 
1). X. 8 k p. Kalliėtojuiii buvo 

9 plačiai A menkos lietuvių vi-

aocijologijos ir 1 
studentas Al. Račk’us. Nors 
prakalbo* būro surengtos ant 
greitųjų ir nebuvo galima ge-

haa prisirinko pilna aalė, taip 
kad kitiems dar ir vietos tru
ko.

Kalla'-tojas saro turiningoj-' 
_ kalboje aiškiai nurodė, kas y- 
V ru darbininkų prietakai, kas 

priešai, kokiomis prirmotiė- 
puiis darbininkai vadovauiiamie 

si gali pagerinti savo būvį ir 
LL Taip-gi aiškiais faktais iš- 
parodė socijaliuuo ir jo tėvo 
Belielio teorijos klaidas ir 
kad tas soeijalistų teorija- 
sekdami darbiainkai netik ne 
imgerins savo būvio, bet dar 
inldogina, k. L Rusijoj, ku
rioje aorijaliimas — boUevi- 
kiatuas buvo užviešpatavęs o 
•larbininkų būvis į tokį skur
dų atsidūrė, kad iš lia-l- žmo
gus žiimgų pra-lėjo ėsti, o iš 
tvirkintas bei paaikėdianu 
bolševikų gali viršyti Rodomų

Baigdamas saro kalbų ragi
no visus darbininkus rūšy- 
ties prie L. 11 K, nes daria 
ninkai, susierganicavę ant 
krikščioniškų ir d-r— pamatų, 
galės greičiaus išreikalauti 
sau priderama* teises ir pa-

<

ninko alga pasilieka kaip ir 
po senovei. Geriausia* būdu 
yra jei j darbdavių ir darbi
ninkų reikalus kišui valdiia 
ir turi būti aprabežiuotas ka
pitalas.

3). K busimas: Ju sakote.
■i žinomas iš Vbicaga* kad bolševikų Rusijoj esu tik 

medicinoa |.\<MKL, o kiti sako buk esu

siti, kur u, ka klausyti, ku ne.
Kalbama, kad galva tų tam- 

šuolių yna žmoguti*, kurs tūlų 
laikų taisė laikrodėli ui ir, kaip 
pasakojama, jis atradęs, jog 
laikrodėlis neturi -lušios. Gir
di, jeigu laikrodėli.* eina be 
dūšios, tai ir žmogus neturi 
dūšios. T<-ėiau iš lokio “mok 
slininko” išvadžiojimo kalt
ukai lik juokiasi.

Pūkšteli*.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tvl«*fufian KiKintoy >•« 

CiVlMI 41M»kl4N 14<«A« 
14iT *Mvuth levitu HoųiL-iant 
Kampas W. >k*toa salvė*

Dr. L K. MAKAKAS
G.a.1.1— w ooranos 
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kurios norite ir turite nuka
lu tame amate, atsišaukite po 
šiuo aatraku: Ber. J. Petraitis, 
147 Montgmnery Pateraon, 
N. J. Gausite |>latr*nes infor
macija*.

Taigi į įlarlių, nes me* iš 
Lietuvos gauname ka* dienų 
linksmesnes žinia* apie busi- 
.ių musų tėvynė* laisvę ir 

mus tėvynės heprigulmybę.
Visais reikalais ir (mklau- 

siutais lislioinet kreipkitės 
pa*:

jia yra pilnas kvailų teorijų, 
k. L darviniunas, materijalii- 
mas, ir t.t. Na, o kų bendro 
tos teorijos turi su ekonominiu 
Micijalismu, arba *u jiageri- 
nimu darbininkų būvio! .Io* 
uetik jokios uaudos neduoda, 
bet dar pražūtį neša žmonijai, 
štai Prancuiijoj laikė revo
liucijos socijalistai dėl išnieki
nimo Tikybos Notre Danu- I**.- 
fayčioje aut altoriaus užsisliiHi 

tintai Rusijos socijalistai per
sekioja tikinčiuosius, panaiki
no šliubus ir tt. Ir į kų tokiu 
tvarka yra panaši! Tai-gi ka 
tatikama netik nevalia yra pri
gulėti prie tokio “sorijalts 
mo,” bet dar reikia su juo ko
voti. Darbininkas.

Girdėjome, lusl Prancijojc 
nedora moteris tapo paaodyta 
aut altoriaus pirma negu su- 
cijalimas įgijo šiek tiek reikš
mių. Paryžiau* katedrų iš.- 
niekino nedorėliai, mkentusii- 
ji Dievo ir trini Sorijaliauo 
teorijoe jiems dar nerūpėjo 
tuomet, nors tiesa yra. kad 
juos socijalistai giria.

Nesvariai yra kukiu* tuutiu 
buvo aucijaliuuo pradėjėjai. 
Nors jie buvo žydų, brt mum* 
nereikia užkabinėti žydų tau- 
tao, kada kovojame aa aocija-

K. Mara'aa, turtart, dau 
giaa už Kebelį gali Aaitriis 
Vidoctijoe soeijalistų tėvu.

L-U'J

L R. KRYŽIUS AUGm.25JMM!
Atsakynpu.: Pagal oficijališ- 

kų statistikų, tėra 15JM1, o 
L!i! _<--»>--- <__ v _nw rMilų piMaUMMl F** momtti* 
kų, yra daugelis iš prievartos 
verčiami jais būti, bet linu 
-lis — kaimiečiai eiaa iirM 
bolševikas.

<). Kodėl J. Gabrys palaiko
mas Tautos Foado pinigais, o 
jis -labar su bolševikais vieni
jasi!

Atsakymas: Kol Gabrys dir
bo dri Lietuvos naudingų dar
bų, kėlė Lietuvos vaidų tarp, 
svetimtaučių, reše apie Lietu
vos neprigulmybę knygele* ir 
lt, tol jia buvo ir užlaikomas, 
bet kadangi dabar apimtas 
egojixnx>, norėjo būti išnaktai 
IJetaros preaijmta, o kad 
tapo išrinktas A. Smriona. o 
ne jis, tai -lalair jis ir |iradėjo 
iii pri«š Uetuvoa valdžių. L’ž 

.ai dabar jo žygiai yra aiucr- 
kiami.

7) . If barimą r Jm aakate, 
kad Uetamja nėra kapitalis
tų, kur dingo dvarponiai!

Atsakymas: U lietuvių 
tarpo kol kas kapitelio 
tų nėra Viri daria
mukai. O jei kur buvo kalu 
dvarpoois, tai tik svetimie- 
luis ir karai užėjus ji* riai iš 
lietuves ifainrbun. Ka to, 
dabar riai dvarai lietavuje li-

8) . Ktaustmas: Jm sakote, 
kad aocijaliamų uždėjo žydai 
ir žydai esu soeijalizmo va
dai. Tai kas buvo Kristų*, ar 
ne žydas!

Ataakvuiaa: Ta* tiesa, kad 
Krista* pariju U žydų tautos, 
tat itahartiriai žydai nėra to 
kie. kokie ji* buvo pri*š 
Kristų ir Jo taikliose. Prieš 
Kristų žydų tautų buvo Die
vas išrinkęs, kaipo ypatingų 
tautų, iš kurio* turėjo užgim
ti Kristus. Bet štai, kad* Kris
tus užgiuu'. jie Jį atmetė, ne* 
įie laukė tokio Kristaus, ku
ris žydus (mdarytų viso |m 
-nulio viešpačiais. <> kad Kri
stus skelbė neturtų ir kita* 
žydų geiduliams priešinga* 
dorybės, už lai jie Jį ir nu 
krvžiavojo. Tiesa. pirmnBria 
|s>pi*žius ir kiti ajmštatai taip
gi buvo žydų tautiečiai. Bet 
Kristus, įsteigė savo Bažny
čių (arptautiikų, o ii* t*utis 
kų. Ir šiandie prie Kiitulikų 
Bažnyčios priklauso visokios 
ru.es t įsukių tautų žmu 
nė*. O tie žydai, kurie atim-tę 
Kristų, jie jau nuklydo net 
nuo Maižiešiaus įstatymo, o 
garliina Talmudu- Tai tie Tai- 
■lindimai žyilai uždėjo ir eoci- 
julizmų. kuris yra pilim* tuš
čių teorijų knip ir |mts Talinu 
•Iii*. Knip tų Žydų, taip ir so 
cijuli-tų yra vicnintėliu tiks 
Iu atsiekti kogeriausiiM tai 
tm'-s imt žemė* ir valdyti viso 
|m*aulm turtus.

9) . Kluusinias: Kų reiškiu 
žodi- ••Socijalizums", ir m 
kataliką* gali būti *ocijalistu ! Į

Atsakymas: Z-xli» — “Soči 
jalixmn»", Įui-'iim iš lotyniš 
ko, ne* lotyniška* žodi* “-o

IJetuvos Raudonojo Krv-
St ■>’ t »-»  -----------tt — »-- -na u i9i jbi tH’aviimaaruu 
darbuojasi ir trupia pirmyn. 
Alai keletu paleidžiu, ku
riuo.* kiekvienu lietuvių ko 
loaija Amerikoj tun-tų sekti:

Pert k AiaUy lietuviai Lie
tuvos R. Kr. aukavo sekančiai:

Po 5 dol.: Jurgi* Pilka. Pet. 
Kalėda. Mot. Sinkevičius. Zo
fija Zaureviėiutc. Jė Bartose 
virius.

3 dol.: A. Petraiti*.
Po 2 dol.: VL Ifakunauskns, 

J. Aidlaueku, J. Itaršauski*. 
X. Valickaa, U Aitam-kis.

Po 1 dol.: P. Petronis K. 
Saksiasku ir V- Uaraaaukie-

J. Tuinasonii.
4M> Grumi Xlrvri, 

Brooklyn, N. Y.

AMKRICAN W00LKN OOM
PANY APDRAUDŽIA 

SAVO 35,000 DAR 
BININKŲ.

Nesenai American 
t'ouipnny imnuumlytas darbi- 
ninkas staiga susirgo iš <lar- 
lai sugrįžę* ir |a> kelių valan
dų mirė. Jis kompanijai dir
bo tik vienų mėm sį ir vargiai 
-biriu, mokėjo. Kuomet viena* 
jo draugų apie tai prnm-šė 
viršininkui, už valandos vyn 
motina turėjo jai išrašytų re. 
kį ant t'ūtt.tst. Znsigus nemi
rė iš konųmnijos kaltes, nei-gi 
ji nelaimė ištiko. <"vki* buvo 
m- iiž i-atariuivimu* kom|uur 
jai suteiktas. <s-ki* siųsta liūl
ia. kad šis i.iuogus Ituro vie
nas iš Xi.<«St k->in|Mnijos -tat- 
liininkų. kurie gauna a|*lrau- 
<lų sulyg tarnavimo loet.) 
-kaitimu*. Mažiausia u|ulrau 
-ta yra 073tU«t, didžiuu-ia — 
tlJNMH.

Nėra Amerikoj miestu, km 
negalinta liūtų rasti mimų, ku 
riame nebūtų valgo ir skurdu 
dri duonos |«-ln>tojų mirtie*. 
Zmhhui priversta eiti dirbti, 
vaikų mokslas sulaik-aiia* ii 
reikia šaukti* draugų pag-'l 
boa. Amrrinaa Wooien tisu 
|ianv .■“Minu namų susilauk-' 
naujo užtikrinimu. A|slraudie 
pinigai, iiž kuriuo* jie nieku 
nemoka. giašulinn aklinki Imi 
mę. Jie suteikia uuouuui* i- 
-emaiis umtimiiu* nauj-n- pra
gos ir vaikai gnli eiti ilurlaii: 
gerinu aprūpinti -li-l<-*tiėm* 
alginns ingyti.

Keleto Amerikoj ir kitu 
gimusių pilitėių |mlėmytn. kad 
jeigu viso* Amerikos induidri 
io* įstaigų.* |msektų AiiM-rienn 
IViaili-n t'ompnny ,mvyx-li.' 
darbininkai noriau dirbtų it , 
grn-sniu* iš-lirliiniu* gamintų.!

kVat-len

tr

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

J9 MI. IA MU44C MMK9CT
C>vrt»linu Tai HuwiIh4iH »T 

VaUta.. :>u w. :: »d virvei
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CHICAGO. 114-

MNMnMmMBNMMMmimVUMn!.

ERNEST WEINEH
DiĮV GOOI»5

1800 W. 4Tth kamp. Wood Ste
Hta» 4«M*4tam« Kukta o *ta«|^-

f M tolia ■! ••umaa.i
TUtakla ■Mk»*r<.*U»l vt'knmo dr»*- 
įtek 110910 Ir tafcmtėA

fhtan

55c 55c
rLmnuvota

l-in-len, X. J. ir gi neatsi
liko. Cin ulsirado net ir gar 
be* narių:

Po 25 <lol.: J. I.iihlvinaitis. 
Jom Buivis, Juu. Traška ir 
Pr. Gečys.

Po 5 dvi.: J. Sakalausku*. 
V. Maėiuliutė, Butkevičius.

Po 4 dol.: Idnartieoė, J. Ka 
(akeviėius. Nliesy*. K. Žiulis.

I*o 2 dol.: Pr. Karrivirius. 
M. Tamoseviėins.

Po 1 dol.: M. Kraujslš-n-. 
P. ČSu|iraviėtua, Bruclra* J. 
Valavičius.

Gi llarriaua, X. J. net G 
garis'* nariai pasižadėjo Imli. 
Būtent, po 25 dol. padėjo: K. 
Žilinskas, K. Nekrašas. V. 
Kimeliunas. J. Barndila*. I. Či
činskas, V. Uil.aiiuna*. lln-n. 
Rinkevičius 3 doL

Iš Niagara Valia, N. V. pra
neša, kad jie surengi- išražia- 
vinių — piknikų Ir gryno |-rl- 
uo IJet. Rami Kryžiau* nau
dai i-adarė Uit dol. Atai kur 
atjaučia Lietuvos pavargėlių 
dejavimus.

1‘rn-itojr saiuitėje guutu a- 
)ue 4 tonai drabužių. Irutrnl: 
iš Manrb-*st--r. N. II. 4 sky- 
nios; iš Baltimure, M-l.. 4 skry
nios; iš Ito-'kf-ud. III.. 1 skry
nia. Ant kelio, jau |uisiųstn. 
bet du r negautu iš Grernfield, 
Mnss. ^skrynios drapnnų. i* 
Ex|M>rt. Pn. I -krynio*. iš Xil 
ver Crrek. Pn. 13 skrynių ver
tės 1K3O dolierių.

Kuip nudyli, tai netrūku* 
jau turėsime drabužių ir ga
lėsime juos teisti Li-'liiv-ti. 
Kuip jau lmvo minėtu. kn<l 
Iniva* I-ii* siiinėiumn- api- 
imluiigų rugpjūčio ns-n.. !»•< | 
knip umtyti i* L Rami. Kr. I 
|M*i<larliavim<>. lai reikės su I 
laivu pasiskubinti, nelaukti j 
viršminėto laiko.

Taigi kurie Lietuva* linu 
donojo Kryžiau- skyriui tu 
rite kokiu- drabužius surinkę, 
m-nti-lėliislnmi sių-kitr juo- 
eentrnn. m - žiisde gerai, knd 
tas visas skrynias reikia per 
žiūrėti, perfuikmrfi. Siųskit 
geriau "freiglitu". m-* rgprv I 
•n* lulmi brangiai kaimmjn. 
Siųsdami "Irviglitu*', vi*in> 
ne'! pri*ių»kilr ir bilų, kuri-ji 
gaunate n 
nijo*. ne- 
m-* gauti

Ant I.

I

*■ i 
i 
i

IUžbaigus prakalbų kalbė
tojas |>apraėė klaus.vmų jri

reikalavo duoti raštu, o su 
mielu noru ža-lėjo atsakyti. 
Tuojau jaiiluota nri ilcvyni 
klausimai. į kuriuos kalU-tojas 

g visiems aiškiai ir *u|iraalantai 
atsake, K busimai ir atsaky
mai buvo eckautieji:

1) . Klausimas: Ar Amerikos 
valdžia yra surijai ištiško, ar 
kapitalistiška!

Atsakymas: Amerikos val
džia yra nei soeijaiistiška, nei 
kapitalistiška, bet ibmiokratiš 
ka, ne* kiekviena partija turi 
teisę statyti savo kandidatu* 
į valdžios vietas ir patys žmo 
nė* piliečiai už kokios parti
jos nori kandidatus, už tuos ir 
balsuoja.

2) . Ar buvo prieš Kristų 
bolševikų!

i Atsakymas: Prieš Kristų ir 
jsi Kristui m-t iki musų lai
kų Itolševiko vardo nieks ne
girdėjo. nes jie ulsira<lo tik |m> 
nuvertimui Rusijos --aro. Bet 
panašių įsitikinimų ir rlgiino 
ei žirninių, kaip Itolšcvikai, tai 
jau buvo senuose laikuose, 
dnr net ir prieš Krislų.

3) . Klausimus: Kada Ameri
kos soeijalistų Įairlija išmetė 
iš savo ĮHirtijo* T- X. X.!

Atsakymus: Ihir visai ne.*-* 
nai ir už. tui L. X. X. tu|-o iš 
mesta, kml joje piisir-slė Isd- 
ševikiškas typas ir laike ka
rės pra-l-'jo eiti prieš šio* ša
lies vnl-lžių.

4*. Klati'itua*: Ar niekad 
per streiku* -Inrl-ininktii m'|-a 
gerina savo būvio.*

Atsakymas: I* dalie*, kuda 
.streikai yru vedami rutnanin 

visgi -laibimiikam* 
rrn pagerinimu* I-ii

4

l
a

t

>

K»i.
I •

* |tukelia 
miinkniii- »nt valun

km

lietuvių Rymo-Katalikų pa
rapija riaaai gerai gyvuoja. 
Turėdama darUtų klebonų, 
gerb. kun. A. Baltutį, nuola
tos auga ir plečiasi. Pirmiau, 
kaip bažnyčioje, taip ir iš lau
ko |uisčs daug ko truko. Atvy
kus klebonauti kun. Baltučiui, 
tie trukumai palengva pradėję 
mML

Pernai visas bažnyčios vi
dus tapo atnaujintas, išmalė- 
votos, įsteigta parapijini' mo
kykla ir atpildyta kitokie tni- 
kurnai. Kįmet ištaisyta mokyk
la. •escriuis-mokyb-joms na 
imu*. įtaisyta bažnyčioje dkl<-- 
lį vargonai, kurie nemažai lė- 
šavo.

Šv. Civili jos choras, veliamus 
vargonininko. A. Ktanšausko, 
nors neskaitlingas, l-et gra
žiai l-asnyėioje i-agiiila. Prie 
naujų vargonų nulos ir eitoms 
ne tas ir hažnvčia kita ir vis- 
kas kitaip. Galinta tikėties, 
kad su laiku šv. Cieilijos cho
ras išaugs dusyk didesnis, nes 
vurgoniiiinkn* tam tikslui dnr- 
buojasi.

1‘arapijony* su klelomu -lie- 
Im-veikia didžiausiame sutikt- 
me. Todėl ir dnrl-a* pasekmin
gus ir durl-o vaisini yra era 
žų*. šventadieniais bažnyčia 
Linui pilnu žmonių.

Teeinu kaip kitur, tnip ii 
|ui- mu* randasi tamsių žinom 
lių. iškrypusiu iš doros kelio. 
I* InrjHi tokių atsirado vii-nn*. 
kuri* pra-lėjo. kaip žirninė* 
-tiko, iš gaivu* eiti. lt.-lipia 
prakalba* ir kalbu apie kokia* 
Ietį, vieto* 
kum* visai 
t i*a l*'da. 
•uul-nui* < 
ners ilirvo, 
n ugnį “pi 
žmones, !*■ m

— «■-
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I GALIMA GAUT NUSIPIRKT
Gavome naujai iilcbtų Lie 

tavos iemlapių (m*pų). Kiek 
vienu gnli ant jo snslruti sa
vo gimtinę vietų, •'ima.tyti 
nauja* Lietuvos ribų.

temlapio didumu: 27 coliu 
pločio ir 37 coliai ilgio.

KAINA—*1.00.
Turime taippat knygelių "Tn 
dependence for the Lithnanian 
Nation" (angliiku).

KAINA 50c.
Uisisakymų iiųskite
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Dievo Apveizdos Parapijos
Ned. 3 d. Rugp. 1919 m

I

4 £

CHICAGOJE.

Ik*

dar.

p atvtrk m j ai

jirms

I

tVe-t

TOWN OP LAKI181'>■_*!

U DUVO APVEIZDO8 
PARAPUOB.

numalšintus > 
jie karštai Į 

Ne* tuomet1 
tnrnylm.

Mnindnnriij
I'nkilu* dalutr

tnii^bdini Avivu*.
| kni kuriiim itiivh'liii*

licijui ir kiliem- valdžios au
toritetams.

Ib-t nieką* m-gali pasakyti, 
kirk yra tiesos tame, kad juo
dieji išlaiko ginklavosi.

NE JUOKAI TVARKYTI 
KOMUNIKACIJĄ VIDU 

MIESTYJ

———-x 
k<>m|«ini.in 

elektriką 
ai

SU8EKAMI NEPAPRASTI 
DAIKTAI.

BRANDIMUS MAŽINIMAS
PIKNIKAS

Dalyvaus vizos parapijos Draugijos

Pastaba: Kas gyvas į tą tradicijinę pramogą. Visų įvai* 
rūmą nei surašyti, nei suskaityti negalima. Muzika, Cho*
ra i, dainos, žaislai, lenktynės irt. t

Visų kolonijų lietuviai Nuoširdžiai Kviečiami.
%

Klebono ir Rengimo Komisija.

KATALIKIRKOS RVENTES T.. g.-l. ž-nke|io
------------- ‘*u savo gnniinama

Penktadienii. rugp- 1 <L aprupiiHi d:uig>-lj ĮKik.-litij 
Et. Futro Rątėttil.

Nežtadienit, rugp. S d..
•v. Pardjnakulna atiaidat,

Ml
SUABZtTUOTA UTVU Į elektra* ji-gomi* Imva pitm- 

puojnnuis ir vnmliei. Šiamli.- 
tie miesteliai netekę nei vau- 

nuo ‘fe-n*. Elektriku negiunininiut. 
ii<-- ibirbininkui streikuoja.

Tnn-e niie-ti-liuuM- gyt.-na 
Knomet IVilkinsonų šeimyna/langeli- žmonių, katrie turi 

mėgina nors laikinai ĮMtuiršli 'darini- t'hicaguje. Nustoju* 
savo C mergvh'-s Janet likimų, t rauk iuiuiii* važinėju*, vieni iš 
kurią nužudė- sužiėrėjęs |« jų (liivngou atvažiuoja aut<»- 
anišrlis Fitzgrndd. visuomet*- .mobiliai*, gi įlangvli* privrrs- 
veikėjai darbuojasi išgaudyti tinai švenčia ir laukia, kuo

met daitaiuiukai susitaikins sn 
kotii|uinijn.

Daugeliui persunkus tas 
bas

visu* to* rųšie* smdorėliue ir 
juos uždaryti j kab’-jimu* arini 
j bepročių namu*.

Tuo reikalu (liieapije dnu 
ginusia veikia teisėja* Sciilly. 
Ji* sutvėrė tam tikslui laiki
ną komitetą. Tasai komitetą* 
ateinantį |artlu»die»iį (įlies 
gan sušaukia iš viso* val*ti 
jo* protu ligų gydytojus (alie- 
aistu-į. Nuvažiavime bu- tar
tasi, kokiu* prie.....ne. |«ixnr
toli, knd ateityje u|slrau*ti 
visuomenę nuo sužvėrėjusių 
kasomą takią, kokius pasirodė 
pagulę* Filzgrrabl.

Pirmiau tam suvažiavimu 
sumanymui buvo maža šali
ninkų. liet štai lomi* dieno- 
ini* Chieaguje suareštuota dnr 
4 žtnoir- už na rgelių iižkn- 
binėjiiną. Policija tvirtina, 
kad suareštuoti «u savo pnge ' 
dusiai* instinktai* yra artimi 
žmogžudžiui Fitzgeraldui.

Suareštuoti ir knltiliami| 
yra:

llen Goldta-rg. Adre-a* lieži 
nonui*.

Jobu llougli. ik, metų. 2311 
Kairėn are.

ĮVilIiam llevitt. 
Adam* gal.

(’lt:>rl<* Kendriek*. 
We*t Vun Ibm-ti gat.

Tokių žirninių visoj vnlsti 
joj, sakoma. Imsią dauginu 
tūkstančių.

Ir juos visa* reikia -urnn 
kinti ir nl-kirti mm xi-uome 
nė*. Nerelkitl 
atlik* kokiu* 
darini-.

Žmogžudžiu 
tariumii- |>a-ie|gimu* |»di<-ijii 
blivu žitlon-a-. liet |Milieija tie 
buvo įgaliota iį paimti ir už 
daryti kur ntvnngion vieton 
f'n- ĮuidniĮtu lik timmet, kilo 
ns-t Fitzirernld atliko n.-li.i.i 
■tarka.

laukti, kol ji< 
|H,|. lu-.ll.tll

Keturi a|>siginklnvę |ib'-ši- 
f kai dit-Ue* ll|.-tll užpuolė «lo- 
*e|>h(, Brandi jubilierinę kruti 
luvę p-> iiiiiii. I<>42 U'il-on avė.

I'žpiiidiiiai ii.etu lauke š.de 
krautuvės stovėjo kelios d- 
šimty* žmonių. Jie laukė aiva 
žimtjančių autonmltilių. kurie 
juo* nuv.žtų j vidumiestį.

Btėšikai krautuvėje ntradu 
IKitį savininką ir ji» brolį. A- 
bmbi surišo, |iaėiia- visokių 
daiktų vertės *l<l.(Ulo ir i*«'-jo.

luii-vanuriai -prcijaliai po- 
licuHmni. katrie šiamlie vi. 
dumiretyj tvarko k.mtunikaci- 
in. tvirtina, kad tasai darhas 
jiems imrsuaku*. Gi tie polic. 
namai daugfaasia yra advo
katai. klerko* ir kiti, kairiem* 
neteko turėti jokią reikalą *u 
dalŽMiusiumie žirninių minto
mis ir automobilių eib'-mi* vi- 
dumiestyj.

Kai-kttrie iš jų sako, j«»g 
jie tokio saakau* užsiėmime 
neini v., tarėją unu gyvenime.

Ka* aršiausia, kad žmon.-* 
nrpmiaugiamūa ją kinam, 
žmom'-s nmtaižvvžgia j-ją Mia- 
gam-ūi* prie kratinių |>rilca- 
Irinta* žvaigtale* ir j lamlas 
tankio... Jie nmmk kad tai yra 
imprusti šiušiai.

liet ne š|m*ai ti.-in* |ioli<-mo- 
nam*. Ne* jie nukaitą švil|m- 
kiti* švilpia, šaukiu, ranko
mis mojuoja, kuomet gaivią 
kryžkidėse susiplaka eilė* au- 1 
'omolnlią. kuomet susikemša 1 
tiksiančiai |>raeivių.

Su nekanlryltė tie |iolictme 1 
imi laukia los dienos, kuomet 1 
šmtitju ims važinėti gatvele*.: 
riai. Ne* t manėt 
lin> Įinlengvė*.

Gi ku.anel bu- 
rasim’-* riaušės. 
Dievui p::dėku*. 
laisiliuig* jiia.K

Didžiausia* bruvlėjimas mo
si) apicliukšje. Visur, kur tik 
ucfiasisuki. Kinti kalbant apie 
rengiamąjį graialijozišką |>a- 
rapijos išvažiavimą — pikni
ką. kuri* ketina įvykti ned./ld. 
rugjij^ š. ■*-. Nationai G rovė, 
Kiversida, III. Renginio komi- 
sija. j kurią ineina atstovai 
visų draugijų, ne* musų drau
gijos visuomet pirmoje vieto
je stato parapijos reikalus rė
mimui. iėsijuo'iu darbuojasi, 
kad šių metų parapijos pra
moga butų viena gražiausiųjų 
ir pa. i kmi ogiausiąją. Tiki
masi turėti nemaža svėrių iš 
kitą koloniją. Rimmriai mu- 
są tam tikrini nesigaili savo 
aukų.

Malonu yra jialyaaėti. kad 
retai kur randasi tiek prakil
nios dvasina ir pasišventime, 
kiek jos matome pas Dievo Ap 
x-riado* parapijoms. Ar kok

ui-

MP>je daugiau
Uežuvai ui

aas. Kas 
yra *ud*jt 
iioM kolom jo* Beturiu*! Oal 
kas įtarti galėtą juos puikv- 
la’-jr. bet. anot išsireiškimo niu 
*ų klelamo. gerta. Iruti. I. Al- 
haviėiau*: "tokia puikybė, ku
ri naudinga yrą UM*ą ši rysi 
nėra peiktina.** JCsaeaai atsi
lanką musų kolonijoje gerta, 
veikėjai, advokatu* Maidan
ekas ir K. črsaalis. maloniau
sius įspūdžio* išsivežė į Wa- 

Ishingtoną. Dabar rengiamasi 
-uTil**’ kito* kampanijos: Liet.1 

, I Raudortąjani Kryžiui. Tame 
j reikale šaukiamas yra serrdos.kad tari išvatanoti j kitą 
vakare, rugji. &. susirinkimas. Lfą. Apžiūrėti galima per ri
ksme bu* apkalbėta visa tos! 
kaui|>anij»s tvarka. Agitacija 
jau senai varoma tani prnkil- 
iiinusiam reikalui. • Merginos, 
motery*, spiečiasi j būrelio*, 
kuriuose Ims mezgama ir siu
vama drabužiai Lietuvos Rcs- 
imbliko* kareiviams, kovojan
tiems už savo iali<-s ncprigul- 
mylią ir ginantiems ją nuo j- 
vairių priešų.

Bėję, besiartinant Federaci
jos Kongresai, musų draugi
jos yra nutarusios siųsti bent 
du atstovu, vienas jųjų Ims 
p-a* Aimkus. veiklas krikščio
nis — demokratas.

są dieną nuo ryto iki vakarui. 
jonai stulginskis, 

4500 So. Paulina SL
l’nsinių riaušių melu, kaip 

pranešu angliški laikraščiui, 
-useluimi iii-|Mipra-u daiktai.

1‘olii-ija patyrusi, kad juo
dieji žnuiiiė* prie tų riaušių. 
e»ų. buvę r>-ng,-i pirai kelių 
mėnesių. Ne* jie nujautę Imt 
tųjų gaujų U|«i ir vi*a* laika* 
pir’-.- ginklu- ir kitokiu- įlut- 

,,'glu*.
Iiidoniu* daiktą* tas, kud 

■ r.-vid veriu i ir kitokio* rųšie* 
'ginklui juislie-ieiii* buvo |mr

, ■bitinėiiiini |uipi:i-l<>-<- geleži- 
.!nių daiktu krantuiė*e. kurio- 

uždrnu-tii iNinlavinėti gin
klu*.

Ti'ippal tvirtinimui, kad pa- 
pii*lui*-iu- šiandie ntniiidaiui 
r.iit.aiintiniai revolveriai, ko- 
kie tik armijoje vart.ijami.

■ yra 
l«jn. 

ji karei- 
ę revol- 
knr ka- 
Ne- to 

■ja tik ofirie 
■ neleidžiama 
i jokių gink-

i

KELI MIESTELIAI NETURI 
VANDENS IR SVIESOS

X

Nieku- nežili.,, kur ji.- 
iv.- tų ginklų. Kiti kn 

ju.Mli.< 
»r*ii>. 
imu*.
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iŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

Visuomeniški kurtai.
.Inu *lcnka kelintas mėnuo, 

kaip musą kolonijoje bujoja 
visuomeniški kursai, kuriuos- 
nu susirenka daug vietos ir n- 
pielinkė* lietuvių paklausyti 
lekcijų gerti, profesorių* kun. 
Pr. Bučio. Visi, kurie šia* pu
tnoka* lanko. e-ti labai užga
nėdinti. n<- tenai galima apie 
daug ka sužinoti. Visi t i- 
prof. aiškinimai klausytojam* 
imsiliks atmintyje ant vi- 
-ndo«.
Tnt stcngkimės lankyti šiuo- 

kursu- kim-knitlinginusiai, n-- 
juk jie ir vm tam surengti. 
Imd .’inonė. juos lankytų, jai- 

nulotų*!
šiandie, 
Bandoj.- 
au» p 
rb. pi..

Ant p ar 4a rimo du namai
ir lota* tarų** Wood ir H«*n<>r« (lai* 
vlf. Atalfeufett*

IBIS V. <7 Ssr.

r
H

t«.

la

A.

LAIŠKAI | LIETUVĄ.

1 ugpju.'io 
vakare, 

ra pijo*

Krasų vyriauybė Wash 
įnglone tada Pildomajam Ko 
nutetui tiesiog siųsti laiikus j 
Lietuvą, tik reikalauja ii Ko
miteto. kad jis paduotų tų vie
tų sąrašą.
Patariame skaitytojams bau 

dyti tiesiog rašyti laiškus j 
Lietuvą. Jei jie grįžtų tai juos 
reikėtų pasiųsti Pildomąjam 
Komitetui. 703 W. Filteentii 
str, kad sutanotų kodėl gri 
tta

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuotu šioje žalyje ant 11.000 000 Tai* pini- 
gaiš ji rupumai Lietuvos atstatymu ■ po karės griuvėsių. Ji pasinius tuoj ststsljti:

1) PRAMONE. 2) P1RKLYBĄ. 3) REMDIRBYNTĘ.
.Inu įvesdina j Lietuvos Valstybės Banką 1.000,000 markių ir užperka laivus dėl Lietuvos val

stijos
I d /.irfaroi df.fafymo Brttdrovij mlrlti pinigai rū Littuvot atitatymui. 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE jau i>lri^:
II avalų iab<*-) fabriką. 2) chemišką dirbtuvę. 3) įvairias krautuves; abigia.- Ii Keleivių Namą 

ir 2' Itniili) \’<-w Yorkr. orpam.-uoja dėl Lietuvos Šiutėjų tU-ndr- Vf ir tt.
LIETI Vos ATSTAT1 lllt BENDROVES notariatas surašo ir paliudija visokius nntarijaliuv 

injentaliuo d-.kunirntuv pirkimo-pardaiirno aktus. įgaliojimus, abtigus ir kitus popierius, kurie 
turės galf čia ir Europoje

STOKITE VISI | LIETUVON ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo, 
tuo dailriau Ims prisi-Uta prie lietu.-ų būvio pagerinimo L. A Bendrovė* šėrai po *10 00. ts-t 
nrparaidumla mažiau kaip 6 šėrai. l’ž pinigus išmokama nemažiau 47;

Įvhaimu malūnai HMnuū, pilnai arapribuotai.. Su užklausimais kreipkitės šiuo adrvau:

Lithuanian Development Corporation
j 320 Fifth Avenue U- New York, N. Y.
~niinummmnimmimimminiimimmiiimimiiiiiiimmiiimuiiiiummiimuuimiimmmimmnmmimiuimHnntmun.'=
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