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Lenkai briaujasi

. Abiem Nemune štilis
: • iMBCMtusji immomeię pirm to ištirti

Negi jiem* taip daryti leidžia 
. talkininkai?

nė, kurios ten yra apie liOJIOO. 
Nauja soeijalirtų valdžia, anot 
žinių, nuversta. Rumunai už- 
ėmė visu* valdiško* namus ir 
suareštavo daugelį bolševikų 
vadų.

Rumunai paėmė pirmųjų ra- 
nranų armijų ra rian artilerija 
Ir karto medžiaga. Buvusioji 
holševikų raudonoji gvardija 
šiandie jau nebegyvuoja.

Taiko* konferencijai praneš
to, kad rumunai iš to perga
lių džiaugsmo pradėjo net 
plėšti miestų ir žodyti gyven
tojus.

Oi* tvirtinama, kad rumunai 
užėmę Buda|>e*tų prieš talki- koma, jis internuota*, 
ninku norų. Bet kas gali jm 
rakyti, knd ištikrųjų taip yra.

Be aliejonės. dahar Buda 
pratę su rumunų pagolba bus 
įsteigta pastovi nngaram* val
džia ir po to Ims liepta rumu
nam* prasišalinti iš ten.

Keli anglų karė* laivai Du
nojumi plaukia į Budaj*"-tų. 
Norima pravesti tanu* mieste 
tvarkų, jei betvarkė yra |«nki 
lusi.

Mount Ktsco N Y..
6 — Jersey veislė* 12 
senas bulius parduota ni 
000.

ni

DAILY JTOOĘNĮ
?5MVGPJūftI0 (AUGOTT) 6 D, »19 M.
oaoo, namon* moncn rne aer or Manai «. ima.

Anglių pirkliai aenai dar
buojasi panaikinti tų sandelį. 
Bet majoro paalaagomia ji*

S*kow^|l•Anglija atšauk-
iuanti iš JA "avo l“‘
Klulllini. pnžj padarysianti
ir L*,

|Ri patvrusi, kad 
rtų laivų vokia

čiams uiaiai ejuai 7 milijonu*
doL Taa ųA ■a. karto metu.
kuomet MkR pinitoi
buvo raitoj toto!

Tuo taqM
laika* būva i įkilto, jog ji vai-
kianti išvien l«u talkininkai-.

Mumfuniiir 
MUEimsam.

Tai bent prototarijuto

IsMiMtoa, ragp. l-ngari- 
jo* bolševikų vada. Beta Kun 
paliego Austrijos Mistinėn 
Viennon. kur šiandie, kaip ra-

Anot gautų žinių it Berne, 
ta* bolšs-vikas, apleizdamas 
C n gari jų, ra savimi pasiėmė 5 
milijonu* koronų (11.015,000).

Anstrų rargyha tuo* pinigu* 
atrado jo na»ul.vj.

Nėra žinių, ar pinigu. kon
fiskavo. ar jų nepalietė.

Ta* kuoaiškiausiai paliudi
ja. kad bolševikų vadai ir, 
nbelnai imant, socijalistai tik 
ptitvs sau ieško gerovės.

Chicago.—Aiandie išdalie* 
>bc*inota ir šilta: gali būt 
■jausmų ir lietaus; retoj vė-

Rrar Tark. ragp. C. — Bu 
vę* amerikoniškas konralis 
Omske, Jobą A. Kaubry, neper- 
senai ragryfo j Buv. Valstijas. 
Jia parvežė labai indomlų ži
nių apie bolševikų valdžių. Ka- 
ko, jog rusų tauta ima atbusti 
ir vis aiškiau ima suprasti, 
jog Leninas ir Trockis buvo 
lak agentai vokiečių valdžios, 
kuri jų agitacijas rėmė įvai
riausiomis priemonėmis, 
tuo keliu pasekmingiau 
traškinti Rusi jų.

Bolševikai atlikę visa 
ko nuo jų reikalavo vokie
čiai, pagalinus prirodė. jog 
proletarijato valdžia yra tik 
svajonė. Ne* bolševikai visu 
savo valdymo metu nieko ge
ra nepmlarė darbininkams, iš
ėmus nežymų skaitlių rasų 
valstiečių, katriems buvo leis
ta pasidalinti svetimu* žemės 
plotus.

Darbininkai pi šiandie nie
ko neturi. Pirm revoliucijos 
darbininkai nors turėjo dar
bo ir duonos. Bet šiandie jie 

I neturi nei to. nei kito.
Į Tuo tarpu bolševikų vadai 
Igrvena tiesiog karališkai. Jie

kad
su-

m> ųam iim* teltjjųter 

hminkų nžpuaiimo.
Paminėtoje arijoje yra apie

1A0O narių juodųjų.

tom Mgfca. tari pilnai
visokių gvrykig. Gyvena puo 
Masmboiv mmuow. r»-
iinrja graži indą i > automo
biliai* ir ea nikais traukiniai*.

Būvy* konraiia Embry yra 
baigų* Harvardo universitetų 
Amerikoje. Jia būdamas Ame
rikoje studijavo aocijaliuuų. 
Tų petį dari" tol dama* ir Rusi
joje. Ir jau beveik buvo pa 
linkęs prie -oeijalizmo.

Bet kuomet jia pamatė nori- 
jalizmų praktikoje. pametė 
studijavę* ir utoiauko nuo vi
sų norijalistų. Atondie jis yra 
dūli* norijalistų, ypač bolševi
kų. priešininką*.

Ji* tvirtina, kad Rusijoje 
gal kak* js-nktas nuošimtis 
gyventojų nuotonkiau atsineša 
į bolševiku*. Gi visi kiti bol
ševikam* yra priešingi. Ir jei 
katrie šiandie klauso liolševi.

Kaidrerie kirv^—iiratoi da
bartinį stovį Rusijoje palygino 
ra kituumet buvusia pranru- 
tų revoliucija,

iiuhn tvirtina, kad Rusijo
je revoliucija yra tik imita
cija prancūzų revoliucijos. 
Bolševikai neturi nieko origi- 
nalio. nei to. kas galėtų pasi
likti ilgeraiems laikams.

Bolševikai vientik piktada- 
riauti sugvha. Jų armija su
daryta it kriminalistų ir ne
doriausių žmonių. Tokie žmo
nės daugiau nieko nežino, 
kaip tik plėšti ir žudyti, už
puldinėti beginkles moteris.

Kų rato vokiečių laikraščiai.
Aiandie vokiečių laikraščiai 

(žinoma. kai-kurie) taippat ra
to, kad rusų bolšcvikizmų tu
rės imti galas. Ir. rako, neilgai 
prisiei, laukti.

Sulig tų laikraščių, tnlkinin-

tai,
kų arba pa»iduoda jų valdžiai.^"' in*ku^"r’. *•»*?■?»< »“• 
tai tų daro tik todėl, kn<l nėra 
jiems kitokio išėjimo, 
ta spėkų atsispirti prieš ladėe 
vikų žiaurumų.

Bolševikų žiaurumai.

Bolševikai be jokio teismo 
gal n Iii na vi»ua tuos, katrie 
priešinusi ls>lševikiuuui. To 
dėl šiandie nriiaug rasi žmo
nių, katrie stotų atviriem ko
von prieš juos. Visi bijosi nu- 
galahinimo.

Bet tenai, knr 95 nuošimčiai 
gyventojų yra priešingi gyvno 

ljto**fi*m* ikiiin.*,
būt kalbos, kad tie .antikini

; i U| (tvarkyti Rusijos, kaip jų nori 
, Tnil^ uui. Sako, kati dabartinė Kol- 

rako valdžia esanti didkuni- 
gaiksėio Michailo Aleksandro 
virinus įranki*. Ta valdžia ar 
anksčiau ar vėlinu užimrinnti 
visų Rusijų ir tai šaliai bu
sianti sugrųžinta inotiarvliija. 
I'o to Rusija išnaujo susijung
sianti su Vokietija ir abidvi 

-šąli neriduorianti talkir.in- 
' kam*, kad šitie veiktų, kas 
į jiems patinkama. Ijiikui lič- 
Ignnt kaip Rusija, taip Vokė- 
tija utgausianti prarasta- te 

I rilnri in« 
galingi.

a-a.
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- panijos priitatvtų konferenei-
KAIS UBĄ MOSTO I jou visas savo slapta* 
kOTUTAI B BU- teyga*. Cl radai tvtiĮR'l 

KALAVtMAL kompanija* <*•»» ««•1* į
_______ aign*. kad padidinimas darbi- 

aadia bu* “—tėtyti mn- °‘»kaui» užmukestie* nean-

kel.nta diena Statė Pub- komisija .trimito Ma»-

yra trinyte* taaae raštuaao. 
Bet yra aiška. kad kuomet 
bolševiku* ims galas, tuomet 
rasai naci jonalistai glausis 
prie Vokietijos. Ne* juo* šian
die ignoruoja talkininkai.

Niekas nežino, koks likimas 
laukia lltlsijų. Bet šiandie tu 
toli* velka didžiausius vargus 
ir neapsakoma* sunkenybe*.

Visoj šalyj siaučia vargas. 
Inuias, betvarkė.

Petrograde žmonės hadu 
miršta. Bolševikai kasdien de
šimtimi* juo* žudo, žudo net 
moteris ir vaiku*. Gana kam 
viešai išreikšti nepasitenkini
mų Isilsevikų valdžia.

Maža dali* žmonių dirba. 
Kai-kurie prr mėnesį uždirba 
keli* tūkstančio* bolševikiškų 
rublių. Bet ka* iš to, kad už 
tuo* pinigus negalima gani i 
maisto, kurio Inhai mažai.

Didžiumų jaunų darbininkų 
bolševikai priverstinai |m*au- 
kė kareiviauti.

Vargas siaučia ir sodžiuose. 
Ne* bolševikai nuo valstiečių 
atima javus ir kitokį maistų 
l’ž viekų neva užmoka nuskir
ta- kaina*. Bet ka* valstie
čiam* i* bolševikiškų rublių, ||įn(fH, 
jei m-m kuo maitintis*. Į ei jo*

Suprantama, toksai stovi, j Vakar tad tuojau* pridek- 
negali tęstie* ilgai. Vargas irjdmta XV) nanjų poliemonų. 

| hadas pagimdys drųraoliu-. Į Augiausia vi* buvusieji ka- 
bolševikų Įreiviai ir jurininkai. Jie devė* 

savo militarinę uniformų ligi 
rudens rinkimų. Ant umfor-

Gyvulių Skerdyklų kaa^b-* 
ai jų viršininkai tvirtina, fcM 
skerdyklose tarp darbininku 
nesama jokių rasinių nesat) ki
lnų.

Baltieji darbininkai tik to* 
dri neapkenčiu juodųjų darbi
ninkų. kad šitie nieko nestoto 
iš unijos.

Bako, juodieji darbininkai 
įstoja nnijon, pasižada prigu
lėti ir laikytis* vienyhėa. Bet 
greitai pamiršta savo pažadė
jimų ir net nemoka prigulin
čių mokesčių unijos iždaa.

Ve kodėl gyvuoja nesutiki
mai.

Viso* skerdyklų kompanijos 
nepripažįsta jokios darbininkų 
unijos. Is-idžininn dirbti l«en- 
drai uuistams ir neunistanra 
darbininkam*.

CSIOAOO JGUA DAUGIAU
1.000 FOUCMOBŲ.

Vakar C1;icago« miesto ta
ryba pripažino polieii *i virši
ninko reikalavimų—tuojau* 
įsigyti daugiau IJlMt |sdicmo- 
nų.

Tie poliemonai -kaitysi* 
-|H*cijaliais ligi rudeninių rin
kimų. Rinkimų metu piliečiai t 
ntilmlsuos ar t'liieagni rvika- 

didesni* skaitliu^ poli-

katrie 
sutrik ratixmų.

Vim |m*iiigę t 
niekas nežino. kai

gnati

laikų. Bet 
greitai jie
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piegue). Gegužio 24 d. saulei

K oru pietį (t'ompiegne). Taa 
miestas priklausė prie vysku
pijos liovė (rašosi Bouvais), 
kur vyskupu buvo Petras Ko- 
šon (rašosi Coehon). Ta* buvo 
nedora* žmogus, |>alikę* aavo 
katadroa miestų ir vyskupijų, 
susidėję* au angiai*. Ne aavo 
nei vyskupijoje. o mieste Kuen 

|(rnš>i»i Roiion) ji* įkūrė teU- 
11114 ant Joanos. Inkvizicijos at- 
-toras neapsiėmė dalyvauti ta 
ni" teisme, nipri|iažii>dan>n- 

j Kokonui valdžios teisti Joanų 
' lb-t anglų paremiama* Kaso
ma- mžiuri-jo inkvizicijos pa

apie kitas, ae mirijo. kompe
tencijos, daFjfatf.

Kely teko pastebėti (ypač 
Vilniaus eone) labai įtinamų 
asmenų valiuojant ir einant 
pėsčių — ir nematyti buvo, 
kati musų milicija buvo kon
troliavusi juo*. Ypaė reikėtų 
daugiau akies kreipt j Vii- 

'■ niaus šono atpludėliu*. ku- 
1 rietu* tikslam* jie keliauja j 
Į Lietuvos gilumų.

Alytuj patyrėme, kad kaliu 
j koki “agentai” ii Vilniaus 
! maišosi |iaP žmones ir agituoja 
neiti j kariuomenę ir nemokėti 

'Lietuvo* valdžiai mokesnių, 
nes <*ų jie busią im> Is-nkais,

«< ias daigtas. Joana kartjli, „0^,.,,
dėl Tarybų ir atatovų ti j ramių tėviškę, bet iš ki- 

>lės, ėia vėla jie tiek tos puse* mergelė labai troško. 
* kiek darbu prisidėt. kad anglai butų išvaryti iš 
su Chicago* tarybini n Pmnruzijo*. 
kaitysiu, kuomet jie su laikė a|>ėtnę 
nuris nesiskaito? Jie šau šiaurę, 
iiingon seimų. priešais Palmiroje 
ikos Lietuvių Tarybo- .jo prancūzų
Jeigu jie nesiskaito su dš užpulti angina Paryžiuje. 
T. balsu, tai ko Tarybai Bet -ugebsjo užimti tik prie 
cšiniukni- -kaitytis! ! minėt j Sėti Deni (rasosi Saint 

cagos tarybttunkauis rei 1 Iteni*). Rugsėju * d. buvo lum 
ui upie teises kalbėti, bet.dvma* paimti ir Paryžių, la-t 
priedermes ir darbus.' nepasisekė. Joana ta|>o antru 
jie kų pandai y*. tai tu , kart pašauta. Kunigaikšti* l>*

(Dm in< «n
f

Jie tik a neimu jokių n
1 įsuy* •išimų vi

i ir beturi. Tųjų teisę jie tt

I 1

ri-s teise* komanduoti 
vienų teisę. aiškių sr 
rijamų, turi — save, o ue ki k

F

PIRKIT! KARKS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

T

s
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valgomųjų daiktų ir prirakint

Daktarių 
ir vieny*

ęd—lėmii ir tt. 
Bieris tik liaudie 
savo clucaginį R. 
vadina hepariyvii- 

Kur čia 
visuomc-

sakyti kiek (plaukt. Vedėjas 
sako, “bus paskelbta laikruė- 
tyjs ■ LUUreJ ”

apie Ui nieko wfi- drebuliais, 
nesapnavo apie ij Kodėl Dr. 

susirinkimų. Čia yra tverdamas 
Vienybės 2-res aky- Krytių, jj 
r Cicero* visų dreu- k“ ir visaomeniiku! 
s, kuriame dalyviui l>rpartyvilkumas ir 
jų atstovai, be skir* mokumas! 
io* ir pažiūrų. Kaip Trečias klausimas: 
imi atgal minėta.- aaukd prie vienybės 
rėjo eavo mėnesinį bėję *larbuoti> Lietuvos labui, 
ų. kuriame apie šj L “Tėvynėje," “Lietuvoje" ir 
susirinkimų nebuvo;kituose laisvamanių raštuos*- 

sparčiai ifdciduami vienas 
ęs plakatų, supra : paskui kitų laisvamamų-Uuti- 
isoma kilpos, supju-1 ninku sufabrikuoti nedori ir 
■jų su jų valdyto-I melagi n g i (meilui ant katuli- 
ir Uita. kų ir jų dvi tėvynės ir Uutm
ri 0 valandai “mast-1 pasišventusių veikėjų, ir dir- 
nkunij sudari* “mi-lhauėių visomis pajėgomis, ne-■ . nin ** įi apie 10 kalsiJiAiiJ. anie įžvelgiant į mvo Fveiknt/,t ir Irius yra katalikiškas?" Tų tm KibUiiri nIr ivatnipin į f gi »štoku* nmehkant nei *ar i t| nurodiDtjo ir P. Jukiuu* ii-

Ar'narHAmat oi davumnmi klan- V; Iaikrai

■uailai

tteakaitau urt PIRKITE KARES TAVPY
awt*r V*r VVIft s vn f 0 0 s I Qr».t >113 Ur Hmrt j

MX«fTl'K ItUMUklBG
J. 1. Ka.ni.La f. rds Uaai.

MO 2EN IvLELIL S (WSS), TaMtUM Y arda XIM ii IM M r»t** LaBe
' pitla 4 IuBml
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LIETUVIŠKI REKORDAI

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

INVESTIOACUŲ PASEK

Po nikeliavimo -iisirgo ir imi- 
imta* ligoninėn. Ji* karės me- 
ta keliu kartu* būro ratria- 
ta*.

ŽUVO 3 NUO MEDINIO 
ALKOHOLIO.

KARIUOMENĖ DAR BUS 
LAIKOMA CHICAGO 

n.

joae yra riamų obabia: kožna 
draugija turi padaryti para
pijai tukstantim.-. Atsimenant 
Nortk Sidea baugi jų duoonu-

iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiittiuiuiuiniiinuiu 
BIZNIERIAI GAPSTNKITtS 

' DRAUGI**

Gubernatorių* lxr»<len su

L D. R 57 kp. laikys puru 
metini susirinkimų šiandie, 
rugpjneio fi d-. S vai. vakare, 
parapijinėje svetainėje. 44 ir 
Fairftekl are.

Viri nariai ir narė* kviečia 
mi atsilankyti. nes turėsim 
■ laug svarbių reikalų aptarti, 
k. t. kasiink arimo, siuntimo 
delegatu ir tt.
Tai|sgi nepamiSikit atsivesti 

ir naujų narių, norinčių prisi
rašyti prie I*. U. H. 5" kp.

Vaidyba.

A m lai Cliicagon atkeliavo 
au tikslu ėia apsigyventi ka- 
pitonas Areliibald Roosevelt. 
mirusio Thcodorv Rissu-velto

KAS DARYTI SU TEISE 
JAIS

Vienas angį iškas laikraštis 
pažymi, kati Hiate PuMie liti- 
Ii tie* komisija. kuri svarsto 
mokės! ies didumų už važinėji- 
mų gatvekariais. dirba nele
gali darbų.

Sako, gatvekariu konųsini- 
ja su miestu turi padariusi 
kontraktų. To kontrakto nie
kas negali laužyti. Kontraktų 
gali Įianaikinti tik su kontrak
tu surištos pusės.

Tuo tnrpu Įuniiim ta komisi
ja savo imsielgimu nori su
laužyti kontraktų, veikianti 
tarpe miesto ir kompanijos.

Jei miesto piliečiai pakeltų 
protestų prieš komisijų. |«»- 
laruji uegalėtų miestui nusta
tyti mokesčių už važinėjimų. 
Nes tokių mokesčių nustnty- 
ina- priklojo n,. nuo komisijos, 
ls-t linu Imties miesto.

liet nielųis neprotestuoja.

jamartas, parapijos kievne, 
prieTVabamia ir Mnrshfield

Grand Forks. N. D., nic| 
llniinnire trys žmonė 

irė atsigers medinio alkoho

otnoja piktadari us

t
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