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BAI8Ų8 SANTOOAI RYTI- 
NM EUROPOS VIEi 

PATUOSE.
ĮSAKĖ GE-ĮSAKĖ GE- GYVULIŲ SKERDYKLŲ 8A- 

VDflNKAI BUSIĄ PA- I 
TRAUKTI TEI8MAN.

Jie kaltinimai ui kėlimų 
augštų kainų.

S. Valstijos pasiuntė ultiina- 
tuų Rumunijai

Soči jalirtų valdžta

gas Juozapa*, kaijm laikina* 
gubernatorius.

Oia pranešt*, kad ru
munai tiM-gina įvairias preke* 
iš Bih1*|m-*1o gabenti Rumuni
jon- •

Paryžių, rugp. 8.—Taiko* 
konferencijoje gauta štai ko
kių žinių iš Budapešto:

Kuomet ton l’ngarijos sos- 
tinėn inėjo rumunų karinome- 
nė. Icn atrasta didžiausia !*•- 
tvarkė. Nauja socijalistiška 
valdžia neturėjo jokio autori
teto valdyti miestų.

Tad pirmiausia rmmntai po- 
tddarbnvo pravesti štakių-to- 
kių tvarkų ir tuojau* susirgt 
kmrfeevneijmi mi ten veikian
čia talkininkų mirt ja.

Nutarta priešakiu pastatyti 
naujų valdžių. Tam tikslui pa
rinkta Austrijos

8. VALSTIJOS GRŪMOJA 
SUMŪRIJAI.

Sako, sustabdys siuntimų 
maisto.

i A * -rugp, <k—-nyiiwr*3
,<wi<MpoM piaiK'in

ligšiol vi*alina betvarkė, ku
riai davė pradžių politikinių 
Mantikių atmaino*, Ta betvar-

nių dorų, sveikatingumų ir vi
sų stovį.

Iš karė* nelaisvės tūkstan
čiai kareivių gryžta namo. 
Miandta čia visur tie kareiviai 
sutinkami ne šimtais bet tūk
stančiai*. Eina jie neskaitlin
gai* burtai* ir po vienų.

Iš vokiečių nelaisvė* eina j 
rytu* Rusijos kareiviai. U ru
sų nelaisvė* gryžta vokiečiai, 
austrai ir nugarai. Serbai ir 
kroatai nelaisviai traukia pie
tų pusėn.

Sugrvžtnntieji iš nelaisvė* 
kareiviai yra labjaus, kaip 
didžiausi vųrgdtauai. Jų ii- 
vaiada pasibaisėtina. Visi su- 
■yicę, modiv^ pagavu |rai- 
riaušių ligų, išbadėję. Ant pe
čių vietoje uniformų turi tik 
vieniu skarmalus; pushasi ir 
ptiMpliki.

Didžiuma iš jų sumyšta mi 
įvairių ligų perais, čia niekur 
neguli tart nei kakta* kalbos

ridenta* 
kad viri 
žinkidių darbininkai tuojau* 
sugrvžtų darban ir tik paskui 
reikalautų uMmkestta* pakėli-

Podraug prezidentas gele
žinkeliečių 
mų |iavedė 
geležinkelių direktoriui lline*.

iviiuų klausi- 
i genrntliam

MAS

8«v. Valdi-
Ibi rito 
indą re 
aiškiai

Federacija, lūmgresui 
ultimatumų, įkuriame 
pasakyta:

Antie*
ktraveikiana 
na no visti 
priešingai

privalo

Taip tart pigesni*

d rta

Landoma, rugp. 8.—U Vtro- 
no* per Coperiiagpnų j £x- 
chaage Tctaųrapk Co. prane
šta. knd «uv. Valstijos pariua- 
čtusios ultimatumų Rumunijai.

Nnv. Valstija* reikalauja, 
kad Rumnaija atšauktų pa- 
skribta* l'agarijri aštria* ar- 
misticiju* sulygau. Kitaip Suv. 
Valstijų* surtabdystančios

touhiagten. rugiu 8. —Suv. 
Valstijų genrralL prokurore* 
Pitlnn-r pa-keli*-. knd už iki 
brangimų maišiu |iiniiiausin 
teisman bu* |mtraukti didžiu
lių |x-akių gyvulių skerdyk
lų kiHiųianijų savininkai —Ar- 
mour. Ntrifl, llorris. Kitam ir 
Cndnhy.

I’niliimim- saku, jog fede- 
rali- prrkvlms komisija dar 
pirmiau buvus susekus, knd 
lų komimnijų trasias ne tik 
tursai kainas diktuoja. Ix-l ir 
kitiem* valgomiem* produk
tam*.

Nakam*. tos kompanijos bu
siančio* ištraukto* atsakomy- 
Itėji pasiremiant prieš!rasti
niai* įstatymai*. Ir dar |mžy- 
minui. kad kaltininkai Imsiu 
Imudžtami kalėjimu.

Taigi Chicagoje turės |ira*i- 
<lėti svarbiausio* byla* maisto 
popigtmtno klausime.

I*a apkaltinimo tų kompani
jų. teisdarystė* departamentas 
kilmių* prie kitų maisto tras
ių ir visokių profiterininkų.

Kad tik tikrai taip luitų, 
kaip |>rokurore* sako.

GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
BALTIEJI DARBININ 
KAI PAMETA DARBUS.

nes ]mlaikymų aplink įstaiga*. 
| llnm« pažymėjo, kad kom- 
|Kiuij<s Heliui nieko taurini su 
isdicija ir mi karimam**.

| “Mr* nekontroliuojame ari 
į kariuomenė*, nei |*>licijo*. 
į Mes neturime autoriteto parei-

Gyvulių skerdyklų orgnni- kalanti, kad butų prašalinta 
zuolų įlarhininkų viršaičiai knrimanrm- ariat fmlicija. 
vakar vakaro poskrihė. kad j " Be to juk kareivių ir poli- 
šiandie XU*NI dnriiininkų n p- rijos m'-rn įstaigų viduje ir nei 
Iri* skerdykla*, jei mm įstai- vieni nei kiti nestovi prie dir- 
gų rn-bu* prašalinta skaitlin- tančių dnriiininkų. Kareiviai 
guji jKilirijn ir kariuernroė. ( 

šiandie ryte. rugp. 8, visi 
tlarluninkai. kaip |at|aa>4ai. 
susirinks j darbų. Ir jei ligi 
!M«t ryto nuo įstaigų nebus 
prnšnlinta kariuomenė, dariu- 
tulikai, pems’tę tlnrim*. išris. >

Ihtrbininkų viršaičiai •«k>'.’ju visu* iuėjiniu* į įstaiga*, 
kati tai nebusiu* streiką*, tik Aplinkinė* gatvė* buvo apste* 
|»rolr*ta* įnirš |»lieijas ir ka (yl-H kareitiais.
ritiotmte-s |*laikymų. Juodų darbininkų grytinma

ir policija sutraukta išlauk* 
gatvėse. Jų užduoti* žiūrėti, 
kad ne|iakiltų riaušės.”

Sutrukta daug poHdjun.
Vakar anksti ryte aplink 

gyvulių skerdykla* sutraukta 
■daug |xilicijiis. Policija apsto-

sutverti koaltai- 
jmj kahmetų.

I’o šilo unga.'ų |x>licija ap
salai Bmln|x-*te karališku* rū
mus. kuriuoM- soeijalistų val- 
džio* niinisteriai turėjo ausi* 
rinkimų, h* areštavo jena vi-

rngp. 8.—Aus. 
trijų* erogercogas Juozapu*, 
nauja* Rumunijos gulrernato- 
rius. |m*krlbė j gyventoju* 
t >rt ak L—■

Visu. luomu* jta paskatina 
rterani* spėkomis imties ma
dingo darbo ir panaikinti ša
lyje stautanėių anarchijų.

Pdriua*. rugp. 8.—Ant Bita- 
rijo* geležinkelio sustreikavo 
darbininkai. Nustoję visi trau
kiniai. intatu ruilitarinins.

Dnrbininkni reikalauja, kad 
jiems algos butų mokamos se- 
nobiniaih pinigai*. Kiberijuj 
išleistų banknotų jie nenori 
imti

EXTRA!
GAUMASiySTI LAIŠKUS 

| LIETUVĄ
Chicago* palto* virti ninku* 

Carlile paskelbė, kad tarpe 
Suv. Valstijų ir Lietuvos su 
Latvija paita atidaryta. Gali
ma dabar siųsti įvairios rųiie* 
laiškus, taikraičius ir visokiu* 
komercijiniu* raitus, lygiai ir 
registruotu* laišku*.

Ant paprasto laiško, sve 
riandio nedaugiau vieno* unci 
jo*, reikia lipinti 5c. kroso? 
ženklelį. Gi ui sekančias un 
djas arba jos nuotrupas reikia 
pridėti po 9e. vertės tausos 
ženklelių

Vuhington, rugp. R.—150.- 
<*MI įvairios rųšies gelržinkv. 
lių darbininkų, prigulinčių 
prie orgunizneijos Brotlier- 
IhmmI of Railvay, šiandie hal- 
suoja streiko reikale. Jie turi 
miliolsuoti ar tuojau* išeiti 
streiknn. nr laukti kol kongre
sas nutars |ui<lidiuli jiems už
mokesti./

Darbininkai reikalauja ma
žiausia 2<t nuoš. didesnio už
mokesčio.

Organizacijos viršininkai 
įtvirtina, jog daugelis darbi
ninkų priversti |mrduoti savo 
laisvės tandsus, kad butų ga
lima pramisti su šeimynomis. 
Nes su gaunamomis nlgomi- 
re-gnlimn pragyventi.

grynamieji aarninai 
šia slapstos*, kad jų niekas ne
sulaikytų, kn<l nesutrukdytų 
jiems kelionės. Visi įmsiilgę 
savo tėviškių.

Dėt jie, turbut, nežino, kad 
tukino aavo pnaieigimu naša 
artaimet aavo šaliai. Ne* jiems 
sugrytus. nuo jų pakyla viso- 
kio* epidemijos. Aito* tuo
jau* smaugia paskutinius už
silikusius gyventoju*.

Tam pikiui už akių užbėgti 
nėr* priemonių.

Pastaraisiais laikai* urna- 
nyta šia sušaukti visų rytinių 
Kuropos viešpatijų kongresų. 
Kongresas busiu* sušaukta* su 
tikslu visoms viešpatijoms su
sijungti ir bendrai veikti svei
katingumo reikalais. Nes ki
taip, rytinę Kumpų lankia pra
gaištis. Kad tik šis sumany
mas butų įvykinta*.

šalyj daririnmkri ima neri
mauti. ne* jtan* grunto j* hado 
šmėkla siaučiaat nepaprastai 

įbrangenybei. Bado paliesti 
žmonės tat* nesuvaldomi. Tad 
už žmonių pakilimus neima 
ant *a«t* jokia* ataalmmyhės 
darbiaiakų orgaaisacijn viršai 
šiai.

rinomenė* palaikiau. Juodų darbininkų gryžiaa*
Vakar inkaro (sdieijo* vir- .tartum išvakaro niekam netak 

šiniaka*. a*ljut. gvti. Dickson Tik anksti ryte
ir kili policijos ir kariname.’ ui UuV<> pranešta *pM- 
nė* autoritetai turėjo ktmfe-^taj^ 
renrijų. 1%. knaferenrijo* pa-i iMMja tajvo tikėjusi rtas* 
skellita. kad atmaina nrįvyk- |W VĮ>U rvltnečin ataka 
sianti, ir kad darbininkų rot „.pyko,
katavimai neišpildylim. Makė. Ka5p ju<K|U uip UMi 
ja« P»itaij*Jr kariuomenė Ml-J atakai, etaaatieji darban, tara* 
traukta su tiksiu malšinti ga- Kutaitami ir iflfrrTiarai 
įima* pakilti riaušes.

t«i <birbininkai kitaip spren
džia. Jie sako, knd |*di<-ijn 
ir kariuomenė sutrauktu *u 
tikslu n|>*aiigoti neuni*tu- 

Dėl to visoj Kinijoj gy^. Įjmxlm*-iu*. Migrųžiniimi. dar- 
tojai baisiai įnirtę prieš jaiut-*1**11*

či<mai visi gyvenantieji ja
ponai irrapMi. kad jie vaka- '"k"r '"KO"* darinio
rai* ir naktimi, neapleistų nn- 
mų.

Kinija, rugp. R.— 
Andai kaikuriuer Manrituriju* 
vietose įvykti *u*inėniilnni ja- 
|xmų knn-ivių *u kinai* ka
reiviai*.

Drl to visoj Kinijoj gyvrn

P ARTOS DARBININKAI 
REIKALAUJA DIDĖS 

NIŲ ALGŲ.

Cartyia. IU, rugp. 8.—Nmr 
Badene ir Beek«neyrre angle- 
kasyklose sustreikavo 800 an- 
glekasių. Tai protestas prieš 
|iragyycnimo |iabrangiiiuj.

PRANCŪZAI DARBININ
KAI UKE8B REIKA

LAUJA 8 VAL. 
DARBO.

Kerdžiam* nenorim* apribuoti 
darbo laiko.

RUGPJŪČIO 8, 1919 M. į

—
Chiragu.—Aiandie ir rytoji 

gražu* oras: vidutinė tcni|*--į 
rntiira.

DAUGIAU PASKOLINTA 
PRANCŪZIJAI IR ORAI 

KUAI.

Washington, rugp. A. — Aa- 
lie* vyriausybė dar (37JM7,- 
977 |m*koliM Pmneuzijai.

Taippat pa> kelinta daugiau 
U4XJ3.rtG3 ir Graikijai.I-

ei ja tikėjosi surasti ir raito* 
rių. |irilių ir kitokių pabūklų. 
Bet nieko nerado.

I'oticijni vadovavo policijo* 
viršininko |>ngvlliininka* Al* 
c*-k.

A|dmk skerdykla* ryte Ito* 
vo:

!• |«Jicijoe kapitonai; 30 po
licijos kutenantų; 15tl |*>lieijo« 

j tliiragos gyvulių skrrdyk- seržantų: l.<l>ll> |iuprn*lų polic
ine. Ir kinu*- vi*! sugryžusirji monų: 30 |mlieiuaaų *u inoto- 
yra m iinislai. Jiems sugryžii- linini* dviračiai*; 35 išritamo- 
daugeli* Imlių įlarluninkų ap- nai raiti; 7<l nauji šerifo pagal* 
b-i«L, •Inrlaj ir išvaikščiojo nn ‘bininkai: GI senųjų šerifo po
nio. įgelhininkų.

Balti immetė durim- ne to Tolinu- apylinkėse buvo sū
dei. knd jie Imtų priešingi jin*- traukta du regiim-ritu knriuo- 
dieiu, daririninkam*. Ik-t to- n*-nė..
<lrl. kn<l sugryžusirji jinaltaji ------------——
m-priklnii-o prie linijos. “ POUCUA UŽKLUPO BUL- 
už|>rotr*tuoli prie* eiilmūkimo : 
aplink skerdykla* *1 
l*dtaijo* ir kariuomenė*.

Darbininkai tvirtina, kini jie 
nieko bloga neturi tirta* juo- įtikėtai užklu|*i 
■lilo-ill-
Sii šitai, jie pirmiau l*-mlrai 

|dirta ir tolrsiuni gali dirbti.
Bet jiem* yru nr|mk<-nėiniun- 
dnikta* dirbti su jmabtis ne 
unistais ir dar |ariieijo- ir kn- 
rrivių prtažiliroje.

Dnrbininkų linijos viršui- 
eini tvirtinn. knd jmnltaji imi 
štai tnip|iat nl-isnko eiti d.n 
tani. Ir jie priešingi |wiltaijni 

-ir l;iiriiioim-iiei, kuri turi ap 
supusi vien« gyvulių skrnlvk 
lų įstaigas.

Konferencija ra įstaigų 
virtini nku.

Kuomet sugryžu- durtinu 
jmsliem- baltieji darbininkai 
'pradėjo išeidinėti iš įstaigų.
unijo- viršaičiai turėjo konfe 

I tenrijų *11 Sn ift A Co. »k*i 
d> kiti genrrnliil »np*rinbti 
■tentu Bnrn*.

1 l'nijos viršaičiai ufprolcsto 
Įvo prie* jsdicijo* ir karinome.

Keli tukstanėiai jiaalų dar-

įkuriami* atmainomis. I*ri|>n- 
žino jiem* 8 vnlmsln* durta 
dienoje. 48 vnlnndn. savaitėje, 
oriui 2.4!Hi valuisIn- |*-r įlietus 
tik su tuja sųlyga. knd pjutė* 
laikai* dnrbininkni npsimtų 
dirbti vnlnmlų dieimje.

Mnlyl. kn<l dnrbininkni su- 
liks *u tiu> pasiulymu.

Administrativiniai* tikslais 
ukių darbininkų unijn bus |m- 
dnlintn į dali« sulig ukių n|w- 
kriėių. Ne* i*- visur vienu ir 
tuo ĮKiriu taiku a|*lirl>nnin že- 
iih- it vnlonii lino Inukų javai.

Kerdžiai iiridriami.

I kių dnriiininkų iiuijon pri
imami kerdžiai ir piemenys.
Ife-I jie iš nogėčiau (uiminėtųl 
reiknlnvinių išskiriami.

Siikoma. jog knip vienų, taip 
kitų užsiėmimai dniig skirtin
gi nu,, Inukų dnrbininkų. Jų 

i dm Iki- lieta Įs-rduug ap-un- 
kinmiti-. Tn<l jiem* ir durta 
vnlnndų nustntyinn* n<-*ų- rei
kalinga*.

Tni tani gadyne. Visi tisui 
žmon** organizuojasi. Ir vis 

i tai daromu >u tik*lti kovoti už 
jbuvį.

■kaiti ingo- ŠEVIKISNį SPAUSTUYĘ.
Vaknr ttiieugo* |*dicija nb- 

l*dėevikiško 
darbininku* iini-tu«. tusų laikraščio “Frųe Russia 

Baily” s|um*tiivę )*> num. 
,1722 K. Chicago av», ir pu- 
!«-mė visu* rankraščiu*. laišką*, 
įvairiu- rusiškai *|xuizdinfu* 
la|*-liii*. biznio knyga* ir kito- 

,kiti* dokimieiitii*.
Tai vi*a pristatyta vnl*tiji- 

nio prokuroro ofium.
■ N|«mstuvė» ofise |*dicija nr- 
Irado laikraščio nslaktoriau* 
<irios-kyo. Tad tik vieni <lar- 
bininkai išklausinėti. Orlotr- 
sky jnu šiluti Imvo |«>lieijo« 
pi iržiiirajr.

Ilhtioi* valstijoj ėmė veikti 
nauja* įstatymas, 
pilei t iotkius šalie 
l*~* priešininku*.

1‘asireiiiialit tuo 
dabai pri>d<*!mna 
ptieš taudonilOMIl*

• Paryžių*, rugp. 8. — Pran- 
jruzijoje gyvuoja keturios at
skirtos darta laukuose organi
zacijos. I*a«1«ralriais laikai* 
to* organizacijos susivienijo 
ir pesiviidimi vienu vurdu 
**8ufederuota Zenu-- Darbinin
kų Vnija”. Pngalintis šilu imi 
ja įstojo ••lo-nerab-n Dnrta 
K •inledernci jon *

Nauja organizacija įstojusi 
kotitaleracijon tuojau* parei
kalavo. kad jo- darbininkam- 
butų užgiriu dirbti tik 8 va 
landa* dienoje. Ib-t |x> nuo
dugnių apsvarstymų to- va 
lando- labai tn -utiiika .u įvai
riais metų laikais, kuomet 
lunkuoM- M-kn įvairieji daitai.

Darbininkam* padalyta at- 
main*

Gencralė Darbo Kontaicrn 
vija žemes (ūkių) durbinin- 

|kam« patfalė valandas *u kai-

I I

W**hington, rugp. 8. — Nu 
visais kitai* dnrbininkni* ėmė 
imgnlinu* nerimauti ir |iaštos 
darbininkai, kuriuos šiandie 
pigiai upiiMika šalie* vyriausy
bė.

Pašto* darbininkai išdūlins 
susiorganizavę. Bet jir viešai 
Ilgšiui nedrystn jaikilti su sa
vo reikalavimais. Kartai* už 
tui gali susilaukti nesmagumų.

Vakar Amerikos Durta Fe- 
de racijos viršininkai ;mėiam 
pn-zidentui Kilsonui indavė 
reikalavimų, kud pašto* darbi
ninkams butų padidinta užmo
kestis mažinusia 50 nuoš.

Pačių puštos darbininkų pie
nai iirLimmi, jei kartai* vy- 
ii*a<ybė jų nepatenkintų.

atkreiptu* 
i yrinii*y-

įstatymu. 
kaui|Hinijn 
gaivalus.

VaHži* nori ]intirti, ar ,nii
i.ų į&letatitč kartai? nrturi 
> tandra «u rasinėmis ri*n**’-. 
i> ir streikai*.



Lietuviai, Bukite Atsargus.

Penktadienis, rugp. 8, 1919

■SKVt'Vtl UAT.VUUt UIKMIASTI*

“DRAUGAS”
luMutte-ng '•raSMdM-Nltoa

nUCMt MKBUTlNb KAIMAS

M Mrt« U"
Pmumerai* tuok.vnl iMtnlDo l^a»- 

Ua Baltrai nuo uhlrajytno tk
•uo Naujų MHy Norint |»crm*inyti 
Adrcrat) rtp«4a roikm ir hiu*
♦drmi. limfai vorutuoM mm«ii .Mir
kant krasoje «r c*|«r<rao y <

arba IsHilšiua j rvaiaUuuLų

kai nieko negalėjo sutartinai 
veikti, ne. kiekvienų skirtin
gos pažiūros žmogų vadindavo 
“zdrajcu.” Be sutartino vei
kimo tauta negali atsiginti 
nuo gutartino priešų užpuoli
mo.

Vengdami įtarinėjimo vis
gi turime žinoti, kad pasauly
je pagundų yra. P. Brydvai- 
šis sako žinųg ir asmenis, ku
riuos priešai jau gundė. Tai
gi viešame «lnrl>c mes turime 
prisilaikyti ut*arguino pri<in<>- 
nių. Neįtarinčkime kitų, liet 
lu-tingėkime duoti savo išti
kimybė* prirodymų, kaip tik 
kas iiareikalaus. Dar-gi ir ne- 
n-iknbiujami [Ktrodykimc juos 
kam reikia.

Musų Tarpa yra Išgamų.

Ltotevu, Laisvų.
Vėliausios kablegramos ii 

Lietuvos praneša, kad jau o- 
fieijnliai ujiskelbta karė lx*n-' 
kijai. Su Rusijos bolševikais

_____ ‘ H

gerokai patarnausiu: Lietuvos 
priešams. Juu ta. išda-
lie. atritiko. f Apri-
žhirtklt, pmnųtyrit, jog taip 
yra! Km rtengiasi pažeminti 
autoritetų Fkažrotyvio Komi
teto! Kas tų Amerikos lietu
vių visuomenė. įstaigų dergia! 
Kas niauriausia šmeižia mi
nėtos įstaigos pavienius na
rius.' Kas griauna naudingus 
organizacijas f Lietuviai!jau senai kariaujaina pasek- ^7.,. . .

„.ingai. Vokiečiai buvo pri.1’a.p, be«t jta ta.p rave radr 
vmsli pasitraukti U Lietuvos £. J\ T?!“ ‘"“T’.
ir palikti pačiu, lietuvius tvar keh *r kel?h^; JK> ’W,,roV

• i i*«<n! rainu.* •>rfrani*a«i.

-DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago. III.

TrKIun** Mikuli SIU

PaudavėKyi Baime.

MA ira
»—rani>iįi prieš valdžių. Ir 
tų daro lietuviški laikraščiai 
ir net organai oentralinių or- 
gsaliacijų. Pu žiūrėkit pasku
tinių hriNl ravaitių aumriM 
Iv pMMtyrit, karia aiba kario 
tų daro.

Manau daugėtu pamena a- 
_ _ _______ .______nais metei, pagarsėjusių “ftai-
atate pluoštas Amerikoniškų *pijadų“, tie patys žmonės, ku- 
laikraščių iš įvairių valstijų, rie uiinėtoj šnipijadoj buvo 
keliuose iš jų patalpinta strai- įvelti šiandien sėdi prie tų lai
psniai, kuriuose nurodoma, kraičių, kurie daugiausia už- 
kad senovės Lietuva vadino-i sipuidinėja ant musų veikėjų, 
ri “Parurija” nuo ko porina'Ar-gi gali būti, kad taip toli 
Prūsija. Tad, girdi, Lietuva lietuvių tarpan priešų agentei 
buvus liūnų lizdas ir kaipo * 
tokiai esu pavojinga duoti ne
priklausomybę. Ar-gi ne bjau
ri tolimu riji t Apart kitų 
laikraščių, rašytojui pateko į 
rankas “The Vasbingten

taipeL Apriiinrikit 
tykit ravo centralines 
nacijas ir tų Organizacijų lei
džiamus lauraičius, ir atra.it 
kaltiatakM.
BmŲh raBŲMi pM Utis-

Nugriuvu* Rusijos carizmui 
manėm, kad ir mums bus len
gviau* Lietuvai laisvę atgau
ti, bet štai iš tos carizmo by- 
dro* kelmo pasirodė nauja 
buožė. Kolčakai ir tam pana
šų* numevruoja po priedanga 
demokratijos ir įvairiais bu
dai* stengiasi atstatyti seną
jį cariškų rėžymų, iniiuant ir 
Lietuvų. Rusijos agentai lei
džia milijonu* dolierių savo 
nuMs^n^^a raima^eArai IdteM(Kvfmgaaaau <My aoatm nwy- 
tojai yra žinoma, kad tūlam 
žmogui yra siūloma ♦15JB0 
dolierių, jei jisai pųsirupiu. iš
griauti vienų organizacijų be-__  __________ __________
rirapinančių trakaiais tų tautų, kriiyje Spo edttorija-|lykti, lodanti" 
kurio, pirmiau, buvo prie Ra- u, Mt)rdriu “auvtanyta Va- stovį tūlų ypatų,

butų pasivarę! Žinome gerai, 
kad užpuolikai visuomet pir
miausia taiko savo žavius į va

ndalų Ir savo tikslų atsMda. 
Kaip tik taip tūli laikraščiai 

1*0*1“, išeinu* Ameriko* sos-1 ir daro. Bet apart to, šių žo
linėje, liepoa 23 d. Kiaura tei- *džių rašytojui yra žmoni da- 

HatiM, Mantyte RnaiM” &a- ti’tų IrikriEųTkmų'dab^ 

me straipsnyje redakcija kuo- lietuviškų darbų arda

į musų centraline* organizaci
ja*, kai kurie .ėdi net musų 
laikraščių rodakrijrrar, jie atea 
ginsi mums vadovauti! Per- 
■ »---*1-1 a It * m a um raara---Kinrricn iinuvtaib uuKnuirm* 
ir pamatysit kur jie tupi. Pn*’- 
taruoju laiku jie hando mus į- 
tikinti buk raasų viršiausios 
organizacijom, ypač Eta. Ko
mitetas, uzurpuoju* Lietuvos 
valdžios teise, ir cinų* prie* 
vnklžių. Lietuviai, apsižiurę- 
kim! Me. gelbrtame Lietuvos 
[■riešam*, ne. Be, tas yjada* 
užlaikome kur jos randasi, 
hm* Jicuui <iuod*iiw pini^UAų ir 
tik dėlto, kad urs perdaug nt- 
sidėjome ant Lietuvos žmonių 
ir apsnudom besigėrėdami jų 
pasisekimais, • tuo tarpu neju
čiomis įsibriovė musų tarpan 
priešų agentai ir varo Uetuvai 
pragaištingų darbų.

Vien parsidavėli* šiandien 
tegali tvirtinti, kad Ekonomi
nė Komirijn yra nereikalingą, 
ir parteara nraudmėti Žanui- 
ko. valdžiai, kad didžiam, lie
tuvių tai organizacijai yra 

JMBM ILAOareM prM 
sanu>) tokia otganidlrija ne- 
pageidaujama, ■ ura privrera 
juos sųžiaiagiau savo privati 
biznį varyti; vim tik Lietuvos 

ti tokia. įotalgra. Eafp tftk. 
Komitetas arba Taryba, sklei- 
adaraa. šraonėm dėparitikšji- 
mų ir priraradarai, buk to. į- 
staigos eina prieš Lietuvos 
vaidilų; vien tik niekšas tega

ili stengtis taip sudaryti, kad

kyties savo šalyje.

Nudžiugum išgirdę vokiečių 
paritrankimų H Urtuvoa, 
džiaugiame* girdėdami apie 
pasekmingu* IJetuvos karino 
menės žygius prieš bolševiku*. 
Me. pasitikim. Lietuve, val
džia; rara pasitikime Lietu 
vos jaunimu! Mes pasitikime 
jų vadais! Jų gabumai, jų su
manumą* ir pasišventimą* 
pargnlėa IJeluvos priešu, ar 
|iagvi<laujamus įsiveržėlius, 
kartų ant visuomet paliuoauo* 
IJetuvų iš po vergijos jungo! 
Vargiai rasis tikras lietuviu 
kurs abejotų apie laimėjimų 
karės su Lenkija.
Pasekmingi IJetuvos karioo- 

mrnėa žygiai neprivalo mti* 
tižmigdinli. Jei mes, Amerikos 
lietuviai, vien džiaugsimės pa
sisekimu savo brolių Lietuvo
je ir vien atydų į juos nukrei- 
IT užsiganėdinrim. rašymu 
jiem, paaraikiaimų, tai tik 
apsunkinsime jų naštų ir art

l.ieiiivini kovoju, kud nepri
klausomų IJetuvoe valstylię 
atstačius. Itvi tauti priešina
si l.ietuvvi* nepriklausomybei: 
ru*ai ir lenkai. Ir vieni, ir 
kiti norėtų Lietuvų (išsijung
ti. Toilri jie itaro jarais ga
limus ir |irivinama* kliūti*, 
kud tik Lietuva nemntarytų 
stipraus kimo.

Neverta skaitliuoti visas tų
jų priešų daroma* lietuviam* 
kliūti*. Norėtųsi ilomo* at
kreiti į vienų priešų |irieuio- 
nę. apie kurių Įiastaruoju lai
ku 'langiau pradėta kalbėti — 
npie (inrių lietuvių |m|iirkin>-- 
jiinų. knd jie veiktų savo tau
to- nenaudai.

l'ursi'lavčlių liaiiuė |ia* lie
tuvius didelė. Didesnė, negu 
ji kų praktiško reiškia. Kuo- 
l iet visa taute laisvės riekia. 
n<1iriklaUMMnyhės dvaria gy
va, visos tautus ari vi r na ■ as
muo parduoti negali. Jis tik 
tuomet tentų parduoti galėtų, 
kuomet to pati tauta norėtų. 
Tuomet nei pardavimo aeba- 

E^riurtyvis Krlt«. Lietimų nuo MpriktaMO 
mybe* nlejos niekas Beatša
ltu*. Apie tai esame tikri, ne* 
žinome. Taigi parduoti niekas 
neguli

B*-1 priešai guli ir naudoja 
senai išliumlylų priemonę — 
sėti suirutę pačių lietuvių tar
ia*. kad iH-gak'-tų Misioiyauii* 
žuoli ir savni valstybei para- 
mo* teikti Oia tei gali prie
šu* |ia*idarlraoti.

Kų priešą* gulėtu Amerikos 
lietuvių tur|«- daryti! J-i vir- 
nnliiii* tikslą* yru. kad Ame- 
riko* lietuviai k'inuižiausia |*a- 
ramu* gulėtų duoti lJetuvo* 
vnlstylM-i. Visųpipmi ru]iin*i*. 
kad žiiHHM'-se butų kuiiuižiali- 
siu miro nukali Lietuva* r>*i- 

lygiui p-rii-iii* tiiuli'H-iiim*, j:j kulnui*. Ji,, ieško* pnviiHiniii. 
terpe ir (i. llrydvatšiui. hmIo- t |tutuiudojiuit |iartijiniu* n<-*:t- 
al kad turi Imli ekaiHMiiim-ko- tikimu*. Imd žmonės m-už*ili- 
misija, lai yra. kuiųiii išrinktų 
žmonių, (s-nkių ar daugiau, ku 
rie tvarkytų ekonominiu* rei
kalu*, iškylančiu* prie (Kili- 
.tiško veikimu. Abiejų jHtžiur.) 
Ibnooė* turi )inkę*ti vieni ki
lu*. Me* įK ŽiiU'iiiv. ar |>. Bry- 
dvaiši* |uir*idavėliiii* (uivadi- 
na artneni* turinčiu* kitokių 
nuomonę apie ekouumiuių mų- 
dalykų uprapiniiuų. nr tuo*, 
kurio trukdo visokį ekonomi
nį veikimų.

Ntid'ųi-mo autorini* birtiiia. 
kad vrn parsidavėlių, taniau- . _ .. .
jaučių rusams. Bet vieno* urą* taip kud jie visuomenes p.<*i |t)bii). Bet ji gali būti ir mil- 
kud ir bruiigiiiu*ių įstaigų 
griovinui*. nėru pursidavfaio 
prirodymą*. Žmogau* širdyje 
būvu *1ebėtinų daigių. Dorii 
kni uelnvinii

r
ii

Dd p. Brydvaižio 
btr&ipsnio.

Prisiųsta mum* iš šalie* strai
psnį: “Lietuviai bukite at
sargus“ tal|iimuue dėlto. kad 
jame kulluimn apie didžiausių 
tėvynė, pavojų ir jaduodamn 
svarbių žinių. *
Mum/nepatinka |ierdaug aš

tru. to *trai|wnio tonas, bet 
suprantens-, kad skaudų* i» 
dfiai veržiasi iš širdies žmo
gui matančiam tėvynė, pavo
ju

Tik reikėtų atskirti skirtin-

I

raitota, yra įstaiga, per kurių 
viri Amerikos lietuviai Beatai- 
Žadėjusieji tautystės varo bea- 
drų Lietuvos politika* dariių. ’ 
Tai-gi pasikėsinimas ant Kgxe- 
kutyvio Komiteto yra smūgi* 
mum* visiem*.

Apie Ekonominę Komisijų 
pu Brydvaisi* neaiškiai kailiu, 
nors aiškiai smerkia jos prieš!- 
ninku*. Vieniems geriem*1
tautiečiam* išrodo, kad ji tu
rėtų būti veikiau ekonominė 
raštinė, vnhtauti ckunouiiniu- 
reikalu*, iškylančius prie |*di 
tiško veikimo. Toji raštinė tu
rėtų būti vieno žmogaus žiaio- 
je, o nuo jo valio* prigulėti] 
visi jo |iugi-ll>iuiukui. Kitiem*'

kėlų fombiis. Jie dury* pas
tangų. kud surinkti |du:gai Lu
tų kiigrviėtauria ir maži*. svar
ini* reikuluuis išeikvoti, taip 
kud fondui visuomet tušti im
tų. Jie trukdys juu •surinkti] 
pinigų siuntimų, kuon.el iš ,ių 
(■apvilia Lietuvai aiški.

A Įtart blėtlingo ni]s-*nio au
komis. jie stengsis, kud ga
biausieji veikėjai negalėtų 
dul'buoti*. jai* visuomenė ne- 
■ūritokėtij. Jie stengsis *r vie- 
iio* ir kitos (turlijo- naudin
giausiu* žmoni- apšmeižti.

rijos prijungtos. Vieno, orga
nizacijų* valdylios nariui siu-_____  _______ ___________ __ ____
lyta ♦JOJAMI, jei jisai sutiks pa- MiiarkiaJria’agituoju i pri- "mu—1 
varvti Konrrr-ss .krito ortai L. . v-.ZLTZS .*• JTL Nejaugi lietuvių

žmonės kartai* 
ikaliugiatiaioms į*- 
•lto, kini keuk*uia! 
Miinm džiaugsmų

atletu*. To džinug*mo 
i mfu tėvynė* 
ir kenkta į*tui-

Inbia 
dėlto

kenkia 
taigom* 
kitiem, 
jiem. j. 
jie nori 
naudo*, 
goni*.

Tautai ur.i Lika Ji a įpro 
pergret matyti pamdarili 
AituouioliktuUL auižy*je !■

tikėjimo neturėtų. Jų vii ton 
■dengsis įstatyti mažo* kora 
(s-tcncijo* žmones. A|«rt to. 
jie durys pastangų, visuome
nės energijų nenaudingiem* »t 
mažo* vertė, veikimam* eik 
loti, tnln* beverčiu* • nmany 
m u- išhtdinydarai į didelmu- 

-varbo* reikalų. Saviem* 
tikdama jie paraukiau*ių dir
vų rn« pnrti.ių vurŽyti»ė*c it 
įiesutikimuoM*.

Buvo ir til* iru keista, kad 
ik: šiai dienai Lietuvių D:c 
1.0* pinigai Livtuvvu taussių*-

tL Po “*1* dittiai negalinę mi- 
prasti, ižkur kilo ant p. Mas
inusio, ant Cbi. kunigų šmei
žtas, buk jie lenkams pararda
vę. Gal būt delta, kad juo.

tek “negra
bu rie lietu

viu. kompromituotų. Gal ir 
čia priešo ranka rado sau dir
vos mažai protaujančių, o at
kaklių partizanų tarpe.

Kada priešo iš lauko ir vi-i
<lau* veikiama, lieka tvirtai sa'viri Lietuvos reikalai patektų 
ra tikslo laikytis, nesigailėti j į viraraa jų n tomu abato j*

poliruojant ekonominius rei
kalus galėtų savo rankosmt 
pasiimti ir (lolitiška* varleles, 
iščiulpti visas Lietuvos gyvy
bė. sultis o liekanas (rantuoti 
tam. kurs <taugiausai užmo
kės. •

Toksai įlarbas šiandien yra 
varoma* Amerikos lietuvių

aukų ir pastangų naudingam 
■Urbui. Neveik atkalti aukoti 
Tautas Fondui ir kitoms nau
dingoms įstaigoms. Remti vi- 
samia išgalėmis Uetuvos lluu- 
doiujjį Krykiu. Visų gundymų 
nepaisyti, o remti kiekvienų 
darių, kuris IJctuvai naudos 
neša. Toks bus geriausias prie
šams atsakymas.

varyti Kougreae akcijų prieš 
Lietuvos ir kitų tautų laisvę. 
Tasai žmogus buvo sutikęs, bet 
pradėjo per daug garsiai kal
bėti, todėl Kurijos agentai pa
būgo ir pasišalino nuo ja Vie
nam gan žymiam advokatui 
pasiūlyta tKOOD jri jisai suti
ktų atlikti tūlų darbų prie* 
Lietuvos ir kelių kitų tautų ne R. kitooe Baltiko šalvse buvo 
liriklausomylię. Rusijos ag« n- Vokiečių surengti ir i*|iildyti 
tai taikėsi prie dviejų lietuvių tįkMju suskaldyti Kurijų j 
veikėjų, ateugdamiesi prikal
binti juoa savo abazan.

Cta arinėtoa įrtaigoa ir ima- .
nių pravardė* rašytojui yra 
tinimui ir reikalui aaaut tara 
paskelbtos. Tai yra menka da
lelė, • kiek.yra nrlinirain! Ka
klo* šunybė* yra varomo* ku
rių dar nepatyrėm!

Jau nėra abejmrta, kad prieš 
Urtava* totou* dkW priešų 
pUgnL Kai kwto nunoų veikė
jai yra įsitikinę, kad vinuų, 
LU - a? -*--- 1—Kttfų ųr'ttvnf Kaitoje 
laikraštį redaguoja žmonės, 
dirbanti už rusiškus grašius.

Lietuvių visuomenė, bukie 
atsargi, jei nenori patepti į- 
rankiu Lietuvos laisvė* prie
šų. Tėsuykite įvairina uiaipul- 
utsejMMM aat jaaj pastatytą 
veikėjų ir organizacijų, ir ne
va kritikų jų veikimo, pa
tirkite iš kur ta* pasirodo ir 
kų norima atriekti.

Rusijos agentai varo savo 
propagandų plačiai, ypač da
bar. kada musų veikimas tapo 
|«M-kmingu ir todėl musų 
priešams [tavojingu. Jie bijosi,!ilstančio.darbavimosi. Vienok

pažinimu Kolčako valdtioa. VĮ 
nai brcvdiAkai tvirtina, buk i “VokWių agentei Jrongė ir,P0* ir P*'*’**

stumia pirmyn neparatictilk^ skiltis naudoti Lietuvos
judėjimų Ukrainoje, Estonijo- skandinimui! Nejaugi nepa- 
je, lJctuvoje, Finlandijoje ir reikalaus savo Tarybų, kad 
kitom Rusijos dalyra”. To- p^km, iavertigaoijų ir uo
liau* ir vti tvirtina buk “su- paraidavvliams kaak?!

Npdaių:kn°«i
■ dėti pne kovo* *u lenkai, ir 
- bolševikai*, bet pilnai galim 

u-...,-,, ' ' pasitikai, kad Lietuvos val-
aaMM * ’džia, turėdama rtiprių ka-

Reikia dar kartų pažymėti, nuumraf, M jtia apmdirba 
kad rasai tik ĮMstaraeju laiku Labai daug galia padaryti ko-

prailėjo varytu Xe vien laik- nai*. Visųpinurausią priva- 
nuliai* bet taip-gi Imi pabaati*
siuatinėja įvairius laišku* Ir įrankiu Lietuvos

ir toliau, tylės! Nejaugi kuo-

darai reikalų mnųjų Bosiju at- 
statyti, raprantema, 
Ltotovų. Kaip tik 
1MKV • KBIVOJ9 
raščfai pradėjo mrarkfal 
puldinėti ant Tarybų Ekneku- 
tyvio Komiteto ir pavienių jo 
narių. Visiem* lietuviams yra 
žinoma, kokį svarbų darbų at
lieka minėtas Komitetas, juo 
pasitiki visi lietuviai, su juo

jinai yra liežuvių viaoamraėa 
valios reiškėjas, kovotojas už 
Lietuvos teises. Jei Lietuva 
buvo reprezentuota nepriklau
somų valstijų tarpe, laike ap- 
vuikšėiojimo Ketvirto* Liepos 
U'asliingtooe, tai nuopelnas 
Ekzekutyvio Komiteto, tai 
viena* iš šimtų vairių jo nenu-

DULKE. I
“Dulkė esi ir j dulkę virai.” 

Taip kailiam* į žmogų, kad 
jame nusižeminimų sukėlus. 
Kuomet norima figūrai y viai 
žmogau* menkumų visatos Ma 
rangoje išreikšti. vėla ji* ly
ginamu* prio dulkės. Dulkė 
žmonių supratimo yra mažiau
sias ir ne verčiausias daigias.

Savo didumu sulyginamoji 
dulkė* vertė yra pemicnku. 
Skirtumu* begalinis, kuo
met dulke prilyginama 
prie žemė, ir prie visata* pla-

žinilkn. kuomet įsivaizdiname 
mažumų, koki ji gali Imti. Nu 
liegaline mažumu *uly ginu*, 
dulkė Im- diileliu kunu.

Bet ėin grynai teoretini*. 
|irvtavuno dslyka*. Praktiko* 
dnlykuo— dulke n*ru jau to 
iki* menku- dalykas.

Kt»k dulke domo* ii vieta* 
gyvenime užtara, |Mi*iklau*ki 
te [at* šeini) nink<-s. kuriom* 
diena dienon .*u dulkėmi, rei
kalų turėti prisieinu. Kum 
ilulkrse pn,:ciua gyventi ir 
dirbti, nu,aky*, kud dulk'--

nėra ineuka* daigtas. Dvi dul
kių ne viena* (ūmi taiko į ka- 
]iu* nuėjo. Mi<-lų sveikatingu
mu įstaigų* priparudy*. kad 
dėl dulkių <taug pinigu išlei
džiama. bet reikėtų dar dau
giau išleisti [kainai miestų* 
gatvė* laistomos ne dvi kokio* 
kito* priežasties, kai|i dulkė- 
jinuj npstabdytl

Bet dulkės ne vien rupesnio 
žmonėms savo Hėdtaguiuu ir 
nepatogumu -uleikiu. Zcm*'-* 
sanraagoje jo* užiuui kur ku* 
žymesnę vietų, negu žmonių 
ligšiol buvo manyta.

Dulkių pilna* oras. Stanį- 
l>e*nė* jų pažemėse taikosi. 
Smulkio*, neinmatomo* augš- 
tai po orų -kin jo ja. Mokslinin
kų susekta siena* dalyku-* 
nebūt ore dulkių, žaiue lietau* 
nematytų, tiras persisunktų 
garai*, o nei -tebėrio. nei lie- 
iuu* ti'-tu. Di-tu> šutytų, kaip 
jiirtyje. u naktimi* n*|nipin*- 
tai gnu*i ra*a kristų. Pinu ue- 
gu ore lietau* laša* gali pasi
daryti. teikia turėti kuki nor* 
kinu), apie korį garai rinktų*! 
ir galop >mtarę tašų. kurt, o 
n u«-taiš»itaikyduuMi» ži no u

įpultų. Dalmr tašam* paridary- jos tokių ne|ia|>rastų dangau* j ten, kur saulė* spinduliai už- 
I ti tarnauju mažytė* dulkės o- sjialvų atiduoda. Ka« keliavo I gaunu. Šešėlyje butų tamsu, 
' re *k rujų jaučio*. Jų ten ne- (a-r Attautikų ir buvo akyta* kaip tamsiausioje naktyje.

teuiylojas, imstebėjo, kad vi- Langai nieko aeguibėtų. Kur 
dury jurų dangaus mėlynė ki- saulės spinduliai griebtų, ten 
tokiu, gražesnė, negu prie sau- butų šviesu, o kitur tamsuma

Inilų. nebūtų apie kų lašani 
*u*iduryti. nebūtų nei lietau*.

Ne*ykį gere jame* gražiniui*. _
saulėleidžiu ant dangau* var- sžeuiio. Kodėl taip, lengvai iš- Dabar saulė* spinduliu* atmu
šimi*. Jo* taip gražio*, kad suiškinti prisiuihiu*, kad vi- . *‘ “JMilui*. Jo* taip gražio*, kud *iai»kinti pririiiiuiUN kad vi- *a ir išsklaido dulkė*. Kad 
n* viena* dailininka*-[>iešč-jas jun- jun. dulki-* nėra taip uk“,K,,o.i ‘i'vnoj saulės ir ne- 
handė jų* ant drobė, perkelti. ' rantome. vi*vien šviesu, nors

: Ir ne vienas dailininkas , ° *" i netaip, kaip saulėtoj ir aiškioj
- racijon ėjo, negalėdami Hvcicarijoj, Norvegijoj kai- ■ dienoj o tai vis todėl, kad dul-
lėlcidžio gražių varsų ant dro- ««»«’ begalo gralių mily- kė* spindulius atmušdamos 

’l*-* pagaminti. Vakarų, saulei tolTO ••*‘•91- Jie gilų*, vunden* šviesų pasklaido. Jo. tokiu put 
leidžiantis, gražvla* m-sigerė..*|mlvu tamsiai mėlyna, kuri,budu šviesos neša (>cr langu* 

j tume, jeigu nriratų dulkių, jvuiriuojasi *u saulė, atmaino- į j kambariu*.
Dulkė* *auk-- spinduliu* taip,rai*. Jie yru tokio* *|who* ne- Mok-liniukui tvirtina, kud 

{įvairiai atmuša, pasklaido. I*ri 
sidedu čia ir debesų garai, bet

. ir jų l>c dulkių nebūtų.

Kum teku Lietuvoj buvoti, 
visi tviituni. kad ten dangų,, 
jo mi-hn* yra gražesuė n i A- 
nH-riko, dausų Ir *k.i*ėuiu 
šioj dienoj llm-ago- gyvento
jai palšu, išbliškusiu danginu 
tesidžiaugiu. Kaltu ėia dulkė. 
„■■ ka* kita*. Sako. Italijo- dau 
gus nepaprastai gražu*. Italija 
jurų ir kulnų ap-ii)itu. Ju* (ai 
dangep tik vuai mulkio 
dulkė, Iriusiluško. deltų

• I Mokslininkui tvirtina, kud 
deltų, kud jie gilų-, bet deltų,'ant mėnulio nėra oro. Nesant 
kud vanduo pilnu* smulkiau oro. nėra nei dulkių. Deltogi 
šių, ueiumulumų dulkių, ku- ant mėnulio tai]* uiškų* šešė
lio- taip gražių vandeninu1 
varsų priduoda. Tu* dulkė-! 
taip smulkio*. a|>,kaitliiioja- 
ma, kud jam, imtų tuksiančiu- 
metų ant dugno nušerti, ir ta: 
jrigtt vanduo ežeruose vi-in> 
ne t lyku. Imlų. B«-t kud ežerų 
vandeni* vėjai, luingo* šlubuo
ja. jų gražybė lik* imt visados. 

Jeigu ote nebūtų dulkių, 
kanibnnno-s- nebūtų saulė* 
švioMM. 11>ti sauk* švi«*a Im
tų iKpapractei stipri. lwt td.

liaL Ant uu-uuliu jie juodi 
Mėnuliu šešėliui nuo že*uė« 
žrannttenu nėra taip atikų*, 
dėlto kud čia žeme, dulkė, pa- 
■ įturnnnpi. Jo, mėnulio at*- 
[•indį npiingloju.

Tokiu- ir daugel) kitų daly
kų apie dulke* a|*galvoju*t gal 
pasirodys, kud ir dulkė nėra 
jau tok- maža.* dalyku*. Ji ir 
praktiškuoju žvilgsniu nėra 
ku>u |s,*pu linu.

PtUKUi-

atra.it


Paaktadiaals, rag. t, UIS

Lietuvių Politikos Partijos.

FoSpmMttf ui tottų kainq norite pautr Jtnppų

i

pratimu, kaip aiškina Leonas 
MtaatUMM kokiam “Santa
ros" numery, etų* griežtas ti- 
kybinis įritikinimac ir to įsi
tikinimo gynimas, vadinasi, ki 
tai* žodžiai* taras klierikalia- 
mas jo klabiišmanymu 
esanti tikyba. Tokiu tada ji* 
skelbi* griežtų kovų tikybai 
Tai jau patvirtina santaros na
riai savo darbais. U to gali
ma butų spręsti, kad ir Baž
nyčios nuo valstybės atskiri- 
mų supranta vienodai su soci- 
jalistais, tik gal tai vestų į; 
gyveninių ne tokiais žiauriais 
budais, kokiai* veda bolševi
kai ir socijaliriai liaudininkai 
ra revolincijiniai socijalistai* 
liaudininkai*.

Santaros partija, būdama 

liaudim reikalais ir nedirba 
jo* tarpe. Ji apima tik musų 
tautiniai liberalę inteligentijų, 
lodei nėr* •luuUi*g&. Astro* 
joj tatsra Konferrarijoj ji 
turėjo vo* du savo atstovu.

“Laisvė,” Kaune.

* DEMOKRATINE TAUTOS 
LAISVES SANTARA.

Ta partija priguli dar prie 
tų partijų raHų, kuriuo mvu 
pradžių vada nuo “Varpo'’, 
Ligi Rutijos revoliucijos, jta 
viri prigulėjo prie to* mūzų 
visuomenės šakos, kurių pap- 
rastai vadindavo “pirmei- 
Ci»”, ir kurie dirbo ra vi

nis socijalistų rųšimi*. ra- 
si*]ūrlu*taiiii* prie “Rietavo* 
Ūkininko", jvyktu, vienok, re
voliucijai, kada galutinai pri
brendę musų visuomenė* poli
tiniai. ekonominiai ir socialiai 
jritikinimai apsireiškė apčiuo- 
pUunonut xnu«
oų viratanral, buvusi tuomet 
Kurijoj, parirtirata ralig įri- 
tikinimn į atatinkamas parti

jas, kada įuusų “pinueiviško- 
ji” viramneta atalta andart 
tajiaų soeijalirtinių partijų ei- 
< dabartiniai demokr. tarto* 
laisvė* santaros nariai pasiju
to nepritilpę prie jokio* parti
jos, vadinasi tamertl U poli
tiko* gyvenimo ribos, ne* visa* 
Rusijos lietuvių politiko* ir 
visuomenės gyvenimas buvo 
vedamas partijų pagrindai* 
Tai privertė organizuotis ir 

Ejuos i atskirų politiko* perti- 
' jų. Vadinasi santara* partija 

gimė Rusijoj.
Demokr. tartos laisvė* šau

tam kaip ir kita tauto* pažan
gai partija priguli prie vieno* 
liuiintnin} imnlrRIlŲ parų ją 
rųšie*. 8kiriari joodvi giri dan- 

---- 1- - - ---- i *- -KULUNfi pauara | uktv*. cmui* 
tara* partija yra prieštlkybinė 
partija, pažangu, gi-tikybų 
pripažjsta ir savo veikimo pa- 

M-J- ta *******-------a
knK*K*3onyDę. <Min*

partija, nepaisant aavo
_ttra_____t____v--------*_T_ —!J, _J.tUUūš iniriUMtinio vriao, vii 
dėlto nori Imti vadiaama aod- 
frihltai putijių am mO 
BrtaluI tai Jųj«»bHAJk i W

MUMMu 8oeijafiatų vardo y- 
pač trokšta Mataro* partijos 
vada* Petrą* Leonas. Jis lieta- 
(įių Petrogrado Seime net pa
ti vadino save lietuviškojo »o- 
eijalizmo tėvu; o visa partija, 

litartat noradam* visgi j oeti- 
jaustų aramynų gyvratme pn- 
tilpti nuo pat savo gyvenimo 
pradžio* ligi štaltai uoliai re
mta socijalistu* nei žingsnio 
nuo jų neatsitikdama. Kalbu 
čia aplamai apie socijalistu*, 
neišvardindamas jų rųšių, ne* 
santariečiai moka rasitaikinti 
ra visomis jų rųšimis, kų pat- 
virtiną Petrogrado lietuvių 

f Seimo atsitikimai, šiandien. 
* stoju* i musų valstybinį gyve

nimų tik socijslistam* Raudi- 
tankam* demokratam*, santa
ra* partija rišame jų remta ir 
eina visuose klausiniuose ra 
ja išvien.

IM Lietuvo* valstybės kū
rimo dem. tauto laisvės santa
ra Mi*» progrniiH- taip rašo: 
Liet u vu nepriklausoma, sava
rankė demokratine respublika, 
Lietuva* steigiamojo susirin- 

Ųkinm įkuriama, esanti federa- 
cijoje su kitomis tautomis vai- 
stybėmi*. Bet Santara neiškar
to reikalavo Lietuvai nepri- 
klaUMimyls-*. Ji npsvaigintn 
Ru*ijo* revoliucijos, bijodama. 
fku<l tuami reikalavimu ne
pakenkti Rusijos revoliuci
nei demokratijai”, kaip tai aiš 
kinn *<>cijnli«tai liuudininkni 
demokratai*), Lietuvų* nepri- 
Mau*omyl*‘* klausimu nekė
lė. Jai sVarhiuu buvo Ru*ijo* 

^reii'liucijn. kaip sakosi, negu 
Lietum* reikalai, jo* gerovė. 
Rusija* remliucijai ji |umuko- 
jo Uetuvo* nepriklausomybę.

"RAMYBE JUMS
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

Nauja nepaprasta Maldaknygei aZ Sį™
Kbbli Kun. Jono Jakaičio Momis

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

Kainos:
Audeklo apdarais AaZ/ia $2.01

Morocco minkšti kaina $3.50
Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Dramas” PuM. Co. 1800 W. 46th «t

O kada lietuvių Seime Petro- 
grad* Krikščiony* Demokratai 
ra kltamla partijomis pareika
lavo Urtaral mpriklMuomy- 
M*, matu* ra visata oooijn- 
listals, kad atduoti Rasijo* lie
tuvių vardu tos ųspriklauso-
mybės pareikalauti, nusproadė 
Seimų suardyti ir tol padarė 
išeidama ra visais socijalistaii 
iš Seimo ir greta jo sudaryda
mi kitų soeijalistinį seimų. Tas 
seimas savo rezoliucijoj dėl 
Lietuvos likimo jau vtaai neta- 
kartoja net žodžio “nepriktau- 
somvta", o jį paverčia neaiš
kiu, beprasmiu žodžiu “sava- 
rauk iškurnąs”. Jie ižsižadėjo 
pKy* «Kra MKI 
likimo, • paliko tai padaryti 
tarptantiaiam lnmgrerai, kuris 
ir ligi šiolini dėl Lietuvos žo
džio nėr* tarų*. Atkakliau- 
rial baadram Ssiam prial r«i- 
katavisnų LMaral nepriktao- 

das Petrą* Leonai Savo tiks
lai pasiekti vartojo tekių ne
švarių demagoginių priemo
nių, kad net toks ramus ir in- 
teligentinis žmogus kaip L 
Noreika neiškentęs pavadino 
jį viešai Seime demagogu. 
Taip iškarto 8*nt*ro* partija 
žiurėjo į Lietuvos aepriklauso- 
mybų ir takia bara jos dti tas 
Mųrriklausomybės kova. Ir tik 
vėliau i kelis mėnesius Po Sei
mui. kuomet ji pamatė, kad 
Krikščioaių-DMnokratų ir kitų 
partijų roikaiaviams Lietumi 
mpciklaaramybl* rado gyvų

(r*ratinioooa, kuomet įritikiao, 
kadRasljoarvvotiatiaidamo- 
kratija aei manyti asama* pa- 
gvrtsu idMtVTot hdb^u p***'* 
riati jo* bovj, kad ji art truk
do Brtaviaam sava bavį goria- 
li ir save taatiaių ir krttarimų 
tikslų aiskti, prisidėję prie 
tateuK^Tištarai aspriždaasa- si1®akyki* 

mybėa. Brt ir dabar, tai par 
mainai (vyną, Laoaaa laigeo 
darbo nuošaly, o daugiausia 
dirbo jo* kita* vada* St. Šilin
ga* (datar iš jo* išdoję.) ku
ri* labiausia prisidėjo, kad

i Lietam* aepriklaaosenyM* 
kovotojų eile*.

Ecmčs klausime santara nu
sistatė už žemės reformų. Jų 
mano taip pravesti 8udarama 
valstybė* žemė* fondas. Į tų 
feodų paimama vtaos tarusio* 
Lietuvoj valstybė* įstaigų že
mės, taip pat bažnyčių ir vie
nuolynų. Privatinės dvarų že
mės, priverstinai išperkamo*, 
o lengvom!* sųlygomi* įgyti ir 
valdžios dovanoti gali būti kon 
fiskuojaml Nustatoma, "kiek 
daugiausia galima turėti že
mė* dramose. Jei žemės yra 
virš to* normos, išperkama, 
nors vietos gyventojai jau bu
tų ir aprūpinti žeme. U to že
mės fondo duodama žemė be- 
žemiam* ir mažažemiams tik į 

laiksL Duodam* žemės ' tiek, 
kiek ūkininką* įstengta išdirb
ti be samdininkų Apie bend
rų žemės valdymų, t. y. ar že
mi'* nuosavybę palik*, ar jų 
l«naikin*. santara savo pro
gramoj nieko nesako.

Bažnyčios ir tikybos klau
sime. kaip jau esu minėjęs, 
santara yra prieštikybinė įtar
ti ja. Ji stovi už Bažnyčio* 
nuo valstybės atskirinių. Kaip 
ji tų atskirimų ves į gyveni
mų, nr taip, kaip socijnlistai. 
ar kitaip, itatar sunku pa*a- 

Įkyti, ne* nei žodžiai*, nei 'tar
tai* |iakanknuių tani klnu-i 
inui at*akvti davinių nedavė. 
Nora atvirai {msisakė, kad prietaisu*, riunčiamu 

.griežtai kovosianti ra klerika- tik*, tat tiktai iB 
Įlizmu. 0 klerikalizmas jų su- tad nei vienas siuntini

•) “Varpa*“ 1. 1918 m. 
jmsl. 9.

ją KABES DEPABTAMEM- 
TO PIRKLYBOB BORDO

Valstijoj Departamento Ka
rės Pirklybo* Bordo Rkyriu* 
praneša, kad revizija regulin- 
rijų, kuriomis siuntiniai siun- 
ėiamieji j kai-kurias vietas, 
kurių inųiortarima* yra leis
tinas, gali būti išsiųsti ta jo
kio atskiro leidimo, kada jie 
yra pervežami per šių šalį, 
arta per kurį nors Suvienytų 
Valstijų uostų. Aitu reguliaci
ja įvykinama liepos 21. ISIfl, 
pertaiso W. T. B. R. 810 iš
leistų liepo* 14. 1919 ir pratę
sia Rprcijalj Siuntinių leidi
mų RAC-42, kaip žeminu |m- 
aiškinta:

1) Specijali* Siuntinių Lei
dimą* RAC-42 tavo Muitų 
Bordo išsiųsta* ir juo leiilžia- 
ma eksportaeija visokių pre- 
kių. paeinančių iš kokio* nor» 
svetimo* žemė* ir skiriamų 
kitai kokiai šalini, ir kurio- 
yra vežamo* per šių šalį arta 
per Suvienytų Valstijų uostą 
išskiriant: 1) ginklu*, amu- 
nieijų ir sprogstančių medžia
gų, skiriama amunicijos dir
bimui ir brvirlinio telegrafo 

i* į Mek- 
•u tn išlyga, 

i*, skir-

ta* j Eurojių, neini* leista* 
šiuo leidimu, jeigu ji* uėrn
Moru* | DetfiM* iTBBctam, 
Britaniją. Grekijų, Italijų. ir 
į tų teritorijų, karią apima 
straipsni* 3. Mititariško*

AMERIKOS TAUKŲ SKAT- 
eros DIDĖJA.

i Aiaurės Amerikoj nuo seno
lė-* tavo tatai daug taurų, 
lo-t taltiem.-iein* žmonėms už

Ktauzult-*, Santaikos Prntoko* ėjus, jie taip netuietaširtlia- 
lu. taj*ričio 3, IMS, j įtartu- g.i naikinta, kad beveik visai 
galijų. I*i»nijų. Ir jų savastis taigė nykti. Paskutiniais tai- 
Ettrojsije. arta Daniją. Fame i^j* Ermdirliystė* Dcparto- 
Salas Vokietijų (ir taip-pat tų j menta* pradėjo rūpintis kad 
teritorijų aut kairiojo kranto................................................
Ithinr upės apvaldytų alijan- 
tų). Otandijų. Islandijų, Nor- 
'*KU6. Runiunijų. Srritijų.
(Švedija. Hveiearijų. Jngo-Sla- 
vijų. t'ecIm-Slni-akiją. Fintai-;<|irtiyrtėa Sekretoriui duoti i 
dijų. tat vijų, LIETIT5, E»- taurų miestam* ir viešom* j- 
tani jų ir Ismkijų. įtaigoms kurios juo* norėtų

2) Siunčiamieji *iuatintal auginti. Biliuje leidžiama gy- 
atėję į Suvienytas Valstija* vuliu* mainvti ra kitais A- 
traukiniu nr laitu, išsimtiimū IIM.riko, laūnj Mvininkais.

1* vi*o yra Siautė* Amerikoj 
apie 7,000 taurų. Kanadoje y- 
ra truputį daugiau, negu X- 
500 ir Suvienytose Val*tijo*e 1 
apie X<100. Tni yra apie 7 kar
to* daugiau, negu 1989 nu 
kuomet Suvienytum- Valstijose 
taurai tavo pirmų kartų akai-1 
lyta- Privačiai savininkai So- > mokina lietuvaite, ir kukių 
vienytam Valstijom tari apie dv*«4 įkvėpta. Iš ta tik 
2JJ00 iš viso skaičiau, šioje ša- idžtaugties ir didžinotie* reikta, 
lyje. U viso yra 8 bando*, ku-l Teko girdėti, kad rudenyje 
ria* priguli valdžiai, « U jų'***!* rtidaryti naujų 
yra fimdiibjilfe ------- *JTių Akademijoje. L y. Bu
to priežiuruje. Didžiaama ta- 
<ta šioje šalyje priguli Vidaus1 
Departamentui ir randasi 
Veilovstonc Nat tanai Parke 

yra apie 4.7t taurų. 
Kmithsontan Institution dalmr 
tari lutndų iš 18. ji randasi 
Tautiškame Zoologija* Parke. 
ŠVasfatagton, D. C.

Pirmoji taurų banda. |» 
Žemdirbystė* llepartamento

tie tikrieji Amerikos lijumų 
gyvuliai neišnyktų. Departa
mentą* paėmė 'langei gyvulio 
j *avo gluliij ir nesenai išleis
tame įstatyme leidžiama Eem-

|» RAC-42. gali būti paskirti 
į galutinų vietų arta agentui 
Suvienytose Valstijose išsiun
timui. Surašė gabenamų pre
kių arta laivo iukravų turi bū
ti jmžrnklinta galutina vieta 
ir šie |*žcnklinimni Ims per
rašyti ant muito manifesto ar
ta kopija laivo manifesto pa
rodyt* muitu koiaktoriiū.

3) Atsiutu* takiu* manti
niu* į uostų, gelžkelio arta lai
vo agentas turi paradyti Mui
to kolektoriui kopijų muito 
manifesto (forma 7812) arta 
kopijų laivo manifesto, arta 
dalį, ant kurio aiškiai bu* pa
žymėta* prekės, kurio* yra 
siunrinnm*. Aito kopija turi 
turėti:

a) Galutiną ]m*kirtų vietų 
sulyg augščiau jiažyinėto pa
ragrafo 2.

b) Rodžiu* “Sjieeiai Kzport 
IJcence RAC-42."

4) Jeigu siunčiama gelžkc- 
liti, muito kolektorius priim- priežiūrų, tavo įstrigta 1916 
■lama*. Iri* prrk<-* vežti į uos
tų sykiu su manifestu. Muito 
kolektorius išlrizdamas. Iri* 
lirekes siųsti Įm-iretmlanm. 
RAC-42.

Siuntėjų ntydn yra kreipia
ma į tai. kad pn-kės, priima- fh*i liaiati tavo įsteigti |a>r- 
mo* Suvienytose Valstijose. w : nai: viena Soli* Kili Pnrk. 
gali Imti sulaikyto* naminiam1 S’ortb Dnkotn. kita Pisgnb 
nambijiuiui arlm pavesto* įiNatioual Gaus* Preserve. 

Sorth Carolinnj. Kitos tando*. 
prižiuriamo* ErimCriiysti-s De- 
IMrtamrnto. randasi Montano
je. Krliiuskoje. ir Soutli Da- 
koloje. lh*|Mirtainenta< datar 
rengiasi sudaryti mažiausiai 
iu taialų. dėlto, kad išsisaugo
ti nelaimė* atsitiku* kokiai 
limpamai ligai.

stata* tnjio priimta. Paskui 
kalbėta, kaip daugiau pasidar
buoti ir paremti tų prakilnių 
ištaigų, dr. Kazimiero Akade
mijų. Viena ii narių tuojau* 
pažadėjo paaukoti $1U.UU išlei
dimui per KerijaiuPoaiaSkinde- 
rieuė pažadėjo dykai duoti 
svetainę vakarui, kuris tas su
rengtas tam tikslui. Tapo i*-<ir tikėjime. Patartina vistans 
rinkta komisija, kuri rujMiisi* remti tų Ak. rėmėjų draugijų, 
surengimu to viso. Komisijom kuri randasi kiekvienoje pam
inėjo M. Krensaitė, M. Mik- pijoje Chiragoje. Kad nei vir
šaitė, M. Acdicnė ir V. Kalnai- 
tė.

Apari draugijos reikalų, nu
taria prisidėti prie Katalikų 
Vienybės skyrio ir išrinkto* 
sekančio* ypetas. kaipo dele
gatė*: M. Mikšaitė. E. Skin- 
derienė, M. Bajorinaitė.

Sv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjos ant Turrn of Lake yra 
tai darbaėiaosios bitutės, ku
rio* niekuomet nepailsta dirb
damos ir neattižvrigdaasa* j 
jokias klintis, kokias tankiai 
prisieina sutikti Joms rupi • 
jaunoji karta. nes mato 
kaip Ar. Kazimiero Akademi

tinęs* College. Taigi motinos 
ir tėveliai privalo atminti, kad 
norint savo dukteris siųsti | r' 
High School. nereikia ieškoti 
svetimų Įstaigų. Mes turime 
savu Av. Kazimiero Akademi
jų. kurioje mergaitė* iguana 
netik reikalingų augštuanį mok
slų, tat yra lavinamo* doroj*

iil \Viebitos Tautiškame Miš
ke. Toji Immla susidėjo iš iri, 
tavo tai dovana Neur Toriui 
Znlogiškos Draugijos. Ji <la- 
l«r priaugo iki 1<K> gyvulių. 
!«• jokio iš šalie* pridėjimo.

šalį, arta |m*kirti kitų vietų 
negu tų. kuri imžytnėta aut 
priėmimo dokumentų, išaiš
kintų |Mragrafo 2. nebent lei
dimu* tni ilnryti butų gauta* 
nuo Karė* Pilki) l>o» Kordo 
Skyriau*.

Dėl informavimo siuntėjų, 
jų atvila yra atkreipiama j 
IV. T. B. It. 64::. išleistų kovo 
14. 1919 ir jiniiH-šantj išlei
dimų getieralio įvežimo prekių 
leidimo I’BF-.Tl ši* leidimu* 
upinio jgalienimų į Suvienita* 
Valstija* |»> tukinu už.-tnt'.i. 
kuri* bu* reiknliuijama* Su
vienytų Valstijų Muitų Konto 
vi*ų prekių, kuria* manoma 
•ių*ti per Suvienyta- Valstija- 
į kokių nor* svetimų šalį.

M TOWN OF LAKE.

Sv. Kazimiero Akademijos rė
mėjų dr jos veiikmas.

RK-iirrj* a co, 
I godosi Tart

I Liepos 30 d. Av. Kryžiau* 
|*arap. svetainėje įvyko Av. 
Knz. Akademijos rėmėjų dr- 
■u* -usirinkima*. Išduota- ra- 

limitas iš atsibuvusio tazaro.
Pasirodė, kad Av. 
luirnpijos rėmėjų 
daugiausia pasidnrtav 
iiuoIį no 
taip 
kaip tok 
Ai.
Mka 

I

Kryžiau* 
draugija 
ii vir- 

rnitstai kaip nukutui* 
ir 'laitai. I- h> matosi, 

■flakii'ėini prijaučiu 
Kaiiiuiero Akademijai 

ityta fcnust it arija, kuri tik 
ką nts|Miu.*.<linln. Ite jokio* pa

na mergaitė ir moteris nepasi
liktų neprisirasiusi prie tos 
draugijos.

M. M.

Kaygn Mytetoja ir Skaitytoja Donai!
Turim* gerų utekUų Mų knygų.

1 Apie Katalikų Tikyta. Tikryb*
2 Patarmė* Moterim* ....
1 KrikKiooyU ir Motoru
A flyvn tam
K Girtmldi*
A Katra md

tai lengva anlošU
7. Mariam Antimi* .
8. Arą yra Dievui .
f. Giordano Brau* ..

10. Kopetuiakm ir Galilėjus 
1L f aaeijatatų rojų ........
t: 8oeijrii*tų norai ir įtartai
13. Revoliueijonierių tarpe .
14. Apie Apšvieių .................

A'orolirrė. padavimai apie Av. Panų Marijų
Ttūhi Vadetve i> poter/ju. Nnrado, kaip daryti kontraktu*, iš

imti patentu*, kaip tapti Anie riko* piliečiu ir kitus naudingus 
dali kua ...

Dtint b< galo .
įrtirniMi
bnngtu. Yra tai IcngvL gražų* aceuoa vaizdeliai. 1‘aaiu- 

lumaa teatrų mėųėjanta. Kaina ..............................................
Bintu (itrtai. Pariuklm dainelė*. Telpa Joje apie 49 dainelė*.. .2Se 
Rudini Aidai. Eilė* Adomo Jakšto............ ...................................... 35e
Kttltli many daiao*r. Gražu* išaiškinimą* apie Lictuvoa mergai

čių mylim* ruu-lę................................. .
Aailaal. Ėdė* J. Mikuekio.........................
Arimo Aaarlat. Gražio* eilė* M. Guataičio. 
r*m.'dy>. Eilė*...........................................
Amžiam pa,ai Paarta Pdolu, kuria buvo audžia Viešpatie*...........
Rrri.-oriai, penkių uikuuų komedija...............................................
ttobi»:uKu G'pivaimaa ir jv ailaimėa. Labai graži kalba vartota iio- 

jc knyguje.................................................................................
Vgtaulu Ktmrtrlhtit Jlariot, atmiuimui ganau* didvyrio ir kry 

tinku pergalėtojo tie* Žalgiriu....................
T/rya«a tiarM. Lietuvna maria* fnrtepijanui. 
Aemaao l'ilayi. vale*, iš lietuviškų dainų........
Sudirv—mazurka. ............................................
Ktturiu Vffy AmeriliM !. H -K. Feitnrijm rtitmai
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5-toji Lietuvių diena 
Rugpiučio 15-tą dieną 

UUOC STOS (B. Mahaaoy JnactiM. Proa.)

PlBkSMS
55c

Lithuanian Development Corporatkm
320 Fifth Avenue New York, N. T.

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija 

MĖTOTOS ATSTATYMO BENDROVE bkmparaeta Baį* bW« «■» SLUMM Ta 
s*ta ji rapM Uabnn «MMnM a ne taMa «duHta»- Ji I aili>ili sesi UMMrtii

Po to, kaip Kristupas Kolumbą* atrado Atuerikų, per du 
šiartiueviu ieškotojų prietikių sriovė ii vbų Europos Ulių 
kaip pilte užpylė Naujų jį Pasauli.

beptiniolikto šimtmečio pradžioje. kuomet visų atmintyje 
stovėjo garbingi ir prakilnų* pp. Pilypo Sydney. Valterio 
Ralrigh ir kitų darbai, gyveno Belgijoje nekuria maža* vei
ka*. J b godžiai idaaaė, kuomet kalbėdavo apie įvairiu* naujo
je šalyje atradimu*. apie garbinga* kares, kova* ant jūrių ir 
suėmimų laivų.

Ji* buvo vienai!is grafo Kulk von l.inden *unu*. Jo tėvą* 
buvo augalo laipsnio, atsižymėję* oficivra*. Veika* mų*tė, 
knd ir ji> užaugę* dnlyvau* visuose tuo*o prietikiuo*e ir ka
riaut po savo šalie* vėliavų.

Nuo penkių metų amžiau* visų Kalėdų naktį ji* pia*i- 
mel*davo mažoje koplyčioje, sujungtoje zu jo tėvo pylimi Jb 
pašventė m\» ir savo ginklu* Kūdikėliui Jėzui ir prižadėjo, 
kad jb visuomet bu.- "silpnųjų jiega" ir pavargėlių pagalba, 
pruide primindamasTa. kuris gimė tvartelyje ir gulėjo ėdžiose 
Be te. jis padarė ypatingų prižadų, kad pusę turto, kokį in
gi* Naujam* pasaulyj* palvę* Matyti bažnyčių vieno kaimo 

:/.mou«ins. kurie gyvena netoli jo namų, kalnuo-e ir kuriem* 
reikia vaikščioti šešių* mylia* išklausyti *v. dienų Mišių.

Be to, ji* pru*. aavo Viešpatie*. kad jam duotų malonę 
j laumugot uurties. Ji* norėjo mirti, nuisiai ir narsiai knnau- 
darnu* u< koki nors prakilnų dalyk,: troško, kad niekada ne 

j rutarštų savo tėvo vardo garbę ir kad nedaailei-ių jokio dai
lia*, kuri* nepritiktų krikščioniškam nešertai.

t
I

i
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Lietuviai Amerikoje.
PA. .

kiek 
uaudingų dalykų p-)ė* Hali ten 
pupusakojauui.’ Apart išmoki 
mo ką nors naujo, turėsit* 
progos su naujomis ir malo
niomis aasipažinti.

Liepos. X d. čia piram ty
kia kalbėjo po parvažiavimo ii 
Europos p. K. Cssuidis, apeei- 
jalis Amerikos Lietuvių Tary
bos {MMUUtiuys prie Lietuvos 
Delegacijos Paryžiuje.

Apėėiai pasakojo ii Lietuvos 
politinių reikalų ir jo* gyven
tojų padėtį. Nurodinėjo budus, 
kokiais reikėtų prisidėti Lie
tuvos nepriklauoomybės darbe, 

tų—išlaukinių, kaip Moti, 
KoMako rasai ir kiti, taippat 
iš vidujinių, kaip šmeižikai ir 
diakreditatoriai lietuvių veikė
jų ir įstaigų, kurie ir kari“, 
dirba Lietuvos neprikiausoaiy- 
bei. Nurodinėjo ariami blčdj 
agitacijos, kuri yra varoma to
lų prie* Eksrkutyvį Komitetų.

Prisiminė taip-gi apie reiks
ią remti be’s’.rove*, kurio* duo
tų Lietuvai pagelhų rvkou- 
*trukrijo* laikuose ir keltų ja* 
pramone ir piridybą.

Po prakalbų vietiniai ageu- 

pirkti. Lietuvos Amerikos Prn- 
Bendrovė* *ėrų tų va

karų išparduota virš dol.
Prisirašiau ir aš, ko ir ki

tiem* veliju. Sterilu.

atakuoja. Jų tarpe yra ir pro- 
fcaijonalų, pav. p, K. Buriu, ir 
šiaip gerai išsilavinusių muzi
kantų ant įvairių instrumentų. 
Aiainlie jie yra susiskaldę: 
vieni iš jų sudaro Tactuvių 
Tautinį beną, kiti L. Sūnų be- 
nų, o kiti nei prie vieno, nei 
prie kito nepriguli. Tiktai 
klausimas, kaip ir kokiu budu 
menamas didelis lienas galėtų 
-.išsilaikyti. Samdymas svetai
nės, gaidos, apmokėjimas mo- 
kytajo ir tt aaiadų aramžai 
1 * *>•« -- — a —., - — Xa ~ i—* ,.‘PHąl. oupnilUun*^ •»* Ul’PKl 
to. kad per Naujus Metus per
eitų su pasveikinimais per bis- 
nierias, kario tečiaa ir<i ae- 
kaip “atjaačia.” sarragtų į 
tnKtM K119 Koncertu n*
tino* lietuviai ikišiol nelabai 
romia, o draugijos, rengdamos 
vakarus samdo orkestrą. ” Gi 
beną mus žmonės tik tada ver
tina. kada reikia kur veltui 
grajinti, pav. viešuose lietuvių 
pasirodymuose, demonstracijo
se, susirinkimuose, rengia
muose vakaruose L. Baad. 
Kryžiau* aaadai, dtdaUa* hai-

vTllmsI’ 
čių pinnosio* Av. Komunijos.

kurie juo* painioja naujose ap- 
linkybtoe. Jie išaiškina jiem, 
įstatymus, kuriuo* ateiviai 

pažįsta *u darbininkų atėjūnų 
hėitomii ir tarpininkauja tarp 
jų ir darbdavių; jie ižaUHna 
jiem* jų prtedrrystcs naujoji- 
žemėje, kaip ir jų teise*.

m**u» PIKNIKAS

Nedėlioj, rugpjūčio 3 <L, 2 
raL po pietų čia buvo aoraug- 
te didelė lietuvių ir Ukrainą 
drtnonst racija prieš lenkų ver- 
Žimųai į Lietuvą ir Ukrainą. 
M*rioriwa praaidąjo ii Ko* 
tohrorth gntvėo ir mdžinifta 
fcb"pwtoiNto vMui'imdnii 

dtdtianaiąja Kudid gatve iki 
30-tai gatvei. Daėjtu iki 3lMai 
gatvei, visa maršuojauti miniu 
patraukė j didžiausią dtrvv- 
lande—Grays Armory—svetai
ne. IfcotaŪMi priairinko dar 
daagiaa putoik.i Kalbėjo be- 
turi ukraipieėiai. virau* ang
las ir kun. V. Vilbtteitis, Av. 
Jurgio. r*<4nvių |m ra pi jos, kle
bonas. Paskui priimta bemlrn 
rezoliucija prieš lenkų užėmi
au Lietuvos ir Ukrainos te
ariu. Maišytas ukrainiečių ebo- 
ra* padainavo tris daina*. 
Ant galo IJHuvių Tautini* Be
na* ir ukrainiečių lietui*, su
ėję krūvon, vedant p. K. Bu
čiui. L T. Im-ik> dirigentui, iš- 
luklė keletą gražių šmotelių. 
Tuo ir pasibaigė įlemonstni- 
c-ija.

lietuviai iš savo pusė* Imlų 
daug gražiau di-umnstracijoj 
pasirodę, jeigu ukrainiečiai 
butų anksčiau užkvietę. Butų 
galėję turėti m- vieną kutiN-tu- 
ją ir pastoti- du dideliu cho
ru. Be*, ukrainiečiai lietuviams 
pranešė ir užkvietė dctnonslra- 
eijon. duodami tik tris dienas 
prisirengimui. Tokiu budu (*lc- 
velamlo Lietuviškų Draugijų 
■Sąryši* tegalėjo tik npgnrsiuti 
detnoli-traciją visiem* (leve- 
lando lietuviam*. Bet vi*-gi 
dctnon-tracijn pavyko ir sve
timtaučiai duug durno* kreipi-.

Gražu butu turąti lietuviam* 
vieną didelį beną.

Ruimu* Gray* Anuory -ve
lninėje. kuoiis-t l.iettivių Tun 
tini* lietui- su ukrainiečių le
nu susidėję* krūvon. ;*> indo 
vyste p. K. Buriu, nžgnijino. 
tai net jvetuim-s šieno* pralie
jo drebėti. Bekluu-aii* man to- 

galvą minti*: ar-gi ne gražu 
butų txd *C!». siiidc U»-

Laikraščiuose t.ko pntėmyti 
apie L. Vyčių 85-tos kuojios 
veiklumą. Vietiniai turėjo pro
gos persitikrinti apie jųjų uis 
lomą. Dar daugiau* patirs at
silankę rengiamąjin vakaran, 
kuris įvyk* rugpjūčiu 10 <L 
nes, apart lošimo, bu* dainų, 
kuria* sutlainuos gerai vyčio. 
J. Brazaičiu, išlavintas choras.

Bet apie ftv. Bafaafiaa* 
draugijų* veikimą labai mažai 
terašoma laikraščiuose. O šioji 
draugija pavysdiuga ir stovi

vakarų ir 10 d*L paavžosjo L 
Vyčių 83-tai kuopai dėl įtaisy
mo uvetainės; nupirko puikią 
liažnyčiai raudoną ka|ią- Da
bar ta dr-ja vėl rengiasi prie 
kito vakaro, kuri* įvyk* trum
pame laike. Nei šiltas marui 
oras ucatgrąrina jo* uuo vei
kimo. Kas svarbiau*!*, kad toj 
dienoj podraug rengia visokių 
rankų darbų parodą.

Makalo svarbą ir-gi supran
ta, ne* labai prielankiomis pa- 

,---------------------------------'•—..atrodė neturtingiems mukslci-
Įcimpijos hazaruoro ir tt IJo-Įviama.
tuvių benui tinka tik ten da- 3 a ,Mn> ir
lyvauti, kur ji* negauna užmo- p naraiaio* rodne prie 

k draugi!*

***** VBKrot lcvityj tttar- nurimt jonu muuriiiki-
rAKdf pilka £at\e ir pusti tnn« rotiir&f' vaiJ>UKiB>
bą, tai nėra loagvaa darbas. įįfolmfc, fr nnrmiginm-

N«n« manymu, Clcvelamlo čiais gėrimais, pasidalino gy - 
lietuviai galėtų užlaikyti vto^'retame įspodžitaa. Lietuvos 
didrij Marių basą tik tokiu " - - - - - -
budu, jeigu nekala* takiu beno 
butu rrikalu visy Clcvrlsnclo 
lietuvių. Tuu rvikalu turėtų, 
rupiutiM iMtavių

\ fauiciM 8ąryais. 8aniia ta-

! Jo*, prikteasanėtos prie 8ąry- 
. šie. rcttgdamoa vakaras-balius 
' samdytų beną, ne visą beną, 

tik iš jo susidarančią orkestrą, 
kad visos draugijos nuo savo 
helių pelno tokį arba tokį uuo- 

r Stanį įkirtų boa* patoikynmi 
; ir tt Tada hmm* vdtm turštą 
' dalyvauti visų lietuvių viešao- 

*e susirinkimuose, paroda vi- 
’ mirose ir tt Vardą tokiam 
‘ įmūri duoti ne Lietuvių Tauti

ni* hena* ar liet Runų benas, 
bet visai kitakį, na. kailir lokį: 
(T-vetando fūetuvių Bena*.

Jeigu ši tok* sumanymas liu- 
, tų geras, i nešu ClevidaiKlo Lw- 
. tuvių draugijų Sąryšiui tą p*- 
, svarstyti ir, kai|*i užmanyto- 

jas, pirma* vieno didelio lietu- 
, vių In-no įidan paklosiu 25 iki' 

Tada sužinosit ir mano tikrų 
! I«vardę ir patirsit, kad aš 
• nesi/ muzikantas, nes nemoku 
' grajinti net aut žilvytinio 

vamzdeliu, nei jolcis agitatorius 
' tikini mylintis muziką, ne* pri

pažįstu, kad muziku turi dide- 
| lę žmonijoj įtekmę ir kelia tau- 
. M* 
i Jeigu mano sumanymas pa- 

•įrodytų negeras, smagu butų 
, išgirsti nsujus.

Clevetandieli*.

vrnimn įspūdžiais. Lietuve* 
Vyrių jaunimas palinksmino 
savo dainomis, nes padainavo: 
“Kiga garsas nuo rabežiaus,“ 
“Ant tėvelio dvaro,” “Bernu- 
Mi uimiigok" ir kt Jaunųjų 
lyrių eboras sudainavo “Gi- 
riųj MHa bėginėja," "Seule. 
U tikėjo” ir “Sviesi naktis.“ 
Už puikų sudainavimų p. Nile, 
ui* pavaišino visu* daiuoriue 
šaltakoše.

Moterėlės. b<i>ėdėdam<>* prie
angyj ir bežiūrėdamos į rūta* 
ž—2 V14,r n m* m* , _—K2UL* lyVMBria* g**l*tns 
kaip pradėjo traukti visokias, 
nuolat skambėjusias Lietuvoj 
dainele*, tai nevienas ateivis 
galėjo jausti* sėdį* prie “I*, 
kužė* samanotos“ savo soti- 
nelyj—

Dar jaunimas žaidė viso, 
kias lietuviškas žaisle*, šoko, 
linksminosi iki vėlam vakarui.

1 įauginus tokių smagių susi
rinkimėlių!

Rugpjūčio 10 <L ajHv 7<> vai
kučių vis prie pirmo* Ar. Ko- 
■uunijo*. Tum<- ncdėldietiyj 
laukiama svečių kunigų.

' Pranelis.

PITT8BUR0H, PA.

Lietuvių motetų klinha* 
Pittehurgire bunda -išrišti 
brungmi* pragyvenimo klausi
ni*. uiokiūdaniorio.' geriausi'i 
budų konservuoti vaisiu* ir 
dn ršove*. 
kiekvietm 
7 -ti vai.
pri* Orni-by Purk, 
suorganunoia* p-lė* Loi* Run 
km iš Tarptautinio Institute 
Klmb-it vadovauja p-lė liuli ii 
Stote Collegc.

JU gssuta .skaaM

KLuba- susirenka 
kelvcrgu lukain. 

Coiumuuity liuli*'
-Ii* liuli-Į

VARTOJA DAUG KALBŲ.

San Fraaciico. —- Nnvo uie- 
tiniaim- rnporte valstija* emi
gracijos ir apgyicudiuimo ko
misija sako, kad kuomet karė 
prasidėjo ji siuntė drafto įsta
tymus. kuriuos visi turėjo ži- 
nuli, purašytn* Iii kalbų.

Komisija nesutinka su didu
mos viešąja opinija, kad žirni- 
jima* Amerikos kalbos yra 
reikalingiausia* ateiviui daly
kas. kuii suprasti Amerikos 
idealu*. Komisija tiki, knd 
pi u nešima i u**hin kallmje yra 
uprtliota dali* Ink kokio o**»- 
Latvio Anieriksnuscijo* pro- 
gramo ir lankti kol ateivi* i> Į 
muk. angliškai. I*irm negu l*i 
*ti jam susipažinti su Ameri
ka. butų iguotuuli iliilžiuu-i 
reikalą jo apsišvietimu.

I*a*iieindami ant šilo* trori- 
-jo* Kom:*ijor Biuro kalbėtojai 
įeina prie vsI*iųop *v«<|fnlmi 
čių ir jų prigimtojo kalboj*! 
-«■ >■ h r. s u»uk tųp^ dal' km

8iuMTnmnMA8 kbasa. 
ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ.

Valstijos DcpartauH-nto iša
rės lNrklybos Botda* paskelta- 
permaina* Specialiame Ex- 
portų leidime RAC-52 (W. T. 
B. It SU, laida lie|io* 14 <L, 
1919 m.), kuri* a]*ini* kaiku- 
rinea nuntimui į a* 
žali* trasa, pradėt 
liepos 21 d, 1919 m.

I) S|Hi-ijali« Raporto l*-i<li- 
mes RAC-52 yra išleistas per 
Post Offiee Departamentų, juo 
leidžiama Hckviraam vietinė* 
kranus vietininkui priimti be 
ypatiško cxporto leidimo.

Siuntiniu* įvairių dalykų, 
išskiriant kviečiu* ir kvieti
niu* miltu* (dri kviečių ir 
kvietinių miltų žiūrėk W. T. 
B. R. 797, laida birželio 30 <L 
1919 m.), kuomet siunčiama j:

Kurių noro žalį Vakarų He
misfera arba Afrikoje,

Kurių rara šalį Arijoj. O- 
keanijoje, iaskiriaut Arijo* 
Turkiją;

| H-kais'-ia* Europo* šalis: 
Belgijų, Praneutijų, Didžiųjų 
Britanija, Gra&ijų, Italija w i 
tų teritorijų, kurių iaima tre
čia* militario anristiri jo* pro
tokolo skyriau lapkričio 3 <L, 
1919 m. praraataji linija. Por
tugaliją ir Ispanija sa jų ko
lonijomis ir protektoratais: 
taippat Ilnaają Farao Sala*. 
Vokietiją (taimeri tų teritori
jų kairėje Kbbio pusėje, kuri 
sriimta alijmMų) Gtamdijų; 
Norvemjų. ■llHIIlUl,
Kerbijų. AvodlK Svriearijų, 
Piety-Mavijų. MmdRMkija, 
Einlandijų, T-atvijų. Urtuvų, 
Estonijų ir Is-nkiją.

21 Siunčiant tuo *|>erijaliu 
leidimu RAC-'d nereikia duoti 
jokio* aplika<ij<M, kad gauti 
leidimų, nei paradyti tokį lei
dimą krasa* ririfahdtm Jei 
siuntiny* yru Airiam** asme
niui. kurioje nors šalyje, nuro
dytoje pirmame paragrafe, tai 
įis tik, kiek lieėiasi Karės 
l’irklybo* Sekcijų, turi Imti 
uuaesta* kra*o* viršininkui, 
paženkUnaut ant apvynioja
mo* |M»|»ero* sekančiu* daly
kus:

a) **Sliip|*xl uudcr Espcrt 
LiveiiM- ItAC-'iA”

b) Surašą siunčiamų dalykų.
c) Vanią ir adresų siuntėjų. 
<1) Vanią ir adresą kam

riuučiumu.
(Kuomi-t MUiitinys turi mui

tų ženkleli arlia invoice, kuria
me uprašomi siunčiamieji daik
tai, tai surašo dalykų nereikia 
rašyti ant siuntinio viršau-».

3) Visi siuntiniai, siunčiami 
tipceijalio Evporto Leidimo 
11A C-oi turi būti siunčiami 
knisa ir incina po Krato* Dc- 
|iartameiitu rcguliaeijomi-. 
Y|mtingu domu kreipiamu j 
tai. kad l’urrrl Po»t siuntinė
jimu* šiuo laiku tarp Suvieny
tų Valstijų ir kaikurių šalių, 
]<aminėtų pilnumu- i>aiugtu(e. 
du r nėra įsteigta*.

Ii Siuntėjų domu kteipiama 
j tai. RA C 5? neleidžiu *ių*tt 
nariams Suvienytų Valstijų 
Armijos Suvienytų Valstijų 
Laivynų arki Suvienytų Vai 1 
*tijų Jurininkų Pulkų ntliu or < 
ganisnrijotas, kurio* yru *u*i 1 
rišusiu* s o jai* ir kad visi to-' 
ki* siuntiniai turi būti *iin>< ta 
nu pagal Spevįjali Evportn i 
Leidimą RAC-33 ir sutinkant 
tu Kia*o> Itipuitaiuento n-gu . 
luajoiut-

Dr-cte Švento Alfonso

Ned^ Ruffp. 10d. 1919 m.

BERGMANS DARŽE Rlvrslb III.
Pradžia 10 vai. ryto Įžanga tiktai 25c.

Diktantus liūs nepaprastas štai kas |Hrmutinis iš
rūkys pv|>ke tn> gnu* hax a cigarų, o pora kurį dai
liausi* |mšoks gan* įležutė saldainių. A|<art to dar bu* 
kitų imtnarginimų taip kad viri bu. užganėdinti.

Kviečia nuoširdžiai visus.

ikstxpii«««»s

Liet. Ūkininku draugijos

DIDELIS

v.w.nn&

Pult Crm

Pradžia 12 valandų dienų. (žaaga 25c. TpataL
. .............................. .....................t.............................................
Gerbiamoji Lietuviai ir lietuvaitės :-

Nuoširdžiai užkvieriam tamstas ko skaitlingiausia 
atsilankyti ant šio musų (išrengto gražiau* Pikniko, 
augšriau* nurodytų dienų ir virtų; ne* ši* Pikniką* Ims 
puikiausia* ir *magiau»ia* kokį kuomet nors pirmiau* 
Chiragu* lietuviai yra matę.

Bu* įvairiau* turinio žaislų. Nutiks lm* |raikiau*ia 
ir griežė naujausius anglišku* ir lietuvišku* šokius.

Nepraleiskit šio smagaus Pikniku.

širdingai kviečia KOMITETAS.

I

DR. IEŪ AWOT1N

PAIBiKOJIMAI.

l-.r.l.l.. ■
auiimmiMUh* >«i km o 

nurUutuUž toki aulratNuUI'H »mioli 
A traks'ik «(e Aą«aa» «4rv*«j’

MAMtOtomo Atrakau .k U. 
liU w. M M.

TH. Varai*

II
ANT PARDAVIMO.

*• «kr< kMurtsnj W«r<«Ma valai*. 
J*»L ***** <vr». iMtrtela Ir R|>-
tvertu. Arti ®rry twtiu*«*v«t|. k.ihi 
laiimsRt. te*«tl* FVVMhua ir Malate* 

h»Im itMm »ni»* •»<«.€ 
b.Ht fokai setnu. Osifls.u
■epapraM** IsargeiMA. tMpratefekHa 
•Malk* tekit*

John Druktinis, 
209 Wi*oonrin Str. 

Kenosha, Wi*c.

l'eriMl •*»«<« 1>1» rtoMpjvvąv tartie* 
n J 9ž»a® f*ai«r |C Ikaiiiuooc lat-
kristfrl) Ktttn >« JtMfl aute K

*><IM >ta |i«ti*l«ia f»»4r* U- IX
Ką* nutetryt'j t-nkl Iatiuo4rl| tr 

HiAM pt«nrM«| ak d v* tinj
,\k»h-«alMta

Claarl^ Amą - 
|»4| >. 1*9 u lute Hr*. < tardei

- T ' - •
V«tae«f9 r*4b>cn4»a Fra ila|

AiH t«.«t«<-•«•»*<•« mr«1mt-> km • 
S pS«l*»S"rus |Hi f kalhlMtlU* 

tr T>tr«—<4t«* Ii.ari
••»««•*■ r»Hu net* k*hm

AtM*aukHa;
*••1 Abrrdrrąi M r. Ctekasa,

iruUlMMMO
Kun» *>li tnadti mmaImui 

i •««*<• bUMMVnų. * 14 <414 rtOfa
tsntoMt verteli Uiti
U bei abalBAl
B«i« <*•(*£•* |«Alti' 
r<». *t»* ttikąi rit

autaiaafrih
1

U- rr»«

Am* r<r<4
>•••* t4fF< "**4 tž H>»te 

ų AUsAeuUld

ui* W. U btf
I lu>r»

Pžfltil r. «a*4» 1
|r><o v aaitftti » M, • r .
1^5 teb Tunų |*G4rita« i fitit'a
PatUkrt* f*»* latiiamaų »a* «*•*•*>

<’« tos*

« tate

t alų* 
in t* tam 
H4 ••

'k Rnr<

K**. III

Mi'kjkh kiniu*** ir X>«*4<talne
X >rtU*v ir Mouttiikv

Mutiu »U<em« tt yj-atlžkti* tnuklM- 
n.*» |>«ro4)lu« jua Uostų į trwuM 

| laibų.
Mm tuntu* diJttiuaiv* tr

' tiiua btnnma <><*><a ick :r aiuNtso 
- •Ljrtu*. kur mts MMfMflN
i Ii ą kuom*! jų* LjMGM

E-ahtraa karaOH** u<aA.»m citatų alto- 
vttaoto ak>n«'taa.

J 4» aasil* Uit* 14* *<J”• * IaBKfU i» 
bamafjt* n»u> | tu- * «-Ua laikM M 
4h »ų it raliarr JGtitl 
kai |*a>< kaiM

IVtrtt>“« 4a»v.nA* g»a<a! Ju»u
. rų — »♦ U a*ail>« arka dydtža, ir M« 
lų ma4 j kajr<«w

MAkTkJl MOMOSOM M ROOfc
4. t. Kastete**. itinteCMua

F*r«kr>iwM i» III M- lateaUa M 
I 1H X M*la «u«t> UaM* tdbM 
(Attidt < UW*.
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CHICAGOJE. *
.......... ................ , ........................
KATAUKItKOS tVKNTER 8UK0NFI8KU0TA MO 0A-

_______ UOKŲ DEGTINt8.

BCHICŽGOSLETOVip 
IOLOIIU|I

■T-.U.'g

d.

d.

CHICAGO TURI 750 NAU
JŲ POLICMONŲ.

Kiti 250 policznonif bus p&imli 
j porų savaičių.

(liė-iigu jau luti 75it naujų 
policmouų. Visi buvusieji ka
reivini ir jurininkai.

Trape pirmiau priimtų poli- 
eŲoa tarnybon keli parinku- 
netinkami.

Vienus iė jų suurvštuotus už 
vagystę. Kitas laivę* jau ka- 
lėjtaw> už lokį |«t |>rariir«ri-

Tad Šiandie kandidatai į 
polietiMUai- egzaniinuujaiiii la- 
hjaup atsargiau.

l.ikttMeji 23*1 naujų |mlir. 
manų Im* įminite kiek |m- 
kiau.

Nauji |«»lirm<<nni kul ka- <|e 
vi aavo militorinę uniformų.

Chicago- policijai pavytai 
surasti dn vaiku, kuriedu pa- 
atsakė. kad pažįstų tuo* žmo
nes, katrie pastaromis dieno- 
tes padeginėję namu- tlūra- 
nk

Policija neišduoda tų vaikų 
nebus nuimti

Suareštuota 1* žmonių.

Vidu jinių mvke 'ėiu l.u|< I tu 
tiuu* i»fi-« k«h aveut.il -'ai* 
Hih-1*li<i Elpittu tin-Į* rbili.. i- 
♦ir nuo tliirapu t -n.<-kė ,|..- 
:inė* dirbtuvę.

ržkhiĮ*- -tikoni'i-kavu dau
gelį įvairių mašinerijų. ;ciėf.ė 
2tfl gnlionų d-:’litr-- i< vi-a 
tai atralvtiu fltii-ajuti.

Di-gliti* alra-ta taiėkntėm;. | 
|K:liatdyta U|e-jr l*u\.

Suareštuota 14 žmonių.

I t>. S. JUtOS kUO|MIS 
rimus žinotum. jog knupu* 
siriiikiliiu* Vėl perkėlėme j 
diIduiiiu.** Taigi ati-iuaMir
t.loĮ.U : <l-lllllklllltl llll. m«lė 
!i> „i, iii-zpji.ėio |<> «j„ tii>>jau 
pu lunimlde. <<ainpij». -vėtai- 
la'je.

Kiekvo-tto nario pan-i-n Im
tinai n'-ilsiiky ti tau sudrinki- 
įimti

» U TOV/N OF LAKE.

KAMPANIJA PRIEŠ AUO
STAS PAGYVENIMŲ 

RANDAS. \

Chicagož- |>rn*idėj» knm|miii- 
ja prieš inibrnugiiną |mzyve- 
ninių randų. Miesto tarytai, 
nuskirta komisija n-nka fak
tu*. kairu- aptartniiu-nlinių 
namų savininkas yra pakėlę, 
rambi, ir kaip to. rando, yn 
dalelė*.

Vra sumanymą, ir šituo* 
profileriniukii* kaip mir* su
varžyti.

Taq«- namų savininkų su
tinkama ir tomų atkaklių žino 
nių. katrie tiesiog -ako. jogei 
jie -n -nvo ntio-avyta'-mi* guli 
daryti ta. ka* tik jiems (at
tinkama. Girdi, jie gali kaip 
l«linkanta kelti randa*, ly
giai kaip ir mažinti.

Kni-kurittoM- a|mrtnineali- 
niunse namuose rambi- ;mk<4- 
tos ligi 73 mm*, ir augšėian.

H0IAI PARDAVOrtSIA 
raM4IR CUKRŲ.

\ • t •*.. ■■ ».j- j*’. '

Chiragnje pakeltai nauja- 
arananyma m liksiu atpiginti 
fŽNM 'f cukrų. Mieste lureių 
i-UilCta vtaa eik- muniri|m1inių Į 
stočių (krautuvių). kur žmo
nėms bus |«r<taviiiėjanui* |ūe- 
nas po 11 centų kvortai ir 
cukrus po llc. svarui.

Tu sumanymo autorių* yra i 
auaBcatingumo komirijauie- 1 

tina. Jam pagrlbou eina auti- < 
profiteri ninku aųjunga. I

PricS pragyvenimo brangu
mų dažnai pakeliama gražių ' 
sumanymų. Ib-t *umanymai i 
sumanymai* ir |ut*ilieka. ,

Tad ir pastaruoju pasidžiau- < 
gti nėra reikalo.

CTereisnd. O, rugp. 7.—I'ž- 
vakar Siaurinėj (Ibio valstijų* 
dalvj siautė Imi-i dektrikinė 
vėsubi. Kiek sužinotu. 4 žirni
nės žuvo, daugeli, žmonių )<n- 
vojingui ir b-ngvinu sužeist:*. 
Nuodaliai mmmryta-se ir jn-

Yiruomeaiiki Kursai.

I
Ncilitip*. S ai.. «

vak vr.karc. Mv. Kryžiaus 
ra pi jos svetainėje įvyks ii ei- 
Iė* |i-ukioliktoji kūnų pamu
ša: ••Rymo vyskiųmi turi hv. 
1%-tro valdžių." kurių duos 
gvrb. kun. I’r. Iluėyi.

Viri gerbiamieji kursų lan
kytojai teiksitės taiku susirink 
ti. Taip ui kvočiame ir tuo*, 
kuri* dnr nelanko. turi pruile- 
■ta lankyti nuo šios divtms. 
Nes visiems lankantiems šutei- 
kiniui daug ]iamokiiiiitių.

MOKSLEIVIŲ ARTISTŲ 
DOMAI.

Aiandie, L y. rugpjūčiu 8 «L 
vaL vakare, šv. Jurgiu pnr.

rv«<aim-jr įvyks veikalo “Csm- 
■iliiua Faeultatis" n-priicija. 
Visi moksleiviai ir nmkslcivėa. 
kurie turite |antm rob-s, malo
nėsite atsilankyti į reprtiriją.
“(’uoMlimn Facultatia" Ims 

sukištas suimto* vakare, rug
pjūčio lti <L, L. m. Tatai lai
kau jau viaol trurapM. 
steogties, kad lošimas kogr- 
riausta išeitu.
“Itepclitia eid inatcr studio- 

rum."

VISŲ MOKSLEIVIŲ DOMAI.

Ii NORTH 8IDE.

JŠ TOWN or LAKE.

Kp. Salininkas.

v.

Rezisoritut.

;.»u

nu- 
šal
ie

Į sic negenda. Laiku nedaug tn 
rime. Pabaigoj'Šio mėnerio lai- 

|va* ilei* sn drabužiai'. Tai-gi 
kun* itisiiute kų uui* aukoti, 
malonėkite nesjvėluoli. Drabu
žini ir šiaip visokį įtaikiai yra 
priimami kuinų dienų, nuo 7 
iki !• vai. Av. Kryžiau.* pniap. 
ii'<Aykb>* kambaryj. Kmuite 
ta.- visuomet (Minu ka' td. kų 
n'iie" i -vetainę.

k
K V'
i v -

I--—. *5 ' /-Vi

p
l.ie|Hi.- 27 d. vietinė laitai 

Xn jungus kmųia laikė Į iiriiM li- 
ui -iisirinkiiuų Av. Kryžiau* 
|*aiap. svetainėje. Nežinia ai 
lai di4 vasaros karštu oro. ar 
taip iš papratinsi, susirinki
mas buvo neskaitlingas, tau at- 
♦itaiikiusieji lutvu pilni gyvu
mo -i noro dirbti nn-lnirių g -. 
tuvi-L

Visųisrma mkč raportai 
Ih-legatns iš IaUL Nųj. (Vntro 
pranešė, kad umsų kuiųiai yra 
imskirta aukų surinkti HUNUI 
dol. •U-l atatyum tiaštaiebims 
luinsi.

Gniui ilgai svarstyta ir gal
vota. kokiu budu galima butų 
tų sumų surinkti, liet kadangi 
musų |>a<tangėje yra nepa
prastas judėjimas, krikėėio- 
nys-ilemokratai lo-gabt užsiin
teresavę tautos reikalais. 1- 
ItnreL Kryžiaus šelpimu. Uit 
minėta rinkliava kol-kns atidė
ta lu-npriliuotani laikui.

Išrinktas nauja.- finansų raš- 
liniukas, p-as M. švaikauskas. 
P-a* M. Nvaikattskas yra peri- 
žymėję* labdĮtrybėje. laimin
go* klotie* Majai“ raštininkui.

Tarne suririuirinn pdė O. Po- 
raitė paauktda #4.(Nl. l’ž aukų 
jai padrtate*

Pia pa^paR* trumpa apy- 
sicailų iš praeito pusmečio, t. 
y. nuo *aai*o 1 d, 1918 metų 
iki U«(ra(><Li 1919 urate

UriUa Oauten teri« ..............<T_“
__ <-Al Ctp ••••

N no vakaro su išlaim. 
vargonų ....................

Nuo antro liazaro...........
Kapinių dienoje, gegu- 

žio -iii d.
Av. Antano dienoje, bir-

Mm, 11 A...................
“Tag dar.” biri, lfl d. 438.2?

.tsstur 

. iM.fr 

. 34X7-

70.01'
42-V

r.i.sr,

Esi Per Jaunas Kad
Jaustumeis Teip Senu!

taip tavo patenku! Atgauk ravo įveika- 
« jaavu iakataa jaunom dtaoom kuomet

av* tentą, (tateute tan vateao yra 
HDa kariao tavų tapjaaa autaiaya. lakate ta aktai 
adaagi urna patya nautetekmae raruMatekun. Rai- 

Nereikia daug rūpinti*. Neperaivalcykite. nepersigerkite, 
neperddirbkite ir t b Pilna* balansu* smegenų, muskulu ir nervu padaro darbu 
gairinta Kuomet sveiku UMOMt jausiesi ir jusnu neriviiiit Mi SKt^.
Doana yra pagalba takataafite iamate

X: .baloj, tugpjučio P «L, 7 
VUO-C sieksiu |mnw milijonų -ai. vakare, Av. Jurgio parap 

. vrtainėje. prie 32-ro llnce ir 
A'ttairn ave. yra šaukiamas vi
sti --MAsleivių imskutiiiis prieė- 
M-iminis susi ri tiki litas. Ais su- 
siriukiuuts yra kiliai svarini*, 
te-* yni prieš seimų. Turime 
.ta r a|>larti-a|>kallM-ti daug 
svarbių italykų: išrinkti darbi- 
uitiktt* Seimo vakarams: ii-

•52.11

dolierių. Apie 311 šeimynų bu
kinai n< teko Įmstogi-s.

Trys žinom’-* žuvo mieste 
Voungstou-n. Iš tų du xnilm» 
užmuš.'-, gi trečia* žuvo pri.i- 
gtaiub-* prš* nutraukto* su- 
riekt rikuoto* virk)*.

Ilrllevue (Mitvino gatvė*. 
Viriui* vaikas brido tokia gal- 
ve. įpuolė vandens nuovadu* rinkti <inrbininku» išpuošti 
skylėn ir nuskendo. nvtainf ir tt.

Tiffim- vanduo užliejo apie j Seimo Ib-turimo Komisija 
■AKI namų. Zmonė- vo« -ti«j«.in dnibuojusi kirk tik gali, kml 
imls-gti.

luibjuu-in nuki-tilėji-. A*|i. iiasrkniiium*. ta-t imti viena 
Innd iMivietas. anot taikniM ių komisija nieko ne|mdary*. jei- 
pranešimo. '.;u visi imAsleiviai ir mokelri

Apie fili tiltų įvairiose vielo-, v,-.. jnį nefuigelta’-s. Tatai visi 
*,. vanduo nuplovė. Ihiug.-ii- moksleiviai ir timksli-ivės esu 
vieškelių sugadinta.

Fermeriai neteko dnugrlia 
gyvulių ir galvijų. Iutimi nu
kentėjo įienuvnlyti kviečiai ir 
avižo*. K oriui i vietomis -iiinai- 
šytn *tl žeme.

I'riinešam.-i. k.id daugel tie 
to-e žaitali -ilderinę l.irtm-rių 

mi* dienomi- piikeliiiuui kovu kluonų -u javui., 
prieš inui-to pr'ofiti-rininku- 
Prie to* kovo* prisideda mie
tas ir valstija.

Prieš grntid jury bu. |«i 
šauktu vi«n eilė liudiuitiki-.

Lnbjuii-iii bu* iitiiitiii migau 
profiteriiiinkai mė-o-, luto . 
•įieno. cuktuii* ir ledo.

Viena- cukrau- pirkly s t'Iii 
cagriji- tvirtina, knd liž cuk
rau* pnbrnti'.-imų yru knita pr. 
ti šalie- vyrtausyls-. Ne. ii 
leidžiu daug cukrau- gnls-nti 
Kuropon Cukmo* tad čia tr- 
perda ilgis u-ia ir jis bnmgu«.

Nvkiu ..........................*U53fK21
Bravo lov-noflakieviai! Dirb- 

kime vienybėje, nes vienybėje 
galybė ir vienybėje būdami nu 
veiksimi- didelius darini* tau- 
tm> ir krikėčimiijoa labui.

Tyla.

MIRA SUBADYTAS VAIKI- 
NA8

Viena* kareivio 
vaikina*. George 
4924 No. Ijiu-rence 
mirė.

Militnrinė tarylia 
dynuis. Ta taryba
pan neįsib-idžin iu-i polirijo*. 
nei valstijų. prokuroro ofiso 
atstovo.

sulmdytri* 
Fkining. 
ave„ jau

varia tnr-

«nvo tnr-

KOVA PRIE* PROFITERI 
NINKUS.

Federaliu prokuroro ofiw 
Cliieagoje |*a>ke|btn. knd to-

i.. I Žmonės sako, kad tokia tad- 
-i elektros vėtra šioj vnlstijcj 

[buvo siauriusi tik 19<>1 melais. 
I Prnei* daug taiko, kol bu- 
;-užitiotn tikri nuostoliai.

CUKRUS SKIRIAMAS BI 
TEMS

I

tikini Moksleivių M-iiims butų

te Sirdiiigni kviečiami nlritati 
kyli j viržmiiu'tų sueiriiikiuu) 
ir prisiiliMi prie surengimo ta-’ 
pnpuoritiHi eeinm ir jo vakaro! 

Seimas praiidre rugpjuėiii 
17. d.

Losdottas, rugp. S. 
lijoje bite. |udi<-tė Iradn-. #ta 
r< • inntdo admini«tm1oi 
leidiniu liitine įrišta duoti ril 
krnu* kiekvienam aviliui 
Iii .varų. Tuo k.diu norima ld 
te- išgelbėti ntlo pragaištie-

A n

•v. KAZIMIERO DR-TtS 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai:

1414

1424

111?

Kviečia Valdyba ir 
Komisija.

Pirm. Joną* Siauriai. 
Nesr York.

Viee-pirm. Jnota* Bubnį*. 
So. lOth St.
Fui. irkr. Jimaa Kunigoni*. 
Alaliama Are.

I’rot. arkr. Kazimierai Smai 
ilFtunai. 1017 Snifts Are.

!žd. Antanai Cižauekai. 1S1H 
Xrw Torte Are.

Kanu »|.4> Kaziialcrua l.ukib 
ir Jonai Jiėča.

Mnrialka 1‘ruiuui Daugirda.

Snūriiikimai atributą kai antra 
nariėl.lienj uhih-mo.

Ii TOWN OF LAKE.

Svarbus pranešimas.

Visiem- juu žinoma, kad dn 
Imr renkamos aukos l_ llaiid. 
Kryžiaus *elpėjų skyrio. Pa- 
silvetilr aukų rinkėjai eina |*-t 
itntmt- ir renku kas kų aukoja 
dėl mu«u suvnt inisin brolių n 
•« • iėių tėvynėje. Tei gi kirk 
įima* >«a* akykite mm 
ko*. Aukokite ka- kų gn
ku* dtabulį- ka» i* avalinė* ta-i 

Į iš valgomų daiktų, žitmmn, tai

A'

Xmmm ir Mt»« anl ts*r4avt»»a 4 
fws I karrbariMV. F»Md«io BrAa 

• lt I uu-teaų, % takas <rt«m |««tdrjl- 
«w>. kaina 15 V4 kllrro* Mttetailtins* 
Uoeoa

••15 K I uto* Avr,
••f i l«»«w

iTws.s.l
I
II 
d
i

I

RARSAVD4GS ŠTAMPE 
tsavco wf Titu 

•tNITTD 8TATM 
OOVERNMEMT

DOAN’S
Kidney Pilis

Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj. 80c B* dilų. Foater-Millbnni C«4 BuffatoJf.YJtfra.

I ANTRAS DIDELIS PIKNIKAS
Kaklai dar nata-aam'-tal as-ra anstr. namaau.

I West Side Lietuvių Viešojo Knygyno
M’MDKl>.iXM<> lt II-lura DRtrGUL

I Nedėlioj, Rugp.-August 10,1919 m 
f NATIONAL GROVE DARŽE RIVERSIDE. II
i Pradžia 10 vai. ryto.

Į g I VTItV
§ 13 HM.* M -MIlIlMl I I

I
= <a

RIVERSIDE. ILL. 
Įžanga 25c. ypatai. 

KXTil.ll I'ITKVI
vu-mir \ uiti susą* ni • leiktvnhi: ivitiM*. moti> 

III M. IK MI-JUSiaoMK
Ir i ;r« st r ti» rxw« |M)VAXA>—l'riH*. Ium Uumvmumk k*ua POVAXJU>—

Imk «»!■• ftuidna tr Raa !•••* rirvM ui trtorteuto• &. k** pirmu Irulvr nu*
Hr**4A» įtraa tatu r*Y»r»k»»a ir ir tr luta jstmtteoote* m ItteuAiniN ta«•»/<»
URM* lirtinita* tr litai *4w •Nil/IRitA" (rtkMtei*. Mru Km* MtlaUtiiMi tai
il'.nkyu Metnteu rr»udi»a«a. u* im *i«u ufMlaai>|LHr. rara iffirl f«4Ai •NMitkiž |vatrteM> 

htte^te klMM KotnTKTJUU 
’tmn V&fist&ttr Iki Ji-nu *UTU. M rraotraK o I* imlmkHr La
įtvvA iki 4arla

tH.
.M •-<*

>»rate

llllllllllllllltlllllll

<• M |« »IM| 
lėruMf* kinu

aveut.il
iM.fr
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