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Vokietija, rugp.

Pragyvenimo problemos

tose sukelia nuli

G E N PERSHINO APLAN 
RYSIĄS ITALIJA.

Gi šiandie Vokietija tari 
X75S laivu* *u 724. 1*44 tono
mis intilpimo.

Taigi kari-* meto vaHcčiai 
pranoki suvirs 4 milijonu,, to
nų laivų.

HryMu. rugp. IX —Ameri
kon |Muvlpinė administracija 
vakar pradėjo maitinti1 20,-

pažymėta. jog 
km! jie nustrų vien vilti* padedama 

Suv. Valstijose.

Budapaata, rugp. It, —Vn- 
gari jo* stovi* šiandie tikrai 
kritiška*. Paėmę kitų miestų 
rumunai, uždėjo ant žmonių 
savo žiaurių letenų. Miestą* 
kaipir apmirę*. A|i*i*toję« vi
sas veikimas.

Maisto stovi* mieste arpo 
kenkiama*. Rumunai sustabdė 
traukinių atvažiavimų, dangei 
vietose suardydami geležinke
liu*. B turgaviečių jie paėmė 
paskutinį maisto išteklių.

Keturiolika traukinių m 
amerikonišku maistu stoti 
Virnnoje ir laukiama, kuoi«cl 
atsidarys kelias BudapeataM, 
kad kuoveikiau* ėia pristatyti 
maisto, nors badaujantiems

i l.rnutui 
ru prievarti 
bpiinnti frn

Talkininkai prabai naaįlfjtfi 
Rusijes

eijalėj* depešojr U Budaperto fio 10 dienų čia austrai turėjo 
(t'ngarijos sostinė) j Nailonai mass-mitingų prieš užsienių 
Zritung pranešama, jog 21 reikalų ministerijos ofisų, 
bolševikų komisaras, R2 <larl>i-| Susirinkusio* minios reika 
ninku sovietninkai ir 1% tero- |n 
ristai tenai veikiai bu* teisi- nelaisvių* 
mi. kur neiaisviai

Padaryto* tų bolševikų te- kasdien, 
roristų namuose kratos kuo-| Susirinkime 
aiškiausia paliudijo, 
viešųsias vietas buvo užėmę 
tik prisikrovimui pinigų ir ne
paprastam išlaidumui.

Belą Kun. kuris su milijonai* 
pabėgo Anitrijon, namuose 
atrasta l!*i.<«) kronų. Pinigai 
buvo sukaišioti jaudeniais ir 
plyšiuose.

l'ngarų bolševikai savo vai

banknotai*, 
gai turi verte, 
spausti pinigai 
imami.

Areštuojami 
laikraštininkai.

Suareštuotu broliu George 
ir laulida* Kiamuely. Tai l>rn-

■ I ■ 1*^^^^ m* *i I i ■ m ut ii s mika^ta *1111w a _ ų _ _ I * I
” "-'I šėriku* beminti veikia angarų i

Įsilirija su rumunų kareiviais. Į 
Bolševikų va<lai ėia vadinami1 
vagimi*.

Pa* vienų suimtų bolševikų i 
agentų atrasta d/šai.tili kronų 
senovė* l’ngarijo* karalystė* 

Ne* tik tie pini- 
Bolševikų at- 
niekur nepri-

vo sugrųžinti Austrijos kari-* 
iš Sils-rijos. 

šimtai* miršta

Matė ir 
haiaraybių. Raty* labai daugi 
kentėju, kuomet Buriiar*etas 
buvo naikinamas.

Pasirodo, kad tų bjaurių 
darlių ir «|*iėjimų rumunai 
puikiai pramoko nuo- vokiečių.

Ne* jie ėiųaai tokiu* l-H 
daritu* atlikinėja, kokiu* atli
kinėjo vokiečiai Rumunijoje.

Platina ii galvažudy rtės

Kaip mieste, taip apylinke**- 
platinasi galvažndvstė*. Gal-1 
vužudžiai ui|>nldin«'-jn žmtme*.. 
tuo* žudo, nuplėšiu nuo jų 
drabužiu* ir palieka pliku- In-P'” buvusio bolševiko Tiltor 
xonn, , Kiamuely, kuri* Ituvo bolšrvi-

kiškoje raidžioje ir kuri* nusi
žudė prngiiišu* ėin bolševikiš
kam dangui.

Sugryžusieji ėiu ungarų ka
reiviai laimi įnirtę prieš Isil 
ševiku*. Nes didžiumų karei
vių bolševikai *u prievarta bu
vo paėmę savo raudunojon 
gvardijom -lie sako, kml |uidn 
ryšių daug nesmagumų, jei 
Is-J-evikai m-bu-ių išgimdyti ir 
nubausti.

Rumunai nesusikalba

Tokių guivažmlžių nikų 
šiandie čia *utinkama vi-ni* 
inkeliais, laukuose ir net kai 
kuriuose miesto užkalamuose. 
Int ariami rumunų kareiviai. 
Bet jų ofirierai užgina. Koko, 
lai pačių u n garų buvusių kr- 
-eivių dariai*.

Persekiojami žydai.

Kuomet čia sau dangų buto 
pasitlarę Itolševikai. daugelis 
žydų priimta prie įvairių dnr 
bų valdžios ofisuose. Bolšcsj- 
kai krikščionių darbininkų te 
upkeiitė ir juo* persekiojo.

ftinildie iš visų tų vietų žy 
dai prašalinami. | anų vieta* 

įIMtinuiini krikščiony*.
I -Miesto gairėse dažnai |«i-i- 
■ taiko užpuldinėjimų prieš žy- 
■du*. Daug žydų apmusamn

Gi *ia» 
ninkai mi 
bolševikų

auugTeseaukim
IiI

kn* Italijoje.
Iš ėia ji* gal iškeli

dymo metu Budapešte ir apy
linkėse nugalabino lėki žmo-1n

Ruu
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“DRAUGAS’*
USWV AVIAH DAILT FRIKKD

M- os «■ ra ■

taaavvtv aarairaų Kroatam

“DRAUGAS”

mėjimų, aavo jėgų praplėsti m 
ant lenkų kaimynų. Kuomet 
jie pamatė Kolčakų Įsigalint, 
jie palaikė smunkančiu* bol- 
ževikua ir ii jų galėjo dau
giau išsiderėti, kų U prot 
Valdemaro praaėšimo matome

Bolševikai nutiko Rakame 
ne lenkiikus plotus pavesti, 
ne* buvo bėdoj. Antra, ii to
kio "turgaus" daugiau len
kams pavojaus, negu laimėji
mo. Lenkai, užgrolslumi bolše-

Lietuvių Dienos A 
Reikaluose.

te k**M< *um. sekinu /<kų “»unk«ja" nok-ukiška* 
^rąucavMaiiATO* uu»a; dūli*, nelik kų nuMitvirtėa, bet

tenai**”*’”’”*”"**”* aam suc'ljm*-*. l'krainicčiai, baltgu- 
nuimi „ imi m n- į 'tižiai lenkų kratos. Jie kels 

b** ***** s*® tUrttermo «wtio* n. maištus, |Mts lenkus suirutę ir 
>•*!«• l-"ku* silpatns. Pa- 

•*nw. iumcsi (srunm* ay«u it?«r-' Vestųjų lenkam.* maištai vė- 
b**>*«**>* *r •*<■**** -M**t* oru**’ 11._„ , r -.i—- —
aria*. |duoa progos rusams, hulševi-
HNIAUGAS*’PUBUSHING CO. kn"‘> "r 'l’"’’ 

1800 W. 46U1 SU Chicago, III. le'llkijų patraukti.
Kud Lietuvos plotus bolše

vikai lenkam* “pavedė", irgi 
isrokavimo Imta. IM tų plotų 

i lietuviai su h-nkai* susikaus, 
i'i-sieikvojo. Lietuviai ir len
kai nusil|M*c* ir prieš bolševi
kus kovoti nebeturės tiek upė- 
kų. Iš to IrolėrvikauM rusams 
tik imislu.

Nežinia, kuris tų dviejų 
'sukčių dauginu iš tos trans- 
|*ukcijo*, svetimus paniaviaė- 

ir R.USU bol*'**u<' -',rodo, kad Ira-
•z kame atateks trumpasis galas.

Brikai. j_____________

*

Politiko* rateliuose *.-n-nei 
jo* pagimdė |»rof. Vaklemnro! 
aprfrikimai apie imdarytas | 
ir daromas trakų sutarti* su 
buMovikais. Lrakai Amerikoje 
doogiattria simpatijos ieško 
ja tvirtinimai*, buk Is-nkija 
aroati rytoan Ivinčiaaria at- 
^irti* netik I*rieš vokiečiu*. 
ŠM* ir prieš bolševikus. Tokiai 
loakų propagandai sĮuirnu* pa
tarta prof. Valdemaro pa-

Ka* vertė Iraku* ir lodševi- 
basu vieni su kitai* artinti*** f | 
Viri su kitais nėra prieteli.it.;

Seimų Atbalsiai.

Buvęs laulininkų m-iuuv 
(liicagoje nieku yimtingu ne- 
|ms<tvmėja. Didelių išlaidų ne
žiūrint. jis maža |rublikacijne 
gavo.

Neu Yurkr trijų valstijų 
M-imas, dvirni savaitėm vėliau 
įvykę*, kurkas daugiau puldi- 
kneijus gavo. Toji joihlikacij* 
nesibaigia.

na*. Nrw Vork^Times WdZa 

mas Ncw Yorko seimų paskai
tė istoriniu, bcirnų ir jo prote
stu* prieš Iraku* tinkamai pa- 

Aristokratinė Is-nkijn bolšc-p*'’*"^*'
vikų nekenčia. Bolševikie ' "tiarm-" praneša, kad Nra 
Paderew*ki<> Is-nkijai šiurpuli-į*«’*’» Mi">° rexoliueija* at
jos neturi. Tai dti n.itur.ihe 'si-pnnzdino valdžios leidžia- 
frtata. O vienok jiedu tariasi, 
nea abiejų interesai prie t.
— - -n vi v ašį.

Musijo* sulietų utsloto* A-, 
merikoje, p. Marten-. tokį . 
Lenkijos žingsnį atranda un • 
taraliu. Ji* itadmalu dvi prie-:

mas “CoagrvMMMl Beoovd. ’
I,, Suv. Valstijų Kroatas ir Atsto

vų Butas priėmė Nev Yorko 
orimo r.-zoliucijn* už ofieijalj 
lietuvių luilsų.

Chieago* tautininkų sriluo 
____  , rvauliurijos rimuos valrtyhė* 
trati, RtvirtTranti prof. VulK' 7 . w |<rripi« 

detnaro užreiškimu*. Pirmoji 
esanti Js-nkijo* laumė Koleakoi 
ra*ų. Kolcaka- atstovauju* - 
uosio* llusijo* iiu|rerijali*tiu<. 
ideologijų, nuo kurios ir L-n 
kijai nėra jauku. Knd Kol, u 
kaa neįaigalėlų, tau nalundi* 
dalyka*. knd ji nu*|uraiiė Ih»I- I 
šėrikam., palengvintu « kailine Į Lietuvos. 
Ir jiadeti. la-nkija su lailėr-vi 
kai* nusistatė sietui* Ietį 
kain- ntiiluolu lytiu- tialiei 
ja, dali* Vnlyniau-. t'lmluii 
ap»krdys ir Litini, u Balt 
gutiija dalys. L t. tokia- l*d -, 
vikų dovatui lenkai 
triuškinti iil.rninio. iu- i. ... ....
klU biidtl Istl-r-vikam. pu rita., ’.lollt- 
teikti. " [vės.

Antroji. *ulyg 'Lo iru -o.l Ju 
priežastis e.-nuti. Imt b iikuin-įtaru* 
yra neatbūtino* llu-ijo* rin-liioryb 
ko*, tie kurių Iz-tikijn ii' guli 1 nėj |s 
gyventi. Brito tui b ukai tn-Į Tai 
nnsi su ltolierik.il mik a ''e. T

i; knd jo- savo toliu ir turiniu 
nėra rimtu*.

Karės Blogybių 
Pėdsakai.
Mažeikienė iė Žagarė*, 

laiške j savo vyrų 
aprašo virau karės 

;1 an-dijų Lietuvoje.
I iilu- Joiia-

'..in- pradžioje 
t' it- ių u>*lai*ię. 
i irt-melus. I

Gurskis dm 
pateko ) \o- 

isbuvu ten 
Kino patikęs 

k-'tinu ’iio'erj. o toji vyrui n<*nnt *ti 
o t«. |gyleliu -u tolu taikinu. Aįmet 

Gur-ki- grižu ’š n«-lnis-
11 .-lio

f **' • ■ »

F * 4

A

rų mtaetlų tam atgal p. Ka<5-Komitetas palaikė artimu* ry
žiu* par 3 
taippm

vi

^į’, ir'».) 

M Liet Diono* pinigų, rug
pjūčio 4 d. Wa*hiagtone, ne
gali būti priimta* Į jokį rim
tesnį ir |unk<resnį susirinkimų. 

V - K. R.
l 211d. liepo* mh* l*o] m -j R»d. pneraža*. Talpindami 

šį pranešimų, turime išreikšti 
apgailestavimų, kad p. Rač
kausko vartojamoji kolba po
lemikai nėra tinkama. Kas ke
linta* sakinys vartojamas žo
dis “melas,” “melagingas" 
ųrtžkma, • tik rorčri mnyti, 
kad polmniiantai Moka ar iš
auklėjimo, ar kito* kokios tlo

Itaikyn P-4. tatatart. Irirortytte an tap^nnijų Kgy- 
late _ nenoria* ari Įtikrtati, 

ari jrainformooti, prineša arti 
tiktai visuomenėa žiniai, kaip 
buvo su [Hin-ikalavitnu. kad 
atvykti Wn*bingto»>nn. į kon
ferencijų *u Raudot,nujn Kry
žium.
tlo oirsa* gavo ano Raudono
jo Kryžiaus seknatį telegra
mų:

“J<dm X i suraito. Cuol Ex- 
change Buibling, Wilkes-Ba- 
rrv, Ita. ,

A* Lithuanian K*tioaal Co
li nei I fcel* <|UertM>ti Iras not 
yet Ihs-u couidudud rvganlingjfyla'-s, kuri asmeniui m-lcidžiu 
fund* for Lilbnonian raiiaf, 
b«4d in trasi by Atoerieaa Bad 
Cross, ar® vonld gggitv it eit her 
vou or 11 pr vrtntntivv of tbe 
IJtliuanian Centrai U'ar Relief 
Comnrittec aitrai eouftrrarn 
liete vitii ri preorntative of 
the Ltihuanian Nntional Coun- 
cil to discus* finai diiųrosition 
tiria subject. Adviae if von ean 'l 
comc tomorrow or Eriday. 
U'ill arrange to tave Katioaal 
Council 11 pi n—lativv pro- 
srat."

I’o telegramų pasirašė g.
Ihmnlil Ros*.

Adv. J. K. Lopatto. sugrįžęs 
iš Craai rtitnl vnlrt. liepa* 25 
d, rado t I gr.uaų 

Kryžiui, kad ja nėra namie. 
Tų pat dienų flflv. Lopatto, 
laišku Į šraūaaa. pa*iraiiu*iji, 
įgaliojo jį vykti VaAiagto- 
naa ir apie tai pMtea* g. Boa*. 
Aš tuojau* tešagrafaraa p. 
Ko**, jog * iaužu ra p. L**- 
*attaprtta»a0nM*^pA«ti* 

M'aebragtoaų p *o adė lyja, rag- 
pjnčia 4 d. ir gavot iš Baoda- 
noju Kryžiau* ataakymų per 
telegrafų:
“V. K. Račkausku*, 

Lithuanian Centrai 
Relief Committeu, 

mratii AvnųM. Y. c 
WiH mtpert ynu Mraday two 

P. M. Glad yoo C*n Mne.“ 
Ir po tuo telegramų laivo 

ta* |>at* g. Ros* parašas.
RugpjuČMi 4 d. Įvyko ben

dra* rasi rinkimas/—kurio pa
sekmė* p. Bielskiai yru žino
mos: Raudonojo Kryžiaus Vi- 
ce-pirmininka* | eanešc. jog 
adv. (suraito siilnrtis, J>a<t*ry- 
tn Paryžiuj**, buvo .išmintin
giausi* ir geriniuri* įlalykas. 
kokį buvo galiam parlaryti, at
sižvelgiant į aplinkybe*. T«> 
pasimatymo siuiilkmeno* Iru* 
Centr. Komitetu ]i*skelbtus ki
tų kartų.

Tegul visuoiiM-nė mato, kas 
trukdo dnrluj. knd d*l |<arti- 
jo* inter«*»ų |n<-r--nčia lietuvių 
gerų vanin ir m I tokion Ame
rikos įstaigon, kuri šelpiu mu
sų badaujančia tėvynę, nesi
drovi įnešti savo nevalyvų po
litikavimų.

V. K Račkauskas
Am. Li<-t, Centr. K-to 

Sekretorių*

Kriiaora iaikraMirame Tam-! 
•U patalpinai aavo “Xtrirų 
Laršių Cerdralimom A'mmlr 
tai.” Laiške Tamsta tytia 
skelbi melagystę, buk Lietuvių 
Dienos pinigai, kurie buvo su
dėti lfauduname Kryžiuje, nė
ra panaudoti IJetavo* žuromų 
šelpimui.

Nematome reikalo eiti j gin
čų su Tamsta. — pranešimų 
darome tiktai visu*mrenri. ku
rių Tamsta suklaitiiiiai savo

Me* tvirtinome ir tvirtina
me. jog Lietuvių IHenos Įtiiii- 
gur yra |Mimtudoti Metuvus 

r<wr*ta paJtarieftsot redbda- 
rat, l*d tie pmig*' bvfų per- 
4nti Kk:rkatfi-iaai Kouiilr. 
tui, u vėliaus — kitokioms įs
taigom*. Savo tvirtinimui |rri- 
parodymus mes turime iš te
kių patikėtinų šaltinių, kaip 
patsai llaudouaM* Kryžius, 
Į jmtojc Pulkininko Olds. Prie 
to ir Centr. Komiteto nary* 
p. R. Karuža drauge *n Ame
rikos Komisija, lydėjuaia *u- 
pirktus IJctuvių Dieno* pini
gų rttkundon daigias, nukelia
vo Lietuvon.

S|iaudojc tilpo llaudtMitijo 
Kryžiau* praanainmi, jog Ta
msta M gegužė* užprotesta
vai prieš pnnratdajiraų tartu 
vių Dieno* pinigų šelpimui 
nukrotėjuMo* Lšeteva* ir jog 
Pulki lunkas (Hds, neatsižvelg
dama* į Tamstos protestų. Šri- 
pimo darbų arė toliau, neaų 
skurdas lactuvo* žmonių ne
leido pertraukti pradėtojo dar
iu,—iodri, ja Tamsta 
tad Ii* ptaigm nėra 
uuujoti irifiatui 
iutuuitf, tai tai* Mtaū r«aur- 
ta parodai, jog attiki Raado. 
n*m A'rųtar, lurro prrridrata 
pr» Sariraiflą Vulrtiją prezi- 
dtntar lf'ilronait.

Akrtaiidojc to, mes turim-* 
letaėa manyti, jog Tamsta, be 
jokio porart* jtardorao* Jme- 
rikor Raadougįį Krphg. arda
ma* arpatilikrįima jo aliuko- 
laąjg ttddfsritls praurxiraai•, 
^aiiuiai koralai Amrnkoa Lir- 
torio*, Sorirugtojg Valstiją 
pilierioi, prir* raldjig ir jot 
pradrtgjį IA< toroje badau juo- 
tiu/H Imosro irlpimą. 

Įltiais tikslai* Tam»ta tai 
’ tai. — me* nežinona*.

Kml I.K-tuvių Dieno* pinigai 
yra |tanniidoli Lietuvos žmo
nių šelpimui, Tamsiui gali bū
ti aišku iš Raudonojo Kryžiau* 
Vici*-Pinuininko p. M'illough- 
by t i. Malling'o Laiško, iš 3d. 
tug}>juėio. kurį ir Tamsta g* 
vai. lariške p. \V. ti. Ualling 

į Įtaka it o ja lų |>ntį, kn jisai ?n- 
11>« 4d. rugpjlirio. kuomet ,in» 
ji buvo Contralimo Komiteto 
pirmininkas adv. J. B. Ix»pz 
tto. Sekretorių* V. K. Rai 
kaiifkn*. Tamsta ir p. Mos. 

pov*ki*. Tanu* laiške pasak)
. ta. jog šelpimu* Liriuvo* žmo 
'‘liiių 
'"jv'it 
' i-'r" 

itlIC
v- ko* 
"'užgirių 
,e; šripiino 
*'1 pa*it< ui 
'** 1 |>»d»tė 
'* milrlit I 
"j i IsiĮUitto 
i- fiau. K, 
"• ic Pulki

IrirtMt, |

Ko
dą-

dulkini*, supirktai* Lietu- 
Dienos pinigų rokmidon, 

atliekama* Lietuvoje. Ta- 
laiške prašomu Amcri* 
Lietuvių Tarvla<*. kad ji 

athckamųji Lietuvoje 
> darbų, knrr pradėta 
uant sutartimis, kokui. 
Baryzinje Cettlr 

l’iniiintnka- nd*.

K.

*

Raudonojo 
Ollierium K 
u Olds.

raita 
pasielgė viri jam duoto 
buvimo.

Mukų Komisija nieko neži
nojo apie p. Lopatto* padary
ta* nutartu ir lodai jotu* M- 
rprvndimo ■agalžja padaryti. 
Tiek buvo žinoma, k* C. K. 
Sekretorių* tūluose laikrhš-

todėl ir viri
vių Dieno* pinigų reikale pa
laikyta paprasta “pariakaibi-lokių žodžių vartoti. Jcųo pri- 

riraygima* p. Maataaako var- 
dą į Mosterėki beirti rodą ko
kioj dvasioj jis jam viešumoj 
priteikia tūlas išsitarimas.

Dalykui nušviesti, talpina
me dr. Bielskio tame pačiame 
reikale raportų.

UEimny knos fmh 
miš UMŽT1Į.

Rugpjūčio 4 d. turėjome 
Konferencijų M'ashingtone su 
Amerikos Raudonojo Kry
žiau* vice-prezidentu p. Kai
liu* ir jo padėjėja p. Ro**. 
Raudonajam Kryžiui parrika- 
lavaa, pribuvo kuafmaeijeo 
ir p. Lopatto. Crotralio Kimi- 
trio pirmininkas, ir jinai atsi
vežė p. V. Račkauskų. U musų 
pusės buvo advokatas R. F. 
Mastatiska*, Amerikos Lietu
vių Tarybos piramriakas ir aš.

Ponas Rom trumpai per
statė minėtų 
Baitai)*, ta
atgal A. R. K.

I

ir T«-

J. Luiroot Mai k* atsakė drau-
M*

Olds iš Paryžiaus, kurioje sa
koma, jog jisai padarę* sutar
ti* su p. Ix»p*tto, kad Centrą- 
Ii* Komitetas jMdovanoriųs 
(tionale) A. R. Kryžiui “Lie
tuvių Dieno*“ pinigu* .urno
je RtMuOOajOR A. B. Krytimi 
pasistengs Llrtarai pašalpų 
priduoti. Kirk vėliaus (Ba
landžio 22 d.) A. R. K. gavo 
laiškų ir rezoliucijų nuo l’rot- 
raliu Komiteto raštininko p. 
Račkausku. RezMiacijoj* už
giriam* p. Isopatto* padary
tus sutartys. O laiške p. Rač
kauskas tvirtina, buk Centrą- 
Ils Komitetas esu* tas pute, 
kuri* tuo* pinigus surinko ir 
kad turį- teise link jų dispozi
cija-. A. R. K. gavęs tokių re
zoliucijų ir luiškų. atsakė (Iki*, 
kad gali minėtus lietuvių pi
nigu- naudoti. Kiek vėliaus 
sužinojo, knd Centrali* Komi
tetu* pat- vienas tuos pinigu* 
naudoti negali, nes Amerikos 
Lietuvių Tarybos Komisija 
turi lygių tris* prie jų dispo
zicijų*. todėl A. i». Kryžius 
kablvgramu Įsakė **vo atsto
vam-. kad lietuvių pinigus 
nenaudotų, kol urbti* priduo
tu A. I» T. Komi-ijo* ir C<*n- 
imliu Komiteto Isndrus nu
tarimas, kų su minėtai* pini
gai* pudaiyti™ Tail minėti pi
nigui yru dnr glolaije A. lt. 
Kry Žiulis.

Advokatu* Mustauika- ir a-

Lietuvoje, jokiu bedu 
tue sutikti aat p. Lopatto* 
darytų sutarčių, kaip jo. 
mum* yra žinomo*, kol to. au- 
tarty. raiulkraraUkai aabv 
perstatytos musų KoamrijaL

A. R. Kryžius ragina ko- 
greiėiausia tuos pinigus nuo 
jų rankų atimti, priduodant 
jiems bendrų abiejų Komisijų 
nutarimų. Ponas Jxrpatto paža
dėjo sušaukti C. K. |>o«'di 
rugpjūčio 7 d. Nrw York, tuo 
laiku tenai* bu. ir A. L. Ta
rybos Komisijos atstovai, lo
dei gal bus galima nor* da- 
l>ar lauiaryti bendra* nutari
mas. Jei Is-ndrame posėdyje 
bu* Išdėstyta smulkmeniškai 
p. lAipatto.* padaryto* sutar
ty* ir jei jo žingsniai boa ui- 
girti. tuomet musų komisija 
sutik* ir to laikysis.

Konferencijoje p. Račkaus
kas visų laikų tylėjo, matyt 
neturėjo kų sakyti, kuomet su
eitu akis j akį. Išėjus iš Kon- 
fereneijo*. pri vn<'jame pasi
kalbėjime priminta p. Isrpat 
tai. kad jisai turėję* elgtis 
pairi Ne* York Seimo nuta-

P. 
mitetas sutik* kuip nė tikiu 

ktroveikiau iai -ušaukti ken 
t»r*aei.rų kud Lietuun Tary l*ui pažymėjome, jog p. L**pat 'rimų, čia p. Ra>kaii*L«t i»i 
La galėtų irrijuugti *vo r*zo to dnrydau-** *utartk *u jūilk. kišo, tvirtindama* jog jie n»-į

Am. Liet. Centr. Ko-

prurirn, kad 
pripitiaimii yra trinMoj Pra-

Kongveao. VU-gi, jeigu rrifca- 
las atridum Kougrroa, kokioj 
nebūt fonnoj, buriu laiminga* 
atkreipti Just pažvalgoma tin
kamo* dosma

“Ku pagarba,
J. 8. LeztrooL'*

Iš Atstovų Buto nuo atstovo 
Clifford E. Bandall gauta to
kia laUkra:

“Brangu* Tauūsta:
“ l’r i pažindama* gavimų re

zoliucijų. kuria, priėmė Lu
tu vių Draugija, DmgyaU 1. 
K. po G . ta. Pairo, KrtMha, 
M’ioconsin. prašančių taviaoy- 
ta* Valstija* pripažinti pilnų 
Lietuvos Respublikos* nepri
klausomybę. aš užtikrinu, kad 
man bus malonu inteikti šias 
rezoliucija. Atstovų Butui ap- 
•varstyti.

it Su didžia pagarba Jums, 
Clifford E. RandaU." 
8. tipfelu. prot. r*it.

*

1

K<> 
J fl 
Kn

’ lili' ijij prie t. '• *ltr. KutiU'etv.Oldi. n*- ziuo ii pi* minėtu teimo nut*
. f* F-Uulir) jo*- | » ji*ai Pan ziun . rimu* ir jisai neniatf* priun-,
pl/ioSd. Tiki 1" Centi. Komi 1 rakiai U. P. l«U|ailto |MT*Ikad< to* rezoliucijų- “Lietuvių Dir |
ĮtHa> |mMaty> “lygų, knd to- jdiii d iiot^ ipulb»jiniQ nuo Kk uos" pinigų reikale. Adv. M*.;

■tiforenrijoje ne- ><*kuty VKotliticiti, ktl* dm , -tau*ka* «lar Įiaklau*,'. argi iš- Į
'Inlyvnuly |»p. HieKki- ir p. Į gerinu i jo įtiktųjų jisai ne*kaitęs minėte

I’i
>»l f|į 11 m • 11 H| 1 !•

> •<> Lemto rezoliucijos. P. RjiAkau*-1 
mgų 1 ka* pakartojo, jog jisai iot1
įga neskaitę*. Tuomet adv. Mas |

MOTINI Lt!' BEDUS

••Motinėle*” trinias Fjiurt 
bu> VVorcmter. Mass.. su Into
mis tautinėmis orgauizacijo- 
mis. rugpj. 19 d., 1819 tn Ap- 
Itkaatai stipandįjoms gali at- 

rmsAdi ar rekreto-eik 
riu

Ktu J J Ku

1

prieteli.it
ltolierik.il


Visų pirma skaitlingas ta

Dr. S. NaikeĮb II į
OYDYTtMjMlIM CBUmtGAfl II

l'fcon* Protptrt «Sll

««M ir myli spŠMtis į Jaučiant, kad lietuvių ir 
iją. Kartais Išdaro Idai- 'engrų koncertas bus svarbus 
ad paaiktliu j pcrdidi-lę. nuotikis ir nugąstaujant, kad 
bę, arta nori “bosaut i” j bauginantis pereitos aeredos 
iaų neatsižvelgiant ant oras gali daugeli publikos at-

nimus. Galite gauti ir knygų, 
fiiuomi atkaukiame įgalioji 

aras kokiam nors kitam Graa-

ateiviai V 
btuluu. lt

Muitu besi linksminant atvyko 
visų gerbiamas musų klebonas, 
kun. A. Dvksnis, kuris daug 
energijų* priduoda veikimui 
tuus jaunimui. Prieš išvažiuo
siant namo, prabilo kun. LMt- 
siiis, ragindamas sumesti ke
lius centus Uetuvoa reikalam*

Aukojo po 1 dol.: Kuu. A. 
Dekanu-, p-ni M. Vaitanten*. 
.1. Vaiėumts. J. Noreika. J. 
Ruuku*. .1. Batus. A. Blatkir. 
A. Muudaiko.

Po JUr: J. Adomaiti*. A.

! Dr. A. K. RUTKAUSKAS

XI a • 1loMma «! datų* »

i uiaikfM fraktu
•t|ag

J <4* •

1 VaTMOtflB ttJkt’ara mo>u

ir
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CUKRUI KAINA PASKIR
TA 11c.

Kas ima daugiu, prakaito
mas prie profiterininku.

Mai sto odiniai tnieija Chi- 
cagrije paskelta- |aanėdynią. 
k»d krautuvininkai ui cukraus 
•varų neimlų daugiau kaip II. 
Katrie im* itauginn. tie bu* 
priskuityti pii<- piofiterinin- 
kų eik-*.

Mažųjų grviM-ra i n sa vinin- 
kam* ui (atėdymo (tericngi- 
mų gali Imt atimta licencija 
užlaikyti groaemr.

MILIJONIERIŲ "TAUPU
M A S."

Kuomet visoj šalyj pakilo 
trakšiu* prieš pragyvenimu 
pabrangimų, jier anglišką spau 
dų atsiliepė- ir milijonieriai.

Jie pažymėjn, kad tlarlai 
žmonės netaupiai gyvena, kaip 
pinigu*, taip visokį maistą ei- 
kvoja. Todėl ir kainos pakilu 
UM už visokius daiktu*.

Taupomo pavynlžiu jie pa- 
statė save. Antai milijonierių* 
Aruaour ir kili laikraščių re
porteriam* pasisakė-, jog jie 
visu karė* metu nepirfcę nei 
vieno* naujo* poro* avalinių. 
Frr betveri* metu* kai-kurie

-rykao-u. Tik pnsibuigu kuri
auM|>irkę naujus. •

Tai visas jų "taupumas**. 
Tuosni jie nori nurodyti dariai 
žmtmė-m*. kad ir tie saugotų ir 
ilgai nešiotų savo m-tui* ava
lines.
Bet lu-pig milijonierium* gir

tam aa anva srutomis avalinė-

Paklauskime, kurgi jie 
avaline* gali nunešioti. Iv. 
plėšti? Jie pėsti gatvėmis 
vaikščioja. Gi ka* nuolat 
žim'-ja automotaliai*

ta* i 
nu- , 
ne- 
va- 

ir kn-k 
laiko pamindžiukuoja oGsmi i 
ae, išklotuose minkštai* kau
rais tas, lw aI*-jom'-*, negali 
ntuivė-ti avalinių. Tokiems a- 
valinė* gnli laikyti m- ketve 
ria, la-t kelio!ikų metų.

Bet tegu jie pamėgina iki 
tripti kn*dicn darbininko ko 
jom. tuomet žino*, kniji tni 
galiniu Imt taupiam su avnli- 
nė-iiii*.

SKERDYKLOMS TRŪKSTA 
GALVIJŲ

Gyvulių skerdyklų kumpa 
nijų viršininkai ptum-ėa, kini 
tow įstaigose dnrlm* oeiaųs 
vi*n spartumu. Xepri»tat<»inn 
kasdien n-iknlintro eknitlinn- 
galvijų. It.t pažymi. kini už 
kelių d'o-nų vi*kn* Įin-itni-y 
-ių.

Galvijų ni’prUinntiuųj jie 
:<i-kiiui *tui kaip; Kuomet dar
bininkai 
pamesti 
kyta* ir 
m-žinota

Jei Edvurd Sebiaiuiti ne- 
. butu Gilėję* -malkais ir drų- 

-io* moterie*, šiandie butų 
gulėję* ligoninėj n r Imi ir pa
šarvota*. Ib-l ji* išėjo laimin
gai nėių savo stipriem.* ner
vam* ir ariu -avn moters drų- 
*ai.

Schmaiai n<--<-nai priimta.- į 
|*>licn*itiu*. Praeitų sekmadie
nį ji* Jhivu liuo.-a* uuu savo 
pareigų ir išėjo ja*ivaikščiotų 
*u *av«> moterimi.

Neturėjo ji* jsiliernon-i nni- 
Imiiin-. 1*1 lalėjo prisisegę* 
(mlieėjn* ivaigblę ir kišmiaje 
revolverį.

Einant jiedviem pro šaita
ną |*i mitu. 2IIII So. FairTn-bl 
avė. Sclintmm išginki saliam- 
innštynv*.

Tad ji* tari- savo nmlen-i:
“Tu ėia |mlukėk, gi aš ei*iu 

ir sustabdysiu l:j trukšiuų.” 
Srhramm įšoko *alinnan. 

T.-n kovėsi |*-nki vyrai. Ji* 
tuojau* |mnsh'- jiems savo 
žvaigždę ir liepė liauties muš
ite*.

Bet vietoje pnklau*ymo. vi
si penki vyrai puolėsi unt jo. 
St-lirainm išsitraukė- revolverį 
ir |adeido šūvį j luta*. Vienas 
ii penkių smogė jam per ran
ką ir iškrito revolveris.

Mr*. Sriiraiiitn, lauke bu- 
•ianuu ***1^*^% kad 
užpuob- jn* vyrų. Tad jinai 
sprado saliunan. suspėjo pa
griebti nuo aslos revolverį ir 
imgrumojo mušeikoms.

Bet vienas 
|pė ano jos revolverį. 
Nekramta išaaųjo 
priešininkais. Prmk-jo kuities, 
kmi nei saliuno šiem*, braškė, 
jo.

Tin tnqni kaimynai |mšau- 
kr (Miliciją. Atpyškėjo Įeita- 
nantas su buriu (Mdicmonų.

čiupo. Bet du suspėjo pabėgti 
užpakalinėmis durimis. Vie
nas iš jų išnešt- ir poliemomi 
revolverį.

Suimti pu*i*ak<- e*ų: Kd- 
uard ir Euiil Uyve. IGi'i So. 
t'aliCoraia ave„ ir Jolin Kėlia. 
21** Ko. Fairfield avė.

Pagirtu poliarumu.

Naujų |Hilit-iimiių Nelirumm 
|Milieij<>* leitenantas didžiai iš
gyrė. Ji* pažymėjo, kad 
Sclimmm buvo liuosa* nu-> 
-avo priedermių, tt-č-iuu* ji* 
atliko savo priedermę didvy
riškai.

Sakė, jog jis turėjo progos 
bilc viena mušeikų nušauti. 
Ib-I ji- to m*t|ari*.

Daugiau lokių |*>li<-monų. 
(atžymėjo k*itcnantas. 

| Tuo taqiu Sclimmm 
rytojau* nė-jo poHcijoa nuo- 
vudttn. Vi*n* n|klm*kytas, n|s 
mušta* turėjo (atsilikti lovoje.

ant

APSKUNDĖ KOMPANIJĄ 
Vi PRARADIMĄ 

AKIES
anomis dienomis ėmė 
darbu*. buv <> sulai- 

\ > m - įmitimas. Sies 
dnrbitiinkų išėjimo pn

Catherinc 
IVinchi-rter 

i» meti) 
k l*arifir

F rnnk*. 
avė., 

krautuvėje 
Ten Co. 
blešlnaitę 

■sinesu* tui 
.Vaidindavai

=========Ba««BCS=SM==»

ttOKMKlEnNll

Kaa ant Bridgeporto susi
tvėrė ! Lietuvo* Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų skyrių* prie 
Tauto* Fondo drapanas, mai- 
*tą ii tt. riukti. f’ataiikuino 
dalei įsteigta stotis Lietuvių 
Darbininkų krautuvėj, fK>1 W. 
-TLėin gatvė. Kas norėtų pri
sirašyti prie U R. Kryžiaus 
rėmėjų nrlia drapanų tuntų 
paaukoti. ar maistų, tai kreip
kitės į Lietuvių Darbininkų 
krautuve prie p. Jukničio. 
GaUMtc iulonnacijas ir galite 
tenai prisirašyti.

Broliai lietuviai, jau Urena 
artina*. <■ iw< savo viengrn 
ė-iniu* mažai dra|iaiių lesurin- 
kum, taippat ir maisto. Dabar 
pradėkim oTrnsvvų drapanas 
rinkli ir maisto. Mri* beveiki 
kiekvienas galėtumėm po vienų 
mm šalčio ir hado išgellėti 
Tni iH-la-laiikim. kol kas mus 
|iaragiidiĮ. Imt palva prn<k-kim 
tn šventų darim. Ka* turite 
ovctkolį. kas siutų, ka* čvvc- 
rykų- neškime j paskirtas vie
tas, |*ly* aukokim ir kitus ra- 
ginkim. O kaip nusiųsime į 
Lietuvą, tai mn*ų tėveliai, mo- 
ėiutės, broliai ir sesutės pasa
kys. kad dar Į>a* amerikiečiu* 
lietuvius yrn tėvynėn tneilė-š.

Tautos Fondo Nary*.

nutarimai yra 
mirę. Ateityją arimų nutari
mai tari būti vykinami b* jo- 
kio pnritetaHbi

Federacija l^-tų y<U>tatta 
agitacija M «M par apuadų, 
bet ir gyvu *aMu. lapeliai* ir 
biušiurvlėmia.

Įgvvendinti apmokomų sek- 
returijatą. kuri* rūpintum vigu 
tik Federacijoa ir jus agitaci
ja* reikalais.

Agitacija gyvi žodžiu iJ 
dviejų arta trijų asmenų, ku
rie varytų sau pavestą darbų 
visose Am. loefaviu apgyvento
se kolonijose.

F'i-derocijoa ahtavini* to vi
so taikvties, »e< dri apailei- 
dmm. taip štatai, p»
gi—MjalMMl I 1|T

Virimiuėtaa Feitaraeijo* vri 
kimo tauta* pnaknliiitų prie gy- 
vo veikimo, napratimo gtęsian-

P»*j« •< hftymori tataU 
kų prilipu.

lapelius, te giia t ė Ii* Raudo
nam Kryžiui Otopausdinti tu
rėtų Katalikų Vienybės Cen
tras, arba kaa aors kita*.

&. Seimui iotšimas: Kaslink 
Rami. Kryžiau* rėmimo jo 
platan* išaiMnimo visuome
nei. turėtų atlikti Federacija 
sykiu su Raod. Krvr. Centru.

Turėtų bot pagaminto* su 
mažu atlygintas arta veltui 
dalinama* Bota. Kryž. konati- 
tueijos. Agttadjs* turėtų tilp
ti spaudoje. Ta* turėtų būt 
įgaliota Tauto* Fondui ar R. 
Kryž. Centrai. J. Mta*«ta.

Jįi*i—

Viską atCmS, sugadino Ir sudegino gyvenimus 
Jašą gtaUak|

Centralis

Kulyg 
siųsta [J u _ 
vabbninkų, su klausimu, ik-lko 
j IJetHvų ir Imtvijų siaučiami 
laiškai yra grąžinami? Pr. 
Ziiaukua rugpj. i A gavo 
pašto* vai! i n imki pririu 
ntaakymų laiHcu. kurį I 
Z tanku* perskaitė. Laiške pnč- 
t<>. valdininko pažymėta, kad 
miiiėtas Katalikų Vienybė-a 
laiškas yra tuojau* po jo ga
vimo |tasių*taa Waahingtoiian. 
Toks pat laiškas pasiunta* j L 
Ekzekutyviui Komitetui, bet 
atsakymo dar negauta.

Tui tokiu’ liudu. Katalikų 
Vienybė* pastangosnia liko pa
gelbėta atidaryti počtoa ausi- 
nešima* tarp Amerikos ir Ue- 
tavo*.

2 ras skyrius nutarė atsto
vui, važiuojančiam į Fedrrari- 
jo* seimą, duoti sekančiu* įne
šimas :

1. Si-kanti* Fisleracijo* sei
mas turėtų Imt Chicagoje ar
ta vidurinė-sr Amerikos kolo
nijose, tai yra I’ittsburgbe, ar
ta Clevelande. Priežastis—to
luma* kelionė* į (tania rį.

2. Sriimii įnešima*: Nors dar 
iii-žiuia. kada nustos Lietuva 
reikalauti iš Ans-rikm> lietuvių 
|uigells>*. Is-t vis-gi 2-ro sky
riaus nuomonė-, kad nematant 
tikro reikalo. Federacijos Sei
mus taikyti kas 2 metu, iš
vengimui lėšų, o sutaupytas 
lėšas sunaudoti Lietuvai.

3. Seimui įnešimas: 2-ra* 
■skyrius reikalauja ir klausia,
kaita bu* jiasiųsti Lietuvių 
Dienos pinigai į Lie

Ituvų. Išreikšta griežtų reikalo 
1 t imu, kad tnri būti pasiųsta 
sušeljumui lietuvių tėvynėje 
badnujnuėių. Ir kad sutaikymo 

butų tinkinu

Strumilą '. 
U gatvė. 
Broliai ir

TOWN OT

u
lio skyriau* ;
to* į ketvergi) vakaru*. Tni te- 
įeib'-tnija tie. ką turi role* 
"žmogžudžiui” veikale.

Valdyta.

Vyčių

SVARBUS

šiuomi , 
*u*iriiikim*» bu* 
vakarr. ' 
vaisini*. 4540 I 
Visti* narė* ir 
mi skaitlingai ------
rinkinis, ne* <koig marl-ių 
t u mile iH sui rimo Taip-m bus 
■uteikta phngnka pasrlpa drl tų 
visų, kurie yra jau už*irvri«1rsvę 
kaipo pailrmlin' Nepamirškite at. 
riništi unArsėių knisimu Taipgi 
esą Ir kviečiami ir tie kurir dirlaMe 
Htork Tardo*- ir dar ncprirulile 
[prie unija* esut firdingai kviečia

ir prisirašyti pro
te patys, kad uni- 
io neapleidžia, bet 
bar. Prie un 
ti ka»ben ritu 
i K vai. vakare

*r «•- 
<Jfl farmariariiita 

kaip W|re««idne 1lr<«v1»j

F ARMOS!
Pirkite taraus svnaateoj spMtakėj kar ųeriaaa jsvsi au

gs. Atvažiuok, o pamatysi dsngybf karnų nuo • iki 1< p4dų 
sugVin 36 tarmoi ant pardavimo tarpa lietuvių ūkininką. 
Musą banko priima Liberty Hondaus Ii mus kaimo bus vie
nas t" ‘ ‘ * _
vergo vakare, rugpjuta (. 
Mh 
W. 1 
gan t----- --------- ---------------------

Ateikite pasikalbėti arba drauge gaUaite valiuoti į Kirbi- 
ganą. Galima pigiau važiuot laivais iš Chieagoa į Mnakegon kas 
vakaras 7.30 vai. Urlciinkdiu nuo &th avė. ir llarrisou M. 
traukinys ateina |>a* mus iri* kartu* j dienų arba rašykite į
AMERIKOS UKINIKA BOK M HART MIOHIGAN.

ukioiiikas Cbieagoj kuris gata jum* rūkų apsakyti. Kel
io vakarr, rogpjuta (Augnat) 14 d. pm R. W«ik. 711 V.

po.; pttayfim vakarr, rugpj. 1> A pm J. Mirmų, MM 
I4th SL. Cirero, lū ; •■Lietuvos" apMastavėj. SSrd ir Mar- 
gatvių aubato* po piet nuo J IH A
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