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Tokyo, rugp 15
japonu

to pirmininkas, ir Jule* Patus, 
vidujinių reikalų ministrris.

nubausta/ PROHTERI-
NINKAS

nėm« cukrau* po 15 rontii 
rui.

Pr 
tokia bausiu 

n*i*« įlail

Rumunai Apleidžiu
Budapeštą

RUMUNAI APUD8IA Bū

| rainu

rdum, rugp. 13. —Iš 
įlepršuojama, jog ru

munai gaminasi apleisti l’n- 
garijo* aortinę Budapertų- To 
reikalavę talkininkų atstovai 
taiko* konferencijoje.

p— 
nijo* poriuntiuys Prancūzijo
je. Vietor Antoncsco. praneša 
jier virto* laikraštį Temjis:

Bucbarcstu vuldžia nrtun

tatktainkų pažiūromis. Be tal
kininkų leidimo Rumunija 
nieko neveikia.

laiiniaguji rumunu inter-

variė ten bolševikų propagan
dų. Tad šiandie rumunai ten 
bendrai ra talkininkais turi 
progos pastatyti (Mstovių ir 
stiprių valdžių, kad su ana 
botų galima padaryti taikų.

“Kun įsitikinęs kad talki
ninkų atstovai tenai atras mu
sų atstovus visuomet draugiš-

pradžioje

B0L8KVIKAI BAUGINA
ŽMONES NAUJUOJU 

CA1Ū.

Fiuyžtna, rugp. 15. —Anot 
laikraščio Echo de Paris, vy
riausioji talkininkų taryba ga
mina Bulgarijai duoti išėjimų 
į Tarpžrme* jūres per kokį 
nors aortų.

Talkininkų noras, kad Bul
garija j tas jūres turėtų išė
jimų tokį, kaip lenkai gavo į 
Baltijos jure*.

<*L. rugp. 
I.*i. — Virtos japonų laikraštis 
gavęs žinių, kad Japonija nn- 
skvrusi naujų ambasadorių į 
Bar. Valstijas tirtoje buvu
siojo viro grafo Iridi. Nauju 
ambasadorių eoųs užsienių rei
kalų ministerio padėjėjas K. 
Shidehera.

kaa ir posišveaituaiua čia pa
minėtinu* tikdama. Hųryšis' 
ypač Rumunijos au Prancūzi
ja labai stipru*. kati jį bile ko
kio* kailio* ar ka« norą galėtų 
sukonevrikti.

reikalas yra rišama* atskirtai 
nuo laiškų.

Parrot Port, siuntimas tavo- 
ro į IJetuvų. dar taipgi nėra 

įgalimas, bet neužilgio tikimės
Galutino* sutartys (mėtinio' ir ,n,inešimo atida

rasinešimo tarp Amerikos ir ■ ryt j. Viskas priguli nuo to. 
Lietuvi** užbaigtos rugpjūčio (^p gn.it gausim įgaliojimų 
- *r uuo IJctuvo* vabižios laikyti.

Oficijall* paliepiui** prl-ium tikslui, konvencijų ra A- 
iminėti įvairins pirmos, ant- lnerikos paštą. Sutartvs, maž
ens ir trečios klesos siuntiniu* I ,(.Ug, yr> *ekanėios: sunkiausi 
j I.ietuvų Dleistas rugpj. leidžiainia atskirti pakai bu* 

n* daugiau, kaip 10 kilognr . ■ 
Pagal sutartį, laiškai, nnt (•*> svarai!, mokesti* 12 rentų 

kurių rasi* žodis “Lilhuniiiu”. ■ ...................................
bu* siųsti |**r Hamburgu. Vo
kietijoj, uždarytuose maišuose 
stačiai į Knunų. Tuo tarpu 
siuntimas [*-r Hamburgu yra 
tiktai vienatini* atidaro* ke
lia*. laiškai Urbu* Vokietijoj 
išimami iš maišų.

Siųsti į I.ietuvų dabar ga
lima visokiu* laišku*, atviru
tes, laikraščius *|>ni>dinius. pa 
'vyzdžiu* tavoru ir įvairias k<>- 

tnip )in-
... gistruo*"
lai I nioi

mcrrijini 
nrirtii.

rugp. 13. — Praa
rusi joj*- pradėta prvzidenciju 
lė kampanija. Dabartiniu per- 
zidrato Poincare septynen

vasario 17. 1930 m. Gi naujo 
prezidento rinkimai turi įvykti 
atetMLBtą MU14.

Prancūzijos prezidentų ren
ka parlamentas. Senato ir že
mesniojo boto atstovai padaro 
bendrų serijų ir isrraka prezi
dentų. Kandūlatas tori gauti 
absoliute halsų didžiumų.

Ateinaatį rudraį įvyks rin-

Tuomrt kampanija bus varo
ma visu smarkumu. N«> kan
didatai j prezidentus darhuo- 
sis kuodaugiauria salininkų

Viao- 
kad pran

cūzai šiandie jau nieku neda
ro U Sar.
rt>

tai. Jia

ataaojia-

kad tie pa
sakojimai ilAilie* yra teisingi.

Atai taktai
Brig. goa.^11. H. Rondholtz. 

talkininkų misijos Biebųiestr 
amerikoniškas nary*, neįlei
stas praacanu vedamaa trau
kinio. kuomrt ši* važiavo iš 
Viennos į tedaiiestų SU tos 
kemirijoa aviai*. Neįleido' jo

■ liraglO'

Amerikoaflka* gvn. tad nuo 
austrų gavo operijalį traukinį 
ir šituo pirmiau pasiekė Buda- 

* ‘ ’ traukini*.

•Mtmta't PrWI 

kanai 
ii ap

!*■>«♦. kaip 
Airtrijtjt

reikalauji, 
knatg U

Tn

JtaC <*■- 
bortinis premjeras (lemeneeau 
ar tik nenorės pakliūti j pre
zidentus. Bet jis kol-kas savo 
nuomonės tuo žvilgsniu dar

kad į prezidentu* greičiausia 
galėsiu* patekti Paul Descha 
nei. dabartini* parlamento 
pirmininkas.

Tarp kitų kandidatai* j 
busimajo prezidento vietų pa
minimi T. Ribot ir L. Bour- 
gruis. Pastarasis, sakoma, imi 
seniau butų buvęs prezidentu, 
jei jis tos gari*** butų nori-- 
X»-

Senatorius de Bei ves jau 
(tat* kai-kada prie progų* pri
etaram senatui apie savo kan
didatūrų. Bet kol-kas į tai ne
atkreipiama dosna.

Tn ir daugina kandidatų.

1913 metais preziilento rin
kimų metu du kandidatu ns--;

Londonui, ruzp. 15. —Ru»ų 
bolševikų valdžia Is-vieliu te
legrafu paskleidė žinių, jog 
Kurijos monarebistai Siberijoj 
turėję susirinkimų.

Susirinkime nutarta Rusijo. 
Mietų pasiūlyti kunigaikščiui 
Romanavskv,' kurs porinus iš 
jaunesni'-sė- Romanovų dinas
tijos šakos.

lh-|iešojv pažymiom, ka-l 
kunigaikštis priėmęs pasiūly
ta^

(Matyt, bus tai naujas Imi- I 
šėrikų prasimanymą*. kad ra- 
kelti talkininkuose neporiti- < 
kėjitnų Sihcrijos valdžia L I
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K ▼. dav« wukkwt»jo 
NUO TAOIŲ.

VaatangŽML rugp. 15. — 
Nuo to laiko, kuomet šalk* 
vyriausybė pradėjo kontro
liuoti geležinkelius. Ilgšiui i'

CtAMI KOVSTIHNES 
n&nius

Juk tai žmonės tiek metų 
<8 ir ttbadėję.

Londonu, rugp. 15. —Bu !' 
vęo .Anglijo- užsienių reikalui 
ministeris, rice-grafa* Grvv.l 
apriėzuė būt laikinu Anglijo*!, ’a- “
rnnhaimdoriu. kol nebus pu* •«*'" 'alkratnkams nustatyti 
kirto* nuolatini* amlmsad., ***•
rius. kuria paskiau boa parink
ta*.

Apie ta |»<rlaaee«tui prane
šė vyriausybė. ntrtoras Bonar 
U*. Jia tni]»pat pažymėjo, 
knd nuolatini* amlm*a<li*rin. 
Sus. Valatijo-e būrius

kaluose. Per ilrvynis menė- 
sius, nuo pravedimo armisti- 
rijos vakarų fropte. talkinin
kai visaip mėgino rišti Rusijos 
klausimų. Daugel kartų buvo 
imskrllita. kini talkininkai nt 

'šaukiu >avo kariuomenę iš 
l1'1 i Rusijos, kad (atdaro taika su

DELKO VISKAS TAIP 
BRANGU?

Cedar Rapidz. Iowa. rugp.
15. — Jir*. Kari Kry iš mieste
lio Wes| ikrais (arko bušeliai 
gurbų firrsaslyvių už UJA 
Ant gurbo dugno rado raštelį 
nuo moterie* Tevasr. Raštely j 
jia-akyta. kad to- ĮH-r-aslyvė* 
parduota už 5(1 tentų pirklių 
agentams. Ir paprašyta npm 
tų kainų pranešti ravartnte-

Taigi gurbas persorivvių kol 
U Tezaso į Cedar Raptda at
vežta. |talirango trinus tloiia- 
riai*.

Taip tai plėšiami žmonėa.la. . 
to.lel gana aišku, kodėl šiaa. - 
die siaučia tokia brangenybė. -

I

erbdinketia vacooa gv^***i m m* vi u *

Iš tos sumo. 15 mllljamų 
nuo-t»lių niūrėta tik Nrv 
Turke su apylinkėmis.

i

kirtijuj likimu s. Talkininkai 
tuojaa* armirtirijo* pradžioje 
nutarė uždrausti Vokietijai 
imliuostioti rusų kari* nelai*- 
viu*. kurių yra apie :ttNi,iaai.

Nor* tai laimi nežmoniška* 
į ta* talkininkų nu*|irrndima*. 
liet kitokio išėjimu nebuvo. 
Nr* |mli uos uotu* rusu* nrlais- 
viu* rusų bolševikai tuojau* 
būriai* Imtų sugaudę ir butų 
pristulę juo* kariauti už pra
gaištingų savo liolšrvikiziiių.

Per praeitu* ilrvyni* 
-iu* talkininkai tuo. 

;iM*lai*viu* Vokietijoje 
1 savo priržinrojr. juo* 
įgydiim ir aprengė. Bet 
| vė jiems Inisvė*.

Pakilo nauji tumanymat

Ihilmr |>n-k<-ll>ln. kad talki 
įlinkai nu*pn*mb* tų nelaisvė; 
ilgiau nelaikyti savo gloltųje. 
Suiiuinytn ir (mlvirtinta juo* 
|m*ių*ti (mgaliau* Rusijon. Gi 
vi*ij |ni-inntiiiHi dariu; )mv<*,i 
išimtinai (ančiai vienai Vokė* 
lijo* valdžiai. Talkininkui |mi 
*akė. ka<l tegu Vokietija žino
si »u tais n<-lni>vini*.

Pastarasis talkininkų žysii- 
tni jau tikrai (M-iktinas. Ijiiki 

|ti šimtu* tuksiančių vyra *a 
vo gbdmje ir |ia.kui juo* |»n 
likti jokio* priežiurn* 
C

Kim. uMtiutakių kandidatui!^ ateinančių m,,,, ira. ' «“?'Į"'*. imk, *..
Poinrare. Bet pastarasis Im-Užiob Įiva.numiF rusų kovojančiomis
n^.jo r' j |Ntrtijumi*. ka<l (mniiikina blo-

Tiedu yra: A. Dukart, urna- '"Klausyls*. tttrtoras l-a«kadų. knd atanujiiut diplomą 
t., nimiiriinkas. ir Jule. Pam* 'b"Vo J'"'£lau-U^ kielei Grey tiniu- s».im*i...... .

už svarų. Pakai neturi Imt il
gesni kaip 3 pėdo* ir 6 coliai, 
ir t. t. Pakai bus stačiai siun
čiami į vienų iš Uetuvos uos. 
W-

Tuo tarpu, iki Lietuva neja
tojo į “l'niversal Postai Cn juKi klausinių, 
ion". jo« pašto ženkleliai1 Bingbnmtone. 
(marke*) bu. vistiek priimami profitrrininkn. •

4<>, ka* Irimiio nuliausta. ♦-"ssi (ui

Waahington. rugp. 15. —G<- 
norulis prokuroras Palmer. 
apkalbėdama* maisto brangu- 

pranešė, knd 
N. Y. viena* 

krnuturinir.

neskiriama* nuolatiniu niiihu 
•adoriu. Im« atrak ė. jog vy 
riausvhei Imtų miela ginlėti. 
jei Grry apsiimtų visuomet 
ambasadoriauti. Bet visi tie, 
,katrie žino buvusio užsienių 
* sekretoriau* gabumu*, visuo- 
rnet sutik* »u dalmrtiniii sto- 
viu.

Ib-t visi tie sprendimai lig 
šiol nejvykinti. Nes |s» tų imi 
hiilejiniŲ tuojau* |ui>in*iy<bi 

* vo priešingi aniem> praneši 
(liuli. Buvo, |aiv., sakoma, kad 
Im* pasiunčiama dar daugiau* 
kariuomenės, kad kova prieš 
Udseviku* hu* vedama ligi 

Įgnlulino nm; sutniškininm.

Tik viena* nusprendimas buvo 
stiprus.per Siiv. Valat. paštų.

skatikų ruknoms pilna užmo. Skauda už pardavinėjimų 
kerti, ut pirmų uncijų laiško.

Atida
Lietuva ’i •'

JAPONAI PRATIESIA NAU 
JĄ KABELĮ

sius teritorijas 
Vokietija:

Tad kų-gi Kandie Vokietija 
daro?

Visus m-lais*ius įsiveda ra
sų geiK-rolauis. katrie kariau
ja (irieš lsilševikus. Tų graa 
rolų atstovai jau senai dar
bavosi Berlyne. Ir šiandie tie 
nelai-viai jau iiMibilizuojami. 
lavinami ir garlaiviais siunčia
mi j Jiuslųsias jūres, iš ten 
į pietim; llil-ijn. Tenai bus jie 
prijungti prie armijas, kuri 
kariauju prieš bolševiku*.

Vadinusi, tie žmonės <lar ne
greitai inragaus laisvė*. Neo 
iš vieno- nelaisvi* jie |wve- 
diimi kiton.

Kiek žinoma, tarp Iii nelais- 
vių iH'iKisili-nkiuiiiias dideli*. 
Ne tislel jir nepasitenkina, kad 
jie verčiami kariauti prieš bol
ševiku-. Ne- jų didžiuma nori 
kuovi-ikiaii* *avo šalį |ialiuo- 
simti nuo teroristų ir praves
ti reikalingų tvarkų. Ib-t to
dėl. kad juos tanu* kritiška
me momente talkininkai aplei
džia ir p:ivw|a išimtinai Vo
kietijai. prieš kurių jie kilme 
iiirt kariavo.

Kituomet jie gal ir buvo 
talkininkų mylimi, kuomet už 

In* guldė galva*. Bet 
minkant* jau 

ininkai
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i

t rasti

ii ima

tiks agitatorei
nikai. Kaipo agitatoriui jia

Kybartai ir Naumiertis. K.v 
komiteto pirmininku 

pnsirniy 
Obnolv*'

Pirmoji Vaistytos vSmm 
Paskola.

Goriau Apriakait-
Kliokime.

kinti pageidaujama ir žadėtąja 
gausa. Bet jie gali žymiai pa 
gvlbos suteikti lJetuvos žmo- 

a. Tass nėra aaalygų. (Mi
nas su Lietuva via dar saį- 
Didiiaasioa paateago* ta

ri būti nukreipto*, kad Ame
rikos lietuviai turėtų progo 
netik su ravn giminėmis susi
nešti, bet ir jiems pageltas, 
(liniginėa ir kitokios, suteikti. 
E-ninc tikri, kad susisiekimui 
»u Lietuvn esant amerikiečiai 
savo giminėm* ir aniniictn* 
milijonų ketinimus išpildytų. 
Kaip Lietuvos ūkė ir žmonės 
unt kojų įvirini atsistoe, tuo
met ir valstybės ūkis turės 
ištekliaus saviems reikalams 
įrakinti. Mum* reikia gerve ko 
niunikaei jo* xa l.teitva, kartai 
keliai" reikalingoji parama 

I (Jankiu.
Reikia Amerikoj Lieluvos 

atstovybės. Ji *a Amerika aa- 
tartis galėtų įlaryti. Galėtų 
įlaryti |ia*langas gauti Aaseri- 
ko* vahižioe sankcijos luotą 
vos valstybė* notas, Umdsu-* 
ainerikii-čiam* (Mirduoti. Ir čia 
pnunatmiH- tuos milijonus, ku
rie Lietuvos snstiprinimui pa- 
i<-tų eiti.

Aukomis viešuosius lietuvių 
i tautos reikalus apru|>inti me* 
(MnsieiiH-, kiek galime. Tad 
nei savęs, nei už vis musų bro
lių užjūry nra|igamlinekhne.

Hiomis dienomis min- žino
tinu uiulti-iailija«iM*riu*. “plie
no karalius”. Andriu* tarne- 
gir. Miniamao turto (teiko 
|M-nki" šimtu* milijonų ilolie- 
rių. Apie tiek |mt turto ji" 
tavo išaukoję* lahdaringtans 
ir a|*rietin> reikalaut*. liet ne 
apie tai dalykas.

Mirusį reikia laideli. Ka* 

jo tikėjimo Imta! JI įkaitė 
protestunn. Pa* prutrsttmus 
sektų-sektelių pilna. Ar Czr- 
neuie jų ne*u|tai*y<lavo, ar uia 
iai indomnvori. liet ji* rėmė ir

■k p» i __
bosų yra 100, po
230, 500,1000 M markių 
(aukaiaų). Bonai yra bevar
džiai, bet didžžao*iu" bonus, 
pradedant nuo 1000 markių, 
(lirkėja* norėdami*- gali įra
šyti in t i savo vardu

Valstybė* Iždo lamu* Vai-

l'žrina kaltas apie I.ie1uv.y. 
Apie patrijotinį pasišventimų 
kalbant, noriai žadame lJetn- 
M ir *avo kraujų, ir gyvastį. 
Apie lai nrals-jotina. jeigu tik 
tam tikros sulygo* susidaryti*. 
Tbbia pat dvasia kalbame apie 
atita* Lietuvai. Kitaip nežs-> 
dama, kaip milijonus.

Drr prakęri u* metus Atneri- 
ko* lietuviai viru apie milijo 

šiai dienai tebekalba. Tomis 
kalbomis mes užjūrio brolius 
■klaidiname. Jie tikėjo musų 
kalboms ir milijonai* jmrnmo* 
lankė. Padarėme skriaudų. I’cr
penkerius metus mes vo* lik •prigulėjo keliom* sektoms, 
milijono |m*ę aukų trsudėjo- Gyvenimą* jį sustuita* *u kim
ine. gtvgacijiniais ir pr<*sbetirrjo-

Mikinumc Itauras vvrus ,uu> P«vtr*taMtais. Jų parapi- 
apir savo inilijunu* ir jie’ ril- **““ ‘Engianti* aukojo. Ari- 
tingai tolygius pienus .tarė. '"Ym* ir aamiškių tarpe irgi 
Ihiug'-lio reikalų ii|>ru|riiiiiuų 
ant musų p>-'-ių užilėjo. Atsi- 
šaukiuuii iKigclls,* i i.-tii |*> 
kitam skramta ir vis |*ažimia 
kad amerikiečiuose jų vienati
nė vilti*. Tų Lietuvos reikalų 
begalė*, o (m- mų« tariamųjų 
milijonų nesiranda. Vi»u* n-i- 
kiu aj>rii|>mi i; tektdaujaum 
dem'-lknis, šimtai* tūkstan
čių. o amerikiečių fi'iidiKe 
tik keli", dešimty- tiil.-t*iri*-i*i 
tasimaišo.

Per keliu* 
ir aukojimo 
Pns mus daug (silriteijnlių |«i 
jėgų ir ištekliai:-. l**-t praktiš 
kuojų davimu prie d:d*ai1i*- 
ii|'y>loiŲ milijonų ■><-minty si 
me. nors juo> gidetųme duoti. 
Turė*ime tenkinti' 
rimtais tukstan>-iii. 
I<ar 'lalykoi 
turime 
riomi

toks jmt neisskyrima*.
Itedotavių apeiga* atlikti 

apteikė preti-nzijų ir viena, ir 
kita seklų. Negalėjų jateda- 
liati. Galų gale susi'iarusį pa
inų stovį išrišo Inomi. kad 
n|a-ig<>* butų sudėtimi*.

Pažymime tai knijsi kuriozų 
iš ue katalikų gyvenimo tar- 
P"-

Sakiai. Prie* karę tai buvo 
luežymu* miesteli*, la-t daliur 

iia-tus rinkliavų-||M-rkėlus apskritį Aakiai *uju- 
save |ųi/iiu>inc.Įdo, sukruta Dėka |ųu-ižy niėju

!*i darbininkam* čion sutvertu: 
Kri. Darbininkų draugija, Pu- 
vii-aiininkii kmųm. Ki*,|M-rati- 
»a*. Pramonė* dr« vaikam* 
prieglamia. ealr krikšėioaiškn 
diaiieijų. darbuojasi koopeta- 
Inas •• Vytis” ir pramonės 
l>-ta lio v ė “Vienybė” *ti«ilvė- 
i'i-. I«- skirtumo tauto* ir Ii- 

(■amatais. Tik nelaimė, 
isskycu- keleto krikščio- 
priguli prie jų vieni žy. 

Pipirą-.

Piliečiai! Lietuva kuri* lab 
raa, drooalrratiagoa, rapriklan-

Amžiai verguvė* ir ilgi *ua- 
k*us karės metai baisiai tu
nai kino musų gimtųjų kalį. Vi
si valstybė* rūmai, visa jo* 
organizacija tenka statyti ant ‘ 
griuvėsių ir degėaių visai nau
jai. Visam tam darbui tekia ; stebės Banku ir viso* Valaty- 
daugybė* lėšų. hės Iždinė* priima saugoti be

Negana to, kad visa kuria-{jokio atlyginimo.
ma ir tvarkoma naujai iš jmt 
pamatų.

Tenka dar ginti šalis nuo

iš įvairių purių, — RKIK1A 
VKBTI KARAM. Gi karai vi
sti dar daugiau reikia išleisti 
pinigų, negu vteatybėe vidau* 
gyvraimui karti ir tvarkyti.

Viltiem* tirais reikalam* rai
šty bė neužtenka lėšų ir jus su
renkamų mokesnių. Reikia ne
užmiršti, kad karas kitoae ša
lyse fiarihaigę*. pas mu» <lar 
tebeina. ka<l pats mokesnių 
rinkimas tara <iar kaip te
kiau! sutvarkyta*. Dėlto mo
kesnių surenkama daug ma
žinti, negu jų turėtų būti. O 
VIS TIK M»C VAI2<TYBEI 
KI RTI IR Jtlft UAIKl’Et 
BE! NKPRIKiaVKšMVREI 
GINTI VYRIAVSYBE TI IH 
sritASTi.

Tokios didelė* ir tokios tur
tingos valdybė*, kaip Prancū
zija, kaip Anglija, kaip Ameri
ka. neužteko karai savo lėšų ir 
turėjo skolintis. Tuo labiau 
nenimstaliu. kati ir Lietuva, 

jime, negali apsieiti aesiskoli- 
no*i- Todėl Vyriaaeybė yra 
pritvnėa ieškoti paskolų*.

Skolintis pinigų galima 
te irziiii ialjrnK 
save aanue, pa* savo pĮliečia*, 
kitaip sakas!, galima daryli 
aite užstalių, arte vidau* Pa
skolų. A'idaus paskola yra tuo 
geresnė, negu užsienių, kad ša
lyje neantplusta daugiau pini
gų iš svetur ir todėl pinigui 
ts-ina pigyn. o pertai gyveni- 
•••• 
Imtu* pinigas 
centai nėra išvežami svetur, u 
yra išmokami savo pačio* ša
lies piliečiams, ir dėlto šalie* 
turtą* nėra mažinamas, tik <bt 
didinama*.

Tad Vyrianayte tadtia pir
mųjų vidaa* paskalų 90,000,000 
(trisdešimta milijonų) martdų 
(aaktinų) trumpam laikui po 
4>/t poncentų.

Valstybė* tfaias Įiaskolo* 
Imiuii* leidžia trimis serijų-

Vyriausybė, MmIsiiui pasko
lų. garantuoja (apsaugoja) jų 
visu valstybės tartu.

Viste*. Ima aaripirte Vte 
stylte Iždo temų, vyriaasybė 
|hi metų arta po | usės motų, 
kaip k u* bu* įairuv' išmokė* 
atgal visus jų dnbar |makstaa 
pinigus lig ptetatiain statika 
ir be to dar taajau, išduodama 
luinu", užmokė* procentu*.

Piliečiai, manų jaunieji vy
rai stovi fronto au ginklą ran
koje ir jieska tėvynės laisvę 
savo krauju ir aavo gyvybe. 
•Mu*ų visų, vi* tiek, ar kas 
kalba lietuviškai, or lenkiškai, 
ar žydiškai, ar gudiškai, yra 
*yi-uta |iareiga, jr, jau ue gi u 
kla, lai bert aavo turtą lemti 
valstybė* kurinųų ir jos aepri- 
klausomybė* gynimų.

Piliečiai, raterit* tėvynė* 
laisvę! Pirkit* Valstybė* vi- 
datų paatalaa tanaa

M. tttta*Htan, Miaisteri* 
Pirmininką*. 

Kar. MmAi Kraite Ap- 
aaajo* Ministeris.

fe Mieteli 
labiau rnpinoai danrintatoo 
įgyvendinimu į viauooMVu* 
■rapaMTvMrtMl ktateraų

Kama it DarirtaM jrindt- 
feja, kad gyvuli? Ir tegulu 
t ui ■Va ta’fi—tamat Haee- 
krita praplatino tų mintį lt 
sakė, buk negyvoji medžiaga 
savaimi virst* gyvybe. Visa* 
gamtamokslio prityrimai prie
šingai rodė. Bet Haeckel*i* 
labinusiai norėjo įtikinti žuio- 
nes, buk Dievo nėra. Tam tik
slui reikėjo sakyti, kad ir gy
vy)*- atsirado Ih> Dievo prisi
dėjimo. Todėl Hncekel’i" taip 
ir tvirtino, nors gamtos faktai 
ir įeita, .odė priešingai.

Dara i reti nepatiko, kad 
Haeckel ta prr drą«iai atsi- 
trnukin nuo gruntinio prityri
mu, uctariuu>'lamas savo my- 
Hummm evajeatam. 1M8 m. 
Darvinas rąžė HneetaProi: 
“Your bukinės* nuikes me 
sumetime* tremlJc” (Tamis- 
to* drųra kartais |«<laru, kad 
aš drebu).

Savu pažiūra* skleisdama* 
llai-ckel’i* tvirtino, kad negy
voji medžiaga virata luuuero- 
mi*. t. y. daiktai* dar nesan
čiai* cehritėtuis ir neturinčiais 
gyvybė* branduolio, ir kad 
paritui to* amneroa tampa 
kaskart augėlesniais organiz
mais ir galutinai žmogumi. 
Haeckel'io mom-ros buvo lik 
jo tarties galvoje. Gamtoje-gi 
monetų nebara ir nėra tarp- 
pat, kaip nėra ir išbuvo aitva
ro arte slibino. Ir Lietuvon 
pasakų aitvarai ir Haeckel’io 
monerva vienaip yra fantazi
jos išsapnuoti padarai. Ka* 
norėjo, kad butų kam neiti pi
nigu* be darbo, ta* pramanė 
aitvarų. HaacM’i* norėjo, kad 
batų

pri*
Ji* taip-gi dalyvavo ir 

tiškame trūkimą. 1914 t 
ĮnuuraJė tarp kitų kelių deiim 
ėių Vokietijon profesorių tvir
tindamas, kad vokiečiai gerai 
padarė užtadmm Balgijų 1916 
metai* ji* trukšmingai kaltino 
vokiečių kanclerį von Beth- 
mann- Hollueg’ų, už kų ta* 
bandė susitarti *u Anglija. 
1918 m. liaeckeita peikė visų 
raldaMų tartų te “Mtefei 
idealizmų.“ kuamri ta tania 
parodė įtikint angštom* Ame
rikos prezideuto VVilsouo iuin-

Trumpai sakant E. H. Haee- 
ki-l ‘i* buvo fanatiška* krikičio 
nijo* priešas, pasekminga* 
agitatorius ir maža* mslrili- 
ninkaa.

Je nuopelnų moksle nežymu. 
Jo veikalais sustiprėjo materi- 
jalizma*. kuria Vokietijoje pa
gimdė sĮiartaku*, Rusijoje bol
ševiku*. Kai-knrie ja raitai ta
po įirarsti į prakialikų įvairių 
kalbų ir p irtrisHteja įvairių 
tautų prisidėjo prie aušinta aa- 
silpninimo, žiaurumų padrųsi- 
nimo.

Garsu* buvo Kateterio var
das, bet ai

Dtete ir 8*ri- 
«rt Mteateris.

Ministeris.
Mkaa, Ministc- 

ris b<- portMio. Zvdų 
Reikalams, 

tert, Pi<|*ss fe Pro-

Canatltfe Bnatsiekimo
Ministeris.

Stalginskia, žemės LT- 
kio ir Valdybės Turtų 

Ministeris. 
tarnas, IGaisteri* be 

portfelio. 
T. Petkevičių*. Ministerių 

Kabinetu reikalų

kala jia važinėja po įvairia*

Ernst Heicrich 
HaeckeL

<1.. 
Je-

Suimtoje, rugpjūčio !• 
1H19 m. Vokietijon mieste 
na mirė K H. Haeckel. Mes 
turime jį paminėti nes lietu
vių mnlrrijalizina* vi*o-c sa
vu išvaizdose: civilizuotas *o- 
eijalir.mn* ir žiaurusis lųilše. 
vizuias. mokslu* išėję* tikėji- 

<mu neapkentium*. veidmainy- 
l'ė. (in-ivudinusi “tautiško- 
inis” |wižinromi". ir (uit* tam
siausias l'diev iškn- fanatiz- 

Įituis, b-veik per keluriaede- 
j šimts metų Amerikoje ir l,io- 
I tavoje uia>tino»i Hiterkeri.v 
i rakz

i jų taqi lietuvių. Taigi jo juk
ine unt lietuvių kultūros yra 
gana didelė, noro kenksminga. 
Išdto mums išrado, kad mus 

'visuomenė turi žinoti, kokis 
buvo tas žmogus.

Erų* t ll'tmn-h Haeckel bu
vo prusa*. J u gimė Pot»daui<- 
lala Berlyno vasario 16 d., 
1834 metais. Jis baigt- medici
nos skyrių Ib-rlyno universite
te ir ėmė gyly tojauti. Iš jau
nų dienų jl» turėjo gnnn dideli 
palinkimų i--ie tyrinėjimo 
•mintos. iš pi tulžių buvo Im-už- 
siiniųs uugaluis, bet ilgainiui 
perėjo pri*- tyrinėjimo gyvu-' 
lių. Ibir i.-Iiih -lutiins 311 metų, 
ji» tn]*i zoologijų* profesorium

mai». Tie spėtiojimai vadinasi 
ipotezomis. Skirtumas tarp 
Haeckel'io ir rimtųjų moksli
ninkų buvo ta*, kad ji* savo 
spėliojimo* skleisdavo žnm- 
tama kaipo MM, o loti ■*. 
riiMnkai te notarą. Mm m<- 
■kiria spėliojimo nuo fakto, 
ta* prisilaiko klaidingo lindo 
ieškant tieso*. Mokslininkai 
sako, kad tai yra klaidinga 
metodą. Ka* prisilaiko klai
dingo* metodo* mok»le, ta* 
Idaidų randa vietoj* tiesos.

Savo |uižvalgoms patvirtinti 
llncritel vartodavo netik nc- 

Vedėja*. I moksliškų tat ir uedorų prie- 
UKMiių. Bet virt ii siamas žmo
gaus luiėjiitu} nuo beždžionės 
lfn<<ckeris Imndė tų prirodyti 
negimusio vaisiau*, arta em- 
brijouo išvaizda Su ta (uičia 
kliše, arini kaip Amerikoje sa
ko. kotu, ji* utspauzdė du pa
veikslėliu. Po vienu (aidėjo pa. 
rsšų ”*iiw>gau« embrijoims.” 

*(*> kitu “tax<lžionė* cinbrijo-Įti. 
nas.” Skaitytojai stebėjosi tų 
dviejų embrijonų panašumu. 
Jiem* m-jairėjo į gitlvų. kad 
profesorių* (įasityčiojo iš skai
tytojų. nnini'lainns tik vienų 
t'nv'-ik-lų lino vieno daikto, ,, 
iiihimininns tų kaipo du skir- 

j tingu dnhkn.
i lln> i-k'-ri* priklausė jn ie 

"jžmonių rųšie*. kurie, gaudo* 
UM'kslę nori pnilnryti įrankiui 
Issliei tai platinti. Tnom tik I 
rln ji« parašė kiiygų ”Wel Į 

y. pasauli"

Musų tėvynėje 1915 
karna, 1916 raupą*, 19J7 kraa-

rų, 1918 ir I9t9 — HMM. JI 
dar vi* arailiaaK tik paštete 
no vietomis pilvinė, vistetea 
dėmėtoji

Seinų vyskupijoje mirė ši
tie kunigai lietuviai J. Stau
gaitis Panemunėje 1915 m, 
Valaiti* Zapyikije, Žaliausko* 

rate 1917 metais- V. Marti
naitis ir R Leoaaa Lėktino** 
mirė 1918 metai*.

Aiaip gyvenimą* persivertė 
augštyn kojotui*. Įtaiga* be 
vertes; juomi nieką* nepasigi
rta. l’ž gorčių javų, svarų li
tinių. nž 10 kiaušinių gali ir 
reikalu* atlikti ir darbininkų 
gauti.

Suvalkijoje <lar nebuvo ba
ilu, nor* pavieniai Ims*ės iš
tisai* mėnesiai* mito vien bul- 
vėmis. MiesluoM-, Vilniuje ir 
Kaune, vargas.

Dvasiškijojr daug atmainų. 
Seinų oticijalu, t y. arty- 
iniansiu vyskupo padėjėju, y- 
ra kun. Aleksandra* Grigai
ti*. Ji* bundo r’oiainn" <l*ry- 

Mnrijanipnie* dekanatas 
lautalinlas j tris dekanatu*. 
Naumiesčio į du. Didži aslas 
parapija* laip-gi dalinasi. U 
Prienų parapijo* žadama iš
skirti dvi nauji. Aleksote ir II 
Inužoje, liet kunigai dar ne. 
jum k irt i. Didvyžiuose jail sn- 
(įdarė jumpija. Zvilgz-laiėiuo- 
m-. vi<-tonXnuiiiirw'ioSlahado", 
Vrn |tarapija. Klebonu ten y- 
ra kun. Pranciškus Radžiūnas. 
BdridnoM- Melionas knn An
tanas Petrausk*-. Nuo llgųvoi 
parspnos atsidabno 
Tt-u kJebonaupi kun Statiislo 

Riaubv. Pzsierelroo"*.

ta, t y. Av.
ruija. Yra labai gralžaj vietoj, 
švariai utiaik—i. tyrame etK 
Tėveliai, MkUtuykite taktai 
patarimų ■t>o (notrių* ih*# jie 
gali ir uivydMi. «ako: “inir 
ton Iriai, ar nori kad tavo 
duktė išeitų į vienuole*!" Tas 
kur* taip *eko, negerai sako. 
Nei vieno* mergaitė* nevcrSa. 
1**1 jeigu yra Ižievo palauki
me*, tai ar ten eisi ar kur ki
tur, vi* ta* pat. Tai-gi. tėve
liai, suruųstykite gerai ir nie
ko nelaukdami leiskite naro 
dukrele*, neieškokite kitų aug- 
štų mokyklų, ne*, jo* yra sve
timo*. Tėvynė iš jų nedaug *n- 
(liauk* inteligentijo*. Rūtų, tė
veliai. didelė sarmata, jeigu 
nuo jo» šalintumėte* taria! to
kių gražių, kaip Av. Kazimiero 
Akademija ir dar lietuviškų 
seserų vedamų. Tik džiaugti* 
ir didžiuoti- galim*. Rudenyje 
gerk. seserys atidaro akademi
joje biznio skyrių, Butine** 
College. Kurie tėvelių neišgalė 
aite leisti dukrele" j augžtesnų 
mokyklų, tai tant į Rusinės* 
College įvilkite.

Sųtkai I E:lat* nso» mergaite* tiri 
lattario* n rri rašyti i Av. Ks 
zunisTo Akademijų, ir kas no 
rč* užmesti kokius užmetimu*, 
atsakykite: kaip tie didvyriai 

ivr> tėvvnč*, gyvus- 
dų. taip



veikieoė, S. lio.knna., J. Va-

Nupirkimui tiluutiių .iulij 
kreipta, i j Aua-riko.

Dr. M.Stupnicki;
3109 So. Moroan Street ; 

CMK.IUO K.IJ9IOU

i.aiių .iulų, pagiri'- lietuviu, už 
ji; prakilni; darbų ir suteikė 
dido.ią- jai.iiviaitimo dvasių 
aukodamos 100 .'tarų vilnonių 
rialų vieton lietuvių įkyriai. 
Dabar turėdnino. užtektinai 
vilnonių .inlų, lietuvė. ir lie
tuvaitė. .u.irenka ka. ketver
to inkarų ir nx-zga avet*riu< 
ir niite. Lietuvon Knudonųjaui 
Kryžiai.

“aętfjtja
Pūū-Eipeller

Rugpjūčio 7 ii. pa. mu. at
silankė mi praknlliomi. ir Ak- 
ton. f Ibio, kun. A. Januėa.. 
KalU-ju ketverto vakare. Pra- 
kalbumui priairiiiko piliui »-iė. 
Kalbėjo apie l.ietuvoa praeitį 
ir dahnrtinj pa<l<jiruų ii politi
nio ir ekonominiu atžvilgiu. 
Nurodinėjo pro-ėius kurie kė- 
eina. ant Lietuvon tiražini

MUSŲ VISUOMENES 
ŽINIAI

Turime pranerti, kad T 
Andnurevjri Ko

Rugpjūčiu 7 ik Imlu kuoevi ( 
tau. Rengė L. Vyčių 31 tampa, 
tiražini dainavo bažnytini* 
ehorn*. o 4 maži.- mergaitė'į 
trinu, daila-h-iui. |aidžiugux>. 
Via tai ■aapUaai vargomnia 
ko p. StHaoko.

Studentą. J. Stanidovaiti. 
davė Įiarkaitų apie muzikų.. 
Dikčiai prijuokino, kaip pra- 
dėjo nurodinėti, kaip mušiko. 
griebia.! net lx*nina. nu Troe- 
kiu Nivai pn>;mg>ualai pliMi. 
E/sy. gal Urveliui Nikoliui, kad 
rueai Milyg Ijenino ir Trockio 
uiuuko. ėoka.

Koncerte |iul>liku. nejieniaii- 
giauma buvo. Nejaugi mu*>; 
katalikai butų cicilikų mado. 
pUM-kę ir |h> Miliūnu, laikų lei
dę t Pelėda

“tarijų”, l'žklaueiau. ka. čia veikti, jei; 
laukia tųj; .u.irinkiiuų’ O ji. ir vytai. I 
atrauna: “Na-gi tautininkai, rio. veiki 
tarkai.** Klaa.iau, kokių tai- iix-rgino». 
aę tu čia turi irai«tjrtiea »u na- januininkė 
ro alamitai.I Dikčiai muikir- į nė. 
toiue. Ji. niekino Lietuvy, pre 
aidesių A. Smetonų, ir viakų. lai v 
ka* mum. yra brangu. Nebete- Raudonąjį Kryžių. Am. Kauti, 
kas kantrybė*. Kuraali tuo. Kryžių., Omaho. akjrriua pa- 
rengėju., ir kad pa.iaiikintų. dėjo pigiau nu|>irkti 38 sv. vii- 
kaip jie ėia leidžia taip nie
kint Lietuiu. vardųj

štai |ia*irodo nnt etiudo. . 
Muirinkimo vrdėjar, P. L, ku 
ri» paaukoja, kad kaukiama* 
ii. .osirinkirua* sutverti Lie
tuvos Gelbėjimo dr jų ir kad 
kalbėtoju, yra užkvie.ta-* Dr. 
Bieži*.

I*. Jakuti., aki>ni|M>iiuujanl 
p-lei Apokiutei, .udainuoja A- 
iiM-nkuni*kų ir Lietuvo. him
nu.. Užeina Dr. Bieži.. Daluir 
jau jiaaižkėjo, kad tautininkai 
tų viaų rengįa. Dr. Bieži., I» 
pa.akodamai. kaip jam hn 
nant Pran'iHi.joj teko žaizda*! 
radtot. ir tų ji» t»n matf*. pri
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A. L. R. K. Moksleiviu Susivienijimo Aštuntas Seimas ir Vakarai

A. L. R. K. M. Sus-mo Aituntas M 
įvyks Rugplučlo 15, 16, Ir 17 dienose

Šv. Jurgio Parap. Svetainėje ant 32ros gat Ir Auburn Avė.
Seimas prasidės su iškilmingomis tv. Mišiomis pėtnyčio; 15 d. rugpj. tv. Jurgio bažnyčioj 9 vaL 

iiryto kurias atlaikys Kleb. Kun. M. Kratas

vakaras yra 
Tame vakar* hn* prakalbos, dėtam, pijam 
Mi*." Po programai šokiai ir žaislai.

Sekmadienio vakaro. Av. Jurgio parap. srot. yra rengiama* labai aeitno atbaigimui,
vakaras «u puikiausiu ir įspūdingiausia programų. Aį programų ilpildy- tr. KaMmisro Akadamfjaa 
auklėtinės. Apart to bus garsiausi musų kalbėtojai, kurie papasakos daug įdomių dalykų ir daug ko 
pamokys atsilankiusius į šį nepaprastų vakarų.

Pradžia abiejų vakarų 7:.'Kt vnl. vakare. Po progrnmui šokiai ir teisiai.
'Visus širdingai kviečia Moksleiviai ir Moksleivės.

Teisėja* Alsdmler
draudžia streikuoti 

darbininkams.

Kompanijos negali praialinU

ŽMONES OALBS (JAUTI PI 
0IAU MAISTO.

Itirliininl ii nt-tovni -mar
kini kolojo prie. kiHu|miiijų 
l«rtkrMaimu*. Jie sakė. kad 

, kuomet kom|iauijo* išėjusius 
-•tui- darbininku* pri.-kaity.i 
prie naujų. tuoim-t (mki-nk- 

’ įlarliininkų organizacijos n-i- 
| kalant*.

Ir In- t tena. Kom|mnijų |*n- 
-ii-lgima* niekini liudija, kml 

1 jie mėgina sugriauti unijų. 
Ne* kn* |ni matė. knd *enu» 
darbininku-- priĮKižinli naujai* 
•ia rlii ninkai*.

Ir neiinia. ka* ha* toliau*. 
Ne* darbininkai tukino doviu 
iie]mti-nkinti.

1 tat Imi tnrylm* sekretorių* 
Jolin«tune, kuri* prie* teisėjų 
Alsrhuler gina įlariėniakų Mi
kniau, saku, jog jam daugiau 
nieko nebelieka, kaip tik atda
ryti saro oTi«ų. jei ji* negali 
nieko gera nuveikti įlariainia-

P*rW»vM, rrtUUR

kotn|ianijoni* skriausti įlarbi- 
ninku*. gi darbininkam* draa- 
džia streikuoti.

atgal

pnžy- 
smliii

Antrųjų išklausinėjimų die
nų gyvulių *ker*lvklų darlii 
rinkų reikale Įirie* įrišėjų 
Alreliuk-r Įiakilo *u*ikirtimai.

Darbia inkų atriuvai įsikėlė 
Skuodu prieš kunųautijas kad 
tas praeitų savaite išėjusiu* 
darbiainku* priima atgal <tar- 

kurio* gi kompaaijo* nri ne- 
nori priimti MtgrąžuMų

Kom|mnijų advokatai 
mėju. kml dsriuninkni.
burini- puiio-ziluiiii dnriiu*. su
laužė imdnrvtų *u koui|mnijom 
sutartį. Ir kotn|mnijo* nuo to

Blitjr4i.FltUk

Darbiainku aMnvai į tai at- 
sakė, kml konųiaaijn* |«ėins 
privertė dariiininkn* a|Jristi 
darbu*. Nes jo* Mtlrnukė kn-1 
riuotm-nę ir |mlicijq mi t____
afnlrmisti prn-iiiimų m-iini-tų 
daridninkų.

Kouųsinijų advokatai |mžy 
mėjn. knd tas nririsvbė. Ka- 
riuonn-nė 
staiga*. *akė ji*-, sutraukta ly
giai taip, kaip ir kitose rišu tvirtina, kad tasai jų stroikn* 
mii) virtom*. I>nr priduri’, knd 
k<Mii|intiijt»« tii«*k«» nHn |(.
rijuMio> >u |M»lirijM niki kn 
rinotiH‘f>«‘.

1 h»rbininkų mIMovui nlMik<\ 
ka«<l *ugryžti*ieji ilnrlmn dnr 
Liniukui Imtų priimli kai|**i 
M-nii-ji. ir kml iini-tni m-lmtii 
ntstalomi. N<-». -uk-- jie. dnr 
1-ininkai pn-irengę ginti -ai-- siM|,. įmuko* 
t<-iv* streiku.

Teisėjo parėdymas

Tei**-jns Alelodi-r tuo* gi-' 
vii* |H-tti,od.ė ir |mrėd«*. kad' 
kiito|mliijo* tun ti-i-ė* išėjti. 
-iu- •imLiniuku- priimti kni|*> 
nniijii-. Bet kiitii|M«niji>* neturi 
teise* nepriimti uni*tų.

Sakė, kml vi-i uni-tni dnrbi- 
liinkni turi Imt priimti nlgnl 
ir ni-kmuiK-t ni-tmiuninomi m-

Su nntpjnrio t* diena žmo
ni— nuo laiškų i*ia-*iotojų ga
lva imreikalanti surašą mais
to produktų. kokios perdari
nė* |iigiai vyriausybė. Ta* 
iimista* yra armijos maisto 
l»Tvir>i*.

I* tų sųrašų lm* galima pa
sirinkti kokių ka* nori Įmi- 
duktų ir atsakyti juo* js-r lai
škų išnešiotojų arba emalia
vo* pešto* ofisą n. užmokant 
reikalingu* pinigu*.

Maišia* tuomet lm* prista
tyta* j namu*.

(Iiicago* majoras, be to. su
tiko tų vyriausybės maistų 
imnlavinėti Įmonėm* savo nd- 
iiuuistiaeijo* priežiūroje. Mai
stų nuspręsta sukrauti depar- 
tamentinė] krautuvėj The Fair

Iv* tenai nusipirkti patinkamo 
maisto.

Be kitokių maisto produktų, 
be* pardavinėjami ir miltai. 
Vyriausybė ni karkų miltų 
ims lik tltk
Vyriausybės peniavinėjnma* 

kaip krautuvėse. M 
geriausios rųšie*.

mok-lų, su karino ji* nežn* sa
vo keleivystės gyvenime. Gi 
kitaip neretai paeiama žmogų 
bedievybės naro banga-
a* ir ima tti žmogau*
šitdj. Bedievy*** vėtra staikn 
žmonių tirdysna (vairini* bu
dais nevirė tik (ta* paprastu* 
nemokytus bri ir pas
nmkaMrina vėtra
bujoja, saka ano liadų. At'ai 
teisinga patari* musų žmone
lių: "iš duMia rašto išeina j 
kraštų." O tai ri* aepadėjima* 
jaunam ar jaunai |«matan do
ros mokslo.

Atamlie, rugpguėio 15 <L, 8 
vai. vakaro, Av. KryJ:-u* pa
rap. salėje gurk. ,M.orM>riu* 
duos lekcijų: MDkva* yra vie
na* trinūs Mumirnis."

Malonėkite ^i*i susirinkti 
minėlon rii-ton. V.

Policijos viršininkas priet 
eivilė. tnmvho. komisijų at 
rak<Muybėn patraukė policnio-

Kai-kuriuoM- miestuos*- g • 
h-žinkelių ysrdų ir dirlduvii. 
■larhiniakai sagryžo darban. M <luy Johnaaa, jmdritų. 

ikmmiri geui-ralis geležinkelių | Saka, kad jis per rasine* 
direktorius lline* jmžailėjo r'- ušes didžiarrio pašėlimo 

; išpildyti jų reikalavimus kirk im-‘u nemalšinęs savo rasi-* 
‘tikšta »“Ab* i“****_______________

į K CMCAEOS UETimy
I
i
I

liet Cllil-agojr gvli-žinkrlių 
darbininkai streikuoja.

Buvę* senatorių* lx-ai* 
I buvo manęs tartie* *u stroiki- 

e ir |M>licijii aplink į ninku atstovai*. Bet llines n-- 
IKiturin jam to daryti. Iline*

-n- nelegali* ir tislrl. sako, 
u jie ž.ino-i. Girdi, jei jie n<- 

-u-iptii* ir im-kivž dariniu. tuo 
im-t visai niekti nelaimė*.

SMARKUS BAMKOS PA
SIUNTINYS.

Anų dia-nų iš t'ommunity 
l>a*iiiiiliu**. Im

li ••» kareivi* Įtupime) Strikov*- 
; ki. į iidiimiv*tį m-šė tiUi.tMSi.

Ant tropų, jam li|Mint prie 
viršuiiniii g«-li-žiiiki-li«. jį u? 
puolė du plėšiku ir fi>-|s'- |ui 
Li-lti riitikn*.

| l*n*iiiutiny* to n*-|m<larė. 
iIh-I -toju kovon *u pikladn- 
rini* Buvo ji* Irėiatt* np-vni

. gintu*. Visgi
1 užguli.** 
tuip ilgui

yni*

I llftl

krepšį mi pilu 
nnt t repų laip> 
laikė, kol neg t ė

> i luputi 
--■traukti 

■iolierin

ViiuomeniMd kursai.

Suliru-kiiiie šviestis tikėji
mo ir iloro* dalykuose mu*ų 
visuomeniškuose kursuose. 
Augėlesni ir gilesni tikėjimo 
dalykai yra išguldomi pruf. 
kun. Pr. Bučio. lieta* kas iš 
musų yra su-ipnžinęs su to
kiai* dalykai*, nes neturėjom-- 
progos: turėjome (au-itmkit 
išmokų sakinį-kitų ant atmin
tie* i* katekizmo.

Tn* permala. Turime Baž
nyčios priešų la-gnlės, su jai* 
reikia mum* *u*idiirti diena i* 
dieno*. Jie prisiskaitę iš ko
kios luisvamntiiškos knyg|ia- 
laike*, pūty* jau praganę tikė
jimų mėgina mu* šviesti, aiš
kinti tikėjimo dalykų, apie 
kuriu* nuovokos maža teturi. 
1‘agnliau* jie nu-tojo tikėjimo 
ir doro* iš priežastie* nrapsi-l 
švietimo tikėjimo ir doros da
lykuose. Žmogus, turėdama* 
valių, gali vienur ir kitur iš
krypti. jei tik valia jausmai- 
dniy-i-. Žmogui einant i na

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W SS i Kr

rų. kuru prasidės rugp, 31 d. 
Taip-gi nutarta surengti po

rų vakarėlių. vienų kuopo«

▼yttų pškrikaa.

L. Vyčių 5-to* kuopo* nariai 
turėjo išvažiavimų (Ba*krt 
Picric), rugpjūčio 10 <L į Jef- 
fm—į, BrūacU parkų. Taate 
iėvažiaviute dalyvavo ir 4-tee 
kuopos vyčiai iš Dievo Ap
veizdos parapijos* bei du nariu 
iŠ Cicero. III.

Vyčiai susirinkę j paskirtų 
virių pradėjo

tavai

betariu

—kol nrprikl IJetuva
neatsietos tvirtai ont savų ko- 
J9-

Faado 
svarstyta 
Kryžiau, 
kaip čia

reikalu* apkalbėjus 
Liet. Raudonojo 

Tartasi,ri-miiųna. Ta 
vieni tfcuTJ I

haa išsijndint. Muturta 
ralį judėjimų praAM su rugp. 
I!» diena. Tos dieno* vakaro 
Ims masini* -ustriukinia* ir 
prakaltai*.

Tad risi aštiomiolikieriai tų 
dienų į salų ir pampooškim 
liet. IL Kr. ženkleliais. Budė 
kime, kml kitas kolonijos 
mum* nepedurytų gėdos ir n* 

j nustumtų nuo pirmosios vie
tos. Pirmenybė turi mums pri- 
klnusyti! B. Jucevičius.

Į

BRHMJEPORTAA

A. K R.-K. Moterų Sujungti- 
l-nm kuopa turėjo susirinkimų 
rugpjūčio -’I «L, parapijinėje 
salėje. Tartasi apie Sujungė* 
Seimų ir apie |«rapijo* įmū
ru. Kmlangi šįmet vėl Moterų 
Seimas tolimuose rytuose ir 
kmlnngi kuo|«»s iždu* apytuš 
tirt ne* visu* pinigu* išntikojo 
tauto* ir vi-uomenė- reika
lams), tuigi kuopa neišgalėjo 
nuo *avę* siųsti delegatės, bet 
įnešė, kml nuo Chicago* kuo- 
pų Imtų siiiučianui Centro 
pirm.. <» vi*o* kuo|M>* prisidė
tų prie |Mid< ii-imo kelionė* lė
tų. Iš mu*ų kuopų* |ui*kirtn 
ti'i.tto tam reikalui.

Taip gi kuopa nutari- prisi
dėti (Migai išgulės ir prie )m- 
rapijo* hazaro. Žadu, Is-rods 
turėti “lunch t-ountrr*'—ska
niu* užkandžiu* svečiam* atM- 
iaaktusiems į |mrapij*»* imuir

1TD.B- 
«fiųpra- 
išėjo ran

komis iš džiaugsmo.
Po vakarienei p. Sriuba* su

kvietė vyčiu* ir vyles j eiles. 
Prasidėjo žaidimai. Visi žai
dimai Imvo su dainomis. 
Dainavimų tvarkė p. Laarai- 
tia. Ir riš arottatanfiri M«i- 
ėja pažiūrėti lietarifltų tekši
mų bei paklausyti lietuviškų 
dainų.

Po žaidimui giedoriai susi
rinko ant kalnelio ir dainavo 
Vyčių bei IJeturos himnu* ir 
kita* kelias dainele*. Ai«|a* 
skambėjo toli apirlinkėje. Jis 
|iažmlino jirisiartinti prie gie- 
dorių žmones buvusiu* tolo- 
kai nuo jų. Aplink giedoriu* 
susidarė gana žymas bareli* 
klausytojų. Tir už kiekvienų 
dainelę dėkojo, nuoširdžiai 
(įlodami rankomis.

Apie 9 vai. vakaro visa link
smoji draugija pasitenkinu* 
pikniku grįžo namo pasilsėti.

Aapšraataa.

i
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

IJKTt'VOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota šioje šalyje ant »1,000.000 Tais pini- 
gai* ji rūpinasi Lietuvos atslalyniu u po karta griuvrMų. Ji puiryfait tuoj atstatyti t 

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ. 3) ŽEMDIRBYSTĘ
Jau jvcadlna į Lietuvos Valstybė* Bankų LOOO.OOO markių ir uiperka laivu* dėl Lietuvos val

stijų.
I'm> l.ittitrm Atitatffne Btndrov/j nktlti pinigai tu Lnltnt atitatfnmi.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE jos itltigi:
1) avalų lahnr) fabrikų. 2) chemiškų dirbtuvę. 3) įvairia* krautuves; tlrigia: 1) Keleivių Namų 

ir 2) Bankų New Yorke; orpoaimojo dėl Lietuvos Siuvėjų Bendrinę ir lt.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES noiariataa suraau ir paliudija visokius notarijalius 

irejentalius) dokumentu*, pirkimo-pardavimo aklu*. |gsliojimu«. abligus ir kitu* pipierius. kurie 
turės galę ei* ir Eurvųioje.

STOKITE VISI į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE, nes juo daugiau bu* kapitalo, 
tuo įlaugiau bu* prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L A. Bendrtnė, iėrai po <10 00, bet 
nep*r*idu<*la maliau, kaip 5 šėrai. U f pinigus išmokama nemažiau 4%

li'otinnno Mspumo* lilriouna. pelsar arsprihuofst. Su užklausimai* kreipkitės šiuo adresu;

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Avenue !;• Nevv York, N. Y. =

umnr
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