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DRAUGAS

šyvą prieš Latvius
Rygai pramatomas naujas 

pavojus

LITHUANIAN ’DAILY FRIEND

Paryžius, «|ail. Ui. — Pmn- 
euzija apimta naujo* baimės_________
kuomet Vokietijas vaklžia pa- jw|w pirm puru* dienų buvo 
skelbė savo militarinį bimlže. IW*k,.|T,ta kart* stovis Brt tik 
tų 1!»2il metam* l^aaumtl,- VJ||;nr Imvo sužinota ta-ai fak
tini markių. . kuomet fnb-mlė karitmtne-

Pasirodo, kml tasai hiudle-Įn^ užėsnė ten *au |>n*kirta* 
tas mažai kuo dalesni* už bu-1 
vusį 191.1 metai* biudžetų.

Tnipfmt |mtirtx jog Noake

Ilaiiinionde) ir Whitingr,
Beriju*. *p*L UI. — Žino

mas Henry Morgvntban. Im- 
va* Suv. Valstijų nmbn-a<lo- 
liu, Turkijoje. ncHiuii lanl:‘- 

... ------- ------- — ,_______  si ls-nkijoj |ia*ių*tn* ten mi-
virtas, ir kmmirt ]m.*kaityta Įsijo* priešakyja*. Morga-ntlmii 
karė* stovio prakbiuacijn. innai lenkų nusiklausą* visokių 

Sulig jindd-tiuacijaA. karė*Į|Ki*akaajimų apie vokia<ėiu*.

VON DER GOLTZ ATA- Tnqs. Mintaujos ir Tilžės 
KUOJA RYGĄ vokuėiai vrn įsitaisę dvi gel--

. i žinkelių liniji. Ti«W dviem ke-
RKVKUS. «paL 10. — O* liai* vokiečiam* butų lengva 

parėjo žinių, joc vokiečių ka- nlsimerti iš l-atvijo* ir tirtu- 
rinomenė, kuriai vadovauja 
fen. von der Golta, atakuoja

RYGAI nt VĖL GRŪMOJA 
PAVOJUI.

R/ia. *P»I. !>. (Ila^o Tlm Cit. 
Trilnme korrsp.). — Po poro* 
naktų ir vieno* dieno* kelionė* 
|irr EsUmijų ir Latviją, čia 
atvykau vakar išryto. Čia pa
galiau* įsitikinau, jog gen. 'M 
der (bdtao lau inanu ui * svar
biausia* Kiekima* yra užduoti 
nr|mkvtiamų smūgį rasų bolše
vikams ir pačioj l*nbaltijoji 

Mintaujos šonan.
Tenai imgalinu* įsitikinau, 

jog von <ler tioltao kariuome
nė atakuoja latvių frontų. Ata
kų iirmb-jo a|4e 3tŲMI vokia-

. vo*.
liet von der tioltz to neda

ro. Turimi, ji* nmiuino npleieti 
Pabaltijo*.

Vokieti*! utĮnraii latviu.
Vakar tuojau* išryto pa*i- 

ginlo nepaprarfa* trenkama* 
Mintaujos šone. Paskui pradė- 

į jo tratėti knlkasvaidiiai.
Kiek palaukus virto* Angli

ja* utilitarinei misijai praneš
ta. jog du vokiečių lakstytuvu 
užjamlė latvių raitarijo* rto- 
vvkla*. laikunai pametė luan- 
H-

VokMial atakMja latviu.
1‘askui nutn teko iškeliauti 

i* llygos per kokias C mylias

Darbui ir Kapitalui Siūloma 
Laikina Santaika

! PASIŪLOMA DARU LAI
KINA SANTAIKA.

I ________
Plieno indurtrijrte tari įvykti 

arbitracija.

pė vicntal*iai |friėmč tų nto- 
lilleijų.

Gomperso sugestijos.
1. Teisė uždarbių ieškoto- 

jam* organiauotie*.
2. Tei*ė kolektivio įlerėjitno- 

*L
.1. Tei*ė uždarbių ieškoto

jam* Imt ai-lovai* tartie*-su 
ilnrlMlaviai*.

4. 1-aisvė žodžio. *|iaii<ios ir

Washington. -pat. 1<l Ibir- 
Imi ir kapitalo (indu.lrijinėj) 
konferencijoj vakar (mkelta j 
keli svarbų* klausimai ir 

i"-, jog vokiečiai esu stiprų*. duota *vnrtių* |ia*iiilyuuii. 
Nako pn karė* jie veikiai alsi- 
gnnsių. n t gyrių* jmi*e renasis

I.j,.., nu,---į ,x,.-H*oj<<oy «|w »|
plenuojųs palaikyti skaitlingų stovis pnlieėia <bir Ea»t tliica- Sngryžę* Paryžiun ji- pnskel-Į 
armijų - *----- - 1 - — — -
vių.

Kad tuo tarpu sulig taikos 
sutartie*, pa kari-* Vokietijai 
leidžiama turėti 200.000 karei
vių.

ligi imti.tusi karei-[K<ų Indiana llarbor ir visa* 
apylinke* Įlenkiu mylių plote.

I
Bandyta | kareiviat.

Vakar anksti ryte mieste 
Garv kareivių imtroli* pirmu 

-kartu sutiko |m*i|>riešinimn. 
Nežinomns žmogus keli* kar
tus Šovė j kareivius iš žolių.

Kareiviai trėiaus neatsakė 
šūviais. Iirt puolėsi ieškoti už
puoliką. Išieškota visos apylin
kė*. tat nieko nesurasta. Ma
tyt, koks bolševikas mėgiao 
kareiviu* provokuoti.

VMhiagtM. spal. UI—Va* 
kar vakare ii čia l’ittslmrglian. 
plieno streiko laukan, iškeliavo 
(a-nki senato įtartai komiteto 
nariai senatoriai. Jie virtoje 
lyrinė,, streiko pricža*ti*.

PhUadcipMa, Pa, epai. Ilk— 
PamnsylvanijiHi gela-žinkriio 
konųmnija praneša, jog trauki
nių važinėjimas galį* Imt su
trukdytas, ne* Altona šaposc 
sustreikavo I.Um ma-rimnikų.

Tarrytoirn. N. Y- *|ml. UI
—Išeigų kardinolas Merrier su 
Nen-'Yorko nrkivy.kupu Iii- 

.ataka pra|dė*ta |n»r dešimtį yes čia ap*ilnnkė ]m* Jolin Ik 
___________ _ _________ ,~y,s2. > llockefellerj ir jam asmeniškai 

stovykla yra imrioj Mintaujoj.! Is-ngva tad sn|m»*ti. su ko.1 (rarb-kojo už šri|iimų Neįgijo*, 
nepertoliausin nuo Ilygo*. Gi.kino liksiu ta* veikiama. Ity-j --------- ---------- «mm~ zimmiii. įu,, įm.iu utį-
vyriausioji l*azė vrn Mažosios giri grūmoja miujn* vokiškas PIRKITE KARES TAUPU- kolarpili gimimų užregistruota 
larttivos mieste Tilžr’-j. *|mvojus. MO ŽENKLELIUS (WJI.8.).J.*».suii.

■ 1

pravesti taikos ir gerimvio 
gadynę.

VakMiažafUakMiataajų.
Talkininkai llerlyno vaklžiai

pasiuntė parėdymų, kml vrm rių. 
<ler Golltui kariuomenė |iaga-i Tame rfonte latvių karino- 
liaus Imtų atšaukta iš Patai-‘menė nesknitlingn- Vokiečių 
lijo*.

Tos kariuoraetM-s vyriausioji' mylių.

R.COO SVETIMŠALIŲ AP- 
LEIDŽIA VIENNA.

pundeli, KRelianz reikalaujant 
valdžiai.

Publikos gru|«ė* atstovai |m- 
Mulė tuojau* pravedi industri-

mititarizma* ir jie ištutujo ne-- jale laikinų *nn1«ika mažiausia s,l?,r"'
•’». Teisė ilnrtiininkam* orga- 

uizuotii** ir kolektiviai dorė- 
t ii-.

ii. Mažiausia nštmmio* va
landų* įlartm dienoje *u viena 
diena at*il*io savaitėje ir su

trim- mėnesiam*. Tn* tuojau* 
turėtų MiMabdyli visus strei- 

Iku* ir lokautu*. Prezidentą* 
ir kongre-as gi im-kirtų nriii- 
tracijinj tanių.

-----------------------------------  — llarbiainkų grupė pasiūk-ar-j   
sirtrbf'-jn |tama1ęs laikrešėiuo- bi t raciją streikui įmigti plieno l*JM7 »<*nte* seštadie-
*e tokį keistų Morgvntliau'o indnrtrijajr.

gin-ių atsilyginti *n 1nlk;nin- 
kai*, kurie juo* suklupk*'.

Britten sako kitaip.
Čia vieši Suv. Valstijų kon

greso atstovas llrittm. ši* nu-

m* um| nei*ių .uorgi-niiiau o ,n<ltlrtnjojr. 1 .. ................................
liiuh-mų npie vokiečiu*. Iria- laikinų santalkų vi*«i*r in- «. I žnnike*tt. uitektinn pra- 
»ė: du*trijo*e Minmaė publikų* , Kyvruinmi.

•‘ūinndie vokėėini yra lui
noje talkininkų kontrolėje. I 
.lie neteko *av„ geriau*ių ar-'*’*' nrliitranjų Aruenka* 
nmtų ir lak*tyluvų ir getinu-j 
[*ių *u»i*»ekimo prienumių. Vn-|

I IgniĮtė* pirmininką* llmmnlj S- Moterim- lygi užmokesti* ( 

|M. Ifararh. Gi plieno imlustri- \H m*lų darbų.
■...............’ -J S. Ižflrnmlima* dirbti sraL

mot 11 ir laksivtuvtt ir sėtinu Ibtrisi E«<ib*raeijm> preziflenlnt k""1’

j"ė
HHIį. I, II. f**.*h* immtoį- .

ima čia Mmoio m Uita p’“*« streikas > 1-r ’»«*"<" 1- !«**»«•
ima* eta --nojo miltta- • 
negalima* ir negali būt <un l«*'taigtt. kuo- •

nuo |<o*aulio areno*. Tml *u 
grųžinima* čia uitojo < 
ritino t._____ _____
i.pie tų n«-i kaliai*.'*

Sulig G«nnprr*o sumanymo.Į ' ždrauditua* immijlinri

BttSirtAKUBM tBTBUCJflU.

Su niilitariaė* valdžios leidi* 
mu užvakar <iary streikinin
kai turėjo mitingų.

Kalls-tojai ėtnė sakyti tie
siog inaištiškas kalta*. Tuo
jau* tad įsimaišė kareiviai ir 
sn*irinkimų ISRrtkč.

Suimtn ir išklausinėta praki' j- p.tj j, stevenz.
knlIn'-tojaL Viena* iš jų Garv t 
aldenuana*. Jis jau pirmiau! * * !*‘,**v,**,"‘ N1* nt*1«va* 
Imvo tave* satn-ėtuotas ,,<< Sparnai Hank of Conmierr* 
rrikimų streikininkų tan*. Ji“ |

___  _____ I Vokietijoje.
40.000 ŽMONIŲ MIRĖ PER j “šiandie Vokietija yra lik

6 MENESIUS. ''••šėlis liuvn.i... pinu 1WI4 im- J1((ril,(
tns .li.l. b- imiierijo.“ saken^,|lllciį 
Nteveas. “F-'-: j::- ------------ ■**

tnrt jm*krlliinnii artėt nwijni į K* j tai paaakya kapitalas. * •• 
pirmi. ( Driluir tik yni klnu-iitias. kų
Pasiūlomas nuolatinis kordas. į tokia* -ugė.tija. ir suttuia.v- 

Gavin MeNnb iš tam Frau- kapitalų rrjnr-
eisro |ai*iulč įstrigti nuolatinį i 
artiitrnrijo* kinių. Sulig jo re-4

zenlttojanli grupė.
Konferencijoje veikia ii 15

(anutrarijo* mmių. rmtig jo r<- ........- *•■— — --
Koliucijo*. visi gyvi buvusieji atsiuvu komitetą*. Fan komi- 
šalie* prezidentai tegu Imtų iii Ietim im-itui vi»ų trijų gru|tių

Publika* grit|»- r»firvxentmitai. Mi. komitrta* 
pirmiau-ia |u-rknilinėja jvai-

TARP BERLYNO m 8TOCK- KONSTANTINAS SAKOSI . Neminę r užpulti talkininkų. 
HOLMO SKRAIDO ZEP- NEATSTŽADEJĘ8 SOSTO. (|ar

PELINAI.

8tockholm&*. »|m1. Ui—Vo
Taippat jia nepatiikavęs 

kaizeriui.

Petrogradas. *ĮmI. Ui. i-..* Stevra*. ••Vr.kūdij.is gyv.mt«-| G.H11I-.rM, sUHinuyHHi nu* iMiflmda* leznliueijas. I’a-
imteilu* <i mėnesiu* čia mirė- mslirim. m-pramokę ekrrteę j^iu^Hju* arbitmeiji «bino prie anų m«vo |ia*tnba* ir
4iU««f žmonių. Tu,, p. ui u Im-Jgyventi, savuneilmt n-n |„„ųų itw-ili L-'i imdiusln gru|u’iu*. kurias mm-

, Kml butų užtektinai j-knrių du K1*ki.m d« lim ija- fmlyti.
gal dnrlM. stovi* kiek |mger- |i<,n|.,^jlu

• * Ik* kitko Goniper*
Anot Nleveri*«i. kn* Vokieti- tezoliurijų. kurion *utrauki.-i 

Joje |.rnmnt<i jo- -taigų išnmi- imi 11 -iuri.i:iii-ių darl«,. priu 
jo pakilimų. įn
irę* »ii tikrais faktai*. *n tikru gmižiiitt ir piblytini. Ihirtro gnt |.li.-m. indii-trijoj.-. 
šiandie VokietijiH stoviu. _____________ —-----

RUMUNIJA SU UNOARUA 30.000 KAREIVIŲ DAUGIAU kn«l -kelbiaiiui Imiiiii*' niHcti 
m-)>itiiuitiiotii. taigi tik prnma- PADA8USI0a SANTARVĘ, 
nvtn.

Bu* daug bankratijimų.

» vokiečiai nežino *iau 
♦!»«- nei kaip pnub'-ti ver-tie- , 
Vokietijon jhi kari— siiviižinvo 
tuk.tanėiui įvairiu* rųšie* Iš 
i i*«i pn.nitlio pirklių, lb-1 ė'm 
nerandu jokio- tinkamo* dir 
vo* ptek yliui.

Daugeli*
jų turė* Imnkrntyti <1'1 
kino,, miglių i|- m-ti-kiim* 
gUViečitl UŽ«i«-l|iuo-e.

Ve Lok- šiandie stoti*
ki< tijoje.

karalių |HinTtu*i«i. Imt neu
traliu. Suko, verčiau laikinu! 
IMiMlraukti mm rasto. ne kaip

IIiiHmi ir kiipilnlo kimfa*n-n- 
inalava* rija yru iihbuiii it laimi svarbi 

vi*ni* ž,vilg*niai*. laal ji tninai- 
kin* laikinai vi»u* -tteiku*. 

te—u*i|«<».i- ripų. kurie turėtų būt vi-ų pri Gnl veikiau |««-ilmis* *trvika* 
-u tikru pažinti ir piblytini. Uarlm grti indu-trijoje.

Vienua. *|ial. 10. — Vieniu,, (kiškoji konųmnija inauguravo Paryžiui, *|<nl. in.— Pa-kcltu šalį |>nnanlyti vnrgnn. 
Austrija* Ho-linę. apleido apie-»*W»dinų skraidymų 1ar|M< šilo,(n ‘ “
KtMKI -vetiiušali). Daugeli* iš [miesto ir Berlyno. Du kartu įj,,,, 
jų tiirijo iškelinuli įMikiu-'*n'ni’' je •"’* '.-žiojami šen ir 
Amdrijos valdžiai. Daugeli* is.j‘«*n 
keliaus kiek laiškiau.

Kuonud tu,, keliu gyventojų 
skaitlius mažinama*, ofieijn 
liai pranešama, jog gimimų 
skaitliu* nuolat didėjųs. Snko
ltui. šiandie čia .langiau žirni
nių genui, knip miršta.

gnli keliauti 25 (Msažieriai.

ANGLAI PAMAINO TEISE 
JU8 AIRIJOJE.

PRIREIKUS. PREZIDEN- 
Tmnnn imties darbo.

Vėsesnii oras prisidėjo 
prie sveikumo.

Belfast. spnl. Kl.~ Anglijo* 
valalžia Airijoje kni -kūrime 
virto*!* luiimiimi įniko* teikė
ju*. katrie |ui*ini<ki pru-lutikų* 
nirimu* *inn ■feinerianu'.

Du lūkimi teisėju jnu praša
lintu it Feniuiugit (atvirto ofi- 
MI.

Wasbirgton, *|«il. |u. <1y 
dylojai tvirtina, jog vė«e*ni* 
orn* pri»i.|ėję* dmig kilo pa- 
*vi-ikn1šti prezidentui \Vil**> 
nui tniĮ*. kml ji*, būtinai pri- 
reikti-, jmi gnli imti.** kokio 
uon darbo saro ofi-e.

T.ėtnit- gvdytojni |M**eiuiVe: 
vi< įlar jam ublraiidžta irilin 
tie* į šalie* reikalu* ir priimti 
lankytoju*. Ir tuo tnrpn pn- 
skelbia, jog nesama jokb. pn. 
lojau*.

NORVEOIJOJE PALIKTA 
ALUS IP. VYNAS

CliristianiA, *pal. |u. 
bibirijo* rt-ikale i*vi*o l,a 
'•12/ėrj HiHiętt. I 
Įia*irfM|. 5’J**.-I.’m įtaisai.

Aitu,, refcreivbimu u-i 
Norvegijoj,, gaminti, p 
fb ti it vtiHofi “!(|»tin- g

-Pro- 
l*nvi» 

pi'iiliiliirijn

čia buvusio Graikijos karn-| Buvę* knraliu* tnip|Kit užgi- 
.....l* Kon-lmitiim pnniškini-: nn Mloknlbini imu. buk ji- -u 
ma* apie jo -lovį. l-nvo karnmuirtie norėję- už.

Buvęs karalius Kon*tnutimi-'pulti i* už|rakalio talkininku-, 
tvirtina, jog ji* nekuoiis-t ne- veikiančiu- aplink Dardan«-| p„ty, 
atsižadėjęs Graikijos *o*to. liūs. Ta- m-ti<'«a. Ne- kiekvie. 
Sakosi, i pli-idę* Graikijų tik- na* mililnriiii- ek*|H<rtn* guli 
lfsb-1. kml leisti lėtini kiliem' 
»mh*rinti vidujine* pnebleimi 
karė. metu. Ne 
jam buvo ne|uiket>ėi:im<>..

Tvirtinimų. Imk Gmikii.* 
kalė* metu buvu* -ųryšyje *n 
eeutrelinėmis šalimi*, buvę* 
knraliil* |wiin>lili:i tik )mptn-tu 
piktų žmonių pra-iiiuinymiL

Nckariavimo priežaztyz.

Nilo kari- •ukurio Graikij-? 
ji* atokiai 'Kilnikę- tik 1o<|cl. 
jog Graikija karėti te-l<m<< t*" 
-iretigu-i. neturi'jfi ginklų ir 
umuniri jo*.

Kitu n-katiaiimo priež.i-l’- 
hunu ta. kad apsaacdi Tur ' 
kijoj gyvenančiu- graiku- N. 
jt'i Hmikiju hutu iMikilu-i 
n fi pri<< inlt-. tm.
HK*! % I* tlD I»I71 1* lilltli l*lt

triškiui pririslyti. jog tu- atlik 
ti nebuvo gnlmut. Gi kn- atlik

to* probk-mo* Ii negalima, te-reikia liei norit! 
to atlikimo.

Duoda patarimų.

Kon*tanli|ic- pradžiugę*, 
kad Grnikii-ii |h> *!<•* karė, 
lenku Trakij.. Tini ji- turį- 

Iviltie*. kad ateityje Graikija 
žymini *u*tip

Vi-gi ji* n- 
ir |cituriniii. 
teįdaryti tu. 
-iii- *ii Italija 
lių reiknt 
ta-ndri.

Taiki j;i 
m*fmtar ia 
imči*»m«

BUS BE DARBO.

lt-1 nlu* 
tiroliibir

Mr T
I'

Tas padaryta, turbut. ra pran 
cuxų iuiia.

llHrti 
kijii i 

ia •

lyti Į dūli, 
reikia le 
i* Turki

«t i

Gauta
•u 

klupių

VVashington. -p.-d. I".- Ka
ri- d'-p;,r!:mu rita- |n*kelbė( 
jog *į itiėi,«--į i* karė* tarnybos 
Im* |«diuo-tiotai 211.101 ofieierų 

kareivių dauginu. Uaugeli* 
JU IIZ-i.4t.itfH,,

Kuri- • |.-1 •:.»1 :• ffi -rita«• atsilie
piu i -:dn- pi i.* tu-, k.ul tie 
p.i!iii..-ii*.,uimi lytui butų uj*. 
i iipillti dinl<ai-

ir

vokiečių iiidii-tri
f.u 
tur

Vo.
I

ISTE1CTA TABOKINE 
SAJUNCA.

Ncu 
-teisti

\t».

Paryžius, -p.il. U». 
čia žinių, jog lliimuuijti 
I riganjii p>uinni*i<» 
Mtntnrvę. Sulig to* -aaUirK *.
Itiimunijo* rtilu-žiu* piau-di 
ma* kur kn* tolinu* Trunsyhn 
•rijoje. |>i ie-iiigni taiko* konfe 
lem-ijo. nii-prendiinui. liet už 
Intai Ungurini apturi kniku 
ria* ekonomine, kon<*e*iaut* 
llumnnijoje.

Slaptų rautarvę vm,, taiko 
k<,nf. r< n •; m. Ib t i;v.it klnnd- 
mn* konl»-r»-neit'f* taryboje ne 
|«akel tanui*.

Suptmit.'uiui. k«*|c| tn« <liuu 
mii Ne* t* -Itipl-i -mitui v. 
flunto. t ui l<ut. »tt ptmmut’j 
ž,na>. I*iuiiri-*ų nota* -kurta 
bjausu -urtipriati Ibimttn'ie 
r jai g> rno
įsuki ja. taippat 
M.kija ė>;'rw U> 
ryt n «t

ATEINA PIRMIEJI 
ŽALČIAI

< i .
I

Z.

I

I'
I'

■ pl;in>'-ll 
>ti nf.'.-i.

ii.
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“DRAUGAS”
imVAnjUI DJUB.T nOKKD 

r*WMu« tMU, K1.^« *ra4*m M 
NUIGU H IIIJ HKO tn, ta.-, 
I«M W. «<Mh M, Ctacaco. nitaota 

ratus or • roscnirnon
Oat* \mr • ••••••*••••••••••••• ^1.00 
N« Muttth*.................................... SUM
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I lams pavesti augžtasiag vietas, 
į kurias valdininkai ne renka
mi, o skiriami. Čia pasitaikė 
susikirtimas tarp jo ir tarp 
ministerijos. Trutit|mi prieš 
knrę karuliu* norėjo augšči.iu- 

( -io šIiiImi viršininku (uikelti Ii- 
> Is-rnlų. o visi ministrai, |mrlu- 
1 m<-nlii ir -i-nnt,, didžiuma no- 

i tėjo kataliko. Karalius ]>nrt>- 
dė savo tvirtų ralių ir norėjo 
jų išpildyti, m-žittrėdamas 
vH-nlmlsio ministrų nuturimo. 
Tmlii ministrų pirmininkus 
|msakė, jog ministerija neims 
id-nkomyls-s iiž šalies np*niigų. 
jei ji Ims imi-esta žmogui, ku- 
riuomi m-užsitiki gabineta* nei 
linrtamontas. Ministrų pirmi
ninku- .'m-IioIik-iI dur pridėjo: 
Voln- Mujestė, si vuus insistez 
sur volvr uumiere d agi r. vns 
<-ntatil -. |in>lialJenH-nt, n u. 
rotd įsi- In ĮK-iiH- ik- gouverm-r

Darbo ir Kapitalo Priežiūra.
omam.

Užeikite | Mano Kampeli.
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1800 W. 46th St, Chicago, III. sii-is karaliau, jei tamista lai- 
k..-ie- -avo įpnsui). lui tomis- 

į to- vaikams, greičiausiai, ne
teks vurgns karaliauti Ib-lgi 
joje.” Karalių* misileėki.

Nuo |Hit pradžios kuri-* Al- 
Is-rtas I dalinosi su kareiviai* 
visais jų vargais. I'us/u-nklų 
liM-tų jis išgyveno |irie fronto. 
ts-sibijiRlnliins nei ų'argo nei 
IMivnjų. Mažytis Ib-lgijo- skly- 
|a-li. t,-lik» vokiečių neužim
tas apie New l’ost. Tanu- sklv- 
indyje sutil|M> Belgijos karalius 
ir ju armijas likučiai. Jis visų 
laikų išbara sąra suvargintoje 
tėvynėje ir |iats varg-lamus. 
nors kitur Imtų galėjęs rasti 
visokių imtogumų.

Ju |mti. gimusi ir užaugusi 
Vokir-tijuje. ŽilKHIlM. negalėjo 
alsižnib'di šinln-s. l*-t suvoki*'- 
jų taip, kad vismuis jiegranis 
tarnavo lUgijus ir talkininkų 
reikalams. Ji ne stoju, kaip 
jos vyras j kareivių eile* su 
šautuvu rankose. Imt ji |aisi- 
šventė Itamlonųjam Kryžiui 
ir sužeistiems kareivinius šepi

kai jis su krikštu gavo In-ieik <i- Kentėjo jo* vyra-, niat.vrla- 
visų litanijų vanlu. Ji* vmli Inas »aio brangios lUgijra ne
sant All«-rta- ta-*i|sd<l.i- KI*-. luim*-». k«-nlėjo ir karalienė 
incnsas-Marija-Meinrmbi*. Jw|ElshiHa «lar kibiau*, nes matė 
pavardė yra tu jotli kų ir Bul-jlMgijus sunaikinimų, prijautė 
garijos karaliau*, laitetit C.» įkilsiančių Vokudijos m-lniim.- 
Imurg. Tik Bnlgiirijo* Kolmr-j''* |»-rgyveim luiisių karę tarp 
gni yra suvokietėjo, o Ih-l-.-i dviejų šalių, kuria- abi ji my. 
jos Koliurgai .'U|<riim-uz-' j*.-. ;!,,j"- 
llelgijo- karaliau* Allu-iloj Aut tųdviejų augštos din- 
1‘irimij.i imti yra vokiete l-,lx- shu* ir kilmės a*uu*tų karėjai 
biria. Itiviirijo- karaliau* *!<:l -.liko mivo žymių dauginu m-gu 

jaut kitų, turėjusių milžinu ai 
All«-rtn* ginu- 1*15. J„ iė -akomylo'-* ir m-l*uvu-ių tnip 

vi- nebuvo kii-nlir-ii. I..-; joĮ-uukios*- iiplitikyliė/e. Tie suti- 
•b-d*- lk-!gij>>- kiliuliu- L-*. <kų* įspudžini >bižtiinu*ini kn-i- 1 
]sddu* Aiilra-i* m-tur*-io - inr. pin rimtu- žinom-* prie Di*-vo. 
lo-t tas jaunu* mirė. It.-l-.-ų 
ItonstitUrija neleidžia i-i«t<- 
ritu* karaliauti. «l*-lt*i l.-*-| d- 
do Aut rojo j|s'-diiiiii Iuįmi j>> 
broli*. „ m- dūki-'-. 'I. trolio 
vyre-nysi* *ftim* i.-ti...-t:ii 
>n!rė ir m -u—-ktn utini* pri*- 
žii»li-. Tada t*-i-ė I. ii I, 
linui teko Ali*-rtui. kur’- 
i.r-t vndino-i Flandrijos 
tugnikšėiu.

Itti>ltim:i. *oslti j|s-*linin 
Is-rlu- lai-ižimejo *nv** 
luiikratiškiliau. Ji- iru -Ii 
anglių kn-i I.Iu—. ‘I a)**— I. 
liilm ji- kaltui- gal*. *li 
n-tiiotiioie.il lidaridų pir**j--. 

lbi-it-io lulnnd****-. kad- 
*imų z.m**ii*ų. \ll* i

♦ ),l I

Bdgv Karalius.
l’tarninko vakan*. 7 rugsėjo 

pro Chicnpų | iru važiavo IH- 
KU karalius Alls-rtn* 1‘irnui-i*. 
Jis Beužsuko j mų* tni. .*, 
dėlto, kud tnip buvai sustatyta 
Wash ingi ms-. Knrnlinu* Iu n- 
kiny* iš Indiana llnrlior |r-*u- 
ko j vakarų vėžes, Jo* einu 
pro Jacksoa Purkų. liet Imu- 
kiny* ten arstoju. Karalių, in- 
da sustoti (liicagoje gijž-žti- 
mas. Ji. nepyksta ant mų* 
■miestu.- ; . •

Knip visi didelių |.<uų viii-

Kiliuliu-, mulonnti. žytuiui |u 
linko prie katalikų. Atis’rikoj.- 
nieko* IH-VI-riš jo pslyti *nvo 

:tikėjim,, jausmus, ločiau jis 
Į-ii |ui<-iii ir *ii siiltuili viešni 
Ibi-lolio knl<-druje ptii'-lll*'- Nv. 
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Gėry ir Wal*h.
1*1 i.im sujungus pirminin

ką. p. Gary Suvienytų Vai.- ’ 
tiju Semite susikirto .u Ma.— 
Mi.-liu.M-it- o senatorium p. 
Wal.li. Pirmasis vrn di.l.-liui 
turtinga* ir uugšlni išlavintas 
žmogus. Ji. rakio plieno pra- 
tnunę Amerikoje. Jo apaėjimų 
skaitant i. jam prielankių lai
kraščių visgi danei jspudis. 
kml ta. žmogus ir jmts kone 
planiniu virtu. Jis yra teisė
ja* ir puikiai žino teises, to- 
■k-l .Senatoriai ne-ugaits jo už 
žodžiu. Jo sakiniai trumpi. 

' šalti, atsirgų*. laimi npminly- 
ti.

Smatorius Wal*Ji taip-gi 
. augštai išlavintas vyras. 1m4 
jo vardo nėra turtuolių sura
šė. Kiii|»i kataliką* Wul*li la
biau už |mlnų brangina žmo
gau- sinties jausmus. Jų 
Wal«li niekaip negalėjo įskil
ti iš plieninio p tiury. Mass.i- 
ebusM-tts'o M-natoritis. kaip 
Suvienytų Valstijų pilietis lo
kiu svarbiu laiku kaip dabar 
gali neapsitnli |«asikalh.-ti su 
darbininkų sujungi) atstovais.

Mažuma ir dauguma.

Gary sako t.-i darų- dvi ilvie- 
jų iirivža-ėių. Pirmutinė prie
žastis yra tn. kml negali ma
žuma vieš|t*tauli aut daugu
mos. o organizuotų .larbinin- 
kų esu mažiau negu neorgani
zuotų. Atlos priežasties silp
numų (atrodė p Walsh. Jis ra
kė: “Nors organizuotų «lar- 
bininkų Imtų MI nuošimčių, o 
neorganizuotų liktų tik vienas 
iš tlešiudn-s. tai tnmistn, nei 
tu«la n<-*|ieimtu* lalhėG ra jų 
atstovais nes apskritai unijų 
in-pri|MŽj-ti. P. Gary atsakė: 
“Nesakau. kų aš .iaryėiatt ta
da.” Je] jam Imtų ištiesų ra- 
(įėjusi ibntgumos teisė, tai jis 
Imlų atsakę* aiškiai: “A|i*im- 
ėiau kalbėti su unijų atstovais, 
jei prie jų prigulėtų mirs pu-

Cloaed Stop.
I*. U’al-b jam tų Įirimim'-. 

tada p Gary pimim-jo antrų 
prieža-tj. Jis sakosi m-tmrys. 
knd Atm-rikos pranmnija vilų 
prie to luts vadinamn “cIomnI 
sliop systeni”. Žodis žmliu 
verčiant rlos.sl sbop reiškia 
“uždari diriituvė.” Tuo var
liu vadinasi dirbtuvė, pida- 
ritisi sutartį su darbininkų 
unija, knd ši pristatytų jai 
iviknlingų sknu-iii žmonių, už 

'kų gauna suderėtų algų.

Įvairioj ekonominė* pažiuro*.

I'rumonijos srityje yra trys 
laitai -kirtingo- pižiuro- į -an
tikių- darbininkų su dnrlnbi- 

jvinis. To- pribiro* vndinn-i 
ekommiim'-mis naiki klontis.
Vielut vadinasi lilieralų mo
kykla. kita sorijnlistų. trvėia 

‘ katalikų.

Į Liberalai kaip gyvi neapi
ma, knd kur nors butų clo-ed 
sbop sistema. Joje prieš orga
nizuotų kapitalų stoja organi
zuota- dariau*. Jeigu abi pusi, 
I- y- j>,'gu kapitalu- įdėtas j 
dirbtuvę ir joje diriiantieji 
žmonės visi butų teisingi bd 
išmintingi, tai viskas hutų 
gera. I.ils-ralni taip augština 
laisvę, kml išeinu, jog neor
ganizuoti darbininkai išten
ka į nagu- a]n>ukri<-ms kapita
listams. Kapitalo pusėje orga
nizuota viena jiega, o darbi
ninkų pusėje <laug m-organi- 
zuolų n-mi-nų. Tokiu l>u>lu li
beralų iMŽvalgajv -usidaro ne- 
tvisyhė: kapitalo teisė* dides
nės negu darbo.

Sorijalistų mokykla rakis 
kad ir kapitalas į<b'-tas j dirb
tuvę, t. y. žemė, trioha, ma
šinos ir piniginis išteklius, tu
ri priklausyti diiridninkan**. 
ari m vivš|mtijai. Tokiu budu 
darbininkams tenka kas ne jų 
vrn. Tat yra netei-vls- tik ki
tokios rųšies. LilM-ralizme t.-'- 
teisyhė yra ant namios ku)<i- 
tnlistui, socijaliziis- yra net< i- 
ryls* aut naudos <larbiniukui.

Teiiybė.
Katalikiškoji |*ižvalga re

miasi v|Mtingai dviem daly
kais: {šnuiausiai teisybe: “Ne 
grisk— nei viea„ daigto, ku
ri- yra tavo artymo.” Neturi 
ka|Mtalas išnaudoti darbinin
kų. nei darbininkai ųeturi sa
vintis svetimo kapitalo. Aa- 

'tra katalikiakosias pažvalgo- 
.taisyklė yra taip tvarkiai! 
pramonijų. kad ji galėtų gy
venti ir eiti geryn. Jei kapita
las neturėtų pmunuaijoje nei- 
kokių teisių, tai ji liktų be In- 

' pilnio, o be jo ji negali plėto- 
tia.

Nuosavybė ir labH. '
Yra Muijalistų ts>rinėių pa- 

miikiuli asits-uų nuosavybę vi
sai. kapitalų |iu<l*ryli |iaraulio 
<btrlduinkų vienybės nuosavy- 
la-. u |iraimmę atiduoti tvarkiu- 
ti imtiems darbininkams. Ka
talikai ekonomistai ne|>rilaria 
lietus iširam- dėlto, knd as- 
ntetis nuosavi Iš- apsaugoja as
ilam* laisvę. Kas neturi mman- 
vyls-s, tas turi laukti iš kitų ir 
valgiu, ir rul»» ir šiluums žie
moja- ir pnntaagi's audroje. Tuos 
n-im-iių reikalu- gali npritpinli 
visumis-iie m- kitaip kaip |s-r 
-avo vahlininkus. Tai-gi šitoje 
MM-ijalistiškoje tvarkoje visi 
luisniiliu asmenis Imlų visiškai 
priklausomi mm valditiiukų. 
Nei kokios teisės m-sutvarkys 
valdininkų, jei tiu<> jų priklau
sys visi žmonių gi-veniiiMi rei
kalai.

Kontrolė ant kapitalo ir darbo.

Neiiuuit nuvijnlistų keliu, ne
norint duoti kii|iilalistams iš- 
iinmhdi <lnrl>iniiikus. reikia pri- 
imžiuti. ka-l ūbieji ir knpitalis-

--------- --------  
talkininkų tautus naujus valstijų- užuiegsti pirk
liui i) ap-i-pi—t;di- lybiniiis, piniginius bei |s>litiš- 
lų pritaikoma ir ku* santikiu--u kitomis valsti
jai! ui kitu*. Tos jotui ■ ls-i už-iiikrinti juos. Tas 
kad Taiko- Kon- yra negalinta la- tarptautinio 
Įuižitis kiekvienai tiu.tiiiynio jųjų stovio, po. 
n ji sau mi-istatė drnug tauto*, kurias me* ntsto. 
jų nepriculmi I*-- vaujame, priturėjo* Tautų Lv- 

lap- galutinai go. įkūrimo, gulinčios ginti tei- 
ln-i didžių, gei

stos laisvų tau-1 
*ni|si Lygos sų-1 
meldžiame Vy- 
•s, pranešu mt 
laidžiom- apie 

ri ėjimų, kurie pn I 
ir Liekvii tui valsti ' 
Tautų L*guli.” 
t • l. Fiiji. Estų <! 

nmninkas: .1 B.

įkūrimo,«
■ tautų mui 

tikiu liuli pril< 
ii) draugijoj, 
narini. Tn: 
rinu.’l -ir 
."• i| v.d-’ij 
im- k n

ulei
I.

tai ir darbininkai yra iamnėa. 
Gyvenimų reikia ratvaižorti 
taip, kad kapitaliatai —1Į--- 
dotų darbininku*, ir kad darbi
ninkų sųjungų vadai negalėtų 
suardyti pranmnijos taip dide
liais n-ikalavimais, kad dirbtu
vė jų iH-jmncša.

l’ėtiiyčioje, s|mlio 3 d. p. Ga
ry jau žymiai nusileido nuo ra
ra pirmųjų žiaurių jiažiurų. 
Jis jau sakė, kad pripažintų 
darbininkų organizacijas, jei 
tos organizacijos butų ;s» vieš
patijos priežiūra ir kontrole. 
Tinmii pačiu žygiu |i. Gary ra- 
toė pripažįstu*, kad viešpatija 
turi imžiurčti ir kapitalistus, 
nes ir ka|štalo savininkų ben
drovė* i ru iNilinkusios kenkti 
kitii-ms, kada tualo sau naudų 
iš to.

Su šita ji. Gary** nuomone 
jau galima sutikti. Tai yra, kad 
darlnuinkanis valia organizuo
tis, Imt kad darbininkų unijos 
lygiai su kajataliatų įstaigomis 
butų |mi viešjntijo* jiricžiura.

Tat lengva jamaltyti. brt la
imi sunku išpildyti. Viešjmtija 
gali kontroliuoti darinnitūcus ir 
kajutalistu* ne imti, ne* ji nėra 
žmogus, o tik |>er aavo valdi
ninkus. Vienas valdininkas 
kontroliuos kapitalistas ir bus 
jiems (miaukus, kitas kontro
liuos durliiiiiiikus ir bus jiems 
(miaukus. Dalmr darliiiiiiikai 
su kapitalistais kovoja neužka- 
1*418(1*1881 VMW|Mtij4Mų O p8~wid 
jus viešpatijai kontroliuoti vie
no* ir kitus, durto ir kapitalo 
kovu ip-rsikebi j pačių viešpati
jos širdį. U to gali kilti tiric ne- 

’ susi|*ratitnų. kad ir pati vieš- 
j patija Gir*.

Įteiksiąs aidinti vMpatijų 
nuo iširimu ir reikalą* kontro
liuoti darbų ls-i ka(štalų rodo
si c*ų du jiriešragi reikalai. Ar
čiau įsižiūrėjo* galiom paste
bėti, kad tas priešingumas pra- 
šalinamas. Juk reikia tiktai, 
kad valdininkai konlndiuojati- 
tieji ka|iitalų m-ta|Sų (triesiuiu- 
lc*i* v*l<iiiMAlc*MiM 
jautiems darbo reikalu* ir dar
bo kontrolieriai, kad netaptų- 
(irivšais kapitalo kmitnūie- 
riauis. Tat gali įvykti, jei ūbie
ji valdininkai vieš]mtijos ir tei- 
•y-bė* reikalu* stoty* augščiau 
nž savo kontroliuojamų luomų 
aaadų.

Naujojoj Zelaislijoj jau a|ūe 
18111 metus atsirado sumany
mus įvesti viešjmtijos « riti t ra
cijų. arlm koutrolę. aut fabri
kantų ir įlariuninkų. Tiktai 
I8II-I metais tas sumanymas 
(s-rėjo per Naujos Zelatslijos 
imrlamentų. Kitos šalys ue|m- 
spkė jo* (mvyzdį. nes įvestoji 
ariat racija įkliin|n>ta į iminias 
ir sunkenybe*.

Mų* laikų klaida.
Teismai turi sužinoti tiktai 

atskirų asmenų nusikaltimus, 
IMuinrylus truiiųra laiku. Bet-gi 
teismams imsitaiko klaidų. Kad 
jų išvengus yra sudaryta trys 
teismų lai|u*uiiu: žemesni*, 
iija-lncija ir karacija.

Daug sunkiau yra ištirti di
delė* žmonių krūvos |mdiirytn* 
kulte* ur klaiila*. Darbi ir ka
pitalo nrbilrnrijo* teisimi*, tu
ri sužinoti m-vicuo* dirbtuvė*, 
o visų *avn šalie* dirlrtuvių ne- 
teisingumus, kylančiu* iš kal
čių ir kliii<lų. Ttslel arbitracijo* 
leisim) užiluvinys yra di<ie*ni« 
m-gu visų kilų. Smiarynut* tri
jų laipsnių. n|irattgnjanrių nr- 
bu ravi jų mi<> klaidu* Itevcik 
neiš|<ild*>ma*. t**l*-l iki šiol dar- i 
I** ir kii|*iial>> ginčas telieeiim 
šiauriui* kovu* takiu*. Ka-1 
►tipr*'*ni* ar up*iikr*-*iiu>. ta*; 
luitui, nor* ln-i ti*-*n nei žmonių j 
gimitie* liaudį!, tiri lei«il»- jalu1

j ka. Naudingiau klausyt* 
žodžių, nekaip melagiugų ir 
veidmainingų. Nuo melagiau* 
ir veidmainio aįuaugok Vieš- 
polio. Kada sergi, ji* raky*, 
kml sveika*: kada blogai darai, 
jis į ūkis raky*, kad tai nieko, o 
už akių tiek aut tavų* prišne
kės. kad išrodyni kitiem* nie
kam vertas.

Kartais ir nuo ncprieteliau* 
tenka Ims gero patirti. Tai-gi, 
jei ka* G kkaitylųni rnauo uo-

Užėjo man norą* geriau ra- 
■ijnžinti *n junti*, mano gerb. 
skaitytojai ir prieteliai. Žinau, 
kad kaip daug įvairių jausmų 
yra prisirinkę mano širdyje, 
taip dar daugiau jūsų. Žmogui 
daug geriau ir lengviau pasi
daro, kuomet ji* gauna iš pri-Į 
tvinusiu* jausmai* širdie* nors 
dalelę jų kitam išreikšti. Ki
tam pali-ngvi, kaip jis gauna 
prieteliškai išsikalls-ti, o kitam, 
kuomet jis gauna išsibarti ar- . . , . . o,. . .* ...ja *aa u aaanjHiana vzoojamtM ■oai tFjprKTi. abi__a_» —»—*
m— loU .* —- P***’y«- **» vtagt-ĮFMM ne-

praeiti pro mano kamj>el|. Pa- 
siknlbėjimas atvira* priveda

, žinau, tod aš visto išgi ratu nuo 
tų, kurie j mano kampelį atai-

. Imikys. Išgirsiui ir dtitųę gero lic BupraĮilIW
* ” ^ ^-^ *** t rirao irkita toačių. o Uū. kar-

Jaro dkWę
' . ** Ne* Imvo dažnai taip, kad ne-
1 XittoXJ2SX"1S’ ,rori“<“UikoB* ncprictc- 

tat kaip lepšra—stnlnhę, tMdy- Hai kad

tat jmstketoau ( prnkyk; ma- Itažnai tik-
nyčiau laltat augštai a(>te save; 
tiki'-ėiau, kad nėra man lygaus 
ant žemės: išsidrąsinęs kaipkų 
ir licreikalingai paniekinčiau, o 
tat butų tikrai bjaurus daiktas 
—nei Dievui, nei žmonėms ne
tikėčiau. Geriauaia bu*, jri tik-1 
rų tiesų išgirsiu. 'Kartais gal 
Ims užtai skaudu, liet Ims svei-

driko neprielankų*. Dažnai tik
tai intariame. Gi kad* išsiaiški
na atvirame pasikalbėjime visi 
dalykai, gema prietelystė. Aš 
mariau, kad mano kampeli* at- 
ueš visiems ir tusu daug gero.

Tat kiekviena* j mano kam
pelį!

I

t

p

šviesus ir nepaprastai dori žiūrėtojai rn-lais augštos doro* 
iincMiTM. ' hr*Ali>4bAi tciniuięt imotiėa. Tai-

Avimūų šalių viešpatija* ne- K* tnųs dienų didieji vargai vi- 
prihna j sav* valdininkus žrao- tortus aiškiai dcrlbia, jog prie 
nių nemokančių rašijū Beveik apsvietos tautoms reikia ir do- 
visur iš jų reikalaujama gaus' nw. g
kad' Imtų |iahaigę kolegijas' 

(gimnazijas) ir universitetu*. «=== 
Mus laikų pasaulis teisingai AM f ■J 
mintija, kad valdinūikaius ap- vAIftVB
Svietą yra būtinai rrikaUnga. VAUATN
BH taig hiqn lailuui*
renkant valdininkus mažai te- Ku*. X J 
žiūrima, kad jie butų augštos 41
doru* žmonės. VurcaMar, 1

Tcėiaus šiandie aišku, kaip Ih*. 1
rauk'-, kad skaudi darbo ir ka- tinta*, 2K 
IMtalo kola nesiliaus, žmoni* CUcagU,DL 
viera, sveikų takų į taituitųp/ ĮMtcfaN, iifal.h., 
atettp nesugetirs (vyianti tetsy- • m»_.. ra
hę viraomrmjr, tol viešpatija “*
neims prižiuri-ii ka|iitalų ir AMA F. KmmSi, mI 
dari*]. T* priežiūra tik |rali- HM, 381 Wc*tMMtcr 
dina ]mraulio vargus, jei pri- Požemį Ktfh,

A

IMI
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UI PLEVĖSUOJA VHJAVA.
KIEKVIENO LIETUVIO NAMUOSE.

Nėra gražesnio daikto (apuosti lietuvio namų 
kaip ženklas jo prigimto kraštu, — to krašto kuria 
|k> tiek ilgų metų vergijos vėl atgimė, liko liuosaa.

Ilgų laikų uh-s ulM-jojouų. kokiu ištikrųjų yru 
IJetuvos vėliava. Dabar tikrai žinome. Jonas E. Ka
rosas ir Joną* J- Uomanas grįždami iš laetuvos par
vežė tikrų Lietuvos Valstybes vėliavų. Ta vėliava ku
ri rialmr plevėsuoja visas dalis Imisvos Lietuvos.

Tų vėliavų galima* gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemų kuinų. Tuojau užsisakyk 
prisiųMhiuns savo užsakymų su pinigais adresu:

LITUUANIAN SA1ES CMPOIIATION,
120 TREMONT ST. ■ B0ST0N, MASE.

Vėliavų kainos:
No. i. Celuloiilo veliavukė ant spilkutės ... 
‘No. 2. Drobė-; 12x18 volių; nnt lazdutės su pa

auksuota viršum- ..........................25
No. 3. Ailkinė; 12-18 colių; imt lazdutės -u |w- 

uuksuotn viršūne ........................................ fl.tMl
l'ž prisiuutimų im-s užutokamr. Taipgi yra ir di

desnių vėliavų kurios |«nr»iduoda nuo tCMl iki ♦-'sO.tMt 
Yra ir drobės, ir vilnį/, ir šilko.

Kurie norėtumei gauti didesne- mcldžiante i-uia- 
šyli atvirutę o me- kaimu pristatysime.

Draugijom-. Komitetams. Krautuvėm- ir Agen
tams p-rkant daug, duodame nuošimtį.
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r Latviai ir Lietuviai.
Parižiurija* į šių trijų val

stybių tvarkymų*!, pastebi 
daug panašumo, daug bendru
mo, bet kartu metas j akis tol, 
kas vienur ei n* geresniais ke
liais, kitur—IJogi-sninis.

Estai yra tuo nius pranešę, 
kad jie jau sušauki’ Steigiamąjį 
Seimą ir antra sutvarkė gau- 

* ringą ir galingų armiją, kuri 
’ yra ir aprengta ir apginkluota. 

Yai du reityšmingi dalykai, ku
rių nei latviai, nei me* darvi- 
rai nesame imriekę.

Estai turi, galima saky ti, so- 
y rijatatiaį kabinetą. Jų vaMlioj 

yra 4 rori jal-derookratai, 3 dar- 
hiečiai, 2 liaudie* partijos. 
Liaudie* jiartiju lurp visų yra 
pat centre. I**įtarsi**, palai
kant liandie* partijas dviem* 
ministeriam*. kabinete risų ką 
ir nulemia. Patsai ministerių 
^atmini nkas darbietis.

S*vo kraštą estai visai su
tvarkę. Uždrausta* yra taippat 
įražiavimas j jų kraštą. Jeigu 
kas nori j estus |iatckti per 
konsulj. sakysime Rygoje, turi 
gauti tam tikrą leidimą i* už
sienio miuisterijus, ir tiktai 
tada jojo |i*spurtas |>a* estų 
atotoią vizuojama*. Pačioj es
tų rėmėj jau įsigalėjo gan šiau
ru* įstatymas svetimiesiems ir 
svetimo* valstyls-s valdiniai 
tiktai vargais negalai* gali iš- 
atlikti estuose.

|stabu* yra dalykas, kad, **- 
kyšime. Kerelyje dauguma žy
dų isirašė Išdavos piliečiais 
Estai tai aiškina tuo, kad jie 
iH-norj stot j armiją.

Tarp latvių ir estų nurėžta 
estu Strigiaiisiju Sciiuo laikina 
rieua. kurią savotiška demar
kacijos linija galima vadinti ir, 
dejų j atmena musų drmarta- 
«ijo* liniją ra lenkais, norint ir 

Tie visai.
Estai, turėdami karo jėgn*.' 

prisijungė Valkų miestą ir 12 
raiščių, būtent: Lai jena. Mon- 
senulio. Ippiko^ Araliestėa, 
Nerkiulio, Gainašo. Valko, Pa
ra, Haru, (lomelio. P<<dclio ir 
Ermeso, kurie sukelia tarp lat
vių ir ertų daugybę ginčų. Lat- 

rinmdžia*, kad estai'norį, 
ię kraštą, jį sulatvinti. Ve

da derybas, kurios ilnr ta vai
rią. latvių užsienio ministeris 
Meirovic'as važinėjo tuo reika
lu | Vaiką ir vis nieko nelaimė
jo. KolInm*. kad tame bruože 
buriąs plebiscitu*.

Geresni, negu keno kitų, es
tų užsienio n-iluilai. Iš anglų jie 
yra gavę ir piuigip ir ginklų.

Dėl talševikų |HSiliinų estai 
yra jmteikę santarvei tam tik
rų reikalavimų dėt pri|mžinimo 
dą nepriklausom) tas, ir jau vy
riausioje Kantarvė* Taryboje 
Paryžiuj geu. Guga* yra {ausu
kę*, kad reikalinga pri|iažind 
tylų neprikiausouiylię. ne* ki
taip estai uc|m<lė*ią rusams 
būti Petrapilį, ir tas durims ta 
estą jokiu lustu m*|iavyk*ią*.

Ketai, tarpininkaujant anglų 
generolui Mnrš'ui, b-ido sūda
nti rusams Hevelyj šiauri-* 
vakarų valdžią su .lislrniču ir 
Lionozovu priešakyj: pri|mži- 
imi estų larfariklausomybę, An- 
l#;ii rusam* Inlmi |mdeda gink
lai*. kurią būna tiek, jog varto
ti nėra knm, u |io paskutinių 
talševikų laimikių, {inemusiem* 
Pskovą, anglai pradėjo at*i|iei- 
kėli ir nusprendė, kml ilnuginu 
rageliai* reikią teikti Baltijos 
Vrn-tniii* ir l«-nt de faeto pri 
{uižinti ją in-priklausouiylię*.

Estų kariuoiiM-is- gali būt 
ryškinu-in* |*nvyzdy* visoms 
beeik oriniu' imtis Valstybėm*. 
Tai kaliu visi. Per .*■ m< ne-iu« 
jie rojo prirengti, apginkluoti 
ą< BĮslemrti <Šf tuksiančių ka 
rinoiiM-ti'**. kuri laimi pavyz
dingai ratvns’iitnota. stvarky- 
ta. Be to, joje rnri ir ryškią 
deusikTHtmguiim hmiu. joje

yra kariuouMuėj ir karta at
šiaurios drausmė* esama. Estų 
valstybę {tvarkė ir pažangos 
keliu pastūmėjo jų kariuome
nės vada* generolas l-aidone- 
ri*. ,

Neturi estai nei žymesnių 
valstybės darbuotojų, nei tokių 
gerų apystovų, kurias vienas 
kitas nori įžiūrėti. l*aty* jųjų 
ministeriai didelio rimto įspū
džio taippat nedaro, bet jie tu
ri su kuria ir šalyje visi
skaito* ir užrienyj.

Patsai generolas La irtam ri* 
yra virtęs tautos kai lygia. Jį 
visos partijos, visi htnmai la
bai gerbia ir brangins ir jis ža
lia estams gero* ateitie*. Pat* 
dar jauna* vyras, 36 metų, bai
gę* yra generalinio štabo aka- 
įlemijų ra aukso medaliu, ir, 
lašinio** protinga* ir gražus, 
•laro neapsakomai grro įspū
džio. Per karų ji* yra buvę* 
štabo viršininku, rodos, Kau
kazu armijos ir savo galiamais 
yra ]iasižymėję*.

Estuose toli gražu ligi ko
kios norint diktatūros. Apie tai 
ten niekas ir uekallm. | buvimų 
prie valdžia* vairo sorijaiistų 
taūdoneri* labai sveikai žiuri? 
tai, girdi, suiiaro yimtingų ša
lyje ramumą, kuris ir durnių* 
gnlimyl*-* dirbti kuriamąjį 
darbą. Tūla* nori matyti estuo
se dualizmo, lėčiau jojo nėra, 
ir viena* ir kiti svarinau daly
kais sutinka.

Savo laiku Įneštos j Steigia
mąjį Seimų interpeliacijos dėl 
sušaudymo Dorpate 3U a—* 
nų. buvo atmesto* ir kuone vi
si estai rako: “musų vyriausia 
valdyba tokiose gerose ir tikro
se rankose, jog ju* kritika ir 
liesti nedri"**-"

Latviai jau netakto gero 
pąmdžni daro, o evarbiaasia 
tai, kad jųjų valdiio* mtdary- 
ma» yra nevisai vykę* ir gau
singose visuomenė* grupėse 
(socijalistinėse) sukelia nepa
sitikėjimo. Kaip jau tavo rašy
ta apie latviu* jų Padūme (Ta
ryta) aorijal dsmnirralai reiš
kė nepasitikėjtao valdžia.

Ka* gero yru latviuose paly
ginančiai su mumis, tat jųjų 
Tauto* l'adomė. Dariia* Pa- 
domė gan sjiarčiai eina. Joje 
dalyvauja viso* latvių jiartijo* 
ir tautinių mažumų atstovai. 
Sudaryta ji partijų keliu ir vi
sai atstoja jioriamentų. Kas
dieni* platu* ir dideli* laikraš
ti* “^Valdybos IVehftnejis“ 
(valdžios oficiozas) kasdien 
aprašo plačiai Padūmės jkn<š- 
džiu*. įstatymų projektu* ir 
pačiu* įstat.viuu*. o Padūmė* 
buvimą* ir aktingas josio* dar- 
Im* duoda daug orumo ir val
stybės gyvenimui begalo daug 
reiškia.

Musų Valstybės Taryta dėl 
yitatiiigo* savo sudėtie* atsiti
ktinės atetovyl*-* ir <lel nebuvi
mo joje gausingi; lietuvių gru- 
pių atatovų toli grafa negali 
susidėti su latvių Padome.

Armija sparčiai organizuo
ja*. mobilizacija vedama ir ma
noma turėti ligi |M-nkią divizi
jų. Nei štabuos, nei kur kitur 
neužtikri kitų karininkų Im- lat
vių.

Yrn kilių (vokiečių) landė- 
sver’ns, kuri* yra lAtvijos vy
riausio karo vado ir karo mini- 
eterio generolo Sinumsonu ži
nioj ir vadovylėj.

IJetuviuosc ytin gero mulo , 
tai koalicinį valdžios sudary
mą. Be galo tai reikšminga* I 
yra reikalas, laitvių Inikrnš- i

tuviai moką valstybe tvarky
tis."

Mm| kiiinyiud pwlritwriiiL 
atsiliepia apie rnuaų kareiviu* 
ir sako, kad tekio* medžiagos 
nei estai ari latviai neturi- Tai 
ir teisybė. Išetuvn* kareivi* 
■tebūvu paliestas bolševikų ar 
iceno kitu. Jam neįsipykęs ir 
karas, kadangi I še t u vos jauni
mo daugiausia liko šalyj rusą 
vokiečių kam neliesti. Tuo tar
pu latvių ir net estų tie patys 
“striebumai,” kurie pinui “ra- 
bolševikiškėjo,*’ daliar jau lat
vių kariomenėje tarnauja, ka
dangi kito jaunimo, jei neiš- 
skaitysim dalie* Kuršu, jie ir 
urturi. Tą patį iš data* gali 
pasakyt ir apie estu*.

Didžiausias estų ir latvių 
pliusas tai, kad jie turi pakau
kiau skaičių savo* tautos kari
ninkų. Ir nri, sakysim, nonsen
sas birtų, kad štabe, kad ir lat
vių, butų vokiečiai karininkai, 
kurie taip lygiai nori Latvijos 
nepriklausomvliės, kaip musų 
lenkai. Ir, deja, to nonsenso 
įkiš mus yra.

Priešų bene bus gausingiau
sia Lietuva Didžiausia estų ir
latvių priešo—vokiečio—ragai 
aplaužyti.

Joki* vokiečių pavojus es- ' 
tam* visai netagrąso. Netakte 
įminus vokiečiai ir latviams ir 
net nedaugiau, kaip lietuviams.

Kolčakiuinkai lygiai {mvojin- 
gi visom* trim* valstybėm*. 
Nuo bolšrriimo neapsivalė 
vien lietgaliai. kurie Rieja* 
prie latvių, o šiaip bolševizmą* 
šioms šalims ir-gi yra dingę*.

Išetuva tat viena tiktai savo 
priešais iš jų skirias, kadangi 
ji turi didelį “pliusų“ lenkų 
priedą, ir nebent kokių, lenkų, 
bet atsigaunančių ra savu laiki
na imperijalistme galybe.

Kadangi šių kraštų reikalu 
yra daug panašumo, tad senai 
galvojama apie susiartinimų, 
kuriam, be kalbų ir laikraščių 
straipsnių, praktikinių žygių 
vis dar nedaroma— O be galo 
yra svarim. ypač šių valandą, 
bendrai siekiant šių kraštų ne- 
priklausom?Lės ir turint ben
drų priešų. | kalbamųjų lietu
vių. latvių ir estų aų jungų ga 
lėtų Imt įtraukti ir suomiai, 
kurie daug prielankumo jai ru
do. Turi kilti klausimas karu 
konvencijos. Iieudru vyriausio 
karo rado ir tt Ir tai jau me
tas gyvendinti.

Patsai svarbiausia* gyveni
mo nervas. informacija. taip- 
l«it funkeijonuoja laimi ir la
imi taigai. Žinios npie šiuos 
kraštu* laimi vienų ir kitų men
kos. Neraririšę jų Kimmlos 
Biurai, negaun* vieni iš kilų 
žinių, tuo tarpu tai. {muginti, 
yra lengva atriekti.

Noro, kirk tenka {msteliėti, 
turi nemaža ir estai ir latrini 
priemonių susisiekimo. kml ir 
tie|M>rlengvip Im-i tnipiial yra. 
Tat atėjo meta* ir gyvendinti ] 
lai, kų senai kailiu Kaune. Ry
goj, Revelyj ir Klsinkuos-

“ Lietuva,” Kaunas.

♦
Kuliui

Redakcijos pastaba. 
strai|isiiio pradžioje yrn |iogir- 
ta estų tvarka ir pridėta, kml 
ją ministerią kaitinėtus yra *■■ 
eijalistinis. Tuomi Kauniškė 
“Lietuva” perša soeijalistą 
valdžią ir musą tėvynei. Ih*t 
socijnlistinis Lietuvos miuiste- 
rių kabinetą* neklausys ir ih*- 
nori klausyti žmonių atstovą, 
dėlto |ia<larė, kad Vaistytas 
Tnrylm neveiktų, fti* straipsnis 
kaltina Tarybą. Imk ji negera 
esanti. Viri aulokratni kaltui 

ėiuuse ilsinai užtinki nurody- litavo parlans'iitu*. *u*i<i<*lnn 
mų. kislel. girdi,“mes (latviai) lėius i» žūsimą atstovų. Tą |<aiį 
■M'gnlime sudaryti vuldžią to- įdaro p. Meži-vičiaus oticijou* 

| kitu, pagnmlai*. kaip lietuviai.į Knumškv “įgr iuva.“ Tarylm- 
j l'.-amus ]ui» mu* koalicinės [<« suvaržymas yra tokia didelė p. 
įnirsiąs iniltuimoja ir anglams Alrlevičian* kalte, toki* daleli* 

|lr kitiems, ir tą Įniko vienu | mi.iknlttmn* įlemokrutijai. kad 
■u išrodvam, kad bei i uitku ir ap«ak

LIETUVIAI, LIETUVOS 
KAEEYKAI!

Iš Klizabeth, N. J. lietuvaitė. 
Ii. K, rašo man: "Tomistą la
itai brangų ir naudingu darki 
dirlii įdėtu vos kareivių organi
zavime. l-almi mylėčinu mali Ii 
lietuvių pulkus. Aš |iitinuiiiiė 
storiu, jei man butų galima, ne* 
tėvynė laukia ranka* išskėtus 
a|igim'-jų. Ją terioja visokie ne
prieteliai. laukiu didžiausios 
|KiM-kmės tanu* šventame įtar
ta. II. K."

"PniJtiba. Vyrų nei iemi nesi
randa čia, kuri* iurtąsi ir pra
dėtą organiznoti bnrelį L K 
Sargi.!-”

Iš Ū'estfirld, III. rašo; “tirr- 
hi*nuuQUą n»lmwkih» hiuiiim 
primušti aplikarijų ir koman
dos lilanką. Norim išpildyti 
ir Imti pasirengę nor* ir šian
die stoti ir ginti tėvynę, nors 
ir saro gyvastis paaukoti rei
kėtų. Musą lietuviškas kraujas 
gįsloM- dar neužšalęs ir iih-s 
jaučiame tėvynės vargus ir 
musų broliu*, ten |m*kutines 
saro |taji'-gns dedančius.

“Tikimės sulaukti greitu at- 
sakymo ir sutrikimo mums in
formacijų.
“Su jmgarlia. atsišaukiant u-ji 

visi saro ranka pilnai <|m*irn 
šo) j. a., j. /... j. ii."

“Tikimės, kad toj<- kokmijoj 
rasi,, ir daugiau L. karžygių**.

Iš Seranton. Pa. rašo: “Ma
riau paskelbimą ‘Drauge.’ kad 
organizuojate T* L. Sargų ta
rias. Tai ir mes norėtumėm pri
sirengti ir kad kuoveikiausiai 
galėtnmėm |m«irkti ra imgelta 
saro mvlimą šalelę. IJrtuvą. 
Tikiuosi, kad greitai gausiu iu- 
formacijas. Išritu

imi imgaraa
A'. //. A".”

Linksma skaitant tokius laiš
kus. kad veik visose kulonijosr 
randasi tikrų tėvynainių ir |m- 
sirįžusią bilr dienų stoti į atvi
rą kovą už IJetuvim liuioyl*-. 
Bet vis-gi <hr yrn ir dau? to 
kių kolonijų, kurią negalima iš
judinti ir nesiranda nri vieno, 
kuri* Imtą parirjžęs bite valan
dą stoti prieš Liet liros skriau
dikus.

J. K. Miliui. L. L. 8. ražt, 
458 Grand St.. 

Brooklyn. N. Y.

Tvirčiausi Roberiniai Padai Kurie

*WHITF. SIIORT"

OįYra Dirbami

BALTUOS KONFEDE 
RACIJA

“Gazette ilv I jiit-.inne” pi.-i 
įiešn ii Elsinku. k:«l Suomių 
»|>su<tn rašanti apie Bali i j... 
I<ajuri<< konfederaciją: Nuomini 
nori laip|mt susi ii-imti rauti- 
kiux tarp Kuomi ą. latvių. Kalą 
ir lat-tuviM, kad I* ūdromis jė 
gomis nugab'-tą ru-ii talševiz 
Iną ir iuiĮaTijalixnui.

“Lictuvn,“ Kauna*.

MERKINES KLEBONO PRA , 
NEAIMAS J. E. VILMIAUS Į 

VYSKUPUI.

Liepn* 9 d., unktį puriau 
pirmą valandą. ti<- ketvirto 
iilaiių pulku pilniu ■■ irniitmj.i 
švadnmo lenką kareiviai ap
šaudę klrlsmiją <••■•• smarkiai 
daužyti jo* duti*. -li<< būvu į!<-i- 
*ti vidun. Tuoj ar ' nu kietu- 
ną Kaz. Ribiknu-k ir kam. J 
Bak’į ir tuip svilini' juo* išv< 
dė, knd negalėjo pasiimti tiri 
reikalingiausią dnil ’ Keli < - 

j laimi išniekino, pr.n -inlžiavo ir 
Į taip nuvežė į Varėna. Ku<<i>r : 
pa*iai*kim<. ku<I jx -lu e*ą b< 
tuviai- ir nenori pro lenką pri 
ridėti, ant rytojau- paleido, 
la'llkni, )-ibriovę Merkin**- hm 
iiyėioti. įlait.uujn tautiškas <bti 
na*, kliudo lietuvio" ■ usl-tit** 
ir žiauriau elgiu.i, negu 
vokiečiai. Am gnl« klek kun.
i

THIZ B. F. GOODRICH RI BBER 
COMPANY.

riMT I'UI ttai^rtrk—AKNONŠ <<Hlll.

Tie padai yra dedami tiktai ant 
Goodrich Batų ir Čeverykų—vi
siems žinomų ”Lehigh” kūrinos 
daugiausia nešioja mainieriai, 
Goodrich Batas, trumpas batas 
-kaip paveiksle- ir naujas čeve- 
rykas KONDA.

Juos galima nešioti mėnesių mėnesius ant 
aštriu akmenų, kurie paprastą čeverykų tuojau* 
supjaustyt; j šmotelius-■ant ju nekuomet nereikia 
dėti {Hispadžiu.

Goodrich Batai yra smagus nešioti ir gražiai 
ant kojos tinka. Naujas KONDA yra platu* ir ga
lima užmauti ant storos vilnonės panėiakos.

Gootlrit.il Hilai nekainuoja daugiau, kaip kitjv 
o nešiojari du syk ilgiau. r

Visuomet galima (užinli. nes jie 
turi “Raudon.? Iulę Ant Viriau*.“

GOODRICH
«UI.PPFCC» ų—"—7ROBERINIAI ČEVERYKAI. ®

li< • m l<*uk.ii-. m* kitaip kils in:u!.n«-ijin<’ • linijų-. iiudun 
<t«l<-lix iH<»u»i|iraliuia» tarp tingus rinkimus į seimą. kur* 
lenkų ir lietuvių. m-iriiikę- Vilniuj turėtą nu-

“Nepriklausomoji Lietuva.’* spręsti l.iriuvn> ateitį. Rinki 
nuims ......  turėtų šni
pu- <!< nmrtiteijim'-. linijų- Imli 
lenko komi.orui, u ntmpit- li< 
tuviu. I lokį pii’iithtmi l.i< In 
v<- ty rirn-j (• <lavė tokį nl* < 
k. n\ : įs uku kntiu<<m* ii< i.i- 
*ikmtt Ii* į pietų* Itž. Nenutilo. 
Tndn visoj l.b-tnvoj prausia 

St*-lt*iani<ij<< S-om< rinki 
, kur* sii-itiuk*- \ ilmiij 
•n* l.i<lit\<» nieitį. Ta-

LATVIAI NENORI PALAN
GOS. BET NORI MAŽEIKIU.

I Ijitvijo* in<*t mrijiil<< ir

l.ii-tUVos IXOI<I<<H<< misijos 
narys |<rnn«-ša. Imd anglą vai- 
din sutinkanti priimt Lietuvą 
į Tnii’ų Sąjungą. Lietuvos at
stovai ir iealiofiiiini lx<>id<<ne 
< iipin-ka- ir Bižnuskn- garo 
p:i< i ii<i< ji(i«<. kad anglai žiu 
r. - I irimo. inl-tyl*- ir pr<-- 
kil<o- r< įkiltu.

“Lietuva.’’ Kauna-.

LIETUVIU DERYBOS SU 
LENKAIS

m

u nu Va

11111
hm
fili

vr 
nri 
i 1-

i1

•i

LIETUVA TAUTŲ 
SAJUNCOJ.

Iu

BALTIJOS PAJŪRIO VAL 
STYBIŲ SĄJUNGĄ PRIEŠ 
RUSU IMPERININKUS,

Ibi |
-< I

i, ’ Kuiliui*.

Gootlrit.il


DAKTARAS THORN

S
i

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija Amerikoje

i

Jau luipurl* j Lietuvą pratKjo. Tuoj pradės Exportų ii Lietuvos. Kaune skyrius veikia kuopuikLuriai: Jis susidarė iš įtekmingiausiy žmonių Lietuvoje. Vedeju L A. B-ves Lietuvoje yra A. Vosylius
* •

TAMSTOS BUKITE DRAUGAIS GARBINGŲ ŽMONIŲ
ItNiirta* A t .* i« iim • ll •••inrt'r. lu»«l |iaf Art atul i 

Ln Ai»4i»Kium NUlirtr ru), kur,
»*i«Uiv fal** uihj-u ir ;l< kmiiitfinUM fiirHt^* I/h*. 
IMkHh*. į tadd;k» iMFlIlkll MC u# m t h* sus
JONAS HM ILGE VICirs. Uypi xvx|rjaM Alfa Ne- 
Infas V«rwitu>. Inivy* onrauiiaitarius ir

“V Ii.UOS.” \. HUSAS, buvę* vedėjai* 
t I ■ • p. t ..»• ..•• t .iZo«|j.« kitfrfM ntrjjėm Mauni- 
IttlpH' k»lį*uil) II' «Uu*tl kfU kl*«l«J*lM I.M'tUklA 
fa* Ifauk**. kun* jra lse*|»>ici ir Lirluvut laktam 
kinkų. JI ŪGIS BALTKI AAITIS. fanv 
iltfą failui a'&R*rfa“ Marijatn|Milrjr ir «vnu tiso- 
nur* \aijaninta*. a m »ki r s vos yli rs. įmyp 
••Viiijea** fabriko Mobjait ir <lal«ur ym 
LIKTI Vos AT.STATVMO IlKNIHJoVfiS.

Kili nariai:
>T •*II Kl.loNIS, |*i'izi«l«iil» SnM*l«4MM amu«*- 

iiiuts wkn t«in*s<k ir l.iHuiu* tukli fa* m»linfa vvJA. 
ja*. V 11.11 S GAi<.AI.AITIS. IJHuvr* Tu
ri |MnniHinta*. fanęv IbvrliMlaifu narys
i^r •> lipiu*, l>l:. 4. ALEKNA, Idetuvim Taryl*H 
imr,». ir l.i-iu«-> ILiinl->«mj» Krykiau* pirmitiinka*.

SlJ.Eili'NAS BANAITIS. žinoma* »|uui*liivniiiluui 
ir knygų leidėjau Kaune, nary* IJetauM Taryl**, 
Iviisę* IMnucrndo K.ai* įvijų* Imtiiulų. Dr. A. SLI
ŽYS. l.muv-n. Rau*tau--j-< KryžiaUM virktaiuluu. 
IVANAS KMfUlKVh ll'M voMtatata* Metanai 
Prekyba* ir, Prummfa iniiiiaterijaje. AGRONOMAS 
4. KRIAITITNA8, Ckh> Mintalerijo. dink- 
toriu*. J KAINAS. 1 .<• tnvM ftitm<l«TitnrrM VbML 
lllhkutu I. IMIBKEVIi II S, l.iilui-u laldlim |we 
kiną* dirvklurim Į.rie rramauro ir l’nrkjlm* Banko. 
I*. TA MOŠEVtCItrS Maniaku* Vaksyta iMa Aus- 
liūną-. I'nnuoninikas J. GI'NTAITSS (broli* tara. A. 
CudniėMi. porto). A. KIMKKVICIl'N. uponatunii- 
■iika« i« Vilniau*. P. I.IJi t\ A VICII'K, Uetuvn* R«n- 
<ko*<ju Kryžiau* voldininka*. ir K.

Irielnvn* Abrtatyn*. Bendrovė tari viao 50 narių 
Mvluvojr.

Ar Tannl.o įietH-r-luiuėt irgi r»ti* lar|« jų ir 
teitai Lietuvai naudinr. -laibų 1

LIETUVA C ELBIAMA DAIKTAS.
Irii-tuvujv nukala daug reikalingų daiktų. Ncbu-

VII riluln. tiriami g»ri4in-i nei nub-ni-iliiliaum. nei 
nin-i-taiunu*. Lietuviu Ainiai* mn Itemlruvė iiaiac 
dariM- <l*ug vėl. |-a»'ll*-j-i. I’avitinlė j Mcluvų: 

IU.UU0 bačkų krruMUu 1000 liaėkų gonliau. 
Vilų aiuntini |>«ima valdžia arba k<Mų>erntyvai. 
Jau vi«a* rinotitiya yra Mionėje | Lirtavų |>er 

l,H|Hljų.
N-'ilz.ilu-i rtliiriiiiiiao l-rie -!i-k-*nin *iniililiio.

VISI GELBĖKIME
Dabar .turite proęt ««4bė1i Metama valdžiai ir 

fnv-nėtm. Niekite viri j vbriių ir Meurkilė* |«tia ta
pti turiei* I rietu v-m Aiilatymo lUndrovė* taipgi pri- 
ki-lbinkite kilu*. Nėra* ė 10.0(1.

Nesalima imli maliau kaip -• *ėru«. l'ž įdėtu* 
pinicu* j Lietav-M Atatat.vmo Bendrovę viri gauna 
4$4. Jau l*tivn i*niiAi-tų diviilctitai per 2 melu*. Aj- 
nict ui pirmų puMnelj ir-gi aiAėjua*-. Divhlcntai 
išiiM»Ljiiii.i i* T"lr.i>.

KAS PKBKA iš UKTl VtaS IlKNDBOVfci 
ŠRIIV. TA! REMIA I.IETVVtiN KEIKAI.I S Kl'U- 
DAVCIAI KIA IK PATSAI SAV GELBSTI.

IOALIOTIHIAI IE NARUI PRAkCtaū DARBUOTIS. KAS DAUGIAUSIA ttRŲ PARDUOS, TAS GAUS DOVANA. VISO PASKIRTA 10 DOVANŲ. Vinis nftalsh

"Mrhlžiit, neilaryk!" '
Su*kniiil*'-jii drvlci* l»-i (rrverių* vaikiška* lmlx»*. gi tė-k , 

jan»- laivo |Kii.ii ku* ir |M*il«ii*<-jita>>. kad privertė vaikėzą *u- , 
eioti ir žiūrėti.

Tai įvyko i’bilaih-lphiju* inieete. Imme laikuuee. knoue-i 
Mn-a niulii virtinė vilkdavo gnlvėmi* lavoriniu* karu* nuo ato
lą •* i |irieiiue*tj prikalanti |uie garinio fiertan*. Ilga virtinė 
tų gyvulaičių (Meipylė varini* lirvinturiu* gatvė* lenųMtami 
ilgų karų virtim,-. 1‘iriniam barni |ci-iri*Litit |«*tan>jo mulo; 
kano|a įrivėb- rv-tėlimi-. ir j,, uuia* j-iliigima. *ukliudė kitu* 
gyvulėliu*.

a • • • • • ... I IIbinr Irys pni-uiti' eii-u-jui.- prii-44i>tie* už-ikiinšimo gnt-I 
vėje. g: ju t.-ir|«'. kaip i-liklyik,-. Imlia* knrvi lėlį*, elovėjo eiljnia, | 
inažn iin-rgy tė. kokią ii~ių melų možimi*.

Mulų vožiiyčia laivo aug-ta* vuikėsait, tvirta* ir veiklu*.Į 
Ji* išrodė intužę* dėl prietikiu, ir. laidai keik'lMinas plnkė *u| 
*toru taitagu |Kiei1iui vi*u* gyvubiiėiii*. k«l m-puvn-kė nelaiiiiiii-. 
gų eiilvėrimėlj *u j-i|wiiiiuju-ia kanopa. Ji* n*-lė j štilį taringą 
ir (lagriel*-* |«gnij *u vintą ii vim* ji'gu* trenkė ia-giuklį *u- 
tv--riii*-lį. kilti. Itaiikė-i ir dta-l.ė-i ir iiiel*-ju, kuuniet lmi*i 
vini* perrėžė jam elauiii. I'a-riuvu kraupi ii)*-b*. \ y re*uieji i 
žiiMim'-* iš patyliu i*ieiėkė |a-ibjaan-jiinų ta-i (miiieką už lokį; 
nefanugiškmnų. gi im-rg.ul-. j- * - - - -----
puolė pirmyn, šaiikdruiin:

Vaikiua* žiurėju į ją, 
jo tt|in* ėmė viršų mil j--. 
Li* |Kt*iliin* av-i kojų ir ih- l**ki'ii:i 
*e. KlHliki- kepurytė 
eiėii*- šilkini kakliiry -i 
IiiiiIii koją, vy un-la.ui

" Nidniininsa 
iirklukšti*!"

\ nžnyriii. kuri- buvo gana prnkilujo. l*-i puikiu, tšvaiiulo*. 
uito emilė* a|*b-gu*iu v.-iriu. ilnbnr earntatoje |Ktrnwlę*. Įuiėu*' 
malonini vi-.ikų, -u mkruviuto kuktary.-iii rankylėee. ir pa*tatė 
jų aut grindų.

Ivn tik I-- pruLii ' i- i 
llli-i-. ju. pų/ -. ..anriiit 
V- el.-ii eluii- • (nl- -ii.ji- .1 .. t-ly

X<*!•}• ||« p;« .•(»• pp-**' jo* f• 
tmJi np>ir«-i-kii. i.i. .H • knv»»j ». I*a< 
ku«« fa*l :»l*'B-h/-4-i n.i»* hs, ii ftui/A Ls

*mr. j.i j*iu i . *•. j mu ir i 
pUjR’lkihi'i

”Tn •
IU k‘ iki

iik-n u. i»t
”< *.

Ji* Inivo neri-UHi giiuinro vaikau, tat jin H.-irmalajrm palaai 
-am iKtrielginui. A|4inkyhė>* jrrivvrtė jj prū- to darlru. Tų jmlj 
vakarų ji* uui'-jo |m» UKVcisnit-tajų ra*liurivul*i*akė toliau lu-- 
ditliti. eakyilama* |mt* aau: ‘-pm*i kitų ir ttetrraj tkrigj. Ma
tui tnirnuio* uuitiiui* rjimgtų Mnlia, jei ji kituiių, kad a* mulai* 
važnyėioju ir keikiu. Dievą* uiuėė tuaae ėiattdie, “Karalai
tė" tik tų padarė *avu vaikiuku rankyte.**

Toje |ut vakutdvije "Karalaitė" *avo puoėaiuoee namouec 
uėdėja ant 4ė<ė« krtių ir imaakojo jaut kaip "imiaiminjca* ark- 
Iukėti* ajrli-ko kraujai*, kuomet netikę* valka* mum- jį. Ir," ji 
*akė. **|«t|ia. a* jmim-viau* *avn jHiikųji žiedeli!"

"Gerai. 'Kandiesė Ona.* " ji* atuakė. i-ratatinulauuv* ju*io* 
gurtianiiotu* jdaukeliu* lu-i žiurėvlama- j juu iavėjanėin* aku- 
!<•*. “guu.-i kitų limk-lj, jri |m*ikrlin*i itaugiau nriu-Mjiuiniot 
po mulo kojotai*. Na, ar taip?“

“Karalienė Otm" jiidiinlaiiui garlmuuotų galvelę at*tnt-- 
tnii-vn* lupyte*, gi abiem rankom |mėtuu*i tėvui ui gaivu*, tti- 

. tvirtino *avo jiaeikctimiuų uekallo* tanlie* jau*unu* bučkiu ii- 
reiktaai*.

' • • • • • • •••• • • • • •••• • • • • •• •••« •••«•• •••• •••• •••• ••• 
l’raeiiia dvuk-ėiiuti* p-nki metai. S--ptyiii<4i4ui* na-lų vai

kina* yra jau *uuugę* žmogus la-pradedų* žilti. Maža UM-rgai- 
lė itaiugo j puikių iiM-rginn. Po Imu laikui jie in-*u*itiko.

,i

V-f 
lo < 
“ K

d

it-kėiii-i «avo >il|ma* rankele*. 
Kaip diį*ti. Iii .'"
.•i ih-.hivi. i- ėnkuų. lik j*»-

imi.il vėju Lmp ir d mit el y j. kilų. Mu- 
__  _ < • *(uv--ju (ailtii*— kraujini

I.iivi. tiii|>i|.*lu-i. :•( znil*. grailtiinll ji nu 
ir *tt žii«ui> jutui- aky lėtui* *t-ivėjn tarp 
-ii»dą m-rėjo ■ u- -al»ly Ii Liauji* plmliiiuy. 

nrkluk-ti-." ji pagibižmjo. "m-lmniiugn*

* Klltl luit- . >

•i

ta:

! h - u.

... . .. .

Ir vrl viena. X tu Jai virti*. Tai vra Im'pM i Stumiu! 
Gražini nn*i*iratę* raukšlėtų vvi-lų gydytoja*. |iagriel»,-* vienų 
ki'-dę pririnko jų prie lovų* ir at*i*ė«hi. Aul jo plačiu* linkio* 
buvo nuityL Imti anturkiai mintija. Ketarkanųibi *uiakrn* nui.' 
did<4ę jo valui* jėgų, gi i* akių tųūmlėju širdie* geruliui*. Ant 
jo rataau* venk žytaelėjo uti*i*y peojinm *auh4ė, |ianmėiu*, Ittd 
ligmiiui |mtiko gydy tojo atėjima*.

•'Man n* ilgu, daktare," al*akė ėluliojt “Ai kų tik uUmi- 
giaa Btaajaa."

‘‘UDuūgei k<?“, klau*ė gydytoja*, žingeidžiai j jų žiūrė- 
durna*.

"Marijau. Matai *j kryželį, ir— “
f“ prabylu gydytoja*, nekantriai traukyilaiiiu* pe

čiai*. "Ju* llynm-Kalnlikui turite tiek inaMom* įrankių, kad. 
n ik nuolat Imti |m*iryžu*iaiu nu*teliiiiiui. Bt-l. nunin kūdiki," 
ji* datlėjn. regi'ilnina.- opų jnunrnų nn-rgt-lė* veide, "jei vi*i * 
tulikui niel*lų*i taip kaip lu. unt kryželių la-i rožam-iti. a* <1 
*i«i |mve*ėiau jietu* uunio milžinų likimų. Dėjo, kad pu**'- jų 
netauieldžia nH iki pat mirčiai, gi ir tuomet, jri jiramduota lai
ko. jie.daro vi*kų ant greitųjų. Mtdakia ir toliau, Mariutė, gi 
neužmiršk ir mmię* *avu nuibkim-. Ai neturiu taiko kada uirl- 
*tie». Aiaadie tu iėrodai gi-iv*nė. Valgyk kiek tik galčilama. 
ui vai*tų neimk kol tie *kau*nuvi m im* kankinti. Duoriu žemai 
gyvetimiiii-m* gerokai pipirų, kad jie tave nuolat vieuų palie
ku." (

"Meldžiu, gydylojau, nieko jiem* ne*akyli. jie nueini yra 
užimti dariau*. Jie ateina kuomet tik jie gali. Ne*akyk jienia 
nei'žodeliu, ilnktnre," meldė *lul*>ji. “Man kur ka* geriau 
kuoiiH-l ju* aidnnkote, dtikinre; ju* iiuiii e*nte n<-ap*akonuii ge-

I rn»." Ir jo* akytu- |m*imdė n*ar<>*.
i "Eik jau, eik!” *akė gydytoju*, laimlnum* *u lnikri«|ė|io 
grandinėlių. "Ne*uprantu kaip gali gulėti i*li*u* im'-i*-*iu* 
tokioje vieloje ir tn-nillmdauli. Nei neleidi, kad kiek viii pri- 
tuoM-inu. Tok* ti|xlri*kę* ulknmpi* kaip jau l«i*inu ie-gnli 
imti!"

"Gana gerai, daktare. Zinute, a* nelra*iu čia ilgai, tatai 
kimi b*i*li |anigu* ta- reikalo.' Man ėin (miegu ir luitai ramu. 
Mano likylm atlygina man už vi*a* *kriau<la*."

Gydytoja* a|diuri jo mažų |m*iurę, |mžvelgė j niubnių ligo
nė* veidelį, *u*vil|*- švelnini, ir tarė;

"Na. knip knd pinuinu *nkiau, ju* e*ate įdomu* tikybini*
II bikiny* ir j«-i tik tinėėinu įniko, tai tuojau* injčinu 1*. K. I><-

SEAKROBUCUCft*’'

KDDT1NG DEPARTMENT

MERGAITES IR MOTEH%

1

VAI.ANINM4 H.-flp IKI 4:45
SI BATOMS IKI PIET

--------  4

Gera* pa*tovio* virlof rtvr- 
gingoni* mergaitėm* ir mote
rimi. kurio* nori itanokti dur
im mtt*ų iieiuntimų ekyruj.

Durim* *u*ideita iš viniojimo 
ir riėiuų, (nikelių, * vėrinio pur
ei į ai*t už*akymų ir tt 4

lu|ikiiėiu rukuotų, uiiukšlų ir gražių dieuų. tuomet įvai- 
rio*|mlviai la|«i. tarei. *nigt<- euiuga nuo medžių, eluvilirių in
kelių--e. Miv*tų galvė* (libiii* žmonių, ii.-žavėti.i |m*tarai»iai* 
lu-len* nu*i*y p*ojilitai*. I'rieiiiieeėiu įminu (lalėpiu kmiilmri-ly. 
je. mie*|i I* . guli M-rgmili mergaitė. I'almltiuto* šalim'-* 
• iei*i* laivu tai etogii dali*. Maža* Inngili*. taiuein iižilnnga 

: pnik-ugiUN euiaike *vie*ų. la-t tuleidu eillutį orų. Truputi* 
'šinnihi unt >iu»lo. ir Ini itar eimintriu. Inikėri kėdėm atremti. 
' Maža* k-lvirlaiiii- kalint-1 y «>jo imi grindų šalę tavu*, kuianvt 
luta* buvo šik- prauetuvė*. kuri buvo keivirtainiėki dratiuiai, 
pritaikinti blėkininm mėlynu* ejialvu* Idiudui indėli, kuriame 
etovėjo eii-priiginėj.-*. la-t užkiluotn*. ų-iti*. U-ntyna ant it--

|ai-talonui užeii*- elulu vietų, aut jo- kaltinamu ir runk- 
ėluošėiai. Liekanų* trijų lendrinių kėdžių. *u tantuftii* ant *ė- 
•lynių -tovėjo kaiiil-aryje. Ant vieno* k-dė* etuvėjo atvira* 
krv|ėy*, ii kurio kyšojo puiku* riuvinėjinutf l*-i brangų- pi<-*i 
iihi bužai. Buvo tai keieta* mišiny* ihlirl-iu* eknnie* *u n<-at-.i. 
knm i-mi* npiiiiky l«-iui*. įtaikių tvarkymu gaile*ttngai liuuijo, nia-juiiė*. Nuolat, tarei, ka. trauku- įraukta uuuu- Imk to tikė. 
kad š iniiniuke *u|>ratu tvarkų ir *avo amiyje vra tureju-i kų jinai. Nei ;mt* ni-žinau ka- Imtų ta* traukimą*. Nepradėk man 
tvarkyti. Toje la|ikričio<ii«noje. kiton*'i vi*ka* laukuoee laivu pamuk»ta,“ 
*kai-iii l*-i švi-lnti. ei-rganli mergaitė gul< jo aut |mgalvė*. vo* lM-t**rint kų tai kall*-ti. ___ ____ ______,
lik apėvi<-.ta kelini- emjlutė* epindulin -. Vtamije rankoj.- ji l1|r k,,,,*. k-,llIr< <;( j'į~ („(p"Nurito!'' 
t.iiij" kryžilį iu |i.i|it.i*ii> gražumu. Njntlva jo Imvo geltona *tr " ................................. ...
keturiolika )*-rlinių tiliiu-lių. prie kiekvienu buvo raidė. **Stu" i 
l*-i Ki-mi-ki-- knidiii"*. Mukelė buvo .-i>;.ilirin>*. Kryželi* bu 
vo bniugi r-likvija euvininkei, ne* buvo padirlitn* i* alyvų iim-- 
<lžio iš GetteeiiiatM*. ir buvo ii|*b>vati<i(ii- “etavijų atlaidai*." 
Itavu ji- ‘ '
ko-, kuri jai -uleikė tų turtų, buvo tni vi-nnnė dvariškų uuilo-( 
litų. Vnr, 
dakir ji lėtudii rami, it- * kvėpuoja ninld 
liauni-, iiuuk-iii- ir ap-kiitn veidn*. >1. 
dlliil-' 11. ė.etllll. I*illil L lklll. IIM-l-VUi p|l!

e m-k v i-a-li- 
m i 4ii1' i *

I

'.-4i- •• •nili-i--— |ui|iUi>ši 
•Imi :-i |«-virę nu’ |teėiii. 
• •ri*—. Im-i, ugnine*, jo* 
i- jaii-mu*. ji Inivi- pu-■ 

--• - t ji- j.- vit’-im- j ran-
.ii*., nė, n Zy niiau-in |ia-, 

ta 'i jam -av- kudikiėlujj

II" ln ,- J I . • Ir llllėli:

f u i ntiLi.. . u I nk- luill

v

I

M- V i- , k .I Ilk I ' li.irėiu

1 11 I l'lltl » t 1

1

“ ji* iutlitrė rrg-dama* mergelė* išeilttaivu*} veidų 
................."Man r»>ikėę eiti; ėia jau ir taip ilgiau

• _______________

PAKTOVTS DARBAI •
PRITYRIMAS

NEREIKALINGAS 
(IKRĄ t’ZMOKESTIS 
PINIGĄ IASILAVINT.

SEARS ROEBUCK & CO,
Homan & Arlhington St.Ii* imtėmijn. kad jri*in* link>nm* vi-id<-lir. jnnlrin! w4:ė ji. 

"A! liurile į Ii, nulankeiyių vaiko žieili-li." ji. pja-jri. 
"Gerai, kitų *yk atėję* aj>*akyriuapi» jį. m * *u junmi ri*a»i ii- 
im i*torija.”

•'tini liti* Inliai *ojiuliiiRn." Inr-’- ligonė, "Dalimi riių-ėinu, 
. , —. -------- •• nuoravy hė. Keli* nyk

inn-ėiuii klnu*li jų- :i|iie tni. tikini bijojau ju* nuliūdinti." 
I.ink.on* juoką* jutailiejo luuubary je,

"Aėiu ui iri-tų ’-irdi. tik Itiuini n« nuliūdintutiii t nuinę*. A* 
i-hi m na lu-vrdėli*. (it tn- kwlit.ui iintia turi nuimi gyveni- 
tini ri-ili-iiu,' avyje. Kaip tn įvyko _i.ui dvidi'*init- jr-nki lu
ini. kiioiiu't a-’ Iiuviiu jii-i.i im-lij. I*:dinik k->! n- kitų >y k u(>-i -m. 
Nu li<-v."

Ji diuso »ii<-*u-. luii-tu'ii
oė, Lu*

- • . •• —asui am- (linui f’• jitlll 11^41* llil ■ • Ji■ •

-kiltu- ligonių »u»liprinimui. -ulyg ž<*iž.ių prietel-' kad ln-limtali* tai ju»ų mažytė* dukn-lė-

k-'tili loja, jin -likėiiu g- llėju jnrio* kantrybė, šiai 
liri nt-i-lnv iiih- oru.

t>o*tni. tnr-i. ku-likio 
aky- ir jautriu- lu- 

limbiniu*; toki tai bn 
r vienų v iena. Ji bu 
.rei|* itallių į jų, ne- 
tyiuolikie m. n*-rg*- 
tų ir imiLilnuj riv-ls. 
kv *Lr 
-■kino

REIKALAUJA
(iii--, uinuu

tnu*

f

IUia*Ua<a* S. tnermam *lrMI 
I ■ Iii- lt. I ***•■<• rr—<*>•! no Ma. 
liu t rhinl ana 91* IMI tr. I -.raita 
•r *- 1 rnaarai. *<o*w -*ik-«i«-.

AMER.

u. "D.- uriunH 
>i d; t.-jtu įauk ).

Vll-j*. k II 
I lltliot- I

. IN8OLATED WIRHi 
& CABLE CO.
954 W. 2l«t Str.

♦

a
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Į CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS šVEMTtS. suarestuotas apsuk

Penktadienis, spalio 10 
Sv. Pranciškus Borgietu.

fiešUirlknis, spalio 11 
Sv. Germanas. Placidas.
U- ■ ■

IŠĖJO SU ŠAUTUVAIS
•GRYBAUTI.”

d.

Už tai papuolė kolėjiman.

RUS PLE8IKA8.

ISdirija -luirešlmo 3'Ii<>iii:i- 
d, Bieiinnn. 37K! U itieta-rier nv<. 

I‘i< II1U.II I.IIVO liil-i-įlindę- Yel 
l.n, tj.li k»ui|uinij>>* aiiloiut*. 
bilių ii |<ii-irakė .-.,(. ptoku 
lot.. II..y iii* litrini a-.

I Auti.iiiol.iliiiii.- šoferį ji* 
|privertė važiuoti prie |*>n>- 
n'ii.*lvlit -uiimu. ir lm. aps- 
t,lę—•

Aufeiui vo- (uivyko |ui*i 
šaukti prnrinruitį jedierti.uiri 
ir nlrikratyti nuo to “pmkn- 
nu-o tvpre»-niauto”.

£ui*nuivi.-ėių uzi.-izd:. Miller 
iš Kviiii-tun.1. išėjo uii*kaii vi. 
kartam- nuo to mieidrdin. Miš
ke ra*itiko .l.diii ISmlonini iš 
Chieago*. Aitą* *u ravimi tu 
įėjo .|ll šautuvu ii l.-VIHV ii.

i'žveiate |vtii*'-gim. -užiia.li. 
kų ji- ten veikių* ra tai* gink
lai*. !takteu*ė:

“Kų tam-ta ėia. laiške. Vei 
ki .♦”

“<,ryl.u* mnlžioja”. alra 
vė Jobu.

“Tni kaiu reikalinga lu vis. 
art ik-ri ja?”

•*A|»*iginli”. ntMikė .l.diti.
Miller liu*ivedė ary k-iuloj*. 

|u*ieš laiko* lei.M-jų Ib.ver. 
Kadangi l'ont.mini neturėjo 
Un<džiokb*i valriijinio Iri.lin*., (.fi*n (liiragoj.* 
nulmuria Ž2-’i |uitaiu<ta. (ši.Gn-nnnn 
neturint pinigų užriiiH.kėti ;ei 
landų, iiž.lnryta* kab'jiiitnn

ATEINANTĮ PIRMADIENI 
BUS UŽDARYTOS 

MOKYKLOS.

Kolnmlii diena šįmet il|uto 
I-; ateinantį -ekiiiadH-nį. Tini 
lo- <l<<ll<>- šventė* |isilllitu-j* 
ti«a* |«*rk<4iawm ■ į p’inuidieni. 
-I*din 13 d. Tų di-tui ta.- itž 
daryto* vin* ii.ie-lo iii-.ky*. 
k.-.

KOLONUI)

/ ■••II
DRAUOAS_________

1 .u ---------
nijų. yjiaė vyčių. Labai pagir
tina. kad vyčiai vieni kitus re* 
ti.in. Vi<*tty lieji* galy Iė.

AlrnaaMA
tt BRIDO EPORTO.

Alei* laikas knoiiM*t (1.ien- 
gn lra« neėrarinuria> mie*tn* 
vi*am |tn*aulyj.

Taip tvirtina vieėųjų abtd.ų 
kmuirijumeriu* Pratari*.

Ji* rako:
“tbiraga. iėleidžiit mažina 

dviejų <bli<-rių |**r uodu* u*, 
gatvių ir gnlvniėių vienu* mv- 
liaa* vulynup Taikių mažų iė. 
hitlų tai* tikrini* m-tiiri nei 
vienas ali<|e.ni- Atiu-rik— 
mie*lrn”.

=

Didelis Rožinis Balius

’ I

I SEARS ROEBUCK & CO.

Dividendas 8% Nuošimtis 
JAU NUIMTA KMOKER NRMEIB IETAKB »M NUO 

KAPYVARTOS UETUYOS AMERi S|oli<i 2 <L, A. uu “Kank
lių'’ rio-ra* ir I. Vyrių lt; kp. 
>or>‘ii-*ė M-itiiiniėkų vakarėli 
juiiiiih.'jiltiui varduvių dieiau 
p. rti. mų* klelH.iio. kilti. M. 
Krii'n*. Vttkarėlio provmiun* 
l.ino Iltimi gražu-. “Kanklių” 
i-.H.ia. imdniiiavo keletu gražių 
.liūnelių, linkėdama* raut klv- 
b.iiui ilginu.«ių lurių. Knl- 
t*-j«i p V. Stulpiną*, uupii-ė«ln* 
r.m* iH*iiud*lniil) jo įbritėtunių 
|mru|.iju* ir purapijii*** iik>- 
kykki* naudai. Sakė, kad jei ir 
lidiuu |mrapijn. aria kh-bmo 
dnrliėiuiiiui. taip kil*. tai gal 
ii.iižil::.. mlė* i-t"igti ir liigh 
M-li<Hd’ę. l'-uin JniiilMiU*kH-ih'. 
tekėt ingabi* lal*elin. |m<bina- 
i-o koletų *o|ų. l*-|ė 1'rhiutė aut 
Miuiiko i*|iibh* keletu kteriėkų 
riiM.telių. Paritui dar kidlė-jo 
kun. J. Svirėliau. Ji* kb*l*uiui 
ir-m linkėjo ih-iniiMH ue-lų jr 
to i.iiilrlunėini dariniui iv* |mrn- 
pijo* ir vieuoiiMi*** uitubi. 
Aut gulo <Ur vln.ra* |m<teiuavo 
“llgiau«ių metų” ir *u tuo 
programa* imrihoigė.

timla. kml nevi*; rseriai at- 
>ikinkė, kurie tarta kvieidi.

A. B.

i

KOVA PRIE* BOL8EVIKUS

T.*i*«|nry»|ė* «te|mrla;u<*nto 
virėininka* 

...........i tarė*; mi np-krū'-io 
pn.liin.ru t'lnie pakelti kovu 
pii.-t i:iiid*<ti<io iu- gnivali.* 
*tn-ikiniiikii laq»*. Nulnrtn 
vira* lig vieno išnaikinti tad- 
ševikiėkit* agentus katrie v«*i- 
kia tan«e rireikininkų ;4i.*no 
iiulllri rijoje.

Bolševikai agilat.u-iai l.u* 
nn-riiu.jauti ir baudžiami ka
lėjimu. N.*pilie«*mi tuojau*

tt TOWN OF LAKE.

lm* «kimrta(«jniui.

NEPAPRASTOS LAKUMU
LENKTYNES.

(liicngn lluit.l of l’nder- 
vrriler* |m*k«4bė ♦ (/**• .tava 
nų už *u*ekimų |>iktn<lariij. 
katrų* įsikėlė eai.ni> Sale gy
vulių ekerdyklų įrinigų m-i 
nių riaušių iim-iii.

Ilov.-u*.- bu. r»*r»»* jo-r 
knnėiii* treji* meili*.

ŽMOGUS PASIILGĘS
LEJIMO.

KA

26 metas išbuvę* nž erotu.

metų. >it 
a pi 

luini,

Cžvaknr Suv. Valriij.ee prn- 
•i.!ėjo iie|ci|im-1<>< Inkuii’i; 
biiktynė* 1ar|** N«*» Vork.i iri 
s»n Fniiw*i*vo.

I* New Vorko vienu kartui 
ęraa Įmkil. 47 lakriytuvai, gi 
»ė San Eram-i-vu — 15,

Vakar kuone viri Xew Y • •
k, , tukiturieji takllimi fmrie : 
!;ė Chirngų ir ėitiiulir |«i«ib*i 
du toliau*.

14. k ii imi *kriinki tik dn*ii«> 
ini* ir iėkalim uitr.*li1o*<* vie 
lo*e. pri'iejll* teikiillli. np-1 < 

|1-rin. arba |H*mnkvoja.
1.**nktyiie* -ur.-ngė |.ii<5 vy 

ri.iii-ylM- ,u tik-lu |Kilirti lik 
■-lytmų ir pnėių Inktimi ę(«-.-r 
nu*. N*-- -kriiiiln vi.*tii tirtuijo, 
*.. kiniai.

\'ienn» anuijo- Inlmin*. lėk 
•n-iuinta. Mariumi užvakar v.*, 
i kine dnr IIŽ ėt i.—o. |Ki>iekė 
u’liieagiy ii N.*U Vorko. SIU 

..yl'ii atliko |»*r i. ir pu*ę v:.
l. tub>-. Tai U-iit -kriditiiii*!

I‘meilų nedi'-lių. *|ialio 3 d. 
i -mo* kmų*>* alumnai teikė ra- ’ 
ririnkiiuų. Ai* raririulcima* lai
vo rkaitliiiga* nariai* ir gyva*. 
Išduota raĮM.ria* iš huvurio vii 
kan'dio. Itarinidė. kad vakarė
li* pavyko, 1*0-* |«ubliko< ur- 
|H-nlaitg latvių Tų dienų laivo 
imrapijo* tautam* ir kaa. Ijiu- 
kaivio prakaltai*, tmkd žluouė* 
į vakarų mažai doruo* kreipė. 
Vin gi kuo|iai liko prism.

1‘rogramų almuuai gražiai 
išyrildė.

Taure ruririokimr ir vėl 
'idiu-mai nutari- rureogti vaka- 
'lėlį. Kada ji* įvyk* ir kur. tat* 
Įcnnešta vėliau. Aliounų aky- 

i riu* ir |ttira|iijo* luzare gra 
.jai imsiitertatvo. Turėjo nava 

I tanių. Viri aliuuiiiiėiai dirim, 
kad |«ra|ajai luitų dnleraė 

atnta.
Kažili kodėl kilų kuopų 

lai lutei nirkilo u.-nignrniim. 
,Tii:lnl t eveikia. Man teko gir- 
•lėti, knd kilo* kiHųm* rengia*! 
|.rn- vakarėlių. ta*t ru-rigarrina. 
įteikia rašyti žinutes, pranešti 

,*avo veikitiuy ir tt.
tiražu |mvyx*lžtii kilom* kuo 

|oln.-.gnli Imti 1’oviii r.f |_vk<* 
riltinitių kmipa. -Ii *un*ngia tu 
liu* vakarėliu*, knd net lai*vn- 
> ęi.-.ini juo* girta.
Tid-gi imkite |uivyxdį i* jo* ir 

i .-avo veikmių gareiiAite.
Vr.lio! Av. Kryžtaunaluiiuuii!

Alumniete.
Į i

I* TOWM OF LAKE.
Tint Sltranly. 112 

ar>*ėttiotn>* už luiiėjuuų 
|l|ėėli p.'tė1u. .tutie. pi 
I7im No. \\. ll> gat.

Suv. Vnlriijų k.rttii-ijoiiie 
ritu Tente -unreėtii..1n»i. |ut-> 
Mikė, jog ji> ti.*>io» pit-iil-*. • 
kitla'-jin." N« - knl.’.įimiio-e put 
leido Vi. iih-Iu-.

Tnd .Inr lii-lin ■"t.-ruiinn” 
ji- įloti iėlotli I id.'-)i|i'<* it r.d 
tUuluet. -liko. p:i itrii-y -in-

KIEK SERBŲ NELAISVĖJE 
TURI BULGARIJA.

Vyčiai veikia.

ŠIANDIE MIESTO TARY
ROS SUSIRINKI

MAS

f I
ryltn
>irinL

r

I ••
t i OUtSAVUiCSSTAAP* 

lUimi trr ura 
UKITFD STATĖ-' 
OOVF.RKMEN1

Praeitų rutetti.i, *|ialio 4 <1. 
Imvo rarvagta ptrapijo* suka 
ru-uė. Vikria* jo buvo pnaida* 
tinti į*piulžinia iš Imvurio Im
ta.<■ ir padėkoti |*arapij<uiains 
už |larėiuiuių.

Svetainė laivo pilna žmonių. 
Butų buvę dar .langiau, tik lie
tui netikėtai užpuolė ir įlaugu- 
inų sutaikė. Susėdu* visiem* už 
ainių. vakaro v»l>jas A. Ru
gieni*. pratarė k.lėtų žodžių. 
I'o jo įžanginė- kaltais eekė 
programas lėarį išmaldė vyriai

I'imiiauiiaral.^ta komedijų- 
Iė “Unitui Ia* Įnd".’’ Komrilijė- 
|ė taip prijunki"" publikų, kad j 
dauguma |a*r vi*ų vakarų ik*- j 
galėju užmiršti tu k«*ima.

I'o to xekė daina*. K.lai. dur- I 
tai ir kiti |mmar:iiiitnni.

Baigiant vnkrrieniauli. kle- ' 
luHiaa keletu žolžitt |mik'*kojii 
viralu* už |ia**larimvitiui ir 
luirėtiiinių parai * j<n- Imznro.

A. Ilugutiia išdavė raiH.rtų. 1 
Jia skambėjo sudomėtai:

L Vyrių 3-ln ku»|M pelnė 
Ą*d.*i.SII, net du kartu tiek, kirk 
intakui ifiniKKiK draugijų* prlnė. ■ 
Svertai padėkoj.. vyriam* ui 
gražų |tauidarl«ivimų gausiu 
rankų | J..j ima. Baran* |>rir vy
rių y|«aė pn*i<lari<nvo p. A. Itu- 
reviėiu* ir A. M til viką. Aviu 
jiems

2> Av. Juocap" draugija pel
nė *S».73:3) M«C Kųjmtpn. 4 
kp. — Ž2MJŠ; Av. Mykolo — 
Ž23A-'<»: Av. Katimirro—*221.- 
4.'i; Av. (.'vcilijo' Ž2I2.RS; Ko- 
ianravoa—*1CLXi: Auen*
Vartų—*Kt2K». Vitm taaara* 
.tavi įtrluo |«rapijai *2,tt7<Ui2.

Toliau A. Itugi.ni* fctlan* vi* 
Kirui* w|invydrU jauuumnruci, 
kad jie graHauria pattirudė.

A. Barrvirim kalbėjo apie 
L. UautL Kry žiu ir apie autvė- 
rintų katalikiškų tlraugijų *?■ 
ryėkt. I'raaė, knd nariai tų |«a- 
k<*ltų tlraugijų xt»»irinkiittmuH*.

I'žltaigu* vakarienę, pratin
ta Miktiiiie ir lt.

13 naujų aitrių pri<ira«* prie 
U RamL Ke tinu ri-utėjų. Au
kojo: J. Bižgalvi* i dttl.

I'o 1 dol.: I*. Puirimas J. 
Natntė.la. M. 

Naurėdietiė. V. Maėrfcunis J. 
Ku|M'iuttas I*. Valaitis I*. 
Kriultns J. Kaitulis M. Aa* 
tlražkrviėiui-. A. Kupri* ir I*. 
VaėkuuuK.

1‘aKiMkę ir .-ttgiedoję tento/ 
hitiinn. visi iė-ideiratė.

Jaunatis.

Vnlašiiut*. A.

LIET. LABO. SĄJUNGOS 
CENTRO PROTOKOLAS.

Pradinis bcrlaininis dividendas mokėsis Sausio mėn. 1920 m. Gaus visi pilnai 
užsimokėję šėrininkai, Icipgi ir tie, kurie pasiskubins nusipirkti iėrų nevėliau prieš 
30 d. Spalio 1919 m.

Jau daliar šėrai yra verti po $15.00, bet iki minėtai dienai nutarta pardavinė
ti sena kaina |» $10.00 iėrų.

Todėl Kiekvienas da gali suspėti nusipirkti, o kurie jau pirko, savo skaičių iė- 
ru padidinti.

_ ■ Atmink, dabar pirkdamas islaimi trigubai: — a) pigiai įgysi serus, b) naudo* 
siesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lietuvos pramonijų.

MmRfairoiyMM■ pfaigMsMdte SaaUrtai:

Lithuaniao American Trading Company
112 N. Greene St, Baltimore, Md.

Mažiau | aria varių ku«.|nj at* Į 
akaita Kkaiulėjo praeitam pro-1 
lobule.

Sulyg ktunitrio nutarto, iė 
viri už nrrijn» įplaukė *2-Wd.

3) l'ririųata* |«*r piritu .V 
NauMtlų. ir pvrKkaityta* mėta* 
iė Av. Kazimiero k'iernndynti m 
|traėytmi keturių lukatanrių 
•kik |ia><ki>lo.« (neminėta ant 
kiek laiko).

Katlangi tlultar aid rankų 
ramlari laibi Sujungto pinigų, 
tai Crutro Kuririnkiraa* |mža- 
<iėju itaekuliiiii. Tai atlikti ir 
autarti* padaryti |«vrata di
rektoriams

1‘akdtuK klaurimas jeigu Av. 
Kaxiinirri> \ n-tmulyiiui pa*ko- 
la laitų reikalinga tiktai ant 
kelių mėnraių. ar nebūtų gali
ma |uixkoliuli Ia* iiuoėimriu!

Atetuvai vienlmlriai nutiko 
*u virSminriu klaurium.

4) Komitetą* rengiamo ra
kant, IL Krkkvkis pranruė, 
kad (Vairo vakaran jau 
nrtiuaeL Ji* Itu* mskdiojv. >ų>a- 
Int 12 <L. Av. Jurgio |mra|>ijoM' 
KVt-laiiH*je. i'rauvėė tni|rgi. knd | 
reikalinga Surinkti darlūninkus {

Kuoįkik |rr xavo nltdovu*
Iiažadėjo imkaati darbiainku 
•kaitlių išrinkti

Ima kuopa: 2 <Urtaniakq' 
prie šaltnkošė* ir 2 |U*ie l>olių 
*inta (Imti tulite).

4- ta ktiiųm o prie Imro.
7-ta ku<>|m |>rie |iantevimo 

ir atėmimo tikintų.
5- ta kinųm 2 prie *aliteinių.
Ižgnrrinti |M*r Inikrašėiu* 

vakarų (mžadėjo p-lė <.airiaitė 
iš l-iiio* kitoj m*.

-’i) įtartai <li*ku*uola apn- 
Našlniėių l'rieglniido* fondų.

Kn.liingi nekuriu* kuopo* 
jau pradėjo rinkliavų, tai |m- 
ragintn. kad vi*o* ktnųio* 
*teagtų*i Mirinkti |m*kirta* 
-ūma* aukų j Nnšlaiėių prie- 
gtaudo* fondų. t

, Nuo praėjario liiųra* inėne*ia, 
kaita Iiiivo |m*kell>tn* *urnšn*,

Extra!! Extra!l

Didelis Iškilmingas
Pamigtas

Draugystes Šv. Jono Evangelisto. 
Ned., SpaHo-Oct 12,191»

Dievo Apveizdos Parap. Svet. 18 Gatves ir Union Are. 
Įžanga 90c.

■nt* Jn*i8UIIM1 ntmBMUi ir aomaMi
vteoa ausunkini *M oinet roUtam koUoaa o omo tw*aiMMrUa

*leil *m*k
KvMM auiMrMl*l pnADOUA

•įDRAUUOS ŠV. PETRONĖLĖS
AlaILaa ,

Šulniai, SpaKo-Oct 18,1919
Sv. Jurgio Parap. 8vet 32-roa Piaee ir Aubora Ava. 

Pradžia 7 vaL vakaro. ' Įžanga 35c. YpataL

AlMUnkt kai *m mitalu salMla anų,etai |mM>tl pro er*<

tai kvrl jMųrfMMta raM.
Krtefta KMOTTTU.

Praeitų netC-lių. *|mlio d, 
L. V. I.'t ta l>tiu|in lniv.1 ran-n. 
i u- vakarų, kurtinta* .tai.' mt 
uoj.* “Žmogžudžiai.” Vnidini* 
imt* |vtvyk<i.

I'n* V. Slrnševiėitt* Jurgio 
tol.*j«* n ra i lošė. Na tėa rolę 
lu-.- p I.'- Z. M<**liiu*kaitė. At
liko taipgi gerai. Grigu. m'Uo- 
lio rolę. lutė p. A. I'amtvn*. Ji* 
••nių rot.— g.-rni l.ėia. Aitu ro 
I- pini kaip tik ir tiku.

N<-te-lė- rolę I 
Kikili I*. Birt

irerni atliko.
•h- išpdd. p 
P I. A. Kisti 

liti. tnėiu i 
tat|H-.

Z-

I.
11

i *

I .IH
illM*

ir

aknra* vi
11., ^*.--> 
t etninė.
kibi kol..

L II.-K. I.ihd. Nų gir- (Va
iro mėrieeini* -uririukiina* lai
vo laikyta* >em|oje. rugsėjo 
24 tl.. X vnl. inkare. Dievo Ap- 
Vt-izibut |U1tnp. KVetnillėje. prie 
IX tu* gntv.'-e ir l'ni.iii avi*.

Kuririiikimų atūlari* jūnru kliri k-UJm‘ „U11U.
A. Naueėda. -n niakla.

1) l'nH.Ąida* iė praeito mi- 
ririnkitiH. Ihiio perekaity tn* ir 
priimtus

2) Iė Imvnrio pikniko lit-|H.e 
2u tl. ė. iii, koiiiirijn prnnt'ėė. 
knd jnn engi..žirni rerijų tiki.-- 
tu* ir liku>i"> kiM.|Mi... Iiutvut 
4 ta kuoja pridavė parduotų 
.-.-rijų tikivtų už *ti3.1Cl ir 7-tn 
kuopa Ktttni|vgi dar pri- 
• lavė 5 ta kukiui *S.3tl. I - vi-., 
"••ta knopri pardavė »<rijų ti
kintų ui R*.

I’nwil k 
imnlm itu*- 

I ihevo A p 
imn |ri roti) 
UŽ šlkUKl. 
-.tn kuopi, 
rup. kuri 

'Ti.ė i, vie 
ten., kuri •

t,
>ų |Ki*i...irtaivitiio 

Iii ielų. I kp, prie 
■r *lo* JUinipl j.**, už 
virių, t»e* |«r.lnvė 
katrų virtų užtina 

prie Av Jnr.-'O pa 
pordavė ni *3MI. 
I, .d .."n o k p. i* t 1 
ar-lavė už ,rt.

'• to* ir l’nion gatvių. Clin-agoje. 
. . - - ’ Suririnkimų uždarė pirm, A.

U lun Minnkti j Nariaieių Vaurimla. *u malda, 
prieglniido. riatyiim fon-‘ 
<ln. vi*o* kuopa* nuo to 
taiko gali .kaityti rav.i 
įplniikn*. k. 1. gariu** na
riu- ir liuku* prie jai *kiria- 
luo* Mirinkli ratuos

Vi*«>. kuopa* kožiui ii*ii<--j 
tyra kvieėiauu.* pri*ių*ti kaipo 
rn|M.rtų Centru iigilnterini, 

jst. .Ilteeviėilli. 72ti IV. Istll st.
'Cliii-ugu. ||1.

t.) (‘vn'ro 
JkvMvin kiioĮui-. |*-r 
J VU*, kad ruginių 
, vu* *kniltingiau*

Centro *uririiikiniu*.
i Ateinui.li* C.-ntro - 

.nn- išpuola kai]** ja*i
. ■ lln* ne.1.1 

j d, ». nr.. i
! \pwi,.k.

*u*iri likimu* I 
jų al-to j 

•nv«» I
lankyti.

Jonai Pnrtokai.
L 8. Centro ražt

4437 So. Fairfi.eld Avė, 
Chica«o, m.

Centro rašt. jirnšo. kad že
miau* |inžyniėto* kuo|«M pri
duriu vnldylm* ailrvra*. I.n- 
t.*nt 12-tn. 14-1 a. Ifi tn ir 17-tn 

Jonas Partokas Centro sekr.
4437 So. Fairfield Avė, 

Chicago III.

•>

n>iritiki- 
tait.itii*. 

•je. >p.ili<i (t M.) .‘Ii 
vai. po |>ielų, Itir.ii 
(Kirapijnj. prie l*<

Mokinkis Kriančystės.
M*« lm.klg»ma bl*|HL mutl ir 

MnetM d 

><fMI*«*M4| krvtpb ti*^

J RA7.GAIT1R 
3103 S Halsted Str

J raa* hž*»ii. Larstlmrož* %m. I

l«1

M

Chicago, UL

I.EIBKRIAI. 
TICOKCN STUMTI.

VABEHOl’SKS
DAIIBININKAL

SEARS ROEBUCK & CO.
Hotnan & Arthington St.

F

1

pn.liin.ru
Valriij.ee
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