
iĮ
• *

"DRAUGAS" llDRAUGAS
UTHUANIAN DAILY FRIEND

SECOND E

ANTROJI

OITION

LAIDA

CHICAGO. ILUNO1S, KETVIRT.
ISATTKK MAHCU SI. ĮSI*. aT OaniMl, U«4H<MX tanui 1H>; Al T «»• M.tIKSI K !»»*.

i, RUGPJŪČIO (AUGUST) 21 D., 1919 M. METAI-VOL IV. No. 197

Lenkai užgrobia dalis Lietuvos Japonija paskelbia
Lietuviai protestuoja! BOIAKVIKAMS NEVYKSTA

VAKARUOSE. t Korėjai laisvę
Nieko negirdima apie plėšikui.

prieš tuos lenkų žygius
Jis r.ako^kaJHuvusių kareivių

(

t

Plusta žmonių ašaros; kerštu 
dega jų širdys

KAUNAS. Lietuva, rugp. SI (Mato The Chicago Daily 
Nears korespondentas).—Lenkai ir vėl perėto demarkacijos li
nija ir užėmė kita dalį Lietuvos teritorijos Suvalkų provnnci 
M -j - *• vtoar toraraua tr

to* mek*ikimi*ka* |ai*iimtiny* 
llonilla gavo nuo im-k*ikoni*- 
ko kiaumlio i* l’rv*i*lio. TexM 
latragiaimų, kad ji* |ta*'i*lar- 
buotų atšaukti S. V. kariuo- 
ntmę i* Mi-k-iko*.

Hrinkia, kad (urranao* val
džia yra Įrivėinga amerikonų 
veikimui Įtrie* im*k*ik<mi*kti> 
pb'-*iku*.

Tuo tarpu 8-taa R. V. raita- 
rijo* pulką* įailtriovė Meksi
ko* giluimm aplink Com-lto* 
iijk* hrgaudytiama* im-k*iko- 
nii* plėšiku*, liauta žinių, jog 
gaudymą* *ekų*.

JAPONIJA DUODA SAVI 
VALDA K O RĖJA L

Jų tikslu--rasi jungti ra

NORIMA SUTAIKINTI 
KAUKAZO TAUTAS.

Anglija pasiuntė misija j 
tas sali v

Paryžius, rugp. 21. - Angli- 
j*** vyriausyltė Kiiukauin pa. 
Mlintė Iltimi svnrbių mi-ijų *u 
tik*lu Minti ini i ir Mitaikintl 
ten Iri* at*kiria* tnutn* ar- 
mėliu*. g*-urg*-tiu* ir (atarų*

Anglijo* nii*ija l*-n*lrni vii- 
kin mi nim-rikotiiškit pageli*,* 
komitetu ir amerikoniška ty
rinėjimų kuiiii.ijn Mažojoj 
A sijoj.

Anglijo* misijos viršininką- 
vrn Joltn \Vnrdrop. kur* pir
miau Imvo g*-m-ridi*< konMilio 
rangoje. ir kuri* karė* imlu 
pirminiiMii buvo llergene. Nor-

i

veųijoj. kur Įter jį talkinink’i* 
*n*im-š*lnvo *u ltu*ija. ir km'.; 
|<a*kiati buv(l |to*ių*1a* Mn*k- 
loti. kai|to Anglijo* atdova* 
pa» ladševikų valdžių.

I\Var*lro|i yra įmigę* (Ivfor- 
«b» iiniv<*r*itelą ir ilga- laika* 
artima*, dranga- vire-grafo 

Bryee. |tažjda Ku«ijų ir himi 
kolitų, ir |*-r praeitu* dvide
šimt- metų dmlijavo georgė- 

|nų kalbų, idorijų ir literatūrų.
1 .lo n*i*t<-nlni taipĮmt ck»per- 
tni. Waile pnžjdn ru-u« ir In 
tam*, gi tihmey pažįdn nr- 

luiiiių reikalu* ir jų kailių.
' Kitu* try* anglų <-k*|trrlai 
galė* pn*ekiningni patirti pu 
itiinėtų tuntų -lovį ir vi*u- jų 
troškiniu*.

Y|mė turimu vilti*--, knd mi 
ijai |**ivy k* -tiurlinti armėnu* 

-u talarni*. kairi*- pndėjo iki 
miltu- naujai j-b-iglom*Trtin- 
kaukažijo* re-publikom*.

YOUNGSTOWN. 0 . rugp 
21.—East Youngstou ne užpra 
eitą naktį federaliai agentai 
užklupo rusų bolševikų susi 
rinkimą. Parįkviesta pagelbon 
policija ir 118 bolievikų nuc-i 
benta pavieto kalėjiman.

Agentai jiems pertraukė ipu 
sėjos) mitingu, kuriam? buvo 
r.akomos isdavikiiko* kalbos

Paskui juos paimta pilna-- 
automobilius raudonu vėliavų 
ir boBevikiikų raštų.

DU MIRĖ NUO NAMINĖS 
DEGTINĖS

Ilieija. Sodžių ir iniedelių uso- 
ni-*,«di- valdymą- Im* įuuuu- 
iii*>l;i* žmonių rinkimais.

Imlomuiii-ia ta*, kari j.i|*mų 
iinĮaiatoriu* «av« r*—kripte 
(Kįžnui. jog ja|*mų it kūrenau 
tei*ė* ir prii ileinjn* -nli gina- 
tiiu-. Ateityj*- inlurė* Imt jo
kia -kirtimui.

Korėjai piHTaliu guberna
torių nuskirta* Itanma* Saito, 
pbn'-iai |ta*auliui žinoma* Ja- 
Įamijo* dt|*l*uuala«. KitnomK 
Saito Imvo Jajamijo* valdy- 
U’-- minideri*.

Tui e*anėi«>- laimi »viirbio* 
Korėjai reformų*.

Anui re-krijlo, tu* reformoa 
jau Miliau Imlų buvę praras 
to*. 11*1 tą diirtm -utrukilę ko- 
nimii Mikiliiiiai.

Vishiagton. rugp. 21. Xe 
*<imi k ant* 0*|>arlnimiila* Im 
vo |ta*k<4h^ *ato nnmmm--. 
kad ž.titu*ių r.iu**|«ij*- niiH-ri 
koni*kų kairu ių lavamų negn 
Itenti Amerikon. I«1 Įialikli 
len. kur jie km**lami tavo. ty. 
I’ranemcijojr.

Teeinu* lun*'-* deĮprtminii- 
ta* apturi nn** žuvu*ių karei
viu naiuiakių ir giminių reika
lavimų. kad lavonai butų |tnr 
vežti Amerikon.

Karė* <b-j*.irl:ttn*-fil:i* taigi 
ir vėl Įamkell*-. kad kareivių 
lavtmų pervežimą* |trignli «ihi 
l«tėio* l*raamxijo 
b.'-, nuitpeem&nn. 
Iiė yra t 
kate i u* meto 
kart'-* auta ;
lavmmn.

<iea. IVnĄingn* taippnt i*- 
naujo niailiuftia į Amerikoj vi. 
■rnmn-nę. k*l žuvu*ių karei
vių bveMi>utų palikti 1‘raa 
omijoje. Mo, tegu jir viri 

k«r kovoję ir 
žuvę. AaHr* vyriauaybė ir 
Prnnrusija |uuinipin* jų kn 

ižianaiai |ei|*il**ili ir 
.palaiky* kiiodi<lžiiiii*i*ij<* |tn- 
j garfaijr.

Londonas. ntg|«. 21. I* Mu- 
*kvo* la*ii<*liu l**l«*trrafii pra 
im-ta. kad pri*-tl»>U*’vikitl.**- 
*|ėk*»» ii. .'•mii*i*** <'lo-r*omi.
Kikolnjovą ir č. tkii*i. ti«— ti|«*. 
Ihiii-pru ž.miiiu Kij**vo.

Toliau* Įvi/r mimą. I.nd ryti
niam trūnit* |«*i -ninrknii- tnu- 
*io lMd***vil:.-ii |ia*’-liię ll** l ą. 
Ai* Mn-*ta* yra npi<- ui. 4il my- 
liti pi**tvakaru****- nuo llrmt 
Imn-o.

NUSŪDYTA 20 RAUDONŲ
JŲ NZLAISVTŲ.

MihUnnių viršininku vietos 
pavedamos civiliams.

Washington, rugp. 21 
Įtuuįjo* nmlia-adni iš 
Įtram-šla. kad Ja|«*nijo- 
riau*yl«- |ia-ke|l*u-i ini|«-rijali 
iv-kriptą. Milig kurio Korėjai 
tbimbniui Mtvyvabbi. \*-**j Ko 
n-joj imuiiikiimitui militarim- 
valdžia ir vietoj*- amt*-Įiadato- 
ma eivilė. Militarim- žandar
merija l*u- Įtnkvida eivib- |»*

. Ja-
T**k v* 

vy

i

vyria u*v- 
Ta vyrian*y- 

*iu*i per keli* *e- 
ne iš l*-n |>--iimti 
žuvu*ių žmonių

i

Paryžfau, rugp. 21.— Matant- 
nijo* utilitarinė vablžia rnn- 
šia*i u(en*yvmi prieš ru*ų tol- 
toviku* rytnuaua npė* Itaiedra

Rumunų veikimo tikda* — 
raaijungti ra rrai Deuikino 
*p>-komi*. kurio* veikia prieš ■ ruoeuuju 
lutlševiku* Įtietim-j Itu-ijoj. ipu* kuogrnž 

•Apie tų žinių Jinduodn vieta* (utlniky* ku 
laikrašti* Eeho <l«- Puri*.

OmsZu. mgĮi. 21.— Ibi tuk- 
-tam'-in Imlšei ikų ir niagijarų. 
kairi*- i**ilnuž.ė iš Krn-mtjnr 
■ko m-bii*vių *lovykbt*, li«t«*- 
ntl domų Siltrrijo* vnblžio- 
karimniHit*'- n*lik*'-tai uiptad*'-. 
Iš ju 2mt užmušta, gi Lili vi-i. 
iMiim* (iu. išnnujo Įtaimta tte- 
lairvėu.

rnU'gu-ieji nelni*viai |rl*iin- 
jvo užpulti ktovykla litui |mša 
ltn*'-» kalvu*. D*-l jų pl*-nai *ū- 

' koneveikti. Čekų kariuouaite 
ibtivtt* pa-i-iitlu- veikti prieš 
tu<— lailševiku- ir itingijaru*. 
liet llp-ieila Ih* ėel.ų p.*1gell*i-.

HAMMONOAN SIUNČIA 
MA KA0UOMČNĖ.

MOLFIO GYVENTOJŲ I 1. Anglija »• nsilit arinėmis
VARGAI j *|«'-kouii* užėmė Keiptą
— ir |<niiH*W

Nusiskundžia jie angių karei- ,1a* dnrmu.-i “laikinai." 
vių žiaurumais.

kml 
Nuo

to laiko ligi 191-1 m*1ų kiek 
‘ | lietui* Anglijo* jtr*-mj*-ra- ir 

New York, rug|i. 21. — Čia kili valdininkai be|tnliovo* 
nmbii gauta *varbių dokumen-'<-gi|it<iutm- žmk'dnvo. kad nu 

11 tl lllžia* UtolaHMinim ti I*lt«ila1as teini •• t ausžMKM** M*nL-«.i**

I

Pusnie. N J., ruiip. 21. 
vyra* ir tmdori* Ik-rling 
Ii g mt i n*‘j** nuo gorinto 
ĮKtdaryti*. tli-glini-».

I.iu*lininkai |m*ak»j 
I lerlitigiii Imvo girt 
Kiimml iibimu-ln Įtarti 
-vaigalu*. jii* kur tai Įm-ivogt* 
Itiiiliniu nlkulmlitt. Tuo alko-

Indiana vid-tijo- gultrraa 
t**riu* i*akė kmiveikiatt* |ta 

|*i*i-Ii Iii k«mi|mnijų milirijo* į 
I utį*—|e!j llnmioomL Imi- m-l*di 
tliieasm*. kur tdreikuojn 
Stambini Sleel t'ar Company 
•iarbininkai.

I *ra m-šaiiui. knd laiminėta 
kont|tunija *treikininkam* Itu 
vu* |ta*iuln« kom|tnmti*ą. Hrt 

blaritininkai atimi*- vi*okin« 
■ pr*-iuly mu* ir nu-pn-mlę m- 
pi-rtruiikti *lr*-ik<*.

š*-rifa* Itarm-.* mušė !<-••• 
' gramą gilla-rnatoriiii <i*«*l 
iridi po*cyUM-hitut*. kud Movi* 
utršėją*. Ir |atn-ikalavę« tm> 
jau* knriuoiie-m'-*. tiiibernato 

! fiu* Mltikę* *il tilo n-iknlavi 
t luti.

Toliau* In- |*:it šerifu- tvir
tina. jog -trvikiiiiiikni -lipriai 
np*iginklnve. di<lžiimui-jų >vr- 
lilii-nlmi. daugeli* >-*ii buvu-ių 
S. V. nrmijo* kareivių.

l’ei«*liiry *1* • atpiltai |mžy 
mi. kad lar|«- darbiniuos! «vnr 
biait-ią rolę tošių '. .i.i<l**nieji 

>vetimšal*ai. tarp kinių .....mn
•r mol*-rų.

Sakoma* knd I** *ln*iko pa 
M-kmėjr galį- įvykti il*-|«*rla 
viitm* limtg'-lio neramiųjų -v*- 
liuišnliii.

Vashington, rugp. 21.—ha* 
*ir**l*ų kad pn-sidnito M i Ira
no k<«f<iraMija mi ~nalo «*-

*

Menių reikalų fcomitrta taikiM i 
*uturlu-* rt-ikab-. t urbui.
baigi* niekai*. Senntoriai ra- -f 
puldikonai dovi už mio nuo- 
mum-*. Taiko- *ularlie* kinu- 
-ima- tol—įtini lę-iama*.

110 ĖM0NIŲ ĖUV0 SU JĄ- 
PONŲ LAIVU.atilotų Imvo žtmmiu <l*-leguo- 

ti laiko* konfenneijou. kad 
Suduoti egiplėtut 1r»*l.imii» ir 
reikalai imu* Kovo u *1. Zng. 
Imli l’a-ba ir Ir,v- kili nt Movai 
buvo Miarvšlliuli ir <l< |«*t1uuli 
Maitoti l«- jokių prirodymų 
pr;i*iž»lii:iim*. Titulini vi*t;u**- 
Etri|do mi*'*;m*-«* ir tni-.l.- 
litio*** nllaikvta *> »• nt**jii *11- 
-irinkiiiini. Tu**- *u*irinl.imu- 
i*vuik*‘- utį' bt itiililarina* ml 

t,.- _ . . ,

I

Londonas, nig|t. 21.—Japo- 
nijo* ln*.n-|**rtini* lai vau Kbi- 
jiki Maru rugp. !-*• d. |>luukda- 
lun* -u-idniižė į ĮHivandeniaų 
indą ir nu-kendo. Su laivu ža
lo I |u žmonių.

tų apie m-laimingųjį Egipto gini “tuojau*” apl*-i*ią Egip 
rlovj. Itokium-ntai Įtalyli Ecip- (tą ir šalį |ulik*ią |Kttniu- 
tu gyventojų rilkiliiiiu* prieš rgi|ttėnaiu*. Tariau* t i-a- lai 
Anglijo- pniti-ktoratų. |aip|uit ka* Iii- |*a/a*lėjimiii buvo tušti, 
apie gyventojų ntėlovų m-|ta j 2. Kuoim-1 inkilo karė Euro jilžiu. žmoliiu mižmlytn. I.

į kalėjimu-. Ta- įtiko lnq** 
kovo Iii <1. ir Inbimlžio I d. 
It*1 Aiiglij*** pail.-imeiil** apie 
lai plati* šia tik Ii*-|«i- Įirmižio 
je ir li-ai pri* šįti -oj** š,i*—*.je. 

Deginta namai ir sodnai.

I

- y * , ....... ,
apie gyventojų ntduvų m-|ui. ; 
vvku*į <iurb.-ivim:Į*i in-priklau-, |Htjr. Egipto 
*omy k-* reikalai*. jm-l;.-ll*-*ui*. ištikimyl--talki

l*ri»tatytn eia šešiolika imi ninku n-ikalmna ir į*l«jo kn 
pri*icgn liudijimų kopijų. Tuo* r,-.n prieš ei-ntrah-* vi*-špatija-. 
liudijimu* taiko* konfi-renrijai Karė, im tu Anglijai pilnai Im 

j va Įmvedn tie lik li*i štili—' 
vyrai. 1*1 ir ii*i t utini.

Paskelbi- protektoratą.

Ik Nežili* td dažnų t*-r 
konfen-neijo* pirmininkui bu metų |mžml> .limų npk-i-ti šąli, 
vo Imdavę ir raštų, kuriniu*-' Anglija pi.alinu- |m*k«-lb 
buvo išreikštu* troškimu- gnu- protektoml.-i Egipto, m-t <** |- 

Egiptui ni-prikliiUMiiiiyl*;.

Viskiu palaidota taikos 
konferencijoje.

Knip tie. taip ir kiti vi-i
iptėnų alokument.ii ne 

nebuvo pa-kelbti. 1.1 tie-iog 
lužim-di taiko- k**lif* r* m-iį»je. 
I Ib-iškia, egipb'-nų troškimai 
Į.uignomoli nežiūrint to. knd 
Įegiptėnni prisidėjo pri*- karė* 

w . ir knd ta kart*- Im 
jvo v**lnmn už vi-*, p.**-aiili«» 
i tautų lai*ie ir m-prikhm-omi
»T-

įlaši
1 astlf*

Paryžiuje pridntė Egiptu ui-- 
■lovai. Tuo- itl•lovai imliu*- 
taiko* konfmin-ijo* pirminin 
kui Cbiiienrenu.

A įdomi mi lai. liudijimai*

SIUNTINIAI PER PARCEL 
POST J ISPANIJĄ.

pi

Ii i

lik

H*

I

^’m1 ...................
mirė

naiiiii'
Šnarėti uoti at*levui

•k ii
n-n*

■■ttlni- įnik* 
i y*** pitmininkiii lu 
- birželio 2S. I!ll!l n 
nt*tovyla** piriuinii 
ml l*a*hn.

K 11*111111 
|«il virtiniu | 
drtrto Wli« a

4 nmii*li*'i i 
iU.I-.U 5

. koltu i..l

NUO KAIZERIO GIMIMAI 
CIO ATIMTA MAIS 

TAS IR KUR.'S.

Vokh*.
laidžiai (tfivyko patirti.

ptim-n- Eri*-*liieb:i» lao. 
*. mivo romu**-*- turi *u»i- 
■ daili; viMikio maudo ir 
kuotu> l kiti žirninė* bnd-

Su 
|u*r 

l**-1 -iiintitiii! *iunlt 
I*|mnijų. Simu nu*i - 
nptiUiln* ligi II -vatai.

IViiilnnglon, rtiKj*. 21. 
ntg-ėj.. I <1. atnaujinama 
l*:*i.«*l 
mn- į 
t įimti*

PAVOGTA S27.000 DONO 
SAIS

IM
(

Berlynas, nig|*. 21 
šių 
ki*d lm*.ii*ia kaixa*rio gintinai- 
Ii*.
|M»l«lu< 
kfoVę 
kiliu, 
liti r iniija.

\ ablžiu* agentui !a*l k*mfi*- 
kltv-t vi-ą prioro -ukniuta 
tini *-tų ir kuru.

VOKIEČIAI KOLIONISTAI 
PAKILO PRIEŠ BOL 

SEVIKUS

Kori'tnntinojiolis. tut-p. 21.
• nuo- 

p*i--ii.**t. . k:**l pietine* llu-
■ i*.',i>.' ii kolionidai. kai- 
lii-iol gyv-lio įKUtraliai, 
nliau* |<itkilu prie* ru*u« 1
evikn*. Ji** iiii*' remti *

I •. i i • >.
n*'-»

SUDEGS 30 NAMU

Hrlcnn Mont. i -i į* 21.

Iltim

RUCP-TUCIO 21. 1919 M
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iiimiimmmittiiiii Oi M ’ ’.n;.. llu • J..j-'
.meilių, kurie ilo liiutill pa- 

jdnrė tiek iiiiudos kaip Petin* 
Didysis.

Lenkų Nepasotina 
mas Gobi t ūmas.
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IbMM

‘•DRAUGAS’FuBLISi.;..' m. 
inOW.46thSL Chtcatjo. Iii.

M. k«k > «lll 
iiimiiiiiiiiniiniiii'iiit

•nih i. l« »

P*
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KataiikųBįžny^^
ir Itažuyėin gura utk< utėti ne
vienų -kandų nuostolį.

Antroji XIX šitutnus’-io iium- 
.. ikii-

nyriui. Netikėjimas liesislėji- 
diiliui |*'i tuoksiu skraiste bu
vo pnipliię.- visose pasftoih*, 

■■*y.". Ilu-ij.ue lupo l*l«..'„i|l 
i .u kur kitur, re* truni uitu 1 
VU l Ii . .u llllod.lt- ukl.t ■ ’ • 
-inti- j.r.*-'iiotuenės. etio’iei**- 
■ uriei-itelii*. Tis-iaii* luoši* r 
ui1.. i IK e turėjo ••iii lllid.- 
l.i *r lietinių jailliiioue*u<'.

Telišbje.
me :•

NttuiufijaUs, įteiktai 8v. 
Tėvui Laetavoi valdžios vardu. 

Į(X’vrsta iš pninemų kallsi*).

Ant x* ii,* ., iš kurios Im i su- 
-idaryti l.ielinos vi>-š|iu1ijn 
yv.u.i .u*'. G milijonu- žna* 

nių. I'.iij* ,ų lik maža- -kui. 
• ' yrti u l.nt.nlikų. Tai gi l.i. ■ 
imn i. * >.. |iri-' tiity ti |*i.
-linui k.it....I. -\*i -:diu.

a
Dvi antroje pu*'jo XIX

PASTŲ, TELEGRAFŲ IR '• 
TELEFOty VAUYU.

liti Beitais
70 VevirUnai
71 Naumiestis—Tauragės

apskr.
Kį pranešima prašom visų 

laikraščių išsispausdinti.
Valdybos VirUninkas 

8. Tomaievitius.
“ijeluva,” Kauna*.

Aiuo pranešu, kad j*štų sky
riai atidaryti triniau* nuro
dyt, ,->• vietosi*, kur priimama 
|«|iru*tn ki,n»|mmleneija, «p- 

Idratt-la ir laikraščių pn-nume- 
’-.ilii. kaip Ijetuvoje, taip ir 

. • ...••uy l< nlz.mmų.

.’imtiii* «*io žjnii |>rri nitui jxy« išbuvo Inlmi garbinga 
ko MM'ijiili.ttiiv lietu* in *amIk 
•*ių g)xviti!Hv. Iki vojii’

jivku' u'i iiinkai p j • * ' Xri!. 
hgh} I* .• -u W<* 
(.‘•u. i ii n l»»

, »oUU X*’1l
ir *iA4<igiiiu.

xra •i'Tii. X«
. j* \« idilini i .i* .

• in u« loti
.itin. Kihi
\ i «». m*

• . •«« • i* ..

NORINČIOS PASTOTU 
KARIUOMENę LIETU

VAITĖS LAKUS.

..*•••* »Ų 
ž”ltH 
imi ;
niiH.ui • 
j«»* fMii«» 
iilM*larv 
i»in*M Ui! 
nkmiiiktj x arkanu i
• ••nu • ini tikini

• H!*’. .. f 'trieily

*• > Ha 
xlai t i'Uolu*.

XII’ n- j kuiiiim 
•jum '»”\"ik 
•h »i •ipLi u a 
I* Iii. 1) taiki), 
kimi ;it v 
w Imki 
Tmu.’II i 
•iv«lnxn 1 
•vImii *a

b .ilgų pavadinimas.

I Akmenė 
_ Alytų*
II Anykščiai 
I Diržai

.5 lbii»iogula 
t> Grandžiai
7
S

III
11
12
i«»
11

k.it.dilu* Iktžliyeia tui' ., tei 
ę ir [iri' .ir rupini . koki 1 

l*u- skiltu iib-tli- ii*m mili 
j.*uai**s kiliulei' ut .* liiauėiok* 
l.i. Imu- ; i

Tiktai teisingai išdėjo* t•!.<' 
stovi gal'nvt 

♦

i;, pri-
»l l*IDR
T*’- « 
•• l.uik.

I UAiM .im ... klt*l.’*M U lt SMU
i; i p.;x« r n j

I ’ Ji. • i ‘jūrini

Ii ikt/.nv *i»” p'it.f. .n »’j* x» • 
imhjttjv. T*t<; • •■* • * • •i-ii.m a 
pii’itlėli prie Aitu Linu-ii ? 
IMIIMCtllillUi.

I ir ia I
Rl. «■ I

ni>

. . .•••■tii/ti’i
♦.•'»♦ u’J I- • I •*• k.l’, k*i-K, 

i.Minuotu 
nnuiii'-.

Armour’o Čebatai

• i*. J

I.

. >i

1

visa 
idėja

Pini

*

I lutiu:- Ii l<r. u , ei iii., 
atsidurt vi-ni i|Kti>ug -•

. i> •«. kad ■ .
Įsu 11 n In..*.... 1.1.. u;.' <i
i., nl i .;. I. : . ■ iij • ' '.'■■

' .a lojalna l.i ,.u.-i. . n
' j • i

Viriuiiniai-gi. >e i- iri..u nei
• i;n-i u ;

t, i* tiū*. 
Sll'll- ko 

buvo iHi.i.i u- ' ••Imu

I

..ii riti z r IM'.iiIk • ‘ ‘

• ",’:witė. t •u? lipri-!
ii t-nivnlų • .tr!ir 4
(-T.- nuo 1: . <• i*n ii it-

ii. km 1 1A4AF* 11*.'
•nd* tau Škei. Vi-!

,.' iir* .1.0 .ė •
. ilk 1.,-lUl d....:......

u isla-ll -ii k*'i* tu 1
bajorų yru * • pirmu

■ ‘ . |u H» «*«l’»ė !li • 1
nb'immt] In. i .i Lirlll

.. Nela ; i i.-
l.lf.ills Vi • S l-ui k j.

*v ».».,• II

, F.’

u.hll k M

I • . ih’Iiia iiug*»j" u *. i i

*iria.Mįux«» ujUrkliiuu Mi|*i*Hm 
prit'ji rii’i^k’^iiM nii*t- 

At.muo mokyklom |wikri;ij»?;.
• , j * 1 t--’’

(tni’.ui buxa li» 1411 ilgop. I :*.
xa‘* l u viii inunuiiiiicin* jnn |Mprn*- 

; pr«ik*:'«htxu Ivi^iu ji . Ka-
i-’1 ■’“*** įlatigi trVrt. pnju*a»ti ūkiniu- 

u m mr ini tvgiiivtbivo jųviaryti 
1 " * •'jt»,k*.i ant iii'ik-’A

vi»kn. tol %i.riliui’ vni«?n«| 
p • * k» ni.’!uhu'7 rtt’L i.tt i.i>» 

.kykhi ■... ’ ' •;di jo bul i j 'i
liti- SU tluil|M*ll»li* i“ -• 

l.e tuvus kunigai.-. Ik t ih l.ii- 
u u *.:i alsitil:*!, kad dali* t*,.

a . ir t '- ...migij ■■ niekj- 
nu tautinius idealu* Ii, tuvių 

•fuk nių. kurie, netekdami lt-
• ; tu*','. I'l'fiut ir *>,inr
Li'ius **r-iio dm,• lati1iir'*ivi* 
.‘. f**l'ii- ir '/ulinių kaliui. įsi 
a -i.p..i-.*m<i kaip Imjura.-, 
pač kunigas gimi » tanu* jm*-m-

.:,** ūkininkų luome, gulėtų im- 
uylėli jaunų inoksh'ivtų tau- 

■ lučių. Todėl studentui atšld- 
.'.imi mm lietuvių 1 utiigų.

.-------- -----------------?'* l’"'*
„i* juundiai* iillv'.'i.dm,.

I

.Jll* eiiuiu '.UI,.
... • . ( •’

K,r.’fll9

J

.<1; .-irti'

lu.’lt” žaim •• i A
• Ain*^ ’ |t?i«i'ixi> «lnii^

l.i.udikų I .iišny.
X. . ii. tuvių tik i .

... • 1 inmieji į nad;
„.■te.i imį pašau mų Imli jį..., tn<i kunigai t.,kia:

Cbieagi. ■ ■•• •.
nu* iš turt i 
menkoji-. .1. 11 n 
pasigyrė išlle-loje- Meuų 1*1* 
karpių visu kari u. i. .1 
matomai statėsi |„ ijuiiihi j. . 
vyadžm. Iluilib-rs n ui Tri.d. 
Ksehang*-. t. y. Iriohii 
jų ir ]urkliiiut<*jų i ** 
manė |m*iiy*'i»ti N luitu 
Btipirkilama jam j .ią *■'.. . 
Bendrijų- nariai. >lm> . i ■ . 
darbininl.u. Ilksų** '. i..id . ' 
nmur'a* |ui*w i- ii supyk . .1*. 
norėjo jam pasitkyti: “Aj*»ie
Bf k.'i!|> n>*llirtelis.- tai ■ i. • i tf 
itaip neturtėliui dovanojam-* 
ko oi rvikaliir.-.i

Tečiau- Ai.... m . u upi
ko ir ih'pa-Ki-H*.. .i . .
pasuujiiiii', I i i .nu.u.
dovana km i........... '->?■ ' .
Audei uusi.iul * Mllll .i J
Bnililer- niAtl Tr4«k*rp E a 
chiinp*.

I Ž jiu.’lt,•;**• 
gilto jei* ii %< ioji*. . . .-v.
nuo, lui«į jum u.yii;,! n \ 
kurjM’ri, U • e . Ct
rubu. Ji* *i.i\." j. 
jeiKii jie xi.i t. tp _• t - •
|>inii-i ji» j ; i .

•\nnonr*t» j .• i . 
tai AJAI .’lIAoAli*. 
tytiiju- loip. 
ivi«**riuu*. 9 
kitu-, X. * 
iiepiiii.t’.

*l*o |»t<**4<i 
jMtuduju itar 
Ji» np-l.« 
UMi/.t/* yru jt* 
Sulyg pi., 
P4AX U f Ui*. II* 
iN’gu žyiui 
ninku. .1 
daiktų..

Nėra p' 
Artimu,-., j 
••111 111 I • t 
j*i mėty n, ;

t t l<i'«<l

r l.*l
t 1»U<M

lUi

II'

X.

I1

ra
RUI

1

*•

a

l< u r.- „i. u. l.-l • 
r*' . :* ■ ■*.- r-nlin n<iu*iim

................ I.: L . na taunu 
u i a'.v l.:l lyti. ,'ri.

t ., 1 , ... .M1 I

i

i

•4*

. i. | k;

. ...
•T Inu

Taryboj gauta* laišku* iš 
viinu* merginos, norinčios pa* 
*tidi į kariuomenę kariauti 
kuriu *ii broliai* knriyaiais 
uš tėvynę.

Laiška* šio tarinio:
“Mano idealas — tai trau

kimą* šokt j kmn* sukurį tė
vynei ginti ir drųsiai atstačius 

.krutinę prii-šų kulkom*, nešti 
l-avo jiasišvcntinuĮ, drauge su 
broliai* karžygiais am iiejis- 

i iMijam'io lėvynė* aukuro. Tai 
I nura* pašvęsti savu gyveniuuy 
iiv|iaž.į*tnnėini nuilsimo jėgai.

Kavų i.biilui prižadu aiiūi- 
'no* ištikimybės ir tikiuos, kad 
juk* išmė-giniina* nejiariaui. 
Juk tėvynė išsiilgus — reika
lu uja musų lietuvaičių |**i. 
ši ent inio: i ri l.n In 11 in d rusiu 
karžygių, stujam-ių j ju* gynė
jų eiles.

Ir kode! me* liehivaitės ne
galėtume dalyvauti kovose! 
Kod<T Tėvynė* meilė turėtų 
|<a*ilikti vien lik žodžiuose? 
KimIi-I negalėtų a|>*irvikšti 
narsiuose derliuose, karžygiš
kame pmdaukavimr J

K<*M tok* beširdis skirtu
mu* !

Nakiaajo aš Jas. tjerbiamio- 
ji. mahlnuju visa širdimi: pri
imkite iiiaae j kareivių eiles. 
A* jaučiu, kad viekų galėsiu 
atlikti, ko n-ikalauja" iš karei
vių vaikinų. Mano protas jau
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pajėgu* neiėaikvotu*. Trokštu 
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VYČIŲ DRAUGUOS SUSI 
innmttg

Liejai* a <L N|iurt<> Sųjungu* 
bute įvyko visuotina* Uetu- 
vii* l'a*|iirtir* vyčiu (dumtų> 
llntugijo* ru.irinkiiiui*. Pir
mininkavo dr. I Aleknų.

Pirmininką* pranešė, ka i 
|ludundžiu 23 įlietu/ Draugijo* 
Miniu li.i-ių-lu- iHi-veikininiu* 
Anglijo-. Ameriko- ir Pram-ii- 
xijo» rkuutiilii*.

limo -viir-toinu* l.lauritnii* 
mtiiuiiiii.ių Dmugijo* užiIum- 

viddylų iš-

l»’.

iiiu. | draugijos 
rinkti:

Iti I. Alekna 
dr. Sližy •

pirminiu* 
viee-pinm------------ kns,

Iru jui-iuloiiui. kad šį kun- > niiiait-. Kuli. Murkelis — iždi- 
I* rvueijii butų rugM-jo, t-ejit.) ninku*. V. K<*iida>rgii» ir 8. 

1H19. Nes Yorke. Pu- 1-ozoraitis - sekretorių-.
I.iejsi- 9 d.. 4 vai. |w pietų 

konfen neijoj, SP“' > įju-'g* bule nyko I*. 
Iiul-ų. tokiu J’. V. D'uvgijo Valdybų 

•• • sėsli*.
Keikiu tikėtis ku*l vi«i, kum 

■ lipi musų jaittiuomenės dvn- 
Isiu- ir kūno kuliuru, prieinu- 

i..p... I.iui utik- knlhniim-io- llniu-
ij.

“Li*iin,i." Kaimu*.

‘1 d.
itin .m... kau kiekviena oręa- 
niMui'ija šioje 
t ui' tų |iu virtių

■ l.nitliu* ui.-Imu guli bu
■ iun< luinu- |>agul išgalę ir] 

nuožmių urgmmcacijų.
Jeigu jokių pnri-iiitų |>u*lu. 

I; u j jieniuiinyti čion 
tylu- išlyga- m-bti* i 
iki r'tgpjiv'iu 
i ! a •»* • i.;i»l m *>

V.

padaryta j Hii“* i-ikuriim, 

1919.
priimto;

KofitiMn* i

lu- 

llh.

1tt* 
kUH 

I*. N. VilIiiKUilo, 
Ih. *loniLoi«'i<A. 

Ino* luigė’IU-ii j 
HlT*Tvtirijn ir p?l- 
.•i -i t m. I.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI'

K i* tiktai U Cicero nonte 
gauti "Draugų" arba paduoti 
j jį npgi'.n.nintą, ar kok| dar
kę (Jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1«3 Su. 49-ih Avė.
Pas jį galima gauti malda- 

knygių ir kitogtu Knygų.



omui

į Lietuviai Amerikoje.

l'larninkiiK, rtigpj. 12 <1. 
Pasiliaigu* antrai sesijai,4

vienas |HtlslMirgivtis delega
tas, priėjęs sako: “Kai kish-l 
taip Piltsluirgiu! vyčiam* ne
vyksta. Ktula tik jie kų |iareu- 
gia: ar lai ilidelį išvažiavimų 
ar kokių pramogų, kuri )Hildi- 

iln-nų ir lija. Na, štai kad ir 
šiandie. Išgarsinta, kad utar 
įlinko vuknrv rengiamos ih-įui 
prasto* prakali***, o via lietu* 

▼ kaip ii viedru. Turbut nieku 
šiandie nebus.” Ir ištikro lie
tu* lijo kaip iš viedru. Neimu 
m-h-gatai. stovislami svetainės 
prieangyj, jau tie a|>ie vakarų 
galvojo, ls>< kaip via dasigavus 
viešlratiu.

Pusiau |si M-ptyuių įlatigu* 
ėtnė Uaivinties ir lietu* apsto
jo. Traukiu Hv. Kazimiero pa- 
rn|i. svetainėn, bst lie viltie* 
kų nors ten rasti, inėję* sietai- 
nėti net nustebau—pilua Žane 
uitg o geriu kun. Česua (drie- 
galas) sako prakali*). Mat)t. 
kad Neimu rengimo komisija 
laivo gerui vukarus išgarsinus, 
kad svietelio suplaukė nelik iš 

•l'itlaburgiio. liet ir iš aptelui- 
kės kobnujų.

Po gražiai kun.*(Vanos pra
kaitui. klierikas X a viekas skai
tė rcieratų "Moksleivių šelpi
mas." Paskui dar kalbėjo p. 
Tanias Nhami* ir p. M. Zujus. 
Publika užsilaikė rimini. wrs 

” svHainėje matėsi ir lihrralų 
bei sticijalislų. Beje, laike pra- 

1 kaNių moksleivių reikalam* su-
' rinkta aukų virš 65 AA
I

pi Ui auk daro tylų.
Ketvergas, rugpj. 14 <L Ket

vergi! vakare buvo rengiama 
vakarienė ir abelua* pasilink
sminimas. Pavyko. Pasilink
sminę, |iasidalinę įspūdžiais 
delegatui (Mtlraukė kuinas na
mų link, u vietiniai pėkati į aa
vo bakūžes, ne* tų vakarų gat- 
veknrių darbininkai iši-jo strei
kai!. tislcl ir gatvekariai susto
jo vaikščioję.

Datagataa.

1 Dom. Antanavičius, kareivi*. 
lOdaL

FU 5 <M. aukojo: P. Kupry 
H, A. MumuIuM, A. Kaucevi- 
Kun, A. Adgikauskas, A. TJr-

Aat rytojau vietini* L. R.
K. ra*. skyrių* turėjo *u«irin
kim* ir nutarė rinkti drabu
žius. Prie tee prakilnu <lari*> 
kvies ir kitas partijas.

Nora jau amai laikas ažsi- 
liaigė Velykinės išpažinties, l«-t 
-lar yra keh-ta* Hv. Antano 
draugijos narių, kurie nepri- 
riunlė paliudijiiisi apie atliki
mu išpažiutiea. Tai-gi prane
šame gerinamiem* nariams, 
ka<l Įiarirupiiitų savo prieder
mes i*|Mkiyti iki sriuun-io Hv. 
Antano draugijos susirinkimu. 
Jeigu kurie nepriaiųs |adiudi- 
jiuni. Ims išskirti ii Av. Antano 
draugijos narių skaitliaus. l'ž- 
tni Įiariskuliiiikitc. Taip|«t 
yra daug narių, kurių mes ne
turime adresų, o ypatingai ku
rie gyvena kiteuae uneotuaae. 
Malonėkite prisiųsti aavo tei
singus adresus. VI urišpiidy- 
mų, Itamtou- sutyg draugijų* 
įstatų.

A. J. Bate,
Av. Antano dr-jos |šrnu, 

1317 Nu. Victeey St,
B'aukegau, IU.

d. L. B. K. reni. skyrius su
rengė prakalba* ir koncertų. 
Kalbėjo kun. J. Petraiti* ir 
virto* klebonas kun. Jakaiti*. 
Aukų nurinkta suvirs $jUO.O(i.

- Nutarė rakti drabužiu. ir 
■UfMi j sekantas vietas: A. 

Paulitami*. 99 Cntlvr -t.. K. 
Grigaitis, 32 liuugliton M„ 
OmutevįčiuAa. 42 Bartai 
■t, H. Bačiadra*, M Bartai 
st, KihiMi*. 544 Millborv st, 
J. Vaitkevirio*. M Millbury 
st, V. tėinkn*. 52 Millbury st.

Mantreal, Caaada. Birželio 
29 d. a|isilankė lietuvių balny, 
ėioje Jo Malouyia- J. X vysku
pas. Lietuviai puikiai |iasitiko. 
Bažnyčių gražiai (mpuoš*-. vi
sos draugijos išėjo toli gatvėje 
pasitikti ir po viakam gražioj* 
tvarkoj* palydėti. Padirmavo- 
jo 82 žm.

Me|a>* 17 d. šv. Kazimirni 
laūuyėioje buvo priinicij<» 
naujai įšventinto kun. Jurgio 
Aimkaa*. kursai priklauso prb 
Mantrenl’io vyskupijų*. Ari»jr 
bažnyčioje jaa dabar antra* 
kunigą* atlaikė primicija-. 
Pirma* buvo kun. J. t'a|dik*».

Vietiniai lietuviai Ubai ai 
aižyntrja per Dieve Kana »vm- 
tf savo iškilminga |>ron-*ija 
miesto gatvėmis, kad seno-

lietaviaitui pinneiiyla.-.

ŽINIOS U LIETUVOS.

tierada, raod- u a N*raiini 
vakaras tano vienas iš gra- 
žuvusių ir įsp<vdiitgiau*ii}. Tai 
Inivo koiM-erta*. kurio pmgra 
mų išpihlė le Vyčių 1‘itts- 

fburgbo A|iskriėio clsira*. ve
damus galams Hv. Kalimiem

i P. Jankaus.
Koncertai! svietelio su)4au- 

kė du syk tiek, kirk į prakai- 
Ims. Apie I- Vyrių Pitt-lHirgbo 
Afiskriėio i-horų kų ir Išsaky
ti. (Jalais clsirveili*, talentuo
ti ir dainininkai. (Girdėjau, 
kad didžiuma choristų yra Av. 
Kazituii-ru parapijiuio choro L 
Ir vienur ir kitur teko būti 
mus elmrų kom-i-rtuoM-. l*-t ne- 
apsiriksiu |atsakę*. ka<l I- Vy
čių Pittsliurgbo A|iskriėio cho
ras livru iiH-iikt siii- ir skaitliu 
lui daiiiiuiukų ir išlavintai* 

thnlaai* m-t už inųaursėjusį <1ii- 
cax»« Vyčių Ajiskričio ciuirų.

Tni |s- dainų buvo sulų. P-li 
A. Pimiuitė. iikom|amui*jant 
pijami p h-i M. Puidnit<-i. ža
lei imu unt smuikas išpildė <>. 
Uierkru’o ••Sonvenur dc Li- 
bevk." Smuiko s<4o "('žardu- 
Neem-.” ak<nn|sHmoyant p. Nu- 
Isniiui. taip-gi išpildė p-nia P. 
L. Snls.uii-1Solo iluinavo 
p-nin Jaukime ii p. Nalsmis. 
Kmp smuikininkė*, tuip ir so
listui aplodismentai* buvo iš
šaukti antru ryk imt scenų*.

Prugnuno viduryj buvo su- 
loštas triveik*inis veikalėlis 
••Xn-tiitė.*‘ Atliktu* silpnai it 
lieilaiv įspllilžio. lui-imu- buvo 
ls- jokių M-rm-rijų.

X-

I L

X*

t 
v

Hu'Iim-n 
*••4. < 

■i Ii; 
*- AUu«

Dr. I. X. MAKARAS 
ldr<«U« G'ilvtnjao Ir (lilnar—* 
hfma: 1T41 W. 4TU» Mrret 

ValaM4o«: >:>• —12. >—4 Ir T—•
T r lafetą a*; IlnuUvarJ MM 
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Dr. C. Z. Vėžliu 
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maldų laike |mėnię arti 10 ve
žimų, stovėjusių prie bažny
čių*, ir liepė save vežti j Air- 

“Lieiuva," Kaunas.

lut.ift
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| DR. W. A. MAJOR
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1*0 |.Mių — 4;54» UI 3 c® T.vkar*.
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Dr. G. U GLASER
V^1***- (ūk■ugi* apsk.) 

BirMio 27 d. vi< -na* žmogusi 
ii Paiųdių sodžiau* (lielvouų 
parap) praueėė Veprių val
sčiau* vahlyluii. j«g Kelmų 
kaiuinn (pusiauL-Ii j<- ’rirji 
Vepriu ir (>dvi> up atvyko 
lenkų legijonivritii ir ketina 
riti Vrpriumma ; t.uaikiuti vai- 
stau* komitetų ir milicijų. 
Nors šie |ia*tari-.ji t*-noi..<> 
tikėti lotu* žiniom-. l«-t dėl vi
so ko buvo atsargų.. ‘I—i.iu lų 
iiieun b liksi pabijojo užpulti 
Veprių, ue* isrių.ti jų šnipui 
pianešė. kad Vepriuose t-*s tie. 
turiu kareivių. (Tn diena baro 
nunžinvr lū-invini -intotit-.tmin 
i pziiiri-li lil>Ų ai- "i-iiiu-uo
res Veytriais).

Kitų dienų. birž--!ri 2S <1. 
viršaitis ir jo pad- •p>i • su lui 
lieijaiitni* išvažini-> į kaimu* 
gyventojų surašii-;it. la-ukų 
legijotiH-riui. *užii<->j<.- |*-r šni
pus kn<| lietuvių kan-ivių is'- 
ra Vepriuose, apie 3 vaL di< mi 
atvyko j Vepriu* -|s-kuliaiilų- 
*ni|Hi vėliniui. Jų laivu 2<*. Ibi 
kareiviu |m*i)iko -nuguli tiltų 
|«er Kvrnlnjn. u kiti atvyko | 
Vepriu* ir Inoj juadė į vai
stau* raštinę, bet ra-l« jų už
darytų ir užrakintų. Ttmj su
daužė durų nžraktn. įsilaužė 
vidun ir pradėjo r- iiiiiiiinkau- 
ti: suuaikiiMi arb.-i su savim 
puriena- vaistau* knyga*, du- 
kammtus baldus, knnfirinio- 
tii* gruilu* ir kitu* daiktu*: 
taip|ial |iadarė aailieijaiitų lai
te: iškrėtė visu* valsč iau - mi
mu*. liet nieku narailę sukn>vė 
vežiman suimtus <lniklu> ir 
gijšo algai. Po la pasuolė |a>i 
Veprius dimgybė sjirkuliaiilų 
penėtų ir važi -iu: jie ilžiaagė- 
ai. kad jau latalitstų kaa ali- 
Itiim'-ja grisius, kuo Imis gulima 
lai-rai varyti ‘"Imugrli." kad 
Vepriuose jnu “Mira.” Tuo 
laiku |ia*i risk- viršaičio |«da- 
ji'jns ir sučmp* keletu s|«-ku- 
liautų su dviem n-žinuii- miltų 
nuvarė l'kmergėn. \ieuas 
ėiiiugli-ri* |ial»”.-o ir tuoj <lavė 
žinių netoli <lar liuvusu-iii- l< - 
gijonieriam*. šie nidunuiklį 
antrų kartų užjmoiė Vepriu*. 
iu>r><dmni nuliu lįsti Valsčiau* 
V&kiylių ir milicijų už atiniinė- 
jimų imu kiaunių grmlų. Ib i ir 
šį karių iK-pariM-kė, nes nieku 
m-nulo namie. Tada keli b-gi 
jonicriai su vienu šnipą *|*-ku 
liautu ėmė laužti* klels-uijon. 
sakydami, jog i ori ėiu rivizi 
jų luiduryli. Kl- l->lta*. sužino, 
jęs. jog lui l-'iiku kareiviai, ui 
sakė, kad neleidžiu* to darni, 
nes ta yru l.i>-bivn ir l.u-tu 
vu* valdžia, tislel lenkai neturi 
jokios teisės daiyti krato-, il
gu tiktai prieini .i. Is-gijouu- 
rini utsakėijog jii griežtai rei
kalauja įleisti į luiiiihariils. Ta
lin kli-l-omi- atidnrė dūri-. Kn 
reiviai. apžiur- kuinliuriu-. 
imn-ikalavu ukyli \ a|- 
.-ėiaiis \'ul<hls>- i ariu ir nuli 
eijuiitų ĮMUirde- >r jų gyveni. 
li*> vietas ir i < j- laukan. Nu
sirinkę niit tit.lj - * ir valau. 
dė|- |,a: t’jiię I- 11-ui MlM-du į 
vežimu* ir t m-1 
uų link i’- kuru'v

Buvo tai lenk 
Širvintų vt*la- 
pnuiieii-rio iš lenk i kuliu mlau- 
t« kanceleriju- širviuiuo-e. 
I .idilini | Vrpti . ji<- pak-'lvje 
uadair
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Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAM ik CT11KI ItGAM

41 ll Ita. liklBai Aw> 
rVm- Itenrr Ta o

• lirm Offtr<
M4T W. 14-41 
n— e Ckw >1

Tb«»t»a l,rwpucl Ali*
-- ---------------------------------------------------------  

JOSEPH C. WOLON 
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DAKTARAS J. SHINGLMAN 
(.vntnui, m <*iiki m.v*

M* IL.it4eu.Mm** 
tbifn* tUaMr

1229—40 avė. Grant Wortu 
(Cicero). DL
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NakiiuK u *U L
Vaičiulio reet. Uvo ■alinki** 
viena* susirinkimas tikslą su
tverti I, Jteiud. Kryžiau* rėmė
jų skyrių. Žmonių susirinko 
nedaug. Kalbėtoja* buvo iš 
Cliicago*, kur* jiaaiškino tik- 
d* L. R- Kr. PririnM M no
ruli ir ai Muki ji po 1 dal U- 
rinkta valdytu ii i*ir*nHų as
menų: P. Mot riki*—pirm, X 
Vrhcli*—raštia. ir M. Mari m - 
kita-—ižd. Skyrių* veik* prie 
Tunto* Kuodo 47 *L Nutarta 
eiti per namu* ir rinkti anka*, 
draliužiu*. Kolas* lietuvi* pri
valėtų patapti L. R. Kr. rėm. 
skyrio nariu. ln*tojima* atsiei- 
i|M tik viena* dolieri* j metu-. 
Nurinkti lanigai ir drabužiai 
bu- -iuiiėiiiiui Metuvon.

Maine miestelyje yra upi<- 
try* šimtai lietuvių. Jeigu kūl
iui. aukotų pu 1 dolirrj, tai jau 
butų 3M dol. L llaud. Kryžių* 
yra didelė parama mų* kariuo- 
tuenri IJetuvuje, kuri kovoja 
prieš lenku*. buBeviku* ir kl
iokiu- priešu*. Tai-gi viri, j 
darių, j <iur)ų. Melroue par
ku- imsirįžo surinkti ne keletu 
dolierių. bet keletu šimtų. Ne- 
tižilgo tam tikslui bu* sureng
tu- didelė* prakalbo*.

Mi-lroM-purkiįV-iai i Tauto* 
Fondų surinku duugiuu 14 Rim
tų dol.. tikiu, kml ir iiame rei
kale |Hi»i rodys duosniaia.

Melrosepar kieti*.

L. B. K. rėmėjai lakai *uhcux 
do rinkti auka* ir drabužiu*
Per 3 dienas aihi-* surinko ni
kų ir rvverykų. Kaikurio* šei
mynos virš O> dd. vertė* dra
bužių paaukajac Net žydai ir 
kiti svetimtaučiai davė.

Patterm*, M. J. Kun. Mr. 
Nultv sulaukė MU metų am 
žiau» ir 62 metų kunigystė
je rujiemiu pastatyta 18 haž 
■yrių, mokyklų. vnmtohvų ir 
vaikų prieglaudų ir virau- ka- 
|aayna-. Tiems reikalam- ji- 
nurinku apie- 6750.<)W.

Oudner. Mus S. I- lt K. 
A. 162 kuo|iu surengė pnikal- 
Imi- lic)x>> 26 <1. KnUs'-jo A. 
ilačku, pimiinusiai apie do- 
kartinį'Lietavus' padėjiuių. o 
|ia*kui apie MM-ijalirty ilari«- 
liūs, kurie- dirlui <laugiau d<-l 
savo kišenės. n<- k#ip titulo- 
gerovei. Ant galu kalbėjo apie- 
N. I.. R.-K. A. naudų ir svadtų. 
Nor* MM-ijulirtuiii* *lavė pipi
rų. bet rainiai tie sėdėjo.

Prakalbo' visiems (attiko.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street 
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PEAIl QUEEN
(INCEITINOS

»
JI

TRUMPOS ŽINELĖS.

Kulilmii

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
kur D.

NEPAPRASTA PROGA

* u«ima 
prabilk* 
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M>X>kA» kin»un*> ir IhmkiUm
V>r>4.v ir M«h« rtėky Aprėdai* 
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Žinomas per 25 metu, ir Valdžios prižiūrima.

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Val.tijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dalau-

So. Bocton. Mum. Bugpjoi-io 
24 d. ir 26 d. hažn. svetainėje 
y m rmgiiiiuu du vakaru va-a- 
rinė- vaikų mokyklų- užbuigi- 
imti. Ilu- lošinma- pirmų kur
tų "Angiiuka-ių vyresnysis.” 
Antra* vakaru- bu- dnugiuu- 
tnuxiknli*kti~. Prie to ai.■‘įžy
mėjusioms vaikantį bu- d.ili 

limmos dovano- Tndvl vi-i t 
Imi. giminaitai 
ltii*i kviei-iatui ) v 
I

Bloomfteld. N J. Pat 
it Itlis.mflel.lo X. .1 Vi

I

k

ir gvanuituoja
Nori m-iu* gauti preke, pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreipti* pa*: 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Wusliington Street. Ncw York. N. Y

Mu*'. tiricmn tr )j*att*lAA 
ua» |>ar<xlMua jua t.novų j

t turim* 4i*U «<.iiteS ir 
t r j • • ii: tr
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r.*t« uikvir’ ami aptaškyti ir 
tA)kU »•'!• laiku — 

« ir r«tfti •p^cijallt*

«u»'J »n»a- 
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W4i M il<»OL 
1% Hk<WU«



< DRAUGAI

CHICAGOJE.
K CHICAGOS UETUHy

KATAUKBKOS ŠVENTĖS.

Ketvirtadienis, rtigp. 
•v. Joana Fameiika.

Penktadienis, rugp. 
Timotiejus. HipoliUs.

tt

22

*.1
* Kitus pasiunčia lavoninėn. 

"■I
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TYRINĖJA RIAUsIU 

PRIEŽASTIS.

Šerifą.- nurodo j indnrtri- 
jalistus.

S|Mt ij;ilA yiatid jm\ |n;id<«* 
da <vniH;jeHiMs kad m*
Milių rtnuMij įtriė-’^Jį. ir 
Mira-4i prit'iiHtiiiit. 1«l ••
rinnV- |i- if *1 .<i1«»tii

loiudtli «i.iu**i*li
al<l«-riiuiiiii ir l»ixiii«'riii, kad ji«* 
fmNikilŲ xav<» iiiHiiitenti**' 
rimiMss*. npt«« riniiMii |»ri«*n«*1i. 
kii' ii/. ntiw* luilta\.

I*TH^ ^I74lf«l jlirj u
liinlijti M*tifa« l’<l<is ši* n> 
rimiM»* knlliiHi iiidii<»1rijn1i' 
tll>. Nllkt'. ji- | *t i i ■ m | \ iii 11,
kilti miHloliitji .*ivilnlfiri:ii kur 
rfi; ju«9*lii* ir Imltin pri»* g«lt;i 
iihlyMMii ir xiik«'liiiM4 kii«M|i 
d£ii*u>*M»» l«4 \ :irki'^.

Atrilvjr tvnrkii priiridi. nn»*1 
nu<i :il«i«*jii rn-in jptttiti 

tini;«i \n«hi v«*ikitti«i.
Kili liutlitihikni p:i 

•pir >t<<vy pitiu riminiu 1w*«*| 
rieto-.-, kur gyvena juodi ir 
balti žmonės.

T«-i-ėja- Nti-lk veikia antie 
mobiliiiuint t* i m*-, km t.-i-ia 
mi automobili -lai už Įe-i *jii-ilą 

i v sotim-jimą.
I'žvaknr 1<-i-timn iššauktas 

ii.Koksita* A. Ilio-li. Ji* buvo 
-nan-štiiota- už Įs-rgn-ilsj vu- 
žiav imą milomoldliu.

T*-i-*ja* Sint U'liokalo nždė 
jo $25 p.il>auduA |užjunsla- 
mas:

“Jei tam*ta luilnm -iaip sau 
linpin-ln- pili*-ti-. aš nulems 
■ UIII kokliu polll dūli* i iii. I.»-t 
laiu-la •■*! mlvokalu*. Tsm-li 
l«žį*ti įstatymu* ir jų nepil- 
.laU*

Kilu keti* prn-iz*-ngėliu- už 
|H-rvr*-itą važiavimą teisėju* 
pasiuntė |uivi<4o laionim-n, 
knd jie lenai ;ia*ižii:iėtų į |s-r 
greito auloiisJdli.-ii* važinėji 
•im ankas.

Tautos Fondo ir Liet Kaa 
donojo Kryžiaus telpėjų sky
rių valdybos ir veikėjai, taip 
pat visos Chicagos apielinkė* 
katalikai veikėjai bei veikėjos 
yra kviečiami | auiriaktaų 
penktadienyje, rugpjūčio SS d., 
vakare. Dievo Apveirdos pa
rapijos svetainėje, Chicago. Y. 
ra dideliai svarbių. nepapra<- 
tų. nai kiek a uti te katinų, ta
balų. M dam kataBkna vei
kėjas negali praleisti iio su 
sirinkimo.

Kviečia Katalikų Vienybės
Centro VaMyte.

H knygų tai &ų«. Ant to prof. 
atsakė, knd jei turėtum univer
siteto diplomų, tai nereikėtų 
eguamiaaoti, bet kad tik U 
knygų žinai, tai reikalingas 
rguaminavinte. Ar taip bes ge
rai? Vvrukaa imrainjo ir, ne- 
torėdama* kų sukyli. ntsiaMn. 
Tai pavvadia visiems, kaip lais 
vanumiai suklaidina žmones. 
Tas vyrukas, kuris *nve vadi 
nn moksleiviu. Jį kartu jo var
lio neminėsiu, pi-turėdamas nei 
jokio mokslo, vientik prisi
skaitęs bedievilkų laikraJein. 
o gal vienu-kita dar knygpa
laikę už tris reni n*, nes matyt, 
kad ir skaityti rerai nemoka. 
žmoiK-ms sako, j>ut galįs pri
rodyti, kad Dteva nėra ir kad 
Kristus arrlarl stebuklų!

Vžtai. grridaniH-ji. neduoki
te* snVe slIVedžioli kokii-lll* 
li-n “nmksleiviaiii*."’ kurie |m- 
lya nieko uemtl a kaip lik pn- 
skaityti ImdieriJka laikraštį, o 
nori kitus “mokinti.”

AL Panavai.

tainėje, 3249 So. Morgas st 
l*rmlžin 7:30 vai. vakare.

NAUJAS IŠGALVOJIMAS 
DARYTI BIZNĮ.

Ko tie turtingieji negali 
prasi manyti.

l*nviet.i kab'-jitm- užtlaryln 
laikoma seayva Mrs. Trekui g- 
aier. kori teisMio nukausią ligi 
gyvos galvon kiib'-jiiini už nu 
žuvimą tbieaguje knygų ir pa 
veikslų leidėjo Volland.

Anų .lietui ktilėjimo *argylm 
ton |utėi<m kuim-nui užstatė 
jauna pr:i*izefi**ė|e. kokių lai 
Antut Ituiten.

Dvi HHileriškė. pradėjo giu 
Jus. M rs. Tn-ĮiotniHT įvirtum. 
kn.| į senesnius žinom-, (nutl. 
jituii senyvai teisinas nlkr.-i 
pis daugiau d*»inos. išreiškia 
dauginu -ii-imi įėjimo.

Kilu knlim- gynė jtuiuno.iio 
ptuetžemt.-lill*. Iš i-itH-ų |iakib* 
peMynės.

Kol alls’-so •nrgylin. jaune, 
nioji knlim- j.-iu lm. įu-i |Ki-i 
guldžiusi tini ti lo. m,,.,
žmlę. Neimi p.-iz.-i-t.-i pažtiiiii-- 
ir gerokai apmušta.

'. ien.i < ’ld.-.t:-*»je kirimtiimo* 
•■ūmo. kompanija nil'iiiudė |m»- 
tą lakdyluvų, prikrovė turis 
kramtamo* gumos pundelių ir 
lieja- lakūnam* skristi |wr ap
linkiniu* mažuosius miesteliu* 
ir lenai Įmim-tyti gumos pu n 
<k-lius.

I*rie jHimlelių yni |M-iwkti 
tikietui. Ka. tuos |mndetin* 
ras ir pridalvs kom|mnijai. 
likietu*. ta- gnn« raštą. sulig 
kuriu l<*liii»u veltui pavaži
nėti lakstytui-nia.

Tokiuo keliu us-girnima pra 
idatinti įmeni. ir sensacijos. 
Nuo tu priguli didemris kimi- 
imtiijai p:i-i*ekim.-i*.

Aiamiis dienomis, vakarais 
Av. Kryžiaus |«rapijos salėje 
t ra di<h4is darlsHiietis. Nes 
Ik-i m toliojo Kryžiaus skyriaus 
rėmėjai įlarlHnijaM išsijuosę 
prie sii|«ikavimo suaukotų vie
tos lietuvių draluižiip ovali 
m'-s ir kitko. Iš Kalnu žiūrint, 
-larhas eina laimi aparėtai. 
Vieni taiso. kiti sttsivinėja kt.r 
kas prn|dysę ir «k*la į dėžes 
ja» užkala ir rengia j tolimų 
kelionę. Tanu- dariu- pasišvm- 
tę y|mė: J. Martinkus AL 
Butkevičius. M. Kniukšta. IM. 
Iharšau J. Montvilas J. Nm- 
-ieda. lt. TiMcus B. Tsdeikaitė. 
J. Nsrtautaitė ir M. Milaiai*".

D. M.

BAISIAI APDEGE IR MIRĖ
VAIKUTIS

it tui
-av*.-

PLt.sIKAS 
sTŲ

PAŠOVĖ SLAM 
RINKĖJĄ

pi..:
!• |

•t M

1%

nij*-. 
l’i

SUŽEISTAS POLICMONAS
VAŽIUOJANT AUTO 

MOBILIU

I'olirmomi* Miltiniu Cneli 
man. 37 iis-tų. ir niitmiMibiti* 
tas JiiIiii Mi-Slu-ffiy sužeistu, 
.-■biem važiuojant automobiliu.

.liuli iejų :i::t..iiMil>iliii- 
■ lauži- nu kilu sunkiuoju 
mobiliu. prikl.-iu*:inėiu 
l'iirnitiiie kompanijai.

silsi- 
mitu
Hsb

MIRK M0TERI8 VYRAS
PALIU0SU0TA8

Tei-nin* kalėjimu buvo nu 
loiiide* .Mm- Uiidiiitin už m-no 
•ėjinui dileli llž.l.-liky lllll savu 
imileivi ir vaikams.

Ibiluir jo moteris mirė ir 
|liidiiin,| ptiliiiioiiotn* iš kalė 
iiiiiu

TRAUKINIS SUVAŽINĖJO 
TRIS ŽMONES.

Illiled* t'.-ntrid geli-žinkelio 
•i.-ita-i- Imiikini* suvažinėjo 
tn mom**, mžiiiojntiėius nu 
bini*J*iliil -Lii*:ii m*ležiliki*li** 
lli.im-n.KHli*.

Zm«« < ip|»-nli.-itm-r -u luote 
rimi ii Mi*. Slmu-M-r.

S V KONSULIS PROTES 
TUOJA PRIEŠ CAR 

F.ANZA

Lomloti

; knd < 
I.. M.k.i

U Itaml. Kryž. rėmėjų sky
rių susirinkime rugpjūčio 13 
4. srkauiieji nartai aukojo aa- 
pirkimui siūlų <M HMgiam 
svmierių bei ančių lActuvua 
kars-i vituus.

I'o 2 duL: J. Martinius. J. 
Cterilži linas.

I'o I dol.: Kun. I*r. Meškau
skas. A. Atnlniškeiiėienė, J. 
1‘HrnitiK. J. Ib-rkelis, A. liaė- 
kis. I*. Murrtka. I*r. A. Kižo- 
na*.

1*0 3tlr: A. Ilavin. J. Morkus, 
i didžiūnas. I*. Vaškutui*. 
l/nu*kM*. J. Is-liežin-kas.

i:. Naujokienė 2.V.
\ imi lalio 4I4.K3.

Pr. A Kita

N.

Antras dalelis piknikas Wr*1 
Sidės lietuvių Viešoje Knvgy- 
m. susnledantis i« 13-kos drau
gijų buvo nedėlmj. rugpjtmio 
10 <L, National (Srove, Rivrr- 
side, III. Buvę paskirta 12 do
vanų lenktynėm*, vertės KA

Važiumlamat maniau, kad 
važiuoju į iškilminga pikniką. 
Ir neapsirikau. Tikėjausi ra
sti daug poblfti. delta, kad » 
13 draugijų ausideda. teėiaa 
kai kodėl poMikos neprvdau-

Ibtlvva veste ji linksuiirnuu. 
žaidė. Apie 5 vaL aM pteeiaua 
buvo b-aktynfa ir dovanų da!:-

bėjo.

, Vtena vaMHaa H viam ei
lės pnkoki .ti4 rriikin 
jis turėjo Itiadti kokių nors 
lirn-| Bet kai kodėl komite
tas tam vaikinai dovano* ne
darė. išradautas kokių tai prie 
žastį. Buvo ir daugiau pana, 
šių atsitikimų su dovanomis. 
Daugelis iš publikos tuo ]msi 
piktino. Turėjo būti dar ir se
rijų trankimas, bet j tai amt 
krei|nau įbonmi. Ta«, lw als*. 
jtinės. Imvo pmlalinta tnrp 
“saviškių.“ nes ria Imvo di
desnės dovanos.

Almjoju ar taip Imvo nutar
ta susivienijimą kaslink |m 
skyrium dovanų ir sutraukimo 
publikos.

Vtenaa it Svečių.
Visiiomeniški kursai, kti 

iiuos suorganiiavu l„ Vvėių 13 
kp„ titsibiivn <lu kartu kiek 
vieną savaitę. Is-kcijas dumia 
gi-rb. prof. Durys. Zusmių vi- 
-uoim-t prisirenka pilna avėtai- ' 
m*. Gerti, prof. savo paskaito- - 

aiškina apie |msautio šutvė- I 
rimą, apie Dievo buvimą ir tt. I 

Kum nėra kas gerai supran- ' 
lama, ka* tik |iaklausia. kiek- 1 
vienam |uuiiškina taip, kad ' 
žnmgus gali suprasti, liet. štai. 1 
luilėmijaii. kad j kiekvienų Irk- - 
riją atsilanko viena* vyrukas, 
kuris sau* vadina moksleiviu 1 
■ r dumia profesoriui klausi
mus. Savo klaiisinuiis ji* lik 
-uii ir t i*ii-ms juokų pridirba. 
\'i-i žirninė, juokiasi. Na. liek 
lo. I’ruf. vis-gi tiiikanuii atsa
ko Imi pnniškinn. Bet tam ne
užtenka to. Praeitą pėtnvrią. 
I. y. rugpjūčio 1*> d. išdrįso rri- 
kulnuti priifeoįriaus. kml jam ■ 
užli-i-lų vietą ir ji* išaiškinsi 
klausytojam*, jog Dievo tu-bu 

1 vo ir m-ra. knd Krislu* m-ikr- 
Iė iš numirusių. Grrli. prof. 
Ituč-y* pnprusi- atm-šti parmlv-1 
ti kokio nors universiteto dip-l 

i lomą, timniet leis kalbėtu Vy
ruką* pa*i*ai.ė. kud ji* nvlurjs| 
m-tik universiteto diplonm, Is-t i 
ir Publir SelmoTės. Ji. sakėsi j

CHICAGOS LIETUVIŲ KA
REIVIŲ DOMAI

Rugpjūčio 14 d. “Uetuvos’* 
rvi-tnin.-j Imvo susirinkimas 
Amerikos lietuvių kareivių. 
kn.| suorgnnigavus Amerikos 
lietuvių kareivius. Gaila tik, 
knd Mi»iriukin>nn at*ilnnkė ka
reivių vu* apie 311. At»il:ink-- 
daug mažinu, negu buvo ma 
nytn. I’rieža.tia gal buvo- ma
žas išgarsinimas.

Sekantis susirinkimas įvyks 
ruirpj. 21 d.. “l.ietuvo*** *ve-

32-14 Ctom Street Beoton, Mm

KARE IR UGN18

DlBlIAIttU ĮlETimU CUCiHJEg

Kooperacija Tarpe 
Telefono Vartotojų

Norint dapUyti telefono kabų. reikia trijų 
yjatų žmogus kuris jaukia, operatorka 
ir aaukiaMaau

* • - —» - • t—__trys yyMto* iiini) culmim
laikas neužatirakdo ir linija yra Inma dėl 
kitų vartojimo, kaip kada pasitaiko, kad 
žmogus laiko tikras pasikalbejumM vieloj 
atlikti kas reikia ir leisti kitam dralų var
toti.

Ko-operacija tarpe telefono vartotojų iiame 
atžvilgyje bus pagerinimas geresnio patar
navimo.

Jūsų kolonijoje nno Balan
džio 30 dienon 1919 m. “Dran
gų" ettmuųfo pi J. MAROK
US, 544 Myrtte ate.

Pu jj •elite “Dro 
ai rašinėti, nesi pirkti 
I ii pajicškojimua ir pagarsi- 
nitnua. Galite gauti ir knygų.

fiiuonii atšaukiame įgalioji 
mus kokiam nors kitam Gran-1 
da ILapida, Mich. “Draugo

NLMOKESl PINIGUS BOtEKALO
Mu, Iowtm-rtm u didCMS, OUoMSj* 
Parduodame o! lemiauaie kainų, kur kitur taip nagas 

Mašinėlių laiUama drukuoti Ir ofiso darbam* yra naujau
■aa ■ado. Uflaikom visokius laikrodžius. Hadas, Riebi- 
mui ir deinuntiahu; gramofonus lietuvUkais rekordais ir 
koncertinių ųerisosių. armonikų rusiškų ir pruaHkų išdir
biai ų Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius icnldua draugystėms. taisome laikrodžius ir 
tnunkališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų kraaairnklj gaus kataliogų veltai.

Steponas P. Kazlawski
4633 So. ASHLAND AVĖ., OKIOAOO, ILL.

Telefonas: DROVER 7309

“RAMYBE JUMS
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

Nauja nepaprasta Maldaknygė
lileisto Kun. Jono Jakaičio lėšomis

Maldaknygė turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad*. 
spausdinta ant labai plonos pupieros 1 

-----5 —g"J‘J=. ■ 3E

Kainos:
Audeklo apdarais kaina $2.00
Avies kailio apdar. kaina $2.50
Morocco minkšti kaina $3.50
Užsakymus siuskite šitų adresu: 
"Draugas” Publ. Co. 1800 W. 46th st

/ azęmcki t e u£ ko/atf kainą norite {/auti knygą

i t £■ T
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