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Kelionėn leisis rytoj, biri

princų.
Princas j Sor. Valstija* I 

keliaus vasaros pabaigoje.

rnmlonieji 
vi*-gi dar

Mew Torte, birt. 19. — Artl- 
nnsi šiai šaliai sauso* dieno*. 
Turtingi žjiMim-* išknlno •pri. 
rūpina svaigalai*.

Vienu* vynų sandelis vie
nam žrimgui anų dienų |>*rd*- 
vę* šampano už |2t>.<s«>.

Turtint, kabinėta* laukia 
ntMimonių kitų Vokietijos pro
vincijų premjerų.

Vakar tik pabaigta pilna* 
vertinta talkininkų ataaky-

“DRAUGAS”

AMERIKONIŠKA ARMIJA
YRA. FARUOATA.

Paryšiu, biri. 19. — rūti
nėj Kurijoj bolševikai artėto 
svarinus anglių apskriAn 
Ihmera.

Tų apskritį nuu liolšcvikų 
paėmė gen. 1 blukino kartu- 
menė.

W1*Š^1U, biri. IR - 
Kongreso juridinis komitetas 
nusprendė, kad kongresas ry
toj balsuotų atstovo Gani pa
siūlymo reikale — autorizuo 
ti pn-aid<-ntų paskelbti j»ro- 
Mmnarijų ir —švelninti karė*

MadriAi- biri. IR - Is
panijos karaliui Alfonsai gy
dytojai uždraudę apleisti savo 
kamharius dėl kokios tai Ii-

Dantie, birt. IR — Vakarinė* 
Prasijos vokiečiai didžiūnai ir 
didelių žemės plotų savininkai 
pradeda grūmoti, kad jie alsi- 
mėsių nuo Vokietijos.

Jie sako, knd jei Berlyno 
valdžia patvirtins taikau sn- 
tartį, jei vokiečiams neteksiu 
kontroliuoti Danzigų, tuomet 
jie įsteigsiu nuosavų atskiriu 
valdžių.

Jau tuo tikslu gaminami net 
pienai. Saujon viešjmtijon, 
nepriklausomon nuo Vokieti
jos, norima inimli Potm-rani- 
jų, rytinę ir vakarinę ITusi- 
jų. Dnnzigaa paliksiu* svar
biausias miestas.

Tų sumanymų viešai jia- 
remia gen. von Bneknr, 17-tojo 
nnnijos korpuso komendan
tas. Spėjama, jog gen. von 
Burto* nori pasiskelbti Po
meranijos karalium. Jei taip, 
tni Vokietijos dali* susilauktų 
monarchijos.

Gen. von Btlelovų stiprini 
1 pa reni i n ton jom* gmfn* Sch- 
w ertu. kur« vadovauja .TOJUMI 

I kariuomenei, atkreiptai prieš 
lenkus. Grafas von Schaerin.

SULAIKYTAS VOKIEČIAMS ‘
MAISTAS

Tame <lokumetile grumoj-ima 
vyriausybei, “nuodingųjni" 
s|«iixhii ir linžnyėiai. Nako, 
už tai visnins lni«ių atlyginta.

ANGLIJOS ORLAIVIS ATS 
KRIS AMERIKON

Ne* York. hirž. 19. — Teis- 
darystės <le|«rtamcnto ngen- 
tmiis čia Įciteko ranko-na nnu 
jn* radikalių gaivalų ntsilie 
pilnas išmėtomas čia ir apy
linkėse.

Pu atsiliepimu |Kisirnšo: 
•‘Amerikos nnnrchistų komu
nistini. sovietas”.

Atsiliepime šaukimui <lnri»i 
niekai tuojau* ‘‘atsiliepti j 
paduotų ženklų |ui-kulin<-i ko
vui."

I Nuo maršalo Eoclio gauta 
įsakymas visoms aruiijonm . 
būti pasirengusioms.

Vieton apylinkėse nmerilm 
niško* armijos vadas, leitraAnš 
ta* gvnendas 11 untvi Liggetl, 
■|dankė visus aut|sa4ua ir di
vizijų stovyklas.

Jin |mžyinėja, kati armijos 
<ialy* vm kuogeriausiam sto- 
vyj ir tik laukia jo* I-dratmia t 
žmlžio n iki savo kons-ndantų.

Išakyta kareiviams vis— 
mot l>ut savo vietose, kol no- j 
praeis svarbus kriaia.

Jei bu* gautas įsakymu* t 
eiti pirmyn, tuo jaus ims briau- 
ties |s'-stininkų pulkai. Paskui 
mums seks artilerija. Ui paa- , 
kiausi* bus gabenam* amoni- j 
vija. Priešakinės sargybos fl

_ySroAĮW^ DAjLY FRIEND

OaNena, luriL. 19. — Visoj 
okti|mrijo* juostoj visu 1‘arri- 
niu seka m-|mprn*tas bnuob’-- 
jiinn*. Talkininkų armijų ats
kirto* dalys paruošiamos eiti 
Vokietija* gilumom kaip lik 
vokiečiai atsisakys patvirtin
ti laikos sutarties.

Kuomet vokiečiai to nc,ia- 
<lnry*. ir vėl atsinaujins kari-, 
išnnujo prasidės kraujo |>rn- 
livjimn*. jei neskaitlinga vo-1 
kiečių kariuomenė nu'-gins pa
sipriešinti stipri*—s talkinin
kams.

Dmnonatrndjo* prieš taikų
Kaip šia. taip ir visoj ryti

nėj ir vakarinėj Prūsijoj v<>. 
kiečiai jau senai kuone kas
dien rengia demonstracijas 
prie* taikos sųlvga*.

Protestuojama prieš tni. kud 
Ilanzigas |>adaronin« laisvu 
miestu, kad lenkams duoda- 
ma* išėjima* į jure* per Ihin- 
žigų, knd lenkams |mv<-dnmn 
Ihinzige dalis administracijų*.

J b-numst racijose daly vau jn 
tūkstančiai vokn-ėių. Iš kai 
Ringi kalbėtojai nupa-nkoja 
apie garbingų Prūsijos prnvi- 
tį, npie lliiidenlnirgu nuveik
tu* didžiuosius darinis išvn 
raut iš Prūsijos rusų armijų 
ir tt.

Ir ta* viso* demonstracija-; 
Imiginmos visuomet vokiškun 
ju himnu. kad Vokietija nugš ' 
činii* už visu* esanti,
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tų meilę sukelia ir ukaitytojuo-

uirtuja |i

už'iguvo ir tai

klauso nt- nia> jo atnešamos 
naudo* ir dartių, bet nuo to. 
kad M*iuiininkaiiui neteko (Jau
kų viena kitam peili.

Palaiminti uluignl dvasioji-!
Pužai

Pernai jau buvo | atdarytu 
rodžiu sušaukti j liuli įmurę, 
id. beveik tuo pačiu laiku 
žiliu* žymesniųjų bvudrųjų

(inšony, kuomet 
stalo pritrukti

Tam tikslui me* turėtume 
sudaryti organizacijų. Jai me
džiagų* yra užtektinai. Prie 
lietuviškų katalikiškų laikraš-

Susitluriu* ldetuvo* vald
žiai, uiiuistru ta]K> |i. A. Vulde

įnami, o (aliai gaila. Pradėtų 
■garų darbų reikia nepamesti.
Į Amerikon Sėtuvių Taryta 
Fyra augšėiausia* lietuvių ka- 
Įtalikų autoritetas Amerikoje. 
tTa Taryba turėtų susižinoti su 

JkUųmis ceutrakini* valdyIm- 
uB"*’’ fiusii i< -uijiuiu, Tauto.' I-'oii 
Muo. Moterį; Sujungus, Vyčių. 
T-Makalcivių ir kilų. Susidarytų 

vienas dideli* kasmetini* lie
tuvių katalikų Seimaa Ameri
koje. Tame seime butų skyriui 

Į Imančiom* organizacijom.-: n p 
Mugu*. moterų, jaunuometu-*. 

Įntnansų, moksleivijos. Drauge 
■nusivažiavę, jėgų* suvieniji;, 
r raktume trupėti <f |m*irudyti

•vetimluuėiam* arini (s-ri-idu 
ini gatvėmis, uil>u sureugilami | 

^koncertų. Tokiu budu išgarsiu- 
tume tėvynė-* vardų.

■■mi
VĖLIAVOS.

ketų Amerikoje. “Vytii” gak- 
tų juomi 1a)iti. CTiicagus Art 
In-titute dovanai duotų (m 
veikslų, iliustruojančių Ame
rika* ir tarptaatiaj menų. 8a- 
votais lėšomis reikėtų pasirū
pinti įgyti tik lietuviškų da
lykų.

“Vyriui” hmgva Imtų gau
ti ir muzikų landraiiarbių. To
kiu budu jisai, tarnauibuiui* 
juunuonsiiei, jiutarnnutų ir 
tauto* <lailei. Kas-'gi rupin-i* 
daile, jei ne jaunieji!

irvipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUB CO . 
1600 West 4Gtli Strect,

LaikraitL “Vytis”.

tų apysakaičių, kaip “Vytyje. ” 
Jo apysakaitė* yra imto* iš 
dutarliuių laikų. Ju* naudin-

bury, apšviestų Įnamių. Jis 
yra taip žymas, kad turėtų tei
sę- reikalauti ir gauti naru at
stovų Amerikos Lietuvių Ta
ryboje.

Me* (mkeliame mintį, o iš 
kitų luų* katalikiškų laikraš
čių tikimės! konkretinių pa- 
siūlymų, apdirbtų sumanymų, 
knip turėtume organizuoti*, 
t lai neužilgo ir įvyk* mų* su
eit vnrkyuuis. Tnda ir *|Mud<M 
draugija smarkiai atgytų ir 
visi tiiij-tunie naudo*. laibiau- 
šiai |Ki*idžinug1ų Urtuva, ni-» 
organizuotu laikraštija ir 
*|uiuilu daug greičiau ir vai
singiau |inkcltų lietuvių ar* 
svirtų negu neorganizuotoji. ,

| kovų kareiviai eidavo susi nukabindavo U 
glaudę, kad turėtų daagiau nuo įpročio I 
jiegvx. Kovoje, eilės, žinoma, ties vartais 
suirdavo, kareiviai pakrikda- pigesnės medži 
vo. Knd atskirti nuo draugų sai panašų j tų, 
kareiviai galėtų lengvai su toilavu kovot*, 
tusti savo jmlkų arba cubur- Kariškasis ože 
tų, ji turėdavo sąra ženklų.
Ta* ženklas buriavo medinis 1111D<^ fc-nkJu. , 
gana įvairios išvaiztios. Bet
beveik ant visų tų augštyn iš- Taiko* laiku ka 
keliamų lazdų viršuje būdavo > w į

jų sunkiui ncpriklausouiylM-n 
| kelionei palengvinti. O čia mu- 
, *ų tautininkai už surinktus pi
nigus var(Hl» (K-rka, žaislus iš
dūrinę ja.

! Na, kasžin, ar uejumi-gitm* 
tokio dalyko: suvaryti visu* 
tautininkus saliu ir uždaryti 
juo* teu su varpu nurs keliom* 
dienoms. Žiūrėtume tuomet, ar 
jie vurpo atkustu ir ur jo 
skuiiiln-jiiuu pusisotintų. Tur 
but, imi dionoa-kito* vnqio ut 
sižadėtų, o tik duonos luulduu 
tų.

Nedaryk to kitiems, ko |uit» 
nenori, kud tau ibirytų—sake 
tiesos mokslą*. Ib-t kum tauti
ninkai daro Lietuvai tni, ko ji, 
patys sau nenorėtų! Atleisk 
jiems, Viešpatie, ne* nežino, kų 
daro.

Tci* ingai priežodi* *aku: 
ka* privalgy, ta> nežino, ka

ituli* Pu* Amerikoi neprtaugiiu.< 
ola, i kokiuose sujudimuose yra (m 
i. j linkimo (mprotis tarškalui*, 
giu-. blėtumi*, skutui-.liai* triukšmu 
mot - kelti.
•ku- 1 Tuo papročiu save a|>sidovu 
kudnoju ir tautininkai savo seime, 
liet'Jie žmonių *u<ktų keliolika 
Ka šimtinių iškilk tarškalui sa 
mo, \am seimui paįvairinti. Net 
lalų 1 lu-na- tautininku* seime (m-i 
etų- piktinu: mų. me* su varpu, 
•ga- kaip vaikai su birbyne džinu- 
du [ ginus-- — skambinam ir bimhi

f Į
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Ibtamai

F. P. BRADCHUUS

niožiiusu itnmttniu'JTirt c»ici6wt

Dr. A. R. Blumenthal O.D. 
AMlt MTtMUJUJKTAk

Dr.M.T.StrikoFu 
ūktu via 

utdttojjmi kr ctnuaaai

NEMOKAI PINIGUS BEREIKALO
Musų krutini—viena U didiiansių Chicago.e 
Poni uodam? u/ irmtauvR kainf kur kitur taip r>«£au 
•aturlių laiikamv <jtuku'*i ir «<i»t darbams yra nauja

ir gTosernė ant greitųjų gero 
je vietoje. ttHtai lietuvių ap 
gyventoje kolonijoje. AUtiau 
kitę tuojau Gausite tu labai 

Į prieinamų kainų Adresas.



CHICAGOJE.

(

Ar perskaitei virš paminėtą laišką?

I* BRIOHTON PARKO

Miestan
Valstija

DKL RAUDOM ŲJŲ SUCKAL 
BUVIMU tMOntS 
TURĮ NUOSTOLIŲ.

STOCK YARDŲ DAR 
BININKAMS

guU, Oekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskundžiama aat 
didelio vargo LieChvojc. Tarp kitko rato, kad NETURIM KĄ PAVALGYTI, 
neturim nei ui kų nusipirkti. Rugių poras 100 ruNių. Duonos negaunam. JEI
GU GALU TAI GELBRK MANE savo priiuegų ir dukreles ir PRI8IŲ3K PA- 
GELBĄ, kad galėtume išsimaityti nors iki rngiapjutei. Toliau rašo, kad SKUR
DAS VISOJE LIETUVOJE. Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONES BA
DAUJA IR PUSNUOGIAI VAIKAČIOJA. Jeigu neatsiras pagdba, tai mirtis 
neišvengiama.

AUT0M0BILIAU8 SUDAU 
ŽYTAS MOTORCI- 

KLIUS

UTOMOBILIAUS UŽMUŠ 
TAS

ir šalies (nrk,.
Pederaliams ase itnnis čia 

yra žinomi viH ramlonieji. Ir 
|m*kui juos visur sekiojnmn.

N. Sohaitė. M 
Gnli.nitė, S. Nu.

Baltutienė, E. 
II. Auškalnaitė, 

. J. Avi kaitė, II,
I. Arpui ienė. V. 
Rndavič-ienė. V.
J. Anndvidienė, 
P. Linkus, V. 
Ąmiėuvėiins, M.
Mnrtinkus, P. 

Ilnbiknuskas. P.
Nutrrtn organizuoti na 
nunirs; linkti drabužiui

Policijui. višrininkns Garrity 
^n<aav(, jmdėjėju Aleoek veria 
tardymus savo de|uirt:iim-ntc. 
Sakoma, jog grnftiios< e*ų j. 
maišyti 6 policijos kapitonai. 
Jų pavardės nežinomos, ne
renkami prieš juo* pri rody

link jo surengimo, k. a. soda 
. ymo programo trims seimo 
v karams, rinkimo apgarsini
mų <H programo, parūpinti 
vietas delegatams dėl apsisto
jimo ir tt.

Surengimui seimo vakarų iš
rinkta komisijn. į kurių pate
ku J. Poška, Jovaiša ir Pr. V. 
Jakaiti*. Kurie galėsite prisi
dėti prie išpildymo programų 
seimo vakaruose, meldžiu su
sižinoti su rengimo komisija* 
narinis 4432 So. l-'airfield A ve.. 
Cliieago. lll.

U 1L-K. Moksleivių seimo 
reikale šaukiamas Cbicsgo* 
\pskrieio moksleivių susirin- 
kinui*, kuris atsibus suimtos 
vakare, birželi,, 21 <1.. Av. Jur
gio |uinipij<ų. svetainėje. Visos 
šiu apskričio kuopos yra kvir 
ėiniim* dalyvauti šiame susi 
rinkime. Ne|uiinirškite atsi
lankyti. m-* šiame susirinkime 
turėsime daug svarbių dalykų 
apsvarstyti.

Pranas V. Jakaitis. 
Komisijos narys.

Imt |msk«4litn, kuomet iš Eu 
ropos bus |«irtraukta visi la- 
įi'ivini. išėmus r< -ub-n- arini 
jų. Nes pastaroji armija ne 
liriskaitrana |irir demohilūca- 
eijinio kūno.

Taigi “sausuma'* (liicagoje 
turės gyvuoti koki dvi savai 
ti ariat ir ilgiau. Tuo metu 
bus uždaryta visi šaitanai.

Po >k<mobilixa<-ijos svaigalai 
lišnaujo gab'-s Imt |Kinlnvinėjn- 
| mi m-t ligi sausio 19, 1931 m., 
i I.iioniet ims veikti konstituci- 
jini* iiiiM-ndmcnlas.

Kiliartaitė, J. Jurkiunas, Z. 
Juimkiciiė, A. Jokūbaitis, I). 
Kailiuims, M. Jucevičienė, 1. 
Pnškauskas. P. E. M et rikis. B.

V. Paukštys, A. 
J. Mačiulis, A. 
Ntokienė, O. Ri.
A. Žilienė. F.

Nimtitlttliikrriilit
Turi « Rodykles.

ei kas, M. Kniukšta. A. Raitu-’ 
tiem*.

3) Nutarta, kad U Raudo, 
nojo Kryžiaus šelpėjų skyr. 
prigulėtų prie Katalikų Viri 
nybės. Delegatai j Centro su. 
striukėmis išrinkti: J. Martin- 
ktis, Metrikis, P. Uakis.

Kun. D. Mikšys darė įneši
mų, kad visi, kurie randasi ta- 
me susirinkime prisirašytų 
prie Raudonojo Kryžiaus še|. 
pėjų skyriaus ir kad kiekvie. 
ims narys pasistengtų kandau- 
giansiai surasti narių. Tame 
susirinkime prisirašė sekantic. 
ji: kun. A. Kkrypko, kun. N. 
Pakalnis, kun. D. Mikšys. M. 
Petruševičienė, 
Mikšaitė, V. 
tautienė, A.
Kazlauskienė 
J. Nutautaib 
Toleikaitė. M 
Gečienė, L. 1 
Katnuskienė, 
P. Liakienė, 
Stancikas. M. 
Kniukšta, J. 
Dttrša, 
Adomavičius, S. Bnrnnnnskas, 
J. Čibiras, J. Bečelis, J. Mar. 
linkus. P. Gihlonii. M. Lutva- 
Jj.-nė, M. Bastaitė.

M Mikiaitc, 
L R. K. ėells-yų skyriaus

Biznieriai garsinkites “Drauge”.

Neiutrtoiiis, 
Nenartonis, 
Aritipšn. E. 
bikauskiein-.
Žilius, R. Žilius. J. Varnagiris, 
V. Zaromskailė.

Viso $37.00.
Pelnas už atvirutes išpar- 

duotns 93c.
Viso lalsi Ą37Jčj.

J. K. K., rašt.

U
ouscuu pciuu vauuu.

Franklino Ismlvarde, arti 
rioman aveM vnknrv žaidė ant

* Mta kurdu vaikų. IIomas 
■ ava | boulvards važiavo au 
r tomobilin*, gi Imnlvnnln — 
» motorriklin du vaikinu.

(Nelaimė davė, kud nesuki i 
kasaus automobiliu* smogė j 
pra valiuojant j skersai motor 

eiklių. Motorcikliu* sutniškin 
tas. Gi juo valiavusiu du vai 
kinu nublokšta tiesiog j latre- 
Ij žaidžiančių vaikų.

r Trys vaikai ] aivoj ingai mi Į 
teistu. Kitu siu lengviau. I‘n i 
leista skaudžiai ir nbudu nu ; 
blokštu nuo motorviklio vaiki I
nu.

Po to nelaimingo atsitiki. 
mo automobiliu* tniĮMtį su
laikyta. 'yrąs iš jo išlijs, iri 
pasižiurėjo. kas veikiant. Kuo
met nugirdo jis sužeistų vaikų 
šauksmą. įšoko atgal automis 

, lulina r ėmė dumti boulvar-

Pašelp
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