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Baisi nelaime Chicagojek:

Ekspfisdm dovis; žuvę 
ir *1 t H

Vakar ryte (liepa* 21 d.) di
doka* orlaivi*, | ai vadinta* 
“Kingfoot Kipre*. No. 471,” 
pakilo ii IVIiitc Citv ir pa- 
Imgra nuakrido į Grant par
kų. Tai buvo pirmoji orlaivio 
kelionė. White City kompanija 
tikėjom ra t no orlaiviu po<la- 
ryti daug nennacijų (liicagni. 
na. ir paniprinyti. | Grant par- 

ctumvi® novo ■VMKrvoę kwi

kuone* vidumirafia gatvė** 
yra didžiaunia* judėjimą*, or- 
hivi* ra kriiaia pamžieriaia 
pakilo ii Grant parko nkrinti 
atgali VbiioCky.

Dpmdžių virba* grrai nebė
ri. Pakilu* jam ant mimte ir

it-
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8U0APESTA VALDO DOL 
ŠEVKP

PO IŠKILNYBIŲ LONDONE.

Šiandie ėia laukiam, dalelių *ynau*ybė nueprend-
pervemmių praneuaų vvriau-P"1'?'’* « 
avbėje. l*nmeutų darbo f«rie*l*tT“ l'Mulm- R»WbU*

racijo* vaiiai tvirtina, kati 
Šiandie bu*iųs ragriautn-> Cle- 
menceau kabinetan.
Šiandie prancūzų parlamente 

Įvyki balsavimai klauiime, ar 
toleeniai Kalima pasitikėti vy
riausybe. Darbo federacija* 
viriininkai tvirtina, kad par
lamenta* iSreikž nepasitikėji- 
m9.

Pirm kelių dienų jnu kuone 
neiSreikSta nepairi tikėjimą*
*var*tant maisto reikalu*. Vo* 
14 halsų didžiumoje sulaikyta 
kabinėta* savo vietoje.

kubų BOLŠEVIKAI NEPA-
LEIDŽIA ŠVEDU.

laikinai to* prekybos patvar
kyme*.

NAUJAS KABINETAS IŠ
FASUOJI.

_______ li*po« O. - 
Praeitų Mtadienj via karei
vių, jurininkų ir civilių govė- 
>la inėjo nigvrų apgyvenUm

mi tikria ramti vienų juodu
kų. kur* buvo užpuolę* halių 
moterį. •

Supraatama, tai gvvėdai ai- 
geriai pOMprieeino. 1* to pa
kilo muėtynė* ir pagaliau* 
riaukė*.

Dabar rarrinė* riaukė* kuo
ne ka* nakti* atrikartoja. Po
licija neįstengia auraldyti 
baltųjų. Daugeli* atgeriu ap
mokta ir mtgabmta i ligoni, 
ne*. Pora jan nužudyta.

Irxk>miau*ia ta*, knd Imlių 
žmonių gvvėdai vadovauja 
buvusieji kareiviai. Pnvarto-

* F*7'

ir ginkia*-tai kmniti*.

MONDURASB PASKELBTA 
KARES STOTU.

Paroda rime dalyvavo 18,000 
kariuomenės. A. f A.

vikų t ta* Budaprvte,
t'ngnrijo* Mietinėje, prašalino 
žinomų Bei* Kun ir bolševikų

i neina: Tibor, 
Smiamvriy ir Vaga. Pastari* 
yni militarinie IlmlapeMo ko-

Berlyne gųula ž
Šiandie Budnfe*tc *i 
ra* ramlonarie t eroti

Sugryžnri 
boHevikų nipmm-i
ten Bria o gamiaonų, tų kariuomenė, 
nuginklavo ir ginklu* pmlali- 
no •‘prolrtarijatiii “.

Ta kariuomem |iadėjo nu- 
verati Bria K»in valdžių, žilų 
pavesti pnaipiam triumvira
tai ir pati

ASUOS
TASS

*

Lendamą, liepo* 21.—Praei
tų šeštadienį lxmdone įvyko 
ue|Hipru*to*. .*u kuri-* luinieji-. 
■uu surištu*, iškiliu) bė*. Apie į 
ta* iškilmybe* seniau _ buvo 
| >ra arėta.

Daliar gi reikia |M*akyli 
apie šiuo* faktu*:

Ižkilmyhėse dalyvavo 1H.IZZ1 
talkininkų kariuotm-nė*. Pa- 
nelavimc pirmoje virtoje mur
kavo Suv. Valstijų kariuomenė 
ra p-n. Prrdiingu |wirėakyjr.

I*a*kui amerikonu* erke ki
tų žalių Imtalijonai ir pulkai. 
I*a*kiau*ia maršam Anglijo*

Iškilmybėms prisižiurim-jo 
apie pustrečio milijono žino- 

i »’• V-
Ant karališkų pagrindų bu

vo įvairių žalių diplomatai ir 
žymiausieji Anglija* veikėjai.

Bnrkingkam rnmuora kara
liau* parėdymu buvo aarrag- 
ta* pokyli*. Po iiarmlavimo 
ten rakvieeta viri talkininkų 
armijų vadai ir žymieji diplo- 
■Mt**

Ka* gyva* pripažįsta, kad 
1 nailimaii dar nrkuomet nema- 
a----a_- -»t IRifN lo* l y < i kx*i i y |JO 
kilmybių.

ii , <

Stockyardi Darbiiiilnį |
Reikalavimai

Nlorkyavd* l-aboe Coooeil 
(gyvulių skerdyklų darbo ta- 
ryfcaj vakar muųrrvndė. kati 
visiem* skerdyklų dariusia, 
kam* laitų padidinta užmokė*, 
ti* M noatamrių ir įwri 
valandoa darbo savaitėje.

kcnf«g*neijajr. Ma* kitaip tai
ko* konferencija* pirmininką* 
to raito nebūtų priėmę*.

Po induotu raita pa*iraL- 
Airijai i^nMiBm pyni imti 
da Valam ir kita da airių at 
atara, kitnmaet paakirtu Ui- 
ko* konferenrijon.

Airiai atMovai tam rašte 
reikalauja talkininkų, kad jie 
pripažintų Airijoa nrpriklau 
ramybę ir paėių Airijų priim
tų tautų aųjungon.

Londoną*, lietui* 21.—I* Var
iavo* gauta žinia, jog lenkai 
nuo rusų hoiževikų paėmę 
Minėk*.

Minske turėjo aavo afiaų. 
taip vadinama*, IJetuvos bol
ševikų sovietas. išvytas iš įgr
iuvo* mietinė* Vilniau*.

Londoną*. liejai* 21.—Po pa
rudavimo Maigu pauijutę* ne 
sveika* rivldnutrėala* ilaig. 
Tuojau* nuvežta* j jo miniu*.

taip veikiai, kaip veikiai 
patvirtinę unija viržaiėiai.

Ilu« pareikalauta, kad pa
prastam įlarhininkui butų mo
kama mažiausia 70r. vaiamki- 
je. šiandie tie darbraiaka! 
gauna 4214c. valandoje au 
t2.<ttt honura ka* savaitė. Ta* 
lantano išviso Gi’įc. valando
je.

Augšėiausi* gi užmokrati* 
kitiem* darbininkam* busianti 
♦ l.tti valandoje.

Darbininkų reikalavimai jm 
lie* visa* skerdykla*. kaip di
džiule*. taip ir maže-niųsia*. 
įstaigų*.

Darbininkai laimėjo 8 vaL 
bų dienoje.

Bodas. Ma**, liepa* 22. — 
Purihnigė daririninkų atrritaa 
ant riržutinių grležinkeiitp 
Darbininkai laimėjo C2 centu 
valandoje ir K valandų darbų 
dienoje.

Pirm *tn-iko darbininkai 
uždirhtlavo 4Ke. valandoje ir 
reikalavo 73’^c. valandoje. —

ATAKUOJAMAS FARMŲ " 
PASKOLOS ĮSTATYMAS.

Kuuu City, Mo . liepų* 22.
Ktiii-n- fily Title and Tru*t 

Co. direktorių*, ndvokata* 
Kmitli, Suv. Valstijų -liMrikto 
teisme užvedė bylų, kurioje 
atakuoja fedendi fermų jta*ko- 
lo* įstatymų, Bako, jog tumi 
įstatymą* rn priešingas 6a- 
lie* kvn-tituvijai.

VALSTIJOS K0MI8UA TA
RĖSI SU GATVEKARIŲ 

DARBININKAIS.

'Jei nunuinvnui* Im* priimta*, 
tuona-t |m> karė* |*-r M-kauėiu- 

i trejų* metu* bu* uždraunta iž 
l’ranruiijo* paimti bile kat 
n* Šalie* žuvunių kareivių po 

: laiku*. Sumanymą* palie- 
j tie-lik karriviu*. liet ir vi»n* 
kilu* žmoni-* karė* .metu žn- 
vu-iu* ar miru*iii* l’rnncuzi
I. . 
tjuje.

Nacijonalėi kapinė*.
Kari-* dcparlamcnla* turi 

-umaiiymų. kud kbngrrra* |ui 
*kirtų reikalingų *umų pini 

naci 
jomile- S. Vld-tijų žlIVUniein* 
kareiviam* kapine*. To* kopi 
nė* turėtų Imi |m*vę*1o* ir a- 
n-t-e |*a*tutydintn* atminimo 
muzeju*.

| tn* kapine* Imtų *iilraukti 
i* daugelio vietų kareivių p-i 
laikai. Nnmižkiai ir gimin-- 
lukiu-e kapiO'-M- matytų dau
giau pagarlm* *nvo kareivių 
|talaiknm*. Anieriku* kaliau 
ninkai prie kiekvieno* progų- 
iiplnnkvlų ta* kapine*. Gi 
prancūzų vyriau*yhė užtik 

i tintų kupimi* ni-|Hiiiivinmyl>ę.
Pirmiau ir

Ivonai butų |iargal>rnHitii na- 
mo, ilgų laikų viaų žalį |m- 
lieatų gvdulybė. Daugeli* žu- 
vu*ių kareivių giminių ižreik- 
žtų kartų mipa*ltenkinimų. 
kuomet neriilauktų lavonų. 
Pakiltų žalyje didi* raaikrim- 
titim*. ne*niHj.’iimai. bereika
lingi rugojinuu.

“Tai butų tikra* Saliai prie-
puolia."

Frnnctuai prietiiiui.
Sekretorių* Baker pranež-'- 

utilitariniam komitetui, knd. 
jo nuomone, kareivių lavonų,gų į*teigti l*ranciixij>>je 
grųžinima* fuiktd* iiIm-Iiuį ne 
|iu*itenkinimų. kuomet |*-r 
nealeargumų vieni-kiti nainiž- 
kini *u*iiauk* ne *avo karei-

Mo lavono.
Gi tokie atitikimai galimi, 

nežiūrint mn«lugnitm*i<> in 
'dcntifikavinai ir pn-kir-tym-« 
dtėimėių tuk*lnnėių lavonų, 

i Toliau* kat 
Į [ laivine jo, kn-l 
imti priežina*! 
jo* vyriau*yl* 
ji*- ingina Alte 
į l*ę |UOII«**lt *ut

l

Madridą*, liepo* 22. — Nau
jų inininterių kabinetų ėia ra- 
darė pa*itikėtinan karaliau* 
Alfonno patarėja*. Juaųuin 
Sancle-z Tora.

Seniau Tora yra buvę* tei»-
daryntė* minirteri*. Bet nuo komitetą* ir karė* depart*' 

mentan pakėlė propagandų, 
kad nugabenti Amerikon žu
vunių Prancūzijoje ameriko- 
nižkų kareivių lavonų. Sako
ma. tegu jie ten il*i*i. kur jie 
žiandir yra pnlnidoti ir kurių 
ku|iui prancūzų n|i*augojami 
ir gerbiami.

Tam tiknlui yra dnugvli* 
prieža*ėių. Kni-kurio* gana 
svarbia*.

Pakiltų abelna gedulybė

Anų dienų di*ku>uojant tų 
klnu*imų kongre-mann- Gree- 
ne žlni knip at*ilicpė,

“Kai-kurių kareivių lavonų 
negalima *urn*ti. Kiti į ato
mu* *udra*kvti -markiai ek*- 
pUoduojanfių medžiagų- To
kių kareivių liekami* nebuvo 

Liimnlinhi* Ji** mi.

W**hi nuloti, liepo* 22. —
Kongreso niilitarinių reikalų

1913 metų ligSiol būro amato 
pirmininką*.

SUSIRGO PREZIDENTAS 
WKSONAS.

Stockholmas. liepo* 22. — 
Bolževikų valdžia Petrograde 
at*i*akė pnliuoaimti |a-nki* *u- 
areštuotu* ftvedijo* pa*iimti- 
nyla-* nariu*.

Švedijo* u/.-ienių reikalų Į 
oGm- t virimam*, kati, turkui. | 
bolkevikni ten *unrr>1nn*ių tl 
kitų žalių atMoru*.

LIEPOS 22. 1919 M

Waahington, liepo* 22. — 
Vakar pr<-xidenta* Wil*ona< 
ragryžo Wa*hingtonan |x> na- 
vaitė* aloriogų llnmplon 
Itoad* užlajoje. Ir liepiama* 

||MTMinalio gydytojo tuojau* 
Į atsigulė lovon.

Gydytoja* Grnyran pram-šė. 
kml pn-*i«b-nla* nunirgo 
dyzenterija.

Liga nėra |uivojinga. -ako 
gydytoja*, liet preaidrnta* ko
kių narsitę turi *. Luti l,.v*,j,.

Atkaukta vinokie priėmimai

►ekretoriu* 
mų gnl«-ni- 
i Prancmu 
i vyriau*)- 
• vyriau*) 
imu K«*n'ii-

k ><'

ta*

Stale Publir l'tilitie* komi 
•ija vakar prie už-larvlų ilurių 
turėjo konferencijų *u gatve, 
karių darluniakų unijo* autu
vai*.

Nieku* nežilai, ka* jų Imvo 
di*ku*noju:iui, ka* Imvo opia 
riimui ir kokie klnu*imai l»uvo 
Matomi linijų* ulMiivam*.

šiandie, liepa* 22 d., tn ko 
nii*ija turi-* tnippat *lnptų 
konferencijų *n gntvekarių 
kompanijų* atstovai*. Bu* ten 
ir durbininkų unijo* ntetovni.

Komi*ijn* pirmininke* 
Dempcy praneži’. knd i*klau*i 
nėjiiuai pra-itę*ių keliu- die 
na*. Gi viežėji ižklau-inėjimui 
įvykeių tik b-idu* pnrinm gu 
le-rnnloriui.

Toliau* komisija* pirminin 
kad komi*ija 

inti gatvekarių 
vležinkehų kom

pa-imigil- 
ir virratin 
iiamjų inu

NĖRA PRASIŽENGIMO 
VOGTI DEGTINĘ.

Toledo. 0„ liepo* 21.—Ariu 
dienų teisman atveda lie l<3t 
la-zic, kaltinama jiavogiim- S 
kvortų degtinė*.

Teisėja* Gudinę knltimimgę 
jų |itdiuo»nvo. Sakė, degtinė 
nėra jokia nun-nvyl*'- ir už t<ę< 
|mvogimų neguli l>ut liau*niė*.

ATKELIAVO ARGENTINOS 
AMBASADORIUS

<“■
Waihington. Iie|«t. 22. — 
n atkeliavo Argentino* nrn- 
i-uuloriu* !*• Itn-toa.

RYMO APYLINKĖSE 
SNIEGAS

Ryma*. V m

Pn

I



"DRAUGAS*
neįstengia visų darbuunkų su- 
orgaainoti. Pastebėta, kad 
unijiniai gera* algas gauna, 
kuomet už turijo* pnlibą labai 
menkas ir yra dikėiai iinando 
jauti. Tuo budu darbininkų kli
šoje unijistai pasidarė, nelygi
nant, aristokratai. Jie nežiūri 

I visuotino darbininkų gerbūvio.
Ik t liktai savo. Unijiniai save 
puikini apsisaugojo, kuoim-t 
l-aprasti darbininkai palieku 
neorganizuoti ir išnaudojami.

Pastebėta, kad tarp unijist 
ne.-iplii'-in nei socijalizinas, nei 
kitokios ravoliueijinė* iloktri- 
m». Bet užtai MK-ijaliamas, 

Į Inlševizmas, aidoblisnou aaa 
Idirvns ntramte pas “žemesnė* 

darbininku*.
Visa m-teiiiiė darbiniukų ju-

A. L. T. Atstovo 
B. F. Mastau*  k o

(M.

UETt V H E.Vl VlIKt Ull.Ml.VsTIS

“DRAUGAS”
Um ktodmą liliruv iHakldu -tolsta.

HCKX< MiUtATOH k U\ %: 
Mrton. v ..................................................

 M.«• 
I‘rž8umtrtta i Akai n n IaI>

Ua afe&šUMl uiairu/yutv tUaua •<
Mmhi Met*. Marta* >anaa«a)ti 

atraaa vtoaAa reikia prutųMi Ir 
Urvasi Pia'r^i irmanj-ti 
tani kra»«>»v ar r <»M«r
•rioa |J«.4uUt luuij.a t t*gl*tšW*<tą 
laši k a 
"DRAUGAS” PUBUSHING CO. Įdėjime ta, kad valdžia labai 
IGOO W. 46th St, Chicaoo, III. mažai terikiša j darbininkų ir 

TrtrSom* MeU'.ks ana . dnrtaluvių santikiiis. Ji tik 
' |H>1icm<iino rolę atlieka, tvar-, 
Įk-rs daboja, kuomet streikai ir
, rinu.V« iškįla. Jai reikėtų ei- 
1 ti į |Kiėią neramumą šaknį ir 
prašalinti riaušių priežastis, o 

' ne vien malšinti, kuomet jos 
kįla. Palikti sau vieni dnrbi- 

f ninkni organizuojasi į unija*. 
; Bet nurodėme, kad jo* nevisus 
I darbininkus apima ir skriaudą 
'visiitn* neprašalina.

Valdžia js-r savo tam tikrų 
ministeriją, ar komisiją, ar ko
kį kitą kūną privalėtų j įlaria- 
ninku ir darbdavių reikalu* 
kištis. Kur darbininkai at
gauna užtektinos algos, valdžia 
turėtų jiem* pagelbėti reikaiin 
gą užmokenuį gauti, gerai ap- 
skaitlinodauia ir darlatevią iš
teklių. Tokiu budu ne vienas 
streikas, ne vieno* riaušės g*, 
lėtų Imt išvengto*. Valdžiai 
darbininkų reikalui globojant, 
nrimliktą daug <&rvoa įvai
rina** lcraltutinybią agitaci
jom*. bniševMuaai ir tolygima* 
liguistiem* a pairai Aimanų.

Lietuvos Notos 
Atbaiiiai.

Roaeubaumui buvo prisaky
ta grįžti Lietuvon, bet buvo 
manoma, jog jam reikė* atgal 
sugrįžti į Paryžių, ir kaip aš 
suprantu, tai jte dabar yra 
ltaryžiuje * Taiko* Komisijos 
nariu. Toji Taikos Komisija 
nebuvo išvaryta iš Paryžiau*, 
kaip buvo pranešta Suv. Vals- 
tįjo*e, lik ją darbui ufaib*i- 

ninkai jautė, kad jie čia dau
ginu nereikalingi. Be to. Lie
tuve* valdžia luhai žingeidava 
išgirtai ją pranešima* iš Pa
ryžiaus prityrimą.

Tai Komisijai ai padėjau 
surengti įvairias audijencijas 

■su daugeliu Taiko* atstovų.

Čia reikia paminėti, jog 
Ališausku* grįžitama* į Lietuvą 
paidėute *u savimi keletą dėžių 
įvairių medikamentų, kuriuo* 
įteikė Amerikos Raudonasi* 
Kryžių*, jam pruteadėju* ją 
nugabenimą ypatiškai prižiū
rėti.

Bintamn* Paryžiuje *u savo

vę* tą telegrtaBą, kuri 
man siųsta premjero -------
vičiaus, stengiau, perkalbėti, Atarrtba nuoširdžiai ram* 

I lįsi! atšaukimas tos misijos tuo Lietuvių reikalavimu*. Be to, 
laiku, kuomet jokio kito Lietu-•* « F**

i vių valdžios oficijalio atstovo j
Paryžiuje viaaš aebavo, yra 
nrpmtingaa Magsnia. Ir pa
siunčiau savo ouoinonea j Avei- 
■ariją, prašydama* pranešti 
IJetuvo* premjerui, kad Vaide
liui ra* <ter negtvažiavo į Pary
ją ir I gvciaa leteH
Misijai pakol jte ao-

' atvažiuos. Aš daugiau nieko

Ix>rdu ir jo visu štabu. Keik 
čia palėmyti tai, kad Morri- 
Maaa, visais ii Proč. Lordo 
stabo narių, atkeliavo į Euro
pą ant to [uties laivo, ant ku
rio keliavo Šliupas ir Noru*. 
Jis buvo paskirta* Ameriko*

BaHiko
sutiko

*—*1 infonuaojiuis biuras 
norą »ykį teisingai išdėstė lie- 
ŽBVŽą pmirijl. nepridedama* 
testui ią adresu pašaipos ir pa- 
niekos, kaip lenkai yra [lapra,. 
tą daryti. “Daieauuk Cbicagus- 
ki" ui 18 liepos dieną palai
pine sekamą ją lufonuarijos

“Kaip komunirdcuojama iš 
M lenŪką ialtinią, Lietuvos 
valdžia, tarpininkaujant savai 
■bijai Berne, Bvrtearijoj, IŠ 
birželio dieną Aveirarijos res
publikos federalei valdžiai te
teikė notą, kurioj apreiškia 
apie derylių su lenkai* |»a|ri- 
mą ir išnaujo protrrtuojn prieš 
lenkų kariuomenės įsiveržimą 
j Lietuvos teritorijas, taipgi 
prieš lenką okupaciją Vilniau*, 
be lietuvių pavelijimo.

“Notoj toliau nirrUkiaiiui. 
kad lenkų kariuomenes užsilai
kymą* Vilniuje ir rivilės tol 
ditos ten įsteigimą* aiškini 
nurudo lenkų užgrotame tiks
lus. Is-nkų presą neliauja ar
gumentuoti už reikalingumų 
Lietuvą prie Lenkijos prijung
ti.

“Lietuvių valdžia energin- 
gai protestuoja prie* lenkų 
veikimo metodas ir dur >ykj 
pasiūlo lenkų valdžiai Is-ndrų 
kariuomenių veikimų prieš l»l 
navikus. te-t su išlyga prijm- 
žinti Lietuvos įiepriklau-onr. 
hę. Ik t jeigu to!., susijungi 
Ino pasiillijinins nenusisek*, 
lietuvių valdžia nutnrii.į gink 
lo pajėga atliuosuoti kilį nuo 
visokio svetimo įniršimo.”

TIUMP08 ŽINELES U
LIETUVOS.

Darbininkp Unijos.

Knd gerinti 2iil- jus 
kalu* apgiuti, dnibiiunlui 
ganirnojnsi į umjn-. 
riiubi ninku inkų uuij 
koj yra <bt 
bininkni te 
uiiijnF. kni t r

<

u

a|ue tai uvgirdi'juu ir Misija Kau. Ališauską ir su juo tu- 
I pasiliko tai. tesi Vslilmaaraa ****« karius* aš pasoe- 
'atvažtevu, Ltetateą drtagarijto

Kuomet Valdemaras atr*- bamhariueea. Jia buvę labai 
žiavo. aš pradėjau jam šnekėti!*’™ •■fo™oot*» ir vtaai už- 
apie Gabrį. Valdemaras tarė, J>atė 

kad ji* negali duoti Gabriui 
jokios oficijalės vieta* dėlto, 
kad laetuvo* valdžia su juo 
visai nesutik*. Bet vėliau*, 
ji* sutiko ant to, kad Gabrys 
gali daug ten Paryžiuje padė
ti, ir prašė manę* sužinoti a: 
Gabrys nurėžą apsiimti dirtti 
Lietuvių voMBai, kaipo priva- 
liška* asmuo, jeigu sutiktų, tai 
Valdemaras apsiėmė jį pasani- 

kK*ija. ji* labai daug dirbo., dyti. Aš norėjau Gabrį suras
ti, bet kad jte >a
buvę i ii Praarijoa.
Kaip | 
tiko, aš 
girdėją*

Kuomet Yda* atvažiavo, ai 
tąsiau tą pat darbą sa jo*, 
kaip ir m VaUiaim. Ypa
tingai vieną atsitikimą galinta 
paminėti. Patarus Maklako- 
vui, kuria ypatingai norėjo au- 
mUkti m U pulkininku Boa 
salų, kad jam tarpininkaujant 
Rusijos žmonės geriau susi
prastų ai juos suvedžiau, kad 
parodyti rusams, kaip Ameri-

atsteros, kad jie parašytą ir 
ut spnusdint ų dokumentą j 
Taikos Konferenciją,

ftjo visur, kur tik galėjo pri
eiti ir. siekas
kitas atlikti

ir

AiaateaL Bolšrvikai ūdrinę 
Kiaulių*, uždėjo kaotribucij** 
•Ji.isn rak. liet surinko tiktai 
JUlfM. Nor* viską stengėsi re- 
k vizuoti, kuip tai javu* gy- 

, Milius, liet žmonės vokiečių 
. išmokyti, mokėjo |>aslepti. 
i Pasitraukus iš čia bolševi- 
i kanis. apskritys pradėjo tvar- 
!Vyties. Išrinko Minulių miesto 
durną i» (*• narių. Iš jų 51 lie
tuvių ir 9 žydui. Miesto valdy- 

I Imi -usidisin iš ti žmonių; 5 jų 
Į lietuviai. 1 žydus. RinkimuoM* 
žiii.iik-s uoliai italyvnvo. Bnl- 
■nvo 75'; turinčių teisi** Imi- 
šuoli. Atėjus lietuvių kuriuo. 
iii*-iH-i. |«iliko ją džiaugstnin- 
gai. Velykoms buvo suruoštu* 
ImihIiii* statas, kur dalyvavo 
niie-to apskrities atstovui, ka
rininkai ir kareiviai. Sodie
čiai tam tikslui aukojo mai
sto italykų.

Neužilgo po atvažtevuno A- 
IamaumIu) Mialjot, HMcob*** 
m** tarėjo pasikalbėjimą aa 
Le Tetnp* korespondentu. Ta
ra* porikakėjiam ji* išrirriM, 
kad Lietuvių T*ryba bovvi 
[iri girm■illi* ir vfaai *^a- 
teakiaaai Lietavo* gyvmtoją, 
bet dabar joje padaryta per
mainų, sudarant koalicijos ka
bintą ir kadangi tame kabi
nete suteikta vietą žydam*, vis
kas ėsą gerai. Tai buvo ilga* 
riraipsais ir padarė 
surijąs Lirtuvią 
Kon. Ališonsira* už tai j 
iriai išrūgoje.

Kada to* žinios pasiekė Lie
tuvių vyriausybę, toji nieko ne
laukus atsiuntė telegramą, at
šaukdama visą Misiją. Aš ga-

Al VaMeaaarą taip pat suve
džiau au pulkininko Hoose 
štabu, kurio augšciauaiu mili- 
tariu padėjėju buvo Lt. pul
kininką* Bonsai, su kuriuo 
mes buvome labai gerai suri- 
paiiaą Waahingtooe.

Prie surašo šamotų, M ku
riate Amerikos lietuvių dele
gatas |M<lėj<> Valdemarui su
eiti. aš dar galiu pridėti A- 
merikos laikraštininkus. Be
veik viri ii ją ypatiikai buvo 
suverti j paišau n Valdama- 
rn arka aa bitais Mc* 
nariais. Ypatingai aš Aa 
pamintai Cntaban, karia 
su New Yock Time* ir Lte-

poriuatinį i Beriją ypa- 
prie Lecho ir Treritte. 
pasisekė išgauti jo visą

roti ir mirti ui visos tautos 
šventąją liuoaybę, ji* šiandie

I
i

ŠIS - TAS.

avo ret
ur 

) vairių 
Atneri- 
ių dnr 
tokia*

Pozerunai. Tauragei apsk 
Itel. 12 d. w 
tėjo pa, 
kuluv 
n«» ir
VHtin
HUHiji

i-ptyni vokiečiai u- 
M. Brinl.nianą ir rei-' 

kitiiišinių. sviesto, pi'* 
kitu. Nieko liviruvę. šoV'!

■ liHiiinilign i M. Brink 
ir |kiI* go. Tokių ateiti I 

buvo •taugiail*.

Kruonis, Kaiiedorių apskr 
no J?»IH m., tepk. 1 d., susi

liti. Pi

L

ar iš

Taigi Cliicagoje turėsime, 
unot pni.ų lietuvių, hiinlialo 
išleistuves. Matute, Cliirugo* 
tautininkai [ia*igamino skam
balą. ir nels-žiuo ką su juo <te- 
ryti. Toki sunkenyte- ant ją 
periu! I'ždnn- kurdai “ware- 
liouse'j” laike, taikė ir niekas 
neišeina. Susimaaė nuo skani- 
balo atsikratyti ir užversti bė
dą imt kitų kulunijų tautiniu-, 
ką. Iteaugijo* Ch i vagoje, žino-' 
ma, katalikiško*, tik po tauti
ninkų glolsi. kad nuo skamba 
lo atsikračius, net auka* deda. 
Keliauk sau, sveika*, i* mu.ų 
akių.

Tautininkai pučias: tina iš 
jų seimo dar liko trys šimtai 
su viršum dolicrių! Tnigi. 
Žmaoė*. draugijos, kurio* tau
tininkų wiman auka* siuntė, 
man., kad jos teks Lietuvai. 
Tautininkai gir.-»i. kad Seiman 
tūkstančiai auku suplaukė.

kad ir jų skambalą* esąs be
soti*. už pu važinėjimą gerai 
lupa. Ar iluug beliks aukų, 
kuomet vantas prisisotins!

Spėja, kad ne kas liks.

• • •

Tik jau ir geraširdžių kata
liką esama. Tautininką lyde
riai Cliicagoje- nnrisukę į del
nu* prunkštė, kuomet matė, 
kaip tūli kutalikiškų draugijų 
atstovai išsijuosę durlmvosi už 
Chicaginį M iiaą. o visa* kre
ditas tautininkam* tenka. Dn- 
Imr vėla tūli iš tą liečiu gera
širdžių gerkle* plėšo, beagituo

< darni drauKi.iuae aukų varpui. 
Ir vėla tam minkai rankn* tri
na. kad jie ravo tokių 
širdžių žmonių, kurie 
ninkama ju<>-ląjį darbą 
ka. tad viso* auka* ir

tenka. Pine busi

Pastebėtina dar tas, kad pa
čių tautininkų daugiau susi- 

. renk* į katalikų rengiama* 
prakalbės, negu į jų pačių. 
Mat nujaučia, kur verta nuei
ti, o kur ne.

Girdėjau.
“ Lietuvon*'
uždarydama* savo pirmesni 
dentisterijos ofisą, išsitarę-*: 
•‘Daliar subankrutyriu Chica- 
gos teik raiši m.”
« Go to it, daktare, go to it!

kad dabartini* 
administratorių*.

Bet

tautininkam 
tiw!

K»Tfi. 
lauli-

garbė

Giri
>»•( jie 
(Alni j

l

. * •
Lietuviai išvalė Lietuvą nuo ■ 

bolševiką. Beliko tik lenkus iš 
Tai atli- ■ 

gerovę
IJetuvo* bciš valyti, 
ku*—<larl-nn Lietuvos 
ir apšvietą kelti!

teisią neturi tie, ką kitas per-1 keršyti, į jo valgį primaišė pa
samdo. Visos teisė* įamdinin lems noodų. Bet kuomet vyiw, 
karna

Pasakojama, kad bolševikiš
koj Rusijoj viena* daktaro* 
buvo priversta* pasisamdyti 
tarnaitę. Daktarui ji nepatiko 
ir norėjo pavaryti. Negalėjo. 
Užtai, kad jte, kaipo aamdyto- 
joa, jokių teisių neturėjo. Ne
galėdama* kitaip nuo nepagei
daujamo* tarnaitė* atsikraty
ti, daktaras apsivedė su tarnai
te bolševikiškam korte. Ir ta- 
me pačiaoie korte pašote per
siskyrimą. Tokiu tai bodu nuo 
samdininkė* atsikratė.

v

ls. - tai išsitarė, kad apsiri
ko tie, ką “Vanagų” vanagu 
pakrikštijo. Sako, tinkamiau- 
siu* varria* butų šeškas. Gel
bėkit! Greičiau periamų. ode
kolono;

:o

<

• e
laikraščiai rašo, kad joki į 

scenos komedija neviršija gy
venimo tikrųjų komedijų. Vir
šuj atpasakotas nuotikis apie 
tai liudija. Bet ir Amerikoj 
Įiannšių komedijų pasitaiko. 
Mtai nesenai Uhiengoje teisme 
atsidūrė keistas nuovykis.

Vyras padavė motelį teis. 
man už tnnelkų dam .vną į jn 
gnlvą. Vyrui hesiraugiunt val
gyti. ji nei iš šio, nei iš to 
trenkė puodu galvon. Supykęs 
vyras teisme prašė j] nuo to
kio* tuotera atliuosuoti. Be* 
kaip teisina* moters p*i*v iš
klausė. perskilo- nedavė.

Moterį* hopomUiojo. kad vv-

apie pibėiuroą Sokrato netari. 
Kaantippą! Sako, ji taip pikta 
buvusi, kad patarlėn inėjuri.

Sokratas sykį parsivedė 
draugą į svečiu*. Bcaivaiši- 
nant, Ksantippa supyko. Ji 
netik torielka* daužė, bet atvė-

i rasi vandens viodrą apliejo ir 
Į Sokratą, ir svetį.

“Nepyk, drauge,” tarė So
kratas. “Pakentėk šį sykį, at
simindama*. kad nūn tai kas
dien kentėti prisieina.“

Laikraščiai rašė: “Presden 
ta* išgelbėjo dieno* šviesą.“ 
Nežinojau, kad 1‘rezulentas 

ų jog dienos ėvie- 
galėja Brt man 
niau. iš kur atši

taip gali

J. š--ai



J. Dantis, A. Lauris, J. Pau-
V. Miė-

dsL? 1L fluZ^Kraša,

Krušicosė, P. Mikolaitta, kun. 
P. Ijipelis.

faž doL; J. Stačius, N. X,

Ps 1 dsL: J. Kriokauskas, 
J. Kluonis, P. Labanauskienė. 
A. 9ervitauskis. I. Rusva, A. 
Btagtis, J. Vaiaaaskaa, E. Dri 
vikienė, J. Embergas, 8. Kiu
žas, J. Pivoriūnas, L. Aleksie- 
junas, A. Ukša, A. Steponą 
virta. J. Plerpa, B. Brilita, V. 
Savickis, J. Makaris, K. Stul
pelis, J. Daaltaa, A. Aimk e vi
rtus, J. P, J. Hamuliaais, K. 
■u «^S »WĮ a - a sarr-- /V ■JlKTVMUlNų A. ONpCiMVjriUM, 
J. Sukata, A. Niekus, M. VU* 
kevičiutė, V. Žiogis, K. Stru
mila. Peciukaitienė. J. Nenaul.- 
štiš, Rarkauckas, A. Rimkus. 

msjwtemė. V. Mikaevi. 
fataackis, Gedvilas, A. 
J. Gsods, P. M rijais, V.

U Vyrtų 
skyrius, prima nuo vakaru, 
įvykusio liepų. 13 <L, apie 
*23.00, surengė išvažiaviuų 
16 dienų, L m. Vietų tarėjo 
tmsiakyrę labai patogių—pri< 
lietuvių kapinių. Ten pank 
sninose laidė, bovinosi. link 
sniiiitasi iki 8 vai. vakaro 
Seki teini didžiųjų pavyzdį ne
apsiėjo be programėlių. Vieni 
prakalbėles sakė, kiti eiles dek- 
bsnavo, dar kiti solo-duetus 
dainavo. Pagaliau., pu vado 
vyste vietinio vargonininko, J. 
Brazaičio, sudainavo jaunųjų 
vyčių choras keletu dainelių.

Atsižymėjusiems buvo dali 
narnos dovanėlės. Daugiausiai 
jų Ipimėjo mažutė vyto Joniui 
Miėiudaitė. Ji “subytino" ki 
tas prakalbėle, bėginiu ir šo
kimu. Taip-gi gražių prakal 
bulę jiasakė O. Juuzaičiutė.

Išvažiavime dalyvavo guru 
kleb. kun. L. Briguianas, .vė
tys gvrb. K. Gedvilas, viato- 
ras-moky tujas St. Viaturs Cul 
lėgo, Burbuliais, 111.; Pr. Ju
ras, vargonininkas J. Brazai
tis, Jurgučiutės ir šiaip kele
tas L. Vylių organizacijos na- 
rių bei motinų. Visi laimi g» 
tėjusi jaunųjų vyčių žygiais.

Pampi jonas

i

WATERBURY. CONN

Liepo 1919 m.
Petro

Dr. D. J.

DrjMBun-

VBBT4ILU, ILL.

ĮVestville, tai vienatinis Suv. 
Valstijų miestelis, kur yra 
taip didelė pro|H>rrija lietuvių 
gyventojų. Per tai visi miesto 
valdininkai yra lietuviai. Nu
ėjus |ias miesto majorų bei krn 
►ou kalbėk lietuviškai kaip 
kad Lietuvoj ir visus reikalus 
galima atlikti savo prigimtoj 
kalboj.

Jeigu ėia lietuviai daugiau 
protautų, plačiau žiūrėtų gy- 
M'iiiman, taila sueitų vienybėn 
ir išnaudotojam, uebulų vie
tos. Kada n ngiamės prie aa 
vystuvaus gyvenimo ir deda
me visas |Mstangas, kad j*a- 
ihuosavus nuo lietuvžudžių 

lenkų. bolševikų l«’i vokiečių, 
mos įtarume didžiau*] prasi 
žengimų netik prieš Dievų.
l-t ir prieš tautų, pasiduoda-1į"’* 

mi suvedžiotojams vilkams 
avies kailyj.

I.. Vvčių 83-tn kuopa uoliai 
rengias: prie teatro-koncerto. 
kuri* įvyk* rugpjūčio 10 d. 
Pirmiau* nariai skundėsi ne 
turį scenarijų mirs salo ir pui 

i*ai»ė puikių sev

kooslstaomal. Turi! 
bonui ir automobilius.

Tulpei didoant dalj rraby pa* 
••f >1<rhom«.

3307 AUBURN AVĖ
P ta ase Drvrar <1W

................................................ H

audrinki- 
ltepoa tt d, 191! 

uu, 7 vaL vakare, bažnytinėje 
svetainėje. Kviečiame visas 
nares, ir kurios norit prisira
šyti prie kuopos, atsilankyti.

Valdyba.

mos K UETUVOS.

(LBS).

orgijos.
pradėjo eiti pirmyn Panėrė- 
Iio apylinkėj, žmonės buvo nu
sigandę, bet dabar vėl aprimo, 
žmonės apgailestauja, kad į 
kariuomenę renkami tik sava
noriai. Reikėtų skelbti čia 
mobilizacija, kari sutraukus 
tvirtesnį ir pastovesnį etamen- 
tų į kariuomenės eiles. Sa
vanoriais niekas stoti nebeno
ri. bet laukia mobilizacijos.

Vietos komitetas darbuojasi. 
Jau sudarė vienų laisvanorių 
būrį, kurį išsiuntė į Šiaulius. 
Tiesa, yra ir darbo trukdyto
jų. bet šiems nesiseka.

Truskava ir Ramygala. Č4a 
stovi jan minų kariuomenė, ku 
ri neseniai paėmė šiuos mies
tu*. Yra ir kelio* dešimty* vo
kiečių l:ovo*c ypač pasižy
mėjo musų kariuomenė. \’o- 
kicriai taip|>at narsiai kovojo.

Žmonių ūpus labai pakilus; 
visi džiaugiasi, kad nm*ų ka- 

i nuo 
Įliolševikų verguvės. Kndn mn- 
*ų kariuomenė jiaėmė llamygn 
lij. dauguma jaunimo ėjo mū
sų kariuomenei j par- llių: net 
moterys malė Itėgančiu. hol- 

lševiku*. “Laisvė.” Kauna*.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI’
Ku tiktai iš Cicero nonte 

gauti "Draugų" arba paduoti 
j jį apgarsinimų, ar kok) dar 

(Mm) kreipk!'*: nrie n. 
Valančiaus

mttit

Amerikos Europoj Kūdikių 
delpimo Administracija pa
skelbė, kad ji susiorganizavo 
ir toliau* šelp* kūdikius kaipo 
Amerikos šelpimo organizaci
ja, atskira nuo valdiško* orga
nizacijos. Ji dirbs tų įlarbų, 
kuris buvo pradėtas Europoje 
Amerikos Mpimo Administra
cijos. Taip tai paskelbė Edgar 
Richardas, viršminėtos orga
nizacijos direktorius.

poje MfNMHbaijn* Hptno dar* 
has. Hcrbcrt Hoover’is su sa
vo padėjėjais. kurie dirbu jai- 
šalpos darbų, neveik per pea- 

haigus taibea derybomis ir jųjų 
darbas bus užbaigtas, bet da 
bar jie prisijisžino, kad dar 
Europoje reikalinga daug pa
šalpos ir kad sųlygoni* nenu- 
sistovėjns beveik kiekvienoje 
'autoje pasirodo negalėjimas 
apimti visoa sitnarijos be krno 
nors ]mgvlta» ir užtai musų 
veikėjai negali apleisti užim
tųjų vietų.

Svarbu tai, kad reikalinga 
pašvęsti dšag laiko, kad palai
kyti sveikatų ir stipr; l>ę pv 
liuosuotųjų tautų pusalkanių 
kūdikių, jau jaisirndė, kad gi- 
mimas mtaštoec šalyse per pus 
sumalė, kad pirmiau*, o
prie ta josios karės ap-
npiinkyttaa,. padidino kūdikių 
mirtis. KuVojąnt prieš visų

NKli BSAKyil V1MM 
kūdikius, taurir dar yra likę 
ir taippat Miką, kurie dar uegi-

ypatingai 
šelpti kndikiua, jau išsibaigi-. 
Amerilma ftejpūuo Administra
cija pripažindama, kad josios 
darima atkilta gyvaatj kudi-

joje, Gitai PtaSuHjoje. Ruma 
ui joje, J ugo-Starvi joji- ir Ame
rikoje turi toiiaas veikti savo 
pasirinktųjj darbų, kad |«lai. 
kyti gyvavimų Aznerikos ftel 
pimo organisasijni, atskiros 
lino valdiškas organizacijos, 
o labiansin. kad toliau* palai- 
kiu* kūdikių šelpimų.

Naujai js-rorgnniziiotos A- 
merikos Europoje Kūdikių 
Aelpinm Adminisl racijoj vy 
riausybi-n in> i na sekantieji di
rektoriai:

Julius H. Barne*. Celonet 
Alviu B. liarber, R. W. Boy- 
drn, Edu-anl M. Flesb. IVillia- 
m A. Glasgvv, Julių \V. Ilallo- 
well, llouard lleinz-, Dr. Vėr
iniu K Kollogg, Colonel Ju 
uie» A. įaugau, Edaard Riek- 
ard, Dr. Alonao 8. Taylor. Jo- 
bn B. Whitc ir Tlii'oilorc IVhi- 
tmarsli su H. Ifoover'iu, kai
po vedėju, ir E. Rielinid’u. 
kai|M> laikiniu vedėju iki su- 
grjžjinui Amerikon H. lino- 
ver’iu. Amerikoje orguniznri- 
jo« ii'iitras rasis įm> nr. 42 
Rroailtray. Netr York. <> Euro
poje w>ntia* Ims į.|>-igta* 
Ix>ndone.

Naujoji oiųaidzncijn 
uu* vieto* lietum 
čekų .lavokų nr kitų 
pašelpu* otganizaci;

gauti 
karia buun eariM aa Pašelpm 
Komirija Belgijoj, Surieaytų 
Valstijų Maisto Adauaistraci- 
ja ir Amerikos Aslpiino Ad- 
uiinistracija ir kurie yra spe- 
cijaliai maisto ir abeluo sušėl- 
pnuo žinovui.

Dabartinis darbas, pradėtas ; 
pradžioje šių lučių, bus galimu 
vartoti iki rugpjūčio nzėu. Dic- 
uinis valgis kiekvienam kūdi
kiui susideda iš valgomųjų 
daiktų, turinčiųjų turisto ver
tės juo kalorų. Nežiūrint į 
dšMį skašttų daitaaiakų ir su
sidėjimo su kitasris šelpimo 
draugijomis kiekvienu kūdikio 
uiuitiuiuius atsieinu jk> penkis 
oeutas až ki^riaaų valgį.

Visom darbai baro paskirt 
iš Amerikos Mpium 

Administracijos, MJUkl.tMlO į- 
vairių Kurojras valstijų ir gau 
ta apie *3U0JW0 iš Aasenkoe 
labdaringų žmonių. Kūdiki į 
raudasi sušelptų 2,700,<J(M).

Kalbant apie naujai susior
ganizavusių šelpimo draugijų. 
Ridiardaa išsitarė: “Kaii 
yra grri žiuouia, kad Hoover' 
te apgali dar susilaikyti nuo 
darbo, nes didžiuma sušelpi- 
mo, kuris buvo sumanytas iki 
nustojimui možių, tapo paskir
tas. ir kaip ibdiar dalykų siu- 
vis išrudu, tai maistą visiims 
atteka iki šių metų pjutės. 
Būt kai kuriose vatetijsoe, k. a. 
Belgijoj reikta speeijalta ku- 
<uKiy prttiorrjįjno ir maitini- 

mo, ir su tuo lloovcr'is bus 
kurį dar taikų, 

i įtintam akiria- 
lišteu šripiaso ir 

įa dviejų speeijaltatij.

i* Europos, kurie parodo pro
gresų ir darbo jiasckmes. ir 
tarp šių pranešinių į musų oTi 
sų. raudame laimi jausmingų 

daugiau kaip aa šiartnTZuiių 

iš Kauuo .”

firudei.U krautuvė <lrMy. <tr»- 
rety. tah«h'>. m Ida tni u. Ir* f*rr«m ir 
riaukiu mtnkMų ff>rlinD U«-ra |uu*ia 
dėl «ed«M4M taMdNv; prUtant ta |*af<a* 
time »*uas necali ap^dirtrtl llluata 
yra iMirMaa |>*r d<*ta4inta A<«
■tAeutada Cit W. I«lta M t.. Chlraju.

» 'X
Dr. L E. MAKARAS

I Art uita GrdilnM. ir Otraratti* 
ofteM. 1741 •. 4* Ui N<r*n 

V«Im4m » 1-1 ir T 9
Telefono boulcvsrd 1444.

I.Ctid’-n IM «*!«■ H“ W.-ad Mt 
Tal.foMa Yordo 7

ERNEST WEINER :
ORY GOODS

IBM W. <7th kamp. Wood tta. i

PinksMsPinkuos

V. W. RUTKAUSKAS
Dr. S. NaikeSt

l

Dr. G. M. GLASER
l*ruktitaao)a 21 matai

OCtaaa >144 Ne. Mn—a M.
fe-rU- X2 ro M.. Čadrom. III. 

ftpnru a lotąjį
MoUnAAu. vertiku, taipcl r lira* 

•iaku brv
OFINO VALASItf»r Nuo > rtl* 
>tu it. nūn 13 iki : i— !•*«<, nuo : 

iki t raliui J* t takam
Ncd«b- uia nuo » Iki 3 |»" 

TaUfuoaa Y-rda CIT

Dr. M.T.Strikoi’u
umtuvim

I

Tt«M<’žkaa PtšUšaaa 44

OR. W. A. MAJOR <iVI»VT»MM< IK
< MIKI lUil* 

<»rw«u Iltie MktafcM 
iA4yM B:M Iki > !**><• — i M 

l*v | t<tM — <:<• iki »akar«.
I X*4aU«MMla AU" 14 iki II ihrrta
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CHICAGOJE.

Autradienii. liepoa SS d, 
Marija M.gri.lan. Plitimu

Trečiadienis. liepos 33 d.. 
St. Apolinaras, vysk. kauk.

DARBININKAI PROTES
TUOJ A PRIEŠ SUARĘS

TAVDtĄ D4DŪSŲ.

M. Mikšaitė,

TS WEST SIDE.

k et vergų Ar. Kryžiau* parap. 
svetainėje.

K CHICAGOS LIETUVIŲ Drabužiai, kaip
greit -nr.-nkambr ganėtinas jų

8«MVi
Ar. Kryžini parap. jau su- 

siorganicavo Uriuvos Rando, 
nojo Kryžiaua Rėmėjų sky
rius. Jis žinomi kreipiasi j 
Tou-n of l-ake lietuvius pra- 
ėyilania* aukoa. Taip-gi tiki
si, knd ktekviaapa liotavia įatoa 
j skyrių, uMtaakėdamaa vie
nų dolierj metam*. Tikime'-*, 
kad lamistoa nrot-akyrite gai
lestingam darbui — dabar da
romai drabužio avaliaių ir ki
tų itlk.Rnn Įkibtų rinklia
vai.

Tat. Derbiam.. <-nbrn«kime 
remti tokį garbingų darbų dėl 
saro brolių 
tanėių Tėv 
daiktai* Kris ^rnef ragpjnėio 
mėnesyje. Vitme aukojamus 
daiktus, kaip drabužiu*, ava- 
lines ir kitkų taikritėa atnešti 
į Av. Kryžiaaa parap. moky
klos kamharį, vakarais nuo 7 
iki 9 vai. Komisijos narys per 
tų laikų priimiaėe ankstu

Pasitikėdami Temintų gai- 
leėirdyhės d

1*ra*-ilo šeštadn-nio popietį 
keli pb'-ikui užpuolė IVrfec- 
l'mn lb-l<ling t'*i.. 2-'i<tl }V. 4S 
L’;d„ ofisų, kimine! ten Imvo 
|uii\>-žlii apie |w*ra tiik-lnnėių 
•lol. apmokėti darbininku-.

Ofi-ininkni tikėjosi užpuoli- 
'iihi. Tnd tuo tikslu viduj ofiso 
1 Imvo |ui-talytn- |silirm<tna-.

Kuoioet plėšikui išsitraukė 
r*-iolv«-riu-. prė-šai- save p'i 
malė tsiliciiioiių. Dumi Is'-gti. 
įsilipo laukuuesan jų nutoino- 
biliun ir ėmė dumti IVe-tera 
nv>-. į šiauriu-.

I*<>licih>>ii:i -•'-.lo I ■■lii|iniiij<> 
l>i<-xid*'iil» aiilomobiliiin. Vy
tas! ir Šaudyta m-t ligi .19 gat
vės.

A airy tojau- atrasta- Įsim*—• 
j tas aiitomobiliu-. Iluvo sus- 
į kylėta- kulipkomis.

I

Suv. Valstijų vyriaiisylst j- 
sakymu suareštuota |*-nki in- 
dusai naeijomili-t.-ii. Tn- įsi 
daryta reikalaujant Anglijai.

Cbiragie Itnrl si Fn lėmei ja 
snsirinkiim- |«kėlė pioti-tn 
prieš nreštai imu tų nidu-ų.

Proteste Darbo Feihtneija 
pažymi. kad toksai |m*a-lgi 
ma* nesutinka su San šalie- 
tradicijomis, knd tie iudti-ni 
darbuojn-i už duris* žmonių 
paliuosavinin iš |*i A n iri i jo
tiniai jos.

L. R. Katalikų Vienybės 
Centro nepaprastas (extra) su 
įtrinkimas, labjausiai kaslink 
siuntimo delegato j L. R. Kat. 
Federacijos seimų, Woroester, 

ninke liepos SS d., vakare. Die
vo Apveiados par. svetainėje, 
Chicago, IU. Laukiama kuo- 
daugiauaiai delegatu ir veikė- 
iv-

NEDAUG AUTOMOBILIŲ
PAVOGTA.

DETEKTIVŲ AGENTŪROS 
NENORI, KAD KAS JAS 

PRIŽIŪRĖTŲ

Praeitų savaitę tliieagoj*- 
pavogta išviso tik 12 antenų*- 
bilių.

Nežinia kodėl vogimu- MI 
mažėjo: ar vagilių -kailliu- 
turėjo sumažėti, ui gul aulo, 
mobilių navininkai tinkamiau 
apdraudžia savo mašina-.

Gaisras sunaikino Nationnl 
Malt C<wn|«ny bustų, 122 gal. 
ir Imlu* Kliorr geležinkelio bė- 
kUi-

Ujr"

I
I

Cliiragtije gyvuoja kelius 
privatinių detektivų agentū
ros. Jos viskų veikia savaran
kiai. Nieką“ nnų m-kontroliuo- 
ja. Nieks- nežino. ka j*e da
lu. nr kokiu- durim- dirba. nr 
nešn kokių mindų visuoiuenei.

Tud miesto tarybai lauiuula 
-umnnymas. kari visos privati
nių rietektivų agentu ros peni- 
tų miesto priežiumn.

Tos ageatupis už|rrotcstavo. 
Sako, jos dirimnėios naudin
gus darinis, bet nenorinčio* 
Imt miesto kontrob-je.

Vargiai gelbės kų tie protes
tai. Nes šiandie niekam neži
nomi tų agentūrų darbai. Te- 
ėia na jos daro bitinį. Jo* tnrė- 
tų parodyti savo nuveiktas

KK.A3 
30213 
22 R. 
25.61 
36.4b 
2X» 
10.99 
20.90 
19J1R

Rėmiau telpa surašąs aukų 
rinkėjų, kurios rinko Lnh. Hųj. 
viešoj rinkliavoj. birželio 16 <i. 
11. Runkelailė.... 
V. Luckuvicnė .. 
M. Radzevičienė.. 
K. Kciraitė..........
C. Juškaitė..........
lt Alekncvieaitė . 
A. Krotkaitė .... 
A. Gelažaitė .... 
J. I’ocnnaitė ....
R. Radaeriėiutė................. 16.99
M. Franckevifiutė............. 11.91
S. Grigalienė................... 5215
J. Filipaviėienė............... 1,<V
K. Kiskuninkė ............... 7.75
Rtogintė ........................... RS

Av. Antano durnoje aukoje: 
Ona Gaidaitis M-Oft
Po 2 dol.: P. Makrika, A. K. 

Purius. K. A. Pi lauks*.
Po 1 dėl: G. Orauaitnl. J. 

Družna. J. Mikaliunas, A. Na
vicką*. I. Radarvičia, A. Fob- 
»ma». K Migants, A. Vaiauiu. 
F. Ligveiria, F.

Namuose |si nunu 2415 New- 
eastb- avr. ek-plitslnvo kero- 
Mninis periu*. Tni įvyko nnl 
antrojo namų augšto.

Pakilę* gaisra* užilarė iiė- 
jimų laukan dviem mergelėm 
seserim, 13 ir II melų, t'a- 
therine ir Vivinn Kaus.

r Abiilvi šoku prr langų nuo 
antrojo augšto ir mirtinai mi 
attridė.

Nuvežto- |mvieto ligoninėn. 
Kakonui. nejiagysiančios.

GERAI PRIMIGO POLIO 
MONAS.

KRIMINALIAI TEISMAI 
TURĖJO 2 896 BYLAS

Pietinių |«urkų |s»licmouaa 
Edsnrd (’ougiilin uitų dienų 
anksti ryte tirnnt parke pab
rinko gražių vejų. atsisėdo, 
nusiavė n vnl i m-* ir -magiai 
primigo. Jam miegant kažka- 
ėmė ir pavogė avalines.

Išbmię- |s>li<-moiui> su vie
nomis uolėtai* uudumė sker
sai Micliignn Isiulvanki. Tenai 
t iltiniu liešlmtyj pas nigerj 
gavo ĮKipniblu* rols-riu- 
tnip nuvažiavo mimo.

Kaip gi ėin l’liicngo guli 
tėti gerus |wlirmunu*.

•evifia. A.
Pirmiau
Viro Ubo S340N1
Airdingai ačiū viri 

tojams ir aukų rinkėjams.

Prierašą*, ladslarybės iždi
ninkas gavo dar keturis riilir 
rius iš Neptintos Fu n p r-, bet 
apyskaitai už pirmų pusmetį 
•sant jau spaudoje, šitie ketn- 
ri ilolieriai tapo prirašyti į 
a; tn> pusmečio įeiga*.

Kuu. Pr. Bnžya.
l-alst. Centro iždininkas.

ir

tu

MI Smogtu nubausta kalėji
mu.

ATRASTAS NUŽUDYTA8
PANAKTINIS.

Kriminalini I 
goję praėjusiai* 
rugsėjo, 191 S. 
19191 turėjo 2?

MI žmogų* r 
jiluli, gi 7-L‘ |«n 
mni.

Alsini ryte žale varių Ridgr- 
way <jm-t (’om|uiny dažų 
dirbtuvė- idniMn nušautu* to- 
dirlunvė- imnaktini* linu- 
l’lIMIlll—etl.

I'amiinta Jirlituvė yra 
milu. 2514 W’est 49 plnis-.

|x> I

"PAŽANOIUOJA” COOK 
PAVIETAS

SURINKTA $358,000.

IGnlinm •Ingiai |<i*.akyti
kad <’*s>k |Kl \ ifl.’l-. |H kuri*
priguli < 1 tiru L* i*. /.Miliai ••jut
XIIIIC 11145:1 ’ Ne. pilu itin> III*’

tai- (1919 1‘iį ėin vrn įvyk-
mivIH •• t tikptnn''ini |mt

I* •

t

t liienuu- Katalikų Ijilslnrių 
Draugijų Sųjutigo* Comlun 
i ki -urinkln $.’“*9.i**t. Fondnn 
> ■1111111 -iirinkti <7-"*< •.••••. Kum 
pmiiin —-Un.

ITALIJA NIEKO NEGAUS 
KINIJOJE

Lietuvių Raudonojo Kryžiau 
Rėmėjų Skyriau Sv. Kryžiau 

Parapijoje.

I- Lietuviu* valdžios prane
šimų. iš Lietuvos laikraščių ir 
ateinančių laiškų žinome, knd 
Uetuvoje yra diiielė štoku 
maisto, vaistų, drabužių ir a- 
valinės. Kariuomenė ir žmonės 
neturi avalinės, priver-ti avė- 
t i medinėmis kliini|n'-niis ir 
vyžomis, o daugeli- neturi iin- 
kanm drabužio. Taip-gi stoka 
gydytojų.

Akyvniltdoje lokių Lietuvos 
iieluiniių. Lietuvoje susiorgn- 
nir.'ivo •”Itiuidoiui-is Kryžių-"" 
kariuomenei ir žmonėms vnr- 
guoM- gelbėti. Ji- mažai tetų 
ti ištekliau*, kad visu* aprū
pintų. Ji* ntsi-aiikė, knd Ame
rikos lietuviai, būdami gere* 
nė-v -lylygoM* už Lietuvos žino 
ne*, ištiestų pageliai* rankų

'Lietuvo- broliam* ir seserim-.
Atsilie|siaini į Lietuvos 

"Raudonojo Kryžiau*"" pra- 
i žymu*, lim-rikoje. prie Tail- 
1 to- Fondo. kniĮsi ėartrriiioto- 

> orgamiarijos, -u-itvėri sekci
ja nešti pugelbų Lietuvos Rali 
danajam Krežiui. Susitvėrė

t ’»ok p
UpMVtsI

per I

Paryžius, liepo* 19. 
iri- Au-trija buvo turėjusi 
»tie< -i į.-i Tien T-im-. Kinijoje. 
Tų kotiee-ijų dalcir norėjo

• <t ititi If'ilitii lli-t tnlki

Pirm

4

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS )

■-e

pigiai ii priežasties ligos, lie- 

<1 inkai stori ant kalnelio Mi- 
mai* upeli* bėgų. Paminosių 
arba mainysiu ant namo Chi- 
eagoj. Atsišaukite paa 

1SS7 W. SJ 11,11

A. L. R- K. Mųterų Rųjun- 
ga 21-ma kuopa turės saro 
pusmetinį aasiriMdmų seredo- 
jr, liepos 23 <L, S vaL vakare. 
Huririnkimas bua labai avar- 
Imi. nes yra daug svarbių da
lykų svarstyti delri buriančio 
seimo, taip-gi ir laiminiško iš
važiavimo ir daug kitų. Tai-gi 
sųjungietėe, ni į—Ii Mite at
silankyti į susirinkimų.

M MIHatM, Mt ražL

Wp.Liet. Raud. Kryžiaus 
skyr. susirinkimu įvyks ket
verge, liepos 24 A, 7 JO vai. 
vakare. Širdingai kviečianti 
atsilankyti tiri nariai, taip-gi 
ir tie. kurie nori prisirašyti 
prie taip prakilnios draugijos. 
Susirinkimas bu* Av. Kryžiaus 
liažiivlinėje svetainėje.

M. Mikžaitė, nut. rait.

DRABUŽIAI PABRANG8IĄ

New York liepos 20.—Ame- 
rican Ctothing Designers’ A»- 
►ociation metiniam suvažiavi
me pranešta. ,iog nteirmneiai* 
metai* viršutiniai vvratns dra
bužini pabrang-ių ŪKI nuo*.

IV. KAZIMIERO DR-TES 
Shebcygan. Wii. 

Valdyba* Atimant:

Pirm. J 
New York.

Viee-pirm. Juozas Bnbni*. 
8o. lOth St.
Fin. irk r. Jotis* Kuniroob, 
Alabania Are.

I’rut. srkr. Ksaimirm Smai- 
džiunas. 1017 Suifta Ale.

lid. Antanai Ciiauckaa, 1318 
New York Are.

Kis- rl..t> Karimirras Lakti* 
ir Jonai Joėla.

Mirūiikn Pranu Uiurirtla 
Susirinkimai atsibūva kai antrų 

nrdrldienj nirursio.

1117

I GATVEKARIUOSE Už 
TRANSFER8 IMAMA 

2 CENTU'

Neu York, *

•4
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