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Lakunu išperkamu nuo 
Meksikos plėšikų _ _ _ *

Kas bus daroma su Meksika?

VOKIETIJOS POLICIJA OR 
GAMBUOJAMA AMT MI- , 

UTARIMĖS PAPĖDĖS.

ANGLIJA PRIE4 MEKSIKA A • 1 | 1 J

vuuBUDiAisu Anglai lakūnai bombardavo
Kiek o jis nepasakė Airijos 

reikale.
Visa kampanijos sunkenybė 

teks S. Valstijoms. Kronštadtą

LAUKIAMA BUOKYETAMT 
LAKOTŲ.

BMkalMjMM valkti ko 
atidėliojimo.

n Paso, Tex., rugp. IS. — 
Anot armijo* valdžios užtikri
nimu, vakar vnknre i*,
pirkimą* už lakunu leitenantu 
Peten-on ir Dovis pristatyta 
Kirkpatricko krautuvu, mie*. 
lelyj Camlelaria. T«U arti 
Meksikos ruliežiaus.

Čionai tvirtinama, jog nliu- 
du lakunu šiamlie jarieš rylą 
bus |aliaooxHu.

ai nesmagumų ir nuostolių S. 
Valstijom*.

Karta sekretorius Baker 
vakar visų dieną buvo užim
ta* įvairiuose militarininoM* 
<le|>artaiiM*nt ww.

IM tų visų konferenciją pa- 
sekna'-* nežinomo*. Karė* sek
retorių* atsisako ką nor* aiš
kinti. tarti savo nuomonę.
Jis pažymėjo vakar, kad kuo

met lakunu Ima | M Ii no*uotu, 
tuomet ji* |mskell>*ią« mvo 
nuomonę. Kitni|i< nieko negu- 
linui sakyti.

CoblOM, Vokietija. rug|u 19.. 
—čia aawvBi'*nni turi žiniig 
kad Vokieliji'j*- jmlicija imta 

Inrgnnhnoti tiesio-; nnt militn- 
irinė* |u<|Mšiė.-. Ia-yra priešin
ga išdarytai ir imtvirtintai

PMffm'dM* vyriausybė.

Išpirkti nuo |>l<'-šikų lakunu 
reikalaujamu* pinigu* |**k,vr.' 
(■t i vyriausybė.

| ('amleUria pinigu* nuvežė 
miestelio Maria, Tex_. tanko* 
vira-pmudenti* ž'<-anel1 su 
stipria militarinė sargybai

T

paskelbė. jog kariaameuei ne- 
paskelbta Juk ar į enk vmai vmk • 
tl

Išpirkimui reikalingn* pini
gu* užvakar veikiai suaukojo 
Big Benai a|i*kriėio covlioy’ai. 
Bet |Hriinio militarinio <l<-|«ar- 
lane-uto kumeodanlas, gi-u. 
Diekmaa. pmdudbė. kad emr. 
boy'am* aukos Im* sugrąžin
to*. Kės vyriausybė |m*kvrv 
mm

Reikalaujama tuojau veikti.

MaeMuftau, rugp. 19. — 
Vieto* ofirijulėsr sferose kal
tams. kad vyriausybė turėtų 
veikti Is- jokio atidėliojimo, 
m-* Meksika jau gniui pndariu-Įsyln-.

šiandie svarlnausiaa daik
tas Rauti žin’19 ano |mėių la
kūnų. Visiems yra imlumu 
žinoti, ką jiedu pasakys 
kaip jardą papeoiuaia |dėėiką 
rnnkosna.

Nuo lakūną pranešimo pri- 
gulės visa* vyriausybė* veiki
mas. <>i kol lakunu nėra liuo-

nei Mokyti.

Kų sabs tetav Daria ttm.
I-a k UBO 1 tuvis tėvas, Ižr. 

tVnldrvn B. Illavis gyvena 
Stndlimore, ('ai. Jo sutinu* li
kimą* skaudžiai jį užgavo.

Ji* išmetinėja mu»ų vyriau- 
syhei, knd Meksikoje šiandie 
tokie daiktai veikiami.

Kuko. rasi, pastarasis atsi
tikima* įsigalinus pažadins ša
lies gyventojų* ir tuojau* l»u* 
pradėta* veikimas prieš pik
tadarius

Dr. Iluvia apsiėmė pat* iš
pirkti savo sūnų. jei to neim
tų galėjusi atlikti pati vyriau

DRABUŽIAI IR AVAUNĖS 
LIETUVOS ARMIJAI.

BOLAEVTKAI KUEUDR GOR 
Kl-

(“Draugui" telegrama).

Kew York, rugp. 19. — Iš 
Pnryžiiiu* knįdegtumejr, rugp. 
17, sakoma:

Diiieli* žirninių būry* pulki
ninko Tatai-Kelpšos priežiūro
je Bonlenuv'c (Brunetai joje) 
krauna j laivus prekes iš ame
rikoniško* armijo* snnaUių. 
To* prekė* Im* pasiųsto- l.ie 
tuviui per laippalie.- ( f).

Drabužini ir avalinės Lietu- 
vo* nrmijni juu pn-ių-la. Vi- 
kn* turi Imt *uli<*lm>lu ligi 
rytojau* vakaro, kadangi ry
toj amerikoniška armija np 
Iridžiu Bordeiiui’ą.

Lietuva *u pasiilgimu lau
kia tų pp-kių.

Liet Inform. Biuras.

Londonas, rugp. 19. — tai
kių ladšcvikų kariuomenė uu- 
tvėrusi žinomą rusų raralinei- 
jonierių Muksimą Gorkį ir nu
žudžiusi. anot pranešimo soei- 
jnlistų laikraščių Berlyne.

Pastaraisiais laikai* M. 
Gorki! veikė išvien su rusų 
Isilsevikai*.

BOLŽEVIKŲ VALDŽIA KU 
SPRENDĖ AREŠTUOTI 

K0LCAK4

ORAS
RUGPJŪČIO 19. 1919 M

Cliicago. kiuikIk- ir rvt<

Londonas, rugp. 19. — I* 
I Maskvos Is'vieliu telegrafu 
pranešta. kml larlševikų val
džia admirolų Kolčnkų ir jo 
kabinetų išskyrusi i* įstatymų 

Įir savo agentam* į-akiu-i. |m 
Isitaikiu* progai, suareštuoti 
| Kolėaką ir visu* jo kabineto 
, įtarius,

Madridas, rugp. 19. Kara
lių* Alfon-n- |»nlvirtino įs
tatymų. sulig kuriu l.pnmja

Washingtoa, lugp 19. Ku- 
<langi tanių sąjunga dar negy- 
vuoja, ti«l*-l Anglija |irieš 
Meksiko* ptvrideiit-i t'nrmn 
z.-i Veik- įsmilai -u S. \ ai 
Ii jomis. Kitais žmlžiai* ta- 
Irisai, veiks per K. Valstija-. 
To veikimo sunkenybė* lm- 
užkrauto* ant mu«ų vyriati«y. 
Is**s.

Beįeini* veikimą* nrišv*ąig- 
tinas. ne> Carranza kiliai daug 
pia«iži-nges ir pri*š S. Vnl*1i 
ja*. Sakoma taippat. kad An 
giijai |wigell*ui ei* l*rnnrnxi 
ja. Xe* visų ralių reikalai Me- 

Ikaikoje atsalai* did*-lin |mvo-

Londonu, rugp. 19.—Pirm 
kelių dienų bara žinoma, kad 
kaip vakar |mrlammte turėjo 
knlbėti preinjera. I.lovd 
George. Ji- turi-jo kalK-ti apie 
darbo ir ekonomijos reikalu-. 
Talei j parlamralo galerija* 
prisirinko daug publikos. Antai miė*te Ca***-I tokia

Daug žimmių mrlamentan 
sutraukė .Ur ir ta*, nr* buvo Ji “I*™!’'"*" H"-""
manoma, knd premjera* šį tą * šn.dnvai* ir užlai-
jmsakys ir Airijos klausime. k<M"“ ^«"l' k«ri.m-

Bet premjera* kalhėjn tik i"’’’*''' 
apie Anglijo* |>rvkvbn* raiką- i U- |ml danHiia ir
Iii*, apie jo* imlllstrijo* ,audei VaBrtijra mRratu.ee.
ją. inėmua kasyklų pr»l.|.-im.-.1 An,cr'k,,~" *'

Tarp kitko ji* lwi„n..j.ų'‘‘uuoja 'a*ir. <ų nmnjų .irom- ---------
kad Anglijai karė atsiėjusi 3«t " «•'••**« |«tirli. jogijnn.milij.nl, Uierią. SEmėJ H '•krW"-' U"’' M‘**i?*. '"J

ton amnaa dalia išleista vien l,,:a l",’'c'i"- 
tik išnaikinimo reikalams. '

T'iiip|uit iKižymėjo. jogei at
maina iš karės j taikos -lovį 
užim-iaati tokį laikotarpį, 
kaip atomiaa iš taiko* į karę.

Pasakė, jog prekių įvežimo 
rararžyma* Anglijoje pa*i- 
Imigsiąs rugsėjo I dn-nų.

Antai mėd-t<- Cassrl tokia

Austrija nenori išduoti 
ungarų bolševikų

BOLtEVTKŲ TVIRTOVĖ .. 
KROKŽTADTAS LIEP 

SNOSE

AUSTRIJA NEKOKĮ KDUO 
TI UNŪARŲ BOLAEYIKŲ.

Angių lakūnai pasakoja apie 
pavykusius žygius.

kra-ėtu* Anglija pa-ių-ianti
Prūsija veikia atskirtai. b"- T,i

l-.di.-.^ raikai.- Prūsija i.-i "'JM, k
kia atskirtai) nu*, kilų Vokie- . """ ' 7' J”'”.'

valstijų, Meks.ko/. ne,.,
1‘nisijoje Inlieija emlaramn ”*•7

tiesiog garrfžnaai- ir kaip *

Gelsingforsas. rugp. 19. 
Anglijo- lakiniai, katrie l*-n 
drni teikia Įirie* Petrogradą 
•u |iri>*šls<l^-viki.škni- ni-ai- ir 
estai*. pn»-itą trečiadienį per 
keturiolika valandų tsmikir 
davo žimMiią l’u-ijo- tviriuvę 
Kronštmllą. kuri yra Isdlevi- 
kų rankose ir kuri gina l’et 
mgradą mm jūrių šono.

Vienna. nigp. 19. 1'n gari jo*
I. i*<iaiy*lė* miiii*leri* atsiun
tė Au-trijo- leiMlnrystės mini- 
storiui įsibėgusių ėia angarų 
Isdševikų sąrašą ir p-ireikala- 
i-o juo- siian-štuoti.

Austriju* mini*1eri» nt*akė 
l'ngnrijni. Pažymėjo, kad au- 
-trų valdžia alls'gii-ill- Isilše- 
iiku- |Kilaik«> privz.iuroje. liet

Amey. Kinija, rugp. 19. — 
Čia gyventojams pritrūksta 
ryžių, svarbiausiojo kasdieni
nio maisto. Pavojingu stovis.

Amu gautų žinii.u dideb "v<“ri raikab. juos an-Mmdi. 
Knmštmlta *lali. liejamose. ! Tnippnt |*a-akė. kml Austri-

Varnu žygiu iš X Inkstytuvų 'ja negali jų išdatdi. kaipo po
li ka- litarirs- jmlieija organiziaijaiim |uman*tn daug ek-|tliielmtjaii. Ilitik*** n.us-nii. Kn. kita Imtų, 

'ėių IhiiiiI*u tvirtovi'ii ir mirs- |jri jie butų kaltinami atlik, 
tau.

Nuo jūrių žiūrint Krotištad 
ta- atriMlo kaipir li<-p-n"jauti- 
|**'iiis.

Alsjmii spėjama, kad didės-(Kirkviemis 
m- K runšladlu dali* ta* sa- 
rui ikint a.

Prii-š lakunu* bolševUmi ;m- 
vartojo armadas. llH be jokių 
|rt-<-kmių. Tik sugryžtant lu-1 
killiaiu* į savai tazę jūrėse j-! 

{vyko iH-lnimė. kmuiiet a«n- try- 
lak-ly 1 m ui -u-idauž*'-.

\'ii-mi- lak-lytuva- inkrilo 
juii’-iui. Žuvo du lakiniu.

garrifenavai* ir kaip_ _______ _________________...
riuoaie-nė pilnai išrengiama, viadaije knriiwmwn«'--. kokia -u- 
Sakoma, ta jaladijinė |*dici.ui lig sutarties uždniuadn laikyti 
bosianti vidujinių reikalų mi vokiečiams.
ntaderio
pavartoj
niams ra

Žinovai jog toji mi- ||ulicijujr.

•je ir lm»innli Vokiis'ini yra lo* nuomom'-, 
išimtinai viduji kad fnlkininkni nieko Idoga

nematys taip organizuojamoje |

kokias pikladnty-t"*.
C*ek»-.Movakiją aštriai ui- 

•Irainl*’- un-.arų l*ilš*-vikam( 
ieškoti |n-iegiau>ks> toj šalyj, 

ton šalin mojui 
talėevika* t nujaus 
atamas.

V0DET11A TUU mamia ir» «•*«««'*
mrijaliaarijo* narijuualių tur-UMsnncuL

Berlynas, rugp. 19. — Vo
kiečių nncijonali* -u-irinkinin* 
(Miiadiau* |a> ilgų mėnesių a|»- 
* varstymo priėmė savo šaliai 
konstituciją, kuri veikiai ims 
veikti.
Konstitucija sudaryta iš dvie

jų dalių. Pirmoje dalyje yra 
7 skyriai, gi antroje — 5.

Pirmon daliu ineina: Imperi
ja ir individtuilė* valstijos; 
reichstagas; im|*-rijnli* pn-zi- 
dentas; imprrijnlė vyriniisyl*-: 
imperijalė taryta; im|a*rijalė 
tei**l«vystė ir imperijalė teisda 
tlarystė ir iiii|M*rijnlė tei-dn- 
rystė* administ racija.

Antron daliu ineina: ludivi- 
duli* Is-n.liu* žmonių sugyve
nimas: religija ir raligijinės 
draugijos. n|i*victn ir mokyk
lon ir ekonomini* gyveni imi-.

Republikoniika vieipatiji.

Kon-tilueijoje pnž.ymėln, jog 
vokiečių iniĮM'rijn yra n-pulili 
kūniška vieš|Kitijn. valdoma 
pačių žmonių. Pažymiiiii impe
rijos teritorijų rulN-žini, im|»- 
rijalė vėliava (juoda, rnmlomi 
ir auksinė).

ImjH-rijn savu rniik<oe turės: 
Iįstatyimlavy-te* užsienių reikti 
lai*, kolionijų. pilietyl*--, iš<-i 
vystės, n|eigininio, pinigų, 
paštų, telegrnfų. tolimųjų tele 
grafų, tolimųjų telefonų, mo- 
tiny-tė*. vaikų. jaunuoliu, 
sveikumo. a|*lruU'limo «lnrlii- 
ninkų. np-nugo- darbininkų ir

J

tu. ekonominių įstaigų. iš*|ir 
bysčių. kainų nustatyimi. eko
nominė* pt'*lukcij>t.. pieky. 
lai*, mai-to. perteklių, kasyk
lų. a|Hlraud»*. prekylst* lai 
vyną, iuaUndėa ežerų, žukla- 
vinia. gek-žinkrlių. aulmiadū 
lių važim-jiiim. tran-|sirtaeij>i- 
-au-ži-miii. vamimiu ir oru. 
taisynm kelių ir -teigimo te- 
otrų.

Valstijų teises.

Imlivnlualėa valstija* t 
nuosava* lei«e» ir nmi-ava* te? 
s*lavy*t*--. I»e( inųierijaliui į* 
tutynuii yni viršijantieji a!- 
kirių val-tijų tciw*. Kiekvie
na imlividmilė (atskira) vai. 
tijn turi »avo seimą. Al-tma* 
M-inuin iv-nl.iimi lygiu ir -lup 

Iv-

lei«ę susimylėti krimiiudi*- 
tnui*. B<d negali skelldi am- 
ne-tijo* l«-r reieh-tngo xini<>*.

Knm-lieri* imiM-rijoja- užima 
|*iz.ieiją kaipir viee pl'-zi-b -u 
ta*. Kaip knnclierį. taip kilu* 
ministerių- -kirui pi> zi<l<-nia*.

PreridenUs gali bot kalti na

OKK. ntlMM GA'
DĖKORACUŲ

I,

tu Isilsiniimi. Motery* turi 
gins teise* -u 

liii|s>rijąli- 
ima diilinrtinio nacijoualio 
sirinkimo n- tą. At-lovni n-i 
clistagnn renkami betveri i-i- 
iiM-tam*.

Presidenlą llii|*'tija< renka 
visi vokiis'ini piliis'-ini lygiu ir 
slaptu įmini vintu, kaip vyrai, 
taip motery-. Prvudentn* r« n 
kaliui* sept' "erieiii- metam..

Reichstagąskelbia karų.
Kary- p- 1 Ibli ailm t . I ,- 

Išdaryti guli tik n-irli-t-i-. 
Ileieli-tngn* 
na visokia- 
vie*|xit ijomi 
tarti*.

Prrkidetilu 
riau-ia* šalie 
Pn-aid. litu- i 
ti knriuoiiiei 
nių val«tiją i 
Kalni-. Ik-t 
-iklnil-ti n i> 

l*n-xidrtito

vyrai*, 
raicli-lngn-

I

Iteielistngn- turi ta-isę kaip 
|>n*xi< lentą. taip ir ministeriii*

Rymas rugp. 19. Italijos 
karalių* gm. Per.-liiugui inda- 
vė ailgL-iau-in savo šalies mi- 

Jilurihj Navoj ot<k-uų.

PADARYTA PALEHOVIKI
MŲ VOKIEČIAMS.

*^—^——— <

Berlynas, rugp. 19. Sulig 
taiko* sutartie* Vokietija ka* 
metai talkininkam* turėjo pri
statyti 4H.iBil.liil tumi anglių 
Bet dalmr pri-tatuum anglių 
kiekil«- talkininkui -umažin** 
|*aqiui<.

Apie tą praneš*- nncijonii- 
liiim v<>ki><ėių susirinkimui 
mni-to miiii-teri- N* limidf.

japkaltinti ir p:ilraiil.ti atsako- 
iuyls'-n. Tokiam npUaltiniitiui 

'reikalinga* nuižiaii.m ton r>-i- 
luri •rli*tng<> atsiuvu raštu |uir» il;.-i

' .laiima..
■ Imp-iijal'-n taiilsui in.-iu 1 
jiit-tovai iš ui-kirių val-tijų. 
|Taryl*in atstovų skaitlius nu- 
'kaliui, pngnl gyventojų *kat*- 
liuli-. \ ietui l>ile kokill llll tl,’:' 

ilniĮisij*- negali turėti d.-'Hgiau 
I luil-ų. kaip dvi paiktr-i;.- *Li 
Ii*.

Sulig pnaciilrnlo nonų 
kurie įstatymai guli lui* 
vedami referendumu.

Civilių teismų ti-i-čj;:' 
rmmi ligi gyvo- galio*.

Panaikinami iiiilitnriiiini t'-i 
-uuiif Kur*'— m'-1ii pru-iž* ng> 
liti- teisia šąli*— tei-niai.

Vi*i Voki**'-iai. k.-'ip imt* 
iv-, taip vyrai, prieš į.lnlve li
tini Ilgiu- tei.<-. ir vi-ur ;;.-i-.i 
doj,i*i lyg'iumi. teisėtu!*.

K'in-t it m 1 m |miiaikinn 11 
-ekiu* titulu-.

Lygios teisės visose valstijose.

K u-k 1 i*-ii"- at«kiri<>. vn1.lt 
j«>- pilieti, yra iiii|»*rij<> pilie 
Ii*. Kiekvienn. ioki<-t:« tur.

už
•II-

l.ai-
pra

’.i

|m* virti
NU 
iMulntoiiinp

skaitini 
apgiiiiiiiu t 

uri leii pn< 
' priež i„.|K 
irlm kitokiai 
isllomet Im

%

•\ L

Paštie. telegrafo ir telefono 
slapti Ik- kiekvi*-uaiil giatali 
tuojnma. K i'-kl ienalii vokie
čiui leidžiama raštu ar žaslžiu 
išreikšti savo nuomonę.
Ikinaikimiiiui visokiu eeįizur.-i 

krutuiui* m- |mv« ik l.m,-.
Kuii-tiliU'ij'*je daug dotiio- 

ntki'-ipmma i uaderystė- ri 
—iii—. Šakaliui, moti ii-le yru 
tauto, i"_utiiimi-. Tisli-I mote 
ii -I*-, ptiii'-ipni neturi lui1 
laužomi.

Religijoms laisvė.

Kųu-titm-ija 
čiatii- užtikiiiui 
joje. \

Washington, rugp. 19. —
Vi riaii-Į I*-* kaiii|siiiijn priimi 
pragyvenimo pabrangimą, sa
koma. šią savaitę turės |»i- 
siekti aiigiėmu-io laip-aio. T» 
kampaniją v«*la lei-.|arj*tėi« 
de| m r lament a- -ii |«agelba gu- 
lu-rmilorių, miestų majorų, 
ir maisto administratorių kie- 
kiieimj valstijoj.

Ligšiol įvairiuose miestuose 
vyrinii-il*- *nk<mfi*kavo III 
milijonų 'lolierią vertė* viso
kiu Ih- jokio reikalo *|irktl- 
liautų -iikraiiio maisto. Tų 
iiiai«tų pri< itmmoiui* knino- 
uii- imnliio* žmonėm*. Be to, 
-l"-kiili:intni ir |irofiterininkai 
Iki- (Kilniukti lei-tuaii.

BOLŠEVIKAI IŠMUŠTI It
ODESSOS

vi-iem- vokie 
Ini-ve r**ligi 

religija ik

Londonat. rugp. 
glijo- karė 
kad tkle--' 

pria-š I* 
i< iš mu

t

H

I?
tv

I

Rvnia

19. - 
. oli-*- gauta 
u. gi venlojai 
'Ueiiku. ir 
**!••»
pramštn. kad l*>l- 
aižią Ktj*-vų ir ri

Aii- 
žinių, 
piki- 

juo* iš

pi 
t «n

Italija

mRratu.ee
milij.nl
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“DRAUGAS”

Iprie to pntie*, noru skirflnft* 

k- apyrtuvosv.
Ne ką darysi, kad lietuvių 

išminti* pastebėjo, jog:
Visų piritai i anvu įtakų!

“DRAUGAS”

Turintiem* Victory 
Bonds’ų.

ri ■
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t

mmrvMKnATua kjuuai 
1*<«*M.................................... •&.*■
roro mm*....................... m «•

Fr*autn«r«tA ruukapi l.ai*
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Bolševikai ir
Boileris.

Ym -kirtuiuas tarp maranių- 
Į jų keturių Liberty Bond*ų ir 
tarp lamkutiaia, vadinamu Vie 
tory Bond.

Nuošimčiai už senuuaiiui ro- 
iristruutlls Ih.ikIsiis buiinvo mo 
kaliu o-kiuis nrim ku|s>n*i* su 
savininko |*rašu. Taip pat 
Imis ir tol naująjį Vietary B*a- 
dsą. bet nmiėiutėiai ui laiką 
me, 21) gegužiu iki 13 gruo- 
dzin -il-ivi Imtų, jei butų mo
kami čekiais arba ku|*uuu* *u 
savininko |i*rai*is. Dėlto yirie 
Vietury Bondsų yra pridėta 
lik kuponas kuria duoda Iri 
sę gauti iiuošiuiėius ir be pa
rašo.

.Ici loinkinhikas butų resąži- 
įninga*. tui jisai. įduodama* 
žmogui registruotų Victory 
Ibnelsą. gulėtų nuplėšti mita
lą ji nuošimčių -kiauteli a-b* 
kii|*.iug Žmogus m-[>asteb< tų. 
kiel to ku|*a>u nėra, ne* ju ne- 
biulavo prie M-ni-*aių Isualsų, 
Su nuplėštu ku)Htnu galima 
yni iKiimti nuošimčius.

Taigi iiiumt registruotu* 
Victory IlondsU* iš liaukų rei
kia |arm visko žiorėtL kad 
luitų visi iviktomgieji pridė*- 
kai |>rie ju. Jeigu prie ju bus 

. kupana* nuošimčiam* nuu JU 
.igegužio iki 13 gruislžio, tai 
įbu* ženklas, kad yra ir viri 
Į kiti.

IJctuviai dažaiauaiai perkr 
mažomis sumomis ir deltų no- 
n-gistrimja savu l-iburty 
lse-l*ą. uei Virtory 
Taifi Hrtuvtaroi M 
baaka Vietary Baat 
įtartai, kad pri* j*

i

i

Bola K un. In.lševikų vuda* 
Vengrijoj, kurį taiką len vai 
dinę* Lenino it Trockio nj. 
pabėgdamas iš Vengriju* iš* 
•Intai .’ijtmi.iazi kranų. Toki 
Mana kronų rasta jo luigaže. 
knona-t jis atbėgu Austrijun ir 
taB j| iškrėtė. Aiuerikus pi 
togai* toji suma išneša virš 
milijonu dolierių.

Jeigu Beta Kuu likimu »u 
aitank* Uusiju* la*uao*, Troc
kį* ir muriškis Ka|**uka*, 
nėr abejonė*, kad jie tuMn* 
■ta ataugtų. Jie irgi staiga_____ ____
nrilijonieriai* liktu. Visa ,<*j* kuponai ypač 
garbingu k.mi|mnij«. lygiui apmokamo* lTgTuodtie. 
kaip Belu Kun. Imi**-
vikišką karjerą pnul< jo turto 
neturėdami. Jeigu jie šiandie 
perti-kliuję gyvenu ir karjerų 
baigdami milijunus v.-žūijasi. 
jų turini iš niekur neatėjo, 
kaip iš fuičių žmonių.

Čia n|isireiškm žmogaus; 
noturn. u<— ir Imlševikn* znm 
gus. tą (Uiėią prigimti Imi-. I 
IJetu viai tokią žmogau- pri ■ 
gimlį apibudinu luitark- 
“visų žnu.niii pir-tui i »avi- 
linkstu“.

Itol-vik.ii sk.ibm l..it u 
tingesniems. Tuki kun- iš-: 
šaukė d.-l |o- (Hitie* zmoniu 
prigimtie. turtą ■ ..-iv.-
traukti. Bolševiką* dėlto pi i. - 
turtingv-niii- .įmirkus,
kad jum Imtu minsi. .Ii- uz 
gerybių pa-itrauti l.iiko-i. 
kuomet jų ii.-iuri.

Kliolis-I km 1**1-* viluii t - 
rianiiiosin- -avo piu--u- iug 
kia. kumiuiistiškiii dalinasi. 
Galingi-ui-. suktesnis dnugiuu 
gulimi. \ ir.iin. u- -t.iv uitu-ii. 
kaip Belu Iv'in. !.■ mn.i-. I 
ki. daugiau |Ki-i|«liiiį. 
npačiuj ■ -niitieji. y rn 
k'b kuri- ....... Ii.
UI* Viell l.ild p’l-IĮ 
;mt. taiBeviznu.- .i 
|Msi|*-liiijiiu>> B I 
pirštai į -nv. Imk

•n«j 
pr liti

Visatinč Amerikos Paroda
Xa*J0

rijo
troriko* (yv*uloją, tirnu* 
kurtytaį—a Įtek ttak ir au
kom sukiritati viežus žioo ža
li** gyventoju* prieš kitu*. 
Tai-gi Viaattaėjc Amerikon p* 
rodoj* to* įvairio* tauto* sn- 
*ei* krūvon ir gnb'-s pažinti 
vienos kita* ne iš pašalinių pa
sakojimų. o i.i kiekvieno* iš sa
vo matymo.

1‘aroda viaai neturi tikslo 
l«>ip<-lnyli, o ji nori |>a*itar- 
liauti pačiom* įvairimu* tau 
toms, kurių žinonėa gyvena ši 
tuma mieste. Jei koki* pelnas 
bu* ii šitea parota*, tai ji* 
vi*a* tap* Mumadota* tam, 
kad t liicagoje įaikurlų visa
tini.- Aim-rikos Institutas (Ali 
Aiornru Institute).

Kolianume paroti* laitai taa* 
labai aaouekliai išdirbta* ir 
vaizdinga* sustatytas pano 
raulinis išdėstymas tu viao, 
ka* yra matytiaa ir girdėtina 
Suvienytose Valstijose aker- 

įsai ir išilgai, nao Nevr Yorko 
su jo oostu ir milžiniška laue-

1‘aroda, ofieijaltai vadimuna 
AU AmoricM Eapomtion. Km 
dieną ir ka* auktj par ta* dvi 
savaiti *a viriam Koliaaju* 
bu* pavirtę* į labai akyvą su 
•irinkimų vietą, kar bos ne
paprastų iškilmių ir daugy-U- 
tukrianėių ivuirianaių Įmanių 
i* viaų tautų gyvanoučjų 8a- 
vienyto** Vatatijroo, ypač Cki- 
vagoj*. Bu* ho paturėti ii 
paklanaytk

Vmą tą niHakinų « iMul- 
mią tikata* ytn tM, knd žmo
nės susivuiiavą j šią šalį ii j. 
vairių ;>*san1in kra’tų jmžintii 
vieni kilo*, *u*iriaaytų dva
sioje, anatatipriatą gero ir 
*veiko amorikouimuo jtagu- 
nua

Buvo ketinta tokį sOsitelki- 
mą padaryti pradžioje pava
sario, bri pasirodė tokia dau
gybė norinčių dalyvauti, kad 
umu laiku visas sumanymas; 
keleriopai padidėjo. Seikėjo i . ... ...

tą viro sutvarkius ir sunaudo
jo* p**iaiulu*ta* jiega*-

Suiidarė rioM limta* ata 
kirų komitetų, kurie prirengi* 
išsipildymą pirmojo sumany
mo, Tie komitetai jau tiek )«- 
sidoritavu, kad dabar negalimn 
■bejoti, jog paroda pasiseks 
vinoi* žvilgsniai*.

kampo Iždo* gatvė* arba Roo 
•aveli Boad ir Midugaa avė. 
j šiaurias per graSaunių- oria- 
•fa dalį, paskui augti* i £•*»- 
netmtą. Tmfa tai įvyk* ifldl- 
minga parodos pradžia. Čia 
Ims ženklais išreikštas visų 
tautų susiliejimas vienybėm 
Parudavime bu* dang muzikos 
orkestrų, tuksiančiai vėliavų 
visokių tautų. Jus visas ves 
trisjmhių Amerikos vėliavų 
gausyliė. Bcnąji šios šalies 
garis- iškils viso |iasaulio 
akyse kui|H> demokratinė šei
mininkė demokratinių svečių. 
Tai bus demokratijos šventė.

Trys sekmadieniui bus pn- 
rodo* taiku. Ka* sekmadienį 
bus pamokius ua tuo* karei
vius. kurie suilarė Amerikos 
laisvę ir garis-. 31 nigpjtlčio 
bus ]>ouunvjuu** kareivių žu
vusių karėje ai Amerika* ne- 
prigūlmybę, 7 rugsėjo ui žu
vusius karėje su Meksika ir 
Naniinėje karėje, 14 rugsėjo — 
už vyru* |iaguldžiu*iu* galvas 
karėje su Ispanija ir ką tik 
užsihnigusioje |m*aulio kacėje. 
Tie visi paminėjimai ir |>amal- 
dos itararbitis Amerikos įkūrė- 
jb*. užlaikytoju* ir apginėju*.

Viršiausia* Piliečių Komi
tetas vedantis bendrus pam
ilus reikalas susėlcda iš 00 
narių, o jų pirmininkas yra 
Jobu J. Aniolds. Tume komi
tete yra visai* žvilgsniais žy
mių žmonių: civilių, finau*is- 
tų, pnuuotankų. labdarių, sve
timšalių organizatorių vyrų ir 
moterų. Jie viai sunaudoja vi
sa* savo pajėga*, kad mittėlo- 
ji |«n«la išeitų ku*>;>uikiau*ia.

Tarp pečių žymiausiųjų yra 
gtrliematoriu* Krank <!. Luv- 
dea. Ifar reikia paminėti po
nių Cha ries E. E'rankentbal. 
H. H. Garvez, Brittun J. Budd. 
Kelia J. Strryckmans, p-le 
Grace Uiaoo. kapitonų Myriui
E. Adam*. Maz Isoeb, Clareu- 
cr A. Buriey. p-nių Ira (’oucli 
Woud. K. A. Korsberg. Bcn.
F. Mi-Cutebisin. p-lę Elzbieti) I 
Mace. Nol- M. iloknuson. p-nių 
llnrriet llouard. p-nių George 
E. Nevcy. George B. ž’oeler ir 
Harry AtvelL

Jau dabar galima gauti in- 
eigos ženklelių įstaigoje Al! 
Ainorican Kx|io*itiM lieod- 
quarter» ruoni tilo triolm Kirst 
Nailonai Bank, 7o IV. Mon
ro* str. Vienam usnii-niui j- 
eigos ženklelis atsetaa 23 ren
tai.

• •••••••••••••a

imu patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingu* 
dalykus

fi. Katra neišmanė!
t>ai lengva sulošti

7. Markam fa trasa .
8. Ar* yra Diraaaf .
•. Grardoae Brase ...

10. Kopemiukaa ir Galilėja* 
1L J aoeijalutų rojų ........
12 Socijalutų norai ir darbai
U JUvUmauoMa* tarp* .
M. Apl* ApMtoą..................
Denfeaa Caetaoaš, padavimai apie •».
r<i*Tą Vėdaras ė patarėjai. Nurodą. kaip daryti bent raki na, iš

Peša e
S<YN4M
Deapas bneapua. Yra tai leafri, 

kanas teatrų mėgėjam
Airtoėa Garsei, Panokta* 
ffsdciu .tidai. Eilės Adsm 
KatHi auta* donteer. Grafas ii 

šių mylimą rūtelę............... .
A nitas f. Eilės J. Miksėtos .... 
Arime gamtai Grožio* eilė* M. Gustaičio.
Foaudps. Kilis. ..................
Aairiaa* peise fa seile /Mato, 
Erete aries, paakių aribouą 
Eobėnoeeee Aprik f m ir j*

je knygoje...................
Vytautą Kaartrtmū Harįaa, atminimui parašui didvyrio ir kry

žioką pergalrtnjo ties Žalgiriu......................................................55c
r<rys<s Gerki. Lietuve* maram farteptjaam............................... taa
A'emeae l'dspe, vriem ii itaotabą drioą....................................... .Ma
dudaec“^aneamita. .40*
Aaleria Melą lai sulai L. &.-K. FM*ra*ria* aedfaaaa...................Ma

su Aukso Vartau; nuo Didžių- 
jų Ežerų siaurėja iki Meksi
kos įtakos pietas . Panora
moj* bua matyti visas tu* pla
čios šalie* įvairumą-: kalnai ir 
ktony*. ežerai ir pievon; tu- 
takiškų kviečių dirvos ir med
vilnė* laukai, miškui ir kasyk
los oraažių dariai, vynyaai. 
Kiršu* ir diristavfa. Tat visa 
bus aptaisyta Maulygiiiamaia 
gražumais ir paaiilriaimais, u 
taniuose Imu paradytos vieta*, 
kuriam įvyko iynuausi Ame- 
rikoa istorijos atitikimai. Vi
duryje tu visa bu* Garbės Kie
mo*, kuriame kaadiea galima 
bus gerėti* įvairiau akyvai*

Tėti* parodoj* į~‘:— bu- 
matyti dailė* Veikltaa, kuriam 
padarė šeri ima ir šalyse gimę 
Amerikos piliečiai. Tea pat 
bus suteikta jų išrastos maši
nos bei pramiHiijm veikalai, 
kurių neimtų Imtų be asmenų 
gimusių svetimose irau-se.

Nna |mt parado* atidaryme 
iki pabaigai viro*** koruite 
tuos išvien diria bendrų dar
iai įvairus, aiųerikiečiai iš jvai-

BBAVM
1M0 WHT <Mh STUKT,

tilt* vienu* Aroeriko* piliečiu* 
*a kitai*, tautą roatiprin*, o ža

.. .  — . . i

18 KASYKLŲ BIURO

Kml Amerika gali atiriėti 
-avo žaix>las taip gabiai, kaip 
ji guli kariauti. Im> Įiarodyta 
• lidžiuus- tautiniame Kasyklų- 
iip4iiigos kmiteste. kuris Ims
■ luotu* vudovaujuiil Viliau* 
lte|mrtmiieutu Kasyklų Biu-

Įrui. 1‘ittsburghe. I’a.. rugsėju 
i3u ii |uilio 1 <1.. IPIII.

Nor- dm yra du nutiesiu| 
Imk", teėiau. kaip prme-šiiina 
Kasyklų Buliui, kasyklų dar
bininkai leiiginsi i tą dilimu*- 
t iiu-iją.

i.i «|*'jmiui. kiel iš iiiiliju 
|ii<i kasyklų diiriiiiiiiikų Suvie- 
|inlu-e Valstijose daugiau m-- 

■.-n siuita* tuksiančių vm ge 
j tai išsilavinę pirmo* pageliai*

■ I.uis- i: į.,u yni daug pri'itlė-
pl ie tšg.-lls jimo daug gy 

' kasyklose. Dažnai nt
-įlinku, kud iigonbiiėio gydy 
'"ja- Įirieme. -užeisią pripn

•i i. kati pirmoji pageliai, ka
nu jum suteikė durbininkai, i*

• lls-jo jo gyvastį.
I'o vl*a- Suvienyta* Vnls- 

-. siir lik rmsinsl kn-yklos. 
;n! ■ i i.i-ti |rtrtiH>» ;mgelbo« 

. kiltie |*age|b-tl Ka*yk 
Ihm ui užlaikyti kasyklų 

, .im-llto- vežimą ulba stotį 
'l.u ltvn tioj<- kasykloje mokinti 

itu- dnrbimnku*.

loji paroda, 
varioji į fią tau

t* padarą. Vi*ą j
MNw primai 

žiu darbų. Ameriko* meilė |«- 
sidary* dar dideraė. Patys ee- 
niau atkeliavusieji su didesne 
meile ir pagarlia apseis su 
tais, kurte neeenai atvyko. Ne
vienas su;>ras. kad yra Ubai 

riu. Atsiras noro pasidarbuo
ti Įirir pakėlimo Amerikos 
daik'-s. pramotojo* ir mokslo.
Gal n«-t suridary* iždas įkurti rių šalių. Visame šimte kotui- 
Chicagnje tam tikram institu
tui. arl« įstaigai, kur įvairių 
tautų žukmm'** gaktų susieiti. 
*usi|iažiiiti tarp saręs ir |iažin- 
ti Ameriką visais žvilgsniais.

i G tokio siist|<*žiiiiiiio iškyla ir,t* turės progi>' pasigirti ir |tn 
noro* dirliti išvien, idant jvy į sidžinugti luouii. ką jo* vai
kių AuiiTikus idealai.

Sakom.** kad šiais laikai* 
| Amerikos priešai liaud" užlci- 
| *ti įvairių ue|Misili-iikiiiiiuų 
'tarp n.-angliškai kallianėn; A-

tetų vra 3JMMI vieni; narių, 
liet kiekviena tauta tarės sau 
|io*kirtą y | alingą dieną. ku
rioje ji viena užim* vist; do
nų;. Toje dienoje kiekviena tau

kai jiadarė Amerikai
Parodoje datis'iausiai 

pasiluiksimuiiini. Nors ]*isi 
linksminimų tikslai niekuomet 
nenustelbs apiiieto* tikslų, 
lėčiau linksuiyls- vicšpatau*.

tai*

lm*tančiuje tautinėje tie- žaidimai. procesijos, pantomi-

TRUMPOS ŽINELĖS.

Ituu darIm Bture 
na tutsy kių ilnrbi 
išgeliė-ti gyvosli’ 
■>i- i.irtojnnų nv

^•elb<>:nto pri“ 
i-l.in ne-:oi*n

ja 3JMM) rvb. ir davė raštelį, 
kad bulševikų paimta ouva 
irartiutam ta ttarių

to* ir tik vieną savaitę prieš 
lietuvių kariuomenė* atėjimą 
jo žmona jį išpirko už KUKIO 
ruh ir dar be tu davė raštą 
12-kai tuk*taučių ruh

Gyveuiutaa mnoų trikampy- 
je jnu prasuleda tvarkytis, 
ta-t .tar gyvai užsiliko atiriu- 
lyje Minkius |«ergyventos va
isinio*. su kuriiiua* noriu *u- 
imzimliuli mu»ų skaitytoja*.

Nuilsiu N d. |Mu-nius bolševi
kam* namų nriratą. taujaa ri
ki ki Dartaaūdtų Taryba, tur 
liut jaruiiau jau daktaro Ma
žylio. kuri* dveji metai jau 
gyvena Panevėžyje, sintaryta.

Tarylni* pirmininko vietą 
luu-iiH- £až buk* Olšauską*.

Olšauskas jau l!»l8 ia. pa
vasarį atvyko j Pam-vėžį iš 
Briansko ir drauge nu dakta
ru Možy liu ir advokutu Valiu
ku. nuolat taikydavo -usirin- 
kiliui.. Vy riausiu miestu ko- 
liiisaru buvo pa-kirtas Mažy
lis. np.-kritii-s komisaru Au- 
gustitiavii-ius. pirmininko pa- 
vaduotoju žydą* liiršaudta*. 
kuris tuoju u išleidu įsakymą, 
draudžianti vinuae iin>kykloiie 
mokyt tikylnu.. Dėl šito įsaky
mu mieste Imisiausiui iniripik* 
t imi.

-luti pirmąją savaite Isilše- 
vikų valdžia nutarė sunirti iš 
miesto 1 milijoną rublių kon- 
Iri buri jus.

Nuspreiid. žymiausius pirk
liu- pasodint į kalėjimą, knd 
gab-tų ;>an-ikataui išpirkiiim; 
suėmė ir įkalino |n-r (>3 asme
nis. būtent; Kusteikų. liukų, 
Tnruškų. Morieienę, Ctauta- 
kauskienę. Masini), Mikalojų- 
i:ą, sinnimiį, Paluoiiį, Bia-lią, 
llau-n... Velsą, Mobiluiką ir 
kitu*. Nuo kiekvieno jų |«irei 
k.ilai <• iw mažiau kaip 
tiiksluii. tu rublių.

Lietuvių ir apokrifai Krik- 
M iouių Prokvioa. buvo Is-vrik

kunigams, dvarininkama ir »o- 
džiain* ne mažiau kaip po JU, 
JU ir 40 tūkstančių rublių; 
reikalavo pinigų grasindama* 
•tomti į kalėjimą, nušaut ir tt. 

Ypatingai nukentėjo išėju
sių j lietuvių kariuianfmę M- 
niyno*. kaip antai: Panevėžio 
ajhelinki'-j gyveno našlė Bal- 
čiruė; try» juo siutų* jotųjų į 
lietuvių kariuomenę. INeną ir 
naktį tii-davė jai raiuyla’-*. 

I kasdieiunuu |d>'-*iuuu. tatagi- 
naat kiekvieną naktį įvairia 
taniu, dažniausiai tai rėkaut, 
kati Vynanriasi* Komiaaras 
jos sūnų* jau sugavę* ir nu
kovęs, o ją pasodinsią* į ka
lėjimą. neišvež*'- jo* tik dėlto, 
kad M'iielč per visą laikų sir
go ir turėjo karščio.

Viena tik kontribucijos pi
nigų dali.* pasiekdavo finansų 
komisarą. Brazdžionj: kai ku
rie skalikai ten ir nonukakdn- 
vo, nes pirmininkas Olšau*- 

I kas su karo komisaru Vitkau
skui karo komisarijato buto 
praleido laimi malonias valan
da* ruotat lėbaudami ir gir
tuokliaudami. Tn* nepatiko 
l>olirijo» Komisarui Žukui ir 
Brazdžioniui; vieną naktį Žu
ku* užpuolė ruimą, knr <niau
ka. .u Vitkaudcu lėbavo ir ji* 

i turėjo bėgli zatvricmis. “au
guti*. kad Įinvydu.' Žukas .h;

Columbus, Ohio. Čia gyveno 
npie .'Ut lieL šeimynų. Nebuvo 
iki šiol lai nei vienus draugi
jos. Italui r ačiū kun. M. Cibul
skio jiusidui luiviuut. liko *o<»r- 
gunizuota K. L. IL-K. A. 235 
kuo|m.

čia |H-iktini lietiniui yni už
tat. kad nruiokitia vaikų savo 
kalbos.

vau* 
iiionst racijoje.

Nežinia, ar iš priežasties fr
akcijų* nuo žmonių žadiniu ne ,*•*' ***'• ivaiiyla- kitų linksmų it 
senai buvusioje karėje, ar iši°kyvų daigių n viliaun Kol.- 
pasilinosavinio nuo smarkaus' «*'»»•••<• ri»u |mro<lo* laiku. I’u 

is b«» valgyklų* 
> kiekvieno* 

me* valgiai*. N-galima -iiįui 
šakoti daugiau negu šimto su
manytų ir prirengtų visų |ui 
marginimų ir nkyvumų. bu 
► lančių |iurodoji Kiekviena* 
skyrium galėtų būti galingu 
puliliko* pritra ikimti. o čia 
jų bu* tokiu gau>i įvairybė;

Tarp akyliau j dalykų Iu - 
dienraštis išleidžiama* ka* 

kito* lauti 
jai 
a« divnijt*t 
» 1

Inos.' ilniiHir. Mikuti, apreikš- 
čiojimai ir m-apsukutna daugy

darlio pristatyti anglis laike r<xk»* šalynmi 
jkanė.. kn*vklų darbiniųk.i- 'u tautiniai* 
j šiandie yra takui užsiinteresn
katės.
šiandie yra bilui užsiintcresn 
i-- ^yviiseių gvlbėjimn. Iš Ka
syklų Biuro raportų galima 
matyti, kad didžiausi* entu- 
gijaznia* tnn«la.i ka«yklų-gel- 
Irt-jimo kontestuo»e. beveik 
tiek, klek butų, jeigu šioje ša
lyje luitų kontestas įtraukian
tis visti- gyventoju*. Busianti* 
kontesta*. kaip manoma, bu* 
didžiausia* uz visu*, kūne via 
kada buvę. Tn diena lm» ka 
*yklų darbininkų dienu ir gai 
Re bu* atiihiotn tam. kttn- 
gelbėdamas gvvn*t; atnizvme-

dit-lt

lt.-l t 
InttUi 
lis pnt

llfl

14)i

I

Cleveland, Ohio. čia Tautos 
Fondo 22 skyrius uolini dar- 

ilmojasi. l’er šešių, mėnesius 
tinku surinku $2/i44.(ki. ne 
sknilunt nukų. si iriuinų Liet. 
ILiiiduiiųjnni Kryžiui. Garis'' 
Clcvvlundo lietuviuiii-!

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS'

įkišu* į
Ry tojau* dieną

Žuku-
OUhuJuu turį*

IZ1OK O n viet-1
i Brax
naHki
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Lietimai Amerikoje.
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ELIEABETH, B. t. Buvo ir mažemiių dalykėlių 
------------- Mandoma,

Kaipo viena* ii valdybom I Rugp. 6 «L buvo L. Vyčių 79 
narių, skaitau mau už pan-igų kp mm*iriiikiiuam. Aut mu»irin- 
kviemti gerliiaiiiuomiu* Eliza- kiliai nutarta *un-iigti i*važia- 
lirtbo lietuviu* primidėti pri- vinm rugpj. IU d- jiermkaityti 

Iniėkai, kurie gauti nuo kuopų 
alnaky man, ar hum aut iivaiia- 
rimu.

iiriukta* delegatam l> Vyčių 
7 lau mciuuin. p A. J. Alckmim 
ir kitokių komimijų rinkimai, 
mvarmtyiuai ir tt.

Buvo atrirmlę mkaadų vie
nam ant kito narių. I*er neeu- 
miprntimn koletam buvo užmi- 
|Hio!ę uiti nekaltų lianų. Mano
ma. kad valdyba laikui bėgaat 
►utvarkya.

Bugp 10 d. <4 Vyčiai tarėjo 
ižvnžiavimų j Royal <tak. Ant 
min<'-to iivažiaviino laivu atvy
ta? remčiu ii nūcagea, Aknmo 
ir <’levėlamlo.

Uiike pietų laivo progra
ma*. I'rugramu vedėja* p K. 
A Miela.

Kalliėjo gerb. dvamižkam va- 
dovam kati. F. Ketuėiia. deki. 
M. įtockintė, kalk & Paaraaa. 
24 k|>. ii Ubieagoa, kaL M. 
Kunca. 24 kp ii (1iieagiie,dek. 
O. Baikaumkaitė, kalk R. An- 
dreliuua* Iki kp. i* Chicago*. 
kalk J. Žemaiti* 97 kp. U Ak
ram. Ohio. dek. D. Guataitė. 
kalk p. Bliaaknm, J. VatiatoA 
kim. kareivi*, dek. 1*. AiaBili. 
kalk t*. Matnzaitė ir A. J. Ale 
kmim. Po programa nudainuota 
U Vyrių ir IJetavom biamn*.
Buto lenktyn.-* ir lietuviiko* 

žaimlė*.

Liet. Raudonojo Kryžiau.* r>- 
u*rjų kuojio*. Kuofia jau turi 
6R narių ir a|m- tiek |iat <lo 
lierių. Tai |n-niiaža. Jeigu im
tiem taip didelio dariio, kaip 
rinkimam maimtu. drabužių, a- 
valinė* tokiai didelei kulnui- 
jai, tai kibti viaaaadm jėgomis

Buvusiame nemunai muririn- 
kime nutarta gmcrnlj Šturme 
pradėti maMuiu *u*iriukimu. 
prairalbi—i n. Kad parodžiu* 
laetittij dalykų utavj, p Ju
lium Naujokam ataeaė laukų, 
rąžytų i* Ukmergė* per IJetu- 
vou atatovų Danijoj. Svarbem- 
nėn iitraukoa tokiom.

Aįiielinkėm žutonėm .-ergą iii- 
tinėmi* ir jų kaime viena* jau 
mirė. Naile* *u vaikai* tie- 
*iog badu mirita. Nieko netu
rima. bet ir nertebėtina. Pir
miau viekų vokiečiai muianla- 
vųų bet aan iiek-tiek amkėda 
vųu Pamkui atėjo Imlaevikai. 
lai rinkų atėmė, dieno* laiku 
plėiė ir vežė Rurijon. Didi-*- 1 
uiem* ukiniukaiu* kaip 13 
margų armrm kontribucija* už
dėjo. Būt hoiėevikų jA-munai 
neilgai h-to. Kaip uMj, imta 
rių kariaameaė *u kulkamvy- 
dtiaim ir 10 aeraptaaų, tai | 
virau dienų ii Janavum j Vi. 
dižkiam aurija Prie Ukmery 
įmeti*«rilcai imniprieėian. tai 
daug netaiavėa papualė. P-i 
trijų dienų nežinia kur juo* 
nuvija. Dabar geriau. Kariau-

UaMamaiMZuhK<,kadMe^

užvaldys.
Iš tų žinių aišku muui*. 

kai turime sukrusti. ka* gy
va*. geli tėti IJetuio* molina* 
*u vaikai*. !*rie tlarim viai! 
Sudarykime milžiaų. kur. ga- 
Ua Indą šmėklų ii Lietana iri 
vyti, kaip lietame karino 
menė holėMikaa iŠ lietuvo* 
išvijo. Tuoju milžinu yra L 
K. Kr. riiiH-jų įkyriu*. Ka- 
iy-kimo. »•> tai iiiumj |»rie- 
dmui-.
Tautininkai žu<lu k-nktyniuut 

>>u katalikai*. O kadn |mvv» ir 
pralenk*, tada kvie. mu* j 
bendrų įlarlių. Ilieve jietu* |w 
dėk!

Pirmo* prakali.)* gerai |ui 
vyku. Narių ]m*idvigubiiM>. 
taipgi ir ižiln*. I’žlai guria- 
IM-iklauMi centru, pintu kun. 
Petraičiui. I Llruie ji. ir tau
to* tru|>iniam*. Kai kuriam ir 
ItluMt* npinirė, kaip |ia*akė 
luuk i* mu.ų 1ur|Mi, jeigu ne- 
liuri mi mumi* dirbti.

Vietini*.

(•ra- Michigan rimu. Nedide
li*. gyventojų kuk* tuketantir. 
I*augiau*in lenkų ir prancūzų 
apgyventa*. Vra ir keletą* lie
tuvių. tik čia lietuviai nenori 
lietuviukai ėarkėti. lyg ka* 
jieuna dramdų. Mat, atveria*! 
vi* dar baudžiavom iaeko* 
prie |iaa»kų bizūnų.

Itamiam laike darbų yra. 
liet dabar imtiku mtrvika*. Strri 
kuoja keli rinitai. | čia važiuo
ti m-|«lartina, ne* bloga* do
vi*.

kaltinę* užpuolimu mirato gy
ventoju*: tuojau jankė suimti 
ir įkalinti. Jų nkaičiuj būvu ve
lioniu mieeto prezidentą* įlak- 
taraa Vitorta*. advukata* Km- 
-aliukas mie*to tnrybiniukni 
Varkevičiu*. Moteika, Italei- 
kūnu, Mumiuli*, Budim, liįv- 
gaitoka* ir Levina*. taip |iat 
ketino nuimti kai kuriuos dva
rininku* iŠ kaimų. Tečiau da
bar nėdinčiu* kalėjime užristo- 
ju Rusų kariuomene* koim-n- 
dsmton Vemljevaii, sakydama*, 
ubą nuetno tr 4ouxiy gyvrtuo- 
jai negali atsakyti už kumi- 
*arų bnniiu* tarp savęs. Po il
gų derybų ir pykčių įkalni-

Netraku* Variljeva* iSke. 
liavn ii Panevėžio. OUaunka*fCr 
įsake |mtan<tuo*iii* asmenį* 
vėl raiaiti. įsakymas tas baro 
išduota* kovo 23 <L o ryto
jau* 23 d. nei kariuomenė*, 
nei Tarylios Panevėžy jau ne
bebūva, nes dar nakčia viso* 
tom gaujos, sumišę, išln-gu i* 
Panevėžio.

Gyventojai paskubėjo sutik
ti savo iagetoėtojaa stoty darni 
džiagaatie* vartus.

Deja! neilga* laivo džiaugs
mą*. (si dešimties dienų vėl 
užliejo mus bolševikų l*uiga. 
Si syk dar žiauresnė.

Pirmų pirmiausia nukentėju 
tea žannjtaaa, barių nariai iS- 
kriiavo drauge ru IJetuvo* 
kariuomene; jiems be išimtie* 
viskų išplėšė, darė visokių |m- 
rityAejimų. Atsitikdavo, kad 
senas tėvu*, karių *uuni į 
Lietuvne kariamnenę išėjo, 
plakė be pasigailėjimo. |*i- 
vimd|mtaro aegitdėta* teroru*, 
baiinė. kirkvieaam drebėjo <M 
saro gyvenimu, bijojo per-

Prasidėjo Iaulas, kailio* pe
tito aepnprariai. raginių mil
tų |iudtii lindėjo 170—Lįst rut „ 
nebuvo jokio uždarbio, prieš 
kiekvienų Panevėžio gyvento
ji stovėjo limta mirtie* siiu'-k- 
Im ^n - -2^*2- --- -------- mosiUL Ir UKptKMinUlb 4111

Bažnyčios ir tikybos; vartė 
kryžių*, plėšė koplyčia*, nu
kilto kapu*, kareiviai valkio
si hažayliniai* rūbai*, vaikš
čioju po MMlžiu*. |u*ie]shiii,i 
luižayėtam apeiga*.

Vėl (iramidrda *u.'-miuiui. Ir 
priri|iil<l<i kalėjimai; laivu i*
duotam įsakymą*.

ROCKFORD ILL.ROCKFORD. ILL.
Alekso* AngariečHi.

|M>irašytn-
knd iš

siųstų vi*a* dvarininkų

DETR0IT, MICH

Kas pas mu: veikiama.

I.tep)* IKI d. I- \ yčių ku<-pa 
*urviigė pinkullma. Kuli. j» A. 
Ilaėku*. luedicii*)’ Mudeutaii. 
Minėta* knll.-loju* tiupie*e 
apie dnlairtinj l.>l*vxikixnių. 
tnipimt prinalė, kn* didžiau- 
m y rn prieini l.i<-nn>>* nepri 
gului'b- -, diirbiiuiikų i.'itnudo 
tojui ir lvnrk<>* aidytojui. Ib 
tu. tų vnknrų Imto dninų. ku
riu* I- Vyrių rlnun* |.i Mojo 
vy*te p. A. Alnk.-iti dniiuivt).

iv. Jurgio imta

Tilpunioj kor<-*Į«>udeiwijoj 
iš lloekford,
No. ItCl. *. nu luta* a*muu, |u- 
*irašanti* ••Nekem-muty* Sui
ručių," |d tekia t ui u* aNuem*. 
laiti-nt .L, ir M. P-a* “Nekėli- 
čiauty* Suiručių" vadina p. A. 
grovėju gero dariai. A8 niekur 
ir iiiekiuio* ia-iimėmu ir negir
dėjau, knd p. A. laitų kur mu- 
Krovę* gerų darbų. Priešingai, 
|i. A. geni dariin vi*ada parč- 
im- ir |>ari-mia. kaip dm batai p 
ir *avo du>>*numu. Tnip-gi ir 
p. S. ncateilii-ka gerai* dur
imi*.

Tai-gi jeigu pp. A. ir S. m- 
pri*idėju prie oiKunuuojmiio* 
draugijom, tat anie reikia va
dinti dariai Krovėjai*! P. p. A. 
ir S. yra geri rėmėjai ir nuliai 
vi-ą didelių organizacijų, di
deli rėmėjai |>nrapij»* ir tau 
••>* reikalų, tai jiem* nepritiii 
kn toki* luižonuiiiiua*. tani dcl-

lll.. "Draugo"

U. A
I’1

I U I-
J

įnynas. taip |mt ir turlitige*-
niu* valstiečiu* ir IJetuvių ka
reivių šeimyna* į kitų guber-
Ii'jų.

Tuk stalu'-iai u*iih-iiu tarėju
nustoti savu pastogė* >r būti 
if-tremti, la-t vikri iuusii Lie
tuvių kariuomenė išvmlavo 
mu* i* to tikro totorių jungo.

Hiandie ramiai kvėpuojam, 
it iš gtutėrių kįiu uauju* gy
venimą-.

Puwvėiietii. 
••Lietuva," Kmuiu«f.

SVARBUMAS SKREN 
DANT SKERSAI AT- 

LANTIKĄ

At*imcnaut rolę i*tori*ko ir 
|Hi*eknungo Amcriku* orlaivių 
«ki*r*ni Atluntikų lėkimo. Su 
vienytų Vnl*tijų 2eindirby*ti- 
D"pHr1uiu<ti'-i Oro Bitini 
kartoja •«'<) nuumi'tię.

ORO

ni
ūri

kol pBgrrilMlMl
kinti. 1

ii uiu ūma! 
vU«l |Ni<lnn

> IV

Ik m ••-niu, kol
IIIII * tak«*i>ni Atlnntikn i

T*

luntikų ncbiL* žiūrima kaip j 
kokių rizikų, bet kaip j pap- 
rattų atritikimų niusų kam-

Oro raportai BMati |ki vM- 
minėto h-kinio p-inmlu, kad 
dar nėra buvę lokiu tinkamo 
lėkimui laiko, k<>k* limo kada 
Nt' orlaiviai nplrido Ne«- 
r<iun<llaiidų. AU-lniii. *ulyi 
meteorologų, nu i l>-at*ililika, 
kad tok.* oru* butų |ier taip 
ilgų laikų tokioj' didelėje ki*- 
Iraaėjr, knip kad lakinai hm u 
ii*iivngę.

t bu lliuni* iė'ii-lio Veikė MI 
Suvienytų Valai ui |ia*i*<-ku- 
*inir tautdynuu* a-kli per At- 
laatikų orlaiviai*. Sutarty* bu
vo tbirnmom. kati gauti nadeo- 
mliigimku* jmtėi i’bim* ii Ku 
rope ir Ažūro alų ir sykiu 
►u tuo. tam tikri trinijiuui 
būvu daromi mm laivų uat 
marių vaitavau jaut Uivyno 
JetniruhigijiM Hiatui. Vi-i Il
tie iHitčmijimai l>mo nųmrtuo- 
jami Oro Biurai ka*dienų pn 
krturiu* *ykiu* 1 \Vn*liingii* 
nų. Im* to tlar ir laivui Arini- 
*taok, kuri* butu Tre*|ia-.-*-y. 
Nea foundland. Pamkutinėjc 
vietoje aitie rapmlai Oro Biu
ro ntmtovu ir laivynu Meten-o- 
tagiėko lauro nario laivu 
riudijuojami ir pramėimai ]«■ 
remti unt Šito *ludijavim«. ir 
nurodantį* bu*i;-i>- ui* oro |*-i 
fiuiina*. buvo du-altimi orlaivių 
kūma tai i ei imu*.

Iii-gub** mėm-iu imtoriėkų 
16 dienų ėitie |icuweėiiMai ro
dė. kad |uadėji*iuii lėkimui ir 
Nea foundland j Azon-m. nor* 
nerijui lobuli, tečiau buvo 
|trielankiauri ia vieų. kurie y. 
ra buvę, ir Karuiiielieritim Tt* 
«-er* faitarė ri*kų turėt pri
rengtų ki-liocrd, jeigu pruneėi- 
ma* iŠ U n*liiaų '»<• butų pt ie- 
tanku*. l’ž k«Uo* \ulamtar Si* 
pram-ėima* utojo. Ir prnneėi- 
mm- buvo (inlarfA kad tų lučių 
dieną iėlėklų. 1*4 nunulė taip 
knip praneaimnoM* i* Tre*|ia*- 
*ey. kml dėl*- iiiotunui- lai- 
*ulikTa* induli Aauie*.

Sykiu *11 priiaeėimu i- Tie.-- 
|ia*M-y buvo -ainaar, |iuio.iau- 
ti. vėju imgellių. kurią butų 
galiam gauti ketium'-j kai-ku- 
rioM- vieton*. Kaip yra gerai 
Žiuomn. lėkiu-a* tų ilicną įvy 
ku ir viena* i* tų orlaivių Nt'. 
4. |ia*i*kė Azore* be jie 
kio* nelaimė* ir pirmiau pa
kirto taiko. Kuip buvo prana
šaujama. ora* vnkarini-je ki-

ttVENTO JUOZAPO DR-JCS
VALDYBOS ABTRAAAI:

Pirm. A. Girto*, UIT Kentą- 
ckj , Art.

Viec-pirm. J. Stauskam, 14 U 
Ncvr York Avr.

RnJt. A. Bni*a!ia, ST> Higli 
Avi-.

3 Rait. U. 
nor A ir. .

1 Miniuką*
Si. Il-lh Si.

<Jrg. Rak 
Erie Avė.

Maršalka M. Daunora.

J, Malkaumku.

Milingai ataitama kjek'an* m.'- 
ne»j pi pirmai :.-j ncilriit.

Sapnu*. 1715 Su|h>

r. Grigaliau**,

lion-- dalyje buvo puikinii-i.
Im-t artinanti prie Azor*
dėjo dangų ■11 -likti)

PRANEŠIMAS

O 9

|*o eau/mtrAK. k»<1 gerta .
Mat iralptao tavo mkibrnn yra I.ATO*

F. P. BRADCHUL1S

14.17

fi»*» vm*«b4ow- iun > U ryto Iki 
> % I Vakar*. \«-4<liom*a 3 Iki II 
Mlj \ V.htend Avr. kawi», 49 M.

IrlHutian T arda <111
T>l<f<>nA* lk»u|«rard <<17

; Di. 1. E. MAKARAS 
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JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatu 
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r.van« kr cilroBĮBi

B»T<Jkll«4aa
Vaiky ir vim, e-Jiruo»iAky

tžftaaa' 8S.< Mm U, CUUB^B

lirutcr 3433
VAIdkNItAM 14 -11 nU 3*~3 w 

T—4 «ak. KaMnlmuua 14—13 4,Dr. S. Naikelis
<41 imvMAto IK CUlMt HOJMI

<713 Sm. A»I»Um4 Asr. 
Hkw Ibvmr? 7413

C»cara Kitan
4141 W. 1<-O M. 
t*k«SM Ckttv 33 

3U*4t«m<M UM W. 44-Ui ML
l'roegscr-t 3444

•X

*<*«*
I

II
r. 4. <r ituu.v

—
r.Ub44M <HJ V . i

MurAeių tu arini* •nanaui ual |««r- J 
m«<4b Ir S rūmai |*<o % rainiui *1 
■Srtm i 4>*l* lt miltai Ilgini'” |

.3 aa | m« m*t |*.*r*4d «**•*< a tit ?h 
Miulita ii tūta* ImiiLtrt geftaumuj k»c-| 
<»•!. |*tHiMs»» av. Jurgiu ĮUrajiM-

< . M KuMMil
MM Nta. Haimd M.. <1Um*tt III

I

pra ERNEST WEINER
DRY OOODS

1800 W. 47th kanp. Wood BtoMrų 4u«>4an:4 d*!*"’*-’
KteirrfUi ir nuMavutla.

rtetr.pM

Lietuvių 3tatviao Bendrove*
tėrininkams.

Nil*ivii-iiijii- iJ.’tllVM. Sta 
tymo i Ml l.i* lii'n-
Aniei i!:u- l'i.i •lu* Il-udrim* •■. 
yni u ikiiliiu ••niininyti •'•rų 
n-rtifikatu*. ‘I ■ !«■! visi 
ninkni Liriuiią Ntntyiim Ifc-ti- 
drove* maltai* pririų-ti •»«> 
Sėtų r«*r1ifikut i* <i« l |u-iin.ii 
jiynui. |K«>iiii- nnt kito 7>’i 

rnto tnrd' it pravarde.' 
Hilu ildn'MI.

Lietuvių Si itimo Bendrove 
7602 Abc ieen Avė. 

Cleveht.l Ohio

IN4bIžbwb BAMOBilunB
▼lMktB matOTjoUi. rasta M 4rwBe-
tiau 4UL«a ir JatvUa

I ——_
OlttLpft nrmuMs Plikuos

DAKTARAS J SHINGLMAN 
l.VOV HM t* II IHIIltlK.** 

%*•!» h •*•4*1
• te v »W4*m.

1220- 40 uvi Granl Wuik. 
(Cxno). m

9

ffauaauu

79c

BIZNIERIAI GAR8INKITES 
''DRAUGE'’

1

.4

r

tu. i*rM.-r *♦*

Dr. C. Z. Vezelit
IAKTI TIM BCKTWrAM

Val»B4t.: auo 3 t>t« iki 3 v-k
N<«J*livtaii« 4->i.ul »utattu*o

iZlt Ml. AMIUlMi Al i.%1 I
arti 4! ■•44* 4 4111 •**•

X'

x<9

iDr. M.btupnicki
3109 So. Morgan Street

t

( HK AG4I. I1JJMOU 
Tiluto* laru. L43J

Vnl.ind>>) a iki 11 1 »>!<•;
t. |.«t pia-td iki k vuk N»4> i-a* 
ttiia tiUu k ik* 3 «at » -kara.

i

- *4*4 ' •** *4*4~4 *4*4*4*

Žinoma* p>-r 25 metu* ir Valdžių* pririumnai

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienyti] Valatiji) \ aid.- o kaip pu n 

taip ir d v bar

-4-4

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
Norim m.

ir įtva;
preke, p

T Į te Bank

i

TvIafoBaa I’ullliiaB V3

DR. W. A. MAJOR 
GYl’t liM III

< llllll IIUV» 
<Mr*a* 11*13 Mu hiu.ua Ate.

*•>»•• • -• iki > uryi* — l nu
Z |M. 1.1‘. » — < ;• Iki 3;34 vakare.
Nc4>H>»au Buu lt tki II ilryt*

Or. A. K. RUTKAUSKAS
T> ialuaaa Uhrinlty L74< 

<•9 Imi %|M>kt\s !!<•.%> 
3I*'*7 Menti* tt u m Ik «ul- tarti 
Kduipu tt 3»«Um mIi< •

»
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CHICAGOJE. {-  - —. — ... * K CHICAGOS UETOViy 
KOLONUI

KAJAl IKKKftS ŠVENTĖS. SAKOSI SU KUMSTIM BU-
------------- 1UDĘ8JUODĄ tMO-

GŲ.Antradieni*, ntgp. 19 
•v. Liudvika* Tuluricti*.

Trečiadieni?., ntgp. 20 
Sv. Bernardas, vien.

d.. I
žmogžudit nepaleidžiamas nei 

po paranka.

GALIMAS NAUJAS CATVF.
KARIŲ DARBININ

KŲ STREIKAS

Nes Hammondo streikininkai 
šaukiasi pageltos.

“RAMYBE JUMS"
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos Kainos:

1

Nauja nepaprasta Maldaknygei t“
Morocco minkšti kaina $3.50

Ateinančių -uluitn. t. y. ru- 
••pj. 23 d., s vnl. vakare, Au*- 
iu- Valių |>anipijir< *v<-tni- 
li. je įvyk* I- Vyčių Chicago* 
Ap-kriėio tm-ne-iai* nueirinki- 
nia*. llu- iėduota ru|*>rtai i* 
L. Vyėių VII -einiu. Kuo|m* 
l*i-i-ten:-kit iėrinkti delega
tu*.

Kleista Kun. Jono Jakaičio Irtomis

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros

Užsakymus siųskite šitų adresu:
” Dra ugaa ” Pu bl. C o. 1800 W. 46t h st

Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą

Siinn."tniit.i. Iialtn gyvulių 
•kerdyklų ilnrbininkn* Jo-i-ph 
t'arka t !). .Ii. kaltinama*. 
I.a I la-iniil riuiiėių nn-lu *n 
dideliu kaltinu nužudė, kitų 

Ijiuela darbininkų Dmtii-r. 
| Ti-i-ėja* liara-a Caritu 
ivi*k- pii.n-kii-ių -įmini lw jo
kio- iiarankn-'.

t' i t -i -iiii i, I rid ji l.id 
Divieia -tiei-i -ii kaltinu. 
Sitko-i ji* jam uždron-. lik -n 
kmtiėtimi ir jmataka* i**itie-

I
Valdyba.

llaniniutide. Ind.. ir apvilti 
ke»i- tr. it tu.1:i I ■ . ! 
kondiikliii mi ir ftHitiUiuaimi. 
Tie dnit.ininkai vra kaipir iln- 
Ii* Cliieago- i-ntvekaiių dar 
liininkų unijo*. Kmuin-I an-lai 
Chini-.-uji- kinu |i.il i|. . --.-ilvi- 
karių -treika-, tinuii-1 ii llam 
nionde ir kiluu-i- aplink iuiii.. • 
mieidi-limi*.- 
gatvekarių dai liiiiinkai.

lliiiiiiiHiiidn gatM-k.'inų dar 
liininkų linijų- piimiiiiuk:i • 
Carter -aku. kad jei -įteik** 
-inndie neliu* kaip Imi- pa 
•migla*. tiuuiiet galima* ,-trei ' 
ka* ir Cnieagoj. Ne- Cliieagu 
gatvekarių dailiininku unija 
tam tikra -iitartimi yra pa-i 
iadėju-i lemti Įiakdii-į 
kų llanuimmli- ir kilmi-e mie. 
teiiou*e.

Ntaaiianl Sleel Car t‘u. dir- 
Muvė*.-, Ilaiiiiieitak-. -t n-i k n 
tr-ia-i. Nlteikimja apie ?.t**i 
darliinitiku.

Kari-* metu laiminėto* kmn 
puuijo- dirbtuvė* luini kari- 
dcpartamiiitii žinyboje. Ti-mii 
vyriau-yhrn lėnarai* |m-laly 
dieta keli kimiai namelių dar- 
Inainkam*.
-Tu.*- naiiH-liu- draiko melu 
apsaugoti, -akiuiui. ar tik ne 
bu* |m-ių-tn kariuona-uė.

U BRIGIYO* PAIKO.

PARDAVINĖJAMAS ARMI
iiuu-e apiinKiniim-- ! JOS MAISTAS.
* bimi *u*1reikav I —

riltvt

SUIMTAS PAVOJINGAS
RADIKALAS

Ibd«*k1ivii MrlbtiittiiL'li ir ll«t 
liwr pniviln Aa*«tn«li«*tii vakui** 
BHikt •Ini ii/klii|M» t iftiiitt-e* tiri 
inti4»M« riinnrviikniiiHj nti«*>ltt 
dalyj |uiieškiimn radikalų ir 
ta -luin-šlavo.

Suareštuota* yra \L-vandii 
Margiika nlia- Mut-ak.-i. A imi 
įletektivų liudijimo, ji yru l:i 
liai Imvojingn- ši.-ii šaliai Imt 
Šrvika*. 1%-r keli- ni.'n- -iu- ji* 
buvo ieškomu* I*- pa-ekinių.

I'ngniinu* |mlii-ijn gavo in 
formacijų apie jį. Teigi m-- nn 
ku buvo ji* -nituii.

Suan-štiioto Imi* 
būryj ntrn-tn npi. 
rių kiir*1unėiii r> 
knita -e. Tai* ra*ta 
dniiiiiiiiikni llurili 
tinę vyriau-yl* 
ano* į*telgti lml*e' 
piildikn.

.Mm-ziika laikom 
nėj |N.lieijo 
pnie-tu- I,., 
pa-l.iioji .1 
šita -ti* i i,

dili ini, 
I - ii--|

ZMOCZUDZIUI FITZGERA) 
DUI NUSKIRTAS AI) 

VOKATAS

Ik

Sereduje, rNgpJitėni 3U d_ 
7 JH vaL vakare įvyk* laimi 
-vartai* nuniriakinui* vi-ų ka- 
taliėkų draugijų vaklyluj 
narių. Kviečiama x i*o* llridgv 
purto apielinkė* draugijų* ar 
jo* Imtų lyrų ar tai moterų. 
|mėi4|iim-* l«-i iih'-jiin-*. Nu*i- 
rinkimo tiknlan: |m*ilarti kaip 
knoveikiaunia -um-Iįhi* IJetu- 
vų ir kokiu laalu -u-tipriuu- 
laetuvo* Itauduuajį Kryžių.

Su-irinkima* įvyk* Av. Jur
gio -vetainėjn

Kviečia kli-l*>iia*.
Kun. M. Krušas.

IS TOWN OP LAKE

Vyčiu reiki*.

ALUMNŲ SUSIRINKIMAS.

l'tanuukr, rugpjūčio 19 «L 
Ar. Jurgio uratai m -je įvyk* to* 
parapijinė* mokyklos alutnnų 
*u*irinkimą* S vai. vakare.

Ketverge. Illgpj, 21 d., N vnl. 
-.•ak. I*. Vyčių 2i> k|k tai* ra rai
ti ui* -H-iriakima*. Sugriię* ii 
M-iiiHi nt-tova* praari) *eimo 
iiutiiriiiiii-. l*-į Im- -vnr-liunn

■ kiti -vnrbų- reikalai.
Valdyba.

Svarbu* fw«irinkim*i.

Su -iandie prmli-dmiut* |oir 
duoti ziuote-m* armijų* mai«- 
l.i-. Tu mai.-ųra-u* galima 
'.■auti nuo lai*kų i.-m-*iuliijų 
iirlin |ia-tuje ir jo* *kyriuo*e 

A i-am inie-te. I'i-r |Ki*tų nž»a- 
. i* nmi-la* pri-iiim'-iniiui- 

i lutmil* |*-i |iarei*l |n>*l.
I -i įkyli -.-aliin.-t ei-ntruli'j 

|ia-tiij ariot 4>yriiiuM*. ariia ir 
|«t laiėkų i-m-Mutiijn*. I'ž*i- 
-akalit reikia iižmukėti už už- 
nataraių Natinių ir nkiriamų mo 

-ke-lį už |mrn-l į«i*I.
lie Iii. antiijie. Iil.-li.lii gali 

ina pirkti ir -mm- vidumienriu 
ik-|iar1nnntitini'-*<- krauluvi-M-: 
Tlie Eair. Tlie Iki-tun Sturc ir 
Itiitlirbikr*. Tuw krautuič*i- 
impirkla- malda* į tumiu - at- 
'.-žatua* veltui.

VAKAR 1UVO PAMOKTI 
VOS SUKAKTUVES

Lietuvu* Vyčių Uita kuo|ia 
Inikė carai litų emunukimą. 
Suririnku -kaulinga* latreli* 
vyčiu. Svandyta kin>|m* nepa- 
liaigti reikalai. Nutarė sureng
ti |ia*iliiik>ininiuni vakarėlį ne- 
rrataj. rugp 2U iL Tuomet ura
nų delegatė imluo* ra|*irtų i* 
artam. Tai gi vyčiai viri nuai- 
rinkit crrrataj: išgirsime kų 
M-pliulani* vyčių neima* nuta
ri-. Svečiai iė kitų kinųių yra 
kviečianti almlauky Ii į mų* va
karėlį.

Valio vyčiai!

L. R. K.

lln-gpjin’iii 14 d. Ar. Kry
žiau* • | m ra | lijo* KVetaiiH-je. 
L. linini. Kryžiau* rėmėjų *kv- 
riu* Inikė *u*iriukimų. P-a* J. 
Itraaaunki* ir A. M et riki* i* 
tlavė ra|«»rtų i* Įirnknllių l’a- 
ninalė. kad |irakall*i* pavytai 
ir aukų nemažai euriiAla. t. V. 
♦l-’SLIti. Taip gi tatvo išduota

Vakar -m'-jo SI im-tai nu i 
to laiko, kuomet šalie* vy-
■ iau-ybė |mdtirė laikų -u indi 
jonai-, -ulig kuriu* |mėntė nuo 
imli>uių ienų'-* |4otu*. kur 
šiandie -tuvi tliicapn.

Tni buvo rugpjm'-io IM d.. 
I*C5.*» metai-. Tų dii-tių *otNt in

■ lijonų šventi'- ėia didele *nvii|ra|Nirtni iš rinkiimi aukų, d ra- 
šieiile -u-ilaikiii- -u baltai- 
-ini*.

RAGINA BALTUOSIUS PA
TRAUKTI TIESOM.

I.igšiol už ra-ine* riniiši- 
inl-lijini- pmkururn* |>rie* 
grand jmy pa-latė d:iugi:iu-i:i 
juodų žmonių.

(•ratui jttry (pri*iekii>iųjų 
milą*) Ino uep-iti-nkintn*. Il.-t 

.inti ii ivikidmija. kml ir bal 
ti kailininkai butų |uitniukl: 
tie* nn.

dury Ivirlinn. jog riaukiu 
tiH-iii juodų Lttrkn- dauginu 
iii. iidylii. Tad turi luil dau 
viall ir baltų pni-ižellgėlių.

STREIKININKAI SUSIPE 
SE SU STREIKLAU

ŽIAIS.

! ižių einant |*-r namu*. įlin
ki ni prnie-iė. knd jau ravo UŽ- 
duetj atliko; kiekviena* aavo 
gatve* i ik< dek tavo, liet įtarto* 
dnr iM-|ailiaigta*: reikia dirtai 
iieiiiili-idžiaiil mukų. V|mė mo
ti rvlėn m-nt-ilikit lino vyrų. 
tn-» d.-itair narių daugiau vyrų 
negu iiMiterių. Tai negnliiiui* 
■ įnikta-, kad motery* mažiau 
turėtų guili-oiiiigumti už vynu. 
Dnlmr viaaa dariai* krinta mo
terim* ir mergaitėm*. Drabu
žių ilnug eurinkla. ta-t reikia 
juo* |H-ržiurėti ir *utni*yti. 
Keikia ir kų nor* naujo |ia*iu 
ti. Tat motery* ir mergaitė*, 
kurt kiek Kalite, priridėkite.

Numanyta Mirviigli kur*u* 
ir |inkviv*ti lietuvį daktarų ir 
inirvę. kurie |iamokytų mu*ų 
mergaite* ir įuoteri*, kaip ap- 
■ieiti -u ligoniai*, reikalui pri 
*iėju*.

Taip gi pagvidnujaiun. knd 
kaip galima greiėinu pn*ių*ti 
vienų m lin du įlaktaru ir nur

Kerrataj, rumui-i* 31 <L. Av. 
Mykolo par. geri. bu* mib 
žitaitatn prakalbo* L. Kurni. 
Kry žiau* reikalai*.

Vi*i žinome, kad italartiuia- 
un- laike manų tėvynei. Lietu- 
vai, yra reikalinga nuiterijalė 
|utgi-llia. Bu* žymų* Icallo-lojai. 
kurie idačiai išaUkiu* šį daly* 
kų. Tarpe jų Ima gerk lir. 
Kutkaunka*.

Kairiem* ru|* lm-tuvo* nl 
eiti* ir šelpimą* mn»ų brulių, 
sesučių. atsilankyki! į praknl- 
lia*. Kviečiau*- vinu* laiku pri 
Imli.

L B. r MHh *ry. 
nft.

Pastaba. I- prieža*tii-« prn 
kuilių, vyėių -u*irinkimii ne 
Im*.

Ii: A. Mureika. A. Ilaeevičia ir 
A. Ili-Įišy*.

7. Moterių Sujungus kp.: M. 
Itneeviėiutė ir V. Pocienė.

K Įlota aram* dr-ja: K. Au- 
ilrnikrviėieta- ir dar dvi.1

L L t LABDARINGOS &4-
GOS CENTRO VALDYBA:

Pr. J. Faliniu 
S tos kp. rait.

» VOBTB UDK.

ANT PARDAVIMO
l'ar-iduuda modenualuu iatai*yta ^rauotavė. I akai 

grraj vieloj, aa prieinant orai* iMyjutu. Yra Lynotypo 
ir kiti praaai, karinami galima apauadiati knyga*, laik
mečiu*. Eeu privereta* (tardanti ii prieža*tie* liga* Są
lyga* klau*kite laišku.

DRAUGAS PUBL. 00.
1S00 W. U-th Str. Otacafo, M.I>va rak koa. 1. AIlMvshaa.

717 V. lfch Sta Ctaragn. UL

Pino. A. NauariU. 163* Wahaa- 

•ia Ava- Ctiieagn. Ilk

Viec-pirm. F. Veryga. 4539 8n 
VanAfieta Art., Uhieaco, III.

Nnt. rait. Joną* Purtoka*. 441. 
*o Fairfield Ava* Chicago. UL

Fin. rait. Aka Dargi*- ‘76 W 
Ittk 8t_ Chicago, Ilk

11d. prof. kun. Pr. Bačrn. 2634 
W. Meoioett* taL Chieam, IU.

Iždo Globėjai:
Kun. I. Albavkiiia. 717W. IBlh 

4t. Chieago, IU.
Jura. Rupiu, 4430. Su. Uaple- 

uoud AvrM Chicago, UL

Direktoriai:
Prof. kun. Pr. Bučya, 2634 W 

Uarųuiilr U-L. Chicago. III.
Kun. Ign. Albavičiua, 717 W. 

ISth St.. Chicago, III.
Kun. F. Kudirka. 1644 IVaban- , 

■ia Avc., < ’liicagii, III.
Aid Dairia. 726 V. ISlh St.. 

<*hieago. III.
Ant Nauaėda. 1638 IVabanaia 

Avė.. Chirago, UL
Jucį įtapti*. 4430 So. Slapta ' 

vo**] Are., Ctiieago, IU.
Kun. SI. Kruta*. 3230 A ūbom Į 

Irę., Ciningo. III.
Fr. Vciy-ga. 41*39 So. M-r-hfirh! I 

Avc, Chicago, III.
•taną* Fctraitia, 4.13* Su \Va*h ' 

'cuaw Are.. Chicago. III.
Jura J Kitau. 4i*t) So Wi 

St, Chicago, IU.
Bolrdmaa SeUcrkia. 3427 

boru Avė., Chicago, UL
Anaataaa Valančiu*. 1442

K. 1.

KARE IR UGNIS
Viską itlmi, sugadino Ir audcflno gyvenimu* 

Jum| giminių
Juau raikei. m«t,*««. l-ral. bnlkl. *ra-n* Ir km *rll-

liti Juaų kirJLai buto-o bhu to A|to«Uurtd», Ntraftat. r*U«
muouiU IraiM Ir alKaaš: m aMrumta akyw BrnAt* Jim* pa<w<bųN.

%x r uai kttt jcm? jmui wn tai ko kAt KiArr? k»4 
Pitrrlbo-JUN Jum* ir Jttnv rmlta tt* C^TKAMN BKHMLUi LIKTI - 

K.%%KiN Man>‘ia I vlrtetii* gerai tlniMng kaip* kovotojų ui IJ*. 
lutu* luetr, a«tv <>k «lų p I*. J. HlUttfll I I krataM
•r laųųlkljt* 4M iMtriUKt Lt»e»*»TrljlMiy rHkalu. tu« pa Al M laiku jia ga
liu IIUMHI inii iktaa dovuMa*. plataus ir laiAkua. Jeigu Jaa sakinMa 
kur Ju»ų siMita**, tai >*rtMų«k«t muini a»«M>l aair*M ir vlea* (I) 
dtrite^l lattoarmul UGy. o paaiatm«Min« •utotkotl JMay ftml*
•va. toliu t.iui ari.ūkia, liųakll plRi<ua. lalAkua Nuo tltrik:

Centralis Bendras Lietuvių 
BANKAS

32-34 Cross Street

Av. Mykolo i-arapijn apjuo
kai* rengia*! prie dideliu Imrn 
ro. kuri* bu* iug*ėjo mėiH*y. 
je. ilieiimnin: T. ln, IX U. j“. 
■Jll. 21. J4. 27. .*, tai yra m*b l 
dieniai*. *en*loiui* ir -iitotu 
mi*.

Draugijos .tau mm kelių mė 
tiesių išrinko ( baram komisijų 
M-knnėiii* delegntu*;

1. Av. Mykolu dr ja ptmuko 
jn $2.’M*t ir įtrinku Pr. Vil
kimų. I*r. Ib-n Ių ir V. Moekų

2. Av. Juozii|*o d r -ja ptmuko 
: Nl.

i

Bos ton, Ma«».
—

'uuin -u ii*..kmi-i<**liknii*-nlni- j,, gnuimAm,, ir išrink..: ... 
ė Cliieago* i l.ietuvų. Sunirta įhikų.J. Itam-iką ir Ig. 1‘lnu 

n-i-1 kinui* |uiir«*i«)nuja *utT?rti n|^ čiuiui.
•1 rvi

ik ijn.

CHOLERA KINIJOJE

P

|F ■x

U

Kai 
Kiuiji- 
ern. E

*kritį čin. Chicagoje, ir i-r;u- 
k-> delegatu* i *u*iriiikiniu* A. 
Butkienę ir M. Acdienę. I’agei 
dnujnmn. kad L llaud. Kry
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ- 
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Tenenplankin jo- nei viena*.
Turinu- įvairių ne-vniginnnčių gėrimų.
Turime alrivė-inti ir ICE CREAM'O.
Turime krato* skyrių i«riunčinme laišku* ir kitu* 

reikalus aliieknui. Turime įvairių laikraščių.
<’>n yrn ‘‘DRAUGO’1 agentūra. Galima ši* ę-uti 

"Draugų“ nu-ipirkti, jmduuti į jį jiagarrinimų ir dar
bų. Turime tnipjiai knygų ir maldaknygių, 

ankyti.Pi
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