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Talkininkai paremia

MINIMUM UŽM0KE8TI8 
MOTERIMS WI8C0N 

SINO VALSTIJOJ.

Amerika Kolč-ako valdžių 
parmi, tik mornlmi ir užtek* 
tos amerikoniškus kariuuuM*- 
nės, kokia šiandie yrn Liberi
joje-

Berlyne rengiamas piliečių 
streikas

CaUiM. birt. 14. - OttaL 
jalini jiaskrlhta, kati nežinia 
kiir *u 5<K),<KII> nuirkių. ariat 
jo* pinigų. pnižuvti f*-nktųjš 
lauko artilerijos pulko leite
nantas Gottenkeine.

Gotlrnkei** yra gimęs Altn- 
*e. AiiH-rikuoiškon kariuome
nėn įstojo Korte Kili, tlkia- 
b omo j. Ji* kaliu ir vokiškaL

Berlynas, biri. 14. -- Vi-to* 
*oeijali*lų laikraščiai pegn- 
liau* ima raudoti, k-ul įlaltarti 
nei vokiečių soeijnlirtų vai 
tižiai |WTHie Ia grūmoti a<—>.»- 
žus ]iavo-m

Tie ln’i<i.i*ėini p’::ne*n. knd 
•-■•eto* veateiviai ir pride** fo- 
milai laiko *la|rtu* susirinka
mu* ir tarimu jmkriti pilu<4^ 
i.mlcų

Klrril :ui pritarir. ir Fru riji m 
karta n.iaisterie imlkmfakn* 
Keinhanll. Kita* turi savo i<a- 
sėje karia- w»ę.

Anot soeijalistų tvirtia-m<*, 
piliečių streiką* tari tiksli; nu
griauti dalia rtinę valdžių. ita- 
lit* vaklyma* nuo Mcijalirtųi 
tari tart atiariaa ir paverto

Maduon, Wi» . birt. 14. 
nlstijo* indurtrijo* komi

nė* paža<In InivtiMom* carų
au-

Raudonieji suokalbininkai 
Im- Isaubų mėtymo įvairiuose 
miestuose <lar pienavo surrug- 
ti demonai racijas ir riaušes.

Tai visa turčjo įvykti 32 
mi<**tuoM>.

Suokalbio gyvavimų teisdn- 
ryrfta <le|wrtamontn« patyrė 
pinu |*iro- iis'-nerių. kuomet 
buvo susekta trruristų gru|*-.

Viena- cletektivn* buvo į-to- 
jo* vienon b-rori-tų grupėn, 
kad patirti pikiuosiu, rainio- 
nųjų darbus.

Tuomet susekta* komitetu* 
iš |>enkiŲ narių Cbicagoje ir 
visa ruošimus raudonoji pro
grama liejai* kctvirtųjai die
nai.

Kad padaryti galų bolševi
kiškam siautimui—reikalingi 
tuojau* pinigai.

Waahin<ton, birt. 13. — tie- 
nerali* prokurorą* l'aluier |»- 
irikaiavu kongr«-*o tuojau* pa
skirti pusę milijono dolH-rių. 
kurie reikalingi kovai prh-S 
Inlševikiškų gaivalų siautimų 
šioj šalyj.

tienerali* prokuroras prie 
to savo reikalavimo kongresui 
indavė raportų apie tų gaiva
lų siautimų ir suoknlbiavimu* 
ėioj šalyj.

Susekta milžiniikai suokalbis.

Admirolas toliau* talkinin
kus intikina, kad jo valdžia 
pripažįsta Is-nkijo* ir Kuomi- prispaustoms tautom* tik 
jo* nepriklauMimylM-. kaip to tanotnijų.“ 
buvo reikalavę talkininkai.

Gi Matavai, Fotonijai, Lai- Kvtatt* boltavikui aavo F 
vijai. Kauksimi ir Trnnskaspi- Kuomet Kolčaka, gnv 
jai ji, imžada autonomijų. Gir- nių ii Paryžiaus, knd tnll 
di, atskirtoms tom* tautų gru- kai jam nuolankiauja, ji 
|H-m* bu* duota autonomija, skelbė atsiliepimų j boli

Pasaulinė kari- buvo veda- kareiviu*. Pakviečia juo
sia su ohalsiu duoti laisve ir eiti jo pu*ėn ir prisidėti 
nepriklausomyls- mnžom* ir ' pravedimo tvarko- Ru*i> 
didesnėm* tautom*, o via ve prie atgaivinimo nutei 
rasų admirolą* iš savo mulo šalie*

I

Fanedelyj, birželio 16, Chicagos gatvėse bus renkamos aukos lietuvių našlaičiams
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DRAUflM

Tautininkų Seimas.

Ii tikai.

Maldo, nebuvo

**■8** dėžių, idant galėtų dirb
ti pasidalindamoa

Senovėje žumum-s žiūrėdavo 
kiekvienas tik savęs. Socijolo- 
gijoa mokslams atsiradus ir

Danginus negu Idti visi rral- 
ginantieji gėralai, nhu priža
di na žmogų prie papildymo

pas privalius ■«■«!«, sutar
tie* | nudrikai t yt i galima laik- 
ram-iuobe, du centu užsimokė
jus.

< Ificijaliai, taiko, nutarti* 
trla'-ra sekretu, slaptu dalyku, 
faktiniai, ji yra vieta. Mato
mai, kad slaptosios diplomą 
lijo, laikai luūgiasi. (ificija
le* užtvaru, nrbcgvlbsli ir ap

avimai su malda pradedami, 
■m t« įvairti tikėjimų ir 
netikimdų teaitfų sarinatab-

Lietuvos Prezidento 
Prisiek*.

“DRAUGAS” 
unwrajrtAX dab-t nunn 

IMMci DsU, Itlreta k,
imu cm rnuisuizu co. i*>-.

gu šlapiose. Yra gaujos sukty
bių (kobrino, morfino* Ir opiu
mo), o kaipo blaivus fauoi>ės 
visuomet laiko pagarboj* dės
ni geriau., negu girtuokliai po 
svaigalų įtekme; tie iMaiaai la
biau prižiuriami sausom val
stijose, negu šlapiuose. Nesi
rūpink apie sukti bes.

Laikykimės Suvienytų Val
stijų konstitucijos, o neat
kreipkime dotuos j svaigalų 
advokatų ir |ia|»irktųjų laik- 
raėėių ai.kiniuius ir nuomo
nes, kurie stengiasi suteršti A- 
UM-rikos žmonių |>apuoėnln». 
kurie (inkilo su didele jiega

50/100'

Daugelis didžiųjų kolionijų 
visai atstovų neturėjo, o ii ki
tų didžių koliooijų tebuvo vos 
po vienų kokias nor. mažos 
draugijėlės atstovų.

Atstovų buvo 350, kurių 
kiekvienas, sulyg šeiminės ko- 

- misijos reikalavimų, turėjo 
: utstovauti 50 asmenų. Atsto- 
iviiujaina tad buvo 17,50*1. Viso- 
' kini atsargai tų skaitlinę pa
dauginkime (n-r du, tad turė
sime 35,000.

Visuomenė seime nedalyva- 
Į va, o vienok tie suvirs 300 sei
mininkų kalbėjo vardan viso* 
Amerikon lietuvių išeivijos, 
mažiausia 7<N>.tNN> lietuvių savo 
valią untmezilami. Taip dary
ti yra politinė suktybė ir jų 
tautininkam, užmes tie vals
tybininkai, kurie- apie seimu, 
nusimano ir į kuriuos seimas 

j rezoliucijas atkreipė.
I'olitim- šulerystę naudojant 

tautininkui savas rezoliucija* 
susilpnino akyse valstybinių 
vyrų. Ar ne ta puti ir negeres
nė butų buvusi rezoliucija vien 
tautininkų partijos vardu.' 
M--ln- niiudon neitu.
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PIRKITE KA»»S TAVPT
MO ŽENKLELIUS (W8 8.)
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L iuioi ii ii Aš.

« Purk Avt., Athol Mau



RAKTAS Į SVEIKATA

142 m. Atgal Šita Vėliava Prižadejo-
išėjo naujoji laida. Tuomtarpu

BASINSKI BROS

HTaJr*, tariu darbinis 
kas gauna darbą atlikę*. Kar-

Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

SPECIALUS I8PARDAVI 
MAS 8UBAT0J IR 

NEDALIOJ.

Waahingtoa> biri. 10. — 
Stabo viršininką* geu. Mareli 
|ia»k<*ilM\ kad jau Murk ratuo
ta apie 50,000 laisvaaorių ka- 
reivių. kurie |>u* paniurti j 
okupueljo* vieta* Vokietijoje, 
tad ten pamainyti <labnr1iniu* 
Amerikos kareiviu*.

Litbuanian Developmeni Corporation
320 Fifth Avenue >: New York, N. Y.

Dar turime pridurti, knd 
gryna* pelnu* ii Aito* mal
daknygė* pardavimo visas ei- 
na ant nnudo* lietuvių apšvie- 
tai, L y. Av. Kasimiem Seserų 
Mokintojų vienuolynui.

Paul Kvorka
1551 -1553 Chicago Avė.
Arti AshUaO Av*.. CtUaac*

Kaip 
Amerikoniška 

Vėliava Atsirado

šių ir reikalingiausių mal
dų kiekvienam katalikui 

t rinkiny*. Antra pataisytoji 
laida. Perspausdinta Darbi
ninko Spaustuve 242—244 
Broadva.v So. Boston. Ma»*. 
Av. Kasimiem Dr-joa leidi
ny* N. 214, puslnpių 555.

Lietuvių kalboje yra buvę 
g gerų ir parankių maldaknygių. 

Sibaigoje XIX šimtmečio vi-
■ pralenkė gnrsusi* “Anlti 

nis," liet jo knlbn buvo ne vi
sai išvalytu. Turinio gausiu 
įvairumu ne kų menkesne už 
“Šaltini”, o kailio* grynumu 
ir parinktųjų maldų rimtumu 
daug angštmnė mahlaknyge 
buvo “Pulkim ant kelių”.

Paslaptis sveikatas randasi už
laikant suviržkimtaaų gerume ir re- 
guleriame padėjime.

Huviritkiniman tai svarbiausia* 
pamatas orgnniamo, taigi jeigu ne- 
suvirškina tinkamai. Jų- juijaučia- 
te galvos sknusiną. nu*il|inėjimų. 
nustojote n]M-tito, — Jums tuomet 
būtinai reikia suvalgyti pirm gul
siant tris saldainius

tmęi ir kalbėk. I.ink*mn* 
šernai nauja* deklenmto- 
rins. Surinktu prakalliėlių. 
monologų dinlogų ir dekle- 
marijų. Jaunimui ir priau
gusiems dovanėle. I’nmšė ir 
savo li-šomic išleido J. V. 
Kovas. Kaliui 30e. Npnu.ln 
U'nterbury <’«nn. 23 Con- 
grės* avė. 1919.

už kita*, išaago bemaž ko 
iki tūkstančio puslapių. įsak
miai kaitant 958. Tai-gi ji y- 
ra lieveik dusyk didesnė už 
“Pulkim aat Kelių“. Tačiau* 
rankose ir kišenėje ji užima 
tik tiek vietos kirk “Pulkim 
ant Kelių", pe* yra atspausta 
ant taip vadinamo* Biblijinę* 
popero*. Ta yrn labai plona, 
nor* užtektinai stipri.

Kun. Jakaičio maldaknygė 
yra papuošta gražiu spalvuo
tu paveikslu Iv. Kaiiruiero. 
Pirmutini* knygos puslapi* 
yra atsidustas raudonomis ir 
juodomis raidėmis. Mišių Mnl 
dose. Stacijose ir kitose vie I 
tone yra paveikslėlių atspaus ' 
tų aiškiomis gražiomis ori gi 
nalėtni* klišėmis. Kilnojamųjų| 
švenčių sųrasa* siekia iki 
1938 metų.
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
AKI

KŪDIKĖLI JĖZŲ LIETUVA ALKANA

Ar perskaitei virš paminėta lattka?

TOKIA

NORVEGIJA.

Valetija

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS!

J a>ų kolonijoje nuo liulun-1 
džio 20 dienon 1910 tu. "Ornu- 
gij” utntovuuja p. J. MARGE , 
LIS. 544 Alyrtle M r.

11110 MICHIGAN AVĖ. 
ia*U.Ul>, IL1-Si. J Uiil 11 • • 11 * IK t i l’ M L1AAA»l IiIiIiiUUj

įlietai

DlBZiAUftA ĮIET»mU HUUTm CMCA60JE

CHICAGO, ill.
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DRKUGKI J

Tautos Fondo Reikalais
A. MASALSKIS

Dr. G. M. GLASER

V>6 (irand St., Brooklyn, N. Y

Dr. S. Naikelis

Svkiu

pMayfiaja valandų
atlaidai, žmonių lankėsi laitai

Iš viso Tunto, Fondai! ItM'ju

Dr. M.Shipnicld
3109 So. Motom Stroat

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ,

Vyre tr Jaut>M V Alkiui) p^dlrlril 
•nl ot<|rr*»» Mulai ir m f-vliotai. tu t

LAI GARSINKITE 
drauge**

rūpinti* Urtavaa, mm maMMa, reikalais. TMx< kaip kartais, 
m nara kaiMri &«ta» musų kūnų, Mt lai arsdiaMa 
musų Mvynę Lietavų mylinčioji Žirdia, lai ji dhmda mums «pė 
kų mMI savo aukomis jai pagclhų.

Dabartiniais laikai* būna daug visokių piknikų, išiuiiit 
vintų. Dauguma. ant jų praleidžia menkniekiam. pusėtinai 
pinigų. Taigi ar mbutų gražu, kad tokiuose išvažiaviktuosc 
tėvynę mylinti vaikai sumanytų kokį nors būdą (atrinkti jai 
nukų. Ar nebūtų galimu nors dalimi (umukoti Tautos Fundan. 
kuria vienas detln aavo |Mistungaa lietuves laisvė, išgavimui. 
' Butų labai gražu, jeigu, padėk im, susirenka daug jauni
mo, kad tarpe jų atsirastų pilnos 1 uotu vos meile, jos dukterys 
mergino, ir padarytų kolektų jaunuolių tarpe. Toks pavyndis 
butų geras ir tarp draugijų rengiamų piknikų. X’ei neita, nu 
koloje* dėl to nenukentės, o tėvynei, kuri Šiandien dnr pri- 
spausta vaitoja, pagrlhėg atmazgy ti pančius, ridančius jos ko- 
> ir orima, ir pri d Ai* prie efavim* li—e»M, karias lieta- 
viri j*m no 900 mrių pagridaaia.

Lietuviai Amerikoje.
——_—.—.——

pll4tijG7U,72 
L. timntii, T. Fondo stker. 

456 (irand Kt.. Brooklyn. N. Y.

V. W. RBTMIKUS
ADVOKATAI



Nedelioj, Birželio-June 1S d. 1919

6n. II. Cbtntadto Mt, LjMt, M.

Kvieėia riaaa KOMITETAS

7tu Metinis

niiauj.

SU ŠLUOTA PUOLASI 
PRIEŠ PLĖŠIKUS

■tarškino į langn* ir j dūri*. 
Iš krautuvės niekas nrntrilie-

MIESTO DARBININKAI N’ 
CAUS DIDESNIO U2 

MOKESČIO

3) Kadangi I-alst Sujungsi 
yra leista rinkti aukas ir vi- 
durmiertyj (L>s>p distriet), 
lai kušaa *—g- privalo atgali 
kM galiam (tekibs i
ne* mieste (Laop dirtriet) pa- 
eridnn jnma turėti 300 rinkikin.

4) Chicagoa Lalai. Sųj. kuo-

L LAB 8ĄJUNOOBCENTRO 
PROTOKOLAS

Civiliai drabužiai nesulaiko 
piki, darbų.

Ilammomk- suareštuota ir 
Cliicagon n t Vežta du Įsdietno 
nu — John Kasotais ir Jolui 
Sprncvr, kuriniu nužudė Mur 
via llenųiliill.

I*artam*ix luivo nušautas 
vienam |msilitik»miniuių vaka
re.

"Atlaatie A Parifie te*" 
krautuvėje, MM La Šalie gaL,

Niekas urjmsigaik'-kite aukų tam prakilniam tikslui, kurį 
turi tn Sųjunga. Ji nori pak-ngvinti vargę našlai'-inins ir šu
va (guriems seneliam*.

Ji eina teini. kur ašaros, knd jas nušluortytų.

MELR08E PARK ILL.

Nedelioj, Birželio-June 15, 1919 
Altenheim T aie, Forest Park, III

Sugryžęs iš Prancūzijos 131 
lllinojnus kareivių pulkus, ži
nomu- vardu "Daisly fir»t". 
|M*rurgnnir.tK>jniiuis 
inilieijo* pulkim.

Perorgnniaa vintu 
pat- pulko komendantas. pul 
kimoku* Snnlsirn.

Šiandie atidaromos 
MMiigan marelimosi 
Jos yra: Clnn-ndon 
šmoNių; SI gat. 2,<«ni ,

Išskleiskite šiandie ameri 
kūniška* vėliavas nnt savo nu 
mų. Ainndie yrn vėliavos di<- 
na.

Tuo tikslu miesto majoru- 
(Kiškelis- pniklemncijų. Nedėlioję, birželio 15 d. į m-dėlioje, birželio 15 d. 

2.<«l vnl. po pietų Av. Kryžium Ab-x. Dnrgį. 72(5 W. 18tl 
isirapijos svetainėje. 8. U II. Tehfotui* Caunl 1®U. 
K. A. S5 kp. laikys savo prieš g) A. Dargia apsiima 
pusmetinį susirinkimų. Visi garsinti į dienraštį ••Oran 
susivienijimo nariai teiksitės < tai* Tags ir .lėtutės Imi 
susirinkime dalyvauti. tavos.

Valdyba. | „< Pmf. kita. Rnėvs i

Rengiamas

LKTUVIV Nuritu ir FAUm <um
l'žpnknlininose pniikšeių 

i krautuvės kaminu iuose po 
nunu 327N Arrlier avė. atras
tu nužudytus senyvas tos 
krautuvės savininku* Krank 
Koiilny.

Miss Je««ie llnlding, 2fi So. 
Sncraiiiento liouhų kuri senį 
ligoje riaugojo ir išdalies pri
žiūrėjo paukščių krautuvę, 
užvnknr, knip paprastai, atėjo 
I krautuvę ir rado tų užrak y-

u : :

KOMITETAS

karai,r iki ffrlriinkrlini n pn*kui St. Paul A St. Mn- i
IL U. |»n«kui iMH-iti vivnn ko i nie įtartini. 1
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