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Barlynai, liepos R.—Nacijo- 
nalio vokiečių susirinkimo ko
mitetą* (MiMulė susirinkimui 
ratifikuoti įniko* sutnrtį. jm- 
darytų su talkininkai*.

Meldžia prancūzų marialo 
umylėti kaizeriui.

k irtijoj gimęs arba natunali- 
zuotas pilieti* ir turįs nema
žiau X5 metu* amžiaus. „.

DAUG MAI8T0 PA8IUN0IA- 
MA CENTRALINtN 

EUROPON.

VISUS DOKUMENTUS TURJ 
RATIFIKUOTI

Ir Bulgarija nugirz apie aavo

*iu* vagonu*. Jie imgaminti 
važiuoti iš čia tiesiog l’nrv z

Gi {mokiau posileirių* su 
kalbomis po įvairius miestu* 
tautų sųjungoa reikale.

Taip tvirtina Ne u Yorko 
teisėjas.

Sako, jii įsteigęs "slaptų 
vyriaaaybų"

TE 18 ĖJAS PALIUOSAVO 
MOKYTOJĄ. Ncw York, liepos 8. 

miestų Trieste eentralinėn Eu- 
r<>]*m kasdien išvežama 2.KMI 
tonų ' iMikio maisto. Apie tai 
praneša llerls-ri Hoover.

AuMraafau, liepoa 8. — Čia
apsigyvenę* buvę* Vokietijos

j imperatorius. Andai ji, per čiasi. j kai-kuriuo* didesnius

im-in-mdimui ri-m-ij<>n bu, įsišaukti Bulga
rijos ui-lovai. Ir Bulgarija ps- 
tir. žinių apie savo likimų.

Apie 5:00 vakar* iškeliausiu* 
U'ashingtonan.

Čia ketvirtadienį prezidentą- 
eisiu* kongrrraa ra pranešimu

PM^JRIEND

Italai mušasi su Pranr:

nešte Hune

smkdbiiiilais

R—Tarpe Ita
lijon ir Prancūzijos pakyla di
deli nesutikimai. Prancnzijo* 
premjeras didžiai paremia sla
vių* po šio* karė*. Jo pasiejgi- 

sdaro skriaudų kitos** 
tr iš t* pakyla nepaai-

liepos R.—čia vy
riausybė susekė raudonųjų 
(bolševikų su anarchistais) 
suokalbi, kurio tikrins tavo

TVvBIlBnj^ pOfl

pulti

MyTl KBFRTrag TyTMVy-

H-
į Kareiviai tačiau tuos nepra
šytus svečiu, pasveikino šau
dymai*. Kelioiikų raudonųjų

nių užmušta ir sužeiata.

įtapta oM žaBa pr*M

Pirm to >a tara parttaikęĮ. 
aMikirtimu. Bet ta periamai* * 
paliudijo, jog italam* *u pran- 
razai* ilgiau nelemta zugyven- 
ti ir bendrai darbuotiem žmoni- 
jo* gerovei.

Po pastarojo susikirtimo 
Fiume nacijonalė taryta nu
sprendė pareikalauti, kad tų 
ntoaatų kuoveikiaus apleistų 
prancūzų kariuomenė, kuri 
prevoknoja italu* ir kita* mie- 
rto gyventojo*.

Italijos laikraščiai tvirtina, 
jog pirm kelių dienų prancūzų 
kareiviai apmušę kelis italų 
vaikus. Paskui tie paly* pran- 
raaai šaudę j italų grvnadierų 
kazarme*.

Ii ka pakilo nesutikimai?

Visu karės metu italai su 
prancūzai* kaip broliai karia
vo prieš bendrų priešininkų, 
vokiečius.

Bet karė* ištaigoje pran
cūzus užliejo .markesni- sla
vizmo bnngn. Tni buvo nesuti
kimų pradžia.

Pagaliau, tuos m-utikimu- 
{amršino, kuomet prancūzų po 
litikai atvirai pasipriešino ita 
Ijim- paverti mie-tų Fiume. 
priklausantį jugoslaviam*. 
, Tuo tarpu svnrbintisin 

Jų šioje karėje tikslą 
(■asisavinti.

Kml |m-a*l

(TALUBS MESTUOS
Rymu, Stpos R — Dalijus 

miistauM sukilimai prieš 
maisto brangumų smarkiai pie-

B to
La

TALKININKAI TEI8 BAVA
RIJOS PRINCĄ. Hindenburgas kreipiasi i 

Ftck’ą gelbėti kaizeri 1

kabas dienas an Dr. J. Kriar* 
svarstė finam jąją* rara neika- 
Ina. Dr. Kriege yni atstovas vi
sų buvusių kaizerio nejudotuų- 
jų nuosavybių ir fondų, palik
tų Vokietijoje.

Būvy" vokiečių kaizeri* turi 
pinigų užtektinai. J Olandijos 
bunka* ji* seniau tavo padė
ję* žymia* pinigų suma*. Aitas 
padaugino pirm ravo ahdika-

MM *--«--- » —» ------iBJti uiirnvi wrar* 
rupi likimas paliktų 

Vokietijoje daugelio ramų it 
vasarnamių, taipgi didelių plo
tų žemės.

Aiandie ii žemė* įplauka*
MM VI
tai valdžiai ii

Kai Auri* yra jog,
rusi, tam “piliečiai'" išnaujo 
kuomet nor, prisieis tvarkyti 
Vokietijoj kalį ir jo* prikalu*.

žiu, suoksioius ei 
traškinti, netarti'jiems išsiša
koti.

1 Pnanjacas Kilti pripažįsta, 

jog ekonominis stovis Italijo- 
■je yra sunkos, maistas yra 
brangu*. Tečiaus tas nepatei
sina žmonių kelti riaukė* ir vi
sur daryti betvarkę.

Ji* sako, kad tos viso* riau
kė* ir sukilimai—tai liolševi- 

( kiškų agitatorių darbas. Prieš 
juo* reikia pavartoti aitria* 
priemone*.

Daugel miestuose įverta mi 
litarinė valdžia ir reikalai ra- 
tvartyti.

Mieste Florencijoj jau pra-
! verta tvarka, kuomet gatvėse 

pasirodė kareivių paimliai su 
kulka* valdžiai*.

Karo keliu Italijos soeijali- 
►tai ruošia visoj šalyj gem-m- 
Ij darbininkų streikų, atkreip
tų prie* vyriausybę, kam ta 
maišosi į ru«ų ir ungaių 1m»I- 
ševikų reikalu*.

Brooklyn, N. Y., liepa* R.— 
Flatbnsch teisme buvo imi- 
traukta atsakomybėn vieno* 
mokyklo- mokytoja už paliau
ti imu vieno 1.3 metų vaiko.

Teisėja, mokytojų išteisino. 
Pasakė, kati nepaklusnuositt* 
vaiku- reikia lum-ti. Žinoma, 
lų daryti reikia protingai.

laivu

M. & —
K. apie 
lanka gar- 

Wa*hingt<m su 
ir je par-

liepo, 8.—Milita- 
rinė policija Moabit prietnies- 
tyj andai suareštavo angių ra- 
ėėjų Pbilip Priee. Kadangi su
areštuotam nebuvo pri rodomas 
joks prasižengimas, šalies pro
kuroras įsakė suarvėtuotųjį pa
ltuos uoti.

Aalie* apginimo sekretorių* 
Noake tečiau pasipriešino pa- 
liooaavimuL

Tuomet prokuroras kreipėsi 
į patį prezidentų Ebertų. Bet 
ir pastarojo Koake nepaklausė.

Kuomet pagaliau* užsienių 
reikalų minirteris Mueller pa- '
siuntė pasiuntinį *u raštu j lže«nė*, taip didesnės Suv. Vai- 
Monbito kalėjimų tuojau* pa- rtijų armijos <laly* *u |«*kuta 

sekretorių* rengiasi apleisti Vokietijų.
Viri traukiniai turi *|>eeija

Londonui liepos R. — TnL 
kiuiiikų larptautinin teisman 
bu* patraukta 71 vokietis, at
likę* visokių piktų darbų ka
rės metu Belgijoj, l*raneuzi- 

i joj ir kitur.
t Ta n*- |uiliaiikiaiuų leimnan 
į vokiečių yra pažymėtini šitie 
į asmenys:

Bavarijos princas Rup- 
I |>rrehl už įleportavimų gyven- 
1 tujų iš l.ille. liautai*, Tnr- 
Icaing ir kitų virtų.

Gen. von Mackcm—a už į- 
vairia* atlikta* plėšimu* ir 
žmonių žudymas Rumunijoje.

Gen. von Bueloa- UŽ sude- 
ginimų Anderne ir už rašau- 

| dvmų 1U> žmonių.

Baronas von tanekra už 
nužudymų Mi** Cavril ir ka- 
lalnao Fryatt.

Admirolas von CapeMe už 
nardančių laivių veikimų.

fxitraant*» Vilbelm Wern- 
ber už lignaiaivių skandinimų.

Majoras voa Mantenffd už 
sudeginimų mierto Isravai*.

Majoras «*■ Budo* už

šaudymų 150 civilių žmonių.
Gen. <>l*en von Co«*d už 

kankinimu* žirninių Doberitzc.
Keli ofieierai patraukiami 

teisman ir peraekiojimų karės

Gen. voa lamoa Haaders už 
skerdynes armėnų.

Tai vis tik antraeiliai kal
tininkai. Pirmoje eilėje stovi 

į buvęs kaizeri* su savo štabu.
Jei taip, tai ateityj karos 

i nebus galimo*. Nes kiekvie
na* karvedi* karės metu yra 
dalininkas įvairių piktadary
bių. Pati kari- yra tairiansio- 
ji pi k t ado ryls'-.

PIRKITE KABES TAUPY
MO ŽENKLELIUS

HINDKNBURGAB OBLIUO
JA I FOOB’Ą.

kaizerio ir nestatyti jo tarp
tautiniu teisman.

llindenburga* ir Fheb’ui 
tvirtina, jog jis, Hindeabur- 
g**, atsakų* už visu* vokiečių 
žygiu* karės metu. Ir •pri-

Oopenhagan, li«-po« R.—\ o- imu* pat* vietoje kaizerio rto- 
kierių fieldmaršala* v«m llin- |i tarptautfain teisman. 
<k-nburgn.- pasiuntė prancūzu 
maršalui Foch’ni prašymų, knd 
ši* «u intaku intikintų talki
ninku* nepareikalauti ištluoti

llindvaliurga* laiške sakot 
jog jis. kaipo seniausia* vokie
čių kareivis, viso* vokiečių ar
mijos vardu kreipiųris į talki
ninkų maršalų prašydmnaa 
apdrausti kaizerį, buvusį vy
riausių vokiečių kareivių vadų, 
kurs kiekvienam kareivini tu- 

( ri būt brangintinas.
—

ABOBnuos ra
rikojk

B«w Tart, liq 
' dienų garlaiviu

Vaddtogtan, liepos 8.—Va
kar kongrese, kaip paprastai, 
išnaujo duota vėjo peraidentni 
Wil«onui.

Ht no kartu prezidentų kalti; atkelia v* Abiarinijoa
no spėrijalio kongreso komite-1 ra tikri* padėkoti iioa 
te ištirti karės išlaidas pinui-' vyriausybei už pūdai y 
uinkas. kaugrrsmaaa* Grotam 1 tenkinančios taiko*. _

Jis koagrerai pranešė suse

pirm katės paskribiano h- kon
gresui nieko nežinant 
aizavo šalie* tautinio
"» tarybų.

Tokiuo budu prezidentas 
|>erž«-iig>- šalie* įstatymu*. Ne- 
jis įsteigė ***la|tų vyriausy-' 
bę” Suv. Valstijose. Toksai dienų vokiečių nacijonalis Mk 
durta* yru draustam*, sakė drUdrara teitai prtaMteiS 
kongresmaaas Grabam. makale patvirtino koMtitral-

Kongresmona, nupasakojo jųjų posmų, jog Vokietijai 
kongresui įlaugiau imtanių da prezidentų renka piliečiai. Pre- 
lykų apie ruošimų*! kari-n be zidenta* gali būt tik vyraa, Vo- 
kongreso žinio* ir leidimo.

AMERIKOS KARIUOMENE Per šeši* p*-tnruo»iu« na'-n<- 
KRAUSTOSI U VOKIE '

T0M.

liuosuoti Prfre, 
Novke pranešė nepalinoauoti.

Nežinia kuo jusitaigs tas llin* sergantiriua ir iiiiegnmim 
nesusiklausimas ir nesutiki
mai.

Daugeli, vokiečių indomau- žiuri, 
jn žinoti, katra raidžia 
tikroji: ar Kberta ei vile 
džia ar Nuskęs militarinč.

Daugelis vokiis-ių iš to 
mato šaliai liūdno* pa-ckim1 
Ne* kuomet du im- pešties, vi 

I suomei mėgin* pasinaudoti 
■ trečias.

Dar kiti žinp-idauja pama
tyti. katra valdžia dabar pa- 
sirodysianti rtiproraė.

' siu* ta* burta* buvo ameriko- 
‘nų giolsije ir priežiūroje. Tuo 
laikotarpiu ofa-ierų kliubų np- 

Uždaryta ofiderų kliubav > lanko daugeli* žymių žmonių, 
kaip tai gen. Perzliingns. Veli
jo* princą* ir kiti.

Kliulm* gyvavo m- pinigų 
-rinkimui. Visgi kliulm ižde už- 

H.

yra Penktoji divizija jau ėmė 
vai- lapleirti Luv-mburgijų. Kelvir- 

toji divizija veikiai apleis 
pra- tikinę paupį.

Uždaryta ofiderų kliubai

Sekančioji divizija, kuri np 
•i u*. 
i*«i

darymo metu buvu upė* 
tūkstančių dolierių.

Tie liku-ieji pinigai bu- |m 
dalinti pusiau: Išganymo Ar 
uiijo. organizacijai ir Armijų- 
l*:<šcl)*>* Sujungsi. Kaip vie 
imi. tnip kitai pinigai Im* dilo 
ti su tikslu, knd tino* sušelptų 
tarnaujančių kareivių šeimy
na*.

Suitoi kęs ir dienraštis.

Armiū*
Nea*" 
t r. .t ■>

Paryžiui liejio* 8. — Čia 
n n io« didele* milil ari Hmm 

liepos 13 <L Maršnliuii 
ir Joffrv bus i 
l kantai. Tai bu

lovana.

Iri* rytiniu- llliin*- |Mkrušči 
bu* antroji. Aitą divizija i 
judin* liepo. 15 d.

tlficii-ni klilitas, 
parijo* metu bu v 
draugijini* centrą*.

New York. Iie|m* R.- Prie- 
mieslyj lliirleiu kituomet žy
dė* motery* boikotavo košeri 
nę im'-nų.

Aplink um'-so* krautuve, daž
nai [aisitaikydavo riaušių. Daž
nai motery* užpuldavo krau
tuve* ir naikindavo mėsų.

Vienų kurtų tokių -iiirač-iu 
metu vieiui. krautuvininkas j 
tiži raukė gerai vienai moti .'iš 
kei, gindama- savo nuosavyl*-

Moteriškė krautuvininkų įhi 
t laukė teisman i 
tuo. jog vyra* negnlį- mušti; 
moteriški**, nor- toji nnain 
draskytų aki*.

Teisine teisėjas kniiituvinin 
ko |Hisielgimų |atei*in<>. Nake.1 
vyru* turi teisę ginti mmaa- ■ 
vylu-.

Teisėja* Įuižyinėjo, jog mo ' 
tery. kovoja už lygia* tei*o 

u vyrais. Motery* turi lod-a 
imo teise*. Jo* gali niuštie*. 
žudyti revolveriais ir dra-ky 

nei katė*. Tad vyrai turi 
nų teisę ginti 
ntavyhę.

Parytiua, liepoe 8. — Bu
vusieji vokiečių atstovai Ver- 
*aillew anų dienų pasiuntė tal
kininkam* paklausimų, katrų 
iš trijų taikos sutartie* doku
mentų naci jonulis vokiečių su
sirinkimą* turi ratifikuotu

Talkininkai vokiečiam* at
sakė. kad visu* tris.

Veikiai čionai taiko* konfo- I
I

t

timt'tl »*

Kliubi
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KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAL

S1S-TAS.

i

tį Lietuvos

vo susigalvojimo drįsta arti
mą nedorybėm- kaltinti, kalti
nimu nrtorėdamaa kuo kitu 
liamuti, kaip savo užsisvajo 
jituu. toks lumuo ar partija

fa

ir M-

Tytanto
teką pertartoj, tte* ialgiria. 

rėvyas* Gerbti. Lietuvos maršu fortepijanui. 
.Vrauae Vslags, valeu ii lietuvišką dainą. 
Kirtiro siasurka.
Ccėoriu Mrtu

“DRAUGAS*

2
močių savyatovi vatetyM au 
aoetapiliu Vilniuje.

4. Nustojusi laisvė* Lietuvių 
tauta viaadoa stengtai prie 
Mprigulmingum*.

&. Principai laisvų tuntą 
ipei*pmntai* paskelbti 
riko*, Rurijo* ir kitą aą 
nią valstybių duoda
apreikšti Lietuvių suaivatari- 
rnui šį:

1. Uetuva tun būti nepri- 
ruiminga.

Ant laikos konfereoeijoo 
būti Lietuvon atstovai.

K. Patarta, 
A. Bružas,

Kopija teisinga, Pirminiu- 
kai Cent. Lietuv. Biuro,

Lietuva Ir Rus mirty* pritart ir pri
taria stotypiae politikai. Ihygi Mylėtoju ir Skaitytoju Domai

taly-

UKTVV1V UAT.UJKV PIKMKASTIS 

“DRAUGAS”
UOurw

•DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1100 W. 46th su Chtcroo, IIL

I

Kur lietuvių negyvenama, 
visur jų šiuo laiku rupit.nmn- 
*i Lietuva* laisve. Sibire gy- 

lietuviai bnvo ausi- 
ndžioj sausio tartu

Apie ii tekate, taip vttai 
mus Įiasiekugį, botume nemi- 
nėję, je’cu ne vionn* geras! r- 
din S. V. karininkas, ii Japo- 

paa Adverti**r” amu srj laik
raščio, einančio angių kalboje 
Tokvo. šis Sibiro lietuvių ad
resas buvo to laikrrtčio žy
mioj virtoj ĮKskelbtas birželio 
K dieną š. m.

Stebėtina, kokią tik virtą 
Is-tuvią nepasiekiama!

Triko* Konferencijos

karas, die- 
iaagamą ir 
pavergtoms 
proga, knd 

išreikšti savo pagarbą Sąjun-
gminkams. tiems nepailstan- 
♦tau kovotojams už geresnę 
ateitį žmonijos.

feta| Akta Lietuviai su dštaga- 
■U mato, kad ti* vargai ir ae- 
lataės, kurio* jiems prisiėjo 
perkasti paliekant gimtine* 
vietas palei Nemuną ir Viliją 
Mfvnpuolė veltui. kad to* ka- 

I r* sunkenybės, kurias Lietuva 
Į drauge su Rusija pakėlė, pri- 
' vedė prie pasekmingų vaisią.

Dabar, kada sprendžiasi vi- 
*ą tautą likimas ir prasidės 
naujo gyvenimo statymas, 
kiekvienus tautos apsisprendi
mo pamatais, akys visą Lietu
vių su viltimi žiuri į tą šviesią 
gimtinės šalies ateitį, kuri bu« 
karo baigimo pasekme. Jie ti- 
ki, kad jų svajonės ir troški
mai iš seno apie savystovių 
Lietuvą, |<er 150 melų auklėja- 

■ mi. nnt gnlo įsikūnys, knd to* 
aukos, kurias Lietuva nešė- aut 
karo aukuro, nepasilik* bergž
džiomis. Aitam garantija yra 
tie tautų apsisprendimo lozun
gai. kurie didžiųjų jiasnulio 
demokratijų paskelbti. Lietu
viai tvirtai tiki, knd Lietuva 
jų |>alikta gni»rų ugnimi nuš
viesta. dabar. jiems grįžtant, 
bu- šviesi džiaugsmu ir lai»-

♦
Lietuvių snsivnžiavi- 

l Irkutske.

Bodavo nedsiaokražiBių ša
lių. kaip seniau Rusija kad 
buvo, kur šalies gyventojai 
neturėdavo balso. Autokratų 
pavaldiniams balso neturint į 
šalie* reikalus, nėra ta lais
vė*. Kuomet pavalditeri aa- 
praadavo, kad jšaaaa privalo 
piliečių teiaėa, ji* aatartdavo 
priemonių, kaip **u privalo-

udodavo visatinį streiką, 
sėnu° ingyti""korijoj tekią 

streiką, politinę proMtą teria-

vo ta, kad caru* ir valdiaiakai 
pradėjo nusildati, gyventojam* 
šiek-tiek balso suteikiate vals
tybės reikalooae, įkuriant Da
mą. Tokiuose atvėjooaę politi
niai streikai yra naudingi, 
ne* ji* užstoja kruviną revoliu 
riją, kuri valstybiniu žvilgs-

kraštatiaš, dašaai aetririav* 
ir žalinga priemonė.

Pastaraisiais laikais 
litinį streiką čia pat. 
koje agituoti pradėjo

paglemžti vokiečiai, bet nepa- 
gtemž*. Dabar jiems savai 
kailis rupi. Ketino mus pusi 
savinti lankai, bet teužėmė tik 
kraštą mų* taute, darydami 
muma gyvų skriaodg, bet pa
likdami gyvą mų* neprigul- 
mybę. Triukšmingai bandė 
m u* užimti bolševikai, bet ir

■*i 
linga*.

Taigi darbininkam* reikia 
apsižiūrėti, kad ji* nebūtų

už po- 
Aroeri- 
•orija- 

listai. Jie aiškiai agituoja dar
bininku* eiti streikam kaipo 
protestą prieš valdžią ir teis
mus. kurie nuteisė šlooney ir 
Dcbsą. Jie agituoja darbinin
kių stn-iknoti ne savam buviui 

I pagerinti, liet kad teismo skir
ią bnilsinę Moaaey ir Bebrui 
|Hiiwikinti*. Jeigu jie prie strei 
ko prikergia algą pakėlimą, 
(ui tik juos darbininką akyse 
|«trisiiuuitis priedas, tirt ne 
iminatinė priežastis.

I'olitini,. stn-ikas demokrati
nėj šalyj, kaip Amerika, yrn 
iK-išniiiitingnė ir negnliitui.-. 

lOia neveikia streiko, kad po- 
I litinių tikslų atriekus, nes 

lietus yra ramios priemonės — 
I įtaisai. Kas ti-ri kokias įstaty
mui.-<■ ar valdžioje ]>ennaituis 
įloti, gali vi»iionwnčs. pilie- 

jčių luilMiviinui |iavi>ti. Jeigu 
didžiuma yra linkusi refur 
ma- invęsti. ji taip nubalsuos 

jir tnip bus. Jeigu gi visuome
nė m ra linkusi tvarkoje per
maina* daryti, mažuma sniyg 
deinoknitybė* dėsnių turi nu- ■ 
•įleisti. ____________

kaipo didyria Suomijos kum tą partijos. Jei ne Lvovą* tai 
gaikitis, paleisdavo seimą, t. kiti buvusieji to* partijos 
y. liepdavo Jo atstovams iš j nariai veikliai darbuojasi Pa

I 
i

ryžiuje apie Rusijos ir jos že
mių alaitį. Ti* nareriškom 
tautom* nei autonomijos oe- 
pripažįs. Vienas iš geriausių 
tos partijos narių buvę* Pet
rogrado universiteto profeso
rius ir Durno* narys baronas 
SvaTritate teZjJprirt™ 

nstitucijooalistus - demokratu" 
už kų jie žadėjo autonomiją l 
nanuištan* tautom* Kiti uk- 
tebristai ava. ir

atminti apie tat
Tai-gi aiškus Lietuvos ne- 

prigubnyMa pavoja* ii pusė. 
Rusijos. Pasidariu* taikai m 
vokiečiais, talkininkai pakrei- 
pa savo jiega* prieš bolševi
ką*. Kolčakas užima Maskvą 
ir Rusiją, tada sveika dingus 
Lietuvos oeprigulmybė.

(Pabaiga bu*

prw įtrenka* | ką
vo. kaip dabar tomiste, jog 
Dievas įtrenkė.

Ka* yra krikščionis, ta* ži
no, kad žaibai au griausmu, 

iTdelto negalinti pažinti **kir 

t ūmo tarp bažnyčios ir šiaip 
trio bos. Visi lietuviai,, priklau
santieji pri* katalikišką para
pijų, žino, kad Dievo* vra am
žinoji Išmisti*. sutvėrusi gam
tų su jo* jiegomis. Nei viena*

žaibas įtrenkė į jį. Bot ta 
žnvčia priklauso proto* 
tams. Jie netikį į nnointinį 
Jėzaus buvimą Bv. Hakramsn- 
te. Todėl sulig ją 
nokfloą jų balsyčio* 
raiiintii Dievo natnaii

r  

I tam baisų ni-lorybta užmeti- 
| mą padaro, turi faktais ir do
kumentais kaltinimą paramti.

Steta tina. kaip žmonės nori K' ar d‘‘l
būti toim-jai*-. kitą! Žiuriuo*. I*«'ąjų išrokavimą m dol **- 
"Lietuvoj" tūla* p. Eimuti*' * * “
užsigeidė būti teisėju ir žmo
nių verta sprendėju. Jia iš pp. 
Mastauako ir Cesnulio mika- 
lauja. knd tiedu priparodytu  ------  -—--------- — «■---------»-
jum aiškiai, dokumentaliai. X™ Mmžin.-*. D dar po to 
kad jie nėra Lietuvos pardavė- į **’ Kl,dos Miko, tu teisinkis, 
jgj,! i priparodyk, kad tn nekaltas!
..... . , Tokių teismų pasaulyje nėra.Usotaų nm-halumų pas*u-Jr ^biZJTtaid pa» tau- 

Ivjr vra, bet #!« yra viriujan '. . . . . . ’ ./. •. n įninku* atminimui ponu, kušiu mmi*. Žmogų nivmoizia. . . .. . . .. . 1 ... . ’ . . rie tukini* triMjai*, ►vkin irnpiiM'iuuin. o po tain koka . . . . 7 . . . ..
.. • •... . nekaltųjų knltmtojai* būtii ily|ša* i* knnnpių iMindę,- 

drptn nūknlnuti. kad tiriim- r»’ • • . , .\ . «... ! Ponuliai. prir.A melagiuirudrk. joj: rai tžUMingai! . .... ..../ ,7 , ir Htneihkuta nekaltiem* neri
Jeigu turėčiau išgverusią ko „.j.intis. Teisinti, turi tie.'

sanžinę. galėčiau Hile asmenį ' 
apšaukti sukčiam, vagim, u 
jeigu r pmeluotesni sakytų, 
kad tat malas, šaukčiau, knd 
priparodyk, jog neesi vagim.

Tai yra meklcrynto* ir ne- 
•aužiiiingumo viršiausias taip 
sni*. Jeigu l>e i

• i susirupinau. Alni koks neri- 
. ma>li* ima.

Gėrimo neieškodavau ir jo 
uian nerviki'-davu, n<-» nei no
ro neturėdavau. Neužsipuolu 
ant jo nei dabar. Bet kankina 
mintis: ka* bus, jeigu jo pri
reiktų. jeigu nuspręnč-iau, kad 
reikia! Niekur negausi, kad 
ir norėt imi. Dnlmr susirupinau 

'savo geidimais. Kad tik man' 
neužsiuorėtų! Tuomet jausčiau 
suvaržymą, o suvaržymas nie
kam uemalomi".

Ižžinugiuo*, kad saliunai už- 
"■dari-. Bet sarę*, o >ie probt* 
biri jos. bijotis pradėjau, knd 
užsigridiniais sau nemalonumo 
įH-pasidaryėiau. Nemaniau, 
kad probibirija mane palies. 

|o žiūrėkit, kaip jmlictė.

e •
"Slapieji" dnlmr visokių 

gązdiniinų prasimano. Štai 
vienas.

Sako, Rusija sausa liko 1910

ką meluoja ir dėl prasimany
mų kitus kaltina.

Oi. toji tautininkų politikos 
taktika!
i yne»nė.

Ji tii purvyną pur-

ir dabar komplimentus lietu
viams girdėti iš prirtelių. Vie
na bėda, kad lietuviams pa
taikauti pradeda išmokti, kar
tais ir džentelmoniškai pasi
elgti. ir iiiiimu priešai. Priešo 
saldliežuvaliniai kartais yra 
pavojingesni ir už atvirus 
grumojiinu* ir kolione*. At
sargiai eu priešų gražiais žo
džiais!

• • s
-Uit tą pėdą atsimena ta

nas anot iki* Vilnioje, kuris 
jnrodo, kaip meilys žodžiai 

1 kartais pavojingi vra.
Atvažiavo Vilniun lietuvis 

Į kaimietis ju-inė* reikalais ir 
. pinigą atsiveši'-. Jam gatve 
' lieeiiuint ap»pito jį būrys 
' miesčionių. Lingčioja, rankas 
bučiuoja, dovanoti prašo. Lie
tuvi* atsargus ir nužiūrėti pra 
dėjo. Bet argi duosi žandan. 
kuomet prieš tave lenkiasi ir 
rauką bučiuoja t Ant duoto 
ženklo buiy* išbėgtojo. Zrun- 

■iiiĮrt kišenių — pinigų

ko* Lietuvių Tarybo* prote- 
dentaa Ne*r Yorko *eim* M 
laikraščių reporteriai* kalbė- 
dainasis ji* pasisakė, kad ji* 
yra A. L. T„ angliškai Litk> 
uanian Nutional (ouncil, pre
zidentas. 1-aikraščių r sporte 
rite je užmik imtis platai 
ritavo, ĮiažyuM-danii kokią jia 
Taryboje vietą užima.

Tautini- Taryba nuo trio 
laiko irgi jiradėjo save vadinti 
Lithuanian N**ti*n*l CouariL 
Dabar ji žada p. Vsrianrtn 
klausti, kam jis tautininką 
tarybo* vardą savinasi.

Juokas štai karna. A. L. T. 
imsi vadino Lithuanian Natio- 
ual (ouncil kuomet Tautinė* 
Tarybo* nei ant svieto nebu- 

■ vo. A. L, T. — Lithuanian 
National Council —**vo vardą 
tnip išgarsino, kad ka* tik lie
tuvių klausimu indouiauja, iį 
žino. Su gerai žinomai* ir iš
garsintai* daiktai* vianemt 
ta* p»t atsitinka: ateirandk 

I ka* pamėgdžiotų, pagamintų 
i"poddielk (

farylia M- 
i tikruo- 

L t.
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CLEVELAMD. OHIO Dr. G. M. GLASER
•vijų iivažiivinu

8. KULB1CK

Aio miesto lietuviškoji mo
kykla yra viena ii aeniaa»ių 
ir viena H didžiausių lietuviš
kų mokyklų Amerikoj*. Jų 
įmigusioji jiunoomenė šįmet

ms O. 
i, nt

'■yrių 
idžia C

J antvertųjį Baudouoju 
Kryžiau* įkyrių tuojau* užsi 
■okėdami vienų dolierį priai- 
ražė sakantieji aameny*: kun. 
J. J. Sutkaiti*. kun. A. Tarno- 
liana*, B. Lapeita, V. Karale- 
vičiu*. V. Alelinna*, K. Ak 
liana*, I. Balčiu*, I. Jankus. 
A.' Aleliunaa, P. Kazlauaka*. 
J. Norbutaa, J. G. Milius, J. 
V. Grajauskas, T. (Miela, A. 
Jagminą*. J. Jeremijus, P 2i 
liania, J. Rožėnas, J. Padurti 
«iaa, J. Paokevu-iu*, J. Pūke, 
virius, O. Balionienė, V. Sa 
dauakiis. J. č'ižauskas, M. Ka 
ruimui, P. Sakintai, J. Bau 
donas, M. Grevickieuė, K. Sa 
kaaafcaa, A. Andrianas, U. j 
Andriolaitienc, O. Tyrikienė. 
ll. Linkevičienė, I). Kumbimu 
J. Naujalis. A. Giliu*. A. Siu 
teevičienė.M. Gurevičiūtė, K 
Strnvinekns J. llsukšas. .1. 
Janulis, J. Gurevičius, V. Gu
revičiūtė, O. Kimlvrienė, B. 
V. Vaišnora, K. Norbutienė, 
P. Blažaitienė, S. Gedzevičius, 
J. Rnrtinika*. K. Pociumi*. K. 
Keltninika*. B. Bernotoni*. P. 
Zinlcienė. P. Variliauskieni 
M. Ptudaitė, M. Puidieiie, A 
M. Sntkni'iutč. J. Janldanė.

nitiiiitiiniunnmii mmtuiminmnnnii 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI'

Ka* tiktai ii Cicero norite 
Šauti "Draugą" arba paduoti 
i jj apgarsinimų, ar kokį dar
bų (Jobą) kreipkite* prie p

boti ne “Vanage,” bet jo 
gurbelyj).

Baigdamas savo prakalbų 
ragino vyčiu* »toti j karinin
kų eilei ir eiti ginti tėvynę 
nuo bolševikų.

Antra* kalbėjo kun. Janu 
ia*. Ji* pasidžiaugė, kad pra- 
kilnu* vyčių jaunimas čionai 
tnip skaitlingai ravažiavo. Aut 
galo patvirtino p. Aleksio 
kailių, kad “Vanagas” yrn 
su purvinu “snapu."

Kalls-jo vylė, p-lė XI. Mn 
ėiutukė. indui jausmingų ir 
patrijotinę jmsakė |irakalls-)ę.

P-a* A. J. Aleksio, kaipo L. 
Vyčių Centro pinu., buvo jm- 
sveikinta*. Programa* užsi 
liaigč ra vyčių ir Lietui u* 
himnu.

Vėl praaidėjo įvairios žais- 
lės. lenktyniavimai.

Priei vakarienę L Vyčiu 
choras gražiai imdaituivo kele
tu dainelių. Laike vakarienės 
buvo daug gtnžių išsireiškimų. 
L. Vyčių 25 kp. vice.pinn.. V.l 
Kunta, pakvietė šį-tų jmknllM-- 
ti p. V. A. Greičių, kuris 
daug anekdotų |msake ir vi 
>u» pnjuokiuo. Paskui p. V. 
Rauta išlenk,- padėkos žodi 

ir L. Matulaičiu- 
ju paiidarbavunų

me ir negalim kitaip, kaip tik 
n u mergę bet pasiuvome nor* 
kalnių, kaipo garbingų atmin
tį ir parodymą, jog mes ne- 

, knip nejauni ritame Jūsų. ku
ri* tiek gero esate padarų dėl 
musų, įsteigdama* tokių pai
kių ir prakilnių mokyklų, ku
rioje me* sėmėm* mokslą ka
talikiškoj dvasioj ir tapome 

.prirengtais j platų jmsaulj, ir 
Imsiančio žmonių gyveninio 
ribas.

Busiaiitvj sekmadieny; mes 
prižadame karstai melsti* prie 
Jum; |«trotio Av. Petro, idant 
jia laimintų Jumis. Tėveli, vi- 
euoMe Jūsų darbuose ir užsi- 

l eiiiilIlUose.
Velijanti Tėveliui ilgi; •• 

(gmusii; ue-tų.
Ui vi*ų 1918 tu. klės* 

piBiračo
Ona Jurkarifciuti

Lubai man gaila, kad taip 
;>a*itaik<* nitui nebūti šįmet 
užbaigime mok) klos, lėčiau* 
npkaiuuoju jūsų dovanų, man 

' suteiktųjų ir tariu širdin- 
glausiu aėių. Prižadu neužmir
šti jų* kasdien i uėje iv. Mišių 
aukoje.

Bu tikra pagarba.
Kun P. Sauruiaitii

Tfct. BaMbaMl OT
AkAraM mi W. n^4 MM
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Centro ihlininkns.

PAVEIKSLAIMoterių Sųjungo* 4 ki

Biznieriai garsinkites “Drauge*

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

AUTOMOBILIŲ AUKOS.

1 užmušta, 6 suleista

DRAUOA

I-šėpos 3 dienų keli plėšikai 
apiplėšė bu«rwr' Grove Firrt 
Nailonai Banko. Paimta 422.- 
000 pinigais ir įvairiai- ls>nd-

kvti. ne* turim d*ng svarbių 
reikalų aptarti. Rrima* jau už 
kelių na va irių. ta<) prašau ko- 
-kaitlingiausiai susirinkti.

karrivis, 5G11 So.

BOKMKUEnmį 
lOUNUP

I- lt. Katalikų Vienybė* 
Centrą mėnesinis susirinkimas 
atsiims šiandie. liepos 8 d.. 
8 vai. vakare. Dievo Apveiados 
par. svetainėje, (liicagu, lll. 
Skyriai ir draugijos malonė* 
atsiųsti savo atstovus. Veikė
jai M veikėjo* yra kviečia
mi atsilankvti. Daug yra rei
kalų. 0Mtra VaMyte.

stagiai |«kviete Seseris ra
ju aiitisisdiiliun. Nuvežė 

j artimiausių vaistinę.

KRAUTUVININKAI ABBA 
TUOJAMI.

ATRASTAS NEGYVAS 
SKUDURNINKAS

Pernini vasarų Chicagoje 
nuo karščių mirė 23 žmonės. 
Nulyginus su kitai* miestais 
nėra aršiausia. Ne* kitur karš
čiai |«kirto daugiau žmonių 
gyvasčių.

Sveikumo komisijonierius 
Dr. Rohertson perspėja žmo
nes karščių metu būti bud
riems, knd šitie metai butų 
laimingesni.

Chicagoje streikuoja cigarų 
darbininkai. Darbdaviai išsi
rūpino “injunction” prieš 
streikininkų piketavimus. “In- 
junction" iLlavė teisėjas Kul- 
livan iš augėlesniojo teismo.

Chicagos Dnrlsi Federacijos 
susirinkime ta* teisėjus nž tų 
apšauktas iiiilokrutu.

Prancanjų

Policija tvirtina, kad su
imtieji plėšikui prisifiažinn. 
Tnaj Ims suimta jų daugiau.

Suareštuoti:
Arthur T. Hanimill. Jr„ bu 

vusio Chicagos |sdiemom» sū
nūs. Kana ji* 27 metus.

Darni Gilmon, 21 nu buvęs
Paulina

Sulig sveikumo komisijoms- 
riuu- įsakymo policija areštuo
ja visus tuos groserninkus, 
katrie nuo mu-ių nenpsnugoj. 
vnisių ir kitokių valgomų daik

Kctvergr. liepos 10 d, 7 JO 
v. I. vakare, Av. Kryžiau* pa
rai jos svetainėje. Katalikų 
Vienybė* V skyrių* turės susi
rinkimų. Visi vietos draugijų 
atstovai teiksite* šiame susi- 
rinkime dalyvauti, ne* j«o su
plaukė ilnug reikalų, apie ku
riuos rinks tarties. Valdyba.

Liet, giesiu. Dramatiška 
Draugija, po priegloba Av. Ce
cilijos, turi-jo savo mėnesinį 
susirinkimų 1 d. liepos bažny
tinėj svetainėj. Aptarti* drau
gijos svarbiausiu* reikalus 
eitu prie naujų sumanymų. |- 
neštu nurengti draugijinį išva
žiavimų. Balsuoti nereikėjo, 
nes šioj draugijoj liemaž kone 
visas northside* jaunimas yrn 
susispietęs. Vienhalsiai sutarė 
važiuoti j Jeffersono miškus. 
Pagaminti užkandžius apsiė
mė mergaitė*: K. Miirtimiitė. 
< >. Aiitikničiutė, S. Josinskaitė, 
ir Z. .lurevičaitė. Aito* mer
gaitės beveik kiekviename pa- 
rengtam draugijos baliuj ar 
išvažiavime visuomet dirba, 
todėl dalia r pirmutinės stojo 
i darbų. Garbė joms.

Prirengimui visko ln)s> iš
rinkta komi-ija. kurion |uitek<> 

I p nin < >. Valatkienė. A. Bugie
nis. ir D. Žutautas. Nutarta

“Draugo” knygyne galima gauti ši ų atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena.

Kas imtų mažiausia lt> gautų ui 25c. Kn* 21) tai po 2c kiekvienų. O kas imtų

skatikai

! |
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