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prekybų,

Mafija* premjera* Kilti pra- 
JMtt gari i ■nitui, jog vjrten- 
byM 'fcaM vteų galimų prio- 
taataų kalyje palaikyti tvarkų 
ik atžvilgio, knd kaliai grūmo
ja geaeralia streikai

Ji* pažymėjo, jog 
■ė paakiratyta po miestui ir 
miesteliu*. Kariuoi.->enė apru- ] - - ---------- ---------.--------------
pinta reikalinga karši ir kito- anglekaiyklas Ne* tik tuo ke- 
kta medžiaga keliom* die- Ii®. »®kė, butų pasekmingai 
noma, jei kartai* ji knr-nor* išrišta* t** k tanai m** 
batų atkirsta ano *n*inekin>o Bet vyrtauaybė nepakluso 
ra vyriauriųja naro stovykla, komirijo* patarimo.

Išreikšta paritikė įima*.

Vakar parlamenta* ladsų di
džiam* tereiškė parilikėjimų 

t _ --A -vyrui ui’yTM'.

Premjera* Nitti savo vietų 
yra nžėmęe tik p:nr. kelių ja
vaičių.

Po kailio* Įmrlauii-tite ji* 
veikiai iškeliavo tn;\o* konfe- 
rrm-ijon Paryžiuj.-.

Kontirija ravo raporte pata
rė vyriauayhei nacijonaliznoti

Ve ir todėl grūmoja Angli
jai milžiniška* ztreika*. Ke
bu* anglių. »u*to« viaokia ii- 
dirbyatė šalyje.

^*wEmŪ|
jo, jog Ulatari* provineijo* 
gj irai u jai yra priešingi Airi
ja* tetarai, -kad Utotarta ra- 
kuomeš nratrinriųi nuo An- 
gfijra

Pagaliau* Garam davė vėjo 
ir patiem* anglam*, katrie mė 
gina, kokiuo nor* budu rišti 
Atrijo* klaueituų.

Caram taip pa įteigdama* 
manė padarynių* didelę malo
nę Anglijai. Bet rieto* apaudė 
faraonų nž tų smarkiai nuba
ra ir pavadina holševiktt

Sako, Atrijo* klausima* turi 
būt išrikta* nežiūrint Ulrterio 
unietų kukavimo. Airija tmi 
gauti eavyvaldų arba laiavę. 
Ne* už tų etovi viea* paeaulis

Baate, liepo* 16.—Anot gau-

Rkiue reepuhfifcu. Ir tam »u- 
manymui daugiau ue*i|ate- 
Ains Valdžia Uvedžioja. jog 
toji rrapublik* vtavieu Įirigu- 
lė* prie atalna* Vokietijų*

Bet aeratoriai republikorad 
priešinari pakvietimui. Sako, 
kaip ta* atrodys jei me» ubą- 
j-aurimc Informacijų per atpa
kaliai-* Unitų jų Ramų duris

■a aenatau arba atanka raita.
Tai pirmieji kovo* apeireit- 

kirnai tautų nųjnngu* reika
lais

Nekuotnet pinuiau atueriko- 
niika armija nebuvo taip iš
rengta ir taip daug perrišau- 
ai karė* |rraktika, kaip kad

ar naudinga*'AaAg^fiĮĮM

Kiek tuoae ptennanė \ 
naudingumo, apie tų gali aplo
šti tik tų dalykų žinovai. Tik 
jie gali pasakyti, ar ofteteni 
atliko naudingų dulkų MUA| 
tuo darbu ateityje galan* tHį 
ties

Tik praktikoje galim* vttfin 
Įirarookti. Amerikoniška nuii1 
ja perėjo tų praktikų PrnMk 
lijo* plotuoee. Ko nežinojo 
parimokė nuo talkininkų. It 
taip patyrė daug rinko, k» pa
buvo net tikėta*!.

Dangei ii žmonių tavo; dideli 
nuoztolisi padaryt*.

OBOAfilZUM BALKANŲ
sąjuvoą.

Bartyraa. liapaa 16.—Graiki-1 
jo* premjera- Venizi-lo* augai I 
rojo luorganizuoti naujų Bal
kanų kalių tųjuagų, anot prn- 
nešimo ii Vienuos

To* aųjungra, aakotna. kol
ba* negalėsiant.1 ineiti Rumu
nija.

PUEIDŽUMISVETIMI* 
IMI PRIEŠININKAI.

UŽDRAUSTA VARIMtTI 
AUTOMOBILIAIS.

Bmra, liepo* 18—Dėl žibalo
i trukumo kai-lrarioo*e Aveira- 
njo* kantnnuoae uždrnu*tn 

Paryžiui. Iie|«* 16. — Pran t*kn“dieniai« važinėti auto- 
euzų noeijaliatų partijo* naci mob,l,ai,‘- 
jonalė tarvlia paaipriešino ra-' —------ - ■ ------------------
tifikuoti taiko* eutartį *u Vo P-MAS KAROSAS KAUNE, 
kietija.

Socijalivtai pa t y- nežino, ko 
jie nori.

Valparatao, Uliile, liepo* 1G. 
-Praeitų šeštadienį ir *ekma- 

dienj šitoj reputaiko* dnlvj 
iriautė liai*u« uraganą*.

Kiek ligšiol Įaitirtn. žuvo S7 
zmonė-*. Sakoma, burių dau

Iš Oglethorpe forto šiandie ginu aukų.
ir rytoj |adiito*uojaiiia apie Nnakrado H jvairaur didu- 
2DII nvetimšalių priešininku išimo l«<»-»;. Nansikšsta .taugLu 
Chicago*, katrie kuri- nmtti iš.tn’o vi-okių vnlčiii. 
buvo Internuoti.

Tarpi- pa)iuo*tii

SUSTREIKAVO DARBI
NINKAI McCORMICKO 

t v • niyvMM

daugeli* žymramųjį
ir l*uvi naiKeno

pn Inter 
Co. vakar 
iariiininkų

8a. Boaton, Man, liepo* 13. 
- Karoaa* pranešė kaldegrn- 
ma. knd bendrovė Nemuną* 
priridėjo prie Lietuvių Prrky- 
boa Rendrov.-*, idant pa»ek 
mingiau veeti bizni Lietuvoje.

Lietuvoje bizniui vieką* at 
vira. Pirma*)* laivu* i įdėtu- 
vų Nra Verkų apie:- trečia, 
dienį.

Kan.«a* Rauna turi ofiaų 
Rato* viešbutyj. 10 Ukmergė* 
gat. Roman

i Wa*hington, liepų* 16.—Anų 
, i dienų prezidente* Wil*ima*l 
'■ I Baltumu* Rutnuo*c priėmė *pe.1 

cijaliu* Abirinijo* nt-tovu* m 
l>a tuirijų. kuri ėia atkeliavo, 
|«*veikinti prezidentų ir Suv. 
Valerija* *u laiminguoju kari-* 
užbaigimu.

Tai buvo pirmoji to* rųšic* 
pokarinė nurija.

Abirinijo* ntutovai buv,, ap 
aitai*? *avo tauto* rahnieJ 
blizgančiai* auk*u ir ridubni.

Atetovų galva, kallu-dama* 
pažymėjo, jog Mtėjo 3 tuk-tan 
eini im-tų. knip gyvuoja Abi 
rinijoe (Slu-ba) vi<-š|,atijn. T-.i 
virš] talijų -avinu laike gerai 
žinojo karaliai Dovydą* ir Sa 
liti motin*.

Ntm to įniko kuomet Etliio 
pijo* kandimu- Nlnendn. kuri 
valdė vi-ų Slu-ba. aplankė kn 1 
tolių Saliamonų, Abi eini jo* gy ' 
ventojai tikėjo į viena gyvųjį 
Dievų. Taip buvo ligt Kon-tnn Į 
lino Didi 
Abirinijoji- 
Im.

Vlenna, liepos 1C. — Sako, 
Ukrainai nckuomet mvatmirš i 
lenkų piktų darbų ir nekuotnet 
nieko bendra neturi'-* *u len
kais Taip čia pranešė uk rainų 
generolo Petlura valdžia* 1 
premjera* Temniki. Premjera* 
Įtažymi. jog Ukraina labjau* 
nukentėju-i už Belgijų. Taip- i 
]>at jm-ako, kiu| Ukraina ne- 
kuomet neinei* Ru*ijo» feilera 
eijon.

Anot premjero Temniki. Uk
raina šiandie naikinama ir te- 
riojama ru-ų, vokiečių, b-nkų 
ir bolševikų. Be to tų *al| tini 
kiną įvairio* epidemijos “Ib-t 
me* iikovorime *au lai-vę, 
nor* dvidešimt* metų prisiei
tų kariauti," pažymi premje
ra*.

l*-nkų generolo llnller armi
joje vrn daug kareivių khaki 
uniformoje. Tie -ave vadina 
ame i ■LuUai* ir pageimti len
kam* deginti ir naikinti ukrai- 
nų *odžiu» ir žudyti gyvento

b-tlkai, lenai ai
LIEPOS 16 191

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WSS)

mirusios pu
KALBOS.

Vakar vakare Av. Jurgio pa
rapijom avrtųinėjr įvyko pra
kaliau. Kalla-ju pp. Ceenulta ir 
Ma*tau*ka*. Vakaro vedėja 
buvo p. J. Kaupas

Pirminurin kalbėjo p. f'eznn 
lis Po jo kalba* evetninėje bu
vo renkamo* atiko* tautos rei
kalam*. Surinkta ♦ 138.30.

Po prakalbų knlla'-tojam 
vo |indimtn keli klau-ithai 
tu. | tuo* klnuritnu* aiški, 
imleakinanriai nitakė p. fl’š-*' 
nulis

Žinoti i ų buvo pilnutėlė *ve- 
tninė. \ aklini- |>a*itaūgr I0UV1.

.

KOMPANIJOS ATSISAKO 
PAKELTI UŽMOKESNI.

Ir



DRAUGAS ŽMONIŲ VEISL

URITIV KAT.U4KV Mr.'tlUffi* 

“DRAUGAS” 
bu LamIk^ |»Uk>nu Idto-užuv

nUDTl’MKRATCM KADI A:

DRAUGAS” PUBUSHING CO 
1800 W. 46th SU Chiuęo, iii.

Kol Ica* p. Chicago* polma- **1* * IHI incdiia^
rteri, dar vfc gretina laišku* K»u\vlė-s rago, pilu, 
siunčiamu* tiesiog j l.ietuvų, '.o* '■|"j«> ►u t» 
bst vis-gi yra būda* susižinoti apsipažinti, skubėk

laiškai* 
skaityti 
ir kitų

Norint registruoti reikia pri “P** **** 
lipinti ant viršaus Amerikinį Ištiko streikas arba streiku 
kroso* ženklelį už 10 centų, nujaučia. Tenka redaktorių 
Drįstant siųsti neregistruotų'patirti streikivriy reikaiavi 
užtenka 5 erotų. jinai; darbdaviai privtelystėi

Yra dar ir kitas būdas. Jdė-1 ims redaktorių ieško, savotnii 
>• mažesnį kopertų su laišku į bėdomis skundžiasi. Visa ta 
ir taq>tautiniu kroso* ženkle r“si laiškuose, gražiai rašyt no 
liu j didesnį kofs-rty. galima 'e- dailiai *|wuz<liuriioH<. 
adresuoti ne p. Savickui, o Perskaitei visa tai ir Img 
Lietuvių Atstovybei Londone. ' iau alaidusti. Bet ne. Ala 
Tada adresų šitaip reikia rti mi»> koiii|mnija pageriuiini 
lyti: Litbiinninti Is-gntion. 21 |mdnrė. Apie tai nia 11> Ingiai n- 
Devrrc Gardelis, Šou t h Keti ,dikcijai praneša. Nualsilieki 
aington, Izmdon. Engiami. Tik m-i elektros. telefonų. gutveku 
naikia, kad mažasis kojs rta* riy kuiiųuiiiijo*. Antai bumam 
butų neužklijuotas. j tari-* draugijos siuntinys. Cii

Jeigu kam painu sudaryti narnų statytojai apie savu, 
• no* adresu* ir kopertus, nrlui reikalus šm-kn. l'in už inetriš 
Suti tarptautinių kniso* ženk bus sistemos įv.diiuų kaž kok 
‘ tu. tai ta* gal kreipti* pri.- draugija agituoja. Čia argu 

“pakaičio, vedėjo Lietuviu menturijo* už ir prieš Tauri 
HLrbininkų Sųjungos krautu -jLygy, via dar kitokie laiškai 
vės ties Av. Jurgio linžtiyėi.ri ■* kurių tik toki nauda. kn< 
aut Bridge|iorlo. kauiĮia* Au malonu pažiūrėti, kaip gurlui 
burn avė. wr 83-čio* gatvė*. Tų jais pri»ipildo.
krautuvę lengva pažinti, n - Nubodo musų eiliavimu 
uut lango did> lemi, rnidimi- skaityti? Kad galeli.no*. ir re 
prirašyta: “Draugo” .loti*. įlaklorini |«i*akytumi* tiem

(Pabidga). 

Džiaugėme*. Gad broleli.

Redakcija ir Pro 
paganda.

/ih---------------- -

,f,WS.S.
H TIAR SAVINOS STAMP3 

!88Vt9 JYT” 
r UNITE©'STATUT 
t G0VT.RNMEN1

(vedęs į vidų liepė nusivilk- — Katras pirmiausi* pradė
ti. Mes klausome. Kaip ne- jote.—paklausė vien** ii sto- 
klausysi t Usitanė rakta vėl, vinčiyjy.
brakžt, kitas daria atrakino ir _ Tyų* kvaily, ka* taa gal- 
įleido mus j didėti kambarį -u k* U daryte
pilnutėlį... tunų. „.

— Atai j u* y darliaa. Ji čia draudė.
niekur neižeidto kol tik iuny Įtaisai vėl nutilo ir pt **>"*- 
neišsmaugsite ir jiems odų ne- to jas tęsė:
nulupsite. Darbo yra trims die- __Tai, broleli, kad *1~
noins. Valgyt bus jum, prista- tun>d kok, p.,uji™.. Nei 
tyrta.—Pasakė ir j raus labai ,1BngaMi fcmės. Vienų kari, 
keistai pažiurėjo. 0 UU|l burfiijL Kariu ir £juriu.

Mes tik vienas j kitų žvilgkt, į.j,, teikės anų britvonų ker- 
žvilgkt. Matome, kad juokų tėję pakarti. Jis i raus taippat 
nėra. Musų poną* nejuokauja. Į (fari ir akis ir dantis pastatęs, 
Pasakė, npsisulto, per nuris ir rodos, visų pragarų nukuls, 
išėjo. Tik išgirdome, kad nik _ (> broleli, tai buvo 
tas durys.- subraškėjo. Pripuo lmi>ios {o, tryil dfenoa. Bet už 
lame prie dury. Nei krust, už ui vn|gyli Įyg 
rakintos. e.ej« k liu.ek tau ir pusritys,

ApMojusieji aplink vyrai pa- ar pietus, ar vakarienę jwr 
žvelgė j vienas kitų, matomai langų ir įkišama. Netik valgis, 
pasakojimas nelaimi tiko, bet < bot ir alaus ;k> butelį.
bijojo pertraukti, o |si>akoto-j _ Tris dienus išdirbome, 
jus kuibėjn, lyg jų ir netnaty-1 Prie darbo, god broleli, pradė
dama*. įjomo priiirasti, bet durim* pa-

Į



Lietai*!

ML LEO *WBIW

Pat—a, M. J. Biršelio 28 
d. Vyėių 61 kuopa nurengė pik
niku Regina parke. Prakali** 
►akė klek kun. Petraiti* ir 
M-ržantue Vašku*. Buvo dniny. 
eilių, tautiškų šai«|ių ir tt 
Vi—balsiai uįgirtas protestai 
prie* visokiu* nagai Minu, Lie
tuvai gaivalu*. Vyėių benas. 
nore jaunuti*. puikini |«link 
*inino Patereuuiaėiu*.

įžvelgus į pasauliu surė
dymų ir lietuvių dariu runku

eta* ataiaė- ko durių "Skambančio* 
n kėdėn ant .tygo*". ?. TainUi. vii pra- 
jj apenpus, | bijo j jubiliantų, išrodyda- 
ikioo oboro.m—. jog ji* yra tikru lietuvių 
grašų gšitųi veikėju. J. Vairiuos. aa O. 
sora* aidai-1 Bernatuke, išlavintai* balsais, 
etų." į padainavo duetų "Ant marių 
o vietų ulė- kranto."
ijų autuvai, i Vakarienė* protarpiu pa- 

įteikė jubi- rinkta taipgi Tauto* Fondui 
liank<'ekį ir aukų. Surinkta 32 dol. 31e. 
ų, kaipo do- Aukojo jubilianta* kun. 
i jonų; 5 ai-iDeania 5 dol. J. Kurantavi- 
o bernelių ir įritu 2 do). Po 1 doL: Baršti*, 
lraugijų, ai-, V. Kurantaviėius, A. Buruevi- 
> seserų ir dina, J. Banį*, J. Ilielininkai- 
tįmynoe. ti*. M. Rėklaiti*, M. Gramin-
U'nt.i; *<kė (•. I'. liistnirn.', A <i—drie, 

J. Tebe- K. Skurli*, P. Virbeli*. K.
kino nuo šv. Kerne ra. U Navicko*. J. Vai- 
jo*; M. Ko riunas, E Kamantauskas, J. 
Ratanrnvoa Kantanaviėiu*. D. Baršti*. A. 

ipiknuskiutš,,2irku*. Smulkesnių: 7dol. 31 
,1. Kūrenta- centą*.
R. K. H A. A. 2ičkiutė padeklamavo —

Dr. G. M. GLASER
PrAktikuoM >? mete!

i
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Nedelioj, Liepos-July 20 d. 1919
ĮŽANGA NEBRANGI.

Iš CHICAGOS UETUVip

hiUmikr

CICERO LIETUVIŲ DOMAI

It BRIGHTON PARK

•Y. TUROIO PARAKTOS 
PIKNIKA8 PAVYKO.

SO Wooit«r Ava., Akron. O

L VYČIŲ 16 toi KP. NARIŲ
DOMAI

Braso*) 4 Irar kampanija* 
iždininkė Mi** Goldie I*ritikin 
nešė vienon hankon padėti 
6l.0tKL.Ti pinigų. ...

Pakeliui ji) užpuolė <lu piė- 
Miką, atėmė pinigu,. ir nuva
žiavo uutumobiliu.

(Iiicaifo* mieate tarylmje |m- 
kelln sumanymo- nueito dar
bininkam* uždrausti gyventi 
prieiiiiwči ihw,

Sumanytoja* yrn iddcrmn- 
iui. Smili). Ji» Miko, jog <luit- 
gc|i» mh-eto Įuilnikonių darbi
ninkų gyvena priemirarioaae. 
T< u jie m >ka tuknats ten pra
leidžia luMele uždirbtu* pini
gu*. Gi miertm neduoda jokio* 
naudos.

VAIŠINOSI MEDINIU 
ALKOHOLIU

j yko L Vyčių lS-tog kuopo* 
*i trinkima*. ftiam* nutrinki- 
ine buvo pakelta, klanrima* 
u|>ie L Baudonųjį Kryžių. įt
rinkta komirija riekti rūbai 
ir kitokia* daikto*. Komisijas 
pateko: V. Balanda. M. Bojau- 
skaitė. M. Stambriutė, A. Ma- 
linauska*. J. Baubku*. Toliau* 
ik laiminta apie S. L. B.-K. A. 
M. seimų, kuri* šiais metai* 
įvyk* Chicago je. Pasižadėta 
moksleiviam* parūpinti kam
bariu* apsistojimui laike ari
mo. Po to kalbėjo ingrįžųa 
kuopos narys, p. A. Jarinakas, 
kuri* išreiikė. jog ir bodama* 
Prancūzijoje, ar Kurijoj vyčių 
kuo|M>* nepulti irklavo.

L. Vyčių 16-to* kuopo* jau 
beveik viri nariai sugųžo, ku
rie buvo pašaukti kariuome
nėn. išskiriant moksleivį. p. V'. 
Stulpinų. Tikime*, jog ir ji* 
neužilgo sugrįš. Viktnkai.

O«cnr Enclterg, Sk m., ti 
l-ANoi e.) .tUd.oC ......

Building Manager** A***n 
liuosu noru viriem keltuvų 
(elevatorių) operatoriumi- ir 
stnrlerinnis |uididin<> užmokė* 
liį $1 dienoje dauginu.

Taip vadinamai! “lovai im- 
provements” Imrdan majoras 
Thompson be kilų paskyrė ir 
vienų moteriškę. Mr*. Irrn- 
Pease Mnntonya.

Miesto taryba imi) virt iro tų 
paskyrimų.

Gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių kompanijų stovia 
yra aišku*. Kompanijos np*i-1 
ima išpildyti darbininkų rei-1 
kalavimu*. Bet pirm to jo* 
reikalauja jom* pripažinti 
augštesny mokestį nuo žmonių 
už važinėjimų.

Tuo tarpu publika yrn prie- 
Kingą didesaiai mokesčiai. Mo
kėti lite, vietoje !ie. už pava 
žievinių gatvekarių Imtų tikrai 
gėda ir aišku- išnaudojimas.

Gatvekarių unijo* pirminiu I 
kai yra pasakęs, jog darbinio- 
kų reikalavimai turi Imt išpil- I 
uvtini. Ginti, kas mums gnl 
vaje, kur kompanija turi gauti 
pinigų. Ib-t mums turi mokėti.]

Tu- reiškia, knd unijo, pi r 
miniiikn* nieku nedaro m-i i: I 
piiėios publikos.

Kas ttktai U Cicero norite 
gauti “Draugų" arba paduoti 
į jį apgarsinimo, ar kokį dar 
bų (Jobų) krripkitčs prie p. 
A Valančiaus.

1442 So 49 th Avė.
P;is jį (falima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite

<

CHICAGOJE.
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