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Rusai daug susirūpinę 
lietuves fildnu

IETIMI DELEGACIJA 
PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ.

praneUoac

IŠ CHICAGOS
1Ž-

Besarabiją

raaksi>

liepos 24. — «a 
rusai plačiai aptariu iš Wn.ii- 
ingtono apturimas žinias apie 
dabartinį Rusijos stovį.

įev. buvę* reni 
Bar. VaMijaso 
prie Kervusitio 

politikui'■ grupės, iškeliauda
ma* Amerikon pažymėjo, jog 
rasai naeijssmUstai nėra uri 
tokie rrakeijouieriai. Jie pa- 

11 ė^maMna -- taat<-t_t,,» |VBiną| n*| poutiKtmq 
partijų ir » kiekvieno* Rusi, 
jeadai

Dvi tnMaly. admirolo Kal- 
Aaka bendrininkų. pasakė bu
vus amlmsaikiriuK. yra dešine- 
kės sravės sueijalistai. Jų di- 

seniau išvien veikė su

aidžia* virimy- 
knaskų vadas 

Draikiuos ir ArrhangrUko 
raidžia, pusė Bosijo* teritori
jos ir viena trečdali* gyvento
jų palinosuota ii po bolševikų.

M. Baebmetjev mano,' jog 
Amerikos gyventojai ir jų at
stovai turėtų sutikti su rusų 
aaeijuealistų partijos sieki
niai* reikale latvių, lietuvių ir 
eatų.

Anot Bachmetjevo, to* ma
žo* tauto* negalėtų pačio* vie
no* paai laikyt i ekonominiu ir 
politikiniu žvilgmiais. Gi kuo
met Rusija butų atgaivinta, 
jo* gautų pilnų autooomijų ir 
paliktų dalimi* Didžiosios Ru
sijos. %

iMtaM, liepa* M — B 
•fc --*------ ■------f ■* < », .f..DrfijRO varneliu vrtegTMiu 
pranešama, kad Kiiinevan nu
keliavusi rusų bolševikų de
legacija. Tn delegacija Leni
no vardu pasiutusi Rumuni-

24. - Tarp
tautinių teisių autoritetas, 
profesoriui Nippold, saku, jog 
burta VakiažMaa 
Dr. vra *>tbmini 
i« kalčiausia* už 
tu* vokiečių kriminalius dar
bus karės metu. Sako, ji* daug 
<B*gma katarai* už patį kai
zerį ir vokiečių generolus.
Nippold perspėja Aveicarijo* 

v*Lįsiu šioa salia neįleisti 
kaip Hoilvego, taip kitų vo
kiečių, atsakomų už buvusio* 
karė* pakėlim

apie « vokiečiai, talkininkų
reikalaujamieji.

b
ftepUih

dvi radijmajL

Waahington. liepos 24. K 
I'ruiM-uaijos sugryžo valstybė* 
sekretoria* Immrag. kar* ba- 

: ra atstovu taikos koufeveuri- 
joje.

Sekretorius klausiamas atsi
sako kų nors įpasakoti a|iie 
užsienių reikalu*, ypač turin
čius sųryšį su laiko* konfe
rencija arlia Meksika.

i*aklau*tas a|iie rrzignnvi- 
mų atsakė, kad jis nemanus 
tų pailarvti.

Taiko* konferrncijon iške
liam pasekretoriu* Polk.

24. - 
pusk ei - 

registruoti 
karei-

B. V. PASIRABTSIAN6IO8 
po sutartimi su

BULGARIJA IR
TURKIJA.

GAURAS PADARE DIDE ; t n-i tavo 5OU klerkų (cigarų, * 
UU* NUOSTOLIUS pardavėjų). Klerkai turi rara f 

- . unijų.
Vakar, liepos 23 d„ No. <Iii-1 Jie reikalauja 7 valandų 

dm Imi dienųjį-. geresnių darlio 
sųiytre- -

Kai-kurio* cigarų krautuvė* 
už« la ryto*.

Paryta*, liepos 24. - UI 
prancūzų seržanto nnžodymų 
Berlyne vokiečiai atsisako mo
kėti milijonų frankų Prancū
zijai.

Bet Prancūzija laikom aa
vo. Nusprendė sulaikyti vo- 
kiečičn* karė* nelaisriu*. ku
riuos jau buvus ėmus paliuo- 
sooti, jei vokiečiai neiipildy. 
reikalavimo.

Milwaakas, VIa., liepo* 24. 
— Arti Manitovoc ežere Mi 
cbignne nuskendo Myra Kai- 
ner, 13 metų, norėdama rrlbė- 
ti »kę»tančių naro aeaerj Ad- 
ria. II metų.

Paryžiui. liepos 24. — Raar- 
bruckme *u važiavo prancūzų 
ir vokiečių komisijos. Vokia- 
ėiai prancūzam* Įtuvela amt- 
lekauvkln*. atsirandančias Ha-1

Waahlngton, liepo* 24. — 
Smarki kova tęsiasi senate tai
ko* .utartie* reikale. Republi- 
konai senatoriai ypač kovoja 
prieš tautų aųjungų, katra a- 
not jų. nesanti reikalinga prie 
taiko* sutartie*.

Kinijos provincijos Sh*n- 
tnngo klausim** pagaliau* pa- 
aiškėjo. Anų dienų pa* sergan
tį prezidentų apsilankė keli 
senatoriai. Prezidentą* jiem* 
praneši-, kad ji* pats tų pro
vincijų invedęs japonam*, ne* 
kitaip neimtų buvę susitaikin
ta *tl jais.

Su japonai* nėra juokų.

Prezidentas jiažymėjo, kad 
kaip talkininkai, taip ir ji* 
imt* buvu priešingi ja|u>nų 
reikalavimams.

Visa* dalyko* 
kad talkininkai 
t imi japonam*
provincijų, jei ja|>unai *tc 
rėn ir jei Vokietija bu- įveik 
ta.

Taikos konferencijoje 
n«i taip buvo užrirari. 
talkininkai, m-bežinodan 
veikti, tų klausimų išril

PRANEŠAMA, LENKŲ KA
BINETAS REZIG

NAVĘS.
Bėrimas. Iiep<> (*uv»Min- 

ikraMai 
io lenkų 

kn«»in<*t

Laevenworth. Katu., liepos 
. — Anų dienų disciplina- 

Iriuosr barakuose kaliniai, bu
vusieji kareiviai ir industrija- 
listai, pakėlė riaušes. Jie nt- 
-isakė eiti prie paprasto sava 
užsiėmimo ir |mreikalavo. kad 
prezidentas paskelbtų jiems 
nmm-stijų.

Tarp kalinių buvo prnplitu- 
i»i IsJsevikiškoji pruĮiagandn. 
Aplink baraku- sn-tiprintal 

I utilitarinė sargyba ir imtasi 
i

i'OKoje siautė įtaisus Kuisiu-. 
Pu numeriu tiėūta lluffalo aw. 
užsidegė medinis tvartelis. 
Liefienos pagavo aplinkinius 
medinius namus.

Kaip liematai užsiliiųnmojo 
kaune dn bloku, kol gaisri
ninkai sukontniliavn liejisna*.

Buvo gaisrininkų kapitoną- 
Miirrav.

Mešiolika gyvenamųjų namų 
sunaikinta. 3tN) vyrų, moterų 
ir vaikų neteku pastogė* ir 
mantos, t lava laikinų prie
glaudų pa* gimines ir kaimy
nus.

Kai-kurių žmonių smleg.'- 
laisvės Intidsui. M r*. Našta 
Dusanlinski neteko ųtl.Miil pi- 
aigais ir boadaais. karino* 
laikė namie.

Gaisra* padaręs apie U3lin.. 
<NM nuostolių.Huv. Valstijos nekariavo ufici- 

jaliai nei su Turkija, nei *n 
Bulgarija.

Bet po taiko* sutartimi, pa
daryta ra toru šalim, be talki- 
ninku pasirašysiu dar (r R. 
Valstijų atstovai.

Taa bus pa Išryti tautų aų- 
jungo, žvilgraiu.

Karė* departamentu* be to 
pažymi, jog 7fi kareivių la
vonai Italijoje sugnls-nti j 
Geimu ir Įinliiidoli vieno-.- ka- 
pinėne.

Iš llueijo* kareivių lavo
nai bu* aagabmti Praaeuai- 
joa ir ten palaidoti

Imvonai l>u* paimti iš Vo
kietijos ir l.uzemburgijo*.

JAPONAM!| pagaliau* sutikę* Rhantungų|liavo iš Paryžiau* Ktiantungo 
IMivesti ja|*onam*. ' reikalais, pažymi, kad Kinija

Kitokio išėjimo nebuvo ga nepatvirtinaianti padaryto* su 
įima rasti.

TaUMakų patadėjimal. '

Karė* pradžioje talkininkam* 
buvo svarbu panaikinti vokie
čių intakų tolimuose rytuose. 
Tų gulėjo {Muiaiyti tik Ju|m>- 
nija. Ir ji apsiėmė tik su *ųly- 
ga paimti aavo rankosnn 
Sltantungų.

Japonija stojo knri-n ir |m- 
naikino ■ rytuose visokių vo
kiečių intakų. Ir už tų purei 
kalavo to, ka* jai buvo ,mža-| 
dėta.

Talkininkai mėgino išsisuk
ti nuo to |iaŽAdėjimu. Jiems 
gaila bnvo Kinijos. IL-t m-sinn 
gu buvo užru-tinti ir Japoni 
jų. Nes šita butų |mkėlusi ku

Ve kode! talkininkai tų visų 
klausimo sunkumų suvertė 
imt prezidento, gi sis turėjo 
parasti ja|s-iiams tai. kas 
jiems buvo pnladėtu

Kinija nepatvirtini sutartie*
Prezidentą--. Is- to. pnžym>- 

jo, jog japonm |*> kokio laiko 
Slmntungų sugrųžin- Kini, 
pilnai, pasilaikydaiim tik k 
kurias cko&tm-ine* t.-i^* 

<*’ia vieš|s v»raa* Kinij 
stovas iš taiko* konferm 
Dr. Cbao Cbu Wu. kur*

SULAIKYTA* STATYMĄ* 
NAUJŲ MAMŲ.

1
I 
I

I
Statymas namų (liicagoje 

neaprilmotnm laikui sulaiky
ta*. Ileilarls- |ialieėia apie 

darbininkų.
Nesutikimai kaip žinoma, 

pakilę dėl 1AUOO kaiynllrii *d 
unijos. Karprateriai Veikai* Į 
ja gl.izi už valandų darbo. 
Ibtrislnviai nesutinka.

Kni-kns spėja, kud gnl šios 
! savaitė* gale pasihaig* toji 
Įahelim prie statymo 
daririu

I

OATYEKARIŲ DAREIEI*.
KAI NESUTINKA T

KOMPANIJŲ PA
SIŪLYMAIS.

r

-'5 
Vakar mirė Maraus CaHo- Gatrakarių ir viršutinių gė

ry. Illinoi* Trasi A Kaving* ležinkelių konduktorių ir

no labai apdeginta* po oriai- satiaka ra kam 
ria etapliodavtrak. lynmi*. Jie griežtai

Tai jaa tryffltžajl ta* I
RSe. valandoje.

K<mi|mnijos kaip šiandie, 
lirųios 24. norėjo oficijaliai 
darbininkams |iasiulyti 9 va
landas <larlio dienoje ir fi2r.

STREIKUOJA CIGARŲ 
KRAUTUVIŲ KLEK 

KAL

Taip vadinamose l aite! Ci 
gar krautuvėse vakar

1
4

2,000 kareivių patroliuoja
Washingtono gatvėse

Vokietija taiko* sutarties. Ka RIAUŠES DARNIAU ATSI- 
ko, Kinija rimams prienKinė-l KARTOJA.

|inis kovosianti už |iavergtųi 
provincijų.

"Japonija pažada Kliantun- 
go provincijai sugrųžinti poli- 
tikine* teises", sako Dr. Wu. 
"Bet kas iš to, jei ji tenai pa- 
silaikvs ekonomine* teises.

I • I
"Dirstelkite į pietinę Mnn

, cburijų. Tenai ja]**na> turi tik;

ka

MTaahington. liejso 24. — Ni - 
gėrių n|igyvenlose vietose ’ 
dažnai girdimi šaudymai. Tni t 
Imliųjų »ii juodaisiais susirė- 

, Uliniai seka.
' ekonomines trise*. Tiėi.u jie i. knarkiau atsikarto-

. . ■■ * * * .. ' ,n tlflLtltlllM X HFTH111II IMlit 1**14
į ten kontroliuoja visų kraštų 
kaip ekonominiai*, taip politi-| 
kiniais ir kitokiais keliais."

Nežinia ka* buz *u sutartimi ,

I

ja naktimis. Nerimaujantieji 
I gaivalai |aikyla ir kauja-i m- 
žinių nei iii kų. nei ko.

Vnkar miesto giitvėmi- prn 
nežinia km n, n sutartimi ,j, |utln,,hl „.keln.,

Kalluuna. knd taiko- siilnr-|'''« kareiviu. Gal govėdos į-i- 
ties reikalais kova senute ne- 
gri-itui |M<siluiigsiiilili.

Taikos sutarti* yru svarbus 
daiktas. Tnutų sųjungn ju
kino bildu negali Imt iit-kirln 
nuo pučiu* sutartie*. Nes su 
junga yra visa* pamala*, ant|<’®4tų 1-^ 
kurio Įiaramtu- viso- taiku- 
-ųlygos. Ib- to primoto vi-ka«i

ibį retų.
Tn žino
r dirbo ĮSiltiJo- r 
Je darbuoti.- |N>- 
'HmIhIS. ll loklll.

I

matoriai. Bet
i ie-

A. n. Seserie* K lement ino 
įlnvonų šiandien parvež į Ūbi 

v. <1 ienos. Per di<- 
nų ir |s-r naktį nalmšnink.- ,«< 
bu- vienuulym-. Ryto III vai 
prieš pi<-t vienuolyrm koiilyšio 

I S. Ilocksell ir 2fl>1 W 
rite Romi prnsiib-s pn 

Irtflla ttlaalnm i tettn !««•**
\lr

I

■

I

I karščiuiiiuus atauš 
ėius kareiviu*.

Pilno* ligoninei ir kalėjimaL 
Visos ligoninė* pilno* su

žeistų žmonių, gi kalėjimai už
kimšti riaušininkais.

Daugelis žmonių yra labai 
IMivojingni sužeistų. Ne* riau
šininkui jau naudojasi revol
verini-. |s-ilinis ir kitokiai* į- 

i tiagiais.
1 Ligšiol nužudyta jienki žmo
nės.

Jei riaušės ir tulesniai jiakil- 
tu. tad nuspręsta uždaryti 
|HH>lmiiuiiis, teatrus ir kito
kia- viešųsias vieta*, kur *u- 
-in-iikii minios žirninių.

1 ~ 1 1
PREZIDENTAS WILS0NAS

SVEIKESNIS

I

i

I

Washington lit-pm 
1‘rezi'b'Htn* Wil*otui> 
prnm 
•veik

24. — 
kaip 

amu. jaučiasi duugiarv 
m-. Gydytoja- Grnyaoa 

■nu. knd pmidonta* rai- 
i pasveikaių*.

<
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kandidatus, kurie Bari 
ayti mvo opaaagaa, h

ir jie turėjo pažintį mi beveik 
kiekvienu žymiuoju rašytoju, 
tai jie da^ prisidėjo oBrieiti

Dar Žemlapis

mai kūnai. brt daug reiškia 
trlefonui. l'šėju. itunaai. 
tuojau* yra apsiginkluojama 
kad paUrnavimaa nebūtų «u

ŽUVĘ BANKOS DARBININ 
KA! BUVO GERAI AP

DRAUSTI.To kfj pOUAlC. tw 
atiduoti. Jei k*-

KADA PERKEISTI APBI 
DRAUDIMĄ

Spausdinome atskirai šių* 
giesmes:

1. Pulkim aat kelių.

kroštininka* au lietuvo* klau
simu. Tarp svarliesniųjų laik
raštininkų. ra kuriai. »š <**“> 
arčiau suėjęs, aš galiu čia pa
minėti tik k«-le<ų Kioicah J. 
Steni. redaktorių* Londone ir 
Paryžiuje leidžiamojo laikraš
čio “Daily Mail”, jis yrn Lor
do Northeliffo personali* at- 

1 stovo* Paryžiuje. Ji* užtaria 
i mažasis* tautas, svarbiausia 
dėlto, jog ji* nenori matyti, 

ikad Musija taptų vėl didelė 
valstija, lrain. Saturday Eve- 
ning Post korespondentas, ku
ri* po mano intekine parašė 

! straipsnį apie lietuvo* linų 
' išdirbvstę. Iraac DonLcvinr. 
: kuri* parašė npie lietuvių ir 
lenkų klausinių laikraštyje 
•‘Tite Jietr Kepublic". Morton 

i J. Eullerton. autorius “Prob- 
lems of Power". Persbingo

Kun. V. Dargi*.......... fltiS.UO
Parapijony* suaukojo 

per kolektų bažnyčioje 2L24J0

UBtnvood.HL
J ieva St repcikienė.... ldtl.OC 

Iš Baltimore, Md.
'Eufromia Filipoviea .. ltM).U<>

Iš Chicagos.
> Stefanija Pivariuniutė. l(K).tM)
Jurgi* Pūkeli*............... 2.00
Amiuin- Pūkeli*........... 1.00

Lyną, Mint Čia oocijalistai 
pirmiau* tankiai lankydavo 
Miliumi*, bet dahar, Miliūnų . 
netekę, mėgina lieut prakalbų 
klausyti. Buvo parsikvietė 
Mockų, velnių (lerkupėių, bet | 
ta* iš kulno (tereikalavo nua 
Jurgio X. kelionė* lėšų ir ki
tokių išlaidų. Xeišpildžiu* joj 
reikalavimo išvažiavo I** pra 
kailių. Kocijalistai dabar vaik
ščioja 11 ui indę, kad negavo 1 
Mevytgų paklausyti.

tėvynė* tikslam*. JI* dab 
a Q »ai būva pavojinga*, ne* prieš 
A ° padarysiant femlupi roikh U- 

matuoti žemę, kurių ji* poro- 
1 ca. m*. do aat poperoa. Yra brodų ko* 
*»*■ ***** veik ryte rijančių' žmogau* 
^^"m*** sveikatų. Tai-gi tokių žalių 

žctnlapiai sustatyti yra neap- 
**"*’ sakomai ranku ir pavojinga.

Tvčiau* Suvienytų Valstijų 
— Gcologica) Survey prieš 

m.vKuir knrę pa-biri- žemlnpj taip va- 
ą G»» I dinamos Ikrath Valley (Mir- 
juao ir ‘l'C!< L-onios).

luvvi ' Karės m* tu Geological Sur- 
.......vey dirbo ž< inlapius karės tik- 

kalto La*- slajftft.
Dabar, karei pasibaigus, ta 

*mi v *m« garbingoji įstaiga nudarė pa 
M,nl‘° lerol“H ir *‘«P***Hno. 

rot tetr u u u Ant žendepio aiškiai pažymė
tu Lietuva, l;ui|H> neprigul- 

iHING CO. minga šalia. Truputi tamsesne 
licago, 11 mėlyna *|mlva pažymėta Ma- 
r MU žnji aržia Prūsų IJctavų, ku- 
■K JMa rių Taiko* Konferencija pri- 
■- - ■■■ skyrė prie mų* tėvynės.
B Džiaugėmės, kad Suvienytos

Valstijos ne žmižiu bet darbu 
Th IJetuvos m-prigulmyhę išreiš-
ft kė 4 licĮsis iškilmėm Wa*li-

ingtone. Dabar turime kitų 
| imančios rųšie* mums malonų 
'apsėjimų su mumis.

—Matome, kad Suvienytų Vai-
■ slijų Vyriausybė mus remia.

Paremkime ir mes j, ne au- 
j komis, o paskola: įgykime 
■Kūrė* Taupymo ženklelių 

■kai susi- <w»r Saving* Štampe).

Verčiau 1it|m«nkoti titllllf f arini a — VlAllOllfl ' <At* t no* n m nlslfnlito*. ving» hanku% kuornH ju<t vi “Kaita gidia ir k/uia lutė* Ka* norėtu jų gauti prašome
t/idfin-. Patys įtik fl ikm* teinu* 1

pralyti.
r ** 1 ir “Uitj

it linL ■ nuont■HM f «■ j • ... . A> juu/'i, inmr *ViN djirbininkni buvo i nauja ati.Miuira?'*. Tai v ra na*
•

' ■ ’ t’rfl Į "DRAUGAS" PUBL CO



| lietuviu A. MASALSKIS

Dr. M.Stupnidd

Dr. S. Naikelis Atkins & Fretmd
4805-13 S. Ashland Avė.

MA5TER 5Y1
CICERO. ILL

Dr. G M. GLASER

M e* iluluir jau pnlinw garantuoti siuatiniM

Malioriai ir Dekoratoriai

nusisamdę sargų. Keliolika, 
tarp jų ir lietuvių, areštuota.

Žinomas per 2S metu* ir Valdžios prižiūrima*

Henry J. Schnitzer Stale Bank
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirmi 

taip ir dabar

Tavoras nupirktas cianais bus 
išsiųstas tiesiai jūsų gi minime 
ir draugams.

Indianapolii. Ind., lieptu* 23. 
—Veisti jo* sveikatingumo ta
ryba kaip čia. taip viaunsa 
valstijos miestuose uždraudė 
žmonėm, nuginti ir laikyti 
liaules. Kiekvieno mi«»1o ri 
lo»c kiaulių uibukytua- atei
tyje Inu skniloiuas kaipo pra 
.dengima- ir uz. tai bu* huu 
•'žiainu.

Ant Pardavimo Properte
Didelis largenas. Randasi no numeriu

6631 ir 32 80UTH UNION AVINUS

P. Gbulskis ir J. A. Poška
f. 23 Placž Telefonas Canal 2446

NEPAPRASTA PROGA
(tarnui Ir ■UUntiarr,. baujot, imi M

Visos gerbiamos katalikiški; 
| draugijų valdybe. teiksitės 
Į-nurinkti j bažnytinę svetainę 
šiandie ketverge. liepos 24 d.. 

|7-.:IO vai. vakare. Turime labai 
svarbių klausimų dėl apsvars- 

ItyUMi. kaip tai apie heeinrti- 
uuntj Katalikų Federacijos 
seimą. L*. R. Kryžiaus reikalai

r
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CHICAGOJeTĮ K"iSįi
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•v. Krtatte*.
Ptnktadienia, liepos 25 d., 

•v. Jokūbas Didysis, ap.

KAB BUS PASIŪLYT A OAT- 
VEKARIŲ DARBININ

KAMS.

Sako, darbininkų reikalą vi. 
ma* peraugėtas

trisPer visa* praėjusia* 
dfaana Ntate Puhite ( tilitie* 
Imaitaja turėjo konferencija* 
au gatvekariu ir viršutinių ge
ležinkelių unijų atstovui* ii -u 
kumpaiiijų viršininkai*. I*. 
klausinėta *varbe*niųjų įteik
tų. Diaku.uotn viankhMiae 
klanai mmw.

tialų-gnle imtirta. kml kom- 
paaiyo* ku immim-la krmiinija 
jau |mitaru*iii* nmi*|in-t*li. 
ka* reik atsakyti į 1.*i.1l>l dnr 
bininkų reiknlavimii*.

Kaip šinndie k.animiiijo* 
darbininkam., sakoma. |iadiue 
tokia* *ųlyga.:

£2 r—tai .tartai valamkijv 
vtetaje 48r.

9 valandos įtariai dienoje 
vietoj Kt valandų: viršlaikiu 
įlarlui. skaitysi* pii.-untru lai- 
ko.

Jei darbininkai *u tuo pa
siūlymo suliktų, tuomet:

PI važinėjime gat rokeriai, 
makreti* butų 6 rentai vietoje 
be. ir už tranaferį dar Ir. 
pritėl. Gi aut viršutinių ge- 
ležinkrlių Imtų 7 centai

Statė Puteie Ptilitte* ko- 
nurija tvirtina, jog tialiartmi* 
Aarbiaiakų reikalavimas — 85

durk n dienoje perdaug aaga-

Au.tin Nntionnl Intaku* |ia- 
iiiiililiy* I'liilip Fteining. 20 

įmetu. |e-r praeilu* šeši* mė 
Ine.ina ka*«lten vežiojo įvairiu* 
pinigų suma* į vidiiliiii*.ėio 
kaakaa.

Užvakar išrytu ji. taipjait 
mi nedideliu kinko, krepšiu 
nešė- iš įmukus jln.issi pini. 
gaiš, $X>,itet verkte!, ir Ą8fl 
lai.te. IhumImum

Itarksiilc 
viršutiniu • 
ji. .titiko < 
:ip.itai.iii*iii 
|m.inatini nutvėrė* išlupo jaiu 
iš rankų krr|»j ir nuvažiavo 
automobiliu.

Pasiuntiny* tuojau* .prūdo 
nlgal Imukmi ir lemti prnarite 
npie nl.itikimn. l'atelvfmiuula 
| Milicijai

avė. eidama, j 
geležinkelio .lot) 
du jminii dailini 

i vyruku. Ttetlu

PASKATA KOMISIJA 
MAISTO REIKALAIS.

Metini*, kų U komisija gnlbė*.

Komisija rako, knd jei <iar- 
Matukų reikalą vinia* teitų iš
pildyta*. tuomet publikai pri 
ateitų laukėti už. važinėjimų 
gatvekariuis 9r_ iri viršuti
niai* geležinkeliais — IDc.

Cli tokių mokreėiėų pateik* 
anaiptol nepriimtų ir pakeltų 
kainų nrjiasitmkiniinų.

Aiandu- bu. žinoma. kų npie 
tų kom|umijų pasiūlymų ;m.a 
kva darbininkų at.lovai.

M n jom- Tli<>m|r-on |mgnlinti< 
|makyiė fi nariu* komi.ijon. 
kalia rūpinai, mieste (atpi
ginti maudų. Koiuiaijna |iir- 
inininka* bu* parinkta* (ma
kteli. Hitam įiaakirla Ą'MUKl 
nlgo* («-c metu*.

Mteato majore* nenorėjo 
.kirti to* kiuniaijo*. A r* ta i ji* 
miestu tarytam *u»iruikiuM* lui 
vo (maakę*. kad nieką* negali 
čia ausaaiiati maistui kaino*, 
kaip tik pati šalie* vyriausy
bė Imunlaru* kalėjimu kalti- 
tanku*. Tekiamm ha a—tai, 
nūknltagi įteatyvai. (Ii įria- 
tymaa gali |mdary1i kongrr 
aa*.

Ka* iš komisijų* veikiam ir 
ekeUumo mai.t ui kninų. jei 
tų kuinų nepri.itaiky. kreti 
luvininkai ir nieku, negalė* jų 
privertei tų daryti.

Miesto tarytai aunpnadė j- 
teeigti tų komiai jų ir miestu 
taryti* reikalavo |xi.kirti jai 
nariu*. Majore* išpildė reika
lavimų.

SIŪLOMA 2500 DOVANA

snmeiAMAs maistas i
VOKIETIJĄ

Chicago* vokietiiai nepamiri 
te saviškių nukentėjusių.

Sabe, vyriausybė leido žino 
nėms aių.ti aiuntiniu* |ier 
*‘parrel po*t" į Vokietijų. Tad 
šiandie "pnrcel |a*.t" <lepnr 
lament*, tieaiog užverpiama* 
aiuntiniai*.

Vieto. voki<*ėiiii Miviškiuiii* 
niiketitėju.iem. Vokietijon 
aiunėin dauginu.ia inni.tų 
rytiu*, cukrų, kavų, mėaų Ido- 
ainėae ir kitokiu, negemte- 
mu* vnlg<>muo.iii. pn*luktu«.

Garlaivi, .it .iiilititiini. iš 
Ne* Yorko Vokietijon iš 
plauk* ateinantį šeštadieni. 
Tnd Uliieagoje aiiintiiiini Im 
priimnini lik litri šiandie va
karo.
Siuntinių aunkuimi. nprilmę 

tn* ligi 11 avnrų. 1'ž kiekvie 
nų *vurų iiKtkmim 
(perkami )mrwl

Hių metų (inulžioje ant 
kampo 74 gnt. ir Ijisrrenre 
avė. nužudyta turtingas mi 
limiitiiukn. Jolm II. IMcrson.

Policija ir ligšiol ncusekė 
žmogžudžiu.

Dalmr nutml.vto saliuninko 
moteris prniM-Mi. jog jinai dim- 
da $.'•<>• dovanų už. susekimų 
žmogžudžio.

KAIP PATIRTI LEDO SVA
RUMĄ

i

12 rentų 
ž. likk-

Y

V

’ll llll* 

\lllrri

BIZNIERIAI OARSINKITES 
"DRAUGE"

Reikta suž.motl kiek ledu 
gabalas turi kubiškų colių. 
Tn* ttnliliin nllikti isiiuilavii* 
Untulio .toninių, ilgumų ir 
platumu.

Pndnilgilltil. rolių, nikiu 
ĮMidnlilili j iki dalių Apturėta 
skaitlinė vrn *vnmi Tiek sve
riu ledu gulintas.

KARES TAUPYMO ŽENK 
LĖLIŲ REIKALE

Chii

\\ it>
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hnnirėjo

L. D. R CaDOĄMOE AMm-

snoa svanumaMAi.
Ketvirtadienyj, liepa* 24 <L 

7 •rite vai. vak.. Dievo Apvem
ti— imrnpijaa *veL įvyk* L. D 
S. t'li. Ap*kr. VeikiaiM'iusio* 
Komisijos ir kuopų valdybų 
susirinkimas. Tai-gi kviečiame 
visu* atsilankyti į tų susirin
kimą. ne* bu* prirvnrti įneši
mai šjinetiiiiani arimui.

Tai|ipnt ne|mniir*kite ir Ap
skričiu Hiiairinkiiim. kuri* 
įvyk* suliatiij, li<-|MH> 2G «L, 
7 jo vai. vakare. Nekalto Pra

sidėjimo parapijų* svetainėje, 
Itrirditon Parke.

Apatar. Vaidyba.

IS MUGMTOM PAIKO.

Suimtus vakari*, Ih-|m>* 19 d. 
N<-kalt<i Prasidėjimu I*. Av. 
imrapijor svetainėje įvyko itc- 
|mpra*ta* vakara*-prakalta>*, 
nurengta* Tautu, ž'omki (ill-to 
akyriu.

Vakarų prakalba* atidarė hi 
l.ietuvo. Iiiimill lutžnytiiiis 
etanas, ve.lamaa vargonininko, 
p. S, Elite. Kalta-tojum buvo 
p. K. ts-n-.ulis, nesenai pargrį
žo. i* Paryžiau*. kuria darbe- 
tani .u Lietuvon atatovai* I rie
tu vo* laisvė* reikalai*. Pirmo
je savo kalboje aiškino apie 
I riet avus dabartinį padėjimų 
ir jo* vargau; kaip Lietuva* 
šturme* narsiai kovoja su prie
šai* nž tėvynė* laisvę. Papa- 
aukojo, kad Irietuvos žmonės 
lanki* |mgrUtaa ii Amerika* 
lietuvių. Ragino, kad viai pri- 
■ddėtmnėm prie gelbėjimo aa- 
vo tėvynė* ir brolių, sesučių.

Py |xrmoe kalbu* buvo rm-

. Antroje kalboje papaaakojo 
apie Lietuva* ftandotojo Kry
žių ir jo naudingumų I riet orai 
Taip-gi laktai* prirodinėjo, 
kaip tautininkai m-teisingat 
šimūžia katalikų vyikėjua. r 
Inlijan.ia p. Mastauskų. Pa
skaitė paliudijimų nuo p. M. 
VAa, karia Įicipalįte* katalikų 
itstovn* ir jų darbu* I rietuvei 

■ audingai*.
Tame vakare aukojo ardan

tieji:
M. Jucevicia Ą'i.OO.
Po 2 <kd.: A. Žilienė, K. Ži

lina. I. Paškauska*. A. Aal- 
rina. V. Zaromakaitė.

Po 1 <lol.: J. Raudy*. R. U 
iuiekn.. A. Ijibuckn*. A. Ur- 
ladieiiė. J. Molio, K. Kamerau 
aka*. J. Abrotnaviėi*. R. Xe 
tuirtoni*. A. Rudakaa. J. Enre- 
ria. Z. Junokienė. M. N.. A 
Airvnitia. K. Vainori*. P 
Kvetkų*. A. fterpetieiiė. J. Ar- 
nmnna. J. Rtaainnaa, J. Vigi- 
rna. K. Kilkina. R. Nenartnnia. 
N. Atro*ka. A. Pakelti*. K. £n- 
roinaka*. T. Volk. A. Rakau*- 
luta. II. Jovaiša*.

Smulkių ankų S2.R2.
Viao AVI.72.
Vi.ieni* aukotojam*.

Tnuto* Fondo fift-to akyriana. 
širdimnii neiti. N-is

verdu

IS NORTH SIDE8

• ri. Cnt 
iti.l nikei- 
knd 1919

jaaatehc, M'***'
buvo, tačiau TM choristai, iš- 
ėmu* dn tris, atsilankė. Apart SKAITYK DARBUS

1) AKIJI BENDROVE SUORGANIZAVO KAPITALO i poru mėnraių.ttei kiek kilta 
drovro j metas laiko ir mano, kapitale padidinti, priuėju* reikalai, iki $5,000,000.

t) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS ui Wa limta* takstanfių dolierių ir darbai varomai via*

S) PADARYTI PLEKAI IR ATLIKTI RTOIAI kc—rakrijai ir išdirbyatri Lietuvoj. Vyte 
diniarai Ko dalyko dari—jaa nuskirta komisija rahMaau ii spreijaliatų fa—te-

4) ĮSTEIGTA OENERAUS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, karia tarpininkauja 
Lietuvon ir Amerikos Betariama atjirfkgjimi (iminte dalina, turte, Moda; taipgi padaro leualit-

*<7

broliam*, 
vargu palieethni* tėvynėje, 
I riet oro ja.

V.ikarų-prakallia* užhaigė 
Imžiiytini* chore* *n tautiniu 
himnu.

Žmonių prakailaiM- buvo 
kix>ne pilna avrtainč. Atarų su
rinkta 80 doL Aukojo:

J. Ginižiunaa šimto.
Pu .*> dol: J. Hnlna, A. lie|i- 

tia.
Po 2 dai.: Km. P. 

Aaa, J. Mattiftua, A. 
čia, A. Ragi—ta-

Po 1 dol.: P. Vnškunn*, J. 
liertuli*, J. Oiapaiua, M. An- 
drtakeviėia, X Laurtatteuė, X 
Šepikas, P. MMkolaiti*, J. Ki- 
šonaa, j. Bajarskis Jogaila, 

P. ValaiAutĄ B. Tumaitė, X 
Jenušauakaa, P. Gerdšžuaaa, 
J. LebežinikaB, J. Naujoka*, 
X Dcksnia, J. Valaitienė, A. 
Gerdžiunaa, J. Ilnindia, A. 
Augaitia, K. Rimkų*. M. Htan- 
kcvičia, M. Macekonis, K. Nor
kus, P. Vileikis, E. Martinkai- 
tė, X Tm" P. Km. 
mitakaa, P. (lfBautaai, J. Li
sauskas, P. Nararauska*. M. 
Kenija, R. Bytautas. B. Kutu. 
kn*. S. Krcgidis. J. Raku n* s. 
P. Mureika SL29.

Kiton aotaktemia.
Viro auatanta $8000.
Ut apganbhm* Iri-

knaieji pinigai toojan pariųsti 
Tento* Fondo Centrui.

Vi—«M ■MMojaaa, vardu 
tėvynė*. Trinta fu*, tariu ariu. 
Ačiū taip-gi ir bažnytiniam 
chorui ir radįįni, p. Ijaurai- 
ėita. ai

Licpoa 12 d. Anšrea Vartų 
draugija laikė pusmetinį susi
rinkimų parapijinėj svetainėj.

Narių susirinko skaitlingai.
Tūla* laika* atgal ši draugi

ja buvo imaukoju* $80.00 į 
Tautos Fontlų, išgavimui Lie
tuvai laisvė*. Pasiųsti ankų 
Imvo įgaliotas draugijos pir
mininkas, kuris išsiuntimų tę
sė ir tęsė. \ įsųpirma minėtų 
aukų ponas pirmininkas pa- 
garsino per Tautos Fondo 
prakalbas prieš kelis šimtu* 
susirinkusių žmonių, kad. gir
di, Aušros Vartų draugija pa
aukojo 80 dolierių į T. F-, ti' 
jis su savim nepaėmęs aukos, 
bet priduosiu* vėliau*. Ru*i 
rinkusieji, matydami draugijos 
duosnuinų. diileltei rankomis 
naplojo. Bet dalykas visai ki
taip išėjo, negu tikėtasi. Kuo
met draugija laikė sekantį nu- 
ririnkiinų. aukų siuntėjas, ne
tik ka<l neišsiuntė aukos į T. 
F.. In-t įlar luiniškino, kad. gir
di. negalima iižritikėti Tautos 
Fondu. Tad taip pasielgę* pir
mininką* netik kad neišpildė 
savo priedermė*, bet dar su 
laužė draugijos nutarimų.

Amine susirinkime ir vėl ky-

l.ie|*i* l!i d. čia atsibuvo iit- 
■loniios prakalbo*. Kall>eJo p. 
A. B. Mnstauska*. A. 1*. T. 
piriiiininkti*. I"npasakojo <|ang 
indoinių žinių iš veikimo musų 
delegncijo* prie Taikos Konfe-Įte klausimas, i kokį fondų au- 
i.mrijo* Paryžiuj 
įlietu, lietuviams. 
Įnukomi* prisidėjo

| kurio m-turi net

aukota j T. F., tik reikia išuių 
i sti, kiti-gi sako, girdi, tur. tu 
I ritu pnnukoti drl “laisvė* vm 
< )k>." Is-ista per balsu*.
tinkuota nukoti “laisvė* 

||mi."
Tai matot kaip musų kat

A

Lithuanian American Trading Co
112 N. Greene St, Baltimore, Md.
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