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Vietų* gatvekarių kompanija 
nesenai padidino mokestį ligi

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WI8)

Talkininkų priežiūroje, sa
koma, angarai rinks atstovu* 
steigiamųjin susirinkimas. Su
sirinkimas pariskirs valdžios 
forui* ir jmsirinks postovių 
valdžių.

Londonas, rugp. 7.—Vyriau- 
sybė* atstovas Ilona r Law par
lamente Įirnm-šė, jog tarpi- tal
kininkų esu* sutikimas lei
sti kaizerį Londone. Bet klau
simas galutinai dar neišrištas. 
Ir tame reikale nebus nieko 
veikiama, kol pirmiau nMms 
ratifikuota taiko* sutartis.

KAINA O CENTAI

Gatvekarių kompanija. ša. 
koma, buvo reikalavusi S cen
tų. liet komisija to reikalavi- 
mo nriš|ablė.

Atimamuose nuo bolševikų 
miestuose ir miesteliuose hal 
loji armija atranda pesilmisA- 
tinus daiktus. Kiekvienam 
žingsnyjj sutinlouui aiškų- liu- 

'ilijimai. kokį baisų terorų pa- 
1 laiko bolševikai užimtose vie. 
I tom*.

MARŠALAS FOCH PAKVIE 
STAS APLANKYTI 

AMUI K A

u papiginti pra 
r* darosi vis la- 
■nėiamns žmo-

miumiiniiHnnnui.tiiiiiiiiuiiimuuma 
JUODIEJI EINA DARBAN Į 
GYVULIŲ 8KERDYKLA8.

Washington, rugp. 7. —
Šiandie Suy. Valstijose avar- 
bianriaa HžB 1 - tni pra

Bartynaa, rugp. 7. —' Rusų 
baltoji armija (katra kariauja 
prie* bolševikas) šiandie atsi
dūrus didelian pavojun. Tas pa 
vojua dar labjaus padidės, jei 
talkimnkai Mpaskubint bfti- 
tujai armijai pasiųsti reika
lingos karės medžiaga*. Be to 
bolševikai įveik, t* armijų ir 
bus po viskam.

Be karės medžiagos Imliajai 
armijai dar reikalingi pinigai 
ir drabužiai sa avalinėmis, be- 
šimts milijonų dolierių rusų 
baltųjų armijų pašlamėtų tie
siog Petrogradan per kelis se- 
kanėius mėoesius.

Rusų baltoji armija nereika
lauja talkininkų kareivių, Ru
sijoje yra užtektinai vyrų. Bet 
nėra anuotų, lakstvtuvų, tan
kų. amunicijos ir kitokiu ka
rės medžiagos. Aiandie Imlioji 
armija gerai aprūpinama a- 
merikonišku maistu. Bet su 
vienu maistu negalima karian
ti-

Stale Publie l'tilities komi-' 
sija Įiagaliaus vakar paskelbė.' 
kad sa šiandie Cliicagnje pa-1 
didinama kaina n* važinėjimų 
gatvekariais ir viršutiniais ge
ležinkeliais.

Ta kaina yra tokia: 
Gatvekariais miesto ribose 

7 rentai; vaikams nuo 7 ilgi 12 
m.—4 centai.

Londonu, rugp. 7.—Ameri
kos prohibicijonistų vadai, at
likę savo šalyj reforma* svai
galų reikale, atkeliavo Augti 
jon duryti tokių pat reformų.

Ib-t aną dieną vyriausybės 
atstovams I irius reformato
riams mandagiai praneši-, kad 
jie nesirupinių Anglija.

Atstovas |msakė. jog vyriau- 
šyla- neturi reikalo kelti pro- 
bibii-ijo- klausimų. Iii jei gy. 
ventojai norės tni ju- !»• sve
timo- ĮMigi-llsi- praves refor ! 
litas.

Paduos (umanymiu papiginti 
pragyvenimų. Baltųjų vada. Berlyne

Taip ėia tvirtina vienas ru 
I baltosios armijos vada- 

Paryžių*. r xp 7—Ecbo d» į l«t*oanta. pulkininkas Dr 
Paris rašo, jog Suv. Vkhtijų | Ji* *’• oliavo ros-
vyriaii*ybr ir kelios Suv. Val-iof|r‘*rV nriai.vių paliuomvi 
stiju orgąniiarijo* nakvietu- rao reikalais.

Bolševikai kuogeriausia a|s 
rengti. Nes jie savo rankos- 
turi milžiniškus militariniu* 
drabužių sandelius Petrogra
de. Tų sandelių drabužiais ga
lima aprengti daugelį milijo
nų kareivių. Juo* įsteigė bu- 
varių <-nrų vyriausybė.

Baltosios armijos kareivini 
musių metu nekuomet nepasi- 
duoda gyvi bolševikam*. Nes 
šitie neiaisvius u risi sušaudo 
arba gyvus palaidoja. Pederalis teisėja* Alschaler 

gyvulių skerdyklų darbininkų 
reikalavimu* ims svarstyti Ot- 
einantį šeštadienį.

Darbininkni reiknlauja di- 
įlesnės užmokestie* su sąlyga, 
kad kom|utnijos m-jMikeltų mė
sai kaino*.!

Sulig da riti ninku reikalavi
mu. mažiausia užmokestis dar
bininkams gyvulių skerdyklo
se turi Imt 7<i e<-ntų valandoje.



Orleano MDRAUGAS

|wUiyti

ŽINOJIMAS

programai apkalbėti. Oaafcali- 
nirj organizaciją, koloniją kata 
hki*kų draugijų vienybių ir

Amerikos Lietuvių. H. Kai. 
adoracija išreiškia katalikų

•DRAUGAS" PUBLISH1NG CO. 
1800 W. 46th SU Chicaco, IIL

i gan. Tad Ko sv

kiekviena organizacija
Jos! 

pasitaiko veik tuo pačiu lai
ku ir visuomenę nuvargina. 

Tas savaite* sureguliuotų, 
joms laikų nuspręstą Fede
racija* l'arvha. Federacijos 
M-kretorijataa atskiroms orga-

PIRKITE KABES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W8 8)

ei ■*>*■* *•*" •* a*aMoMtaa zuotu* katalikus, nustatytą ka 
talikų akcijos pienus. Dabar 

imt aATAiaay MBMtaMi I

D R A U G A S” /uo4ia **v“ “savaites”.
i UUųhb nrdėMMM*.

■uis. jų struktūra; neapeisi sakyta, kad kiekvienas ratvA 
nei telegrafo, kaa jj išrado, rimas, kiekvienas daigias Die- 
turėsi patirti apie elektrų, jo* vo galybę ir išmintį apsako, 
veikmes ir v]>atyl>cs. Vienu Mokytas tas, kuria tų kailių 
žodžiu, jei ai viekų pilnai a- supranta.
pie tokį nudų dalykėlį, kaip Klausiaus sykį lie t u vos kai
sis jKipergalis, žinoti narė- aiieėio a|>ie mėnulį aišktaiaao. 
čiau, aš turėčiau visu* moks- Stebuklingas Dievas, pasako
tus, išradimus pažinoti. Po- jo jis, — augina mėnulį, augi- 
jiergalyj atsispindi visa žmo- na, o po tam vėl sngriaužia! 
n i jos istorija ir civilizacija. Kaimieti* įsivaizdino mėnulį 

Sakysite jtaL kad ai tyčia esant, nelyginant, turiu, o DU- 
| tokį pavyzdį parinkau. Tad vų kažkokiu aMnenin, jj tai 
Į imkime dar papraate*nj -ak- nuginančiu, tai valgančiu!
rneoelj. Iš ko ji* susideda? Kaimietis visvien nebuvo 

'Kaip jis pasidarė? Antsyk pa- neprotingus. Jis stengėsi ižai- 
-įjudina chemija ir geologija aiškinti mėnulio atmaina*. 
Kokios ubclnai ukmenų rųšys Dėlto, ku<l jis apie dangiškai 

,ym? Kas iš jų daroma? Iš ak-lkunus žinių neturėjo, jis mė
mėm; statomi jmtiiinklai, na ' nuliu ajieirviškiinus taip sau 
nuli. Kodai žmonės paminklu- išaiškino, kaip ji* supranta, 
-tato, iš kur toks paprotys? Jis kreivai dari-.
Kaip tumiai i* akmenų stato- Netik |m« kaimietį tokių 
mnf "Kokie tarankiai vartoja kreivų aiškinimų pasitaiko. Jų 
tui ? Galima butų visa eilė kinu nemažiau e«ti ir pa* taria- 
imų statyti ir kiekviena- jų ntuosiu* mokytus vynu. Kad 

les į plačiu* žinijos ir mokslo visų tiesų, visų ir pilnų žino- 
laukus. Ir mažam akmenėlyj, jimų turėti, žmogui negalima, 
kurį įsi kojomis sjiardorne, at Visko išmanymas, visko žino- 
-įspindi žmonijos visa* gyve- įima* tai Dievo privalumai.



iros kalbėt. Teisybę kalbėto

Dr. G. M. GLASER

pliodnojamų medžiagą
■* i Muksite* «r Kiaiių; 
S) ■tnšiaėrijų arto* nuntilm 
aaumMjM dirbimui ir bevie
lio telegrafo prietaisus, ski
riamus Meksikai; ir 3) kvic- 
Hu. ir kvietiniu* miltus ant 
kurių kontrolė rra pavesta 
Kviečių Direktoriui.

I'rrkių siuntėjai, kurie nori 
leisti siuntinius Hysecijaliu 
Siuntinių Leidimu RAC-77, tu
ri tiktai pristatyti savo pre
kių siuntimo įrodymus muitų 
kolektoriui ant uostu, idant 
patvirtinus b-idimtj siunti-

T»l. l-r o* .r 7*11

Dr.C.ZVmfo

e). | kurių aor« šalį Arijoje 
iria Okeanijoje, išskyrus 
Turkijų.

d). Į sekančia* šalis Europo
je. Didžiųjų Britaniją. I’ran- 
ruzijų. Italijų. ir j visų ivritas 
rijų, kurių apiato 3 strai|»pis 
Militariškos Klauzules. San
taikos Protokolo, lapkričio 3, 
1918 m, Belgijų Graikija, I* 
panijų. Portugalijų, ir jų sa
vastis Eur«|>«je, laiaadijų. 
Earoe Italas. Sųrfaijų. Komuni
jų, Morvegijų, Avedijų. Deni- 
jų. Holandijų. Aveienriją. Vo- j 
kieti jų, (ir tnip-jiat teritorijų 
ant kairiojo krųjrtoHhine upė.-, j 
kurių valdo ftaiieiiyto* Vai-Į 
stijos), Jngo-fSavijų. Oeclio- 
Klovakijų. Finlandijų. Ijdvijn. 
Ltetavų. Estonijų, ir Ij-nkijų., 
Viekų galinui siųsti, išskyrus: 

1) ginklus, nmunieijų ir eks-l

tvarkus- nebūna lokių akai- 
karščiavimų bei užsipuldinėji
mų. kaip Imdavo praeituose 
iaikuoee. PraaiaaliDiia keliem*

kast, siaurų pažiūrų imo-

IJepos 22 d., ž. m., paztan 
Komis "Katalikiškų Draugijų 
Vienybės” atstovų, buvo su
rengtos prakala*. Kalbėjo p. 
K. Oritoi*. narys A. L. T., 
kur* nesenai sugrįžo iš Pary- 
kiaus, kame sykiu su kitai* at
stovai* darbavosi IJetuvos 
laisves reikalais. P-a* Granu- 
Ii* papasakojo daug indomių 
tanių ir ka* yra veikiama Lie
tau* laisvės bei neprigultny 
bės reikalui*. Papasakojo 
taip iri a|m- tunsų tautininkų 
liberalų šmeiihu ant katalikų 
veiki'jų ir faktai* juo* priro- 
de. Nejauku buvo mutų tauti- 
ninkaiu*-ldw>rabuus, kuomet 
kalbėtoja* sakė teisybė* in
di iu».

Prakalbo paklausyti suiirin-

na’-ųa inaatikimai, ne* jie tik 
ir sėjo tuos nesutikimu* ir 
►riorinę aeapykantų tarpe mo
kinių. Aiai* laikais, vieloje to. 
vieš|>ataųja rimtumas ir suti
kimas. Iškilu* srioviniani* 
klaurimain*. išreiškiamo—- 
mintyse guisilaikonia mauda- 
Kuino, kas palaiko sutikimų 
tarpe moksleivių ir paragina 
prie gyvesniu darbo.
. Kaip 

baigoje 
nio, tai
L D. surengi* vakarėlį, kad

paprastai, 
paskutinio lw 
vra vasarinio,

F. P. BRADCHUL1S
La et o vi* Advokatas 

Attorney at Law
I** » — nr—. <w. -M

kn nemažai žmonių. Tarpi- su
sirinkusių matėsi laisvamaniu

valandėlė* padėjus j Aalj ma- P
1 tematika ir kita* tnok4o laka*!1

liberalų ir socijalistų-boUevi-1 taip-p ir ypaliMku* nVikarfc’h Į
kv Nor* knikunetu* ir karšta vifliua, linkimai praleisti laikfli
buvo, teeinu nruju uuolaikA- o po pasihnksmiauoo draugil H
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NEPAPRASTA PROGA

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

mum itmtttBHnnt amiat

lt DOBTU SIDE.Cnl jis bus parduotas

SUVAŽINĖTA MOTERIŠKI

GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
DARBININKAI REIKA

LAUJA DIDESNIO 
UtMOKESčIO.

DAUG ARMIJOS MAISTO 
YRA CHICAGOJE

geležinkeliai 
kont rolėje. 

■ larbiliink ų 
*u viešjmti.

Jis laikomas kalėjime.

Moterių Sųjungos Apskričio 
susirinkimas įvyks* pelnyčio j, 
S *1. nigju 1919, Av. Jurgio 
l*arap. svH. 32 Ptare ir Au- 
l*um Am. 7:30 vnl. vakare.

Gal neužilgo Oiicagni nebus 
reikalinga milicija. Milirijan- 
tai bu** ilrmobiliznoti. Ji»- »u- 
įny* ir vėl eivilin gyvrnūuan. 
Tad darbdaviai sugryžusienis 
tari ir vėl duoti darbus.

Prokurorą* tvirtina, kad ne
paklusnieji daria lavini už tų 
gali Imt juitniukti teisman it 
nubausti.

Ulinois valstijos gctsrrali- 
prokuroras Brundnge |«i.»kel. 
bė, knd įlarbdavini nugryžu- 
Mems ii Inrnylsc milieijnn- 
tanui išuaujo duotų tuo,- |*a*'iu» 
Aatkaa, kakim* jie pirmiau

Aiimmi pranešu Moterų Kų. 
jungo** 21 įtini kuoĮuii. jog M* 
iiiininii* išvažiavimas įvyks 
rug|*jiM;io iu <L, 1 vai. po pie
tų. Malonėkite susirinkti vinoa 
į liažnylinę svetainę. ii čia va
žiuosime į Mnnpn-tt** |*arkų.

M. Miklu t?.

t- l>. K. 29-tos* kuopei šului- 
r; ikimas įvyks rugpjūčio 7 «L, 
19 "t m., tai yra krtvergo va
kare. 7:30 vaL Av. Jurgio pa
rap svetainėj. Malonėkite vi
ri nariai susirinkti, nes tarini 
daug svariau reikalų aptarti. 
y|intingtii kailiuk organizaei. 
j*» seium. Taip-gi atsiveskite 
ir naujų uarių prirašyti prie 
I.. lt. K. 29-tos kuopos.

Naujo sujudo 9tU««t dar 
biriukų gyvulių skerdyklos*, 
CTiieagoje. A riti Imi teisėjui 
Alselllllvr plldllVė jie M ikuliui 
tnų, kad kompanijos paili- 
diutų jiems užpsAestį.

Darbininkai reikalauja nuo 
31 ligi liti aaafi. <li*l*-snių už
mokesčių už ilnrlių.

Darbininkų atstovai tvirti
na, kad imbrnnmi pragyveni
mas taip, jog darbinitikani* 
šiandie negalima nei pramisti 
su uždirluimni- pinigais.

Iuepos 31 4* Av. Kryžiau* 
Imžuytinėje erotainėję laikė 
susirinkimų. Dduota įvairus 
rapirtai. ypatingai iš rinkimo 
aukų. Kni-kurie rinkėjai pri
davė pinigus: A. Butkevičius 
flIUS, Jura* ir Nausėda 
♦SO.On, R. Ti*n< tlG.00. K. 
Ribikaurkis Draugijos
pridavė: per J. Ambrazevičie
nę Kai. Airdien Jėzaus dr-ja 
ĮltlUO, per Aradriaaki Ar. 
Jurgiu dr-ja <00

Drabužių irgi nemažai aa- 
rinktu. Tikimės, knd mn«ų ko- 
loilija viena laivų pripildys.

n k uiiiijMįįr rinkėjų ra-

žada Imti n* 
Tnifs-gi ai 

ini linksmu 
Matulaiti

)
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