
fakte.

ja* visokias n*-

tanas

rab-

i 
i

IUinoi* vaLdijoj 
tai pr* vestai 
tatvma* “seareh 
art"

( litni Tevtile*
otnci ūdija 

kml šilko audiminėee 
PatersOO, N. i

Atimtis valstija paskelbta

apy-
puu-

įteigi joje maineriai ligi ai-) 
einančio gruodžio mėnesio 
dirbs 8 valanda* ir pusę die- ( 
noje. Gi poškai tik R valanda*

Kol-kas tokių 
Chicagoje lahai 
Tad su vakar di 
sustabdyt* pardavinėjiaMU a-
lauš ir salimai be* uidarĄL 
Sol tunuose yra leidliama par
davinėti tik 
ralu*.

ValaU ja

H«li« r
kurom Palmerio 
*oj šalyj laikinai 
|>anlavinčti svaigalu* sa 2 ir 
3-4 nuoš. alkoholiu, kol tų 
klausim* išrys fedavaitai

LUPOS (JULY) t D, m» M.

JAPONAI litam A SLAPTŲ
84JUNGŲ GYVAYI-

ut ntskves

Prieš 
bolševikiško* spėkos maršuoja 
ant Kursko, už 230 mylių pie- 

Maskvos, ir aat Vo-

taiko* konferencijoje užgina 
tuo* visa* gandu* ir dalridi- 
tnus. Japonai atstovai oficia
liai tvirtina, kad taaai

kai.

Bet tų

0 a
Rkaitlingam liepoj iečių su

sirinkime premjera* l’llman 
pasakė kalbų. Dėkojo talkinin
kams už rėmimų Latvijos rei
kalų. Padėkojo ypač Nu v. Vai- 
atijoms už maisto pasiuntimo. 
M* ta* išgelbėta ano bado 
takstančiai latvių.

, liepoa 1 — Kana- 
ilo* vyriausyliį* įsakymu val
džios nuoiiuron paimama* vi
sa* šalyje kviečių išteklius, 

. A^_ (visuose svirnuose atsirandu*.
la 15.000.000 bušelių 
tari pasiųsti Graikijai.

LAI LAKŪNAI 8KRI
14 AUBTRALUON.

Nile. City. Mont liepo* 2. 
—Su rugpjūčio 15 diena ke
liai* lakstytuvai* angiai laku-

I
. Manam u»n»>M iu'ai» nninni uimu 
|,nai pašilei* skristi ii f'alifor

ANGUĮ ORAMS SWW- 
DA} AMERIKA.

Londonas, liepos 2. — Vakar 
ii Akotijo* Amerikon, skersai 
Atiantiko vandenyno, išskrido 
milžiniška* Anglijo* styrini* 
orlaivis R-34. Jur keliauja 23 
parinkt i niausi orlaivininkai.

Tai pirmas tos rųšies mė
ginimas — styrini a orlaiviu 
perskristi iš Europos Ameri 
kon.

Rakome, tų nepaprastų savo 
kelionę orlaivininkai atliksiu 
vienon šonan j 48 valandas.

Orlaivi* nusileisiu* žale Nea- 
Yorko. Atsilsėjus orlaivinin
kai pasileisių atgal oru Eu- 
ropon.

Reiškia, kaip rytoj tie ne
paprasti svečiai bus jnu Ame
rikoje, jei jų orlaivio nepa
lies kokia nepramatoma nelai
mė.

Jei ta kelionė bu* pasekmin- 
ga. neužilgo bu* galima oru 

i Amerikon ir atgal 
ndžioje tu kelio

— Turkų maldingumas į savo 
|>rnnašų Mahometų palengva 
ima mažėti ir nykti. Mečete* 
(turkų maldnamiai) skaitlin
gai jau neaplankomos, kaip 
kituomet buvo daroma.

Turkai įširdo prie* naro 
pranašų Mahometų. Aitų kal
tina. kad Turkija didžiai ne
laimingai išėjo iš buvusio* ka
rė*.

Mahometai kertijų* turkam*.

Kituomet šita tarkų etatinė 
buvo garsinga šunimi*. Čia 
kituomet šunų buvo pilno* 
gatvė*, pilni kiemai. Tarkai 
šunų nepersekiojo, nemažinu 
jų sknitliau*. Dideliame skait- 
liuje šunų maldingi ir fanati
kai turkai matė tokį savo pra
našo Mahometo norų.

Konstantinopoli* per ištisu* 
šimtmečiu* buvo kaipir šunų 
miestą*. Todėl buvo ir baisiai 
nešvara*. Dvi nešvarumo dal

inai pakildavo visokio* epide
mijos.

Anai* metais j naujosios 
Igentkarte* turku* papūtė Ku

ri viliaari

WARHDIQTOM. liepa* 2.— Spriiųfield, IU., liepos 2.— 
Pasibaigė Illinois legislaluru* 
Sl-ųji amiM- Pabaigoje bute

liūs, katrų gubernatorius ne
patvirtino.

G u bemat ori a* daug svar- 
hių kilių patvirtino. Tarjs- 
patvirtintų reikia paminėti ki
lias. sulig kurio Chicagai ga
minamos reformos.

Sulig to bilian* Chicago tu
ri būt padalint* į 50 vardų 
(šiandie yra SS vardo*). U 
kiekvMOM* valda* tari bat 
m kaina* tik vienas aklerma- 
nas. Aldermanų rinkimai turi 
būt liepart y viniai.

Tik tos reformos nežinia 
kaaaaat boa pramato*. Nea 
tam tikrini n-^-4- v—tuj-

formų tinkamumų.
tiuhrmu toriu* nepatvirtino 

biliaaa, sulig kari* ui liurbių 
naikinimų valsti> tarėjo 
ti feaigiūe* dovanas.

Npatvirtini ir m akytu 
algų padidinime reikale bi-

Vakar, liepos 1 dienų. Chi- 
vagoje didžiuma saliunų buvo 
atidaryta ir posenovei alus 
buvo pardavinėjamas. Kai 
tno tarpa valstijos prokuroro 
ofise visaip buvo aiškinama* 
karės meto svaigalų prahibi- 
cijos klausimas.

Pagaliau* generalis valsti
jos prikalima Brandai 
skelbė galutinų nuspės 
jog minais valstija ligi 
Mlimeijos proklesnarij*
kritimui turi Imt “sausu”.

Galima pardavinėti tik to-

bausiu* Turkijų ir turkų tau-1 
»»■

Aiandie tie patys turkai tad 
ir tvirtina, jog Turkijų nelai
mė palietė ui naikinimų šunų. 
Girdi, Mahometas ui tų tur
kam* kertijų*.

Didžiunuti turkų ta* pranašo 
Mahometo keikta* nepatinka. 
Tad nustoja jie lankę rneče- 
ta*. nesimeldžia prie to savo 
pranašo. Ir kaltina jj už karės 
proloAini*.

Turimi saka, jog tasai Ma
hometo kerštą* oi šuni* kadir 
teisinga*, visgi prnlaug aštrus 
ir nepakenčiama*.

Aiandie turkai čia nulenkę 
galva* vaikščioja ir nežino kas 
veikti toliau*.

Garai mečete apkirta

Vietos turkų istorinė Ali 
rnedo I mečeta visai apleista. 
Turkai jo* m-lanko. Ne* nešva
ri vieta.

Kituomet ta* šnekinami* bu
vo garsus »avo |>uaėniimai». 
Tenai ant n«lų buvo ištaisyti 
(Mirinktini ir brangų* kaurai.

Tuo* kauni* ir kita* mnld 
namio brangenybe* |m*i*avino 
vokiečiai. Vi*kų iškraustė Vo
kietijon.

Karė* metu tas nuldrutini*. 
nm>t turkų. *nhjnuriot 
nlinme keli šimtai žiliu 

choleras.

Ko liana* tad ka* ptektadie- 
ni* rytmečiais aplanko turkų

turkai* garbina pranašų, mal
dauja susimylėjimo tais susi
krimtimų laikais.

Pamaklų metu maldnamin 
šiandie įleidžiami ir pašaliniai 
krikščiony* žmonė*.

VųnBtta nuriauti avaN-'ų.

Visu* čia turkų maulna- 
■nių* krikščiony* kareiviai, 
ypač ofieierai, gali liuesai 
lankyti.

Jiem* nednromi jokie suvar
žymai. Seniau nei virtum nuil- 

'dnainin nei vienas tui kas, nei 
koks pašalinis žmogus negaiė- 

!davo ineiti nenusiavę* savo a- 
I valinių.

Šiandie ta* suvaržymas pa
naikinta*. Muldnaiiiin* tnnko 
ofieierai ir Raudonojo Kry
žiaus motery*. Su avalinėmis 
žengia brangiųiisiai* kaurai*.

Toks tai kerštingus turkų 
pranašas Mahometas.

Tok* tai turkų tikėjimą*.

ateityj hm bet

Slii-vtuM-tal darbininkam* 
Knoiville, Tmml, padidintai 
užmokesti* *2 dienoje.

Amerikos Darbo Federuri-’ 
j* namų statymo šakoje turi 
suvirš milijonų narių įlarbi- 
ninkų.

8U0KALBIAUJA VOKIE 
OLAI MONARCHISTAI.

Norima kalyje sukelti 
revoliucijų.

kontr-

Londona*. liepos 2. I* 
llotlenlamo Inikraščiui Dnily 
Mini pranešama, knd Vokieti- 
jo* monarvhistai laimi neri
mauja. Darų •uoknlbinvinui* 

lt i kontrrevolilirijų.

riuo butų galima princų pa
imti nuo udo* ir pristatyti 
Vokietijon. Nes snusžemių su- 
gryžti Vokietijon yra daugiau 
kaip pavojinga.
Niekas negali pasakyti, kaip 

į tuo* monnrcliistų sumany
mu* atsineša |>at* buvę* sosto 
įpėdinis.

Olandijos karalienė \Vilhel 
mina Į>n«iun<'iu*i buvusiam 
vokiečių M>sto įpėdiniui pra
nešimų. idant ji* skirtųsi su 
mintimi apleisti Olamlijų. kur 
tavo prieglaudų ir reikalingų

Karė* metu Pranertai joja! 
dari*. |>abrango daugiau kaip; 
dvejopai, gi visokia medžią* ' 
net trejopai.

_______ b 
1917 metai* Suv. Valstijų-) 

*e buvo |uidaryta 9.000,9(50 ei-'* 
garų. Gi 1918 įimtais padirb
dinta -pl.lUMI.OlMI.tMUI eigaretų.

Nu ateinančio anosio 1 diena 
Porto Kiro saloje Ims uždąry
tos visos tabokos išdirhystčs. 
13.1100 darbininkų netek* užsi
ėmimo.

Dublino, Airijoj, dirbtuvėm 
moterim* ilnriiininkėm* už. 
•lurbi) p mm nuu
M 5(1 Iii!ut m

Kontrn-valimi

Mr Donnld
LIEPOS 1 1919 M Sultoną* pamaldų*



kutina* Kolilbeeka*.

LIETUVIŠKI REKORDAI

DRAUGAS

tg kentėjusio* ir dar pagaliau

Čekų Iškilmė

jau veržiasi mum* laisvų at
imti ar mo* supančioti. Dar 
•laug reikia išdėti pastangų, pa- 

.--------- ..----------- i p..

savo
mu-

•i) Lia- 
1‘rako- 
ninraa.

būdama vi- ‘jėgų ir daug reikė* turėti 
rija, tllri ik- tvarumo lig pasieksime 
save tvar- tikslų. Politiko* darbų 
įdaro T. F.' *ų valstybės atžvilgiu 
ika atstovu* bar koncentruoja Taikoa 
kur jie ap- fegacija Paryžiuje ir ji 

rganizacijos Lietuva* valdžion l*ei

LIEPOS 4 D WASHING 
TONE.

teisingų 
u! Ir im

• Cr^ll 1
Ar Jtf ayfile pta ir ftktf Tri

kiekvienų pirkėjų visai* atžvilgiai*. Duodama 
geroa rniie* tavo r* nužemintomis kainoaria 
ir musų patarnavimas kiekvienam, be riurtu- 
mo, yra kuomandagiausia*. Ariu tam rita*, 
tiaiidien mes esame gana atipria koiuercijine 
orgainaacija, kurio* narių skaitlius siekia 7300, 
Du dideliu <lc|>artameiitiiiiu skiepu ir 
pradedame būdavot! naujų skle|>ų Indiana 
Barter.

Idant (icrtikriiius visus, jot: skiepuose 
(Mrsiduoda viską* pigiau negu kur kitur, męs 
rengsime didelius išpardavimu* per v 
po* mėnesį nužemintomis kainomis, 
me visų atkreipti atydų į musų npgari

UC VW

ten vii)



Uit, bt. $i. tizmieri InIIiItSkm Dr-jas
PET. UEPOS-JULY 4,1919

PERKELK SAVO
U NfVERS A L STATĖ BANK

BAROElfAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ

viaia VW Kmaubau Batar 
privalo dalrranti parodoj*.

D IR B
23 rd

: Dr. G. M. GLASERLIETUVO8 VĖLIAVŲ 
TUVŽJB. 2214 We«t 
PI . Chicago, III

j Sura ^drftTtnunpM wi- 

kalėti* “Aniolar laimė*.” Vi
ri vaikai, dalyvavurieji prog- 
rame. savo užduoti* atliko kuo- 

į puikiausiai Garbė mokytojoms 
BŽ jų gražų išlavinimų.

U Pasibaigus programui kalliė- 
lo kun. prof. Pr. Buėy*. Gerb. 
kalbėtojas aiškiai nurodė, kad 

” pfrrų yra šventa priedermė 
Į Įnirti ravo vaikus j katalikiškų 
i mokyklų, nėr kntnlikiškoM- 
I tnokyklo-, vaikai netik išmok- 
’ rta skaityti, rašyti Imi rkait- 
| liuoti. bet taip gi ir Dievų pa- 
I žinti ir kaip išganyti savo du 

• • šių. Re to lietuviam* yra rei-

Polonia Grcve, liūtes ir tt pt. 
JEFFERSON, ILL.

ant rwdrri<> •! -tai M
P'ulal
S>ex4i ai Ji'

Vytrę tr Ja
>>4al

V>rt| K•Hh* • r* r
l.oU,

/



1

1K CHICAGOS

STANDARD OIL COMPANY

ta* ligi fijm.

sugrąžinta 2c. pastos
ŽENKLELIAI

Ji MUILO DARYMĄ GAVO 
MEDALI

FKRKELKIT j.radėkit IRSTI liaudim aava 
pinigas | AIĄ VIKIAKAI HAUGIĄ BANKĄ.

“S B A N K
Gal šiandie ne viena* ap- 

raudoja tuo* m-išmint ingus *a- 
vo darbu* — )>inigi) praleidi- 
1114 ir sveikatai laikvnkiiiių. 
Bet ta* daroma |*> laiko.

KOVA PRIEŠ PATENTUO 
TU8 VAISTUS.

ir išėję* laukan ėmė Šaudyti 
į susihėganėių Imlių ji) miaii). 
Pažeidė kili- žmones.

Tuomet minia j»uolė*i prieš 
Aovėj#. Nigeri* mėgino pas 
prųsti. Bėro ji* iškeltu prie, 
cinkeliu tie* I.Vta ir Wood gal. 
Ten nuo geležinkelio šoko gat
vėn ir nuniaukė spramla. Too- 
jau* mirė. Jo broli* nuimta* 
ir laikomas kalėjime.

Baltieji nenai prieStaram. 
kml j tų apylinkę kraustosi 
nigrrini. Pn sėkmėje ]mke)in- 
m<«* rasinė* riaušės.

užmirkti ir seserų. kurio* 
jums pasišventė. Ižipšoaans ga
vo Mr mokiniai: A. Virginas.

Jereekiutė, J. Budrvckiutė, 
Krinas, I’. Daugirda. J. 

Vu'lkus, K. Gasilioniutė, A. 
hovialnitė ir J. Žilviti*.

Ant kntn|M> Kaluisli ir 4!» 
gnl. M-kitiadieniu vakare |*> 
lieniona* Barry areštavo 4 ni- 
gvrius. katrie perdaug truks 
movę ten n i geri i; surengtuose 
fėruose.

Nigeriu minia 1n<l apdaužė 
poHemaay ir jmliuosavo sun- 
nneštuot uosiu*.

Atvykusi jMilieija išge|l»'-jo 
|M>1iem<mų. Prasiilėjo tardymai 
ir nauji nreštnvirnni.

kompnmjoa at 
puikų bitnj. 
dednmos p.'i*tan 
istu* pri>kn it vt
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