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VOKIEČIAI SĖBRAUJAMI 
SU BUŠŲ BOLŠEVI

KAIS.

VOKIEČIAI APLEI8IĄ 
RYGĄ.

ujai įrtrig- 
tos Monarchinės Sųjungo* ly
deris laikraščio Algemecn 
Handetablad korespondentui 

Mikita; 
armijaa afi-

Lradmma, liepos 6. — Čia 
gauta neofieijaliy žinių, ka<l 
Olandijos vyriausybė talkinin
kams išdundanti kaizerį.

vyk* Haneeiraa ir apie

Reiškia, kad du žymiu vo
kiečiu pasirengusiu pateisinti 
kaizerį. Pirmiau už kary visų 
atsakomybę p* si ims buvęs

PERU RESPUBLIKOJ NE man. Prezidento 
PASIDALINAMA TAUKIA.

LITHUANIAN BAILY FRIEND
«. mt,

KAINA O CENTAI
MttCB CENT5

«. t, iu?*. r. - 
Vakar čia Upaleagv* ar* at
plaukė ir sustojo milžiniškas 
Anglijos styrini* orlaivi* R-34. 

Kelionę iš Anglijo, per At- 
*****

Ofieieani ypač

•yti F*

AMO

OHIOAOO, ILLDtOIB, PIRMADIENIS, LIEPOS (JULY) 7 D.. 1919 M.

’nnte didėja opozicija prieš tri- 
jlypęratartį.

Trilypė mdartis yra darom* 
PaamrijM m Anglija ir Buv. 
Valstijomis ra tiksi* apsaugo
ti Praaenzijų auo vokiečių už- 
|KK>lihK).

Aitai sutarčiai, kariai reika
lingas senato pripažinimas, 
priešinasi net daugelis senato- 
riy devnoArmt^, Bekalbant j*11 
apie repuMikonus.

Kai-kurta tvirtina, jog Buv. 
Valstijos tuja sutartimi butų 

reikalais.
Bet kiti pažymi, jog jei su

tarti* gyvuotų. tuomet prancū
zai bereikaJo provokuotų vo

ra*. pečių tari Ang^jų ir Bar. 
Vatatijaa. Takto* kada b, > 
H* nikai* dar galėtų pakeiti 
ir aaajų karę.

(Ii ratarčiai prioiaakiantie- 
jl tvirti**, kad jei 
tartie*

Tai epokinr krliooA. Pirmu 
karto par* dešimčių žmonių 
lengvesnių už ory orlaiviu per

tai? ilsai išbara toje Iruiiraž

Vokiečių konaervatirtų par- 
tija (vokiečiai proteataatai) 
patoelbė prokirameijų, pa ka
rtųjų paairašęo partija, lyderis 
Ernai vo* Heydebraad.

Proklamacijoje pažymima, 
kad partija paskelbia kary da- 
kartinei vokiečių valdžiai ra 
tikslu sugrųžinti kaizeriui ao
rtų.

AVmUA OAVB TAIKOS 
SUTARTĮ.

K
Sakoma, kad šiandie oriai via 

basius aprūpintas žibalu ir ry
toj skrisiu* atgal Anglijo*.

O, ravi, pirmiau ju apskri- 
siųs kai kuriuo, rytinių val
stijų mieatna.

Didžiausias pavoju, orlaiviui 
grūmoja—tai perkūnijos Žal
ias trenktų tan milžiniškan 
galo išpustan maišau, maišas 
pukšteltų ir butų po viskam.

R-34 kituomet buvo padirb
dinta. bombarduoti Berlynu. 
Turi S70 pėdų ilgio.

liepos 7.—Kaip ry- 
' toj talkininkai žada A art rijos 

taiko, atstovam* induoti tai
ko. ra tart į ir paskirti laikų tų * 
sutartį patvirtinti.

Tnduodant sutartį nebusiu 
jokių ypatingų iikilmybių, ko 
kio* buvo ]«rengtos kituomet- 
sutarties initavimo metu vo
kiečiams.

Patvirtinti sutartį bus duo
ta dvi aavaiti laiko.

$15 UŽ DIENOS DARBA 
FARMOSE.

Topeka, Kana . li<|
!JOJ tinti

SECOMB EIIT

ANUOJI LAIBA

MMENMGAS PHOEN- 
su nuEoy laizeiu,

Vashingtcm. įtapo* ti. — 
(■auta žinių, kud žinoiiuis 
plėšikų gaujų vadas Meksiko
je, Vilta, begalo įširdę* prieš 
amerikonus.

Nebereikaki. Amerikonai ne 
miesto Ja-

Laodaaoa, liepos 6. — Fiehl 
maršalas Hind<*nburgas prane 
iė Vokietijos pmtidratui E- b-ūio jaut užimti 
bertai, idant šia painfonnu**- areno, Meksikoje. 
JĄ talkininku*, jog ne kaizeri*. Vilkis pašėlimas taip didr- 
bet jK Hindenharga*. atsakus ,is k-<1 kanųviaIw.
• ***• karė- radimų junk*- jį*,^ žudvti kiekvienų am*-
jos 1916 metai*. jrikonų. įmirkusį jų rankos

Anų dienų llindųnbarga* nu- į na.
** Ji* mirtimi grūmoja net sa

ro tikram broliai H Ipolitui.
' kurs yra prielankus ameriko
nams.

Tomis dienomis jis ra savo 
kareiviais užpuolė miestelį 
Scji Anilrr*. Sūrinė 40 žmonių 
numinės gvardijos. Visus BU- 
euoc. aukooc ir MM*
jorų.

San Andre yra už 20 mylių 
nuo miesto (liihuahua.

Bovtatal

<tiejų poii-

prezidento ru- 
ir pevzidratų Pardo pa

ėmė arta išvilk Prezidentu pa
statė Legaia, aavo šalininkų.

Myf pnkBtai dar didmnė

Politildnes perversmes Peru 
respublikoj

Berne, liepos 7.—Šveicarijos 
federalė taryba padavė paris- 
rarotai ramaaymų, kad jei kaa 
nori pastoti Aveiearijos pilie
čiu. pirmiau privalo šioj šalyj 
išgyventi mažinusia šešeri* me
tus.

Oopenhagen, liefMM 7.— Vo
kiečiai su latviais Rygoje jm- 
dari* sutarimų. Sulig to vokie
čių kariuomenė kuoveikinu* 
nplcioianti ne tik Rygų. liet 
visų Intvijų.

0100,000 UŽ BULIUKĄ

Bclvidere, N. J., liepos 7.
Mrs. II* mat imrdnv

liepos 7.—IM maisto 
brangumo Italijai grūmoja pa
vojus.

Anų dienų ir mieste Floren-1 
rijoj ir apylinkėse pakilo dide
li sumišimai. Daugel vietose 
soeijalistai išskleidė raudonas 
vėliavas. Kai-kur įsteigta so-1 
vietai.

Ronmgnn npskrityj jau ar 
niau veikia sovietai. Aitic vi
sur. kur tik gali, rekvizuoja 
visokį nuilstų ir kaip |«tinka- 
tna žmooėms pardavinėja že
momis kainomis.

Daugelį maisto Įmgrobin mi
nios ir žmonės Im* nieko |Mtsi- 
dalina.

į kai-kurias vietas Įlašinti- 
rinmn kariuomenė, kuri šaudo 
į pakilusia* mįnia*.

Florencijoj daugeli* krautu
vių apiplėšta ir sunaikinta. 
K

Lima, liepo* 7.—Peni res
publikoj įvyko svarbios politi- 
kinės iterversmės.

Prezidrato rinkimai įvyko 
čia gegužė* mėnesį. Dvi |>oliti- 
kinė* partijos turėjo kandida
tus: viena eenorų l*eguia. kita 
—seoorų Pardo.

Po rinkimų abidvi partijos 
imskrlta'- Initnėjusios. Pardo 
imrtijni išpnulžių tnd {atvyko 
įsiimti savo rankosna šalies 
valdymų. Panto užėmė pvr«i- 
drnt<» ofisų.

Bet ligota šaliaiakai rara- 
migo. Tvirtindami, kad jų kaa. 
didatas yra laimėjęs riokiomo- 
ne. gaminosi spėkomis praša- 
Imti prrtidratų Pardo.

Anų dienų ravo žygius atli- 
ko. Prezidentas Pardo būro 
užpultas, raimtas ir ra kritai, 
mimsteriais atdarytas kalėj.

Vyriausybė Plepa* ka
pinėse. kur palaidota daug a- 
tneriktmiškų kareivių, nutari 
pastatydinti monumentų ty 
kareivių pagerbimui.

Nenori Ji*

šaukta* l*eguia.
Ta* įvyko be <ii>Mio Imrajo 

praliejimo. Tik du žmogų už
mušta. Ir tai lodei, kad p<e*I 
<lruto Itard* priešininkų prato 
peri-jusi kuone visa kariuome
nė.

Nekultartagnz paatalgimųp.
Tokie atsitikimai galimi tik 

mažai kultūringose šalyse, k*r 
viaakie aronturistai ieško pro
gos pakilti augščia* ož tiras 
kito*.

Kultūringose šalyse rinkimų 
tailsai vh-šai butų suskaityti ir 
hutų patikrinta, katra partija 
yra laimė just. Bet m toj iuy*h 
likoj tas nebara daroma. Tft 
viena ir kita partija an*Įaii 
laimėjimų rinkimuose.

Ir šiandie visuomenei 
tikrai žinama, katra p 
yra laimėjusi rinkimam*.

Penio, sakoma, I 
ma* už aeteisatų 
■ų ir už veikimų 
l*eguia.

'MKBJS DEMMBpl 
------ E ffUMm

i
i

Badu, lie|M>* 7.—Iš Ketina- 
' ro iiraneratiui. kad vokiečių 
narijunali* susirinkimas kaip 

! šiandie imsiu* aptarti taiko* 
'sutarties klausimų. Rakome, 
kud sutartį veikiu i rnlifiktio- 

: siųs.

pardavinėti. Įspamta kaltina vyriausybę, ka-
Florencijoj veikia, taip va- rios |u*litika nevyku-i.

dinamas, “darbo butas," kur* Suko. |n*r keturi* iisdu* ka- 
maist* produktu* ir kitu* rėš šalie* dipkmiatai tarėjo 
daiktus paima aavo kontrolėn pragos išdirbti puikių dirvų ša- 
ir paskelbia žtraas kaina*. <taž-, lies finansų ir ekonomijos *to- 
niansia tik pusę pirmiau buvu- viui.
šių kainų. Tečiaus to m*|Mi<tari*. Ir to-

Ir žta prizibijon* riaušių. '‘"J*
t hlogi-ninti |iadi-jitiinn. knip 

Nuo čia už 49 mylių yra kad nebūtų buvus laimėjusi 
■niertriis Trrai, kur ramta-i kari-s. 
centrais elektros gaminimo į- ■ 
įstaiga. Ta į-taiga su elektra viwl<4j' 
aprūpina ir Rymų.

Paskelbta, kati tos <*l<*ktro* 
įstaigos darbininkui grūmoja 
streiku. Kuomet streiku* 
įvyks, tuomet Rymu- naktimis 
neturės s\iesos ir gatveknriai kaina maistui buvo beveik 
turės sustoti.

Aalics laikruščiai ragina mie
sto majorų išanksto imties 
priemonių, knd nžta’-gti gyv**n- 
lojų sukilimams.

I Patariamu kaip maisto, taip 
'drabužių ir kitų prekių kainu 
j (Mipiginti p

Sako, jei

Bologna prefektas įsakė rėk- 
-------- i visus daiktui*, kokie 
žmonių pragyvenimui būtinai 
reikalingi.

Temti tnippnt huto įvyku
sios riaušės dol maisto. Iliau 
sės |>akilu. kuomet rvsloranuo-

padvigubinta.

1 žmogus užmušta, 20 sužeista.

Florencijoj rinušių metu 1 
štn ir apie ‘JO *u-ur.m

toj an*štuotn 31 pirk

Cbiengas Darbo Federacijoj 
smarkiai veikia bolševikų 
agentai. Jų tikslą* darbininkų 
unijas, prigulinčia* prie Fede
racijos. (Mtraukti soeijaliznmn 
ir pačių Federacijų suardyti.

Pasitaiko šalyje kokių nors 
svarbių atsitikimų ra socijali- 
stų vaitai*. Tuojau* socijaliz- 
mo agentai šaukiasi |Migell*on 
unijas. Ne visos imklauso. liet 
kito*, aktai seka *ocijali*tu«.

Anai* metai* *ocijali*tų va
lia* Moonej mieste San Fran
ciam pametė bombų. Teismą* 
jį nuluiuib'- miriop. Kocijalistni 
Įiakelė trukšmų. <'.I i foro i jo- 
gubernatorius mirtie* liausmę 
Imuninė kalėjimu.

Mooney uždaryta kalėjimam 
butui r soeijalistai kelia truk- 
ėmų. kud tų nuliaustųjį visai 
|mliuoeuoti. Tų reikalavimų 
paremti MM-ijalistni rengiu 
streikų.

Hįim-t soeijalistai Chirago* 
burtai Federacijoje tiek pasi
darė intako*, knd kuikurio- 
unijos ištirsų pradėjo gnlv.it i 
Mimuh-v reikuli) |>nri-mti strei
ką.

SiM’ijalistni |**r Fnlerarljo* 
unijas (Cliicagn* burtai Fedr 
ntrijn skaito 310 kuopų) |ut 
-kleidė klnit-itiu). nr Mooney 

- |ui-kelbti streikų, nr ne.
atlikta -taptn, saki 

mint nei vienam F**tai

Čia šimtai svetimšalių paab 
rengę keliauti atgal Europa*. 
Ijtivakorėių agentai apversti 
įsiklausimais apie kelionės lė
šų didumų į Norvegijų, Avedi- 
jų. l'ngarijų. Italijų, n■ Karam 
ir kitas šalis.

Teėiau šiandie toji svvtimia- 
lių kelionė dnr suUntcdom*. 
Tnm tikslui yra n-ikalingi pas- 
portai. Nuo keliaujančių Earo- 
jsin svetimšalių valdžia kolck- 
tuuju mokestis, surisiąs su jų 
metiniai, uždarbiais. Paga
liau* stoka kelionei garlaivių 
sutrukdo svetimšalių išėjimų.

I

i
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Londonas. he|>os G. — Po 
karės vokiečiams labai reiks- * 
lingn visokia žalia medžiaga. į 
Vokiečiai tikisi |>H*ip<*liiyti' iš 
tadševikiško- Rusijos.

Tnd vokiiėių valdžia Mas
kvon |m- tailševikus siunčia 

'komisijų užmegsti prekybos 
iiyšiu- -u bolševikai*.

Ib*t vargiai vokiečiai pelnys 
mm bolševikų kokios nors us*- 
džingo*. Ne« |>atys tailševikni 

i laikosi knip unt vištos kojos. 
įSumulkinti tadševikų duriu ■ 
tulikui tit-iirtat, tinginiauja. 
IU- durta* juk m*|Mignminsi jo

dui k to.

ii kunoš Kutvėr (Niphiktlyto*! |Migniiniil<>jai ir krautuvmiti
>lir!u krr»«inu« aliejum, alum i kai. nieku tu*! n u kinti l
• ryntL
Siibtreikavę tpauMuvią dar-1

1 kulaUMilMdi ' i*o* pream. 
' lokio lojimo m-ra.

‘itiiinmi !• kitu nii***tu at- Spauda kai tirui vyrUuiybf.

gnlv.it


Vedamąjį Mintb. lš Lietuviu <yv

Lietuvių

ti* lietuvius kirkinti, uipuldi-

skutnuų laikų raptatii yra, 
knd birtų galima tik knogrei- 
ėiauMai išvažiuoti. Bet, kaip

taanvię aniutv uilskutu

“DRAUGAS”

saro raštinėje. Manoma, kad

Kaip sa blaivybe, taip ir 
*u kare. Ofieijaliai karė pa- 
si baigė, liet ginklai, kaip barš
kėję tebebarškn. Vieton vie.

užmetinėjo norų Lietavoe par
duoti. nors gerai tino tūlų as
menų keistu* pasielgimu*. Jie 
mokėjo bendrai dirbti au dr. 
Miupu, kuomet tautininkai jį 
IVsshingtotum siuntė norą ta* 
viešai ir privačiai karė* lai- 

j ku nesidrovėjo skelbti. kad 
.krikščionys demokratai yrn 
pro-vokiečiai. Lygiai taip, 
kaip dnlmr tautininkai nesi- 
drovi krikščionim* demokra
tam* ir jų veikėjams primeti- 
I n- ti pro l<-nkikkumų.

Kuomet tautininkai violai 
akeli ji puiriu* prasimanymus 
apie krikščioni* demokratus ir 
jų žl Minės. pilku, kad j'r ix*|- 

' žada tojo |uid<>runio. kuria au
gi veninių piuiaro gulimu. Ne- 

I|,l.il>'H-1ll- ZJIIonelUe p-'-ltiki-tl 
negalima ir turi ateit'. mi-nn-n- 

'in«. kuomi I nepadori taktika 
Im iidradarbiavinu) padaro ne- 

' gulimu.
n... -r-,i

Girdėjau bolševikų šaukiant 
— Kų. jus lietuvių karinome 
nės užsigeidė!! Kam ji rri- 
kalinga! Kariauti prieš Lie
tuvoj- vargdieniu*! Apginti 
|«ouų dvaru*! Raukiate, kad 
laisvę ginti. Melas. Jus n* lai
svė* norite, bet žmonių krau
jo. Rtni ko norite!

Ne kų au tokiai* padarysi. 
Kuomet Kalniukas Lietuvon 
atsivedė burliokų raudonuo 
»iu>< Lietuvos vergti, žmonių 
kraujo lieti ir Lietuvos žmo
nių turtus vogti — jie nieko 
nesakė. Kuomet iš Kumjo* at
vykę kiniečiai lietuvius sker
dė, ta* irgi taip reikėjo. O 
kuomet Lietuio* dvarininkai 
luinai pnraikvii«tė lenkų ka
riuomenę jungų Lietuvo* žmo
nėms uždėti, jie ir-gi nei žo
džio. Bet kuomet lietuviai 
i sugursi sarę* ir turtų ginti, 
tuomet jie kaukia, kml neg?.

Mintiju: kokio* bus pasek
mės, tautininkam* vadovau
jant, visų atakų ir užsipuldi
nėjimų ant Tautos Fondo! 
Tautininkai sako, u jiems at
siranda pritaranėiųjų. kad T. 
F. atskaitų neišduoda, kati T. 
F. pinigai nenaudingai praš
vilpiami, kad T. F. partyvi* 
sukčius ete. Kurie dalykus ži
no, tautininkų ir jų i«kalikų 
leidžiamoms paskaloms netiki 
ir aukoti neatšala. B<-t ka* 
su tais, kurie nežino, u uuko- 
ja!

Aišku, knd tautininkai to
kiu* nuo aukojimo atbaidyti 
nori. Gal m- vienų ir atluidys. 
Bet kam iš to nauila! Negaus 
aukų T. Fį negaus nei kiti. 
Kam iš to skriauda: nr krik
ščionims demokratam* ar Lie
tuvai! Krikščionys deniokra 
tai kaip buvo, taip bus, liet 
Lietuva jiagelboi iš amerikie
čių mažai tesusilauks, ne» mat 
tautininkai nori inknll-vti. knd

k



'.nnums

Tai|»n <fai| tratoj pa-

3307 AUBURN AVĖ

F. P. BBAKHUUS • 
t jį u f įj JLdmk*tw

prie Taiuivto* *u lauku ir pa

JOSEPH C. W0LM

Dr. G. M. GLASER

" arba paduoti 
14. ar kokj dar 

kreipkite* prie p.

ntniittiiiiiiiiiiiiuiitniinHHniiiiiiiiMiK 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI'

Km tiktai it Cicero norite! 
gaut: "Druni 
I Ji »P<anin

Turime dvi lietuviškas ko
operatyviškas valgomųjų daik
tu krautuves: viena yra ve
dama katalikų, o kita “pažau- 
giųjį)." bet mažai tame tėra' 
svarbos. Raminsi ir pavienių | 
krautuvninkų. Is-t jie visi 
veik nežymus. tik viena* bis- 
mariukiu yra ”jHtsižymėjęs” 
netick biznižkiiinu. kiek prieš- 
katalikiškumu. Jo krautuvėlės 
l«-ntvn<>-< neliek randasi pirkių ' 
kirk nešvarios “laisvosios”] 
literatūros. Ir su tuo savo 
dvasiniai pagedusiu maisto' 
stengiasi užnuodinti lietuviu*.
Ir kurie jau yra tos “laisvo-1 
šio*'’ dvasios paragavę, net



Paėmė 50 dolierių.

““‘PALATINE

Ar Norite Padaryti

DRAUDA

viskų ir palėkto kuli|>kų ma 
kanb'-n.

REIKALAUJAMA. KAD VY 
RIAUSYBt KONTROLIŪO 
TU MĖSOS INDUSTRIJĄ

Illinois Centrai geležin- 
t m tik ini u Nepriklauso

1 K CHICAGOS UEM? 
KOLONUy

Antrų metų sukaktuves krautuves 
rengiame

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLE* tŲS (W S 8 )

kilę pažadėjimas yra brangu’ 
daiktas. (Ji bolševikai yra ir 
perdaug gausus mu savo jmža- 
dėj imant.

Ijilnlar. Sujungus 4 kp. su
sirinkimą.* bus šiamlienų 7 d. 
liepos. |«nrap. svetainėje 7:30 
vai. takam.

Alėjas karštoms durtom* 
kitm>im-l miesto sveikumo k<>- 
misijunierius tarp kitko žirni- 
im'-ius patardavo saugot e-s 
vartojimo alkoholio.

Ihdmrgi tasai |aitarii«ui« 
nereikalinga*. Nėra svaigalų. 
Nei už janigus negalima gauti.

I»r. IloU-rtson karščių metu 
žmonėm* jmlaria nrpcrvival- 
gyti, |M*rdaug nenusikamuoti, 
negerti penlaug šalto van
dens, jtmlaug nerūkyti, var
toti daugiausia vaisių ir dar
žovių. iiiniidnnties neimi ilgai 
vandenyj.

Ypaė linksmas žmogau* 
bodas jį apsaugoja nuo įvai

ri* buteliui gvanuatvoja 
♦2.25. tad farmeriai turėtų a- 
pir G0 milijonų dol. nuostolių 
nesulaukiant sau |«gelbo*.

Gubernatorius Allen atsilie
pė, be to, j karė* aakreteri*, 
ar lasai kvieti* valymai ar- 
Rakė* parūpinti kareivi*, 
katrie nėra demobilizuoti, 
’tarbo kareiviams butų per 
I; -kia* tris savaites.

Fngaliaus gubernatorius a- 
peliavo ir į geležinkelių ' ad
ministracijų. idant butų su
mažinta kelionės lėšos visiems 
dnrbininknms. kėliau jautiems 
į Knnras valstijų.

PATARIMAI KAR8ČIŲ
METU

RADIKALAI SUOKALBIAU 
JA PRIEŠ ŽALI ES IN 

DUSTRIJĄ

Chieagoa Masons and Buil 
der>. snjungn grūmoja lokau
tu streikuojantiems darbiniu 
karna.

Andai prie namų statymo 
darbininkai buvo sustreikavę 
dėl didesnės užmokesties.

Kontrnktoriai jų reikalavi
mų išpihlė. Darbininkni nori-- 
jo 70c. ibirlst tulanduje Davė 
jiems tiek.

Ui poros 
darbininkai 
strvikan ir 
75c.

dienų tie patys 
išnaujo išėjo 

l>nr<-iknliivo jau 
valandoje.

Kootraktoriams tas nepati
ko. Ir štai jie streikininkam* 
indavė ultinuituinų. Sako, visi 
darbininkai liejios 7 dienų tu
ri sugryžti darban. Jei to ne 
|«dnrysių. tolesniu! negausių 
darini. Jiems Ims jsiskelbtn* 
lokuiitn*.

Ang- 
imrlninentas didžiuliui 
atmetė bilių, kiiriuomi 

reikidniijanm moterims 
teisių politikoje.

Londonas, lieji 
Ii jos 
Imbų 
buvo 
lygių

Biznieriai garemkitės “Drauge”
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