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MIRK NOVELISTAS

TALKININKAI STOVI Ut 
PAĖMIMĄ PETROGRADO.

IM ne|mtenkinnn<'-i<H

pasigamino jtb sau
KONSTrrucuA

Bocton, Maas., liepos 10.—Čia 
kaipir senovėje, pardavinėja- 
ma*- NiliunuoM* alus su 2% 
nuoš. alkoholio.

Distrikte prokurorą* pranc

NAUJAS ČEKO SLOVAKI 
JOS PREMJERAS.

New York, lirpo, 10. — Čia 
iš Europos parkeliavo Ameri
kos airių organizacijų atsto
vai. Etlaranl F. Ihmne, tavęs 
Illinois valstijos gubernato
rius. ir Krank \Valsli. Vienas 
atstovas dar pasiliko Europo-

Bndapeatai. Ih-|m» KI. 
tos bolševikai turėjo 
kongresų. Pusiguiuiim jie neva 
konstitucijų, sulig kurios šalis 
turi Imt valdonui diktatoriš
kai. Išskirtuoju laiku turi 
luti (nronkanui neva kokia tai 
sovietų valdžia.

Bolševikų konstitucija skel 
Itin laisvę pi riet ari jutui. U-t 
podraug tų proletarijatų su- 
vario ir ) m vergia* savu parti
jos reikalams. Ne* rimtam 
konstitucijos įsisiov kaltams 
apie laisvę, gi kitimse apie Is-. 
galiaj suvaržymų žmonių.

Viena* tos konstitucijos poe-

aa • • 99rojaus

Basiau g**r,ijos vyriauriBajU 
va<lu skaitosi liovęs nesenai 
|aipia>tus M.lžian. kalvia, tai 
kogi gulima tikėtini nuo kai. 
ševikų ir nuo jų tos “fpL 
džius."

liet mulkių netrūksta, Aitie 
limlmigina isslorolių eile* ir 
taip gyventojai laikomi vergi
joje ir |iersekiojnmi.

Visgi yra vilties, kad ungn- 
nii kaip nors išsigells-s iš tų 
nedorų žmonių nagų.

Waihington, liepos 10.—Pi- 
nigyim sekretorius Glasa va
kar kongresui pranešė, jog ka
ri- Suv. Valstijoms ligi birže
lio IMI d.. 1919 m., atsiėjo $31).- 
177,1 a a U a ai.

KAINA O CENTAI 
PBtCB “ GENTĮ

jas. išėmus orraaianotų Ašelė, 
ninku snsirinkimus ir panmla- 
vimus.

Taip yra Įiraktikojc garsiai1 
socijalistų u|ėaukianui Itolše-

Vadinasi, to* šalys nors pri
gulės tautų aųjungoje, bet jo* 
neturi, savų atstovų. Ja* *ų- 
jungoje atstovaus didžiulių 
viešpatijų atstovai.

Kitai* žodžiais tariant, di
džiulės viešpatijos mažesne* 
savistovia* šalis laikys savo 
globoje.

Bet kitkų reiškia būti kieno 
globoje ir kitkų būti kieno 
nors dalimi.

Jei, pav„ Anglijai tektų 
Lietuvos respublikos manda
tas tautų sųjungoje, tuomet 
lietu va, sulig Anglijos vy
riausybė, atstovo žodžių, jau 

i nesiskaitytų esanti Anglijos 
glolioje, liet Anglijos dalis. 

Į Tas laimi pavojinga* Lietu
vai daiktas. Ne* nežinia kieno 
giolion patek* Lietuva, jei tal
kininkai atsisakytų Lietuvai 
pri|mžinti pilnų nepriklauso
mybę. Ui la* to Lietuvos rrs- 
puldika negalėtų turėti savo 
atstovo tautų sųjungoje.

sumos.
Ir jei Vokietija noris gy

vuoti kai|si nepriklausoma ša
lis. turės būtinai ka, metai su
rinkti tuos mokesčiu*. atsisa
kant mm visokių perteklių ir 
nuo nereikalingų išlaidų.

Ministeri* susirinkimui pa
tarė uugščinusioinis mokesti- 
mi* apkrauti kapitalu*, gi tik 
paskui darbų. Pirmoji vietoje 
turi stovėti turtingieji žmo
nės. Jie turi išmokėti didžit 
mų mokesčių.

laririnkianri išdavė užsienių 
n Uratų miairieris Muetler. 
Ji* pažymėjo, jog rezoliucija 
Imtinai turi būt priimta, nes 
Vokietija pageidauja kuovei- 
kiau* nusikratyti blokados.

Daugeli* atstovu karčiai* 
žodžiai, priešinosi rantikeoti 
taiko* sutartį. Bet didžiuma 
dėl pačios Vokietijos gerovės 
ėmė viršų.

Paduota sumanyta* parei
kalauti talkininkų įsteigti 
tarptautinį teismų ir anam 
pavesti ištirti, ka* j-rųdėje ka
rę ir ka* atsako už karę.

Buvo protestų ir už Alga- 
tų-Lorraine.

Vėlnojaai atetoval

Tumi* dienomis i Versailie* 
turėjo keliauti apeeijaliai vo
kiečių atstovai diskusuoti rei
kale atlyginimų ir kitokių 
svarbesnių klausimų, j«ditų 
Įniko* sutartyje.

Bet vokiečių atstovai vėluo
jasi, 
taansportarijo* negalima nt- 4 ^Vo ,(l.,ovu, į Vcrsaille- 
stovam* pa-kirtu laiku upi -l- 
sti Vokietijos.

Tų žodžiai, diskusija reika >«*rtninta aurtnuni taikos 
levo piity, vokiečiai prieš |uit Išlygos
jaasimšymų |M> taikos --.įtarti- Iš Paryžiau* pranešama: 
tni. Talkininkai sutiko su tuo taiko* konferencija* taryta it 
liasiulyinn, liet tik jki patvir-.penkių didžiulių viešpatijų at 
tinimo sutartie*. Į stovų fiatvirtino pagaliau

■Suprantama, tos diskusijos 1 \u»trijai induodama* taikei 
dalia r vokiečiam, tiek gi ll*-«, j -ųlvga* ekonominiuose kinu

tuo*e reikuhivo patys italai at
stovui taiko* konferencijoje. 
Nes pasigirdo apkaltinimai 
prieš italus. Tad italai nori 
parodyti, knd tie apkaltini
mai yra neteisingi. Ne* italu 
karimnm-nė kaip Fiume. taip 
ir kituose Adriatiko m>*1uo>* 
pa*ilaiko ramiai.

Pats Italijos užsienių reika
lų ministerį* Tittoni tvirtina. 

' kad i* italų pusės nesimato jo
kios provokacijos. Gyventojai 

I ten ''iri Imt apsaugoti. Tad 
'komisija yra geriausia* dnik- 
, ta*.

įventojai karčiai atsineša ne į 
|m<'in* žydu*, bet į l.dševikiš- 
kų valdžių.

Naujų bolšrvikų valdžių Bu- 
da|s-*te subiro: 7 žydai, 3 bu
lę krikščiony* soeijalistai, 5 

-Vie Kieijalistai ir 7i komuaiatai. 
savo! Visi jie skaitosi Isdšrvikų va

dui ir didžiausi katalikyatėa 
ir. aitrinai, krikščionybė* pri*

Paryžiui, liepos 10. — Tai
gos konferencijos taryta 
(|M-nkių didžiulių viešpatijų 
premjerai) Įutskyri komisijų 
ištirti Fiume reikalus, kur ita
lų kareiviai perdnžnai susi 
remia su kitų šalių kareiviais.

Komisijai ineinn keturi ge
nerolai, reprezentuojantieji 

| l'rancinūjų. Italijų. Angliju ir 
,8uv. Valstijas.
j Suv. Valstijas komiai joje r»- 
| prezentuoja gen. Summcrall. 
Jis iš Klime fronto pakviesta* 

I Paryžiun. Iš čia su kitai* k<>-

llh.
MMM UUllklli

VUMNU* PABKTBtt
* taib6 SUTABTĮ.

LIEPOS 10. 1919 MKnoivilie. Tena.. l»- i
misijo. nartaisgcnerolai* 
kėliau* į Adriatiko pakmš

Komliijo* reikalavo italai

vakar
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Jeigu Jautiesi

PARTOGLORY

$1.00 1 butelis Partoglory 
kaiB*oja

PARTOLA ir 
PARTOGLORY

Federacijos

pusantro tūkstančio dolierių. 
Tai dovana Lietuvai Raudu- 
nųjam Kryžiui, kurių suteikė 
ršsnėjų skyrius prie Tautos

kaip vikšriuku jH-apjoiė, 
svarbiausiai už vieką sužii

dėsis revoliucijų ir prie jų

racijos 1*0*1 u išrišta tyli skriau- nn- 
do- pavojams.

Vieton federacijų tikėliu- .

i 
;»«$.
Į Dėdė pinigus siuntė, norėjo 
Juozuku žmogumi padaryti, 

i Viri, ir tėvas su motina, ir 
*lcdė manė, jog jau iš ko-iš ko. 
<• iš Juozuko žmogus tni bus. 
Visi džiaugias, viri tikisi, visi 

■viltis auklėja. Tik užmiršo 
vienų dalykų, kn*l visos nxfi-

B žinių i* Lietuvos buvo 
fimun*. kad tm stoka gydyto
jam* įrankių, daktariškų prie
takų sužeistiem* ir ligoniams 
aprūpinti. Jų Lietuva negalėjo 

. ii aiokur įsigyti. Tai bus ame- 
rikieėių viena pageidautinų ir 
reikalingų dovanų Lietu vo- 
Raudonų imu Kryžiui.

Jeigu galima ką nngnibs- 
tauti, tai knd dovana vra pir
ma tu. Bet ji nėra paskutinė. 
Kaip greitni Lietuvos Raudo
nojo Kryžiau* rėmėjai sudės 
daugiau pinigo, rengiamasi 
siųsti l*ent dešimtį slaugių mi 
reikalingai* prietaisais. Tuo
met. ar anksčiau. rengiamus* 
siųsti suaukoti drabužiai, ava
linės Lietuvos reikalingie
siems.

Palinkėti lik reikia, kad 
rėmėjų skyriai augtų, bujotų, 
o ‘norintieji pngrlbų Lietuvai 
teikti noriai aukotų ir į sky
rius dėtųsi.

rio* revoliucijų niesdizuoja, tame pasaulin neintikins. Kol 
lygiai kaip yra žmonių, kurie . tai nebus padaryta, Rusijoj 
karėm* tiki. I*n.**itaiko progų, ramybės nebus.
momentų, kuomet revoliucijos Revoliucija prasuksią aiš- 
ar karės šalininkai antmeta kiais tik.lais. Bet su ja ta bė- 
visnomenei nare pienus. da, kad sykį prasidėjus, ne

it evoliucijų iššaukia skriau- žinia kuo ji baigsis ir kur nu- 
dos. Kuomet koki žmonių'ves. Toji tai aiški revoliucijų 
grupė paveržta kitų teises ir netikrybė jai (alininkų ma- 
tigji savu teisus atgauti ne- žiną. Pavargote žmonės ir

*ukili-| Nežiūrint «<ro biaurumo nei 
sunkumo naštos, krasos oriai- 
viai-perdirbtieji I* AV. F.-Dc 
Havibuidai. mi Libcrty moto
rai*. vidutiniai imant keliavo

:

OMU

Revoliucijos ir Ra

jęs, nors, kaip mau vėliau te- jog jo dėdė Amerikoje gyvo- Myntė turėjo 
k** nugirsti, to turto galas bu- na ir iš Amerikos jam pinigų ginti. Nr sės 
vę» laimi arti. prisiunčia. Jei dėdė gali ten dus, ištvirkę*

Dėdė pataria Juozuku į j kur toli gyventi ir pinigu* jam kus pavirtęs, 
mokslų leisti, o jei pinigų reik- siųsti, kodėl jis to negali pa

tai jin šiek tiek prisiusiu*.|daryti! Ne. Taip ilgai būti ue- 
ė pinigus siuntė, norėjo imli. Ji* juk nekoks prastunė- 

lis. ji* juk Juozukas, mokin
ta* vyra*, nei tėvai nei dėdės 
jam nieko nereiškia.

ir nu prašyti, nu rankas tė
vo bučiuoti, kad į A menkų 
leistų, sykiu su dėde pini g 
kastų. O ir no tik kasti, bet 
r- 'inti ir semti iš pripiltų aruo 
dų. kurių niekados nei išsem
ti. nei išbaigti negalima.

Atvyko Amerikon Juozelis, 
ui vyko (lykunėtis. Siek tiek

Gražiai* obulsiais prasidėjo gos ir CTevrtandn attiko W jo- 
Rusijos revoliucija. Carų nu- kis sustojimo, be privertimo 
vertus, partijų žmooės susima- nusileisti ir be jokio inžino 
nė revoliucijos pagelha savus sugėdino. To* kelionė* atlik- 
programų* ingyvendinti. Pra- to* tokiu oru. kuris nelabai 
ridėjo naujo* revoliucijos, senai butų buvęų laikomas už 
Kovoki* šalyje ssnšare kryį tokį, kariao krftoati negali- 
ir pats į viršūnes užkopė. Bet ma. Kasdien, k iškritau kartų, 
įmina* *u Troekiu ir-gi savu* tie “laivai” n*dė pa 400 ava- 
programų* Įrraktikoj išbandyti rų laiškų. Ir kadangi nuo 40 
panorėjo. Jiems vadovaujant iki 45 laiškų telpa į vienų sva- 
bolševikai ginkluota |mj*-gn rų. tai reiškia, kad apie 16,- 
Kerenskio valdžių nuvertė. Nr-iUlU laiškų nunatte kiekvienų 

i spėjo tieji valdžios paragauti.' kartų.
i kaip prieš bolševiku, 
' mai prasidėjo ir po šiai dienai
kovot tebeina.

Nesvarbu čia asmeny*, jų 
1 Įiažvalgos. iš kur jie gauna pa-;

Pavaišinę*, pamielavę* jau
nulė)), nuvedė į mokyklų. Bet 
Juozuką* ne apie mokyklų 
svajojo, tik apie aukso kalnus, 
ir didelius turtus, kui uždykų I 
kas duoda.

Parbėga Juozukas iš m<> į 
kyklos, nei trijų dienų ncišbu 1 
vę*. Pasiuntė j darbų. Jam 
darbas netiko, ir sunku, ir ne- j 
smagu.

gu lyga nubūtų ir neduotų žy
mios garantijos tautų laisvei, 
tuomet vienas lietuviam* ke
lia* tesimato — Baltiko tautų 
federacija. Ir tai tik tuomet. 

jkOMort lūetuvo* nepriklauso- 
i mylės kitaip išsaugoti nebūtų 
1 kaip.

*priėmė, jo vargų 
patarimų su-

W. KASDUnO

Valdyta A4rs

pasaka,” n t rak o lyg pasidi 
džinodama*. “Geriau duok 
kiek ant n au pi

keliu.

°JūO-
paliko



Amerikoje.

pilietybė* pofternaf

17. Kada atvaliavai į Suvienyta* Valstija*

I g^Ull »p«UaJiAa

NEPAPRASTA PROGA Dr. G. M. GLASER

«irei
Lietuvos Vyčųi Building and 

Loan Association

BERNARD VELLENOA
11212 S. Mn higan Avė. Telefonas PuUman 439

WM D MURDOCK * CO 
kluu*k 1 MOZERIO Aut. Mg?

1. L EUKAUSKAS
1447 So 50 th Avr Cicero III

Dr. M.Stapnida
3109 So. Motom Stroot 

CMIC'MM, 1144X00

Kad. priarataa Talpindami 
ij laišką, Mjbolo draugi
jai su apgailestavimu turimi' 
pastebėti, kad m- ky danai, 
jei ne visi Įmonės ir no visi 
korespondentai apie draugijų 
yra tokio* nuomonės, kaip 
draugija norėtų. Pasauliui 
jau taip lemta, kad asmenų ir 
draugijų pasielgimu* Įmonės 
ne vienodai vertina. Tad no-

aplankyti ir 
t»ll« laiku —•

Po $10 ir daugiau j vakar*.

Mum* reikalinga keletas e- 
nergingų vyrų Ciueagoje ir 
apielinkėjv, kurie norėtų |>adn- 
ryti liuo*ų lai k* liaudiniu.

Iš Chicagos kreipkitie* VĮm- 
tiškni panedi-lio ir utammko 
vakarais nuo 6 vai. Iš atielin- 
l:ių galima klausti irifonnaei in

..ę *1

Neaark, N. J., 
Birielio 27 d., 1919 m.

"Draugo” Redakcijai.
Chicago. UI.

Gerbiamieji:—
Laikas nuo laiko "Drauge” 

telpa praneiiinai U lietuvių 
veikimo Neararke, kartais vi
sai neteisingi, jieidlianti as- 
tncnii bei draugijų*.

Ant Pardavimo Properte
Dideli.- bargeua*. Kandusi po numerio

6631 ir 32 8 ŪMIOM AVĖ.
I lota* yrn Ati* JUO pėdų. Vienas murini* narna- ant I pagyveni 

mų kita* nnmas medinis ant 2 pagyvenimų tlipakalėj. Rando 
n<-ia ♦ Io.ųo į iurnė»i. Pm-iduo- greitai ui $?C>UO.OO. Atsi 
saukite



Valdyte

Drauge*

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $48 IA NORTH SIDE8

ORGA

rūpinant 
leidiuui

41 BUVUSIEMS KAREI 
VIAM8 IŠDUOTA PI 
LIETYBES RASTAI.

Vagiliai |Mgaliaa* ėmė aur- 
kiai veikti ajilink įvairių fir
mų vežimu*. kariai* po miv*- 
tą išvežiojanti vitokic daiktai 
žmonėm*. Kandie nuo plėšikų 
-užpuolikų daug nukenčia «|e. 
ĮairtaiiHtitinių krautuvių im-

K CHCASOS UHimy 
tOLONUy

VAR20M0S AIRIŲ
NIZACIJOS

nuomonė AgtUi 
prieš priešus o kai

VISUR PRIVISO BOLŠEVI 
KŲ.

Gerti. draugijų atstovai ne- 
pamirškite atsilankyti šį vaka
rų. liepos 10 d., 7:30 vai. va- 
kan- į Katalikų Vienybė* 5 
skyriam -ii-irinkimų.

Skyriaus Valdyba.

F. P. BRADCHUL’iS 
Lietuvis Ad^okBUs 

A t tome y at Law 
l«l W CW (Tart M.
Kmmm m Cnssral tw

(MN AOo, ILURt'Ut

Turbut. viena vagilių rų*i* 
im* mokyt ir* groti muziko* 
instrumentai*.

Ana rytmetį atidaryta mu
zikalių instrumentų krautuvė 
— Jolin Vncrn & Nuli*. SŠW 
Blue l-lnnd live.

Susektu, kml i» krautuvė* 
pavogta: 6 skripko*. 7 gitą- 
ro«j 8 mandolinų* ir daugeli* 
šiokių muzikalių daiktų.

Kaip buvo minėta, nnn die
nų gatvekariu konduktoriui ir 
utotarmauai turėjo trakšmin- 
gų amūrinkimų.

Dabar Jtaai*k1. knd *u*irin 
kinu- Itukšinų |iakel<> Imlšeii 
kilki agitatoriai. Jie motini* 
Aliai laukė, kad gatvekariu ir 
viršutiniu geležinkelių kum|m- 
nijo* turi (mdidinli darbinin
kam* užmokestį. sutrumpinti 
darbo valanda*. Turi tų pmbi- 
ryti tuojau*. Gi kitaip strei
kuoti, streikuoti, streikuoti!

Konduktorių ir motormanų 
unijos viršaičiai pri|Mižj*la tei
singu daiktu darbininkų iri- 
kalavimų. liet, sako, tokiu* 
reikalu* reikia aptarti šaltai ir 
rimtai, h* jokio trūkimo.

Sulyginu* *u kitų <larl>o ša
kų darbininkai*, šiandie gat 
Vekarių konduktoriui ir m.»- 
tnrmaaai marai uždirba. Gi 
pragyvmima* nuolat kyla aug

mi«—tm»*e, ne|mpm*tni 
diliui pašto* darbi- 
kurie priklauso fa- 

valdžio* žinytei.

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

f/?

CHICAGO. ILL

WS.S.Į
•AR SAVMCS STAMPS 

uivio av ik« 
UNITTD STATĖ.* 
COVFRNMLNT

NEMOKĖSI PINIGUS BERŪKAU) i
Musų krautuvė—vien* U didžiausių Chicagoje
Parduodam* už lemianti, kainų, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškama drukuoti ir ufian darbams yra naujau 
axia madai. VUaikom riaokiua laikrodžiui, žiedui, šliubi- 
niua ir deimantiniu*; grimafumu lietuviškai, rekordai, ir 
koncertinių genanti ų. armonikų ruvžkų ir protiškų išdir- 
byaėių. Balalaikų, gitarų ir imuikų, kokių tik reikia. Dir
bime riaukiu* ženklui draugyitėm.. taiame laikrodžiu* ir 
miuikališkua instrumentu* ataakanėiai. Kurie pririų* trijų 
centų kruMŽenklj galu kataliogų veltui

Steponas P. Kr~l 
'4632 So ASHLAND AVĖ ,

1‘adulėju* už|x>oliinam«. >.- 
merican Itailaiv Kipre** kum 
imnija *imrgnnizavo nuosavių 
policijų. To* policijų* Įareiga 
bu* n|i*augoli nuo plėšikų 
Cotaponijo* vežimu* ir auto
mobiliu*. siunčiamu* po vi*ų 
miestų *u įvairiai* daiktai*.

Paminėto* expre*o kompa
nijų. viršininko* Jobnston tvir 

įtina. jog |M-niiiii |*-r pn*kuti- 
, uiti* ii mėnesiu* i* kompanija* 
įvežimų buvo imvogta įvairių 
prekių *2*7.t*ri vertė*.

Tokie milžiniški nuostoliai 
kompanijos valdybų privertė 
Išgalvoti apie priemone*. Tam 
tikslui nuorganizuota 
pofictjn.

Koin|Minijn dnbnr 
gimti miesto tnrylio* 
Veikti tni |«>l įvijai.

I
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