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Neutildaai Italijos si

amnestijos politikiniamn kali

įpaikinamo* įvai

6 TONOS REKORDŲ

Nepaprastos Prakalbos!

Italijoje ka* kita. Tenai jaa 
šiandie Hocijalistai yra aukėl? 
nuirote*. Ta<l jir jau prirengė 
dirvų vi imtinam streikui. Ir

tai**, išė* 
kiamu*.

Taippat 
rion dekoi

VEIKIA PRTESBOLSEVI 
KIŠKA VALDŽIA

liepa* 11 —Trijų 
žalių—Italijos, Praaeaaijoa ir 
Anglijo* nubolševlkinti uncija- 
lintai nutarė hendromi* jėgo
mis padaryti nesmagumų naro

Praneuaij** parlamentai pa
duota aptarti taiko* nutarti*.

An* dienų apie nutartį par
lamentui davė fsaainkinimun 
pat* premjera* Clcmenevau.

Tarp kitko jin pažymėjo, jog 
nulig taiko* nutartie* pasauly- 
je taik< palaiky* tautų sąjun
ga. Tą nųjungų valdys keturion 
didžiulė* viešpatijų* nu pagel
ti* mažesniųjų viešpatijų. To* 
keturion vieėpatijo* apdraun 
pasaulį nuo karių.

Clemenseau jianakė, jog tau
tų sujungei tarp kitko bu* 
reikalinga turėti karė* laivy
no ir nrmijo* štabai.

Paryžių*, lie|*»* 14.—Čia spė
jama. kad jmniųsti j uo»tų Fiu
me keli anglų ir Kuv. Valstijų 
karė* laivai |innnikin* ten vi
sokiu* gyvuojančiu* nesutiki
mu* prancūzų »u italai*.

Atkeliavę ėia in Italijos 
žmonen pasakoja, jog italai

Cliieugo ir apylinkė*, 
uie gražu* oran ir šilčiau 
knn- nr rytoj laukiama grisu 
mų; rytoj 'ė»uiu.

Bapp* 14. ft* 
akhataa Wlboau atrinakė pa
tvirtinti bilin. kurinoml norėta 
ateityje panaikinti dieno* švie-

mingai indnota aukso Įimtu ■ 
vainikan.

Tai augnėiaunŠM visam pa
saulyj garbė* ženklą*. Marin
tas Focli |Mgi-rbta* ui išgeibė- 
ji**ų llMremje* mm viHiMų, į

1 Jaarų vainikų mariniai P*- 1
—A /U — • ---------* - *

New Torfc, liepos 14.—Gar
laiviu Impvrator jnirvežta 5 to
no* rekordų npie nvlaiininguo- 
»iua atsitikimu* amerikoniškoj 
nmiijoj Prancūzijoje.

Rekordai bu* pristatyti ka
irėn dv|Mirtnmvntui Wa«bing- 
tone.

klaidų nors dabar mėgina pa 
taisyti.

Kuomet paminėtų trijų šalių 
raurionieji pankeliu- |>ukelti 
streiku* ir protestu* liepo, 20 
Ir 21 d., Prancūzija pirmutinė 
pagrūmojo noeijalistamn. Ofi- 
eijaliai pranešė, jog už ntrei- 
kun raudonieji bun patraukti 
karė* teinman ir bun teisiami 
kaipo piktadariai. Pasakė, kati 
jei geležinkelių , darbininkai 
pamesiu darbu*, basių teiniami 
karės teismuose kaipo a pil
džiusieji savo vieta* pokarinė* 
rekonnt nikei jo* metu.

Kų padaryt radikalai.

Radikalai betgi tvirtina na 
vo. Sako, nežiūrint vvriauny- 
hėn grųsinimų. |Minkirtom dir-

Londoną*, ivpos 14. Pr 
eitų šeštadi- uj iš Ainerik 
Anglijon ,«ir-kri<lo milžini^k 
styrini* orlaivi* K,'!|.

Visų kelione atliko i <>l v

VaaMagtao, lie|*>* 11—Asų 
dienų aeaalariai gavę taiko* 
nutartį na tautų aųjuugo* kon- 
nt i turi ja posėdžius pertraukė 
ligi ateinančio pirmadienio, 
kad duoti progos senatoriam* 
pastudijuoti tuon <loknm<->itu* 
ir pankui praib-ti tame klausi
me diskusija*.

O|M*ieija rimtai n ngia-d 
kovon prie* tautų sųjungn. 
Itet tų patį daro ir sujungus 
salininkai. Ateinančių savaitę 
tek* nugirsti imkmiių už ir 
priet sujungi} išvedžiojimų.

galvai Belą Km.
Laiške ta* Maskvon auto-I 

krata* sako, jag Ungarij* at
eityje busianti svarbiausioji 
vieta bolševikų propagandai . 
vakarinėse Kanopos viešpati- 
joae.

Budapestnn it Maskvon nu- 
gryto ungnrų bolševikų dele
gacija. Su savimi ji parsivežė 
daugelį milijonų netikrų Ang
lijo* ir Prancssijo* lianknotii 
(pinigų). Tie "pinigai" pagr 
minti Maskvoje. Jie bun |ui- 
vartoti bolm-viška pnųiagandni 
paminėtose šalyse.

Maskvos l>oUevikai dirbdi- 
na ir amerikonižkus pinigus.

g vii- Paryžiui, liejio* 14.—Talki- 
it var- ninku taikos konferencijos nek
is lai-.n-tori juta* pranešė vokiečių 

atstovam* Verną ii lene, kad tal- 
____ kminkai pripažino vokiečių ra- 

Pifiknviiuų taiko* sutartie*.
Ofieijaliai |>a*kelbta. kad 

Man-: Prancūzija atnaujina prekybų 
nu Vokietija.

Prekybų nu Vokietija atnau
jina ir Anglija.

liaudie. t. y. liepos 14 d.. School Hali svetainėje, 48th Ir 
Honore gat. (Toun of Lakę), bus prakalbos parvažiavusių ii 
Europos pp B Mastausko ir K Cesnulio.

Utaminke tokios pat prakalbos bus Iv. Jurgio parap. sve 
Ulinėje. ant kampo 33-čios ir Auburn avė.

Sercdoje. Cicero. III. 4v Antano parapijos svetainėje; 
Ketverge, liepos 17 d., Rosetand, III., Visų Šventų parapijos 
svetainėje; petnyčioje bus dviejose vietose tuo pačiu laiku bu 
lent, Aušros Vartų parap. svetainėje. 2323 W 23rd pi., ir W. 
ruiimane sv. Feiro parap. svetainėje Subatoje taip gi dvie
jose vietose—žv Mykolo parap.. 1644 Wabansia avė., ir Neką! 
to Prasidėjimo parap., Bnghton Parke Nedelioųe prakalbų 
nebus Jos užsibaigs pancdclyjc. liepos 21 d.. Dievo Apvaiz
dos porupijoz svetainėje. ant kampu IS to* ųutie* ū Ųuiuu 
Ten bus abu kalbėtojai.

Visos prakalbo* visose vietose prasidės 7:30 vai. vakar*.

1 jL



ŽMONIŲ VEIS

PERKELK SAVO

AMKUUMIŲ MSUOa

konkuruoja

sies, arba mw: a) Kaukaro 
baltoji. b) mongolų geltonoji, 
e) Afrikoa juodoji, d) Ameri
kos raudonoji ir «) Auatrali-

> laikmačio 
(Bnltiinores 
prielankiai 

lietuvius A-

UtrniV lATAUKV MEMKUni 

“DRAUGAS”

kfonu i muM) aatnmahilių Mo
tį gauti sunkiųjų automobilių, 
liet kur tau... atsakymai |»ann- 
ši Alenas j kitų... viri uutoino- 
biliai sudulę remontuojami ir

X LIETUVIŲ VALETUDTĮ BAMK4

0N1YH5AL STATĖ BARK

-DRAUGAS
uacnvaaua mul r narni

'karbtMueaė įaiverkė LiKs- 
’ mm ir Vitnių atėmusi aavo 

veikimų pradėjo akleiMi. Da
bar lenkai su nusistebėjimu 
tari patirti, kad jų veikimų 
Lietuvoje tėniija nlijnntni ir 
kad lenkų veikimą* Lietuvoje 
Bėra atatinkama aiijantam*. 
Talkininkai išdavė btikams 
paliudijimų. kad UHuvoj jų 
veikimas n<M|eranut> ir knd jie 
mato reikalingu lenkiškų iį 
balių suvaldyti.

Nėr abejonė*. kad lenkams 
taką talkininkų uuusprmdia 
nepatik'-. Jie skųsis itižeidiuin. 
Eaų, lenkų esama taip teisin
gų. taip geraširdžių, jie lietu- 
viams skriaudos nenorį. I*d 
tik lietuvių gelbėti, o ėin jiems 
toki gėda daroma, liet malo
ni pastebėti, lenkų nesenu iš- 
ritarimu saknnl. kad talkinin
kai ir \\ tūbinei mui m laito ••pn 
CM*iuu (p«i ki« k imnu
ta*). Lenkai ntiMiuin* ir 1ur«*A 
naujai Lietuve* klnu»iin«* ori- 
jetttnotiiu

\ !••!»»> ;iĮ<riiil« -1n uti iro Ii n im—

ŪKIU UIYUVTf 1WWIW

Kaa tiktai ii Okm MBtta

IBO tf tai*
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Tautos Fondo leigu Ątskaita ANT PASUKIMO.

Dr.M.TArfcJi

n. *. a. m

Dr. D J WACO<mo

<TIA5TE»5

Dr. G. M. GLASER
Kas veikiama Detroite

FhiUdelphu, Pa Rir:

Ui knyga* ..........................
^Apasda ••••••■■•••••■••■.
20,000 guziknčii) ..................

Knn. J. Žiliui, medikamentai. 
Ui parvežiiu* skrynių d ra p. 
Renda už nariu).....................
J. K. Miliui, kelionė* lėėo* . 
Kratos ženkleliai .................

i-ig* |1^2»Uki

!\J Kvorka 
1551-1583 Chicafo Avė. 
Arti AsMang A*a, Clf<l

A. MASALSKIS’
LOCTUVIS OBABOUUS

P. Valančiui*) ir 8L Mozūro., 
Av. Kazimiero bažnyčia buvo 
gražiausiai |>apuoėta. Painok- 
*11} pasakė kun. .Striiiui*. Pan
kui buvo pa rup. svetainėje , 
|Ki*veikiniiuni ir užkando*. Ii-, 
kilmėse dainavo bažn. tuoki k-,
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8UAREŽTU0TA C JUOD
RANKIAI
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Cliicagojv susektu juodrau- 
kių gauja. Nužiūrėtiems lur- 
Uagesaivms žukmh uh jie siua- 
tiaėja grūmojančiu* laiškus, 
rrikalauilami Haipirkimo pini
gais.

Keli šimtai žmonių buvo |si- 
Jhrtijųgnmniji mais. Sakmnn. 
Ma kaikurių žmonių jie išlu
pa pinigų.

Kaarrštnota 6 tos gaujos va- 
dai. Tai daugiausia via italai. 
Vyriausia* Mula- yra Krank 
Rimui, 2715 Prinrrton ave.

Tuo* juodrankius susekė 
pašto* slaptieji -agentai, vado
vaujant pašto* inspektoriam*.

Alai vieno juodrankių gru- 
MjnaSo laiško pavvadi*:

“Drauge: 1*agnlinu* tamstai 
atėjo laikas. Draugai yru n-i- 
kalingi pinigų. Jei nori, kud 
tamsio* namai stovėtų virtoje 
ir batų sveiki. turi tuojau* at- 
Mtaityti Ž2JJUO ir padėti že- 

odyton vieton. Jei 
ir draugiškai to rei- 
Ueišjuklysi. mes |>a

paskui ir pa-
A. ••

Wjrf»h-

į
Policija tikisi savo raakna- 
I paimti visų gaujų.

DAUG PINIGŲ SIUNČIAMA 
EUROPON.

■aat Chicago. Kbitiag. Ga
ly, Indiana llarbor. Ilsiu 
monde ir kitus per vietos Imu 
kas daug pinigų išsiunčia Eu
ropon savo giminėm* svi-tim- 
kaliai darbininkai.

Apie tų faktų liudija pačio- 
paminėtų vietų lunkus.

APSIVOŽt AUTOMOBI 
LIŪS; DU SUŽEISTA.

Netoli Desplnim* nnt Rami į Kntnliku Vienybės, 
vieškelio prie užsisukimu ap- 
sivožė greitai važiuojanti* au
tomobilius.

Mirtinai sužeista George
Breiina. 1715 No. Aslilnnd ave.. 
ir lengvinu deiilisln- Eilioti. 
1HIII Ko. Aslilnnd nve.

DIDESNE DALIS POLIUI
JOS PILDO SPECIJA

LES PAREIOA8

t’hiengo* |silicijos viršinin 
ka* praneša. jog didesnė dali-l 
lllie-to jsilirijo* pildo sfs-vijn ' 
b- imn-ign* ir nėra kam šinn 
die ]Hitrolinoti gatvėmis.

Ve kielei ein gera proga 
piktadariams piktadn riauti.

To* sĮs-eijalė* |MilletiMinų p:t 
reigu* lai visokie -tn-ikni. 
viešieji susirinkimai, viešiem*

P.d
ir tt.
ijn* viršiniuli 
IIUI ĮUlŽVlllėj 
kurs bu* indu

/PIRKITE KARES TAUPY 
. MO ŽENKLELIUS (WSS)

Sveikumo komisijonieriu*
Dr. Rols-rt*on iHiklniiaė nuo
monės |m«- line-to ndvokntų 
EIIiIm.u, ur miestą* gali tu
rėti teisę nūn k n n-s <b-|iartn- 
nn-ntu nupirkti sukrauto ūmin
io ir anų pnrduvinėti pigiai 
žmonėm*.

Karės <b-|Mirtniiu-ntn« savo 
samHittoM- Chieagoje turi per
teklių visokio maisto vertės 
r.ti.iim.taii.

Itr. llolu-rl ••m sako butų ge
ni n»r> dalį to maisto nujiirk- 
ti ir palengvinti žmoni au.

Advokatas turės pamkyti, 
ar minda* turi teisę farkti 
maistų ir nuų jmrduvinėti žmo
nėms.

GATVEKARIŲ DARBININ 
KU NUSISKUNDIMAI.

Jie menkiau apmokami ui 
Gavėju* gatvių.

Cbieago* gatvekarių konduk
toriai ir motormanai. statyda
mi k»iii|mnijni reikalavimus, 
koniĮmnijai indnvė laiškų, štai 
iš laiško ištrauka:

“tiatvekarių ir viršutinių 
geležinkelių darbininkai Cbi- 
eagnjr takai pigiai apmokami. 
Chicago* gatvių valytojai ir 
kiti to* rųšir* įlarinamkai kar
kas augšėiau u|mmkami, norą 
musų darbas skaitosi augėles
nio lai|i*nio ir reikalauja di 
dėsnio ir atsakioui'iuiu supra
timo.

“Pastarieji vyria myk i ■ pm- 

tu* Meri* metus ■aidas pa
brango NU nuiIimFItp Gi ton 
pačiu laiku gatvekarių ir vir
šutinių pdi-žinkrlių įlarbinia- 
kai |s-lnijo vos 541 mmš. įlau- 
ginu. Tim taq>u als-lna* žmo
nėms pragyvenimas pašoko 
ligi 75 uuošimčių ir augšėiau“

IJiųsis <• <L. Av. Kryžiau* 
luunliaryje įvvko ke

turių lai|ianių alumnų citra 
susirinkimas. Atsilankė skait- 
lingns būreli* nlumnieėių. Ai* 
iisiriiikinuis buvo stišatiktns 

-u tikslu, kad alumnai visų 
ki-turių Inipsnių prigulėtų prie

G<-rb. kun. X. I'nknlnis pa- 
aiškino apie Katalikų Vieny
te; ir visi vienbalsiai rutilo 
prisidėti. Ta|m išnikto* atsto
vė*. abminietė*. Į K. V. susi- 
■inkiinu*: J. Itnjoriniutė ir Z.

’ hirgničiutė.
Dnr pnknlle’-tn apie kai ku 

riuo« ibilykus ir susirinkimas 
uždaryta*.

Pagirtinas Alumni«-eių vėl. 
I kimus!

Alumnietė.

n
PRANEŠAME CHICA008 

IR APIELINKES LIE 
TUVIAMS.

Kml iniifojnnie ir šiaip ex 

pri -o visokiu* darini* atte
kame gerui ir greitai. Kreip

F SEMETULSKIS IR 
T JANKAUSKAS. 

> W. 47 Si, Chicago

RvMu

Baltimore, Md.

LIETUVOS VflJAYŲ

VERTA $9000 UŽ $7300. DtfZUItfU ĮIETIimu (BHTĮVĘ CMttlK
Nutautaitė . 
Rukšaitė ... 
Petrauskaitė 
Jereskaitė . 
Voveraitė .. 
Kalvaitis .. 
Jumlulaitė

M. Linkaitė .. 
A. Krietikaitė 
V. Gnbiaitė ... 
O. l’oeaitė .... 
n.

Valančaitė .... 
taurinskaitė 
Ainbroarričienė 

M. Sadauskienė .. 
J. 
O.
O. 
<».

Merkienė .... 
Kavaliauskienė 
Zoheraitė .... 
Kibnrtienė ... 
Reneviriutė .. 
Balkaiti'-.........
Daukšaitė .... 
Pocaitė...........
Brii-džiutė ... 
Novodb-likė . .

Atkins & Freund
4805-13 S. Ashland Ava

Pagedėlyje, Uepoa 14 <L, 7 JO 
vai. vakare, Sehool Hali svet 
atsibos indomio* prakalbos. 
Kalbės p. p. R. Mastauskas ir 
K. (Ventilis, kų tik jiargrįžę iš 
Euro|io*. darbavęs! Lietuvo* 
laisvės reikalais. Papasako* 
daug iadomių žinių apie Lie
tu vų.

ITakalIuts rengia Katalikų 
Vienvliės V skyrius. Tat ger
biamieji Town of take lietu
viai ir lietuvaitės, ateikite j

NUIOKCSI PINIGUS BUE1KAL0 i 
Musų krautuvė—viena U didžiatiaių Ohlcafojo 
Parduodsaie ui lemisustų kainų, kur kitur taip nrgauai. 

Mašinėlių lankam* dnikuoti ir ofiso tlarbama yra naujau 
a>M mados. Uilsikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafot.ua lietuviškais rekordas ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
b.varių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame vis'kiua b uklus draugyatėma. taisome laikrodžius ir 
Biulkaliaaiin iu*. iuiis-uius > t sakančiai Kūne prisius trijų 
centų kraaih-uklj gaus kstaliogų veltui.

Steponas P. Kazlawskt 
4632 8o ASHLAND AVE . CHICAGO, ILL.

Telrfonss; UROVER 730*

R. Aimkaitė .... 
M. M i labutė .... 
R. Norvilaitė ... 
Z. Gečaitė .........
II. Lukoševič-aitė 
P. Vaišvilienė .. 
O. Gečaitė...........
M. Genienė.........
.1. Andrijauskienė 
V. Ailaitė.............
I).

I
l

gramafot.ua

	1919-07-14-DRAUGAS-0001
	1919-07-14-DRAUGAS-0002
	1919-07-14-DRAUGAS-0003
	1919-07-14-DRAUGAS-0004

