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Cliirago.—Aiandie ir rytoj 
gražu* ura*; šiandie Miriau.

sakotna. jog 
kuomet Tėra* 
priskirta prir 
valstijos gy- 
kenčia vargu* 

visokia* nelaime*

KAINA O CENTAI

BBHUK1APB0MY- to administmeija nieko MflnB
BBS DIKV4. padaryti prieš begalinį pragy-

_______ jvraitno brangimų. Nake, jtg
Waahiagtoe, liepos 23. - .brangenybę gali sumažinti tik 

IJepos 21 dienų Belgija šven - larudžiant kalėjimu profitcri- 
tė aavo m-priklauMNnybė* 1 ninku* ir augštų kainų ana- 
dienų. I’rrz. U'ilaonaa purina.1 latvioju* ir snsiaurinant 0U 
tč pasveikinimų. hrnimų maisto j užsienį.

VU
Uakerį. Tartasi apie priemo
ne*. kad padaryti galų tom* 
riaušėm*.

l'uskui sekretorių* Baket 
buvo nuėję* iuuni<-i|>nlin \Vu- 
*liingtono liu*tan, kur konfv- 
varo *u distrikto vaidininkai*.

—Aito apskričio geležie* ir 
plieno dirlituvių 2N,<XMI darbi
ninkų nulialsavo |iakelti gr- 
neralj streikų ir priversti 
kompanija* pripažinti įtariu-

KAS PAKĖLĖ ORLAIVYJE 
EKSPUOZUį?

Barna, liepo* 23. — Naujoji 
(lavarijo* valdžia veda tary
ba* au Aveimrijoj gyvenan
čiu bnvuaiu Bavarijos kara
lium Liudviku. Bavarijo* val
džiai nori*i legaliu keliu at
gauti karaliui priklausančiu* 
žemė* plotu* ir tuo* priskirti 
prie viešpatijos nuosavybių

Buvusiam kataliui, sakoma, 
valdžia * kirbanti vienų pilį, 
kuriai ncjudieviamrbė Im* ap
drausta.

Aaatia, Tbl, liepos 23. — 
Anų dienų Teza* valstijos se
natas be jokių debatų pada
rė rezoliucijų, kad Knv. Vals
tijų vyriausybė neapilraudžia 
to* valstijos gyventojų nuo 
meksikonų užpuolikų. ,

Rezoliucijoje 
nuo 1fU5 metų, 
vahtija buvo 
Suv. Valstijų, 
lentojai nuolat 
ir Įinkelia 
nuo Meksiko*.

Nako. Suv. Valstijos po a 
nektarino pažadėjo valstijai 
n (išaugų lokių, kokia yra daro 
mn kitom* valstijom*. Bet vy
riausybė visu tuo laikotarpiu 
savo pažadėjimo nepildo. Tėv
as valstija 
meksikonų 1 
mojime.

Jei taip. 
I pažymima. ki

Ekspiiodavusio (liicagojeį 
orlaivio viena* mechanikų. ■ 
Henry U'acker. kur* guli ant 
mirtino |>atnlo. paguliau* išpa- ' 
žino, jog orlaivyje guzo ek* 
pliozijų |mkėlė rotorinė ninši 
na tinkina*), kuri buvo už-i 
liepsnoju*. To* liepsnų* |ut*ie ' 
l:u*io> maišų ir tasai užeikit

WaaMngtcn. liepo* 23.—Ra- nu*i kulkasvaidžių ir kitokių 
sinė* riaušes nesiliauja. Vakai Įmbuklų prieš riaušininku*, 
dar du žmogų .langiau pašau , AnowJs d ienom i. haUiųji 

pirmutiniai užpuldinėjo jam 
IM riaušių prrzėlenta* Wil- duosiu*. Bet <lalmr tų daro 
a* į Baltuosiu* Kurnu* bu- juodieji. Jie ginkluojasi, 1*4- 
pakvietę* karės sekretorių I kiari į buriu* ir užpuola bal

tuosiu*.
Jei riaušės nrpariliaua, au

stinėje gali Imt paskelbtai 
kar.-* stovi*.

Tarjie nužndvtų vra riaaaa 
jOaiesto detektivaa. Keti datab-

Waahiagtou. liepų* 23. — N. 
Valstijų skraiduolio Tojmkn 
komendantu- Francy prisiuntė 
platesnį raportų apie užpuoli
mų amerikoniškų jurininkų ne 
toli Tampi.-o liepo* <> d.

lla|Kirte pažymima, kad 
try* meksikonai civiliuose rti 
liuose, j* jų du apsiginklavę 
šautuvai*, atlikę užpuolimų ir; 
apiplėšę amerikonišku* juri
ninku*.

Komendantas pažymi, jo.- 
apie tų atsitikimų tuojau* bu 
vo pranešta Mrkeikie valdžiai. 
Pastaroji išr>ilku*i apgailės 
tavinių ir pažadėjusi susekti | 
užpuolikus.

Bet užpuolikai nesuimti.

stijos geran. lAtlnntic Refining t'o. ofisų ir
Tai kartu* vyriausybei iš |mėmė ųitl.tltN, ku* buvo |m 

metinėjima*. kad ji nesurandu gaminta (apmokėti .barhiuin- 
priemonių numalšinti Maksi- ku*. 
koje jau kelinti metai einu- Visa eilė senatorių ir kon , 
čiančių anai.- biją- 1 gretai buto atstovų anų dienų 1

- I buvo |«ak virsti valstybė* <|e-
K0BGRB8AS VB1A1A MBK-'pai-tamentnn aptnrti Meksiko* 

reikalu*. Buvo ten ir K. V. 
arnlatsailoriu* Meksikoje. Hen
ry I*. Fleteher.

I Vaistyta'-* de|mrtnmente kn*- 
Įdien *eku konferencijos, gi 
i kongresas gamina rezoliucijų 
tyrinėjimų reikale.
Smarkiai <larbuoju«i senatas.

Senato paklausimai.

Neimta* |imlarė rezoliucijų, 
kuriųja vaistyta'-* di-|inrta 
meniu* rviknlniijamn» nt*aky 
ti į visų eilę klausimų. |ui- 
liepiančių Meksiku.

K lail-inmu. kiek amerikonų 
nužudyta Meksikoje |>a*tnrni 
šiai* keliui* metui* ir kiek p-i 
reikalautu atlyginimo ir ar at
lyginimai gauti.
Klausiama. kiek šiandie ame-1 

1 ikonų gyvena Meksikoje, kiek 
vertės jie tm turi turtų ir v. Į 
šokio nuosavvhio
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“DRAUGAS"

Streiklaužiai.
Žmonių budo skirtumas pa

sirodė pirmųjų tavų piemuo- 
se dviejuose vaikuose Kaiše 
ir Abliuje. Jaunesnysis Aklius 
buvo augštų jausmų žmogus, 
o vyresnysis Kainas buvo lo
mų norų pilnas ir sugedusios 
širdies armuo.

Tas budo skirtumas matv-j 
Ii* iuiuM'M* ........................

A. L. T. Atstovo 
B. F. Mastausko

(Tųra).

H

L--
p ‘■’i

pat laiku, kaip ir Prancūzų Garas priedelius ir Lietuviu

Apie tų petį laikų atvyko ir 
Klimas. Jis yra etnografijos 

1 ekspertas Lietuvių klausimuo- 
vi-ur"ir \ i^<b.. * ? P™™*“ VU* “W

jų atvilis vtaaa, būva
audijenrija m Prezidentu. w ___ _ ___ _ _______ ,

***** ka<* **■ kiek galėjau, Prof. Lordų ir 
užmiršo, ką yra >u mums sa.|Alųtlų vvri*usybta atstovų 
kęs Uzshingtooe, kad jta al-J^ How.rd, kad logiš-

UKT1VU kAT M.IKĮ DIl.MC UTĮ*

“DRAUGAS” I Ypatingi j» tampa aišku*, 
am* mo-M Myra* »-**ih*iu» kada užeina kokių nors stam- 
„ _ ruPUMSot-sriM ąjtfMA: ls-*nių atsitikimų.
r«M* Mera aso* Dabar .\nx rikojc. ypač Clii-

rmsiumni* m»ko^ .iv.i.. įsu-j,.,-,,u (tarbininkų minios eta- 
ras.MraM MII* lū cikuta vintus <tarlxtaviais
ataąs «*ra* Sriki. nroieHi Ir tuos reikalavimus paremia
m*lkr«MO»*r*vr«**-M<*rT<><<i<s'' ’4r>***ut*K .1** priemone pa-
»rb* H****t i tiems darbininkam* brangiai
UUk»- ulH-iua, «••* reikia liuli be už-
-DRAUGAS-PUBUSHIMG Ca!tUrldo vira rtreik. teita Au- 

ršIo laido darbininkai kant
riai atkelia šitų sunkenybę, 
suprantami visuranraės naudą n“* išsisaugoti komplikacijų, 

a* patariau Sleževičiui, kad 
jeigu jis nepasitiki Galva
nausku. tai tai prisiunčia man 
laikinų ingaliojimų. Tačiau to 
jam neprisiėjo daryti.

Misijoa Praaonalaa
Kuomet Lopatto atvažiavo, 

jis taip-pat tavo paskirtas 
prie Misijos narių. Taigi Mi 
sijos personalas tapo:

Valdemaras, pirm.; 
Galvanauskas, kasiuinka*; 
Klimas, sekretorius;
Yčas, Noras ir Lapatto 

Misijra nariai.
Mastaaetaa, patarėjai 
prie Lšotarių Komisijos 
Taikos Konferencijoje.

Bet aš paaižaa, kad jto ma
no vardo asAtlbtų, dėt prie- 
žaatiee, apie karių virtai mi 
nėjau.

Laikų ofu* darbais.
Vėliaus atvažiavo Norus ir 

kaip jis, taip ir Galvanauskai 
buvo priimti į komisijų. Ištik 
njjų, ai jau pirmiau tetagra 
mu buvau patarę* Lietuvos

atvažiavus | Paryžių, kad alų 
stų įgaliojimu p-ui Galvanaus
kui, kad mu> galėtume turėti 
aara viena |
atstovų ParyBųja E 
Amerikos pilietis ir

i

' simena, kų jis yni rašęs Cree- 
I liui link Lietuvon tn prigulmy- 
Įbta, ir kad jis yra pačaryšęs 
'remti musų reikalnvimus pil
nai, kuomet pasitaikys pro
ga.

Aš mačiausi ra Iunsingu ir 

anūkų, kuris buvo Berne, te
veik kasdienų.

kas dalykas butų, kad jie nu
skirtų tarpalijantinį kopiitelų, 
tokį pat, kokį jie yra nuskyrę 
Lenkijai. Toks komitetas prak 
tiškai labai palengvintų dar
bų Lietuvių atstovams, ara ta
da jie turėtų reikalų tik su 

a keraitotą, a tas teaato-

jas Tarytai ii derimtira, taip 
knd buvo ttm laiku, o vėlinu 
permainytai į Tarybų iš ketu-

Bažnyčios, Kalėji 
mai ir Saliunai.

butų | Matarų ir
p. HoovarV prižadėję mano 
prašymą išpildyti.. ™— 
pesiuntė Kapitonų Miller (lie
tuvių daktarų ii Pennaylvani- 
jos), vėliaus jiš prisakė, kad 
vienas žaM*ra ii jo misijos 
Varšuvoj valiuotų i Lietuvą 
ir ištirtų dalykų stovį. Po tam 
jis telegrafu įsakė valiuoti 
dviem vyram, kurie tuo laiku 
buvo Dansinge.

pasiuntė kitų vyrų ii Brrlvso 
Be to reikia dar priminti, kad 
lloover'u pastatė vienų imagų 
tadrrimT k u rL'randasi Vokie

tijoj.

Lietuvą dovanų savo giminėms 
per Lietuvos Raudonojo Kry- ' 
liaus šelpėjų ąkyriuat Jei bu- 
tų galima, tai kiek reikėtų pri- v 
mokėti prie kiekvieno siunti
nio, sverian&o bmtų svarui 
Siųsti tokias dovanas Baudo- 
nojo Kryžiaus šelpėjų Mauna 
butų skriauda vbaoMML

J. KJ, E ucherit.

ir jb

taip ir ii o tik

Tarptautiniai
Kryžiaus įstatai draudžia jam

miroia* Jani buvo pa
'•vata surinkti visas datas a- 
pte uoetua, o kadangi Lietuvai • 
būtinai yra reikalingas uostas, 
tai mes ypatingai varomės 

' už Klaipėdų ir Nemuno upę 
'su jos įtaka. Tų <larhų vedė 

Capt. McNamea. Ir visos da
tos, kokios buvo galiam gau
ti, būro jam aažoiktaa.

T lala v ii jo.

Iš pradžios bite koki petici
ja į Taikos Kaefertacijų ta
rydavo būti parašyta dviejose 
kalbose ir reikėdavo jos turė
ti apie šimtų kopijų. Jeigu 
Lietuviai norėjo, kad kiekvie
nas, kuriam reikatmga, tik
rai gautų vienų kopijų, tai 
būdavo geriausiai nunešti tas 

ralis sekretorius gali padaryti 
klaidų ir tie žmonės, kuriems 
ypatingai toji kopija reika-

Kuomet Prancūzų vablžm linita buVQ luduoll> 
nusprendė siųsti militarę mi-lį_,------ t.;.; tansraliian-

1 iSZrei-
nraas ra jais važiuoti, kad P*-. kaliaamPref. Laędna padavė 
daryti dids^ ši i uiti *—ri Y* . VėJi a_ rtatarima DTVCMjCCltui.
km valdžiai kak lietuvių Lra^cl... ĮZ iLidų. kaip maa

1 TT ri> butų ųariųsta | Lteteta ir

ir mivo ateitj.
liet iš didelės daugybė* 

durtai žmonių atsiranda šiokis 
inkis skaičius kainiškos šir

die* iistiK-nų. Kaina* mokėjo 
augštą šukavimo veiksmų 
taip sugadinti, kad išrodė, 
buk ir jis aukoja, ištiesų gi 
buvo, kad jis tik pasi h ag. i - 
no sudegindamas nereikalin
gus gnidus. Tni-gi ir dabar iš 
tnqM> daugelio pildančių dar
bininkiškų disciplinų ntsiran 
da kaikurių mokančių gražiai 
pašnekėti apie streikų, o pa
tamsiais, patvoriais, ar pau
piais slenkančių j dirbtuvę m 
tikslu pelnyti keletu dolierių 
viršauf.

Tie streiktaužiai nsfcuri, 
kad jų pelnas yra jų brolių 
pražūtis. Jie negali to nri su
prasti, nes žentą jų širdis nie
ko nemato viršaus per savo 
naudų, nėr. ta aaada takai ne
pastovi.

Kaip judošius ir viai ivont- 
vagiai užsipelnė viso pasaulio 
(išniekinimų išnaudodami 
šventu* daigius mvo žemiems 
tikslams. taip streiklaužiai 

i išnaudoja brolių darbininkų 
lifto pakilimą savo šlvkščiam 

'priauk Jadoštai prisėjo poni 
' Išarti. Ir streiklaužiams daž
niausiai priešina turėti nuos
tolių daugiau negu jie pelnė 

I v isti savo žemu apsėjimu.

I

Aaų diea parašėme. kad p 
lemaitė buvo žymiausia kai- 
Htoja tome susirinkime, ku
rio tikslas buvo įkurti neza- 
Mninkų parapijų Vest įsidė
jo. “Naujienoms" mus pami- 
•Šjtaraa nepatiko. Užtatai jos 
bando mus erzinti rašydama.-:

“Kas tai pasakę*, kad 
pagal bažnyčių, salinau ir 
BaMpanų didumų ir skaitlių 

__ galima spręsti apie gyven
tųjų kultūrų. Jeigu jJriė 
•DrmpM tenisų MO raliu 
nų da pridėti apie 10 lietuviš
kų bažnyčių su jų vienuoli
ja. tuomet ištikro lietu
viams pasigirti negalimu."
“Naujienos" kukliai išrita- 

afc “Ižas tai patekę*.” Pa— 
kfaaio vaido jos neminėjo. 
Bet kito tokio nėra, kuris gu
lėtų bažnyčias ir salimiu* sta
tyti vienon eilėn, tik “Naujie
na*." Jos jin-akė ir atsikartojo.

Tariaus bažnyčių ir saliu- 
nų skirtumų “Naujienos" ki
šo gerai. Kaliunn- Jos sųžinin- 
gai garsinduvo. o katalikų 
bažnyčia* visuomet peikdavo.

Toliau “Naujienos" |gnn< 
Ia priežastis dcl kurių p. že
maitė prijaučiu nezaležnin- 
kam>. Tarp tų priežasčių pa- 
minėta, ka<l ji esant liberalė. 
Tai visgi naujiena patirti, 
kad p. Žemaitė v ra liberalė. 
Mes žinome, kini lita-ralui» va
dinasi tie ekonomistai, kurie 
griežtai fMMnerkin soeijuliz- 
mą. Mum* rodėsi, kad p. Z" 
mastė to nedaro.

Netaležninkams parapijų 
rengiant prid:nll<ų sakė taip-gi 
“Naujienų" liendrudarbi* 
Kandie*. Kas žiu ur ir .li
beralu tapo?

Ta« vytas ntpin.i«i. kad 
kariamoje liažnyčmje guli 
butų garbinti ir 'elnių.

Pripažįstame, kad los 
aras “taiinyėin*" yni ima s 
tyti vienon eilėn -u mlium 
Tik kol kas Cliiengojr dar

j • ••
• * bažny 
itn bliu

r KAI

Y. V. C. A.
Buvo stengiamos prieiti prie 

Y. W. C. A. kad ji siųstų sa
vo žmonių j Lietuvą. Kuomet 
Valdemaras pasiuntė Grafie
nę Tnrėūmviėienų, mums pa
sisekė ra jąjasykra išleisti ir 
Y. W. C A- atstovų, panok

senuką, turinti a raisto prity
rimo. ir buvusi prezidentė Mo
terų Kolegijos IVisconsiao 
valstijoje, manome, galės

Ji* prt-

našlaičių namus užlaiko, jeigu 
ne žmonėms gerų, o Dievui

mai “Naujienų" redaktorius 
nežino visų vienuolių gerų at
liktų ir dabar atliekamų dar
bų. Jis nežino nei dvasios tų 

, vienuolių, misi jonierių ir vi- 
so» katalikų ftasišveotėlių ar
mijos, kuri ir vargų, ir nema
lonumu*. ir persekiojimus pa
siryžusi yra nukęsti tarnauda
mi saviems idealams. Jei jis 
arčiau pažinotų, matytų kiek 
pas juos savęs išsižadėjimo, 

' kantrumo Dievui patinkamų 
•laibų varytį. Žinoma, ne sa-

vo. ne Bažnyčios priešų didės- i 
nei garbei, bet Dtevo ir kata- 
Hkų BitapHn gatai te ( 
aių garavai. I

Gali “Naujiena*" tuo* pa- i 
sišveatėlios apgaitaotautL Bet 
savo pasirinkimo neapgailes
tauja tie, kų žemiškųjų išro- 
kavimų ir garbių išaižąda. Jie 
džiaugias ir saldina aavo šė
mi* kdiooę tikėjime, kad jie 
gerą daro, kaip Kristus ir Jo 

I Bažnyčia mokina. Jeigu ką i taikinai priskirta* ir su kuria 
jie apgailestauja, tai “Nau
jienų" redaktorių ir jo vien- 

' minčių*, kad jum juoa to tikė- 
ijiiuo nesiranda.

Nenori paaišventiino 
suprasti.

“Naujienos" teikėsi “Drau
gą" savų nlsijonių žiupsniu 
l>uvmšinlL "Draugas" rašė- u- 

* f iv fKisišventiino <1 vašių jm*( 
katalikus ir nurodė, kur fui* 
katalikus fiaeišventiiiMi )»- 
vyzdžių ieškoti. Nunalė vie
nuolija*, mukykla* ir lalstary- 
•»’•* įstaigas. “Naujienos" pa- 
ata-jojo. Jo* tvirtina, kati tu* 
katalikų Bažnyčios pastangos 
m- i* noro gerų daryti, ta-t iš 
baimės ir reikalo. H-ų. liuž- 
nyčios priešų yra daug ir kad 
katalikai galėtų atsilaikyti, 
jie priversti organizuotis, ro
dyti pasišventimo.

“Naujienos" vienų neuž- 
-in-'ija: kml vienuoli joti eiti, 
talslnrylię atlikti reikalinga 
pnsisvratiuio ir ka<] j,, |m* 

į katalikui apsčiai yra. Tik jos 
[tndomųjj ;«a*iivcntimų moty 

%uoj» kuo kitu, negu mes. Jo* 
net tų flanelių tipgailvrtnuja. 
I lio- Dievui tonavinią vie
nuolijoj pasirenka. E*ą. Jus 

o |»o tnui jos var
linių, gedy diliuos i* 

išstoti.
i kitokį išroknvuuų. 

dantį turėjo tie

I

i

j"
>un

u

Uri
S S \

kis ■

leUUI
lkt

> orgnni 
K a unic

per kaikuri
rotorius
Kitai. Tdfiab'Snt, prieš 

atvažiavimą Lietuvių Komisi
jom į Taikos Konferencijų, ai 
padariau viekų, kas tik buvo

jis iiksUava Lietuvon. Taip 
bedirbant atvažiavo ir Valde
maras. Yčas. Norus ir Lopatto 
j Paryžių.

galima ir reikėjo taip, kad 
jiems atvažiavus visi kaliai 
buvo prirengti. Lietuvių ko
misijų tuos kelius sekė ir ka-

I

Lenkai ir Ukrainiečiai
■ —

Amerikini Ukrainiečių Komi-, 
tetas inteikė memorandumų į 
Prezidentui. S. V. senatoriam* 
ir kongresumuains. Memoran
dume atfuuakojama žiaurus 
b-nkų <tarbai rytinėj Galicijoj 
ir kitose Ukrainos vietose. 
Lenkų kaltinimu punktų aš- 
tuoni.

L Ukrainiečių mi*»te 
Strvj. lenku spėkų okupuota
me, viai ukrainiečių kunigai 

lir daugelis žymių ukrainiečių 
'fiatrijotų areštuoti ir inmeati i 
' l.nlėjiiui'ii; tarp kitų kuo.. 
IJuozas Nvznnko'sky. 
'atstovas į Galicija* 
Ikun. Pelensky, kun. 
^tyusky. knn. Peliech - 
I ItkįOjšį PUaAUtb tl Imk V

U* jokio 
. urndiiui In

ni

luiuginimais išvaikyta, l-enkų 
oficierius įsakė jiems išsiskir
styti. Tie. kurie nepilde įsa
kymo, būvu i<-nkų kareivių iš
šaudyti liažuyčioje. Penki 
šimtai ukrainiečių bažnyčių 
luivo uždarą tn lenkų militarės 
valdžios paliepimu ir apie šim
tą* sudeginta. Du šimtu kuni
gų buvo ištremta iš rytinės 
Galicijos į Lenkijų kaipo be
laisviai. Associažad Pres* pa
tvirtino šiuo* žiaurumus.

2. Seną-va* ir gerbiama* 
miesto Scikal gyventojas, ryti- 
<,ėj Galicijoj, vardu Demčuk, 
septyniasdešimtys dviejų mo 
tų amžiau-, buvo nugalabintas 
tie teismo.

3. ltazdiai 
mieste Zovkv

bu varia
Seimų.
Lopą- 

-visi jie 
kariui- 
Tai bu

irhu iiK’tioiu.
kaime Hurtno.
i, kiinitm** %ur 

rkv huto nuAautn*

\ ienuolyns' 
(Jtelkove)’ bn 

i brangu* kny 
ų ir retų daik

Vi
Iltį 1 tl 
Rart

vių išniekinta. pasiliko Stanislave po lenkų
5. Lemberge (Lvovo) akrai- okupacijai buvo areštuoti Ir 

mečiams uždrausta tikėjimi- internuoti, o žymesni U jų ant 
nė, ceremonijos suiyg rotėnų viHw >uiaU(|Tta. Stanislavo 
kata likti aia-itni. įtarei laido-'

I

katalikų apeigų. ltargi laido
tuvių cereiuuuijos sulyg uk
rainiečių apeigų užginta ir 
visiems ukrainiečiams buvo už 
drausta tokiose laidotuvėse 
dalyvauti.

6. Stanislave, lenkų kariuo
menei uži-mus birželio 1 d.. 
1919. sužeisti ir sergantys uk
rainiečiai kareivini iškrausty
ta iš viešų ligoninių į niilita- 
rvs ir ten daugelis jų buvo iš
mušta šaltu krauju. ligoninėj 
uždrausta vartoti ukrainiečių 
kalbų.

7. 
abicjij 
kritę 
vien 
h-nkiskų ženklų, kaip to n 
kataro <li»triktu lenku milit

žydus ištiko tokia pat likimą*, 
kaip ukrainiečius. Plonoje 
Sekminių šventė. dienoje 
200 Ukrainos žydų buv0 iš
versti iš lovų ir išplakti; kei
kūne iš jų mirė iš sužeidimų. 
Antrojoj Sekminių dienoje 
senovės žydų tikėjimo ženk
lai, nešiojami vien iš ndigiji- 
nio pobūdžio, buvo nuplėšti 
nuo ukrainiečių žydų, kad 
juos galima butų skaitliuoti 
lenkui*. Gaujos, kuri papildė 
šias žiaurybes ukrainiečiam*.

I kaip krikščionims, taip žy-1 
dams. tada buvo lenkų pul- 

j kmmkas Kolguer.

8 Ijenkų nktiparijmė artai- 
ja rytinėj Galicijoj veltui stoti-;

Beginkliai kaimiečiai, 
lyčių, Stanislavo aps- 
sušaudytu ir suleista 

delta, knd ■ jie neturėjo

.a

, vifiiieenl 
sis. Povą-

V

•UBMimiyti BAU pija 
nebu* Ii

Cuiti uit.!

vcao kalanoMų netoli Bakori- 
•00, vadinami Hvtauliaia; gy
venantieji žemumose, šalo uk
rainiečių provincijos Podo- 
liaua, vadinami Padaliakaia, 
ir taip taltaa. Tokiu tai bodą 
lenkai maao parodyti tankų 
gyventojų viršenybę ant uk
rainiečių erauo apskaitliavi- 
mai*. L'krainiečių žydai lenkų 

; militarės vuldžios veretami ap- 
' siskelbti lenkai* ir tie, kurie 
i neužsigina žydų ar ukrainie- 
:čių tautystė* yra aštriai bau
džiami lenkų kareivių.

Savo vargus išritaitliavę 
ukrainiečiai memorandume to- 

| linu nurodo, jeigu butų koki 
nhejunė apie išskaithuotas 
lenku neteisybes, tai tad S. V. 
kongresą* *r taikos konferen 
rija puskina komisiją ištirti. 
Taipgi, kad Suv. Valstijos ne- 
ratifikuotų jokios sutartie* su 

lenkų valstybe, kol 
* dalykai ištirta ir ne- 
u Mpie ušinriimų tei-

t

T

I

I

f
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l'ruėiadivuj, liupu* *J d. alsi

Katilių*,

6631 ir 32 SOUTH ŪMIOM AVENUE

nytns, kūriau *u t ik tumei gi
lioje eenatvėjr.

Jot dabartinu išmokėjimų

Ant Pardavimo Properte
Dideli* hsrgma*. Randiui no numeriudoL: P. ftalttuili 

eilė, K. Alinskn,

JOSEPH C. W0L0N į 
Lietuvis Advokatas tik U% M Ai XI. hlMJT Į

EOikKIS JEIGU TAVO 
VSDAS PILNAS SPAUGŲ

Vilniui. Bolševikam* borai- 
<lunt Vilnių, Ka[uuka» buvo 
euurvštavę*. Smilgų. buvuujjj 
“Lietuvių I jiikrašAio'' Iridė
je. ui tai. knd jis kituomet 

I dėdavę* lailrattyje rtraipv- 
Imtu prieš eocijalistm.

Ar. Stanislovo draugija per
eitam susirinkimą uutare pa
imti “Darbininku** už orga
nų. Draugijos nariai supranta 
svarbų katalikiškos *paudoa 
Ji taip-gi priguli prie Aut. 
L. IL K. Federacijos.

Čia gyvuoja vyėių kuojta. 
Lie|>os 27 d. rengia didelį pik
nikų aut \Voostrr avė. kalno. 
Vieta (Muki. Atvyk* L Vy 
etų 25 kp. UlevMando. O. cho- 
ra*, kuri* dalyvaus prograrae. 
Ihunuos ir Akrnno vyėtų rho 

Į ra*. Bus prakalbų ir kitokių 
(įvairumų.
Į Aktom* lietuviški bolševikai

SENUTE SAVO AKIS. A. MASALSKIS
USTUTIB OaAMNUVS

I 3307 AUBURN AVĖ• Bariai rt-la’kinU akintai *
) hu* miifi j do’ Jutų aklų (.
1^ ta keati taa gaivus akaa« (-

4AJIm<k koornat raldėe tmjaatjkrv-

•%. keoma< akai tai ar Mūvi ar ra- '
lai. tai tuomvt yra tankia*. ka«*
reikta Jum aklei? liaae U esaaų \, faMeMMaaMaeaHMHi 
pairrimM stUom Jum, rm-M ; I rs »1 *T> Q. -ils*11 ur. 1 .□trucoi itMt tai* trasi M U l.M.

JO HM 1MĮTAMA GYDYTOJAM

£<*•">Irma autHkiamm d>aat * 
Kampa* lf-tr«e r’tvra ' ■ ■

, l-tioa luinai virt i'lttt’u avtiak >* ■•-.■■■■■■■■■■■■■■----------- ,T

Dr. S. Naikdb

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Vada Bllaa Vkauora ralMtuaeų 
OftaM LMdmtaatyJ.

e» w. wAan>QTov muacT 
Kam bar ta

Tai CcklrtJ m:» 
Gytv«lms. SIS W. lird M.

T«L Tar4» 4<H
I« DR. LEO AWOT1N

Dr. A. K. RUTKAUSKAS ! 
TclMMS* M. Kiti.- 17*4 j I 

UVIM, l ĮMIKI V. MUM
JI-* SasMil. U.M.re IVtMil tani i 
Kampa* W ISatoe ratv-• | l

j Dr. G. M GLASER
I
» Pietauk u «j< XI mMai
I OflteM II •• IMK M.itaVA M | 
I fcrriA M n. M ( III !

!
i

M ■ 4,. L te kindJMo tr
%>r^l*v Ir Mut.rūAh 1;rAlai?

*• .. i it ri*aiifkaa makist*
I • •*1»t • jua traerr? j trumpu

<«a turima 4id'*aua>ea tr ika

ru- kur • «*a auirikainu* praktika 
lu'inri. kaamat t va >< ky«H«M



CHICAGOJE.

Karės Motinų organizacija 
kaltina mėsos trusta.

IK CHICAGOS UETUVM

PO ORLAIVIO EKSPLIODA 
VOtO SEKA TARDY

MAI.

Norima patirti priežarti 
susekti kaltininkus.

ir

Ba orlaivio ckspliodavimo ir 
po II žmonių nužudymo, kaip 
valstijfe. taip inie-lo aulfiri 
teini fl.iid lardymn- -u ti- 
iu susekti eks|fliozij<e prie- 
žastj. (ii kuomet ta< Ims at
likta, Im- žinomi los Imi-’se 
nelaimė- kaltininkai.

Išsigelbėję* nuo mirties or 
latvio styriniakas J sek lloeti 
nėr išklnu-inejanin- pinninn- 
sia tvirtino. ka<l gaxo eks 
plioz.iją orlaivio maiše galėjo 
pakelti eb'ktro- -riovė.

Paskui jis savo nmmioti-.- 
atmainė. Sako, turimi. Iie|asuą 
pakėlė La IIIhmm- motorai. 
Pakilusią motonar*- Inųisną 
vėjas aukrri|s- ant maišo s«i 
guzu ir nuo to ištiko tn n< 
Įiapra-tn nelaimė.

Bet niekas neguli išaiškinti 
budri maišo su gazu medžiagų 
buvo degamoji.

Kkspliodavę- orlaivis nž 
mušė 9 ir sužeidė daugriį vi
su! pasalinių žmonių, dirimn- 
Aų apdraustam buste. I*»da- 
rė didelius nuostolius kaukai.

Beiškia. čia |>aliesta žmonių 
Mugamas. Tad mieeto valdžia

Kuri— Molinu patiij'flinė 
ganizm-ijn I hirngoje, ki 
-Inlydina kuri— atminimo 

niešlmtj ties Mirliignn nve., 
| vakar |m*iuntė prezhbuitui 
\Vil-uniii a|s-liaciją maisto imi- 
lirnngilim reikale.

I A|s-linri i<fj<- organizacija 
jieikalauja:

1. Kml vVriau-yls- nmalug- 
'niai ištirtų didžiulių <1in-ag»w 
'“VKitiii l.-enltlbi imnmn |s-1
ną už mėsų ir kilu» m:ii-t > 
pnsluktus:

2. Knd (langeli* sukrauto 
lliirngnje nnnijn* -nndditm>»- 
nuristo Imtą |>nrihiot:i žiiks 
is'-m- iiž prieinamą kainų.

Karė* Mf.timi organizacijos 
iždininkė M.sler tmž.ynii. knd 

I Chicagoje Šiandie 10,<**t šei 
i uiynų badmirinuja <h4 maisto 
bningumo. Jo.- niHimodc. tą 
brangumą |<a<laro <li<lžiuh'-s 
gyvulių skerdyklos, kurios Iv 
nx’-M>.- ir kitokiam maistui 
kontroliuoja kaina-.

Cliirngos moterį} urguniza- 
rijo- Intia-i Isivkotuoti im- 
•■ličiu- didelį (įeiną UŽ muistą 
griMu-rniukus. liet daugelis už
taria gneerninkns. Sako, jie 
mažai pelnij*.

«ir> | 
nli.i I

DIDELIS CHICAGOS URM- 
MOJIMAS

Jaunųjų vyčių kuo|ia near
tini susitvėrė čionai ir gražiai 
darbavosi. Valdi Ita tn|si iš- 

I rinklu iš vyčių 24-t«s kimpna. 
-Ii susideda iš 4 yjmtn: pirm.

.1. lt. Mučiuliotiut, rnšl. —S. 
Ilualu vioiutės, fin. rušl.—J. 
Cibulskio, ižai.—J. Kiclos. Vai- 
dilia rupitia-i. kn<l jauni vy
čiai dnuirinii alnrlmotųsi airi 
Dia-iaa garbės ir tėvynės laito, 
lu-ngvn vre valdytai jaunus 
vyčiu* prie šių prakilnių dar
bų pat renki i. ne. visi nariai 
yrn mokinami seserų Kari 
inietės <ų, imi gi jie jnu nuo 
senai turi uotų Dievą garbin
ti ir tėvyne mylėti.

Matydami jauni vyriai, kad 
mokykloje Imtų laimi rvilutlin- 
•m- k«iygyn*'*lis. apsirinko sau 
už dnrlsj ji įstrigti. Jan kade
tas knygų yrn surinkta. Sere- 
akas vakari*. Iie|ais 23 d. rengia 
"I juksnuy vakarų.’' Imžnytinė- 
je svetainėje. Pelnas skiriamas 
mokyklos knygynėliui. Aito va
karo programos yra įvairus ir 
laimi įtaikus. laitai butų gan
dinga pamatyti ji itpildant ię 
kaip jauni vyčiai moka žmo
nes palinksminti. Prndžin bus 
7:13 vnl. vakaro.

J . K. M

I

Chicago* tarylm užvakar 
vakare (travedė <lu lakai svar
biu |tari*dymn. sulig kurių 
mieste lan- drroati visokie pa- 
taisymai. (ngi-rinimai ir pa- 
puošimai. Tai lai* atliekama 
|s-r ilgu* melus. Ir tiems tikė
tam* lui,. išleista $IH7.473jnWt.

Ežero į Mik rušė iiHw Ims imi- : 
jdatyti |Migvi iuiiuai. Iliiimis 

trauk*-

tažppat veda tardymus atski- 
riai nuo kitų. Miesto tarybo- 
aariai sngaliv>ja nauju* įsta
tymus. Kakmna. visokie oru 
skrajojimui nnt miesto turi 
Imt uždrausti.

Oru skrajoti turi Imt niista-|
lyti keliai. Imt m- iHt-skristi. ,Ulv|i Juj.,.liuilluli. 
kur oriaivimakam, paliokam. Lj^j.kHio 

Kaai oriaivia bure rrikalin Į niai ateityje neterš miesto si 
isavo garvežiais. Traukinius 
vežios elektrikiin'-s mašinos.

Miestu- išleis milijonus <lo- 
’|lierių ežero |Mikmšėiėų |m- 

pimšiiniims, imrknnis. tiltams, 
uostui.

Pačiam mieste Im- pravesta 
; keli nauji bonlvaplai. Ibi- 
praplntintm- kai-kiirios gal 
vė». Bu. |ut<|irlslinli |siž«-iin 
niai geležinkeliai ir visa eilė 
nauju viršutinių geležinkelių.

Ateityje Chicago Ims pirmos 
rūšies Amerikoje lni<—ta« pre 
kylms. pramonės ir piu-šniini** 
žvilgsniais.

Wbite City (žaismių vietų); 
ko«n|mnija misiplniijn renka*. I 
Koko, su tuo orlaiviu ir *tt lai 
Betainu- nieko iM-mlrn netu
rinti.

Orlaivis Imvo -avnstis 
Goodvear Tire A lluMa*r kimi 
panijo- mieste Akron. t Ibiu. 
H’hile City turėjo tik oriui 
viui pašiurę. Tų vietą užleido 
minėtai kompanijai.

Paminėta gi kimi|mnija or
laivį imdirisliini žmonių Vėžio- 
jiiiHt tikslais. Norėta išgur 
sinti smagi oriaivai* kelionė 
ir užls-gti iiž akių gaminti 
mielus su tuo pačiu lik-lti 
lai;*! ylnvniit*.
l’n kuinimnijii kelis tokiu- 

orlaivius |mgainino kari-- de
partamentui. Pagamino keli- 
oltservacijiniii- Imliomis. Kaip 
tie. taip anie karės metu Im 
vo vnrtitjahii it nebuvo rn-ln- 
mių.

17 žmonių sulaikyta
Valatijinio prokuroro I loviu- 

įsakymu 
turinčių 
•arv**i M

Tanu-

Nauja plėšikų gauja pradė
jo -markini veikli t "liimgoj*-. 
Plėšikui vikiu :iitlino<*l>ili>ii-. 
I ž.puldiii* jn praeiviu* ir ofi
sus.

Pf.lirijo- viršininkus |<a- 
kelis'- į«nkyiii:i būtinai paimli 
tą gnttjų ir uždaryti iiž grotu.

Policija tikisi, kml už ki
lių dieną In gauja prilip- 
1i>-pt<i galą.

netnr 
*lvrit

L. TTdŲ SS KP. NARIU 
DOMAI.

Ketverge, lie|K>* 24 d. įvyks 
kmųms svarbus 
Ūtos |mra|MjiBėje 
7ik) vaL vakare, 
rins kviečiame
Keikė* galutinai mrtvnrkyti 
šeiminiam išvažiavimo ir ki
tos reikalus.

Norinčius dalyvauti bend
rame šeimininiame .16 ir 1.1 
kp. išvnžiaviim* lie|M>s 27 d*. 
kviečiame iš anksto užsire- 
gislruoti.

susirinki- 
svetainėje. 
Visu* na 

atsilankyti.

Valdyba.

Vyčių 13 kp. narių domaL

šiandie. liepos 23 d.. S vai. 
va. m*. Dnvis Sųuarr salėje 
teiksitės visi nariai susirink
ti. ne» komitetui reikalinga 
iškalint žinoti. kurie ims da- 
lyviiinn išvažiavime 27 liepos, 
kml (teduotų savo vardus. 

KorMpoodfint&t.

It BRIDGEPORTOM BRIDGEPORTO.

Aiandie
buvo praneėin. įvyksta 
kaitų*.
čių lli tn kuopa. Pradžia ly
rini S vnl. vak. Taigi visi rat
ini e»nle kviečiami atsihuiky. 

ti. Taipgi, ir kitos kuopos y- 
| ra kviečiamus. Tikime, jog at- 

■ilniikę nerignib'**ite. nes, kaip 
att laivo pranešta, 
kaita- atliks į
Taigi naiiiiokitė.
nereiktų gailėlie-. I\> pnskni 
tų l*ii> žaidė* ir imsiliuksuii 
niurna.

vakare. kaip jau

kuria* rengia I
ims
Vy

šias pas- 
p. -I. Kailinis. 
*. proga. Kad

-ulnikytn 17 žmonių. 
Iient kokią artimą 
įvykusia nelaime, 

anų vra ir l.imdyrnr

Mary GnlInęlHTų Mvnosrnfv. 
Iretn- Mil<-. stenografė. 
Evi-lyn Mi-ver. -tenografė. 

in Munzner. klerkas, 
tilto, tani<’ni t<

l

Žuvę tooti

lielrn II
Jnrt»b <

I

• t

It BRIGHTON PARKO.

Prarito kztaurgo vakare, Be
is* 17 A jryka I* Vyčių -T 

kuojMHi susi rinkinius. Tarp kit
ko nutarta Mnglieo prie šri- 
mininio išvafevimo liepos 57 
A. susidėjus au I- Vyčių 13 kp. 
iš Tinrn of Lake. Komisija 
abiejų kuopų suradimui vietos 
pranešė, kad tiakamiauaid vie
ta šeimininiui Bvažiavimui yra 
\Villow Spriegs, T1U snt lietu
vių ūkininkų ūkės, kurie su 
mielu noru davė leidimų pa- 
pikninkanti CMeagos ryčiams.

kaa neri dalyvauti sykiu su 
dviejų kuopų, t y. 13 ir M vy
čiais šeiminiaiame išvažiavime, 
lai išanksto užsiregistruoja 
ims rengimo komisijų, nes su- 
lyg žmonių Moteliam ir trekas

i

Tavoras nupirktas čionais bos 
išsiųstas tiesiai jūsų giminSms 
ir draugams

Teėjau siuntimas atstovo ne 
V—__ _—A—,^--R MTFB ■Vl&FUL rTIcaBMM tKL, 
kad kp* finansiškai žemai ate* 
vi.Kol kas nesurasta priemo
nių, kad imdeiigus kelionė* b*- 
saa-Ta* pamate reldybai laigė .

nuo kuopoa, tai nore m kita , 
kuopa susidėti. Vėlitina kuo
pai geriausio pasisekimo, knd 
pasirodytų ne vien žodžiais, 
bet ir darbais. Taria ir šiame 
lietuvių kampelyj sustiprės 
musų jaunimo dvasia ir žengs 
visi bendrai prie vieno idealo. 
Tada išsisklaidys tie ūkai, ku
rie dac stengiasi jaunimą j 
<kitimu imrauKU.

Vytarttta.

Mes dabar jas galime garantuoti siuntiniui 

susidedančius iš Drabužių, Materijolo, Oevery- 

kų ir Maisto j Liatuvų, taki tkonkiji, Lauku

jų >r V«kMŲ| tiesioginiu keliu.

Normt sužinoti daugiau, kreipkitės pas p.

Kauinieią llugarcviėių. kuris užruliežiniais

A f/tins & Freund
4805-13 S. Ashland Avė.

4 iki 7 vakare.

PRANEŠIMAS.

gražus pagerbi

Spausdiname atskirai siųs 
gi ei įmes:

L
ft

Jm).

Išeis jos vieno* mažos bra- 
šiurytes formoje. Is-ngvai gn- 
lės tilpti mažiausioje malda 
knygėje. Giesmes imtos iš
maldaknygės 'Ramybė Jums'.
Emonėms. turint įvairios mal
•laknyges. sunku sutarti ben
drai giedoti ne, kas malda
knygė. tai kitaip sutaisytos
to* giesmė*. Ta brošiūrytė su

svetainę de! mgaėjo 14 A. š
m., tai laikas visai trumpas.
Kreiptasi prie dramatiPro aky.
rian*. kad šis vėl atnaujintu
savo veikimų. buvo |m>
ėmę* vakaeijaa žilumom* už

II VESTKDR./ ______
U**« 17 A L Vy«ų 24-te 

kuopa laikė aareMfari nriria- 
kimų. Pirmiausiai aritė rapor
tas U rengiamo ieiminifto iš
važiavimo. kuris įvyks nedėlio 
je- rugpjūčio 10 A Rengšjn'i 
pranešė, kad vieta dar ne*užl 
ootn—praneš srimudam susi
rinkime. Tolima kalbėta apie 
vakarų rengimų ateinantį se
zonų.

Kadangi kuopa tari paėmus

Moksleivių Domai.

Moksleiviai, važiuojantieji
Moksleivių Seimą (liicngon. 

norintieji gauti įsigyvenimui
vn-tas |ins privatines šeimy
nas. iš kalno kreipkite- šiuo 
nilrr-u: Viktoras Bulnndn. 
32.’i*» S«>. I nioii Ai*-.. Cliieago, 
Iii. Geistina, kml visi kreiptų- 
-i iškalno. kml butų galiniu

Vikttikim

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WSS).

ėjus.
Pirmininkas paaiškino, kad 

sekančiam sezonai reikia rink 
ti valdyba. Viri tam pritari 
l’žklansta dramatiško skyriau* 
valdybos ar npaiiintų veikti 
dar sekančiam sezonui. Neku 
rie atsisakė, ls-t prižadėjo dir
bti išvieuo, knda tik bus imi 

I kviesti. Valdi l>a išrinkta se- 
I kanėiam sezonui iš pirm.—A. 
i Valonis, režisierius — J. P 
, Poška, programo rengėjai—I*, 
i Cibulskis. A. Dūda. Tolinu 
knPe'-ta kaslink siuntimo atstu 

; vo į L. Vyčių -eimą. Visi pri- 
įtarė siųsti. Į patingai, tni D. 

Vnlovns ir ktin. F. Kudirka 
aiškino kokią didelę vertę turi 

į seimas. Nuo seimo (iriklause 
; visas kuopų veikimas, nes nt 
-lovas parsiveža naujų minčii 

I ir praikibi Mkivi^ti t*r|M 
1 Hftvn imriŲ ir >i*ip •pii*!inkAj* 

Miunitno. TnatMt jauiiinuu po
* M»inTii Veik! kac

vestų visus prie vienodumo. 
Kas norėtų jų gauti prašome 
iš anksto pranešti.

Kaina 2c. Kas užsisako 
daug nuleidžiamas nuošimtis.

‘'DRAUGAS" PUBL. 00.
1800 W. 4Ath 8L Chicago. UL

Malioriai ir Dekoratoriai
ncų motų patyrimas savo amate iridžta m 

likti pirmo* rųliei darbe pigtauioaii kainomis.
Atsilaalrite pa*

P. Cibulsku ir J. A. Poška
2343 W . 23 Plaoe Telefonai Cinai 244«

tu
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