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Viena, liepos 28.—Taikiniu 
kų austram* induota taiko* su

Colotl. lieji

PANAMOS PERKASU PER 
SIKELIA LAIVYNAS

Valdžia triko priemonių 
•urtabdyti.

Ir tuojau* po to ii Wash- 
ingtono sugryžo amliasadoriu* 
von Bernstorff. Aitą* taijapat 
mėgino prieiti prie vyriaunių- 
jų karės stovyklų ir iėreikili 
savo nuomonę talkon reikale.

Bet jie į militarizmo afera* 
nebuvo įleista*. Ir taip prezi
dento Vilnono darimvimųnis 
nuėjo niekai*.

nedavė jam ari rime* ramio>> 
valamio*. Fitzgerald nuolat 
gynėsi.

Pagaliau* vakar netekę* fi
ziškų ir dvasiai jėgų ėnaė ir 
Įiririfniter- kad ji* mergartę 
nužndė. Nuvalė policijų viri 
Bučio hasementan ir tenai |a- 
rotlė, kur mergaitė* lavonas 
guli, neperetoriauaia ajikasta* 
nnglimi*.

Policija išėmė lavonų.
Jobu IVilkinson. nužudyto* 

mergaitė* tėvą*, yra |m*itnns

Už 30 mylių ano Mezico Vi. 
ty nuo vieno* fermos meksi- 
konai plėšikai pagrot«• ameri
koniško fermerio, N. V. pilie
čio, 14 metų vaiką PliilijMj 
Thomjrson. ITėMkai jan-ika 
lava 1.500 jieaų, kni|w iipir- 
kimo. Tėvu*, John We»t 
Tb<»mp*oti. užmokėjo jtb'-si 
kum* reikalaujamą somų.

Priežamerikoniika propagan

Ryman, lieju* 28. — čia jut- 
tiria, kad Italija nuo Ruv. 
Valstijų finanairių nori jmsi- 
skolinti milijardų dolierių.

KAINA 9 CENTAI 
PMC8 “ CBNT8

BozUm. Maža., liejai* 28. — 
Ih-iiioknitų ]Mirtijo* valstijos 
komitetą* jaidarė rezoliucijų, 
išreikšdama* savo opozicijų 
prieš Angliju, katra su tautų 
rųjungo* imgellia mėgina ver
gijoje jmlaikyti A i rijų ir ki- 
tn« mnževiitipia* tauta*.

Rezoliucijoje demokratai 
jažymi, kad Anglija tuo tik*- 
lu dalą |Mi>tangn« savo pusėn 
putnmkti ir Ameriko* gyven
toju*.

go» prezidentą* Mienaei M Wwhln<toB |irptw 35. _ j 
TO • ■ Kuv. Vairi i jų jaagrumojimus

Beniau būva paskelbta. kad I Meksikai. to* rrepuMiko* prv 
Karolyi nuk.diavęs Italijon, i* tHkntn* Carranza jmakelbė 
knr žadėję* tuojau* keliauti, Iiarėdymų susekti mricsikonu* 
Amerikon. ! plėšiku*. katrie n<«*cnai apipb-

■ — —------__ i’“’ amerikonišku* jurininku*
MR*JYK KABAI TAUFk arji uosto Tampico. ir tuo* 
■0 ŽENKLELIUS (W-l.fi.). aštriai nulmurii.

nhampaigu. HL, liepo* 28.— 
Anų naktį |>lėšikai įsilaužė 
miestelio Seymour Laakon ir 
išneši'- laisvė* hondsų ir kito
kių apdraudo* j>o|M*rių vertė* 1 
nmuo.

WaaUactan. liepo* 28. — 
Aalie* vyria n*yhė antru kar
tu paskelbė parėdymų. kad vi- 
nokia amunicija gabenti Mek 
sikon aitriai uždraudžiama. 
Kadangi jiariaraisiai* laikai* 
amunicija buvo gala-namn 
kont ra bandomi*, tad jwr*ja-ti 
piliečiai saugoties prasižengi- 
mo. Ne* už tai kuoaštriausia 
bu* Imudžiami.

Reikalauja užimti Mekukų

Kongresu pakelta reikalavi
me* tuojau* atšaukti C’arran 
r.o> valdžios jirijražinimų ir 
Meksikęn |Mi*iųrii kariuomenę 
•u tikslu užimti vi*ų šalį. Ta 
Imilitarinė okujaicija ton turi

New Torte, liejai* 28. — Ii 
čia Eurojam iškeliavo Jajatni- 
jo* valdžiai atstovas I). Nakai. 
Jo to* kelionė* tikslą* ištirti 
Eurojmje darbininkų sąlygų I 
darimvietėne stovį. Parkui a-, 
pie tų |>raneėti *avo vyriau*?- j 
M.

Tokai rakė, kad Ja|smijoj>-1 
jmprastnm darbininkui. nbel-. 
tini imant, mokamu |*> l'i| 
centų už dnrUi valandų. Gi 
nmntninkam* npie js, fltlr. va 
landoje, (kirlio diena skaitosi 
14 valandų.

šiandie .Injamijos vyriau 
*yl*-. anot Tokai. darl>uoja»i. 
kad savo šalie* darbininku-’ 
už dariu; apmokėti taip, kaip 

lyra ajmiokami kitų kalių dar 
Ibininkai.

■ow Torte, liepo* 28. — 
Metrojrolitan Life In«uranee 
Co. statistikai a pakai tė, kad 
•Jautusi mfluenao* epidemija 
Ameriko* ajtdraudo* komjmni- 
jom* atsiėjusi 824O,(KM)JMX). 
Mirę LVl.tMŽ) uj>*idrau<lžiusių 
žmonių.

Keliančiai*. 1917, metai* 
Vokietija ir-gi turėjo progos 
jmdaryti taikų. Bet militarinei 
diktatūrai tnika nebuvo gal
voje.

Tai* metai* Austrija-Cnga- 
rija buvo prailėjusi darbuo
tis* įmigti karę. Tai* reikalai* 
\u*t rijos-l’ngar i jo* diplomą 
tai kreipėsi Berlynan.

Bet tuometiniai Berlyno 
mililnrietai at*i*akė klausyti 
Anrtrijoi |Mitarimų ir j*-r*j»-- 
jimų^

klilitnririai tiesiog juižymė- 
jn. j“g Austrija veanti bejėgė.

pranulo savo ekonominę m* 
priklnueomyl*-. Austrija jiriva 
les |Mi<1engtl <0 ni»
H. iliin*.!.* L-urr.*,, I ilrn.

tęstie* taip ilgai, kol neini* 
praveria tvarka ir įsteigta 
j»*tovi valdžia.

tlemok ratą*.
kad militarine oknj>a< 
*iko* būtinai reikalin 
Carranza ncapsaugr
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Kai kada tokie jiakelti l»aL 
i nenueina niekai*.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO 2ENKLELIU8 (W»8)

I

k



• t

jau to, kad darodrma* jnjn

Kompanija M 339 In£ U. S. A.
vaikas

1

ta ir krik joa

e
bolševikai ėmė 

amerikiečių už- 
ir užmušė tris 
vienų yaakev.

*DRAUGAS

um VIv MATA1.1MV l'l>J,**m‘

“DRAUGAS”

Bepig MX-ijali*laiii*.

bet po te
>s pabrangsta. Tada 

vėl reikalauti didesnė* 
vėl streikuoti. Htreikui 

gyvenimas vėl brsn-

Soeijalizinaa
pripažįsta. Jin yra via* pas
tatytas ant viengungių Ir rū
pinasi, kad tik tiems butų ge
ra. Sulig pamatinių soeijalis- 
mo pažiūrų Rusijos bolievikvi 
nacijonaliaavo moteris, kitaip 
saknnt įvedė priverstinų (ta 
|ei*t uvystę.

liet ir ta tvarka laimės ne
duoda žmonėms. Tėvo meilė 
ir rūpestingumą* daug gero 
Išdaro ir yra labui reikalinga, 
kad civilisacija eitų pirmyn. 
Panaikinus šeimynų tėvo mei
lė išnyksta susyk.

Ji ritasi sa vyre 
meile. Pa naikia u* 
veikiai išnyks graži idt-al-- 
skirtingų lyčių meilė. Gimdy
mas tada 
liikaa vrii 
veislinėmis pataitėmis. Varna 
motino* idealizmu* išavk*.

Tat įvyk* tuom labiau, kad 
viešpatija turės duoti duonų 
ir auklėjimų vaikam*, kitaip 
sakant, atima iš motinų vaiku* 
ir juo* augi* tam tikrose iš
taigose tam tikri pristatyti 
auklėtojai. Motiniškoji meilė 
tada neteks tų pasišventimo 
progų, kuriomis ji dabar auga 
ir stiprėja. Jau dabar yra mo
terų vengiančių gimdymo dėl
to. kad ji* skaudu*. Socijaliz- 
nie tokių moterų bu* daug 
daugiau. Sočijalist inkai sut
varkytas pasaulis netarė* tei
sės reikalauti motinystės U 
moterų. Jos vimdo galės raso
ti. lygybės principu: “Kam 
vyrai nedalyvauja kūdikių

kųa visų parišvMtrim parašau, 
imnaikį* ir motinų mai

Tokia bodu išnyks ii

širdis
Jie 

viri —prato, kad ir jų tiki
ma* yra nežinoma*.

l-aidotuvėse dalyvavo taip
gi ir pravoslavų dvasiškis at

buvo nepaprastas reginys. 
Daugeli* jį malė pirmų kartų 
savo aiužyjc.

Vargingas

1‘askutiai* mušis M. kompa
nijos buvo Bolšije Oserki, ko- I 
vo pabaigoje. Ta kova tęsėsi 
per į—ma 97 ko
vo iki 2 Kareiviai
tų kovų lygino sa brigų ir vo
kiečių kova Iria Liegv. Bol
ševikai mėgino ameri
kiečiams iš ir ilva-

Ptmsa- 
jataštarthri doMBt
ar 4.000 savo vyrų. Amerikie
čių žuvo tiktai du ar ti

Tada tik daitaita dalis ame 
rikiečių liko sabale, o viri kiti 
iškeliavo į IMU frontų.

Pinaoff'kovu.
Septinto rugsėjo naktyje

vai. įvyko Huainiuiiua* tarp 
bolševikų ir talkininkų žvai
ri-Vi-

Tai

kumbaoe* gyvenau, o 
tėvai tai persekiotojai. Koka 
tai katakombas 

iki M

Bet U

*b ir
taraavasių Buv. Valstijų kn-

žibikais ir 
lyg dviem 

eina varge* j žmone*.
Tačiau* butų neprotinga sa

kyti, kad darbininkai neturi
Streikuoti. Jeigu yų algos ne
ištenka gyvenimui, o darbda
viai gražumu nedaugino už 
mokesčio, tai darbininkai, už
dirbdami mažiau negu praval
gė, butų kitų Žmonių vergai*. 
Nes kiti naudotųsi darbininkų 
darbu, neduodami už tai ntlv 
ginimo. Darba* tada luitų pri
verstina dovana. Taip buvo 
Magijoje.

Prieš 1891 metu* gyveninio
brnngenyhė buvo retn ir mažai 
kas ją pastebėdavo. Tada l*-o- 
na* XIII enciklikoj,- "llcrum 
Movėtum” parašė, kad tik to 
ki* užmokc*ti* įlarhininkam* 
yra teisinga*, kuri* užtikrina 
darbininkui ir jo šeimynai jm< 
dorų pragyvenimą. Soeijahstai 
nenori-jo pripažinti to. ką (*>• 
pežin* išreiškė. Jie skelia- vii 
na* tik gerąsias streikų pu*c>. 
užsiėmė -tn il.ai* ir daug -tiri 
kų padarė. Teeinu* diirliinii 
kai neišbridę.i* vargo. Užmo
kesčių m-ištenka gyveninio 
reikalui

Viena 
neša už< 
ln*. tik

trya

tyga- 8a 
Kocijalizmas nemato meilė* nei 
jo* reikšmė* pasaulio gyveni
me.

Soeijaliamas mėgsta aave 
lygMpi 
joa. tat
Krikščionija pirmy-
neigų Mato ant šeimyno* ir 
meilė**. Jeigu jis ir butų reli
gija. tai butų klaidinga piktų 
viengungių religija.

Ji darbininkams laimė* ne
duos. Pajutę kad gimimų akai! 
liu* mažina*! socijaliMų vir
šininkai turės pervaryti teisę, 
kad tik giniiiančio* moterys 
gaus maisto ir gyvenimui rei
kalingų įlaigtų- Tuda visom* 
nevaisingom* bu* teisių su
siaurinimas lie mažiausio* jų 
kulti-*.

A|i*einu* užlaikyti visa* mo
lina* ir išauklėti visu* vaiku* 
Micijnlistiskoji viešpatija tū
lė* užlieti dideliu* mokesčiu* 

umt vyrų. Dubar žmogus dir- 
; liu ir vargsta <|el vaikų. Ta* 
į vargas pavaidintas nors tuomi. 
'kad tie vaikui yra jo paties, 
i Sočijalizme vyra* turė* ati- 
'duoti į viešpatijų tiek kiek <ia 
har atiduoda mokesčių ir dar 

[ture* atiduoti liek. ki*-k da- 
luir diiisla savo vaikiui* . Tik 

.tada neturi-* progo* |m*idžinii ’ 
gti savo vnikni*. tu-* nežinu* | pitklv*. 
kurie ym jo vaikai.

Išnykti* meilei ir |m*idžiatl 
iginiul visa* sifilis upini, ne 

ir np-il

broli Mykolą, ir kšd 
jį talkininkai tari atsivežę su 
ravint. Ta* lapas buvo bolše
vikų atspaustas ir platinama*. 
Kitame lape darbininkų par

tija kaukė darbininku* Moti j 
karų ir karianti d m» W- 
aea, kad viri M reik autą. Tre
čiame buvo įsakymas išduota* 
Ruki jo* kariuomenė* vado 
vardu. Bet nieką* artinojo, 
kas tas vadas yra. I-a|M>- 
kvietė griebtu visų priemo
nių. kad (Klaikiu* Kurijų.

Tietna lapam* peni rodžiu* | 
Anglijo* ir Amerikos valdžia 
Arvliangelske nežinojo ką 
veikti. Kusiškni mokantieji 
Ameriko* kareiviai išvertė la- 
pti turinį. Piliui* minda* tapo 
priMatvta* sargybų. Ameri
ko* kareiviai jūniią kart savo 
unižyje gavo vaikščioti po 
miestą perai* vėrę kautu va* 
per ranka*.

Viena* iš naujai a(i»ignr*i- 
nu*io* valdžių*, lurbul. jo* pir 
minifuA Archangelske tapo 
suimta* ir nuvežta* tolyn į 
jurų. Ten jį laikė laive iki ry
tojau* rytui, kol darbininkai 
gavo leidimų jį atimti i* te
nai. Po j» |*a1iuosavimo *n- 
►vk įvyko puiki tvarka visa
me mieste ir apirlinkėjr.

myn. (Niurna* W*ema pama-

darbo ir šaukė* pegrlbo*. Ta- 
po jMsiųsta M. kompanija. Tai 
laivo 9 rugsėjo, 10 vai. ryto 
pirma Ameriko* kova Rusijo
je. Knvn tortri ld 9 v. po 
_ e - n---  m t M-0 ---- - «nAHfWTlK»<YWl pri Įlaif JO 
bolševikus ir užėmė jų mieste
lį. l'žėmę jį nnierikiečiai jam 
davė savo knfNtono vardų 
Willem*morc.

Po to amerikielfanu atsėjo 
‘ boti ant sargy lam iki ridudie.

niui sekančio* <li«nas. Jie buvo 
, menkni a|i*iri-iigę ir menkai 
' valgę. Antrų dienų jie tapo pa
keisti.

Šovusių palaidojimas.
12 rugtėjo 

luMiiborduoti 
imtų miestelį 
amrrikioėimi: 
lenkų ir rusų. Amerikos ka
riuomenė išlaikė savo virtų; 
bolševikai tm-jo atsitrauk*! 
atgal lt“ kovo-, kuri tęsėsi 
dvi dieni ir dvi naktį. Kma> 
nutilus 15 rug-ėje vakare už
muštųjų kūnai tapo pargaben
ti į antrąją k o vos liniją, o 1C 
rugsi-jo buvo iškilminga* jų 
|uilnid<>jimn*.

Vyriausia* kmenko* liatn-

900 
užmuštuosius ir 
Po smarkaus bombardavimo 
amerikiečiai su prancūzai* at
rišta paliktų kovos vietų, su- 
tZtam.'tatpZs 

pasilaikė. Tiktai 
nom* vėliau*. vadovaujant 
prancūzam*, amerikiečiai iš
vijo bolševikus ir jų Virtų už- 
ėmė.

Kova tęsėsi per tris diena*. 
Amerikiečiai pasivarė pirmyn 
per 13 viorMų. Bolševikai be-- 
bėgdami nuo amerikiečių su
griovė tiltų ir suardė geležin
kelį.

Tini* tapo įvesta laukini- 
*a r gylis pirmoje linijoje.

Kirk vėliaus kompanija M. 
tapo nusiųsta j miestelį Pene- 
gų. Ten taipgi prisėjo tankiai 
kovoti prieš bolševiku*. Jų 
buvo daug. Jie <lnri- užpuoli
mu* kiekvienų dmuą be atly
do*. Prie kovo* sunkenybių 
amerikiečiai turėjo dar pildy
ti tvarkdarių priedermes, t 
y. prižiūrėti, kad “baltoji 
gvardija" nepakrikių Atueri-

lš KopenhagMO 
laikrašti* “8tar,” kad naujos 
latvių r—pablika* (Miteli, 
M. Šaknio Tserekšte, atvykęs 
Kopenhagos, pasimatęs M iy- 
si iomi* y putotai* Britanijoj ir 
Prancūzijoj. Visi didžiųjų val
stijų reprezentantai išsireiškė 
už laivių neprigulmybę. Kaip 
tiktai prezidento. sugrįš na
mon. tuojau* burianti sušauk
ta latvių Tauto* Tarvha Ry
goje ar 1 Jcpojuje', susidedanti 
iš 102 narių. Latvija greitai 
turėsianti 40.000 kareivių. Jei 
Latvijos baronai trukdys lat
vių parliaimmto veikimų, tai 
gale* neapsileisti. ĮOJMU latvių 
yra belaisviai* Vokietijoj ku
rie, tiktumei, greitai sugrįš. 
Taipgi lOjdJO latvių kariauja 
Koičako armijoj Rusijoj.

("11. Draugu*").

High Scbool kursų, ir ta tai 
ri, karių jss aš* 

UI jųjųjMt- 

jas gerbiu — ir as 
bet ir Petras ir Jo

ms ir viri kiti, kurie musų 
kliasojr, buvo, o rodi yra teks 
priežodis, kad vaikai daug dau- 
giaa kaip suaugę žmonės pa
žįsta kų gerbti ir mylėti.

Bet aš vienų klausimą ro- 
dakrijei noriu duoti. Ar trinų 
yra, kad keli matei atgal via- 
aas kunigas Chicagoje buvo 
kvietęs aocijaliatus ir jųjų 
vadus į kokias diskusijas, ir 
kad tas kunigas buvo pasta
tęs parapijinė* mstykteo vai
kas su aorijaliste sūri remti. 
Rodosi tai buvo knn. Serafi
nas, Pullman’e. (Ne. Tai bu
vo kuu. 1’. 1 Jij>eli*, Roeelande, 
Iii. Bed.) Ir ar tie«a, kad visi 
eocijalistai toje dienoje tapo 
m-socijalirtai*, L y. ne vienas 
nepeši rude. Malonėkite, ger
biama* redaktoriau, jei taip 
laivu. |>arn*yti tų diskusijų 
aplinkybe*. Atsakymų didė
lėmis raidėmis atsjiausdykite, 

Ine* noriu kad čia, Springfie). 
de. keli raudonukai, supras
dami 'kam* dalyta* yra apie 
parapijinų mokyklų vaikus, 
ir išhaltu. Ar tik nebuvo ir 

itikunų!
, kad tok* atsitik
tai kur. « knr bu

|el išplatii

i

;L

ir j«r

■ t i

I

licudra su |<n 
• kirtumui*. dėl 
.alėtų tą daryti

B

Kaip pataisyti gy 
venimą

i

___ ... Virtoje pirklio reikė 
tų pri*1nlyli viešpatiją. V v 

iriauaybė turėtų supirkti vi*u 
I užderėjusiu* javu* ir juo* pnr 
'duoti tie-idg snvartojanticuis.

M tisų laikų vrn didele 
' >ln. kad vie*|>atijn kiša-i 
I įai nereikia, o n*-*iki*a 
įteikia. Viešpatija stato n

valgantivm* už tų pučių kui
ną. kokia užmokėta žr-iiulirlHtii 
net uri nieko 
žiūromis ir ji 
to vic<|»tijii 

reriau*iu
i*i geleiitikėliai ir vii 
omų du ipią ilMelč* ir m 
pirkly Imi i urėtų būti vii 

Dirhantii

I



Lietuviai

Malioriai ir Dekoratoriai

Dr.M<Stupnicki 
3109 te. Mnvm ttreet oucjmo, uZtiioM

Cleveland, Ohio. Vietiniai 
lietuviai ra savo gerb. klek, 
u U kuli. U. Vilkutaičiu sten
giasi įgyti nuosavų spaustuve 
Pardavinėjami iėrai po glO.OU.

uMuauiiiiiiiuiiiiiuiiuiuaHU^ miiHNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiuiiiiiiiinmir

i

Dr. A. K. RUTKAUSKAS I

LABAI PIGIAI!
r<p-|j«nwta I • ei |HK *1 gi

Dr.M.T.Strikoh 
umivi* un>Truia» m m įsiauta

lJrpoa 13 d. buvo suruoštas 
vakaras ra pamarginimaia.

Vakaro vedėjum buvo K. 
Karpavičia, buvę® jaunųjų vy
čių pirtnininkaa Programas 
suaidėjo ii sakančių dalykėlių: 
prakalbėk pasakė O. Juozai- 
čiutė, dainavo jaunųjų vyčių 
rhoraa “Girioj kiškis bėginė
ja” ir “Tauuu naktis mėnesie
na** "Kam sumušei kiauti
nius!’’ dialogų atliko .U. Zu 
vistauakaitė ir J. Miėiudaite 
"Daliar suprantu," atlošė: O 
Paplauskaitė ir K. Urbonaitė. 
“Kas yra paikas?** padėkle 
lunvo S. Ponaitė. "Netikėta 
gabumas'* atloše L. Mičtuda 
ir J. Juozaitis. Duetų “Kaip 
gi gražus gražus,’* padainavo 
.1. Rimšaitė ir V. Pocaitė. 
“Vaiko geismas*’ atloše O.



4H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ud CHICAGOJE.

..................

I

I

K «60S UETCVM

L. D. A

liepos 29 d.,' Manoma, tai bus nuiauto plė 
šiko darbas.

KLAUSIMAS. KAIP JIE
OAU PAGELBĖT!

Ar tik nenorima supainioti vi
so reikalo.

šule .lolii-lo vyviliantis lur- 
lt ingus praiiioiiiiiinka., Ilmloa 
IT. Iliginlsitliam melai gavo 
jprmiHijmilį laiškų, laiške |tn- 
I n ii aliuiln Įs'i-kirtų dienų Uit- 
'nelytoj vietoj |ui*|ė|i ,lu.tssi. 
I*rivšingain ntsilikime pagrū
mota atimti gyvybę jam pa
čiam srhn jo žmonai nrlm vai
kams.

I'ikliidiiiiui laiške pažymi, 
kad jie n>-|sivarto~i, jokių 
ginklų ar Isitnlnų Ib i tik a«ia-

Liet. I ta riti n inkų Sąjungos 
49 to, kiio|ms susirinkimas bus 
pirmadieni j, liepos 29 d., va
kare. šv. Antano |«rnp. sve
tainėje. Susirinkimas yra šau
kiama, kuojaų, užeigos ir or
ganizacijos šeinio reikalu. At- 
>ineškite ,uinanvmns seimui.

Valdyba.

Uqpnuacija “ Anti-I’rutite- 
oring Lrague «*f Ameriea” ė- 
mė darbuotie* mai-do |wi|*igi- 
ninm reikale. To- orvanirne* 
jos viršaičiai dakit kasdien, 
turi susirinkimu, ir tariasi a- 
1^* .(Ut-ttium-1. kokiim laidu (jj M|| airiui* niKalais. I'žtek-
papiginti maistą.

An, dienų gyvuli, sker- 
dyklų kaui|*nijo* t<» organi- 
aacijos susirinkinuin |«Muntė 
savo atstovu*. Tie nuėję pra- 

jog kom|mnijo» išreiški! 
moa norą prisidėti prie *larli 
davimosi |mpiginimo nrni-to 
reikalais.

Girdi, koni|muijos įnamio 
brangumu labai suxiru|Mnu 
aion. Jų norą* 1nip|>nt |mleng- 
sinti pragyvenimą lx'-dini>-tn- 
įmonėm,. Jų tikslas lien- 
drai paskhrbuoti lai, raiką-

»ią Inta nr kilniu su ta minta 
imlreksti ir mirti, tn*išvvngti- 
na.

Pinigus le*ptn pristatyti lie- 
įkk ti dienų. liet kuomet laiš
kas lliginlsdlinmo namuose 
gauta*. jo )intie« nebuvo na
mie. Tik ui pon» dienų jam 
sugryžus laiškas atiilaryta*. 
Bei piklmlarių nuskirtoji die
na jau buvo praėjusi.

Iliginlsdlmin tų gramojaut į 
laišką atidavė (Milicijai. Pas
taroji |»-r pustrečio, savaitė* 
|m,ln|iėia įlarlmvusi.

Bet kuomet an, dieną Wil- 
luvttėj nušautas bankus piė- 
šikas, (Milicija ėmė nuomtmiau- 
ti, ar tik nrluir to plėšiko dar
iau* ta, laiškas. Ir lodei visą 
raikai, paskelbė viršumou.

Ir yra gi visokios rųšies ne
dorėlių margam pasaulyj.

ši vnknrn. 7vnl. Cb. Mot. 
Sų-gos A|u*krieio susirinkimas 
Av. Mykolo parapijoje, Nnrth 
Side.

Delegatės kviečiamos pribū
ti j Imk,, is-s turime dnug 
svarbių reikalų.

Ar. Valdyba.

■UBTAA U KALAJIMO 
n vrl suAurruo

■Bi
P

!>, dŪM^Tjolieti kJfcji 
*0 paliuosuolas Josepfa Ijao- 
aard, 54 m. amžiaus. Jis Imvo 
Bubausta* kalėjimu nuo vimie- 
rių ligi dvėlvėiinlies imtų. 
Kalėjime išbuvo tik du iih*Iii 
Ir paliuosuutn,.

! T, bausmę jis buvo gavę* 
«i ritaidymus gnb-žinių *ėpų 
ofisuose |il<*šik išknis tikslais.

Bet Urz|H*jii Is-oruird apleis 
ti kalėjimo sienų, kaip Ino- 
jaus jį ir vėl suėiu|io driekti- 
vai, kurie jo laukė.

Isrooanl kalliuaiun, už lai
svės ls>n*l*ų vogimu Itorkfor- 
da.

• TAI.

It
Čaižo kompaniją Cliicngoje 

nepasitenkino dabartine no 
keltimi. kokią Ramiavo nuo 
gazo suvnriotojų. Buvo padn- 
v u, i peticijų Sint,. Puldir l’ti. 
Ilties komisiją i. kml ta leistų 
|ud*rangitili guzų.

Bet komisija nr tik nrb*i<lo 
jadtrnnginti guzų. bet <lar ai 
jiigtno 3 centai. ui UHI bu
itiškų pėdų.

Tni tau k<>iii|*rinijni ir siur
prizas!

Fmi rugpjūčio I <1. (Tticaguje 
pitaii lai, pigesnis.

MIRĖ PATRICK CUDAHY

SUIMTA TRYS AUTOM O- 
ŠILINIAI PLĖŠIKAI

Atrasta daug guminių lanku 
automobiliams.

Miluaukee. Wis. 
raginti* Patrink 
nu* iš įsteigėjų 
v ulių skerdyklų 
Ėjo ?<• metus.

Mirę* ir Milsuukne turėjo 
' gyvulių skerdyklų įstaiga*.

mirė 
t’iutahy, 
('tnlnby

cbi- 
vie. 
gy 

kom|u'ui jo*.

Lietuva, musų tėvynė, išga
ma aaa laisvę neilgai džiaug
tis tegalėtų jei užtektinai netu
rės atsakančių žmonių j, val
dyti. jų vesti keliu kultūros. Be 
tinkamos dirvos demokratijos 
ir laisvės medis negali augti, 
ir visame bujoti.

Tinkam, dm 
laisvė* m ištini 
paruošia doras 
kart, mes gerii
tauta, kad jinai yra pa
siekus aagMaasj ririHaadjae 
laipsnį. J, pakėlė ne kas ki
tas, kaip tik jos krieaųa tėvy
nainiai. Norime ir metų kad 
I>tuva bot, laisva, šviesi, 
Idai va. Indžiu, krttuiliųp HL 
tad Ivbdrimėu. berinki- ndeo 
mintis ir valią.

Įgiję apšrietoa, mokslo pa 
Imdavosime savo tėvynei gra
žių. šviesi, ateitį, ii kurios 
džiaugsimės patys, o musų 
kaimynai, kitos tanios stebė
sis.

A»a* įmaus, Tm at T—be 
l;.4«iviams. p«.«T. kun. Pr. Bu 
*vs žeria į kursistus šviesos 
liinlnliiis da kartu mvaitėje: 

I indėliais ir pėtnyčiomis.
f'-iandie. liepos 29 d, 7 JO 

vaL vakare, Av. Kryžiaus pa- 
lapijos svetainėje Ims jo lėk
ei ja iš eilės: •• Krikščionių nu- 
siskaldyinas ir priemones su
žinoti tikrųjų Kristi n> Bįžnv- 
ėių.”

Skaitlingai ir laiku teiksitės 
visi susirinkti. V.

Anų rytų keli <h*tektivai te
tikėtai užpuolė IUIIIIII. tie* 7-*> 
gatve ir We*tent avė. Tiltai 
n t rado ir suareštavo Iri- mito 
■Dobilinius plėšiku*.

Jie vrn: Josepli Tnylor. Ilnr- 
ry Gumlerson ir Artliur Eo- 
ley.

Namuose atrasta Ą'.taUI v* i 
lės guminių lunkų mitoiuobi 
Kailis. Tie lankai buvo |ni- 
Vogti iš automobilių gantdžio. 
123 So. I'eorin cnt.

TEISĖJAS PRIEŠ TAUTOS 
SĄJUNGĄ.

VISOKIE SVAIGALAI 
SMERKIAMI

PA

New York. liepos 27. —
Samin-I I ntenuyi-r Airijos lai
svės reikalams davė Ą'*.i«»i. 
Augšėinusiojo teismo teisėju, 
< dluilmi. kuri* veikiu Airijo, 
nepriklaii>*>tiiyl«'-. reikalai*, im 
dėkislnnui* aukotojui už. gau- 
• i, iiukn laiške pažymėjo. jog 
tautų ,ųjunga tni Anglijo, 
(■adant, su 1ik»lu kontroliuoti 
vis, pn-nulj.

Katalikų Vienybėn 1-mo aky- 
i:nns nudrinkiiran atsibus 
■itnrninke, liepos 29 d.. 1919 
m.. 7 JO vai. vakare. Dievo 
\pveixdos jierapijinčj svetai
nėj. Kviečiame visas draugi
jas. kurios prisidėję prie Ka
talikų Vienylei ir kurios nori 
prisidėti, knd į virš minėtų su 
sirinkimn nlaiųstii aavo atstu 
vu« nrlin draugijų valdybą 
■101)9*801,. nes nrtinasi organi
zacijų seimai, tad vrn svarbių 
reikalu.

Kat Vien. 1 ak Valdyba.

Iš T0WN OF LAKE.

ma™ PALATINE KP*

Specialia Išpardavimas Vasarinių 
Moterims Baltymų

31 Eaat 112thSty Roseland, I1L
Arti Mlchigan Av, , ant antrų lubų

■atartų*! Įtartų M 
* ik m, i*, 

MbMCjl* ■■

nr

E.,l.rr
Ii

P: t Ii ŠAUS SAUSA. BET DEGTI 
NE PARDAVIUNEJAMA

St Louii, Mo.. Ii*-|*» 27 
ietis, fisli-rnlintn buste i

k

Ankojnsin surašąs A. Liet. 
Tnrylms atstovų prakaBiose. 
Z. Petraiti* .................. Ąi.90
\ /'loti.**-

•L Knninšėnas .............. 5.00
Po 2 dol.: Bar. Toleikaitė. 

St. Olls*rki*. A. Aedis. V. Bnl- 
trakas. .1. Nnusieila*. I*. De-

košių*, J. Juraška, N. X, S. 
Barunauskis. D. Jurgutaitė, 
J. Kardelis. P. Auškalnis. K. 
Ernežius. K. Kotelis. Rt. Nu- 
tautirnė, R. Slunkaitė, A. Dap- 
ševičivnė. A. Guria, M. Jurgi
nas. A. Kvcduius, P. Gailiu 
ninvičius. St. Jesulaitis, P. 
Kirlenis, P. Kolaėius. J. Do- 
laišas. B. Stirbinskis. J. luiu- 
rinavičius, P. Grigalaitis, J. 
Stološka. A. K liukas, St. Dar
gi.. A. Butkevičius. O. Šalti
nas. St. Rluški,, J. Koški*. M. 
Paukšti*. 
Paukštis, 
Paukštis. 
Tiškus. J.
t

musų dar neprityrusia ir ma
la pajūri! turinčią organiza
cija, nesidrovi eiti prieš musų 
reikalu*; iš visų tų skumbi, 
vokiečių Idogi tlarluii matyt, 
labiausiai gyventojam* įkyrė
jo. Susivažiavimas tęsė»i pūs
lini ros dienos. A.

“Lietuva.” Kaima*.

|

Kairys, R A 
. A. B< mnrn*

Lietuviška Agentūra
rratHŠame sąvo drauginis. inžiMamicms ir kitiems, 

kad |er musų lietuvišką ofisą galima lengvomis išlygomis 
įgyti NAŠUS. MiTIS IK FAHMAH Kurie norite par
duoti savo tiuumvybra. tai ateikite musų ofisan suteikti jųjų 
informacija*, o ns-a striigsimėa surasti pirkėja.

Urs ilumlatnr |>askoiaa ant nejudinamo turto (prvper- 
ėių) ant pirmo ir antro morgeėio.

Me, ni*draudžiamr (inšiuriname nuo ugnies visokias 
nuosavybes į geriausias kompanijas.

Jeigu reikalaujate kokio neri patarimo apie kokiu* da 
lykns arta praves, tai viauksi gausi Ir triaingą risią ir tas

Jeigu r* i kaisti jate perkalbėtojo (interprvler) į e**urt*ą, 
musų ufisan

surištuose FIEAI. ESTATE biri 
kreipki 

.s užtiki

l
a

*

l>ar 
Al,Kuntauta*. M. 

IJaudinski*. A. 
Petkevičius. B 
nlis, J. Kyhar-

IIIC

IiHiiaaiBHiaaiiaiiiimaiaHafi

A. Metriki*. P. Belskis. J

I i
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