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Reikalauja Įrteigti pastovia

Okupacija bu* panaikinta. lavonai ištraukta U vandens

lie išdalins 
rytoj, ap- 

i orą*.

NELAIMĖ LIETUVIŲ BEI 
MYNOJE

KAINA O CENTAI

"B«.Ih Kun (liolševikų) ad
ministracija atsisako pildyti 
visa* talkininkų paskelbta* *ų- 
lyga.* ir reikalavimu*.
“Prie dabartinio tokio sto- 

tnlkininkai yra priversti

streikuojančių 
konduktorių ir 
reikalavimai to

stu ir kitomis rvikalingomis 
reikmenimis.

“Tokios užduoties negalima 
n>*i pradėti. kaip ilgni l’ngari- 
joje neims vaidilos, kuri tik
rai atstovautų savo tautos 
Žmones.

Deryshire apskrityj jau kuo
ne visose anglekasyklose at
naujinti įlarimi.
Bet Yorkshire apskrityj api- 

anglekasių ir toliau 
streikuoja.

Londonas. Ii>-,s>s 311. —Ber
lyno laikraščiai praneša, jog 
buvęs vokiečių kaiseris laišku 
krei|>ęsis j miesto l’oznaniana 
arkivyskupų prašyilamas, kad 
tasai n|slraustų protestantų 
koplyčių 1‘oznanians pilyje, 
knd toji koplyčia nebūtų |>a- 
keista katalikų |siuuildoms.

Buvęs kaizeris |iaiymi, jog 
jam butų didžiai nesmagus 
daiktas, kad toji koplyčia bu
tų pakeista katalikų luižnyčia. 
Nes jis. kaizeris, toje koply
čioje e*ų« | aidėjęs vi»ų savo 
sielų ir joje meldęsis karės 
metu už. Vokietijos perirnlę.

Onbarnatorin* OHeagnj*.
Gubernatorius Ix>wden, kurs 

vakar sugryžo Cliicagon. savo 
laikinų ofisų įkūrė Blnckstone 
viešbutvj.

Aplink gubernatorių tenai 
susispietė ir kiti valstijos val
dini akai.
Gubernatorius yra nuomonės, 

kml tuo ja ns prieš rasines riau-lferia. gi kelios merginos su 
šes reikia Įuivartoti milicija žeistos.
Bet miesto majoras nesutinka. — .. . , ... ... ... Nuiidaves e*a* be žado išliktNako, reik tmlankti. Gal Trati

................. . . ., . . i EjntM.policija įveiksianti nntišinin '
kn« ir npuuilšysianti riaušės. | Tboma« Harrington. 40 m

B*-t kaip čia [sdirija apiim'- amžiaus. Ilock l-land geležiu 
*in». jei gaujų Įuiš.-lituns nuo kelio kiemo ties 47 gnt. sujh- 
Int didėja. rintendento asistentas būvi

važinėja pietinę mierto dalį, 
patikrindamas nužudytu* fano 
ne* riaušių metu. Koroneriui 
draugauja policija.

Basinės riaušės vakar buvo 
persimetusios j vidumiestį. 
Baltieji užpuolė juoduosius. 
Du juoduoju nužudyta, keli 
primušta.

Vidnmiesčio biznieriai rei- 
kalauja. kad vidumiestyj bu
tų paskelbta karė* stovit

Policijai pilnos rankos dar
bo. Galvažudžiams šiandie 
tikras pikninka*.

Vidumiestyj maža policijos. 
Policmonai pasiųsta pietinėn 
miesto dalin. Vidumiestyj gat
vėmis važinėjimas be jokios 
tvarkos. Nėra policijos, nėra 
kam prižiūrėti.

Juodųjų pašėlimas.
Vakar pirm pietų didele. 

riaušes Įsikėlė juodieji. Apie 
4,000 jų susirinko apylinkėse 
51 ir Fnieral gnt. Temti jie 
užpuolė ir primušė 4 Imituo
si us, kol atvyko stiprus jsdi- 
rijos būrys.

Tuo pnčiu laiku baltieji vėl 
užpuolė nigerės, Mrs. luiurcn- 

Įre \Villiams. namus, 7414 So. 
I Aberdeen gnt. Policija jų iš 
gr įliejo.

Nužudyta* juodui* poliesio

Paminime atsitikimus tik a- 
bdnai.

Sužeista kelio* mergino*.

Vakar į važiuojanti automo
bilių, kuriam buvo merginos, 
dirlianėios Swift nnd Co. įs
taigose, ties 47 gnt. juodukai 
pradėjo šaudyti. Nušautas šo-

Įirisieis mokėti Jtr. arba tfie. 
vietoje nikelio. Darbininkai 
vėl savaip aiškina.

Reikia pasakyti, kad Hto

■**nmnnmn*nnu^B«mn«man rių darbininkų unijų infernn-
I GATVEKARIU DARBININ- Icijonali* prezidentas, \Villiam

IŲ UIUUVDUL Mahon. Kandie tad praaidta

Cbieagoje 
gatvekariu 
motormanų 
tie:

1. S5 centai valandoje (vir
šutinių geležinkelių darbi 
ninkame K7c.).

2. Ta nauja užmokestis pra
sideda su praeito birželio 1 d.

3. R valandos darlsi dienoje.
4. (i dienos darbo Savaitėje.

-didyn Iš gatvekariu di
. streiką

Paryžių, lispoa 30. Talki
ninkai paskelbt atsiliepimų į 
angarų tautų. Atsiliepime sa
koma. jog nugarai negali vei
kiau sulaukti talkininkų blo- 
kados panaikinimo. kol pir
miau nenusikratys bolševikiš 
kos valdžios, kurioje vado- 
va uja kažkoks Belą Kun. i: iv'« 
kol neįsteigs atsakomo, ir imi.‘veikti savarankiai 
stovios valdžion.

Pastovi valdžia yra tik to 
kia. kuri n-|>r'«entuojn tunto* 
didžiumų arki, kitais žodžiais, 
kuri išreiškia didžiumos gy
ventojų noru-.

Ataliepimo tariny*.

Taikos konferencijos tnry 
Imis susirinkime pagaminta ta
sai atailicpim 

Į “Taikiniu k 
prisijungusio-

I Imi pagvidau

1



■j aiškia lenkams favorisaei- 
ja. Tokia taktika yra lošimas 
į Kottako r—ų bart— Tieji 
laukia, kuomet lietuviai, hm 
kų prispausti, —gaudami rai- 
balium naram— iš alijantų, 
bus priversti ieškoti susitari
mo su rusais. Tokio momento 
Kolčako rusai laukia su gata
vu Lietuvai pasiulijimu — au
tonomija po rusais.

I Tokių nuovykių akyvaiado- 
Į je. Lietuvoj ne dvasios nu-1 

Mm aset—f I puolimą* apsireiškia. Nesu- 
csLaroa šlubai*'..J laukdami iš alijantų nepri- 

***• klausomos Lietuvos pri pažini - 
■Bokso uksiBo Lai-'|I)Oi susitvirtino oltalsis, kad 
U^7s£Z£].nt savo spėkų pasitikėti te- 
«uu prmyMi ir galima. Lietuva nuo krašto i- 
l,ĮrMi-MmjT-i*r~ k‘ kraštui hrnada. Geriau 
ninKMa i n*<«roo<* garbingai žūti, negu dvasios 

silpnybėje sutikti svetimų .ton- 
PUBLISHING CO. amžiam* užsitraukti.

DRAUGAS”

uvrcviv KAT.uaav nmmasn*

“DRAUGAS”

Paryžiuje sėdi netik tautos ■ 
atstovai, liet, matomai, ir plot- l 
kininkų delegatas. "Tėvynės" ( 
n-ilaktorius su juo susirasim- | 
ja. Nors tojo ilgaliežuvio var- ( 
do neskelbia, bet šventai jo | 
išiuislu* savam laikraštyj re- 
kurduoja. ’ljiigi jis ir užreiš- , 
kia, kad "Taiko* Delegacija | 
labai džiaugias, kad Ckieago* , 
seimu nusisekė*’. Tik jau! , 

i Mums rodos, kad jeigu dele- | 
gacija tame tautininkų seimu 
butų buvusį, m-ttiip kalbėtų.I 
Kuo ji* nusisek*?

Netikime, kad delegacija ne
tik labai, bet nors kiek ii. 
tautininkų sėtino džiaugtųsi. | 
Tai bu* tautininkų pletkinin-' 
ko Paryžiuje išmis!**. "Dar- 
k—anaunlraam** na—a —ma. i

eras teisybės reikalavi- ^tininkų seimo džiaugtųsi, kaip 
Ji /aipki tvirtai tikėjo džiaugias priešai, nebent, ji 

priešų eilėn atsistotų, kas yra 
negalimu daiktu.

alijantų skelbiamiems princi
pą**. Pa* juo* savų nelaimių. 
Ih—tttų —teiaybių ir akriaudų

duomenį- iš Lietuvos Juokiu ar 
takiu budu bu* prašalinta.

Sustiprėja* lietuvių kariuo
menei, išvijus bolševiku*, Lie
tuva pareikalavo vokiečių i» 
t—tnvoa išsikraustymu. Vo
kiečiai priversti buvo išsiue- 
tinti. Lenkui surtulu nuujų pro- 
taksių Lietuvos gilmnou verž
ti*. Jie skelbi-, kad jie vv»ių- 
•ia paskui vokiečius! Tikslu* 
•Ūkus — okupuoti visų Lietu-

Lenkui jieržengv laikinųjų 
demarkucijim.- linijų tarp jie 
tuvių ir lenkų kunuumemų. 
Lietuvių kariuomenę pastoju 
lenkams kelių. 1 Jei u vos val
džia alijautaiu* nusiskundė. A- 
Iijanlni įsakė lenkam* paliau
ti veikimų, liet neįsakč iš Liū
tu vo* išsikraustyti, naujos de- 
markai-ijuk-s linijos m-tūbriež 
danu.

Lenkai iu<> tarpu nesnaudė. 
Lietuvių kuriuuitivnė laikė 
Suvalkus iki A. tjustavo ka
rinio. L-ukai vunsi suvo vei

Amer. Lietuvių Ka
Jaunu—nešei

Ateitininkų organizacijos 
kuopų veikim— ana visoj Li<

Ką Lietuvos Ekonomistai 
mano.

"Tėvvne” gerui žino, <Per rMnk*‘
koks Amerikos lietuvių alsiu.- kun' J* '.iui '“*i,kiu nuo H* 
Šimas j Gabrį. L‘“? Banko

Skaudu išvada, daryti, liet- >»****• ■«*«■ 
kimokam. Paryžiuje prie d- «*• ° l*~*an»auMme tų Ims 
legacij— sėdint ir jiem, lietu- k’ »mukelŽMl«*n. spaudoje, 
vnuti. juirtyvųjj darbų varyti į "***•> 

leidžiant, neišveiigtimii gnb Lietuvos Vkio Banku, 
sumažėti pasitikėjimu* dele
gacija Paryžiuje.

Tai negali kenksmingu budu 
neatsiliepti nnt Lietuvos reika
lų. O gal "Tėvynės** ir jo» 
plctkininko to ir norima?

(Telegrama.)

liaujas užmanymai

Per prakalbas nedėldienio va
kare surinkta 1.000 dol. kaipo 
& uka Lietuvos Valdžiai purė 
tnimui Lietuvos Kariuomenės 
kovoje už musų tauto* laisvę. 
Kalbėtojais buvo; kun. J. Ka 
sakattts. J. Kiekis ir S. Kli 
maitis. kareivi* — visi vieti

ga mažiau kam —vargintų 
svetimų valstybių pagalba. 
Mes daug tikimės ii Amerikon 
Valstybės ir tenai gyvenančių 
Lietuvos piliečių.

Esame sužinoję iš p. Pakš
to, kud Tamsiu stovi organi
zuojamo Lietuvai banko prie- 
šakyje, taigi šiuo reikalu ir 
kreipiamės į Tamstų. Norėtu
mėm Tamsio, pralyti ar neat- 
rastumėte galima pasiūlyti 
Jūsų pajininkuina prisidėti su
rinktais pinigui*, o kas gali ir 
įlarbu, prie umsų steigiamųjų 
Lietuvoje "Lietuvos Ūkio 
Banko". Iš l.u-tavos valdžių- 
konsesija gauta ir banko įs
tatai finansų ministerio vasa- 
<iu mėnesiu li> dienų, 1919 m. 
patvirtinti. 1‘rmlžiai |uimatini. 

prigulė, nuo mų* pačių: kiek'banko kapitalu, du milijonai 
pajėgsimi- kuro nuvargintų, auksinų (atlm markių, ne* 
imalnlų. alkanų Lietuvi, at- auksinas, lumn tarpu pakolei 
pildyti, kiol gulėtų sveikai ir nėra savo valiutos, prilygto- 
sklandžiai veikti kiekviena* tas markeil Vienų milijonų 
Valstybinio otgnmznio sųmi auk-mų įstcig.jai įmuko iau 
rys. Idetuva organizuojasi. Jos turi surinkę, grąžtu laiku tur 
piliečiai aplinkybių verčiant būt pavyktų sulinkti ir antra 

:turi ginti savo neprikišusotny 'milijoną*. n> • karas viskų ai
be kardu rankoje. bet knd dm ,ėmę* dnv<- daug pop-nnių pi 

|tiasi gerai vilų. Lietuvai tu<> 'nigų. Muilo -varliu ne tiek pi

Vilniuje

J. M. gerb. Dr. kun.
Jonui Žiliui Amerikoje. 

Didžiai Gerbiama* Tamsta!
Kuriasi nepriklausoma I.ie 

tuvo* Valstybė. Jo* gyvybė

r J • ■

«, KM t J l

dalyku*

Vgtaaf* Amcw*ūh< <setai, tt—almai pu.■ didvyris Ir tay-
liukų pergalėtojo lia talgirto.................... .............................. S5e

rėvgal* bertei. Lietuvos marš** fortepijsnui. ..........:.................. 45c
.V,asas I šsiM. valos* iš batavi*a daiaa. .... .......................... —a

______
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K. <Vo..„..., ,
L—a į.. T* , L

r Dvi pirmos K

ot ka* atsitiko. — Tiedu “pirk 
Un” perėję keletu kaimų, vis 
klausinėdami žemės pirkti, nu
važiavo rodės, savo keliais. 
Sulaukę-gi vakaro, nudūlino 
nuŽiurėton vieton — Kamšų 
kaiman pa* ūkininkų Stonui,, 

'nuo kurio pareikalavo 2,(MM* 
rublių; visų gi jo šeimynų, 
gųMiindanii ginklais, suvarė į 
knnųių ir liepė laikyti ranka* 
iškėlus. Besiderant jiem* su 
šeimiuinku, juiiniršo apie sto
vinčio* kampe, kurie, tuo pa- 

l/msudoję. skubiai paspruko ir 
praneš-- kaimynams, o tie, *u- 

|l«-K'.' "pirklius" suėmę ir nu- 
galicno Marijampolėn.

Lietuva" Kaunas

PULKITE KARKS TAUPY



Dr. M. T .Strikolu

JOSEPH C. W0L0N

BB1E ŠATO MUS.

Nuo karė* užbaigimo laiko 
vartojant U bert y lokomotyvą 
ir, turint parankiai di<iesnių 
orlaivių paskirtų ii karė* kui- 
delia, pasirodė, kad laiškus

Dr. S. Naikelis
GTI>YT<MA* llt < UI Itfa.U. 

ffts te» JMk
Hmh iwv«»*

CICERO LIETUVIŲ DOMAI'

Kai tiktai U Cicero nonte 
gauti "Draugą" arba paduoti 
j jj apgarsinimą, ar kokį dar 
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus

1442 So 49 tb Ava
Paa jj galima gauti malda- 

kuyfiy ir kitokį y

čiuje transportuoti ir daug 
greičiau ty atlikti dol pajėgos, 
kurią turi Liberty lokomoty
vai. Tokiuo budu daugiau neg 
J 0.00(1 laiškų siunčiamą pei 
dieną j Seattle, Kun Pranei*eo. 
Los Angeles ir kitus Parifik, 
ink rantės miestu., kurių bu 
<iavo nesusjišjama išsiųsti ant 
8:40 vakare traukiniu, einan 
ėiu iš New Yurko j vukaru. 
dabar yru pristatomi i jn* 
kiltas violas per 24 valandas

Tokiuo pat budu kraut ii 
Neu Yorko, kun ne.u>prja 
ant 5:15 po piet ant išeinančio 
traukinio i vakaru*, dabar yra 
pristatoma t'hiragon po pietų.

įvairus Kristaus įstatyto* 
Katalikų Bažnyčios priešai be 
dieviai, laisvamaniai, socijali*- 
tai ir kiti stengiasi ją su
griauti ir nuo jo* lietuviu* ati 

- traukti. Daug Įmonių jie ati 
traukė nuo tiesos, ištvirkino, 

< bet veizint j jų jiastangas ir 
norus, tat išrodo maža. Kokių 
tai jie priemonių nevartojo! 

, LAatuviai ateinama gerai, kaip 
Dr. Aliupaa važinėjo su Deni- 
akiu, bu rusi r. kunigu, bet pas
kui tapusiu bedieviu. Į»o ko
lonijas ir prirodinėjo, kad nė
ra Dievo, nereikia balnyčių 
ir kunigų. Bet tas neįUug gel
bėjo jų tikslui atsiekti. Tuo-1 
met laisvamaniai pradėjo 
tverti nezalelninkų imrapija*.' 
vadindami jas tautiškomis | 
Taip .u pagelba Mickevičiaus 
Dr. ė<liu|Mis |iadari- Scrantone. 
Ten net nuo Katalikų nezalci 
niuksi buvo atėmę luižnyrią. 
Panašių parapijų bbvo |»teig< 
tt" oreestere. Pro v idence, Lau • Į 
rrncc. Bostone, Vestvillr ir I * 
t. Pradžioje, kol katalikai ne 1 
pažino laisvamanių tikslų, kol 
•erai nratdiirdavo kataliku 
kunigų nuo apsimetėlių, kol i

DAMCJUMA■



I ts CHICA60S UETUViy

Užsakymus siųskite šitų adresu:Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrado visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros.

BERGERIS AUGSTINA 
DUSTRIJAMSTUS

motery* jm- 
■j nnM|imu*ė

Washmgton, liep 
\ViMiati-iiH> vnlrtiji 
kongn-'iin nt.*tovu 
l‘< r;uTi‘. !“'• kmutr

Scnxiuj, .TO <L, tirpo* Ihm 
Tauto* Eoodn 7 akyriau* **- 
Mrinkima*, AuZmr Vartų po
ni p «vet„ S vnl. vakare. Sn«1- 
tinkiiiuin kvH’riami ne vien T. 
K. nariai, liet vM vratai- 
dieėiai. nėr manoma įrteigti 
Ijetuvo* Itaudonojo Kryiiatt* 
rėmėjų »kyriu*. Atriminkime, 
kati mitrų kolonija Siame <laly> 
ke jau toli atailiku*. tad vixi 
'Ulirti*kim>- prie dariai.

Valdyba.

kmouių minia ayunpo nuo
vada ir išreikalavo palino- 
*uoli *uareStnotų. I* miniu* 
|ui*i|fir>lę grūmojimai.

liet kiek |Milniikii> M'ržnntn* 
I .ah<*y iSėjo laukan ir nubarė 
*u*irinku*iu*. Paaakė, kad mi
nia negalinti Matyti poliai j-i 
tokių reikalavimų.

Žinom'.* iA«i*kir*tė.

Kriminali* triamaa todėl 
tam tikslui nuo «ave« ture*
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