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GOMPERSAS PROTESTUO
J A PRIEŠ PROHIBICIJA.
Sako, prohibicija veisia bolše
vikus.

HINDENBURGAS PRIDEN
GIA VOKIEČIU KAIZERĮ,

METAI-V0L. IV.

PER TRIS MĖNESIUS BU
SIĄ " S A U S A " .
Demobilizacija pasibaigsianti
rugsėjo 30 dieną.

No. 158

Kaizeris busiąs
teisiamas Londone
Vokiečiai tariasi taikos
sutarties reikale

TAIKOS KONFERENCIJA YRA PRIELANKI
KATALIKIŠKOMS MISIJOMS.

PATRIJOTIŠKAI PRALEIS
TA NEPRIKLAUSO
MYBĖS DIENA.

v
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By the order of the Fresident, A. S. Borle son, Postmaster Genami.

VĖLUOJASI ANGLIJOS
ORLAIVIS.
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FIELDMARŠALAS IMA ANT
Washington, liepos 5. — Ju
SAVĘS ATSAKOMYBĘ.
Washington, liepos 5. — Ka
ridiniam senato komitetui Arės departamentas paskelbė,
merikos Darbo
Federacijos Atsakąs ji s už karę su pra
jog Suv. Valstijų kariuome
prezidentas Samuel Gompers
džia 1916 metų.
nės galutina
demobilizacija
padavė raportą, kaip pragaiš
pasibaigsianti tik rugsėjo 30
tingai j darbininkus veikia
Londonas, liepos 6. — Field- dieną, š. m.
prohibicija.
maršalas Hindenburgas prane
Tad pasirodo, kad karės me
Gompers pavyzdžiui paima šė Vokietijos prezidentui Eto svaigalų prohibicija veiks
Michigano valstiją, kur gy bertui, idant šis painformuo
per sekančius tris mėnesius.
vuoja prohibicija ir kur po tų talkininkus, jog ne kaizeris,
Gi po demobilizacijos svaiga
SAKOMA, KAIZERIS BU
SVARBU VOKIEČIAMS
draug gyvuoja jau apie 40 bet jis, Hindenburgas, atsakąs
lai išnaujo bus leidžiami par
DALIS ITALIJOS RAUDO BUDAPEŠTE PAKARTA 43 bolševikiškų (radikalių) dar
SIĄS TEISIAMAS
už visą karės vedimą pradė
RATIFIKUOTI SUTARTĮ.
davinėti
per
kelis
mėnesius,
NŲJŲ VALDŽIOJE.
KAT>ETAI.
bininkų organizacijų.
jus 1916 metais.
LONDONE.
kol neimsiąs veikti prohibiciVokietija turi naują vėliavą.
Darbininkai linksta prie ra
Aną dieną Hindenburgas nu jos priedas šalies konstituci
Del maisto brangumo visur Daugelis žmogių nužudyta ir dikalizmo aiškiai matydami vyko Hanoveran ir apie tą joje.
Busiąs jis ten paimtas ir lai
s
u
k
i
š
t
a
.
Zurich, liepos 5. — Vokiečių
didelę darbdavių neteisybę.
pranešė Ebertui telegrama.
pakeliami streikai.
komas kalėjime.
Tuo tarpu prezidentaas Wilnacijonalis susirinkimas kaip
Tenai darbdavių
sąjunga
Reiškia, kad du žymiu vo sonas andai jau buvo pažymė
tfienna, lie;>>s .'. — Jš Bu
Londonas, liepos 5. — Laik šiandie pradės svarstyti tai
viešai stipriai paremia prohi kiečiu pasirengusiu pateisinti j ę j°g n e demobilizacijos pa
Rymas, liepos 5. — Radika
dapešto gautu žiimj, jog tenai
bicija, bet privatiniai į savo kaizerį. Pirmiau už karę visą baigos jis negalįs panaikinti raštis Daily Mail rašo, jog bu kos sutartį, anot gautų žinių
liai gaivalai eentralinėj Itali
b» Iševikų vaidiia pakorė 40 namu parsitraukia svaigalu
vęs Vokietijos
imperatorius iš Weimaro.
atsakomybę
pasiėmė buvęs prohibicijos.
s
joj paskelbė generalį streiką
kadetų ir tris jų ofieierua.
Spėjama, kad susirinkimas
Wilhelmas Hohenzolleru iš 0vežimus.
kanclieris Bethmann-Hollweg.
del maisto brangumo. S t r i k a s
Daugel
miestuose
pardavi
jau pirmiau yra aptaręs suv
palietė miestus Faenza, Anco-Į v . \ n o m i « * k w y t o •»•<> prie
Tokia darbdavių hypokrizi- Dabar tą daro Hindenburgas. nėjama alus su 2.3-4 nuoš. al landijos karės laivu busiąs
:
V
tartį. Dabar paliks tik ją pat
p -iG. >bolševikams, ja darbininkams baisiai nepa
na ir kitus Romagna apskrityj: š ninkams
Tas
talkininkams
labai koholio. Teisdarystės departa paimtas čionai ir uždarytas
kalėjime, kur laikomi didžiaur virtinti ir susimainyti su tal
Šiandie nėra sunku darbi 1 iitrie ten b n / j pakilę ir buvo kenčiama. Bolševikiški agita svarbu.
mentas įsakė tuos alaus par si šalies prasižengėliai.
kininkais.
ninku minias sukurstvti. Tuo neginę paimti telegrafų ir te- toriai darbininkus intikrina,
davinėtojus patraukti teisman.
ir naudojasi visokio plauko iuonų ofisus ir buvo brmhar- kad kuomet valdžia pateksian PERUVIJOS REVOLIUCI- Teismas tad nuspręsiąs, ar ga Tas pat laikraštis pažymi, jog
Nauja vėliava.
'.'avę
centrą
I
i
bfl.-evikų
val
soči jai istai. Neva jie skelbia,
ti bolševikams, tuomet išnyk
JONIERIAI PAGROBĖ
lima taip elgties, ar toks pa buvęs kaizeris mirtimi nebus
Susirinkimas Weimare 211
džios
ofisą.
kad streikas reikalingas del
stančios tokios ir kitokios ne
sielgimas nesipriešina karės baudžiamas, jei jis bus atras balsais prieš 89 priėmė naują,
PREZIDENTĄ.
Kadetus su oficieriais bol teisybės. Darbininkai klauso.
maisto brangumo ir del kito
meto prohibicijos .įstatymui. tas kaltas. Talkininkai parei Vokietijos respublikai vėliavą.
ševikai buvo laikę užstate. Tad Toliaus Gompers pažymi, kad
kių darbo žmonių reikalų.
Lima, liepos 6. — Peruvija Nes sulig to įstatymo leidžia kalausią, kad jis butų ištrem
Tautinė vėliava bus juodaBet visiems gana aišku, jo- nesunku buvo juo s nugalabin- kuomet mirusio milijonieriaus respublikoj gyvuoja nuolatinė ma pardavinėti gėralus, ku tas į kokią nors salą, kaip raudona-auksinė.
gei jų tikslas šalyj sukelti ti.
Morgano palįkti svaigalai bu revoliucija tarpe dviejų poli- riuose nėra daugiau kaip pusė kituomet buvo padaryta su
Iš kai-kurių Prūsijos mįejsBolševikų valdžios galva vo pardavinėjami, vienas iš tikinių partija.
Napoleonu.
suirutes ir nors išdalies pa
vieno nuošimčio alkoholio.
jt$. pranešama apie didelį, bol
Tarptautinis
"faTkinihkų-^tefBelą
Kun
paskelbė
p
r
o
k
^
m
a
^
t
r
o
į
^
darbdavių
tu
svaigaimti savo rankojyaa Š8iies> val
Savo keliu dar kongresas
Andai revoliucijonierių ka
ševikų nerimavimą. Visur jie
ciją, kurioje jis sako, kad su lų nusipirko už $40,000. Tuo
smas
sakoma,
teisiąs
ne
vieną
dymą.
reiviai užpuolė prezidento rū tariasi klausime, ar leisti par
kelia streikus ir riaušes. *
savo
priešininkais
jis
pasielg
kaizerį,
bet
taippat
ir
buvusi
tarpu tasai pat darbdavis vie mus ir prezidentą Pardo pa davinėti alų su 2.3-4^nuoš. al
Pakilus streikui Romagna
be
jokios
atodairos
ir
suksiąs
¥
vokiečių so e to įpėdinį.
šai darbuojasi, kad darbinin ėmė nelaisvėn. Prezidentu pa koholio.
apskrityj socijalistų vadai tuo- .
;...
VOKIEČIAI SĖBRAUJASI
Talkininkai
pareikalausią
kas
negalėtų
išleisti
nei
vieno
iaus
<ravo
viršų
ir
užgrobė
l
o
.
!
"
"
?
*
*
™
*
t'irdi,
reikia
apstatė Leguia, savo šalininką.
SU RUSŲ BOLŠEVI
jaus gav
saugoti
proletarijatą.
nikelio alui. Sako, jog alus
Berlynas, liepos 5. — čia Olandijos išduoti jiems buvu
Šalyj pakilusi dar didesnė
KAIS.
kales valdžias kai-kuriuose
sį
kaizerį.
abelnai manoma, kad į kelias
Daugelis nužudyta ir sužeista. kenkiąs žmogaus sveikatai ir betvarkė.
miestuose.
jo kišeniui.
sekančias dienas talkininkai
Londonas, liepos 6. — Po;
Nesenai tas apylinkes buvo
Birželio 24 dieną Budapeš
5
MILIJONAI
VOKIEČIŲ
paliuosuosią visus vokiečių ka
Ant galo Gompers pažymi,
karės vokiečiams labai reika
aplankęs karalius. Visur jam te buvo įvykę dideli sumiši
rės nelaisvius.
KELIAUSIĄ ARGENTI
linga visokia žalia medžiaga..
išreikšta prielankumas. Bet mai. Žmonių minia buvo paki kad jei šioj šalyj bus lemta
NON.
Vokiečiai tikisi pasipelnyti i s
šiandie darbininkai ten eina lusi prieš bolševikus. Gatvėse bolševikiškai propagandai pra
VILLA LABAI ĮŠIRDĘS
bolševikiškos Rusijos.
išvien su raudonaisiais gaiva imta dirbdinti barikados. Su siplatinti, dalis atsakomybės
PRIEŠ AMERIKONUS.
Buenos Aires, liepos 5. —
Tad vokiečių valdžia Mas
lais.
kilusiems pagelbon atėjo trys turės kristi ir ant prohibicijoMineola,
N
.
Y.,
liepos
5
Šalies vyriausybės organas La kvon pas bolševikus siunčia
monitorai upėje
Dunojuje. nistų.
Streikas mieste Ancona.
(anksti ryte). — Anglijos mil
Del amerikonų jis kėsinasi Epoca praneša, kad Argenti komisiją užmegsti prekybos
(Šitie ėmė apšaudyti bolševikų
žiniškas
orlaivis
R^34
čia
lau
Didelis streikas ypač pakilo centralį ofisą.
OLANDIJA IŠDUOSIANTI
non atkeliauja vokiečių komi ryšius su bolševikais.
prieš
savo
brolį.
kiamas. Del miglų, kaip pra
mieste Ancona, kur yra visas
sija patirti sąlygų su tikslu
KAIZERĮ.
Bet vargiai vokiečiai pelnys
Bet sukilimas
nepavyko.
nešama,
jis
vėluojasi
pasiekti
anarchistų lizdas.
Washington, liepos 6. — šion šalin pasiųsti 5 milijonus nuo bolševikų kokios nors me
Bolševikai daugiau šimto žmo
Amerikos
pakraščius.
Vyriausybė imasi militariLondonas, liepos 6. — Čia
džiagos. Nes patys bolševikai"
Gauta žinių, kad žinomas vokiečių išeivių.
nių suareštavo. Paskui už tai
nių priemonių, kad apdrausti pakorė kadetus.
gauta neoficijalių žinių, kad
laikąsi kaip ant vištos kojosi
plėšikų gaujų vadas Meksiko
ramiuosius gyventojus nuo so
PIRKITE KARĖS TAUPY je, Vi 11a, begalo įširdęs prieš PREZIDENTAS PASAKĖ Sumulkinti bolševikų darbi
Kadetų pakorimui bolševi Olandijos vyriausybė talkinin
/
cijalistų siautimo.
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S.). amerikonus. .
ninkai nedirba, tinginiauja.
KALBĄ.
kai buvo padirbdinę specija- kams išduosianti kaizerį.
Be darbo juk nepagaminsi jo
Nebereikalo. Amerikonai ne
les kartuves Kossutho gatvė4 žmonės užmušta.
Washin£ton, liepos 5. —Pre kio daikto.
. ]M
leido jam užimti miesto Juje.
Imoloj, už 20 mylių nuo Bozidentas Wilsonas vakar ant
arezo, Meksikoje.
Taip bolševikai ir nugalabi
logna, prieš pakilusias darbi
no tuos jaunuolius.
Vilios pašėlimas taip dide laivo George Washington pa SPARTAKAI IŠMUŠTI I š
ninkų minias pašaukta kariuo
HAMBURGO.
lis, kad jis savo kareiviams sakė kalbą į kareivius ir ju
Belą
Kun
perspėtas.
menė.
įsakęs žudyti kiek,vieną ame rininkus.
Pastaroji prieš riaušinin
Italijos leitenantas pulkinin ŠVENTASIS STOVI UŽ PA Bažnyčios pralotų. Buvo ir rikoną, patekusį jų rankosAnt laivo paminėta Nepri Valdžios kariuomenė užėmė..
kus pavartojo šautuvus. 4 žmo kas Romanelli, vienatinis tal
NAIKINIMĄ BLOKA
Apaštališkas delegatas Suv. na. klausomybės diena.
miestą.
nės užmušta ir daugelis su kininkų atstovas Budapešte,
DOS.
Valstijose, arkivyskupas BonJis mirtimi grūmoja net sa
žeista.
zano.
pranešė ungarų bolševike val
Londonas, liepos 3. —Spar
vo tikram broliui Hipolitui,
Taikos
konferencija
prielan
Laikraščiams pranešama, jog džios galvai, Belą Kun, kad
Katalikiškų misijų reikale
takai (vokiečių bolševikai) per
kurs yra prielankus ameriko
kiai
atsineša
į
katalikų
Šventasis
Tėvas
pasakė
tarp
raudonųjų propaganda smar talkininkai ilgai netoleruosią
visą savaitę valdė ir teroriza
nams.
misijas.
kitko:
kiai platinama Bologna, Ra- tokio žvėriško bolševikų pasi
vo Hamburgą.
Tomis
dienomis
jis
su
savo
' * Paryžiun mep buvome pa
venna, Florence, Forli ir ki elgimo, kuomet be jokio s ato
Bet liepos 1 dieną juos iŠ
Rymas, liepos 5. — Šventa siuntę didžiai garbingąjį Ry kareiviais užpuolė
miestelį
tuose miestuose. Visur valgo dairos žudomi priešbolševimiesto išmušė Eberto pasiųsta
sis Tėvas Benediktas XV už mo kurijos pralotą katalikiš San Andrės. Suėmė 40 žmonių
mų daiktų krautuvės plėšia kiški žmones.
vakar turėjo trumpą kalbą kų misijų reikalais. Dabar y- namjnės gvardijos. Visus nu
Nepriklausomybės
diena, kariuomenė kuriai vadovauja
mos ir naikinamos.
Belą Kun pulkininkui tuo(allocution) į Šventąją
Kar ra malonus daiktas jus pain žudė. Nužudė ir miestelio ma liepos 4, Chicagoje praleista gen. Lettow-Vorbeg.
Gi Romagna apskrityj soci- jaus atsakęs. Girdi, ungarų
dinolų Kolegiją reikale ap
jorą.
labai patrijotiškai ir sveikai, Kariuomenė miestą užėmusi
jalistai įkūrę sovietų valdžią. sovietų valdžia negalėsianti draudimo katalikiškų misijų, formuoti, jog tasai žygis pa
San Andre yra už 20 mylių be jokių nereikalingų trukš- be didelių mūšių.
patenkinančius
Del maisto brangumo ir ki pakęsti, kad svetimi maišytų- ypač buvusiose Vokietijos ko- tiekė mums
mų. Raudonieji gaivalai nevaisius. Taikos konferencijoje nuo miesto Chihuahua.
tokių svarbių priežasčių Itali si į vidujinius ungarų prole- lionijose.
dryso pasirodyti su
savo WILLARD PRALAIMĖJO
su skaisčia dvasia atsinešamą
ją gali paliesti bolševikiška tarijato reikalus.
"MŪŠĮ.
Konsistoriume (susirinkime) į mūsų misijas.
PRANCŪZIJA PAGERBS " t r o š k i m a i s " pasidaryti sau
rykštė, kuri yra didžiai skau
Pulkininkas Romanelli, be
dalyvavo daugiau 20 kardino
" dangų".
ŽUVUSIUS AMERI
"Kuomet šiandie karė pasi
di Dievo -bausmė už žmonijos to, buvo protestavęs prieš ko
lų, daugelįs arkivyskupų ir baigusi, mes maldaujame Die
Toledo, O., liepos 5. — Va
Parkuose žmonės praleido
KONUS.
prasižengimus.
rimą kadetų. Bet bolševikai
vyskupų ir kitų augštesnių vo malonės išklausyti mūsų
šventę. Įvyko daugelis pątrijo- kar čia įvyko kumštininkų
nepaklausė protesto.
imtynės. Kumščiavosi čampiParyžius, liepos 6. — Pran tiškų susirinkimų.
troškimų," kad blokada, kuri
Washington, liepos 6. —
Talkininkai imsią veikti.
Buvo labai šilta diena. Tad jonas Willard su Dempsey.
pasiųsti kariuomenę, jei bol atnešė badą ir daugelį visokių cūzijos vyriausybė Picpus ka
Keliuose rytiniuose miestuose,
Pastarasis laimėjo ir gavo
butų pinėse, kur palaidota daug a- daugelis žmonių maudėsi.
kaip tai Bostone, Hartforde ir
Iš Paryžiaus pranešama, jog ševikai nepertrauksią vartoję nelaimių, kuoveikiaus
kumštinįnko čampijono vardą.
kituose, aną dieną siautė dide taikos konferencijos vyriausio savo žvėriškųjų taktikų su sa panaikinta
ir kuoveikiaus, merikoniškų kareivių, nutarė
Bet Willard laimėjo 100
li karščiai. Termometras rodė ji taryba yra nusprendžiusi vo priešininkais, katrie nesu kiek tas yra galima, visi karės pastatydinti monumentą tų PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). tūkstančių dolierių.
kareivių pagerbimui.
daugiau 100 laipsnių šilumos. \ Ungarijon prieš
bolševikus tinka su bolševikiška valdžia. nelaisviai paliuosuoti. jt

Žveriški raudonųjų darbai
Budapešte

/
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Vedamoji Minti*.

Šių laikų politinio lietuvių
judėjimo vedamąja mintim yra, a r bent privalo būti—telkti
krūvon visus žmones ir gabu
mus, kurie tik nepriklauso
mos Lietuvos idėjai tarnauja.
Lietuviai, k a i p ir visi žmo
At NEWS-STANDS 2c A COPY
Adverti>ing m t c s on appllcation
nės, n ė r a vieno nuoinoniavimo. Dei daugelio dalykų jie
LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS
nesutinka, nuomonėse skyriasi. Sutelkti įvairias nuomones
nėra lengva.
E i n a kasdieną išskyrus ncdėldienius. bendram darbui
P R E N U M E R A T O S KAINA:
K a r t a i s esti garbingų ir ga
Metams
.
...
$5.00
i
K
Pusei Metų
$3.00 bių vadų, kurie įstengia įvai
P r e n u m e r a t a mokas! iškalno. Lai rias nuomonių grupes pajung-.
k a s skaitosi nuo užsirašymo dienos ne t i saviems pienams,
bendrai
n u o Naujų Metų. Norint permainyti
Prezi
"adresą visada reikia prisiųsti ir senas idėjai tarnaujantiems.
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- dentas AVilsonas
mokėjo šią
k a n t krasoje a r exprese "Monty Order"
sali karės laimėjimui siivieny
a r b a įdedant pinigus į registruotą
ti. Lietuvos Prezidentas Sme
laišką.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. tona gabiai moka s u t r a u k t i į1800 W. 46th St., Chioago, III. vairias partijas ir skirtingų
pažiūrų žmones Lietuvos val
Telefonas McKiuley 6114
stybei kurti.
LKTHl'AMAN DAILY FllLEND
Published Daily Exeept Suiulays toy
DRAUGAS P U B U S I l l N G OO., Inc.,
1800 W. 46th St., < aica«o, Dlinols.
T E R M S O F SI liSCRDPOTON
One Y e a r
"• • $5-00
Kix Months
• . . . $3.00
Thursday's Edition
$2.00
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J a u suvirs keturi metai p r a 
slinko, kaip karės atvyti į to
limą Rusijos šiaurę, Archan
gelską. Suvirs keturi šimtai
lietuvių čia apsistojo su viso
mis šeimynomis. Įkirėjo labai
jau lietuviams čionai gyventi,
ypač įkirėjo t a s tolimojo k r a š 
to nepriprastas oras. Daugu
ma lietuvių, būdami su silp
nesne sveikata, neišker^ė to
oro ir p i r m a laiko persiskyrė
su šiuomi pasauliu. UžsHikusiųjų čionai lietuvių visas pa
skutinių laikų rūpestis yra,
kad butų galima tik kuogreičiausiai išvažiuoti. Bet, k a i p
ant nelaimės, iš čionai j o k i u
būdu negalima išsikraustyti.

nuo gegužio 5 d., š. m. iki 18 c
Registracija, bedarant, Suvie
n y t a Komisija, vėl įteikė (ge
gužio 13 d., š, m.) tokį p a t
prašymą Britanijos pasiunti
niui Lindlei. J i s a i
atsakė
š i a i p : " k l a u s i m a s kaslink iš
vežimo pabėgėlių iš Archan
gelsko esąs pakeltas apsvar
styti Anglų valdžioje, bet kol
kas n ė r a laivų. J e i jie pribus,
tai p i r m a reikės kariuomenę
išvežti, o j u m s negaliu paža
dėti."
Susirinkimas.

Nedėlioj, gegužio 18 d. Dar
bo Biržos Imte įvyko Archan
gelsko lietuvių pabėgėlių viGeležinkeliu išvažiuoti nega- \suomenyškas
susirinkimas.
Įima, nes už 160 v a r s t ų nuo Lietuvių- susirinko suvirs di
Archangelsko
randasi
karo šimtu.
Prasidėjus
susirinkimui,
frontas, k u r eina baisi kova su
bolševikais. Rūpinomės išva- pirmininkas apsakė kas pa
d a r y t a iki šiol ir plačiai pa
žiuoti juros keliu.
aiškino apie grįžimą Lietuvon.
S u t a r t i s su latviais ir estais. Vėliaus sekė a t s k a i t o s : Komi
Kaslink to išvažiavimo. Lie- teto Šelpimo ir kitokios išlai
tuvių Komitetas
pastaruoju dos p e r 6 mėnesius. Suaukota
laiku suėjo į sutartį su lat 735 rub., išmokėta: pašelpų, teviais ii* estais. Latvių čionai l e g f r a m a i , r e p r i s t r a o i j a , u ž b u t ą
gyvena 1,500 ypatų, o estų ir tt. 807 rub. ir 98 kp., neda300. I r jie visi taip-gi nori teklių 72 rub. 98 kp. Nedatekgrįžti į savo k r a š t u s . Suvie lius padengė p. V. Vegis. P a 
nyta delegacija lietuvių, lat aiškinta, kad nuo gegužio 5 d.
vių ir estų, balandžio 17 d,, š. iki 18 d. užsiregistravo 232
m., įteikė p r a š y m ą vietiniam vyrai, 110 moterų ir 58 vaikai,
general gubernatoriui, kad bu iki 10 metų amž.; išviso 400.
tų pasirūpinta p a v a s a r i u i iš Užsirašė 15 vyrų baltgudžių, 9
aušus įr ledams išėjus, išvežti moteris ir 3 v a i k a i ; lenkų ('•
iš Archangelsko pabėgėlius. vyrai, 1 m o t e r i s ; žydų 3 vy
Žinoma, buvo p r a š y t a , kad pa rai, 1 moteris. Visi viršminėti
bėgėlius vežtų veltui, nes jųjų užsirašiusieji skaitosi Lietu
tėvynes vokiečiams užimant, vos piliečiais ir nori grįžti
rusų valdžia liepė išsikrausty Lietuvon. Liko išrinktas ko
ti visiems gyventojams, ypač mitetas tolesniam d a r b u i : pirvyramą nuo 17 iki 45 m. T a i p  min. J u o z a s Markevičius, pagi ir kiti gyventojai nepano gelb. Adomas Valis, raštinin
rėjo pasilikti po vokiečių glo kas Vincas Vegis, pag. Ant.
ba, ir, apleidę savo namelius, Tyškus, iždininkas P e t r a s BaL
atvyko Rusijos gilumon, kur tušis.
prasikaltėliai būdavo siunčia
Baigianties siisirinkįmiu' pa
mi. Po keletos dienų g a u t a s d a r y t a rinkliava visuomenės
a t s a k y m a s : " N ė r a garlaivių, o reikalams, surinkta 1,039 rub.
jei ir butų, {ai n ė r a anglių ku 65 kp., is kurių tapo atmokė
rui; reikia laukti kol bolševi ta p. V. Vegiui 72 rub. 98 kp.
kai bus pergalėti. T a d a galė ir už butą susirinkimui 25 rb
site grįžti t ė v y n ė n . "
Kiek užsiregistravo.
Registracija.
Registracija įvyko pačiame
Lietuviai, nepasitenkindami miesto centre a n t
Troicki
tokiu atsakymu, išgavo pave prospekto No. 72, kame davė
lijimą ir p a d a r ė registraciją vietą tautietis p . Galinaitis

Bėda su Amerikos lietuviais.
J i e neišaugino autoriteto, ku
rio butų palinkę klausyti. Pri
sieina iLirbti su tokiais žmo
nėmis, kokių turime. Partijų
susitelkimas ir bendras darbas
tėra galimas, kuomet partijos
žmonės brangina etikos dės
nius, padorumo prisilaiko h
sanžiningai
elgiasi. Galima
nuomonėse skirtis, už nuomo
nes kovoti. Padoriais budais
Taikos Konferencijos pirmi- i k o v a ' į t i k i n i m ų
skirtumas
m
ninkas ir pirmininkas P r a n c u - i > '
naturalis
dalykas
ir
zijos ministrų p. Clemeneeau bendrai idėjai neužkenkia. Aofieijališkai
įteikė Lenkijos merikos lietuviai, kokių nuo
ministrų
pirmininkui
p . J . monių jie nebūtu, visuomet pa
Paderewskiui taikos sutartį. taikytų nepriklausomos Lietu
bendradarbiauti,
P r i e sutarties buvo d a r ir vos idėjai
raštas. Panašiuose
atsitiki jeigu padorumo taktikoj laiky
muose visuomet būva taip tųsi.
Bet... Visuomet tas nelaimiu
p a t : prie knygos arba doku
gas bet! Amerikos lietuviai
mento d a r būva raštas.
T> 4 ,
v.
, .
v .,
neišaugino vado, kuris mokė
Bet tas rastas dviem zvilg-kltų skirtingų
, . ,.
nuomonių žmones
sniais turi rūpėti ir mums l i e- j
pataikinti, negi visos partijos
tuviams. Pirmiausiai p . Clepadorumo prisilaikyti išmoko.
menceau rašo lenkams, jog
Krikščionys demokratai nie
nuo senai yra reikalaujama,
kad tautininkų nekaltino no
k a d naujai į si k u r i a m i viešpa
ruose Lietuvą parduoti, nors
tija arba nors įgijanti žymių
jų daugelį klaidų mato ii) ži
plotų, kurių pirma neturėjo,
no, kurias galėtų interpretuo
t u r i gauti kitų viešpatijų pri
ti; kaipo žingsnius prieš Lietu
pažinimą.
vos nepriklausomybe. J i e nei
Lenkija jau gavo Prancūzi vienam tautininkų vadui nejos ir kitų talkininkių pripa užnietinėjo nocą Lietuvos par
žinimą. Taip dalykams esant duoti, nors gerai žino tūlu as
nebuvo priežasties jai sakyti, menų keistus pasielgimus. J i e
kad neprigulmybės pripažini mokėjo bendrai dirbti su dr.
mas y r a reikalingas. Tečiaus Šliupu, kuomet tautininkai jį
Lenkija yra labai dėkinga po Washingtonan siuntė nors tas
nui Clemeneeau už šitą pama viešai ir privačiai karės tai
kinimą. J i s pažymi s k i r t u m e fo nesidrovėjo skelbti, kad
t a r p Lenkų, iš vienos pusės, j krikščionys demokratai
vra
Lietuvių ir Lkrainų iš kitos |p r 0 -vokiečiai. Lygiai
taip,
pusės. Rašydamas lenkams p. k a i p d a b a r tautininkai nesiCtemenceau duoda suprasti drovi krikščionims demokralietuviams, kad m u m s negana tams ir jų veikėjams primetiy r a apsiskelbti neprigulmin- nėti pro lenk iškurną.
Girdėjau bolševiką šaukiant.
gais. Dar reikia, kad tą neKuomet tautininkai
viešai — Ką, j u s lietuvių kariuome
prigulmybę pripažintų tlidėsės skeli ra įvairius prasimanymus nės užsigeidėt? K a m ji rei
pasaulio viešpatijos.
apie krikščionis demokratus ir kalinga? K a r i a u t i prieš Lie
Mes nelabai tikimės, kati jų žmones, aišku, kad }'o išsi- tuvos vargdienius? Apginti
Prancuzija mus pripažintų. Bet j žada tojo padorumo, kuris su- ponų dvarus? Šaukiate, kad
musų viltis y r a Amerikoje. gyvenimą padaro galimu. Ne laisvę ginti. Melas. J u s ne lai
Ne Prancūzija vokiečius įvei padoriom- žmonėms pasitikėti svės norite, bet žmonių krau
kė, ne Prancūzija nei Lietuvos negalima ir turi ateit', memen jo. Štai k o norite!
neprigulmybę pripažins.
Ne tas, kuomet nepadori taktika
Ne ką su tokiais padarysi.
Prancūzija, tik Amerika, ka bendradarbiavimą p a d a r o neKuomet K a p s u k a s Lietuvon
riavo už pavergtųjų
tautų <»•alimu.
atsivedė burliokų, raudonuo
laisve. A m e r i k a ir Lietuvos ne
Bet vienybės reikia. T a d
sius Lietuvos vergti, žmonių
prigulmybę pripažins.
vedamąja mintim i r obalsiu
kraujo lieti ir Lietuvos žmo
privalo
būti
—
telkti
visas
A n t r a s mums skaudus da
nių t u r t u s vogti — jie nieko
lykas pono Clemeneeau rašte padorias jėgas ir žmones Lie nesakė. Kuomet iš Rusijos,at
y r a tas, kad ten paminėta ne tuvos nepriklausomybės dar vykę kiniečiai lietuvius sker
vien Lenkijos žydai, bet ir ki bui. Bendram darbui tautinin dė, tas irgi t a i p reikėjo. O
tos nelenkiškos tautos ten kai, lygiai k a i p kitų nuomo kuomet Lietuvos dvarininkai
kančios Lenkijai.
Paminėta nių žmonės, pageidautini; bet ponai parsikvietė lenkų ka
net tautiniu ginčų karštybė, užvis pageidautina, kad jie sa riuomenę jungą Lietuvos žmo
t a r p lenkiškai ir nelenkiškai vo padorumą, mokėjimą su nėms uždėti, jie ir-gi nei žo
kalbančių Lenkijos gyventojų. gyventi paiodytų. .
džio.
Bet kuomet lietuviai
Tų nelenkiškų Lenkijos gy
rengiasi savęs ir t u r t ą ginti,
ventojų tautybė neminėta.Teks
tuomet jie šaukia, k a d nege
lenkams žymu* skaičius vokie
rai.
čių. Bet a r tik vienų vokieLietuviai nesirengia nei Ru
ciųf Žinant, k a i p godžiai len
sijos, nei Lenkijos užkariauti^
kai savinasi Suvalkiją, mums
bet tik savo žemę nuo sveti
skaitant prancūzų ministerijos
UNITED SEAIE&
mųjų apginti. Bolševikai sa
pirmininko laiške šiurpu da
COVERKMBHT
ko, k a d t a i p negerai. Bet kuo
rosi.

Lenkija.

.

Iš Lietuvių gyveninio
Archangelske,
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savo raštinėje. Manoma, &ad
ateityje ^en bus ir komiteto
posėdžiai. P a s t a r u o j u laiku,
Turimo gėrį išteklių iii} knygų:
gegužio 20 d., t a p a t i Suvie1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę
30c
ny Komisija pasiuntė telegra
2. Patarmės Moterims
• 15emą į Londoną p a s savo atsto- j 3. Krikščionybė ir Moteris
5c.
vus, p r a š y d a m a , k a d jie rū 4. Gyvenimas Šv. Stanislovo
20c
pintųsi kaip nors su anglų 5. Girtuoklio Išpažintis
20c
valdžia išvežti lietuvius iŠ Ar 6. Katra neišmanė? Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La
changelsko Lietuvon. Kiek lai
bai lengva sulošti
%
5c
8c
ko atgal buvo siųsta telegra 7. Marksas Antrasis
• 5c.
ma Lietuvon tuo pačiu tikslu, 8. Ara yra Dievas?
5c
bet kol kas atsakymo negavo. 9. Giordano Bruno
5c
Daug vargo, d a u g širdies 10. Koperninkas ir Galilėjus
11. Į soeijalistų rojų
?
5c
skausmų tiems, kurie y r a at
12 Soeijalistų norai ir darbai
5c
keliavę iš Anglijos, palikę sa
13. Revoliucijonierių tarpe
5c
vo šeimynas ten. D a b a r anglų 14. Apie Apšvietą
25c
valdžia užsispyrė neleisti jų
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją
75c
grįžti p a s savo šeimynas. J ų
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
y r a apie 150 ypatų. J i e visi
imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
užsirašė važiuoti Lietuvon.
dalykus
50c

Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai

Liūdnos mintys.
P-as V. Vegis rašo m a n t a r 
pe kitko, kad pavasariui išau
šus ir ledams išėjus mūsų grį
žimo tėvynėn viltis neišsipil
dė. Matomai prisieis laukti
pakol a t s i d a r y s frontas, jeigu
neateis mums pagelba iš talki
ninkų a r b a mūsų brolių ame
rikiečių ir Lietuvos gyvento
jų. Tokis mūsų čionai padėji
mas. Pasiilgome savo tėvy
nės, kenčiančios Lietuvos, bet
mes niekuo jai negalime pagel
bėti, nes esame a t s k i r u nuo
viso pasaulio. Nemažai butu

wJ
Nedėl
m., įvyį
mokslo
j a u s paj
gramas f
vakarai
šiems 8|
m a s lab
Visą
kyklos
užduotis
Ypatmę
dainavol
t. "Li<
lis," "
gi anį
D r i l l " ij
suloštas!
delis:
sas pr<
įspūdį,
mergai t |
kaip
tai net
ką tai n|

.1
*.'!

Daina be galo
20c
Scenos įvairumai
,
40c
Dangus'brangus. . Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
lomas teatrų mėgėjams.' Kaina
20c
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c
Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto
35c
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
čių mylimą rūtelę
15c
Auštant. Eilės J. Mikuckio
35c
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio.
25c
Vamzdys. Eilės
15c
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio
je knygoje
80c
Amžiaus

galas

Ponsko

Piloto,

kuris buvo sudžia Viešpaties

Revizorius, penkių veiksmų komedija

Šiais

10c

ka

50c

sekantu
Š vyto r ii
•m m

4,

*i Amerikiečiai
peštukai' \
tarė vienas pažįstamų. " T i k
žiurėkie. P r i k a l b i n k lietuvi,
k a d geras, už tuščią nieką
peštis. J e i g u jie mušas, tai
vien už principus, del skriau
dos, a r kuomet įširdę. Ne taip
pas. amerikiečius. J i e pešas
del sporto, del pasismaginimo:
P a s juos esama net profesijonalų peštukų, kuriems už
mokėk, t a r pešis, kol vienas
l i k s be sąmonės. A n a dabar
pilni laikraščiai apie busimas
muštynes tarp x "VVillard'o ir
Dempsey. J i e d u a b u miklinasi, kaip geriau žandan skelti.
Susitiks, pasipeš, vienas liks
be žado, žiopsotojai suneš pi
nigo. P e š t u k a m s pelnas. Bet
kam iš to n a u d a ? O d a r tūli
sako, k a d lietuviai peštukai 1
Tepasižiuri į amerikiečius.''

" L i e t u v a " vis d a r klausia,
a r Vilniaus .užėmimas nėra
ganėtina priežastim š a u k t i vi
satinį seimą. Geriausiu a,tsa'kymu galėtų būti nesenai buvusis tautininkų seimas Chicagoje. Kokią gi intaką jis
p a d a r ė Lietuvos santikiams
pagerinti, kiek naudos j i s atneiė fjoiitiniu ŽTUgania? Ifteko.

v

* v • J

Mazaici
ŽupkiutĮ
mickas,
vardausl
P o is
vo suteil
pasielgii
kyraąsi

s

V

P.

2ibi

dalį už
Ant gi

J. B.
taikintai
vus leis
mokslą,
naudiių
ragino
Lietuva.
Vakai
va, tėvyl

UAJ
Šioje

dasi nei
tomą
Nors
mas ir
gyventi
labai dij
karčiais |
ti orą.
retokai
veik vii
j a med(
lietuvių
d a u g t(
skurusii
tik jei
delio
tai ir

Vienok manau, k a d lenkų
Lietuvon įsiveržimas y r a ga
nėtina priežastim " L i e t u v a i "
ir abelnai t a u t i n i n k a m s liau
tis lietuvius kiršinti, užpuldi
nėti a n t katalikų ir jų vadų,
o bendroj sutartinėj gelbėti
Lietuvai visomis
išgalėmis.
Metas butų t a u t i n i n k a m s liau
tis akciją varius prieš Tautos
Fondą, šmeižti k a t a l i k u s Lie
tuvos p a r d a v y s t ė j i r pradėti
mokintis, k a i p kitokių įsitiki
nimų žmones p a g e r b t i reikia.
Štai ko iš tautininkų laukiu.

Turii
operaty
tų krai
dama ki

gim"

Blaivybė, tiesa, j a u užvieš
patavo. Bet k a d visų žmonių
protai but p a s i d a r ę blaivus —
toli gražu. Ne vien alkoholis
žmones temdina.

K a i p su blaivybe, taip ir
su kare. Ofidijaliai k a r ė pa
sibaigė, bet ginklai, k a i p barš
kėję tebebarška. Vieton vie
nos karės vienas laikraštis
suakaitliavo,
kad
pasaulyj
d a b a r eina 24 k a r ė s . į U su*
akaitliavtm d a u g i a u . Pamėgin
kit suskaitliuoti.

niol

Aleksonl

Vyt-auto Koncertinis
Maršas,
atminimui garsaus 'didvyrio ir kry
žiokų p e r g a l ė t o j o t i e s Ž a l g i r i u
55c

Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui
45c
čia jaunikaičių, kurie norėtų Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų
50c
pastoti Lietuvos kariuomene''.;, Sudiev—mazurka
40c
bet negalima iš čia išvažiuoti. Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas
70c
Dauguma a t s i r a n d a mūsų ka
DRAUGO ADMINISTRACIJA,
riuomenėj ir kitose eilėse, bet
1800 W E S T 46-th S T R E E T ,
CHICAGO, ILL.
negalima jų gelbėti, nes rusų
valdžia sako, kad pakol mū
Maistas.
veik pas kiekvieną y r a tiek,
sų tėvynė nepripažinta savyČionykščiai gyventojai gau kiek p a s laikraštininką popestovė valstija, tol jie mūsų
Dir ros.
tautiečių neišleis iš rusų ka na maisto per mėnesį.
riuomenės.'
T u r i u priminti bantis asmuo 28 s v. miltų, 1 >Kaip parvažiuosiu, pasaky
kaslink tų tautiečių veikimo, sv. kruopų, 1 sv. cukraus, ar siu daugiaus.
T a s P a t s J ū s ų Draugas.
pp. V. Vegio ir J . Markevi batos. (Žuvies kiek išsigali ga
čiaus. J i e nesigaili savo laiko li p i r k t ) , 1 sv. miltų 1 rub.
ir darbo. J i e m s rupi daugiau (10c), cukrus 3 rub. (30c). G ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
Sheboygan, W i s .
siai tėvynė. Lietuva ir tie iš šalies perkant moka už
Valdybos A d r e s a i :
vargstantieji lietuviai Archan cukrų ir 20 rub., už miltus 10
gelske. J i e suėjo su vietinių ir 12 rub. Mieste, žinoma, per
Pirm. Jonas Stauckas, M14
laikraščių redaktoriais į pažin ka mėsą, arkliena sriubai 6 rb. New York.
Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426
tį ir paskutiniais laikais p r a  ir augšoiau. Turtingesni per
dėjo tilpti ilgoki straipsniai ka, jei g a u n a ir jautienos ar So. lOth St.
apie Lietuvą bei santikius lie ba briedienos, nors ir atsieina Fin. eekr. Jonas Kuniginis, 1117
Alabama Ave.
po 20 rub. a r daugiau. Už
tuvių su lenkais.
. Prot. sekr. Kazimieras SmaiAteina " I š e i v i ų D r a u g a s / ' vištą, Archangelske moka 200 dziunas, 1017 Swifts Ave.
Iš jo svarbesni straipsniai rub.; kiaušinis 20 r u b . ; čebaIžd. Antanas Čižauckas, 1318
taip-gi tijpsta išversti rusų tai nuo 400 rub. ir augšeiau; New York Ave.
Kasos giob. Kazimieras Lukšis
kalbon. P-as Keršulis, taip-gi kepurės, k u r buvo po tris rub.,
daug pasidarbuoja.^ J i s gerai d a b a r y r a 200 rub. Nesvarbu, ir Jonas Jbcls.
Maršalka Pranas Daugirda.
s u p r a n t a anglų kalbą ir rašy kad brangu, bet svarbiausia,
Susirinkimai atsibūva kas antrą
kad negalima gauti. Rublių beba.
nedėldienį mėnesio.
•

met Rusija ir Lenkija kariau dės darbuotis prieš j u s : net
ja, k a d Lietuvą pavergus, jiems kaktos garuos.
tuomet bolševikai r a n k a s su
dėję tyli. "Kas gi jie y r a ir ko
Mintiju: k o k i o s bus pasek
jie n o r i t
; j ^ j |
mės, tautininkams
vadovau
jant, visų atakų ir užsipuldi
Fondo?
K u n . Kemėšis, \ matomai, nėjimų a n t T a u t o s
virto t a palinkusia liepa, ant Tautininkai sako, o jiems at
kurios visos oškos ir ožiai li siranda pritarančiųjų, k a d T.
pa. Žiuriuos, ir " V a n a g a s " F . atskaitų neišduoda, k a d T.
2-num. kun. Kemešiui
kad F . pinigai nenaudingai praš
kerta, k a d kerta... Tiek drą vilpiami, k a d T. F . p a r t y v i s
sukčius etc. Kurie dalykus ži
sos, tiek didvyrybės!
no, t a u t i n i n k ų ir jų pakalikų
leidžiamoms paskaloms netiki
Sakyk tu m a n : New Yorko ir aukoti neatšala: Bet kas
rajono seimas paėmė ir išne su tais^ kurie nežino, o auko
šė rezoliuciją prieš tautininkų ja?
laikraščius, kurie katalikus
Aišku, k a d tautininkai to
užsispyrė priversti prie to, kius nuo aukojimo atbaidyti
kad jie Lietuvą lenkams par nori. Gal nę vieną ir atbaidys.
duotų, ir tuo tikslu ne vieną Bet k a m iš to n a u d a ? Negaus
garbingą lietuvį apšmeižė. Ne aukų T. F., negaus nei kiti.
tik ką seimas protesto rezo K a m iš to s k r i a u d a : a r krik
liuciją išnešė, bet sykiu ir ščionims demokratams ar Lie
reikalavo,
kad
tautininkai tuvai ? Krikščionys demokra
nors sykį išdrįstų teisybę pa tai k a i p buvo, t a i p bus, bet
rašyti ir atšauktų savo šmeiž Lietuva pagelbos iš amerikie
tus.
čių mažai tesusilauks, nes m a t
tautininkai nori inkalbėti, kad
I r drąsa-gi seimo delegatų:
aukoti neverda.
tautininkai netik ką neatšauks,
E t jau, su tokia "politibet p r a d ė s koneveikti patį k » " !
,:
/
seimą ir jo delegatus. P a m a tvsite, k a i p tautipjukai p r a 

JLiMĖvčM,

m+—^m~^įp—

liepos

•

i
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veik ne j
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katalikil
lentyiKK
kiek n i
literatui
dvasinu
stengia^
I r kuri<
šios" a
gaila dl
Paviršul
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savo engėjus. Qena kentėti!
Jau keičiame nuo 1914 m.
Mes &nome, kas svarbiausi vi
sa kaltininkai ir mes jų nepa ČIONAIS YRĄ GERAS PRALIETUVIS GBABORIU6
•» * x
NEŠIMAS JUMS.
>••"
sigailėsime. Jei greitu laiku
mm
nenustos kilusios produktų
yra nemažai ir gerai susipraWAUKEGAN, ILL.
Atlieka visokias laidotuves
The Atlantic Cjoal Compakainos ir aplamai visų prekių
Itusių, todėl tų "laisvųjų" rakuopigiausiai. Turiu savo kgraIšalkę,
išnaikinti
"bolševl
ny,
Inc.,
nori
jams
pranešti,
kainos,
jei
nebus
iš
valdžios
bonus ir automobilius.
Nedėlioje, birželio 29 d., š. Įgučiai dideliais negali išaugti.;
Taipgi didesne dali guanų pam., įvyko vakaras užbaigimui
Pastaruoju laiku katalikai kų rojumi" Vilniaus darbinra- pusės imtasi griežtų priemonių kad jų kasykla New Greneva/
tjs tjirbastfe.
r» „A.mn ^ kai ir bedarbiai, nors bolšeVi ir jei ilgiau nebus išduodamos Fayette County Penna., jau
mokslo metų Šv. Baltromie- . • • j
turi Įsisteigę savo Centrų, po- kai labai. persekioja
' . už
. .kiek
. . duonos kortelės ir medžiaga atsidaro. Tipple yra jau gata
jaus parapijos mokyklos. Pro bažnytinėje
3307 AUBURN AVE.
svetainėje. Ten
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
vieną padarytą prieš jų val r ū b a i s , tai Žinokite draugai, vas ir kelias pusantros mylios bus palengvinimu del Jūsų aklų.
gramas buvo įvairus. Publikos tankiausiai katalikai rengia
Phone Drover 41*9
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
džią drąsesnį žingsnį, bet nie kad u. kimiausioje ateityje Vil taip pat pabaigtas, nauji ka dėjimo,
v
kuomet raidės liejasi J krū
vakaran atsilankė daug. Vi visokius vakarėlius, prakalbas
va,
kuomet
skaitai
ar
siuvi
ar
ra
• * » • • * • • • » • • » • • • • • • mįj^
ko nepaisydami ir bado verčia niaus gatvės bus lavonais rr.i- rai kasykloj įtaisyti ir loko- gai, tai tuomet yra lenktos, kad
siems atsilankiusiems progra ir tt. Dabar, užėjus vasaros mi kreipėsi prie Kapsuko šito
Jums akinių. Mano 15 metų
klotos. Mirtis alkanam nebai- motivas taip pat jau mainoj, reikia
patyrimas
priduos Jums geriausią
kaitroms, ne kas teveikiama. kiu slaptu (turbūt viešai bijo
mas labai patiko.
si. Tegu visas pasaulis žino, nekurie namai jau pastatyti patarnavimą u i prieinamą kalną
Visų programų išpildė mo Tik mūsų moterėlės dar vis jo, nes Vilniuje už pakėlimų delko eina kova. Mes mokėsi tiktai maineriams eiti ir gy net taip žemai net ir \8.49.
JOHN SMBTANA
kyklos mokiniai, kurie savo tebeveikia taip kaip ix p i r  numestos iš aeropliano prokla me už mirtį užmokėti mirtimi. venti.
užduotis atliko labai .gerai. miau.
Akių Specijalistas
macijos šaudo vietoje) laišku: Mes atrasime kaltininkus ir Anglių šioj kasykiioj rarin
ADVOKATAS
Štai birželio 1 d., prasidėjus "Mes Vilniaus darbininkai ir
Ypatingai
gražiai
vaikučiai
1801
S.
Ashland
A
T
.
Chicaco
me s jų nepasigailėsime. Mes dasi nuo septynių iki devynių
Veda Bilas Visuose Teismuose
Egmminas suteikiamas dykai
dainavo lietuviškas dainas, k. Mot. Sų-gos savaitėj, mūsų bedarbiai pasrrįžom kreiptis mirštame iš bado, temiršta ir pėdų aukščio labai gera apa
Kampas 18-tos gatvės.
Ofisas DidmiestyJ:
t. "Lietuva brangi," ''Ože Mot. Sų-gos 22 kp. toje savai prie Tamistog su laišku ir pa jie nuo alkano rankos.
3-čios
lubos
viri
Platt'o
aptiekoa
• 9 W. WA6HIXGTON STREET
čia ir viršus, nėra nei vandens
Kambarte 14, 16. 18, 17 ir l t
lis," "Žolynų Darželis*" taip tėje buvo surengus net tns reikšti mūsų nepasitenkinimų.
Kambaris *09
" J e i tamsta nori, kad visa ne gazo, kasykloj.
Tėmykite į mano parašą.
vakarus
su
prakalbomis
ir
ki
Tel.
Central 5478
gi angliškai "Spring Song
Valandos: nuo 0 vai. ifiryto Iki §
"Negaudami ligi šiolei duo tai neatsitiktų netolimoje at Yra likę stocko ant pardavi vai.
vakare.
Nedėlioj
nuo
8
vai.
Gyeetrfnsaa, « f S V . SSrd St.
Drill" ir kitas. Pabaigoj buvo tokiais įvairumais. Tuose va nos kortelių, neturėdami būdų eityje ir kad išviršiniai ir vi mo jeigu turi atliekamu pi ryto iki I I valandai diena.
Tel. Y*nds 4«81
suloštas dviejų veiksmų vaiz- karuose buvo žymių kalbėtojų, gauti rūbų, mes dėlto tai pa
duriniai priešininkai nebadytų ningu tai dabar geriausia pro
• • • • • • ' • • • « • • » • • • • • • » • ! • »W • • Sj
delis: " I r aš nepaisau." Vi-.kurie aiškino moterų reikalu? skirti badu-šalčiu mirti, mūsų
tamstos pirštais, kas jus esate ga ji įsigyti. Šerai yra po $50, ¥- ^ f ^ « i — m m » • » . — * • • • — .III
>•"•»
ir
skatino
visas
moteris
ir
žmonos ir vaikai nuplyšę, be —imkitės griežčiausių priemo vienas. Gali pirkti tiek šėrų
sas programas darė malonų
F. f. BIUDCHULIS I
įspūdį. Žiūrint, rodos, mažos merginas rašyties prie taip veik nuogi, tuo pačiu laiku, nių, kad išduotieji įsakymai kiek tiktai nori. Mes norime
e 1
Lietuvi! Advokatą*
mergaitės bei bernaičiai, bet prakilnios ir grynai katalikiš kaip mūsų priešininkai visu virstų darbais, kad butų sulai geru ir pastovių mainieriu tik
l / r e JRfle
Attorney at Law
Mfoterų Sąjungos.
kuo patenkinti—sotus, džiau kyta spekuliacija, nustatytos tai.
kaip užtraukia, uždainuoja kos
i
14>ft W. Monroe, OOT. Cbufc St.
3109 So. Morgan Street
tai net miela klausyti. Jauti
Indomiausios Mot. Są-gos giasi mūsų nelaime. Spekulia pastovios visų prekių kainos, Jeigu nusimanai kad galė Room ;307, TeL Oeutral 390
CHIOAGO, ILLlfrOlS
OHICAGO, rLLDTOIS
cija* visu kuo: duona, rūbais, kad kiekvienas pirklys turėtų tum pas mus dirbti, rašyk
kų tai nepaprastų savyje.
Telefonas Yanfa 6SSt
22 kp. prakalbos atsibuvo bir
G y . . . S U S So. JĖalsted Street
Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto;
Šiais metais užbaigė dvyli želio 22 d. Buvo užkviesti bent pinigais ir netik spekuliuoja savo krautuvėje nustatytą val šiandiena į
Telefonas
Tards
SStO
6 po pietų Iki 8 vak. Nedelioka mokinių ir gavo diplomus keli kalbėtojai, tečiau pribuvo atskiri asmens, bet visi, net džios visų prekių kainą, kad
mis nuo 5 iki S vai. vakare.
ATLANTIC tCOAL C0. INC.
sekantieji: P. Žiburka, A. tik Norvvood klebonas, gerb. neišskyrus valdančius mus as pinigai nebūtų pusiau-kainuo209 Union Bank Bldg.
jami, nes antru kartu sakome
Aleksonis, J . Kundrotas, J . kun. J. Švagždys. Jis savo sa menis (komisarus).
Pittsburgh Penna.
"Išsižiurėkite, kas darosi ir prisiekiame savo garbe—jau
Švytorius, T. Podžiunas, O. tyriška ir nuoseklia kalba aiš
•otriRoi iš
i
Mažaieiutė, J. Rimkus, V. kiai nupiešė moterų užduotis mieste, kaime. Kainos visokių artima mūsų engėjams atker
LIETUVIS
produktų, prekių auga ne die šijimo diena ir nieks mūsų ne
Župkiutė, A Juneius, J . Kož- ir svarbiausius jų reikalus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nomis,
bet
valandomis
ir
kų
sulaikys,
nieks
nebaugina.
Al
1757 CT, 470i St., CUcago, m .
GYDYTOJAS IR OHIRURGA6
mickas, A. Gustas ir S. Na- Jis išdėstė, kad moterims,
4712 So. AstaJand Am.
Ofiso
Telefonas
Boulevard
1*0
tik nusiperki, už viską lupa kanam ir stingstančiam nuo 25 merginos del fabriko darbo
vardauskiutė.
U l o n e Drover 704J
norinčioms turėti lygias tei
i$14
į
savaitę,
mokinančioms
negailestingai,
pildydami
savo
Cicero Offtee
šalčio
mirtis
nebaisi."
Po išdalinimui diplomų bu ses, ir būti gerbiamoms nuo
4847
W. U-tb. St.
$17 iki $20 į savaitę dirban » » » » * » • • • » *
kišenius
mūsų
kruvinu
uždar
» • » » » » «M
"Laisvė"
No.
22,
16-21-19
Phone
Oceto W
vo suteikimas dovanų už gerų vyrų, reikia turėti bent šias
čioms nuo štukų (piece work).
ReiidepcM* ?836 W. « * t h S t
biu. Gauti už darbą mus pini
pasielgime, už švarumą ir lan tris ypatybes: apšvietą, grožę
Phone Prvoepeot 8M5
.
Atsišaukite
gai, kainuojami per pusę, o
DAR
VIENAS
"KRIKS
mi
GjTjyto*«s. Gliimi«as,
\
kymąsi kasdien į bažnyčių. ii* dorą.
=
o
p
paskutiniu laiku kaimuose vi
Akušeris.
TAS."
Amer Insolated Wire
P. Žiburka gavo auksinį me
Iki šiol moteris apšvie1920 So. Halsted St.. Chicago.
sai atsisako imti poperinius
Kalba
lietuviškai, latviškai ir
& Oable Co.,
dalį už augščiausį laipsnį.
toje vis žemiau stovėjo, negu pinigus, kokie jie nebūtų, bet
rusiškai.
V
Tel. Drov*r 7«42'
KJun. M. A. Pankus (buvęs
954 W. 21»t St.,
Ant galo gerb. klebonas, kun. vyrai. Priežastis gal buvo ta
Valandos: 10 — 12 rytą; € — *
duok sako ar sidabro, ar bran
vakare.
Tel Canal 4867
Telefonas Oanal 1854.
J. B. Kloris, pasakė tam pri me, kad mūsų lįetuvaitės tė gesnių daiktų. Kas mums dar Pankauskas) & Uridgeport,
lįOSftU VK .DENnSTAS
taikintų prakalbų. Ragino tė vynėje turėjo apšvietos prie bininkams liekasi daryti f Ne Conn., mųs prašo pažymėti,
Valandos:
AUO .3 ryto iki 9 vak r
%
kad
Superior
Court,
Fairfield
*XN¥»Ų APDARYTT7V*.
Nedaliomis
pagal sutarimą
vus leisti vaikus toliau eiti šų—caro valdžią, k u r n nedavė jaugi tamista, kaipo valdyto
Mes
turime
pastovius
darbus
ga
47 l t SO. ASHLAND AVKNCT*
mokslą, suteikdamas
daug mokinties netik mergaitėms, jas, taippat esi bejiegis, arba County, Conn., birželio 20 d., bioms merginoms nuo 16 metų am
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
arti 47-tos Oatvės
ir augščlaus; pulki proga išmok
naudingų patarimų. Vaikus bet ir vaikinams. Prie to dar žiuri į viską per pirštus ir taįp legaliai jo vardą pakeitė iš tižiaus
| | i > » i | i « n « i « n « ą » » » « « • ^p • mjį
Telefonas McKlnley 5764
Pankovski ar Pankauskas į dvarų, leegva ir žingeldų darbą, mū
GYDO VISOKIAS IJGAS
ragino mylėti savo tėvyn*\ ir tėveliai sūnų šiek tiek pat džiaugiesi mūsų padėjimu?
sų knygų apdarytuvėj.
Moderniški
Pankus.
tar.
įrankiai.
S457 South Weatern Boulevard :.
Lietuvą.
pralavindavo, nes sūnui tai į Nejaugi tamistoms, kaipo val 'Dar vienai lenkiškai galū
Kampas W. 35-tos gatvės
$13.00 iŠ pradžios.
!•• m• •»••
t
Vakaras užsibaigė su Lietu kariuomenę reikia eiti, tai tėdytojams, trūksta energijos ir
Patiruaios
operatorkos.
gali
puikius
nei amžino atilsio.
J0SEPH C. W0L0N i
pinigus uždirbti, dirbdamos ant šmo
va, tėvynė mūsų.
vams nors laišką parašyti ir jiegų padaryti visam galą? Ko
tukų (piece work).
Lietuvis Advokatas
jus
laukiatet
Jus
apipainiojo
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. Subatoj
Augstutėlis.
tt., o mergaitėms kam, girdi,
29 SO. LA SALLE STREET
L. R.-K. MOKSLEIVIŲ Iki pietų.
Gyvenimo Tel. HumbeMt 97
iš
visų
pusių
juodosios
jiegos
to mokslo reikia, juk jų į ka
Sears Roebuck and Co.
Vakarais 2911 "W. 22-nd Street
SUS
MO
KARIAMS
CAMBRIDGE, MASS.
Roman Ave. &. Artkington, St.
Tel. Rockwell €999
riuomenę neims, kunigais ne ir prisidengiant savo draugiš
ŽINOTINA.
CHICAGO, ILL.
~r'r
bus, o apsivedusios vaiko vy kumo pasielgimais, varo savo
CHANDLER AUTOMOBILIŲ
Šioje kolonijoje lietuvių ran styklus surokuos i r be mokyk tamsiuosius darbus. Mes visa
25
MoksleiviųSus-mo
seimas
turi
parduot
savo
1917
m.
7
sėdynių
tai
matome
ir
gerai
supranta
Dr.
K.
R.
Blumenthal
0.0.
dasi nemažas būrelis, nes skai los. Dėlto tai lietuvaitės tan
» # » « » « > • • • • • mimi
\>
touring, geras kaip naujas. Parduosiu
Šįmet
įvyks
Chieagos
mieste,
AKIŲ SPECIJALISTAS
me,
kas
darosi
visur
ir
visada.
toma apie trys tūkstančiai. kiausiai ir dainuodavo:
Telefonas Pullman 60
pigiai už oash arba ant išmokeačių.
Patarimas Dykai
rugpjūčio
5,
6
ir
7
dienomis.
Ne,
draugai,
taip
toliau
kentė
Atsišaukite: 4459 So. Wood St., Tele
Nors pats miestelis užlaiko
DR. W. A. MAJ0R
Vai putė, putė,
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto lkj
GYDYTOJAS I R
ti
negalima.
Vadinkite
mus
fonas
Yards
3885.
Jonas
M.
Navickas.
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
mas ir neperŠvariausiai, bet
Šiauris vėjalis,
oHmtmoAe
4649 S. Ashland Ave. luunp. 47 St.
kontr-revoliucijonieriais.
va
Centro
pirm.
Ofisas 11719 Micnigan Ave.
gyventi yra gera, nes nėra
Telefonas Yards 4317
Vai barė, barė,
dinkite
mus
žmogžudžiais
ar
Adynos 8:80 «ti 9 išryto - 1 « '
7 kambarių namas su barne ir vil
Telefonas Boulevard €487
,
labai didelių dirbtuvių, kurios Mane tėvelis.
2 po pietų — 6:80 Iki 2:90
toms namas, gazas ir šaligatvius su
kuo tik norite, bet mes busime
RED. ATSAKYMAS.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 i
karčiais durnais galėtų gadin Bet dabar jau virto kitokie
dėti. Parsiduos labai pigiai.
Atsi
e$ • • • • • —^»—^p^^k
priversti įsikišti į tuos daly
šaukite pas savininką.
ti orų. Namai visi neaugšti ir laikai. Dabar tėveliai ir sūnų.
••
3=
» • • •
kus ir savo teismu nubausti
•K
Moksleiviui, Cicero, 111. —
•€948-8. Campbell Ave.
retokai sustatyti, taip kad be ir dukrelę leidžia į mokslus.
Dr. B . J . BAOOfllOS
Tamistos raštelio sunaudoti
veik visur apie namus žaliuo
Grožybė moterims ir mergi
=r
negalima. Laikraščiams yra
ANT PARDAVIMO.
Cbtiusgtm
ja medeliai arba žolynai. Iš noms taip-gi būtinai yra rei piktžolės yra raujamos laukOOttt 10fO>0 So. JOcW«an Ava.
drausta apie lioterijas rašyti. Ceverykų Taisymo šapą, yra Eieklietuvių didelių piniguočių ne kalinga. Bet nekurios tą gro Tik prieškatalikiškuose "dar
Reaidencija 10781 So. Michigan Av.
St. A. Daunorui. — Neap^ trikinę Finisher. Priežasties parda
Roseland, 111.
daug tesiranda, bet labai nu žybę supranta atbulai. Kaiku- žuose ' '-dr-jose yra. sėjamos ir simoka. Tik kiršaties daugiau vimo savininkas' išvažiuoja II miesto.
Telefoną* rerideucijoa ir ofiso
Pullman 842.
skurusių ir-gi nedaugiausiai, rios mano, jog gražumas yra auginamos piktžolės, d geroms sukeR Rodos, turėjo užtekti Atsišaukite.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų
17fr9 W. '45 Str.
iki 4; 4 iki 9 vakare. Ned.
tik jei kartais kuris iš perdi- tame, kad kaip nors prašmat> daržovėms ir gėlėms ten vie po ana korespondencija re
Mokykis Kirpimo ir Designing
9 Iki » .
delio "laisvumo" nuplinka, niaus apsirėdžius, arba veidų tos negali būti.
» » • • » • » • • « »•• • • • • • • • »BWM—wJ
VyrAksį Ir M»Ns9ik|f Aprėdalų
dakcijos prierašo, kuris, mūsų
AfNT
^PARDAVIMO.
Mūsų sistemo ir ypattSkas moklntnupauderiavus, nupentinus ir
tai ir viskas.
Toje savaitėje Mot. Są-gos manymu, reikšmingesnis yra,
n a s parodytus jtts žinovų į trampą
Parsiduoda
bizniaus
namas
puikio
Turime dvi lietuviškas ko tt. Bet tikroji grožė yra tame, 22 kp. laimėjo nemažai naujų negu paliestojo aiškinimai. Tei je vietoje prie pat gatvėkariu. Taip K » * » » » « » » » » » » * * * « * « i » » * • • • • • 4S laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
operatyviškas valgomųjų daik kad mokėjus kaip save, savo narių.
sybė, ankščiau ar vėliau, o gi užpakalyje yra pui,kus namas'
sius
kirpimo deaigtriog Ir >9iit<ma
ant dviejų pragyvenimu
po šešius
tų krautuves: viena' yra venamus ir šeimyną gražiai už
viršų ims. Netalpinsime.
skyrius, kur mes »uteiksime . praktiš
Birželio 22 d. Dievo Kūno
ruimus.
ką patyrimą, kuomet jus mokysite*
LIETUVIS
'
dama katalikų, o kita " pažan laikyti. Tas tik sudaro tikrų
Domininkui
Endrukaičiui,
Elektros varemoa mašinos mūsų sm5133 w . r į - t h m .
šventė buvo gana iškilmingai
perkėlė savo ofisą, i š 84S Miiwau-f
grožę,
o
ne
pauderis
ir
cen
vimob
skyriuose.
giųjų," bet mažai tame tėra
Zanesville, O. — Malonu, kad Atsišaukite pas:
kee ave., kur isbnvo per 94 metus.
apvaikščiota.
Aut
inišpanj
Jųs esate užkviediami aplanktyti Ir
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
gavote laišką iš Sintautų. Gai t
svarbos. Randasi ir pavienių tas.
A. Valančius
pamatyti
muaų me*ykią Wte tatkn —•
700 NORTH ASHLAND AVENUE dieaą ir vakarais ir gauti specijalii1442 S. 49-th Ave,
Dora taipgi turi kone pribuvo dar du kunigu—Urbo la, kad jame jokių indomeskrautuvninkų, bet jie visi
Kampas Huron Gatvės
kai pigia kainą.
navičius iš So. Bostono ir J . nių žinių nėra, vien pažymėji
veik nežymus, tik vienas biz- svarbiausią vietą užimti mote
aptiekus Polonta Pharmacy.
Petrenos daromos pagal Jusu ttiaŠvagždys iš Nonvoodo. Gerb. mas aplamai, kad vargo (įaug GALIMA GAUT NUSIPIRKT ant
Priėmimo valandos vakarais ano 4
rą — bile staiiės arba dydšio, ir bi
nieriukas yra "pasižymėjęs" ryse, nes jei moteris bus do
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282
te madų knygos.
netiek biznižkumu, kiek prieš- ra, tai ji išauklės ir savo kū klebonui, kun. Juškaičiui, at panešti teko. Taigi nėr kaip Gavome naujai išleistų Lie
MASTER DESIGJnBTG SOHDOL
katalikiškumu. J o krautuvėlės dikius naudingais Dievui ir laikius mišparus prasidėjo iš jo plačiau pažymėti.
tuvos
žemlapių
(mapų).
Kiek
I. F . KnsmiciA, Pe»AėCin4s
Persikraustė
iŠ 118 N LaSalle ML
lentynose netiek randasi prekių žmonijai, o iš doros nesilai kilminga procesija, kurių jis
vienas gali ant jo susirasti sa įZ — ' m * ' • • • » » » » » » » •
»-—<s i 190 N. State gatve, kampas Lake
pats
ir
celebravo.
Procesijoje
kiek nešvarios "laisvosios" kančių ir svietas pasidaro ne-;
llllllllllllllllllllltlltiiflllllllltflllllllliffllllll vo gimtinę vietą, *iamatyti
gatvės. 4 lubos.
dalyvavo
daug
mažų
mergai
Dr.
G.
M.
GLASER
doras.
Obuolis
nuo
obels
ne
literatūros. I r su tuo savo
CICERO LIETUVIŲ DOMAI I naujas Lietuvos riliae.
•••."• ,• V ' , • • , ' • . ? ! *V '
' • ' •••.'!
čių,
baltai
parėdytų,
taip-gi
dvasiniai pagedusiu maistu toli tekrinta. Visos katalikės
Praktikuoja 27 metai
žemlapio didumas: 87 coliai
iiiiitiiinuiifniiiuniniiiinniiiiiimtoiiifi
Ofisas 3149 So. Morgan St.
stengiasi užnuodinti lietuvius. moteris turi sekti pavyzdį Sv.' dalyvavo N. # P. P. Šv. moterų
Kas tiktai iš Cicero norite pločio ir 37 coliai ilgio.
Resid. 9S8 t o . Ashland Brv. Chicago
Kertė S2-ro St., Osicago, TO.
Ir kūne jau yra tos "laisvo Monikos, o tada galės turėti dr-ja, Šv. Juozapo ir Šv. Ste gauti "Draugą" arba paduoti
SPECIJALISTAS
Teiefosas Haymarket M 44
KAINA—$1.00.
' MoterlSkų, Vyriškų, taipgi chro
sios" dvasios paragavę, net netik ^lygias teises, bet dar bū pono, draugijų komitetai su į jį apgarsinimą, ar kokį darniškų ligų.
fc$ (Jobą) kreipkitės prie p. Turime taippat knygelių "In- OPISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
gaila darosi bežiūrint į juos. ti "didesnėmis" ir už vyrus. draugijų vėliavomis.
dependence for the Lithuanian iki 10, nuo 12 iki 2 po.piet, JBUO 7
Paviršiun žiūrint, jie dar ro Taipgi
gerb. kalbėtojas, Toje pačioje dienoje laike A. Valančiaus.
Rusas grydytojas ir c b i n u p u
iki 8 valandai vakavę.
M
Nation
(anglttkai),
1
Speciialiatas
Moteriškų; Vyr^tkV
Nedėliomis
nuo
9
iki
2
po
piet
'
dosi žmonėm kaip ir visi, bet baigdamas savo kalbą, prily pirmų šv. Mišių geras skaičius
1442 So. 49-th Ave.
Telefonas Yards 68T
Vaikų ir visų chroniškų ligų
KAINA 50c.
iš moralio atžvilgio, tai at gino geras katalikiškas drau vaikelių ir mergaičių priėjo Pas jį galima gauti malda
Ofisas: 9894 So. Halsted St., Čhlcago
» » » » • » » » » « • mim^» — > - a
*~
Uisisakymą
siuskite
rodo daug žemesniais net už gijas prie gerai apžiūrėto dar pirmų kartą prie šv. Komu- knygių ir kitokių knygų.
Telefosas Drover 9998
tą, iš ko jie sakosi išsivystę-. žo, kuriame auga tik geros m jos.
PHUOflJE KARAS TAOTY- VALANDAS: 19—11 ,*tt© « — l pe
DRAUGAS PUB. 0 0 . ,
Pasinaudokite.
pietų 7-~s vak. Negiliomis 10—;2 d.
Bet kadangi čia ir katalikų parinktos daržovės, o visokios
Žvaigždutė.' Illllllllllllllltllllllllllllltllliuillliąilllllllla 1800 W. 46th St., Chicago, UI. MO ŽENKLELIUS (^.BJO-'jjpjgiiuSyiJ^^

Lietuviai Amerikoje.

VILNIMIS DARBININKU
IR BEDARBIŲ LAIŠKAS
KAPSUKUI

SERGĖKITE SAVO AKIS.

KASHtlJDS.
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Pirmadienis,

DRAUGAS
i

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
Pirmadienis, liepos 7 d.,
šv. Cirihus ir Metodijus.
Antradienis, liepos 8 d.,
Šy. Elzbieta, Portug. karai.

PLĖŠIKAI SUBRAKLINO
PANAKTINĮ.

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ
DIEVO APVEIZDOS PARP.

liepos

7

1919

<• •

PRANEŠIMAS MOKSLEI
VIAMS.

EPAPRAST0S ATVIRUTES

Visiems jau yra žinoma, jog
šįmet S. L. R.-K. A. Mokslei
vių Seimas bus Chicago, 111.
Visi moksleiviai, kurie manot
atvažiuoti seiman ir norit gau
ti vietas pragyvenimui pas
privatinius žmones, kreipkitės
šiuo antrašu: V. Balanda, 3258
So. Union ave., Chicago, 111.
Prašyčiau, idant duotumėte ži
nią TŠ anlvStc. Taip gi visi tie,
kurie galėtų atlikti kokią dalį
programo laike šio seimo, ma
lonėkite pranešti šiuo antra
šu: J. Poška, 4432 So. Fairfield ave., Chicago, TU.
Seimo rengikai.

Labdar. Sąjungos 4 kp. su
sirinkimas bus šiandieną 7 d.
Paėmė 50 dolierių.
liepos, para p. svetainėje 7:30
Keli plėšikai anų naktį už vai. vakare.
puolė Callaghan Coal & MaIŠ TOWN OF LAKE.
RADIKALAI SUOKALBIAU terial Co., 8531 So. Halsted
.j - .
gat.
JA PRIEŠ ŠALIES IN
Panaktinį John Perry jie Kursų lankytojų skaičius auga
DUSTRIJĄ.
surišo, suskaldė geležinę šėpa
Mūsų įsteigti visuomeniški
Ypač Chieagoje laikas suvar ir pasiėmė 50 dol.
kursai neša klausytojams di
••
Turbūt, tie patys plėšikai delę naudą.Aiškiai matosi, kad
žyti tuos gaivalus.
tą pačią naktį apiplėšė kitos skai': ; us kursistų kas kart au
Raudonieji gaivalai Chica- anglių kompanijos panaikinti, ga. Nes kas-gi iš mus nenori
labjaus apsišviesti, labiau apgoje liepos 4 diena nepasirodė nuo kurio atimta 40 dol.
••
sipažinti su įbairiomis mok
su savo grūmojimais. Jie ža
IŠ BRIDGEPORTO.
slo šakomis. Juk šiandie tie ir
PATARIMAI KARŠČIŲ
dėjo eia pravesti sukilimą.
panašus klausimai mums yra
TUD tikslu jie daug darbavo
METU.
Kokių dar lietuvių esama.
kasdieniniai. Juos klausyto
si. Bet pasekmėje iš to jų dar
bavimosi niekas išėjo. Nepasi
Atėjus karštoms dienoms jams nušviečia gerb. profeso
Aną dieną, apie aštuntą vai.
rodė jie nei su savo demons kituomet miesto sveikumo ko- rius, kun. Pr. Bueys.
vakare L. D S. krautuvėn intracijomis, nei su priešvaldiš- misijonierius tarp kitko žmo
Užtad, brangus broliai ir se ėjo apisenis žmogus, kuris di
komis prakalbomis. Nedrįso nėms
patardavo
saugoties sutės, turėdami progą, lavin deliu balsu lietuviškai užreiš" D r a u g o ' ' knygyne galima gauti ši ų atviručių jau pagaminta kaina tiktai po
tą padaryti.
vartojimo alkoholio.
kime protą ir valią.
+
kė, kad norįs polskos gazietos.
3c
kiekviena.
Raudoniesiems
gaivalams
Dabargi tasai
patarimas
Šiandie, liepos 7 d., 7:30 Krautuvės vedėjas išsyk neži
Kas imtų mažiausia 10 gautų už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
kitokio išėjimo nebuvo, kaip nereikalingas. Nėra svaigalų. vai. vakare Šv. Kryžiaus panojo nei ką atsakyti, bet po
nemažiau 50 ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipkitės adresu:
tik nusiraminti. Nes visuome Nei už pinigus negalima gauti.
įapijos svetainėje { klausyto valandėlės mandagiai jam at
Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111.
nė eina. prieš juos. Policija
Dr. Robertson karšėių metu jams kun. Pr. Bueys duos lek
sakė, kad lietuvių įstaigoj pollydi ju žingsnius.
žmonėms pataria nepersival- ciją i & eilės "Priemonės su
skų gazietų nelaikoma, o lai
gyti,
perdaug
nenusikamuoti,
Visgi jie suokalbiauja.
rasti tikiąją religiją iš dau koma tik lietuviški laikraščiai.
negerti perdaug šalto van gelio klaidinai]."
Tokiu atsakymu žmogelis už
Negalėdami viešai pakilti dens, perdaug nerūkyti, var
sigavo ir piktai užklausė:
V.
prieš visuomene, raudonieji toti daugiausia vaisių ir dar
" Kodėl ? " J tai jam atsakyta,
slapta suokalbiauja. Neįsteng žovių, maudanties nebūt ilgai
Jeigu manai pirkti ukę, tai
kad
lietuviai
polskų
gazietų
apslmialyk
ar tavo Įnešti pinigui
dami pakilti prieš šalies val vandenyj.
VALYTI KVIEČIUS N4RA
tau iiels ant naudos. Tiktai lie
jau neskaito, o lietuviškos
džia, jie mėgina pakenkti ša
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
DARBININKŲ.
Ypae linksmas
žmogaus
kų
ir linksma gyvenimą. Kaip
įstaigos jų nelaiko ir nepriva
lies industrijai, taigi ir pačiam būdas jį apsaugoja nuo įvai
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų
žmonių gerbūviui.
Tam tikslui tuojaus reikalingi lo laikyti. Užpykęs žmogelis gyvenimas
riu nelaimiu.
yra užtikrintas ir ka
suriko:
"
A
š
moku
polskai
da
nori
tada
dirba. Michigano
Žinovai tvirtina, kad šian
kareiviai.
lietuviai
ūkininkai
labai gražiai
skaityti, todėl ir reikalauju
die raudonųjų visas tikslas NEPATIKO LIEPOS 4 D.
apsigyvenę, jau turi apie kelis
iimtus savo tarpe, turi parapiją,
sukonevikti šalies, industriją,
Washington, liepos 3. — polskos gazietos, nes polskos
"SAUSUMAS".
kelias draugystes ir visokius pa
gazietos
gerai
r
a
š
o
.
"
Ant
ga
silinksminimus,
čionais gyve
iš ko paskui lengvai gali pa
Kansas valstijos gubernato
nantieji
anglai
siūlo
mums savo
lo pridėjo, kad daugiau jau
rius
Allen
pranešė
čia
kongre
kilti suirutės.
farmas
ant
pardavimo,
taigi tie
Hammonde galą pasidarė
kurie
norite
pirkti
farmas
mūsų
neateisiąs
L.
D.
S.
krautuvėn
Pirmas daiktas savo pusėn kažkoks John Marieh, geleži so atstovui Campbell, jog 20
8v. Antano Draugija turi nuskymilijonų bušelių kviečių nuei ir trenkdamas durimis, išėjo
patraukti darbininkų minias. nių dirbtuvių darbininkas.
rlus specialiai narius kurie jums
r
Norime pertikrinti kiekvieną Chieagoje,
kuogeriausla patarnaus.
Minias patraukti bolševikiški
Jam nepatiko, kad liepos 4 sią niekais, jei tuojaus nebus iš krautuvės.
Tie kurie pirkaite farmas per
jog Narių Skiepuose galima gauti geresnį taagitatoriai moka. Tuo labjaus, dienos šventėje nebuvo gali sulaukta nors 10,000 darbi
šv. Antano Draugiją busite už
Bronius.
ž
vorą nebrangiau, bet pigiau negu kur kitur.
ganėdinti, nes gausite getą ir
kad darbininkų tarpe yra ili- ma gauti niekur jokių svaiga ninkų kviečius valyti laukuose
teisingą patarnavimą be jokios
=
Tam tikslui męs atiduosime didelį sandėdis nuošimtis nesusipratusių lų. Pasakė, tegu galas ima
Kadangi vyriausybė kvie
IŠ TOWN OF LAKE.
skriaudos. Custer yra tiktai 11
=
lį skribelių specialiai nužemintomis kainomis.
mylių' nuo Ludlngton, o 8 my
žmonių.
bušeliui
gvarantuoja
viską ir paleido kulipką ma čių
lios nuo Scottville. Norint dau
Didelis pasirinkimas visokių pavidalų ir viso
giau informacijų, kreipkitės se
$2.25, tad farmeriai turėti} a- Tautos Fondo 39 skyriaus su
Nesusipratusiems žmonėms kaulėm
kių šiaudų naujosios mados.
kančiu adresu:
pie 60 milijonų dol. nuostolių sirinkimas įvyks, utarninke,
bile pažadėjimas yra brangus
Paprasta vertė šitų skribelių yra $2.00,
KAZ. DAUNORA,
nesulaukiant sau pagelbos.
liepos 8 d., 7 vai. vakare Šv.
daiktas. Gi bolševikai yra ir
SUVAŽINĖTA VAIKAS.
$3.00, $4.00 ir augščiau.
Šv. Antano Draugijos
Gubernatorius Allen atsilie Kryžiaus parapijos svetainėje.
perdaug gausus su savo paža
Męs parduosime jas tik po
Administratorius,
dėjimais.
Po automobilio ratais žuvo pė, be to, į karės sekretorių, Visi nariai, kurie esate aukoję
Nesusipratusieji darbininkai Samuel Kutler, 4 metų, 1926 ar tasai kviečių, valymui ne Tautos Fondon, teiksitės susi
Box 7, Custer, Mich.
rinkti.
,
galėtų
parūpinti
kareivių,
nesupranta,
jog
raudonųjų So Spaulding ave.
katrie nėra
demobilizuoti.
Valdyba.
pažadėjimai — tai tik vienas
Skubinkite kol yra didelis sandelis iš ko
apgavingumas. Jie žada dar NAMŲ STATYMO DARBI Darbo kareiviams butų per
L. R. K. LABDARINGOS SA
pasirinkti, kas ankščiau ateis, tas geresnę skrik.ikias tris savaites.
bininkams kokį tai "dangų y >
GOS CENTRO VALDYBA:
NINKAMS GRUMOJASV.
ANTANO
DRAUGUOS
*
ii
'
y
b elę galės pasirinkti.
Pagaliaus gubernatorius aDva. vad. kun. I. Albavičius,
MA LOKAUTU.
VALDYBOS ADRESAI.
ir rojų .
Su kiekvienu pirkimu duodame dvigubai
peliavo ir į geležinkelių ad
Rusijos bolševikai
darbo
717
W.
18th
St.,
Chicago,
IU.
Waukegan, 111.
ženklelių.
ministraciją, idant butų su
žmonėms žadėjo " r o j ų " . Pa
Pirm. A. Nausėda, 1658 WabanChicagos Masons and Builsekmėje patys agitatoriai pa ders, sąjunga grūmoja lokau mažinta kelionės lėšos visiems
sia Ave.. Chicago, 111.
Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317
darbininkams,
keliaujantiems
sigamino " r o j ų " . Bet darbi tu streikuojantiems darbinin
Vice-pirnl. F. Veryga, 4539 So.
So.
Victoria
St.
į
Kansas
valstiją.
ninkams davė vienus vargus. kams.
Marshfield Ave., Chicago, UI.
Vice-Pirm. — Antanas Taučius,
Nut. rast. Jonas Purtokas, 443.
Ir tai dar tokius, kokių pa
Andai prie namų statymo
1125
Lincoln
St.,
N.
Chicago,
111.
5 ŽMONĖS ŽUVO PO TRAU
So. Fairfield Ave., Chicago, 111.
saulyj retai butą.
į
darbininkai buvo sustreikavę
1
1112-1114 IWLWAUKEE AVE.
Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys, Fin. rast. Alex Dargis, 726 W.
KINIU.
Nesusipratėliai žmonės ne del didesnės užmokesties.
I
. 1701-1703 WEST 74-TA.
18th St., Chicago, IU.
1331 Prescott St.,
skaito gerų laikraščių ir to
Kontraktoriai jų reikalavi
Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634
Finansų Rast.—Jeronimas Sedėl nežino, koks šiandie baisus mą išpildė. Darbininkai norė
Po Illinois Central geležin
10,000 nuolatinių pirkėjų pasiryžome sirrasti Lie- S
W. Mfiuette Rd., Chicago, 111.
vargas Rusijoje visiems tiems, jo 70c. darbo valandoje Davė kelio traukiniu Nepriklauso mulynas, 759 Sheridan Road.
= pos mėnesyje, todei kiekvienam patarnausime kuoKasierius—Antanas
Bakšys,
1339
mybės dienoje šalę Chicagos
Iždo Globėjai:
katrie klausė bolševikų kurs jiems tiek.
• geriausiai.
S
So.
Victoria
St.,
Kun. I. Albavidius, 717W. 18th
žuvo 2 vyru ir 3 merginos. Vi
tymų.
Už poros dienų tie patys
St, Chicago,, 111.
Kasos Globėjai:—
si važiavo automobiliu.
T « i f 11111111 c 111111111111111111111111111111 M 1111111111111111111 e 111111111111111111111111111111111111 • f 11 »"?=
Laiku perspėjimai.
darbininkai
išnaujo
išėjo
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic Juoz. Rupšis; 4430, So. MaplePervažiuojant skersai gele
•
!
streikan ir pareikalavo jau
diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
wood Ave., Chicago, 111.
žinkelį nepamatyta
ateinan toria St.
Darbo žmonių
šalininkai 75c. valandoje.
#
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vic
čio traukinio.
perspėja darbininkus, kad jie
Direktoriai:
Kontraktoriams tas nepati
toria St.
neklausytų raudonųjų pažadė ko. Ir štai jie streikininkams
Prof. kun. Pr. Budys, 2634 W.
.3.
Pranas
Kasdelevičius,
1017
ANGLIJOS
PARLAMENTAS
jimų, jei nenori pamatyti var indavė ultimatumą. Sako, visi
Marąuette Rd., Chicago, 111.
8th
St.
PRIEŠINASI MOTERŲ
go ir bado, arba dar ir baises darbininkai liepos 7 dieną tu
Kun. Ign. Albavičius, 717 W.
Maršalkos:—
LYGIATEISEI.
nių pasekmių.
18th St., Chicago, 111.
ri sugryžti darban. Jei to ne
1.
Pranas
Dapkus,
1407
Pres
Kun. F. Kudirka, 1644 WabanŠiandie Chieagoje tų raudo padarysią, tolesniai negausią
cott
St,
Londonas, liepos 5. — Ang
aia Ave., Chicago, 111.
nųjų priviso tikros galybės. darbo. Jiems bus paskelbtas
2. Mykolas Galinis, 736 Cumlijos parlamentas didžiuma
Alex Dargis, 726 W. 18th St.,
Apie tai liudija vyriausybės lokautas.
Chicago, UI.
balsų atmetė bilių, kuriuomi mings Ave.,
agentai, pramoninkai ir vie
Mums reikalinga keletas energingų vyrų Chieagoje ir
buvo reikalaujama moterims Knygius—Pranas Kapturauskas, Ant. Nausėda, 1658 Wabansia i
tos policija.
Ave., Chicago, 111.
1321 So. Victoria St,
E apielinkėje, kurie norėtų padaryti liuosą laiką naudinga.
Jie visi yra vienodos nuo prisidėti prie kovos prieš rau lygių teisių politikoje.
Vėliavos nešėjas — Stanislovas Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple- |
monės, jog kuoveikiaus reikia donuosius, Lenino agentus.
Iš Chicagos kreipkities ypatiškai panedėlio ir utar- |
wood
Ave.,
Chicago,
UI.
Urbonas,
911—8th
S
t
Šalies piliečiai privalo ginti REIKALAUJAMA, KAD VY
pakelti aštrią kovą prieš raui ninko vakarais nuo 6 vai. Iš apielinkių galima klausti Kun.
M.
Krušas,
3230
Auburn
Organo
Užžiurėtojas
—
Antanas
nuo raudonųjų šalies vėliavą, RIAUSYBĖ KONTROLIUO
doniuosius agitatorius.
| informacijų per laišką,.
Ave., Chicago, IU.
J.
Sutkus,
1317
So.
Victoria
S
t
savo
šeimynų
nepaliečiamybės
Ne vien valdžios organų
TŲ MĖSOS INDUSTRIJĄ.
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield
priedermė kovoti prieš tuos šventumą, savo bočių paliki
Šv. Antano Draugija susirinki Ave., Chicago, UI.
gaivalus. Prie tos kovos turi mus ir viską, kas tik žmogui ir
Washington, liepos 6. — mus laiko po 8-tai dienai pirmą
Jonas Petraitis, 4358 So. WashI
Klausk J. MOZERIO Asst. Mgr.
I
prisidėti visi žmonės, katriems tautai yra brangu.
Žemdirbystės
departamentas sekmadenį, kiekviena mėnesi, 1-mą tenaw Ave., Chicago, iHl.
ss
yra brangi šalies laisvė, na
Ne s tą visa nori sugriauti ir reikalauja, kad vyriausybė pa valandą po pietų, Lietuvių svetai Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood ~
I 1447 So. 50-th Ave.
Cicero, IU. E
miniai židiniai ir nuosavybės. panaikinti raudonieji gaiva imtų savo kontrolėn visą mė nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wau- St., Chicago, 111.
keegan, UI.
—•
Kas nenori sulaukti, kad lai.
sos industriją.
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au- s
s.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiilliiiiiiliiiiiiiiiiilliiiilllliiiiiiiliiiliiiiliiliiiiilii
Amerikoje pakiltų tokia bet
zrsse
Nes be to ir tolesniai mėsos
burn
Ave.,
Chicago,
111.
SKAITYKITE
varkė, kokia šiandie gyvuoja PIRKITE KARĖS TAUPY producentai bus skriaudžiami,
Anastazas Valančius, 1442 So.
"DRAUGĄ"
bolševikiškoj Rusijoj, tas turi MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). gi mėsos kaina neatpigsianti.
49th Ave., Cicero, 111.

SKATIKAI
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FARMOS! FARMOS!

| Antrų metų sukaktuvės krautuves {
|
rengiame
|

| Didelį Išpardavimą j
į Vasarinių Skrybėlių

•
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| ES^PMATINE!^
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I A r Norite P a d a r y t i |
Į Extra Pinigų Liuosu Laiku į

|

Po $10 ir daugiau į vakarą

i

Į

WM. D. MURDOCK & CO.

Į

Biznieriai garsinkites "Drauge".

