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Vokiečiai oficierai ginsią savo
Anglijos orlaivis laimingai
atliko kelionę
MONARCHISTAI VEIKIA
VOKIETIJOJE.
«#

Nori sugrąžinti kaizeriui sostą.
Amsterdam, liepos 7.—Gen.
von Stoekhausen, naujai įsteig
tos Monarchinės Sąjungos ly
deris, laikraščio
Algemeen
Handel>blad
korespondentui
Berlyne pasakojo, kad visi bu
vašieji senosios armijos oficierai labai nepatenkinti da
bartine vokiečiu valdžia.
Oficierai ypač nepatenkinti
tuo, kad valdžia sutiko pasira
šyti po "negarbinga" taikos
sutartimi.
Gen. von Stoekhausen pažy
mėjo, jog oficierai, taip lygiai
kareiviai nekuomet nesutiks
su šalies politikais išduoti prie
šininkams savo buvusius va
dus.
M ii i tariniuose
veikimuose
oficierai neknomet neklausys
valdžios Įsakymu.
Todėl, anot minėto generolo,
oficierai sulig nuosavios inici
a t y v o s pradėsią veikimą prieš
lenkus rytuose.

R-34 JAU AMERIKOJE.
Turėjo ilgą ir apsunkintą
kelionę.
Mineola, N. Y., liepos 7. —
Vakar čia išpalengva oru at
plaukė ir sustojo milžiniškas
Anglijos styrinis orlaivis R-34.
Kelionę iš Anglijos per Atlantiką turėjo labai nepaprastą
ir apsunkintą. Negalėjo smar
kiau paskubėti.
Kelionėje išbuvo daugiau
106 valandų, atlikdamas 3,600
sausžemio myliu.
Ant vandenyno jį buvo pa
gavusios audros, tirštos mig
los. Pabaigoje ėmė pritrukti
gazolinos motorams. Šauktasi
pagelbo n Suv. Calstijų karės
laivų.
Tečiau laimingai atskrido
nurodvton vieton ir čia Roose-

To jau perdaug busią Pran
cūzijoje.
Washington, liepos 7. — S e 
nate didėja opozicija prieš tri
lypę, sutartį.
Trilypė sutartis yra daroma
Prancūzijos su Anglija ir Suv.
Valstijomis su tikslu apsaugo
ti Prancūziją nuo vokiečių už
puolimo.
Šitai sutarčiai, kuriai reika
lingas senato pripažinimas,
priešinasi net daugelis senato
rių demokratų, nekalbant jau
apie republikonus.
Kai-kurie tvirtina, jog Suv.
Valstijos tąja sutartimi butų
perdaug surištos su Europos
reikalais.
Bet kiti pažymi, jog jei su
tartis gyvuotų, tuomet prancū
zai bereikalo provokuotų vo
kiečius, žinodami gerai, Kad už
savo pečių turi Angliją ir Suv.
Valstijas. Tokiuo būdu be jo
kio reikalo dar galėtų pakelti
ir naują karę.
Oi sutarčiai prielankiautieji tvirtina, kad jei senatas su
tarties nepripažinti), tuomet
pažemintų prancūzus ir vokie
čiams padarytų daug džiaug
smo,
t
Senate laukiama smarki ko
va tos sutarties reikale.

GATVEKARIŲ DARBININ
*
*
velto lauke pribraklintas prie
KŲ STREIKAS.
žemės.
Tai epokinė 'kelionė. Pirmu
Cleveland, Ohio, liepos 7. —
kartu pora dešimčių žmonių Čia vakar sustreikavo gatvelengvesniu už orą orlaiviu per karių konduktoriai ir motorskrido skersai Atlantiko ir manai. Darbininkai reikalauja
taip ilgai išbuvo toje kelionė didesnio užmokesčio.
Konservatistai pradėsią kovą j e
Gatvekarių kompanija vakar
Sakoma,
kad
šiandie
orlaivis
mėgino paleisti gatvekarius su
prieš valdžią.
busiąs aprūpintas žibalu ir ry streiklaužiais. Bet nepavyko,
v Vokiečių konservatistų par- toj skrisiąs atgal Anglijon.
(latvekariai apmėtyta akmeni
tija (vokiečiai protestantai) į O, rasi, pirmiau jis apskrimis, nukapotos elektros vielos,
paskelbė proklemaciją, po k u - N « * kai kuriuos rytinių vai
Vietomis buvo pakilusios
riąja pasirašęs partijos lyderis ^tijų miestus.
riaušės. Daug žmonių sužeista.
Ernst von Heydebrand.
Didžiausias pavojus orlaiviui
6 areštuota.
Proklemacijoje
pažymima, grūmoja—tai perkūnijos. Žai
kad partija paskelbia karę da bas trenktų tan milžiniškan
bartinei vokiečių valdžiai su gazo išpustan maišan, maišas DEL MAISTO KELIAMA RE
VOLIUCIJA ITALIJOJE.
tikslu sugrąžinti kaizeriui so pukšteltų ir butų po viskam.
stą.
R-34 kituomet buvo padirb
dintas bombarduoti Berlyną. Sovietai veikia Florencijoje;
Ryme prisibijoma riaušių.
AUSTRIJA GAUS TAIKOS Turi 670 pėdų ilgio.
SUTARTĮ.
Rymas, liepos 7.—Del maisto
ŠVEICARIJA APSUNKINA
brangumo Italijai grūmoja pa
Induodant sutartį nebusią
PILIETYBC.
vojus.
iškilmybių.
Aną dieną ir mieste Floren
Berne, liepos 7.—Šveicarijos
Paryžius, liepos 7.—Kaip ry-|federalė taryba padavė parla- cijoj ir apylinkėse pakilo dide
toj talkininkai žada Austrijos mentui sumanymą, kad jei kas li sumišimai. Daugel vietose
taikos atstovams induoti tai-i nori pastoti Šveicarijos pilie- socijalistai išskleidė raudonas
kos sutartį ir paskirti laiką tą čiu, pirmiau privalo šioj šalyj vėliavas. Kai-kur įsteigta so
sutartį patvirtinti.
išgyventi mažiausia seseris me vietai.
Romagna apskrityj jau se
Induodant sutartį nebusią tus.
niau veikia sovietai. Šitie vi
jokių ypatingų iškilmybių, k<
sur, kur tik gali, rekvizuoja
VOKIEČIAI APLEISIĄ
kios buvo parengtos kituomet
visokį maistą ir kaip patinka
RYGĄ.
sutarties badavimo metu vo
ma žmonėms pardavinėja že
kiečiams.
Copenhagen, liepos 7. — Vo momis kainomis.
Patvirtinti sutartį bus duo
Daugelį maisto pagrobia mi
kiečiai su latviais Rygoje pa
ta dvi savalti laiko.
darė sutarimą. Sulig to vokie nios ir žmonės be nieko pasi
>
čių kariuomenė kuoveikiaus dalina.
Į kai-kurias vietas pasiun
apleisianti ne tik Rygą, bet
čiama kariuomenė, kuri šaudo
visą Latviją.
į pakilusias minias.
Florencijoj daugelis krautu
$100,000 UŽ BULIUKĄ.
vių apiplėšta ir sunaikinta.
Topeka, Kans., liepos 7. —
Belvidere, N. J., liepo s 7. — Kai-kurios gatvės paplukdytos
Kansas valstijoj prinoko kvie
čiai. Laikas jau juos valyti. Mrs. Helen Massenat pardavė išlietu kerosimi, aliejum, alum
Nagaunama reikiamojo skait- jaunę, buliuką Holstein veislės. ir vynu.
Paėmė už j ; $100,000.
{Sustreikavę spaustuvių dar
liaus darbininkų.
bininkai. Tad laikraščiai neiš
Kai-kuriose vietose darbi
ninkams siūloma po $15 die PIRKITE KARAS TAUPY leidžiami. Iš kitų miestų at
noje ir valgį už valymą javų. MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).| vežti laikraščiai neleidžiami

$15 UŽ DIENOS DARBA
FARMOSE.

MILITARINĖ VALDŽIA
ITALIJOS MIESTUOSE.
Rymas, liepos 9. — Italijos
miestuose
sukilimai
prieš
maisto brangumą smarkiai ple
čiasi. Į kai-kuriuos didesnius
miestus vyriausybė pasiunčia
kariuomenę. Miestai pavedami
militarinei valdžiai.
Visur žmonių tarpe sukinė
jasi ir veikia bolševikiški agentai. Šiandie jiems yra pro
gos sukurstyti žmones prieš
vyriausybę.
Į riaušįų paliestus miestus
paskui kariuomenę tuojaus
siunčiami knlkasvaidžiai.
ŠIANDIE PREZIDENTAS
BUS NEW YORKE.
Apie pietus apleis garlaivį
George Washington.

TALKININKAI TEIS BAVA
RIJOS PRINCĄ.
Busią teisiami generolai Mackensen, Buelow ir kiti.
Londonas, liepos 8. — Tal
kininkų tarptautiniu teisman
bus patraukta 71 vokietis, at
likęs visokių piktų darbų ka
rės metu Belgijoj, Prancūzi
joj ir kitur.
Tarpe patraukiamų teįsman
vokiečių yra pažymėtini šitie
asmenys:
Bavarijos
princas
Rupprecbt už deportavimą gyven
tojų iš Lille, Roubaix, Turcoing ir kitų vietų.
Gen. von Mackensen už įvairius atliktus plėšimus ir
žmonių žudymus Rumunijoje.
Gen. von Buelow už sude
ginimą Anderne ir už sušau
dymų 100 žmonių.
Baronas von Lancken už
nužudymą Miss Cavell ir ka
pitono Fryatt.
Admirolas von Capelle už
nardančių laivių veikimą.

Washington, liepos. 8. —
Šiandie Hobokene, N. J., apie
pietus , uostan inplauks gar
laivis George Wasbington su
prezidentu Wilsonu ir jo par
Už sudeginimą Louvain.
tija.
Leitenantas Wilbelm WernIš ten prezidentas per upę
Hudson persikels New Yorkan, ber už ligonlaivių skandinimą.
Majoras von Mantenffel už
kur jį sutiks gubernatorius ir
sudeginimą miesto Louvain.
miesto majoras.
Majoras von Buelow už
Sakoma, prezidentas busiąs
nulydėtas Carnegie
salėn. Aerscbot sunaikinimą ir su
Ten pasakysiąs trumpą kalbą. šaudymą 150 civilių Srooniu.
Apie 5:00 vakare iškeliausiąs | HenTOlsen von Cossel už
Wasbingtonan.
kankinimus žmonių Doberitze.
Čia ketvirtadienį prezidentas
Keli oficierai patraukiami
eisiąs kongresan su pranešimu teisman ir persekiojimą karės
apie nuveiktus darbus taikos nelaisvių.
konferencijoje.
Gen. von Liman Sanders uz
Gi paskiau pasileisiąs su skerdynes armėnų.
kalbomis po įvairius miestus
Tai vis tik antraeiliai kal
tautų sąjungos reikale.
tininkai. Pirmoje eilėje stovi
buvęs kaizeris su savo štabu.
Paryžius, liepos S. — Čia
Jei taip, tai ateityj karės
rengiamos didelės militarinės nebus galimos. Nes kiekvie
iškilmės liepos 13 d. Maršalam nas karvedis karės metu yra
Foch'ui ir Joffre bus induoti dalininkas įvairių piktadary
pagarbos kardai. Tai bus mie bių. Pati karė yra baisiausio
sto dovana.
ji piktadarybė.
pardavinėti.
Florencijoj veikia, taip va
dinamas, " d a r b o butas,'' kurs
maisto produktus ir kitus
daiktus paima savo kontrolėn
ir paskelbia žemas kainas, daž
niausia tik pusę pirmiau buvu
sių kainų.

spauda kaltina vyriausybę, ku
rios politika nevykusi.
Sako, per keturis metus ka
rės šalies diplomatai turėjo
progos išdirbti puikią dirvą pa
lies finansų ir ekonomijos sto
viui.
Tečiaus to nepadarė. Ir to
dėl šiandie Italija atsidūrusi
Ir čia prisibijoma riaušių:
blogesnian padėjiman, kaip
Nuo čia už 49 mylių yra kad nebūtų buvus laimėjusi
miestelis Terni, kur randasi karės.
centralė elektros gaminimo
Bologna prefektas įsake rek
įstaiga. Ta įstaiga su elektra vizuoti visus daiktus, kokie
aprūpina ir Rymą.
žmonių pragyvenimui biitinai
Paskelbta, kad tos elektros reikalingi.
įstaigos darbininkai grūmoja
Tenai taippat buvo įvyku
streiku.
Kuomet
streikas sios riaušės del maisto. Riau
įvyks, tuomet Rymas naktimis šės pakilo, kuomet restoranuo
neturės šviesos ir gatvekariai se kaina maistui buvo beveik
turės sustoti.

Šalies laikraščiai ragina mie
sto majorą išanksto imties
priemonių, kad užbėgti gyven
tojų sukilimams.
Patariama kaip maisto, taip
drabužių ir kitų prekių kainas
papiginti pusiau.
Sako, jei tam pasipriešintų
pagamintojai ir krautuvinin
kai, tuomet nieko nelaukiant
konfiskuoti visas prekes. Ki
tokio išėjimo nėra.

i

By the order of the Prealdent, A. 8. Burleson, Poetmaater GenenL

CENTAI

SENATAS PRIEŠINGAS
TRILYPEI SUTARČIAI.

P I R M O J I LAIDA

padvigubinta.

1 žmogus užmušta, 20 sužeista.

Florencijoj riaušių metu 1
žmogus užmušta ir apie 20 su
žeista.
' Palernoj areštuota 31 pirk
lys žuvų už perdidelį kainų
kėlimą už žuvis.
Viterbo riaušininkai buvo
užpuolę krautuves. Paskui bu
vo užatakavę miesto majoro
namus.
Visai šaliai grūmoja pavo
Spauda kaltina vyriausybę. jus. Tai bolševikų agentų dar
Už dabartinį šalyje stovį bas.

METAI-V0L. IV.

No: 159

Poijtikines perversmes Peru
respublikoj
PERU RESPUBLIKOJ NE mam Prezidento ofisan pa
PASIDALINAMA VALDŽIA. šauktas Leguia.
Tas įvyko be didelio kraujo
Prezidento ofisą pagrobė
praliejimo. Tik du žmogų už
Legiiia.
mušta. Ir tai todėl, kad prezi
dento Pardo priešininkų pusėn
Lima, liepo s 7.—Peru res perėjusi kuone visa kanuome->
publikoj įvyko svarbios politi- nė.
kinės perversmes.
Nekultūringas pasielgimas.
Prezidento rinkimai įvyko
čia gegužės mėnesį. Dvi politiTokie atsitikimai galimi tik
kinės partijos turėjo kandida mažai kultūringose šalyse, kur
tus: viena senorą Leguia, kita visokie avanturistai ieško pro
—senorą Pardo.
gos pakilti augščiau už visus
Po rinkimų abidvi partijos kitus.
paskelbė laimėjusios. Pardo
Kultūringose šalyse rinkimų
partijai išpradžių tad pavyko balsai viešai butų suskaityti ir
paimti savo rankosna šalies butų patikrinta, katra partija
valdymą. Pardo užėmė prezi yra laimėjusi. Bet šitoj respub
dento ofisą.
likoj tas nebuvo daroma. Tik
viena ir kita partija savinosi
Kita partųa veikė.
laimėjimą rinkimuose.
Bet Leguia-šalininkai nesu
Ir šiandie visuomenei nėra
migo. Tvirtindami, kad jų kan-.
didatas yra laimėjęs rinkimuo tikrai žinoma, katra partija
se, gaminosi spėkomis praša yra laimėjusi rinkimuose.
Suareštuotas
prezidentas
linti prezidentą Pardo.
Aną dieną savo žygius atli Pardo, sįkoma, busiąs teisia
u
ko. Prezidentas Pardo buvo mas ž ttteisotą prezidentavi
užpultas, suimtas ir su keliais mą ir ajįveikimą prieš senorą
ministeriais uždarytas kalėji Leguia.
=

CHICAGOS DARBININKAI VISUS BOSUMENTUS TURI
RATIFIKUOTI.
PRIEŠINGI STREIKUI.
Nenori jie paremti Mooney
reikalo.

Ir Bulgarija nugirs apie savo
likimą.

Chicagos Darbo Federacijoj
smarkiai
veikia
bolševikų
agentai. Jų tikslas darbininkų
unijas, prigulinčias prie Fede
racijos, patraukti socijalizman
ir pačią Federaciją suardyti.

Paryžius, liepos 8. — Bu
vusieji vokiečių atstovai Versaillese aną dieną pasiuntė tal
kininkams paklausimą, katrą
iš trijų taikos sutarties doku;
mentų nacijonalis.vokiečių su
sirinkimas turi ratifikuoti.
Talkininkai vokiečiams at
sakė, kad visus tris.
Veikiai čionai taikos konferencijon bus pašaukti Bulga
rijos atstovai. Ir Bulgarija pa
tirs žinių apie savo l i k i m a i

Pasitaiko šalyje kokių nors
svarbių atsitikimų su socijalistų vadais. Tuojaus socijalizIUQ agentai šaukiasi pagelbon
unijas. Ne visos paklauso. Bet
kitos aklai seka socijalistus.

Anais metais socijalistų va
das Mooney mieste San Fran
DAUG MAISTO PASIUNČIAci sco pametė bombą. Teismas
MA CENTRALINĖN
jį nubaudė miriop. Socijalistai
EUROPON.
pakėlė trukšmą. Californijos
gubernatorius mirtie s bausmę
New York, liepos 8. r— Per
pamainė kalėjimu.
miestą Trieste centralinėn Eu
Mooney uždaryta kalėjimam ropon kasdien išvežama 2,100
Dabar socijalistai kelia truk tonų visokio maisto. Apie tai
šmą, kad tą nubaustąjį visai praneša Herbert Hoover.
paliuosuoti. Tą reikalavimą
paremti
socijalistai
rengia
streiką.

DAUGELIS SVETIMŠALIŲ
PASIRENGI KELIAUTI
EUROPON. ,

Šįmet socijalistai Chicagos
Darbo Federacijoje tiek pasi
darė /intakos, kad kaikurios
unijos ištiesų pradėjo galvoti
Mooney reikalą paremti strei
Milwaukee, Wis., liepos 7.—
ku.
Cia šimtai svetimšalių pasi
Socijalistai per Federacijos rengę keliauti atgal Europon.
unijas (Chicagos Darbo Fede Laivakorčių agentai apverkti
racija skaito 310 kuopų) pa paklausimais apie kelionės lė
skleidė klausimą, ar Mooney šų didumą į Norvegiją, Švedi
reikale paskelbti streiką, ar ne. ją, Ungariją, Italiją, Balkanus
T a s atlikta slapta, sakoma, ir kitas šalis.
Tečiau šiandie toji svetimša
nežinant nei vienam Federaci
lių kelionė dar sutruKdoma.
jos viršaičiui. Streikas turėjęs Tam tikslui yra reikalingi pasįvykti 1 liepos 4 d.
portai. Nuo keliaujančių Euro
Bet pasekmėje tik 60 unijų pon svetimšalių valdžia kolek(kuopų) sutiko streikuoti. Gi tuoja mokestis, surištas su jų
didžiuma kuopų arba visai ne metiniais uždarbiais. Pagabalsavo streiko reikale, arba liaus stoka kelionei garlaivių
sutrukdo svetimšalių išėjimą.
atmetė streiko klausimą.

Antradienis, liepos 8, 191d.
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mečių savystovė valstybė su
sostapiliu Vilniuje.
4. Nustojusi laisvės Lietuvių
LJTUl.VM.VN D.vn.Y FREEND
tauta visados stengėsi prie
Publlshed Daily Excopt Sundays by
DRAl G VS PI BI.ISHING CO., Inc., neprigulmingumo.
1800 W. 46Lh M., CUIca«o, IllinoU.
5. Principai laisvų tautų
TERMS OF 81 BSCRIPTION
One Yemr
$ 5 0 0 apsisprendimo paskelbti Ame
Sfx M o n t h s . . . . «
$3.00 rikos, Rusijos ir kitų sąjungi
Thursday's EdlUon
$2.00
nių vahtybių duoda teisės
At NEWS-STANDS 2c A COPY
apreikšti Lietuvių susivažiaviAdvertlatag rmtes on application
mui si:
1. Lietuva turi būti nepriUKTUTIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
gulminga.
2. Ant taikos konferencijos
Etna kasdieną išskyros nedėldicnius.
turi būti Lietuvos atstovai.
PRENUMERATOS KAINA:
K. Pabrėža, pirm.,
Metams
$5.00
Pusei Metų
$3.00
A. Bružas, Sekr.
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai
Kopija teisinga, Pirminin
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
nuo Naujų Metu. Norint permainyti kas Cent. Lietuv. Biuro,
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
K. Pabrėža.
adresas. Pinigai geriausia siųsti išperkant krasoje a r exprese "Money Order"
Apie šį tekstą, taip vėlai
arba įdedant pinigus i registruotų
mus pasiekusį, būtume nemi
laišką.
"DRAUGAS" PUBLISHINGCO. nėję, jeigu ne vienas gerašir
dis S. V. karininkas, iš Japo
1800 W. 46th St, Chicago, III.
nijos prisiuntusis mums " J a Telefonas McKmley 6114
pan Advertiser" numerį laik
raščio, einančio anglų kalboje
Tokyo. Šis Sibiro lietuvių ad
resas buvo to laikraščio žy
mioj vietoj paskelbtas birželio
8 dieną š. m.
Stebėtina, kokių tik vietų
lietuvių .nepasiekiama!

Politinis Streikas.
iai Sibire.
Kur lietuvių negyvenama,
visur jų šiuo laiku rūpinama
si Lietuvos laisve. Sibire gy
venantys lietuviai buvo susivažiavę pradžioj sausio mėn.,
šių metų, ir priėmė sekama
tekste Taikos Konferencijos
atstovams siųsti.
Kreipimąsi Lietuvių, gyvenan
čių Sibire prie Valdžių
visų Tautų.
Atstovai Lietuvių, gyvenan
čių Sibire, susirinkę susiva^
žiaviman dienose, , kada bai
giasi pasaulinis karas, die
nose nešančiose džiaugsmą ir
paguodą visoms pavergtoms
Tautoms, naudojasi proga, kad
išreikšti savo pagarbų Sąjun
gininkams, tiems nepažįstan
tiems kovotojams už geresnę
ateitį žmonijos.
Sibiro Lietuviai su džiaugs
mu mato, kad tie vargai ir ne
laimės, kurios jiems prisiėjo
perkęsti paliekant gimtines
vietas palei Nemunų ir Viliją
neprapuolė veltui, kad tos ka
ro sunkenybės, kurias Lietuva
drauge su Rusija pakėlė, pri
vedė prie pasekmingų vaisių.
Dabar, kada sprendžiasi vi
sų tautų likimas ir prasidės
naujo
gyvenimo statymas,
kiekvienos tautos apsisprendi
mo pamatais, akys visų Lietu
vių su viltimi žiuri į tą šviesią
gimtinės šalies ateitį, kuri bus
karo baigimo pasekme. Jie ti
ki, kad jų svajonės ir troški
mai iš seno apie savystovią
Lietuvą, pe r 150 metų auklėja
mi, ant galo įsikūnys, kad tos
aukos, kurias Lietuva nešė ant
karo aukuro, nepasiliks bergž
džiomis. Šitam garantija yra
tie tautų apsisprendimo lozun
gai, kurie didžiųjų • pasaulio
demokratijų paskelbti. Lietu
viai tvirtai tiki, kad Lietuva
jų palikta gaisrų ugnimi nuš
viesta, dabar, jiems grįžtant,
bųs šviesi džiaugsmu ir lais
ve.
Sibiro Lietuvių susivažiavi
mas 9 sausio 1919 m. Irkutske,
klausime apie ateitį Lietuvos
vienbalsiai priėmė sekančią
rezoliuciją.
Turėdami omenyje kad:
1. Kiekviena tauta turi teisę
pilno politinio apsisprendimo.
2. Tik savistovi ir liuosa tau
ta gali prieiti prie materijalės
gerovės ir augšto kultūros laip
snio.
3. Lietuva buvo daug šimt

Būdavo nedemokratinių ša
lių, kaip seniau Rusija kad
buvo, kur šalies gyventojai
neturėdavo balso. Autokratų
pavaldiniams balso neturint į
šalies reikalus, nėra nei lais
vės. Kuomet pavaldiniai suprazdavo, kad jiems privalo
piliečių teisės, jie neturėdavo
priemonių, kaip sau privalo
mų teisių išreikalauti. Tuomet
naudodavo visatinį streiką,
kaipo priemonę savoms tei
sėms ingyti. Rusijoj tokių
streikų, politinę prasmę turin-^
eiųr būdavo ir jų pasekme bu
vo ta, kad caras ir valdininkai
pradėjo nusileisti, gyventojams
šiek-tiek balso suteikiant vals
tybės reikaluose, įkuriant Dil
iną. Tokiuose atvejuose politi
niai streikai yra naudingi,
nes jie užstoja kruviną revoliu
ciją, kuri valstybiniu žvilgs
niu nepageidautina, nes yra
kraštutinė, dažnai neteisinga
ir žalinga priemonė.

agg
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Jei kas nors, susitikęs žmo
gų, riktelėįa jam: "Palauk, aš
tave užmušiu", tai dar mažas
pavojus. Riksmas rodo norą
pabauginti, bet ne norą žudy
ti.
Žadėjo mus neprigulmybe
paglemžti vokiečiai, bet nepaglemžė. Dabar jiems savas
kailis rupi. Ketino mus pasi
savinti lenkai, bet teužėmė tik
kraštą mųs žemės, darydami
mums gyvą skriaudą, bet pa
likdami gyvą mųs neprigulmybę. Triukšmingai
bandė
mus užimti bolševikai, bet ir
jiems nepasisekė.
*

žada autonomiją.
Tik senoji nebolševikiška
Rusija tyliai apseina su mu
mis. J i neerzina mus nei užreiškimais savo teisių ant mųs
žemių, nei užpuolimais ant jų.
Bet nebolševikiškoji Rusija,
susitelkusi apie Kolcaką, ieš
kodama talkininkų pagelbos ir
pripažinimo, aiškiai pasakė,
kad Lietuvai duosianti tik au
tonomiją.
Yra žmonių nesuprantančių
ką, tas žodis reiškia ir dėlto
pasitenkinančių Kolčako pa
siūlymu. Bet tat reiškia, kad
Lietuva nebus neprigulminga,
kad ji neturės nei tiek laisvės,
kiek buvo užtikrinę vokiečiai,
versdami prisidėti prie jų są
jungos.
Autonomija reiškia vargą.
Jei Lietuva busiančioje Ru
sijoje turėtų autonomiją, tai
galėtų džiaugtis tiek kiek
džiaugėsi Suomija arba Finlandija prieš karę. Sunku sus
kaityti visus suomių vargus,
bet paminėsime nors kelis.
Į Suomių senatą tegalėjo pa
tekti tiktai Rusijos šalininkai.
Suomijo s seimas turėjo taip
vien tik vargo padidinimas.
Politinis streikas demokrati
nėj šaly beprasmis ir nereika
lingas.
Taigi darbininkams reikia
apsižiūrėti, kad jie nebūtų
išnaudojami politikaujančių so
cijalistų. 'Jei reikia streikuo
ti, tai tik savam būviui page
rinti ir kuomet iš streiko aiš
ki nauda. Jeigu gi nori pra
vesti reformas, darbininkai tai
atlikti gali balsais, žinant už
ką ir kaip balsuoti šalies rin
kimuose.

balsuota, kaip norėdayo rusas
general-gubernatorius.
Kaip
tik seimas perleisdavo Rusijai
netinkantį įstatymą, taip ge
neral-gubernatorius
praneš
davo į Petrogradą, o caras,
kaipo didysis Suomijos kuni
gaikštis, paleisdavo seimą, t.
y. liepdavo Jo atstovams iš
siskirstyti. Seimas negalėdavo
pasipriešinti, nes Suomijai ne
valia buvo turėti savo kariuo
menės ginančios tautą ir jos
įstaigas, o visa Suomija buvo
pilna Rusijos kareivių, kuriais
rėmėsi general-gubernatorius.
Suomiai negalėdavo pasidžiaug
ti nei tuomi, kad jų vyrams ne
reikėjo kariauti, nes užtatai
Suomija kas metai mokėdavo
Rusijai duoklę 20 milijonų
markių. Trumpai prieš karę
Rusija užsimanė, kad Suomi
ja perdirbtų savo geležinke
lius, padarydama jų vėžes
taip plačias kaip Rusijoje. Tą
nereikalingą ir da-gi sau kenk
smingą darbą Suomija gavo
išpildyti savo lėšomis.
Tai tokių džiaugsmų turėtu
me mes, jei būtume autono
minė Rusija dalis.

Rusų partijos ir mųs tautybė.
P-nas Kolčakas, dabartinis
valdžios pirmininkas Siberijoje ir nebolševikiškoje Rusi
joje prieš karę buvo mažai ži
nomas jurininkas. Bet apie jį
dabar spiečiasi ir už jį jo po
Dievas ir perkūnas.
litiškus reikalus veda Pary
žiuje toki ponai, kaip Sazo- Klausimas. Pereitą nedėlią
nov, P. Miliukov, Maklakov, aš buvau West Sidėje ir ma
kunigaikštis Lvov ir kiti. ' čiau dviejų bažnyčių perkūno
Miliukovas yra konstituci- suskaldytus bokštus. Kodėl
jonalistų-deinokratų vedėjas ar Dievas daužo savo namus?
ba lyderis. Maklakovas jo ge Dievą mylintys parapijonas.
riausias pagelbininkas. .Ta par Atsakymas. Tamistai rodo
tija niekuomet nepritarė ma si, kad Dievas ir perkūnas yžųjų tautų laisvei, išskyrus ra tas pats. Pirm penkių šim
žydus. Tos partijos laikraščiai tų metų su viršum beveik
pvzd. "Rieč", karštą tėvynės vi^i lietuviai taip mintijo, nes
meilę vieną kart priskaitė buvo stabmeldžiai. Perkūnui
prie zoologiškų (gyvuoliškų) įtrenkus į ką nors jie sakyda
vo, kaip dabar tamista, jog
jausmų.
Sazonovas yra svogerk bu Dievas įtrenkė.
vusio Rusijos ministrų pirmi Kas yra krikščionis, tas ži
ninko P. A. Stolypino, P-nia no, kad žaibas su griausmu,
Sazonovienė nenorėg prastoti arba perkūnas, yra akla gamtos
savo dvarų Lietuvoje, dėlto ji jiegų veiksme, neturinti proto
nepatars savo vyrui pripa ir dėlto negalinti pažinti, skir
žinti Lietuvos neprigulmybę tumo tarp bažnyčios ir šiaip
Stolypino kabinete Sazono triobos. Visi lietuviai, priklau
vas buvo didžiausias jo pagel santieji prie katalikiškų para
bininkas. Sunku rasti rusifika- pijų, žino, kad Dievas yra am
torių, mažų tautų prispaudėją žinoji Išmintis, sutvėrusi gam
nežmoniškesnį už Stolypiną. tą su jog jiegomis. Nei vienas

Pastaraisiais laikais už po
litinį streiką čia pat, Ameri
koje agituoti pradėjo socijalistai. Ji© aiškiai agituoja dar
bininkus eiti streikan, kaipo
protestą prieš valdžią ir teis
mus, kurie nuteisė Mooney ir
tam baisų nedorybės užmeti
Debsą. Jie agituoja darbinin
me padaro, turi faktais ir do
kus streikuoti ne savam būviui
kumentais kaltinimą paremti.
pagerinti, bet kad teismo skir
tą bausmę Mooney ir Debsui
Stebėtina, kaip žmonės nori Jeigu gi asmuo ar partija del
panaikinus. Jeigu jie prie strei būti teisėjais... kitųl Žiuriuos, savųjų išrokavimų ar del sa
ko prikergia algų pakėlimą, ' * Pjietuvoj'' tūlas p. Eimutis vo susigalvojimo drįsta arti
tai tik juos darbininkų akyse užsigeidė "Būti teisėju ir žmo mą nedorybėse kaltinti, kalti
pateisinantis priedas, bet ne nių vertės sprendėju. Jis iš pp. nimą neturėdamas kuo kitu
pamatinė priežastis.
Mastausko ir Česnulio reika paremti, kaip savo užsisvajo
Politinis streikas demokrati lauja, kad tiedu priparodytu jimu, toks asmuo ar partija
nėj šalyj, kaip Amerika, yra jam aiškiai, dokumentaliai, yra be sanžinės. Ir dar po to
neišmintingas ir negalimas. kad jie nėra Lietuvos pardavė be gėdos sako, tu teisinkis,
priparodyk, kad tu nekaltas!
Čia nereikia streiko, kad po- jais!
Tokių teismų pasaulyje nėra.
Utinių tikslų atsiekus, nes
Visokių
nachaluroų
pasau
Ir tik stebiuos, kad pas tau
Jiems yra ramios priemonės —
lyje
yra,
bet
šis
yra
viršijan
tininkus atsiranda ponų, ku
balsai. Kas nori kokias įstaty
čiu
visus.
Žmogų
apšmeižia,
rie tokiais teisėjais, sykiu ix
muose ar valdžioje permainas
apmeluoja,
o
po
tam
koks
nekaltųjų kaltintojais
būti
įvesti, gali, visuomenės, pilie
čių balsavimui pavesti. Jeigu Pilypas iš kanapių išlindęs nori.
didžiuma yra linkusi refor drįsta reikalauti, kad pripaPonuliai, prieš
melagius
rodyk,
jog
esi
teisingas!
mas invęsti, ji taip nubalsuos
ir šmeižikus nekaltiems nėr
ir taip bus. Jeigu gi visuome Jeigu turėčiau išgverusią ko teisintis. Teisintis turi tie,
nė nėra linkusi tvarkoje per sanžinę, galėčiau bile asmenį ką meluoja ir del prasimany
mainas daryti, mažuma sulyg apšaukti sukčium,. vagim, o mų kitus kaltina.
sakytų, Oi, toji tautininkų politikos
demokratybės dėsnių turi nu jeigu apmeluotasai
kad tai melas,, šaukčiau, kad taktika! J i už purvyną pursileisti.
Amerikos karštieji socrjalis- prij>arodyk, jog neesi vagim. vynesnė.
tai, būdami žymioj mažumoj, Tai yra mekleiystos ir nevisuomenės ištarmės nenori Į sanžiningumo viršiausia* laipTai&i u sausa " . P o n a s alko
pripažinti. Jie streikų ir su snis. Jeigu be pamato asmuo
iručių pagelba tikisį savo už apšaukiamas melagiu, vagįm, holis kojas užvertė, Vieni
sispyrimus visuomenei varu pardaviku, jis daugiau nieko džiaugias, kiti pyksta. Man,
antmesti — tai, ko ji nenori. neturi ką" pasakyti, kaip kad rodos, iš to turėtų būti nei šil
Aišku, kad tokie streikai bus ant jo meluojama, kad jis y- ta, nei lalta. Gėrimais pirma
nepaseianingi. Sociįalistai sa ra šmeižiamas. Tie, kurie as- nesirūpindavau, taigi ir dabar
vo neatsieks, o darbininkams menį apkaltina/ pirma negu ki nereikėtų rųpintis. O vieųok
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Sazonovo mintys pritarė ir pri
taria stolypino politikai.
Lvovu Petjrograde
buvo
daug. Vienas buvo beveik radikališkesnts už konstitucijonalistus — demokratus, be
maž ko palinkęs prie socijalistų. Bet daugiau buvo Lvo
vu, prisidėjusių prie oktebristų partijos. Jei ne Lvovas tai
kiti buvusieji tos partijos
nariai veikliai darbuojasi Pa
ryžiuje apie Rusijos ir jos že
mių ateitį. Tie nerusiškoms
tautoms nei autonomijos nepripažįs. Vienas iš geriausių
tos partijos narių buvęs Pet
rogrado universiteto profeso
rius ir Durnos narys baronas
Meyendorfas, rusas ir pravos
lavas, aiškiai kovojo prieš konstitucijonalistus - demokratus
už ką jie žadėjo autonomiją
nerusiškoms tautoms. Kiti oktebristai kaip Gučkovas ir
Rodzianko neduodavo nei už
siminti apie tai.
Tai-gi aiškus Lietuvos neprigulmybės pavojus iŠ pusės
Rusijos. Pasidarius, taikai su
vokiečiais, talkininkai pakrei
ps savo jiegas prieš bolševi
kus, Kolčakas užims Maskvą
ir Rusiją, tada sveika dingus
Lietuvos neprigulmybė.
(Pabaiga bug rytoj.).

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

susirūpinau. Štai koks neri
mastis ima.
Gėrimo neieškodavau ir jo
man nereikėdavo, nes nei no
ro neturėdavau. Neužsipuolu
ant jo nei dabar. Bet kankina
mintis: kas bus, jeigu jo pri
reiktų, jeigu nuspr^sčiau, kad
reikia? Niekur negausi, kad
ir norėtum. Dabar susirūpinau
savo geidimais. Kad tik man
neužsinorėtų! Tuomet jausčiau
suvaržymą, o suvaržymas nie
kam nemalonus.
Džiaugiuos, kad saliunai už
sidarė. Bet savęs, o ne proliij
bicijos, bijotis pradėjau, kad
užsigeidimais sau nemalonumo
nepasidaryčiau.
Nemaniau,
kad prohibicija mane palies,
o žiūrėkit, kaip palietė..
*

' ' Slapieji'' dabar visokių
gązdinimų prasimano.
Štai
vienas.
Sako, Rusija sausa liko 1916
metais (ar tai buvo 1915 m-t),
o 1918 metais sudumavojo.
Kas bus už poros mėtų su
Suvienytomis Valstijomis!

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai
, Turime gerą išteklių šių knygų:
v

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apie Katalikų Tikybos Tikrybe.
30c
Patarmės Moterims . •.
1• .•
l&c.
Krikščionybė ir Moteris
»
6c
Gyvenimas Šv. Stanislovo.
20c
Girtuoklio Išpažintis
20c
Katra neišmanė t Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La
bai lengva sulošti
6c
7. Marksas Antrasis
8c
8. Ara yra Dievas ?
5c
9. Giordano Bruno
6c
10. Koperninkas ir Galilėjus
5c.
11. Į soeijalistų rojų*
6c
12 Soeijalistų norai ir darbai
6c
13. Revoliucionierių tarpe
6c
14. Apie Apsvietą
26c
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją
.75c
Teisių Vadovas it patamjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
dalykus
50c
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
i5 c
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio
je knygoje
r
80c
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties.
10c
Revizorius, penkių veiksmų komedija
, 50c
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu
55c
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui.
45c
Nemuno Vūnys, valcas iš lietuviškų dainų.
50c
Sudiev—mazurka
4QC
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas
70c
DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WEST 46-th STREET,
OHIOAOO, ILL.
Dievą mylintys krikščionis
neima Dievą per vien su Jo
sutvertomis gamtos jiegomis
ir nesistebi matydami, kad
neprotingas šuo bažnyčioje
apseina taip pat kaip ir ki
tur.
Tamista matei West Sidėje
taisant bokštą prie vienos ka
talikiškos bažnyčios ir iš to
išvedei, buk į ją perkūnas įtrenkė. Tečiaus bokštus atseinu kartkarčiais taisyti, nors
žaibas visai nėra jų palietęs.

Chicagoje
yra krikštytų
stabmeldžių, kartais net pri
sirašiusių prie parapijų. Jie
mėgsta pasivadinti garbingu
krikščionies arba kataliko var
du ypač tuomet, kada jie* ne
krikščioniškai kalba, rašo, ar
ba apseina, pavyzdin, kuomet
šmeižtą
organizuoja,
arba
kreivą prisiegą raštu patvirti
na.
1
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A. L. R.-K. MOKSLEIVIŲ
Tamista matei kito« bažny
SUS-MO NARIAMS
čios apdaužytą bokštą. Tikrai
ŽINOTINA.
žaibas įtrenkė į jį. Bet ta ba
žnyčia priklauso protestan
Moksleivių Sus-mo seimas
tams. Jie netikį į nuolatinį
šįmet įvyks Chicagos mieste,
Jėzaus buvimą Šv. Sakramen
te.- Todėl sulig jų pačių rugpjūčio 5, 6 ir 7 dienomis.
Jonas M. Navickas.
mokslo, jų bažnyčios negali
vadintis Dievo namais.
Centro pirm.
ir dabar komplimentus lietu
viams girdėti iš prietelių. Vie
na bėda, kad lietuviams pa
taikauti pradeda išmokti, kar
tais ir džentelmoniškai pasi
elgti, ir mūsų priešai. Priešo
saldliežuvavimai kartais yra
pavojingesni ir už atvirus
grūmojimus ir koliones. At
sargiai su priešų gražiais žo
džiais!

Ant tų pėdų atsimena vie
nas nuotikis Vilniuje, kuris
parodo, kaip meilus žodžiai
kartais pavojingi yra.
Atvažiavo Vilniun lietuvis
kaimietis įemės reikalais ir
pinigų atsivežė. Jam gatve
beeinant apspito jį būrys
miesčionių. Lingčioja, rankas
bučiuoja, dovanoti prašo. Lie
tuvis atsargus ir nužiūrėti pra
dėjo. Bet argi duosi žandan,
kuomet prieš tave lenkiasi ir
ranką bučiuoja! Ant duoto
ženklo būrys išbėgiojo. Žmo
gus čiupt kišenių — pinigų
nebėr!
Tai kaip atsitinka.
'

•

#

•

Dar vienas triukšmelis su
Seniau būdavo daug džiaug
smo, kuomet kas gražiai apie Tautine Taryba.
lietuvius atsiliepdavo. Malonu P-as Mastauskas yra Ameri

kos Lietuvių Tarybos prezi
dentas. New Yorko. seime su
laikraščių reporteriais kalbė
damasis jis pasisakė, kad jis
yra A. L. T., angliškai Lithuanian National Council, pre
zidentas. ^Laikraščių reporte
riai jo užreiškimus plačiai
citavo, pažymėdami kokią jis
Taryboje vietą užima.
Tautinė Taryba nuo tūlo
laiko irgi pradėjo save vadinti
Lithuanian National Council.
Dabar ji žada p. Mastausko
klausti, kam jis tautininkų
tarybos vardą sayinasi.
Juokas štai kame. A. L. T.
pasivadino Lithuanian Natio
nal Council kuomet Tautinės
Tarybos nei ant svieto nebu
vo. A. L. T. — Lithuanian
National Council —savo vardą
taip išgarsino, kad kas tik lie
tuvių klausimu indomauja, jį
žino. Su gerai žinomais ir iš
garsintais daiktais visuomet
tas pat atsitinka: atsiranda,
kas pamėgdžiotų, pagamintų
"poddielką".
Kuomet Tautinė Taryba sa
vo "poddielką" /nori tikruo
ju dalyku perstatyti, A. L. T.
reikėtų Tautinės Tarybos už
klausti, kodėl jį A. L. T. ang
liškąjį vardą pasisavino!

J. fr-at.

Antradienis,

liepos
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vai netik atlieka, bet kas kart mininkėms už jų skaniai paga
kokį nors darbą atlikdami jį mintus valgius ir sudainuota
joms "Didi garbė j u m s . "
pagerina, patobulina.
P. K. Gervilis išreiškė savo (
Vveiai kasmet rengia ben»»»^'»»^ — » » ^ ^ » — — » » « i ^ » » » » i » » » » 3
simpatiją ir užkvietė vyčių 25
drą išvažiavimą, kur dalyvau
ROSELAND, ILL.
vis-vieua, tikimasi, kad šios davo tik vietinės vyčių kuopos kp. atvykti į Detroitą liepos
kolonija
lietuvių parapijos
nariai. Šįmet-gi L. Vyčių 25 4 d.
Šiandie, t. y. liepos 8 d. L. netrukus turės 500 tikrųjų
P-as Aleksis, pasilinksminęs,
Hp. jau iš anksto galvojo, kad
Vyčių 8 kuopos įvyk s pusme narių, kurie rems R. Kr. tikšįmetinis vyčių išvažiavimas išvažiavo į Boston, Mass. Iš
tinis susirinkimas
Palmer Aą ir pasiryžę bus aukoti, by
linksmesnis ir ten vyks į milžinišką Naujos
Parko svetainėj. Visus, narius tik viskas eitų Lietuvos nau butų daug
skaitlingesnis, todėl tapo už Anglijos vyčių išvažiavimą j
kviečiame atsilankyti tan su- dai ir gerovei.
kviestos Detroit'o i r Akron'o Lawrenee, Mass.
sirinkiman. Yra daug svarbių
Prie to-gi kalba dar buvo vyčių kuopos, kurios užkvietiVytis J. D. Žitkus visus nu
reikalų.
užvesta apie ukrainus, kurie mą priėmė. Akroniečiai vy fotografavo.
Nariai prašomi atsivesti ir kviečia lietuvius prie jų prisi
Visi pilni džiaugsmo dai
čiai pribuvo visi, nes jiems
naujų narių.
dėti ir veikti iš vieno visame artesnis buvo kelias. Detroito nuodami išsiskirstė namo.
Valdyba.
kame. Tam dalykui tapo iš tūlų priežasčių dėlei negalėjo "Beje, gerb. kun. V. Vilkurinkta įgaliotiniai: geib. kun. visi atvykti. Pribuvo tik p. A. taitis, Clevelando lietuvių kle
PITTSBURGH, PA.
J. J . Sutkaitis ir K. Stravin J. Aleksis, L. Vyčių Centro bonas, ištisą dieną su visais
skas, kurie turės su juis susi pirmin. p. K. J . Gervilis sykiu žaidė, linksmiinosi ir
Įsikurė Lietuvos R. K. skyrius. eiti ir susitarti, kaip vienybė E. Janšaičiutė ir kiti.
daug visiems pridavė gyvumo.
je veikti, kad greičiais gali
Balandėlis.
Po pirmų, mišių vyčiai pa
Birželio 29 d., 1919 m., gerb. ma butų išgauti nepriklauso ėmę karą nutraukė į BedDETROIT; MICH.
kun. Jonas J . Sutkaitis, 8v. mybe.
A. T. fordo girias. Vieta viena iš
West Side.
Kazimiero lietuvių parapijos
puikiausių, o dienelė buvo gra
klebonas, iš sakyklos paaiški
WATERBURY, CONN.
ži. Susirinkę tuojau pradėjo
Birželio 22 d. Šv. Kryžiaus
no Lietuvos Raudonojo Kry
žaisti. Žaislėse vadovavo p. A. lietuvių Kymo-Katalikų nau
žiaus tikslą ir-pakvietė visus
Šio miesto lietuviškoji mo- J. Aleksis. Pažaidus, pasilink jos parapijos buvo susirinki
parapijoms susirinkti tuojaus kykla vra viena iš seniausių sminus, vytės pakvietė pie mas I. A. S. svetainėje, prie
posūniai parapijinei! svetai ir viena iš didžiausių lietuviš tautą. ; ' S t a l a i " buvo pri 24-tos ir Michigan gatvių, su
nėn. Kuomet visi susirinko, ki] mokyklų Amerikoje. Ją krauti įvairių valgių. Plevė sirinkimą atidarė gerb. kun.
tai į juos prakalbėdamas, per baigusioji jaunuomenė šįmet suojant lietuviškai ir ameriko F.x Kemėšis, Šv. Jurgio lietu
statė p. J . G. Milių, buvusi iabni gražia. atsisv.,?.:<mo su niškai vėliavoms, vytis V. vių R.-K. parapijos klebonas,
A. L. Tayrbos pirmininke, savo klebonu, kun. Saurusai- Runta pakvietė kun. Janus;) paaiškindamas susirinkusiems,
kurs plačiai ir tiksliai apipa fcin, kaipo mokyklos globėju.
atkalbėti maldą. Po to visi kad ne iš savo noro susirinki
sakojo Lietuvos K. Kr. sie
užkandžiavo.
me dalyvauja, o iš J o Malony
Šv. Juozapo Liet. Mokykla,
kius ir kaip reikalinga y r a su
Laike pietų buvo išpildytas bės vyskupo, kuris pavedė
Waterbury, Conn.
tverti L. R. Kr. skyrių. Po jo
Birželio 26 d., 1919 m. sekantis programas: vytis V. gerb. kun. Kemešiui pasidar
gi gerb. kun. J . J . Sutkaitis,
Runta paaiškino, kad šiame buoti vakarinėj miesto dalyj,
gražiai primindamas, kokia iš Gerbiamas Tėveli:
burelyj dalyvauja
Lietuvos naujos parapijos gerovei, iki
to skyriaus butų nauda ir paBesiartinant Šv. Juozapo Vyčių Centro pirm., A. J. bus paskirtas naujas kunigas.
gelba nualintai Lietuvai ir mokyklos mokslo metų užbai Aleksis, iš Detroit su būreliu J a u trys mėnesiai, kaip susi
skatino, kad kiekvieno lietuvio gimo dienai, atėjo mums į vyčių; Akrono vyčių kuopa ir tvėrė Čia nauja parapija. Dar
ir lietuvaitės prįedermė yra mintį, kad didžiai gerbiamas vietos Moterų Sąjungos 26-ta bas varomas pirmyn ir tiki
prisirašyti, idant sujungtomis Tėvelis bus su fuamifl tą die kuopa. Kadangi Sąjungiečių mės, kad J o Malonybė greitu
spėkomis gelbėti sužeistuosius ną, kuri buvo, taip sakant, ap dauguma vytė&, tai ir sykiu laiku paskirs naują kunigą
Lietuvos kareivius ir suteikti vainikavimo diena del mūsų dalvvavo šiame išvažiavime. darbuoties West Sideje. Nau
medikališkji ^agelba. Prie to visu, užbaigusių šią mokyklą. Baigdamas pranešimą pakvie jos parapijos reikaluese dau
visko gerb. kun. J. J . Sutkaitis Atėjus tai dienai ir išgirdus, tė A. J. Aleksį ką nors pakal giausia pasidailmvo p. M-edi
inesė vieną svarbų dalyką, iš- kad Tėvelis nebusi su mumis ir bėti. P-as Aleksis papasako ms, p. Bužauskas, p. Butri
sireikŠdainas, jog tai esąs jo negausime iš Tėvelio rankų jo kokią kelionę turėjo, kaip mas ir p. Slavinskas. Šiame
troškimas, kad tveriant L. K užbaigimo Sv. Juozapo mo- atvykęs į Clevelandą prie susirinkime nutarta darbuo
Kr. skyrių, nearsimesti nnolkykkįe diplomų, taip kaip kitos bažnyčios rado " V a n a g ą " su ties iš vieno visiems detroitieTautos Vondo skyriaus ir at- j klesos kad turėjo tą laimę, purvinu snapu. (Keikia pa čiams. Prie akaitliaus veikėjų
skirai neveikti, bet iš vieno, mes-gi iš to atsitikimo labai stebėti, kad M V a n a g o " num. dar prisidėjo p. ^Atkočiūnas,
p. Misukevieius ir daugiau
kad abiejų įstaigų skyriai vie-: nusiminėme.
2 yra eilės iiDidvyris,''
ne
naip veiktų, susilieję į krūvą.
Vienok troškome ir tebe- juokai, bet ignoravimas kata kitų. Rubežių tarp vakarinės
Pagaliaus L. R, Kr. sky trokštame išreikšti Jums sa likų veikėjų, ant kurių remia ir rytinės miesto dalies, t. y.
riaus valdyba tapo išrinkta iš vo dėkingumą, bet negalėjo- si tautos ateitis. Tokioms tarp senos ir naujos lietuvių
sekančiu asmenų: J . G. Mi- me ir negalim kitaip, kaip tik Didbobės eilėms vieta turėjo parapijų, nutarta nustatyti
liūs—pirmininku, A. M. Sut- numezgė bei pasiuvome nors būti ne " V a n a g e , " bet jo \Voodward gatve.
kaičiutė—raštininke, K. Stra k&mžą, kaipo garbingą atmin gurbelyj). v
Netolimoj praeityj, tarpe
tį
ir
parodymą,
jog
mes
ne
vinskas—iždininku.
Baigdamas savo prakalbą Detroito katalikų buvo kilę
kaip
nepaini
ritame
Jūsų,
ku
Į
sutvertąjį
Raudonojo
ragino vyčius stoti į karinin nemalonių apsireiškimų. Kairis
tiek
gero
esate
padare
del
Kryžiaus skyrių tuojaus užsi
kų eiles ir eiti ginti tėvynę kurie būva užsipuolę ant kun.
mūsų,
įsteigdamas
tokią
pui
mokėdami vieną dolierį prisi
K. Skrypkos ir primetinėjo
nuo bolševikų.
kią
ir
prakilnią
mokyklą,
ku
rašė sekantieji asmenys: kun.
Antras kalbėjo kun. Janu visokios rųšies kaltes. Dabar
rioje
mes
sėinėine
mokslą
ka
J . J . Sutkaitis, kun. A. Tamosas. J i s pasidžiaugė, kad pra oficijaliai paaiškėjo, jog tie
talikiškoj
dvasioj
ir
tapome
liunas, B. Lapeika, V. Karalekilnus vyčių jaunimas čionai užmetinėjimai buvo neteisin
r
prirengtais
į
platų
pasaulį,
ir
vičius, V . Aleliunas, K. Ale
taip skaitlingai suvažiavo. Ant gi. Todėl dabar mūsų skanda
busiančio
žmonių
gyvenimo
liunas, 1. Balčius, L Jankus,
galo patvirtino p. Aleksio listai bijosi ir akių parodyti
ribas.
A. Aleliunas, P . Kazlauskas,
kalbą, kad " V a n a g a s " yra šviesoje. J i e slapstosi. J ų
%
Busiantyj sekmadionyj mes su purvinu " s n a p u . "
pirmiau buvęs
džiaugsmas
J. Norbutas, J . O. Milius, J.
V. Grajauskas, T. Glieba, A. prižadame karštai melstis prie
Kalbėjo vytė, p-lė M. Ma virto nusiminimu, nes Detroi
Jagminas, J . Jereminas, P Ži Jūsų patrono Sv. Petro, idant čiutukė. Labai jausmingą ir to katalikai suprato jų sie
lionis, J . Rožėnas, J . Paekevi- ;is laimintų Jumis, Tėveli, vi patrijotinę pasakė prakalbėlę. kius ir bendrai stojo į darbų.
čius, J . Paekevičius, J . Puke- duose Jūsų darbuose ir užsi
P-as A. J . Aleksis, kaipo L. Suorganizavo naujų parapiją
\
Vyčių Centro pirm., buvo pa ir daug toje srityje darbų nu
vičius, O. Balionienė, V. Sa ėmimuose.
1
Velijanti Tėveliui ilgų i sveikintas. Programas užsi veikė. Neprošalį bus pažy
dauskas, J . Čižauskas, M. Ka
baigė su vyčių ir Lietuvos mėti, kad daug detroitieeių su
ružienė, P . Saldukas, J . Bau giausių metų.
Už visą 1919 m. klesą himnu.
ki ydėlių pagrįžo prie savo ti
cuuas, AI. Grevickienė, K. Sapasirašo
Vėl prasidėjo įvairios žais- kėjimo, kurį jiems jųjų moti
kauskas, A. Andriunas, U.
Ona Jurkevičiūtė.
nos įkvėpė dar kūdikystėje.
lės, lenktyniavimai.
Andriidaitienė, O. Tyrikienė,
Medelis.
Prieš vakarienį L. Vyčių
Labai man gaila, kad taip
M. Linkevičienė, D. Riunbinas.
J . Naujalis, A. Gilius, A. Sin pasitaikė man nebūti šįmet choras gražiai padainavo kele
kevičienė^!. Gurevičiūtė, K. užbaigime mokyklos, tečiaus tą dainelių. Laike vakarienės
Stravinskas J . Daukšas, J. apkainuoju jūsų dovaną, man buvo daug gražių išsireiškimų.
ĮEJ2EJQECmii vy±l
ir tariu širdin L. Vyčių 25 kp. vice-pirm., V.
Janulis, J . Gurevičius, V. Gu suteiktąją
P o valgiui neužmiršk, k a d g e r i a u 
revičiūtė, 0 . Kinderienė, B. giausią ačių. Prižadu neužmir Runta, pakvietė šį-tą pakalbę sias vaistas t a v o skilviui y r a EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
V. Vaišnora, K. Norbutienė, šti jųs kasdieninėje šv. Mišių ti p. V. A. (ireičių, kuris suvirškinimo, e t a s reiškia, k a d rei
p a m ė g i n t i viena.
Parduodama
daug anekdotų pasakė ir vi pkia
P. Blažaitienė, S. Gedzevičiu>, aukoje.
a . v i s u s aptlekoriua.
f
•
sus prijuokino. Paskui p . V.
J . Bartinikas, K. Pociūnas, K.
Su tikra pagarba,
Rimta išreiškė padėkos žodį IlilIlIlIlIlIlUftilUlItlltieiittfiUMlflIlIlIlIHII
Kelniiuskas, B. Bernotonirf, P.
Kun.
P.
Saurusaitis.
p-lėms 0 . ir L. Matulaičiti- C I 0 8 R 0 LIETUVIŲ DOMAI!
Zimkienė, P. Vasiliauskienė,
—
tėms, už jų pasidarbavimą
M. Puidaitė, M. Puidienė, A.
—.
CLEVELAND, OHIO.
Kas
tiktai
iš
Cicero norite
prie vyčių 25 kuopos, kurios
M. Sutkaičiutė, J . Jankienė,
P. Takažauskas, J . 'SimonaVi- Bendras vyčių išvažiavimas. apleidžia Clevelando vyčius ir gauti "Draugą" arba paduoti
išvažiuoja į Scranton, Pa., ir į jį apgarsinimą, ar kokį dar
čius. Viso labo sudėta $59.25
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Lietuvos Vyčių 25 kuopa pakvietė ką nors pratarti. bą (joba) kreipkitės prie p.
A. Valančiaus.
pradžiai.
savo veiklumu senai yra pra P-lė Matulaičiutė palinkėjo
1442 So. 49-th Ave.
Reikia pažymėti, kad daugel lenkus vietos kitas jaunimo L. Yy&ių 25 kp. darbuoties ir
Pas jį galima gauti malda
matėsi norinčiųjų pakloti sa draugijas bei chorus Vyčiai, toliau. Gi jos, jei galės, sugrį knygių ir kitokių knygų.
tvirčiausia
jaunimo žusios vėlei darbuosis *sykiu.
vo duoklę, bet nebuvo atsine kaipo
Pasinaudokite.
Ant gajo paa&uota i r šei uuiiuiumuiuimuiiiumuiicuiimuiMiu
šę eu savim pinigų, Bet-gį, spėka, savo užmanymus leng

Lietuviai Amerikoje.
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ATONIC

.

A. MASALSKIS

25 merginos del fabriko darbo
•$14 į savaitę, mokinančioms
$17 iki $20 į savaitę dirban
čioms nuo štukų (piec'e work).
Atsišaukite
'MŠh

t

;

REIKALINGOS.

AR TAVO
VIDURIAI
GERAM
STOVYJ?

LIETUVIS GRABORIUS
- n - i

Atlieka
visokias
laidotuves
kuopiglauBial. Turiu s a v o karabonus ir automobilius.

Amer Insolated Wire
& Gable Co.,
954 W. 21st St.,
. Telefonas Canal 1854.

~

Taipgi didesnę dali grabų p a tjs dirbame.

3307 AUBURN AVE.
P h o n e Drover 4139

II
Jeigu • ne, tai imk i
Partola
kad išvalytų
tau vidurius ir kraują, ir
prašalintu 5 . k e n k s m i n g u s ele
m e n t u s kurie randasi t a v o kūne.
Viena dėžute k a i n u o j a 1 dolieris.
šešios
dėžutes
tiktai
$6.00. Jus galite
gauti First
Class P a r t o s Aptiek o j. Adre
suokite:
APTEKA
PARTOSA
160 Second Ave., D e p t L. 4.,
. N e w York, N . Y .
(78)

PARSIDUODA FARMA!
F a r m a gražioj vietoj arti miesto ir
prie didelio kelio, upelis šalę teka,
budinkai stovi a n t kalno, geros ž e m e s
40 akrų. R a n d a s i čia bažnyčia ir m o 
kykla. VVisconsin, f a r m a verta $1,600
parsiduos už $1,900 a n t lengvų i š m o 
kėjimų arba mainysiu. Tūrių par
duoti kad ir pigiai iš priežasties li
gos. Atsišaukite pas savininką.

iiiTiiiiiiiiiiiiiiiMiHiiiiuiiiiiiimTiiiiiiiiiit

DRY 0 0 0 D 5
1800 W. 47th kamp. Wood Ste.

V. W. RUTKAUSKAS

l t e s d u o d a m e dvigubas
st.mp*i
Ketvergals ir Subatomis.
Dideliame
pasirinkime
gaunami,
Visokie materijolai, v a i k a m s drafco
« * i , šl«be« ir Jakutė*.

ADVOKATAS
V e d a B i l a s Visuose T e l s m u o s s
Ofisas D i d m t e s t y j :

Phiksnos
55c

69 W. W A S H I N G T O N S T R E E T
Kambaris 609
Tel. Central 647f

Plnksnos

Gyecnimas, 8 1 2 W. S8rd SU
Tel. Yards 4081

PLUNKSNOS.
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUMiiiiiiiiimiiJiti"
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Dr. M, Stupnicki

'^•^^^^•••SB

F. P. BRADCHULIS

3109 So. Morgan Street

Lietuvi! Advokatas
Attorney ai Law

CHANDLER AUTOMOBILIŲ

ĮOB W Monroe, Oor. Clark St.
R o o m 1207,
Tel. Central 930
CHICAGO, E U J M O i S

7 kambarių n a m a s su barne ir v i š 
t o m s n a m a s , g a z a s ir šaligatvius s u 
dėti. Parsiduos labai pigiai.
Atsi
šaukite p a s savininką.

—n

ERNEST WEINER

F R A N K DOBROVOLSKIS.
1827 W . 23 &tr..
Chicago, 111.

turi parduot savo 1917 m. 7 sėdynių
touring, geras k a i p naujas. Parduosiu
pigiai už c a s h arba a n t išmokesčių.
Atsišaukite: 4459 So. Wood St., Tele
fonas Yards 3885.

>;--»»-.

CHICAGO, ILLINOIS
T e l e f o n a s Yards 5082
Valandos: — 8 iki 11 i i ryto;
5 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o 
m i s n u o 5 iki 3 vai. vakare.

33»*»*»»*»»»*'
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^ G y v T P s i l S S o . Hatoted Street
T e l e f o n a i Yarda 3890

V%

rz

Dr. S. Naikelis

Dr.M.T.Strikol'is

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
4712 So. A s h l a n d A v e .
P h o n e Drover 7949
Cicero Office
4847 W. 1 4 - t h S t
P h o n e Cicero 39
Reaidencija 3394 W . 9 4 - t h St.
P h o n e Prospect 8585

LIETUVIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
1757 W . 4 7 t h St., Chicago, IU.
Ofiso Telefonas Boulevard 160

€843 S. Campbell Ave.

—

ANT

PARDAVIMO.

».?•»» ~m~m

Ceverykų T a i s y m o šapą, y r a E l e k triklnę Finisher. Priežasties parda
vimo savininkas išvažiuoja iš miesto.
Atsišaukite.
1709 W. 45 Str.

ANT

PARDAVIMO.

" Parsiduoda bizniaus n a m a s puikio
je vietoje' prie pat gatvėkartu. T a i p 
gi užpakalyje yra puikus
namas
a n t dviejų p r a g y v e n i m u
po Sešius
r u ynus.
5138 W. 12-tk St.
Atsišaukite p a s :
A. Valančius
1442 S. 49-th Ave.

».»———-m.~~

.mm.mmmm~m~lĄ

DR. LEO AVVOTIN

*Jįm mm » » » ^ » m<»mm»»»mm»-m

Tel. Drover 7042

Gydytojas, Chirurgas,
Akušeris.
l O t e S o . Halsted St., CUicago.
K a l b a lietuviškai, latvtSkal ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9
vakarą
Tel. Canal 4367

y — — — m imm • • • » •

» » » • •,

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVES D E i m O T A S
.landos: s u o 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis pagal sutarimą
4719
feO. A S H L A N D
AVENUE
arti 4 7 - t o s Gatvės
I

Or. A. K. RUTKAUSKAS
T e l e f o n a s McKinley 5764
GYDO VISOKIAS LIGAS
8457 S o u t h W e s t e r n Boulevard
K a m p a s W. 35-tos gatvės

J0SEPH C. VV0L0N
Lietuvis Advokatas

I

29 SO. L A S A L L E S T R E E T
Gyvenimo Tel. Humbfcldt 97
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Tel. R o c k w e l l 6999
CHICAGO, ILL.

Htm — < n w m m w» • mm » • » • • • » • • • —»•«

AR NORITE PADARYTI
EXTRA PINIGŲ LIUOSU LAIKU.

• i» • • » » » » » » » • » ! £

X

Telefonas P u l l m a n 60

Po $10 ir daugiau į vakarą.
Mums reikalinga keletas energingų vyrų Chicagoje ir
apielinkėje, kurie norėtų pada
ryti liuosa laiką naudinga.
Iš Chicagos kreipkities ypatiškai panedėlio ir utaminko
vakarais nuo 6 vai. Iš apielinkių galima klausti informacijų
per laišką.
WM. D. MURDOCK & CO.
klausk J. MOZERIO Asst. Mgr
J. L. ŽUKAUSKAS
1447 So. 50-th Ave. Cicero, UI.
'.'.
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JAU GALIMA SAVO GIMI
NES IR PAŽĮSTAMUS
SURASTI LIETU
VOJ.
Šiuomi pranešame Lietuvių Vi
suomenėj kad gavome žinią nuo
Laivakorčių kompanijos iš Roter
damo kad yra galima paieškoti sa
vo giminų ir pažįstamu Lietuvoje.
Tą kompanija turi savo atstovus
Lietuvoje ir Prūsuose patis gerai
škiotė tą, tad ui tikriname, kad
ant paieškojimų atsokymas bus
tikrai gautas, męs pasirūpinsime
kaip galint greioiau, jusu gimines
surastį ir pažįstamus. Už paieškojima reikia užmokėti $100 doLtik
Už rašinėjimus ir už štampas, pa
tarnavimas veltui Lietuviams ir
kaip gausime atsakimna visuomet
pranešime Laikraščiuose apskelpsime. Siųskite $1.00 Šiuo adresu:

A. S. KULBICKAS,
7602 Aberdeen Ava N. E.
Clevetod, Ohio

DR. W. A. MAJ0R
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
AKI V SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso v a l a n d o s : n u o 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11
4949 6. A s h l a n d A v e . k a m p . 47 St.
Telefonas Yards 4317
Telefonas Boulevard 6487

GYDYTOJAS D t
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michigan A v e .
Ądynos 8:30 iki 9 iSryto — 1 iki
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
N e d ė l i o m i s n u o 10 iki 11 išryto

•«

Dr. D. J . BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir
Chirurgu
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.
Reaidencija 10731 So. M i c h i g a a Av.
Roseland, 111.
T e l e f o n a s rezidencijos ir ofiso
P u l l m a n S42.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų
iki 4; 6 iki 9 v a k a r ą
Ned.
9 Iki 12.

M» » » * • •!»»
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DR. M. F. BOZINCH
LIETUVIS
perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwaukee ave., kur išbuvo p e r 24 m e t u a
D a b a r ofiso adresas y r a šitoks:
700 N O R T f t A S H L A N D A V E N U E
K a m p a s H u r o n Gatvės
a n t aptiekos P o l o n l a Pharmacy.
P r i ė m t e i o v a l a n d o s vakarais n u o 6
Iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 5282

Mokykis K i r p i m o ir D e s i g n i n g
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų s l s t e m o ir ypati£kas m o k i n i 
m a s parodytus j u s žinovų 1 trumpą
laika.
Mes turime didžiausius ir g e r i a u 
sius kirpimo designing
ir
siuvimo
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e p r a k t i š 
ką patyrimą,, k u o m e t j ų s m o k y s i t ė s
Elektros v a r o m o s m a š i n o s m ū s ų sruv i m o b skyriuose.
Jųs esate užkvlečiami aplankyti ir
pamatyti mūsų m o k y k l a hile laiku —
dieną ir vakarais ir gauti specijaliskai i pigią kainą,
P e t r e n o s daromos pagal Jūsų m i s rą — b i l . stailės arba dydžio, ir Di
le m a d ų knygos.
M A S T E R D E S I G N I N G SCHOOL
J. F . Kasnieka, Perdėtinis
Persikraustė M 118 N. L a S a l l . S t
l 190 N. State gatvę, k a m p a s L a k .
gatvės. 4 lubos.
• • '
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Dr. G. M. GLASER
, P r a k t i k u o j a 27 metai
Ofisas 3149 So. Morgan St.
K e r t a »2-ro St.,
Csicago, IU.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyrtfkų, taipgi c h r o 
niškų ligų.
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
iki 10, n u o 12 iki 2 po piet, n u o 7
iki 8 valandai vakare.
N e d ė l i o m i s n u o 9 iki 2 po piet
Telefonas Tardą 187
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Resid. 913 So. A s n l a n d Blv. Chicago
Telefosas H a y m a r k e t 3544

DR. A. A. ROTH,
R u s a s g y d y t o j a s ir chirurgas
Specljalistas Moteriškų, V y r i š k a
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. H s l s t . d S t . Chicago
T e l e f o s a s Drover 9691
V A L A N D A S : 1 0 — 1 1 ryto 2—8 po
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 1 0 ~ - U d-
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Antradienis,

DRAUGAS
S

=
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

t

NELAIMĖ GATVĖJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJįj
ATITAISYMAS.

i

liepos

8,

1919.

lt i .

Todęl išrodo, kad lis išva ^Iilllllflinillllifilflllililillllllllllllllifllllllllllllflllflllffllflilliilllllllllllllflflilllllllllt*lllll<llllf»»«i">l*">nfiflllflilillfllinitlflfilff^
žiavimas bus vienas iš pui
kiausių dėlto, kad darbščiausi
draugijos nariai pateko į
rengimo komisiją. Išvažiavimo
diena dar nebuvo galutinai
nutarta. J i bus pranešta vė
liau. Kiek girdėjau, buvo ma
nyta 13 d. liepos, jeigu tik ne
bus kliūčių, ir bus galima gaut
leidimas.
1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO į porą mėnesių tiek kiek kitos Ben
Tat-gi kurie mylite draugiš
drovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000.
kus
išvažiavimus, patarčia
2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu
nieko nefaukus kreipties prie
smarkumu jų išpildymui.
minėtų asmenų ir išanksto už
siregistruoti.
3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. VykP. Sriubas.
dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių.

SKAITYK DARBUS

Lietuvos Amer. Pramones B-ves

Antradienis, liepos 8 d.. Praeitą šeštadienį po piety,
Subatos " Draugo " 157-ame
Šv. Elzbieta, Portug. karai.
apie 2:40, \Vestern ave. pietų, numeryje buvo išreikšta liūd
Trečiadienis, liepos 9 d., šonan važiavo gatvekaris No. nu minčių apie Antrą Labda
Šv. Veronika Jul.
5301. J a m sustojus ties 59 gat. rybės kuopą, Roseland, III.
pro jį iš dešinės pusės taippat Numeriui išėjus iš spaudos aš,
SUIMTA TRYS BANKINIAI pietų šonan važiavo automobi Centro iždininkas, gavau iš tos
liūs No. 250404. Automobiliuje kuopos čekį $271.35 vertės su
PLĖŠIKAI.
buvo dvi Seserys ir šoferis.
pranešimu, kad birželio 16 d.
Šoferis nepamatė, kad vaka tapo surinkta 252.00; ant ka
Juos išdavė viena mergina.
ri) pusėn 59 gat. eina kitas gat pinių gegužio 30 d.—$12.08 ir
prie bažnyčios Šv. Antano die
Liepos 3 dieną keli plėšikai vekaris No. 5086.
4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja
apiplėšė Downers Grove First
Pastarasis einančiam auto noje $7.27. Tai-gi linksma yra IŠ ARCHANGELSKO PA
Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieskojime giminių, dalies, turto, žemės; taip-gi padaro legališNational Banką. Paimta $22,- mobiliui surėžė šonan. Nes atitaisyti seniaus ištartus žo
DANGĖS.
kus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, ete.
000 pinigais ir įvairiais bond- markiai buvo užgautas. Nes džius ir pasidžiaugti Antrosios
5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų
sais.
automobilius neparvirto./ Tik kuopos darbštumu.
Karininkas Juozas Mickeir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.
Kun. Pr. Bučys,
Policija per kelias dienas jo lango stiklai sutrupėjo. Su
liunas, iš Archangelsko Ame
6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin
raižė
seserinis
veidus
ir
ran
darbavosi susekti plėšikus.
Centro iždininkas. rikon begrįždamas, parašė iš
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose.
Pagaliaus pavyko. Trys plėši kas.
Shetland salos laišką p. P.
7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATXMO BENDROVĖ su ine. kapitalu $100,000 prie šios s
kai jau atsidūrę kalė.jiman.
Tuojaus susibėgo minia žmo KATALIKŲ VIENYBĖS CEN Baltučiui. Dedame jį del pasa
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, etc. Pakol to sky
Atrasta dalis pinigu ir bond- nių atsitikimo vieton. Tai dau
TRO SUSIRINKIMAS.
kojimų apie nuotikius Arch
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojama gyveni
sai.
giausia važiavusieji gatvekaangelsko frontuose.
mui namai mieste Akrone, Ohio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė turės nemažai'
L. R. Katalikų Vienybės
Policija tvirtina, kad su riais žmonės.
pelno.
Gerbiamasis Drauge:—
Centro
mėnesinis
susirinkimas
imtieji plėšikai prisipažino.
Ant kampo stovėjo kitas
Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėriIš priežasties didelio užsi
automobilius. To savininkas atsibus šiandie, liepos 8 d.,
Tuoj bus suimta jų daugiau.
ninkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
8
vai.
vakare,
Dievo
Apveizdos
ėmimo
ir
rengimosi
kelionėn
mandagiai
pakvietė
Seseris
inSuareštuoti:
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
par. svetainėje, Chicago, 111. pasivėlavau su atsakymu.
eiti
jo
automobiliun.
Nuvežė
Arthur T. Hammill, Jr., bu
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais ku
Skyriai ir draugijos malonės
Apleidus
Penegos
miestelį,
jas
i
artimiausią
vaistinę.
rie mpkėsis netrukus.
vusio Chieagos policmono su
atsiųsti
savo
atstovus.
Veikė
Matęs.
parkeliavom 203 viorstus ark
nūs. Eina jis 27 metus.
Užsirašykite serų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite informacijų
jai bei veikėjos yra kviečia liais į Archangelską. Po kelių
David Gibson, 21 m., buvos
šiuo adresu:
mi atsilankyti. Daug yra rei dienų poilsio, iškeliavom vėl
DIDELIS
GAISRAS.
kareivis, 5611 So. Paulina
kalų.
Centro Valdyba.
frontan, kur buvo iškilęs bai
gat.
Edison Eleetrieal Applianee
sus musys. Priešai buvo užsi
Garfield Sullivau, 21 m.,
IŠ BRIGHTON PARKO.
Co., 2230 Ogden ave., įstaigo
spyrę suimti mus. Prasidėjus
3712 Parnell ave.
se buvo pakilęs smarkus gais
baisiam mūšiui, tiesa, buvo
Plėšikus išdavė policijai vie ras.
Pusmetinis L. Vvčiu 36 kuo- mus apsupę iš trijų pusių. Iš
Grūmojo paliesti ir pa
na mergina, vieno iš ju buvusi čius svarbiausius tos kompa pos susirinkimas įvyks ketver
kanuolių šaudė. Šimtai šoviniu
ir apleista sužiedotinė.
ge,
liepos
10
d.
parapijinėj
sve
nijos trobesius.
krito prie mūsų. Bet kada at
tainėje,
7:.l0
vai.
vakare.
Visgi trobesiai apsaugoti
sidarė kulkasvaidžiai ir šautu
MIESTUI GRŪMOJA NAU
Visus
kuopos
narius
kviečia
nuo liepsnų, ačių energingam
vai, tai tratėjo per tris dienas laivo " C z a r , " o gal ir dau
J A S STREIKAS.
me
kuoskaitllngiausiai
susi
gaisrininkų pasidarbavimui.
ir naktis. Mes su artilerijos giau.
rinkti.
Valdyba.
pagelba tesilaikėme ir atgavo
Nuostolių padarvta
apie
Miesto taryba praeitą sa
Tikėdamasis greitai pargrį
$75,000.
me
komunikacijos
liniją.
Mnsų
vaitę padidino algas įvairios
žti namo į Chicagą pas sesutę
IŠ NORTH SIDE.
žuvo
keli.
Priešų
surinkta
rūšies miesto darbininkams.
ir draugus,
VIRDAMAS
VANDUO
UŽ
apie
1800.
Po
septvnių
dienų
Dalis darbininkų nepatenkin
Moterių Sąjungos 4 kuopos
Su pagarba,
pargrįžom _arit
geležinklio
GESINO
GAZĄ.
ta. Grūmoja sustreikuoti.
pusmetinis susirinkimas atsi
tarpe Vologdos ir Archangel
J. A. Mickeliunas.
Bet miesto advokatas Etbus liepos 8 d., Šv. Mykolo pa
sko.
ČJia t a i p g i buvo kelius
Pasekmėje žuvo moteris.
Co. M., 339 Inf.
Pirmosios Komunijos Atmintis
telson sako, kad šįmet taryba
rapijos svetainėje.
kartus
susirėmimai
artilerija.
jau niekam daugiau nedidyPrašau visas nares .atsilan
Nors buvo labai pavojinga,
Mrs.
Nattie
Day,
82
metų,
sianti algų. Biudžetas paga
kyti, ne s turim daug svarbių
GRAND RAPIDS, MICH.
bet, Dievui dėkui, likau svei
1559 Scbool gat., Chicago
Priėmė Pirmąją Komuniją
, . . . 19
m.
mintas. Tr viskas pabaigta.
reikalų aptarti. Seimas jau už
LIETUVIAMS!
Heights, užkaitė vanden s puo
kas.
Bažnyčioje
Mieste
Katrie darbininkai sustrei
kelių savaičių, tad prašau koJūsų
kolonijoje
nuo
Balan
dą ant gazo ir pati atsigulė.
Kada rusai pradėjo mus at- džio 20 dienos 1919 m. "Draukuos, tie patys sau labjaus pa
skaitlingiau*iai susirinkti.
Klebonas Kun
...,
Vanduo
virdamas
užgesino
kenks, sako jis. Streikų metas
Raštininkė. liuosuoti iš fronto, buvo nema sirašinėti, nusipirkti paduoti
Spalvuoti paveikslai 14x9 colių. Kaina 15c.
v
degantį
gazą
ir
beinantis
gažai
darbo,
ir
teko
išgirsti
ir
praėjo.
l jį pajieškojimus ir pagarsi
Gražus nespaivuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c
zas užtroškino senelę.
patirti
kareivių
mintis.
nimus.
Galite
gauti
ir
knygų.
IŠ TOWN OF LAKE.
Taipat galima gauti ir Dirmavonės Atminties Paveikslų.
Grįžtant nuo fronto atvy
ŽADA STREIKUOTI KAfc
Šiuomi atšaukiame įgalioji
PERSPĖJAMI PRIEŠ KARŠ
PENTERIAI.
Ketverge, liepos 10 d., 7:30 kau tiesiog į Ekonomiją prie mus kokiam nors kitam Gran- "DRAUGO" KNYGYNAS, 1800 W. 46tii St., Chicago, Iii.
ČIUS.
v:.l. vakare, Šv. Kryžiaus pa Baltųjų jūrių. Gegužio 25 d., g ą " atstovauja p. J. MARGE
Chicagoje žada sustreikuoti
rapijos svetainėje, Katalikų š. m., buvau Archangelske, kur LIS, 544 Myrtle str.
Perniai
vasarą
Chicagoje
26,000 karpenterių. Reikalauja
Vienybės V skyrius, turės susi paskutinį kartą pasikalbėjau
Pas jį galite " D r a u g ą " užnuo
karščių
mirė
23
žmonės.
$1.00 už darbą, valandoje. Da
rinkimą. Visi vietos draugijų ir atsisveikinau. P-as V. Ve- ds Rapids, Mich. " D r a u g o "
bar jiems mokama 92V-20. va Sulyginus su kitais miestais atstovai teiksitės šiame susi gis buvo dar sykį atvykęs pas agentui.
nėra aršiausia. Nes kitur karš rinkime dalyvauti, nes jau su mus į Ekonomiją.
landoje.
čiai pakirto daugiau žmonių plaukė daug reikalų, apie k\iGegužio 30 d. buvome Ar
gyvasčių.
5E
TEISĖJĄ VADINA AUTO
riuos rinks tarties. Valdyba. changelske. , Turėjome didelį
KRATŲ.
Sveikumo
komisijonierius
apvaikščiojimą.
Dr. Robertson perspėja žmo
IŠ NORTH SIDES.
Ant kapinių, tarpe kitų,
Cbicagoje streikuoja cigarų nes karščių metu būti bud
kalbėjo gen.
gubernatorius
darbininkai. Darbdaviai išsi riems, kad šitie metai butu
Liet. giesm.
Dramatiška Miller (rusas). Tarp kitko pa
rūpino
"injunction"
prieš laimingesni.
Draugija, po priegloba Šv. Ce sakė, kad " š i Amerikos šventė
streikininkų piketavimus. " I n cilijos, turėjo savo mėnesinį pasiliks ant visados. Susirink
junetion" išdavė teisėjas Snl- SUAREŠTUOTI 5 RAUDO susirinkimą 1 d. liepos bažny sim atlankyti Čia gulinčių alivan iš augštesniojo teismo.
tinėj svetainėj. Aptarus drau merikonų. Jie žuvo už mūsų
NIEJI.
gijos svarbiausius
reikalus gerovę.*' Tarpe ilsinčiųjų čia
Cbicagos Darbo P'ederacijos
susirinkime ta s teisėjas už tą . Praeitą penktadienį polici eita prie naujų sumanymų. Į- kelių šimtų amerikonų, paliko
apšauktas autokratu.
ja suareštavo 5 socijalistus, nešta surengti draugijinį išva me ir lietuvį, Praną Savicką.
katrie mėgino sakyti prakal žiavimą. Balsuoti nereikėjo, Mirė gegužio 5 d. Buvo sun
AUTOMOBILIŲ AUKOS.
bas atviram ore tie s Roose- nes šioj draugijoj bemaž kone kiai granatos sužeistas (per
.J - .
velt Road ir Sacramento boulv. visa s northsides jaunimas yra paties nelaimę). Po operacijos
1 užmušta, 6 sužeista.
Visi pavesti teisdarystės de susispietęs. Vienbalsiai sutarė ir mirė; a. a.! Gal yra ir dau
važiuoti į Jeffersono miškus.
•
partamento ofiso viršininkui.
giau.
Pagaminti užkandžius apsiė
Praeitą sekmadienį nelai
Parodoje dalyvavo: Amer.
mėse su automobiliais vienas KRAUTUVININKAI AREŠ mė mergaitės: E. Martinaitė,
O. Antikaičiutė, S. Josinskaitė, pėstininkų Co. M. ir jurinin
asmuo žuvo ir 6 kiti sužeista.
TUOJAMI.
ir Ž. Jurevičaitė. Šitos mer kai, anglų pėstininkai ir ju
Žuvo Mrs. Rose Silverstein,
gaitės beveik kiekviename pa rininkai, taip-gi prancūzų, ru M
1451 No. Artesian ave. Ją
Sulig sveikumo komisijoniepagavo automobilius išlipus riaus įsakymo policija areštuo rengtam draugijos baliuj ar sų, prancūzų legijonas, italai
jai iš gatvekario.
ja visus tuos groserninkus, išvažiavime visuomet dirba, ir lenkų legijonas. Vadovavo
katrie nuo musių neapsaugoja todėl dabar pirmutinės stojo generolas Richardson.
Birželio 3 d. išvažiavau lai
ATRASTAS NEGYVAS vaisių ir kitokių valgomų daik- į darbą. Garbė joms.
SKUDURNINKAS.
Prirengimui visko tapo iš vu " C z a r . " Baltojoj juroje
rinkta komisija, kurion pateko nors ir buvome įplaukę į bai
Skudurių sandelyj po num.
Po num. 2800 Wentworth p-nia O. Valatkienė, A. Rugie sybes ledų, bet su ledų lauži
"Draugo*' knygyne* galima gauti ši ų atviručių jau pagaminta kaina tiktai po
906 So. Canal gat., tarpe sku ave. nuo antrojo augšto per nis, ir D. Žutautas. Nutarta mo pagelba išsikasėm į Ledy •
3c kiekviena.
durių atrastas negyvas to langą iškrito 2 metų Anthony kad tame išvažiavime galės ne jurą. Šiandie apsistojom
Kas imtų mažiausia 10 gautų už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
sandelk)
savininkas
John Ameiio. Mirė ligoninėje.
dalyvauti ir nepriklausantieji viršminėtoj saloj. Iš Čia neži
nemažiau 50 ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipkitės adresu:
Roodka, 63 metų.
prie šios draugijos, blle tik nia k u r : ar į Angliją, a r į
Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111.
Policija nuomoniauja, kad
SKAITYKITE
kas norės ir turės noro sykiu Prancūziją vyksime.
09
jj pakirtusi širdies liga.
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"DRAUGĄ
pažaisti ant tyro oro.
Esame 24 lietuviai ant šio

Lithuanian American Trading Co.

I 112 N. GreeneSt.,

Baltimore, Md. |

Su Lietuviškais Parašais

I

Biznieriai garsinkites "Drauge".

I

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

