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įjonierių
pogromai Lietuvoje
Talkininkai švenčia pergales
šventę
V

Į

LYDOJE POGROMUS ATLI mus, bet jo nerado namie.
KO LENKŲ LEGIJO
Pasigavo to žmogau s vaikę
NIERIAI.
ir ėmė su degančiais šiau
dais jį svilinti, kuomet vaikas
Per tris dienas jie ten išžudė negalėjo pasakyti, kur yra jo
150 žmonių.
tėvas.
Stockholmas, liepos 15.—Ki
jeve susitaikė socijalistai bol
ševikai su socijalistais revo
liucionieriais. Sutvėrė jie koalicijinį kabinetą. Bolševikų ka
binetan ineina trys socijalistai
revoliucionieriai: Lebedinec,
Litvincnko ir Michailenko.
Kijevo bolševikai nužudė 15
monarchistų. /Tarpe nužudytų
yra Titovič.
Netoli Kijevo miestelyj Tep
ilki kriminali -tu pa uja išžudė
200 žmonių. Tarpe nužudytų
buvo daugelis vaikų.
Kijeve priskaitoma apie 25,000 bedarbių. Daugelis ten su
važiavusių ir pabėgėlių iš po
gromais paliestų vietų.
Karės fronte Lietuvoje sto
vis pasibaisėtinas. Lietuvos
bolševikiška valdžia apsistoju
si Minske.
Lenkų legijonieriai mieste
Lydoj atliko baisius pogro
mus. Per trig dienas jie tenai
siautė. Nužudyta apie 150
žmonių.
Lenkų legijonieriai daug bai
sių darbų ten atliko. Vienų
žmogų jie intarė esiintį l>olševiku. Nuėjo i to žmogaus na-
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MILIJONAI ŽMONIŲ GĖRĖ
JOSI PARODAVIMAIS.

Pergalės šventėje dalyvavo ir
amerikonai.
Paryžius, liepos 15.—Didžio
sios karės laimėtojai vakar čia
turėjo milžiniškus parodavimus. Visų talkininkų parinktiniausi armijų skyriai su savo
vadais perėjo apačia Triumfo
skliauto (arkos). Buvo ir ame
rikoniškos armijos skyriai su
generolu Pershingu ir kitais
vadais priešakyje.
Keli milijonai žmonių, dau
giausia prancūzų, turėjo pro
gos pamatyti ta. nepaprastą
šios gadynės reginį, kuomet
kareivių batalijonai ir pulkai
išpat ryto ėmė maršuoti puoš
niausiomis Paryžiaus gatvė
mis.
x
Buvo ko džiaugties ypač
prancūzams. Po tiek baisaus
vargo ir didelių sunkenybių
Prancūzija galų-gale išgelbėta
nuo Vokietijos imperijai izmo,
kurs grūmojo visam pasauliui.
Visą parodą vedė maršalu
Joffre ir Foch. Pirmasis yra

P A T I E S ORLAIVIO KOMEN mis mirgėjo tik vienas žiburių
laukas. Ne visur tenka pama
DANTO PASAKOJIMAI.
tyti tokius stebėtinus reginius.
Mūsų mašinos perdaug tra
Kaip atlikta R 34 kelionė at
gal i Angliją.
tėjo, tad neleido mums nugir
sti žmonių krikštavimus New
Londonas, liepos 15.—Iš A- Yorko gatvėse, kas, be abejo
merikos praeitą šeštadienį An- nės, turėjo įvykti.
glijon parskrido anglų orlai
Užpakalyj savęs mes turėjo
vis R-34. Orlaivio komendan me stiprų vėją, kuomet buvo
tas Scott štai ką pasakoja apie me už 150 mylių pietuose nuo
tą savo kelionę:
Newfoundlando. Bet toliaus
Esu kaip tik tikras spėjikas. vėjas atsisuko priešais mus ir
Tą naktį, kuomet mes apleido sulaikė mūsų greitumą.
me New Yorko padanges, bu
24 valandas miglose.
vau p l a k ę s , kad mums kelio
nė atgal į Angliją užims apie
Dar tolia lis ir paskui ligi
70-80 valandų. Kelionę mes at kelionės galo putė lengvas vė
likome į 75 valandas. Tuo tar jas įvairiais šonais. Viduje
pu kelionei į Ameriką buvo vandenyno mes įskridome į
reikalinga 108 valandų.
tirštas miglas, kurias bridome
Pastarajam mūsų skridimui per 24 valandas.
Didžiumą kelionės atlikome
išpradžių patarnavo prielan
kus vėjas, nežiūrint vieno s ma žemiau debesų juostos. Bet vi
su kelionės metu neteko pama
šinerijos sugedimo.
Pirmąsias 800 mylių mes tyti jūrių paviršiaus.
Prieš pat Airiją mes buvome
skridome gana greitai. Darė
me 72 mazgu valandoje, o kar pakilę 5,000 pėdų augštumon.
Toje augštumoje išbuvome 6
tais ir daugiau.
valandas. Labai nušalome.
Nepamirš atsisveikinimo.
Viena mašinerija sugedo.
Nekuomet nepamiršiu atsi
sveikinimo su New Yorku,
Kelionėje mums sugedo vie
kuomet mūsų orlaivis paleng na mašinerija iš penkių. Reiš
va apsuko aplink Time s bok* kia, mes buvom netekę vienos
šta tuojaus po pusiaunakčio penktos dalies savo spėkų. Bet
2,000 pėdų augštumoje. Po mu pasekmingai galėjome kelianti
4.

ALUS NETURI PASISEKI
MO KONGRESE.
VVashingtoh, liepos 15.—Sau
sieji vakar kongrese išnaujo
laimėjo. Jie neleido kongresui
balsuoti su tikslu atšaukti ka
rės meto svaigalų prohibicijos
įstatymą.
Taippat
jie
sutruškino
amendmentą, kuriuomi buvo
siūloma svaigalai su 2% nuoš.
alkoholio.
Dabar federallai teismai riš
tuos klausimus.

I N D E R THE ACT OF MARCH 3, 1871.

NAUJOS RIAUŠĖS
ARGO, ILL.

Vakar ryte miestelyj Argo
įvyko naujos riaušės. Corn
Produet s Refining įstaigų sar
gyba šaudė j minias. Mirtinai
pašauta vienas vyras ir mote
riškė.
Riaušės pakilo ties 63 gat. ir
Archer ave., v kuomet gatvekariais atvažiavo darban streik
laužiai. Streiklaužius saugojo
apginkluoti sargai. Praeitą išTALKININKAI PAPAIKĘ. tisią savaitę streiklaužiai iš
buvo įstaigose. Praeitą šešta
SAKO SOSTO ĮPĖDINIS.
dienį jie buvo nulydėti į na
Gi vakar išnaujo buvo
Amsterdam, liepos 15.—Sa mus.
loje Vieringene gyvena buvęs atvažiavę darban.
vokiečių sosto įpėdinis. Prisi
ŽIOPLAS SEKTANTO
minus jam apie ta, jog talki
TIKĖJIMAS.
ninkai pareikalaus Olandijos jį
išduoti, jis atsako, kad talki
Leido įkasti braškančiai
ninkai, turbūt, papaikę skelb
angiai ir mirė.
dami tokius keistus savo sumanvmus.
Tuscombia, Ala., liepos 15.—
AVALINĖS SU MEDINIAIS Sektantai žinomi vardu "Holy
Rollers" praeitą savaitę čia
PADAIS.
turėjo savo susirinkimus.
Vieną vakarą sektantų pryNew York, liepos 15.—Ava
linių fabrikanta s Weldon Har- čeri s pasigyrė, jog jo pasekėjų
rison pranešė, jog ateinančiais būryj esąs vienas žmogus tokio
metais žmones imsią nešioti didelio tikėjimo, kad jis nebi
avalines su mediniais padais. jąs braškančios angies įgėlimo.
Skuros avalinės busią neinper- Girdi, kaip kituomet Šv. Pau
lius buvo pagijęs iiuo įgėlimo
kamos.
angies, taip šiandie šitam žmo
pasižymėjęs įveikime vokiečių gui negali pakenkti braškan
čios angies nuodai.
karės pradžioje, kuomet pran
Pryčeris su savo pagelbinincūzai sumušė vokiečius ties
kais tam tikslui išanksto buvo
Marne.
pagaminęs angį vieliniam nar
Antrasis—pabaigė karę su
ve.
vokiečiais, galutinai pastaruo
Išvardytas žmogus, Clevesius sutruškindamas.
land Harrison, 32 metų am
Šimtai tūkstančių žmonių
žiaus, tuojaus išėjo priešakin
dar iš vakaro buvo suvažiavę susirinkime ir patvirtino prYParyžiun iš provincijos, kad čerio žodžius pažymėdamas,
pamatyti parodavimą, kokio jog jo tikėjimas jį gali ap
nebuvo čia nuo Napoleono lai drausti nuo bjauriausių nuodų.
kų, kuomet tasai garsu s pran
Ir tam žioplam žmogeliui bu
cūzų imperatorius buvo laimė vo pasiųlyta leisties įgelti an
jęs kovą ties Austerlitz.
giai. Tas mielai sutiko.
Akiveizdoje viso susirinki
ir su kitomis keturiomis maši mo Harrison atsidarė narvą ir
nutvėrė braškančią angį už nu
nerijomis.
Abelnai imant, retai kada garos. Angis penkis kartus
pavartojamos antkart visos įgėlė jam rankon.
Po to sektantai dar smar
penkios mašinerijos.
Kelionės metu dažniausia kiau ėmė melsties, kad Harriveikia tiktai keturios mašine soną, sustiprinti jo tikėjime.
Bet čia tikėjimas nieko ne
rijos.
gelbėjo. Už poros dienų Harri
Dėkingi geradariui.
son mirė.
Suv. Valstijose gyvuoja svai
Ar-gi tai ne žioplas tų sek
galų prohibicija.
Nelengva tantų darbas?
mums buvo gauti kelionei rei
kalingų svaigalų (rūmo).
NELEIDŽIA VOKIEČIAMS
Visgi atsirado toks gerada KONTROLIUOTI RHINE.
ris k u r s mums indavė svaiga
lų. J a m už tai esame daug dė
Paryžius, liepos 15.—Kairįjį
kingi.
Rhine upės šoną paima savo
Tas geradaris tik mums yra kontrolėn talkininkų nuskirto
žinomas. "Nes jis mus pašildė, ji komisija. Berlyno valdžia
kuomet mes augštumoje bu buvo nuskyrusi savo atstovą
su įgaliojimu paimti kontrolėn
vom sustingę.
tą Pareinį. Bet talkininkai lie
Tai pirmasis mėginimas.
pė jam keliauti atgal Berlynan
R-34 kelionė į Ameriką ir at
gal—tai pirmasis išmėginimas.
DIDELĖ KAMPANIJA
Ir tai pasekmingai atliktas.
PRIEŠ TAUTŲ
Manau,
trumpoj
ateityj
SĄJUNGĄ.
transportacijoje per Atlantiką
įvyks svarbios atmainos. Or Washington, liepos 15.—Pra
laiviai bus padidinti ir jie pa dedama didelė kampanija prieš
sekmingai bte jokio pavojaus tautų sąjungą. Taip vadinama
atliks keliones taip, kaip šian "League for the Preservation
of American Independence"
die atlieka laivai.
Bet su orlaiviais kelionės visuose didesniuose miestuose
tno bus parankios, kad jos bus parengia susirinkimus, kuriuo
se kalbės senatoriai.
atliktos greitai.

EOITION

164 ŽMONĖS KALTINAMI
UŽ NUŽUDYMĄ CARO.
Kolčakas nori su jais savaip
apsidirbti.

METAI VOL. IV.

Japonija duoda annotų paimti
Petrogradą

Stockholmas, liepos 15.—Kolčako .valdžia Siberijoje atliko
Rusų baltoji gvardija žada ap
ištirinėjimus reikale nužudy
sidirbti per vasarą.
mo rusų caro s a jo šeimyna.
Valdžia turi dokumentų, sulig
Stockholmas, liepos 15. - J a 
kurių net 164 žmonės yra kal
ponija turi artimu* ryšius su
tinami toje nepaprastoje žmog
generolu Yudenicli, gyvenan
žudystėje.
čiu Stockholme ir atstovaujan
Išleista slaptas įsakymas.
čiu rusus priešbolševikus. Yu
Admirolo Kolčako valdžios denicli priešbolševik iškas rusų
veikiančiai
prieš
teisdarystės ministeris seniau armijas,
išleido slaptą įsakymą Siberi- Petrogradą, aprūpina amiip.icijos armijos komendantui, ge ja ir ginklais. Tai visa rusams
pristato Japonija.
nerolui Domontovič.
Pastaraisiais laikais ties ViDabar tas įsakymas paskelb
tas viešai. Išdalies jame sako gle bolševikai nuo rusų atėmė
11 naujų japoniškų anuotų.
ma:
4i
Vietos rusai apie veikiančią
Abdikavusio imperatoriaus
Nikalojaus reikale, kurs yra pietiniam Suomijos užlajos šo
pavestas mano rankosna, se ne rusų armiją išsireiškia la
kantieji asmenys atrasti kalti, bai pesimistiškai. Sako, jog ta
kaipo dalyvavusieji toje nepa armija netenka reikiamos inicijatyvos ir dar gali prarasti
prastoje žmogžudystėje."
Pskovą. Tuo labjaus, kad ją
Įsakoma areštuoti.
smarkiai stumia atgal skaitlinToliau išvardinami visi 164 gesnieji bolševikai, kurie tam
žmonės ir pabaigoje sakomą: šone specijaliai sukoncentruo
- " T i e visi žmonės, katrie yra
ti.
apleidę Jekaterinburgą pir
Reikalinga, kulkasvaidžiu.
miau mūsų okupacijos, turi
but kaip nors surasti ir sugau
Bet podraug turima gana ir
dyti. Meldžiu telegrafu duoti vilties. Rusam s pagelbon gali
įsakymą savo armijos būriams ateiti Pabalti jos tautų armi
čia išvardintų sugautų žmonių jos,
kurios taippat veikia
nežudyti, bet juos tuojaus pri prieš bolševikus. Manoma su
statyti į armijos užpakalines tomis armijomis susijungti ir
linijas ir man apie tai praneš bendromis jėgomis pradėti
ti. >>
veikimą.
Rusams šiandie be kitko la
LUDENDORFF PATS
bai reikalinga tureli knodauPASIDUOSIĄS.
giausia kulkasvaidžių, Jvokių
tikimasi gauti nuo bolševikų.
Nežinia kur apsiverčia daug
vokiečių prasižengėlių.
Berlynas, liepos 14.—Čionai
pasklydusios kalbos, jog žino
mas nardančių laivių begailestingojo veikimo sumanytojas
admirolas Tirpitz ir vokiečių
armijų buvęs viršininkas gm.
Ludendorff paty s eisią ir pasiduosią talkininkų teismui, kad
atsakyti už savo prasižengi
mus karės metu.
Nežinia kur pražuvo dauge
lis buvusių vokiečių nardančių
laivių komendantų.
BUSIĄ PIGIAU IŠMOKĖ
J U S BONDSUS.

Taip tvirtina kongresmanas
Osborne.
VVashington, liepos 14.—Kon
gresmanas Osborne iš Californijos, republikonas, tvirtina,
jog pragyvenimas tuojaus at
pigsiąs, kuomet žmonės pa
baigsią mokėti už paimtus per
galės bondsus.
Osborne sako, jog šiandie
pinigai esą žemos vertės. Pas
kui jie pakilsią.
DEL USŲ PAKELTA
STREIKAS.
Paryžius, liepos 14.—Vietos
restoranų ir viešbučių patar
nautojai sustreikavo ne tik
ekonominiam reikale, bet ir
del usų.
Darbdaviai buvo liepę vi
siems usuočiams patarnauto
jams nusiskusti ūsus.

No. 165

Be to, "reikalingi šarvuoti
automobiliai ir lakstytuvai.
Petrogradas bus paimtas.
Nežiūrint tų visų trukumų
ii sunkenybių, čia su pasiti
kėjimu tvirtinama, jog per va
sarą visvien Petrogradas bus
paimtas nuo bolševikų.
Suprantama, su Petrogrado
paėmimu yra surišti dideli
nuostoliai ir didelis kraujo
praliejimas.
Bet rusai to visa nesigaili.
Bi tik bus išgelbėtas Petrogra
das ir aname pravesta demo
kratinė tvarka.
Bolševikai žudo žmones.
Rusų bolševikai posenovei
žudo žmones už dezertavimą
savo kareivių ir oficierių.
Už dezertavimą iš raudonų
jų armijos prieš bolševikus at
sako dezerterių namiškiai ar
ba jų giminės.
Už pabėgusius iš raudonųjų
armijos p e n k i s kareivius bol

ševikai nužudo vieną žmogų.
Vienas žmogus žudomas už
kiekvieną pabėgusį oficierą.
Kraunamas maistas į
sandelius.
Amerikoniški maisto sande
liai Suomijoje vis daugiau už
kraunami maistu. T a s maistas
skiriamas Petrogrado gyvento
jams, k r. ome t tas miestas bu?
paimtas nuo bolševikų.

Dėde Šamas perspėja Meksiką
S. VALSTIJOS IMASI UŽ
MEKSIKOS.
Reikalauja apsaugoti svetimša
lių gyvybę ir mantą.
Washington, liepos 15.—Suv.
Valstijos, pabaigusios reikalus
su Vokietija, imasi pagaliaus
pravesti tvarką ir Meksikoje.
Tą daro spiriamo s talkininkų.
Nes jaii kelinti metai Meksiko
je svetimšaliai bjauriai perse
kiojami ir žudomi.
Suv. Valstijų vyriausybė pa
20,000 ARMĖNŲ KELIAUS
NAMO.

informavo Meksikos valdžią,
kad tolesniai tenai svetimša
liai butų prideramai apsaugojami. Nes kitaip Dėdė Saiuaš
jau neteks kantrybės ir savo
kaimynę im s tvarkyti, jei jį
pati nenorės arba negalės su
sitvarkyti.
Bet jei kartais vienos §uv.
Valstijos kokiuo nors būdu ne
įstengs Meksikos patvarkyti,
tuomet joms pagelbą duos
Anglija su Prancūzija.
Gi
tvarka toj anarchijos šalyj tu
ri but įvesta.
TAIKOS KONFERENCIJA
NIEKO NEVEIKS AIRI
JOS KLAUSIME.

Konstantinopolis, liepos 15.
Paryžius, liepos 14.—Taikos
—Armėnų laikraštis Jagadamart praneša, kad 20,000 ar j konferencijoje galutinai nutarmėnų tuojaus apieisią Besara- jta nesvarstyti Airijos likimo
biją ir iškeliausią Armėnijon. klausimo. Nes taip nori Angli
ja.
NUBAUSTA KALĖJIM.
NAUJAS AMBASADORIUS
Vakar Chicagoje krimina
ITALIJOJE.
liam teisme nubausta kalėjimu
nuo vienerių metų ligi gyvos
Paryžius, liepos 14. — Suv.
galvo s Mrs. Vera Trepagnier Valstijų ambasadorius Italijo
už nužudymą • Pauliaus Vol- je Page rezignavo. J o vieton
land.
paskirtas Brand Whitlock, da
bartinis S. V. ambasadorius
Berlynas, liepos 15.—Vokie Belgijoje.
tijos valdžia paprastuoju trau
kinio vagonu Šveicarijon iš
LIEPOS 15, 1919 M
siuntė 80 milijonų markių auk
Chicago.-^-Šiandie ir rytoj
se, kaipo reikalingą Šveicarijai
gražus oras; šiandie vėsiau.
atlyginimą.
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Vilniaus. Tai jų paskutinė Jcazyra Vilnių užgrobti.
Abejotina, beg lietuviai, žy
dai, baltgudžiai ims dalyvumą
tuose lenkiškuose balsavimuo
se. Iškalno žinia, kad visa tai
lenkų fabrikacija. Kaip apie
kitas, taip ir apie šią lenkų ner
teisybę pasaulis atsižinos. Ne
lenkams Vilnių ir kitus Lietu
vos plotus apspręsti. Tai Lie
tuvos gyventojų reikalas.

— —

ŽMONIŲ VEISLES.
(Tąsa).

<Skm*

aisčiai arba "Baltjūrės tautos:
latviai ir lietuviai. 7) Irano
tautos: persai, kurdai, apganai, baludžiai, 8) indai, 9) ar
mėnai, 10) albanai, 11) sartai,
12) dardai.
Antroji baltveidžių šeimyna
vadinasi semitais, arba šėmai
čiais, anot kun. Jauniaus. Jų
veidas tamsiai baltas; veido li
nijos smarkiai atsikišusios į
priešakį, nosis didelė ir siaura.
Šita šeimyna apima tik pen
kias šakas, po vieną tautą
kiekvienoje, būtent: žydus,
arabus, syrus, kufrus ir maro-

Lietuviai

v"

lietuvių Katalikų Organizaci
jų Federacijos Seimas.

Kadangi toje pačioje šeimyno
Nepastovumas ir jo priežastis. je pasitaiko tėvas mokslinin
kas ir sunūs tamsuolis, arba
Worcester, Mass., rugp.
Ima, jų srovės seime Chicago,
Kiti mokslininkai dar kitaip atbulai: vienas brolis niekšas,
ir-gi pasibaigė jų didžiausiu
18—22 d., 1919 m.
dalina žmonių veisles. Pralei kitas šventasis, tai šitais dva
užgėdinimu. Suskaldyti
jie
džiame gausią nuomonių įvai sios skirtumais negalima buvo
Metinis Federacijos, iš eilės mųs katalikų nenuskaldė, gi
At NEWS-STANDS 2c A COPY
rybę.
Jeigu
ją
čionai
isdėtume,
vaduotis darant žmonių tautų
Adverttsing rates on application
dešimtas, Kongresas bei A- dar kartą viešai apsireiškė jų
skaitytojams pasidarytų di suskirstymus. Šalę šviesių ir
raerikos lietuvių katalikų or negraži veidmainyst ė. Kaip
desnis sumišimo įspūdis. Už brangių dalykų, kaip mokslas
LDSTTVIV KATALIKŲ DIKNRASTIS
ganizacijų Seimai šiais metais per Centralinį Komitetą jie
tenka žinoti, kad nei praplitu- ir dorybė, esančių asmeniniais
įvyks rugpjūčio 18-22 d., mies apgavo, užgrobdami mūsų su
sioji Lietuvoje per vokiškai- žmonių turtais, dvasios srityje
Etna kasdieną išskyrus nedėldienius.
te Worcester, Mass.
aukotus bei mūsų surinktus
rusiškas
mokyklas
Blumenyra
kalba.
J
i
priklauso
ne
as
P R E M M E R A T O S KAINA:
Visos organizacijos yra ra pinigus, taip mums įsileidus
bacho pažiūra, nei kitos nau- menims, o veikiau tautoms.
Metams
$5.00
ginamos tuojaus rinkti atsto laisvamanius į savo Biurą
Pusei Metų
$8.00
Karė išblaškė lietuvius po jesnėsės toli dar nėra galuti Tai-gi kalbos įvairumais gali nitus.>
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
vus ir išduoti jiems po dvi ko- Washingtone ir ėmus bendrai
ma žymiai vaduotis tvarkant
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne Europą ir Aziją. J ų visų min nai nusistovėjusios moksle.
Trečiąją baltveidžių šeimyną prji įgaliojimų
(mandatų): veikti politikoje, dar kartą jie
nuo Naujų Metų. Norint permainyti tis yra grįžti Lietuvon, padėti
žmonių
suskirstymą.
kai-kurie vadina chamitais. Jų viena kopija abelniems Fede
Jeigu kas iš to mokslininkų
Adresą visada reikia prisiųsti ir senas
bandė mus apgauti, laužydami
Lietuvos
valstybės
kuriama
nesutarimo išvestų, buk nėra
adresas. Pinigai geriausia siųsti išperDvasia grekiškai vadinasi veidas tamsus, ūgis nedidelis, racijos posėdžiams, antra gi sutartis ir bandydami sukelti
kant krasoje ar exprese "Money Order" jam darbui.
tikrų skirtumų tarp žmonių, psiche, mokslas logija, dėlto dantys ir lupos atsikišę pir ypatingos draugijos
posėd mus prieš mūsų augščiausią
arba įdedant pinigus į registruotą
myn.
Prie
tos
šeimynos
pri
Žymiausios
lietuvių
dalys
tas
padarytų
begalo
stambią
mokslas apie dvasią vadinasi
laišką.
žiams, kurios kuopą įgaliotinis politikos įstaiga — Amerikos
randasi
Vokietijoj
ir
buvusios
klauso
tik
dvi
šakos
po
kelias
klaidą.
Skirtumų
yra
tik
jie
psichologija.
Soma
reiškia
ku
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
atstovauja.
Lietuvių Tarybą.
Austro-Vengrijos
viešpatijos nepastovus. Dėlto labai sunka lią, mokslas apie kūną vadina tautas. Pirmoje šakoje yra
1800 W. 46th St., Chicago.
Taippat reikia pagaminti ir
Tie visi apsireiškimai pa
plotuose.
Tai
karės
imtiniai
si
somatologija.
Dėlto
suskir
susekti
tų
skirtumų
šaknis.
berberai,
kobylai
ir
tuaregai,
Telefonas McKinley 8114
dvejopi įnešimai: vieni, kurie rodo, kad mes katalikai nebe
arba deportuoti iš Lietuvos. Iš
Aišku, kad tų skirtumų prie stymas žmonių sulig dvasios ir keletas Nubijos tautų.
apeitų visus Amerikos lietu galime saldiems brolių-laisvaLietuvos laikraščių atsižinome, žastis nėra gimimo skirtumas. kūno įvairybių vadinasi psi
Prie baltveidžių priklauso
kad tieji dabar grąžinami Lie Tarp žmonių nėra tokių skir chologiškai somatologišku su dar įvairių maišytų tautų ir vius, ir tie bus Federacijos manių žodžiams tikėti, kuomet
p o s ė d ž i a m s ; antri gi įnešimai jie veidmainingai kalba apie
tuvon, Lietuvos valdžiai rūpi tumų kaip tarp šuns ir katės, skirstymu.
tokių, ant kurių tebėra žymės,
pagamintieji paskiros organi vienybę, bet dar stipriaus tu
nantis.
kaip tarp arklio ir asilo. Asilą Psichologiškai somatologiškas pastebimos ant labai senų iška
zacijos reikalais (Blaivininkų, rim remti savo organizacijas.
samų kaulų.
Atsirado lietuvių būrys ir suleidus su kumele gema mu
suskirstymas.
Moterų Sąjungos, Darbininkų Tegul šitas dešimtas Federa
Prancūzijoje, alijantams Vo las. Bet mulas ir mulė niekuo
Geltonveidžių minėsime tik
ir t. t.).
cijos Kongresas būna skait
kietijos plotą užėmus. J ų tė met nesudaro vaisingos poros. Tas suskirstymas eina dviem tai šeimynas, nes jie yra mums
Atstovų įgaliojimus ir įne lingiausiu Amerikos lietuvių
vynėn grąžinimu rūpinasi Lie* Mulai dauginasi tiktai arklių stambiausiomis žymėmis: vei tolimesni ir jų yra labai daug.
tuvos atstovybė Paryžiuje. Tik ir asilų suleidimu. Iš to matyt, do spalvos varsa ir kalba. Ši Didžiausia jų šeimyna yra šimų rezoliucijas turi paliudy katalikų suvažiavimu. Čionai
ir ten, kaip visur, pinigų sto jog arklio ir asilo veislė ski tas suskirstymas, turbūt, gana mongolai. Prie geltonveidžių ti draugijų valdybos parašai, apkalbėsime svarbius tėvynės
ka* o patys tremtiniai neturi riasi viena nuo kitos, ne s jiedvi ilgai liks. J i s išrodo tikriau taip-gi priskaitomi turko-toto- būtent: dvasiško vadovo, pir Amerikos lietuvių ir mūsų or
ištekliaus
savomis
lėšomis negali sudaryti vienos bendros sias, nes stambiosios kalbų ri riai ir Tibeto gyventojai. Abie- mininko ir protokolų sekreto ganizacijų reikalus ir padary
bos beveik sutinka, arba nors ji pastarieji lengvai butų gali riaus.
sime atsakančius
žingsnius
grjzti.
ir vaisingos giminės. Tarp
senovėje sutikdavo su veido ma priskaityti prie baltvei
Šių metų Amerkos katali prie dar šviesesnės ateities.
Archangelske susirašė keli žmonių būva asmeninių nevai
Lenkai jautėsi turį daug ka
spalvos ribomis.
seimai turės ypatingą
Kun. J . J. Jakaitis,
džių, jei ne jų kalba. Prie gel kų
šimtai
lietuvių,
tėvynėn
grįžti
singumo
priežasčių,
bet
nie
zyrų Vilniui pasisavinti. Jie
Baltojo veido veislė dalinasi tonveidžių taip-gi skaitosi suo svarbą, nes jie bus daromi ant
Federacijos pirm.
visupirnia rėmėsi savomis ir norinčiųjų. Bet jiems nėr kaip. kuomet tautos skirtumas ne
į tris dideles šeimynas. Tarp jų miai ir vengrai. Bet suomių Lietuvos neprigulmybės slenk
rusų statistikomis, Vilniaus Transportų ir ištekliaus stoka. būva nevaisingumo priežastim. pirmutine vieta tenka Arijams.
veidas taip baltas kaip ir kitų sčio. Viešoji Amerikos lietu KATALIKIŠKŲJŲ ORGANI
Randasi lietuvių Kaukaze, Baltieji veda juodukes, juodulenkiškumui
priparodyti.
Vokiečių ir anglų mokslinin Europos šiaurės gyventojų; vių katalikų akcija turės tvir- ZACIJŲ SEIMŲ TVARKA.
Jiems nepasisekė alijantu inti Ukrainoj, bet jiems grįžti dar kė s išteka už geltonų, geltonie kai juos vadina indo-germanais
ypač jų plaukai lyg lininiai, o Čiaus susitvarkyti. Amerikos
kinti, nežiūrint, kad Vilniaus sunkiau. Ant kelio bolševikai ji dėdavosi į poras su raudo Kitų tautų mokslininkai—in akys mėlynos. Vengrai žymiai
lietuviai katalikai per Tautos
Sekmdienis, rtųrp. 17 d.
stovi. O kas pas bolševikus no nomis, rudieji su visomis ir vi
prolenkiškieji gaivalai "atsto
do-europiečiais. Anglų ir vo tamsesni. Prie geltonveidžių Fondą ir per savo Amerikos
8:00 P. M. Delegatų Patiki
ri keliauti f
sų
giminės
būva
vaisingos.
1
v u s " Paryžiun nusiuntė.
Tą žinojo ir Blumenbachas, kiečių yra Bendra kilmė iš Ger - skaitosi tamsuoliai, tunguzai, Am. Liet. Tarybą atliko patį mo Vakaras.
Sunkiausia bene bu s Sibiro
manijos, dėlto jų mokslininkai eksimosai ir kitos tolimų šiau sunkųjį darbą. Kuomet libeČia pralaimėję, griebėsi an
Bažnytinėje svetainėje.
lietuvių padėtis. P-as N. Gro kuris suskirstė žmones į pen
ir
teikia
savo
vardą
visai
tau
tros priemonės. Kuomet lietu
rių
tautelės.
Prie
geltonveidžių
ralai-tautininkai tik šukavo ir
Pirmadienis, rtųrp. 18 d.
bis, pirmininkas komiteto, grį kias veisles. Dėlto jis ir pripa
tų
šeimynai.
Kadangi
prie
Ari
vių kariuomenė baigė bolševi
priskaityti
yra
ir
Amerikos
mus katalikus šmeižė, mes ka
9:30 Seimų Atidengimo Pa
žimo reikalais rupinančiusiojo, žino, kad visi žmonės yra iš
kus iš Vilniaus išstumti, jie ne
jų
priklauso
daug
negermanišindai,
kurių
veidai
beveik
rau
talikai dėjome šimtus tūkstan maldos, dalyvaujant J. M.
vienos giminės. Gyvulius gana
tikėtai ir staiga Vilnių su apie- iš Vladivostoko atsišaukia į
kų
ir
ne
indiškų
tautų,
bet
jos
doni, ir malajai, kurių veidai čių tėvynės vadavimui, stei Vyskupui T. D. Beaven, D. D.
lengva suskirstyti į veisles su
Chicagos
Labdarybę,
kad
jiems
linkėmis okupavo. Jie Vilnių
gyvena Europoje, dėlto teisin tamsiai rusvi. Blumenbachas
lig augščiau minėtos žymės pa
gėme ir užlaikėme biurus Wa10:30-12:30 Federacijos po
padėtų.
Norinčiųjų
grįžti,
anot
iš bolševikų "isKuosavo" ir
gesnis yra Indo-Europiečių buvo padaręs atskiras žmonių
rodančios tikrą arklių ir asilų
shingtone ir Europoje, išleido sėdis.
ji užvaldė. Kas drįs iš ,711 V 11- jo pranešimo, susirašė j 10,000
vardas. Reikia atskirti Arijus, veisles iš amerikiečių ir mala
veislių skirtumą. Gyvulių rųme Lietuvos neprigulmybės
2:00-6:00 L. D. S. ir Kuni
nių atimti, kitaip apie Vilniaus lietuvių. Į porą tūkstančių ganuo Airių, kurie save vadina jų, o vėlesnieji tyrinėjimai pa
šys negalinčios turėti bendros
reikalais krūvas knygų įvai gų Sąjunga.
likimą spręsti, negu jie, lenkai, | lėtų kelionę patys apmokėti.
irishmen.
rodė
artimą
jų
giminystę
su
8:00 Koncertas.
riose
kalbose, spaudinome
Likusieji didžiuma neturi iš vaisingos vaikų eilės vadinasi
nori?
geltonaisiais.
Matyt
geltonieji
Arijų,
arba
Indo-Europiečių,
Antradienis, rugp. 19 d.
žemlapius, siuntėme veikėjus
tekliaus. Kur transportų reika atskiromis veislėmis. Bendri
Bet ir tai nevyko. Lenkų lais nesikreipė, visur ta pati nevaisingieji dviejų atskirų šeimyna dalinasi į dvyliką ša plito iš Kinijos vieni per šiau į Paryžių, Šveicariją ir Lietu
8:15 Giedotos M j šios, kurias
nedori pasielgimai Lietuvoje giesmė: transportų nėra. Kaip veislių vaikai, pav. mulai, va kų: 1) Grekai. J i e yra žymiai rius į rytus. Tie pasiekė Ame vą. Čionai, Amerikoje, statė atlaikys kun. Juškaitis, L. B.
susimaišę su slavais. 2) Slavai. riką ir tapo raudoni. Kiti per
pradėjo talkiniakii akį kreipti. atsiras transportų, visupirma dinasi hibrydais.
me ir užlaikėme šimtus bažny S. pirm.
vandenis
keliavo
į
pietus.
Tie
* (Patyrinėjus, talkininkai atrado iš Sibiro bus gabenami čekoVisiems žmonėms, priklau Šitie dalinasi į a) rytų slavus:
9:00-12:30 L. B. S. ir Kuni
čių, mokyklų. Mūsų priešai
tapo tamsiai rusvi.
Jlenkų elgimosi Lietuvoje nc- slavokai, serbai, lenkai. Kol sant
prie
vienos
veislės, rusus, gudus, ukrainus, b) va
širdo iš pavydo, žiūrėdami į gų Sąjunga.
Kaip prie baltveidžių yra
IJgeistinu, ir jsakė lenkams ap lietuvių eilė ateis, praeis ir me norint sutvarkyti jų skirtumus karų slavus: lenkus, čekus, slamūsų darbus, mus pravardžia
2:00-6:00 L. D. S. ir L. B. S.
maišytų
giminių
ir
tautų,
taip
simalšinti.
vokus,
vendus,
c)
pietų
slavus:
prisieina
žiūrėti
mažesnių
žy
tai ir kiti. O tuo tarpu var
vo klerikalais, gi ant mūsų vei
7:00-10:00 L. D, S. ir L.
Apie tokį talkininkų len gas, badas ir įvairio s nelaimės. mių. Vienam mokslininkui iš bulgarus, serbus, kroatus, slo pat ir prie geltonveidžių.
kėjų papylė viedrus begėdiš B. S.
Juodveidžių
yra
vienuolika
vėnus
3)
lotyniškos
arba
ro
rodo,
kad
viena
žymė
yra
svar
kams nemalonų nuosprendį iš
Ką amerikiečiai šiame rei
kiausių melų. I r kuomet šian
Trečiadienis, rugp. 20 d.
kalno gerai nujautė Paryžiuje kale galėtų padėti, sunku pa besnė, kitam kad kita. Dėlto maniškos tautos: italai, pran įvairių šeimynų, prie kurių pri die Amerikos katalikai gali
8:15 Giedotos Mišios, kurias
jų sėdintieji atstovai. Jie ma- sakyti. Rasi, kaip išbujos Lie tarp mokslininkų pasidaro di cūzai, ispanai, portugalai, ro- guli po kelias tautas. Paininė- pasididžiuoti gražiais nuopel
atlaikys kun. M. J . Urbonas,
mancai, rumunai ir kiti. 4) sim tik šeimynų vardus: Banė, kad lenkams Lietuvoje pa tuvos Raudonojo
Kryžiaus delis nuomonių įvairumas.
ningais darbais, tai mūsų prie Moterų S. dvas. vad.
teutoniškos arba germaniškos tų, arba Kafrai, Koikojai, ar
matas iš po kojų slysta. Už- Rėmėjų sekcija prie Tautos
šai vien galėjo pasigirti aibė
Dvasios įvairumai.
9:30-12:30 Federacijos posė
tautos: vokiečiai, anglai, šve ba Hotentotai, Bušmenai arba
skambino pavojų lenkų seime. Fondo, galės prie to prisidėti.
mis pramanytų koliojimų ir dis. .
Paskutiniais laikais moksli dai, danai su norvegais, fryzai, Sabei, Sudano negrai, negritai, melų.
Bet
tai
ims
laiko,
o
tuo
tarpu
Laisvamanių pastan
Vienas lenkas koresponden
2:00-6:00 Moterų Sąjunga,
ninkai ėmė pripažinti daug olandai. 5) keltiškos tautos. mažieji afrikiečiai, melanėzai,
tėvynėn
grįžti
pasiryžusiųjų
tas iš Paryžiaus, p. A. Czargos mus katalikus suskaldyti, Tautos Fondas ir L. D. S.
svarbos dvasios skirtumams. Jos jau žymiai supraneuzėju- australai, dravydai, vedai, sinnorai
nėra
patenkinami.
necki, savam laikraščiui "Chi
šaukiant mus dalyvauti, prie
8:00 Teatras.
Tat buvo teisinga, nes žmogus sios arba suanglėjusios: breto- galai. Ir prie juodųjų yra daug
Sunku
ir
apskaitliuoti,
kaip
cago Daily N e w s " praneša,
šingai mūsų Tarybos nutari(Tąsa ant 3 pusi)
maišytų.
, (Pab.. bus).
turi
ne
vien
kūną,
bet
ir
dusią,
nai,
airiai,
škotai
ir
velšai.
6)
įvairiai
lietuvius
k
a
r
ė
nelai
s
kad Lenkijos Seimas nutaręs
tuč-tuojaus pavesti Vilniaus ir mės palietė. Ims daug metų,
Naugarduko apskričiams " a p  kol Lietuva iš karės žaizdų
tą išraišką, ar tai kad pasiro kitos pusės, insigrųsti į pat vi ke pragulėjau, o darbo kaip sam užklausė "u o pinigų su
dyti, kad yra nepaprastos kil dų to kvatojančio būrio. Ir nėra taip nėra. Nueik, tai jie grįžti a r turėjai f"
sispręsti," žinoma lenkams išsigydys.
— Taigi, taigi, broleli, apie
mės, ar kad daugiau kaip Jdti štai... nežinau ar mes stebėjo ten tokie ponai, su tavim nei
prižiūrint ir rėdant. Esą, tų
žino, kaip tyčia visur ir var mės a r ne, bet pamatėme vidu kalbėti, ;?euori. Bet n\ a? vie pinigus tai jau senai buvome
apskričių gyventojai spręs, ar
GRAND RAPIDS, MICH.
Vieni iš jo juokdavos, kiti todavo.
ryje būrio bestovįs Gad Bro nas vaikščiojau..
pamiršę, ir netik pargrįžti, bet
į (jie dėsis prie Lenkijos, ar prie
LIETUVIAMS!
gerbdavo, bet visiems jis buvo
" P r i e geležinkelio benakvo- ir duonai jau neturėjome. Bet,
lelis.
(kokios kitos valstybės, ar neJūsų kolonijoje nuo Balan
Nors
ir
kaimietis,
tečiau
jis
Įpriklausonią nuo kitų kūną su- džio 20 dienos 1919 m. " D r a u  žingeidus, indomus ir nesigai buvo už kitus prašmatnesnis,
Su skrybėle, juodu švarku, jant susipažinome su kitais gad broleli, laimė žmogui ne
lėjo iš savo gyvenimo pasako
kamašais ir retežėliu—jis ūsus dviem žmonėmis. Vienas nuo visuomet taip netarnauja. Štai
jdaryti.
g ą " atstovauja p. J . MARGE
ti įvairių prietikių. O tokie da visuomet kalbėdamas vartoda kraipydamas kaž ką pasakoja, Kauno, o kitas lenkelis iš Pa* vieną kartą mūsų lenkelis at
vo svetimtautiškų išsireiški
Lenkų triksas aiškus. Nete LIS, 544 Myrtle str.
lykai kam gali nepatikti?
P a s jį galite " D r a u g ą " už
mų, dėvėdavo juodą švarką ir o vyrai, visi kaip vienas, klau nevėžįo. Mes susišnekėti nega eina su kaž kokiu ponu. Gad
k ę kitokio pamato Vilnių ir
Buvo tai senis. Na, tai tiek ant krutinės visuomet si sės ir kartas nuo karto kvato lime, tai lenkelį visur statome broleli, mūsų net širdys pra
Ijkitas Lietuvos dalis pasisavin- sirašinėti, nusipirkti paduoti
pirm save. Jis pašnekėdavo ir dėjo šokinėti, nes nedaug te
Įti, jie nujaučia, kad tuose plo i 31 pajieškojimus ir pagarsi to, jo pavardė neindomu, I r dabrinis retežėlis maskatavo. jo net į šonus įsiremdami.
" G a d broleliai," jis išdi mums pasakydavo. Tečiau nei buvo, kurie norėdavo su mu
nuose jie neilgai viešpataus. nimus. Galite gauti ir knygų. mes retai kuomet jį pavarde Kai-kurie pasakodavo, jog tik
mis kalbėti, o dar mažiau, ku
Šiuomi atšaukiame įgalioji vadindavome. Seniai jį akyse retėžėlig vienas buvęs, be laik džiai kartojo, " g a d , tai buvo tas negelbsti.
(Jie ant greitųjų, sako, į 30 die" J a u manėm, kad taip dar rie sykiu vaikščiotų. Mes tuo
ų, mano padaryti rinkimus, mus kokiam nors kitam Gran- vadindavo Juozu, o me s ma rodėlio, bet jiei vienas neiš man pirmą kartą nuvažiavus į
bo ir negausime ir prisieis be jau nuspėjome, jog tai jau
es jų kariuomenei esant, tiki- ds Rapids, Mich. " D r a u g o " žieji tiesiai dėdė. Už akių-gi drįso pasiklausti, o jis kaip Rygą"...
tai niekas nei apsirikęs kitaip tyčia niekam pats nepasigyrė.
nieko namon grįžti O aš pali gausime darbo. I r neapsiriko
gausią ganėtinai šalininkų, agentuL
" Į Rygą, į Rygą"... karto
nepavadindavo kaip tik "Gad Taip ir buvo tas dalykas nežikau savo gyvenimą nuomon me.
ad po to pasauliui tvirtinti,
jo
vienas
kitas
klausytojų.
,,
nėje.
Brolelis.
išdavęs, tai-gi nebuvo kaip beuk patys gyventojai nuspren— Darbo norite, v y r a i ! už
Ijdę po lenkais liktis! Jie iš ap
grįžti.
Bet
jei
sugrįžtum,
tai
"Nuvažiavau, per dvi saklausė jis mųs.
Atmenu, kaip šiandie, kuo
Kodėl jį Gad Broleliu vadin
sisprendimo principo mano pa
met vieną, nedėldienį būrys vy vaiti išvaikščiojau darbo be visas svietas butų, gad brole
-** Darbo—atsakėme, kaip
davo,
sunku
tikrai
ką
nors
pa
daryti parodiją, o sava propa
li,
akis
pirštais
išbadęs"...
ieškodamas.
I
r
čia
einu
ir
ten
rų sustojęs prie bažnyčios pavienas.
sakyti,
bet
žmonės
šnekėdavo,
ganda pasaulį intikinti, kad
einu,
niekur
nors
tu
jiems
zomačio kaž ko smagiai juo
Mes žiūrėjome visi akis pa
IfelStfIHOSSEftMFt
— 'Gerai, eikite su manim.
jog-dėlto,
kad
jis
šnekėdamas
tai buvo genijalis, tikras ap
galvą
nusuk,
neima
į
darbą
ir
kės. Mes vaikai išgirdę juoką
statę, vyrai taippat visi išsi
Mes iš džiaugsmo vos tik
UHTTEIr STATES*
sisprendimas. Lenkai kokiu
visur sakydavo " g a d broleli" pradėjome iš vi*ų pusių >ar&au gana. Viską, ga4 bsoieli, pra žioję klausos, tik vienas iš ša
raajcų neišbuciavome.
COVERNMEJCT
nors būdu mano prisisegti prie
'vietoje " k a d broleli.'' O jie lįsti ir vieni iš vienos, kiti iš valgiau, kalėta naktų jau lau lies lyg netikėdamas tam vi(Pabaiga bn«).
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CIJ(
(Tąsai
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8:15 Giec
atlaikys ki
T. F . pi]
9:00-12:3<
Moterų Są|
Dr.
2:00-6:00
ir Spaudos
8:00-10:3(
rienė.
Penki
8:15 Reqi
rūsius Lieti
9:00-12:3(
ir T. F. (:
6:00 Federi
ATSIŠAUl
IŠD]

Stato Paskutinę
Kazyrą.

!

fiad Brolelis.
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Jtt.TišLš '- -~v* i it
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Diena už
mėnesio atel
tuva jau pr|
prigulmingi
merikos liet]
dar Lietuv
nors ir pilni|
svę turėtų,
miškai nepj
Maisto Lieti
būti, nes Lu|
šalis; del
nereiks ilga)
die kultūrina
bus Lietuvoj
vien duonol
nors ir geri;
narna. Jam
ir patogiai ji
kalinga pa j
jam reikalinl
pasivažinėti,|
reikalinga i]
mėsa lengv
minti, negu
kam reik ai ii
nos, dirbtuv
Tik tada
ir neprigulnj
nomiškai bi
viską savo
pasigaminsi]
Ar galimej
Lietuviai *s
taupus žmoi
nybės ir tl
Mes žinomej
žinovų-eksp(
dirbystėse h
Daugel lietui
vedėjais sv<
vėse. Dažni
lietuvį, kursi
bystės šaką
pabaigai. Nj
vis
išsireii
" k a d taip
tai būtinai t\
sidėčiau Li<
tuvoje, man|
tai turėtų
Lietuvos žm
lę naudą,
Štai broli, I
žinojimu
Lietuvai pat
Amerikos P J
kurios ofisas
S t , Baltim|
IŠDIRB
STRUKCIJ<]
kuri organii
išdirbystės
suradus užt<
išdirbystėje
daro pieną
tosios isdirl
mui. Žinovą ij
A. Pramone]
kia pinigus
mui ir darbe
du kiekvieni
damas, supi
be kapitalo^
prie Lietu 1
nomiškai, pi
V ekonomiškail
valstija.
Tad-gi šii
kiame į įvai]

Antradienis, liepos 15, 1019

LIETUVIŲ KATALIKŲ 0RGANIZACIJŲ FEDERA
CIJOS SEIMAI.
(Tąsa nuo 2 pusi).
Ketvirtadienis, rugp. 21 d.
8:15 Giedoto s Mišios, kurias
atlaikys kun. K . U r b a n a v i č i u s ,

T. F. pirm.
9:00-12:30 Tautos Fondas,
Moterų Sąjunga ir Spaudos
Dr.
"r\
2:00-6:00 Moterų .Sąjunga
ir Spaudos Dr.
8:00-10:30 Iškilminga Vaka
rienė.
Penktadienis, rugp. 22 d.
8:15 Reąuiem Mišios už mi
rusius Lietuvos kariautojus.
9:00-12:30 Moterų Sąjunga
ir T. F. (Raud. Kryž.) 2:00
6:00 Federacijos posėdis.
ATSIŠAUKIMAS Į ŽINOVUS
IŠDIRBYSTĖS.

DRAUGAS
^—

• '

Lietuviai Amerikoje.
! » » • • »

FRACKVILLJS,

• » » > • • • » • «

PA.

Liepos 7 d., š. m., p. A. Rač
kius laikė prakalbą darbininkų
reikalais. Prakalbininkas savo
gražioje kalboje nupiešė dar
bininkų priešus ir prietelius,
taio-gi nepagailėjo vėjo ir socijalistams. Socijalistai ir vi
sokie bolševikėliai laike pra
kalbos sėdėjo kaip ant ylių, o
vienai tai, matyt, ir perdaug
buvo karšta, nes tai sėdos, tai
stojos, tai vaikščiojo, tai bur
bėjo ką po nose. Frackvillėj
yra tokių gudruolių, kurie ne
moka nei skaityti, nei rašyti,
o nor pasaulį valdyti. Ar ne
juokai?

Frackvilis.
—

BINGHAMTON, N. Y.

0

'•

! » » » » » » < » < • • • m\

II

„

• «

»»m»m
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kas su juo buvo geruoju? nea
ir pats nuo jo toli neatsilikęs.
"Kode! nesakei, kad tu bu
vai? Bučiau maišą nuo galvos
atrišęs ir niekas nebūtų ži
nojęs, kad toki nelaimė atsiti
ko. Matai, kiek žmonių subėgo
ir visi tave dabar žinos."
Tas socijalistas aiškinosi ir
dabar dar tebeaiškina, kad
prie katalikių merginų lysti,
esą, neapsimoka.
Pempė.

pašvęsta bažnyčia. Daug su
sirinko žmonių ir kunigų.

L. R. K. LABDARINGOS SA J.J«
GOS CENTRO VALDYBA:

Worcester, Mass. Čia sutver
tas lietuvių kareivių skyrius,
prie kurio prisirašė nemažas
jaunų vyrų skaitlius. Žmonės
užjausdami jų reikalus sume
tė jau $331.60. Dabar pradėjo
lavinties ir mankštymus dary
ti ne tiktai svetainėje, bet ir
ant tyro oro. Užsidegimas di
delis ir laukia tiktai, kuomet
atsiras proga važiuoti Lietu
von ir ginti savo tėvynę nuo
priešų.

Dva. vad. kun. L Albavičius,
717 W. 18th St., Chicago, IU. *
Pirm. A. Nausėda, 1656 Wabansia Ave.. Chicago, IU.
Vice-pirm. F. Veryga, 4530 8o.
Marshfield Ave., Chicago, IU.
Nut. rast. Jonas Purtokas, 448?
So. Fairfield Ave., Chicago, IU.
Fin. rast. Alex Dargi*, 726 W.
18th St., Chicago, 111.
Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634
W. M*"auette Ed., Chicago, 111.

Valio, valio! wosteriečiai!

TRUMPOS ŽINELĖS,
Montreal, Oanada. Neseniai
čia buvo lietuvių mokyklos už
baigimas. Kleb., kun. Višniauskas, atlaikė 8 vai. mišias, pas
kui buvo vaikų koncertas. Lie
tuvių vaikai-mokiniai vienoje
mokykloje su prancūzais turi
atskiras klesas. Yra 4 klesos:
viena mergaičių, 2 kl. maišytos
ir viena vaikų klesa. Mokytojnin yra P. Alekna, kursai ži
no gerai fotografavimo amatą,
todėl to amato mokino ir vai
kus liuosame laike.

^ » » » i
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RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

LIETUVIS ORABORIUS

Veda Bilas Visuoee Teismuose
Atlieka visokias laidotuves
kuopigiausiai. Turiu savo karabonus ir, automobilius.

Ofisas Didmiesty]:
6» W. WASHINGTON STREET
Kambaris €09
Tel. Central 647*

Taipgi didesnę dalį grabų pat-je dirbame.

Gyeenimas, 812 W. SSrd St.
Tel. Yards 4681

3307 AUBURN AVE.

i » » « » « » |

Phone t>rover 4119
t&m — » » » » • » — • •
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LIETUVIS

F. P. BRADCHULIS

K u n . I. A l b a v i č i u s , 7 1 7 W . 18th
St., Chicago, 111.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1757 W. 47th St., Chicago, Dl.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
S a m u Telefonas- Seeley 420

Lietuvi* Advokatas
Attorney at Law

J u o z . R u p š i s , 4430, S o . Maple-

105 W Monroe, Cor. Clark St.
Room i.2B1,
Tel. Central 220
CHICAGO, ILLINOIS
Gyv.: SI 12 So. Halsted Street
Telefonas Vardą 2S90

,

Norwood, Mass. Vietos soci
jalistai pasikvietė Mockų, kad
Direktoriai:
jų pabliurusią dvasią sustip
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W.
rintų. Kadangi apgarsinimų Marąuette Rd., Chicago, IU.
nepadarė pagal jo norą, tad
Kun. Ign. Albavičius, 717 W.
supykęs ir sukeikęs išvažiavo 18th St., Chicago, IU.
Kun. F. Kudirka, 1644 Wabanbe nieko. Dabar socijalistai
vaikščioja nusiminę, kaip mui sia Ave., Chicago, IU.
Alex Dargis, 726 W. 18th St.,
lą prariję.
Chicago, IU.
Ant. Nausėda, 1658 Wabansia
Ave., Chicago, IU.
Juoz. Rupšis, 4430 So. MapleNuo birželio 5 d. Lietuvos wood Ave., Chicago, IU.
Kun. M. Krušas, 3230 Auburc
generalis štabas praneša, kad
mūsų kariuomenė pasivarė į Ave., Chicago, IU.
Fr. Veryga, 4589 So. Marshfield
rytus nuo Vabalninku ir Bir
Ave., Chicago, IU.
žų, atėmė nuo bolševikų gele
Jonas Petraitis, 4358 So. "Washžinkelio stotį—Kupiškį, kur
tenaw Ave., Chicago, £11.
paimta lokomotyvų, vagom],
Juoz. J. Ehas, 4600 So. Wood
telegrafų ir telefono aparatų St, Chicago, IU.
ir kitos karo medžiagos. Mūsų
Boleslovas Sekleckis, 3427 Aulinija sustiprinta ties Viešin burn Ave., Chicago, IU.
Anastazas Valančius, 1442 So
tais, Kazančiais, Butkunais.
Mūsų žvalgai susirėmė su bol 49th Ave., Cieero, IU.
ševikais ir laimėjo mūšius ties
Alotais, Skapiškiu ir Miku- ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS
nais.
VALDYBOS ANTRASAI:

• • • ' • • » • ' • • ' » » • •

A. MASALSKIS

Iždo Globėjai:

wood A v e . , CJhicago, IU.
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Telefonas McKinley 6764
GYDO VISOKIAS LIGAS
2457 South Weetern Boulevard
Kampas W. 85-tos gatvės

H

• • • • » • • • y

i

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
6 po pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 6 iki 2 vai. vakarą.

—I
Diena už dienos, savaitės ar
mėnesio ateis žinia, kad Lie Socijalistams padarė sarmatą.
tuva jau pripažinta kaipo ne
S»*««« • • • r - * " * " »»»»»»»»»*»$
prigulminga valstija. Mes, A- Liepos 6 d. štai kas pas
merikos lietuviai, žinome, kad mus atsitiko ant Downs ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dar Lietuva nebus laiminga,
Vienas socijalistas perdaug
4712 So. Ashland Ave.
nors ir pilniausią politišką lai pradėjo lysti į akis vienai lie
Phone Drover 7042
Cicero Office
svę turėtų, jei mes jos ekono tuvaitei. Dora mergina neno
4847 W. 14-th St.
miškai nepastatysime tvirtai. rėjo su socijalistu užsidėti, bet
Phone Cicero 39
Rezidencija
3326 W. 06-th St.
Maisto Lietuvoje galės greitai niekaip nuo jo atsikratyti ne
Nevvark, N. J. Birželio 21 d.
Phone
Prospect
8585
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
būti, nes Lietuva agrikultūros galėjo. Pasiprašė savo drau
Šv. Cecilijos choras surengė
AKIU SPECIJALISTAS
šalis; del duonos lietuviams
Patarimas Dykai
gu, kad nuo jos "sportą" atša- gražų koncertą naujų vargonų
Ofiso valandos* nuo 9 iš ryto iki
nereiks ilgai vargti. Bet šian
IllllliltlllllllllllfIlllllllllllllflllltttffllllltlffl
lintų. Tieji ir sumanė jam naudai. Į pagelbą pribuvo ir
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
die kultūringam žmogui, kokiu
4648 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
Harrisono, N. J. Birutės cho
šposą iškrėsti.
Telefonas
Yards
4317
Telefosas Haymarket 8544
bus Lietuvos sunūs, neužtenka
Telefonas Boulevard 6487
Du vaikinu, pasiėmę iš žy ras, vedamas p. Sereikos. Prog
vien duonos, vienu maistu,
ramas susidėjo iš dainų, solų,
do
"regsmano"
maišą,
kuo
nors ir geriausiu, nepasitenki
duetų, kvartetų ir tt. Koncer
Rusas gydytojas ir chirurgas
nama. Jam reikalinga gražiai met kavalierius atsėlino pas tas gerai pavyko.
įS
*
*
*
«
*
•
•
•
•
•
•
•
*
'
•
'
:
Specijalistas
Moteriškų, Vyriškų
ir patogiai pasipuošti, jam rei merginą, užmovė maišą ant gal
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Dr. D. J. BAGOČIUS
kalinga patogus kambariai, vos. Rankas surišę išvedė jį iš
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Hudson, Mass. Čia sustreika
Lietuvis Gydytojas Ir
stubos
šviesos
ieškoti.
jam reikalinga smagiai-greitai
Telefosas Drover 9693
Chirurgas
,
vo darbininkai, reikalaudami:
Socijalistas
neatatiko
namo
Ofisas
10900
So.
Michigan
Ave.
Bolševikai
traukiasi
DvinSheboygan,
Wis.
» VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po
pasivažinėti, oru lėkti. Jam
1)
kad
butų
leista
jiems
rašyRezidencija
10731
So.
Michigan
Av.
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
sko link. Tie;.; Utena mūšiai
reikalinga ir ta pati duona ir pareiti. Nuklampojo pas tre
Roseland, 111.
ties
prie
Amerikog
Darbo
F<
HimiiiiiMiuiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiii
Telefonas rezidencijos Ir ofiso
mėsa lengvesniu būdu paga čiąjį kaimyną, kuris laikė tris
įgavo smarkesnį 'oudą. Paim
Pirm. A. Grebas, 1117 KentuPullman S43.
deracrjos,
2)
kad
dirbti
tiktai
minti, negu seniau. Tani vis kiaules. Kiaulės buvo aptver
ta nelaisvėn bolševikų pulko cky, Ave.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų
48
vai.
į
savaitę,
3)
kad
padi
iki 4: 6 iki 9 vakare.
Ned.
kam reikalinga įrankiai, maši tos vielų tvora kokio masto
Vice-pirm. J. Stauskas, 1414
štabas ir 30 kareivių. Be to
9
iki
12.
Tel. Drover 7042]
augštumo. Nabagas socijalistas dintų mokestį ant 20 nuošim paimta kelios lauko virtuvės New York Avi.
nos, dirbtuvės.
čių ir 4) kad unija butų pripa
per
tvorą
pas
kiaules.
Kiau
Rast. A. Brusaka, 835 High
ir vienas tanks; kitas tanką*
Tik tada Lietuva bus laisva
žinta.
& » » » •
» » » » » » » » • • » » » » » m mm
LIETUVIS DENTISTAS
buvo sušaudytas artilerijos. Ave.
ir neprigulminga, kuomet eko lės nepažino tokio nepaprasto
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
Jei vienybės laikysis darbi
Nedėliomis pagal sutarimą
2 Rast. B. Sapiega, 1715 SupęMūsų kariuomenė užėmė lini
nomiškai bus liuosa, kuomet svečio, persigando ir pasilei
4712 SO. ASHLAND AVENUE
viską savo tėvynėje turėsime, do žviegti. Ant kiaulių sutar ninkai, tai laimės.
ją: Užpaliai, Vižonis ir-Utena. rior Ave. ,
arti 47-tos Gatvės
LIETUVIS
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437
tino pagelbos signalo išbėgo
pasigaminsime.
perkėlė savo ofisą, iš 845 MilwauDaugiaus mobilizuojama
Ansonia, Conn. Čia streiki
So. 11-th St.
kee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Ar galime mes tą padaryti? šeimininkas žiūrėti, kas pasi
lietuvių.
Dabar
ofiso adresas yra šitoks:
ninkai
laimėjo,
nors
nevisiškai,
Org.
Ras.
Ig.
Ermala,
1717
*2—~
Lietuviai rsame darbštus ir darė. Žiuri, kaž koks žmogus
700 NORTH ASHLAND AVENUE
nes
nevisi
laikėsi
vienybės.
Erie
Ave.
Padidėjus oficierų skaitliui,
taupus žmonės. Tik reikia vie su maišu griuvinėja. Netik
Kampas Huron Gatves
Amerikonai pirmieji pradėjo Lietuvos valdžia apskelbė mo
Maršalka
M.
Daunora.
kiaulės,
bet
ir
šeimininkas
nybės ir tvirto pasiryžimo.
ant aptiekos Polonia Pharmacy.
Gydytojas, Chirurgas,
grįžti. Bet lietuviai, lenkai ir bilizaciją visų vyrų gimusių
Dažiurėtojai
iždo:
J.
Rėklaitis,
Priėmimo valandos vakarais nuo 6
Akušeris.
persigando
ir-gi
šaukti
pradė
Mes žinome, kad lietuvių yra
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282
1920 So. Halsted St.. Chicago.
kiti gerai laikėsi. Daug pagel nuo 1&)4 iki 1900 metų, pri J. Rutkauskas.
žinovų-ekspertų įvairiose iš- jo: "Bomae, bomas! Kiaules
Kalba lietuviškai, latviškai ii
M i t i n g a i a t s i b u n a kiekvieną mė a
bėjo ir tas, kad vietinis klebo skaičius ir ankstybesnę mobi
rusiškai.
dirbystėse ir statymo srityse. vagia!"
Valandos: 10 — 12 ryta,; 6 — 9
nas, kun. V. Bukaveckas, baž lizaciją. Mobilizacija apima nesį p o pirmai tą nedėlią.
vakare
Tel. Canal 4367
Daugel lietuvių yra išdirbystės
Tokiam triukšmui ištikus, nyčioje paaiškino, kaip reikia
——K
K—
vedėjais svetimtaučių dirbtu subėgo visa šeimyna. Bomą streikas vesti. Kompanijos už visus net augštesnių klesų mo
ANT RANDOS.
kinius ir visus studentus.
vėse. Dažnai mes sutinkame sugavo. Nutraukė maišą nuo dėjo po 10c valandai.
Krautuvė su 4 kambariais $23.00.
».»»»••»»» • »«.»»,
l»— » • • » • • • • K
Atsišaukite:
Praktikuoja 27 metai
lietuvį, kurs žino kokią išdir galvos, o-gi žiuri, kad čia pa
Lenkų delegacija atvyko
J0SEPH C. W0L0N
Ofisas 3149 So. Morgan St.
3220 So. vVallace į»tr.
Chicago. m .
bystės šaką nuo pradžios iki žįstamas socijalistas. Šeiminin
Kaunan.
Waterbury, Conn. WaterbuKertė 32-ro St.,
Csicago, Dl.
Lietuvis Advokatas
SPECIJALISTAS
pabaigai. Neretai tokis lietu
29
SO.
LA SALLE STREET
riečiai ir-gi streiku laimėjo:
Moteriškų,
Vyriškų,
taipgi
chro
Lenkija
atsiuntė
delegaciją
Gyvenimo
Tel. Humboldt 97
Parsiduoda labai pigiai 7 sėdynių
vis
išsireiškia
sakydamas:
nišku limj.
1)
8
vai.
darbo
dienoje;
suVak^rri*
n-. C2-nd Street
kad kuoveikiausiai
su Stanišauskiu ir pulkininku Hudson automobilius, gerame padė OFISO VAi—^\^U:.-. -N'LIU D r>t*
i.t;l. itockwell 6999
"kad taip aš turėčiau pinigų, novus,
batomis-gi iki pietų—5 vai.; Mackevičių priešakyje. Dele jime. Atsišaukite:
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo '
CHICAGO, ILL.
tai būtinai tokią išdirbystę už- mums praneštumėte laišku:
iki
8
valandai
vakare.
1543
W.
46
Str.
Chicago.
savaitėj 45 vai. Jei.dirbs vir gacija nori tęsti lietuvių-lenkų
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet'
1)
Savo
vardą,
pavardę
ir
Telefonas Yards 7125
sidėeiau Lietuvoje. Ten, Lie
Telefonas Yards 687
i
a
u
laiko,
tai
už
tą
laiką
pus
adresą.
pasitarimus,
kurie
buvo
pra
I
tuvoje, mano išdirbami daik
į j « « « « » » » c » » • » » » » » • • • • • » » » • »*•
antros
mokesties.
Telefonas Pullman 60
NAMAS 0 FAMUAJU ANT
2) Kokioje išdirbystės šako
dėti, bet pertraukti Varšavotai turėtų didelį pasisekimą,
2) Jei darbininkas uždirba
PARDAVIMO.
DR. W. A. MAJ0R
je
esate
žinovu-ekspertu.
je.
Derybos
tegali
būti
pasek
Sutinku
išmainyti
ant mažesnio na
Lietuvos žmonėms neštų dide
GYDYTOJAS DR
mažiau, kaip 40c vai., tai gau
IIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIlliUllllilUlIlUIIIIilIlIliP
mo arba ant nedidelės farmos.
3) Ar sutinkate savo žinoji
mingai
vedamos
tik
tuomet,
CHIRURGAS
lę naudą."
Atsišaukite vakarais pas:
na pakelti 10c vai., o jei gauna
Ofisas
11710
Michigan Ave.
mą panaudoti labui mūsų bran
jei lenkai pripažins Lietuvos
JOKUBA ANDRUCH,
Štai broli, lietuvi, kaip savo
pilnai 40c vai., tai gauna pa
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki.
gios tėvynės Lietuvos.
neprkilausomybę su sostine 4511 So. Paulina Str., Chicago, IU.
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
žinojimu gali naudingai sau ir
kelti 25 nuoš.
DRY
oooos
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
Pagalvok, brolau, ką Tam
Vilniuje, kaip jau lietuviai bu
Lietuvai patarnauti. Lietuvos3) Nusiprausti ir apsireng vo iš lenkų pareikalavę se1800 W. 47th kamp. Wood Sts
sta gerai supranti, apsvarstyk
Amerikos Pramonės Bendrovė,
Mes duodame dvigubas š t a m p u
ir atsišauk pas mus, o tas ti ant pietų ir vakare duoda niaus.
Ketvergais
ir Subatomis.
kurios ofisas yra 112 N. Greene
<
Tamstą patį, rasi, paliuosuos ma 5 min.
Dideliame pasirinkime gaunami.
Tik
ka
gavome
kelis
visai
naujus
S t , Baltimore, Md., įsteigė
Vytauto kalnas Kaune.
4) Darbdaviai priima visus
mūrinius namus, kas laike penkių die Visokie materijolai, vaikams drabu
nuo čionatinio vargo. Žinovas
nų nupirks, tai galės 'uždirbti po žiai, šlebės ir jakutės.
I Š D I R B Y S T Ė S ir KON
darbininkus
ant
tų
pačių
dar
bile išdirbystės, naujame £ieKaune yra gražus kalnas, $1,700." Ant namo, nes tokio BAROESTRUKCIJOS
KOMISIJA,
visoj Chicagoj nerastumėt. Kas
tuvos išdirbystės lauke, bus bų, kuriuos pirm streiko dirbo. apaugęs šimtamečiais ąžuolais NO
turite
$1,500. galite pirkti, o liku
kuri organizuoja ir grupuoja
5) Kad nebūtų persekiojami ir liepomis. Tasai rusų buvo sius iš randų išmokėsite, nes neša
daug naudingesnis sau ir Lie
išdirbystės žinovus. Komisija,
daugiau kaip 10%. Namai pabūdavotuvai, negu jis čia tarnauda tie darbininkai, kurie buvo su vadinamas "Petro" kalnu. Da ti ant 30 pečių lotu pločio, gatves
suradus užtektinai tam tikros
ir išmokėtos. Randasi la
organizavę streiką.
Mokykis Kirpimo ir Designing
mas kitam.
bar kalnas nešioja "Vytauto" ištaisytos
bai
gražioj
vietoj
netoli
nuo
Mar
išdirbystėje srities žinovų, su
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų
Butų daug daugiau išlošę, vardą. Nuo kalno matosi visas ąuette Parko tarp Lietuvių apgyvenRašykite mums šiuo adresu:
Mūsų sistemo ir ypatlšKas mokim->
daro pieną draug su žinovais
vietoj. Namai pa-budavoti, pagal
Industry and Construction jei butų visi laikęsi vienybės, miestas, kaip ant delno. Apa toj
PLUNKSNOS.
mas
parodytus jus žinovų j trumpa
naujausia mada su "sun parlors" 5
tosios išdirbystės darbo vary
,
laikų.
nes kiti porą, trejetą dienų pa- čioje raitosi upė Nemunas. ir 6 didelių kambarių, viskas kieto iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiuiiiii
Commission,
medžio išpuošimai, "mozak" padlamui. Žinovas eina už vedėją, L.
Mes turime didžiausius Ir geriau
streikavę, pradėjo grįžti prie Yra tai tikrai puiki vieta pasi gos
(Lithuanian-American
maudyklos kambariuose ir tarp
sius kirpimo designing Ir siuvimo
A. Pramonės Bendrovė sutei
duryse, su knygu_ šėpoms ir' ugnaskyrius, kur mes suteiksime praktiš
darbo.
»
Trading Co.),
vaikščiojimui, kurią mėgsta viete
"fire places" su elektra ir ga- CICERO LIETUVIŲ DOMAI! ką patyrimų, kuomet jųs mokysitės
kia pinigus dirbtuvės įsteigi
112 N. Greene St.,
Kauno gyventojai. Kalnas yra zais, puikus beismentai išcimentuoti,
Elektros varomos mašinos mūsų sramui ir darbo pradžiai. Tuo bū
su
skalbykloms
ir
su
naujausia
sysvtmob
skyriuose.
Kas
tiktai
iš
Cieero
norite
Bridgeville,
Pa.
Čia
nors
ne
Baltimore, Md.
tikra Lietuvos gražybė. .
tema apšildomi. Žodžiu sakant, vis
Jųs
esate
užkviečiami aplankyti ir
du kiekvienas, ką gerą mokė
kas pirmos klesos, kuriuose ir mili gauti "Draugą" arba paduoti pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —Prie šio darbo visus išdirby didelė Šv. Antano parapija,
jonierius gali gyventi.
damas, suprasdamas, nors ir stę suprantančius kviečia ko
i H apgarsinimą, ar kokį dar dienų ir vakarais ir gauti specijalištiktai 150 šeimyrių priklauso,
Norintiejai pasiskubinkite, nes to
kai pigių kainų.
be kapitalo, galime prisidėti misijos nariai:
bą
(jobą)
kreipkitės
prie
p.
kiu
NAMU
niekad
<už
tokia
preke
bet sutartinai darbuodamies
Petrenos daromos pagal Jūsų mienegausite, nes jie yra verti apie pora
prie Lietuvos išliuosavimo eko
r% — bile stailės arba dydžio, ir bi
A.
Valančiaus.
tūkstančiu daugiau, negu už kiek da
A. J. Stakius, su savo gerb. klebonu, kun.
StOMAOfta&D
le madų knygos.
x
nomiškai, prie padarymo jos
bar parsiduoda.
1442
So.
49-th
Ave.
Kazėnu* pastatė bažnyčią ir
M. Milukas,
MASTER DESIGNING SCHOOL
ekonomiškai
neprigulminga
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
Pas
jį
galima
gauti
malda
J. F. Kaflntrfca, Perdėtinii
kleboniją. Štai dabar, birželio sias vaistas tavo skilviui yra EATO- LIBERTY LAND &
P. Molis,
valstija.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
Persikraustė
iš 118 N. LaSalle S t
INVTHJTMENT CO. knygių ir kitokių knygų.
A.
J.
Mekšra,
15,
16
ir
17
d.,
buvo
40
valansuvirškinimo,
o
tas
reiškia,
kad
rei
{
190
N.
State
gatvę, kampas Lak*
Tad-gi šiuomi mes atsišau
kia pamėginu viena.
Parduodama
Pasinaudokite.
3301 S. HALSTED ST.
gatvės. 4 lubos.
J. Ivanauskas, dų atlaidai, laike kurių tapo pai Tisus aptlakoriuA
kiame į įvairius išdirbystės ži-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
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Antradienis, liepos 15, 1919

DRAUGAS
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTAS. | DE VALERĄ KARALIŠKAI
PAGERBTAS.
Antradienis, liepos, 15 d.,
Šv. Henrikas.
Dešimtys tūkstančių airių ir jų
Trečiadienis, liepos 16 d.,
šalininkų stovi už Airiją.
ŠKAPLIERNA.
Airijos prezidentas de Vale
MILIJONIERIAI PAGELBĖS rą Chicagoje tikrai karališkai
buvo pagerbtas. J i s čia buvo
DARBININKAMS.
oficijaliai priimtas, pavaišin
tas ir iškilmingai išlydėtas.
Parūpins jiems pigiu namelių.
Vakar vakare de Valerą iške
liavo į San Francisco.
Keli Chicagos milijonieriai,
Didžiausios airių manifesta
kaip tai Arrnour, McCormick
ir kiti įsteigė namų statymo cijos užvakar įvyko Cubs' par
sąjungą su vieno milijono do ke. Dešimtys tūkstančių žmo
daugiau
pusvalandžio
lierių kapitalu pradžioje. Pie nių
Airijos
tinėj miesto dalyj nupirko 80 krikštavo, sveikino
akrų žemės ir ten statys namus prezidentą, kuomet tas pasiro
(eottage) bėdinų darbininkių dė ant speeijaliai pagamintų
šeimynoms. Namai bus duoda pagrindų.
Kalbėjo jis apie Airijo s ne
mi darbininkam s ant išmokesčio lengvomis sąlygomis. Kiek priklausomybės klausimą. Nu
vieni namai pastatyti atsieisią pasakojo Anglijos beteisį ir
apie $3,500 be loto. Lotas ne žiaurų apsiėjimą su airių tau
ta. Išreiškė didį džiaugsmą,
busiąs brangesnis kaip $250.
Labai gražus sumanymas, jei
tik jis bus pilnai taip jvykdintas, kaip yra skelbiama. Šian
die pasistatyti namus yra
brangus daiktas. Nes brangi
medžiaga ir darbininkai. Taigi
sulig milijonierių sumanymo
išeitų gana pigiai.
Svarbiausias daiktas, kad
darbininkams jie bus paveda
mi lengvomis sąlygomis.
Milijonierių sąjunga tvirti
na, kad jei jai pavyks pasek
mingai nupirktą plotą apgy
vendinti, tuomet bus perkama
tam tikslui nauji žemės plotai
ir daugelis šeimynų bus pada
rytos laimingomis.
Bet sąjunga pažymi, jog
tuos namus pavesią tik to
kiems darbininkams, katrie
šiandie skurdžiausia gyvena
kur kokiuose užkabariuose,
katrie netekę jau vilties pama
tyti skaistesnę saulutę.
Tik baisu, kad tame sumany, me nebūtų kokio nors naujai
sugalvoto pavergimo darbinin
kų.
Nes reikia atsiminti tą, kad tie
namai bus pavedami, žinoma,
tik tiems, katrie dirba tų mili
jonierių įstaigose. Kaip-gi bu
tų tuomet, jei katriems iš anų
kartais nepatiktų darba s ir
prisieitų streikuoti.
Tame tai ir yra svarbiausias
klausimas.
!
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Nepaprastos Prakalbos!
Utarninke tokios pat prakalbos bus Sv. Jurgio parap. sve
tainėje, ant kampo 33-čios ir Auburn ave.
Seredoje. Cicero, m., Šv. Antano parapijos svetainėje;
Ketverge, liepos 17 d., Roseland, 111., Visų šventų parapijos
svetainėje; pėtnyčioje bus dviejose vietose tuo pačiu laiku, bū
tent, Aušros Vartų parap. svetainėje, 2323 W. 23rd pi., ir W.
Pullmane Šv. Petro parap. svetainėje. Subatoje t a i p g i dvie
jose vietose—Šv. Mykolo parap., 1644 Wabansia ave., ir Nekal
to Prasidėjimo parap., Brighton Parke. Nedėlioge prakalbų
nebus. Jos užsibaigs panedėlyje, liepos 21 &, Dievo Apveizdos parapijos svetainėje,, ant kampo 18-tos gatvės ir Union ave.
Ten bus abu kalbėtojai.
Visos prakalbos visose vietose prasidės 7:30 vai. vakare.
Himiiimmiiiiiiiii
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU
IŠ BRIGHTON PARK.
Tautos Fondo 60-to skyr.
svarbus susirinkimas įvyks
šiandie, liepos 15 d., 7:30 vai.
vakare, parapijos svetainėje.
Širdingai yra kviečiami susi
rinkti visi nariai ir Liet. Rau
donojo Kryžiaus Šelpėjų Sky
riaus nariai. Yra labai daug
svarbių reikalų.
Prašome
taipgi atsivesti ir naujų na
rių.
T. F. 60 Sk. Valdyba.

IŠ NORTH SIDE.
Liepos 8 d. Moterų Sąjun
gos 4 kp. laikė pusmetinį su
sirinkimų, Šv. Mykolo Ark.
parapijos svetainėje.
Susirinkimas buvo
gana
skaitlingas. Prie Sąjungos pri
sirašė į>-lė S. Jasinskaitė. Ma
lonu butų, kad ir daugiaus
jaunų mergaičių rašytųsi.
Pirmiausia buvo svarstomi
kuopos reikalai. Tarp svar
besnių verti
pažymėjimo—
laiškas iš Labdaringosios Sa
gos su prašymu ir kvietimu
prisidėti aukomis prie pradė
to didelio darbo, prie pastaty
mo našlaičiams prieglaudos.

|

SKAITYK DARBUS

[

I Lietuvos Amer. Pramones B-ves I
1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO i porą mėnesių tiek kiek kiton Ben
drovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000.
2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu
smarkumu jų išpildymui.
3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš speeijalistų žmonių.
4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja
Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės; taip-gi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, etc.
5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų
ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.
6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose.
7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, etc. Pakol to sky
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojama gyveni
mui namai mieste Akrone, Ohio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė turės nemažai
pelno.
Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šerininkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais ku
rie mokėsis netrukus.

I

žmonių buvo didžiausiam pa-

kad čia suranda tūkstančius
Airijos prietelių.
•
Kalbėjo ir buvęs gubernato
Užsirašykite šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite informacijų
rius Dunne, ir žymus šalie s po
šiuo adresu:
litikas Walsh, ir miesto majo
ras Thompson ir kiti.
Mass-mitinge padaryta rezo
IŠ TOVVN OF LAKE.
Nors mūsų kuopa, tiesiai
liucija Airijos nepriklausomy
sakant, yra jaunutė ir neskait
bės reikalais, kad Suv. Valsti
Extra susirinkimas.
linga, bet, apsvarsčiusi dalyko
jos pripažintų Airiją, kaipo
Šiandie, liepos 15 d., 7:30 svarbą, pasižadėjo
patapti
savistovią, apsisprendusią ša
vai. vakare. Šv. Kryžiaus pa Labdaringosios Są-gos garbės
lį.
rapijos svet., L. R. Kryžiaus narė, įmokėdama 100 dolierių, rrf llllllllllflllllllllllllllllllfllllllfllllllllfMllllllfiiltIllirilllBlllllllllllllllll lllllllllllltlf lllllllflllllllllfllllllltfllllllllllllllllflllllllllttfe =
.Gavo doktorato laipsni.
Šelpėjų Skyrius turės svarbų nors ir ratomis.
Airijos respublikos preziden susirinkimų. Ateikite visi na
BRIDGEPORTIEČIAMS
ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
PRANEŠIMAS.
Užtai
tebūna
garbė
Mot.
tas savo čia viešėjimo metu riai ir norintieji prie Skyriaus
Sheboygan, Wis.
ŽINOTINA.
Są-gos
4tai
kuopai.
aplankė žymesniuosius chica- prisirašyti.
S. L. R.-K. A. 39 kp. Laisvės
Valdybos Adresai:
giečius. Buvo ir pas Arkivy
B. T—te.
Pastaruoju laiku lietuviai su Savaitėje, aukojusio 10 dol. į
Raudonojo
Kryžiaus
šelpėjų
skupą.
Pirm. Jonas Stauekas, 1414
skato siųsti laiškus Lietuvon. Tautos Fondą, p. Prano GoluSkyriaus Valdyba.
IŠ NORTĖ SIDE.
Praeito sekmadienio ryte,
Daugelis siunčia per Daniją. nausko, randasi diplomas, kurį New York.
Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426
prezidentas buvo Sv. Vincento
Daugelis ir-gi norėtų siųsti, te- prašau atsiimti.
SUSIRINKIMAS.
So. lOth St.
J a u sykį buvo rašyta apie Čiau nežino kaip ir kokias
bažnyčioje.
P. Pleskauskas,
Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117
Lab. Saj. 6 kuopįti paskirtų su štampas klijuoti.
Tuojaus po pusiaudienio nu
6019
Lafayette
ave.
L. Vyčių Ch. Apskr. Vei rinkti sumų—4000 dol. Svar
Alabama Ave.
važiavo De Paul universitetan.
Tat
šiuomi
pranešu
bridgeChicago.
m
.
kiančiosios Komisijos susirin styta ir galvota, kokiu būdu
Prot. sekr. Kazimieras SmaiTenai universiteto prezidentas,
portiečiams,
kad
patarimus
ir
džiunas, 1017 Swifts Ave.
kimas įvyks pėtnyčioj, liepos galima butų tą sumų surinkti.
gerb. kun. McCabe indavė jam
IŠ TOWN OF LAKE.
Ižd. ' Antanas Čižauckas, 1318
18 d., 7:30 vai. vakare, Dievo I r štai netikėtaf Moterių Są patarnavimus siuntime laiškų
teisių doktorato diplomą.
per Daniją suteikiu L. D. Są
New York Ave.
Apie 8.00 po pietų buvo mass- Apveizdos parap. mokyklos jungos 4 kuopa stojo pagelbon, jungos krautuvėj, po num. 901
Šiuomi pranešam visiems L.
Kasos glob. Kazimieras Lukšis
mitinge, kur užtruko lig vaka kambaryj. Visus kuopų įga patapdama garbės nare ir to W. 33rd St. Čia randasi ir pač- V. 13-tos kp. artistams, kurie ir Jonas Jočis.
liotinius kviečiame būtinai su kiu būdu padarydama gražią
ro.
to sub. stotis No. 60. Čia taip turite paėmę roles veikalo
Maršalka Pranas Daugirda.
važiuoti.
pradžią.
Niekas
nei
nemanė,
1
Gi vakar prezidentas konfcgi galima gauti ir tarptautinių "Žmogžudžiai," kad susirinkSusirinkimai atsibūva kas antrą
Valdyba.
kad moterys pirmos sukrus ir krasos ženklelių. (International
ravo su Chicagos bankinin
tumėt šiandie vak., liepos 15d. nedėldienį mėnesio.
parodys
vyrams,
ką
jos
gali.
kais reikale paskolos Airijai.
Coupons), ir gatavų užadre- bažnytinėn svet.,
CHICAGOS
VYČIŲ
APSKRI
Viešoji apinija stipriai stovi
Laikas jau butų ir pavie suotų konvertų.
Bus generališka repeticija. BIZNIERIAI GARSINKITĖS
ČIO SUSIRINKIMAS.
už tai, 1 ad Suv. Valstijos, ne
niams sukrusti aukoti po 10
" D R A U G E "
Z. M. ir Z. J.
Bronius J. Jakaitis.
žiūrint Anglijos noro, pripa
dol., nors ir dalimis. Visi jau
Subatoj, liepos 19 d., 7:30 čiame, kaip reikalinga yra naš
žintų Airijai nepriklausomybę.
3E
3E
Nors tai gana opus klausi vai. vakare, S v. Antano pa laičiams prieglauda. Yra žino
mas. Bet jis visvien turi but rapijos svetainėje, Cicero, 111. ma, kad 500 mūsų našlaičių
išrištas. Tad kam atidėlioti tą įvyks pusmetinis L. Vyčių vargsta po svetimas prieglau
Chicagos Apskričio susirinki das, neskaitant senelių.
klausimą.
mas.
Sukruskime tat visi ir sto
SUAREŠTAVO DU
Susirinkimas bus dideliai kime į darbą. North Sidiečiai
PLĖŠIKU.
svarbus. Visos kuopos pri- pirmutiniai pasirodykim. J a u
siųskite atstovus.
turime pradžią. Tik reikia dar
Praeito sekmadienio ryte
Valdyba. bas varyti pirmyn nežiūrint į
Lincoln parke dvi merginas
nuovargį, į kliūtis.
užpuolė du plėšiku su revol
IŠ DIEVO APVEIZDOS
. Pajūris.
veriais. Atėmė nuo jų 8 dol.
PARAPIJOS.
Kiek palaukug policija su
LABDARINGOSIOS SĄJUN
areštavo du intariamuoju." IšLabdaringosios Sąjungos 4 GOS OENTRO PIKNIKAS.
dalies juodu pažino merginos. kuopa laikė mėnesinį susirin
Ne visi gal dar žino, kad
kimą liepos 7 d., 1919 m., Ap
PRYČERIS PASIDARĖ
veizdos Dievo parapijos svet. Lab. Sąj. Centro piknikas Na ••
GALĄ.
Susirinkiman atslankė skait tional darže, Riverside, UI.
lingas būrelis narių. Negana, įvyks nedėlioj, liepos 20 d. Tat
Manchester, O., liepos 14.—
kad aštuoniolikiečiai šiaip į- gerb. Lab. Sąj. kuopų valdy
Anų dieną čia už kokį tai ne
vairiais budais darbuojasi del bos, pasidarbuokite. Nueikite
didelį nusižengimų suareštuo
našlaičių labo, bet atsiranda pas savo gerb. kun. klebonus
tas vienos protestantų sektos
ir tokių, kurie paaukoja ir di ir paprašykite, kad tą dieną iŠ
pryeeris Tobe Bryan. Uždary
desnę auką pagerinimui n a š - l s a k y k l u P a n e š t ų ir paragintų
tas kalėjime' jis pasikorė. Tu
savo parapijonus skaitlingai
laičių būvio.
rėjo 35 metus.
••
Praeitame susirinkime p . p . atsilankyti.
Padarykime Lab. Sąj. pik
REIKALAUJA $10,000 UŽ Juozapas ir Barbora Pankaus- niką vieną iš pasekmingiausių.
kai paaukojo lotą. Už tokią
PA VILIOJIMĄ MOTERS
auką Labdaringosios Sąjungos Džiaugsmas bus našlaičiams ir
" D r a u g o " knygyne galima gauti š i ų atviručių jau pagaminta kaina tiktai po
neapsakoma
parama
Sąjungai.
••
•• 3e kiekviena.
Rasmus P . Jensen, 2729 Og- 4 kuopa taria širdingą ačiū.
Šįmet Lab. Sąj. reikė s daug
Kas imtų mažiausia 10 gautų už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
den ave., patraukė teisman sa Tame susirinkime dar įplaukė
išmokėti pinigų už indėtus ša
nemažiau 50 ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipkitės adresu:
vo buvusį burdingierių Andy į kasą sekanti pinigų suma:
Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, BL
Mėnesinių $10.95c. Garbės ligatvius apie Sąjungos žemę.
Jensen. Reikalauja nuo pasta
i
Tat paremkime Sąjungą.
rojo $10,000 atlyginimo už narių 25.00. Viso 35.95.
Centro Valdyba. &
Kas
gali
sakyti,
kad
Labd.
moters paviliojima.
Sąjungos 4 kuopa neveikia ar
BIZNIERIAI GARSINKITŽS
PIRKITE KABĖS TAUPY, ba nesidarbuo ja ?

vojuj.

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.)

ATLIKTA PAŽANGA VAI
KŲ APSAUGOJIME.
Sveikatingumo komisijoniorius l)r. Robertson praneša,
jog vaikų mirtingumas nuo
įvairių ligų žymiai sumažėjęs.
Tas įvykę todėl, kad sveikumo
departamentas
neatlaidžiai
prižiūrįs, idant apie įvairius
vaikų susirgimus tuojaus bu
tų pranešama departamentui.
. Kas to įsakymo nepildo del
apsileidimo, tas ir nukenčia.
Neį visuomet susirgusius vaikus galima pagydyti, jei tik
laiku, t. y. tuojaus pakviefiamas gydytojas ir apie tą pranešama sveikumo departamentui.
Visai sumažėjo
difterijos
epidemija. Tai malonus višiems apsireiškimas.
Sveikumo departamentas pa
ragina visus susirgus vaikams
ar suaugusiems tuojaus šaukties gydytojo. Nes trumpiau
sias suvėlinimas yra pavojin
gas.
12 ŽMONIŲ SUŽEISTA.
Netoli Municipal pier susi
daužė du plaukiančiu laivu. 12
žmonių sužeista. Apie 100 kitų

Lithuanian American Trading Co.

| 112 N. GreeneSt,
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Baltimore, Md. f

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

SKATIKAI.
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Skaitykite ir Platinkite "Draugą".

