MlS 2 1919
»«

R

€€

» • » • •

DRAUGAS

>9

FIRST EDIT10N

IJTHt T AWIAlf DAILY FRIEUD
PublLshed Daily Ezcept Sundaya by
One Year
$5.00
Slx Months
$3.00
Thursday's Kdition
$2.00
DRAUGAS PUBIiISHING CO., Inc.,
1800 W. 46th St., Chlcago, Illinois.
Fnone McKlnley 6114. KstabL 1908

i

LITHUANIAN DAILY FRIEND

— — n

PIRMOJI LAIDA
«tf i m m m m m •

n

Published and distributed under permlt (No. 468), authorized by the Aot of October 6, 1917, on file at the Post Office of Chlcago, 111. By the order of the Prcsldcnt, A. S. Burlcson. Postmaster General.
,

KAINA O CENTAI
PR1CE

CENTS

0HICAG0, ILLINOIS, ANTRADIENIS,- LIEPOS (JULY) 22 D., 1919 M.

gavo
taikos sąlygas

I

i

METAI-VOL. IV.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MAROH SI, 1916, AT CHICA GO, ELiJNOIS UNDER THE AOT OF HAROH 8, 1879.

V O K I E Č I A I A T S I S A K O MO
KĖTI SKIRIAMĄ

PABAUDĄ.
Tik pažada atlyginti
namiškiams.

BUDAPESU VALDO BOL
ŠEVIKŲ TRIUMVIRATAS.

PO IŠKILMYBIŲ LONDONE.
Parodavome dalyvavo 18,000
kariuomenės.

IS CHICAGOS
lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vienna, l i ^ o s 22. — Bolše
vikų triumviratas Budapešte,
Ungarijos sostinėje, prašalino
žinomą Belą Kun ir bolševikų
valdžią paėmė savo rankosna.
Triumviratan ineina: Tibor,
^miamvely ir Vago. Pastaris
yra militarinis Budapešto Ko
mendantas.

Angliški laikraščiai pranešė,
kad kompanijos nusprendė po
liciją prašalinti. Apie tą pra
nešta darbininkų vadams. Va
dai sušaukė darbininkų susi
rinkimą ir nutarta šiandie vi
siems gryžti darban.
Tečiaus su tuo viskas nepa
sibaigs.
Gyvulių skerdyklų darbinin
kai ateinantį šeštadienį kom
panijoms pastatys savo naujus
reikalavimus. Pareikalaus pa
didinimo užmokesties i r 44
valandų darbo savaitėje.
Tai bus griežtas reikalavi
mas. Kitaip 80,000 darbininkų
pakils streikan.

DARBO KLAUSIMAS
Londonas, liepos 21.—Praei
CHICAGOJE.
tą šeštadienį Londone įvyko
Berlynas, liepos 21.—Kaip
nepaprastos, su karės laimėji
jau buvo pranešta, už čionai
mu surištos, iškilmybės. Apie Gubernatorius Lowden įsakė
minios nužudytą prancūzų ar
tas iškilmybės seniau buvo State Public Utilities komisi
jai pravesti nuodugnius tardy
mijos seržantą Prancūzijos vy
pranešta.
mus reikale gatvekarių ir vir
riausybė per maršalą Focli nuo
Dabar gi reikia pasakyti
šutinių geležinkelių streiko.
vokiečių valdžios pareikalavo
apie šiuos faktus:
Miesto majoras Thompson pa
milijono frankų, pabaudos i r
lškilmybėse dalyvavo 18,000 skyrė komisiją sulig miesto ta
100,000 frankų atlyginimo ser
Siaučia tferoras.
talkininkų kariuomenės. P a  rybos rezoliucijos. Viena ir ki
žanto namiškiams.
rodavime pirmoje vietoje mar- ta komisija šiandie turės susi
Berlyne
gauta
žinių,
jog
Vokiečių valdžia pranešė
šavo Suv. Valstijų kariuomenė rinkimą. Apie 15,000 darbinin
AUSTRIJAI LEISTA TURE
Telyčių: 1,000 Italijai, 300 Prancūzijai, kad j i pasižada šiandie Budapešte siaučia bai
su gen. Persbingu priešakyje. kų žada streikuoti, jei nebus
TI 30.000 ARMIJĄ.
sus
raudonasis
teroras.
Serbijai ir 500 Rumunijai.
žuvusio namiškiams atlyginti,
Paskui amerikonus sekė ki jie patenkinti sulig savo rei
Sugryžusi iš karės frontų
Bulių: 50 Italijai ir po 25 bet milijono frankų pabaudos
tų šalių batalijonai ir pulkai. kalavimų.
Į 15 dienų taikos sutartis turi Serbijai ir Rumunijai.
nemokės. Sako mokėti pabau bolševikų kariuomenė užpuolė Paskiausia maršavo Anglijos
but patvirtinta.
Gaisrininkų
departamento
Teliukų: po 1,000 visoms dą nėra jokio pamato. Sako, ten Belą Kun'o garnizoną, tą kariuomenė.
inžinierių ir jų asistentų strei
jei Prancūzija su tuo nesutiks, nuginklavo ir ginklus padali
trims paminėtoms šalims.
lškilmybėms
prisižiurinėjo
Paryžius, liepos 21.—Talki
kas pasibaigė. Jie po dienos KAIP BUS SU GATVEKA
Buliukų: 1,000 Italijai ir po tai visas reikalas tegu bus pa no "proletarijatuV.
apie
pustrečio
milijono
žmo
ninkai indavė pilnas taikos są
streiko sutiko pasiduoti arbiRIŲ DARBININKAIS.
vestas maišytam arbitracijos
Ta kariuomenė padėjo nu nių.
500 Serbijai ir Rumunijai.
lygas Austrijos atstovams.
tracijinei tarybai. Pirmiau to
teismui.
versti Belą Kun valdžią, šitą
Be
to,
2,000
kiaulių
Italijai
Ant
karališkų
pagrindų
bu
Pirmoji taikos sutarties da
Šiandie Chicagoje bus apta T
pavesti paminėtam triumvira vo įvairių šalių diplomatai ir nenorėjo padaryti. Nes buvo
Vokiečiai
labai
įširdę
prieš
ir
po
1,000
arklių
ir
1,000
avių
lis Austrijos atstovams buvo
tui ir pati šiandie terorizuoja žymiausieji Anglijos veikėjai. manę, kad miestas be jų nega rrami gatvekarių ir viršutinių
prancūzus,
katrie
prie
bile
pro
Serbijai
ir
Rumunijai.
induota birželio 2 d. Antroji
lėsiąs apsieiti.
gyventojus.
geležinkelių darbininkų reika
gos
'vokiečius
gnybia.
Buckingbam
rūmuose
kara
Pagalbius
Austrija
privalo
ir paskutinė dalis induota at
Namų statymas Chicagoje lavimai.
liaus parėdymu buvo sureng
stovams vakar be jokių iškil- sugrąžinti toms visoms šalims
kuone visai sulaikytas. Kar- Yra žinių, kad tarp kompani
Įvairius pagrobtus rekordus ir 782,000 KAREIVIAI P A L I K ? AIRIJOS KLAUSIMO RAš tas pokylis. Po parodavimo
mybių.
penteriams paskelbta lokautas. jų ir darbininkų įvyksiąs kom
TAS INDUOTAS CLEARMIJOJE.
ten
sukviesta
visi
talkininkų
dokumentus.
Taikos konferencijos sekre
Bedarbė palietė apie 100,000 promisas. Sako, darbininkai
MENCEAU.
armijų
vadai
ir
žymieji
diplo
Tai tik dalis tų visų reika
torius Dutasta nuvažiavo į St.
darbininkų prie namų staty šiek-tiek nusileisią, gi kompa
matai.
Paliuosuota
2,946,804
Germain ir tenai austrams in lavimų, padėtų taikos sutarty^,
mo.
nijos brangiau apmokėsią dar
Paryžius, liepos 21.—Airijos
Kas
gyvas
pripažįsta,
kad
kareiviai.
davė pilną sutartį. Induoda- je. Negi čia galima visus išvar
Streikai dar seka: Corn Pro bininkus.
klausime raštas galų-gale in- Londonas dar nekuomet nema
mas tik pažymėjo, jog sutar dinti.
as busią atlikta ne ki
duotas taikos konferencijos tęs tokių didelių pergalės iš ducts įstaigose, Argo, Crane
Washington,
liepos
21.—Katis į penkiolika dienu turi but
(1 ana to, jog Austrija šian
dirbtuvėse ir International taip, kaip tik publikos lėšomis.
pirmininkui Clemenceau.
rės*
departamentas
paskelbė,
kilmvbiu.
patvirtinta.
die palieka maža ir nežymi ša
Prisieisią žmonėms daugiau
Harvester Co.
Tas reiškia, kad tas .klausi
kad liepos 14 d. Suv. Valstijų
Galės turėti 30,000 armijos. lis, atsimetus nuo jos visoms armijoje buvo t>attkę tik 782;- mas gal bus pakeltas taikos CLEMENCEAU K A B I N T
Streikų yra ir kitose dirb mokėti už *««KBėjimą gatvetautoms.
kariais ir viršutiniais geležin
tuvėse Chicagoje.
konferencijoje.
Nes
kitaip
tai
TUI
GRŪMOJA
PAVO
000
kareivių.
Iš
šitų
91,000
bu
Kaip vokiečiams, taip ir aus
keliais.
kos
konferencijos
pirmininkas
JUS.
Tokiai
Šiandie
stovis
Chica
vo
kelionėje
ant
jūrių,
gi
282,trams sutartyje
pažymima, NAUJAS KABINETAS IS
Tik niekas nežino, ar darbi
to
rašto
nebūtų
priėmęs.
000
Prancūzijoje.
goje.
kad jie privalo sugrąžinti vi
PANIJOJE.
ninkai sutiks kiek-nors nusi
1 Kabinetą nori sugriauti darbo
Po
induotu
raštu
pasirašę.
sokius dailės daiktus ir viso
Iš armijos paliuosuota 2,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIII leisti, ar stovės prie paskelbtų
federacija.
Airijos republikos prezidentas
kias mašinerijas, kokias kur
Madridas, liepos 22. — Nau 946,804 kareiviai.
PASIBAIGĖ STREIKAS GY savo reikalavimų.
de
Valerą
ir
kitu
du
airių
at
pagrobė karės metu.
ją ininisterių 'kabinetą čia su
Paryžius, liepos 22. — Kaip VULIŲ SKERDYKLOSE.
Finansinėse sąlygose pasa darė pasitikėtinas karaliaus SUSIRGĘS FIELDMARŠA stovu, kituomet paskirtu tai
RIAUŠIŲ KLAUSIMAS BUS
šiandie
čia
laukiama
didelių
kos
konferencijon.
LAS
HAIG.
kyta, jog visas prieškarines Alfonso patarėjas,
Joaquin
APTARIAMAS.
Gyvulių skerdyklose tomis
Airiai atstovai tam rašte perversmių prancūzų vyriau
skolas atlygina proporcijona- Sancbez Toca.
sybėje. Prancūzų darbo fede dienomis streikavo apie 10,000
Londonas,
liepos
21.—Po
pareikalauja
talkininkų,
kad
jie
liai visos buvusios AustrijosSeniau Toca yra buvęs teisVakar grand jury ėmė per
racijos vadai tvirtina, kad darbininkų. Svarbiausioji ten
rodavimo
staiga
pasijutęs
ne
pripažintų
Airijos
nepriklau
Vngarijos imperijos dalys.
darystės ministeris. Bet nuo
riaušių,
šiandie busiąs sugriautas Cle streiko priežastis buvo. kad kratinėti klausimą
sveikas
fieldmaršalas
Haig.
somybę
ir
pačią
Airiją
priim
Toliaus, atskiriai Austrijai 1915 metų ligšiol buvo senato
kompanijos užlaikė kelis šim įvykusių nesenai Argo mieste^
menceau kabinetas.
Tuojaus
nuvežtas
į
jo
namus.
tų
tautų
sąjungom
leidžiama turėti tik 30,000 ar pirmininkas.
iyjŠiandie prancūzų parlamente tus specijalės policijos.
mijos, pinant oficierus. Arini-,
įvyks balsavimai klausime, ar
ja turi but palaikoma tik laisapie atsitikimą Tampico uoste
Čia nuomoniaujama, jog a- tolesniai galima pasitikėti vy
MARŠALAS FOCH APLEI
vanorių
kareiviu. Visatinis
buvo gavęs žinių liepos 7 d.merikoniškos armijos oficie- riausybe. Darbo federacijos
SIĄS ARMIJĄ.
kareiviavimas uždraudžiamas.
Bet tai buvo paviršutinis pra rai, būdami Vokietijoje, nevel viršininkai tvirtina, kad par
Per sekančius tris mėnesius
nešimas i r neperdaugiausia tui darė pienus Meksikos rei lamentas išreikš nepasitikėji Rašysiąs knygą apie buvusią
dabartinė armija turi but su
domos buvo atkreipta į tą. Net kalais*
karę.
mą.
MEKSIKONAI
APIPLĖŠĖ
mažinta
ligi
reikalaujamo
nebuvo tuomet pranešta karės
Washington, liepos 22. —
Pirm kelių dįenų jau kuone
S. V. JURININKUS.
Londonas,
liepos
21.—Čionai
skaitliaus ir šalies nuginkluo
laivyno sekretoriui.
SENATORIAI KALTINA neišreikšta
Vakar prezidentas Wilsonas
nepasitikėjimas
ta. Užginta gaminti arba iš ki
viešėdamas maršalas Foch pra sugryžo Washingtonan po sa
PREZIDENTĄ.
Bet kuomet dabar paaiškėjo
svarstant
maisto
reikalus.
Vos
tur parsitraukti ginklus ir Išniekino vėliavą,- pareikalau nepaprastas meksikonų atkak
neša, jog po šios karės jis ap- vaitės
atostogų
Hampton
14
balsų
didžiumoje
sulaikyta
ta pasiaiškinimo.
amunicijos dirbtuvės turi but
leisiąs
armiją,
pasišvęsiąs
ūki
Duodama vėjo valstybės
lumas ir aiškus prasižengimas,
Roads užlajoje. I r liepiamas
kabinetas savo vietoje.
uždarytos ir panaikintos.
ninkavimui ir parašysiąs kny personai io gydytojo tuojaus
departamentui.
pranešta apie tą karės laivyno
Washington, liepos 21.—Suv. sekretoriui, gi pastarasis nuo
gą apie karę.
atsigulė lovon.
LENKAI
PAĖMĘ
MINSKĄ.
Karės atlyginimas.
Valstijų vėliava išnaujo mek- laivyno komendanto Meksikos
Maršalas kareiviauja pradė
Washington, liepos 21. —
Gydytojas Grayson pranešė,
Talkininkai nepaskyrė, kiek sikonų išniekinta.
jus
1870
metais.
vandenyse pareikalavo smulk Kuomet paskelbta žinia, kad Londonas, liepos 21.—Iš Varkad
prezidentas
susirgo
Austrija turi duoti karės atly
Atsikartoja senieji laikai meniško raporto.
meksikonai išniekino Suv. Val šavos gauta žinia, jog lenkai
dyzenterija.
ginimo. Tą klausimą paliko Meksikoje, kuomet mieste Ve
PRAŽUVC
$74,000
VERTĖS
stijų vėliavą, republikonai se- nuo rusų bolševikų paėmę
Liga nėra pavojinga, sako
Kas
ten
įvyko.
aptarti konferencijos komisi ra Cruz buvo išniekinta vėlia
AUKSO.
natojiai
tuojaus
užsipuolė M i n s k ą
gydytojas, bet prezidentas ko
jai.
va ir Dėdei Šamui prisiėjo pa
Sulig valstybės departamen prieš prezidentą Wilsoną. Se
Minske turėjo savo ofisą,
Newark, N. J., liepos 21.— kią savaitę turi išbūti lovoje.
Prekybos laivyną privalo siųsti ten bausminę ekspedici to pranešimo, liepos 6 dieną nate užvakar pakelta nepapra taip vadinamas, Lietuvos bol
Atšaukta visokie priėmimai
Balbach Smelting & Refining
Suv. Valstijų nedidis karės stas trukšmas.
atiduoti talkininkams. Visos ja.
ševikų sovietas, išvytas iš Lie įstaigoje
praeitu
pusmečiu ir net diskusijos taikos reika
talkininkų šalys paskirtu lai Valstybės departamentas pa laivas upėj Tamesi, arti Tam
Indiana valstijos senatorius tuvos sostinės Vilniaus.
pražuvę aukso vertės $74,000. le su senatoriais republikoku paduos komisijai savo nuo skelbė, kad liepos 6 dieną Mek pico, ginkluotų meksikonų su Watson sakė, jog tas atsitiki
Suareštuota aukso ir platinos nais.
stolių jūrėse sąrašus. Sulig tų sikos mieste Tampico meksi- laikytas ir jurininkai buvo už mas maža naujiena. Nes, girdi, MILIJONAI ŽYDŲ KELIAU
departamento foremanas (dar
sąrašų Austrijos laivai bus konai apiplėšė amerikoniškus pulti ir apiplėšti. Paskui tie visu Wilsono prezidentavimo
SIĄ ARGENTINON.
bininkų užveizda).
ATKELIAVO ARGENTINOS
padalinti tarp talkininkų pro- jurininkus i r paskui išniekino patys plėšikai meksikonai šau laikotarpiu buvę ir ^esą leidžia
AMBASADORIUS.
New York, liepos 22. — Zidė į Suv. Valstijų vėliavą.
poroijonaliai.
vėliavą.
ma išniekinti šalies vėliavą ne
Naujai suorganizuotas Paci- tik Meksikoje, bet ir visur ki jonistų organizacija Ameriko
Valstybės
departamentas,
Turi pristatyti galvijų ir
Washington, liepos 22. je čia turi savo vyriausią ofi"
pranešdamas apie tą atsitiki fiko karės laivynas plaukia tur.
gyvulių.
Čia atkeliavo Argentinos am
mą, pažymi, jog tas daiktas ant Panamos perkaso. Jie ne
Sako, daugel vietose, ir net są.
basadorius Le Breton.
Pagaliaus sulig sutarties yra labai rimtas. Del to gali trukus gali atsidurti Meksikos Balkanuose, Suv. Valstijų pi
Iš to ofiso paskelbta, kad
Austrija yra priverčiama tal b u t ' pertraukti diplomatiniai netrukus atsidurti Meksikos liečiai žudomi, moterys perse kaip veik tautų sąjunga nus
Subatoje, liepos 19 d. Šv.
kininkams pristatyti nuskirtą santikiai su Meksika. Tuo lab- užlajon, jei tik bus prirodyta kiojamos, amerikonų nuosavy tatys Palestinai rubežius ir Mykolo parapijos svetainėje p.
RYMO APYLINKĖSE
kiekybę galvijų ir gyvulių.
SNIEGAS.
visą politikinį ten stovį, tuo Mastauskas laikė prakalbas.
jaus, kad pastaraisiais laikais k6*kia nors Meksikos kaltė.
bės pagrobiamos.
I r taip:
Kalbama, kad jei Meksikos
Meksikoje nužudyta du S. V.
Ir už tą kaltė suverčiama met milijonai žydų ten ke Žmonių susirinko gana daug.
Rymas, liepos 21.—Aną die
liaus. Keliaus žydai iš viso Tautos Fondui sudėta aukų
Per sekančius tris mėnesius pnieciu.
prasižengimas bus provokaci- ant prezidento.
ną ant apylinkių augštumų
Italijai turi pristatyti 4,000
jinis, be abejonės, amerikoniš
Senatoriai labai aštriai ba pasaulio.
$77.71.
Pareikalauta platesnio
Tik iš vienos Rusijos apie f Aukotojų vardai bus pagar oras atšalo i r buvo apsireiš
melžiamųjų karvių; p 0 ljOOO
ka armija išnaujo įsibriaus ton ra valstybės deptartamentą,
pranešimo.
melžiamųjų karvių turi prista
šalin. I r tuomet jau nebus kuris to fakto taip ilgai nepa milijonas žydų išeis Palesti sinti vėliaus.—Prakalbos pasi kęs sniegas. Tai nepaprastas
atsitikimas šiuo karščių metu.
Valstybės
departamentas juokų.
tyti Serbijai ir Rumunijai.
baigė prieš 10 vai. vakare.
non.
skelbė.

SUV. VALSTIJOS IR
MEKSIKA.

SUSIRGO PREZIDENTAS
VVILSONAS.

PAVYKUSIOS PRA
KALBOS.

t

No. 171

Antradienis, liepos 22, 1913.
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Lietuvos Notos
Atbalsiai.
Lenkų informacijinis biuras
nors sykį teisingai išdėstė lie
tuvių pozicija, nepridedamas
lietuvių adresu pašaipos ir pa
niekos, kaip lenkai yra papra
tę daryti. "Dziennik Chicagosk i " už 18 liepos dieną patal
pino sekamą jų informacijos
biuro pranešimą:
1k
Kaip komuninkuojama i£
ne lenkiškų šaltinių, Lietuvos
valdžia, tarpininkaujant sav;ai
misijai Berne, Šveicarijoj, 15
birželio dieną Šveicarijos res
publikos federalei valdžiai inteikė notą, kurioj apreiškia
apie derybų su lenkais paįrimą ir išnaujo protestuoja prieš
lenki] kariuomenės įsiveržimą
į Lietuvos teritorijas, taip-gi
prieš lenki] okupaciją Vilniaus,
be rietuvių pavelijimo.
" Notoj toliau užreiškiama
kad lenkų kariuomenės užsilai
kymas Vilniuje ir civilės val
džios ten įsteigimas aiškiai
nurodo lenki] užgrobimo tiks
lus. Lenkų presą neliauja" ar
gumentuoti už reikalingumą
Lietuvą prie Lenkijos prijungti.
"Lietuvių valdžia energin
gai protestuoja prieš lenkų
veikimo metodas ir dar svkį
pasiūlo lenkų valdžiai bendrą
kariuomenių veikimą prieš bol
ševikus, bet su išlyga pripa
žinti Lietuvos nepriklausomy
bę. Bet jeigu toks susijungi
mo pasiulijimas
nenusiseks,
lietuvių valdžia nutarusi gink
lo pajėga atliuosuoti šalį nuo
visokio svetimo įniršimo."

neįstengia visų darbininkų su
organizuoti. Pastebėta, kad
unijiniai geras algas gauna,
kuomet už unijos palikę labai
menkas ir yra dikčiai išnaudo
jami. Tuo būdu darbininkų kle
soje unijistai pasidarė, nelygi
nant, aristokratai. Jie nežiūri
visuotino darbininkų gerbūvio,
bet tiktai savo. Unijiniai save
puikiai apsisaugoja, kuomet
paprasti darbininkai palieka
neorganizuoti ir išnaudojami.
Pastebėta, kad tarp umjisti
nesiplečia nei socijalizmas, nei
kitokios revoliucijinės doktri
nos. Bet užtai socijalizmas,
bolševizmas, aidoblizmas sa*u
dirvos atranda pas "žemesnės
r ū š i e s " darbininkus.

A. L. T. Atstovo Europoje,
B. F. Mastausko Raportas.
(Tąsa).
Rosenbaum.
Rosenbaumui buvo prisaky
t a grįžti Lietuvon, bet buvo
manoma, jog jam reikės atgal
•sugrįžti į Paryžių, ir kaip aš
suprantu, tai jis dabar yra
Paryžiuje Taikos Komisijos
nariu. Toji Taikos Komisija
nebuvo išvaryta iš Paryžiaus,
kaip buvo pranešta Suv. Vals
tijose, tik jų darbui užsibai
gus Taikos Komisijos pirmi
ninkas jautė, kad jie čia dau
giau nereikalingi. Be to, Lie
tuvos valdžia labai žingeidavo
išgirsti jų pranešimus iš Pa
ryžiaus prityrimų.
Tai Komisijai aš padėjau
surengti įvairias audijencijas
su daugeliu Taikos atstovų.

Visa nelaimė darbininkų ju
dėjime ta, kad valdžia labai
mažai tesikiša į darbininkų ir
darbdavių santikius.
J i tik
policmomo rolę atlieka, tvar
kos daboja, kuomet streikai ir
riaušės iškįla. Jai reikėtų ei
Ališauskas.
ti į pačią neramumų šaknį ir
Čia reikia paminėti, jog
prašalinti riaušių priežastis, o Ališauskas grįždamas į Lietuvą
ne vien malšinti, kuomet jos pasiėmė su savimi keletą dėžių
kįla. Palikti sau vieni darbi įvairių medikamentų, kuriuos
ninkai organizuojasi į unijas. j įteikė Amerikos Raudonasis
Bet nurodome, kad' jos nevisus Kryiiiis, jam prisižadėjus jų
darbininkus apima ir skriaudą nugabenimą ypatiškai prižiuvisiems neprašalina.
reti.
Būdamas Paryžiuje su savo
Valdžia per savo tam tikrą
ministeriją, ar komisiją, ar ko Misija, jis labai daug 'dirbo.
kį kitą kūną privalėtų į darbi Ėjo visur, KVrr* tik galėjo pri
ninkų ir darbdavių reikalus eiti ir, mano nuomone, niekas
kištis. Kur darbininkai ne kitas negalėjo darbo atlikti
gauna užtektinos algos, valdžia geriau ir tinkamiau.
turėtų jiems pagelbėti reikalin Rosenbaumo pasikalbėjimas ir
gą užmokesnį gauti, gerai ap" L e Temps.' \
skaitliuodama ir darbdavių iš
Neužilgo po atvažiavimo Ateklių. Tokiu būdu ne vienas
iišausko Misijos,
Rosenbaustreikas, ne vienos riaušės ga
mas turėjo pasikalbėjimą su
lėtų but išvengtos. Valdžiai
Le Temps korespondentu. Ta
darbininkų reikalus globojant,
me pasikalbėjime jis išsireiškė,
nebeliktų daug dirvos įvai kad Lietuvių Taryba buvusi
rioms kraštutinybių agitaci
nro-germaniška ir visai nepa
joms, bolševizmui ir -tolygiems tenkinusi Lietuvos gyventojų,
liguistiems apsireiškimams.
bet dabar joje padaryta per
TRUMPOS ŽINELĖS IŠ
LIETUVOS.
Šiauliai.. Bolševikai užėmė
Šiaulius, uždėjo kontribucijos
20,000 rub., bet surinko tiktai
9,000. Nors viską stengėsi re
kvizuoti, kaip tai javus Įgyvulius, bet žmonės vokiečių
išmokyti, mokėjo
paslėpti.
Pasitraukus iš čia bolševi
kams, apskritys pradėjo tvarkyties. Išrinko Šiaulių miesto
durną iš 60 narių. Iš jų 51 lie
tuvių ir 9 žydai. Miesto valdy
ba susideda iš 6 žmonių; 5 jų
lietuviai, 1 žydas. Rinkimuose
žmonė's uoliai dalyvavo. Bal
savo 75% turinčių teises bal
suoti. Atėjus lietuvių kariuomenei, patiko ją džiaugsmin
gai. Velykoms buvo suruoštas
bendras stalas, kur dalyvavo
miesto apskrities atstovai, ka
rininkai ir kareiviai. Sodie
čiai tam tikslui aukojo mai
sto dalykų.

mainų, sudarant koalicijos ka
bintą ir kadangi tame kabi
nete suteikta vietą žydams, vis
kas ėsą gerai. Tai buvo ilgas
straipsnis ir padarė daug sen
sacijos Lietuvių
rateliuose.
Kun. Ališauskas už tai jam aš
triai išrugojo.
Kada tos žinios pasiekė Lie
tuvių vyriausybę, toji nieko ne
laukus atsiuntė telegramą, at
šaukdama visą Misiją. Aš ga

vęs tą telegramą, kuri buvo
man siųsta premjero Šleže
vičiaus, stengiaus perkalbėti,
kad atšaukimas tos misijos tuo
laiku, kuomet jokio kito Lietu
vių valdžios ofioijalio atstovo
Paryžiuje visai nebuvo, yra
neprotingas žingsnis. I r pa
siunčiau savo nuomones į Švei
cariją, prašydamas pranešti
Lietuvos premjerui, kad Valde
maras dar neatvažiavo į Pary
žių ir kad butų geriau leisti
Misijai pasilikti, pakol jis ne
atvažiuos. Aš daugiau nieko
apie tai negirdėjau ir Misija
pasiliko tol, kol Valdemaras
atvažiavo.
Kuomet Valdemaras atva
žiavo, aš pradėjau jam šnekėti
apie Gabrį. Valdemaras tarė,
kad jis negali duoti Gabriui
jokios oficijalės vietos dėlto,
kad Lietuvos valdžia su juo
visai nesutiko. Bet vėliaus,
jis sutiko ant to, kad Gabrys
gali daug ko Paryžiuje padė
ti, ir prašė manęs sužinoti a:
Gabrys norėtų apsiimti dirbti
Lietuvių valdžiai, kaipo privatiškas asmuo, jeigu sutiktų, tai
Valddmaras apsiėmė jį pasam
dyti. Aš norėjau Gabrį suras
ti, bet sužinojau, kad jis jau
buvo išvažiavęs iš Francijos.
Kaip potam su tuo visu atsi
tiko, aš žinau tik tiek, ką esu
girdėjęs nuo kitų.

Valdemaras atvažiuoja
Paryžiun.

Kad geriau galėjus savo reikal us apginti, darbininkai or
ganizuojasi į unijas. Įvairių
darbininkų šakų unijų Ameri
koj yra daug. Gelžkelių dar
bininkai turi keturias tokias
unijas, kaip tai konduktoriai,
mašinistai. Angliakasiai turi
savas unijas, dailydės savas,
namų statytojai savas. Daug
šakų susiorganizuota į unijas.
ti Susiorganizavimo ,pagelba uni
jiniai darbininkai iškovojo sau
geras algas, taip kad gali im
ti dideles mokesnis nuo tų, ku
rie į uniją pastoti nori.
Unijinis judėjimas yra geras,bet jis turi ir savų nedateklių. Vienas tų, kad unijos

\

Ponas Morrisonas
sutiko
Kan. Ališauską ir su juo tu
rėjo pietus, kuriuos aš paren
giau
Lietuvių
delegacijos
kambariuose. Jis buvo labai
gerai informuotas ir visai už
jautė mūsų troškimams.
Aš Valdemarą taip pat suve
džiau su pulkininko House
štabu, kurio augščiausiu militariu padėjėju buvo Lt. pul
kininkas Bonsal, su kuriuo
mes buvome labai gerai susi
pažinę Washingtone.
Prie surašo žmonių, su ku
riais Amerikos lietuvių dele
gatas padėjo Valdemarui su
eiti, aš dar galiu pridėti Amerikos laikraštininkus. Be
veik visi iš jų ypatiškai buvo
suvesti į pažintį su Valdema
ru arba su kitais delegacijos
nariais. Ypatingai aš čia galiu
paminėti Culahan, kuris dirbo
su New York Times ir Lin
coln Steffens, specijalį Wilsono pasiuntinį į Rusiją ypa
tingai prie Lenino ir Trockio.
Mums pasisekė išgauti jo visą
raportą Prez. Wilsonui, kuris
net nebuvo niekur atspaus
dintas, ir turėjome progos
kaipo nuo savo draugo suži
noti viską, ką jis manė.

Valdemaras, atvažiavęs iš
Londono, paėmė į savo rankas
visą darbą ir prašė, kad Ali
šausko Misija tūlam laikui
pasiliktų Paryžiuje, iki jis ga
lės apsipažinti' su visais iš
dirbtais keliais. Aš pasida
viau pilnai Valdemaro prie
Čeko-Slovakai.
žiūrai ir pasakiau, kad mane
čia atsiuntė Amerikos Lietu I Čeko-Slovakų
vyriausybė
vių Taryba. Aš jiem pasa pilnai eina su mumis. Aš kal
kiau viską, kas buvo jau nu bėjau daug kartų su premjeru
veikta Paryžiuje ir jis buvo Kramar ir Benišu, užrubežilabai patenkintas iš tų visų nių dalykų ministeriu; supa
mano padarytųjų darbų, su žindinau p. Yčą su Benišu,
sinėsimų, kuriuos man pasise kuris suteikė Lietuvių komisi
kė nuveikti.
jai kopijas visų savo doku

vo reikalavimus. Tuos doku
mentus mūsų komisija pavar
tojo, kaipo pavydalus savo rei
kalavimams.

Yčas.
Kuomet Yčas atvažiavo, aš
tęsiau tą pat darbą su juo,
kaip ir su Valdemaru. Ypa
tingai vieną atsitikimą galima
paminėti. Patarus
Maklakovui, kuris ypatingai norėjo su
sitikti su Lt. pulkininku Bonsalų, kad jam tarpininkaujant
Rusijos žmonės geriau susi
prastų aš juos suvedžiau, kad
parodyti rusams, kaip Ameri
ką į mus žiuri. Vėliaus, Yčui
pasisekė perkalbėti Rusijos
atstovus, kad jie parašytų ir
atspausdintų
dokumentą
į
Taikos Konferenciją, kuriame
pripažino apsisprendimo prin
cipą ir rekomendavo, kad toji
teisė butų suteikiama mažomsioms Rusijos tautoms, kurios
šiuo laiku turi suorganizavu
sios savo valdžias. Jie išsi
reiškė tame dokumente, kad
jie tiki, jog vėliau tos pripa
žintosios valdžios sudarysian
čios konfederaciją.
Aš surengiau kaip Yčui taip
ir Valdemarui audijencijų su
įvairių šaky veikėjais, ypa
tingai su įasaulio laikrašti
ninkais. Tokių susiėjimų buvo
labai daug ir mes buvome la
bai užsiėmę per kiek laiko.
(Daugiau bus).

PRIE LIETUVOS MOKS
LEIVIJOS BALSO.
i
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P-as K. Pakštas iš Kopen
hagos persiųsdamas "Lietu
vos moksleivijos balsą į Ame
rikos lietuvių visuomenę," tilpusį pereitos subatos numery
je, nuo savęs štai ką prideda
laiške į p. J . Kaupą:

Visose ministerijose daug sve
timtaučių dirba, nes savųjų
trūksta. Reik atminti, kad ne
mažą mūsų inteligentijos nuo
šimtį
bolševizmas
prarija,
daug ištvirko. O naujai ir demokratingai Lietuvai kurti rei
kia daug inteligentiškų spėkų.
Be jų sunku valstybei ant sa
vo kojų atsistoti.
" D a r liko nemažas būrys
energingų, gabių ir dorų stu
dentų ir studenčių. Apie jų
prakilnumą nėra pamato abe
joti: jie pirmieji didvyriškos
kariuomenės eilėse su kardu
rankoje veja priešą iš bran
gios tėvynės, jų balsas sušau
kė tūkstančius piliečių ir ko
voti ir mirti už visos tautos
šventąją liuosybę, jie šiandie
darbininkų, miniose augina de
mokratijos principus, savo pa
vyzdžiu rodo liaudžiai dorybės
kelią!
" G a n a tų narsuolių belaiko
prarijo kapai! Tai perbrangi
auka! Beaukodama savo pado
resnę moksleiviją tauta nei
laisvės, nei gerovės nematys.
"Žengkim prie praktiškų iš
vadų.
Lįetuviams-amerikiečiams dar Šią vasarą privalu
sudaryti kelių dešimtų tūk
stančių dolierių fondą Šveica
rijos studentų sumanymui pa
remti. But gerai, kad jau at
einantį rudenį 50-100 studentų
galėtų išvažiuoti į Šveicarijos,
Prancūzijos universitetus ir. į
Amerikos augštas techniškas
mokyklas.
" Manau, kad Amerikos lie
tuvių visuomenė suras būdų,
kaip paremti Lietuvos studen
tiją : ar sudarys atskirą fondą,
ar iš Tautos Fondo ims lėšų—vistiek. By tik galima but
pradėti taip svarbų tautai dar
bą—auginimą proto spėkų, ku
rios tvertų . mūsų kultūrą įr
keltų šalies palaimą.''

"Nei vienas žodelis šiame
RED. ATSAKYMAI.
atsišaukime neperdėtas. 'Per
du mėnesiu būdamas Lietuvo
Ponams J. Pelutis. S. Praje nuolat susidurdavau su lie nis, N. Stakiutė, A. Kazlas ir
tuvių moksleivija. Pažinau vi P. Škiq^ Newarke, N. J . Tamisas jų bėdas ir nelaimes. Ne stų raštus gavome, bet jų ne
duoti mūsų moksleivijai aug- talpinsime. Mums skaudu, kad
štesnių mokslų užbaigti, butų pas jus nėra tvarkos nei suti
vis vien ką tautos tveriančią kimo, bet mes negalime ir ne
mentų, kokius tik jie pasiun energiją vandenin paskandinti. norime būti jūsų teisėjais. Ne
Valdemaro susitikimas su
tė Taikos Konferencijai ir Juk inteligentijos valstybiniam norime taip-gi jūsų ginčais užAmerikos atstovais.
Aš išgavau Valdemarui au- ant kurių jie stengės remti sa darbui nepaprastai trūksta. I krėsti kitų.

kad ir jų skambalas esąs be
sotis, už pavažinėjimą gerai
lupa. Ar daug beliks aukų,
Taigi Chicagoje turėsime, kuomet varpas prisisotins?
anot prūsų lietuvių, bimbalo
Spėja, kad ne kas liks.
išleistuves. Matote, Chicagos
tautininkai pasigamino skam
balą, ir nebežino ką su juo da
Tik jau ir geraširdžių kata
ryti. Toki sunkenybė ant jų likų esama. Tautininkų lyde
pečiui Uždarę k u r - t a i ' " w a r e - riai Chicagoje nusisukę į del
h o u s e ' j " laiKe, laikė ir niekas nus prunkštė, kuomet matė,
neišeina. Susimanė nuo skam kaip tūli katalikiškų draugijų
balo atsikratyti ir užversti bė atstovai išsijuosę darbavosi už
dą ant kitų kolonijų tautinin- Chicaginį seimą, o visas kre
Įkų. Draugijos Chicagoje, žino ditas tautininkams tenka. Da
ma, katalikiškos, tik po tauti bar vėla tūli iš tų pačių gera
Požerunai, Tauragės apsk. ninkų globa, kad nuo skamba
širdžių gerkles plėšo, beagituoBal. 12 d. septyni vokiečiai a- lo atsikračius, net aukas deda.
dami draugijose aukų varpui.
tėjo pas M. Brinkmaną ir rei Keliauk sau, sveikas, iš mūsų
Ir vėla tautininkai rankas tri
kalavo kiaušinių, sviesto, pie akių.
na, kad jie gavo tokių gera
no ir kito. Nieko negavę, šovė
širdžių žmonių, kurie tauti
vienas iš brauningo į M. Brink
ninkams juodąjį darbą atlie
maną ir pabėgo. Tokių atsiti Tautininkai pučias: ana iš ka, bet visos aukos ir garbė
kimų buvo daugiaus.
jų seimo dar likę trys šimtai tautininkams tenka. Fine busi•
su viršum dolierių! Taigi. ness!
Kruonis, Kaišedorių apskr. Žmonės, draugijos, kurios tau
Nuo 1918 m., lapk. 1 d., susi tininkų seiman aukas siuntė,
laukė naujo mokytojo, todėl ir ! manė, kad jos teks Lietuvai.
Girdėjau, tautininkai stebi
vaikų susu'inko 116. Pirmaus Tautininkai girėsi, kad seiman si iš vieno dalyko. Kuomet jie
mokino vokietaitė, tai vaikų tūkstančiai
aukų suplaukė. rengia prakalbas, tai plakatais
buvo tiktai nuo 30—40.
Bet kaip jie sau algas atsimo ir įvairiais budais garsinasi, c
kėjo, padarytas išlaidas pa žmonių į prakalbas kaip nesu
Liubavas. Bal. 27 d. buvo dengė, iš tukstnčių beliko vos sirenka, taip nesusirenka. Gi
sušauktas valsčiaus susirinki trys šimteliai. Sako, ir tų su kaip katalikai prakalbas su
mas, kuriame P, papasakojo rankioti nekaip sekasi. Tik ruošia, užtenka laikraštyje pa
apie mūsų valdžios darbus. jau r
skelbti, o žmonių pilna salė
Valsčiuje yra daug lenkų, ku
Pasirodo, tautininkų seimas prisirenka. Gražus tam pavy2rie prikalbinėja, kad dėtųsi j turėjo gerą epetitą ir dikciai ,dis iš pp. Mastausko ir Česnuprie lenkų..
aukų suvalgė.
Pasakojama, lio prakalbų.

Darbininke Unijos.

dijencija su Amerikos val
džios atstovais. Lansingas įsakė p-ui White priimti Lietu
vos premjerą. Tas priėmimas
įvyko ir p-nas White patvir
tino viską, ką "VVilsonas buvo
man pirmiau $akęs, būtent,
kad Amerika nuoširdžiai rems
Lietuvių reikalavimus. Be to,
vėliau aš jį suvedžiau su Prof.
Lordu ir jo visu štabu. Reik
čia patėmyti tai, kad Morrisonas, vienas iš Prof. Lordo
štabo narių, atkeliavo į Euro
pą ant to paties laivo, ant ku
rio keliavo Šliupas ir Norus.
Jis buvo paskirtas Amerikos
atstovu prie Tarpalijantinės
fialtiko komisijos.

ŠIS - TAS.
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Pastebėtina dar tas, kad pa
čių tautininkų daugiau susi
renka į katalikų rengiamas
prakalbas, negu į jų pačių.
Mat nujaučia, kur verta nuei
ti, o kur ne.

Girdėjau, kad dabartinis
Lietuvos *' administratorius,
uždarydamas savo pirmesnį
dentisterijos ofisą, išsitaręs:
" D a b a r subankrutysiu Chica
gos -laikraščius.^
Go to it, daktare, go to it!

t.

Lietuviai išvalė Lietuvą nuo
bolševikų. Beliko tik lenkus iš
Lietuvos beišvalyti. Tai atli
kus—darban Lietuvos gerovę
ir apšvietą kelti!
i

•

Kas tai_ išsibarė, kad apsiri
ko tie, ką " V a n a g ą ' ' vanagu
pakrikštijo. Sako, tinkamiau
sias vardas butų šeškas. Gel
bėkit! Greičiau perfumų, ode
kolono »

Chicagoj tautininkai susirū
pino tarybos tvėrimu. Pataikė.
Po pirmajai liepos ir kandida
tų į narius tiek priviso.

Pas bpllfivikųs Rusijoj jokių

teisių neturi tie, ką kitus persamdo. Visos teisės samdinin
kams.
Pasakojama, kad bolševikiš
koj Rusijoj vienas daktaras
buvo priverstas pasisamdyti
tarnaitę. Daktarui ji nepatiko
ir norėjo pavaryti. Negalėjo.
Užtai, kad jis, kaipo samdyto
jas, jokių teisių neturėjo. Ne
galėdamas kitaip nuo nepagei
daujamos tarnaitės atsikraty
ti, daktaras apsivedė su tarnai
te bolševikiškam korte. Ir ta
me pačiame korte paėmė per
siskyrimą. Tokiu tai būdu nuo
samdininkės atsikratė.

keršyti, į jo valgį primaišė pe
lėms nuodų. Bet kuomet vyras,
stvėręs už šakučių, valgi burnon gabeno, jai vyro pagailo
ir nebežinodama, kaip vyrą
nuo nuodų apsaugoti, paėmus
torielką ir trenkusi jam į gal
vą! Taip ji vyrą išgelbėjusi.
Tokios meilės akyvaizdoje,
teismas jos nebaudė.

Apie piktas moteris prisimi
nus, ar neatsimena anekdotas
apie pikčiurną Sokrato moterį,
Ksantippąf Sako, ji taip pikta
buvusi, kad patarlėn inėjusi.
Sokratas
sykį
parsivedė
draugą į svečius. BesivaišiLaikraščiai rašo, kad joki nant, Ksantippa supyko. J i
scenos komedija neviršija gy netik torielkas daužė, bet stvėvenimo tikrųjų komedijų. Vir rusi vandens viedrą apliejo ir
šuj atpasakotas nuotikis apie Į Sokratą, ir svetį,
tai liudija. Bet ir Amerikoj
''Nepyk, drauge, 1 ' tarė So
panašių komedijų pasitaiko. kratas. ''Pakentėk šį sykį, at
Štai nesenai Chicagoje teisme simindamas, kad man tai kas
atsidūrė keistas nuovykis.
dien kentėti prisieina.'*
Vyras padavė moterį teis
man už torielkų daužymą į jo
galvą. Vyrui besirengiant val
Laikraščiai rasė: "Preziden
gyti, ji nei iš šio, nei i i , to tas išgelbėjo dienos šviesą."
trenkė puodu galvon. Supykęs* Nežinojau, kad Prezidentas
vyras teisme praaė jį nuo to taip galingas, jog dienos švie
kios moters atliuosuoti. Bet są išgelbėti galėjo. Bet man
kaip teismas moters pusę iš daug stebėtiniau, iš kur atsi
klausė, perskiros nedavė.
rado tokios tamsios ir galin
Moteris papasakojo, kad vy gos jėgos, kad dienos šviesą
t a s H tyro begalo užpykinęs. panaikinti galėtų f
Nenumanydama kuo jajn at*

Antradienis, liepos 22, 1919.
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AMERIKOS EUROPOJ KŪ tos valstijos turėtų progos
DIKIŲ ŠBLPIMO ADMINI gauti pagelbos nuo žmonių,
Extra.
STRACIJOS PRANEŠIMAS. kurie buvo surišti su Pašelpos
Lietuvii Advokatas
Komisija Belgijoj, Suvienytų
Attorney at Law
i LIETUVIS GRABORIUS
Moterų Sąjungos 46-ta kuo
•
Valstijų
Maisto
Administraci
t
106
W.
Monroe,
Oor.
C
U
r
k
St.
I
Amerikos Europoj Kūdikių
Tel. Central 230 J
pa laikys pusmetinį susirinki Šelpimo Administracija pa ja ir Amerikos Šelpimo Ad J R o o m : 2 0 7 ,
Atlieka
visokias
laidotuves
su narių atsilankymu šį kartą.
ROSELAND, ILL.
OHIOAGO, HjlillfOTS
mą šiandie, liepos 22 d.,19ll skelbė, kad ji susiorganizavo ministracija ir kurie yra spekuopifiau8iai. Turiu savo karaSusirinkimas buvo tečiaus
Gyr.: 8118 80. HnHitfl* Btroet
bonus ir automobilius.
m., 7 vai. vakare, bažnytinėje ir toliaus šelps kūdikius kaipo cijaliai maisto ir abelno sušelTelefonas Tardą 2S90
Liepos 17 d. Visų Šventų'gyvas, svarbus ir įnešimais
Taipgi didesnę dali gTabų pasvetainėje,. Kviečiame visas Amerikos šelpimo organizaci pimo žinovai.
^ • ^ • • • * M »'• • • • » * » » » • • • • • —
parapijos svetainėj buvo p r a - ' g a n turtingas. Pinigiškas stot\e dirbame.
nares, ir kurios norit prisira ja, atskira nuo valdiškos orga
Dabartinis
darbas,
pradėtas
kalbos. Kalbėjo p. A. B. Mas-'vis dr-jos yra geras. % Apart
3307 AUBURN AVE.
šyti prie kuopos, atsilankyti.
nizacijos. J i dirbs tą darbų, pradžioje šių metų, bus galima i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i
tauskas ir K. Česnulis, nese- • kit-ko, šiame susirinkime buvo
P h o n e Drover 4189
Valdyba. kuris buvo pradėtas Europoje vartoti iki rugpjūčio mėn. Die
nai sugrįžę iš Paryžiaus, kur tartasi ir prieita prie to, ka
Amerikos Šelpimo Administra ninis valgis kiekvienam kūdi
—8
jiedu darbavosi Lietuvos lais-j iirink^ komisiją iš trijų narių
DRY OOODS
cijos. Taip tai paskelbė Eufear kiui susideda iš valgomųjų
vės reikalais. Žmonių buvo pri-| ( p p ; šeštoko, Danaieio ir VaRichard'as, viršminėtos orga daiktų, turinčiųjų maisto ver 1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
sirinkus pilna svetainė. Aukų s įiį a usko),
kad
atstovauti
Mes d u o d a m e dvlgrubaa sternput
nizacijos direktorius.
tės 500 kalorų. Nežiūrint į KetVer^ais
surinkta Lietuvos reikalams j t u o m >iAT^ manding tai, Darir Subatorals.
LIETUVIS
D
i
d
e
l
i
a
m
e
pasirinkime
gaunami,
Žemaičių
pakuršė.
Laikraš
didelį
skaičių
darbininkų
ir
su$112.29. Aukojo sekantieji:
į b į n i n k ų Sąryšį, kad šiek-ti<
Su taikos derybomis Euro
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I
Visokie materijolal, v a i k a m s drabu
1757 W. 47tli St., Chicago, III.
Po 5 dol.: A. Žilius, Kruša, ' p a s , e l b ė į u 8 neteisingai. apkal čių paskelbtoji Lietuvos ii poje nepasibaigė šelpimo dar sidėjimo su kitomis šelpimo žiai, Slebės Ir Jakutės.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
Krušienė, P. Mikolaitis, kun. j t i n t į e m s
lietuviams streik< Latvių sutartis Lietuvoj ir la bas. Herbert Hoover'is su sa draugijomis kiekvieno kūdikio
N a m u Telefonas Seeley 4SS0
biau Latviuos daug karštų vo padėjėjais, kurie dirba pa- maitinimas atsieina po penkis
P. Lapelis.
PIUkSROS
metu.
kalbų
sukėlė.
Daugelyj
Latvių
centus
už
kiekvieną
valgį.
šelpos darbų, beveik per pen
Po 2 dol.: J . Stačius, N. N.
Besitariant apie tai, atsi valsčių buvo mitingų, kur
kerius metus manė, kad užsi Visam darbui buvo paskirt
J. Stankus, P. Paznokas.
l a n k ė du delegatu nuo Labda- daug kalbėta apie lietuvių lat
Po 1 dol.: J . Kulokauskas, | r y b ė s d r _ j o s ( j Ašakunas ir vių vienybę. Visur tie susi baigus taikos derybomis ir jųjų $7,500,000 iš Amerikos Šelpimo
<
darbas bus užbaigtas, bet da Administracijos, $4,800,000 į3109 So. Morgan Street m
J. Kluonis, P. Labanauskienė, A. Sakalauskas), kurie perstaPLUNKSNOS,
rinkimai baigta triukšmingais bar jie prisipažino, kad dar vairių Europos valstijų ir gau
CHICAGO, ILdLINOIS
^
A. Servitauskis. I. Rūsys, A. tė labai jautriai našlaičių pa
Telefonas
Y
a
r
d
s
5032
lietuvių sveikinimais; latvių Europoje reikalinga daug pa ta apie $300,000 iš Amerikos i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; f
Biogiis, J . Vainauskas, E. Dei- dėjimą ir nurodė reikalą juos
visuomenės lietuviams simpati šei pos ir kad sąlygoms nenu labdaringų žmonių. Kūdikis;
6 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o 
vikienė, J . Embergas, S. Klu šelpti. Jiems apleidus svotaim
i s n u o 5 iki 3 vai. vakare.
ja tiesiog nepaprasta. Latvių sistovėjus beveik kiekvienoje randasi sušelptų 2,700,000.
sas, J. Pivoriūnas, L. Aleksie' » » » » • • » • • » » » » » • • • • • • • }%
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i ne, susirinkimas nutarė auko- spaudoj pasipylė įvairių strai * autoje pasirodo negalėjimas
Kalbant apie naujai susior
j imas, A
Liksa, A. Steponą-' " v ,
.VJ .
i • j psnių apie Lietuvą; labai augapimti vrsos situacijos be keno ganizavusią šelpimo draugiją,
r
viėia, J. Plerpa, B. Bellits, V. ti iš dr-jos iždo ir paskui da
štai vertinamas Lietuvos Vals nors pagelbos ir užtai mūsų
ADVOKATAS
Hichard'as išsitarė: " K a i i
Savickis, J. Makaris, K. Stul ryti rinkliavą kas mėnesį.
tybės stiprinimas ir net savo veikėjai negali apleisti užim
V e d a Bilas Visuose Teismuose
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
yra grai žinoma, kad Hoover'
pelis, J . Dankus, A. Šimkevi
Pagaiiaus susilaukėme dar tautiečiams, kaipo pavyzdis
Ofisas D i d m i e s t y j :
4712 So. A s h l a n d A v e .
tųjų vietų.
rius, J . P., J . Samulionis, K.
i s negali dar susilaikyti nuo
P h o n e Drover 7042
69 W. W A S H I N G T O N S T R E E T
kito svečio asmenyje kun. J. statoma lietuvių savo valsty
Cicero Office
Svarbu
tai,
kad
reikalinga
Vaitkevičius, A. Sapelavicius.
darbo, nes didžiuma sušelpiKambaris 609
J . Valantiejaus. Pakvietus net bei pasiaukavimas ir vienybė,
4847 W. 14-th S t
pašvęsti daug laiko, kad palai mo, kuris buvo sumanytas po
J. Subata, A. Niekus, M. VašTel. Central 5478
P h o n e Cicero 39
prisirašė prie mūsų dr-jos. ko latviuose nūdien esą stoka,
Rezidencija 3336 W. 6 6 - t h St.
k. virinte, V. Žiogis, K. Stru
kyti sveikatą ir stiprybę pa nustojimui musių, tapo paskir
Gyecntmas, 812 W. SSrd St.
P h o n e Prospect 8585
Naujasai narys trumpoje savo nes pastaraisiais keliais me
Tel. Yards 4681
mila, Peciukaitienė, J. Senaukliuosuotųjų tautų pusalkanių tas, ir kaip dabar dalykų sto
štis, Rackauckas, A. Rimkus, kalboje teiravosi apie dr-jos tais žymi latvių visuomenės kūdikių, jau pasirodė, kad gi vis išrodo, tai maisto visiems
Iv. Neinojunienė, V. Miknevi- silpnąsias puses. Tų-gi ištyręs, dalis bolševizman nukrypo ir mimas minėtose šalyse per pus užteks iki šių metų pjutės.'
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin
vien
besvajoja
Latvius
rusams
nurodė
budus
kaip
butų
gali
Resid. 933 So. Ashland BĮ v. Chicago
eia, Dirbanckis, Gedvilas, A.
sumažėjo, neg kad pirmiaus, o Bet kai kuriose valstijose, k. a.
Telefosaa H a y m a r k e t 3544
Zikas, J . (Jenis, P. Bielinis, V. ma pakelti nuslopusią jos dva amžinai paaukoti. Latviai tą prie to prisidėjusios karės ap- Belgijoj reikia specijalio kū
Petkus, Pelzaskis, Jogminas, sią, padauginti narių skaičių ir savo tautiečių pažiūrų persis aplinkybės, padidino kūdikių dikių prižiūrėjimo ir maitini
J. Dargis, A. Laucis, J . Pau- padidinti jos iždą. Vienu žo kyrimą, gilaus skausmo sus mirtis. Kovojant prieš visą mo, ir su tuo Hoover'is bus
Rusas gydytojas ir chirurgas
lauckis, A. Xagi*ušis, V. Nic* džiu, mes patys pamatėme, pausti, vengia ir prisiminti; situaciją, reikia užlaikyti visus
Dr.
A.
R.
Blumenthal
D.D.
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
užsiėmęs per kurį dar laiką.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
A K I Ų SPECIJALISTAS
kus, J . Karecka, J. R i m k u s kad mūsų dr-ja gali būti skait Lietuvos valstybės stiprėjimas kūdikius, kurie dar yra likę
Kūdikių
maitinimas
skiria
Patarimas Dykai
Ofisas: S354 So. Halsted St., Chicago
K. Sirtautas, L Simanaviėia, linga nariais, turtinga ir atsi jiems naujos vilties duodąs ir ir taippat tuos, kurie dar negi
Ofiso
valandos:
nuo
9
iš
ryto
iki
si nuo generališko šelpimo ir
Telefosas Drover 9693
S. Mikneviėia, K. Medvaras, stoti ant tvirtų pamatų. Tik jie savo valstybę kurdami ti mę.
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11
V A L A N D A S : 10—11 ryto 2 — l po
reikalauja dviejų specijalistų. 4649 S. Asliland Ave. k a m p . 47 St. pietų
7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 d.
I). Sokienė, J . Leleika, O. Shls- reikia vienybės, pasišventimo, kisi daug moralės pagelbos iš
Telefonas Yards 4317
Suvienytų Valstijų Kongre Tai ypatingai pasirodė keturių
Lietuvos pasienio
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaifiii
niutė, S. Piktužis.
geros valios ir ištvermės dar lietuvių.
Telefonas Boulevard 6487
sas paskyrė i im tikrą sumą metų darbas Belgijoj, kur kube. Tad, gerbiamieji nariai, latviai kuo ne visi su Žemai
Smulkių aukų $20.29.
pinigų Amerikos Šelpimo Ad dikų šelpimas buvo pirmiau
jeigu del kokios nors kliūties čiais jau susiliejo, visose paViso $112.29.
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ministracijai, Europoje teikti sia įsteigtas. Dabar pradeda įįmm
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kuršės
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Pinigai pasiųsti Tautos Fon
maisto ir tos sumos dalis, ku me gauti laiškų ir dokumentų
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Lietuvis
Advokatas
iš Europos, kurie parodo pro
nuoširdžiai tos latvių vaikų skaičius.
J Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
29 SO. LA SALL.E S T R E E T
Vardan Lietuvos, širdingai veikimuose, tai
šelpti kūdikius, jau išsibaigė. gresą ir darbo pasekmes, ir
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
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n
i
m
o
Tel.
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u
m
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o
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t
97
melsčia skaitant laikraščius
ačiū visiems aukotojams.
Bam. Treigy*. Amerikos Šelpimo Administra tarp šių pranešimų į mūsų ofi t Vakarais 2911 W. 22-nd Street
4712 SO. A S H L A N D
AVENUE(.
J
Tel. K o c k w e l l 6999
T. F . 67 sk. Valdyba. sekti veikimą savo dr-jos ir
J
arti
47-tos
Gatvės
cija pripažindama, kad josios są, randame labai jausmingą I
CHICAGO, ILL.
tada pamatysite veikimo pa
Veiksniai (LBS). Žmonės darbas užlaikė gyvastį kūdi pranešimą, ant kurio pasirašo
WESTVILLE, ILL.
sekmes, dr-jos galę ir jos ver čia labai patenkinti ir džiau
kių Baltiko valstijose, Lenki daugiau kaip su šimtu kūdikių
8>3—•——
tę'
giasi
išsiliuosavę
iš
bolševikų
Jaunųjų L. Vyčių 85-tas
joje,
Čeko-Slavokijoje,
Rumaiš
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Vyrs į vyr$, y isi prie darbo! vergijos.
Dr. D. J. BAGOČIUS
Kada
bolševikai nijoje, Jugo-Slavijoje ir Ame
skyrius, pelnęs nuo vakaro,
Lietuvis Gydytojas Ir
Telefonas McKinley 5764
Šalin apsileidimas arba tingi pradėjo eiti pirmyn Panevė
Chirurgas
rikoje turi toliaus veikti savo BIZNIERIAI GARSINKITĖS
įvykusio liepos 13 d., apie
GYDO VISOKIAS LIGAS
Ofisas
10900
So. Michigan Ava.
nystė. Valio Sv. Petro ir Po- žio apylinkėj, žmonės buvo nu
3457 S o u t h Western B o u l e v a r d
pasirinktąjį darbą, kad palai
$25.00, surengė išvažiavimą
Rezidencija
10731
So. Michigan A T .
"DRAUGE"
vylo dr-ja!
K a m p a s W. 35-tos g a t v ė s
Roseland,
111.
sigandę, bet dabar vėl aprimo. kyti gyvavimą Amarikos Šel
16 dieną, š. m. Vietą turėjo
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Ir ofise
Dr-jos Narys. Žmonės apgailestauja, kad į
P
u
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S42.
pimo organizacijos, atskiros P a r s i d u o d a ) trumpą laika bučernė
nusiskyrę labai patogią—prie
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų
YVESTVILLE,
ILL,
kariuomenę renkami tik sava nuo valdiškos organizacijos, ir grosernė už pigią kainą, visokių { { » » » » » » » ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * » w ^ ^ * * '
lietuvių kapinių. Ten paukiki 4; 8 iki 9 v a k a r ą
Ned.
tautų a p g y v e n t o j vietoj; randa labai
9
iki
12.
pigi su šviesiais ir labai gerais k a m 
sniuose žaidė, bovinosi. Link
\Yestville, tai vienatinis Suv. noriai. Reikėtų skelbti čia 0 labiausia, kad toliaus palai bariais.
&
• • • - • • - - - - - » Priežastis pardavimo, turime
mobilizacija,
kad
sutraukus
kius kūdikių šelpimą.
smiutasi iki 8 vai. vakaro. Valstijų miestelis, kur yra
išvažiuoti į kitą mestą
'
tvirtesnį
ir
pastovesnį
elemen
5953
So.
State
St.,
Chicago,
111.
LIETUVIS
Naujai perorganizuotos ASekdami didžiųjų pavyzdį ne taip didelė proporcija lietuvių
Tel. E n g l e w o o d 3081.
perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau-J
Kūdikių
apsiėjo be programėlio. Vien, gyventojų. Per tai visi miesto tą į kariuomenės eiles, Sa merikos Europoje
f k e e ave., kur išbuvo per 24 metus, j
Parsiduoda krautuvė cigarų, cigaDabar ofiso adresas yra šitoks:
prakalbėles sakė, kiti eiles dek- valdininkai yra lietuviai. Nu vanoriais niekas stoti nebeno Šelpimo Administracijoj vy retų,
tabako, saldainių, Ice Cream ir
Gydytojas, Chirurgas,
ri,
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laukia
mobilizacijos.
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Akušeris.
lemavo, dar kiti solo-du^tu> ėjus pas miesto majorą bei k ra
del vedusių ž m o n i ų ; priežastis parda
K a m p a s H n r o n Gatvės
1»20 So. Halsted St., Chicago.
dainavo. Pagaiiaus, po vado ^on kalbėk lietuviškai kaip Vietos komitetas darbuojasi. rektoriai :
v i m o v i e n a s negali apsidirbti. Biznis
UuJ^a, i;ciuik^L.M, latviškai ir
ant aptiekus P o l o n i r^luifinaej j
yra
išdirbtas
per
dešimts
metų.
A
t

rusiškai.
vyste vietinio vargonininko, J. kad Lietuvoj ir visus reikalus J a u sudarė vieną laisvanorių
Julius H. Barnes, ColonerJ sišaukite: 615 W. 18th St., Chicago. P r i ė m i m o v a l a n d o s vakarais nuo 6 j
Valandos:
10
— 12 rytą: 6 — 9
iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 6282 {
vakare
Tel. Canal 4367 j
Brazaičio, sudainavo jaunųjų galima atlikti savo prigimto,) būrį, kurį išsiuntė į Šiaulius. Alvin B. Barber, E. W. Boy!
Jj • • • • » » » » » » » • !
Tiesa, vra ir darbo trukdvto- den, Edward M. Flesh, Willia- Ant pardavimo du namai 6 6 3 — 6 ^ 5
vyčių choras kelėta. dainelių.
kalboj.
W . 18th at. tiera v i e t a bile k o k i a m
.
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Atsižymėjusiems buvo dali • Jeįgu čia lietuviai daugiau jų. bet šiems nesiseka.
m A. Glasgow, John W. Hallo- bizniui. Abudu n a m a i g e r a m e padėji
—?
I Telefonas P u l l m a n 60
^^^^^
narnos dovanėlės. Daugiausiai protautų, plačiau žiūrėtų gywell, Howard Heinze, Dr. Ver- me. Atsišaukite:
J. P. Rashinski,
Truskava ir Ramygala, čia non L. KoUogg, Colonel Ja
DR. W. A. MAJ0R
jų laimėjo mažutė vytė Joana veniman, tada sueitų vienybėn
P r a k t i k u o j a 27 metai
3200 So. Halsted St.,
Chicago, 111,
GYDYTOJAS I R
Mičiudaitė. J i " s u b y t i n o " ki ir išnaudotojams nebūtų vie stovi jau mūsų kariuomenė, ku mes A. Logan, Edward RichOfisas 3149 So. Morgan St.
CHIRURGAS
Ofisas
11719
Michigan A v e .
ri
neseniai
paėmė
šiuos
mies
Kerte
32-ro
St.,
Csicago,
111.
ta* prakalbėle, bėgimu ir šo tos. Kada rengiamės prie sa
ard, Dr. Alonzo S. Taylor, Jo
Adynos
8:30
iki
9 išryto — 1 iki
SPECIJALISTAS
•»•>.» - mn.
kimu. Taip-gi gražią prakal vvstovaus gyvenimo ir deda tus. Yra ir kelios dešimtys vo hn B. White ir Theodore Whi2
po
pietų
—
6:30
iki 3:30 vakar*.
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
!
I
Dr.
L
E.
MAKARAS
niškų
ligų.
Nedėliomis
nuo
10
iki 11 išryto
bėlę pasakė O. Juozaičiutė.
[ • • • • • • M ^ • » • • • » » • »-——.^M
me visas pastangas, kad pa- kiečių kovose ypač pasižy tmarsh su ri. Hooyer'iu, kai
Lietuvis Gydytojas ir Chirargas
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 r y t o j
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 {
Ofisas: 1741 W . 4 7 t h Street
Išvažiavime dalyvavo gero. ; ii mosavus nuo lietuvžudžių mėjo mūsų kariuomenė. Vo po vedėju, ir E. Richard'u,
V a l a n d o s : 9:30—12. 3—5 ir 7—9.
iki 8 valandai vakare.
Telefonas: Boulevard 3480.
kleb. kun. L. Brigmanas, sve lenkę, bolševikų bei vokiečių, kiečiai taippat narsiai kovojo. kaipo laikiniu vedėju iki su
N e d ė l i o m i s nuo 9 iki 2 po piet
Rezidencija: 4515 So. W o o d St.
T e l e f o n a s Yards 487
Žmonių ūpas labai pakilęs; grįžimui Amerikon * H. Hootys gerb. K. Oedvilas, viato- mes darome didžiausį prasi
Telefonas: Yards 723.
ras-mokytojas St. Viators Col- žengimą netik prieš Dievą, visį džiaugiasi, kad mūsų ka ver'io. Amerikoje organizaci
lege, Burbonais, Zįl-; Pr. J n bet ir prieš tautą, pasiduoda riuomenė atvadavo juos nuo jos centras rasis po nr. 42
ras, vargonininkas J . Brazai mi suvedžiotojams
vilkams bolševikų verguvės. Kada mū Broadway, New York, o Euro
sų kariuomenė paėmė Ramyga poje centras bus įsteigtas
tis, Jurgučiujės ir šiaip kele avies kaily j .
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
lą, dauguma jaunimo ėjo mū Londone, v
tas L. Vyčių organizacijos na
Mokykis K i r p i m o ir D e s i g n i n g
L. Vyčių 85-ta kuopa uoliai
sų
kariuomenei
į
pagelbą;
net
Vyriškų
ir Moterišku Aprėdalų
rių bei motinų. Visi labai gė rengiasi prie teatro-koncerto,
Naujoji organizacija neuž
Mūsų s i s t e m o ir ypatiSKas mokini
rėjosi jaunųjų vyčių žygiais. kuris įvyks rugpjūčio 10 d. moterys mušė bėgančius bol ims vietos lietuvių,, lenkų,
mas parodytus jus žinovų i t r u m p ą
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
ševikus.
*'Laisvė,'' Kaunas.
laika.
Parapijonas.
cekų-slavokų ar kitų panašių
Pirmiaus nariai skundėsi ne
M e s t u r i m e didžiausius ir geriau*
taip ir dabar
sius kirpimo designing
Ir
siuvimo
pašelpos organizacijų, kurios
turį ficenerijų nors salė ir pui
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e praktiš
VVATERBURY, OONN.
ką patyrimą, k u o m e t j ų s m o k y s i t ė s
ki. Nun-gi įsitaisė puikią sce- CICERO LIETUVIŲ DOMAI! ekzistavo karės laike, bet ji
E l e k t r o s v a r o m o s m a š i n o s m ū s ų stuKas tiktai iš Cicero norite joms pagelbės ir stengsis veik
vimob skyriuose.
Liepos, 14 d., 1919 m., t*. neriją ir galima lošti visokius
gauti
"Draugą"
arba
paduoti
Jųs esate užkviečiami aplankyti iri
ti su jomis iš vieno. Taippat
Petro ir Povylo draugija laikė istoriškus net veikalus. Prie
ir gvarantuoja
pamatyti m ū s ų m o k y k l ą bile laiku —-j
į jį apgarsinimą, ar kokį dar toji organizacija. turės ryšius
dieną ir vakarais ir gauti specijalia-!
pusmetinį susirinkimą, į kurj įrenginio scenerijų daugiau
Norinčius
gauti
prekes
pinigų
ir
kitų
žinių
kai
pigią kainą.
bą (jobą) kreipkitės prie p. su įvairiomis ftytiiįėsf Europos
narių labai mažai atsilankė. siai darbo įdėjo uolus vytis, J.
P e t r e n o s d a r o m o s pagal Jūsų m i
meldžiame kreiptis pas:
A. Valančiaus.
valdžioms,
kad
suteikti
pašelKaralaitis.
Dabar
atsilankius
rą
— bile stailės arba dydžio,' ir bi
Tokiu būdu ir tiems patiems
le m a d ų knygos.
1442 So. 49-th Ave.
pą kūdikiams įvairiose valsti
gerą upą atėmė. Net buvo gir susirmkiman L. Vyčių išpuošMASTER D E S I G V I N G SOHOOL
ton
Lietuvos
kunigaikščių
pa
jose.
Taippat
ji
mano
užlai
Pas
jį
galima
gauti
malda
J. F . Kasnicka, PerdėUnis
dėtis iš kaip kurių
na
141 Washington Street, N e w York, N, Y:
Persikraustė
i i 118 K. LaSalle 8 t
kyti ir toliaus specijalius at
rių: " J a u baigiasi
mūsų veikslais bei vėliavomis salėn, knygių ir kitokių knygų.
į 199 N. State gatvę, k a m p a s Lak
Pasinaudokite. stovus kiekvienoj valstijoj, kad fel*fryS>Stt^^^
gatves. 4 l u b o a
draugijos gyvenimas.' T i e k t o n^t malonu darosi. Pranelis.

| F. P. BRADCHULIS j

Lietuviai Amerikoje.

ERNEST WEINER

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

A. MASALSKIS

i

Dr.M.T.Strikoris
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55c Dr. M. Stupnicki

V. W. RUTKAUSKAS *

Dr. S. Naikelis

DR. A. A. ROTH,

I Dr.C.Z

DR. M. F. BOZINCH

DR. LEO AW0TIN
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Henry J.

State Bank

Henry J. Schnitzer State Bank

Antradienis, liepos 22, 1919.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. I NEPAVYKO PLĖŠIKAMS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJĮĮ
KATALIKŲ VIENYBES
CENTRO EXTRA SUSI
RINKIMAS.

Praeito šeštadienio popietį
Antradienis, liepos 22 d.,
Marija Magdalena. Platonas. keli plėšikai užpuolė PerfecTrečiadienis, liepos 23 d.. tion Bedding Co., 2501 W. 48
L. R. Katalikų Vienybės
gat., ofisą, kuomet ten buvo Centro nepaprastas (extra) su
Šv. Apolinaras, vysk. kank.
parvežta apie pora tūkstančių sirinkimas, labjausiai'Tčasnnk
dol. apmokėti darbininkus.
siuntimo delegato i L. R. Kat.
DARBININKAI PROTES
Ofisininkai tikėjosi užpuoli Federacijos seimą, Worcester,
TUOJA PRIEŠ SUAREŠ
mo. Tad tuo tikslu viduj ofiso Mass., šį metą, atsibus utarTAVIMĄ INDUSŲ.
buvo pastatytas policmonas. ninke liepos 22 d., vakare, Die
Kuomet plėšikai išsitraukė vo Apveisdos par. svetainėje,
Suv. Valstijų vyriausybes j revolverius, priešais save pa Chicago, 111. Laukiama kuosakymu suareštuota penki inmatė policmoną. Danu bėgti. daugiausiai delegatų ir veikė
tlusai nacijonalistai. Tas pa
]silipo laukianėian jų automo ju.
daryta reikalaujant Anglijai.
Valdyba.
bili un ir ėmė dumti Western
Chieagos Darbo Federacija ave. i šiaurius.
susi linkime pakėlė protestą Policmonas sėdo kompanijos
IŠ W E S T SIDE.
prieš areštavimą tu mdusų.
prezidento automobiliun. VyProteste Darbo Federacija tasi ir šaudyta net ligi 39 gat
Žemiau telpa surašąs aukų
pažymi, kad toksai pasielgi vės.
rinkėjų, kurios rinko Lab. Sąj'.
mas nesutinka su šios šalies
Ant rytojaus atrastas pames viešoj rinkliavoj, birželio ,16 d.
tradicijomis, kad tie indusai tas automobilius. Buvo sus D. Runkelaitė
$38.43
darbuojasi už darbo žmonių kylėtas kulipkomis.
M. Luckuvienė
30.53
paliuosavimą iš po Anglijos
M. Radzevičienė
2281
tiranijos.
DETEKTIVŲ AGENTŪROS A. Keiraitė
25.61

NEDAUG AUTOMOBILIŲ
PAVOGTA.
Praeitą savaitę
Chieagoje
pavogta išviso tik 12 automo
bilių.
Nežinia kodėl vogimas su
mažėjo: ar vagilių skaitlius
turėjo sumažėti, ar gal auto
mobilių savininkai tinkamiau
apdraudžia savo mašinas.
SUŽEISTA TRYS
NINKAI.

GAISRI

(Jaisras sunaikino National
Malt Company bustą, 122 gat.
ir Lake Sbore geležinkelio bė
giai.
(lesinant trys gaisrininkai
sužeista.
MIRTINAI SUŽEISTOS DVI
, MERGELĖS.
Namuose po num. 2415 Newcastle ave. ekspliodavo kerosininis perins. Tai įvyko ant
antrojo namų augšto..
Pakilęs gaisras uždarė išė
jimą laukan dviem mergelėm
seserim, 13 ir 11 metų, Catberine ir Vivian Sims.
Abidvi šoko per langą nuo
antrojo augšto ir mirtinai suBizenle.
Nuvežtos pavieto ligoninėn.
Sakoma, nepagysiančios.

NENORI, KAD KAS J A S
PRIŽIŪRĖTŲ.
Chicagoje gyvuoja
kelios
privatinių detektivų agentū
ros. Jos viską veikia savaran
kiai. Niekas anų nekontroliuo
ja. Niekas nežino, ką jos da
ro, ai' kokius darbus dirba, ar
neša kokią naudą visuomenei.
Tad miesto tarybai paduota
sumanymas, kad visos privati
nių detektivų agentūros perei
tų miesto priežiūrom
Tos agentūros užprotestavo.
Sako, jos dirbančios naudin
gus darbus, bet nenorinčios
but miesto kontrolėje.
Vargiai gelbės ką tie protes
tai. Nes Šiandie niekam neži
nomi tų agentūrų darbai. Tečiaus jos daro biznį. Jos turė
tų parodyti savo nuveiktus
darbus.
GERAI PRIMIGO POLIC
MONAS.
Pietinių parkų policmonas
Edward Coughlin aną dieną
anksti ryte (Jrant parke pasi
rinko gražią veją, atsisėdo,
nusiavė avalines ir smagiai
primigo. Jam miegant kažkas
ėmė ir pavogė avalines.
Išbudęs policmonas su vie
nomis autėmis nudūmė sker
sai Michigan boulvardo. Tenai
vienam viešbutyj pas nigerį
t^avo p a p r a s t u s roberius
tai]) nuvažiavo namo.

ir

KRIMINALIAI TEISMAI
TURĖJO 2896 BYLAS.

Kaip gi čia Chicago gali tu
rėti gerus policmonus.

841 žmogus nubausta kalėji
mu.

ATRASTAS NUŽUDYTAS
PANAKTINIS.

Kriminaliai teismai Chica
goje praėjusiais metais (nuo
rugsėjo, 1918, ligi liepos,
1919) turėjo 2,896 bylas.
841 žmogus nubausta kalė
jimu, gi 7^2 padėta išmėgini
mui.

/Andai ryte sale vartų Ridge\\'ay Quest Company dažų
dirbtuvės atrasta nušautas tos
dirbtuvės panaktinis
Hans
Rasmussen.
Paminėta dirbtuvė yra po
num. 2514 West 48 place.

"PAŽANGIUOJA" COOK
PAVIETAS.

SURINKTA $358,000.

Galima drąsiai
pasakyti,
kad Cook pavietas, prie kurio
priguli Cbicago, žymiai " p a žangiuoja". Nes praeitais me
tais (1918—19) cia yra įvykę
suvirs 6 tūkstančiai persisky
rimų porose.
1911 metais, sulig rekordų,
Cook paviete yra buvę 30,417
apsivedimų, gi persiskyrimų
— 3,442.
Per tuos aštuonerius metus
pasidvigubinę
apsivedimai.
Tai kodelgi neturėjo pasidvigubinti persiskyrimai.
Taip ir yra. Žmonėse vis
lab jaus mažėja dora ir pats
krikščioniškumas.

Cbicagos Katalikų Labdarių
Draugijų
Sąjungos fondan
jau surinkta $358,000. Fondan
norima surinkti $750,000. Kam
panija seka.
ITALIJA NIEKO NEGAUS
KINIJOJE.
Paryžius, liepos 19.—Pirm
Rarės Austrija buvo turėjusi
koncesiją Tien-Tsine, Kinijoje.
Tą koncesiją dabar norėjo
pasisavinti Italija. Bet talki
ninkų taikos konferencijos ta
ryba nepripažino Italijos rei
kalavimo.
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.&).

Drabužiai, avalinėj
kaip giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiifii Illillflllfllfllllfllllliltill!
greit surenkamas ganėtinas jų
skaičius, siunčiami Lietuvon,
keliams atsidarius. Iš aukų už
perkami vaistar, ir jau rengia s
masi siųsti 10 nursių — slaugotojų.
.
Šv. Kryžiaus parap. jau su
siorganizavo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Rėmėjų sky
rius. Jis šiuomi kreipiasi į
1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO i porą mėnesių tiek kiek kitos Ben- _
Town of Lake lietuvius pra :
=
šydamas aukos. Taip-gi tiki j drovės j metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000.
si, kad kiekvienas lietuvis įstos Į
2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu §
smarkumu jįj. išpildymui.
'
E
į skyrių, užsimokėdamas vie
na dolierį metams. Tikimės,
3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vyk- i
kad tamistos neatsakysite gai
dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių.
lestingam darbui — dabar da
4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja
|
romai drabužių, avalinių ir ki
Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės; taip-gi padaro legalištų reikalingų daiktų rinklia
kus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, etc.
vai.
S 5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekm, mašiną g
Tat, Gerbiam., subruskime ; ir visų kitų reikmenų j Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.
52
remti tokį garbinga darbą del
6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisinsavo brolių ir sesučių, vargs
tančių Tėvynėje. Laivas su i gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose.
7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su ine. kapitalu $100,000 prie šios 1
daiktais išeis šįmet rugpjūčio
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, ette. Pakol to skymėnesyje. Visus
aukojamus
! riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojama gyveni
daiktus, kaip drabužius, ava
mui namai mieste Akrone, OMo, kurių vertė sieks iki $300,000 ių ko Bendrovė turės nemažai
lines ir kitką teiksitės atnešti : pelno.
į Šv. Kryžiaus parap. moky
Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėriklos kambarį, vakarais nuo 7
ninkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
iki 9 vai. Komisijos narys per
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
tą laiką priiminės aukas.
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais kuPasitikėdami Tamistų gai 5 rie mokėsis netrukus.
=
lesį rdybės dvasia, liekame
S
S
Su augšta pagarba,
=
Užsirašykite šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite informacijų
Raud. Kryžiaus Rėmėjų. s šiuo adresu:
VALDYBA.

U. Juškaitė
26.4A?
B. Aleknevičaitė
23.59
A. Krotkaitė
10.99
A. Gelažaitė
20.80
J. Pocunaitė
19.08
S. Radzevičiūtė
16.89
M. Franckevičiutė
11.91
S. Grigalienė
5.35
Pirmininkė — M. PetrošeJ . Filipavičienė
1.9
vyčienė, 4644 S. Hermitage,
K. Kiškuniukė
7.75 ave.
Stogiutė
9.25
Sekretorė — M. Mikšaitė,
Šv. Antano dienoje aukojo: 4512 S. Wood str.
Ona Gaidaitis $4.00.
Drabužių, avalinės ir kitų
Po 2 dol.: P. Mažeika, A. S. reikalingųjų daiktų rinklia
Pocius, S. A. Pilackas.
vos komisija.
Po 1 dol.: G. Cesunienė, J .
Jurgis Brazauskas — 4551
Bružas, J . Mikaliunas, A. Na S. Hermitage ave.
vickas, I. Rądzevičia, A. FobAnt. Metrikis- — 1710 W.
zonas, »S. Migarus, A. Vaisulis, 47th str.
F. Ligveiris, F . Kelpšas, A
Juozap. Martinkus — 4549
Radzevičiča, K. Mikšys, L. Ju- S. Hermitage ave.
sevičia, A. Cibulskis.
Pilyp. Liakas — 4534 S.
Pirmiau pagarsinta $44.59. Wood str.
Skyriaus susirinkimai esti
Viso labo $340.82.
Širdingai ačiū visiems auko paskutinį kiekvieno mėnesio
ketvergą Šv. Kryžiaus parap.
tojams ir aukų rinkėjams.
A. Cibulskis. svetainėje.
Prierašas. Labdarybės iždi
IŠ TOWN OF LAKE.
ninkas gavo dar keturis dolierius iš Septintos kuopos, liet
Pranešimas.
apyskaitai už pirmą pusmetį
'sant jau spaudoje, šitie ketu
A. L. R.-K. Moterų Sąjun
ri dolieriai tapo prirašyti j
ga 21-ma kuopa turės savo
ar.tro pusmečio įeigas.
pusmetinį susirinkimą seredoKun. Pr. Budys,
je, liepos 23 d., 8 vai. vakare.
Labd. Centro iždininkas.
Susirinkimas bus labai svar
bus, nes yra daug svarbių da
TOWN OF LAKE.
lykų svarstyti dėlei busiančio
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus seimo, taip-gi ir »šeiminiško iš
Rėmėjų Skyriaus šv. Kryžiaus važiavimo ir daug kitų. Tai-gi
sąjungietės, nepamirškite at
Parapijoje.
silankyti į susirinkimą.
Iš Lietuvos valdžios prane
M. Mikšaitė, nut. rast.
šimų, iš Lietuvos laikraščių ir
ateinančių laiškų žinome, kad
IŠ TOWN OP LAKE.
Lietuvoje yra didelė stoka
maisto, vaistų, drabužių ir aPranešimas.
valinės. Kariuomenė ir žmonės
neturi avalinės, priversti avė
Liet. Raud. Kryžiaus šelp.
ti medinėmis klumpėmis ir skyr. susirinkimas įvyks ket
vyžomis, o daugelis neturi tin verge, liepos 24 d., 7:30 vai.
kamo drabužio. Taip-gi stoka vakare. Širdingai kviečiami
gydytojų.
atsilankyti tisi nariai, taip-gi
Akyvaizdoje tokių Lietuvos ir tie, kurie nori prisirašyti
nelaimių, Lietuvoje susiorga prie taip prakilnios draugijos.
nizavo "Raudonasis Kryžius'' Susirinkimas bus Šv. Kryžiaus
kariuomenei ir žmonėms var bažnytinėje svetainėje.
guose gelbėti. Jis mažai tetu
M. Mikšaitė, nut. rast.
ri ištekliaus, kad visus aprū
pintų. Jis atsišaukė, kad Ame
DRABUŽIAI PABRANGSIĄ.
rikos lietuviai, būdami gerėsnėse sąlygose už Lietuvos žmo
Kew York, liepos 20.—Ame
nes, ištiestų pagelbos ranką
rican Clothing Designers' AsLietuvos broliams ir seserims.
sociation metiniam suvažiavi
Atsiliepdami
į
Lietuvos me pranešta, jog ateinančiais
"Raudonojo Kryžiaus'' pra metais viršutiniai vyrams dra
šymus, Amerikoje, prie Tau bužiai pabrangsią 100 nuoš.
tos Fondo, kaipo earteriuotos
organizacijos, susitvėrė sekci
GATVEKA RIUOSE UŽ
ja nešti pagelbą Lietuvos Rau
TRANSFERS IMAMA
donajam Kryžiui.
Susitvėrė
2 CENTU.
jau kelios dešimtys skyrių,
New York, liepos. 20.—Gatkurie renka pinigines aukas,
vekariuose ui-iransferius čia
drabužius avalines, maistą.

!

SKAITYK DARBUS

I Lietuvos Amer. Pramones B-ves

f Lithuanian American Trading Co. f
| 112 N. Greene St,

Baltimore, Md. i

SvllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIII|||||||l|||||||||||||||||||||||||||i|ilHlllllllllllllllllllllllllllllllllfllUIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll^=

reikalaujama nuo žmonių pri II
mokėti po 2 centu už kiekvie
ną.
REIKALINGA.
Mergina ar moteris kurj gralety. at
likti namų darbą ir užlaikyti 2 vai
kus. Darbas ant visados gera mokes
tis. Malonėkite atsišaukti vakare po
aštuonių.
J. Jomantas.
1425 S. 49 Court
Cicero, 111.

II

I Užrubežį Siuntiniai!
01,

Tavoras nupirktas čionais bus
išsiųstas tiesiai jūsų
giminėms
ir draugams.

II

PARSIDUODA FARMA

Mes dabar jau galime garantuoti siuntinius

pigiai iš priežasties" ligos, lie
tuvių apgyventoj vietoj, ran
dasi bažnyčia, mokykla. Bu
dinkai stovi ant kalnelio šali
mais upelis bėgą. Parduosiu
arba mainysiu ant namo Chicagoj. Atsišaukite pas
Frank Dobrowolski,
1827 W. 23 Str. Chicago, UI.

susidedančius iš Drabužių, Materijolo, Čeverykų ir Maisto į Lietuvą,, čeko-Slovakiją, Lenki
ją ir Vokietija tiesioginiu keliu.
Norint sužinoti daugiau, kreipkitės pas p.
Kazimierų

Bugarevieių,

kuris

užrubežiniais

siuntiniais užsiima. Jis jums viską paaiškins.
v

FO» VOUR STOMACH'S SABU

Atkins & Freund

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
PrašaUna visus nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena.
Parduodama
pa». visus aptiekorlus.

4805-13

S. Ashland

Ave.

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
(i
Sheboygan, Wis.
Valdybos Adresai:
lĮiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
Pirm. Jonas Stauckas, 1414
New York.
Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426 |
Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums atSo. lOth St.
Pin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117 | likti pirmos rūšies darbą pigiausiomis kainomis.
|
Atsišaukite pas
Alabama Ave.
Prot. sekr. Kazimieras Smaidžiunas, 1017 Swifts Ave.
Ižd.* Antanas Čižauckas, 1318 |
2343 W. 23 Place
Telefonas Canal 2446 |
New York Ave.
Kasos £lob. Kazimieras Lukšis ?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii§
ir Jonas Jocis..
Maršalka Pranas Daugirda.
Susirinkimai atsibūva kas antrą
nedėldienį mėnesio.
Didelis bargenas. Randasi no numeriu

|

Malioriai ir Dekoratoriai

|

P* Cibulskis ir J. A. Poška

Ant Pardavimo

ws.s.

UAR SAVINOS STAMPS
18SVED VY.TRE

UNITED STATES
GOVERNMENT

Properte

6631 ir 32 SOUTH UNION AVBNUE
lotas yra 50x200 pėdų. Vienas
mų kitas namas medinis ant
Randos nesa,$110.00 į mėnesį.
Atsišaukite
BERNARD

11212 S. Michigan Ave.

mūrinis namas ant 4 pagyveni
dviejų pagyvenimų užpakalyj.
Parsiduos greitai už $8,500.00.
VELLENGA,

Telefonas Pullman 439

