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Vokietija
progos pa
daryti taiką 1916 metais
Bet jiems leista užimti miestą
Suvalkus.
PARYŽIUS, liepos 28. —
Vyriausioji taikos konferenci
jos taryba patvirtino marša
lo Focho raportą reikale rubežiaus tarpe Lenkijos ir Lie
tuvos Suvalkų gubernijoje.
Sulig to raporto leidžiama
lenkams užimti Suvalkus ir
laikyties
linijos,
einančios
šiaurrytuose pro Suvalkus.
DAUGIAU PINIGŲ PASKO
LINTA PRANCŪZIJAI.
Dabar Prancūzija S. Valsti
joms skolinga $3,010,026,800.
Washington, Ii opos 28. —
Pinigyno departamentas Pran
cūzijai davė naują kredite su
moje $157,549,000. Su šita pa
skola šiandie Prancūzija Suv.
Valstijoms yra skolinga $3,010,026,800.
Nuo karės pradžios Suv.
Valstijos talkininkams paskoJino $9,615,400,927.
APIPLĖŠTA BANKĄ.
'-

Champaign, UI., liepos 28.—
Aną naktį plėšikai įsilaužė
miestelio Seymour bankon ir
išnešė laisvės bondsų ir kito
kių apdraudos poperių vertės
$8,000.
BRANGIAI ATSIEJO INFLUENZA.

ERZBERGER P E R S P Ė J A
VOKIEČIUS.
Vokietija galėjus but turėti
taiką 1916 m., bet nenorėjo.
Berlynas, liepos 28. — Nacijonaliain kuriamam susirinki
me AVeimar'e aną dieną kal
bėjo finansų ministeris Mathias Erzberger.
Erzberger aštriais žodžiais
subarė vokiečių naci jonai istų
partiją, kuri deda pastangas
paimti savo rankosna šalies
valdžią ir sugrąžinti monar
chiją.
Finansų ministeris perspėjo
vokiečius, kad tos partijos pa
stangoms neprielankiantų. Nes
jei tas įvyktų, Vokietija su
silauktu pragaišties.
Galėjo turėti taika 1916 m.
Ministeris kalbėdamas pri
siminė praeituosius karės lai
kus. Sakė, kad per praeitus
suviršum keturis metus vo
kiečių tauta neturėjo politikinės valdžios, bet tik militarizmo diktatūrą. Tuomet militarizmo vadai neleido žmo
nėms liuosai išreikšti savo
politikines mintis ir troškimus.
Buvo kelios progos, sakė
jis, kuomet Vokietija galėjo
padaryti taiką su talkininkais.
Pirmoji tokia tinkama pro
ga buvo pasitaikius 1916 me
tais. Tuomet prezidentas E l i 
sonas darbavosi taikos reika
lais.
Ir tuojaus po to iš Wasbingtono sugryžo ambasadorius
von Bernstorff. Šitas taippat
mėgino prieiti prie vyriausių
jų karės stovyklų ir išreikšti
savo nuomonę taikos reikale.
Bet jis į militarizmo sferas
nebuvo įleistas. Ir taip prezi
dento Wilsono darbavimasis
nuėjo niekais.

New York, liepos 28. —
Metropolitan Life Insurance
Co. statistikai apskaitė, kad
siautusi influenzos epidemija
Kita taikai proga.
Amerikos apdraudos kompani
joms atsiėjusi
$240,000,000.
Sekančiais,
1917, metais
Mirę 450,000 apsidraudžiusių Vokietija ir-gi turėjo progos
žmonių.
padaryti taikę. Bet militarinei
diktatūrai taika nebuvo gal
voje.
Tais metais Austrija-Ungarija buvo pradėjusi darbuoties baigti karę. Tais reikalais
__________
Vienna, liepos 28. — Austri Austrijos-Ungari'jos diploma
jos užsienių reikalų ministe tai kreipėsi Berlynan.
Bet tuometiniai
Berlyno
ris, Dr. Otto Bauer, apkalbė
damas Austrijai induotą su militaristai atsisakė klausyti
Austrijos patarimų ir perspė
tartį, pažymėjo:
" P e r trisdešimts metų mes jimų.
Militaristai tiesiog pažymė
busime talkininkų vergai ekonominiu atžvilgiu. Austrija jo, jog Austrija esanti bejėgė,
prarado savo ekonominę ne jog ji esanti vokiečiams men
priklausomybę. Austrija priva ka pagelba, tad neverta ir jos
lės padengti 70 nuoš. iš 68 patarimų klausyti. Buvo sa
milijardų koronų karės sko koma, kad tegu Austrija taip
lų. Kiekvienam asmeniui tad elgiasi, kaip jai diktuoja Ber
lynas.
išpuls 8,000 koronų.'\
g

AUSTRIJA PER 30 METU
BUSIANTI PAVERGTA.

METAI-VOL. IV.

ENTERED AS SECOND-OLASS MATTER MARCH SI, 1816, AT CHICAGO, Ci_INOIS UNDER THE ACT OF MARCH S, 1878.

Talkininkai leidžia len
kams užimti

LENKAMS NEPRIPAŽINTA
SUVALKŲ GUBERNIJA.

By the order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General.

NEŽINIA KUR BUS TEI
SIAMAS KAIZERIS.
Daugelis nesutinka jį teisti
Londone.

MILIJONIERIUS ATSIME APTILO RIAUŠĖS WASHINGTONE.
NA SENUOSIUS LAI
KUS.
Kariuomenė nuo gatvių at
šaukta.
Barzdos nuskutimas lėšavęs

tik 6 centus.

No. 177

IS CHICAGOS
PRISIPAŽINO NUŽUDĘS
MERGAITĘ.

žmogus. Užlaiko grosernę tur
tingesnių žmonių apgyventoj
miesto dalyj. Gyvena su savo
moterimi ir turi, be nužudytos
Janet, tris vaikus: Berniae,
15 metų; John, 12 m., ir Jean,
4 metų.
Wilkinson su šeimyna pri
guli prie Šventojo Vardo pa
rapijos.

Washington, liepos 29. —
Paryžius, liepos 28. —- Nieko
Mergaitės lavonas atrastas už
tikro ir rimto nepranešama a- Syracuse, N.Y., liepos 29. — Kariuomenė atšaukta nuo patkastas anglyse.
pie teisimą buvusio vokiečių Milijonierius John D. Rocke- roliavimo čia gatvėmis. Nes
kaizerio. Net tam tikslui ne- feller nieko ' nesako, kuomet rasinės riaušės aptilo. Nei bal
Liepos 22 d., ty. antradienį,
tieji, nei juodieji žmonės ne
parenkama tinkamos vietos.
jam šiandie 'už barzdos nusstaiga kur tai pražuvo 6 metų
pakelia provokacijos.
Pirmiau buvp pranešta, kad kutimą prisieina mokėti 20c.
Sostinės gatvėse buvo pas- mergelė Janet Wilkinson, E.
kaizeris
busiąs
teisiamas
Barzdaskučiui Charles Mestatvta 2,000 kariuomenės. Ka- Superior gat., arti ežero pak
Londone. Prieš tai pakilo opo-Jsenger, kurs skuta jam barzdą,
reiviai atšaukti nuo patrolia- raščių. Rytmetyj jinai su ki
zicija. Priešinasi tam net An milijonierius pažymėjo, jog jis
vimo, bet jie neapleidę Was'h- tomis mergelėmis savo drau GATVEKARIŲ DARBININglijos lordų butas.
gerai atsimenąs tuos laikus,
KŲ STOVIS.
ingtono. Atsargumas visuomet gėmis išėjo . žaismavietę ties
Dabar taikos konferencijoje kuomet už savo barzdos nus- reikalingas tokiuose atsitiki ežeru ir iš ten nesugryžo. Tą
pačią dieną vakare pranešta
pakeltas sumanymas kaizerį kutimą mokėdavęs tik 6c. Tai muose.
Kaip šiandie, liepos 28, gu
policijai.
teisti mieste Monte Carlo, bent buvę laikai.
bernatorius Lowden pasidar
Vietoje ginkluotos kariuo
Monakijoj.
Rockefeller pasakojo, kad menės svarbesnėse vietose paAnt rytojaus, sulig vienos buos kaip nors sutaikinti gatGirdi, toji pirm karės pa ilgus metus jis pats barz troliuoja militarinė policija. mergaitės nurodymo, policija vekarių darbininkus su kom
garsėjusi lošikų vieta karės dą skuzdavęsis. Bet sakęs,"
suareštavo Virginia viešbučio panijom. Nes jei tas nebus at
metu daug nukentėjusi. Tad kuomet už barzdos nuskutimą PRAŠO PRAILGINTI LAI- naktinį sargą. Ta mergaitė likta šiandie, rytoj darbinin
nors tuomi busią galima at prisieidavę mokėti 6 centus,
buvo mačiusi, kaip tas sargas, kai sušaukia susirinkimą ir nu
KĄ.
kerosino galionas kainavęs 50
lyginti jai nuostolius.
Thomas Fitzgerald, kalbėjęs taria, kada pradėti streikuoti.
Darbininkai griežtai stovi
Nes teisimas kaizerio, girdi, centų.
Paryžius, liepos 29. — Aus su Janet.
Gi šiandie barzdos nuskuti trijos atstovai taikos konfe
Kuone per savaitę policija už 8 valandas darbo dienoje.
busianti nepaprasta sensacija,
kuri ten sutrauksianti daugelį mas lėšuojąs 20 centų, kuomet rencijoje kreipėsi į talkininkii be jokios atlaidos kamantinė Kompanijos nesutinka.
už kerosino galioną mokama atstovus su prašymu prailgin jo sargą Fitzgeraldą. Ir tasai
svečių.
RASINĖS RIAUŠĖS.
Bet kas čia gali pasakyti, tik ^ 5 centu.
ti laiką patvirtinti taikos su nuolat gynėsi. Iškrėsta pami
nėto viešbučio basementas, visi
ar kaizeris tikrai bus teisia
tartį.
Vakar Chicagoje įvyko ra
BELĄ KUN ŽUDO ŽMONES.
Austrai atstovai pirm pat užkaboriai. Policija išgrabojo
mas.
virtinimo
pagamins
talki ežero pakraščius. Iškrėsta pa sinės riaušės. Kovėsi baltieji
Geneva, liepos 29. — Gauta ninkams savo atsakymą, ku ties sargo apgyventas vienas su juodaisiais. 1 žmogus nu
STREIKAI VOKIETIJOJE.
čia žinių, kad ungarų bolše- riame nurodys peraštrias tai namų augštas.
žudyta (juodas), du mirtinai
viku
Nelaiminga auka niekur ne sužeista ir apie 100 lengviau.
Berlynas, liepos 28. — S t r e i - |
vyriausiojo vado Belą kos sąlygas.
Ku
surasta.
(jalas davė vakar po pietų
kuoja 30,000 darbininkų elekn įsakymu Budapešte ir
Tuo tarpu policija dienomis nueiti į baltųjų maudimosi
trikinėj Siemens-Schuckert Co apylinkėse per birželio mėnesį PRANCŪZAI PLĖŠIA MAI
ir naktimis išklausinėjo suįm- vietą ežere (tie s 29 gat.) keįstaigoje. Streikuoja už tai, nužudyta 81 žmogus,
STO KRAUTUVES.
tą sargą. Nedavė jam miego, ftems juodukams.
kad kompanija iš darbo buvo
Belą Kun į m o n i ų žudyme
Tas davė pradžią riaušėms
paliuosavnsi 10,000 darbinin- ims lenktyniauti su Leninu ir
Paryžius, liepos 29. — Kai- nedavė jam nei vienos ramios
k u>
Trockiu.
kuriose miesto dalyse krautu valandos. Fitzgerald nuolat su labai liūdnomis pasekmė
mis*.
vininkai aną dieną pradėjo gynėsi.
Pasakojama, jog busiąs pa
Pagaliaus vakar netekęs fi
keltas generalis streikas prie SUAREŠTUOTAS BUVĘS kelti maistui kainas. Žmonės
UNGARIJOS RESPUB
vieną krautuvę tuojaus užpuo ziškų ir dvasios jėgų ėmė ir NUSIŽUDĖ MUNICIPALIS
metalinių darbų.
prisipažino, 1*ad j i s mergaitę
TEISĖJAS DOLAN.
LIKOS PREZIDEN
lė ir apiplėšė.
Netoli Leipzigo sustreikavo
TAS.
Dunkirke įvyko didelės de nužudė. Nuvedė policiją vieš
lignito kasyklų darbininkai.
\
__________ •
Praeitą šeštadienį Chicagomonstracijos del maisto bran bučio basementan ir tenai pa
Streikuoja del didesnio užmo
rodė, kur mergaitės lavonas je nusižudė municipalis teisė
Berlynas, liepos 28. — Anot gumo.
kesčio.
guli, neperstoriausia apkastas jas Dolan. Jis City Hali buste
laikraščio Vossische Zeitung
Čia sustreikavo telegrafų pranešimo, Pragoję,
per langą krito iš 7-tojo augČekijos ČERNOGORAI EINA PRIEŠ anglimis.
darbininkai ir mechanikai,, nes sostinėje, suareštuotas buvęs
što karidoriaus ir įsimušė mie
Policija išėmė lavoną.
SERBUS.
paštų ir telegrafų administra laikinas Ungarijos respubli
John Wilkinson, nužudytos sto kolektoriaus ofiso stiklinin
cija nuo darbo buvo prašali kos prezidentas Michael Ka- Reikalauja prašalinti serbų mergaitės tėvas, yra pasiturįs stogelin.
nusi 200 darbininkų už daly rolyi.
kariuomenę.
vavimą bolševikų demonstraSeniau buvo paskelbta, kad
DARBININKŲ NERIMAVI UŽ AIRIJOS NEPRIKLAU
cijose
Paryžius, liepos 28. — Ser
Karolyi nukeliavęs Italijon, iš
MAI JAPONIJOJE.
#
SOMYBE. *
bijos
valdžia,
kuriai
pavesta
Visoj šalyj siaučia darbi- kur žadėjęs tuojaus keliauti
valdyti Jugoslaviją, sudarytą Valdžia ieško priemonių juos
ninku nerimavimai.
Amerikon.
Boston, Mass., liepos 28." —
iš Serbijos, Černogorijos, Kro
Demokratų partijos valstįjoa
sustabdyti
atijos ir kitų mažųjų šalių ir
komitetas padarė rezoliuciją,
KONGRESE PAKELTA REI- Pagrobtas amerikoniškas vai
tautelių. Serbų valdžia tal
išreikšdamas savo opoztciįą
kas.
, __ALAVIMAS UŽIMTI
kininkų
taikos
konferen New York, liepos 28. — Iš
prieš Angliją, katra su tautų
Už 30 mylių nuo Mexico Ci
MEKSIKĄ.
cijai nusiskundė, kad Cer- čia Europon iškeliavo .Japoni
sąjungos pagelba mėgina ver
ty nuo vienos farmos meksinogorijoje okupacijinę
ser jos valdžios atstovas D. Sakai.
gijoje palaikyti Airiją ir kir
Sulaikytas amunicijos siunti konai plėšikai pagrobė ameri bų kariuomenę užpuldinėjan Jo tos kelionės tikslas ištirti
koniško farmerio, S. V. pilie ti černogorai. Pažymėjo, kad Europoje darbininkų sąlygų tas mažesniąsias tautas.
mas iš S. Valstijų.
čio, 14 metų vaiką Philipą černogorai daugel vietose pa darbavietėse stovį. Paskui aRezoliucijoje
demokratai
LThompson. Plėšikai pareika kylanti ir pasekmėje ištinkąs pie tą pranešti savo vyriausy pažymi, kad Anglija tuo tiks
VVashington, liepos 28. —
lavo 1,500 pesų, kaipo išpir kraujo praliejimas. Paskui tie bei.
lu deda pastangas savo pusėn
Šalies vyriausybė antru kar
kimo.
Tėvas, John
West patys černogorai vėl nesavu
tu paskelbė parėdymą, kad vi
Tokai sakė, kad Japonijoje patraukti ir Amerikos gyvenThompson, užmokėjo plėši balsu šaukią, kad serbai juos
sokia amunicija gabenti Mekpaprastam darbininkui, abel- t°.l l
kams reikalaujamą sumą.
persekioją.
sikon aštriai uždraudžiama.
nai imant, mokama po 10
Černogorų valdžia į tuos centų už darbo valandą. Gi VOKIEČIAI UŽGINA BU
Kadangi pastaraisiais laikais Priešamerikoniška propagan
da.
Serbijos nusiskundimus tuo amatninkams apie po 30c. va
amunicija buvo
gabenama
VUSIĄ SUTARTĮ SU
jaus
atsakė.
Pažymėjo,
jog
kontrabandomis, tad perspėti
Cia turima žinių, kad Mek
landoje. Darbo diena skaitosi
JAPONAIS.
piliečiai saugoties prasižengi sikoje pradėta smarki prieš serbai ištikro žiauriai apsiei 14 valandų. *
ną su černogorai s. Ir kad iš-mo. Nes už tai kuoaštriausia amerikoniška propaganda.
Šiandie Japonijos vyriau
Berlynas, liepos 29. —Vo
vengti
tolimesnių
nesutikimų*
Meksikoniški
laikraščiai,
ka
bus baudžiami.
sybė, anot Tokai, darbuojasi, kiečių valdžios atstovai užgi
trie skaitomi Carranzos* or černogorų valdžia stato du
Reikalauja užimti Meksiką,.
kad savo šalies darbininkus na žinias, kad buk karės metu
ganais, karčiais žodžiais užsi- reikalavimu:
Kongrese pakelta reikalavi puldinėja prieš Suv. Valsti
1. Taikos konferencijon pri už darbą apmokėti taip, kaip Vokietija buvus padariusi ko
imti ir Černogorijos atstovus, yra apmokami kitų šalių dar kią tai slaptą sutartį su Japo
mas tuojaus atšaukti Carran- jas.
zos valdžios pripažinimą ir
Sakoma, jog tos laikraščiu nes serbai atstovai negali tin bininkai.
nija.
kamai
atstovauti
svetimų
rei
Meksikon pasiųsti kariuomenę propagandos vaisiumi bu s ir
Jie tvirtina, kad ar tik tas
su tikslu užimti visą šalį. Ta paminėto vaiko pagrobimas/ kalų. ,
ITALIJA NORI SKOLINTI
nebus rusų bolševikų prasima
2. Kuoveikiaus iš černogo
Texaso atstovas Hudspeth,
militarinė okupacija ten turi
PINIGŲ AMERIKOJE.
nymas su tikslu pasekraingiau
tęsties taip ilgai, kol nebus demokratas, kongrese kalbėjo, rijos prašalinti serbų okupaci
praplatinti bolševikizmą
pravesta tvarka ir įsteigta kad militarinė okupacija Mek jinę kariuomenę.
Rymas, liepos 28. — Čia pa kietijoje.
Kuomet tiedu reikalavimu
sikos būtinai reikalinga. Nes
pastovi valdžia.
,
tirta, kad Italija nuo Suv.
Carranza neapsaugoja
ten bus įkūnytu, tuomet tarp ser
Kai kada tokie pakelti bal svetimšalių žmonių mantos ir bų ir černogorų išnyks nesu Valstijų finansistų nori pasi PIRKITE KARĖS TAUPYMO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
skolinti milijardą dolierių.
tikimai.
pačios gyvybės^
sai nenueina niekais.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
Eina kasdieną išskyrus nedėldlenios.
PRENUMERATOS KAINA:
Metams
$5.00
Pusei Metu
$3.00
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
ouo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
adresas. Pinigai geriausia siųsti iSperkant krasoje ar exprese "Money Order"
arba įdedant pinigus į registruotą
laišką.

atsižadėjus Lietuvos, išnyksta
ta priežastis iiel kurios mųs
nepripažįsta Anglija, Italija ir
Suvienytos Valstijos.
Tadą
mums liktų apsidirbti tiktai
su lenkais ir prancūzais.
Ta yra priežastis, del ku
rios reikia mums tartis su KoL
čaku. Lenkams to nereikėjo,
nes didysis kunigaikštis Mi
kalojus Rusijos vardu buvo ap
garsinęs Lenkijos neprigulmybę rugpjūtyje 1914 m.

Partijy Nesugyvenimat.

Tūlą laiką Amerikoj apsi
reiškė tarp krikščionių demo
kratų ir tautininkų bendra
darbiavimo dvasia. J i nyksta.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. Ją šiek-tiek palaiko Ekzekuty1800 W. 46th St., Chicago, III. ,vis Komitetas. Visuomenėje
Telefonas McKinley 6114
bendradarbiavimo tarp tų dvie
jų pakraipų veik neliko. Vei
kiama paskiriui: ir Lietuvos
šelpimo reikale, ir Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus rėmime,
ir šiaip visuose tautos dar
buose. Apsireiškiąs išlaukinės
politikos darbe bendrumo siū
lelis yra silpnas, del gerai ži«nomų tautininkų netaktų ir
užsispyrimų. Verta atsižiūrė
ti į priežastis, kurios tokius
apsireiškimus iššaukė.

Antradienis,
*

29 1910

liaudis Saukiasi ir neprisišau
kia sau patinkamų vadų. 0
juk ne tik reikės tinkamų vi
suomenininkų,
mokytojų ir
profesijonalų, bet ir daugybės
šviesių ir padorių veikėjų
pramonės ir prekybos srityse.
Lietuvos pirmosios moky
klos veikiausia bus tokios, ko
kių norės pirmoji Lietuvos
valdžia. Gi trūkstant tikinčios
inteligentijos, ir pirmoji val
džia bene tik atiteks į rankas
laisvamanių, padarų rusiškos
ateistiškos mokyklos. Tad ir
Lietuvos liaudig gal neįstengs
išpradžių gauti * tokios mo
kyklos, kokios ji sau pagei
dautų. Mūsų didžiausias už
davinys bus paremti pastan
gas Katalikiškos Lietuvos —
išsiauklėti sau tikinčią inteli
gentiją, kuri bent po kelių, ar
keliolikos metų įstengtų paim
ti į savo rankas Lietuvos gy
venimo vadžias.

boje ir intekmėje. Lietuvos
laisvės reikalus ji varytų Muosai viena, kaip ir pirma, bet
sykiu ji dalyvautų ir visame/
Federacijos veikime, patap
dama tarsi legislatyve įstaiga
mūsų visuomenėje. Federaci
jos sekretarįjatas turėtų pa
tapti tuo gyvuoju ir vadovau
jančiu mūsų išeivijos centru,
apie kurį suktųsi visas lietu
vių katalikų veikimas. Jam
užlaikyti reikės nemaža lėšų,
ir tas lėšas turės būtinai su
rasti šių metų kongresas.
Einu prie pabaigos. Mūsų
išeivija reikalinga dviejų da
lykų: tvirtos centralizacijos ir
gyvos decentralizacijos. Gerai
suprastu tuodu principu vie
nas kito negriautų, bet padėtų
vienas kitam. Reikia centrali
zacijos — vieno tvirto vei
klaus centro, vieno katalikų
sekretarijato, kurin susibėgtų
visos gįslos ir gįslelės mūsų
visuomeniškos mintie s ir dar
bo; bet reikia ir decentrali
zacijos, t. y. didesnio ir ge
riau pienuoto veikimo po mū
sų kolonijas, reikia visur ant
vietų gyvų, veiklių centrų; gy
vybės ir pienų jie galėtų pa
siimti iš bendro centro, iš sek
retarijato j bet vienkart jie
turėtų plačią dirvą ir savo inicijatyvai, iš kurios dažnai ir
patsai s Federacijos centras tu
rėtų sau semti inkvėpinią ir
pajėgas. Taip susiorganizavę
mes, Amerikos lietuviai ka
talikai pataptume tvirčiausia
atrama Katalikiškai
Lietu
vai ir tuo kietuoju riešutu į
kurį atšiptų ir aštriausieji
laisvamaniški dantys.
Uosis.

Jeigu Tau Vasaros Karštis

Atima Apetitą

i

tai prieš einant gulti paimk ir su
valgyk keletą saldainių Partola ku
rios atgaivins tau kraują ir išvalys
tau vidurius taip kaip reikia.
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Viena dėžutė kainuoja $1.00. še
šios dėžutės $5.00.
Galima gauti

PIRMOS KLESOS PART0S
VAISTINYČIOJ
160 - 2nd Ave., New York, N. Y.
Oept. L 4
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

į

Henry J. Schnitzer State Bank
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Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
taip ir dabar

Dabar laikas jau žvilgtelėti
Tam tikslui mums, Ameri
į ateitį ir pasirūpinti, kad lie
tuviai nepataptų greitu laiku kos lietuviams katalikams,
graboriais tos savo laisvės, .reikės gerai susiorganizuoti.
Tos
geros
organizacijos
ir gvarantuoja
kurią su tokiu vargu tikisi iš
mums
ir
po
šiai
dienai
vis
dar
kovoti. Graborių amatas gana
Norinčius gauti prekes pinigų ir Mtų žinių
pelningas., Pusėtinai išlavintų trūksta.
meldžiame kreiptis pas:
*
tautos laisvės graborių, tiesą
Mūsų Taryba veikia sau,
pasakius, turime nebemaža sa Federacija vėl sau. Turime du
Tautininkai vienybės nenori. vo tarpe ir dabar. Naujų ap centru, kurie tarp savęs visai
141 W a s h i n g t o n S t r e e t , N e w Y o r k , N , Y .
likacijų paduodama vis dau nesusisiekia. Turime du fondu
Kai-kurie sako: " K a m mum<
Kelių pereitų metų "bondtartis su Kolčaku prieš bol r a j i " darbą peržiurėjus, visur giau ir daugiau. Baisu, kad Ir (Tautos Fondą ir Tautos Iž
ševikus; geriau tariamės su pastebima vienas ir tas pat: mūsiškiai kai-kurie ant to dą), kurie, skyrium būdami,
lengvo ir pelningo amato ne- neįstengia pilnai sav 0 tikslų
saliutai. Orkestrui griežiant I tuvos kariuomenės, tuomet mebolševikais prieš Kolčaką."
tautininkai niekad pastovios
savanoriai, didžiausios minios j sią ginklus ir bėgsią tolyn,
Protinga Lietuvos politika vienybės netroško. Jie tik tuo sipultų. Lietuvai daugiausiai atsiekti. Turime vietinių cen
lydimi, nuėjo stotin. P. Brie- (Lietuviai, esantieji raudononeturi perdaug rūpintis savo met " v i e n y b ė n " ėjo, kuomet pasitarnaus tos partijos, sro trų, sąjungų, sąrišių, vienybių
dulis iškeliaujančių vardu kal joj armijoj, laukia ateinant
kaimynų naminiais reikalais. | s a u n a u d o s m a t ė K a i p g r e i . vės ir organizacijos, kurio* po kolonijas, (gaila, kad dar
bėjo į likusį jaunimą, raginda Lietuvos kariuomenės, kuomet
Tai-gi mums neturi galvos tai " vienybės' : dėka ingyda priauklės jai sveikų ir darbš nevisur), kurių vėlgi niekas
mas stoti į garbingas Tėvynės galės įstoti į eiles Tėvynės-gy
skaudėti, ar Rusijoje bus bol- vo patogesnių pozicijų, vi čių žmonių, šviesių, padorių, nejungia su mūsų centrais
ginėjų eiles. Atėjus trauki nėjų. Priversti buvo tarnauti
ševikizmas ar caro absoliutiz suomet ant savos idealizuoja teisių ir nepaperkamų — žo (Taryba ir Federacija). Ka
niui, jin susėdę ir, atsisveiki bolševikams arba iš bado, ar
mas. Kaip bolševikai nėra lau mos vienybės spiaudavo: ka džiu sakant tikrai laisvų pi talikiški laikraščiai faktiškai
liečių. Tik tokie piliečiai ne neturi nei ryšio savo tarpe,
nę su saviškiais, orkestrui nesusipratimo. Bolševikų ar
kiniai žmonės, taip ir Kolčatalikus pradėdavo
šmeižti. duos svetimiems pavergti sa
nei pienuoto veikimo, nei
mija suirus. Paskelbta mobi
kas nėra absoliutis monarchisRadviliškis, Šiaulių apskr. griežiant, iškeliavo.
Tautininkų kaip buvo taip ir vo laisvės; tik tokie išlaikys
•
bendrai nustatytos taktikos.
Dieve padėk Jums, jauni lizacija nuo 18 iki 45 m. Turi
Viešpataujant
bolševikams
tas. Bet nei jis nei jie mums tebėra vienatiniu tikslu — ir laimės taufų lejiktynėse.
Mūsų dvasiškija vis dar gerai visi suprato, koks jis yra ne vyrai, apveikti mūsų Tautos stoti nuo kovo 28 d. iki balan
nepatinka.
liktis vadovaujančia partija, o
ir
dar pakenčiamas mūsų tautos gai priešininkus.
džio 5 d.
Gera mokykla — visų laips nesusiorganizavusi
Geriausia butų nesitarti nei kitas paniekai lemti. Drąsiai
nių ir typų) čia išeivijoje ir švieži išsišokimai kunigų Jak- valas, todėl rengiasi su jais
Vaikinai nuo 16 iki 18 m.
su vienais nei su kitais, nes galima tvirtinti, kad jeigu
ten, Lietuvoje — štai mūsų ščio ir Ambrazaičio "Lietuvo griežtai kovoti, nebijodami jų
Šancai,
Kauno
apskr. turi užsiregistruoti vietiniuo
sutartys visuomet varžo. Tik tautininkai butų turėję tiek invyriausias, pokarinis obalsis. j e " apreiškė skaudžią žaizdą grasinimų — sušaudyti ir kit. Žmogžudystė.
Vieną
va- se sovietuose Kas neklausys
reikalai gali priversti mus takos visuomenėje, kiek krik
Krikščioniškos kultūros užda mūsų visuomenės kūne.
7
vai.
įsiveržė tam " s u d na mieste , , — teis
Visi laukė ateinant mūsų vakarą
tartis su kuomi nors.
ščionys demokratai, jie nie
viniai atsistoja prieš mūsų aŽodžiu sakant dar daug yra kariuomenės. Kiti jauni vy pas pilietį Vincą Vidulskį pen mas vietoj.
A r -bolševikai pripažįs ar kad nebūt darę tų vienybėn
kis visoje sav 0 svarboje, ir nedateklių mūsų gyvenime ir rai, pritrukus kantrybės ir ki plėšikai. Įsiveržusieji pa
nepripažįs mums neprigulmy žingsnių, kokius krikščionys
tuos uždavinius mes turime šių metų Federacijos kongre slapta keliavo Kaunan. Liku sisakė atėję daryti kratos ne
bę, tai nei kokio skirtumo ne- demokratai darė.
Radviliškis. Žmonės visi
sau pasiimti ir juos vykinti, sas Worcesteryj, Mass. (18— sieji gi susilaukė laisvės ir iš va ieškodami pavogtų arklių.
bus. Iki šiol tik Vokietija,] R e ik pažymėti, kad tauti- nes mes jaučiame, kad toji
22 rugpj.) turės daug padirbė girdę gyvą žodį atvykusio iš Bet Vinco Vitulskio žm<^ua į džiaugiasi sulaukę lietuvių ka
Austrija, Bulgarija ir Turki ninkai pasižymėjo tuo, kad priedermė ant mūsų pirmiau
ti minėtų nedateklių prašalini- Kauno kar. Urbelio, skubinasi tai atsakė, neduosianti kratos riuomenės ir pasiliuosavę nuo
ja pripažino juos kaipo Rusi jie jokio stambesnio, pama siai ir krinta ir kad mes, Die
bolševikų. Jaunieji rašosi į
mui.
p .
užsirašyti į savanorius. Per daryti be žinios policijos. Tuo
jos aktualę valdžią. Jeigii tinio darbo nėra atlikę. Jie vui padedant, gal turėsime
kariuomenę, vyresnieji deda
Stiprus sveikas organizmas savaitę užsirašė 155 vyrai. met plėšikai, nieko nelaukę,
mums reikėtų del ko nors ėjo vienybėn kviečiami dėlto,
pakankamai pajėgų tas prie
tuojaus
duoti aukas. Bolševikams paskuti
negali turėti dviejų
galvų. Iš gabesnių vyrų jų tarpe su pareikalavo
gauti mųs neprigulmybės pri kad krikščionys demokratai
dermes išpildyti. Dar Čia ATad ir mums reikia ne dviejų sidarė organizacijinė kuopelė, jiems dešimts tūkstančių rub nes dienas baigiant Radviliš
pažinimą iš minėtų keturių kvietė juos dirbti dirvoj, ge
kyje per mitingus visi šaukė":
viešpatijų, ir jei j o s neapsiim- rai jau išdirhtoj. Atė^ę, jie merikoje mes vos tik pradeda centrų, bet vieno. Federaciją pirmininkaujant P. Brieduliui, lių. Šeimininkė, išsrirdusi rei
pinigų,
pradėjo šalin "bolševikai. Ypač įkyrė
tų pripažinti mųs neprigulmy ne sugyvenimo ieškojo, bet me tiesti tinklą sau pageidau ir A. L. Taryba turėtų susiar kuri kaip kaiųiuose, taip* ir kalaujant
jamų mokyklų. Dar neturime tinti ir patapti vienu visuo mieste rengė rinkliavas ka šaukti žmonių pagelbos, tada jo bolševikai darbi ninkams.
bės, kol Rusija jos nepripa kaip viršenybę ingavus.
Bėgdami iš Radviliškio bolše
kolegijos, neturime platesnės menišku ljunu, kuriame plaks riuomenės naudai.
žįsta, tai mes turėtume gerin
Surinkfla plėšikai nušovė ją vietoje. Pas vikai išsivežė šešis vagonus
Tautininkų politika Lietuvių organizacijos moksleivijos šel ir kraują varinės viena šir 1880 r., daug drobės, baltinių kui dar nušovė du pašaliniu
tis bolševikams.
nuo žmonių surekvizuotų kvie
Dienoje.
pimui. Ten, tėvynėje — reika dis, vienas Fondas (Tautos ir maisto kelionei.
Dabar-gi Turkijos, Bulgari
vyru, kurie tuo laikų atsilan čių; tik vagoną pavyko gele
jos ir' Austrijos nuomonė apie
Ūpas visų pakilęs; reikalau kė pas Vincą Vitulskį. Patį ži nkelininkams atimti.
Istorija prasidėjo nuo 1914 lai dar didesni. Katalikiškoji Fondą su Tautos Iždu sulie
. .
mųs neprigulmybę nieko mums m. seimų. Tautininkai nuo moksleivija šaukiasi amerikie jus ).MusUTaryba, jeigu ateity ja griežčiausiai važiuoti Kau
Vitulskį
dar
kurį
laiką
u
Saulė"
gra je susidėtų vien iš rinktinių at nan.
nereiškia. Vokietija tą nepri 1914 m. seimo Chicagoje at čių pagelbos,
laikė gyvą, reikalaudami per
Kybartai, Suv. gub. Vertel
gulmybę mums pripažino.
sisakė, nes tikėjosi "klerika sina uždarysianti 10 savo gim stovų nuo centralrnių organi
Gegužio 3 d. 9 vai ryte tris kartus pinigų. Bet jis tei ga grybais ir vėžiais. Kybar
Lietuvos savistovybę stip lus' ' sutriuškinti, New Yorke nazijų del lėšų stokos. Iš visur zacijų ir nu 0 vietinių centrų visi susirinko prie milicijos
sinosi neturįs daugiau, kaip tų žydas, Dovidas Gens'as,
rinant reikia gauti talkininkų tuo laiku seimą šaukdami. Jie ateina žinių, kad katalikiško (panaikinant kooptacijos prin buto ir vadovaujant komiteto
tik tuos kelis šimtus, kuriuos šiomis dienomis padavė Pre
pripažinimą. Iš jų tarpo tik pamatė savo silpnumą ir per je Lietuvoje*baisi stoka tikin cipe )> — žymiai susidemokra- paskirtam p. Brieduliui, susto
jiems tuojau atidavė. Bet kybos ir Pramonės Ministeri
viena Lenkija turi tikrų prie du metu nieko kito nedarė, čios, padorios šviesuomenės, tintų ir pakiltų daug savo svar ję eilėsna, ramiai nuėjo į baž
plėšikai ir jį nepaliko gyvą. jai prašymą, kad jam leistų
žasčių trukdinti mųs nepri kaip " k l e r i k a l u s " ėdė.
nyčią. Organizacijinė kuopelė Viso tame name buvusių užmu vėžiais ir grybais (rusiškai:
gulmybę. Kadangi Prancūzija
Bando vėla galvą kelti.
išanksto išvažiavimui prirengė šė 4 žmones. O liko gyvi na smorčok'ais) pirkliauti. J i s
1916 metais katalikai išgavo triūsą ingijo garbingą stovenę
nori turėti tvirtą sąjungą su Lietuvių Dieną. Jeigu tauti Amerikoje. J i buvo centras,
iškilmingą atsisveikinimą.
mų tarnaitė, kuriai buvo plė prieš karą 26 metus tuo ama
Sauvaliai
šiais
metais
seimą
lenkais, o tie pastatė prancū ninkai but ją išgavę, jie kata per kurią visa Amerikos lie
Kun. Gv. atlaikė iškilmin šikai užrišę akis ir Vinco Vi tu vertęsis ir gerai uždirbda
zams reikalavimą
trukdinti likų talkon nebūti) kvietę. Ka tuvių politinė akcija ėjo, poli Chicago j , šaukdami, manė pa gas mišias, mišrus choras, tam
tulskio sunūs, dvylikos metų, vęs. Grybus ir vėžius jis iš
mųs neprigulmybę, tai pran talikai tautininkus pakvietė tiniai žygiai daromi, ryšiai me dėsią savai akcijai gerą orga tyčia sudarytas, kaip rods atkuris spėjo po lovą pasislėpti; visos Lietuvos ir net Baltgunizaciją. Varpą sugalvojo, sa
cūzai ir trukdo ne del savęs, ir kaip džentelmonai pusę vie zgami. Vienybėn
kviečiami vąją Lietuvos
momentą, ir vienas žmogus sužeistas, dijos supirkdavęs ir gabenda
Raudonajam jausdamas svarbų
bet del lenkų.
tų tautininkams užleido. Su tautininkai spyrėsi, nėjo. Bet
organizaciją puikiausiai atliko savo parei kuris dabar yra ligoninėje, vęs į Vokietiją — Berlyną. J i s
Jie turi didelę paramą: sla- sidarė stipri organizacija. Ją kaip greitai pamatė, kad A- Kryžiui šelpti
,f Kaip girdėti, keturis plėšikus nori tam dalykui kaip ir " m o 
scenon išrito. Karingi pasida gas.
ptą sutartį Rusijos, Anglijos, pasigriebus, tautininkai", manė merikos Lietuvių Tarybos di- rė. *Ant nieko tiek tulžies nePo mišių gerb. kun. Gvaldą suėmė.
nopolį" gauti. Su prašymu ir
Prancuzijos ir Italijos padary virsią situacijos viešpačiais. deli darbai atliekami, pribu
leidimo gavimu jisai labai
lieja, kaip ant katalikų ir jų pasakė pritaikintą tam reika
tą Londone 1915 m. Amerika Tad apsireiškusią vienybę su vo, į Washingtoną savus at
Žasliai, Kais. apskr. Atvykę skubinasi, nes girdi, artinasi
lui pamokslą. Priminęs bočių
veikėjų.
Ir
stebėtina,
kad
vis
toje sutartyje nedalyvavo, bet skaldė, įvairiomis machinaci stovus atsiųsdami. Ir vėla ka
narsumą ir pasiryžimą ginti Kaunan žmonės mums pra sezonas.
dar
nenustoja
apie
„vienybės
negadina savo talkininkių dar jomis Centralinį Komitetą į talikai tautininkus iš nežinymusij Tėvynę, žadino iškeliau neša, kad vietos gyventojai
reikalą
kalbėti.
bo. Ta Londono sutartis ne savas rankas pasigaudąmi. Ne bės į plačias politikos sferas
jančius eiti tame svarbiame baisiai nepatenkinti bolševikų
Vieliniai. Bolševikų vieš
mažinti Rusijos žemių yra pasisekė.
Sugyvenimo nesimato. J o momente jįj pėdomis.
" r o j u m i " ir laukia ateinant
Organizaciją pa- intraukė, jiems ir vardą ir
patavimo metu žmonės nuvar
didžiausia mųs neprigulmybės krikdė ir vėl paliko be nieko. pažintis suteikdami. Tai ingi- nesimatys tol, kol tautininkai
Žmonių
prisirinko
pilna Lietuvos kariuomenės. Bolše- ginti ir apiplėšti. Apylinkėj
klintis.
Vėla per du metu nieko neda ję, tautininkai vienybės prin neišmoks padorumo, reikalin bažnyčia. Visų ūpas pakilęs vikai daro nežmoniškas rekvi bolševikai savo viešpatavimo
Galime spėti, kad Kolčakas rė, kaip tik katalikus ėdė.
cipo atsižada, savystovią, ak go su kita. partija sugyventi. ir buvo matyt, kad1 visi*pergy zicijas ir be jokios tvarkos* metu sufekvizavo maisto ir
taps talkininkų pripažintas,
Kiekvienas " r a u d o n a s i s " ima
ciją išvystyti mėgindami, ne
Katalikai daugiau savais vena nepaprastas valandas.
pašaro į 40,00 rub} už kurį tu
TauUninkai
ir
Ekjekutyvis
kaipo Rusijos valdžia. Tada
sugyvenimo, tik viršenybės j pečiais tautininkų nebeneš. Pasibaigus pamaldoms eilė kas jam tik reikia; o skųstis
rėjo užmokėti jų štabas. Bet
Komitetas.
jis turės teisę atsižadėti kaigeisdami. Kad tai atsiekti, ne-1 Jie pasirodė nedėkingais 'ir mis tvarkoje išėjo iš bažny nėra kur ir kam.
štabas išbėgo ir žmonės liko
kurių sutarties dalių, padary Krikščionių demokratų Ame sidrovi nei šmeižtų paleisti, j negražias kovos priemones te- čios. Juos sutilio dūdų otkil Raudonarmiečiai kariauti nebe nieko.
tų Rusijai ant naudos. Jam rikos Lietuvių Taryba per savus bendradarbius juodinti, pažįstančiais.
tras ir Radviliškio milicijdfe'
rnilicrj*' nori, tįik laukią užpuolimo Liea
Lietuva," Kaunas.

Kodėl tartis su
Kolčaku.

Antį

=

Devintojo Kongreso Belaukiant.
Didžiaijai karei pasibaigus,
atsistoja prieš mus nauji užda
viniai. Tiesa, mūsų kova už
tautos laisvę dar nepasibaigė.
Bet kiek pajėgų turėjome —
sumobilizavome;
įjudintas
mechanizmas juda, dirba; ir
tikime, ir jaučiame, kad tiks
lą atsieksime, nors gal dar ir
labai daug turėsime padėtį ir
aukų, ir darbo.
Prieš karę mūsų katalikiško
ji visuomenė vyriausiuoju sa
vo uždaviniu skaitė auklėjimą
Lietuvai naujų
gentkarčių,
sveikų kūnu ir dvasia, šviesių
ir energingų. Laike karėg tu
rėjome n u k r y p t i energiją ki
tur. Kada savi namai užside
ga—negi galvosi apie mokyklų
steigimą. Reikia gelbėti gy
ventojų gyvybę ir mantą. Taip
ir mes laike karės dirbome visų-pirmu tautos šelpimui ir jos
laisvės iškovojimui.
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3.00
Petras Jųjrois
4.00
*
*
Kaz. Šukys
4^00
J. Zalaginas
3.00
LIETUVIS ORABORIUS
J. Lėiškonis . .•
3.00
CLEVELAND, OHIO.
darbo, t a i stato ciceriečius Jonas Neverėža . . . . . . . . 3.00
Atlieka
visokias
laidotuves
kaipo pavyzdį. Pamislykite, Juoz. Zubavičia
3.00
kuopigiausial. Turiu savo karaBus surengti ferai.
milžiniškos Chicagos kolonijos A.
bonus ir automobilius.
fcaltis
3.00
Alena Šulgaitė
3.00
Taipgi didesnę dalį grabu pa
Užėmus naujam
klebonui stato sau tą menkutę, skaičių
tįs dirbame.
mi žmonių, Cicero kaipo pa-JO. Nausiedaitė
3.00
gerb. kun. Y. Vilkutaičiui &v.
vyzdį. Kuomet kokiame darbe A. Grubliauskas
. . 2.00
3307 AUBURN AVE.
Jurgio parapijoj vietą, prade
2.00
Chicagiečiai ciceriečius ir pra S. Vingilis
P h o n e Drover 4119
dama povaliai
vykinti ką
PALATINE,
ILL.
2.00
lenkia, arba nors susilygina, Mišeikis
nors naujo, kad surinkus dau—88
2.00
tai tuomet chicagiečiai tiek J. Ramulskis
giaus pinigų naujai bažnyčiai,
džiaugias, lyg Golijotą perga Aleks. Krencius . . . . . . . . 2.00
nes greitoje ateityje klebonas
2.00
lėję . Tokios lenktynės, žino Daujotas
mano pradėti statyti naują
Prisiuskite šiandien, o gausite pilnas infonnaoijas kaip galite įsigyti priemiesčio
Petra s Gurėnas
, . 2.00
LIETUVIS
ma, yra sveikos.
bažnyčią.
Jos visi
pagei
GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
2.00
farmą.
Paskutiniausj pavyzdį cice- L. Martinkus
1757 W. 4 7 t h St., Chicago, m .
dauja, todel-gi t a m tikslui
2.00
riečiai parodė per prakalbas, Sil. Sura
Ofiso Telefonas Boulevard 160
klebonas buvo sušaukęs dr-jų
_ N a m g Telefonas Secley 420
1.50
surengtas liepos 16 d., &v. An J. Stanulis
bei kuopų pinnininku s ir rė
1.50
tano pa r. svetainėje. Pirmiau J. Žardeckis
mėjus Šv. Jurgio parapijos.
1.50
siai kalbėjo adv. K. Česnulis. Dovidonienė
Susirinkimas buvo 16 d. liep.
I Dr. I. E. MAKARAS
Po 1 dol.: P. Matas, K. Gul
Local Office
Telephone
Ilgoje paskaitoje iškalbin
Main Office
bažnytinėj mokslainėje. Susi
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
gai išdėstė Lietuvių reikalavi binas, J . Gabrėnas, St. Bu
1404 W. 18th ST.
Main 2043.
106 N. La SALLE ST.
Ofisas: 1741 W. 47th Street
rinko geras skaitlius žmonių.
mus link tėvynės, pranešė kas kauskas, Mar. Pavariunienė,*
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9.
Tada gerb. kun. Vilkutaitis
Telefonas: Boulevard 3480.
jau nuveikta del išgavimo jai Vik. Vidugiraitė, Marcelė Sa
Rezidencija:
4515 S o . W o o d St.
paaiškino tikslą to susirinki
Telefonas: Yards 723.
laisvės ir kas dar veikiama. muolis, Mot. Dambrauskas,
Arthur T. Mclntosh & Co.
{ { • » • * • «
• » • » • « » » • • • • • • • , , ,
mo, padaVė sumanymą sureng
Davė kreditą katalikams, kri- Juoz. Motiekaitis, Petras Šat106 N. La Salle St., Ohicago.
ti didelius f ė rus parapijos
kščionimis-demokratams
už kus, Aleks. Zakaras, J . Pau
1
naudai.
Vienbalsiai nutarta
Gerbiamieji:—Prisėskite man pilnas informacijas kaip aš galiu įsigyti 5 akrų
$
Kaz. Palubinskas,
visus nuveiktus darbus, o li-lauskas,
rengti. Ferai prasidės nuo 1
J0SEPH C. VV0L0N
farmą.
beralus-laisvamanius
pride Vin. Kučinskas, Kaz. Dompas,
Lietuvis Advokatas
d. rugpj. ir trauksis iki 28 d.
ri ančiai nupeikė. Nurodė rei J. Pilkis, Juoz. Bastis, Juos.
Yardas ir Pavardė .1
•
29 SO. L A S A L L E S T R E E T
rngpj.
Sutvarkimui ir su
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 97
kalingumą ir dar toliaus pasi Zukaitis, Jurgis Žadeikis, Ju«.
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
rinkimui visokių dalykų iš
Adresas
švęsti mūsų tėvynei iki jaiStrėlčiunienė, Mar. NorvidieTei. R o c k w e l l 6999
rinkta komisijos.
CHICAGO, ILL.
Telefonas
i
laisvė pilnai užtekės. Reikia nė, Ona Vaičiūnaitė, Magd.
Nutarta kreipties į dr-jas ir dar aukų. Užbaigus jam kal Jokubaitienė, Mar. Valančienė,
Draugas 7—26.
kuopas, kad kiekviena turėtų bą, gerb. klebonas, kun. H. J . Agota Dainelienė, Kelpšas, K.
sau vielą ir uždavinį. Manoma, Vaičiūnas, kaipo vakaro ve Balčimfas, Javarauskas, P .
V a r g o n i n i n k a s a t s a k a n t i s savo a- f llllllllllHllllllllllllllllllIllllllIllllilIlIlIlII
kad pasekmingiatis bus su dėjas, savo žinoma iškalba, Banaitis, F . Strėlčiunas, J . KAIP RAŠYTI LAIŠKUS
m a t e reikalauja nuo a t e i n a n č i a 1-mo
pelnu.
pasakė karštą, tėvynainišką Patebrabas, Purtokas, S. DoĮ LIETUVĄ.
Rugpjūčio m ė n . vietos prie Lietuviš
ADVOKATAS
prakalbą,
ragindamas
žmones
Ferus rengiant turėtų pasi
vidauskas, Ig. Simonaitis, P r .
kos parapijos. D e l platesnia susižino
Į ''Draugą" vis dar ateina daug j i m o meldžiu kreiptės:
Veda Bilas Visuose Teismuose
DRY GOODS
darbuoti ne tik ta komisija, aukoti, pats tai pradėdamas. Statkus, Bol. Lenartas, B. Bu
paklausimų, kaip siusti laiškai Lie
Ofisas D i d m i e s t y j :
Dominikas Butminas,
1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
bet visi parapijiečiai kurie Žiuri, kad aukomis pralenkė kauskas, Ant. Kateiva, J . Va tuvon. Atkartojame tat vėl, ką se
89 W. W A S H n r G T O N S T R E E T
235 N o . 8-th A v e . MitmcapoHs, Minn.
l i e s d u o d a m e dvigubas stempoa
skaitosi Sv. Jurgio bažnyčios Šv. Kryžiaus parapiją. No, rei laitis, J . Milašauskas, T. Re niau rašėme, kad laiškai, adresuo- • i Į m i i m m i 11 u M i - i > i
K a m baris 609
Ketvergais ir Subatomls.
kia
dabar
pralenkti
Šv.
Jur
kašienė,
P.
Česnakaitė,
Kun.
rėmėjais.
/
Tel. Central 5478
Dideliame
pasirinkime
gaunami,
'A tiesiog į Lietuvą neina ir yra
PAIEŠKOJIMAI.
gio parapiją. Deda vėl aukas. Pr. Juškaitis, A. Milaševičia, grąžinami siuntėjams atgal su pa
Visokie materijolai, v a i k a m s drabuGyeenimas, 812 W . S t r d S t .
Lai prisideda nors ir su ma
liai, Slebės ir Jakutėe.
Paieftkau
savo
tikros
sesers
A
g
n
i
e
š
Ugi ir ją pralenkė. Cia p. M.A. Sugminas, J . (Judas, Jonas žymėjimu '' service suspended,''
Tel. Yards 4681
kos Budginiutės,
Kauno
Redybos,
ža auka ir tai iš tokio skaitMažeika sako, kad reikia "su- Brazauskas, C. Gaidamavičia, taip bent daroma Chicagoje.
Raseinių Pav. R i e t a v o Vol. Parapijos
iiaus lietuvių bus gera para
Rietavo, apie 5 metai Amerike, 1916
b y t y t i " j a s abi krūvon sudė Jul. Bernickis, P. Rašinskas,
Reikia tat ieškoti kitokio kelio ir m e t a i s g y v e n o Chicagoje a n t Town
pijai parama.
IflItlIlIflflHffnillllllrfflIHfffirfflIlItttfftflIf)
of Lake p o num. 4506 So. W o o d Str.,
jus. Jeigu iki tol suaukuos, tai B. Kelpšas, P . Perskaudas, J .
*
nuo t o laiko nieko apie j ą negirdė
Resid. 9S3 So. Ashland Blv. Chibago
jis. penkinę paklosiąs. Iš visų Petraitis, Ant. Daugminas, J . siųsti laiškus per Lietuvos atstovą jau.
Spaudos Klausimas.
J{ pati arba kas k i t a s iš Žinan
Telefosas H a y m a r k e t 3544
pusių nešą aukas. Laimingos Valskis, J . Burčikąs, P . Alek Danijoje p. Jurgi Savickį, o jisai čių meldžiu atsišaukti sekančiu ant
Užbaigus apie ferus kun.
nuo savęs persiunčia juos Lietu rašu.
Vilkutaitis padavė antrą klan-j tos dvi milžiniškos parapijos,
A n t a n a s Budgtnas,
na, P. Garbuzas, J . Spranai- von.
PLUNKSNOS
j .
P . O. H o i 331,
Benton, 111.
simą, t. y. a r nebūtų galima j kad neregėjo kaip menkutė
R u s a s gydytojas ir chirurgas
tis, Pr. Zdankus, Stankevičie Tai daroma tokiu būdu: parašę
tllllllllllllllllllUIIIIIUUIlIHUII
Specijalistas
Moterifikg, Vyriškų
j>teigti gerą katalikišką spaus!Cicero jas abi taip puikiai
nė, V. Balsis, S. Tamošaitis, laišką įdėkite į konvertą, užlipdyVaikų ir visų chroniškų ligų
LABAI PIGIAI!
kite ir užadresuokite lietuviškai,
tuvę ir išleisti laikraštį krik pralenkė. Surinko aukų $254.- P. Priminąs.
i m m m m mįj Ofisas: 3S54 So. Halsted St.. Chioago
P a r s i d u o d a labai pigiai gražiausia a—
Telefosas Drover 9693
Išviso su smulkiais $254.55 pažymėdami vardą, pavardę, kam rezidencija s u 10 lotais sodo Morgan
ščioniškai demokratiškos pa .ro.
V
A
L
A
N D A S : 10—11 ryto 2—3 p o
P
a
r
k
a
n
t
112
S
t
r
e
e
t
Randasi
visi
Jei keno vardas, pavardė siunčiate, į kurį kaimą, valsčių, Įtaisymai v a n d u o ; šviesa ir t.t. Pa*
Sunku rasti žmogų, kuris
kraipos. Leidžiant laikraštį tu
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 d.
Lietnvii Advokatas
Kaina
rėtumėm per ką agitaciją va galėtų viršyti tėvynės meilėje arba auka yra neteisingai už pavietą ir guberniją. Žemutiniame siskubinkite s u pirkimu.
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiimimiHin
$6,000.00.
konverto
kampe
parašykite
LIAttorney ai Law
ryti, savo vietinius reikalus mūsų gerb. kleboną, kun. H . rašyta, tai kreipkitės į " Dar
TUANIE.
105 W r Moaroe, Oor. Clark St.
{ į « « < > • * Į * » * * ^ * » ^ M T > +mm.
PKKidttoda 5 lotai sodo irgi Mor
J. Vaičiūną. Jis į nieką neat- bininkų Užeiga/', 1447 So.
plėsti.
Tel. Central 220
Dabar šitą konvertą reikia įdėti g a n P a r k a n t 112 Street s u visais R o o m 1207,
OIOIGAGO, ELIiDfOIS
Dr. D. I. BAGOČIUS
Pradėjus svarstyti, kylo vi žvelgdamas dirba mūsų tėvy 50-th Ave., ten kurį nors į antrąjį konvertą truputį didesnį įtaisymais. K a i n a $1,600.00. Atsi
Lietnvis Gydytojas tr
šaukite diex.oknis arba v a k a r a i s : s e Gyv.: S U S S o . Halsted Street
sokios mintys: vieni vargsi, nei, deda jai aukų kiek išsi Tautos Fondo 59-to skyriaus sykiu su tarptautišku krasos ženk redomis
Chirurgas
ir s u b a t o m l s p a s :
Telefonas T a r d s 8SS0
valdybos
narį
vis
rasite.
J
a
m
gali.
O
prie
to
jis
moka
kaip
Ofisas
10900
So. Michtgan Ava.
kad reikia įsteigti, o kiti, kad
- S. P . T A H I S & CO.
leliu (International Stamp arba
Reaidencija
10731
So. Michigan Av.
SI E a s t 112-th Street R o s e l a n d . UI.
esą dabartiniame laike nėra įskiepyti tą tėvynės meilę į praneškite, o tuomet bus paCoupon) už 6c. Šitos stampos ne- Arti.
Roseland,
111.
Mich)gan Ave. a n t a n t r a lubų.
Telefonas
rezidencijos
Ir ofiso
širdis
savo
parapijonų.
Ar
tai
taisyta.
reikia lipdyti, bet įdėti liuosą.
galima. Cinčytasi apie porą
w
P u l l m a n 8*2.
Antrąjį didesnį konvertą užad
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 p o pietų
valandų. Buv 0 karštų diskusi pamoksluose, a r tai prakalbo Vardan Lietuvos, visiems au
AJfT P A R D A V I M O .
iki 4 : < i k i 9 vakare. N e d .
resuokite
šitaip:
2 nauji namai, Vienas 2 pagyvenijų iš abiejų pusių. Nekurie se, ar tai pasikalbėjimuose vis kotojams nuoširdžiai ačiū. Lais
9 iki 12.
, mų mūrinis šiltų vandeniu šildomas
jt~— ——
- — - > ^ i į . j - . - - - - -r ^
Mr.
GEORGE
SAVICKIS,
jame
atspindi
tėvynės,
Lietu
buvo įsitarę, kad " V y t i s " par
voje Lietuvoje rasime už jas
gazas ir elektra.
Labai gera vieta
BOX 214, •
biznui kitas
medinis 1 p a g y v e n i m o
traukti į Clevelandą ir paversti vos meilė. Užtai žmonės jį my sau pilną atlyginimą.
?»}»*«»»» » » » » » » » » » » » i » » » » » » mįį
namas,'
lietuvių
apgyventoj
vietoj,
li,
parapija
auga,
kyla,
kaip
COPENHAGEN, DENMARK, parslduos po viena a r abudu, kartų '
į savaitinį.
Tam dauguma
Raseinietis.
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
Viršuje padėkite savąjį adresą Atsišaukite:
pritarė, tik, esą, vardas rei dvasiniai, taip ir materijaliai.
A K I Ų SPĖCIJALISTAS
Louis E b e l ,
Gydytojas. Chirurgas,
ktų permainyti. Bet išsireiški Kaipo ragintojas, jis pirmą ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS ir prHiridykite krasos ženklelį už
2659 W . 4 3 Str.
Akušeris.
P a t a r i m a s Dykai
vietą
užima.
VALDYBOS
ANTRAŠAI:
5
centus.
i
»
c
n
fio.
Tr-*i«s**vi
«st., Ohicago.
OfiSO Vf> 1Prtfl<">«•• n i i o P '* ~vt<"> V '
mai taip ir pasiliko. Kadangi
latviškai i r
4
Sheboygan, Wis.
P-as *i[. Savickis gavęs tokį laiš Ant pardavimo d u mediniai namai 2 vai. vaiva-ic. Acit.i.i,'-.^ 4 iki J.^. j f-r^Vii n<.iuvu>kčLi,
* V y t į " leidžia L. Vyčių or Paskiaus trumpai kalbėjo
rusiškai.
4640 S, A s h l a n d A v e . k a m p . 47 St.
tr lotas tarpe W o o d ir H o n o r e Gat
j Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — •
Telefonas T a r d s 4317
Pirm. A. Greb*a, 1117 Eentu- ką, išima tarptautinį kuponą, iš vių.
ganizacija, tad nekurie Vyčiai p. Mastauskas apie nuveiktus
Atsišaukite
I vakare
Tel. Canal 4367
maino
jį
ant
daniškos
stampos
ii
Telefonas Boulevard 6487
1810 W . 47 S t r .
2 V * » * » « • • » • • » • » * » ^ » » ^ » « i w « itįį
apie tai nedavė daug svarsty ir veikiamus darbus linkui Lie eky, Ave.
Vice-pirm. J. • Stauskas, 1414 siunčia laišką į Lietuvą.
ti. Iš visų ginčų jokių rezulta tuvos neprigulmybės, Pary
:•:-..,....
. . . Į
Tarptautiškas štampas arba ku Parsiduoda 2 p a g y v e n i m ų mūrinis
Ncw
York
Ave.
žiuje.
(
T
e
l
e
f
o
n
a
s
P
u
l
l
m
a
n
60
tų nėra. Turiu pasakyti, kad
a m a s 10 kambarių s ų gazų ir m a u 
Rast. A. Brusaka, 835 High ponus- parduoda pačtos ofise, ap- ndyklėmis.
Užsitęsė prakalbos bemaž
Randos n e š a $23.00 i m ė 
clevelandiečiai katalikai tu
DR. W. A. MAJ0R
tiekose ir kitur kur yra pačtos nesį, parduosiu
u ž $1,900 {mokėt
Ave.
,
GYDYTOJAS I R
rėtų suprasti
svarbą ka lyg vidurnakčio. Žmonės, ku
skyrius. Kaina 6 centai.
reikia $400, o kitus kaipo randa. N a 
CttlRCRGAS
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supęa p g y v e n t o j vietoj n e t o 
Ofisas 11710 Michigan Ava.
talikiškos spaudos, kuri pa rie buvo svetainėn prisigrūdę,
"Draugo" ofise ir-gi galima lim a sn ulietuvių
P r a k t i k u o j a 27 metai
o š v . Jurgio bažnyčios. . A t s i 
rior Ave. ,
Adynos 8:30 i k i 9 išryto — 1 i k i
gauti tarptautišku jų kuponų, o šaukite p a s :
tarnautų ne tik vįetos lietu indomaudami, klausė.
Ofisas 3149 So. M o r g a n St.
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437
C. Suromski,
K e r t ė 32-ro St., Oslcago, 111.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
Jie
ėjo
namon
pasitenkinę
taippat
ir
konvertų
atspauzdintų
viams, bet ir visiems katali
3346 S. H a l s t e d St.
Chicago.
So. 21-th St.
SPĖCIJALISTAS
{g » » » • • » » — • » » » » » » » * » » » Į » « » » ^
su p-o J. Savickio adresu.
mūsų atstovybių nuveiktais
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
kams.
Org. Raš. Ig. Ermala, 1717
niškų ligų.
Kas norėtų visą tai gauti, tepriGERA PROGA NUSIPIRKTI!
Visvien yra viltis, kad cleve darbais, su augštesnia dvasia, Erie Ave.
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
Parsiduoda "Shebar Co." pijanas
siunčia 10c (galima stampomis).
iki 10, nuo 12 iki 2 p o piet, n u o 7
ir registeriai. K a m t a i rupi, kreipki
landiečiai kada nors išleis su didesne vilčia, Ta ūkdami Maršalka M. Daunora.
iki 8 valandai vakare.
Jų galima gauti taip-pat ir Lie t ė s j
tos
valandos,
kuomet
Lietuvos
Dažiurėtojai
iždo:
J.
Rėklaitis,
N
e
d
ė
l
i o m i s n u o 9 iki 2, po piet
laikrašti krikščioniškai demoVladislovą Valatttkaavičią,
tuvių
Darbininkų
Sąjungos
krau
T
e l e f o n a s T a r d s 687
laisvė bus visur užtvirtinta, J. Rutkauskas.
4632 S. Marshfield Ave., Chicago, 111
kratiškos pakraipos.
»
tuvėje.
• mm?*
>•»*»•«•
Mitingai
atsibuna
kiekviena
mė
o
tuomet
sau
crįžti
laimingai
— — — t —
i
i
i
M. J. Š.
nesį po pirmai tą nedėlią.
901 W. 33-rd St. Chicago, UI.
į savo bočių žemę.
Tel. Drover 7042
•• •
į»•»»«•*»»»»»» » » » • » • »»•»»»•»•;
Laikė prakalbų sekantieji
CICERO, ILL.
Mokykis K i r p i m o ir D e s i g n i n g
aukojo:
PARSIDUODA.
Dr.
A.
K.
RUTKAUSKAS
Vyriškų i r Moteriškų Aprėdalų
t
Vitaufinis Uniformas, labai
pigiai.
Kun. H. J . Vaičunas . . $20.00
LIETUVIS DEHTISTAS
T e l e f o n a s McKinley 6764
Mūsų sistemo ir ypattSkas mokini
K a m reikalinga prašome atsišaukti
Prakalbos ir aukos.
Valandos:
s
u
o
9
ryto
iki
9
v
a
k
.
mti^i&in&i&!2±
mas parodytus j u s žinovų į t r u m p ą
G Y D O VISOKIAS LIGAS
šiuo adresu
Ona Kiimaitė
10.00
N e d ė l i o m i s p a g a l sutarimą.
laiką.
Po valgiui neužmirSk, kad geriau
9457 South W e s t e m Boulevard
.lanaiiska*.
4712 S O . A S H L A N D
AVENUE
Mes turime didžiausius ir geriau
10.00 sias vaistas t a v o skilviui y r a EATO- 4563 W e n t wAnt.
Gražu apie savo tėvynę kal Ona Stanišauskienė
o
r
t
h
Ave.,
Chioago.
K a m p a s W. 3 5-tos gatvės
NIC.
P r a š a l i n a visus n e s m a g u m u s
sius
kirpimo designlng
ir s i u v i m o
arti 47-tos Gatvės
I
10.00 suvirškinimo, o t a s reiškia, k a d rei
bėti, malonu ją mylėti, ale ci- J. Kaziunas
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e praktiš
kia pamėginti viena.
Parduodama
ką patyrimą, k u o m e t j ų s m o k y s i t ė s
10.00 pa*, visus aptiekorius.
ceriečiai sako, kad to Lietu A. Budavičaitė
P a i e š k a u giminių ir pažįstamų iš
-*»i
Elektros v a r o m o s m a š i n o s mūsų sruK a u n o gub., Zarasų v a i , Žiobiškio
9.00
vai nepakanka. Reikia jai pa Mat. Mažeika
vimob skyriuose.
par., Mitrozalos sodžiaus.
««
>
s
J ų s esate u i k v i e č i a m i aplankyti ir
Pranciškus Žejnsiš adresas Vladisišventimo ir pasiaukojimo. Rap. Baliauskas (iš Kenosha,
pamatyti
m ū s ų m o k y k l ą bile laiku —
vostok Simens šuftkertu dtikvič
dieną
ir
vakarais
Ir gauti specijalii*
Ir sakymas butų tuščias, jei* Wis., svečias)
6.00
ld. F r . Žejiisuii.
kai pigią kainą.
GYDYTOJAS IK C H I R U R G A S
nepasirodytų
darbais. Cieie POT. Vaitaitis
5.00
Petrenos d a r o m o s pagal JŪSŲ m i e 4719 S o . Afelriand Arve.
3109
So.
Morgan
Street
rą
— bile stailės a r b a dydsio, ir b i 
riečiai yra daugiaus pavyzdžių Jui. Šliogeris
5.00
! AUTOMOBimS!
P h o n e Drover 7049
CHICAGO, t C L l & O l S
le madų knygos.
F o r d a s — 5 sėdynių "touring car",
Cicero Offioe
rodę, negu jie mėgsta apie tai Barb. Šliogerienė
5.00
T e l e f o n a s Varde 5 0 9 1 . •
visiškai g e r a m e
stovyje,
visi tires
.4847 W . 14-th S t
MASTBR B B S I G N I N G SOJiOOIi
Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto;
kalbėti. Jei kur Chicagoje no Juoza s Mockus
5.00
nauji. Elektros šviesa. K a i n a $325.00
P
h
o
n
e
Cicero
89
J. F . Kasnicka, P e r d ė t m i s
5 p o p i e t ų iki 8. v a k . , N e d ė i a >
Atsišaukite
vakarais.
Rezidencija
9836
W.
6
6
t
h
St.
Persikraustė
Iš 11S N . LaSalle 8 1
ri privesti žmones prie dides Mot. Adonaaitis
m i s nuo 6 iki f t a i . vakaro.
5.00
P h o n e Prospect 8585
i 190 N . Statą ratve, k a m p a s L a k e
Chas. Peterson
!
nio pasiaukojimo,
uolesnio Mankienė . . . ,
5.00
gatvės. 4 lubos.
916 W e s t 5 4 - t h St.,
Chicago. « —
"T**"^'
"P

Lietuviai Amerikoje.

A. MASALSKIS

Tik išpidykite ir prisiuskite mums šitą kuponą,
o mes parodysime jums

5-AKRU FARMA
Tas bus del jusu naudos

Dr.M.T.Strikol'i*

ARTHUR T. McINTOSH & CO.

V. W. RUTKAUSKAS

ERNEST WEINER

DR. A. A. ROTH,

F. P. BRADCHULIS
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Dr C. Z Vezili*
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Dr. S. Naikelb

Dr. Me Stupnicki
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Antradienis,

DRAUGAS

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PLIENO DIRBTUVIŲ DAR

PRANEŠIMAS.

BININKAI IR STREI
KAS.

Antradienis, liepos 29 d.,
Liet. R.-K. Amer. Labdarin
Šv. Morta.
gosios Sąjungos Centro pa
Trečiadienis, liepos 30 d., Gali sustreikuoti 400,000 dar prastas susirinkimas , įvyks
Šv. Abdonas ir Senenas. Ursas.
rytoj, liepos 30 d., 1919 m.,
bininkų.
7:30 vai. vakare, Dievo Apveis
VALSTIJA PARŪPINS NAU Plieno dirbtuvių darbininkų dos parapijos svetainėje, prie
JAS LIGONINES IR
24 atskirios unijos šiandie 18-tos gatvės ir Union ave.,
ĮSTAIGAS.
balsuoja generalio streiko rei Chicagoje.
Valdyba.
kale. Jei balsavimas išei s pa
Viena ligoninė bus paliegu lankus streikui, tuomet galės
IŠ BRIGHTON PARKO.
sustreikuoti apie 400,000 dar
siems vaikams.

29

1919

PRANEŠIMAS!
American Woolen Company, praneša kad Birželio 16, 1919 pravedė naują, systemą po kuriuo kiekvienas darbininkas American Woolen Company inimant parda
vimo ir išdirbinio skyrius, ir tas želdina kad KIEKVIENAS, vyrai, moteris, vai
kai ir administracija tampa inšiurytais be jokio kašto iš savo pusės, kadangi kom
panija visus kaštus apmoka, policy bus nuo $750; iki $1,500, atsižiūrint ilguma
išbuvimo darbe. Taip kaip žemiaus paduota:
Tie kurie yra išdirbę mažiau negu metus
\ . . . . . . $750

Tie kurie yra išdirbę mažiau trijų metų

bininkų, dirbančių plieno in
LIETUVIŲ NEZALEŽNIN....'.
$1,250
Extra
susirinkipas
L.
R.
dustrijoje.
Valstija nutarė įgyti plotjj
KŲ KIRKUŽĖS OHIKryžiaus
šelpėjų
skyriaus
bus
Tie kurie yra išdirbę mažiau trijų nietų
Tie kurie išdirbę mažiau metų ir pusės
žemės ties Lincoln ir Polk
Tasai generalis streikas ren
GOJE.
.
gatvių, kur kituomet buvo giamas rugpjūčio 20 dieną. šiandie, liepo s 29, 7:30 vai. va
ir pusės metų
, $1,350
'
,
$850
Cub basebo Ii ninku žaismavio- Svarbiausias streiko tikslas — kare parapijos svetainėj, 44-ta
Sykį teko paklausti vienos
sustiprinti uniją pamatus, ku ir Fairfield ave. Visi nariai ir moteriškos, kur ji eina bažny
Tie kurie yra išdirbę mažiau keturių
Tie kurie yra išdirbę mažiau dviejų
narės
kviečiami
susirinkti,
Ant tos žemės bus pastaty riuos šiandie darbdaviai griau
metų
$1,450
čion. Atsakė, kad eina j tau
metų
$1,050
dintos trys atskirios valstijos ja. Nes daugel vietose darbda taipogi atsiveskit naujų narių. tišką bažnyčią, nes, sako, ar
įstaigos. Viena — ligoninė pa viai prieš unijų norą darbi Šiame susirinkime turėsim ap ne vistiek: ir čia taįppat lai
Tie kurie yra išdirbę mažiau keturių ir
Tie kurie yra išdirbę mažiau dviejų ir
tarti
daug
svarbių
reikalų
ninkus
atstato
už
prigulėjimą
liegusioms vaikams, kita —
kasi ink drabužhj rinkimo ir ko mišias ir kitas pamaldas,
pusės metų ir daugiau
$1,500
puses metų
$1,150
prie
Amerikos
Darbo
Federa
ausų ir akiu gvdvkla su mekaip
ir
ten;
taip-pat
krikštija
kitokiu darbu.
dikalės kolegijos klinika; gi cijos.
ir išpažinties klauso ir t.t.
Valdyba.
trečia — psyehopatikams ligo
Tokios nuomonės yra ir daug
Streikas gali paliesti ir
Netiktai kad pirmutinė dalis arba in stojimas yra mokamas per American Wooninė.
kitų tamsių katalikų. Todėl
Cbicagos
plieno dirbtuvių
IŠ
DIEVO
APVEIZDOS
PA
len Company, bet ir visa mokestis. Nei vienas darbininkas nemoka nei vieno cento
Tam tikslui is valstijos iždo apspritį. (iary, Tnd., plieno
daug reikėjo laiko pašvęsti iRAPIJOS.
už savo įsiminimo policy.
jau paskirta $1,500,000. Tik dirbtuvių darbininku didžiuki priparodžiau, kad tas ne
vienos žemės nupirkimas at ma stovi už streiką.
vistiek ir iš paviršiaus negali
Liepos 21 d. čia atsibuvo in- ma tikrai nuspręsti, kas vi
Kuris iš darbininkų del kokios nors priežasties nebuvo darbe Birželio 16,
sieisiąs $400,000.
Kuomet unijos baliotuoja domios prakalbos. Kalbėjo p.
1919, taip pat bus priskaitytas prie virš paduotų išlygų, jeigu jis pirmiau dirbo.
duje yra. Reikia atskirti melą
Su ateinančiu pavasariu tos streiko reikale, dirbtuvių kom
A. B. Mastauskas, A. L. T. nuo tiesos, grūdus nuo pelų,
įstaigos bus statomos.
Žmonės, kurie atėjo pas mųs Birželio 16, 1919 neturės viršminėtų privilegijų pirm
panijų atstovai su darbininkų pirm., taipogi ir Oesnulis. Pa
šešių mėnesių darbo, nežiūrint ar tai vyras ar moteriškė. Daktaro egzaminas ne
atstovais atlaiko konferenci pasakojo daug indomių žinių tikrą Jėzaus mokslą nuo apga
MERGAITE APDEGĖ IR jas. Ieškoma priemonių, kad iš veikimo mūsų delegacijos vikų ir suvadžiotoji] prasi
reikalingas. Darbininkas nei jokio kašto nepakela. Viršminėti dalykai yra tai dar
manymų.
MIRĖ.
išvengti to milžiniško streiko. prie Taikos
Konferencijos,
pridečkas prie Compensation Law Valstijos.
(Jori
yra
policmonai,
val
Paryžiuje. Kalbėtojai padėko
Drabužiai užsidegė užkuriant
4 Ž M O N Ė S ŽUVO P O
Certifikatai inšurinimo bus duodami kiekvienam iš darbininkų kaip tik grei
jo tiems lietuviams, kurie sa džios pastatyti, nes jie sergsta
gazo pečiuką.
TRAUKINIU.
vo aukomis prisidėjo prie gel ramius žmones nuo vagių, plė
tai bus gaunami iš inšurinimo kompanijos.
šikų
ir
kitokių
bomų;
bet
yra
bėjimo brolių ir sesučrų Lie
Keliolikos metų mergaitė
Aną dieną netoli Oary grei tuvoje, kurie neturi nei mais ir tokių apgavikų, kurie po
Clara Dirren, 1444 Rasher tasis traukinis užbėgo ant pra to, nei drabužio.
licmonų rūbais apsivilką ir
ave., norėjo pašildyti vandens važiuojančio skersai kelią auŽmonių, buvo pilna svetainė. nuduoda policmonus, kad ga
arbatai. Kuomet tėvas su mo tomobiliaus, kuriuomi važia Po prakalbų rinkta aukos. Su lėtų žmones* lengviaus apgau
tina sėdėjo seklyčioje, mergai vo 7 žmonės.
rinkta 261 dol. Pasirodo, kad ti. Iš paviršiaus težiūrint, ro
»
tė nuėjo virtuvėn ir tenai mė
dos
ir
tie
jr
šie
yra
policmo"subytino"
WM. M. WOOD, Presidentas.
Užmušta: E. L. Ebert su aštuoniolikieciai
gino užkurti gazinį peėiuka.
nai s ip žmonių sargais, o vie
dukterimi ir Brietzke su duk visa* kolonijas su aukomis.
nok vieni tikrai sergsti žmones
Tėvas su motina staiga nu terimi, (ii Mrs. Ebert su kita
Tautos Fondo 31' sk. valdvgirdo šauksmą. Ir tuojaus sek dukterimi ir Mrs. Brietzke su ba taria ačiū visiems aukoto nuo blogo, o kiti žmones ap
gauna ir apiplėšia. Taip ly
lyčion Įbėgo mergaitė. Ant jos žeista.
jams.
giai yra tikri kunigai Rymovisi drabužiai liepsnojo.
Sužeistieji paimta į Mercy
Jeigu kas patėmys kokias Katalikų Vyskupų įšventinti gjiiiiiiiiiiiiitfiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitfliiiaiiiiiiiiiiiiiiHiiiiMiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuilą^
Tėvas nutvėrė nuo grindų ligonine, mieste (Jarv.
klaidas, malonėkit pranešti se ir jų paskirti į parapijas, ku
patiesalą ir mergaitę susupo.
kančiu adresu, o klaidos bus rie darbuojasi Dievo garbei
Prigesino liepsnas.
MIRĖ RIEBIAUSIAS
pataisytos.
ir žmonių naudai. Tuo tarpu
Bet toji taip smarkiai apde
ŽMOGUS.
kuriuos
laisvamaniai
Tautos Fondos 31 sk. rast. tie,
gė, kad vežant ligoninėn mi
Fr. Kuprionis, 2130 So. kviečia į nezaležninkų kirkurė.
Tai buvo eliicagietis —
žes arba j tautiškas bažnyčias,
Halsted
St.
Niekas nežino, kaip užsidegė Jack VVilson. Jis buvo viduti
yra arba neįšventinti ir tokie
jos drabužiai.
#
nio ūgio, bet svėrė 650 s va•
•
pat laisvamaniai, kurie į nie
«
•
ką netiki, arba jei įšventinti,
rų.
Aukotojų surašąs. Aukojo:
DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ
tai kokių fen protestonų, ar
Ilgus metus jis buvo nu J. Lukoševicia
$25.00
DARBININKŲ BEDAR1) ŠIOJI BENDROVE SUORGANIZAVO KAPITALO j porą mėnesių tiek kiek kitos Ben
samdomas parodai Coney Is Kun. Ig. Albavičius . . . . 15.00 atskalūnų. Todėl tenai nėra
BIAUJA.
drovės j metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000.
nei šv. Mišių^ nei tikrų Šv.
lande, Xew Yorke. Tenai jis Seštakauskaitė
10.00
Sakramentų.
Tra
tiktai
ir mirė.
2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu
An. Benaitis
8.00
Prie namų statymo lokau
Mirusio tėvai gyvena Cbi- J. Lipinus
smarkumu jų* išpildymui.
v
5.00 veidmainiavimas ir apgavystė.
tas tęsiamas. Daugiau šimto
cagoje. J o lavonas čia bus A. Badavičaitė
3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vyk5.00 Todėl katalikams po sunkiąja
tūkstančių darbininkų mieste parvežtas.
dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių.
P. Jocienė
5.00 nuodėmę yra draudžiama da
bedarbiauja.
lyvauti tokiose pamaldose, nes
4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja
J.
Čepanonis
5.00
Sakoma, jog karpenteriai PASTOS DARBININKAI IR
dalyvaudami
prisideda
prie
Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės; taip-gi padaro legališSt. Šimulis
5.00
jau sutinką visą nesutikimų
išniekinimo
šv.
Apeigų,
o
to
ALGOS.
kus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, etc.
J. Kvaišas
5.00
reikalą pavesti arbitraeijai, bi
kiems
laisvamaniams
priduoda
A. Stankus
5.00
5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų
tik lokautas butų atšauktas.
vilties,
kad
gal
ir
pavyks
ka
Nesenai visiems pastos dar Ad. Strelginskas,
5.00
ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.
Bet kontraktoriai nesutinka.
talikus apgauti ir prie savo
bininkams visoj šalyj padidin A. Ruikis
5.00
6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin
partijos patraukti. Jei kata
Seniau kontraktoriai norėjo ta užmokestis — kiekvienam J. Jocis
5.00
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose.
likai neitų nei vienas, tai Baž
arbitracijos. Bet karpenteriai pridėta po $100 daugiau per
A. Kansteklis . ,
*.... 5.00
nyčios priešai liautųsi steigę
nesutiko.
7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios
metus.
B. Punkauskienė
4.00
tokia s nezaležninkų . kirkužes
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, etlc. Pakol to sky S •
•
Po
2
dol.:
J
.
Tekonis,
K.
Darbininkai tuo priedu nepa
ir nebūtų tokių suvadžiojimų.
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojama gyveni
ŠUNES SAUGOJO MIRŲ
Stepulionis,
J.
Daunoras,
V.
sitenkina. Nes tai lašas Jūrė
mui namai mieste Akrone, Ohio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė turės nemažai
ŠIOS LAVONĄ.
X.
Zelevičius,
J.
Smukšta,
B.
Pan
je siaučiant 'dabartinei bran
pelno.
kauskienė, A. Pikelienė, F. La
Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėriMrs. Leo Alveidia, 2024 Fe- genybei.
pinskas, v A. Venslovas,
A.
ninkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
Tą pripažįsta ir pats Cbi
deral gat., per kelias dienas ne
(irišius, A. Benaitė, A. Bruotas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
cagos pastos viršininkas Carbuvo matoma kaimynams.
žis, V. Judelis,
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais ku
Tų pačių
departamentinių lile. Jis ėmė darbuoties už di
Po 1 dol.: J . Pajauskas, L.
rie mokėsis netrukus.
i
namų gyventojai api e tą pra desnes algas visiems darbi Morkevičia, P. Petrulis, J.
Užsirašykite šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite informacijų
ninkams, nuo žemiausiojo ligi
nešė policijai.
Raudonis, J. Dainis, P. Jarušiuo adresu:
Kuomet policija
mėgino augščiausiojo.
cevičia, M. Kuprionis, St. Juineiti į pagyvenimą, tenai su
cevičia, L. Jusius, K. Pajau36 metų amžiaus, mirė
DAR
NEPASIBAIGĖ
TY
sitiko su dviem piktais bulldodis, J. Remeikis, J. Langvis,
28 d. Liepos. Paeina iš
RINĖJIMAI.
gais.
P. Streckis, M. Žizas, D. Jakaimo Gaudikaičių,' Tel
Pagaliaus vienas prie tų
nuševičia, A. Braužis, P. DieEkspliodavusio orlaivio rei kas, J . Tankus, A. Dargis, J .
namų dirbąs darbininkas šu
šių par., Kauno gub.
nis apvaldė. Policija inėjusi kale koronerio tyrinėjimai dar Varkus, J. Jočis, S. Pivoriuvidun ant grindų atrado Mrs. nepasibaigė. Kasdien vis pa naitė, A. Strazdas, A. Mankus,
Laidotuvės bus Liepos
?fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
šaukiami nauji liudininkai. No J. Kudirka, J . Šliteris, O. KriAlveidia lavoną.
(July) 30 d. iš namų 4750
Sakoma, kad ją parbloškusi rimą patirti, kokiam stovyj koniutė, J. Grisius, J. A. Vait .So. Hamlin Ave. į Aušros
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Buvęs orlaivis.
širdies liga.
kus, Puplauskas, P. Vainoras,
Vartų par. bažnyčią apie
Nuo tos ekspliozijos 13 žmo P. Martinkus, V. Petruškevi
9 vai. ryto.
PIRKITE KARĖS TAUPY nių žuvo ir apie 30 kitų su- čius, J . Gumulauskas, J. Kaš
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). žeista.
tanas, P. Mockus, A. Saugaly•lllllllttlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIfltlIHIlItltlIIlHIIIIIIIIIIIIlllllIlllIllMIlIlfftlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIlIlIlIlIlIlIliiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiimi
k

rt

tis, J. Žuba, P*Gedrutis, V.
Bukauskas, J, Lineius, A. Zubričkas,
P. Varakulis, Z.
Stankaitis, K. Z. Matijošius, F
Bladikas, A. Šeliukas, V. Sto
nys, P. Žilinskas, J . Damkas,
J.Butkus, W. Petrulevičius,
M. Benaitė, M. Bukauskis, M.
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