
,Y FRIEND

įvyki Clevelan

pavyadin-

Majoro atsiliepimai

Šiandie, Ih-į>o» 29. anksti ry
te Chicagoje sustreikavo gat- 
vrkarių ir viršutinių geležin
kelių konduktoriai ir motorma

VOKIEČIAI UŽGINA BU 
VUSIĄ SUTARTĮ SU 

JAPONAIS.

Panamos plaukia 1 San 
Diego.

“Rtmtcgistų galutinos išva
iki* yra lokio*:

Kuomet bolševikų nnnijn pa
nieka Omsku ir nugriaus Kol- 
ėako valdžių. tuomet ameri- 
kūniškai kariuomenei aitui nu 
na u nelygiais prisieis mušties, 
nrha visai atsimesti Vladivo*-

LIEPOS 29. 19

Streikas jiaskelbta 4 valan
dų ryte. Darbininkai visus 
gatvekarių* pristatė j remi 
u* ir gatvė* sustojo dundėju-

iih *nysi* kongr-su Imta* vn ir |mtmkinnnėiai išrišo Tibr- 
kai (atdarė molinei jų. sulig to stovio klausimų. Kinija bu- 
kutins atstovai Įs-rticukir vi vo (Mainiusi pinčių autonomijų 
n.iKiu* darbu? ir ]4>*iliuo*uoju ' duoti Tibetui. jei tik ta žatjg 
.i'.ostogunis vienam im neriui—I ir tulemiai paliks Kinijos glo
tnu > rugpjūčio 4 ligi rugsėjo hoje. Anglija nutiko.

grūmojo kiekvieua m juodam 
žmogui.

Kai-kurios nigrrių apgyven
tai dalys atkirstos nuo miesto 
eratru, am nupjauMytn trtrfo- 
uų ir elektra* (vienos vielos.

| kai-kurias pavojingiausias 
vietas ant greitųjų pasiųsta ke 
Ii šimtai valstijos milicijos. 
Aitą ėmė patruliuoti gatvėmis.

Sumobiliroota kariuomenė.
| miesto majoro Tliompnono 

pareikalavimų, sulig guberna
toriaus įsakymo praeitų naktį 
sumobilizuota 4.000 milicijos. 
Milicija pastatyta paskirtos- 
vietose ir taukia tolimesnių 
įsakymų.

Milicija po gnuto įsakymo | 
pusvalandį gali užimti sau pa
skirtas vietas.

Amerikonų visa viltis jajto- 
nuošė, katrie ten veikia su už
grobimus tikslais.

Ir jei ja|s*nui bus įveikti, 
tuomet amerikoniškai kariuo
menei paliks du išėjimu: arba 
imsiduoti. ariau jei bu* laiko, 
nudumti į Filipinų salas.

Kų reiškia tokia propaganda
Tokiu propaganda ėin luti 

| virto. tik Italei. kad leidžia 
|ina plėstis* bolševikizmui m-t 
šalie* valdininkų sferose. Ne* 
priešholševikiški žmonės ko 
imnnšiiu* netvirtintų, nieku n- 
imkenktų prezidento Wit*ono 
lartiams.

Washington. liepos 29. 
V. Pacifiko knrė* laiv 
|iar*ikėlė Panamo- perku 
plaukia j Sau Diegu, CaL

Per.ikvlimas atlikta, ve

Kai tia atrntagiatai, yra aii- 
ku i* jų sprendimo. Tni ne
prielankieji gaivalai prvaiden- 
tui Wil*onui ir jo darbams. 
Tie gaivalai drįsti net tvirtin
ti, kad. mm, MM— r—u —ri- 
jouafiatų ir talkininkų darbas 
Rusijoje. N’ea, girdi, bolševikai 
e*ų stiprus ir jie visai* froe 
tai* įveiksiu savo priešinin
kus. Vadinasi, bolševikai ir 
amerikonam* užduosiu smūgį 
Si beri joje.

Tie “trategisUl" dar smar 
kiau ėmė darbuotis* už atšau
kimų kariuomenės, kuomet 
prezidentas IVilsonas andai 
paskelbė, kad ta kariuomenė 
nebu* atšaukta, ir kuomet pra
dėta laisvanorių rekrutavima* 
»u tikslu pamainyti Siberijoj 
veikiančiu* amerikoniškus ka 
reiviua šviežiomis spėkomis.

Tiedu faktu tuo* gaivalus 
padilgino dar labjau* pakelti 
* 1MMŽM4 • ,• i*-* j**’

Nrw Turte, liepos 29. — Gar
sus brigų tauto* patrijotas, 
kardinolas Mrrvier, kur* rasa 
n>* (įahaigoje lankys Suv. Val
stijas. svečiuosi* ir pas Chica
go* Arkivyskupų Mundeleinų.

Tokių žinių vakar parvežė 
čia amerikoniško* kolegijos 
įsiuvame vicv-rvktoriu*. petrr 
Josepb Stryckrr, kur* atkelia
vo prancūzų garlaiviu I-a lx>t 
raine.

Stryckrr ėia atkeliavo su
rengti visų programų kardino- i 
Io viešėjimui.

Kardinolas Mercier Ameri-



atsižadėju* Lietuvos, išoykata

RAUGAS

Komiteto j 
midumi. Ne

su taukai* ir prancaanta.
Ta yra priežastis, dėl ku

rks reikia mum* tartis *u Kol- 
čakn. Ijenkam* to nęreikėjo, 
neit didysis kunigaikštis Mi
kalojus Rusijos vardu buvo ap 
garsinęs Lenkijos neprigulmy- 
bę rugpjūtyje 1911 m.

nieijatyvai. ii kurios dažnai ir 
patsai Federacijos centras tu
rėtų sau semti inkvėpimų ir

PIRMOS KLESOS PART08
VAMIINYCKM

Henry J. Sdmitzer Statė Bank
141 Washington Street, New York. N, Y.

um tll K-VT.UJKt, IMtanASTle 

-DRAUGAS”

Bando vėla galvų kelti.

Sauvaliai šiais metais seimų 
(liicagoj ėiiul.darni, manė pa 
dėsiu šutai akcijai gorų orga
nizacijų. Varpų sugalvojo, sa
vųjų Lietum* Ilaudoigųjam 
Kryžiui šelpti organizacijų 
sccnon išrita Karingi pasida
rė. Ant nieko tiek tulžies »•- 
lieju, kaip ant katalikų ir .iii 
veikėjų. Ir ••ebėtinn. kad vi* 
dar nenii'tojn apie vienybės

pimui. Ten, tėvynėje — reika
lai dar dideeai. Katalikiškoji 
moksleivija šaukiasi amerikie
čių Įiagvlbos, “Saulė” gra
sina uždarysianti 10 savu gim
nazijų dėl lėšų stokos. Iš visur 
ateina žiuių. kad katalikiško
je Lietuvoje baisi stoka tikin
čio*, |iadorios šviesuomenės.

Viekšniai. Bolševikų vieš, 
patarimo metu žmonės nnvar-

Gegužio 3 d. 9 vai ryte 
visi susirinko prie milicijos 
butu ir vadovaujant komiteto 
|<a*kiiUuu p. Bricduliui, susto
ję eilėsna. ramiai nuėjo j baž
nyčių. Organizacijinė kuopelė 
išanksto išvažiavimui prirengė 
iškilmingų atsisveikinimų.

Knn. (iv. atlaikė iškilmin
gas mišias, mišrus choras, tam 
tyčia smlaryta*. kaip risis nV 
jauMlniiuis svarbu momentų, 
puikinusiai atliko savo purei- 
gas.

Po mišių gerb. kun. Gvaldo 
pasakė pritaikintų tnm reika
lui pamokslų. Primines bočių

triūsų ingi jo garbingų stovenę' 

Amerikoje. Ji buvo centras, 
pet kurių visa Amerikos lie
tuvių politinė akcija ėjo. |ioli- 
tiniai žygiai daromi, ryšiai m<- ; 
zganii. Vienytum kviečiami 
tautininkai spyrėsi, nėjo, lb-t I 
kaip greitai pamatė, kad A- 
nieriko* Lietuvių Tarybos di- j 
dėti darbai atliekami, prihu-1 
vo. j AVasliingtonų savus nt 
stovu* ntsiųsdami. Ir vėla ka 
talikai tautininkus iš nežinv-' 
bes | plačias politiko* sfera- 
int raukė, jiems ir vardų ir 
pažintis suteikdami. Tai ingi- 
jf. tautininkai vienytas prin-

Itt-fedAvfc, Ikv N. Y.
Dept. L 4 (177)

Dienoja.
Istorija prasidėjo nuo 1914 

į m. M-imų. Tautininkai nuo 
•1914 iii. seimo (liicagoje at- 
įsimkė, nes tikėjosi “klerika
lus” sutriuškinti, New Yorket 
tuo laiku seimų šaukdami. Jie 
|iaumtė salų silpnumų ir per 
du metu nieko kito nedarė, 
kaip “klerikalus" ėdė.

1916 metais katalikei išgavo 
Lietuvių Dienų. Jeigu tauti
ninkai būt jų išgavę, jie kata
liku lalkou nebūtų kvietę. Ka- 
talikai tautininku* pukvied- 
ir kaip džentelmonai pusę vie- i 
tų tautininkams užleido. Su-Į 
• idarė stipri organizacija. Jų 
pasigriebus, tnutininkai manė 
vinių situacijos viešpačiais.' 
Tad ap-dreiškuria vienybę su-[ 
-kabė. įvairiomis tnachinact-,

a



J. žardecki*tano par. svetainėje. Pirmiau

CICERO, ILL.

▲tam Bulgaitė
O. NauatadaiU
A. Grubliauska-
& Vingili* ........

V išvien yra viUia, kad clevr- 
landieėiai kada nor^ iilei« 
laikraMi krikV-ioniikai denio- 
krattikos pakraipo*.

Jie ėjo namon pasitenkinę 
muitų atstovybių nuveiktai* 
darbai*. *u augiteania dvasia, 
*u didesne vilėia, raukdami 
to» valandos, kuomet Lietuvos 
laisvė Im* visur užtvirtinta, 
o tuomet *au grįžti laimingai 
į savo boeių žemę.

Imikė prakalbų aekantieji 
nukojo:
Kun. H. J. Vaičnna* .. $20.00 
Chm Klimaitr ............... 10.00
Chm Ntantianrklenė ... 10.00 
J. Kaaiuna* ................... 10.00
A. Budaviėaitė............... 10.00
Mat. Mažeika ..................... 9.00
Rap. Baliauaka* (ii Kenosha.

rsaeckite it tai pi 
Mr. GEORGE BAV1CKI8,

BOX Žtt.
• COBEMIAGEN, DENMARK

Viifcje P..MU*. mnžj adr^e 
ir pribadykite kraao* ženkleli ul

;Dr. M.Stupnicki
: 3 i ūš So. Moroan Sireei

cnirjuKi. mnoju

Dr. S. Naikelis 
<nri»TTnjA» m mitu uu.v 

arta so. auiu«mi a««*
FtMme l>*VAre :o4J

jei Wta, sveėiaa) .. 
ie 1 Pov Vaitahi* .... Suvirę
fcitiJttl. ftltogeri* .... ur,



iuu. A. ZuBnkau<k®R, J.CHICAGOJE.
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Valdyta.

U BRIGHTON PARKO.
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DAR NEPASIBAIGĖ 
RINEJIMAI

k u-. I’u 
P. Marti

jau paskirta $!.5mM>«>. 
vienos žemė* nupirkimą* 
Šleinių* 8Kll,aM).

Nu ateinančiu pavasario 
įstaigos bu* statomo*.

Bilda viėaitė 
Jurienė ... 
č"r;Hin«ni* .
Ąibtnlil ... 

Kvaiša* ....

In, iinm orlaivio rei- 
ii-iio tyrinėjimai dnr 
ė. Kn-di<*n vis pn- 
įauji liudininkai. No

iiiitniimiimmiininiiiiiiiimiiiiimimniiiiiiimuaiiimniii

Skaitykite ir Platinkite “Draugą

14, 1818
darbo, nežiūrint ar tai vyrai ar

K CMCISOS UETOffl

kaorirh, M.

Trečiadienis, liepoe 30 d , 
tv. Abduias ir Senenas. Urvą*.

sustreikuoti 400,000 dar
bininku.

VALSTIJA PARŪPINS NAU 
JAS LIGONINES IR 

ĮBTAIGA8.

Viena ligoninė bui paliegu- 
ūems vaikams.

’ Plieno dirbtuvių darbininkų 
124 nt-kirio* unijos šiandie 
Italstmja gvneralio streiko rei
kale. Jei talsavtaas išri* pa
lanku- streikui, tuomet gab-s 
sustreikuoti apie 44MUKNI dar
bininkų. diriKinėių plienu in- 
ilustrijuje.

Tasai gencrelis streikas ren
giama- nigpjtiėio 20 dienų. 
Svarbiausiu* streiko tikslas i 
sustiprinti unijų pamatu*, ku
riuos šiandie darislaviai grisu 
ja. Nes daugel virtose darbda
viai prieš unijų norų darbi
ninkus atstato už prigulėjimų ■ 
prie Amerikos Durim Federa
cijos.

Streikas gali imlioti ir 
ĮCIiicagns plienu dirbtuvių 

(inry. Ind, Įilienu

prastai nsiriaktaaa Įvyki 
rytoj, liepos 30 A, 1818 «., 
7:30 vai. vakare, Dievo Apveis 
dos parapijos svetainėje, prie 
18tos gatvės ir Union avė., 
Ohicapoja.

BurbaitĄ atemaičiutė,
Kntenienė. P., Ekriičnė, A. 
Vaitkevičia, P. jocienė, 8. Jo- 
kiitauskis, F. Tunkevičius, A. 
Bartknitė, J. Kairi-, T. Žilins
kas, K. MtakisJ* Gotautaa, A. 
stulginakan, F. Kuprionh, 
Kun. Pnškanskaa, Al. Kaukai
tė. V. Stankui, M. Stočkiutė.

Vtartija notarė įgyti pMų 
taBėa ties l.ineoln ir Pulk 
gatvių, kur kituomet buvo 
Ciib tasvlmlininkų žaisiiuivii- 
tė.

Aat to* žemės ta* pastaty
dintai trys atskirta* valstiją 
įstaigon. Viena — ligoninė |m- 
liegustan* vnikam*. kita — 
aasų ir akių gydykla su «nr- 
dikalės kolegijos klinika: gi 
trečia — |»yeli<>|iatikams ligų-1 
ninė.

Tam tikrini iš valstijos ižtbi'ui^pritį. ........ ........... ..
Tik dirbtuvių darbininkų dėlžiu. 
at-

Kxtra smarinkiaaaa L. R. 
Kryžiumi šelpėjų skyriaus taa 
šiandie, liepo* 29. 7:30 vai. va- 
l:nre po re pijo- svetainėj. 41-tn 
ir Knirfield nvr. Visi nariai ir 
■inm Kvtrruuni wvm rautu, 
taipogi atsivrekit naujų narių, 
šiame susirinkime turėsim ap
tarti ilnug svnrliių reikalų 
kaslink drabužių rinkimo ir 
kitokių įlarln).

r < ’l__i■t

Keliolikos metų mergaitė 
(tara Dirrra. 1444 Rasher 
•Ve, norėjo pašildyti vamlen* 
■tatai. Kuonei tėvas ra «*> 
ttae sėdėjo seklyčioje, mergai
tė aeėjo virtnvėa ir tenai mė-

iiui stovi ui streikų.
Kuomet unijos baliotuoja 

Mreiko reikale, dirbtuvių kom- 
(Minijų atstotai mi dnrbininkų 
ntstovais nlluikn konferenci
ja*.. Ieškoma priemonių, kad 
išvengti to milžinišku streiko.

ta-m-* **■! '
M MOTOM ‘ fcrFRil.’

, cMa šnairu Ir tuojau* sek- 
I lyflon įbėgu mergaitė. Ant jos 
į tari drabužiai liepsnojo.

Tėvas nutvėrė nuo grindų 
patiesalų ir mergaitę mimiįmi. 
Prigesino lie|iMu*.

Bei toji taip smarkiai uįsie 
gė, kad vežant ligonini'-a mi
rė.

Niekas nežino, kaip uMdegė 
jos drabužiai.

Anų dienų netoli Gary grei- 
tari* traukini* užbėgo ant pra
važiuojančio skersai kelių au- 
tumobiliaus, knriuomi važia
vo 7 žmonės.'

Užmušta: K. L. Urt aa 
dukterimi ir Brietgke ra duk-

U! Ib. Fhi-rf šfi kita 
dukterimi ir Mr*. Brietgke ra
že!-ta.

Sužeistieji |inimtn j Mercv 
ligoninę, mieste Gary.

Lirpt* 21 <L čia atsibuvo in
dėnuos prakalbos Kalbėjo p. 
A. II. Mastauskaa. A. Ix T. 
pirm.. lai|M’gi ir Cesnulis. Pa- 
imsakojo daug indomių žinių 
iš Veikimo musų delegacijos 
|»rw Taikos Kanferraeijoa, 
Paryžiuje. Kalbėtojai padėko
jo tiems Iii toriams, kariu sa
vo aukomis prisidėjo prie gri- 
hėjimo brolių ir sesučių Lie
tuvoje. kurie neturi nei mais
to, nei drabužio.

Žirniui ų tavo pilna svetainė. 
Po prakallių rinkta aukos. Su
rinku 261 dol. Pasirodo, kad 
aHasuidikieėmi “rabytem" 
visus kolonijas ra auk suris.

Tautos Fomlo 31 sk. valdy
ta taria aeiu visiems aukotis 
jams.

Jeigu kas Įmtėiiiys kokias 
klaida*, malonėkit pranešti se
kančiu adresu, o klaidos tas 
|ia taisyt o*.

Prie namų statymu Inkilu- 
tas tęsiamas. Ihiiigiau šimto 
tuksiančių dnriiininkų mieste j 
hedarbiauja.

Sakoma, jog kar|H-nteriai 
jau sutinku vi-ų ne-utikimų 
reikalų Įiavesti arbitracijai, bi 
tik liikautn* butų atšauktas. 
Bet kontrektoriai nesutinka.

Seniau kmitrnktnrini norėjo 
arbitnicijo*. Bet ktirp-nterini 
nesutiko.

Tai laivo chicagirtis 
Jnck Kitam. .Ii* buvo viduti
nio ilgiu, tat *vi nė G5ll sva
rų.

Ilgu* įlietus jis tavo nu- 
saiiklmiias ]uin*liii Coney Is
lande, Nevr Yurke. Tenai ji* 
ir mirė.

Mirusiu tėvai gyvena (lii- 
eaguje. Ju lavinau ėin ta* 
imrvežtaa.

PAŽT0S DARBININKAI IR 
ALGOS.

AMERICAR WNIEI NNPUY

SUNKS SAUGOJO MIRŲ 
8108 LAVONĄ.

Mis. la-o Alveidia. 2|*24 I * 
deral gat.. |* r keliu- dienas ii 
buvo matoma kainą mini*.

Tų pučių de|iartanientiiiių 
minių gyventojai npie tų pm 
nešė {Milicijai.

Kuomet (Milicija mėgino 
iiieili į pagyvenimų, tenai »u 
• itiko -u dviem piktai- biilldo

Nesenai visiem* puMaa įlar- 
biniiiknm* visoj šalyj |mdidin 
tn užmokestis kiekvienam 
pridėta p> Ą1*n» dauginu |s*r 
■net u*.

Darbininkai tuo priedu ne|n- 
eilenkina. Nes tni Inša* jurė- 
je siunčiant tlntailinei brnn- 
gi-ny ls-i.

Tų pii|uižįst.i ir |mt» t’lii- 
< ugo* įsistos viršininką- t'nr 
Iii*-. .Ii* ėmė darbimtics iiž di 
de-m-* alga* ' tomis darbi
ninkam-. nuo žeminusiojo ligi 
nugšiinu-iojo.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO 8ENKLELIUS (W S S )

Z ukiilojų surašąs. Aukojo: 
J. Ijikoėeviėia..........825JJI)
Kun. lg. Altavičin. .... 15j0tl
Aeštakauskaitė.......... 10.00
An. Ik Haitis ................... 8.00
J. Lipinus ....................... 5.00
•• t. 
p. 
.1.
;•« 
J.
A. Stankus ....................... 5.00
AiL Str, tginskas................ 5.00
A. liūtais..............................5.00
J. -Joris ........................... 5.00
A. Kan-teklis..................... 5.00
ll. 1'iinknuskienė .................4.00

Pu 2 dol.: J. Tekume, K. 
Stepulioni*. J. Daunoras, V. 
iCelevičiu*. J. Smuksta. B. Pan 
knuskictiė. A. Pikelienė, F. |j>. 
pinsktis. A. Veiisiovns. A. 
Grįšim-. A. Beluiitč, A. Brito- 
žis. V. .Indelis,

Pu 1 dol.: J. Pajauskiis, I, 
Morkevičia. P. Petrulis, J. 
ttaudonis. J. Itainis. P. Jaru- 
cevičia. M. Kuprionia. St. Ju- 
cevičia. L. Jusiu*. K. Pajau
jis. J. K.-ineikis. J. Ijingvis. 
P. Strrekis. M. Žiras. I). Ja 
nušcviėia. A. Brnuži*, P. 1>ic 
kas, J. Tauku*, A. Dargia, J. 
Vaiku*. J. Jotis. S. Pivoriu- 
naitė. A. Straždas, A. Mauku*. 

|.l. Kudirka. J. Aliteris. O. Kri 
J. t i riši us, J. A. Vait- 

iplauskas, P. Vainora*, 
nikus. V. Pettuskevi.

.1. Gumulauska*. J. Kas- 
I* i naalv

Taip ly
giai yra tikri katagai Rymo- 
Katalikų Vyskupų Įšventinti 
ir jų paskirti j parapijas, ku
rie dariiuojasi Dievo garbei 
ir žmonių naudai. Tuo tarpa 
at _ * _ ta- d - * Xr ■IM, tllIKM MKTBMUIMU 
a—t-trt_ •---------- 1 <—— ar nKVMrta | Klfim*
žr> arte j tautiškM tažayčian, 
yra arte neišv-ntisti ir tokie 
pat laisvamaniui, kurie j nie
kų netiki, arta jri Uveatiati. 
tai kokių ten imterrtonų. ar 
atskalūnų. T«sl*4 tenai nėra 
nei šv. Mišių, nei tikrų Av. 
Snkramentų. Yra tiktai 
veidmainiavimas Ir apgavystė. 
Tislel katalikniim po sunkiąją 
nuiMiemę yra draodžiama įla- 
lyvauti tokiose |iamal<lose. nes 
įlalyvaudami priaideita prie 
išniekinimo šv. Apeigų, o to- 
kiems laisvamniiiams priduoda 
vilties, kad gal ir pavyks ka-. 
telikus apgauti ir prie naro 
partijos jntrnukd. Jri kata
likui neitų nei i ienas, tai Baž
nyčios priešui liautųsi steigę' 
tokia* neuležniukų kirkužes 
ir nebūtų tokių ravadžiojimų.

jonas saulys
36 metų amžiau, mirė 

28 d. Liepos. Paeina it 
kaimo Oaudikai&ų. Tel. 
žiu par., Kauno gub.

Laidotuvės bus Liepos 
(July) 30 d ii namų 4750 
So Hamlm Avė. , Ataros 
Vartų par. bažnvėia apie 
9 vai ryto
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