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Rasines Riaušes Chicagoje Chicagoje streikuoja
Keliolika žmonių nu
žudyta
%

Sumobilizuota valstijos
kariuomene
SUŽEISTŲ PILNOS LIGO
NINĖS.
Niekas negali pasakyti skaitliaus užmuštų.
Chicagoje siaučia
rasinės
riaušės. Baltieji kovoja ir žu
dosi su juodaisiais.
Riaušės prasidėjo sekmadie
nį, kuomet, kaip pasakojama,
juodieji mėgino įsibriauti bal
tųjų maudimosi vieton, ežere
ties 29 gat.
IŠ ten susikirtimai persikė
lė i juodųjų apgyventas mies
to dalis, ypač išilgai visos
State gatvės.
Kuone per naktį vienur-kitur kautasi.
Antrytojaus
riaušės atsi
kartojo. (Ji vakar vakare, lie
pos 28 dieną, kaikuriose vie
tose ėmė lieties kraujas Bal
tųjų minios užpuldinėjo juo
duosius, gi juodieji baltuosius.
Prieš riaušininkus panaudoi.

ta žymi dalis veikiančios po
licijos. Paskui jau neužteko
nei atsargos malšinti kruvinas
riaušes.
Daug poliemonų labai pavo
jingai sužeista.
Sveikumo
komisijonierius
mano, jog užmuštųjų busią ke
lios dešimtys.
Ligi Šiandie ryto buvo žino
ma 13 užmuštii (4 balti ir 0
juodi) ir apie 500 sužeistų.
Baltųjų minios, apsiginkla
vusios revolveriais, šautuvais,
vėzdais, plytomis ir visokiais
įnagiais maršavo gatvėmis ir
grūmojo kiekvienam juodam
žmogui.
Kai-karios nigerių apgyven
tos dalys atkirstos nuo miesto
centro, nes nupjaustyta telefo
nų ir elektros šviesos vielos.
Į kai-kurias pavojingiausias
vietas ant greitųjų pasiųsta ko
Ii šimtai valstijos
milicijos,
•šita ėmė patroliuoti gatvėmis.
Sumobilizuota kariuomenė.
Į miesto majoro Tbompsono
pareikalavimų, sulig guberna
toriaus įsakymo praeita naktį
sumobilizuota 4,000 milicijos.
Milicija pastatyta paskirtose
vietose ir laukia tolimesnių
įsakymų.
Milicija po gauto įsakymo į
pusvalandį gali užimti sau pa
skirtas vietas.
Majoro atsiliepimas.
Majoras Tbompson paskelbė
atsiliepimą į miesto gyvento
jus, kad šitie pildytų šalies
įstatymus ir miesto parėdy
mus, kad tų suiručių metu p r i 

silaikytų tvarkos.
Majoras
uždraudžia kelti
suirutes. Žmonių laisvė ir tei
sės turi but apdrausta. Kiek
vienas prasižengimas prieš tai
nebus toleruojamas. Bus imta
si kuoašt riaušių
priemonių
prieš riaušininkus, katrie už
traukia ant miesto didelę ge
di}.
Viena svarbesnių priemonių.
Kalbama, kad šiandie mies
to tarybos policijinis komite
tas tarsis pagaminti mieste
parėdymą atimti nuo gyventojų visus ginklus, kokius tik
kas turi savo namuose.
£>akoma, jog tasai parėdy
mas gal priešintųsi šalies
konstitucijai. Bet nepaprastos
priemonės gali but pavartoja
mos. Nes be to galima susi
laukti liūdnesnių pasekmių.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
24 ŽMONĖS NUŽUDYTA
RIAUŠĖSE.
Ligi vakar ryto Chicagoje
rasinės riaušės prarijo 24
žmones. Vakar riaušės buvo
persimetusios į
vidumiestį,
kur nužudyta du juoduoju.
Užvakar gubernatorius Lowden buvo apleidęs Chicago.
Keliavo į Omaha. Kelionės me
tu gavo pranešimą apie paki
lusias riaušes Chicagoje.
Tad specijaliu traukiniu jis
vakar sugryžo atgal Chicagon.
Gubernatorius
pažymėjo,
kad rasinės riaušės turi sus
toti. Pasakė, kad jei riauši
ninkų numalšinimui neužtek
sią valstijos milicijos, bus pa
šaukta federalė kariuomenė.
SUDEGINTAS VIENAS
GATVEKARIS.
Gatvekarių darbininkų strei
kas Chicagoje vakar prasidėjo
nebe trukšmo.
Ties 12 gatve ant Westem
a ve. apie 6 vai. ryto streikininkai ant bėgių atrado paliktą vieną tuščią gatvekarį.
Tuojaus gatvekaris užkurta.
Pašaukta gaisrininkai;^
Niekas, nei pati policija ne
gali išaiškinti, kaip tas gatve
karis ten atsirado.
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RUMUNAI SUMUŠĖ UNGAGATVEKARIŲ DARBININ
RIJOS BOLŠEVIKŲ
KARIUOMENĘ.
KŲ REIKALAVIMAI.

streikuojančių
Chicagoje
konduktorių ir
gatvekarių
motormanu reikalavimai to
kie:
1. 85 centai valandoje (vir
šutinių
geležinkelių
darbi
ninkams 87c).
2. Ta nauja užmokestis pra
sideda su praeito birželio 1 d.
3. B valandos darbo dienoje.
4. 6 dienos darbo savaitėje.
Kompanijų pasiūlymai:
1. 65c. valaidoje tiems, kat
rie šiandie ima 48c, gi kitiems
darbininkams 17c daugiau va
landoje.
2. 8 valandos darbo ir pu
santro laiko už " o v e r t i m e ' \
3. 67c. valandoje viršutinių
geležinkelių tiems, katrie šian
die ima 50c Oi kitiems po 17c
daugiau.
IIIHIIIIIIItlIlIlIlIlIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

VIS DAR STREIKUOJA
200,000 ANGLEKASIŲ.
Londonas, liepos 30. —
Deryshire apskrity j jau kuo
ne visose anglekasyklose at
naujinti darbai.
Bet Yorkshire apskrityj api^
200,000 anglekasių ir toliau
streikuoja.

Belą Kun paskelbė generalę
mobilizaciją.
Vienna, liepos 30. — Nesenai
ungarų bolševikų raudonoji
gvardija keliose vietose buvo
perėjusi upę Theiss, Ungarijoje, ir buvo užpuolusi neskait
lingą rumunų kariuomenę.
Rumunai buvo priversti at
simesti, palikdami bolševi
kams kelis miestelius ir so
džius.
Tarpe bolševikų pakelta ne
apsakomas džiaugsmas.
Praėjus porai dieną rumu
nai gavo pagelbos, susitvarkė
ir ūžtelėjo prieš bolševikus.
Ir kad davė, tai davė. Dauge
lis raudonųjų nespėjo pabėgti
atgal per upę Theiss ir paimti
nelaisvėn.
Dabar iš Budapešto prane
šama, kad po šitos nelaimės
bolševikai nusprendė sustip
rinti savo gvardiją.
Belą Kun paskelbė visų 17—
50 metų amžiaus vaikinų ir
vyrų mobilizaciją. Girdi, vi
siems reikia ginti sovietų res
publiką.
Bus. naujos skerdynės žmo
nių. Nes" kas nepaklausys to
įsakymo, tasai bus žudomas.
Tr kasgi čia gali klausyti bol
ševikų.

SMŪGIS LAUKIĄS AMERI kaikuriuose laikraščiuose at miją ir jo valdžią. Tas jiems
randa gana vietos pažymėti ir palengvina briauties Siberi
KONŲ KARIUOMENĘ
Vakar vakare pietinėj mies
prirodinėti apie bolševikų spė jos gilumon.
SIBERIJOJE.
to dalyj buvo pakilusi tikra
kų augimą.
Kadangi amerikoniška ka
anarchija. Jei baltieji kur su Reikalaujama atšaukti iš ten
Jie sako, jog bolševikų ar riuomenė šiandie ant Siberijos
čiupdavo juoduką, nepaleizdamija nuolat stiprėjanti, jog! geležinkelio atlieka poliemono
kareivius.
vo jo gyvo, arba palikdavo
bolševikai pasigaminanti už rolę, tad bolševikai pirmiau
primuštą, kuomet pamatyda
Washington, liepos 29. — tektinai karės medžiagos. Gi sia ir atakuos amerikonus.
vo prisiartinant policiją. .
Suv. Valstijų kariuomenė, a- jų tarpe susiklausimas ir dis
Galutinos jų išvados.
Juodieji tą patį darė su bal pie 10,000 vyrų, tegu bus kuo- ciplina — tiesiog pavyzdin
taisiais. Nei vienas nigeris va veikiaus atšaukta iš Siberijos. gas.
"Strategistų galutinos išva
kar nebuvo matomas gatve- Tokia čia yra armijos strateJie sako, kad, turbūt, žymią dos yra tokios:
kariuose arba viešose vietose. gistų opinija, nežiūrint jokių dalį karės medžiagos bolševi Kuomet bolševikų armija pa
diplomatinių tikslu, kokiais ta kai apturi iš Vokietijos. Ir sa sieks Omską ir sugriaus Kol
NAUJA REVOLIUCIJA
kariuomenė ten palaikoma. Tie ito, jog to niekas negali jiems čako valdžią, tuomet ameri
koniškai kariuomenei arba su
strategistai tvirtina, jog ame uždrausti.
HONDŪRAS RESPUB
rikonų su bolševikais kruvi Tvirtina jie, kad amerikoniš sau nelygiais prisieis mušties,
LIKOJ.
Siberijoje arba visai atsimesti Vladivosnas susirėmimas Siberijoje es kos kariuomenės
vadas, gen. Gravas, nei neapsi tokan.
San Salvador, liepos 30. — ąs neišvengtinas.
Kas tie strategistai, yra aiš žiūrės, kuomet bolševikai su
Amerikonų visa viltis japo
liepos 30. — Hondūras res
publikoj pakelta nauja revo ku iš jų sprendimo. Tai ne plieks Kolčako armiją, gi gen. nuose, katrie ten veikia su už
liucija. Šiuo kartu revoliucijai prielankieji gaivalai preziden Denikiną su kazokais privers grobimus tikslais.
Ir jei japonai bus įveikti,
vadovaująs gen. Lopez Gut- tui Wilsonui ir jo darbams. atsimesti pietų šonan.
Nes gen. Denikinas ilgas tuomet amerikoniškai kariuo
Tie gaivalai drįsta net tvirtin
ierrez.
ti, kad, esą, tuščias rusų naci- laikas neįstengia pasivaryti menei paliks du išėjimu: arba
jonalistų ir talkininkų darbas pirmyn, gi Kolčako armija pasiduoti, arba, jei bus laiko,
Rusijoje. Nes, girdi, bolševikai stumiama atgal Siberijon.
nudumti į Filipinų salas.
e%, stiprus ir jie visais fron
Užpulsią Siberiją.
Ką reiškia tokia propaganda.
tais įveiksią savo priešinin
Sulig tų " s t r a t e g i s t ų " nuoTokia propaganda čia turi
kus. Vadinasi, bolševikai ir moniavimo, šiandie Rusijoje
vietos tik todėl, kad leidžia
New York, liepos 29. — Gar amerikonams užduosią smūgį yra sekantis stovis.
sus belgų tautos patrijotas, Siberijoje.
1. Šiaurinė Rusija bolševikų ma* plestięs bolševikizmui net
kardinolas Mercier, kurs vasa Tie " strategistai'' dar smar rankose; pietinė Busi ja apsau šalies valdininkų sferose. Nes
ros pabaigoje lankys Suv. Val kiau ėmė darbuoties už atšau gota nuo talkininkų užplūdi priešbolševikiški žmonės ko
stijas, svečiuosis ir pas Chica- kimą kariuomenės, kuomet mo; gi vakarinėj Rusijoj bol panašaus netvirtintų, nieku ne
gos Arkivyskupą Mundeleiną. prezidentas Wilsonas andai ševikai susisiekia su Vokietija pakenktų prezidento Wilsono
Tokią žinią vakar parvežė paskelbė, kad ta kariuomenė ir kitomis jiems prielankiau- darbams.
Kiekvienam yra žinoma, kad
čia amerikoniškos kolegijos nebu s atšaukta, ir kuomet pra jančiomis šalimis.
Louvaine vice-rektorius, Peter dėta laisvanorių rekrutavimas
Vadinasi, bolševikai valdą mūsų šalies vyriausybė, pre
Joseph Strycker, kurs atkelia su tikslu pamainyti Siberijoj kuone visą europinę Rusiją. zidento Wilsono vadovauja
vo prancūzų garlaiviu La Lor- veikiančius amerikoniškus ka
2. Kadangi bolševikų tikslas ma, darbuojasi kaip savo ša
reivius šviežiomis spėkomis.
raine.
paimti savo rankosna visą Ru lies, taip viso pasiulio žmoni
Tiedu faktu tuos gaivalus siją, tad sekantis jų žygis bus jos gerovei.
Strycker čia atkeliavo su
Bet jo priešininkams nepa
rengti visą programą kardino padilgino dar labjaus pakelti pulties prieš Siberiją, kur vei
riksmą prieš vyriausybės po kia ir amerikoniška kariuo tinka kadir geriausia atlieka
lo viešėjimui.
litiką.
mas darbas. Todėl tik trukšmenė.
Kardinolas Mercier Ameri
3. Praktikoje bolševikai jau maujama ir mėginama paken
kon atkeliausiąs rugsėjo 15—
Ką sako "strategistai. » »
20 laikotarpiu.
Paminėti *' strategistai" net kaipir nugalėję Kolčako ar- kti tiems darbams.
Baisus daiktai dėjosi.

BELGU KARDINOLAS AP
LANKYS CHICAGĄ,

gatvekarių darbininkai
NEVAŽINĖJA GATVEKA
RIAI CHICAGOJE.
Šiandie, liepos 29, anksti ry
te Chicagoje sustreikavo gat
vekarių ir viršutinių geležin
kelių konduktoriai ir motorma
nai.
Streikas paskelbta 4 valan-,
dą ryte. Darbininkai visus
gatvekarius pristatė į remi
zas ir gatvės sustojo dundėjusios.
Šiandie
miesto gatvėmis
nardo tik vieni automobiliai.
Apie 15,000 darbininkų pa
lietė šitas streikas.
Unijos viršaičiai užrėkta.
Vakar per visą dieną sekė
ramios konferencijos darbinin
kų ir kompanijų atstovų su
State Public Utilities komisi
ja.
Konferencijose žymią intaką
darė ir pats gubernatorius.
Atrodė, kad viskas pasibaigs
kuogeriausiai.
Bet paskui pakilo nepasiten
kinimas darbininkų atstovų
tarpe, kuomet kompanijom pa
siūlė darbininkam* augsY-iattsią užmokestį 65c valandoje
be sugrąžinimo užmokesčio
už praeitu porą mėnesių.
Paskui gubernatorius darbi
ninkams pasiūlė pravesti re
ferendumą.
Vakare pertraukta konfe
rencija ir darbininkai sušauk
ta susirinkiman. Susirinkime
darbininkai nedavė savo vir
šaičiams nei aiškinti. Visi ėmė
šaukti: streikuoti!
Po pagaliau s nutarta išeiti
streikan 4 vai. ryto. Taip ir
padaryta. *

Ką sako miesto majoras.
Miesto majoras Thompson
sako, jog jis ligi paskutinės
valandos darbavęsis, kad su
laikyti streiką. Sakosi, jis ir
dabar veiksiąs kad apginti
piliečių teises.
Bet majoras pripažįsta, kad
jo nuskirtoji komisija beveik
nieko neveikusi. Praeitą savai
tę tik vieną susirinkimą turė
jusi. Paskui nieko nedariusi iš
grūmojančio streiko.
Streiko reikalais visas lai
kas rūpinosi State Public Uti
lities komisija. Komisija vei
kė sulig gubernatoriaus nu
rodymų. Pats gubernatorius vi
sas laikas buvo Chicagoje.
Gatvekariai nevažinės.
Kompanijos paskelbė, kad jos
neleisią važinėti nei gatvekariams nei viršutinių geležin
kelių traukiniams.
Gatvekariai
sutraukti
remizas ir tenai bus apsaugojami.
Niekas negali pasakyti, kas
įvyks toliaus.
Matyt, šiandie bus išjudin
tos visos jėgos, kad kuoveikiaus sutaikinti darbininkus
su kompanijom ir atnaujinti
komunikaciją.
Nes
dešimtvs tūkstančiu
darbininkų rlel tolumos neturi
priemonių pasiekti savo dar
baviečių.
Daugeliui prisieina samdy>
ties automobilius. Automobi
lių savininkams šiandie tikra
pjūtis.
Bet daugeliui žmonių į dar-,
bą prisieina pėstiems pūškuo
ti.

ŽEMESNYSIS KONGRESO TEISINASI GRAFAS KARO
BUTAS EIS ATOSTOLYL
GOSNA.
Jis buvęs priešingus bolševi
Senatas darbuosis taikos su
kų valdžiai Ungarijoje.
tarties reikale.
Vienna, liepos 30. —Ungari-.
Washington, liepos 2^ —Že jos respublikos buvęs laikinas
mesnysis kongreso butas va prezidentas grafas Karolyt,
kar padarė rezoliuciją, sulig kuris šalies valdžią pavedė
kurios atstovai pertraukia vi bolševikams, ir kuris šiandie
sokius darbus ir pasiliuosuoja Čekijos sostinėje Pragoję "SEG
prieš apleis^H
atostogoms vienam mėnesiui— areštuotas,
nuo rugpjūčio 4 ligi rugsėjo Ungariją paskelbęs raštą.
9 d.
Tuo raštu grafas teisinasi,
Tuo visu laiku senatas turės jog jis nenorėjęs šalies val
savo posėdžius. Taikos sutar džios pavesti bolševikams, bet
ties klausimas senatą palaiko buvęs darbavęsis už koaliciprie darbo.
jinį kabinetą.
Girdi, socijalistai jį buvę
PACIFIKO LAIVYNAS PER kalbinę sutverti naują kabi
SIKĖLĖ PANAMOS
netą jam pirmininkaujant.
PERKASU.
Bet, sako, tie paty s socija
listai jam nežinant tuo budnr
Iš Panamos plaukia į San gaminę dirvą bolševikams.
Diego.
Kuomet ji* rezignavęs su
tikslu sudaryti naują kabinetą^
<
Washington, liepos 29. — S. tuojaus bolševikai ir apvaldę
V. Pacifiko karės laivynas valdžios ofisus.
parsikėlė Panamos perkasu ir
PASIBAIGĖ DOKUOSE
plaukia į San Diego, Cal.
STREIKAS.
Persikėlimas atliktas veikiai
ir tvarkingai, išėmus vieną ne
Liverpool, liepos 30. —Vie
laimę.
tos dokuose pasibaigė darbi
Vienam karės laive eksplio- ninkų streikas. Lšdalies darbi
davo boileris, nuo ko žuvo 6 ninkai laimėjo.
vyrai.
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gyvai užmegsti tvirtus ekono
minius santikius su Ameri
kos Valstybe. Jeigu sutiktu
Turime gerą išteklių šių knygų:
mėte dėtis prie Lietuvos Ūkio
,
30e.
\
Banko, tai praktiškai many X. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę
15c«
Mes, lietuviai katalikai mok fondą. J i gerai suprato, kad tumėm šitaip butų galima ta 2. Patarmės Moterims
3. Krikščionybė ir Moteris
J
5c.
sleiviai ateitininkai, tiesiame fondas tai pamatas, kuris ga įvykdin^i: už Jūsų surinktuo 4. Gyvenimas Šv. Stanislovo
20c
jums savo ranką, norėdami už- lės išvesti mūsų moksleiviją, sius pinigus perkate mūsų 5. Girtuoklio Išpažintis
20c.
megsti su jumis tamprjus ry sunkiose valandose jai pade banko akcijų ir tuojau stei C. Katra Beišmanė! Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La
šius. Bendri mūsų tikslai—vi dant, prie mokslo. J i priėmė giate "Lietuvos Ūkio Banko"
bai lengva sulošti
5c.
sa atnaujinti Kristuje, iškovo fondo idėją, ją ryžosi vykini skyrių Amerikoje (mums iš- ,7. Marksas Antrasis
8c.
rodytų
geriausia
N.
Y.)
JUSTI
ti Lietuvai laisvę, artina mus, ir sudarė komitetą.
8. Ara yra Dievas!
5c.
nors tolima, plati jura skiria.
Svarstydama mūsų organo surinktieji pinigai, kiek bua 9. Giordano Bruno
. ' . , . . 6c.
Karštas vienybės troškimas klausimą ir pripažindama jo Jums reikalingi, lieka pas Jus 10. Koperninkas ir Galilėjus
5c.
turi pergalėti šią kliūtį ir mes svarbą moksleivijos gyvenime, Amerikos skyriaus apvartai. 11. Į socijalistų rojų
5c
turime susižinoti, turime už- nutarė patiems ir leisti. Buvo Pakolei Lietuvos Valstybė ne 12 Socijalistų norai ir darbai
5c
turės
savo
valiutos,
o
Vokieti
megsti artimesnių ryšių, turi sudarytas redakcijinis komite
13. Revoliucijonierių tarpe
5c
me susipažinti su savo veiki tas Vilniuje. Dabar šiomis die jos valiuta dabar labai žema ii 14. Apie Apšvietę
25c
mu, artimesniais tikslais i* nomis turi išeiti mūsų organą nepastovi, tai Amerikai ski Dangaus Karalių ė, padavimai apie Šv. Paną Mariją
75č
juos subendrinti. Šis mūsų 1 ' Ateitis' • pačių moksleivi • riamos Lietuvos Ūkio Banko Teisių Vadovas ii patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
akcijos gali būti išleistos Alaiškas tai pirmoji pastanga. leidžiamas.
imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
merikos
dolieriuose
.
Žinoma,
Tikimės, kad ji bus ne be pa
Ateitininkų
organizacijos
dalykus
50c
sėkmių.
20c
kuopų veikimas eina visoj Li( tos akcijos bus branginamos ir Daina be galo
Lietuvoje. Mums priseitų r u Scenos įvairumai
*
40c
Dar esant lietuvių mokslei tuvoje. Mes gaunam žinių, kad
pintis gauti iš Lietuvos Val Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
Telefonas McKinley 6114
vijai Rusijoj Ateitininkų orga net bolševikų užimtose dalyse
Vėl tas pletkininkas. nizacijos buvo daromos pa ateitininkų kuopų veikimas ei džios leidimas pridėti mūsų
lomas teatrų mėgėjams. Kaina
20c
įstatuose vieną, antrą § §, del Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c
Paryžiuje sėdi netik tautos stangos, kad susisiekti su savo na. Tiesa, daug mūsų draugu
35c
atstovai, bet, matomai, ir plet- broliais—Amerikos jaunuome stojo į Lietuvos kariuomenės Amerikos skyriaus, pavyzd Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto
kininkų delegatas. "Tėvynės" ne. Tos pastangos dalinai vy eiles, ginti tėvynės laisvę, mū žiui: kad apsaugoti L. U. B. Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
čių mylimą rūtelę
15c
redaktorius su juo susirašinė ko, nes iš Amerikos " Vyčių" sų kuopų pajėgos kiek suma Amerikos skyriaus operacijas,
35c
ja. Nors tojo ilgaliežuvio var gavome laiškų. Juose buvo ga žėjo, bet dvasia nepuola ir išleidžiama tiek tai akcijų A- Auštant. Eilės J. Mikuckio
25c
do neskelbia, bet šventai jo lima patirti, kad Amerikos mes tikimės, kad netolimoje merikos dolieriuose. Lietuvos Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio
,
15C
išmislus savam laikraštyj re- jaunuomenė giliai užjaučia ateityje mes galėsime laisvai Ūkio Banko skyrius Ameriko Vamzdys. Eilės
veiktų
prisilaikydamas Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio
korduoja. Taigi jis ir užreiš- mūsų reikalus ir net ateitinin kvėpuoti, mūsų tėvynėje ne je
j e knygoje
80c
bendrųjų Amerikos Valstybės
kia, kad '"Taikos Delegacija kų susišelpimo fondui sūrini bus nei vieno priešo.
10c
įstatymų apie bankus ir kredi Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties
labai džiaugias, kad Chicagos tos tam tikros lėšos. Bet grj
Draugai!
Mes
tikimės,
kad.
Lietuviy su lenkais seimas nusisekė". Tik jau!
50c
tą. Jeigu jau formaliai sulig Revizorius, penkių veiksmų komedija
Jus
remsite
mus
kuo
galėsite.
žus Lietuvon tie ryšiai nutru
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry
bendrųjų
Amerikos
Valstybės
Mums rodos, kad jeigu dele
kovos ir rusai.
Jus, kaip gyvenimas parodė,
ko.
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu
55 c
gacija tame tautininkų seime
įstatymų
nebūtų
leidžiama
įs
45c
1918 m. gruodžio mėn. Lie sušelpsite mūsų fondą, palai teigti L. U. Banko skyriaus, Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui
Lietuvos politika pergyvena j b u t l J huvus[y
n e t a i p kalbėtų.
50c
tuvoje įvyko bendra ateitinin kykite organą. Jus duosite ži tai dar gal butų galimas ši- Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų
naują kryzį. Iš pirmųjų dvie- K u o - i s n u s i s e k ė ?
nių iš savo veikimo, palaikysi
Sudiev—mazurka.
40c
jų ji išėjo pergalėtoja. Pirma Netikime, kad delegacija ne kų konferencija, kad aptarus te ryšius su mumis ir tuo bū tokis išėjimas: Jųs tveriate Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas
70c
is, vokiečių užsimojimas pa- tik labai, bet nors kiek iŠ organizacijos ir kitus reika du mes įstengsime įvykinti sa Amerikoje savystovį Banką,
DRAUGO ADMINISTRACIJA,
obti Lietuvą, nepasisekė, vo- tautininkų seimo džiaugtųsi. lus. Ši konferencija sudarė vo obalsius gyvenime—visa at mes-gi Lietuvoje. Kad surišti
CHICAGO, ILL.
įečiams
karę pralaimėjus. Tai bus tautininkų pletkinin , naują ateitininkų centralę or- naujindami Kristuje ir iškovo abudu banku stipresniu ryšiu, 1800 WEST 46-th STREET,
tai Jus bankas išperka dide
taio antrojo, rusų bolševikų ko Paryžiuje išmislas. "Dar- S T ^ - . .
V^Or^^^ dami Lietuvai laisvę.
lę mūsų banko akcijų dalį, o
ptpludžio, Lietuva savomis bininkas' paskelbė vieno vei Tarybą Vilniuje. Įsibriovus
Mūsų bendri tikslai, bendri mes Jūsų banko. Akcijas turė
4, 13). Ką viena nebūtų pa
fegoniis atsikratė . Lietuvos kėjų Europoje laišką, kuria bolševikų armijai į mūsų val pienai, turi būti bendrai vyki
dariusi su šimtu metų, tą ki
tų pirkti ne pavieniai asmens,
ftuna, narsi kariuomenė ste me štai kas apie tautininkų stybę ir užėmus sostinę, atei nami.
ta suskumba atlikti keturisyk
vieno ar antro bankodalininkai
buklus darė, iš Lietuvos rusų seimą rašoma: "Priešai pui tininkų Centro Taryba kaip ii
Pėtnyčioje, 25 liepos teko trumpesniu laiku,
Mūsų jaunos pajėgos dar bet bankas kaipo toks,kaipo ju
ordas išgindama. Dabar atei kiai "seimą' panaudoja prieš nustojo veikus: dalis narių li
silpnos, dar mums sunku yra ridinis asmuo. Mums labiau pri būti Šv. Kazimiero kapinėse, j š v K a
na eilė persiimti su dviem Lietuvą! i r be 'Chicagos sei ko Vilniuje, kiti išvažiavo
visą užbrėžtą darbą vykinti, imtinas ir remtinas pirmas bū Ilga eilė nuliūdusių seserų n u o l v' n e zimiero seserų vieLietuvos
nepriklausomybės mininkų' turime tokių, kurie Kaunan ir kitur. Dabar susi
mirštančių nuošimtis
bet vis tik tikimės, kad kartu das—skyriaus įsteigimas: auk rimtai žengė paskui kryfcų.!
1
priešais — lenkais ir senosios griauna mūsų reikalą už pini rinkę daliai Centro Tarybop
su Jumis pasekmingai galėsi štesniais ryšiais susirišus bus Paskui jas ėjo Chicagos lietu labai mažas: per 15 metų tik
ideologijos rusais.
gą gaunamą iš priešų!'"' Neti narių ir papildžius savo skai me tęsti savo darbą ir žengti ir darbas pasekmingesnis. Lie vių dvasiškija, ant galo pras dvi. Bet darbštumo vaisingas
greitumas atsako minėtiems
Lietuva šventai tikėjo ir ti kime, kad delegacija iš tau čių, ji pradėjo veikti Kaune. pirmyn.
tuva ūkio šalis ir Ūkio Bankas tas juodas karsfas. Kunigo L
ki saviems teisvbės reikalavi- tininkų seimo džiaugtųsi, kaip Ši Taryba rūpinsis visais atei
Ateitininkų Centro Tarybos be abejonės turės geros atei Albavičiaus vedama procesi Išminties knygos žodžiams.
Bilekas.
mams. J i taipgi tvirtai tikėjo džiaugias priešai, nebent, ji tininkų organizacijos reika
J. Masiliūnas, Pirm.
ties. Jus pradėdami rinkti pi ja liūdnai giedojo "Benedicalijantų skelbiamiems princi priešų eilėn atsistotų, kas yra lais.
A. Endziulaitis, Sekr.
nigus, geriau už mus suprasite tus". Tai buvo atsisveikini
pams. Pas juos savų nelaimių, negalimu daiktu.
Konferencija atydžiai svar Kaunas,
kokią svarbią rolę bankas at mas su seserim, užbaigusia že
kentėtų neteisybių ir* skriaudų
Kadaise buvo skelbiama, stė Ateitininkų susišelpimo Gegužio 2 d., 1919 m.
vaidiną ekonominiame gyve mės vargus.
paguodos ieškojo. Kuomet \y- kad Gabrys dirba su vokie
nime. Mes-gi iš savo pusės, Norėjau patirti jos gyveni
Kalvarija, Suvalkų gub. Ko
liugingi ir imperialistiniai čiais, po tam su bolševikais,
kaipo Lietuvoje gyvenantieji mą. Štai ką sužinojau. Ona respondencijų iš Kalvarijos
lenkai Lietuvon Įsiveržė, oku gi dabar "Tėvynės" uolus
ir gerai žinantieji dabartinius Kvedaravičiūtė gimė Pensil- labai retai galima patėmyti;
puodami sostinę Vilnių, lietu informatorius sako, kad jis
jos reikalus, norėtumėme tik vamjos mieste Mont Carmel 29 ar iŠ čia taip nėra ko rašyti,
viai tikėjo, kad alijantai mato dirbąs su lenkais. Ir netik tai.
tai į vieną atkreipti Jūsų do birželio, 1804 m. Pabaigus mo ar tik nėra l a m rašyti — ne
lenkų neteisybę ir lenkų ka Esą, su Gabriu išvien veikią
mės, būtent: Jus daug dau kyklą, dvidešimtus metus ei-' žinau. Nors, tiesą pasakius,
riuomenė iš Lietuvos šiokiu ar pp. Mastauskas ir Česnulis!
giau patarnausite Lietuvai i- dama 13 sausio, 1914 m. įstojo visa buvusi mūsų inteligentija
Lietuvos
Ūkio
Bankas
Lietu
karo
nuvargintų
ga
mažiau
tokiu būdu bus prašalinta.
Dyvų dvvai! Nei .p. Mastaus
kurdami Amerikoje stipresnį į Šv. Kazimiero vienuolyną. išsislapstė, kur tai išvažinėjo,
voje.
svetimų
valstybių
pagelba.
Sustiprėjus lietuvių kariuo kas, nei p. Česnulis, nei kas
Lietuvių Banką, kuriuo galė Gražiai atlikus probaciją ir
rodos kad jos ir visiškai nebe
Mes
daug
tikimės
iš
Amerikos
menei, išvijus bolševikus, Lie kitas Amerikoje nežino, kur Kaip geriau daryti su čia or
tų pasitikėti platesnė visuo pilną novicijatą įžadus padarė
buvo, todėl ir nustota laikraš
tuva pareikalavo vokiečių iš tuo tarpu Gabrys randasi ir
ganizuotu Lietuvoj, Žemės Valstybės ir tenai gyvenančių menė, negu surinktuosius pi 15 rugpjūčio, 1916 metų.
čiuose apie Kalvariją rašyti
Lietuvos piliečių.
Lietuvos išsikraustymo. Vo ką jis veikia. Žinome tik tai,
Banku.
nigus parveždami Lietuvon.
Tą patį rudenį pradėjo mo- Šią savaitę labai nepasisekė
kiečiai priversti buvo išsinė ką Gabrys skelbė savo laiškuo
Esame sužinoję iš p. Pakš Jeigu tinkate su mumis dė
(Per mūsų rankas siųsta to, kad Tamsta stovi organi tis, tai prašome »kiek galima kintoįauti Chicagoje Dievo Kalvarijos vagiams, ir skai
šinti. Lenkai surado naują pre se. "Tėvynė" gerai žino,
tekstą Lietuvos gilumon verž koks Amerikos lietuvių atsine- kun. J. Žiliui laiškas nuo Lie zuojamo Lietuvai banko prie greičiau pranešti per Lietuvos Apveizdos parapijoje. Chica tau reikalingu parašyti apie
tuvos Ūkio Banko steigėjų. šakyje, taigi šiuo reikalu ir pasiuntinybę Šveicarijoje, kiek gos oras jai buvo per sunkus. tai į laikraštį. Kalvarijos m.
tis. Jie skelbė, kad jie vysią- šimas į Gabrį.
Ateinančius 1917 m. mokslo pil. kalvis T. ir jo draugas,
sis paskui vokiečius! Tikslas
Skaudu išvadas daryti. Plėt- Manome, niekam nenusikalsi kreipiamės į Tamstą. Norėtu-' surinkote pinigų ir kokiomis
metus ji pradėjo Šv. Kaži pasivadinę save žemės pirkaiškus — okupuoti visą Lietu kininkams Paryžiuje prie de me, o pasitarnausime tą laiš mėm Tamstos prašyti ar neat sąlygomis rastumėte galimu
miero parapijos mokykloje liais, pasileido eiti per kaimus,
paskelbdami
spaudoje. rastume te galimu pasiūlyti
vą.
legacijos sėdint ir jiems liežu ką
• • r i Philądelphijoje. Tečiaus i r ten neva ieškodami žemės pirkti.
Lenkai peržengė laikinąją vauti, partyvųjį darbą varyti Red.)
Jūsų pajininkams prisidėti su ', , • i ]
stoti kartu su mumis i bendrą .
.,, ,
., .
~
Bet tikru jų noru buvo — kie
demarkaeijinę liniją tarp lie leidžiant, neišvengtinai gali Lietuvos Ūkio Bankas
rinktais pinigais, o kas gali ir atstatymo mūsų brangios Lie
jos
nepasitaisė.
antrųsveikata
metų dirbusi
turėjo Pusliau no arklius išvesti ar ką kitą
tuvių ir lenkų kariuomenių. sumažėti pasitikėjimas dėle- Vilniuje
darbu, prie mūsų steigiamojo tuvos Valstybės darbą.
Lietuvių kariuomenę pastojo gacija Paryžiuje.
Lietuvoje "Lietuvos
Ūkio Laukdami Jūsų malonaus tis. Plaučių liga buvo įsiga nakties, laike "nupirkti™. Ir
J. M. gerb. Dr. kun.
ot kas atsitiko. —- Tiedu "pirk
lėjusi.
lenkams kelią. Lietuvos val
Tai negali kenksmingu būdu
Banko". Iš Lietuvos valdžios
atsakymo, pasiliekame su tik
Jonui Žiliui Amerikoje.
Ligos kankinama nuvyko į liu" perėję keletą kaimų, vis
džia aiijantams nusiskundė. A- neatsiliepti ant Lietuvos reika
konsesija gauta ir banko įs
Scrantoną. Tenykščių seserų klausinėdami žemės pirkti, nu
lijantai įsakė lenkams paliau lų. O gal "Tėvynės" ir jos Didžiai Gerbiamas Tamsta!
tatai finansų ininisterio vasa ra pagarba
ti veikimą, bet neįsakė iš Lie pletkininko to ir norima?
Kuriasi nepriklausoma Lie rio mėnesio 16 dieną, 1919 m. "Lietuvos Ūkio-Banko" įs prižiūrima ligoje ilgai ir važiavo rodės, savo keliais.
sunkiai sirgo. Galutinai mirė Sulaukę-gi vakaro, nudūlino
tuvos išsikraustyti, naujos dotuvos Valstybė. Jos gyvybė patvirtinti. Pradžiai pamatinis teigėjų vardu.
22 liepos, 1919 metų. Tą pa nužiurėtorf vieton — Kamšų
markacijinės linijos neužbriežROCHESTER, N. Y.
prigulės nuo mųs pačių: kiek banko kapitalas du milijonai
A. Stulginskis, tyrusi Generalė Viršininkė nu kaiman pas ūkininką Stanulį,
dami.
pajėgsime karo nuvargintą,' auksinų (arba markių, nes
Jonas Vailokaitis,
važiavo į Scrantoną ir iš ten nuo kurio pareikalavo 2,000
Lenkai tuo tarpu nesnaudė.
(Telegrama.)
jnualntą, alkaną Lietuvą at- auksinas, tuom tarpu pakolei
rublių; visą gi jo šeimyną,
Valstybės Tarybos Narys. parsivežė brangų lavoną.
Lietuvių
kariuomenė laikė
pildyti, kad galėtų sveikai ir nėra savo valiutos, prilyginNaujas užmanymas.
gąsdindami ginklais, suvarė į
Suvalkus iki Augustavo ka
Visas
nabašninkės
gyvenimo
sklandžiai veikti kiekvienas tas markei) Vieną milijoną
Kaunas, geg. 5d., 1919
nalo. Lenkai varėsi savo vei- Per prakalbas nedėldienio va Valstybinio organizmo sąna- auksinų įsteigėjais banko jau
turinys išreiškiamas trumpu kampą ir' liepė laikyti rankas
Antrašas: Vilnius, Jurgio
lfimą į šiaurę praplėsti. Pas kare surinkta 1,000 dol. kaipo rys. Lietuva organizuojasi. Jos j turi surinkę, greitu laiku tur
sakiniu: ji buvo darbšti ir ra iškėlus. Besiderant jiems su
kiausios žinios praneša, kad auka Lietuvos Valdžiai parė piliečiai aplinkybių verčiami j but pavyktų surinkti ir antras prospektas, No. 21.
mi, maloni, kantri ir maldinga. šeimininku, pamiršo apie sto
lenkams pasisekė alijantus in- mimui Lietuvos Kariuomenės turi ginti savo nepriklausomy- milijonas, nes karas viską atKaunas, Laisvės Allėja 80-2. Ne visi moka suprasti to saki vinčius kampe, kurie, tuo pa
tikinti. Pastarieji Suvalkijoj kovoje u i mūsų tautos laisvę. bę kardu rankoje, bet kad dar- ėmęs davė daug popeiinrų pi
nio reikšmę. Labai retas kas sinaudoję, skubiai paspruko ir
užbriežė naują demarkaeijinę Kalbėtojais buvo: kun. J. Ka- basi gerai eitų, Lietuvai tuo nigų. Mums svarbu ne tiek pi
pajiegia taip gyventi, ka<i iš pranešė kaimynams, o tie, su
RED. ATSAKYMAI.
liniją, einančią į šiaurius nuo sakaitis, J. Rickis ir S. Kli- jau reikalinga ekonominė pa nigai, kiek stiprus ryšiai su
pildytų šitas penkias dorybes. bėgę "pirklius" suėmę ir nu
gabeno Marijampolėn.
Suvalkų miesto.
madtis, kareivis — visi vieti gelba. Mums žemiau pasirašiu Lietuvos piliečiais, gyvenan
T. F. 67 kp. Valdybai (Ro
Jaunas mirė šv. Kazimieras.
"Lietuva*' Kaunas.
Lietuvai daroma skriauda. niai. Aukų rinkimas tęsis per siems ir rupi ši pastaroji. Lie čiais Amerikoje. Mes giliai e- selande, 111.) Apie pp. Mas- Dvi pirmos Kazimierietės taip
Atimama Suvalkai, kuomet šią savaitę ir ateinančio nedėl tuvai reikia, ir duonos ir ap šame įsitikinę, kad tiktai per tausko ir K, Česnulio ^prakal gi jaunos persiskyrė su šiuo
lenkams paliekama laikytis dienio vakare bus užbaiga su taiso, ir mašinų ir įrankių že Amerįkos lietuvius, kaipo ži bas ir aukotjų T. F. surašąs pasauliu. Šventas Raštas sako:
PIRKITE KARĖS TAUPYVilnių ir Gardiną. Lietuvos prakalbomis.
mei dirbti ir daug ko kito. nančius vgerai vietines sąlygas, tilpo "Draugo" 171 nura. Tai "Greitai pilnybę pasiekiant at
MO MMKLEIJU8 (W.SA).
rubežiai kas kart siaurinami
Kun. J. Kasakaitis. Trumpai tariant, jai reikalįn- gali pavykti ^mums tinkamai, gi nebūtų reikalo atkartoti.
piliįė lailįų daugybę" (Sap.
su ailkia lenkams fayoriiacija. Tokia taktika yra lošimas
į Kolčako rusų kortas. Tieji
L l T l i r A N I A N DAILY FRIEND
laukia, kuomet lietuviai, len
PublUht-d Daily Escept Sundays by
DRAUGAS PUBLISHDfG <X>., Inc., kų prispausti, negaudami rei
1800 W. 40tB St., Chioago, mtnots. kalingos paramos iš alijantų,
TERMS OF SUBSCRIFTION
One Year
$5.00 bus priversti ieškoti susitari
Six Months
$3.00 mo su rusais. Tokio momento
Thursday's Edition
$2.00
Kolčako rusai laukia su gata
At !CEW8-STANDS 2c A OOPY
vu Lietuvai pasiulijimu — au
Advertlstng rates on applicatloti
tonomija po rusais.
LDETirVIV KATALJKV DIENRAŠTIS
Tokių nuovykių akyvaizdoje, Lietuvoj ne dvasios nu
apsireiškia. Nesu
Eina kasdieną išskyrus nedėldieuius. puolimas
PRENUMERATOS KAINA:
laukdami iš alijantų nepri
Metams
$5.00
klausomos Lietuvos pripažini
Pusei Metu
$8.00
obalsis, kad
Prenumerata mokasi iškalno. Lai mo, susitvirtino
kas skaitosi nuo užcirašymo dienos %ne ant savo spėkų pasitikėti te
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas galima. Lietuva nuo krašto iadresas. Pinigai geriausia siųsti išper- ki kraštui
bruzda. Geriau
kant krasoje ar exprese "Money Order"
garbingai žūti, negu dvasios
arba įdedant pinigus į registruotą
silpnybėje sutikti svetimą jun
laišką.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. gą amžiams užsitraukti.
1800 W. 46th St., Chicago, III.
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Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai!
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ORJUGAŠ

Taip-pat bus renkamas dele
gatas į seim$.
Liepos 23 d. L. Vyčių 79
Valdyba.
kuopa laikė susirinkime. A.
part kitų nutarimų, verti pa
DUQUBSNB, PA.
žymėjimo sekantieji: surengti
Kaip matosi, tai duąuesniešaunų
išvažiavime,
Rajale
Oak. Išavažiavime galės da čiai nuoširdžiai darbojasi. J a u
lyvauti netik vyčiai, bet pa sausio mėnesyj čia susitvėrė
rūpi jonys, choristai ir šiaip iš S. L. R. K. A. 102. kp. Ap
katalikiškų draugijų nariai, švietus ir Dailės teatrališkas
taipgi kviečiame ar kitų kolo skyrius, o dabar susiorgani
nijų vyčius. Kviečiame visus zavo ir choras, kurį veda p-as
rengties į šį išvažiavimą, nes K. Sabonis. J a u pradėjo mo
tai bus pirmas tos rųšies pa kinti ir turėjo keletą repetici
silinksminimas tyrame ore. Iš jų. Taip-gi rengiasi prie vakaro-kencerto, kuris bus rugsėjo
važiavimas bus 10 d. rugp.
20 d. Bus sulošta " K a s Bai
Norintieji dalyvauti šitame lys,' dviejų veiksmų komedi
išvažiavime, malonės paskirto- ja. Bus dainų ir deklemacijų.
je^dienoje susirinkti prie Šv. Vakaras įvyks Carnegie sve
Jurgio bažnyčios, iš kur spe- tainėj. Tat išanksto visus ducijaliars
automobiliais visi auesniečius kviečiame reng
linksmai t r a u k s pikniko vie ties tan vakaran. Katalikiš
ton. Mokestis visiems prieina kam veikimui randasi nemažai
ma.
ir kliūčių, tečiau nežiūrint to.
Butų smagu, kad šiame jau darbas varomas pirmyn su ge
nimo išvažiavime dalyvautų romis pasekmėmis.
visi Detroito lietuviai-kataiiČia buvp susitveręs laisva
kai. Jei oras bus gražus, tai. manių choras, bet pasirodė,
beabejonės, piknikas pavyks. kad tas choras jaunimui nėra
naudingas.
Todėl
pradėjo
Rengimo Komisija.
krikti: kožnas savu keliu eiti.
Iš sykio tas laisvamanių cho
DETROIT, MICH.
ras turėjo pritraukęs būrelį
S. L. R.-Iv. A. 171 kuopos jaunimo, bet dabar pamatė,
šeimininis išvažiavimas yra kad tas choras ne dailei sut
rengiamas 3 d. rugpj. Rojale vertas, bet varymui bolševikiš
Oak. Pradžia 1 vai. po pietų. kos propagandos. Tikimasi,
Važiuojant į tą vietą, reikia kad jaunimas, kuris buvo
imti Pentiak Lokal karus. No prisidėjęs prie laisvamanių,
rintieji dalyvauti tame pikni >usipras ir pereis į Apšv. ir
ke prašomi savo mokestį pri Dailės teatralį skyrių bei cho
duoti ne vėliau 1 d. rugpj., t. re. Tėvams patartina neleisti
y. pėtnyčios p. K. Abišalai, savo vaikams dėties su laisva
204 Cardoni ave. arba 8. Ci- maniais, t. y. prie ją choro.
bnlskiui, 441 Philadelpliia a w . Yra tikrai katalikiškas cho
Tat visi detroitiečiai rengki ras, j kurį leisti savo vai
mos į šį šaunų pikniką. Lai kus mokinties dainuoti; taipgi
šis mųs pirmas šeimininis iš ir kitko lavinties, nes tam tiks
važiavimas būna skaitlingiau lui bus paskirti vakarai. Lais
sias ir pasekmingiausias.
vamaniai jaunimo netik neiš
Rengimo Komisija.
lavins, bet dar išves iš doros
kelio, įskiepys
neapykantą,
DETROIT, MrCH.
prieš bažnyčią ir tt. Jaunimas,
Rugpj. 1 d., t. y. Pėtnyčios norintis prisirašyti prie kata
vakare bus mitingas Tautos likiško choro, lai atsilanko
F. 93 skvrio Ir L. R. Kryžiaus ketvergo vakarais į Carnegie
svetainę 8:00.
šelpėjų. Visi nariai atsilankyValdyba.
kit ir atsiveskit naujų narių.

SKAITYTOJI! BALSAI.
Nezaležninkai Chicagoje.
]vairųs Kristaus įstatytos
Katalikų Bažnyčios priešai be
dieviai, laisvamaniai, socijalistai ir kiti
stengiasi ją su
griauti ir nuo jos lietuvius ati
traukti. Daug žmonių jie ati
traukė nuo tiesos, ištvirkino,
bet veizint į jų pastangas ir
norus, tat išrodo maža. Kokių
tai jie priemonių nevartojo?
Lietuviai atsimena gerai, kaip
Dr. Šliupas važinėjo su Demskiu, buvusiu kunigų, bet pas
kui tapusiu bedieviu, po ko
lonijas ir prirodinėjo, kad nė
ra Dievo, nereikia bažnyčių
ir kunigų. Bet tas nedaug gel
bėjo jų tikslui atsiekti. Tuo
met
laisvamaniai
pradėjo
tverti nezaležninkų parapijas,
vadindami jas tautiškomis.
Taip su pagelba Mickevičiaus
Dr. Šliupas padarė Scrantone.
Ten net nuo Katalikų nezalež
ninkai buvo atėmę bažnyčią.
Panašių parapijų buvo įsteigę
VVoreestere, Providence, Lawrence, Bostone, Westville ir t.
t. Pradžioje, kol katalikai ne
pažino laisvamanių tikslų, kol
gerai neat skirdavo katalikų
kunigų nuo apsimetėlių, kol
duodavosi apgauti, tol sumezdavo po keletą dešimčių ir net
po keletą šimtų dolierių to

kioms kirkužėius įsteigti. Bet
ir mųs žmonės pamatė vilkus
avių kailiuose, todėl ir grįžo
į katalikų bažnyčią prie savo
tikėjimo. Taip Scrantone buvo
uolus ir išmintingas kun. Ku
ras. J o rūpesčiu, darbu ir pa
sišventimu ir katalikai atsiė
mė nuo atskalūnų savo bažny
čią. VVorcestere, Providence,
Lawrence, Bostone lietuviai su
grįžo prie savo bažnyčių. Ap
simetėliai, kurie norėjo katali
kų kunigus nuduoti, pabėgo;
laisvamaniai-gi, kurie apgavo
katalikus, neteko pasitikėjimo
ir pasirodė bažnyčios priešais.
Tik Chicagoje, didelioje lie
tuvių kolonijoje,
atsiranda
tamsių lietuvių, kurie neats
kiria tikrų kunigų nuo apsi
metėlių, kurie tiktai žmouet*
suvadžioja ir apgaudinėja.
Kad atskirti tikrus kunigus
nuo apsimetėlių, reikia tiktai
gerai atsiminti Jėzaus pamo
kinimą, patalpintą S v. Evan
gelijoje pagal šv. Jono persk.
X.: "Ištiesų, ištiesų sakau
jimis: kas neįeina į avydę avių
per duris, bet kitaip įeina, tas
yra vagis ir gaivažudis. Kur
są i-gi-jeina per duris, tas yra
avių piemuo. Tam vartininkas
atidaro ir a v į s klauso jo bal-

so ir jis vadina avis savais
vardais ir jas išveda..
Ištiesų, ištiesų sakau Jums,
jog aš esmi durįs prie avių,
Jei kas įeis per mane, bus ii-

ganytas: ir įeis, ir išeis, ir ras
ganyklas. Vagie ateina tiktai
vogti ir užmužti ir žudyti'*.
Avių avydė yra tai bainy-*
čia, kurią Jėzus įstatė. Avįs
tai yra krikščionių dūšios. Darimis Jęzus pats save pavadi
no. Savo valdžią, jis paliko
savo bažnyčioje. J ą turi popežiai, vyskupai, ir kunigai.
Kuomet popežiai skiria vys
kupus, o vyskupai kunigus,
tai jie kaipo tikri dusių gany
tojai įeina per duris prie V.
Jėzaus avių, bet kuomet ne
tikri ganytojai, bet laisvama
niai ar bedieviai kviečia to
kius apsimetėlius, ne katali
kų vyskupų įšventintus, o ar
ba jau atsiskyrusius nuo kata
likų bažnyčios, tuomet tokie
kaip vagis lenda per langus, o
ne per duris prie Jėzaus avių,
ir tokie yra, pagal V. Jėzaus
žodžių, vagįs ir galvažudžiai,
nes jie katalikus apgauna ir
atitraukia nuo Dievo ir amži
nai pražudo.
Todėl visi, Brangus Chicagos lietuviai katalikai, susi
praskite ir neduokities to
kiems bedieviams ar laisvama
niams ir jų bernams save ap
gaudinėti ir nuo tikro tikėji
mo atsiskirti. Gana jau taip
daug jie apgavo kaikuriose lie
tuvių kolonijose, todėl jų pa
vyzdžiu pamokyti neklausyki
te jų, bet stipriai laikykimės
Šventos Rymo Katalikų Baž
nyčios, kuri, Dievui pade
dant, pergalėjo
stabmeldiją,
pergalės ji ir šių mūsų amžių
priešus.
Tokiems laisvamaniams, iš
sižadėjusiems Dievo ir tikėji
mo, nereikia nei bažnyčių, nei
kunigų. Tečiaus jie padeda
tverti nezaležninkų parapijas,
kad daugiau katalikių suklai
dintų ir daugiau laisvamanių
priveistų, ir tuomi savo parti
ją sustiprintų. Jtik-gi ir patar
lė sakoma yra: M Sudrumstame
vandenyje
daugiaus žuvies
gaudoma y r a " .
X.
is

PAČTO

DEPARTAMEN
TO.

Sulyg įsakymo
generalio
krasos direktoriaus, kad mo
kesnis už siuntimą laiškų or
laiviais butų du centu už unci
ją, kuris yra reguliariškas mo
kesnis už pirmos kfesos laiš
kus, oro krasos patarnavimas
buvo padarytas lygus visiems
kitiems būdams krasos transportacijai.
Per metus bandymai pritai
kymui orlaivio reguliariškos
kasdieninės krasos patarnavi
mo reikalų, parodė, kad laiškų
transportaciją galima kas-syk
vis didinti net daug ankščiau,
neg Departamentas buvo manęs.
Nuo karės užbaigimo laiko
vartojant Liberty lokomotyvą
ir, turint parankiai didesnių
orlaivių paskirtų iš karės san
delio, pasirodė, kad laiškus
jau galima didesniame skai
čiuje transportuoti ir daug
greičiau tą atlikti del pajėgos,
kurią turi Liberty lokomoty
vai. Tokiuo būdu daugiau neg
10,000 laiškų siunčiamų per
dieną į Seattle, San Francisco,
Los Angeles ir kitus Pacifiko
pakrantės miestus, kurių bū
davo nesuspėjaraa išsiųsti ant
8:40 v a k a r e , traukiniu, einan4

ą

Čiu iš New Yorko į vakarus,
dabar yra pristatomi į pas
kirtas vietas per 24 valandas.
Tokiuo pat būdu k rasa iž
New Yorko, kuri nesuspėja
ant 5:15 po piet ant išeinančio
traukinio į vakarus, dabar yra
pristatoma Chicagon po pietų,
vietoj sekančio ryto.
Sutartys dabar yra dararaos, kad užleisti New York
Wasuįngtono keliu tris grei
čiausius orlaivius, turinčius

užtektinai jėgos nešti 18,000
lailkų, ir kurių didžiausias
greitumas gražiam ore butų
137 mylios per valandą.
Departamentas pranešdamas
šitą svarbią permainą oro krasos patarnavime, daro sekantį
patėmijimą:
" Daugiau neg metus pasek
minga operacija krasos transportacijos oru. ir didelis išsi
vystymas pirklybos darbo or
laiviu per tą laiką atskiria
šitą'atmainą krasos tranr^ortacijos nuo eksperijamentinio
darbo.
"Didelis laiko sutaupymas,
įvykintas greičiausio traukinio
tarp New Yorko ir Chicago su
taupys Departamentui daug
vietos traukiniuose, daugiau
neg dusyk tiek, kiek lėsuotų
operacija oro krasog tuo pa
čiu keliu.
" Dėlto nėra jokio reikalo
imti daugiau negu paprastą
mokesnį už laiškų transporta
19
ciją.
LAIŠKAS IŠ RUSIJOS IR
LIETUVOS.
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PRANEŠIMAS.
Gerbiamiejie Klebonai!
Spausdiname atskirai
giesmes:

šias

Dr. M. Stupnicki

A. MASALSKIS

3109 So. Morgan Street

LIETUVIS GRABORIUS

CHICAGO, ILLMIOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 ikt 11 16 ryto;
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakarą

Pulkim ant kelių.
šventas Dieve (suplikaci
i
Garbė ir Šlovė.
Duokim garbę, dėkavonę.
O Salutaris Hostija.
Tantum ergo.
Dievas mūsų apginejas.

mįį

—

Atlieka visokias laidotuves
kuopigiaueiai. Turiu savo karabonus ir automobilius.
;•:

S « mm m>

1.
2.
jos),
3.
4.
5.
6.
7.

• • • • » •

AUKSINIAM AKRONO
MIESTE

tarp lietuvių apgryventoj vietoj pars.duoda pigiai bučernė iš priežasties
savininko ligos. Todėl pigiai Ir parsi
duoda. Akrone nėra nei vieno lietu
vio bueeriaus, o biznį galėtų daryti
labai didelj. Tai-gi atvažiuokite iŠ ki
Išeis jos vienos mažos bra- tų miestų ir užsidėkite. Yra parapija
ir lietuvis kunigas.
šiurytes formoje. Lengvai ga Rakandai ir fixtures yra pirmos
lės tilpti mažiausioje malda-N kleeos; verti $1,200.00. Kaip tai dide
lis ice boxas, cash register, trejos voknygėje. Giesmes imtos iš gos, keturios kaladės, 2 mėsiniai
bloksai ir visas vidus storo, apdirbtas
maldaknygės 'Ramybė Jums'. puikiom
lentynom su visais įrankiais
Žmonėms, turint įvairias mal prie biznio. Storo randa $60.00 su ke
turiais kambariais gyvenimui. Leasas
daknyges, sunku sutarti ben tas pats geras iki 16 mėnesių, o pas
drai giedoti neg kas malda kui galima atnaujinti. Kaina $900.00.
Tavoras perimamas už wholesale
knygė, tai kitaip sutaisytos kaina. Kiek surasi, tiek užmokėsi.
Kreipkitės:

tos giesmės. Ta brošiūrytė su
J. J.
vestų visus prie vienodumo.
Kas norėtų jų gauti prašome 130 Wooster Ave., Akron, O.
iš anksto pranešti.

Taipgi didesnę dalį grabų
tįM dirbama.

3307 AUBURN AVE.
Pbone Drover 4119
— - *

Dr.M.T,Strikoris
LIETUVIS

GYDYTOJAS U i CHIRCKGAS
1757 W. 47tb St., Chicago, DX
Ofiso Telefonas Boulevard 160
Namų Telefonas Sedey 426

{{•••^••ąMf
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Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 1741 W. 47th Street
Valandos: 9:30—12, 3—5 ir 7—9.
Telefonas: Boulevard 3480.
Rezidencija: 4515 So. Wood St.
Telefonas: Yards 723.

JOSEPH C. VVOLON
Lietuvis Advokatas

Kaina 2c. Kas užsisako
29 SO. LA SALLE STREET
Apie Lietuvius Kareivius ir daug nuleidžiamas nuošimtis.
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Mokinama: angliškos ir lietuviš
Vakarais 2911 Vf. 22-nd Street
jų Moteris.
kos kalbų, aritmetikos, kaygvedys" D R A U G A S " PUBL. 0 0 . tės,
Tel. Rockwell 6999
stenografijos,
typewriting,
pirk
CHICAGO, ILL.
Domininkas
Prycevyčius, 1800 W. 43-th S t Chicago, 111. lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politlkareivis Šiaurinėj Rusijoj, ra
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlilIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIHII kinės ekonomuos pilietystės, dailiarasystės.
šo, dėkavodamas už siuntinėji
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto ikt
mą " I š . D r . " už aprašymą įREIKALINGOS MERGINOS 6 po pietų: vakare nuo 7:80 iki 9:29
vairių Škotijos lietuvių reika Spaustuvėje sortuot ir išleist kata 3106 So. HaLsted St.. Chicago, H!
lų, už vis už aprašinėjimą li logus. Mergaites 15 kurios nori mo
Užmokestis gera 48 valandos
ADVOKATAS
kusių be vyrų lietuvių moterų. kintis.
savaitėj. Subatoj iki pietų.
Taipgi dėkavoja Škotijos lie METROPOLITAN SYND. PRESS
Veda Bilas Visuose Teismuose
120 NORTH JEFFERSON STREET
Ofisas Didmlestyj:
tuviams už sutartyje darbavi• 9 W. \VASHINGTON STREET
mos. įvairiuos
lietuviškuose
REIKALINGI VAIKAI
Kam bari» 609
darbuose. Prisiminęs moterų, Suvirs 16 metų dirbti spaustuvėje.
Tel. Central 5478
likusių be vyrų, kurs nors va Uždarbis geras, 48 valandos savaitėj.
Grecuimas, 812 W. SSrd S t
Subatoms iki pietų.
žiavimą pataria joms važiuoti METROPOLITAN SYND. PRESS
Tel. Yards 4681
Lietuvon, jei reiktų važiuoti, 120 NORTH JEFFERSON STREET
nes į Lietuvą, fasit, ir jie iš
iiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiujiiiiiiiHiiuimifiirj
REIKALINGI
Rusijos parvažiuosiantis. Sa
Resid. 9S3 So. Ashland Blv. Chicago
ko: "važiuoti į Rusiją butų MAINERIAI IR KROVIKAI Smetonos gerai pritaikinti akiniai
Telefosas Haymarket 3544
bus palengvinimu del Jūsų Akių.
'sudna d i e n a . ' " Laiškas ra
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
šytas balandžio mėn. Gautas Geras namas, su vandeniu ir elek dėjimo, kuomet raidės liejasi t krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
Rusas gydytojas ir chirurgas
senokai.
tros šviesa. Žemos rando*, didelis Sai, tai tuomet yra ženklas, kad
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Jums akinių. Mano 16 sietų
Tą patį rašo Degutis iš Lie daržas. Galite laikyti karves, viš reikia
patyrimas priduos Jums geriausią
Vaikų ir visų chroniškų Ugrų
patarnavimo, už prieinama kainą
tuvos, kuris buvo išvažiavęs tas ir kiaules. Geri namai del pa net
Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago
taip žemai net ik" )».•§.
vienių.
Rusijon iš Mossehd.
Rašo
Telefosas Drover 9698
JOHN SMEfANA
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po
pačiai: ' * Storoki tės, kad ar Mūsų mainose dirbama kiekvie
pietų 7-»-8 vak. Nedėliomis 10—12 4L
Akių Specijalistas
męs atvažiuoti galėtume, ar ną dieną. Mes turime Drift ir Shaft 1801 S. Ashland Av. Chicaco IIUIIlllllIflIUIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIlIlilIlI
kad jus prie mūsų parvažiuoEgzaminas suteikiamas dykai.
mainas—su 3y2 iki 5 pėdų anglių.
Kampas 18-tos gatvės.
•»
tumėt." A. Čepavičius, esąs
8-cios lubos viri Platt'o aptiekos,
Mes už kelią nemokame. Mes tu
taipgi Rusijoj, Archangelsko
Dr. D. J. BAGOČIUS
Kambarls 14. 15, 16, 17 ir 18
Tėmykite
J
mano
parašą.
Lietuvis Gydytojas t*
apskrityje, kurio tėvai gyvena rime viską kas galėtų būti reika ! Valandos: nuo 9 vai. Išryto Iki s
Chirurgas
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vnl.
Ofisas 10900 Se. Michicran Ava.
30 New Orbiston Bellshill, ku linga geram žmogui.
ryto Iki 12 . valanda! diena
Rezidencija 10781 So. Michigan Ar.
rsai seniaus laikraštyje buvo
Norint daugiau informacijų ra
Roseland, UI.
Telefonas
rezidencijos Ir ofiso
paduotas už Kasparevičių, ra šykite ar atsišaukite.
• Pullman 341.
šydamas iš Rusijos, prisiunčia
Vai.: 9 ryto iki 11 d.: 2 po pietą
iki 4; 6 Iki 9 vakare.
Ned.
N
E
W
RIVER
COMPANY.
32 lietuvių vardus ir Regiiųen9 iki 18.
tų narius. Sako, jie visi esą
McDonald, W. Va.
"•Lithuanian l n f a n t r y " atta• » • » • mm9m*m)mm[ "
ehed (pridėti) prie 2|10 Royal fc»»M»»»»»»»»»aa
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
Scots, Jisai esąs Seargent'n.
AKIŲ SPECIJALISTAS
Gydytojas, Chirurgas,
Skaitęs " I š . D r . " ir jam ne
Akušeris.
Patarimas Dykai
+
i
v
w
«<v
W>.vt«v1
^t., Chicago.
patikę, kad jie vadinami ka
Ofiso valrtnf1r>«' n n i 9 '? rv ^ " r
.t»~~»/M.
iiuLuviSkai,
latviškai ir
9 v a i . v a L ^ K . . ' . v U u . u . . . . i « ii., J...
Pagrįžęs iš Francijos Chireiviais tarnaujančiais "Slarusiškai.
4649 S. Ashland Ave. kam p. 47 St.
Valandos: 19 — 12 rytą; 8 — 9
vo-British Legijonuose." Jisai cagon laikinai priiminėju li
Telefonas Yards 4317
vakare
Tel. Canal 4387
!
Telefonas Boulevard 6487
sako męs esame lietuviai, ne gonius savo pagyvenimo vie
Rusijos pavaldiniai. O mūsų toj 3125 W. 38 Str. arti KeTelefonas Pullman 60
infanterija (pėstininkai) yra dzie Ave. Kaip greitai bus
»W
pridėta prie kitų Regimentų. gatava, atidarysiu ofisą ant ».»»»«»'
DR. W. A. MAJ0R
GYDYTOJAS IR
J e i taip, jei jie nieko bendro pietvakarinio kampo LeaCHIRURGAS
neturi su rusais ir anglais, iš vitt ir 22-ros gatves.
Ofisas 11719 Michigan Ave.
Praktikuoja 27 metai
Adynos 8:30 iki 9 iSryto — 1 Iki
Valandos nuo 4 iki 7 va
kurių tenai yra sudaryti pul
Ofisas S14f So. Morgan St.
2 po pietų — 8:30 iki 3:30 vakare.
kai, tai nebūtų ko reikalauti kare.
Kertė 32-ro St.,
Csicago, 111.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
%»»»,-- • » » • • • - • • « » • •
I
SPECIJALISTAS
nei moterims allowansų iš bri
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
Dr. S. Biežis,
niškų ligų.
tu. Jei jie kariauja kaipo lie
Telefonas McKinley 4988
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
tuviai ir Lietuvos vardų, tai
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
<mm»m»
iki 8 valandai vakare.
iš Lietuvos ir pašelpos reikė
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
tų gauti. Bet ko sietuvos ka ? • ? - * » - - " » •
Telefonas Yards 687
Tel.
Drover
7*42
reiviai'turėtų stovėti Archan
gelsko apskrityje? Jiems, kai
LIETUVIS DEHTISTAS
po lietuviams vieta Lietuvoje.įfim m • » ^ o f » • » • • • • • • • • » » » •
S&
Valandos: suo 9 ryto iki • vak.
Mokykis Kirpimo ir Destgning
Bet atrodo, kad Čepavičiaus
Nedėliomis pagal sutarimą
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdai*
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
kiek suklysta. Nes patsai to- 4712 SO. ASHLAND AVENUE
Mūsų sistemo ir ypatišfcas mokini
Telefonas McKimey 5764
liaųs savo laiške rašo: buvę
mas
parodytus jus žinovų | trumpą
arti 47-tos Gatvės
GYDO VISOKIAS LIGAS
laiką.
S457 South Western Boulevard
sakyta, kad jie-visi gaus (ir
Mes turime didžiausius ir geriau
Kampas
W.
8
5-tos
gatves
sius
kirpimo designlng ir siuvimo
šeimynos) lygų užlaikymą su
skyrius,
kur mes suteiksime praktiš
CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Britanijos
kareiviais.
ką patyrimą, kuomet jus mokysitss
Elektros varomos mašinos mūsų sru("Tš. Draugas".)
Kas tiktai iš Cicero norite
vimob skyriuose.
Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir
gauti "Draugę," arba paduoti
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —*
į jį apgarsinimą, a r kokį dar
dieną, ir vakarais ir gauti specijaUi.
k a i pigią, kainą..
be, (jobą.) kreipkitės prie p.
G Y D Y T O J A S XB C H U t U B G A S

AMERIKOS LIE, MOKYKLA

V. W. RUTKAUSKAS

SERGĖKITE SAVO AKIS.

DR. A. A. ROTH,

DR. LEO AVVOTIN

PRANEŠIMAS,

Dr. G. M. GLASER

Dr. C. Z Vezelis

mm

••—»

Dr. S. Naikelif

A. Va&nčivis. v

1442 So. 49-th Ave.
Pag iį galima gauti malda
knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite.

4712 So. Ashland Ave.
Pbone Dvover 704J
Cicero Office

4847 W. 14-th St.
Phoas Cicero 89

Realdencija 8S&6 W. 66-tb St.
Phoue Prospect 8586

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-

rą — bile stailės arba dydžio. Ir blle madų knygos.
MASTER DESIGNLNG SCROOL
J. F. Kasnicka, Perdėtasis
Persikraustė H 118 N. La8aJi« 88.
į 1,90 N. State gatve, kampas Laka
gatvės. 4 lubos.

I

Trečiadienis, liepos 30, 1919

DRAUGAS

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI)

KATAI^IŠKOS

I

"RAMYBE JUMS"

ŠVENTĖS. NEPAPRASTAS JUODŲJŲ
PRANEŠIMAS.
PAŠĖLIMAS.
Trečiadienis, liepos 30 d.,
Liet. R. K. Amer. Labdarin
šv. Abdaias ir Senenas. Ursas.
Tarpe juodųjų po irom. 3626 gosios Sąjungos Centro pa
įvyks
Ketvirtadienis, liepos 31 d., So. State gat. gyvena Ed\vard prastas susirinkimas
Šv. Ignacas Lojolą.
P, lierman su savo moterimi šiandie, liepos 30 d., 1919 m.,
Išleista Kun. Jono Jakaičio l ė š o m i s
7:30 vai. vakare, Dievo Apveiz
ir jos seserimi.
Užvakar vakare jis parva dos parapijos svetainėje, prie
BUS PASKUBINTA ŽMOG
žiavo iš darbo. Juodieji jo ne 18-tos gatvės i r Union ave.,
2UDŽI0 FITZGERALDO
Chicagoje.
i
užkabinėjo.
BYLA.
Bet kiek palaukus aplink
Valdyba.
namus susirinko juodųjų mi
Policija jį apsaugoja nuo mi nia ir ėmė šaukti jį nužudyti.
I š WEST SIDES.
nios užpuolimo.
Kad išgelbėti save, savo mo
terį ir jos sese r i nuo neiš veng
Semtoj, 30 d., liepos bus O. Setutienė/A. Vilipavieienė,
Nutarta, kad žmogžudžio tino pavojaus, Herman nusite Tautos Fondo 7 skyriaus su V. Sudeikienė, S. Juškevičie j NUSIKRATYK VARGĄ.
Fitzgeraldo byla kuoveikiau- pė suodžiais veidą ir rankas. sirinkimas, Aušros Vartų pa- nė, U. Viktoravieienė, K. Petsia butų atlikta ir mergaitės Tą patį liepė padaryti ir mo rap. svet., 8 vai. vakare. Susi kelienė, N. Rudaba, A. But
Iš priežasties mirties mano mo
teries,
parduodu arba išmainau Di
Janet Wilkinson
užmušėjas teriškoms. Tr pašaukė pagei- rink i man kviečiami ne vien T. kevičienė, J . Drutenis, A. le kokiame
mieste Amerikos gerą
farmą,
40
akerių,
myli nuo mie
gautų užtarnauta sau bausmę, bon policiją.
K. nariai, bet visi westsi- Zdonas, J . Nausėda, J . Korde- stelio ir 15 mylių 2nuo
didelio OleŽmogžudžio prisipažinimas
tlieeiai,
nes
manoma
įsteigti
veland
miesto.
Auga
viskas ant
Atvažiavo policijos vežimas.
lis, J . Juraška, B. Norvilaitė,
farmos
yra
2
arkliai,
2
karvi, tu
ir visų smulkmenų nupasako Juodųjų minia buvo pačiam Lietuvos Raudonojo Kryžiaus J. Mostailas, A. Trakšelaitė. zinas vištų 2 kiauli, 5 avys,
veži
mas plūgas ir tt. Geras namas gy
jimas kuoaiškiausiai liudija, savo pašėlime. Laukė, kuomet rėmėjų skyrius. Atsiminkime,
L. Raudono Kryžiaus
venimui: 5 kambariai. Gera barnė
kad jis yra sveiko proto, tik policija iš vidaus išves bal kad mūsų kolonija šiame daly
šelpėjų skyriaus 6 tonai šieną; geras sodnas, apie |
2 akerių bulvių, kiti javai jau
yra apsėstas žvėriškų instink tuosius žmones. Buvo sumanv- ke jau toli atsilikus, tad visi
valdyba. yra nupjauti. Žodžiu, eik ir gy
! venk.
tų.
Žiemą galima eiti dirbtumas juos atimti nuo policijos. subruskime prie darbo.
vėn dirbti jei pinigų butų maža.
Nes beprotis savo aukos ne
Valdyba.
Bet juodieji nustebo, kuo
IŠ DIEVO APVEIZDOS
Visą tai kafitoja $5,700.00.
būtų galėjęs paslėpti taip ak met iš vidaus namų policija
Jei nori už namą mainyti apra
PARAPIJOS.
šyk, kokj turj namą, kiek kastų
lai. Be to, jis nebūtų galėjos išlydėjo juodus žmones. Minia
IŠ TOWN OF LAKE.
jų, ar yra skolos, ant narna.
Aš likęs su mažais vaikais ne
taip ilgai atkakliai ginties.
apsimalšino ir leido policijai
galiu
farmoje gyventi, už tai ir no
Laike
prakalbų
gruodžio
Sv. Kazimiero Akademijos
v
Šiandie gi, būdamas kalėji nuvažiuoti.
riu parduoti, ar mieste ant namo
Rėmėjų draugijos
susirinki 26 d., 1918 m. p. Petras Ju išmainyti. Aš su mažiau gyvuolių '
me, jis jau ima niekus kalbė lierman
ir moterys po
j a u daug brangiau ir kad ne
mas įvyks liepos 30 d., seredos cius Kalėdini n T a u t o j Fondan . mtao k ėnelaimė
ti, kad tuo parodyti savo pro licijos nuovadoj
niekuomet neičiau j
nusiprausė
aukojo 50 dol. Teciau ar per fabrikus dirbti. Ant farmos mažas
vakare,
7:30.
šv.
Kryžiaus
baž
to silpnumą,. Be abejonės, da burnas.
tora darbas, o labai pelningas.
nytinėje svetainėje. Visos na klaidą, ar kokią kitą priežastį
Kas norit pirkti ar ant namo
bar gal ir gali kiek susilpnėti
Tokiuo apsukrumu išgelbė
ta
auka
ir
p.
P.
Jucio
pavardė
mainyti,
atsišaukit greitai, viską
rės širdingai kviečiamos skai
jo protas, kuomet turi prieš jo savo gyvastis.
aprasidami.
Kas neturit visų pi
nebuvo paskelbta.
tlingai
susirinkti,
nes
jau
kon
ningų,
aš
duosiu
ant lengvo išmo
save savo bjauraus darbo pa
kėjimo.
Ką
tik
turi
ant farmos,
Nors jau pervėlu
butų
stitucijos, atspauzdintos ir
sekmes.
viskas
brangal
parsiduoda,
o
GRŪMOJO POLICIJOS
skelbti, tečiau savo prieder Ohios Valstijoje yra labai geros
kiekviena
narė
galės
gauti.
J o ginimas teisme, sakoma,
NUOVADAI.
farmos ir oras sveikas.
Taipgi bus daug svarbių da mę turiu išpildyti.
Atvažiuok, arba pirmiau para
busiąs paremtas jo beprotyste.
T.
F
.
31
skyr.
rast.
šyk
laišką apie savo turtą, tai ta
lykų pranešta.
da, sueisime ir darysime raštus.
Kai-kurie
psyebologistai
Užvakar vakare New City
Tik nelaukit ilgai. Rašykit
M. Mikšaitė,
tvirtina, kad žmogžudį s su sa policijos nuovada (Town of
IŠ NORTH SIDE.
J. Smailys,
Nutarimų rast.
vo proto išvystymu esąs ly Lake) praleido nepaprastas
Gen. Del. Akron, Ohio.
gus šešerių metų vaikui.
valandas.
L. Vyčių 5-ta laikys svarbų
Liet. Raudonojo Kryžiaus
Tos nuovados policija bu
susirinkimą
šiandie,
liepos
Niekas neapsiims jo ginti.
vo suareštavusi vieną baltą šelpėjų skyrio susirinkimas 30, 8 vai. vak. Šv. Mvkolo
Ant pardavimo du mediniai namai
Pranešama, kad nei vienas vyrą, kurs tmišė juodąjį. Su bus ketvergo vakare, liepos 31
svet. Neužilgo Vyčių Seimas Ir lotas tarpe Wood ir Honoro Gat
s
C'hioagos advokatas neapsiim- areštuotas paimtas nuovadom d. ftv« Kryžiaus bažnytinėje ir Aps. susirinkimas. Reikia vių. Atsišaukite
svetainėje. Visi rėmėjai L.
siąs liuosanoriai ginti žmogžu
1819 W. 47 Str.
Kaip bematai kelių tūkstan
prie jų rengties. Kviečiu na
Kaud. Kryžiaus malonėkite atdį bylos metu.
čiu žmonių minia apsupo nuo
rius ir nares koskaitlingiausiai
silankyti.
Taipgi
visi
tie,
kurie
Tai esą ne todėl, kad žmog- vadą ir pareikalavo paliuosusirinkti.
žudis neturi pinigų ir draugų, suoti suareštuotą. Tš minios norėtų prisidėti prie rėmimo
Pr. J. Paliulis, rast.
L. Kaud. Kryžiaus, kviečiami
bet del jo baisaus atlikto dar pasigirdę grūmojimai.
atsilankyti.
bo.
Bet kiek palaukus seržantas
IŠ DIEVO APVEIZDOS
Valdyba.
Lahey
išėjo
laukan
ir
subarė
Kriminalis teisinas
todėl
PARAP.
tam tikslui nuo savęs turės susirinkusius. Pasakė, kad mi
IŠ TOWN OF LAKE.
nia negalinti statyti policijai
paskirti advokatą.
L. Vyčių 4 kp. liepos 24 <1.
tokhj
reikalavimų.
Žmogžudį bylos metu kal
36 metų amžiaus, mirė
laik^ susirinkime. Atsilanko
L.
Raudonojo
Kryžiaus
šelpėjų
Žmonės išsiskirstė.
tins valstijinio prokuroro asis
daug narių. Kalbėta, svars
28 d. Liepos. Paeina iš
skyrius darbojasi.
tentas, advokatas O'Brien.
tyta, daug naudingų sumany
kaimo Gaudikaičių. Tel
KĄ
SAKO
HOYNE?
Tas advokatas indomus žmo
Ketverge, liepos 24 d., L. mų iškelta. Kuopa pasirengus,
šių par., Kauno gnb.
gus. Jis jau ne vieną piktada
Rauti Kryžiaus šelpėjų sky kaip tik prasidės mokslo me
rį nubaudė mirtimi. Aršiau Jis u i rasines riaušes kaltina riaus įvyko susirinkimas. Iš tas, sutverti, jaunųjų Vyčių
Laidotuvės bus Liepos
sius galvažudžius jis visuo
politikierius.
kuopelę.
duota įvairus raportai, ypatin
(July) 30 d. iš namų 4750
met kaltina.
gai iš aukų. Iš kai-kurių rinkė
Rengiamasi prie rengimo
So. Hamlin Ave. į Aušros
Prieš kiekvienos kriminalės Valstijinis prokuroras Hoyne jų raportų pasirodė, kad aukų vakarų
ateinančiame rude
Vartų par. bažnyčią apie
bylos pradžią, kuomet advo už rasines riaušes kaltina su- ir drabužių gerokai surinkta. nyj.
9 vai. ryto.
katas O'Brien ateina teisman, demoralizuotą policiją. Pasta Žmonės labai prijaučia. Kad
Daug kalbėta apie ateinan
sudemoralizavę darbas pasekmingiau eitų, da- tį L. Vyčių Seimą. Nutarta
jisi patiria, kaip jis kaltina rąją, sako,
mąjį kaltins. Jei jis ateina su pietinės miesto dalies politi rinkta daugiau rinkėjų. Į rin siųsti atstovą.
kėjus pateko sekančios yparaudonu kaklaraiščiu, žinok, kieriai.
Užbaigus susirinkimą žais
tos:
Butkevičius,
Nausėda,
J a u seniau baltieji užpuldikad jis veiks už mirties baus
ta naujos žaislės.
BARGENAS VYRŲ
•Juraška,
Selonis,
Montvilas,
mę. Kitaip jis nedevi raudono nėdavę juoduosius, plaišimkLietuvos Kareivis.
DRABUŽIŲ.
vę bombas. Bet policija nuro Sokaitė. Iš L. Vyčių 13 kuo
kaklaraiščio.
Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti
Sakoma,
j o g advokatas domų kaltininkų neareštavu pos pasižadėjo 14 ypatų. Kaiant orderio siutai ir overkotai. bet
IŠ DIEVO APVEIZDOS
kurios draugijos pasižadėjo
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
O'Brien jau dabar išanksto si.
PARAP.
$20.00 iki $45.00.
Sakė, kam juos areštuoti, aukomis paremti. Tretininkų
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
dėvįs -raudoną kaklaraištį.
siutai
ir overkotai $15 iki $28.50.
Žmogžudis laikomas pavieto jei politikieriai ims juos tuo- draugija aukojo $25.00. Gerb. L. Vyčių 4 kuopos Choras.
Vyrų Kelinės po $3.00 Ir augščiau.
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
kalėjime. Prie jo pristatyta jaus ir paliuosuos. Priede dar klebonas, kun. A. Skrypka,
Pirk savo overkotą dabar prieš
aukoje $10.00.
Stanislovas
stipri sargyba. Kuomet jis va p a e i ą p o l i c i j ą a p k a l t i n s .
L*. Vyčių 4 kp. choras laiko žiema, kuomet kainos pakjla.
Mes taippat turime pilną eilę bi$5.00.
Dauguma repeticijas kožno antradienio
Taigi šiandie ir turimos iš Buvainis
kar buvo vežamas kriminalin
skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo
lietuvių pasiskubina su auko (utarniko). vakare, 7:30. Cho $8.50 ir augščiau.
teisman, minios grūmojo jam. to pasekmės.
Dress, Tuxedo, Frock Siu
mis. Bet dar daug yra tokių, ristų tarpe yra didelė vie taiFull
Policija labai atsargiai apsiei
ir tt. $10.00 ir augščiau.
Atdara kiekviena vakarą iki 9
na su ^rumojanėioniis minio BERGERIS AUGŠTINA IN kurie laukia žinių iš Lietuvos. nybė ir turi daug energijos.
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Sumis.
DUSTRIJALISTUS.
Broliai ir sesutės! 'Rūpinki Nors vasaros laikas įr šilta, te batomis visą dieną Iki 10 valandai.
S. GORDON,
mės "dabar savo broliais ir se čiau choristai skaitlingai lan 1415 S. Halsted
St.,
Chicago, TU.
Mergelė palaidota.
Washington, liepos 30. —iš sutėmis Lietuvoje ir teikim kosi į repeticijas. PasidėkoĮsteigta 1902.
Vakar nedorėlio žmogžudžio VVisconsino valstijos išrinktai jiems reikalingą pagelbą. Pasi jant choro vedėjui, daininin
auka, 6 metų mergelė Janet kongresan atstovu socijalistas šventę rinkėjai vaikščioja po kui J. Kudirkai, choras su
H —
Wilkinson, iškilmingai palai Bergeris, bet kongresan nepri namus ir renka kas ką duo tartinai veikia.
dota po įvykusių Šventojo imtas, nes nubaustas kalėjimu da. Pas ką neatsilankys rin
Choras rengiasi prie išpildy
Vardo katedroje pamaldų.
už priešvaldišką propagandą, kėjai, tie lai atneša savo au mo didelio programo, kuris
Mergelė kituomet buvo lan andai kongreso komiteto iš- ką bažnytinėn svetainėn. Čia bus surengtas neužilgo, bū
kiusi Šventojo Vardo parapi klausinėjamas augštino indu yra komitetas, kuris atneštus tent pabaigoje šio mėn. pager
jos mokykla. Turėjo savo am strijalistus, katrie karės metu daiktus priimdinėja kožną die bimui mūsų mylimo klebono,
žiaus draugių. Tos jaunytės darė visokias kliūtis vvriau- ną, nuo 7 vai. iki 9 vai. vaka kun. Ig. Albavičiaus, jo var
buvusios draugės vakar nužu svbei.
re.
do dienoje. Vakaras bus įvai
dytai mergelei
paskutiniu
Bergeris pažymėjo, kad inMūsų apielinkėj L. Raud. rus, taigi malonu butų, kad
kartu patarnavo.
dustrijalistai vaduojasi darbi Kryžiaus šelpėjų skyrius gra parapijonai paremtų choro ge
ninkų klesos instinktu, kad žiai darbuojasi. Narių skai rus užmanymus, atsilankyda
P I R K I T E K A R i S TAUPY: tuo tarpu toksai Gompersas ir čius auga. Tame susirinkime mi į viršminėtą vakarą.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). kiti yra kapitalistų įrankiai. prisirašė
sekančios ypatos:
Lietuvos Kareivis.
į | w »» »» »»»»p

Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

Nauja nepaprasta Maldaknyge

Maldaknygė turi net 958 puslapius,
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad
spausdinta ant labai plonos popieros.
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JONAS ŠAULYS

Užsakymus siųskite šitų adresu:
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st
Pažymėkite

už kokią kainą norite 'gauti

s*3*

1

I

Kainos:
Audeklo apdarais kaina $2.00||
Avies kailio apdar. kaina $2.50
Morocco minkšti kaina $3.50

fl

D

knygą
n

ta

=

Žmogne kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimą.
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis
Į žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tą žino.
Vyrai ir moteris kenčia
niežėjimą nuo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.
R U P P L E 8
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo..
R U F F L E S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
R U F F L E S , jei turite pleiskanų.
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bpnkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus paČto
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
F. AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway. New York
AUTOMOBILIS!
Parsiduoda 2 pagyvenimų mūrinis
Fordas — 5 sėdynių "touring car",
namas 10 kambarių sų gazų ir mau
dyklėmis. Randos neSa $23.00 J me visiškai gerame stovyje, visi tires
nes], parduosiu
už $1,900 jmokėt nauji. Elektros šviesa. Kaina $325.00
Atsišaukite vakarais.
reikia $400, o kitus kaipo randa. Na
mas lietuvių apgyventoj vietoj neto
Cha s. Peterson.
li nuo šv. Jurgio bažnyčios. Atsi 816 West 54-th St.,
Chicago.
šaukite pas:
C. Suromski,
ANT PARDAVIMO.
3346 S. Halsted St.
Chicago.
2 nauji namai, vienas 2 pagyveni
mų mūrinis šiltų vandenių šildomas
gazas
ir elektra. I^abai gera vieta
GERA PROGA NUSIPIRKTI!
biznui
kitas medinis 1 pagyvenimo
Parsiduoda "Shebar Co." pijanas
namas, lietuvių
apgyventoj
vietoj,
ir-registeriai. Kam tai rupi, kreipki parsiduos po viena ar abudu, kartu
te* j
Atsišaukite:
Louis Ebel.
Vladislovą. Valantinavičią,
2659 W. 43 Str.
4632 S.,Marshfield Ave., Chicago, 111.

Dr. F. F. WISNIEWSKI.
[AUSTAS MOTERIŠKŲ
Ofisas: I M I — 43 W. Division
st..
virsiu
Chopino
Teatro.
Valandos nuo 10 iki 12 ryto
nuo 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki
9 vakare. Tel. Monroe 2842

O G Ų IR CHIRURGIJOS
Gyvenimo vieta 1909 Armitage
ave., arti Lincoln st.,
Valandos: išryto iki 10 vai.
vakare- nuo 5 iki 7 vai.
Telefonas: Armitage 6529
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S. P. Tanis & Co.
31 East 112th St., Roseland, 111.
Arti Michigan Ave , a n t a n t r ų l u b ų

Lietuviška Agentūra
Pranešame savo draugams, pažįstamiems ir kitiems,
kad per mūsų lietuvišką ofisą galima lengvomis išlygomis
įgyti NAMUS, LOTUS IR FARMAS. Kurie norite par
duoti savo nuosavybes, tai ateikite mušu ofisan suteikti jųjų
informacijas, o mes stengsimės surasti pirkėja.
Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto (properČių) ant pirmo ir antro morgeeio.
Mes apdraudžiame (inšiuriname nuo ugnies visokias
nuosavybes į geriausias kompanijas.
Jeigu reikalaujate kokio nors patarimo apie kokius da
lykus arba provas, tai visados gausite teisingą rodą ir tas
jums nieko nekaštuos.
Jeigu reikalaujate perkalbėtojo (interpreter) i court'%,
tai atsišaukite i m i s ų ofisan.

Visuose reikaluose surištuose RE AL E STATE biznis
arba kituose dalykuose, kreipkitės mūsų lietuviškai! ofisan,
kur jums užganėdinimas užtikrintas.
Mūsų ofisas atidarąs kas diena nuo 8 valandos iš ryto
iki 6 valandai

vakare.

Vakarai*: Seredomis ir Subatomis iki 9 valandos vakare.
t
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A6, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKANČIAI RAAAT7.
Aš labai sirgau per 8 metus, nuslabnėję* pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
begyvensiu.
Visur ieškojau sau pageltos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt.
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu viseims savo draugams kr ei p ties prie Salutaras:
SALUTARAS,
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.,
1107 So. Halsted St.,
Telephone Ganai f417,
Chicago, DL

