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LIETUVIAI PADEGĖLIAI.

LENKAI LAIKO LIETUVOS kietijon pasiuntė 20 geležinke
TERITORIJAS.
lių vagonų maisto, prekių ir
Didžiausiame gaisre iškilu^
galvijų, inėmus keturis vago^
šiame subatos naktį visai ne Jie atsisako pildyti talkinin
nus su amerikoniškais miltais
kų
įsakymus.
toli
*
*
Draugo
į'
spaustuvės
,__
šiandie, rugpjūčio 3, dienraščio "Draugo" pirmo
ir du vagonu su kondensuotu
skaudžiai nukentėjo daugelis
New York, rugpj. 3 r — A- pienu.
laida žymiai suvėlinta del siaučiusio užvakar dideli
lietuvių.
merikos lietuviu Tarvba nuo
Praeitomi s kel i omi s, savai te gaisro šalimais "Draugo" išleistuvės. Nebuvo elektros, kurt
Gaisras prasidėjo iš Vincen
savo atstovų Paryžiuje gavo mis Amerikos Lietuvių
Ta mašinas varo.
to Greičiaus namų, stovinčių
žinių, kad Lietuvos ministerių ryba iš Lietuvos ir Paryžiaus
netoli šv. Kryžaus mokyklos
pirmininkas M. Sleževičius iš gavo repešų, kuriuose aiškiai
pre Wood str. Tie namai ne
=
Kauno vyriausiajai talkininkų buvo pažymima, jog lenkai ve
degė tik durnai vertėsi iš apa
tarybai Paryžiuje pasiuntęs da sistematfnę kampaniją už
Išsigondęs savininkas
UŽ GAISRO
PAKĖLIMĄ tuviai ir kitų tautų žmonės. čios.
tokių telegramą:
pavergimą ir prijungimą Lie
KALTINAMI
PIKTI ŽMO
Apie pora šimtų šeimynų pašaukė gaisrininkus. Tie ne
" Lietuvos* vyriausybė paty tuvos prie Lenkijos, priešingai
NĖS.
neteko pastogės, daugelis iš davė gaisrui pakilti, bet triorė,
kad sįeimas Varšavoj°, talkininkų norams.
jų net mantos. Kitos suspėjo ba riogso žymiai sugadinta.
Kadangi Lietuvos gyvento
Jurgio Marti nkaus, arba patariamas šeiminės atstovai jai išreiškė troškimą gauti tau
Vienu laiku gaisras pakilo išsinešti gatvėn rekandus ir ki
keliose vietose.
tokius daiktus.
Marcinkiavičiaus namas 4516 grupės, paragino vyriausiąjį tai ir šaliai nepriklausomybę,
lenkų armijos vadą neatkreip
So.
Honore
str.
putote
suputo
Žmonių suplaukimas buvo
ir kadangi Lietuvos vyriausy MAŽA DIDŽIUMA GATVE Kiek bus mokama už vašiTown 6T Lako gyventojai begalinis. Policija neįstengė jo labai umu laiku. Žmogui ti domos j laikiną demarkaci bė kreipėsi į talkininkus apsau
KARIŲ DARBININKŲ SU
nėj imą?
n
pergyveno pilnas baimės va palaikyti tvarkos. Tad kelio stovinčiam pas geležinkelį I š  jos (rubežiaus) liniją, kurią goti Lietuvą nuo lenkų įsiver
TIKO BAIGTI STREIKĄ.
Dar nežinia, kiek žmonėm
landas, kuomet rugp. 2 ank ms valandoms buvo pašaukta rodė lyg tas namas butų bu tarp Lietuvos ir Lenkijos pra žimo, talkininkų taryba tarpe
vedė
keturių
viešpatijų
taryba,
sti ryte antkart keliuose blo kelios kompanijos kariumenės vęs visas žibalu permirkęs.
Lietuvos ir Lenkijos pravedė Išviso balsavo apie 12.000 dar prisieis dabar mokėti už važi
ir
įsakė
lenkų
armijai
pasi
nėjimą gatvekariais ir viršu
kuose pakilo gaisrai.
Tš visos pietinės miesto da Iš to namo užsidegė daug ki likti tose pačiose užimtose vie demarkacijos liniją i r įsakė
bininku.
tiniais geležinkeliais.
Pirmiausia prieš 4:00 ryte lies sušaukta gaisrininkai su tų sale stovinčių medinių na
lenkams nepereiti tos linijos,
tose.
Seimas
tą
savo
nuspren
labai • originaliu keliu gaisras su mašinomis vandenį pum mų.
Tą klausimą veikiai išris
kol galutinai nebus nustatyti
dimą
parėmė
pramanytais
fak
Chicagoje gatvekarių ir vir State Public Utilities Komis
pakilo grosernės prišakyje po puoti.
Netoli Marcinkevičių, prie
Lietuvai rubežiai. «
tais, buk už demarkacijos li
šutinių geležinkelių darbinin ja, kuri turi savo posėdžius.
num. 4533 So. Wood gat., ne
vienos
gatvės
su
jais,
gyveno
Bet,
sulig
apturėtų
depešu,
Ligšiol neteko sužinoti, ar
nijos lietuvių pusėje kariuo
kų streikas pasibaigė rugpjū
toli nuo Šv. Kryžiaus parapi
Stanislova
Užkariedienė,
Ste
Kadangi darbininkams bus
lenkai
iš
demarkacijos
linijos
kartais nežuvo gaisre žmonių.
menė
esanti
sudaryta
lygiai
čio 2 dieną, 5 valandą ryto. padidinta užmokestis, tad spė
jos mokyklos.
ponas Balčius, Simonas Vai
nieko nedarė, tą liniją daugel
Kad gaisras buvo pakeltas
kaip
iš
lietuvių,
taip
iš
vokie
Pradėjus tąja valanda gat
Kiek palaukus sekantis gj(ityčiomis, tai gana aišku. Nes tiekus, V.SZakarijošius, Stanis čių. Tai tikra melagystė, ką vietose perėjo, užėmė dauge vekariai ir traukiniai išjudin jama, kad už važinėjimą pri
sras pakilo ant kampo So.
kitaip jis nebūtų pakilęs vie lovas Klenauskas, Jonas Pau gali prirodyti ir talkininkų mi- lį Lietuvos miestų ir mieste ta iš savo vretų. Daugelis gat sieis mokėti: gatvekariais 7
\Yood ir 44 gatvių. Už penkių
nu kartu keliose vietose ir tai kšti si ir Stanislovas Kundro litarinė misija Kaune. Taip lių ir pačią sostinę Vilnių ir vekarių tečiaus pradėjo važi centai, gi viršutiniais geležin
niinutų dar vienas gaisras ap
keliais 8 centai.
tas. J i e vieni buvo namų sa
šiandie atvirai sakosi, jog
vis atskiruose blokuose.
pat
ir
to
seimo
padaryto
j
re
nėti
kur-kas
ankščiau.
Prad
sireiškė ant kampo 45-tos ir
vininkai, kiti isisamde. Dabar
Kompanijų atstovai tvw£i^
jie neapleisią užimtų teritorijų. žiugo miesto gyventojai, kat
guliacijoj
apie
etnografikalį
Žmonės
šiandien
visko
dar
Lincoln gat.
liko be pastogės.
Lietuvių armija šiandie turi riems per praeitas keturias na, kad dabar joms prisieisią,
nepasakoja apie gaisro pra
stovį trūksta teisybės.''
Pirmojoj vietoj gaisras vei
Prie So. Lincoln st. terp 46
ten susirėmimus su lenkų ka d ienas prisiėjo daug pavargti užmokesnimis per metus išmo
džią. Vieni tą matę, kiti kit
Iš
Paryžiaus
kablegramoje
kia i apgesinta.
Sunaikinta
ir 45 gatvių gyveno Pranciš
riuomene. Depešose iš liepos ar tai einant darban, ar tai no kėti daugiau 8 milijonus dol.
ką.
Bet
kol-kas
nieką
tikra
ne
pažymima,
kaipo
neatmaino
tik grosernė su namu prieša
kus Musteikis, Jurgis Gerutis,
Tuos pinigus kompanija su
galima
pasakyti,
kaip
tie
gais
mas faktas, jog vokiečiai jau 27 dienos buvo pažymėta, kad rint atlikti kitus kokius svar
kiu.
Ona Gušienė. I r jų visa nau
rinks nuo važinėjančių žmo
lietuvių su lenkais mūšiai tę bia*, TeikaliLv
rai pakilo.
pirmiau
apleido
Kauną
ir
vi
Kitoj vietoj ugnis smarkiai
da sudegė. Visa pusė bloko
nių. siasi 45 mylių ilgio frontu.
są
rytinę
Lietuvą.
Pažymima,
Gaisrininkai
turėjo
sunkiai
praplito ir sunaikino kuone
ties Beam'ų dirbtuve išdegė.
Taigi išeina tas, kad gatve
Nubalsuota streiką baigti..
Pramatoma daugiau kraujo
jog pirm aploidimo Kauno vo
dirbti,
kol
sukontroliavo
liep
trečdalį bloko.
Sako, kad ir A. Bandsinkio
karių darbininkai už didesne
praliejimo, jei talkininkų tary
kiečiai
sudegino
savo
kazarStreikas
pabaigta
įsakius
snas.
Visa
laimė,
kad
nebuvo
(ii trečioji vieta labjausia
užmokėsnį bus dėkingi ne kom
trys namai sudegę.
ba neprivers lenkus klausyti internacijonaliam gatveka
mfs
ir
varu
pagrobė
ir
Vovėjo.
Kitaip
visa
miesto
dalis
nukentėjo. Kuone visas blo
panijai, bet publikai. Be a-l
T j. Benevičius, Jurgis Viejos parėdymų.
šiandien
butų
gulėjusi
pele
rių
darbininkų
unijų
preziden
kas namų išdegė tarpe gatvių:
bejonės, nuo publikos pasipel
lius, K. Bartkus, J. Petkelis,
nuose.
tui
Mahon,
kuomet
darbinin
Londonas, rugp. 2.— Aust
Lincoln, 45-tos, IFonore ir 46.
Prie Lincoln str. tik triobos
nys ir kompanija.
J. Bocialis, Gardilienė prie 45
kai
didžiuma
savo
balsų
suti
DąJ
gaisro
nuostolius
pane
vadas,
Be to keliolika namu sudegė
lietuvių buvo apsaugotos nuo ralijos kariuomenės
gatvės netoli Lincoln str.
Gubernatoriaus pasidarko priimti kompanijos pasiū
ties 45 gatve, tarpe Lincoln ir šė ir " D r a u g o " skaitytojai.
Ant kampo 44-tos ir Wood ugnies, o kilojamoji nauda ne gen. Monasb, pranešė,-kad Au
bavimos.
Suvėlinta jiems išleisti dien str. buvo Krauklio mėsos par buvo apdarusta.
Honore gatvių.
Todėl tie stralijoje ir po karės bus pa lymą — 65 — 67 centus valan
doje ir 8 valandas darbo die
Atomai imant sunaikinta a- raštis.
Streiko užbaigimo reikale
davykla. J i sudegė ir apie žmonės ypatingai sunkiai nu liktas visatinas militarinis la
noje.
vinimas.
pie 74 namai, daugiausia me-J Gaisrininkų viršininkas, po- 6 ar 7 kiti namai.
daugiausia pasidarbavo gu
kentėjo.
Tas pat prezidentas Mahon bernatorius, paskui
miesto
diniai, su dviem arba trimis licija ir kiti autoritetai pradėaukštais, kuriuose gyveno lie-'jo tardymus.
Tokia sutartis Suv. Valsti buvo įsakęs darbininkams ir majoras ir. kiti. Tie vyrai pa
dento Wilson 0 norus. Ir todėl
mėgina kaip nors prisitaikinti jose atras stipresnę paramą, balsuoti. Nes anot jo, darbiniu darė didelę įtaką į internacijei ta pati Prancūzija pradės kai buvo sustreikavę nelega jonalį unijos prezidentą, taip
PASIBAIGĖ RIAUŠĖS
bė, kad gatvekarių važinėjiprie tų norų.
kad pastarasis nusprendė praf
užtarti airių tautos reikalus. liai.
mass buvusių riaušių plotuose
CHICAGOJE.
Kita priežastis.
Šiandie S. Valstijų senatas
Unijų konstitucijoj yra pažy vesti referendumą.
sulaikytas neapribotam laikui.
Kariuomenė pasiliks savo
Radikaliai darbininkai "priė^
Taigi gatvekariai nevažinės LLOYD GEORGE JAU TURI K i t a priežastis, kuri lenkia aptaria paminėtą sutartį, tad mėta, kad streiko klausimai
Angliją padaryti kokias nors Prancūzija užtaria už Airijos išrišami tik referendumu. Gi šinosi referendumui. Bet jų
PAGAMINĘS PLENUS.
vietose.
per buvusių riaušių plotus
gatvėmis: 31, 35, 39, 43 ir 47. Suprantama, airiai tuo bus ne reformas Airijoje, yra ta, kad reikalus ir tuo patim verste- Chicagos gatvekarių darbinin nepaklausyta. BalsavimųjdieRasinės riaušės Cbicagoje
šiandie Anglija perdaug apsi- verčia Angliją šį-tą padaryti kai streiką paskelbė po papra noje radikalai lankėsi balsa
Nebus gatvekarių nei Sta
patenkinti.
pasibaigė.
Sulyg
oficijalių te gatvėje. Bet perdėm važi
šaukusi, kaipo visų laisvųjų Airijos likimo žvilgsniu.
sto poros tūkstančių darbinin vimų vietose 4r kurstė darbi
pranešimų prarijo jos 36 žmo nės gatvėmis Halsted ir Cotninkus balsuoti už tolesnį str
Londnas, rugp. 3 — Yra tautų šalininkė.
Ve kodėl šiandie Anglija ir kų susirinkimo.
nių gyvastis. Niekas negali tage G rovė ave.
Tasai vardas yra garbin nusprendžia Airijai duoti sa
eiką.
žinių, kad kaip tik bus galu
Balsavimo
pasekmės.
pasakyti, kiek yra sužeistųjų.
Viršutiniai traukiniai važi tinai perorganizuotas Angli gas. Anglija su juo nenorėtų vy vai dą.
Daugelis kurstymų paklau
Taip-pat kol kas nežinomi
pasimesti.
Ir
jei
Airiją
ir
toIš gatvekarių ir viršutinių sė ir pasekmėje maža didžiu
nės visomis linijomis. Viršu jos ministerių kabinetas, prem
Kokia
ta
savyvaldą.
materijaliai nuostoliai.
geležinkelių 15.000 darbininkų ma nubalsuota baigti streiką.
tinių geležinkelių stotyse bus jeras Lloyd George tuojaus eis lesniai palaikytų savo val
.—
•
Sulig
informacijų,
Airijos
Bet kariuomenė d a r nebus
policijos. Gi apačioje patro- parlamentan ir tenai pareika džioje, tuomet netektų ne tik savyvaldą, kokią pasiūlys par balsavime dalyvavo 12.334 dar
prašalinta iš visų plotų, kur
bininkai.
laus Airijai duoti savyvaldą. to vardo, bet daug pakenktų
liuos kariuomenė.
LENKAI RATIFIKAVO
lamentui
premjeras
Lloyd
Ge
gyvena juodieji ir kur buvo
savo
reikalams.
Tuo tikslu jis parlamentui pa
Streiką baigti
priešinosi
TAIKOS SUTARTĮ
orge, bus ve kokia:
įvykusios riaušės.
Ir
tas
tad
spiria
Angliją
ieš
duos
visus
pienus,
kokius
turi
AUSTRIJOS ASTOVAI
Airija bus padalinta į dvi 5.974 darbininkai. Ėet 6.360
Pasibaigus riaušėms paliko PADUOS TALKININKAMS pagaminęs.
koti kokio nors išėjimo Airi
dali, į kurias inels trys kata balsavo už streiko pertraukimą Paryžius, rugp. 2. —Lenkų-Bei
išrišti dvi svarbiausi problejos
klausime.
KONTRPASIULYMUS
Pirmiau Anglijos vyriausy
likiškos provincijos ir viena * Taip, kad tik 386 balsais di mas Varsavoje ratifikavo "tai-'
mi. Surasti riaušių priežastį
bė nebuvo maniusi daryti ko
džiuma nubalsuota pertrauk kos sutartį, padarytą talkinin
Dar kas kita.
protestantiška provincija.
ir nubausti riaušių vadus ir PARYŽIUS, rugp. 3. —Aust kių nors reformų Airijos rei
Seniau Prancūzijai nei į gal Kiekviena ta dalis turės nuo t i streiką ir priimti kompani kų su Vokietija. Už sutartį
išnaujo sutaikinti baltuosius rijos atstovai taikos konferen kale. Buvo nutariusi palikti
balsavo 245 atstovai, prie&4T,
vą nebuvo Fnėjęs klausimas, savus seimus ir vieną abelną jų pasiūlymus.
su juodaisiais.
Airiją
posenovei
savo
valdžio
cijoje baigia gaminti savo kon
ką Anglija turi padaryti su;' parlamentą. Tas parlamentas
Tiedu klausimu nelengva trpasiulymus į talkininkų pa je.
GATVĖS IŠNAUJO TAISO
Airija, kuomet pastaroji pra- bus Anglijos parlamento jurisKą sako airiai.
bus išrišti ir tas užims gra duotą Austrijai sutartį. Tuos
Bet tą nutarimą atmainyti
MOS.
,
dėjo nerimauti.
dikcijoje.
žaus laiko. Visgi tas turės pasiūlymus austrai
Airių veikėjai su pasipikti
paduos privertė svarbios priežastys.
Bet šiandie virto kitaip.
Airijai bus leista valdyties
but atlikta. Nes riaušių pakė talkininkams tomis dienomis.
nimu žiūrį į tokius Anglijos
Prie taisymo gatvių išnaujo
Tų priežasčių yra kelios. Šiandie prancūzų cenzūra lei kaip patinkama. .Bet bus už
limo kaltininkai ir žmogžu
sumanymus. I r jie sako: Kituo prasidėjo darbai. Pakilus ria
Visųpirma už Airijos laisvę džia savo laikraščiams liuosai drausta turėti nepriklausomą
džiai turi but nubausti. Taip S. VALSTIJOS SU ANGLIJA
met šiaurinė Amerika išsiva.- ušėms darbai turėjo būti per
pat juodieji žmonės ir vėl tu DARO PREKYBOS SUTAR- stipriai stovi prezidentas Wil- ir • plačiai gvildenti Airijos nuo Anglijos kariuomenę ir davo iš po Anglijos jungo. Tą
traukti, nes baltieji darbinin
TT
sonas. Pastarasis Anglijai ne laisvės klausimą.
karės laivyną. Be to, Airija
ri bendrai dirbti su baltaisiais.
padarys ir Airija.
kai nerimavo, kuomet su jais
paduoda jokių sugestijų, ką
negalės daryti jokių prekybi
Dalykas ve kame.
Nes jei juodiesiems mūsų
Airija šiandie labai daug pa bendrai dirbo juodieji.
Suv. Valstijose airiai labai nių sutarčių su priešingomis
Londonas, rugp. 2.— Anot Anglija turėtų padaryti su Ai
mieste lemta gyventi, jiems
Viešųjų įlarbų komisijoniesitiki S u v v Valstijomis. Nes
reikia ir maitinties. Gi mai laikraščio Evening News, Ang rija. Tik išreiškia norą, kad skaitlingi ir galingi šalies po Anglijai šalimis.
Bet Airijai bus leista turėti tos didžiosios respublikos gy rius tad darbus pertraukė.
stą pelnyti jie gali tik darbu. lijos užsienių reikalų ofisas Anglija Airijai duotų laisvę. litikoje. Prancūzija daro su
Dabar po keletos dienų išnau
pagaminęs naują prekybos su Kokia ta laisvė turi būti, tas tartį su Suv. Valstijomis ir kariuomenę savo vidujinių rei ventojai užjaučia Airijai.
Riaušių plotuose nevaži
Sako, Suv. Valstijose žmo jo pradėta darbai. Šiandien
tartį su Suv. Valstijomis. Ta priguli nuo pačios Airijos reikalauja šitų globos ateity kalų tikslais, nuosavius teis
nės gatvekariai. •
je prieš pramatomus vokiečių mus, paštą, tamožnes, pinigus, nių sentimentas darosi vis darban su baltaisiais bus pri
sutartis vefkiai bus induota žmonių sutikimo.
imami ir juodieji darbininkai.
prielankesnis airių tautai.
Šiandie Anglija gerbia prezi pasikėsinimus.
policiją ir tt.
Policijos viršininkas paskel parlamentui.

Didelis Gaisras Chicagoj

Pranešimas!

Sudegė 74 namai; nukentėjo
daug lietuvių

Pasibaigė gatvekarių darbi
ninkų streikas Chicagoje
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AIRIJAI BUS DUOTA
SAVYVALDA,

Pirmadienis,
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čių Amerikoje lietuviai skai
fc *»- tosi beveik daugiausiai įmirkę
A
į girtybę. Taip pasidarė dėlto,
I ITHI \N1AN |>\1I.Y PRIENli
kad atvažiavome iš sodžių, ne
PuhlKhfd f>all> Exc*»pt «*nnday* hj
su miesto blo
ORM'GAN IMBLJSHINO OO., Inc.. įpratę kovoti
IftOo W. t«th St,, Cblraųro, Olinol*. gumais.
TERMS OF STJUSCRIPTION
Dėlto 60 ar 70 tūkstančių
U » YMU$6.00
Si* M o i i l l i 9S.OO
lietuvių Chicagoje turėjo 400
rbursday'^ Edition
$2.00
saliunų ir pragerdavo kas me
AX WEWS-STANI>S 2c A OOPY
.%dvertisJng rates on applkation
tai netoli pustrečio milijono
dolierių. J e i tie pinigai butų
UETVVIV KATALIKU DIENRAŠTIS
buvę pavesji apšvietos reika
M
44
lams, tai būtume beturį kelias
Etaa kasdiena išskyrus aedėldienlus. dešimtis mqkyklų: augštų, di
PRENUMERATOS KAINA:
delių ir gražių; galėtume duoti
Sietams
$5.00
Pusei Metų
$3.00 visiems vaikams netik mokslą,
Prenumerata mokasi iškalno. Lai bet ir knygas dovanai, dar ir
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos ne
auo Naujų Metų. Norint permainyti gerą užkandį apie vidudienį.
adresą vinada reikia prisiųsti ir senas Priverstinai blaivybei užėjus
adresas. Pinigai geriausia siųsti iSper- mokyklos truputį geriau jau
kant krasoje ar exprese "Money Order"
arba įdedant pinigus į registruotą sis. Lietuviams liks kišeniuose
laišką.
pustrečio milijono dolierių kas
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. metai. Tai pirma didelė nauda.

n R

Ar laimėsime?

D r, A S

DRAUGAS

1800 W. 46th St., Chicago, III.
Telefonas McKinley $114

ine Blaivybe.
J a u beveik nėra abejonės,
kad Amerikoje įvyks privers
tina blaivybė. Žmonės ginči
josi, ar ji gera, ar ne. Galu ga
le beveik visų valstijų teisdavybės patvirtino sumanymą
uždrausti svaigalų dirbimą ir
pardavinėjimą gėrimo reika
lams.
^^
Laisvė yra geras daigta?,
bet nevisai gera yra žmogui
nulūžusiam koją, turėti laisvę
ją kraipyti į visas puses. Kaip
tik priešingai: gydytojas tą
laisvę panaikina suimdamas
nulūžusią koją į kliubus, ap
tiekdamas ją gipsu. Tokioje
nelaisvėje būdama koja išTaip, turbūt, bus ir su svai
galų uždraudimu. Jis mažina
laisvės tiems, kurių širdis bu
vo pripratusi prie girtybės.
Bet pereis trys-keturi metai.
Tuo laiku palinkusieji prie
svaigalų neturės iš kur jų gau
ti. Žmogaus prigimtis sustip
rės. Po trijų keturių metų pri
verstinos blaivybės retas žmo
gus tegrįž prie laisvos girty
bės. Tokiu būdu blaivybė taps
liuosa. Dabar galime ^džiaugtis
priverstina blaivybe, kad vė
liaus pasidžiaugtume laisvąja.
Priverstinai blaivybei esant
vienoje šalyje iš kaimynų ei
na slaptas gabenimas svai
galų. Dėlto žmonės dabar deda
pastangas pervaryti priversti
nąją
blaivybę visame pa
saulyje. Nelengva buvo " a p sausinti' * Suvienytas Valsti
jas dėlto, kad jos didelės. Dar
sunkiau tą padaryti visame
pasaulyje, nes jis dar didesnis.
Vienas pasisekimas priduoda
drąsos kitam. Dėlto žmonės ti
kisi, kad bus priversimą bl*|įvybė visose civilizuotose' šaly
se. Dieve duok, kad tat įvyk
tų nors dešimčiai metų!

Lietuviams nauda iš
priverstinos blai
vybės.
_

Kitų šalių žmonės turi daug
testų savo žemėse, dėlto iš^ oksta saugotis miestinių pa
gundų. Lietuviai sodžiuose gy
venę, atvažiuoja į Ameriką,
apsigyvena miestuose ir nemo
ka saugotis nei ligų nei išnau
dojimo, nei dvasios sugedimo.
I& šimto su viršum tautų bu
vusių po caro valdžia lietu
viai buvo beveik blaiviausi. Iš
kelių dešimčių Tautų gyvenan

Salooną vesti yra daug leng
viau negu turėti savą rūbų ar
ba valgomų daigtų sankrovą.
Lietuviai Amerikoje ieškojo
lengvų užsiėmimų..
Einant
Chicagos ar Brooklyno gatvė
mis dažnai matai lietuviškų
pavardžių ant iškabų, bet jos
beveik visos ties saioonais. Ne
gali džiaugtis tuomi lietuviš
kų pavardžių gausumu.
Dabar užėjus priverstinai
blaivybei 400 Chicagos salooninkų ims ieškotis kitokio už
siėmimo. Iš reikalo ir prievar
tos jie atras savyje ir jiegų ir
sumaningumo tiek, kad galės
vesti sankrovas ar dirbtuvėles
garbingas sau ir naudingas vi
suomenei.
Pasilikimas pustrečio mi'ijono dolierių lietuvių kišeniuo
se ir perėjimas keleto šimtų
žmonių į naudingą pirklybą
yra tos dvi milžiniškos naudos,
kurias svaigalų uždraudimas
padarė Chicagos lietuviams.
Trečią jie turėtų pasidaryti
patys sau: daugiau širdies ir
jiegų įdėti į lietuviškąsias mo
kyklas.

Federacija.
Neabejotina,
kad lietuvių
katalikų veikiama daug. Jų
statomojo darbo nuoveikalai
apie tai kalba. Bažnyčių, mo
kyklų, labdarybės srytyje. pir
mutiniai. Lietuvos gelbėjimo
darbe jie neužginčijamai pir
moje vietoje stovi. Tautos po
litikoje jiems
garbingiausia
vieta ir didžiausia našta teko.
Pas katalikų visuomenę tiek
randasi noro veikti, statomąjį
darbą atlikti, kad katalikų jie
gų pasigavimų yra* gyvi tau
tininkai ir jų fondai. J ų fon
dai butų apytušti, jeigu nesirastų jiems aukojančių katali
kų, jie nebūt įstengę sušaukti
seimo Chicagoje, jeigu nebūt
radę katalikiškų draugijų ir
žmonių, kurie tautininkų pa
klausė.
Katalikai daug padarė ir
dar daugiau padaryti gali.
Jeigu šiandien atsiranda žmo
nių ir partijų, kurios tautos
reikaluose parodo palinkimo
nesiskaityti su katalikų valia,
tai tik todėl, kad pas katali
kus nebuvo angštaus susiorganizavimo ir susiklausymo,
kuris duotų suprasti ir nuolat
pašaliečiams demonstruotų ka
talikų pajėgą. Pritverėme or
ganizacijų v e i ^ visoms veiki
mo srytims, bet neišauginome
taip stipraus centro, kuris ka
talikų discipliną sucementuo
tų ir kurio galybę priešingpsios partijos nuolatos jaustų.
Taip dalykams stovint tauti
ninkai ir kitij.nųemonių žmo
nės eidavo ir tebeeina į paski
ras organizacijas ir dažnai jąs
savos politikos vežimėlin pa
sikinko.
Reik apgailestauti, kad Ąmeriko* Lietuvių 1^,-Katalikų
Federacija, nors daugelį kata-
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k a i t a n t laikraščius, kįek>
vieną dieną patėmijame, kad
Lietuvos reikalai kaskart la
biau reikalauja visų lietusių
sandarbystės. Tikrai galime
sakyti, kad šiais laikais kiek
vieno tikro liętuvjq širdis pla
ka lygiai karštu patrijotizmu
ir sujudinta viltimi, kaip mūsų
protėvių, kuomet 14 d. liepos,
1410 metuose, sustoję Žalgi
ryje prieš savo vargintojus,
nekantriai laukė trimitų balso
apgarsinančio kovos pradžią.
Tik dabar žiūrint į tų gar
bingų protėvių ainius, vieno
daikto nesimato—jų vienybės.
Kuomet senovėje lietuviai į
karę traukdavo, neberūpėjo
jiems naminiai nesantikįaį, bet
užmiršę ginčus ar vaidus sto
jo petys į petį i r drąsiai ėjo
prie pergelėa! 0 dabar kuo
met lietuviai rengiasi" į pro
tišką kovą atgauti tėvynei
liuosybę, tuomet išsikelia įvairiospartijos, kurios po patrijotizrno priedanga, sėja visuo
menės tarpe abejones, nesuti
kimus, pagaliaus ir atvirą ne
apykantą. Kodėl tų partijų
vedėjai ieško kliūčių užsiimti
menkais argumentais it kriti
ka, kuomet aišku, kad lietuviai
ne kokios ten partijos išaugštinimo nori — bet nori, ir
labai nori tos valandos, kuo
met liuosybės varpai paskelbs
Lietuvą neprigulmingą!
Mes lietuviai turime daug
svarbių klausimų išrišti, daug
gresiančių pavojų sutikti ir
daug d a r nuveikti mūsų pro
to kaip ir kūno stiprybę, drą
sa ir dorybe; Faktus turime
sutiki taip, kaip jie y r a *+*
nepasiduodant. garuojančiam
optimizmui, nei bailiam nie
kingam pessimizmui.
Pažiu
rėjus į tautos žemlapį, susi
pažinus su žemės gamtiniais
turtais
galime
teisingai
• • "

•

i

•

•

likiškų organizacijų suvieni,
jo, bet neįstengė visų, katali
kų sucementuoti ir. nevirto
tuoju centru, kuris katalikų
veikimą sistematizuotų ir jam
dyrektyvos priduotų. Kas ne
padaryta , visuomet yra. lai
ko padaryti.
Šių metų Federacijos Kon
gresą laikome svarbiu, nes jis
turės pasvarstyti ir surasti
priemonių, kaip Amerikos lie
tuvius katalikus prie centra
lizuoto veikimo sutraukus ir
kaip veikimą
susistematiza-

rugp.
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spręsti, kad mjjsų tauta nore
•
• •"
mažutė, vienok ekonomišku
Liepos 30 d. '19m.
žvilgsniu, nepraščiausipje apystDvėįę. Tpdeį po veijtlin- J. M. p. V. K. Račkauskas,
gos valdžios ir suvienytų vi Liet. Cent. Kom. Sekretorius.
suomenės spėkų* tautos pažan
Gerbiamas Tamstas
g a ir pasisekimas neatbūtini,
Du daiktu lietuvių politiko
Rašiau Tamstai keletą laiš
je nesveiku ir nepageidaujamu kų "Lietuvių Dienos'' pinigų
Pirmučiausia.., mes turime bū reikale, bet atsakymo nesulau
ti lietuviais priešingų sekcijų. kiau. Kadangi reikalas yra diLai musųpolitikinėse veikmėse dėlės svarbos, todėl esmi priiiteraturoje ir dailėje atspindi j verstas rašyti atvirą laišką.
pilna Lietuvos dvasia, o ne tik
Tamstai yra žinoma, kad
dalelė. Neįsileiskime provin- gegužės 14 d., š. m., New Yorcionalizmo, kuris bus mums ke, buvo bendras A. L. Komi
lygiai pragaištingas, kaip bu sijos ir Centralio Komiteto
vo senovės Grekų respubli posėdis. Tamsta buvote vienas
koms ir viduramžių Italijos iš C. K. atstovų. Šiame posė
valstijęlėms.
dyje svarstėme kaip butų tin
Antra, lietuvių partijos turė kamiausia sunaudoti " Lietu
tų atskirti politiką nuo tikėji vių Dienos' 1 pinigus ($130,mo. Partijos ne tam susitve 000.00) sušelptį badaujančius
ria, kad žmogaus ingimtus ir lietuvius Lietuvoje. Del tūlų
privatinius jausmus šmeižtų, priežasčių tuo laiku negalėjom
bet tam, kad nuosekliai tvar prieiti prie bendro nutarimo,
kytų tautos reikalus. Gyveni kaip tą šelpimo darbą pavary-.
mo trumpumo bėgyje žmogus ti, bet sutarėm, kad iš abiejų
tik vieną daiktą galį apsčiai pusių butų išrinkta po. tris at
išmokti, užtai mūsų politikos š o v u s , kurie kogreičiausia su
vadovai labai protingai pada važiuos Washingtone ir galu
rytų, jei gerai susipažintų su tinai nuspręs kokią minėtu pi
valdiškomis teisėmis, o tikėji nigų dispoziciją padaryti.
mo diskucijas paliktų mūsų
A. L. Tarybos Komisija tuogerbiamai dvasiškijąi, kuri ga jaus paskyrė tris atstovus, ali rimčiau apie tai kalbėti. Kol pie ką Tamstoms buvo praneš
ši žymi klaidą neišdils iš mūsų t a T a m s t o s kalbėdami Contvapartijinių veikmių, tol tamsy-Į l i o Komiteto vardu pasakėt,
bės debesiai dengs šviesesnį k a d c K p a s L s t engs kogreihorizontą.
čiausia nuo savęs išrinkti tris
Ar laimėsime liuosvbės ko atstovus viršmenėtam reikavoje? Karšti Jausmai verčia l u L Laukėme, dar ir po šiai
sakyti: " t a i p ! " Bet protas tik jaunai tebelaukiam
Tamstų
tuomet jausmams galės pritar-1 . ; t s tovų, bet jie nepasirodė ir
ti, kuomet mes sekdami prote- n i e k o a p i e - j u o s n e žinom.
vių pavyzdžius, užmiršime vie
Labai nustebom iš'Tamstų
ni kitų ydas šiuose taip var padarytų žingsnių: vieton iš
ginguose laikuose, o susivieni rinkti atstovus, kaip buvo su
ję tėvynės meilės ryšiais, ben tarta, Tamstos skelbiate laik
drai kovosime del vieno ir to raščiuose buk "Lietuvių pini
paties tikslo — del Neprigul- gai jau yra sunaudoti Šelpimui
mingps Lietuvos! O. V—ė. Lietuvos žmonių", bet Tam
stos turėjote žinoti, kuomet tą
vus. Federacija yra ir turi skelbėt, kad tie pinigai tebe
būti vienijančia katalikų vei gulėjo Amerikos Raudonajame
Kryžiuje, dar ir po šiai dienai
kimą, J i turi būti tuoju dide
jie tenai guli. Ką tas reiškia?
liu aparatu, kuriame atskiros
Kam toksai žmonių klaidini
organizacijos sutilptų ir kaip
mas? Tamstos gerai žinot, jog
mašinerijoj ratukai savo dar patys vieni negalit su minėtais
bo dalį atliktų.
pinigais nieko padaryti — jų
yra reikalinga
Katalikai daug naudingo dispozicijai
tautai atliko. Bet jie kur kas bendras minėtų Komisijų nu
daugiau atliks ir naudingesni tarimas. Kodėl Tamstos ven
tautai ir tėvynei bus, kuomet giate tokio bendro sutarimo?
jie veiks sistematizuotai ir Juk reikia pildyti visuomenės
per vieną didelį centrą — Am. valią — New Yorko seimo nu
Lietuvių R.-Kat. Federaciją. tarimą.

Turime gerą išteklių šių knygų:
1. Am Katalikų Tikybos Tikrybę
-.
30c
2. Patarmės Moterims
*.... .#>.*<*# »»/.•.-» • •- "
!**•
3. Krikščionybė ir Moteris
5e.
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo
20c
5. Girtuoklio Išpažintis ......
•
20e.
& Katra neišmanai Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La
bai lengva sulošti
•
°^*
7. Marksas Antrasis
•
8°«
8. Ara yra Dievas t
\
5c
9. Giordano Bruno
r
5c
10. Koperninkas ir Galilėjus
.
5c.
11. I soeijajlistų rojų
'.
'.
•
6c
12 Socijalistų norai ir darbai
5c
13. Revoliucionierių tarpe
'• • 5c
14. Apie Apsvietą
25c
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją
75c
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
dalykus
50c
Daina be galo
*
20c
Scenos įvairumai
40c
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
lomas teatrų mėgėjams. Kaina.
20c
Birutės Garsai Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c
Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto
35c
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
čių mylimą rūtele.
15c
Auitant. Eilės J. Mikuckio
35c
Artmo Sonetai. Gražios. eilės M. Gustaičio.
25c
Vamzdys. Eilės
\
15c
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties.
10c
Revizorius, penkių veiksmų komedija
50c
Vytauto
Koncertinis
Maršas, a t m i n i m u i garsaus- d i d v y r i o i r k r y 
žiokų p e r g a l ė t o j o ties Žalgiriu
55c
Tėvynės
Garbei.
L i e t u v o s maršas f o r t e p i j a n u i
45c

Nvmno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų
Sudiev-tmazurksL.
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas

50c
40c
.'.. .70c

DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WEST 46-th STREET,
CHICAGO, ILL,
. i " i'.f

Amerikos Raudonasis Kry Paryžiuje ir kad. galėtume tu
žius nerimauja ir ragina, kad rėti bendrą,
pasikalbėjimą.
tuos pinigus atsiimtume, pri Liepos 28 d, p. Lopatto atsa
duodami bendrą abiejų Komi kė A. & Kryžiui, kad jisai
sijų nutarimą. Birželio 26 d., pats negalės pribūti, bet savo
š. m., Tamstos paskelbėt spau vieton įgaliojo p. V. K. Rač
doje, kad "Lietuvių Dienos" kauską. A. R> K. tuojaus tele
pinigai jau yra sunaudoti šel grafu pareikalavo, kad p. Rač
pimui Lietuvos žmonių". Tas kauskas pribūtų, bet iki šiol
yra netiesa, tą turėjote žinoti, dar jokio
atsakymo
ne
nes girdėjau p. Lopatto buvo gavo.
Kame - gi dalykas!
Washingtone tų pinigų reika Nejaugi
Tamstos
nema
le, nors mūsų ofisan ir neužė tot reikalingu sušelpti ba
jo. Liepos 18 d., š. m., Ameri daujančius lietuvius Lietuvoje
kos Raudonasis Kryžiaus laiš už minėtus pinigus, vieton ką
ku, vėliaus telefonu ir asme jie guli A. R. Kryžiuje! J u k
niškai užklausė A. L. Tary visuomenė reikalauja, kad tie
bos Komisijos, kodėl nepriduo- pinigai outų sunaudoti tokiam
dama jiems bendro abiejų Ko tikslur kokiam jie buvo suLiejtevin^ali^oti.
misijų nutarimo
Dienos" pinigų dispozicijos
Nesulaukdami Centralio Ko
reikale, ir ragino, kad tas ko miteto įgaliotinių, arba tinka
greičiausia
butų padaryta. mo atsakymo į savaitę laiko,
Liepos 24 d., A. R. K. telegra busime priversti kreiptis į vi
ma pareikalavo Centralio Ko suomenę, kad išduotų savo
miteto pirmininko p. Lopatto, nuosprendį.
kad jisai tuojaus pribūtų WaSu pagarba,
shingtonan paaiškinti kai-kuDr. Julius J- Bielskis,
riuos jo padarytus žingsnius Amer. Liet. Tar. Kom. Pirm.
•

mas.
Malonu ir gera džiaugsmą
patirti. Dėlto jo visi ilgias. Be
sitęsiantį
džiaugsmo
stovį
gyvenimo laime
vadiname.
Laimės siekti visas savo> pas
tangas aukojame. Keista, kad
aiškaus džiaugsmo permanymo neturime, o vienpk. žinome
ir mokame kaip jo siekti. Ži
nau, kad džiaugsmo esama,
bet kaip jį apsklembsi, kaip
žodžiais jį apipieši!
Gal but dėlto taip sunku
džiaugsmą į žoažių paveikslą
nupiešti, kad jo taip įvairaus
esama, iš tiek daug šaltinių
jo paeinama. Ne visi vienodai
džiaugias iš tų pačių dalykų,
nes sielos ir jausmų su daly
kais giminingumas nėra vienoda.s. Kaip džiaugsmą išstudijupsi, kajp jį aprašysi?
Atsim€»a* senovės protingų
jų patėmijimas, visokį žmonių
pažinojimą, pradėti nuo savęs
pažinimo. ICada, kiek ir kodėl
džiaugsmo-" buvau apimtas?
Tuomet, k u o u ^ t turėjau pasi
sekimo atsiekti ko- geidžiau.
Nežinau*
kuomet
daugiau

džiaugsmo buvo: ar kuomet
pageidaujamojo pilnumoj at
siekiau, ar kuomet tik dalinai,
bet daug pamato liko vilčiai
dar daugiau atsiekti. Rods,
ne, tikrai pastarasis džiaugs
mas yra didesnis ir patvares
nis. Džiugina, tai ką atsiekiau,
bet didesnė džiaugsmo vers
mė plusta del vilties, kad štai
galima, ir tikrai atsieksiu tai,
ko geidžiu ir manoji esmė tro
kšta.
Keista džiaugsmo padermė.
J i ingimtais norais, palinki
mais išpinta. Jos antsispindi
ant išauklėjimo, aplinkybių
išdirbto skonio, dugno. Vis
kas taip sunarpliota, supinta,
kad nei nemėgink atraizgyti.
Sutelpa t ė n ir budo ypatybės,
išsidirbta ideologija. I r visi
tie dalykai spalvų efektuose,
nėra pas visus vienodi. Nus
tatyk, kad geras, visiems vie
nodą džiaugsmo mierą!
Atsimena Lietuvos pusber
niai, vaikėzai. Lietuvoj abelnaį šuo yra tam, kad turėjus
ką supykima iškolioti, apspardyti v apmušti, o jau ką be
kalbėti apie pusbarnįuįh! Jiems
šunius vaikyti, botagais kapo-
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to, kad nedėkingam sutvėri dūlius, o gyvenimas neš pilną
mėliui gyvybę išgelbėjo ir lais džiaugsmo mįerą,
s
vę suteikė, kiek dėlto, kad sa
Tarė vienas
pažystamų:
Arba imkime bolševiką, avo pyktį suvaldė.
kodėl tiek daug pasaulyje blo
gitatorių, liguistai degančio
go, negero? Kodėl-žmonės dau
Ir spręsk, jei geras, kas tai
mis akimis kurstytoją. Jis tiek
giau blogo, negu gero d a r o !
prieš " b u r ž u j u s " ir dvasiš-Kra džiaugsmas. Bet vienas
Nesinorėjo sakyti: Kam pa
kius neapykantos, keršto dva aišku, kad džiaugsmas žmo
saulyje ir žmonėse blogo šak
sios pripiltas, kad kuomet pa guje apsireiškia. Tai yra sie
nį ieškoti, kad jį galima tftip
sitaiko progos nužiūrėtus as los stovis. Esama džiaugsmo
arti, arti rasti?
menis kankinti, jis tai su pa gero ir blogo pobūdžių. Pažin
Nusiskundė kįtas pažįsta
mėgimu daro ir džiaugias. A- si gerą ir blogą žmogų iš to,
mų: nežinau kodėl man taip
pie tokiu bolševikiško džiaug iš ko jis džiaugias*, bent diiaugyvenimas kartumais vilgo
smo apsireiškimus vaizdžiai smą apreiškia.
mas. Pas kitus tiek džiaugsmo,
pasakoja aprašomieji nuoti-' Džiaugsmas iš žmogaus pa
malonumų, o man nelaimės ap
kiai Rusijoje ir Lietuvoje.
eina. Žinau, kad tik toks džiau linkui težydi Ir jam norėjosi
Pažystu ne vieną asmenį, gsmas yra sveikas ir pastovus, tarti: negeresnėse apystovosc
kuris rankomis trina ir daug kuris gryną sąžinę palieka. kiti gyvena; su tais pačiais
piktumo gyvenim© veiksniais ir fazė
džiaugsmo rodo, kuomet jam Keršto, intužimoj
ytin pasiseka įskaudinti, pery džiaugsmas^ kuomet jis atsie mis jie susiduria, kaip ir tu.
laikraštį viešai " pipirų už kiamas, sargdina ir* sielą iš Tik jie viduje kitoki. Išmok
gyvenimo džiaugsmingą šalti
d u o t i " jp nepabėgtiems asme kreipia.
Noriu tyro, sveiko džiaugs nį pasiekti Sutvarkyk savo
nims,
mo. Žinau, ko jam reikia. Su vidaus gyvenimą. Siekimus ir
Žinau asmenų, kurie tyliu
gadintoj sieloj, negeras ir ne pastangas savos- dvasios taip
džiaugsmu dega, kuomet jiems
sveikas džiaugsmas. Daugelis pakreipk, kad jie gy-veniriM)
pavyksta savo artimui gerą
skundžiasi, kad. jo gyvenimas džiaugsmą sutikę jį pažintų, ir
padaryti.
kryželiais apsunkintas* liūde skaityti mokėtų, Padaryk sa
Žinau, vieną artimą asmenį, siais ir vargais nuklotas. Ne ve džiaugsmingu^ nes tai yra
kuris pelę išgelbėjo. Toji jam gyvenimas jo skurdus, bet sie tavo galėję. Nusiminimai tavo
ranką perkando. Supyko. Ęet ja. Išdabink dvasią protingais sielos nelies* jei to norėsi, o
staiga susivaldė ir pelę paliuo- u- kiltais siekimais., mokėk sa gyvenimo pilna apsrreiškimų,
saxo. Jis tupruet ir dabar iš to vo nedorąją prigimtį sudrau kuria- džiaugsmo teiks. Džiau
nuotikio džiaugias. Gal ne is sti, suvaldyk savo besočius gei gsies, jei mokėi-j.
Purenąs.
ti tikras sportas,
džiaugsmas.
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Lietuviai Amerikoje.
>»»»

CLEVELAND, OHIO.

Laisvamaniu priviso.
Čionykščiai
lietuviai se
niau gyveno per keletą metų
gražiai. Pastaruoju laiku geru
mas pagedo. Buvo pasidarę
nesutikimų su klebonu, bet
tat pasiliovė. Atėjo klebonauti
pas mus gabus tėvynainis.
Nors jis yra Amerikoje gimęs
ir augęs, tečiaus lietuviškai
kalba. Tik vargas, kad kai-kurios draugijos apžėlė jau lai
svamaniais. Jau Jurgine drau
gija siuntė savo atstovus į
Chieagos Laisvamanių Seimą,
Tą padarė ir Teatrališkas
sulaisvamanėjęs choras. Kle
bonas panaikino discipliną, su
lig kurios neatlikusieji išpa
žinties būdavo išbraukiami iš
draugijos. Kai-kurie draugijų
viršininkai jau katalikus nie
kina. Mųs bažnyčia menkutė:
pleisteris-žmonėms ant galvų
bįra, o žmonės apie pataisymą
nesirūpina, komitetuose pri
viso laisvamanių įvalias. Tū
las parapijos komitetas skam
bino varpą Chieagos Seime.
Kur to žmogelio akis?
Sutvėrė eionais augusių vai
kinų kliubą. Vienas susirinki
mas buvo, daugiau nėra.
Tapo suorganizuotas L. Rau
donojo Kryžiaus šelpė ji) sky
rius. Porą susirinkimų buvo.
Laisvamanis pirmininku pa
kliuvo ir vėl viskas nutilo.
Susiorganizavo " Vanago"
spaustuvė. " V a n a g a s " pradė
jo eiti, katalikų veikėjus ėmė
šmeižt. Vietiniai
katalikai
mąstė, ką su "Vanagu" da
ryti ir nutarė aną išvyti. Taip
ir padarė.
Dabar vėliai jau spaustuvę
steigia, bendrovę tveria, bet
nežinia ar pasiseks. Clevelandeėiai, meskite niekus į šalį;
Dievo namą aprūpinkite. Ieš
kokim priežasties, kodėl mųs
bažnyčios taip sunkiai steigia
mas darbas apstojo. Keno kal
tė tą padarė! Netiek svarbu
kaltininkus surasti, kiek rei
kia blogumą pataisyti.
Kupstas.
ROSELAND, ILL.

"

Mūsų kolonijoje yra nema
žai lietuvių ir lietuvaičių, ku
rie yra pasišventę darbui* ir
kurie nemažai surinko aukų
Tautos Fondan ir kitiems lab
daringiems tikslams.
Bet štai viename darbe,
kuris mums ir-gi yra didžiai
svarbus, mes esame toli atsi
likę, t. y. sutvėrime Raud.
Kryžius šelpėjų skyrio, kokie
jau gyvuoja kitose lietuvių ko
lonijose. Mes, roselandiečiai,
turėtume daugiau domos at
kreipti į L R . K., nes jis yra
kaip ir motina suvargusių ir
dadaujančių žmonių. Turėtu
me sukrusti ir pradėti rūpintis
rinkimu aukų, drabužių, ava
linės ir t.t. Nes tokią pagelbą
savo broliams ir sesutėms mes
galim teikti tik per L. Raud.
Kryžių.
Taigi broliai ir sesutės, pra
dėkime darbą, darbą gelbėji
mo lietuvių, nepamirškime
kad mūsų pagelba ir aukos yra mūsų tėvynėje gyvenan
tiems broliams ir sesutėms la
bai reikalinga. Aukokime kas
ką galime: kas drabužį, kas avalines, kas valgomus daigtus
blešinėae, kas aukas. Nelauki
me rankas sudėję. Organisuokimės į L. R. K. šelpėjus, nes
L. R. Kryž. skyrius diena po
dienai pradės mūsų kolonijoje
veikti. Kada bus šaukiamas
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pirmas susirinkimas, visi; su
sirinkime. Moterys, kurios ga
lite megzti; mergaitės, kurios
norite pasišvęsti; vyrai su au
komis; visi iš vieno-petys į pe
tį prie darbo. Tegul meilė Lie
tuvos užsidega mūsų širdyse.
Nesigailėkime darbo, triūso ir
aukų. Gelbėkim tuos, kurie
kovoja už Lietuvos laisve, nes
jie kovoja už mūsų visų lais
vę.
Dar kartą, broliai ir sesutės,
visi į darbą? Vardan Lietuvos,
dirbkime! Lai kiekvieno ir
kiekvienos krutinėję širdis tė
vynės ir brolių meilė užsidega.
Lazdynėlis.
BINGHAMTONį N. Y.
Streikai ir socijalistai.
Binghamtone sustreikavo 5
cigarų dirbtuvės. Daugiausia
ten dirbo moteris, kurios norė
jo gauti 'didesnį mokestį, t.y.
ant 100 cigarų lOc.Sunku joms
streikuoti, kadangi negauna iš
vyrų pagelbos.
Kas už darbininkų klesą už
stoja ir kas kovoja labiaus?
O-gi katalikai, iš kurių jau
yra suareštuotos 6 moterys ir
visos katalikės. Kur dingo mū
sų darbininkų
apginėjai—
socijalistaif Ar ne jaučio skuroje užsiūti yra? Tas streikas
Binghamtono lietuviams paro
do teisybę, kad tik katalikai
kovoja už pagerinimą darbi
ninkų būvio. Socijalistai strei
kų laike Binghamtone žlugo,
kurie per aštuonius metus
skelbė darbininkų klesos, kovą.
Kur šiandie jie pasidėjo? Fak
tas, jog vadinamų "'socijahst ų " moterų daugiaus dirbo
cigarų dirbtuvėse kaip katali
kių. Kur jos šiandien yra f Tur
but socijalistų konstitucijoj
rodo, kad socijalistų moterys
neturi teisės kovoti su išnaudojais. Kaip socijalistai galj
darodyti, kad jeigu ne socijalistas, tai ne darbininkas. Tai
kur-gi socijalistai-darbininkai
dabar pasklėjot? Bene skebaujate tiktai?
"Siti Amoda".
PERSITIKRINK KAME
TIKRAS DARBAS.

Bendrovė jokiu būdu tokių už
sakymų neatliks, nes nei pini
gų, nei žmonių, kurie galėtų
pagalvoti apie tokio užsakymo
išpildyme, neturi. Jeigu jau
yra duoti užsakymai, arba bug
duodami, tai toms Lietuvių
Bendrovėms, kurios varo dar*
bą rimtai, turi kapitalo ir
žmonių tai atlikti.
Man, iš šalies žiūrinčiam,
štai kaip dalykai išrodo. Iš
dabartinių Amerikoj esančių
Lietuvių Bendrovių, susiorga
nizavusių pakelti pramonę ir
prigelbėti Lietuvai išsiliuosuoti ekonominiai, gyvuos ir turės
puikų pasisekimą tik tokios,
kurios pastatytos ant tvirtų
pamatų ir rimtai veikia. Pa*
vyzdžiui galima paimti Lietu
vos Amerikos Pramonės B-vę.
Nemanau čia jos užtarti, girti
ar peikti, tik noriu priminti,
kad nuo pat pradžios susiorganizavimo, iki šioliai, tėmėjau
sekdamas jos veikimą ir turiu
pripažinti, pastaroji atsargiai
ir pasekmingai eina prie savo
tikslo, visame kame vartojant
rimtą biznio taktiką. Tiesa,
da daug ko nenuveikė, bet tas
ką nuveikė, pflrodo pastovu*
mą ir žada Bendrovei ateitį.
Man patinka, kad nevartoja
"bliofiškų" skelbimų, bet skel
biant pranešama tik tai, kas
yra veikiama ir kaip patirta,
kurkas daugiau yra veikiama,
negu skelbiama. Teko sužino
ti, kad čioji Bendrovė jau yra plačiai įsileidus šiose šako
se veikimo:
konstrukcijos
(atbudavojimo),
išdirbystės
(fabrikų užvedimo) ir espoyto
bei importo (gabenimo įvai
rių prekių) į Lietuvą iš sve
timų šalių, (lirdėjau iš tikrų
šaltinių, jog netrukus šioji
Bendrovė išsiųs pilną laivą
tavorų į Liotuva iš Amerikos.
Todėl yra proga Amerikos
lietuviams pabusti dovanų
savo giminėms Lietuvoj.* Ga
lima pasiųsti drabužių, audi
nių, taippat valgomų produk
tų. Siuntinius galima patiems
surengti arba duoti užsakymus
Bendrovei. Apie tai manau ne
trukus Amerikos Lietuvių Pra
monė*i Bendrovė plačiai pas
kelbs laikraščiuose.
Taippat šioji Bendrovė iš
mintingą žingsnį padarė paim
dama savo globon Lietuvos
Statymo Bendrovę. Beiški8,
sustiprino finansines ir potencijales spėkas, suvienyda
ma dvi Bendrovi į vieną. To
kiu būdu įsteigė konstrukci*
jos (budavojimo) šaką, kuri
netrukus užsiims atbudavojimu Lietuvos miestų ir dirbtu
vių. Dabar savo veikimą prak
tikuoja čia Amerikoje, budavoja apie 50 namų ir užims
statyti gal dvi bažnyčias, pa
kol jų visas veikimas bus ga
limas perkelti į Lietuvą. Tą
darbą varo išimtinai Lietuvos
Amerikos
Pramonės B-vės
šėrininkai: architektai, kontraktoriai, mūrininkai, dailydės, plumberiai ir paprasti
darbininkai,
visi lietuviai.
Reiškia, koncentruojasi milži
niškos spėkos Lietuvai atbudavoti.
Toliaus, Lietuvos Amerikos
Pramonės Bendrovė yra pa
dariusi pienus ir jau atlikusi
gerus
' žygius
įkūrimui
dirbtuvių, linų
ir
vilnų
išdirbystfci
Lietuvoj.
Turi
savo
specijalįstus
žmones
toje srytyje, kurie bus vedė
jais pienuojamų
dirbtuvių.
Tas klausimas • jau yra išriš
tas, kurio kunijimui netrukus
užsiims B-vės specijališka ko
misija, nuvykusi į Lietuva.
Šioji igdirbystės šaką, nėra abejonės, prisidės labai daug
prie pakėlimo Lietuvos pra
monės, paliekant visą, gauta

Nekurie skelbia, buk gau
na iš Lietuvos milijoninius už
sakymus. Na, ir kas-gi tame
įdomaus? Nėra abejonės, kad
Lietuvai yra reikalinga 'daug
ko ir savam laike, leidžiant
aplinkybėms, turės tai ingyti.
Gandas apie užsakymus girdi
si jau ne nuo šiandie, bet vie
nok tie užsakymai, jeigu koki
buvo iki 'šiol, nėra išpildyti.
Del ko? Dėlto, kad paskalai apie užsakymus turbūt nėra ti
kri. Jeigu užsakymai butų
tikri, tai jie butų užsakomi
kitokioj formoj ir tokių žmo
nių, kurie už juos imtų atsa
komybę, bet ne šiaip pašalie
čių nieką su atsakomybe netu
rinčių. Antra, kuomet' tikrai
užsakymai
yra
duodami,
tai
duodama,
tiems
(padaroma sutartis), kurie
gali gvarantuoti jų išpildymą.
Ar dabartiniai paskalai, neva
apie užsakymus, turi" nors ko
ki panašumą link jų tikrumo f
Anaiptol! Iš 29 d. Liepos
*' Darbininkas' ' ant pirmo pus
lapio išpliekė milijoninį užsa
kymą "Litfcuaįuan Sales Cor
poration". NA, ir ką jus saky
site? Ar jus manote, kad Lie
tuvoj žmonės, kurių pareiga
yra tokius užsakymus duoti,
neturi supratimo? Jiems yra:
gerai žinoma, kad minėta pelną patiems lietuviams.
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susifcrganifca'vįgia ii** IAet* Krik
ščionių lHmuhtūM^ partijos,
skyrius.. Al' ir jis viešumom
Marijampolė. Mokslus ei nebedrįsta inkelti savo veiki ' Je40t»' manai pirkti uke* tai
apaimislyk ar tavo įnešti pinigai
nančios jpnmomenės čia daug mą f. Juk svarbių juk. reikalintau išeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe, t e t u r ė s i gera, pui
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
tat ir gyvenimas įvairus. Na,. ga
kų ir linksmą gyvenimą. Kaip
AKIŲ SPECIJALISTAS
girdėt tai ūkininkai yra lai
jau vakarų, gegužinių, pramo
Tik į gal kiek daugąu pro
' Patarimas Dykai
minsi nes jie- neturi bosų,, jų,
1
gų—tai ypač nestinga. Įsten gos buvo mokslo dalykais už
gyvenimas yra- užtikrintas ir-ko*
Ofiso valandos* nuo 9 ii ryty iki
da nori tad* dirba. Michigano
9
vai. vakare, Nedėliomis 9 iki 11
giama, net ir du vakaru viena s i i m t i ) k a d i r bolševikų laikais. s lietuviai ūkininkai labai gražiai
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
apsigyvenę, jau turi apie kelis
ir tą paoią dieną surengti. U ž t a t šiandien matome tele
Telefonas Yards 4317
šimtus savo tarpe* turi parapiją,
Telefonas Boulevard 6487
kelias draugystes ir visokius pa
Gegužio mėn.^lld., abiejų gi grafistų, buhulterijų kursus,
silinksminimus,
čionais gyvemnazijų salėse buvo mokslei kurie netrukus išleis-' geroką , nantieji anglai siūlo mums savo
=r=
farmas ant pardavimo, taigi tie
vių surengti vakarai. Man te būrį reikalingų valstybei dar
kurie norite pirkti farmas mūsų
ko nuvykti į "Žiburio" gim bininkų. Taippat girdime ir
šv. Antano Draugija turi nuskyriu8
specialiai narius kurie jums
nazijos salę surengtą at-kų apie įsteigimą bitininkystės—
kuogeriausia patarnaus.
LIETUVIS
vakarą. Apie jį trumpai ir daržininkystės — (rodos) so
Tie kurie pirksite farmas per
GYDYTOJAS m CHIRURGAI
f 1767 W. 4ftlt St., Cbicsgo, DL
Šv. Antano Draugiją busite už
parašysiu. Neperdidelė gim dininkystės (art gyvulininkys
ganėdinti, nes gausite gerą ir
Ofiso Telefonas Boulevard 160
teisingą patarnavimą be jokios
nazijos salė buvo kupina, žmo tės) kursų.
Namų Telefonas Seeley 420
skriaudos. Custer yra tiktai 11
nių, daugiausia jaunimo. Ar
mylių nue Ludington, o 8 my
Vienos gyvenimo srytys pa
lios
nuo Scottville. Norint dau
tistai—. mėgėjai vaidino dvi
giau
informacijų, kreipkitės se
veiksme komediją "Vyro ieš siliko, kitos pažengė pirmyn.
kančiu adresu)
Dr. I. E. MAKARAS
"Lietuva," Kaunas.
kojimas".
Suvaidinta gana
KAZ. DAUNOBA*
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 1741 W, 47tb fctreet
pasisekančiai. » Svarbiausios
šv. Antano Draugijos
Valandos: 9:30—12, 3—5 tr 7—9.
Telefonas: Boulevard 3480.
rolės, kaip Valento- Didziulo,
Administratorius,
GRAND RAPIDS, MICH.
Rezidencija: 4515 So. Wood S t
Telefonas: Yards 728.
Anielės senelės, L. Valaičio ir
LIETUVIAMS!
Box
7,
Custer,
Mich.
kitos buvo visai puikiai atlik
tos. Tat veikalas darė pub
Jūsų kolonijoje nuo Balan
•»»'
«•—
m*m•—
likai gerą įspūdį.
džio 20 dienos 1919 m. "Drau
J0SEPH C. VV0L0N
—S
Po vaidinimo buvo gyvieji gą" atstovauja p. J. MARGE
Lietuvis Advokatas
Dr.
A.
K.
RUTKAUSKAS
29 SO. LA SALLE STREET
paveikslai. Rodyta: 1) moks LIS, 544 Myrtle str.
Telefonas McKinley 6764
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
leiviją išėjimas kariuomenėn—
GYDO
VISOKIAS
LIGAS
Vakarais
2911 W. 22-nd Street
Pas jį galite "Draugą" už
Tel. Rockwell 6999
3457 South Western Boulevard
jų **paskutinis posėdis"; 2)
CHIGAGO, ILL.
sirašinėti, nusipirkti paduoti
Kampas W. 35-tos gatvės
atsisveikinimas sūnaus moti
į jį pajieškojįmus ir pagarsi
nos, stojant savanoriui į kanimus. Galite gauti ir knygų.
=
"sudiev mamyte..."
alios * * Valio Lietu Šiuomi atšaukiame įgalioji
siai davė daug į- mus kokiam nors kitam Gran
vairumo. Tik kai kurie,- kaip dą Rapids, Mich. "Draugo"
ADVOKATAS
agentui.
pav. apskritai "paskutinis poVeda Bilas Visuose r eismuose
sėdis^^ntaartiksloyatsiekti ne mmmmmmmmmmimmmmmimmmmmmmmmmmmmmm^Ęiami
Ofisas Didmiesty j :
galėjo, nes mip^ntlikta (vai
6» W. WASHINGTON STREET
PAIEŠKOJIMAI.
dinta,) kad daugelio buvo įKambaris 609
Tel.
Central 5478
vairiai suprasta. Kaikurių bu- Aš Jonas Apanavičius paieikau sat
vo hrolio Vinco Apanavičiaus; pa
Gyeenimaa,' 812 W. SSstfSfc
vomanoma, kad ironizuojama eina
iš Lietuvos, Suvalkų gub., Seinų
Tel. Yards 4881
(pajuokiama) stojusių kariuo pav. Lazdijų par. 1'apimčių kaimo.
9 m. kaip Amerike. Pirmiau
menėn draugų panašus žygis. Apie
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
jcyveno Freeiand, Pa. Apie 8 m. kaip
bus psjfamsrrinlmu dei Jūsų aklų.
išvažiavo
j
Chicago,
III.
Dabar
nežU
Geriausia gal patiko dainos. nau, kur yra. Turiu svarbių reika Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į kro
iiiiiimiiiiiuiiiiiimiiiiHiuiiiiiiiiiiiuiiiiii
Nors buvo trukumų, bot bend lų; meldi j u kad pats atsišauktų, ar va,
kuomet skaitai ar siuvi ar ra
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
kas žino. kur jis yra man praneštų.
šai, tai tuomet yra ženklas, kad.
Telefosas Haymarket 3644
ras įspūdis geras. Ateitininkų
reikia Jums akinių. Mano 15 melų
Jonan Apanavičius,
patyrimas priduos Jum! geriausią
choras, p. BenJoriaus veda*
patarnavimą u i prieinamą kaina,
M19 Orcgon Ave.
Clevcland, Ohio.
net taip žemai net ik' M.ee.
mas, pradėjęs at-kų liiinnu.
Rusas gydytojas- ir chirurgas
Padainavo penkias dainas ir
JOHN SMETANA
APGARSINIMAS.
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
baigė tautos himnu "Lietu
,!
Akių Specijalistas
Vaikų ir visų chroniškų ligt|
Kuris gali inešti nemažiaus $300
va Tėvynė mūsų"... Šio va į gurage busi nesą, yra gera proga 1801 S. Ashland Av. Chicaco Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicage
išmokti automobiliu važinėti, taisy
Bgsamlnas suteikiamas dykai.
karo programas baigėsi. Tuoj ti,
Telefosas Drover 9891.
bei abelnai visą automobilio busiKampas 18-tos gatvės.
VALANDAS;
ryto 2—8 pe
prasidėjo šokiai, kito salėj nesą (garage) pažinti, pelnas yra ge t-čios lubos vtrfi Platt'o aptiekoa pietų 7—8 vak. 10—11
Nedėliomis 10—12 d.
oras labai sveikas, prie marių
žaidimai. Viskas ėjo gražioj ras,
Kambaris
14.
15,
1«,
IT
ir18
mažam miestelyje,
turi kiek nors
IIIIIIIIIIIIIHIIIIinillllllllltHHIIIIItlHIHIII
Tėmykite į mano parašą.
ir pavyzdingoj tvarkoj. Pra angliškai susikalbėti.
Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki s
vai. vakare. NedėhoJ nuo 8 vai.
sidėjęs vakaras aštuntoj, bai Atsišaukit vien laišku.
to iki 18 valandai diena.
Draugas
gėsi 12 ^valandą naktį.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

FARMfil EAMSI

i>r.M.T.Strikol'i*

SERGĖKITE SAVO AKIS.

V. W. RUTKAUSKAS

DR. A. A. ROTH,

18«M> W. 16-th st.

Chicago. UI.

"

•

'

-

' '

'

.

'

' —

Tel. Drover 7042
Šiauliai* Kelis mėnesius
ABIT PARDAVIMO.
mieste ir apylinkėse viešpata 2 nauji namai, vienas 2 pagyveni
mų mūrinis šiltų vandenių šildomas
vo bolševikų tvarka* Ir dabar gazas
LIETUVIS DEJ*>TISTAS
ir elektra. Labai gera vieta
Valandos:.
suo. 9 ryto iki 9 vak.
jau kelintas mėnuo, kaip nuo biznui kitas medinis 1 pagyvenimo
Nedėllomis pagal sutarimą
lietuvių apgyventoj vietoj,
jų miestas išvaduotas. Teciau, namas,
4712 SO. ASHLAND AVENUE
parsiduos po viena ar abudu, kartų
arti 47-tos Gatvės
nors trumpai čia raudonar Atsišaukite:
Loius K bei.
miečiams teko viešėti, bet jie
2 6 5 9 W. 4S Str.
savo letenos žymių gyvento
M
—a
jams" kraičiui paliko* Šiauliai
apmirė. Ypač draugijinis gy Ant pardavimo du mediniai namai
venimas juose sunyko. Tiesa, ir lotas tarpe Wood ir Honore Gat
3109 So. Morgan Street
atgiję ar aikštėn vėl iškilo vių. Atsišaukite
1810 W. 47 Str.
prieštikybinė draugija *' Var
Valandos; — 8 iki 11 iš ryto;
pas". Bet-ir ši draugija ro
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare.
dos tik vakarų rengimu kol
i
^•"
H*
«
kas teužsiima. Kitų, tikybi ar
Dr. G. M. GLASER
nių, draugijų atgimdant seno
vės veikimą negirdėti. Tyli
Praktikuoja 27 metai
Ofisas 3149 So, Morgan St.
jaunimo draugija "Vytis",
Kertė 32-ro, St.,
Osicago, UI.
nieko negirdėti apie šv. Juoza
SPECIJALISTAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
po darbininkų draugiją. Tas MotejfSkų, Vyriškų, taipgi chro
4712 So. Ashland Ave.
niškų ligų.
Phone Drover 7042
pats ir su kitomis organizaT OFISO VALANDOS: Nue 9 ryto f
Cicero Office
iki
10,
nuo
12
iki
2
po
piet,
nuo
7
'
41B4V
W. 14-th S t
cijomis. Keliant kultūrą ir
iki 8 valandai vakare.
Phone Cicero 89
plačiųjų minių susipratimą
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
Rezidencija. 3336 W. 66-th St.
Telefonas Yards 687
Phone Prospect 8585
akstinas niusų pirmtakunų-in-.
teligentų dar neįjudintas. Ro & » » » * * * » •
dos jau senai reikėjo bolševi
kų "kerštą" užmiršti, jie jau ^ltfltllllllltUIUINIIIIIIIIIHtHUIIil!lilllllllllllllHIIIIIIIIIIHIIIII!!IIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIII^
nuo Šiaulių nustumti. Bet dar
vis čianbuvių ar tai bijoma, ar
gal nenorima atgaivinti seno i
ligų metų patyrimas savo amate leidžia mums atvinį įvairių mūsų draugijų | likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis.
veikimą. Pagaliau čia buvo
Atsišaukite pas

Lietavfe Gydytojas I r
Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.
Residencija 10781 So. Mlchigan.Av.
Roseland, 111.
Telefonas rezidencijos ir ofise
P ui 1 man 841.
• a i . : 9 ryto lkl 11 d*; 1 po pietų
iki 4; 6 iki 9 vakare.
Ned.
9 lkl 11.

Dr. €. Z: Vezelis

DR. LEO AW0TIN

Dr. M. Stupnicki

I k S. Naikelis

—

:

•

Dr. D. J. BAGOCira

I

Gydytojas. Chirurgas,
Akušeris,
1920 So. Halsted St., Chicago.
Kajha liefe»v!*i:ai. latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 10 — l f ryta; « — 9
vakare
Tel.I IHILUJ
Canal 4847.
B» I S I HM 11111 ,W

% » • • • » • • » « • • ęaMS*^e m» • — » m

Telefonas Pullman 60

DR. W. A. MAJ0R
GYDYTOJAS TH
CHIRURGAS
Ofisas 11710 Michigan Ave,
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 lkl
2 po pietų — 6:80 iki 3:30 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto j
9 S » ^ ^ » » » « » " » » » » » * » w « « • • • • 88

:

Malioriai ir Dekoratoriai

i

P. Cihulskb ir J. A. Poška

Į

Iš šito, k$ čia trumpai pabriežiau apie Lietuvos). Amen- f- 2343 W. 23 Place
Telefonas Canal 2446 |
kos Pramonės Bendrovės vei
iuillllllllllllItlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIttIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIlJF
kimą, persitikrinsi, kad tai y• -'
V
•
"
99E
ssr
ra įstaiga, daug žadanti Lie
=
=
=
=
tuvai ir lietuviams. Patarčiau tDr. F. F. WISNIEWSKI.
prie jos-kiekvienam prisirašyti
SPECIALISTAS MOTERIIKŲ LIGŲ IR CHXRI*RGI JOS
Gyvenimo vieta lfOf • ArmUage
Ofisas; l ė i l — 4»,W. mvision
ir sekti jos veikimą, tą»yk ar
ave., arti Lincoln s t ,
st., virsiu
Chopino
Teatro.
Valand.es nuo 10, iki 18 ryto
Valandps: išryto iki 10 vai.
čiau persitikrinsi kame yra
ąuo 2 iki 4 po pVety nuo -7 iki
vakare nuo 5 iki 7- vai.
tikras darbas.
9 vakare.- Tel. Monroe M43
L. 8. A.
s
s
V A

1

Mokykis Kirpimo ir De*įtgning
Vyrišku ir sfoterisku Apr*dsJq
Mušu sistemo ir ypatiBkas mosjtBkmea parodytus jus žinovų i trujom
laika.
Mes turime didžiausius ir gerieji
•lūs kirpimo designlng ir siuvime
skyrius, kur mes suteiksime praktii,ka patyrimą, kuomet jus mekrstflta
Elektros varomos mažiuos mūsų stuvjmob skyriuose.
Jus esate užkvlečiami aplankyti Ir
pamatyti mūsų mokykla bile laiku —
dieną, ir vakarais ir gauti speeijaliekai pigia kaina.
Petreeoe daromos pagal Jueų u i e ra —- bile-stailes arba dydžioi ir bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNUfG.SCHOOI*
J. P. Bs«piek% ĮVeimsi»li
Persikraustė iš 118 N- įAstaMfc.at.
t 190 N. 6tat# gatve, kampas Leke
gatves. 4 lubos. .

DRAUGAS
225
• - - • m;

fWM»«»

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI)

S S —

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. IR VĖL TARDYMAI PIENO
KAINOS

IŠ BRIDGEPORTO.

REIKALE.

Pirmadienis, rugp. 4 d.,

Tautos Fondo 32-ro skyriaus
susirinkimas įvyks panedėlyj,
rugpjūčio 4 d., 7.v30 vai. vaka
re, Šv. Jurgio mokyklos kam
baryje. Visi nariai malonėsite
atsilankyti į susirinkimą.

Pirmadienis, rugp. 4, 1919
—-

ac

privalo tan stisirinkiman ątsi*
lankyti.
Kp. koresp.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

Nelaikykite namie pinigu

Labdaringosios Sąjungos 4
Ką tas pagelbės
žmonėms?
Šv. Dominikas.
kuopos įvyks susirinkimas 4
Praeitoji savaitė Clucagoje
Antradienis, rugp. 5 d.,
d. rugpjūčio, š. m., 7:30 vai.
pasiliks ilgai žmonių atminty
Šv. Pan. Marija Snieginė.
vakare. Visi nariai ir narės ykaip ana bondų, morgečių, abstraktų, ugnies arba gyvybės apdraudi
je. Nes tai buvo nelaiminga
ra nuoširdžiai kviečiami atsi
mo polisų.
miestui savaitė. ,
UŽ PAKELTUS GAISRUS
lankyti, nes yra daug svarbių
Miestą pelietė tokia ryk
Valdyba. dalykų aptarti. Taip-gi yra
KALTINAMI INDUSštė, kokią jis buvo senai jau
Saugiausia tokiems daiktams vieta yra
kviečiami ir tie, katrie dar ne
TRIJALISTAI.
tęs ant savo pečių.
BLAIVININKŲ CHICAGOS priguli prie Labd. Sąjungos,
Pirmiausia čia pakilo žiau
APSKRIČIO SUSIRIN
kad atsilankytų į tą susirin
GuDernatorius Lowden gina rios ir kruvinos rasinės riau
KIMAS.
kimą, pataptų Labdaringosios
juoduosius.
šės. Paskui sustreikavo gatSąj. nariais ir dirbtij iš vieno
vekarių darbininkai.
PagaCbicagos Pilmyjų Blaivinin del našlaičių ir tautos labo.
Už pakeltus gaisrus Cbiea- liaus miestą palietė mažesni
kų Apskričio
priešseiminis
E. M., nut, rast.
goje, nuo ko daugiausia nu ir didesni gaisrai.
susirinkimas įvyks utarninke,
Čia yra nedegančių šėpų sistema viena iš didžiausių Cbicagos mie
kentėjo To\vn of Lake gyven
Tiek daug nukentėti mies rugpjūčio 5 d., 1919, 7:30 vai.
ste. Galima nusisamdyti skrynutę už du dolierių ir pusę metams ar
CICERO, ILL.
:
tojai, imta kaltinti juodieji tui vienu žygiu nelengva. Bet
ba brangesnę.
vakare, Šv. Jurgio parapijos
žmonės. Atsirado net liudinin jis praleido tąs visas sunkeny
svetainėje, Bridgeporte.
Liet. Dr-jų Sąryšio susirinki
kų, katrie tą naktį pirm gais bes ir po senovės su viltimi
Visos Cbicagos ir apielinmas.
pas mus labai geromis ir pigiomis sąlygomis.
ro buvo matę juoduosius tai žiuri skaisčion ateitim
kės Blaivininkų kuopos teik
Pinigus SIUNČIAME Į TĖVYNĘ iij gvarantuojame.
automobiliu važiuojančius, tai
Tų nelaimių metu daug sitės prisiųsti savo delegatus.
Liepos 29 d., 1919 m., Šv.
Jums patarnaus mus banke
gatvėmis besitrankančius, Yra žmonių vargo. Bet buvo ir to
:
Ant.
parap.
svet.
įvyko
mėne
ir tokių, katrie esą matę, kaip kių, kurie naudojosi tais var Kviečiamos taipgi \r kuopų sinis visų dr-jų sąryšio susi m
m
valdybos dalyvauti, tame susi
juodieji padegę kai-kuriuos na gais.
rinkimas.
Mūsų turtas išneša daugiau penkių milijonų dol. ($5,000,000.00).
rinkime. Yra daug reikalų ap
mus.
:
Bankas atdaras kasdien iki 4:30 po pietų.
Miesto vargais pasinaudojo tarti.
Raportas nuo Dieninės vai •
(Jubernatorius Lo\vden apsi kad ir tokios pieną, po na
Vakarais: Ketvergais ir Suimtomis iki 9:00. Subatomis per visą
kučių Globos. Draugijų atsto
Ch.
BĮ.
Apskr.
Valdyba.
lankė New City policijos nuo- mus išvežiojančios kompani
diena iki 9:00 vai. vakare.
vai prašyta, kad Dien. Globos
vadon. Tenai jis, išklausęs j - jos.
mėnesinius susirinkimus būti
IŠ TOWN OF LAKE.
vairių nuomonių ir pasakoji
Kuomet miesto autoritetai
nai lankytų ir imtų dalyvmną
mų, pažymėjo, jog tai \isa y ir veikėjai uoliai buvo užimti
svarbiame Dieninės Globos rei
Visuomeniški kursai.
ra tik prasimanymai.
riaušėmis ir streiku, tos pieno
kale. Aukų nuo dr-jų šį mėnesi
Gubernatoriaus
nuomone, kompanijos brūkšt staiga ir
Laisva
Lietuva reikalaus nesirado. Parnešt iš Dien. Glo
gaisrus pakėlę ne kas kiti, pakėlė pienui kainą su rug
žmonių, gerai apsišvietusių ir bos susirinkimų raportus į są
^
kaip tik industrijalistai (I. W. pjūčio 1 diena.
ryšio
susirinkimus
išrinkta
ko
susipratusių. Norėsime, kad
W.) ra tikslu dar labjaus paNet spaudai nebuvo žinomi Lietuvos kultūra kaip išlauki misija iš J . Šliogerio ir Kl.
aršinti stovį tarpe baltųjų IT tie kompanijų žygiai. Tik už
nė, taip ir vidujinė visame Liaudinskio. *
juodųjų žmonių.
dienos—kitos spauda tą pa klestėtų ir bujotų, todėl reikės
Sutvarkymui, kad nepasitai
Su ta gubernatoriaus nuo minėjo kaipo įvykusį faktą.
įdėti daug mums pasišventimo, kytų sykiu dauginus, kaip vie
mone sutinka ir policija.
Šiandien tad ir vėl čia ima sveiko proto ir širdies. Po ka nas dr-jos piknikai ateityje,
Sako, jei žmonės buvę matę ma atkartoti senąją ir visiems rei nemažai ateivijos grįž Lie patarta būtinai visų dr-jų at
Pranešama,
važiuojančius juoduosius, tai žinomą pasaką.
tuvon. Žinoma, jie bus tenai stovams, kad tie praneštų savo
kad
miesto
valdžia
pradėsian
galėję but industrijalistai, bal
reikalingi, nes padės atstatyti dr-joms bei kuopoms, kurios
ti
tyrinėjimus
pieno
kainos
tieji su apteptais, juodai vei
ekonominį ir socijalį Lietuvos norės laikyti ateityje pikni
pakėlimo
klausime.
Dar
pa
dais. Jų tikslas — diskredi
kus, kad pirmiausią susižinotu
gerbūvį.
žymima,
kad
prie
tų
tyrinėji
tuoti juoduosius,
paaršinti
su Dr-jų sąryšio pirm. p. Fel.
Lietuva
reikalauja
ir
reika
mų prisidėsianti ir vietos femieste stovį.
Strelčiunu, o' pa randa vojus
laus,
kad
jos
sunųs,
gyvenan
Savo keliu tardymai vedami. deralė valdžia.
tieji svetur keltų ir gintų jas pikn. daržą, gflut nuo p. StrelIr kam tas reikalinga? Ne
Suareštuota du agitatorių —
vardą. Tai turime mokinties, čiuno paliudijimą raštu. Tokiu
W. K. Jonės ir Joseph Lencke, gi tie tyrinėjimai atneš ko
Lietuvos Vyčių 13 kuopa, būdu manoma išvengt susiiV
kuriedu gaisro metu kurstė kius nors palengvinimus dar- permatydama didelę mokslo gimo kelių piknikų sykiu to.ie
1M> žmonėms.
minias prieš juoduosius.
svarbą, įsteigė visuomeniškus pat dienoje. Prie to dar įsa
Po kiekvieno tokio kainų pa
kursus. Lekcijas duoti tapo kyta atstovams, kad visos
Dar vienas gaisras.
kėlimo buvo daromi tyrinėji pakviestas • profesorius kun. Dr-jog vieną kitą remtų (pik
Praeitą kartą del greitumo mai. Bet tas nedavė jokių pa Pr. Bueys. Lekcijos duodamos nikuose).
•
nesuspėta patirti apie buvusio sekmių. Taip bus ir dabar. , iš apoliogetikos. Lankytojams
Balių rengimo reikalais pa
Kompanijos neatlaulžion,. šitų kursų suteikiama daug ži
Town of Lake gaisra pasek
likta laikyties t o s pačios tvar
mes.
Jos turi milijonus. Už pinigus nių ir išaiškinama klausimai,
kos kaip ir piknikai.
yra
kas
jas
gina.
(ii
darbo
Šiandie tad paduodame tik
su kuriais tankiai mums rei
Raportas nuo Welfare CcnML ^\I
žmonėms daugiau nieko nelie kia susidurti. Pasibaigus lek ter. Raporto nebuvo. Atidėta
resnių žinių.
i
ką, kaip tik mokėti tiek, kiek cijoms iš apoliogetikos, prasi sekančiam susirinkimui. P t
Gaisras sunaikino 34 namus.
reikalauja galingieji trustai. dės iš socijologijos.sulyg kaikurių draugijų nesu
125 šeimynos neteko pastogės.
" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po
Nuostoliai siekia apie 10O tūk
Pageidautina, kad visi town- pratimo, būtent galimo pavo
BOMBA
SUARDĖ MAKA
3c kiekviena.
stančių dolierių.
oflakiečiai ir iš apielinkės jaus iš lenkų pusės, pasirodė
RONŲ
DIRBTUVC.
Kas imtų mažiausia 10 gau' už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
Užgesinus didžiulį gaisrą, tą
stengtųsi lankyti šiuos kursus. išreiškimai noro rezignuoti ij
nemažiau 50 ir toliau gauna už pu&v kainos. Kreipkitės adresu:
pačią dieną pavakarėje pakilo
Kas nepradės lankyti minėtų dr-jų sąryšio už jungimąsi
Tos dirbtuvės darbininkai
Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, UI.
prie Welfare Center'o. Būtent,
naujas gaisras po num. 4406—
kursų
dabar,
kada
duodama
le
streikuoja.
08 So. Wood gat. Sudegė pora
2E
kcijos iš apoliogetikos, vėliau, nenorima nors labdarybės dar &
tvartelių, nes veikiai prige
kada bus duodamos lekcijos iš bus dirbti bendrai su lenkais.
Aną naktį pamesta bomba
sinta.
socijologijos, nebu s priimami. Pasirodė, kad lietuviams gana
plyšdama išdalies
sunaikino
diskusijų sąryšis vienbalsiai
Gaisrininkų kapitonas Hu- Jobn B. Canepa Macaroni Co. Bus leidžiami tik tie, kurie bus prigulėti prie Cbicagos
Žmo?ue kasosi galvą,
nutarė
parašyt
dar
sykj
laiš
Roman
Catholic
Charity,
iš
ku
kad
palengvint niežėjimą.
klausė
pirmųjų
lekcijų.
Todėl
gbes tvirtina, kad šitas gais
dirbtuvę po num. 310 West
Kasįmasi
pasidaro papro
rio
bus
galima
gaut
reikalingą
kus dr-joms, norinčioms rezig
kurie dar nelankoti kursų, pra
ras pakilęs iš padegimo.
čiu, ir tuomet žmogus ka
Grand a ve.
sosi nejučioms. Bet jis
dėkite lankyti dabar. Šia'ndie, pašelpą pavargėliams (drauge nacijos, su nurodymu, kad re-[^
žino,
kad jam niežti, ir
Juodieji nebus leidžiami dar
Pora šimtų darbininkų tos
visi kiti tą žino.
rugpjūčio 4 d., 7:30 vai. va ir iš vietines 3-os kuopos zignantai nuodugniai išrastų
dirbtuvės streikuoja. Tad po
ban.
Vyrai ir moteris kenčia
kare, Šv. Kryžiaus parap. sve Labd. Są-gos).
ar
kaltė
randasi
sąryšyje,
ar
at
niežėjimą
nuo pleiskanų,
licija piktadarių paieško tar
tainėje, bus lekcija: "Popežių
o kenčia bereikalingai,
Namų savininkų kliubas iš stovai yra parnešę iš sąryšio
Aną dieną buvo sumanyta,
pe streikininkų.
nes tą niežėjimą galima
neklaidingumas.''
kad kaip šiandie į gyvulių
reiškė norą rezignuoti iš są į dr-jas melagingus raportus,
lengvai
prašalinti. Nebus
Bombos trenksmas pažadi
daugiau
niežėjimo,
kasįmosi,
plaukų
slinkimo
ir
kitų nesmagumų,
skerdyklas sugrąžinti juoduo
ryšio, jei sąryšis prigulės prie
įvykstančių nou pleiskanų.
no iš miego aplinkinius gy
norėdami supjudyti visuomenę
sius darbininkus, katrie ten
Welfare Center.
ventojus.
Policija buvo pa
ir sugriauti sąryšį.
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
nedirba nuo riaušių pradžios.
L.
Emprovement
kliubas
ir
IŠ
BRI6HT0N
PARKO.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
maniusi, kad riaušininkai ska
nų
atsinaujinimo.
Bet po didžiulio gaisro To\vn
Liet. Kareivių Dr-ja per savoj Kad L. Improvement Kliu
ldą namus.
R U F F L E S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
of Lake, sumanymas atmainy
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
Praeitam ketverge, liepos atstovus raštu paduoda rezig bui ir Liet. Kareivių Dr-ja i
Tūkstančiai žmonių išbėgo
R U F F L E S , jei turite pleiskanų.
tas. Pats gubernatorius parei
lengviaus
butų
suprasti
sąryšio
31
d.
L.
Vyčių
36
kuopos
įvyko
nacijas,
reikalaudami
sugrą
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
gatvėn ir nežinojo kur pir
galime
atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
kalavęs, kad per sekančias kė
miausia pulties, ko šaukties. savaitinis susirinkimas bažny žinti mandatus antru syk. Pir nekaltumą, išrinkta iš sąryšio
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
lias dienas juodieji nebūtų
• f. AD. RICHTER & CO., 326-330 Bro*dway, New York
Bet veikiai policija išaiški tinėje svetainėje. Šiame susi mos rezignacijos buvo priduo atstovai, kurie praneš apie są
siunčiami darban į gyvulių
no minioms visą atsitikimą. rinkime tapo apsvarstyti ir tos praėjusiame sąryšio susi ryšio tikrai bepartyvį veikimą.
skerdyklas. Nes baltieji darbi
Skaitymas laikraščio " T ė 
priimti nauji sumanymai-ine- rinkime, birželio 24 d., 1919
ninkai tam kuoaštriausia prie
n ę "1 j ir kitur panašius, sklei CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
vynė",
jos
redaktoriaus
p.
šimai
Lietuvos
Vyčių
septin
m.
Abi
rezignaciji
likosi
ir
SUAREŠTUOTAS VA
šinasi.
tajam seimui, kuris įvyks Pitts šiandien vienbalsiai nepriimti Račkausko bjaurus šmeižtas džiančius melus.
GILIUS.
Kas tiktai iš Cicero norite
Gerb. viet. klebonas, kun.
burge, Pa. rugpj. 12, 13 ir 14 už neteisingą apkaltinimą są ant katalikų veikėjų pp. MasPAVOGTA
18.600 SVARŲ
H. J. Vaičiūnas, vardu parapi gauti "Draugą" arba paduoti
Policija suareštavo kažko dienomis. Be to, kuopa nutarė ryšio. Būtent, už katalikų par- tausko, Česnulio ir kitų. Pers
CUKRAUS.
tyvišką veikimą sąryšyje, ko kaityta ir su didžių pasibjau jos išreiškė nuoširdų ačiū už į jį apgarsinimą, ar kokį dar
kį Maxą Nenemann, kuris nak siųsti ir vieną delegatą.
Mėnesinis kuopos susirinki panašaus pas katalikus nebu rėjimu vienbalsiai išreikšta uolų visų pasidarbavimą pra bą (jobą) kreipkitės prie p.
timis ir dienomis apkraustęs
"Tėv."
red. ėjusiame parapijos piknike ir A. Valančiaus.
Automobilių remizon, 832 kelis namus Oak Parke.
mas įvyks ateinančiame ket vo. Buvo tik privatinio as pasmerkimas,
Kinzie gat., aną naktį įsikrau
verge, rugpj. 7 d. parapijinėje mens išsireiškibsai, už ką pri Račkausko, ir per " T ė v y n ę " už gražų jame pasisekimą.
1442 So. 49-th Ave.
Jul. Šliogeris.
stė vagiliai ir iš ten pavogė
svetainėje. Tame surinkime vatinis asmuo per sąryšį Vye- platinimų nedorų melų, ar
llilllllllilillllllllillllllllllllllllllllllllllllll
Pas jį galima gauti malda
18.600 svarų cukraus maiše
bus renkamas delegatas ir ap veik vienbalsiai buvo tinka- dančių tarp Lietuvių vieny
liais, kiekvienas po 100 svarų. BIZNIERIAI GARSINKITfcS kalbama kiti svarbus reika mai, o gal ir perdaug, nuby - bę. Patarta toliau nekreipti BIZNIERIAI GARSINKITĖS knygių ir kitokių knygų.
"DRAUGE"
"DRAUGE"
lai. Tat visi nariai ir narės tas. Po ilgų ir sveikai išreikštų ąei mažiausios domos į "TėvyCukraus vertė buvusi $1.836.
Pasinaudokite.

S

nei brangiųjų popienj

DEPOSITORS STATE BANK
4633-37 So. Ashland ave.
Ugnies apdraudimas
Lietuviai klerkai

NEPAPRASTOS ATVIRUTES
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SKATIKAI.
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