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Abiem Nemuno šonais
koncentruoja kariuomenę
•

— ' — •

Negi jiems taip daryti leidžia
talkininkai?
NEW YORK, rugp. 6.—Vokiečiai apleido Kauną. Jie su
sikoncentravo aplink Šiaulius, Mintaujos linijoje.
Lenkai laikėsi užpakalyj lietuvių kariuomenės, kuri kovo
ja prieš bolševikus tarpe Utenos ir Alukštos. Lenkų tikslas—
užpulti lietuvius. Jie tą ir mėgino padaryti. Bet narsi lietu
vių kariuomenė atbloškė lenkus atgal.
Lietuvos ministerių pirmininkas Sleževičius mušė telegra
mas taikos konferencijos pirmininkui Clemenceau, taippat An
glijos premjerui U o y d George ir maršalui Foch.
Premjeras pareikalavo, kad vokiečiai apleistų Lietuva, gi
lenkai pasitrauktų už demarkacijos linijų (laikinai paskirtų
rubežių).
Lenkų kariuomenė yra užėmusi Švenčionių apirubę, taip
pat Vilniaus, Ašmenos ir Trakų apylinkes.
Vidžiuose gyventojai turėjo susirinkimą su tikslu apsi
drausti prieš lenkų rekviziciją, plėšimus, nežmoniškus \jų ap
siėjimus su gyventojais, prieš persekiojimus vyrų ir moterų,
prieš lenkų parėdymą, sulig kurio gyventojai priverčiami dvi
dieni per savaitę veltui dirbti dvaruose.
Kauno depeša iš liepos 20 dienos pažymi, jog lenkų raitarijos būrys užpuolė lietuvių diviziją Merkinės apylinkėse. Po
smarkaus mūšio lenkai buvo priversti atsimesti atgal.
Lenkai sutraukia savo kariuomenę abiem Nemuno šonais
ir briaujasi ant Seirijų, Alytaus, Daugių.
Stovis labai intemptas.
Liet. Inform. Biuras.

KĄ PRADĖS TALKI
NINKAI.
Anglų karės laivai plaukia
į Budapeštą.
Paryžius, rugp. 6.—Budape
štą užėmė rumunų kariuome
nė, kurios ten yra apie 50,000.
Nauja socijalistų valdžia, anot
žinių, nuversta. Rumunai už
ėmė visus valdiškus namus ir
suareštavo daugelį bolševikų
vadų.
Rumunų laimėjimas pilnas.
Rumunai paėmė pirmąją ru
munų armiją su visa artilerija
ir karės medžiaga. Buvusioji
bolševikų raudonoji gvardija
šiandie jau nebegyvuoja.
Taikos konferencijai praneš
ta, kad rumunai iš to perga
lia džiaugsmo pradėjo net
plėšti miestą ir žudyti gyven
tojus.
Cia tvirtinama, kad rumunai
užėmę Budapeštą prieš talki
ninkų norą. Bet kas gali pa
sakyti, kad ištikrųjų taip yra.
Be abejonės, dabar Buda
pešte su rumunų pagelba bus
įsteigta pastovi ungarams val
džia ir po to bus liepta rumu
nams prasišalinti iš ten.
Keli anglų karės laivai Du
nojumi plaukia į Budapeštą.
Norima pravesti tame mieste
tvarką, jei betvarkė yra pakilusi.
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Lenkai

RUMUNAI BUDAPEŠTE.

PIRMOJI LAIDA

I ŠIANDIE

AUSTRAI ATSA
KYS Į TAIKOS SĄLYGAS.
Austrų atstovų pirmininkas
iškeliavo Viennon.

Paryžiaus, rugp. 6.—Austri
jos atstovų taikos konferenci
joje pirmininkas, Dr. Renner,
vakar talkininkų taikos konfe
rencijos pirmininkui pranešė,
kad kaip šiandie austrai atsto
vai paduosią savo atsakymą į
induotas Austrijai taikos są
lygas.
Dr. Renner po to tuojaus iš
keliavo Viennon. Sakė, sugryšiąs apie rugpjūčio 12 dieną.
BELĄ KUN SU SAVIMI TU
RĖJO $1,015,000.
Tai bent proletarijato
geradaris.
Londonas, rugp. 6.—Ungarijos bolševikų vadas Belą Kun
pabėgo
Austrijos
sostinėn
Viennon," kur šiandie, kaip sa
koma, jis internuotas.
Anot gautų žinių iš Berne,
tas bolševikas, apleizdamas
Ungariją, su savimi pasiėmė 5
milijonus koronų ($1,015,000).
Austrų sargyba tuos pinigus
atrado jo našulyj.
Nėra žinių, ar pinigus kon
fiskavo, ar jų nepalietė.
Tas kuoaiškiausiai paliudi
ja, kad bolševikų vadai ir,
abelnai imant, socijalistai tik
patys sau ieško gerovės.

Santiago, rugp. 7. — Chile
respublikos senatas nusprendė,
kad respublika gali įstoti tau PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
tų sąjungon.

PREZIDENTAS UŽIMTAS
PRAGYVENIMO BRAN
GUMO REIKALAIS.

Žmonės už tai sunaikino 20
gatvekarių.
Generalis prokuroras ims nagan profiterininkus.
Muskegun, Mich., rugp. 7.—
Vietos gatvekarių kompanija
Washington, rugp. 7. —
nesenai padidino mokestį ligi Šiandie Suv. Valstijose svar
7 centų už važinėjimą gatve- biausias klausimas — tai pra
kariais. Publika tuo labai pa gyvenimo brangumo klausi
si piktino.
mas. Šiandie tam klausimui vi
Aną dieną pakilo net riau są laiką pašvenčia prezidentas
šės. Apie 2,000 žmonių užpuo Wilsonas. Renka jis įvairias
lė gatvekarių remizas ir su žinias, jas sugludena ir ap
naikino 20 gatvekarių. Keli po galvoja, kokiuo būdu papigin
licmonai negalėjo pasipriešinti ti žmonėms pragyvenimą.
miniai.
Vakar iš Baltųjų Rūmų pas
(latvekarių važinėjimas su kelbta, kad už keliu dienu
laikytas. Kompanija tvirtina, prezidentas eisiąs kongresan
kad jai padaryta nuostolių a- ir tenai paskelbsiąs programą
pia 60 tūkstančių dolierių.
ir naujus sumanymus, kaip
ir kokiuo būdu papiginti pra
KALĖJIMAS UŽ PARDA gyvenimą, kurs darosi vis laVINĖJIMĄ DEGTIbjaus nepakenčiamas
žmo
nėms.
NĖS.
Prezidentas kasdien
turi
New York, rugp. 7. — Fe- konferencijas su įvairiais ša
deralio teismo teisėjas Wilson lies valdininkais ir teiriaujasi
6 mėnesiais kalėjimo ir $1,000 brangenybės klausime.
pabauda nubaudė saliunininką
Kad papiginti pragyvenimą,
Voege už pardavinėjimą deg visųpirma nutarta jjapiginti
ti nės>
miltus. Taip skelbia javų kor
Teisėjas, paskelbdamas iš poracijos pirmininkas Barnes.
tarme, pažymėjo, kad karės
Bet kol kongresas padarys
meto proliibicijos įstatymas kokių nors įstatymų pragy
vra konstitucijinis.
venimo papiginimo klausime,
'i generalis prokuroras įsakė vi
ITALIJOS POLICIJA KO siems distriktų prokurorams
VOJA SU SOCIJAkueveikiaus susekti profiteri
LISTAIS.
ninkus 11* tuos patraukti teis
man.
Rymas, rugp. 7. — Trieste
socijalistai demonstrantai su
New York, rugp. 7. — Šito
sirėmė su policija. Prasidėjo miesto dalvj Brooklvne vašaudymai. Suvirs 300 socija kar sustreikavo
gatvekarių
listų suareštuota.
darbininkai.

BOLŠEVIKU VALDŽIA RU
SIJOJE TURI GRIŪTI.
JŲ PIKTADARYBĖS PA
DAUGINA JIEMS SKAI
TLIŲ PRIEŠININ
KŲ.
Griuvus bolševikams, ims ten
šeimininkauti svetimieji.
New York, rugp. 6. — Bu
vęs amerikoniškas
konsulis
Omske, John A. Embry, nepersenai sugryžo į Suv. Valstijas.
Jis parvežė labai indomių ži
nių apie bolševikų valdžią. Sa
ko, jog rusų tauta ima atbusti
ir vis aiškiau ima suprasti,
jog Leninas ir Trockis buvo
tik agentai vokiečių valdžios,
kuri jų agitacijas rėmė įvai
riausiomis priemonėmis, kad
tuo keliu pasekmingiau su
traškinti Rusiją.
Bolševikai atlikę visa tai,
ko nuo jų reikalavo vokie
čiai, pagaliaus prirodė, jog
proletarijato valdžia yra tik
svajonė. Nes bolševikai visu
savo valdymo metu nieko ge
ra nepadarė darbininkams, iš
ėmus nežymų skaitlių rusų
valstiečių, katriems buvo leis
ta pasidalinti svetimus žemės
plotus.
v .
Darbininkai ~gi šiandie nie
ko neturi. Pirm revoliucijos
darbininkai nors turėjo dar
bo ir duonos. Bet šiandie jie
neturi nei %of nei kito.
Tuo tarpu bolševikų vadai
gyvena tiesiog karališkai. Jie

PAKYLA ŽMONĖS PRIEŠ
VYRIAUSYBĖS PASI
ELGIMĄ.
Labjausia sujudę ir pasipikti
nę darbininkai.
Londonas, rugp. 7. — Angli
jos žmonės velka dideles sun
kenybes, kokias ant jų užkro
vė buvusioji karė. Didžiuma
gyventojų kenčia vargus.
Tuo tarpu šalies vyriausybė
vakar parlamento pareikalavo
paskirti iš viešpatijos iždo 3
milijonus dolierių. Tuos mili
jonus vyriausybė yra suma
niusi paskirstyti į dalis ir pa
dovanoti
Anglijos
karved
žiams — generolams ir admi
rolams.
Tiems karvedžiams skiria
mos tiesiog karališkos algos ir
pensijos ir dar norima juos
apdovanoti' piniginėmis dova
nomis.
Del to visoj Anglijoj pakilęs
didis nepasitenkinimas. Ypač
darbininkai .. ir demobilizuoja
mi kareiviai nerimauja. Dar
bininkai su savo šeimynomis
badmiriauja, kad tuo tarpu
vyriausybė milijonus dolierių
nori skirti tiems, katrie jau
ir taip turi didelius išteklius.
98.000 KAREIVIAI BUVO
UŽRUBEŽIUOSE.
Washington, rugp. 7. — Su
lig gen. Pershingo raporto,
karės departamentas paskelbė,
kad liepos 31 dieną Europoje
buvo pasilikę tik 98,497 ameri
koniški kareiviai.
Lapkričio 11, 1918 m., Eu
ropoje buvo 2,200,000 ameri
koniškų kareivių.

ima augštas algas, turi pilnai Kai-kurie korespondentai da
visokių gerybių. Gyvena puo bartinį stovį Rusijoje palygino
šniausiuose carų rūmuose, va su kituomet buvusia prancū
žinėja gražiausiais automo zų revoliucija.
biliais ir cariškais traukiniais.
Embry tvirtina, kad Rusijo
Embry studijavo socijalizmą. je revoliucija yra tik imita
cija prancūzų
revoliucijos.
Buvęs konsulis Embry yra Bolševikai neturi nieko origibaigęs Harvardo universitetą
nalio, nei to, kas galėtų pasi
Amerikoje. J i s būdamas Ame
likti ilgesniems laikams.
rikoje studijavo
socijalizmą.
Bolševikai vientik piktadaTą patį darė būdamas ir Rusi
joje. I r jau beveik buvo pa riauti sugeba. J ų armija su
daryta iš kriminalistų ir ne
linkęs prie socijalizmo.
Bet kuomet jis pamatė soci doriausių žmonių. Tokie žmo
jalizmą praktikoje,
pametė nės daugiau nieko nežino,
studijavęs ir užsisuko nuo vi kaip tik plėsti ir žudyti, už
sų socijalistų. Šiandie jis yra puldinėti beginkles moteris.
didis socijalistų, ypač bolševi Ką rašo vokiečių laikraščiai.
kų, priešininkas.
Šiandie vokiečių laikraščiai
J i s tvirtina, kad Rusijoje
gal koks penktas nuošimtis (žinoma,Įsai-kurie) taippat ra
gyventojų nuolankiau atsineša šo, kad rusų bolševikizmą tu
į "bolševikus. Gi visi kiti bol- rės imti galas. Ir, sako, neilgai
ševikams yra priešingi. Ir jei prisieis laukti.
Sulig tų laikraščių, talkinin
katrie šiandie klauso bolševi
kų arba pasiduodi jų valdžiai, kai nekuomet neįstengsią su
tai tą daro tik to'del, kad nėra tvarkyti Rusijos, kaip jų nori
jiems kitokio išėjimo. Trūks ma. Sako, kad dabartinė Kolta spėkų atsispirti prieš bolše čako valdžia esanti didkunigaikščio Michailo Aleksandrovikų žiaurumą.
vičiaus įrankis. Ta valdžia ar
Bolševikų žiaurumai. .
anksčiau ar vėliau užimsianti
Bolševikai be jokio teismo visą Rusiją ir tai šaliai bu
galabina visus tuos, katrie sianti sugrąžinta monarchija.
priešinasi bolševikizmui. To Po to Rusija išnaujo susijung
dėl šiandie nedaug rasi žmo sianti su Vokietija ir abidvi
talkinin
nių, katrie stotų atvii^jn ko šąli nesiduosianti
von prieš juos. Visi bijosi nu- kams, kad šitie veiktų, kas
jiems patinkama. Laikui bė
galabinimo.
gant kaip Rusija, taip Vokie
Bet tenai, kur 95 nuošimčiai
gyventojų yra priešingi gyvuo tija atgausianti prarastas te
jantiems santikiams, negali ritorijas ir išnaujo paliksianti
but kalbos, kad tie santikiai galingi.
butų išlaikomi.
Niekas negali pasakyti, kiek
i

No. 185

IS CHICAGOS
—
NIEKAIS EINA MIESTO
PROTESTAI IR REIK AL AVIM AI.

jpanijos pristatytų konferenciIjon visas savo slaptas ineigų
(knygas. Cleveland tvirtina,
I ^ a d kompanijos daro gerus pi
nigus, kad padidinimas darbi
Gal šiandie bus nustatyta mo ninkams užmokesties nenu
skriaus kompanijų, kad kom
kestis už važinėjimą
panijos šiandie ieško dar di
gatvekariais.
desnio sau pelno.
J a u kelinta diena State Pub- B e t komisija atsisakė klautu
lic Utilities komisija Chicago- j ^
išvedžiojimų. Sako, jo*
je su gatvekarių ir viršutini u j kompanijų negalima priversti
geležinkelių kompanijų atsto- P y d y t i savo slaptus dokuvais svarsto klausimą, kokią mentus.
Kągi miestas turi daryti to
mokestį nuskirti už važinėji
mą gatvekariais ir viršutiniais kiam atsitikime!
Miestas gali atlikti labai
geležinkeliais.
Ta komisija tariasi, tik su daug, jei miesto administraci
kompanijos atstovais. Miesto ja rūpintųsi gyventojų gerove.
Už kontrakto
nepildymą
atstovas, advokatas Cleveland,
toje konferencijoje dalyvauja miestas gali užimti gatvekakaipo pašalinis asmuo. Bet rius ir viršutinius geležinke
visgi jis gina miesto reikalus, lius. Ir paskui už tą nuosavy
protestuoja prieš mokesčių pa bę kompajinom atlyginti tiek,
kėlimą, reikalauja prirodymų, kiek nuskirs teismas.^
Bet tam tikslui reikia geni
kad kompanija tikrai reikalin
ga augštesnių mokesčių. Bet norų.
Kiek žinoma, kuomet komi
jo reikalavimų neklausoma.
miestas
Miestas su kompanijom turi sija padidins mokestį,
,i
,;
stengsis
gauti
injunetion
padaręs kontraktą, sulig kurio
kompanijos nuo žmonių už va prieš tą mokestį. Paskui visę
žinėjimą gatvekariais ir viršu reikalą paves teismams.
Bet jei negaus '*injunction ,:
tiniais geležinkeliais negali
imti daugiau, kaip tik 5 cen (viršutinių geležinkelių reika
tus. Tas kontraktas geras ligi le negavo "injunetion"), tuo
met žmonės mokės už Važinė1927 metų.
Nėra abejonės, kad k c m i i s P * * * « * . k i « k n » * 5 ? 8 t a t "
ja leis kompanijai kolektuoti Public Utilities komisija.
nuo žmonių, važinėjančių gat
GYVULIŲ SKERDYKLOSE
vekariais, kokius 7c.
NESAMA RASINIŲ
Miesto atstovas, advokatas
NESUTIKIMŲ.
Cleveland, pareikalavo komisi
jos, kad transportacijos komJuodieji yra blogi unistai.
__

yra teisybės tuose raštuose.
Bet yra aišku, kad kuomet
bolševikus ims galas, tuomet
rusai nacijonalistai
glausis
prie Vokietijos. Nes juos šian
die ignoruoja talkininkai.
Baisus daiktai Petrograde.
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Gyvulių skerdyklų kompa
nijų viršininkai tvirtina, kad
skerdyklose tarp darbininkų
nesama jokių rasinių nesutiki
mų.
Baltieji darbininkai tik to
dėl neapkenčią juodųjų darbir
ninku, kad šitie nieko nedaro
iš unijos.
Sako, juodieji darbininkai
įstoja unijon, pasižada prigu
lėti ir laikyties vienybės. Bet
greitai pamiršta savo pažadė
jimą ir net nemoka priganan
čių mokesčių unijos iždan.
Ve kodėl gyvuoja nesutiki
mai.
Visos skerdyklų kompanijos
nepripažįsta jokios darbininkų
unijos. Leidžiama dirbti ben
drai unistams ir neunistams
darbininkams.

• Niekas nežino, koks likimas
laukia Rusiją. Bet šiandie ta
šalis velka didžiausius vargus
ir neapsakomas sunkenybes.
Visoj šalyj siaučia vargas,
badas, betvarkė.
Petrograde žmonės badu
miršta. Bolševikai kasdien de
šimtimis juos žudo. Žudo net
moteris ir vaikus. Gana kam
viešai išreikšti nepasitenkini
mą bolševikų valdžia.
Maža dalis .žmonių dirba.
Kai-kurie per mėnesį uždirba
kelis tūkstančius bolševikiškų
rublių. Bet kas iš to, kad už CHICAGO ĮGIJA DAUGIAU
1,000 POLICMONŲ.
tuos pinigus negalima gauli
maisto, kurio labai mažai.
Vakar Ch,icagos miesto ta
Didžiumą jaunų darbininkų ryba pripažino policijos virši
bolševikai priverstinai pašau ninko
reikalavimą—tuojaus
kė kareiviauti.
įsigyti daugiau 1,000 policrm>
Vargas siaučia ir sodžiuose. nų.
Nes bolševikai nuo valstiečių
Tie poliemonai
skaitysis
atima javus ir kitokį maistą specijaliais ligi rudeninių rin
Už viską neva užmoka nuskir kimų. Rinkimų metu piliečiai
tas kainas. Bet kas valstie nubalsuos ar Chicagai reika^
čiams iš bolševikiškų rublių, lingas didesnis skaitlius poli
jei nėra kuo maitinties.
cijos.
Suprantama, toksai stovis
Vakar tad tuojaus prisiek
negali tęsties ilgai. Vargas ir dinta 350 naujų poliemonų.
badas pagimdys drąsuolius, Daugiausia vis buvusieji ka
katrie ir sugriaus bolševikų reiviai ir jurininkai. Jie dėvės
autokratizmą.
savo militarinę uniformą ligi
Visi pasiilgę tų laikų. Bet rudens rinkimų. Ant unifor
niekas nežino, kaip greitai jie mos turės prisisegė, policijos
žvaigždes.
ateis.
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tinį kartą pakviesta atsižadė* apsakomai meilingai pabučia- piktys. tu© lyginimu, tai gabeprogramui apkalbėti. Ceatfftiivo. J i dar garsiai pasakė, J<ąd i snės mergaitės iš puikybės pa
ti savo žodžių.
nių organizacijų, kolonija kata
Joana apsėmė atšaukti tą jos girdėtieji balsai buvo nuo kryps prie laisvamanių. Ir tai
Ūkiškų draugijų vienybių, ir
LTTHUANIAN DAILY F R I E N D
(Pabaiga).
o klausiama, ar pripažįsta" po- kas gali būti priešinga Dievo Dievo, ir kad tie balsai neap yra pragarui pelnas. Nesavas
r u b U a h e d Daily Except Sundays by centrų pirmininkai ir seki*topežių, atsakė pripažįstant ir valiai. Tarp to nelaboj© teis gavo jos. Taip liudija Manšon pagyrimas sustabdo žmogaus
1 DRAUGAS P U B J J S I U N G 0 0 . , Inc., riai sudarytų Tarybą vidujiKošonas sustatė teismą iš
šaukėsi j© teismo. Ir tat taip mo dokumentų yra ir atšauki (rašosi Manchon). Vienuolis pastangas, kuriomis jis galė
f 1800 W . « t h SU, Chicago* minols. niem
prancūzų,
daugiausiai
s reikalams aptarti. Čia vienų
I
TKRMS O F SI BSCREPTION
inimti ir katalikų" Paryžiaus universiteto p r o t e gi buvo prieštaravimas. Bet mo raštas. Jis yra taip ilgas, laikė kryžių prie jos lupų iki tų pasiekti tobulybę.
One Yea*
$5.00 reikėtų
Katalikų Bažnyčia nepasi
••••••••••• •
spaudos atstovus. Toki Tary šorių, atsidavusių galingiems t a * prieštaravimas labiau ap kad negalima greičiau pers paskutinei valandai.
kaltina teisėjus negu Joaną. kaityti, kaip į pusvalandį. Te$a.oo ba, reprezentuojanti organi
Kada mergaitė ir laužas su tenkino vienu pripažinimu,kad
anglams.
Teisme
posėdžiai
jįThanter»s Edltion
$2.00
J i mintijo, kad Kovojančia čiaus Joanas Masijo (rašosi
degė, pelenai tapo suberti į Joana nekalta. 1869 m. Orlea
zuotus katalikus, nustatytų ka prasidėjo sausyje, 1431 m., bet
fUMVB-flnAKDS 2c A COFY
Bažnyčia vadinosi jos teisėjai, Massieu),
no arkivyskupas ir garsus
kuris atšaukinią upę Sen (rašosi Seine)*
talikų akcijos pienus. Dabar Joana tapo pasaukta teisman
pasaulio mokslininkas DiupauJeigu jie butų tai nemokytai skaitė Joanai, vėliau prisiekė,
IAHTUVIV K A T A M K C
veik kiekviena organizacija tiktai vasario 21 d. J a i ne
Teismas po mirties.
pra
mergaitei išaiškinę, kad kovo- kad to atšaukimo tebuvo tik
Uu
( r a ž o s i Dupanlorys)
ruošia savas " s a v a i t ė s " . Jos buvo duota apginėjo, nors to
jančioji Bažnyčia reiškia šio kelios eilutės. Taip pat sakė
Nedorojo teismo pradžioje šė šv. Tėvo Pijaus IX ištirti,
I E i n a kasdieną Išskyrus nedtMteofas. pasitaiko veik tuo pačiu lai reikalavo įstatai. J i buvo lai
pasaulio
Katalikų
Bažnyčią,
f
H U 3 T U M B R A T O S HATNA:
1 kovo, 1431 m. Joana buvo ar Joana nėra šventa. Tyrinė
ku ir visuomenę nuvargina. koma pasauliniame miesto ka tai Joana butų ją pripažinusi. keturi kiti liudininkai.
Metama
$5.00
Po to Joana tapo nuvesta pasakiusi, kad nepereis septy jimai ėjo per 40 metų. 11 ba
Tas savaites sureguliuotų, lėjime po priežiūra ištvirkusių
Pusei Metų
$9.00
P r e n u m e r a t a mokasl iškalno. Lai joms laiką
Nedori kamantinėjimai užsi atgal į kalėjimą. Anglai ir ni metai kaip anglai gaus landžio, 1909 m. Pijus X pripa
J i karčiai
nuspręstų Fede anglų kareivių.
kas skaitosi nuo uSrtrsšymo dienos ne
žino, kad Joana yra palaimin
Taryba. Federacijos skundėsi del to. J i reikalavo, baigė 17 kovo. Teismas sudarė burgundai baisiai perpyko, smūgį didesnį negu po Orlea
k nuo Naujų Metų. Norint permainyti racijos
nuramino, nu. Ir tikrai 12 lapkričio, 1437 ta. Tai dar nebuvo galutina
q adresą visada refkia prisiųsti ir senas sekretorijatas atskiroms orga kad ją pervestų į bažnytinio sąrašą 70 Joanos kaltybių. Tą bet Košonas juos
* adresas. Pinigai geriausia siųsti fspersąrašą įteikė Joanai. J i atsa pasakydamas tolesnius savo m., anglai gavo kraustytis iš ištarmė. Tyrinėjimai ėjo tolyn.
teismo
kalėjimą
ir
atiduotų
po
nizacijoms
pagelbėtų
sulygtą
M k a n t krasoje ar exprese "Money Order"
Paryžiaus. Patys nelabojo teis Benediktas XV šiais 1919 m.
moterų-sargių priežiūra. Bet kė ir sąrašas tapo panaikin pienus.
k a r b a įdedant pinigus i registruotą veikimą išplėsti.
a laišką.
mo užrašai dabar liudija, kad pripažino Joanų šventąja. Tat
Reikia daryti rinkliavą Lie tie teisėti jos reikalavimai ne tas. J o vietoje tapo sustatytas
Mirtis,
*
Joana buvo teisingai prana yra galutinis Bažnyčios žodis.
^"DRAUGAS" PUBLISHING CO. tuvos reikalams — rekonstru buvo išpildyti. J i buvo apkalta kitas sąrašas 12 kaltybių žmoŠekspyro laikais anglai dar
Buvo teisė, kad jeigu kas šavus. Perėjo da kiek laiko ir
'1800 W. 46th St., Chicago, III. kcijai, Liet. Raudonajam Kry trimis grendimais, apiman niškesniais žodžiais sustaty
1
vis mintijo, buk Joana bux^B-»
Telefonas McKinley 0114
žiui, labdarybei — vėla Fede čiais kaklą, rankas ir kojas. tas. Teismo nariai, apsvarstę sykį atšaukęs teisme savo žo Prancūzija visai pasiliuosavo
si ragana, bet vėliaus ir jio
nubalsavo džius ar darbus grįžta prie jų, nuo anglų.
racijos Taryba didesniai rink Tie grendiniai ją laikė prira tą antrąjį , sąrašą
Tautiečiai atsiminė juos iš permainė savo nuomonę. Voliavai laikai nuskyria, žiuri, kintą prie sienos. Nežmoniš ištarmę, kad Joanos regėjimai tai antras atšaukimas jau negelbėjusią ir nekaltai žuvusią kietys Schiller parašė didelę
kad tuo laiku nebūtų daroma kas teismas šitą žiaurumą tei ir gir3ėjimai yra melagingi begelbsti.
Joana buvo kaltinama už mergaitę. Ją buvo prislėgusi ir gražią dramą vardu "Or
kokio kito didesnio judėjimo. sino tuomi, kad Joana prieš bei velniški, ir kad ji turi bū
leano Mergelė". Tik tas žmo
Ir čia Federacijos Sekretori pateksiant į anglų rankas bu ti įduota pasaulinei valdžiai, nešiojimą vyriškų aprėdalų. nedorojo teismo ištarmė. Joavo bandžiusi iššokti per langą jei neapsims atšaukti savo Rueno teismas tą priskaito Jna tame 'teisme buvo apelia gus negalėjo suprasti mergai
jatas pasitarnautų.
prie erezijos. Jeigu tad Joa vusi prie Šv. Tėvo, bet jos bal tės širdies ir jos skaistybės.
Dabar kįla daug ir įvairių, su- iš kalėjimo mieste Borevuar- tvirtinimų.
na vėl apsirengtų vvriškai, są nustelbė nedori teisėjai. Dėlto jis pramanė daug nebū
manymųj Vienur, kitur jais už (rašosi Beaurevoir).
Atšaukimas.
tai butų ženklas, kad ji panai Tečiaus jai mirus prancūzai tų daigtų tarp kitko, kad ji
sidega. Sumanymų toki gausy
Iš pradžių teismo posėdžiai,
Teismas davė Joanai laiko kina savo atšaukimą, ir dėlto prašė popežiaus užvesti teis buvo įsimylėjus į vieną vyrą.
bė, kad jie visuomenę nuvar sulig įstatų buvo vieši. Žmonės
Joana istorijoje yra daug gra- gina ir nualina. Maža suma susirinkdavo jų paklausyti ix atšaukti savo įtikėjimą į bal turi būti išduota pasaulinei mą, ar ji tikrai buvusi ereti
ke. Šv. Tėvas paskyrė tą teis žesnė negu Schillerio dramo
nymų, kurie iki galui pasek ėmė užjausti Joanai. Tada Ko sus ir apsireiškimus. 18 ba valdžiai.
• •
Tuomtarpu kalėjime tapo mą 1455 metais. Daugelis gy je parodyta. Tą dramą V. Ku
mingai privedami. Jeigu su šonas su savo asistentais teis landžio ji gavo vieną oficijalį
dirka išvertė lietuviškai. Tik
manymai eitų ir butų vykina mo posėdžius perkėlė į mažyti pakvietimą atšaukti, o 2 gegu padėti vyriški rūbai, o moteris ventojų buvusių Ruene Joa
beveik niekas neišdrįsta tos
žio įvyko antras perspėjimas, ki drabužiai, bene, išnyko. nos teismo laikais tebebuvo
Amerikos Lietuvių.~~R. Kat. mi per Federaciją, mažos ver kalėjimo kambarėli.
^yvi ir liudijo apie Košono tei dramos pastatyti lietuviškoje
Federacija išreiškia katalikų tės sumanymai neeikvotų vi Vesdami teismą kalėjime tei kad atsižadėti savo klaidų. J i Kada ji būdavo vyriškai apsi
smą. To antrojo teismo ištar- scenoje, nes ta drama neapseivienybės norą. Į ją ineina, ar suomenės, juos lokalizuojant sėjai užduodavo Joanai įvai neapsėmė. 9 gegužio teismas* rengus, sargai neužkabinėdavo
mė buvo, kad Košono teismas na b e gerų artistų.
1
privalėtų, ineiti, visos katali ar apleidžiant, bet kas butų rių klausimų tyčia taip kreip ją žadėjo kankinti. Tai buvo jos nepadoriai. Kaip tik ji
kiškos draugijos, suprantan užremta daryti, butų priveda dami, kad ji susipainiotų. Tų peržengimas bažnytinio teis apsivilkdavo moteriškai, taip buvo neteisėtas, ir kad Joana —
W . KAZIMIERO DR-TĖS
sargai ją nuolat veždavo į nekalta.
čios lietuvių katalikų vienybės ma iki galui. O niekas .taip klausinėjinrų protokolai loty mo įstatų, kuriais aiškiai bu
Sheboygan, Wis.
blogą. Nesikęsdama mergaitė
Šiandien dar tebėra origina
reikalą. Per Federaciją ir su veikti ir pasišvęsti neskatina, niškai surašyti išliko iki šiai vo užginta vartoti kankinimai
Valdybos Adresai:
apsivilko vyriškais rūbais.
lai ir to antrojo teismo. Žy
Federacija turėtų eiti didesnie kaip gražus rezultatai, geri dienai. Joana nemokėjo loty bažnytiniame teisme. Joana
Pirm. Jonas Stauckae, 1414
29 gegužio susirinko į posė musis rusų generolas ir moks
ji Amerikos lietuvių katalikų darbo vaisiai. Visa tai rekor- niškai. Naujų laikų istorikai nepabūgo kankinimų.
New York.
• '
cluotų ir visuomenei skelbtų P. Ayroles ir Dunand mintija,
dį 39 teisėjai ir visi vienu bal lininkas Dragomirov sakosi
darbai.
Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426
I
Federacijos sekretorijatas.
Tuomtarpu dvylika apkalti su nutarė, kad Joana yra at net i ky s į stebuklus, bet ir nekad nesąžiningo teismo sekre
Yra keletas priežasčių, ko
Systemačiai veikiant, Fede torius buvo taip-gi nesąžinin* nimų, tapo nusiųsta į Paryžių kritusi į ereziją, ir kad turi pagiriąs tų, kurie nenori pri- So. lOih St.
dėl Federacija neužėmė pas racija ir jos darbais gyvai už
Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117
gas ir Joanos atsakymus nege tenykščiam universitetui. Uni būti išduota pasaulinei val pažinti faktų,
netelpančių
į
Alabama Ąve.
amerikiečius pozicijos, koki siinteresuotų plačioji katalikų
versitetas
nei
šiokiais,
nei
to
rai užrašė, idant išeitų, kad
džiai. Pasaulinės-gi valdžios jų formulas. Jeigu ne tie dvie :
Prot. sekr. Kazimieras Smai
jai yra derama. Visųpirma, ji visuomenė. Ilgainiui ji visa
kiais
žodžiais
pasmerkė
Joa
jos pačios žodžiai nesutinka
ištarmė jau buvo padaryta: jų teismų iki šiol užsilikusie- džhmas, 1017 Swifts Ave.
ligšiol neturėjo veikiaus cen darban įsikinkytų. Taigi apie
ną.
Keturiasdešimts
septyni
vieni su kitais.
sudeginti Joaną.
Ižd. Antanas Čižauckas, 1318
ji aktai, tai partyviski moktro. Valdyba pasisklaidžiusi, šį ir tolygius projektus šių
teismo nariai padarė dar vie
30 gegužio, 1431 m. Joana slininkaį butų priskaitę Joa New York Ave.
sekretorijatas neturėjo ištek metų Federacijas Kongresui
Teisėjai ypatingai norėjo
ną posėdį Ir visi, išskiriant
Kasos glob. Kazimieras Lukšis
atliko išpažintį ir priėmė Šv. ną prie pasakų, sako Drago
liaus. Kiek žinia, per visą lai reikėtų pasvarstyti.
patirti, kokį slėpinį Joana
penkis, balsavo už ištarmę,
ir Jonas Joeis.
Sakramentą. Paskui ją nuve mirov.
ką Federacijos valdyba nėra
buvo pasakiusi karaliui. Mer
Maršalka Pranas Daugirda.
kad Joana yra eretike, todėl
dė ant kapinių, kur buvo su
dariusi susirinkimų veikimui
Šiandien negalima yra to
gelė jiems "atsakė, kad anioSusirinkimai atsibūva kas antrą
turi būti perduota pasaulinei krautas laužas. Daugybė žmo
padaryti: dokumentai nelei nedėldienį mėnesio.
apkalbėti ir jąm išplėsti prie
las jam atnešė aukso vainiką
valdžiai.
nių buvo susibėgę pažiūrėti. džia. Užtat tiesos ir tikėjimo
monių neieškojo. Tas begalo
Toliau
klausinėjama
ji
pasa
«
Lietuviai platesnin biznin
22 g e g u ž i o b u v o t r e č i a a d - J o a n a t a p o u ž v e s t a a n t l a u ž o p r i e š a i b a n d o s u m a ž i n t i J o a j o s veikimą, s i l p n i n o . M a t y t ,
tik tepradeda eiti. Fa§ juos kė, kad Karaliaus VII vaini
monicija, arba pakvietimas at ir pririšta prie kyšančio me nos reikšmę, statydami lygio
pas katalikus vienybės idėja
dar nėra reikalingojo prityri kas nebuvo iš dangaus. Tokiu
šaukti. Joana neapsėmė.' Ant džio. Jos apsėjimas buvo taip ms su ja kiekvieną pasižymė
labai sustiprėjusi, kad nedamo. Taigi nestebėtina, kad pa būdu Joanos žodžiuose rasta
teklių nežiūrint prie jos su sitaiko negirtinų dalykų kon prieštaravimas. Toliaus Joana rytojaus ant kapinių St. Uen gražus ir įspūdingas, kad su jusią giesmininkę, kiekvieną
sispietė visos centralinės or kurencijoj, vienai įstaigai ar klausiama, ar pripažįsta ant (rašosi St. Ouen) tapo sukrau sirinkusioji minia ėmė verkti stenografistę, gavusią augštoISStfED *Y\THE.
UNITED* STATEI
ganizacijos ir keli šimtai drau bendrovei su kita rungčiojan- savęs Kovojančios Bažnyčios tas laužas ir daugybei žmonių iš užuojantos. Joana paprašė ką vietą. Jie taip skaitliuoja:
GOVERNMENT
gija. Nėr abejonės, kad var tis.
valdžią, atsakė nepripažįstant, susibėgus Joana tapo pasku kryžiaus, apsikabino jį ir ne jei katalikiškoji spauda pasigu liktų katalikiškų organiza
Sveiko biznio pamate gludi
cijų, Federacijai nepriklausan
tiems patiems klausimams at pie poperos išdirbystę. Kaip kalbomis, tautomis, valstybė sakys. Išminties žodžiais pa
vulgarė taisyklė — "mind
čių, jei butų veiklus centras.
jos išdirbystė prasidėjo? Ar mis, jų struktūra;
sakymo ieško.
neapeisi sakyta, kad kiekvienas sutvė
your own business". Vienos
Veikliausiąja
organizacijos ar kitos bendrovės šalininkai
Žinojimo pradžiai neprošalį visuomet ją žmonės dirbti mo nei telegrafo, kas jį išrado, rimas, kiekvienas daigtas Die
įstaiga yra sekretorijatas. Fe nevisuomet laikosi tos taisyk
J a u toks žmonių palinki
atsižinoti, kad žmogaus prota kėjo? Kuo ji išdirbama, ko turėsi patirti apie elektrą, jos vo galybę ir išmintį apsako. '
deracijai šiais metais ir rei lės, prastos etiketoj bet svei mas, kad viską norima žinoti.
kios mašinos, prietaisai varto veikmes ir ypatybes. Vienu Mokytas ,tas, kuris tą kalbą
vimas yra moksliškas. Jeigu
kia atsakant], apmokamą sek- kos mintyje. Bežiūrint kitos Tuos ką, daug žino, skaitome
j a m i ! Kad pilnai apie poperą žodžiu, jei aš viską pilnai a- supranta.
žmogus
nėra
beprotis,
jis
yra
retorijatą įsteigti. J o našumui svetimos įstaigos veikimo, už mokytais. Mokinames, kad ži
žinojus, reikia atsižinoti žmo pie tokį mažą dalykėlį, kaip Klausiaus sykį Lietuvos kai
moksliškas.
Jis
negali
kitaip
padidinti, prie jo turėtų prisi eina noras kai ką kritikuoti, notume.
nijos istoriją. Reikia žinoti a- šis popergalis, žinoti norė miečio apie mėnulį aiškinimo.
protauti,
kaip
smoksliškai,
nes
dėti kitų organizacijų sekreto- peikti. Esą, tas ir tas nege
pie mašinas, kurios poperą iš čiau, aš turėčiau visus moks Stebuklingas Dievas, pasako
..
įeKvienas ėjimas- prie žino jis visuomet "tiems patiems dirba; kaip jos atsirado, iš ko
rijatai, lyg kiek galima. Su rai, tas ir tas pas aną peikti
lus, išradimus pažinoti. Po- jo jis* — augina mėnulį, augi
Federacijos sekre-torijatu ga na. Nesenai panašios dvasios jimo, taigi ir mokslo, turi vie klausimams atsakymo ieško. padirbamos, kieno padirba pergalyj atsispindi visa žmo na, o po tam vėl sugriaužia!
lėtų- išvien ofisą užlaikyti raštas per neapsižiūrėjimą til nas ir tas pačias ypatybes.
Čia reikėtų atsiminti 3ar mos. Chemijos jokiu būdu ne nijos istorija ir civilizacija.
Kaimietis įsivaizdino mėnulį
Tautos Fondas, Liet. Kry po "Drauge"", kritikuojąs Lie Kuomet susiduriame su kekių vieną; nėra pasaulyje dalyko, išvengsi, jeigu norėsi žinoti iš
Sakysite gal, kad aš tyčia esant, nelyginant, sūriu, o Die
žiaus Rėmėjų sekcija, Vyčiai, tuvių Prekybos Bendrovę. Tai nors dalyku, apie kurį žinoti nors ir mažiausio, kuriame ko poperą susideda. Poperą
tokį pavyzdį parinkau. Tad vą kažkokiu asmeniu, jį tai
norime, mūsų; protas tuos pa
Blaivininkai, Spaudos Draugi nesveika.
dirbama
iš
medžio.
Arrtsyk
nu
neatsispindėtų visa žmonijos
imkime dar paprastesnį —ak auginančiu, tai valgančiu!
čius klausimus užduoda: koks
ja ir kitos, kam butų paran
keliausi
į
botanikos
laukus,
Gero biznio pamate yra tin čia per dalykas; iš ko ; jis susi žinyba, civilizacija, kuris liomenėlį. Iš \ 0 jis susideda?
Kaimietis visvien nebuvo
jeigu
apie
medžius
ir
augalus
ku.
kamai savus reikalus vesti, deda; kaip "jis atsirado; koks giškam protui nebūtų visų
Kaip jis pasidarė? Antsyk pa neprotingas. J i s stengėsi išsi
patirti
norėsi.
Apart
medžio,
Teisioginiai mažai žmonių jais garsintis, bet niekuomet
mokslų šaltiniuj, neapsakytų
sijudina chemija ir geologija aiškinti
mėnulio atmainas..
jo
giminingumas
su
kitais
da
kas
dar
prie
poperos
vartoja
Federacija interesavosi. Orga ant kitų neužsipuldinėti. Jei
žmonijos praeitį, dabartį ir
Kokios abelnai akmenų rųšys Dėlto, kad jis apie dangiškus
lykais; koks jo buvimo tiks
ma?
Klijai.
Iš
ko
jie
padaro
nizacijos Federacijon
dėjosi gu ką kas negerai veda, jis ir
visus darbus. Tokiam užreišyra? Kas iš jų daroma? Iš ak kūnus žinių, neturėjo, jis mė
las; kam j i s naudingas ir pa
mi
ir
kaip
padaromi?
Reik
ži
idėjos vedinos, o ne del prak be kritikos bu s nubaustas —
kimui patvirtinti reikėtų pa
menų statomi paminklai, na nulio apsireiškimus taip sau
našius klausimus.
noti
apie
klijus;
čia
vėl
susi
tiškų išrokavimų. Organizaci jis savo reikalų neišves, o
imti pavyzdį. Imsiu pavyzdžiu
mai. Kodėl žmonės paminklus išaiškino, kaip jis supranta.
Tų
klausimi?
vedinas
moks
jos mokėjo Federacijai pini-į klaidų pridaręs biznio neteks.
paprasčiausį ir artimiausį da dursi su plačiais mokslo lau stato, iš kur toks paprotys? Jis kreivai dūrė.
klausi lyką —poperą, ant kurios ra kais. Ką su poperą daroma,
gus, bet jos nesijautė gyvais Tas asmuo ar bendrovė pasi lininkas studijuoja
Kaip namai iš akmenų stato
Netik pas kaimietį tokių
kokios
rųšys
ir
kokiems
tiks
interesantais. Jos Federacijoj sekimą turės, kuris savo reika mus: chemikas apie daigtų- šau ir ant kurios šis raštas
ma? Kokie inrankiai vartoja kreivų aiškinimų pasitaiko. Jų
lam^
jos
išdirbamos
?
Ant
po^
balso neturėjo. Tai prašalinti lus gano, kaip išmano, kittis materijos sudėtį, astronomas atspausdintas.
peros rašoma, spauzdinama, iš mi? Galima butų visa eilė kiau nemažiau esti ir pas taria
pravartu tokį būdą apsvars paliekant j ų žiniai.
apie dangišfeu* kūnus, psychosimų statyti ir kiekvienas jų muosius mokytus vyrus. Kad
Taigi imkime poperą, pa jos laiškai sudaromi, telegra
tyti.
ves į plačius žinijos ir mokslo visą tiesą, visą ir pilną žinoToki tai mūsų pažvalga į biz loga s apie žmogaus dvasios k
naudokime pamatinius klausi mos pristatomos. Apie poperą
laukus. Ir mažam akmenėlyj, juna- turėti, žmogui negalima.
Apart abelnojo Federacijos nio įstaigų ar simpatizatorių protavimo ypatybes, fflozofas
mus ir žiūrėkime, ar ji neap t
kurį po kojomis spardėme, at Visko išmanymas, visko žino
kongreso reikia turėti bent sy santikius. Ilgainiui mūsų ben apie surengties k/veiksnių tik
sakys visą žmonijos civiliza^ kalbant, neišvengsi literatū
sispindi žmonijos visas gyve jimas tai Dievo privalumai.
kį į metus Federacijai pri drovės ir jų. šalininkai įsiti
slingumą, zoologas apie gy ciją.
ros, spaudos, spąuzdinimo innimas. •
klausančių organizacijų valdy kins, kad daug verčiau ne
Dėlto Jis Išmintis. Žmogus tik
vulius,
Tie
patys
klausimai
ir
rankių,
jų
išsivystymo;
apie
bų seimą. Centralinių. organi viens kitą kritikuoti, bet dargi
Jeigu aš noriu žinoti apie po
Abelname žinojime ir mok trupinėlį, tik mažą žinojimo
kasdieninių
reikalų
žinojime
laiškus
užsiminus,
neišvengs"
zacijų pirmininkai ar sekre viens kitam padėti.
perą, visųpirma aš turėčiau
sle nėra tokių d a l y t į , kurie dalelę ingyti gali. t a d ko ste
neišvengtini.
Kasdieniniai
plet
toriai, Katalikų Vienybių ar
atsižinoti iš ko ji susideda, iš pačtos organizacijos, kuri gi- butų maži ar dideli. Jeigu mo bėtis, kad tiek daug esama
kitų lokalių draugijų centrų PIRKITE KARUS TAUPY kavimai, nuo vykių apkalbęj i- ko ji padaroma. Čia užsiveria minuojasi su visa žmonijos kėsime protauti, kiekvienas kreivų mokslų, klaidingų aiš
atstovai susivažiuoja veikimo MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). mai-apsvarstymai
pamate platus žinojimo-laukas —^ a- organizacija. Čia susidursi su daigtelis mums apįe viską ap- kinimų!
Purenąs.

s

Orleano Mergele.
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ant vakaeijų. Tad-gi ir šio ber- MOKSLEIVIŲ SEIMAS.
tainio. pabaigoje ta pati drau
gija rengia pikniką, kuris bus
Įvykus kelioms nepatogioms
ni
gpjučio 10 d. Programas su- aplinkybėms, prisieina mainy
sidės iš prakalbų ir kitų pa- ti Seimo.laikas. Pasirodė, kad
marginimų, l'odėl-gi mokslei Seimo rengėjai negari jokiu
vės ir moksleiviai, kurie jau būdu gauti svetainės posėd
seniau ofeate apleidę mokyklą, žiams bei vakarams. Atidėti
ar jau užbaigę.kokią profesiją, Seimą į mėnesio pabaigą, ap
pasistengkite pribūti. Taipgi sireiškia ta pati aplinkybė.
ir pašaliniai svcrb.i yra kvie Todėl prisieina Seimo laiką
čiami, kuriems tik aplinkybės nuskirti tuo laiku, kuomet
leis, atvykti ir susipažinti sn Chicagos Apskritys reikalau
moksleivių gyvenimu, taip-gi ja, neatsižvelgiant j nu: 3tį
pakvėpuoti tyru oru, kuriuo ši alumnų ar mūsų visuomeniško
apielinkė yra turtinga.
gyvenimo reikalavimus. Tokiu
Komitetas. būdu Seimas dabar įvyks 15
ir 16 d. rugpjūčio, 1919.

Lietuviai Amerikoje*

pliodnojaraą medžiagą* siunčia
Dr. 0 . VAITUSH, 0. D.
mą* į Meksiką ar Kiniją; LIETUVIS AKIŲ SPEdAIilSTAS
Kodėl eiti pas
2) mašineriją- arba medžiagą svetimtaučius
ir mokėti dau
amunicijos dirbimui ir bevie giau
ir dar palio telegrafo prietaisus, ski felboa negauti,
egzaminuoju a
riamus Meksikai; ir 3) kvie kis ir teisingai
prirenku aki
čius i r kvietinius miltus, ant nius. Jeigu esi
ska
kurių kontrolė yra pavesta nervuotaa,
uda galva arba
gaiva sukas ka
Kviečių Direktoriui.
da važiuoji gat
Prekių siuntėjai, kurie nori vekarials/krei
vos akis, raidės, bėga krūvon skaitant
leisti
siuntinius
Specialiu arba
kiU keblumai Ateikite ir pama
Siuntinių Leidimu RAC-77, tu tykite mane. Patarimai dykai del mo
ri tiktai pristatyti savo pre terų, vyrų ir vaikų. Valandos nuo 10
iki 8 vak. Nedėliomls nuo 10 ryto iki
kių siuntimo darodymus muitų 1 po piet.
kolektoriui ant uosto, idant 1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
patvirtinus leidimą
siunti
Phone Drover 9660
niams.

* * •'»»
Česnnlis nurodė, jog Ameri
CLEVELAND. OHIO.
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
AKIŲ SPEC1JALISTAS
kos lietuviai trejopais bodais
Patarimas Dykai
gali gelbėti Lietuvą ir savo
Susitvėrė L. Raud. Kryž.
Ofiso valandos* nao 9 15 ryto ilrt
broHtns, sesutes fjietuvoje, ka
9 vai. vakare. Nedėliomįs 9 iki 11
rėmėjų skyrius.
4540
S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
rės nelaimių paliestus, t. y. 1)
Telefonas Yards 4317
stojant
kareivijon,
kuomet
bus
Telefonas
Boulevard 6487
Liepos 24 d., paraginus kun.
Vilkutaičiui ir pasidarbavus galima, 2) šelpiant aukomis ir
Tautos Fondo komisijai, buvo 3) drabužiais.
Kadangi po pirmai prakal
sušauktas susirinkimas ir tapo
sutvertas L. Raud. Kryžiaus bai turėjo įvykti rinkimas au
LIETUVIS
rėmėju skyrius. T valdybę pa kų, tat kalbėtojas prašė ne
GYDYTOJAS IR CHTRUKGAS
teko sakantieji asmenys: pirm. išsiskirstyti. Bet kur tau. Lais1757 W. 47th St., Chicago, DJ.
Ofiso
Telefonas Boulevard 160
»
•
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—Dagilaitis, vice-pirm.—Stru- vamaniai-liberalai ir bolševi
Namo TelflConas Seelev 420
Kadangi šių metų Seime po
žinskienė, prot. rast.—J. Ku- kai kaip vienas pakylo ir me
PAIEŠKOJIMAI.
tėsi
per
duris
lauk
iš
svetai
sėdžiams telieka dvi dieni, tai
zas, fin. rast.—J. Jonuška, ižd.
•S*"**""
• •nM*'' • • t f L " » j
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atstovAi privalo išanksto pil Pernai meta 1918 rugpjūčio mene*
—kun. V. Vilkutaitis, iždo glo nės. Nenorėjo lankti nei an
PIANO MOKYTOJA
Dr. I E. MAKARAS
Brooklyn, N. Y. Čia iš Lie nai pmsirtiošti. Visi įnešimai syj man- pavogė iš box'o namuose lai
tros
kalbos.
Teisybę
kalbėto
bėjai : K. Žilinskas ir A. Ivinkrodėli Elgtn IT Jewel — size 17
L/ietuvis Gydytojas ir Chirurgas
tuvos pargrįžusi Turčinavicie- ir sumanymai jau turi būti su No. 794198 yra Įmuštos raides U- R.
jas
pasakė,
kad
tokių
žmonių
4515
So.
Wood
St.
Ofisas: 1741 W. 47th Street
skas.
Kas nutemytų toki laikrodėli ir
Valandos:
9:30—12. 3—5 ir 7—9.
nė
dalyvavo
viename
Tautos
formuluoti ir siunčiami Chica man praneštų aš duosiu $5.00 dovanų. L Duoda lekcijas skambinimo pia
Telefonas: Boulevard 34S0.
N'utarta kreipties į jaunimą nesuminkštintų nei joki muzi
nu pasai sutarti.
Tarybos susirinkime ir per vi gos Apskričio valdybai dar Atsišaukite
Rezidencija: 4515 So. Wood S t
Tetofoaas: Yards 723.
ir abelnai \ visas draugijas, ka, nei skambalai.
Charlcy Jonas
{ { » » • » » » » • •mmtm » » » » » » » » i » » > » » j |
są valandą kalbėjo apie Lietu prieš Seimą, kad išvengtume 4534 S. Paulina
- «
Sir.,
Chicago.
Kataliką i-gi pasiliko savo
a—
had ko<hngiausia žmonių pri
vą ir jos padėjimą. Apsakė, keblumų ir užbaigtume Seimą
traukti prie darbo, nes bus vietose ir štai jų aukos, kurias
Reikalinga
mergina prie namų
kad
tenai
dklelis
vargas
ir
li
&~~
%
į
dvi
dieni,
nes
17
d.
praside
darbo,
gera
mokestis,
tik dų šeimy
renkama
aukos,
drabužiai, sudėjo tame vakare.
noj. Kreipkitės adresų:
gos viešpatauja. Viename Kau da Federacijos Kongresas.
JOSEPH C. VV0L0N
Kazys Vaieeliunas ir Rap.
Mfss V. Met*sage,
avalinės ir valgomieji daiktai.
ne ligonių esą apie 3,000. Vo
Lietuvis Advokatas
Chicago.
Jeigu referatams skaityti 3548 8. Hststrd Str..
Reikės taip-gi siuvėjų, mezgė Baliauskas aukojo po 10 dol. kiečiai labai apgrobė Lietuvą.
2 t SO. LA SALLE STREET
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
jų ir tt.
Po 5 dol. aukojo: P. Jusis, Kaune mergaičių mokyklą ap nebug laiko ^posėdžiuose, tai Parsiduoda ant greitųjų labai ge
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
ras "Elgino" automobilius jei kas
Nutarta sekantį susirinki M. Miliukauskas, A. Jonikis, J. ardė; "Saulės" namus ant Ža galima bus vieną, kitą tinka- norėtumėti toki automobiliu įsigyti.
Tel. Rockwell 6999
CHICAGO, ILL.
mą laikyti ketverge, rugp j. 7 Zaleckis, J. Neulis, J. Marcin- liojo Kahr© apvogė. P-nia TIK mesnj perskaityti prakalbos | Atsišaukite šiuo adresu:
.'.
Stanislova* Jankauskis.
bus patal
d.,* Goodrich House, 1420 F. kas:J. Butvydas 2 dol.
činaviČienė apie Lietuvos val vietojt vakare. Kiti
1548 W 4S St.
Chicago.
,,
pinti
'Moks^eiY^j
.*
Tel.
Yards'
7125.
31 st St.
K*****»*Po 1 dol.: P. Marėiulaitė, J. džią su pasigerėjimu kalba.
Jonas M. Navickas, C. pirm. Parsiduoda labai pigiai namas 4
Nėra abejonės, kad clevelan- Ripinckienė, J. Ralis, K. Nor- Parvežė iš Kauno Moterių Ka
pagyventmių randos nešą j mėnesi
dietės lietuvaitės neužsileis ki butas, .1. Valiulis, S. Sukma- talikių Draugi jos atsišaukimą
$38.00. Tūrių parduoti labai greitai.
Patirkite pas savininką ant vietos
į
Amerikos
lietuvių
moteris.
toms kolonijoms. Kaip visada'nas, T. Žakas, P. Šlekis, J
ADVOKATUS
SPECIALIS SIUNTINIŲ LEI
3815 8. Hakted Str.
Dabar
yra
patvlrt'ntos
Ir
Tarto
Apart
to
dar
vyskupas
Kare
pasirodydavo savo veiklumu, Balau skis, S. Poškus, V. S.,
1-mos lubos
DIMAS RAO-77, PERTAISY
Veda Bilas Visuose Teismuose
jamos daugrynos lietuvių, kurie g m prakilniais darbais, taip ir šia Ališauskas, V. Ališauskas, A. vičius srfvo laiške į Sv. Kazi TAS INIMTI SIUNTINIUS Į
Ofisas Didmiesty]:
jtja koncertlną ir augrštai rekomen
miero
lietuvaites
seseris
pra
me momente stos darban, dar čiauška, S. Sepelis, R. Vaitke
6» W. WASHINGTON STREET
JUGOSLAVIJĄ, CECHO SL0 CICERO LIETUVIŲ DOMAI! duojama kaipo geriausia koncertina
Kambaris 609
gi su didesniu pasišventimu ir vičių, A'. Tankus, V. Norbutas, šo, kad kelios iš jų kogreiČiau- VAKIJĄ, FINLANCTJ4,
padaryta Suvienytose Valstijose AKas tiktai ii Cicero norite merike. l i e s galime jas parūpinti
Tel. Central 6478
teiks pagelbą per L. Raudoną K. Varaniežiuis, K. Jokubau- sia važiuotų Kaunan, nes ir
LATVIJĄ, LIETUVĄ,
gauti "Draugą" arba paduoti augšto arba žemo tono.
Gfeenimas, 812 W. S3rd 8C
skas, K. Biškauskas, F. Lauri namas joms parūpintas yra.
jį Kryžių lietuviams.
KSTONHĄ IR LEN
Reikalaukite
katalogo,
kurj
išslun
Tel. Tards 4681
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
KIJĄ.
člame dykai.
L. Vyčių ir L. Tautinio beno navičius, A. Šalkauskas, S.
bą (jobą) kreipkitės prie p,
v•
Ralis, P. Bartkus, V. Šešto
Akron,
Ohio.
Lietuviai
išvažiavimas.
A. Valančiaus.
eia
GEŪRGI & VITAK MUSIG CO. itiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiifiniu
kas, J. Laucius, K. Kniva, J. mano įsigyti bažnyčią. Lotai
Valstijos Departamento Ka
1540 W. 47tb St.,
Chicago, m.
Rugpj. 10 d. rengiama L, Trakšelis, F. Barodica, K. jau nupirkti ir rugpjūčio 24 d. rės Pirklybos Bordo Skyrius
1442 So. 49-th Ave.
Resid. 938 So. Ashland Blv. Chicago
-MM.
Tel etosas Haymarket 8544
Vyčių ir tautinio beno bendras Norbutas, T. Jalinauskas, A. rengiamas bazaras.
Pas
jį
galima
gauti
malda
praneša, kad i7»ecijalis siunti
išvažiavimas Bedfordo girio Lemėšis, P. Kolešis, J. Tahanių leidimas RAC-77, duotai knygių ir kitokių knygų.
Vietiniai
bolševikai
visiškai
$*» • » • • • • • • » • • » » • • • • • » » • • • } {
se. Važiuojant karais, reikia šinskaš, F. Stnlginskas, K. MaPasinaudokite.
Muitų Bordo, įvykintas lie
Rusas gydytojas ir chirurgas
išlipti ant 13 stap'o ir eiti po kėnas, S. Gadeikis, J. Kar- nusmuko, nes nuo jų kratosi pos 14, 1919, W. T. B. B. 803
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
vi si padoresni žmonės.
dešinei. Paėję, rasite didelį ir čauskas.
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Telefoaas McKinley 57 64
buvo pratęsta** ir atnaujintas IIIIIItllIlIIIffflIIHIlIllIffflIlIlIlIHIfflIIHIllII
GYDO VISOKIAS LIGAS
gražų sodą.
Ofisas: 8854 So. Halsted S t , Chicago
Smulkių aulai surinkta $1.25.
pradedant nuo liepos 21, 1919.
S457 South Westera Boulevard
Hazleton, Pa.
Paraginus
Telefosas Drover 9698
Išviso $92.25^
L. Vyriai šį išvažiavimą ren
Specijalis Siuntinių Leidimas
Kampas W. 3 6-tos gatvės
VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po
gia pagerbimui vyrių kareiviu,
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
Aukas priėmė K. Dr-jų Vie gerb. klebonui, kun. S. V. Ku RAC-77, kaip dabar pertaisy
llHIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlIlllllllllllllHllt
sugrįžusių iš Dėdės Šamo ka nybės pirmininkas, p. J. Trak dirkai, susitvėrė čia L. Raud. tas, leidžia siuntinėjimą trau Gerbiamiejie Klebonai!
riuomenės. Vyčiai gražiai sav<: šelis, kurias pasiuntė Tautos Kryžiaus rėmėjų skyrius. Au kiniu arba ekspresu, be atski
Spausdiname atskirai šias
» • • - •
ro leidimo į žemiau pažymėtas giesmes:
narius išleido i* dabar nori Fondo iždininkui.
kų jau surinko $69.30. Drabu
saus:
tinkamai pagerbti, jiems su
Dr. D. J. BAGOČIUS
J. T.
žių taip-pat surinkta nemaž
1.
Pulkim
aut
kelių.
Lletavls Gydytojas ir
grįžus.
a). Į kurią nors šalį Vakari
3109 So. Morgan Street
Chirurgas
ir jau pasiųsta į Centrą.
2. šventas Dieve (suplikaci
CHICAGO, ILLINOIS
VALPARAISO, IND.
Ofisas 10900 So. Michlgan Ava/
niame Hemisfere.
Šitan išvažiaviman žadėjo
Telefonas Yards 5033
Residenclja 10781 So. Michlgan Av.
b). Į kurią nors šalį Afriko- jos).
pribūti skaitlingas būrelis i>
Valandos: — S iki 11 Iff ryto;
Roseland, in.
Pittsburgh,
Pa.
Liepos
20
d
5
po
pietų
iki
8
vak.
Nedėlio
Telefonas)
rezidencijos Ir ofiso
Moksleivių yra čionai nema
je.
Chicagos vyčių delegatų, kurie
3. Garbė ir šlovė.
PuHman
841.
mls
nuo
6
iki
S
vai.
vakare.
Fal.: v
9 ryce
ryto IKI
iki I11I a.;
d.; 2 po pietų
važiuos į L. Vyčių seimą, žas būrelis. Neatsižvelgiant į ria buvo didelė paroda 5,00
e). Į kurią nors šalį Azijoje
4. Duokim garbę, dėkavonę. > " ? ! • * » • » I
vai.:
! » » » » » • » » » » » ! » »
ukrainiečių.
Visi
laikydami
Aiki 4: 6 iki 9 vakar
vakar*.
Ned.
Pittsburgh, Pa. Bus svečių ii tai, kad daug išvažiavo, užsi
arba
Okeanijoje,
išskyrus
5. O Salutaris Hostija.
9 l k l 12.
=
merikos arba Ukrainos vėlia
• • • • • • » • • ' » » • < • —^»—
!•••
• • • • • • • • • • • »
iš kitur. Rengiama įvairu? baigus pavasariniam bertaiTurkiją.
6. Tantum ergo.
vėles rankose, pasirėdę tantiš
Tel. Drover 7042
programas ir 11. Pageidauja niui, bei ir šiame bertainyje
d). Į sekančias šalis Europo
7. Dievas mūsų apginejas.
kaiš rūbais, nešdami plevėsuo
g » » » * » » » » » - * • * » - • - - • » * » - • »
ma, kad L. Vyčių 25 kp. visi randasi mokykloje arti pusė
je. Didžiąją Britaniją, Pran
Išeis jos vienos mažos brajančias abiejų šalių vėliavas,
LIETUVIS DENTISTAS
nariai dalyvautų šiame svar f imto mokinių. Iš to matosi,
cūziją, Italiją, ir į visą terito
šiurytes formoje. Lengvai ga Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
benams griežiant ir miesto raiGydytojas, Chirurgas,
biame išvažiavime, turėsime kad lietuviai supranta svari>a
riją, kirrią apima 3 straipsnis
pagal sutarimą
lės tilpti mažiausioje malda 4712 Nedėliorais
111 sargybinių vedini, iškil
SO. ASHLAND AVENUE
progos susipažinti su chica mokslo ir rengiasi prie ateities
Militariškos Klauzules, San
1920 So. Halsted St., Chicago.
mingai parodavo miesto gatvė
knygėje. Giesmes imtos iš
»rtl 47-*o«
Oit^Ao
Kuil>a lict.n .M-.ai, iutviskai ir
ir pagerinimo jos. Kas penk
giečiais.
'
taikos
Protokolo,
lapkričio
3,
rusiškai.
mis, protestuodami prieš lenkų
maldaknygės 'Ramybė Jums'.
Matas tadienis laiko susirinkimus,
Valandos:
10
— lf. rytą-, < — 9
mmmlk
žiaurumą ir brntališkumų, ko 1918 m., Belgiją Graikiją, Is Žmonėms, turint įvairias mal
vakare
Tel. CanaI 4887
kuriuose moksleiviai gauna
•^
—^ —
kį kančia jų žmonės Ukrainoje paniją, Portugaliją, ir jų sa daknyges, sunkn sutarti ben
progos dalyvauti lavinimuose.
KENOSHA, WIS.
TSfSSSSC
Islandiją,
ir rytinėje Galicijoje nuo len vastis Europoje,
drai
giedoti
neg
kas
malda
Susirinkimai dabar esti labai
Faroe Salas, Serbiją, Komuni
ku.
knygė, tai kitaip sutaisytos
Telefonas Pu 11 man 60
tvarki}s, nebūna tokių užsiGYDYTOJAS IR CHIRUItGAS
Prakalbos.
ją, Norvegiją, Švediją, Dani
tos giesmės. Ta brošiūrytė su
4712 So. Ashland Ave,
DR. W. A. MAJOR
karščiavimų bei užsipuldinėji
ją, Holandiją, Šveicariją, Vo
GYDYTOJAS IR
FtMmc
Drover
1942
Liepos 22 d., š. m., pastan mų, kaip būdavo praeituose
Grand Rapids, Mich. Liepos kietiją, (ir taip-pat teritoriją vestų visus prie vienodumo.
CHIRURGAS
Olcero Office
Kas norėtų jų gauti prašome
gomis "Katalikiškų Draugijų laikuose. Prasišalinus keliems 24 d. Vyčių kuopa turėjo pra
Ofisas
11719
Michlgan Ave.
4847 W. 14-th S t
ant kairiojo krantoRliine upės,
Phone Cicero 89
Adynos 8:30 iki 9 iiryte — 1 iki
iš anksto pranešti.
Vienybės" atstovų, buvo su karštagah ian>3 ar, geriau sa kalbas. Kalbėjo kler; I. Lipfcus
Rezidencija 3336 W. 06-th St.
kurią vaido Suvienytos Val2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
rengtos prakalbos. Kalbėjo p. kant, siaurų pažiūrų žmo apie Amerikos Lietuvių Kole
Phone*
Prospect
8585
Nedėllomis nuo 10 iki 11 išryto
Kaina 2c. Kas užsisako
st i jos), Jugo-Slavi ją, ČechoMaMlMMMM
=
=
=
=
=
K. Česnulis, narys A. L. T., nėms, prasišalino kartu ir pa- giją, o P. Lekesis apie Vyčių
=v
Slovakiją, Finlandiją, Latviją, daug nuleidžiamas nuošimtis.
Mfta
kurs nesenai sugrįžo iŠ Pary našųs iK-sutikimai, nes jie tik reikšmę ir svarbą. Pertrauko
Lietuvą, Estoniją, ir Lenkiją. "DRAUGAS" PUBL. CO.
žiaus, kame sykiu su kitais at ir sėjo tuos nesutikimus ir mis, varg. A. Mtnideifcai vado
Viską galima siųsti, išskyrus: 1800 W. 46-th St. Chicago, m.
stovais darbavosi Lietuvos sriovtnf neapykantą tarpe mo vaujant, parap. choras padai
1) ginklus, amuniciją ir eksitiiiiiiiiiiiiiiriiifiriiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiifti
laisvės reikalais. P a s Česnu- kinių. Šiais laikais, vietoje to, navo keletą dainelių. Kolegijos
Praktikuoja 27 metai
lis papasakojo daug indomių viešpatauja rimtumas ir suti naudai surinkta aukų $10.10.
Ofisas 3149 So. Morgan St.
žinių ir kas yra veikiama Lie kimas.
Bkssssssssssssssss^^^^
Iškilus srioviniams
2COCCOCS
Kertė 32-ro St.,
Csicago, 111.
SPBCIJALISTAS
tuvos laisvės bei neprigulmy- klausiniams,
išreiškiamose
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
GRAND RAPIDS, MICH.
Mokykis Kirpimo Ir De*dgning
bės
reikalais.
Papasakojo
niškų Ugų>
mintyse prisilaikoma manda
Vyrtfkų ir Moteriška Aprėdalo
LIETUVIAMS!
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
taip-^i apie rausų tantininkų- gumo, kas palaiko sutikima
Mūsų sistemo ir ypattSkas mokini*
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo i (
mas
parodytus jus žinovų \ trumpą
Iki
8
valandai
vakarė.
libe^aln šmeižtus ant katalikų tarpe moksleivių ir paragina
laiką.
Nedėliomls
nuo
9
Iki
2
po
piet
Pavelijant
Suvienyt*!
Valstijų
Valdžiai
kaip
pirma
Jūsų kolonijeje mie> Balan
voikėjų ir faktais juos priro- prie ^ryvesnio darbo.
Mes turime didžiausius ir geriau
Telefonas Yards 687
taip ir dabar
džio 20 dienos 1919m "Drau
sius
kirpimo designlng ir siuvimo
dė. Nejauku buvo mūsų tautiskyrius, kur mes suteiksime praktiš
Kaip
paprastai,
pa gą* ' atstovauja p. J. MARGE
ka patyrimą, kuomet jųs mokysitės
ninkams-liberalams,
kuomet baigoje paskutinio
bertai- LIS, 544 Myrtle str.
Elektros varomos maitinos mūsų stukalbėtojas sakė teisybės žo- nio, tai yra vasarinio, L.
» •
- vimob skyriuose.
Pas jį galite "Drauge* už*
Jųs esate užkriečiami aplankyti ir
džius.
Ti. D. surengia vakarėlį, kad
F.
P.
BRADCHULIS
"
pamatyti mūsų mokyklą bile laika —
ir
gvarantuoja
sirašinėti, nusipirkti paduoti
dieną ir vakarais ir gauti specijalisPrakalbu paklausyti susirin prieS išsiskirstant, nors ant
Lietuvis Advokates
Nori»diua gauti prekes pinigų ir kitų žinių
kai pigią kalną.
į jį pajieškojimus ir pagarsi
ko nemažai žmonių. Tarpe su valandėlės padėjus į šalį ma
Attorney ai L*w
• Petrenos daromos pagal Jūsų mie*
meldžiame kreiptis pas:
nimus. Galite gauti ir knygų.
rą — bile sfailės arba dydžio, ir ki
sirinkusių matėsi laisvamanių- tematikę, ir kitas mokslo šakas
lOS W, MoMbe, Oor. Clark St.
lę
madų knygos.
Room 1207,
Tel. Centrai S30
fciuomi atšaukiame įgalioji
Henry J. ScJinitzer State Bank
liberalų ir socijalistų-bolšcvi- taip-gi ir-ypatiškus užsikarščia
MA6TER DESIGNING SCHOOIi
CHICAGO, naasoiB
kų. Nors kaikuriems ir karšta vimus, linksmai praleisti laiką mus kokiam nors kitam Gran
J. F . KasntokA, Perdėtinis
141 Waahington Street, New YCMTI^ N, Y.
Gyv.: 3111 So.
ii
Persikraustė
18 118 N. LaSalls St.
buvo, tečiau ramiai užsilaikė. o po pasilinksminimo draugiš dą Bapids, Midi. "Draugo
Telefonas Yards 2390
I 199 N. SUte gatvę, kam»as Laką
gatvės. 4 lubos.
tmmm>
Baigdamas savo kalba p. K. kai atsisveikinti ir išvažiuoti agentui.
' • » »'
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Iš TOWN OF LAKE.

P r i e 44-tos ir "VTood gairių
namų savininkai: O. Maslienis
f.
ii.i,<wiii.«
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 3 namai; A. Račinskio, K. Va
nago, J. Volterio. RandauninSi
• — i n.!.!—i . . i i ^ _ m ,
n „,i i i
m,..
—
i
rėmėju skyrio Veikimas.
kai: V. Krauklis, R. KavaKATALIKIŠKOS ŠVENTAS.! GELEŽINKELIŲ DARBAI š TOWN OF LAKE.
Lietuvos Raudonojo Kry liukas, L. Šimonis, A. ČepaI
VIETOSE STREIKAS.
žiaus ' rėmėjų skyrius nennil- lis, Dubaka, J . Bunaris, T.
Didelės ir indomios prakalbos.
Ketvirtadienis, rugp. 7 d.,
Krauklis, K. Krauklis, V. Ra
stančiaį darbuojasi.
Šv. Kajetonas, išp.
Gali sustoti važinėje traukišiandie vakare, t.y. 7 d.
. .>
Liepos 31 d. Šv. Kryžiaus ginis, V. Zigmontas, E. MaroPenktadienis, rugp. 8 d.,
rugpj., p. J. J. EHas svetainė
mai.
bažnytinėje svetainėje laikė zlenė, A. Olišauskis, K. Krauk
Sv. Cirijakas.
je, prie 46 ir Wood gatvių ysusirinkimą. Išduota įvairus lis, O. Dilbienė, P. Venkus.
G eležinkel rų
darbavietėse ra rengiamos indomios prakal
Prie 45-tos ir Lincoln gat
raportai, ypatingai iš rinkimo
bos
L.
Raud.
Kryžiaus
reika
GYVULIŲ SKERDYKLŲ andai sustreikavo darbininkai.
aukų. Kai-kurie rinkėjai pri vių namų savininkai: A. Bulais.
Prakalbas
rengia
L.
Raud.
Dabar nėra kam traukinių va
DARBININKAI REIKA
davė pinigus: A. Butkevičius džinskio 3 namai, L. BeneviKryžiaus
rėmėjų
skyrius
ant
gonų nei taisyti, nei valyti,
LAUJA DIDESNIO
$15.25, Juraška ir Nausėda čiaus, Butkevičiaus.
Town of Lake. Kalbės žymus
nei traukinius priimti.
UŽMOKESČIO.
Randauninkai: A. R. Šim$80.00, B. Tiškus -$16.00, K,
Lietuviai
daktarai
ir
kiti
vei
Be to žvmi dalis traukiniu
Kibikauskis $24.00. Draugijos kaitis, J . Vilavičius, J. Belec
kėjai,
kurie
aiškiai
išdėstys
Pragyvenimas brangus, darbi turės sustoti,"J^i tose darbavie
pridavė: per J. Ambrozevičie- kas, A. Zajauskis, J. Feliksis,
Raudonojo
Kryžiaus
svarbą,
ir
tėse prasitęs streikas. Ypač tas
ninkai negali pramisti.
nę Sal. Širdies Jėzaus dr-ja M. Tatarelis, P. Lipskis, J.
kokia
pagelbą
jis
teikia
šiame
streikas pakenkia, žymiai ir
$10.00, per Bundzinskį Šv. Uksas, Zavatckis, K. Bartkus,
momente
mūsų
suvargusiems
J. Dautoras, Gaidelis, Z. PetIšnanjo sujudo 80,000 dar gyvulių skerdykloms, kur rei
Jurgio dr-ja $5.00.
broliams
ir
sesutėms
Lietuvoje
kelis, I. Bocalis.
bininku gyvuliu skerdyklose, kia kasdien taisyti daug gal
Drabužių ir-gi nemažai su
Kviečiame
visus
Town
of
Lake
Chieagoje. Arbitrui teisėjui vijinių vagonų.
Ant Honore gatvės/ prie
rinkta. Tikimės, kad mūsų ko
ir
apielinkės
lietuvius
skait
Alsohider padavė jie reikalavi
Distrikto prokuroras) paskel
45-tos ir 46-tos namų savinin
lonija viena Ir.ivą pripildys.
lingai
atsilankyti
į
šias
pra
mą, kad kompanijos padi bė, kad jo ofisas pradėsiąs tar
Tš komisijos ir rinkėjų ra- kai : S. Kundroto, bizniavas
kalbas. Įžanga veltui.
dintų jiems užmokestį.
dynius. Norima patirti, ar ta
portii matome geras pasekmes namas, J . Martinkaus, J.
Kviečia
L.
R.
K.
rėmėjų
Ačiaus, S. Kuizino.
Darbininkai reikalauja nuo sai streika s kartais nebus su
irN viskas eina pasekmingai.
skyriaus
komisija.
Randauninkai: V. Zakarijo20 ligi 50 nuoš. didesnių už rištas su kokiais nors suokalNutarta surengti prakalbas
biavimais su tikslu suparališius r Vilkauskis, S. Balčys, Ig.
mokesčiu už darbą.
rugpjūčio
S^d.,
J.
Elias
svetai
EXTRA
PRIEŠSEIMINIS
MO
žuotl šalyje transportaeiją.
nėje. Kalbės žymus daktarai Gapševičius, Šimkus, J . Vė
Darbininkų atstovai tvirti
TERIŲ
SĄJUNGOS
Iš Chicagos tas streikas per
katalikai. Townoflakiečiai ne lius, V. Kasiliauskis, A. Pauk
na, kad pabrango pragyveni
APSKRIČIO
SUSI
sikėlė ir kitus didesniuosius
štis, K. Filipavičius, I. Šimai
mas taip, jog darbininkams
praleiskit šitų prakalbų.
RINKIMAS.
miestus. Jis daro šaliai nuos
tis, L. Dineiųs, J. Kundrotas,
šiandie negalima nei pramisti
Paduodame surašą tų, kurie
tolius.
Z. Vančys, S. Klenauskis.
su uždirbamais pinigais.
Moterių Sąjungoj Apskričio raiko jo per rinkėjus, kurie ėjo
Dabar ant Town of Lake
Prokuroras sako, darbininkų
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, per namus. Ne visu bus vardai
nukentėjusiems nuo gaisro APerkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname
streikas tik tuomet yra lega
8 d. rugp., 1919, Šv. Jurgio šiame numeryj pagarsinta, tik
PLENUOJAMA ATSKIRTI
pinigus ant labai lengvų išlygy. Be jokių iŠkažčių.
merikos Raudonasis Kryžius
li s, kuomet jis nepaliečia vieš
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadieni nuo 7:80 vai.
tai
tų,
kurie
pridavė
knygutes.
Parap. svet. 32 Place ir Au
JUODUOSIUS NUO
teikia pagelbą.
vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place
patijos reikalų.
burn Aver 7:30 vai. vakare. Kitų aukotojų vardai bus vė
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą.
BALTŲJŲ.
Davis Square parko svet.
Šiandie šalies geležinkeliai
liau paskelbta.
M. Brenzaitė, pirm.
duoda valgyti.
yra vyriausybės
kontrolėje.
B,
Tiškus
pridavė
sekan
Miesto taryboje padaryta su
Viešoje
mokykloje ^~(ant
Tad geležinkelių - darbininkų
IŠ
WEST
SIDE.
čius: A. Butkus $2,00, P . Ve- Town of Lake) duodama su
manymas atskirti juoduosius
streikai susiduria su viešpati
Jurgis Žakas, Pirm.,
P. Baltutis, Rast.,
B. Sekleckis, Iždin..
ryga $2.00.
žmones nuo baltųjų mieste.
vargusiems
drabužių,
avalinės
3327
Union
Avenue.
3261
So.
Halsted
St.
3425 Auburn Avenue.
jos, reikalais.
Nedėlioj, rugpjūčio 3 d. su
Po 1 dol.: B. Tiškus, P. ir patalinės.
Paskirtoji Komisija
turėtų
V.
sitvėrė
čia
L.
B.
Kryžiaus
rė
Kinderis, P. Kišys, J . Žemannustatyti mieste rubežius, ku
UŽMUŠTA 4 METŲ VAI mėjų skyrius. Susirinkimas bu
tis, A. Bernotas, L. Norvai
riuose gyventų vieni juodieji.
KAS.
vo .Aušros Vartų parap. sve šas, J . Kazinas, J. Šukevrčius,
Juodiesiems Besimaišant bal
tainėj, sukviestas Tautos Fon J. Tilis, J . Meškenis, O. Davitųjų tarpe, sakoma, nebūtų
Automobilistas uždarytas ka do 7 skyriaus inicijatyva. Na dienė„B. Verygienė.
riaušių.
lėjime.
rių prisirašė 16, rinkimas val
K. Ribikauąkis pridavė se
Bet niekas negali padaryti
dybos, tūlų priežasčių dėlei,
,/M
tokio paskirstymo darbininkų
Tboma s Sutton, 518 Arling- atidėtas sekančiam susirinki kančius:
ton ave., su automobiliu su mui. Laikinu raštininku išrink
Po 1 dol.: S. Kukanauskas,
tarpe.
važinėjo 4 metų vaiką, Frede tas p. P. Cibulskis. Visi nariai K. Dargis, A. Abromavičius,
ĮSAKYTA DUOTI DARfiUŠ riką Michaelis.
pasižadėjo, sulig išgalės, dar- K. Abromavičienė, K. Abro
MILICIJANTAMS.
Nelaimė įvyko gat vaite je. buoties: rinkti rūbus ir kitus mavičiūtė, Z. Leščauskaitė, J.
Vaikas buvo išėjęs nusipirkti daiktus. Gerb. klebonas paža Staradamskis, M. StaradamIllinois valstijos
generalis kornų nuo pedlioriaus. Sutton dėjo suteikti kambarį kleboni skienė, A. Norvaišas, J . Ketu
prokuroras Brundage paskel tuo tarpu, turbūt, darė mėgi jos name daiktams sudėti. rakis, A. Močiais, P. Ribikaubė, kad darbdaviai sugryžu- nimus su nauju automobiliu. Metinių mokesčių sumokėta skis,«J. Pocius, K. Gedrimas,
siems iš tarnybos milicijanNarys. P Kiaris, J . Kiarienė, J . KoPasileido jis gatvaite, suva $15.50.
veckis, S. Slemanas, V. Siratams. išnaujo duotų tuos pačius žinėjo vaiką ir pagaliaus au
tovičia, J. Karvelis, A. Petus,
darbus, kokius jie pirmiau tomobilių pritrenkė prie tvo
IŠ BRIDGEPORTO.
J. Plieckauskis, V. Leščiausdirbdavo.
ros.
L. D. S. 29-tos kuopos susi kaitė, A. Vaikašaitė.
Gal neužilgo Chieagai nebus
Jis laikomas kalėjime.
M. M.
rinkimas įvyks rugpjūčio 7 d.,
reikalinga milicija. Milicijantai bus demobilizuoti. Ji^ su- KAREIVIS SUBADĖ DU 1919 m., tai yra ketvergo va
I š T 0 W N OF LAKE.
kare, 7:30 val. r Šv. Jurgio pa
gryž ir vėl eivilin gyvenimam
ŽMOGŲ.
rap svetainėj. Malonėkite vi
Tad darbdaviai sugryžusiems
Gaisro aukos.
turi ir vėl duoti darbus.
Aną vakarą 47 gatvėje vie si nariai susirinkti, nes turim
Prokuroras tvirtina, kad ne nas kareivis durtuvu subadė daug svarbių reikalų aptarti,
Nuo rugpj. 2 d. siautusio
paklusnieji darbdaviai už ta du žmogų. Vienas, sakoma, ypatingai kaslink organizaci
1
gali but patraukti teisman ir neatlaikysiąs žaizdų. Gi kitai jos seimo. Taip-gi atsiveskite gaisro ant Town of Lake nu
ir naujų narių prirašyti prie kentėjo sekančios lietuvių šei
pasveiksiąs.
nubausti. *
mynos:
L. D. S. 29-tos kuopos.
Nukentėjusiu yra:
1
'Draugo''
knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po
J. A.
George Fleming, 20 metų, ir
IŠTIKO EKSPLIOZIJA;
3c kiekviena.
Reikalingi
leiberial
dirbti
geleži
Thomas
Fennessey,
taippat
20
PENKI VAIKAI AP
Kas imtų mažiausia 10 gau*' už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
nėj *scrap' jardej. Darbas pastovus,
IŠ TOWN OF LAKE.
metų.
nemažiau 50 ir toliau gauna už p u ^ kainos. Kreipkitės adresu:
DEGĖ.
užmokestis gera.
Kareivis, anot jo paties pa
Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, Hl.
(iiicago Metai Refining Co.
Pranešimas.
sakojimo,
liepęsvaikinam
pa
3800 S. Kedzie Ave.
Chicago.
Aną dieną popietyj penki
vaikai susikūrė ugnį užpaka sitraukti šalin nuo šaligatvio.
Reikalingas "Shearman" ant No.
Šiuomi pranešu Moterų Są
lyj namų (2008 Ogden ave.). Bet tiedu pradėjusiu koliojungos 21-mai kuopai, jog šei- 2 "Shears" dirbti geležinėj "scrap"
Iš vienos su atmatomis ir ties.
yardej.
ntininis
išvažiavimas
įvyks
Kareivis sulaikytas
savo
CbJcago Metai Refining Co.
DIDŽIAUSIA ĮIETUV1SK* KRAUTUVE CHICAGOJE
šiukšlėmis blešinės jie išsi
rugpjūčio
10
d.,
1
vai.
po
pie
3800 S. Kedzie Ave.
Chicago.
traukė sunkokų poperos glėbi pulko stovykloje.
Policija pradėjo tyrinėjimus. tų. Malonėkite susirinkti visos
ir padėjo ant ugnies.
į bažnytinę svetainę, iš čia va Paieškau savo pusbrolio Povilo
Tuojaus ištiko ekspliozija.
Palubinckio, apie 2 metai atgalios
DAUG ARMIJOS MAISTO žiuosime į Marquette parką.
gyveno Chicagoj ant bridgeporto, da
Visi penki vaikai apsvilo.
M. Mikšaitė. bar nežinau kur jis randasi. Malo
YRA CHICAGOJE.
nėkite prisiųsti jo adresą už ką ta
Policija pelenuose atrado mi
riu širdinga ačių.
singines uždegamąsias dūde
Povilas Stonis,
IŠ NORTH SIDE.
Gal jis bus parduotas.
6632 S. Rookwe» Str.,
Chicago.
les. Matyt, plėšikai jas turėjo
PBARL OUBBN KONCBRTINA
suvynioję ir pametę. Su tų dū
Pranešame, kad Lietuvos
Cbicagoje karės metu vy
APGARSINIMAS.
delių pagelba plėšikai skaldo riausybė įsteigė didelius armi Vyčių 5-ta kuopa rengia labai
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0
Kuris gali Įnešti nemažiaus $300
geležines
šėpas
ofisuose.
o
jos maisto sandelius. Tuose indomų šeiminišką išvažiavimą į garage businesą, yra gera proga
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje
išmokti
automobiliu
važinėti,
taisy
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
sandeliuose šiandie yra įvai rugpjūčio 10 d., Brumell Park, ti, bei abelnai visą automobilio busi
r
SUVAŽINĖTA MOTERIŠKĖ. raus maisto vertės 100 milijo Jefferson, 111.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
nesą (garage) pažinti, pelnas yra ge
ras, oras labai sveikas, prie marių
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliubinų dolierių.
Taip-gi kviečiame visą savo mažam miestelyje, turi kiek nors
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Ant kampo Bryn Mawr ave.
Kuomet šiandie siaučia mai kolonijos katalikišką jaunimą angliškai susikalbėti.
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirir Broadway automobiliaus su sto brangenybė, spėjama, kad dalyvauti. Taip-gi butų link Atsišaukit vien laišku.
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Draugas
važinėta Mrs. Elizabeth Gil- vyriausybė čia tą maistą par sma, kad ir kitų kolonijų vy>
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
1800 W. 46-th S t
Chicago, 111.
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
lies, 51 metų, 1424 OliVe gat. duos žmonėms už tiek, kiek jai čiai dalyvautų tame išvažiavi
i X *+ f
P&S&
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
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