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VOKIEČIAI BOLŠEVIKAMS
PRISTATO AMUNICIJOS.
Pranešama, kad silpnėja bol
ševiku priešininkai.

Stockholmas, rugp. 9.—Vie
tos militariniai ekspertai iš
reiškia daug baimės, kad, tur*but, rusų bolševikams pavyks
paimti ne tik Archangelską,
bet pavojuh intrankti ir Vla
divostoką.
x
Trumpai pasakius, priešbolševikiškoji rusų armija neten
ka reikalingų jėgų ir trumpu
laiku ji bus priversta rezig
PREZIDENTAS PADUODA
įsteigti federales agentūras. nuoti kovoje prieš bolševikus.
DAUG SVARBIŲ
kurios informuotų publikų apie Talkininkai neduoda pagelbos.
SUGESTIJŲ.
prekių kainas, kokias moka Prieš bolševikiškiems rusams
trūksta ginklų, amunicijos ir
Liepia visiems prisidėti prie krautu vninkai.
Kuo veikiausiai
ratifikuoti visokios karės medžiagos.
padidinimo produkcijos.
taikos sutartį.
Jie daug vilties buvo padėję
Washington, rugp. 9. — Va
Apribuoti ir kontroliuoti talkininkuose.
Buvo manę,
kar prezidentas \Vilsonas ap vvieeių išvežimą.
kad talkininkai juos aprūpins
lankė kongresą ir paskaitė sa
Parduoti maisto ir įvairių ginklais ir visokia karės me
vo pranešima, pragyvenimo pa prekių išteklius atsirandan džiaga, kaip seniau buvo ža
brangimo reikalais. Padavė jis čius vvriausvbės rankose.
dėję.
kongresui dang svarbiu pasiū
Bet tarp talkininkų nėra su
Svarbiausieji patarimai.
lymu, kaip butų galima papi
tarimo tuo žvilgsniu. Nesusi
Svarbiausieji prezidento pa klausymas duoda progos bolše
ginti pragyvenimą.
Bet podraug su įsitikinimu tarimai:
vikams užimti vis didesnius
'
Padidinti
produkcija.
pažymėjo, jog iš to visa nega
Rusijos plotus. Nes jų prieš i
Su atodaira pirkti ir vartoti n inkai negali prieš juos atsi
lima sulaukti kuogeriausiu pa
sekmių. Prezidento nuomone, maistą ir kitokias prekes.
laikyti, neturėdami ginklų ir
Gamintojams, tarpininkams amunicijos.
pragyvenimas atpigsiąs laip
sniškai tik po to, kuomet bus ir pirkliams sąžiningiau skai- Taip yra Archangelsko fron
ratifikuota
taikos
sutartis, tyties su publika.
te, taip Siberijos, Estonijos ir
Darbui ir kapitalui padary kituose frontuose.
kuomet visi reikalai įstosią
ti tampresnius tarp savęs ry
paprasfon taikos vagon.
Tik Lietuvos ir Latvijos
šius.
Kaltina krautuvninkus.
frontuose bolševikams nevyk
Pabaigoje prezidentas atsi sta kariauti. Bet ir toms tau
Augštos kainos, sakė prezi
dentas, nepateisinamos maiste liepė į gyventojų patrijotizmo toms bus vargo, jei talkinin
ar prekių sumažėjimu. .Bet su jausmus, kad jie visi bendrai kai neduos reikalingos pagel
darb
mažėjimas dažnai v,a svarbi imhlsi
° * u t i k s 1 u P*f* bos.
priežastis spekuliantams p a d i - j * ^ I š g y v e n i m ą
Vokiečiai paremia
Dar
pažymėjo,
jog
šiandie
|
dinti kainas
bolševikus.
Didesnėj dalyj, sakė prezi- Amerika privalo žiūrėti ne tik
Žinovai tvritina, kad bolšedentas, už augštas kainas yra savęs, bet ir kitų pasaulio taukalti krautuvninkai, katrie ne tų, kurios visą viltį padeda tik
ANGLIJA TURINTI PLE
sąžiningai plėšia suvartotojus. Amerikoje.
NUS APRAMINTI AI
Darbininkų streikai, pažy
RIJĄ.
mėjo prezidentą?, dar labjaus ERCGERCOGAS JUOZAPAS
NENORI BUT UN6ARIvisą reikalą paaršina. Šiais lai
Premjeras prašė parlamento
JOS KARALIUS.
kais darbininkai streikuodami
kol-kas nesvarstyti Ai
patys sau rengia pragaištį.

Sako, streikai labjaus padidina
pragyvenimo pabrangimą

mis

' V

-X

i

Kainų kėlimas icriminalis
darbas.
Nelegaliu ir kriminaliu dar
bu prezidentas pavadino kai
nų kėlimą, jei tas daroma be
svarbios priežasties, del didės
nio pelno.
Šiandie gyvuojantieji įsta
tymai, sakė, tegu bus energin
gai pavartojami prieš maisto
krovėjus. Bet prie tų įstatymų
būtinai reikalingi keli amendmentai.

Valdys šalį ligi kuriamojo at
stovu susirinkimo.

Vienna, rugp. 9.—Iš Buda
pešto gauta Čia žinių, kad te
nai nesama jokio sumanymo
eregercogą Juozapą padaryti
Ungarijos karalium. Sakoma,
jis pats toli stovįs nuo tokio
sumanymo. Dabartinis jo ofi
sas yra lygus bile šalies res
publikos ofisui.
Ercgercogas šiandie apsiau
stas senovės monarchistais. Ir
nors tie į jį daro žymią savo
Prezidento pasiūlymai.
Prieš pragyvenimo pabran intaką, jis aiškiai pažymi, jog
girną prezidentas Wilsonas pa- j šalies valdyme žengsiąs grafo

:
i
i
!
i

d a v ė d a u g sugestijų. Štai kai- Miehael Karolyi peciomis.

V
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kurios:
Vyriausybė turi liceneijnoti
visas kompanijas, kurios veda
tarpvalstijinę prekybą ir pri
žiūrėti, kad jos nesinaudotų
nesąžiningu pelnu.
Palaikyti maisto kontrolės
įstatymą ir taikos laikais ir
pritaikyti jį prieš krovimą ne
tik maisto, bet kuro, drabužių
ir kitų pragyvenimui reikalin
gų daiktų.
i
Sulig maisto kontrolės įsta
tymo bausti profiterininkus.
Išleisti Įstatymą, reguliuo
jantį šaldytuves su maistu.
-Tarpvalstijinėje
prekyboje
ant visų prekių pažymėti kai
nas, kokias paima už prekes
pat 3 pagamintoja s.

METAI-VOL. IV.
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rijos klausimo.

Londonas, rugp. 9. — Že
mesniajam parlamento bute
Sir Donald McLean, liberalas,
pakėlė Airijos politikos klau
simą. Pažymėjo jis, kad par
lamentui reikia padiskusuoti
tą klausimą.
J o paklausiman atsakė pre
mjeras Lloyd Geerge.
Jis
pirmiausia pažymėjo, kad par
lamentui neverta dabar to
klausimo nei kelti, nei diskusuoti. Nes iš to nieko gera
nebus. Sakė, jog vyriausybė"
ruošianti pienus Airijos reika
le. Kuomet tai vi^a bus pa
gaminta, tuomet bus paduota
parlamentui" ir pastarasis tu
rės gražaus laiko išgvildenti
visus sumanymus.
"Šalis negali turėti pagar
bos, kad po šimtų metų Ang
lijos valdymo Airiją pastaroji
nebuvo padaryta prietelinga
ir augštai surišta su Anglija
šalis",''
kalbėjo
premjeras.
"Anglijos valdžios priedermė
ta -klaidą šiandie pataisyti i r
padaryti galą nesutikimams su
Airija. Valdymas šalies su
prievarta negalį but galutinas

Ercgercogas sako:
" A i esu perdėm demokra
tas.
Savo demokratybę pir
miausia išreiškiau tuo, kuomet
perniai viešpatijai pavedžiau
visus savo žemės plotus ir ki
tas nuosavybes.
"Mano noras šalį valdyti li
gi ateinančių atstovų rinkimų
kuriaman susirinkiman. Tegu
paskui susirinkimas pasiskiria
valdymo formą, kokia žmo
nėms p a t i n k a / '
Ercgercogas aną dieną Bu
dapešte aplankė talkininkų at
,,
stovus. Su tais kalbėjosi apie Anglijos žodis.
šalies valdymą. Talkininkų at
Anglijai rupi tvarka.
stovams jis indavė naujos val
Premjeras toliaus pasakė,
džios pienus. Atstovai pripaži
jog yrą vyriausybės pareiga
no tinkamais tuos pienus.

GAL BUS UŽDARYTOS
GYVULIU SKERDYK
LOS GHIGAGOJE.

ANGLIJA DEPORTUOJA
AIRĮ-AMERIKONĄ.

Londonas, rugp. 10. — Ang
lijos vyriausybė Amerikon de
portavo aTrį-amerikoną Hugli
Paskelbta streikas 500 inži OTtourke.
nierių, dirbančių gyvulių sker Jį apkaltino, kad jis Angdyklų įstaigose. Jiems sustrei lijon atkeliavęs su vokiečių
kavus, sakoma, bus uždarytos pinigais ir karės metu kurs
visos gyvulių skerdyklų įstai tęs darbininkus prieš vyriaugos.
sybę.

33,000 darbininkų apleido
skerdyklų įstaigas

ANGLIJA SUSITAIKĖ SU TURKAI GRAIKAMS PAS ATŠAUKTA KARIUOMENĖ.
KELBĖ ''ŠVENTĄJĄ
KARC".

Londonas, rugp. 10. — Oficijaliai paskelbta, kad Anglija
Atėnai, rugp. 10. — Turkai
su Afganistanu padarė taiką,
paskelbė
"šventąją
karę"
kuri jau patvirtinta.
prieš graikus, išlipusius mieste
Paderma, Mažojoj Azijoj.
vikai patys neįstengia pasiga
minti sau reikiamos kiekybės SENATAS PRADĖJO TAR
amunicijos. Tad jiems amuni
DYMUS MEKSIKOS
cijos pristato ne kas kitas,
REIKALAIS.
kaip tik vokiečiai.
Didžiuma vokiečių ir pati
Washington, rugp. 10. —
vokiečių valdžia neturi jokių Senatas galų-gale paskyrė ko
sąryšių su bolševikais. Bet mitetą iš trijų senatorių ir tą
kaikuri dalis ovkieeių jiems komitetą autorizavo pradėti
užjaučia ir juos jų žygiuose nuodugnius tyrinėjimus Mek
paremia. Tas daroma su tikslu sikos reikalais.
pasipelnyti ir įgyti intaką Ru
Pirmiausia norima susekti,
sijoje, kaipo turtingoje šalyje,
kurios turtų patys rusai nemo kokios politikos su Meksika
laikosi šalies vyriausybė. Pas
ka išnaudoti.
Bolševikai pradėjo smar kui seks Meksikos prasižengi
kauti tarpe Harbino ir Vladi- mai S. Valstijų žvilgsniu.
vost**ko". Tenai jie *pnsalingoi
vietomis naikina geležinkelio 7 VALANDOS DARBO DIE
bėgius ir tiltus. Jie ir streiką
NOJE ANGLEKASIAMS.
pakėlė ant to geležinkelio.
Londonas, rugp. 10. — Že
J e i talkininkai nebus budre
sni, Vladivostokui bus daug mesnysis parlamento butas pri
paVojaus.
j ėmė bilių, 'sulig kurio anglePIRKITE KARĖS TAUPY kasiams skiriama 7 valandos
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). darbo dienoje.
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Kariuomene atšaukta iš
Chicagos
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AFGANISTANU.

No.

Svarbiausioji išėjimo
priežastis.

Augščiau paminėtos priežas
Smarkus gyvulių skerdyklų
tys ne taip\laug yra svarbios,
darbininkų protestas davė ge
del kurių darbininkai buvo
rų pasekmių. Iš Chicagos at
priversti apleisti darbus.
šaukta kariuomenė. Vienuolik
Svarbiausioji darbininkų istas nacijonalės gvardijos regi
mentas, kurs veikė gyvulių Ajimo priežastis- -tai protestas
skerdyklose ir aplink skerdyk •prieš sutrauktą skaitlingą po
las, šiandie ryte apleidžia už liciją ir kariuomenę aplink
skerdyklas ir anų kiemuoserimtas vietas.
Tokiuo kompanijų pasielgi
Bet policija nuo skerdyklų
mu darbininkai baisiai įžeisti.
įstaigų neatšaukiama.
iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Tarytum, jie butų kokie pikta
SUSTOJA DARBAI GYVU dariai, kad prie kiekvieno jų
jiems dirbant stovėtų nuo gal
LIŲ SKERDYKLOSE.
vos ligi kojų apsiginklavęs poGali pritrukti šaliai mėsos. licmonas, šerifo pagelbininkas,
arba "kareivis.

Gyvuliu skerdyklų darbo ta-

Jei taip kompanijos elgk^i,
rybos prezidentas Martin T. yra aišku, kad tas daroma su
Murphy sako, jog vakar gyvu tikslu pakenkti organizuotam
lių skerdyklose darbą pametė darbui, kurio kapitalistai bai
siai neapkenčia.
apie 33,000 darbininkų.

Šiandie daugiau darbininkų
Darbiiiinkų mass-mitnigas.
atsisakys dirbti. Taip kad
Šiandie, rugpjūčio 9, po pie
trumpu laiku skerdyklų įstai
skerdyklose
gos gali netekti apie 40,000 tų pametusieji
{darbus
darbininkai
tUTės
darbininkų.
mass-mitingą.
Susirinkimas
Visas stovis intemptas. Su
įvyks base-bolininkų darže,
stojus darbams, gali pritrukti
ties 50 gatve ir So Oakley ave.
šaliai mėsos. Nes gytūlių sker
Susirinkime darbininkai padyklos Cbicagoje yra didžiau
sios pasaulyj tos rųšies įstai darys protestą, kad baltus uni
gos. Jos savo pagaminta mėsa jos darbininkus norima pri
aprūpina ne tik Suv. Valstijas, versti bendrai dirbti su jtm»
visus pienus nuodugniausiai il galima perdiskusuoti su viena bet didžiumoje ir'ivsą pasauli. dais neunistais ir dirbti polisu didžiausiuoju atsargumu diena ir vienu žygiu būti par
Be mėsos tos įstaigos paga oijos ir kareivių priežiūroje.
apdirbti, atkreipiant domą į lamente.
Protestas bus induotas skermina daug ir visokio kitokio
visas aplinkybes.
•
Jis pasitikįs, kad ateinančią
maisto.
dyklų įstaigų kompanijoms.
parlamentąjį
Nes jei sumanymai bus pa s/ivaitę ateisiąs
Ką sako kompanijų
viršutiniai, tuomet gali nieko ir pranešiąs apie visą stovį ir Ir juodi apleidžia skerdyklas.
viršininkai.
gera iš to, išeiti. Tuomet vi politiką, kadingi jis norįs prieš
Darbą pameta ne tik balti
sas stovis gali but dar labjaus tautą pastatvti svarbius daik- darbininkai unistai, bet ir neGyvulių skerdyklų kompani
pablogintas.
tus, už katruos pati tauta tu unistai, katrie simpatizuoja jų viršininkai savaip viską ais-~
Tuo tarpu vyriausybės no ri pasiimti atsakomybę.
kiną. Jie sako, kad kompani
organizuotam darbui.
ras yra kaip nors pasekininKai-katruose atsitikimuose
Skerdyklas apleidžia ir juo jos neturi nieko bendra su po
$riau tą klausimą išrišti, kad stovis labai intemptas, taip
di darbininkai. Šitie išeina ne licija ir kariuomene. Policijos
jis paskui nesipainiotų su ki kad verta apie tą iškalno pa del prijautimo darbininkų or ir kariuomenės sutraukimas
tais svarbiaisiais šalies reika informuoti visuomenę. Tegu ji ganizacijai, bet del stokos dar aplink skerdyklas, girdi, esąs
lais.
įsidėmėja, kokie uždaviniai jos bo. Nedirba balti darbininkai, miesto ir valstijos autoritetų
Atsakydamas į darbo parti laukia.
nėra kas veikti ir juodiems. {parėdymas, kad išvengti rasi
jos atstovų reikalavimą, kad
nių riaušių.
Darbininkų išėjimas paliečia
Stovis
labai
rimtas.
iš Airijos butų prašalinta ang
Bet tie patys kompanijų at
ne tik didžiules skerdvklu
lų kariuomenė, premjeras pa
Toliaus premjeras pasakė,
stovai pažymi, jog jie nedarą
sakė, jog patys airiai nekuo* jog šalyje stovis yra labai rim kompanijas, bet ir mažesnių jokio skirtumo tarpe darbinin
met nesutiktų su tuo reikalavi tas, ty. rūstus. Kad išvengti šias. kų unistų ir neunistų, ir todėl
mu ir imtų protestuoti prieš baisesnių iš to pasekmių, visa Balti nekovoja prieš juodus-. kaip vienus, taip kitus lygiai
atšaukime kariuomenės.
tauta turi stoti bendran dar
Išėjusių iš skerdyklų darbi ima darban ir lygiai toleruoĮstatymai ir tvarka turi but ban.
ninkų unijos vadai tvirtina, jja.
palaikoma. Gi už tvarkos pa
Bet, sakė jis, žalis praleido kad balti darbininkai nieko
Tad kogi čia daugiau reikia 1
laikymą ima atsakomybę vy baisesnius krizius ir visuomet bloga neturi prieš juodus dar
riausybė.
iš to išėjo pergalėtoja. Taip bininkus unistus.
NUBAUSTAS GUBERNATO
Perdaug užimtas premjeras. turės but ir dabar. Visos sun
Bet visas vargas tame, kad
RIUS UŽ PERGREITĄ
kenybės bus galų-gale įveik kompanijos užsigeidė su poli
Atsakydamas į visokias kri
VAŽIAVIMĄ.
tos.
cijos
ir
kareivių
pagelba
i
tikos ir priekaištus,; kad prem
Premjeras prisiminė apie skerdyklas pristatyti kuodaujeras retai' aplankąs parlamen
Burlington, N. C., rugp. 10.
milžiniškas
viešpatijos
išlai
giausiai
juodų
neunistų,
neno
tą ir šitam dar rečiau paaiški— Naujai pravestu vieškeliu
das.
Ir
pasakė,
jog
vyriausy
rinčių
prigulėti
unijoje.
George pažymėjo, jog jis šianandai pasileido su automobi
bės
troškimas
ateityje
tas
iš
Darbininkai
taippat
nieko
nąs apie stovį šalyje, Lloyd
liu važiuoti North Carolina
laidas
kuolabiausia
susiaurin
bloga
neturi
ir
prieš
tuos
juo
die užimtas tokiais svarbiais
gubernatorius.
Automobilius
ti.
Bet
išlaidos
buvo
būtinai
dus
neunistus,
katrie
iš
seno
klausimais, kad nelengva vie
bėgo 40 mylių valandoje.
reikalingos,
kol
Vokietija
ne
vės
skerdyklose
dirbo.
nam visko aprėpti ir išstudi
Policmonas pagaliaus pasto
buvo
priversta
patvirtinti
tai
Bet
kompanijos
šiandie
į
juotijo kelią ir sulaikė pravažine*
kos sutartį.
įstaigas
sutraukia'
visai
nau
Sako, čia seka industrijinės
jantį.
Iš premjero nupasakotų Ai jus juodus žmones su tuo tik
problemos, tai vėl profiteriGubernatorius Bickett užsi
ninkų klausimas, amatų politi rijos reikale pienų paaiškėjo, slu, kad jie su laiku galėtų už
mokėjo $6.95 pabaudos ir d
ka, anglekasyklų stovis, strei kad Airijai nieko kita nebus imti organizuotų darbininkų
[pagyrė poliemonąkai ir tt. Tų visų klausimų ne Įpasiulyta, kaip tik savyvalda. vietas.
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Lietuvos Kare su
Lenkija.
Anądien apgarsinome Lietu
vių Informacijos Biuro tėiegramą apie karę tarp lietuvių
ir lenkų. Perduodant tą telegramą telefonu tapo pasakyta:
1 "Lenkai

sutraukia

riuomenę abiem
naig ^ b r i a i l j a s i

savo

ka-

Nemuno šoSeirijų,
ant

" D R A U G A S "
: A 1 y t a u s > Daugių." Paskui tą
tam. kasdien* išskynė uedėidicuiu,. P^cią telegramą gavome ant
!
PRENUMERATOS KAJLNA:
rašto ir radome parašyta
1
J?* *"*
HZ "Lietuviai sutraukia savo kat*usei Metu
*».0U
Prenumerata mokasi .skalno Lai*&s akaitosi nuo ufcirašymo dienos ne
auo Nauju Metų. Norim permainyt!
*dre»4 visada reikia prisiųsti ir sena."
adresas. Pinigai geriausia siųatt išper
dant krasoje ar esprese "Money Order"
irba įdedant pinigus į registruotą
aiską.

riuomenę abiem
N e m u n o S0,,
n a i S IT b r i a u j a s i ' a n t m i n ė t ų
^
„ į ^ D a D a r g a v o m e iŠ
£
«' e
°
I n f o r m a c i j o s biur© t r e č i ą k a r 

tą tą patį pranešimą. Jame
pasakyta, jog lenkai briaujasi
ant Seirijų, Alytaus ir Dau
•'DRAUGAS" PUBLISHING CO.
giai. Tat ir suprantama, nes
1800 W. 46th St., Chlcago, III. lietuviams nereikia briau f ts į
Telefonas Mc&inlej 6114
tas tris vietas. J u g mūsų Ka
riuomenė buvo jose iki šiol.
Naujasis pučtinis praneši
mas iš Informacijos biuro pri
deda naują žinią, kurios nebu
vo telegrame, būtent, kad vo
kiečių armija iš Kauno pasi
traukė ne namon į pietus, o
priešingai į šiaurius link Šiau
lių ir Mintaujos (kitaip Jelguvos). Matomai vokiečiai no
ri pasilaikyti Latviją po savo
Nezaležninkų Veik valdžia.
Sulyginus gautąją telegra
lumas.
ma su vėlesniu ksylografuotu
pranešimu' matyti, jog LietuNepersenai
nezaležninkų j vių Informacijos Biuras nekirkužė buvo netoli šv. Kry-! perduoda mųs laikraščiams težiaus bažnyčios. Negalėdama Į legramų tekstą taip, kaip jį
čia sustiprėti ji persikėlė } ' gauna, o saviškai perredaguoDievo Apveizdos parapiją, ti-|J»- N o™ tame perredagavime
kėdama rasiant tenai pasekė- į nematyti klaidų, bet laikrašjų, bet ir tenai jai nepavyko. &ams sunku atskirti redagaviTada nezaležninkai su pagelba , n i ą nuo paties turinio,
p-nios Žemaitės ir daktaro
Kartais tas redagavimai buKaraliaus, pragarsėjusio kitais va gana savotiškas, pav. kur
budais, ne gydymu, bandė su pasakyta, kad lietuviams sn
rengti savo "parapiją'' VVest lenkais susikovus pasitraukė
Suįėje. Nors ir " Lietuva" vokiečiai.
Visos mūsų įstaigos dar
jiems padėjo kovoti su viotiniu katalikų klebonu, nors jaunos; taip pat ir lnformaciWest Sidės nezaležninkų kir- jos Biuras. Nestebėtina, kad
kužėje žadėta leisti garbinti ir jame yra trukumų nemalonių
velnią, tečiau> nei tos priemo-j kitoms tautos įstaigoms. Lainės negelbėjo. Nedėlioję, 3 kraščiams butų geistina 1-mo
rugpjūčio naujai surengtoje gauti teisingas kopijas telegra
kirkužėje pamaldų jau nebu-1 mų atsiunčiamą j Informacijos
vo.
Biurą ir 2-ro žinoti kas jas
Bet štai atsiranda kirkužė
ant kampo Union ave. ir 35-tos
gat. Naujai susitvėrusios " p a  Kas kaltas uz pra
rapijos" rast. tampa p. J. A.
gyvenimo pa
Tekp girdėti, kad* jo apsėjimas
brangimą.
vyčių kuopoje buvo labai ne
aiškus. Nuo to, kaip jis tapo; Chicagos Komercijos Asoci
nezaležninkų sekretorium, jau ' jacijos prezidentas Merriek už
jo išvaizda bus aiški vy- pragyvenimo pabrangimą kalČi a l n s
tina pačius darbininkus.

Labai indomus DUVO pasišne so laiško kopijos, tai toje pa
kėjimas Valstybės
Sekreto čioje valandoje reikėtų atstaty
riaus p. Lansingo su Senato ti nuo sekretoriavimo ir p.
Komisija svarstančia užrube- Lansingą, ir visus artymiaužinius Amerikos reikalus. Tas sius jo pagelbminkus.
pasišnekėjimas įvyko seredoje,
Retai žmogus per išpažintį
6 rugpjūčio. Iš to pasišnekėji pasisako tokias dideles nuodė
mo pasirodė, labai daug akyvų mes, prie kokių Lansingas
dalykų.
prisipažino Suvienytų Valsti
Pirmiausiai, kad dabartinis jų Senate seredoje, 6 rugpjū
Tautų Sąjungos sumanymas čio. Prie dviejų minėtų jis pri
visai nėra Amerikos sustaty dėjo dar ir trečią didesnę už
tas. Jos diplomatai turėjo sa pirmąsias, būtent, jog Su
diplomatija
vo sumanymą, bet iš talkinin vienytų Valstijų
kų nereikalavo, kad anie jį nei nebandė reikalauti, kad
pripažintų. Prie to p. Daniels talkininkų diplomatija aps
dar pridėjo, kad kasžin ar be varstytų keturiolika Wilsono
liko nesunaikinta nors viena punktų.
kopija to sumanymo, kurį ATie punktai buvo karės pa
merikiečiai buvo sudarę Tau baigos priežastim. Jie buvo iš
tų Sąjungai.
reiškimas visos Amerikos min
J a u gana keista, kad Ame čių, ir jausmų. Pustrečio mi
rikos diplomatija, sustačiusi lijono Amerikos vyrų. ėjo į
savo projektą, nereikalavo iš Europą kraują lieti už tuos
talkininkų jį apsvarstyti, su punktus, maždaug vienas H
lyginti su kitais, o keisčių- penkiolikos ir gyvybės neteko
keisčiausia, kad paskui net toje karėje. J a u nekalbame akopijas to sumanymo'pametė. | pie tokį mažmožį, kaip dvi
Nei viena šiek-tiek civilizuota dešimt su viršum milijardų
diplomatija taip neapseina su dolierių, kuriuos žmonės sudė
savo veikalais, pagamintais jo, kad ta karė įvykintų ke
sulig savo tautos dvasios ir turiolika Wilsono punktų. Ir
turinčiais didžiausią vertę vi dabar Amerikos diplomatija
sų pasaulio tautų bendram gy ėmė ir užmiršo tą keturiolika
venimui. Ne pirmi metai kaip punktų tada, kada reikėjo
p. Lansing yra Suv. Valstijų juos išpildyti!
sekretorium. Iki šiol jis vis
Na ne, tai negalimas daigpasižymėdavo
sumaningumu, tas. Iš to, kad Lansingas prisi
rūpestingumu ir mokėjimu į- pažino prie tokios didelės kal
spėti ateitį. Neg'alimas daig- tės, galime suprasti, jog jis
tas, kad jis dabar butų virtęs jos arba nepadarė, arba pada
pats sau priešingu.
rė su toliau siekiančiu tikslu.
Dar labiaus p^ Lansing'as Lansingas yra diplomatas, o
nustebino žmones, kuomet jis kada diplomatai atlieka išpa
pasakė, kad Suvienytų Valsti žintį iš tokių stambių kaltyjų Diplomatija neturi kopijos bią, tai žinok, kad jie minti
laiško, kurį Amerikos genero ja ką nors toliaus.
las. Bliss rašė prezidentui WilPirmutinė
tos išpažinties
sonui del Sha n t iingo* priskyri pasekmė turi būti senatorių įmo Japonijai. Generolas Bliss pykimas, antroji taikos sutar
yra vienas iš žymiausių asme ties atmetimas Senate. Lan
nų Amerikoje ir tla-gi jos ka singas matomai to norėjo.
riuomenėje. Shantungo klau Kaip diplomatui pridera Lan
simas yra taip svarbus, kad singas nesiskundžia kitų, ša
del jo gali pakilti net karė lių, ypač talkininkų, diploma
tarp Suvienytų Valstijų
ir tais dirbusiais Paryžiuje. Tie
Japonijos. Jei-gu tat butų tie talkininkų diplomatai buvo su
sa, ką P . Lansingas pasakė, darę priežastis, del kurių Ajog tarp dokumentų esančių merikos diplomatija negalėjo
po jo valdžia, nėra gen. Blis- įkelti 14-ką Wilsono punktu
į taikos sutartį.

ims pilnai gyvuoti ir veikti
tautų sąjunga.
t
" T a d reiškia, kad nuo sena
to priguli papiginimas pra
gyvenimo. ' '
Tai dvi skirtingos nuomonės
apie nepakenčiamą
šiandie
pragyvenimo pabrangimą.
Bet štai dar ir trečioji nuo
monė. J ą išreiškia vienas far.,
. . .
.
J i s ta savo tvirtinimą taip merys vienam angliškam lai
Gauname patirti, kad n e z a - ! a i . k i n a ; j ^ ^ d a r b i n i n k a i kraštyj,
Tas farmerys rašo, kad ne
ležmnkų
krrkuzė
atsidaro ^ ^
nerimauja.
Jų
darbo
mieste nu
taip-gi ir Burnside, 111. J i vadi iįmĖmm8
didžiaį
s u m a ž ė j o . senai jis vienam
naši t 0 paties šventojo vardu p o ^ ^ r e k o n s t r u k c i j o s nie pirkęs vaikams tris poras ava
per trylika
kaip ir Town of Lake Cluca- ^ ^ ^
daįkt
p r o d u k c i j a linių. Užmokėjęs
Tuojaus po to jam
goję. J ą veda t a , pats Buzms- in^tų
^
padvigubinta.
T u o Idolierių.
kas-Kriščiunas. Burnsidėje ji t a r p u d a r b i n i n k a į s a V o n e r i m a prisiėję parduoti vienos kar
drįsta dar savintis vardą Seno y i m a i a t m k d o p r o d u k c i j a . M a _ vės ir vieno teliuko skuros. Už
\ IUSKO &.ataiiKLSKa įnetiivių ££janj- produkcijai, viskas eina abi negavęs nei šešių dolierių.
Farmerio nuomone, kaip fa
Bažnyčią Bet ji nėra lietuvių b r a n c y n
bažnyčia, nes lenkiškame pla-j g u l i g ^
fį brikantai, taip agentai (tarpi
miomonės
kate ji jau sakosi esant itews cln^ k a d R Ž p r a g v v e n i m o p a _ ninkai tarpe fabrikantų ir su
ko-polski kosciol.
brangimą negali but kalti nei vartotojų) plėšia augs tas kai
J i nėra Rymo-Katalikų baž trustai, nei profiterininkai, nas už visokius išdirbinius ir
nyčia., nes Rymo Popelius po- tik darbininkai. Pasirodo, kad palaiko brangumą. Skriaudžia
(producentaį)
ną S. Buž. Kryszczuną nepri- j Komercijos Asocijacijos gal- mi gamintojai
pažįsta kunigu ir nedavė jam va mėgina važiuoti atbulu ve- ir suvartotojai.
Mes palinkę labiaus prie
teisės dalintį šventus sakra- žimu.
mentus. Da-gi priešingai Kata- j Gi vėl vienas angliškas lai- pastarosios nuomonės.
Nes darbininkų
negalima
likų Bažnyčios teisė ponui Bu- kraštis Chicagoje editorijažinskui - * Kryszezunui skiria liana srraipsnyj už pragyveni- kaltinti ' už ierimavimą. Jie
nerimauja
dideles bausmes u i šventvagy* mo pabrangimą kaltina S. V. [savo didžiumoje
del skurdo. Nelengva jiems
senatą. Štai jo žodžiai:
te. ir at«kalųjQybt.
"Daiktų
kaina sumažės, sumegsti galus siaučiant bran
Taip pat paliauja buvę kata
genybei.
kuomet padidės produkcija.
likais ir užsitraukia ekskomu
Už pragyvenimo pabrangi
"Produkcija
gi padidės,
niką ant savęs visi, kurie dakuomet pasaulyj bus užtikrin- mą kalti visokios rųšies profi
lyvauja atskalūnų p ė d o s e ^
{ taika
terininkai. Tuos taigi šalies
arba jų atskalunybeg darbuose.
" T a i k a gi bus užtikrinta, vyriausybė ir turėtų sutvarky
Tą tegu žino Bridgeportie- kuomet S. V. senatas ratifi ti. Tuomet pasibaigtų ir dar 7
kuos taikos sutartį ir kuomet bininkų nerimavimai.
čiai Ir Burnsidieciai.
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LIETUVIU POLITIKOS Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai!
Turime gerą išteklių šių knygų:
PARTIJOS.
t Apie Katalikų Tikybos Tikrybę
30c
Tautos Pažangos Partija.
Tautos Pažangos pradžia
buvo padaryta dar prieš karą.
Pirmiausia pažangiečiai buvo
susibūrę prie kun. J. Tumo ir
a. a. J. Kubiliaus vedamos
"Vilties.'' Tumui su Kubi
lium pasitraukiant nuo "Vil
ties", jie įsikūrė kitą savo
laikraštį " V a i r ą " . Čia tiį: bre
ndo, plėtojosi jų politinės, eko
nominės ir visuomenės pažiū
ros. Kokios nors nustatytos
programos jie dar neturėjo.
J i buvo vystimosi stadijoj.
Jie dar tuomet net savo atski
ro partijos vardo
neturėjo.
Juos vadino jų leidžiamų laik
raščių vardu, būtent: pradžio
je senais viltininkais, vėliau
vairininkais. J ų partija, kaipo
galutinai susiorganizavęs po
litikos vienatas, atsirado lik
Rusijoj. Vadinasi Tautos Pa
žangos partijos užuomazga at
sirado Lietuvoj, o užaugo Su
brendo į partiją Rusijoj. Jos
vadais Rusijoj buvo pr'of. Val
demaras, M. Yčas, L. Noreika,
kun. J. Tumas, a. a. Kubilius
ir kiti.

2.
3*.
4.
5.
&

Patarmės Moterims
,
15c.
Krikščionybė ir Moteris
,
,,,
,
6c
Gyvenimas Sv. Stanislovo
20c.
Girtuoklio ISpažintis
20c
Katra neišmanė? Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La
bai lengva sulošti
6c

7. M a iksas

-v

Antrasis

8c

8. Ara yra Dievas T
,
5c
9. Giordano Bruno
i
5c
iO. Koperuinkas ir Galilėjus
5c
11. Į socijalistų rojų
5c
12 Socijalistų norai ir darbai
5c
13. Revoliucijonierių tarpe
5c
14. Apie Apsvietą
25c
Dangaus Karalienė, padavimai apie §v. Paną Mariją
75c
Teisių Vadovas it 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 vakdeliai. Paaiulomas teatrų mėgėjams. Kaina
20c
Birutes 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 rūtelę
15c
Auštant. Eilės J. Mikuckio
35e
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio
25c
Vamzdys. Eilės
15c
Amžinus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties
10c
Revizorius, penkių veiksmų komedija
50c
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio
je knygoje
Į,
80c
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry
;
žioką pergalėtojo ties Žalgiriu
55c
45c
Lietuvoje karės metu toji Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui
50c
partija taip pat veikė. Jos Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų
Sudiev—mazurka
\ , 40c
vadu buvo dabartinis Lietu Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas
70c

vos prezidentas A. Smetona.
Valstybės Taryboje jie suda
rė gana stiprią frakciją
ir
Lietuvos valstybiniame gyve
nime turėjo daug intnkos. Tik
jie čia nesivadino dabartiniu
savo vardu, bet vadinosi ar
tautininkais, arba jos vado
vardu smetonininkais. Ir Ru
sijoj ir Lietuvoj Tautos Pa
žangos partija iškarto atsisto
jo ant griežto Lietuvos ne
priklausomybės pamato.
Ji
visuomet stovėjo už Lietuvos
nepriklausomybę kovotojų ei
lėse. Tame klausime ji neturi
tokių dėsnių, kokių turi Demokr. tautos laisvės santara ir
socijalistai liaudininkai demo
kratai.
Savo programoj rašo, kad
Lietuva turi būti nepriklauso
ma, laisva demokratingai ir
parlamentariniai
sutvarkyta
valstybė.

Tai-gf visi, kuriems tie ketu
Tautos Pažangos partija ti
riolika punktų rupi, turi pa- kybai ir Bažnyčiai nėra prie
| remti Suvienytų Valstijų Se šinga. J i priguli prie tikybi
natą ir užrubežinių dalykų se nių mūsų partijų sparno. Savo
kretorių. Parėmimui neužteks politikos ir visuomenės veiki
vienų žodžių. Gal prireikti ga me ji vaduojasi, kaip partijos
na žymių aukų ir pastangų. dėsniuos rašoma, tiesa, ne ka
Bet ne ką-darysi. Tie keturio talikų, bet krikščionių doros
lika punktų yra taip svarbus dėsniais. Bažnyčiai Lietuvoje
ir taip daug laimės priguli
žada visišką laisvę ir teisę val
nuo jų, kad nei didelių aukų
dytis autonomingai. Į vidaus
negaila.
Bažnyčios reikalus valstybei
Mes lietuviai turime žinoti, ji neleisianti kištis. Tuos rei
jog mųs tėvynės neprigulmy- kalus, kur susiduria Bažnyčia
bė vien dėlto iki šiol nepripa su valstybe, ir risianti tam ti
žinta, kad Wilsono punktai kromis padarytomis valstybės
nebuv 0 apsvarstyti. Paremda su valstybe, ji risianti tam timi Suvienytų Valstijų Senatą nyčiai duoda visas juridinio
ir diplomatiją mes paremiame asmens teises. Bažnyčios atsto
drauge ir Lietuvos laisvę.
vų aktams, kaip pav. metrikai,
Podraugiai saugokimės pa duoda valstybinės reikšmės,
daryti ką nors tokį, kas dau jei pati valstybė tų aktų neda
gina nemalonumus Suvieny ro. Visoms bažnyčioms ir ti
toms Valstijoms. Svetimoji kyboms duoda lygias teises.
diplomatija, sutrukdžiusi Ke Nei viena jų nelaikoma vals
turiolika, punktų . Paryžiuje, tybine. Leidžiamas yra ir betrukdys jų įvykinimą ir da tikybinis stovis. Leidžia taip
bar. Svetimos šalys samdys pat ir civilines jungtuves.
kurstytojus, kad pakeltų riau
Pradžios ir vidurio mokyk
šes mažinančias Amerikos jie- lose turės būti mokoma tiky
gas. buvome atsargus su kurs bos mokslo, bet netikiiiriajų
tytojais visacfe, bukame dar vaikams tas tikybos mokslas
atsargesni dabar.
nebus privalomas.
Gyvenimas parodo, kad jį
to nusistatymo laikosi. Bet
reikia pažymėti, kad partija,
kaipo tokia (nekalbu čia apie
pavienius partijos narius) prie
katalikų darbo nesideda. Nuo
to j i laikosi iitold.
2wBės kku&irac Tautos P t f
ŽW&Qf faftij% p^eįĮf fcaiįtt$4 "4
^ m
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5. V. Senatas ir Taika.

rugp.

DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WEST 46-th STREET,
CHICAGO, ILL.
žemės nuosavybės palikimą,
bet ją suvaržys tam tikrais įstatymais. Nustatys, pavyz
džiui, kiek galima turėti dau
giausia žemės vienam savinin
kui. Kurie turės daugiau tos
normos priverstinai išpirka į
žemės fondą, iš kurio parduos
bežemiams ir mažažemiams.
O miškus, vandenis ir žemės
vidaus turtus jie atiduoda val
stybei į nuosavybę. Daugiau
sia žemės valdyti jie leidžia
300 deš. arba 600 margų. Va
dinasi Tautos Pažangos parti
ja yra didžiųjų ukių-dvarelių
šalininkė.
Tautos Pažangos partija, ly
giai kaip santara, nėra liau
dies, darbo žmonių, bet inteli
gentų partija. Vienok, kadan
gi ji atsistojo ant pagrindo la
biau atatinkamo bendriems
Lietuvos reikalams, kadangi
jos veikimas daugiau negu
santaros taikomas prie visuo
menėj psichologijos, tad ji ir
narių daugiau už santarų turi.
Tautos Pažangos partija sa
vo pasaulėžiūra yra artimiau
sia krikščionių demokratų par
tijai, nes jos veikimas yra nors
neapribotas, bet vis dėlto krik
ščionybės doros dėsniais pa
grįstas. Vienok, į bendrą dar
bą tos dvi partijos sueiti ne
gali. Pirmiausia del bendros
partijų veikinio pakraipos, del
jų pamatinio tikslo: Krikščio
nių Demokratų partija yra
darbo žmonių partija, jos pa
matinis tikslas -— darbo žmo
nių gerovė, visa kita yra tik
priemonės tam tikslui pasiek
ti., Tautos Pažangos partija,
kaipo tautininkų partija, stato
savo pirmaeįliu tikslu tautą
abtrakciniaį-atitrauktai,
ir
dėlto savo darbuose ir sieki
muose dažnai skiriasi ir ne
sutinka, Antra: Tautos Palan
gos partija neturi nusistačius
si griežto* pastovios tąktįfcos.
J i savo veikimo būdą labai
dažnai maino. Todėl sueiti į
kokią nors pastovesnę sutar
tį su ja negalima, nes dažnai
apvija ir persimeta į kitą pu
sę. Tokių atsitikimu, tų dvįejų partijų sAjĮtikįuoįe p ^ į ,
kartojo keletą ka#ų.

SKAITYTOJI) BALSAI.
MŪSŲ BENDROVĖS.
Besiįriant Lietuvai prie neprigulmybės, jos sūnų priderystė yra aprūpinti jąją mais
tu, įrankiais, mašinomis, atsta
tant jos išgriuvusią ukę ir
miestelius. Lietuviai Lietuvo
je tą gerai supranta ir atjau
čia. Atjaučia, kad ir neprigulmybę insigijus ekonomiškai
Lietuva turės apsunkinimą tū
lą laiką.
Tą patį atjautė ir Amerikos
lietuviai. Jie pasiryžo stoti
l^ietuvai pagelbon. Dėlei sutei
kimo Lietuvai ekonominės pagelbos, lietuviai amerikiečiai
tvėrėsi organiguoti bendroves
su milijonais kapitalo. Bendro
ves pradėjo digti, lyg grybai
po lietum. Dar 1916 UL, Ne\v
Yorke įsteigta Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė. J o s steigėjais
ir pradiniais augintojais buvo
žymus
lietuviai
katalikai.
Bent pamatas buvo daromas,
kad pažvalgose nebūtų skirtu
mo, nes tai ne politikos, bet ekonominis reikalas. Bet mūsų
taip vadinami tautininkai su
gebėjo pasinaudoti proga. Jie
paėmė tos bendrovės vadžias į
savo rankas; prie j o s valdy
mo, vedimo pastatė išimtinai
savo partijos žmones — palie
kant dėlei prisidengimo porą
kunigų, kuriems jekios svar
i a s bendrovės reikalų vedime
nepriduodama.
Kuomet toji' bendrovė buvo
tveriama, apio tvėrimą kitos
bendrovės, tais pačiais tiks
lais, nebuvo nei manyta, nei
svajota. Bet paėmus kontrolę
vie n tautininkams, toje ben
drovėje katal&ų veikėjams ne
buvo jauku- J i e nesutiko su
jos vedėjų budais, p a s i ū d a 
mi atstumtais nuo ekonominio
l i e t u v e i gelbėjime. Čįa tai įr
atsirado reikalas įeitos bendro
vės, kurioje lietuviai katali
kai turėtų jįems prigulinčią
vietą kurį butų vedama kata
likam* pa#tikėti|ių
asmanų,
Tas jaąsia. f*na įifaį. įsi
tempus vien, jejpįmo reika-

Pirmadienis,

rugp.
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lietuviai Amerikoje.
įjo visus Lietuvos- priešus
išlaukinius, rusų bolševikus,
kolčakinius, lenkus, kurie viso
Pranešimas lietuviams.
kiais budais kėsinasi pagrobti
Rugpjūčio 5 d. vietos Liet. Lietuvą savo rankosna. Nuro
Raudonojo Kryžiaus rėmėju dė taip-gi lietuviškų bolševikų
skyrius laikė susirinkimą, s u  darbus, kurie ąįna su rusų bol
tarė eiti per namus, prirašinė- ševikais prieš Lietuvos laisvę
dami naujus narius, rinkdami ir visokiais budais darbuojasi,
aukas ir drabužius.
Todėl, kad vėl pavergus Lietuvą po
gerbiamieji Kenoslios lietu boKevikų jungu. Prakalba vi
viai, šelpkim savo brolius tė siems patiko, nepatiko tiktai
vynėje ir aukokim kas ką ga dviem bolševikam, kuomet kal
lim. Aukų rinkimas prasidėjo bėtojas nurodė, kas yra bolše
vikai ir prie ko jie pasaulį
panedėlyj, rugp. 11 d.
nori privesti. Tada bolševikai,
K. A. Baliauskas.
nebežinodami ką daryti, grie
bėsi už kunigų ir tikėjimo.
BURNSIDE, ILL.
Girdi, esą kunigai įsunokinę
ant kungų, bet ir patys gerai
Sekmadienyje, rugpjūčio 4 d.
nesupranta kas yra tikėjimas
Burnside lietuvių nezaležninkų
ir kad katalikai, esą, blogesni
bambizas laikė pirmas pamal
žmonės. Į šį klausimą taip
das savo kirkužėj, kur nupirko
gerb. kalbėtojas atsakė, kad
nuo protestonų už 1,000 dol.
bolševikai tik niikt, mikt... ir
Apie 10 vai. ryto, kada pradė
nebeturėjo ko sakyti.
jo pirmąsias " m i š i a s , " žmo
Tada kalbėtojas
paprast'
nių jau buvo kirkužėj apie 20;
laike "inišių," žmonių prisi prirodyti; kur ir kokioj bažny
rinko apie 50, bet sėdynių dar čioj, koks kunigas blogai mo
daug tuščių buvo. Dauguma iš kino ar liepė eiti pas sveti
paleistuvauti,
susirinkusiųjų buvo atėję ne mas moteris
del dalyvavimo pamaldose, bet vogti ir tam panašiai. Juigu
del žingeidumo, kad pamačius visi pildytų tikėjimo tiesas ir
nezaležninkų bambizą ir prisi klausytų ką bažnyčioj mokina,
žiūrėjus, kokios jo tikybos tada visi gražiai gyventų ir iš
apeigos yra. Vietoje zakristi auklėtų padorias šeimynas.
jos, prie pat altoriaus yra pa Blogi žmonės, kurie neva ne
daryta budelė iš juodų drobu šioja kataliko vardą, bet išklylių. Budelėje bambizas apsitai dę iš doros kelio ir išvirtę j
sė. Einant " m i š i ų " laikyi bolševikus, traukia ištvirkimą
tris sykius suskambino. Pirm visa žmonija. Tada kitam šone
ėjo 5 maži "klapčiukai," ap sėdėdamas kitas bolševikas,
sivilkę kamžomis, o paskui matomai, susigėdęs ėmė šauk
pats bambizas. Einant prie al t i : " A š ne cicilikas, ne eieihtoriaus bambizas savo "klap kas."
Publika iš to turėjo
čiukus'* subarė, kam neina daug juoko, kad soeijalistas
raukas sudėję. Sako, "einam pradėjo kratvties nuo soeijaant mišių visuomet turite ran lizmo.
kas sudėti.'* Kalbant įniniPastaruoju iaiku mūsų kolostranturą, tuos punktus, kui
v
n jos lietuviams nemažai laiš
reikia kalbėti Aninistrantajjis.
kų ateina iš Lietuvos ir beveik
jis pats kalbėjo, gi jo "klap
kožnaine laiške nusiskundžiama
čiukai" visai meko nekalbė
ant bolševikų, laike jų viešpa
jo. Prieš evangeliją, kada rei
tavimo Lietuvoj. Nekuriuose
kėjo knygą perkelti j antrą pulaiškuose rašoma, kad jei ilgiau
&ę altoriaus, kuniguzis pamojo
dar butų buvę, tai reikėję iš
su ranka "klapčiukui," kau
bado mirti. Dabar nors ant
eitų mišiolą perkelti į antrą pu tiek laimingi jaučiasi, kad
sę. Vaikas priėjo prie alto- pasiliuosavo iŠ po bolševikų
KENOSHA, WIS.

L-iaus, paėmė į rankas mišiolą, !į u l l ™ Kai-kurie bolševikai, kuužskleidė ir vėl padėjo į ta pa rie pirmiau dėjo galvas už bol
čią vietą, o pats sugrįžo atgal ši'vikus, nuleidę noses vaikšto.
l savo vietą. Tada pats bambi Pirma, kaip laikraščiai rašy
zas persikėlė mišiolą į antrą davo, tai sakydavo, kad kapi
pusę. Katalikų bažnyčiose prie talistu, ir ^kunigu darbas, bet
mišių visada yra vartojamas dabar, kada tiesiog laiškai at
vynas ir vanduo, o nezaležnin- eina *r aprašo apie bolševikų
kų bambizas vartojo prie savo žiaurumus, tada jau reikia ti
mišių tiktai vieną vandenį, ku kėti. Bet dar yra ir tokių, ku
ris, vietoje ampulkų, buvo įpil ru- ir laiškams netiki ir Lietu
tas į paprastą stiklinę ir su vos pačto ženkleliams, kurie už
maldaknyge užvožtas. Čia nie lipinti, aut voku. Čia, esą, ne
ko nėra stebėtina, koks tikėji lietuviški ženkleliai. Kaip Lie
mas, tokios ir apeigos. Toks tuvos cenzūra liepa žinonėms
bambizas, nebūdamas nei jokiu rašyt, taip ir rašo. Mus socijakatalikų kunigu, labai išnieki listų Uekuomet negalima įtikin
na Švenčiausią Mišių Auką, pa ti. Jiems rodyk baltą, tai jie
pildo baisiausią šventvagystę; sakys, kad juodas, arba rodyk
taippat prisideda prie išnieki juodą, tai sakys, kąd baltas.
nimo Mišių aukos tie visi lie
Prakalbose Buvęs.
tuviai katalikai, kuri© lankosi
į jo kirkužę. Turime kiekvie
CICERO, ILL.
nas rupinties pažiriti ir supra
sti savo katalikų tikėjimą ir
Veikime
ciceriečiai
yra
pagal jo gyventi. Jeigu mes
smarkus. Ką užmano, t)| visad
gyvensime pagal šventos kata
ir įkūnija, ir tai "nesubytinalikų bažnyčios mokslo, tada
niai." Bet prie rašymo žinių į
neturės pasisekimo tarp mūsų
laikraščius, tai nelabai linkę.
nei jokie nezaležninkų bambiKuomet pirmesniems kores
zai ir kiti katalikų bažnyčios
pondentams laiko stoka, tai
prieiti.
kitų neatbhanda, rodos, cice
Crruiis, riečiai rašyti nemoka. Tas gė
da mums daro, nes taip atro
*IOUX CITY, IOWA.
do. Užtai visi imkime plunk
snas į rankas ii* aprašykime
Liepos 30 d. 8v. Ka&imierp mušą kolonijos gyvenimą. Ne
p a r a p . s v e t a i n ė j b u v o p r a k a l - leiskime vardą " C i c e r o " laik
žlugti,
pranykti
!x>s. Kalbėjo konstrukcijos in raštijoje
z j j u w u c , p- J- Ivanauską^ Tuonii pakelsime ?av Q koloniapie dabartinį Lietuvos padė- jo* ve&ima ir bes paraginimu
įimą ir joe reikalas, ^urotlina- kitiems. O rašyt?, % a u , kad

kiekvienas moka. Tai-gi dilin giamasis susirinkimas ir, kad gimo reikale. Ir taip dar tebekime savo plunksnas tiek, kiek ant vietos padėjus tvirtą pa sitaria.
matą naujai bendrovei. Ten ir
Clevelandiečiai, pamatę, kad
mums laikas paveljja.
vardas duota LIETUVOS A- Baltimorės Bendrovė rimtai
•
Nors jau keletas dienų pra MERIKOS PRAMONBS Ben išeina į darbą, remiama visų
ėjo, bet negalima praleisti ne drovė . (Lithuanian American rimtųjų Veikėjų, patys pasi
paminėjus L. Vyoių 14-tos Trading Co.) su kapitalu $1,- siūlė jungties. Kaip suprasta,
kuopos susirinkimo, laikyto 000,000.00. Išrinkta dvylika di dabar jau Clevelando Bendro
liepos 23 d. Gerokas skaitlius rektorių ir pirmiesiems _ me vė yra šaka Liet. Arher. Pra
monės Bendrovės, gi Lietuvos
susirinkusiu, narių svarstė or tams valdybon J. S. Vasiliaus
Statymo Bendrovė sudaranti
ganizacijos reikalus. Tarp kit kas pirmininku, P. Molis sek
tiktai statymo skyrių, kuris
ko priėjo prie atsibusiančio L. retorium, Kun. J. J. Kaulakič
praktikuojasi čia, pelningai
Vyčių organizacijos Seimo, kasierium. Laikinai ofisas nu
stato namus, iš ko ir pirmąjį
Pittsburghe, Pa. Išrinko dele tarta laikyti Baltimorėje, kur
metą Bendrovė galės mokėti
gatu p. A. Zakarą, rimtą, pa dar biznio nevarant pigiaus at
dividendus; išsilavinę.lietuviai
sišventusį veikėją. Paskui ieš sieina, o tebesiorganizuojant statytojai, kuomet bus galima,
svarbos iš kur laiškas
k o t a b u d į padengimui lėšų de- nėra
kelsis Lietuvon ir ten imsis
gaunamas.
.
legato kelionės. Skatinta na
darbo,
Beveik tuo pačiu laiku, kuo Lietuvos atstatymo
riai prie sumetimo aukų ir
met ėjo prisirengimas prie ftri« finansuojant tą visą Liet. Aštai aukojo:
tros (L. A. Pramonės) bendro mer. Pramonės bendrovei. ToKun. H. J . Vaičiūnas $10.(X vės steigiamojo susirinkimo kis susijungimas
naudingai
Juoz. Mockus $5.00.
sušaukimo, Clevelando lietu abiem bendrovėm.
Po 3 dol.: A. Krencius, M. viai, nesulaukdami, kada kiti
Kodėl jie kalba apie jungi
Mažeika, J . Zalaginas.
katalikų veikėjai ką rimto mąsi? Ar negeriaus, kuomet
Po 2 dol.: J , Brazauskas, B. pradės, susitarė ir pradėjo pa daugiaus bendrovių tą pati
Lenartas.
matus daryti Lietuvos Staty darbą varo! Tokie klausimai
Po 1 dol.: V. Abračinskas, mo Bendrovei. Gi Bostone iš šalies girdisi. Štai delko yPr. Zdankus.
prie " D a r b i n i n k o " buvo su ra norima jungti spėkas. SuŠiame susirinkime tapo iš sitvėrus Lithuanian Sales Oor. gėbių ir patyrusių veikėjų mu
rinktas naujas raštininkas J. pradiniu tikslu, rodos, "Dar sų tarpe, kad ir vienai rimtai
Mockus, moksleivis ir visa šir bininko" išleistas knygas pla bendrovei platan darban išė
džių atsidavęs vyčiams. Nors tinti. Lietuvių spaudoje pasi jus, vos-vos užtektų. Kuomet
steigti agentūras,
sykį jau pasiliautų raštininkų rodė skelbimai Baltimorės ir prisieina
mainyniasis.
Clevelando bendrovių su pla tuos pačius asmenis kalbina
Persikėlė šion kuopon mok čiais tikslais, i š pradžių ne viena ir kita bendrovė. Mūsų
sleivis, P. Jakaitis. Po šito su buvo manyta, kad Bostoniškė visuomenė yra linkus prie
sirinkimo galime tikėties, kad į platųjį biznį išeis. Netrukus ramaus darbo. Kada ateina akuopa augs ir stiprės.
ji pasiskelbė besikorporuojanti gentas, vienas girdamas vie
ant dviejų milijonų. Pirm ne ną, o peikdamas kitą bendro
gu Bostonietė bendrovė įsi- vę, tais pačiais tikslais susior
Liepos 27 d. buvo Hv. An
korporavo, pp. Romanas ir ganizavusią ir iš tos pačios
tano parapijos piknikas Natio
Karosas buvo kviesti, kad dė klesos žmonių susidarančir
nal C rovė, Riverside, III. Kaip
tųsi prie Lietuvos Amerikos žmogus nebežino katra yra ge
įvairumo, taip ir žmonių buvo
Pramonės Bendrovės ir su resnė ir atsisako prie.bile vie
daug. Pelno ir-gi daug liks.
nos prisidėti. Apskaitliavudarytu Bostone tos bendrovės
mūsų organizatyve s spėkas ii
o
skyrių. Pp. Romanas ir Karožmonių upą, esu persitikrinęs,
Dažnai čia girdėti—tankiai sas dalvvavo L. A. Pramonės
kad esant vienai rimtai ben
ne laiku—kaip būreliai jauni Bendrovės direktorių susirin
drovei bus galima atlikti di
kaičių dainuoja. Vis tai lietu kime Pliiladei; !.ia, Pa., pvindesnius darbus ir daugiaus
viai. Tai kodėl nebūtų galima eipijalini pripažii .-> susijungi
Lietuvai pasitarnauti, negu
čia lietuvių tarne suorganizuo mo reikalą ir pasižadėjo pa r va
kelioms
bendrais
tikslais.
ti kvartetą, vieną arba dau žiavę Bostonan pasikvietus ki
Dviem tais pačiais tikslais ir
giau, ir gražiomis dainelėmis tus voikėjuš-dalininkus, oficitoje pačioje grįčioje darbuojan
kai kada publiką nuo estrados jaiiai tai atlikti, prisijungiant
<ies eikvojama laikas ir ener
pa vaišinti. Pas amerikonus p r i e L i e t . A i n e r. P r a m o n ė s
gija pertikrinimui vieno ar
kvartetai nenaujiena. Ar tai Bendrovės. Sutarta, kad jie
kito, kuomet vienas galėtų i
kliubuose, draugijose, ar taip parvažiavę Bostonan sušauks
visus rimtai žodį tarti ir rastį
susitarę ir išsilavinę pasirodo savųjų susirinkimą, į ten tuo
paramą visos šeimynos. Rei
prieš publiką su savo daino met nuvažiuos L. A. Pramonės
kia vilties, kad visuomenė vis
mis.
Bendrovės atstovas ir sujungi gi supras savo priedermę ir
Lietuviai juk mmnkališka mo reikalą ant vietos atliks.
stos į Lietuvos pramonės rė
tauta, ką, liet dainas mėgsta, Ant to ir išsiskirstyta.
mėjų armiją.
ir su pamėgimu jas dainuoja.
Neilgai laukus Bostono ben Dviejų Bendrovių lėlininkas.
Tat kodėl kvartetas negalėtų drovė pasiskelbė korporuojasusitaisyti, o pas lietuvius tas ma su dviem milijonais kapi
Redakcijos prierašas. Pri
retenybė.
talo. Matomai, Bostono ben tariame sumanymui vienytis,
Kadais L. Vvčiu 14-tu kuo- drovės vedėjai nulėmė atskirai bet tą darbą lengviau yra ap
j)a šį dalyką svarstė, bet ne biznį varyti.
svarstyti bendrovių valdybose,
galėjo įvykdinti. Tai-gi dainų
Kaikurie bostoniečiai vedė negu per spaudą. Vieniems ki
mėgėjai, susiorganizuokite, o korespondenciją su Baltimorės tus gerbiant ir ramiai derybas
publika jus maloniai sutiks.
bendrovės valdininkais sujun vedant, tat gali ir pavykti.

Reikalinga
mergina
prie n a m ų
darbo, gera mokestis, tik du Šeimy
noj. Kreipkitės adresų:
Miss V. Message,
8646 S. Hateted Htr.,
Ohfci«o.

PAIEŠKOJIMAI.

Dr, A. R. Blumenthal D.D.

PaieskaM Vilimo D a m b r a u s k o , k u 
ria g y v e n o Frankport, J1L Tegu a t 
š a u k i a pats, ar praųeskite, kas apie
j j žinote šiuo' adresu:
4418

Liudvikas Šimonis.
H o n o r e St.
Cluoago, 111.

N a m a s ir lotas ant pardavimo 4
randos po 4 kambarius, randos neša
$40 į menesj, v i s k a s g e r a m padėji
me, k a i n a $3,350 išlygos susitaikina
mos.
19»2

•*•

SKAITYTOJŲ BALSAI.
(Tąsa nuo 2 pusi).

BUVŲM

M.

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
1757 W. 47th S t , Chlcago, UL
Ofiso Telefonas Boulevard 140
N a m ų Telefonas Scęley 416

80 akrų vidurinėj VVisconsin valsti
joj, žeme gera, v i s k a s išdirbta ir a p 
tverta. Arti gerų turgaviečių. Kaina
jniimant, j a v u s gyvulius ir mašinas.
$8.000, arba tiktai gryna žeme už
$6,000. Išlygos labai geros, č i o n a i s
nepaprastas bargenas,
nepraleiskite.
Atsišaukite.

John Druktinis,
209 Wisconsin Btr.
Kenosha, Wisc.

Pensijos Suvienytų Valstijų

Dr. I. K MAKARAS

«
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J0SEPH C. W0L0N
Lietuvis Advokatas
20 SO. L A S A L L E S T R E E T
Gyvenimo Tel. Humboldt 07
Vakarais 2911 W. 22-nd Street j
Tel. R o c k w e l l 5999
CHICAGO, ILL.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas D i d m i e s t y ] :
60 W. WASHLNGTON S T R E E T
K a m b a r i s 609 .
Tel. Central 6478
Gyeenimas, 8 1 2 W . 88rd S t
Tel. Yards 4001

Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų aklų
K u o m e t tu kenti n u o galvos s k a u 
dėjimo, k u o m e t raidės liejasi \ krū
vą, k u o m e t skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai t u o m e t yra ženklas, kad
reikia J u m s akinių. Mano 15 m e t ų
patyrimas priduos J u m s geriausią
patarnavimą už prieinama kalną
aet taip žemai a e t Ik U . M .

JOHN SMBTANA
Akių Spetijatistai
1801 S. Ashland Av. Chicaco į
E g s a m i n a s s u t e i k i a m a s dykai.
K a m p a s 18-tos gatvės.
«-čios lubos rlrs Platt'o a p t i e k o a
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Resid. 938 So. Ashland Blv. Chicago
Telefoaas H a y m a r k e t 2544

DR.A.A.R0TH,
R u s a s gydytojas ir chirurgas
Spocijalistas Moteriškų, Vyrišky
Vaiku ir visu chroniškų ligų
Ofisas: SS 54 So. H&lstcd St., Chi
Telefosas Drover 04 9 S
V A L A N D A S : 10—11 ryto 2—I po
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 4 .

K a m b a r i s 14, 16, 16. 1? Ir 16
T ė m y k i t e į m a n o parašą.
Valandos: nuo 9 vai. Išryto lkl •
vai. vakare. Nedėiioj n u o 6 vai.
ryto Iki l t valandai diena

llllllllItlIlIlIUIIHIlllllllItlIlIlIlUlUlttnMI
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Dr. D. J . BAOOČIŪS
Lietuvis Gydytojas H
Chirurgas
Ofisas 10000 So. Michigan Ave.
Resideacija 10721 So. Michigan A*.
Roseland, 111.
Telefonas restdancijoe ir ofiso
P ui 1 man 842.
Vai.: 0 ryto lkl 11 d.: 2 po p l o t e
lkl 4; 6 iki 9 vakare.
Ned.
9 iki 12.

»•

Dr. G. M. GLASER

P r a k t i k u o j a 17 m e t a i
Ofisas 3149 So. Morgan St.
K e r t ė S2-ro St.,
Csieago, UL
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO V A L A N D O S : N u o $ ryto
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomia nuo 9 iki 2 po piet ,
Telefonas Yarda 687
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DR. LEO AVVOTIN
Gydytojas, Chirurgas,
i

Amerikoje.

***

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
4712 So. Ashland A v e .
P h o n e Drover 7042
Cicero Office
4847 W. 14-th S t
P h o n e Cicero 3 d
Rezidencija 8886 W. 6 6 - t h St.
P h o n e Prospect 8585

Pirmas Atidarytas Laiškas.

AJcsBons.

1920 S o . H a l s t e d St., Chicago.
k d ! i « lietuviškai, latviukai ir
rusiskaL
Valandos: 10 — 1? rytg: 0 — f l
! vakare
Tel. Canal 4SS7

Dr. S. Naikelis

Valdžion

lais ir kovojant su neprigulmybės priešais, karei be
sitęsiant, nebuvo progos rim
tai į bendrovės reikalą pažiū
rėti. Karei užsibaigus ir vi
suomeniškų katalikų susivažia
vinių nesant, keliolikos veikė
jų sutarta KOVO 20, 1919, New
Vork# susi važiuot i ir padaryti
pradžią bendrovei. į ten likosi
pakviesti daugumoje biznyje
patyrę lietuviai veikėjai. Su
važiavo keletą dešimčių as
menų. Visi, keip vienas, pri t a i p k a i p j o s t u r i b ū t i h' u ž t a t k i e k y i e a a s g a l i j į v a r t o t i .
pažino reikalą naujos bendro
P.S. IŠMĖGINIMAS PENf IŲ BUTELIŲ Part^lory kainuoja
t
i
k
t
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i
penki dolioriai.
P i r m o s M*sos P a r t o s a p t i e k o j , 1 € 0 — 2 » d A v e . .
vės, nes to pati liaudis reika
l a m Ilgai nevilkimus nutarta, New York, N. Y. •
0. M. JORDJMT, M. D.
kad tas su^i^inldmas butų ateį- j
G. 1S4)
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Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 1741 W. 4 7 t h Street
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9.
Telefonas: Boulevard 8486.
Rezidencija.: 4515 So. W o o d S t
Telefonas: Yards 728.
Tele

SERGĖKITE SAVO AKIS.

•m..w. • » . .

IstikiuJŲ via lal/ai stebėtinas dalykas, kad dauguma žmonių kurie
keneia nuo-nusilpnėjimo ir nerviškumo nežino, kad jie yra silpni ir
įerviški. Štaį paimkime daugybę žmonių, kuriems biskutj vidurius
suskauda, tuojaus apsikrauna save visokiais aliejais ir kitokiais tenais
vaistais, jie, pradeda maiiau valgyti ir tokiu tmdu save susilpnina ir
viaa jų sislema pradeda nerviška būti.
Tas pats atsitinka ir su žmonėmi*;, kurie ^enoia uuo galvos skau
dėjimo, atiemia, nemiegojimo, neturėjimo apetito ir tt, Tuojaus prisi
perka tenais visokių pigulku ir tam panašių vaistij, o nemėgina sura
sti tikrą priežastį šitų ligų.
Keletą metų atgal niekas ištikrųjų nežino tikros priežasties ner
viškumo, bet šiandie jau visi tų žino. kad žmogus negali būti sveikas
ir jaustis gerai jeigu jo nervų sistema .yra netaik kaip turi būti.
Kiekvieni! dieną nauji ligoniai man sako: "Daktare. Aš nežinau
kas man yra; aš nesijaučiu gerai, bet visuomet tai pavargęs, neturiu
energijos dirbti, jaučiuosi silpnas, negaliu miegoti, neturiu apetito.
Duok man ką nors kuris mane sutaisytų kaip pirniiau, kad aš buvau."
Praktiškai man teko ištirti, kad beveik kiekvienas iš jįj turi sugadin
tus nervus, neužtektinai kraujo ir tiktai davus jiems biskutį Partogloiy. biria išrado cheiuistas, N. C. Partos, tuojaus jiems sugražina
sveikatą ir jie pradeda jausties gariau.
Per visą savo praMiką aš visąemet mėginau negirti nei jokių vai
stų, bet Partoglory turiu mitinai f irti. nes tai vaistai kuris yra vejrtas
pagyrimo ir pilnai atstoja savo vardą.
Kiekvienas geras daktaras turėtų žinoti ^ią nervams toniką, ku
ris yra būtinai reikalingas nusilpusiems ligoniams.
Aš pats mėginau Partoglory gerti ir užtat aš jį rekomenduoju ii'
apie jį rašau, nes jis mane sutaisė, .lis greitu laiku sutaiso, nervas
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Ant pardavimo medinis n a m a s ant
2 p a g y v e n i m u s po 4 kambarius ant
4 7-tos ir Throop gatvės. Randos į
m e t u s neša $442.00 K a i n a $2,700.00.
Atsišaukite:
6404 A b e r d w n Str.
Chlcago.

D.,

IihsjM?ktorius ( j y t r y t o j u * d e l

LIETUVIS

S. l i i i o u Ave.
2-rų lubų

*

O. M . J o r d a n ,

Dr.M.T.Strikolis

ANT PARDAVIMO.

•

Kaip .3v. Antano parapijos
piknikas pavyko, tai parapijonys tuomi padrąsinti, uoliaus
pradėjo rengtis prie savo ba
zaro, (šįmet jį vadins karnivalu, nes yra parapijos lO-tneV
gyvavimo sukaktuvės). Iš visų
smarkiausiai dirba mūsų gerb.
klebonas, kun. H. J. Vaičiū
nas. Esame įsitikinę dideliu
laimėjimu.
Vytis Pr.

AKIŲ SPECI J A U S T A S
Patarimas Dykai
Ofiso valandos- nuo 9 15 ryto iki
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s » iki 11
4649 S. A s h l a n d Ave. kaaep. 47 St,
Telefonas Yarda 4217
Telefonas Boulevard 6487

rrc
Telefonas P u l l m a n 60

DR. W. A. MAJ0R
GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS
f \
Ofisas 11719 Michigan Ave.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto Į

Tel. Drover 7042
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i Dr. C. Z V eželis

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: s u o 9 ryto iki 9 vak.
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
4712 SO. A S H L A N D A V E N D E
arti 47-tos G a t v ė s
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Mokykis K i r p i m o ir Designing
Vyriškų ir M o t e r i š k i Apredalsj
Mūsų s i s t e m o ir y pat t i k a s mokintm a s parodytus j u s žinovų j t r u m p ą
3109 So. Morgan Street laiką.
Mes t u r i m e didžiausius Ir geriau*
CHICAGO, ILLINOIS
sius
kirpimo designing tr PJO'yM
Telefonas Y a r d s 5082
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e prs4ct%>
V a l a o d o s : — 8 iki 11 is rytot
ka patyrimą, k u o m e t j ą s m o k y i l t t o
6 po pietų iki 8 vaK. N e d ė l i o 
E l e k t r o s v a r o m o s m a s i n o s mūsų sni»
m i s n u o B iki 3 vai. vakare.
vimob skyriuose.
K
K, ^ » » » » » » - ^ P
Jus e s a t e uikyteclaml aplaokyti ir
pamatyti m ū s ų mokyklą, bile laiku —
dieną tr vakarais ir gauti specljalii*
• • • • • T T
• - - - » • • mam^mVi kal pigią kaimą.
P e t r e n o s daromos pagal Jūsų m i s *
rą. — bile »»«.ilėa arba dydžio, ir bi
T e l e f o a a s McKinley 5704
le madų k n y g o s
GYDO VISOKIAS LIGAS
MASTEIl D£6IGWIJ«<3 SCmOOĘį
S4&7 Cotttb Wes$er» ©otilecaj'd
i. F. Kaspicka, r s v i ė t t n l s
Persikraustė i i 118 K. Laflalle S i
KAmpas W. 25-tos gatvės
i 100 N- s t a t ė o»tv«, k a m p a s %#ki»
gatvės. 4 lubos.

Dr. M. Stupnicki

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
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DRAUGAS

» i "i

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮI
KOLONIJŲ
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KATALIKIŠKOS ŠVENTOS. ISUGRYŽO DISTRIKTO PROKATALIKŲ VIENYBĖS
KURORAS CLYNE.
CENTRO SUSIRIN
KIMAS.
Pirmadienis, rugp. 11 d.
Pirmiausia bus pašaukti teis
šv. Zuzana.
man gyvulių skerdyklų
Antradienis, rugp. 12, d.
L, R. Katalikų Vienybės
savininkai.
Centro mėnesinis, labai svar
Šv. Klara.
Išleista Kuri. Jono Jakaičio lėšomis
bus, susirinkimas bus antra IŠ yVasningtono susrrvio f V?- dienyj, rugpjūčio 12 d., vaka
GELEŽINKELIEČIAI GRYŽ
Užsakymus siųskite šitų adresu:
deralis distrikto prokurorai) re, Dievo Apveizdos par. sve
DARBAN.
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st
Clyne. Po sugryšimo pranešė, tainėje, -Chieago, 111. Katalikų
Tarpe jų pačių pakilo nesusi kad kuoveikiaus teisman bus Vienybė siunčia atstovų L. R.
Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą
patraukti
Chicagog
penkių
di
Kat.
Federacijos
seiman.
Tai
pratimai.'
džiuliu'gyvuliu skerdvklu sa- gi Kat. Vienybės skyriai,
E
i
t
i
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vininkai. Prokuroras t virimą, draugijos, priklausančios, per
Dalis geležinkeliu darbiniukad jis teisme- pareikalausiąs savo atstovus, ^katalikai veikė
CICERO, ItL.
^
kti po keliu dienų streiko, sa3E
tuos ponus nubausti kalėjimu jai ir veikėjos, malonės atsi
koma, šiandie sugryž darban,
už suokalbiavima kainu kėli- vežti visokių sumanymų. Taip .Kitados čia smarkiai veikė
kuomet jie nugirdo prezidento
me.
gi vra kitu reikalu. .
soeijalistai-bolševikai.
Dabar
WUsono perspėjimus.
Tu gyvulių skerdyklų, saviValdyba. jie visai aprimo. Priežastis
Bet kita dalis nemano klau
ninkai ne tik didina kainas
aiški:
liberalai-laisvamaniai,
syti perspėjimų
ir tolesniai
mėsai, bet visokiems vaisiams,
Iš NORTH SIDE.
kurie mėgsta save vadintis
streikuosianti.
net kavai ir bulvėms. Patirta,
"tautininkais", paėmė jų visą
Nors daliai darbininku sukad į skerdyklas atvežamos
Rugpjūčio 3 d. Labd. Sujun darbą į savo rankas, "pasmo.«;•!-yžus nebus pavojaus trauki-,
bulvės vagonuose sulaikomos, gus 6 kp. laikė mėnesinį susi zino savo tautyste-lietuvyste
niams pasilikti varduose. Iškad paskui nustatyti sau pa rinkimą ftv. Mykolo Ark. par.ir dabar smarkiau " v e i k i a "
naujo ineis normalėn vaicon tinkama bulvėms kaina.
svetainėj. Susirinkimai! atsi už pačius soči jai istus. Turbūt
komunikacija.
lankė nemažai nariu. Matvt, socijalistai-bolševikai nėra ga
Tarpe paėių streikininku pa Bylos metu paaiškės indomiu
M
daiktu. Žmonės patirs tų ka kad ir northsidieėiai supranta na smarkus, kad nekurie iš jų
kilo nesusipratimai. Paaiškėjo,
ralių' metodas, kaip jie plė svarbų veikimų ir pradėjo gy " d r a u g ų " perėjo lįberalų-laiskad tasai jų streikas oele^a
šia žmones ir sau kraunasi mi vai atjausti mūsų tautos rei vamanių pusėn. Matote, viena
lis. Nes jo nepaskelbė organi
kalą, ir gausiai jį remti^sstai me amžyje kaip laikai ir pa ••
lijonus.
zacijos apskričio taryba.
ir šiame susirinkime pasirodė, dėjimas mainosi.
kad garbės narių skaičius kas
PAKILSIĄS STREIKAS
Su tais mūsų (vietiniais) liLEISTA ATIDARYTI V1E kart auga. Šiame susirinkime
TEATRUOSE.
beralais-laisvamaniais
gyva
ŠĄSIAS VIETAS.
I Labd. Sąjungos 6 kuopa susi
bėda. Jeigu nedirbi del jų
laukė d a r vieną garbės narį
Ne\v Yorke streikuoja teat
Chicagos policijos viršinin Juozapą Gerdžiuną, kuris in- siauros partijos, bet del lietu
ruose aktoriai (lošėjai). Tenai
vių visuomenės, tai esi " p a r kas paskelbė, jog stovis riau mokėjo šimtą dolierių.
žymi dalis di/iuliu teatru užtyviškas."" Jeigu ką dirbti ant
šių plote tiek pagerėjęs, kad
Tat malonus apsireiškimą?
daryta.
krikščioniškų-demokratiškų pa
tenai leidžiama išnanjo atida- mūsų tautos gyvenime.
Pranešama, kad tomis die
matų, tai esi "klerikalas."
rvti įvairias viešąsias vietas.
S.
B.
nomis tasai lošėjų streikas pa
Jiems tik gevalt, gevalt, ir getiesiąs ir Chieago. Ir čionai žyvalt.
NAMŲ STATYMO PASKO
IŠ TOWN OP LAKE.
i
teatrai
cali
birt
užmiausiej
LŲ BANKOS.
" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po
daryti.
••
3c kiekviena.
Visuomeniški kursai.
Tie patys liberalai-laisvama
Senatorius Calder iš Ne\v
rtas imtų mažiausia 10 gau'' už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
DARBININKAI PRIE NAMŲ
Vorko paduoda
sumanymą,
nemažiau 50 ir toliau gauna už pu**- kainos. Kreipkitės adresu:
Brangus broliai ir sesutės, niai savo dienraščiui daugiams
STATYMO KREIPIASI
Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chieago, BĮ.
kad šalies vyriausybė įsteigtą mūsų parapijoje jau senai at nieko neranda kaip melus ir
Į VYRIAUSYBĘ.
Šalyj bankinę sistemą skolin sidarė visuomeniški kursai, šmeižtus. Kaip kada taip rie
&
=3F
ti pinigus norintiems' s'atyti kuriuos gali lankyti kiekvie bus ir dvokianti, kad net iš
Chieagoje pii<« namų staty
namus.
nas ir kiekviena. Klausytojams kantrybės žmogų Varo. J visus
mo lokautas tęsiasi. Daugiau
Senatorius sako, kad šiandie karts nuo karto išgnldoma ti negalima nei atsakyti. Ant ga
100 tūkstančių darbininku ne
Žmogne kasosi galvą, I
Su v. Valstijose yra reikalinga kėjimo dalykai. (Jerb. mokvto- lo, a r verta? J u k jje nepertik
C
flatu
mūrinis
namas
5635—37
kad
palengvint niežėjimą. į
turi darbo. Visokie darbai
Į^oomis Str., 4 6 ir 1' 4 kambariu na
Kasįmasi pasidaro papro
mažiausia
vienas
milijonas
rinami.
Katalikai
tai
žino
ir
jas, kun. Pr. Bučys, juos labai
prie namų statymo sulaikyti.
mai Aržiuolo trimuota. Elektros švie
čiu, ir tuomet žmogus ka- )
nauju namu. Tie visi namai, suprantamai išaiškina, kad nieko nesako.
•
sa, šiltu vandeniu .šildoma dn flasosi nejučioms. Bet jis i
Kadangi kontraktoriai su
žino,
kad jam niežti, ir
tfcl.
Gttražitis.
del
dviejų
mašinų.
Ranvisi
kiri
tą žino.
dos
neša
j
metus
$1,856.00.
Atsišau
savo paskelbtu lokautu neap- a bei na i imant, turi atsieiti ko kožnas vienas supranta. Tie
Tegul tiktai patilps kokis kite tuojaus. Kaina $13,500.
kie
4
milijardai
dol.
Vyriausy
Vyrai ir moterjs kenčia į
kursai — tai mokslo, apšvie teisingas aprašymas liberalųlaužiami, tad darbininkai šau
Dviejų pagyvenimu
mūrinis na
niežėjimą
nuo pleiskanų,
bė parūpino bankas skolinti tus šaltinis, iš kurio teka tyras,
mas, šiltu vandeniu šildoma. Elektros
o
kenčia
berejkafingai.
kiasi pagelbon vyriausybės.
laisvamanių darbų ir žodžių šviesa 6&7 kambariai arti 55 g"atves
nes
tą
niežėjimą
galima j
Jie kreipiasi j Darbo sek pinigus farmeriams. (I ai i parų doras, sveikas mokslas 0 mums " D r a u g e , " tai tuoj pradeda $2.000 kaina $6,700.00.
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasįmosi, p:laukų slinkimo ir kitų nesmagumų.
6 kambariu mūrinis namelis at
retorių AYilsona, kad šis pri pinti ir bankas skolinti pini i ik reikia prie jo artinties ir rėkti " g e v a l t . " Rėkia ir rė Laflin
įvykstančių nou pleiskanų.
gatves
artį
57-tos
$4,200.00.
i
verstų kontraktorius atšaukti gus norintiems įsigyti nuosa j;:onii naudoties. Tiesa pusa kia i r neperstoja rėkti iki ne- 5 kambariu mūrinis na-melis WinR U P F l v ^ S
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
r
k l i s , jau lanko nemažas bū
lokautų ir atnaujinti darbus vus namus.
;
*
, .
,. i chester arti 59-tos? 8iltu vandeniu
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
Kadangi
šiandie
namų
sta
b
u
n
a
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U
g
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Šildoma.
Didelis
garažius.
Kaina
nų
atsinaujinimo.
rys žmonių, bet reikėtų, kad
prie namų statymo.
,3, 80
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
tymui trūksta medžiagos ir į tokias lekcijas prieitų kupi kad tai darę del šventos "vie- 6 k ° amDariu n a m e l i s . filItu v a n d e n i u
šildoma. Didele barne. Kaina $3,100.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
darbininkų,
tad vyriausybė na svetainė.
nvbės.''
Mes turime labai gražiu mažu na
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
KRAUTUVININKAI NE
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
melius
ant
pardavimo
kuriuos
gali
palengvintų žmonėms skolin
Nereiktų teisybę purvais ma gauti ant lengvu išmokėjimu.. At
Šiandie, liepos 11 d., 7:30
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
KLAUSO PERSPĖJI
dama pinigų lengvomis sąly vai. vakare Šv. Kryžiaus para drabstyti ir patiems "vieny dara vakarais ir nedeliomis.
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
MŲ.
•T. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Bro*dway, New York
gomis, sako senatorius.
pijos svetainėje profesorius bės mylėtojams. V
kun. Pr. Bucys duos lekcija:
Andai vyriausybė paskelbė,
5536 So. Ashland A ve.
Vytis Pr.
KAI-KAM BUS LIŪDNOS "Šventas Raštas ir šv. padavikad krautuvininkai, pirkdami
RIAUŠIŲ PASEKMĖS.
ii
V.
cukrų didelėje kiekybėje iš
mas
"wholesale" sandelių, nemo
Grand jury kasdien apkalti
"KEISTUTIS" ANTRĄ
ketų svarui daugiau kaip tik
na po keliolika žmonių, katrie
9 centus.
KARTĄ SCENOJE.
dalyvavo
rasinėse riaušėse.
Tuo tarpu federalio proku
Daugelis apkaltinama žmog
Pirkite farmas geriausioj apielinkėj kur geriausi javai au
Liet. Vyčių Chicagos Apskri
roro ofisas Chieagoje turi ži
ga.
Atvažiuok, o pamatysi daugybę komų nuo 9 iki 16 pėdų
žudystėse. T i e tuojaus suima
čio
artistai-mėgėjai
statys
an
nių, kad kaikurie krautuvinin
augšcįo. 36 farmos ant pardavimo tarpe lietuvių ūkininką.
mi ir paskiriama jiems augš- trą kartą scenoj 5 ių aktų is
Mūsų banką priims Liberty Bondsus. Iš mus kaimo bus vie
kai suvartotojams parduodami
:
ta paranka.
nas
ūkininkas Chicagoj kuris galės jums viską apsakyti. Kettorišką tragediją " K e i s t u t i s "
eukni reikalauja ir ima 15c.
5-toj i Lietuvių diena
vergo vakare, r u g p j ū č i o ( A u g u s t ) 14 d. p a s B . Wolk, 712 W .
Daugeliui karštuolių pasi nedėlioj, rugsėjo 21 d., 1919
svarui.
H t h p a . ; pėtnyeios vakare, r u g p j . 15 d. p a s J . Mironą, 4904
rodys labai liūdnos pasekmės. m., School Hali svetainėje,
RugpiučioJl5-tą dieną
W
. 14th St., Cicero, 111.; " L i e t u v o s " spaustuvėj, 33rd i r Mor
Tegu bus atsargesni krau
Daugėti & gal manė, kad paki kampas 48tos ir Honore gat
LAKE SIDE (E. Mahanoy Junction, Penn.)
g a n gatvių subatos p o piet n u o 2 iki 6.
tuvininkai.
lusių suiručių metu galima už vių. Šis' istoriškas atsitikimas
Ateikite pasikalbėti a r b a d r a u g e galėsite važiuoti į MichiSchuylkill'o apskričio lietuvių ir tolimesni
gann. Galima pigiau važiuot laivais iš Chicagos į Muskegon kas
puldinėti ir žudyti žmones. Tie įvyko 14-tame šimtmetyje Keineapleiskite juo labjau šįmet nepaprastai pui
NUŽUDYTAS SENYVAS
v a k a r a s 7:30 vaL Geležinkeliu n u o 5th ave. i r H a r r i s o n st.
visi dabar įsitikins, kad tai])stučiui viešpataujant Žemai
kiai surengtos Lietuvių Dienos " L a k e Sidėje."
TAISYTOJAS AVALI
traukinys ateina pas mus tris kartus į dieną arba rašykite į
negali but.
čiuose. Šį veikalą privalo kiek
NIŲ.
Koncertas, prakalbos, žaislai, šokiai ir tt., tai
Kiti buvo manę, kad apie jų vienas pamatyti.
AMERIKOS UKINIKA BOX 96 HART MICHIGAN.
tik programo dalis, kurios vistj smulkmenų čioJlllllllllltlllllllllllllllllllllllllllll^llfllllllllllllllllllll llflIlIlIilIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIMlIlJ
veikimą niekas nežinosiąs. Bet
Policija paieško piktadario.
nais neminėsime.
Po perstatymui bus šokiai
policija suseka kartais paslapPelnas Lietuvos naudai—įsitėmykite, kad tik
čiausius daiktus. Suseks ir ir žaislės.
"•"T"
Basemente po num. 456 So.
P. Varakulis.
iš Lake Side pelnas, Lietuvos naudai.
juos.
State gat. atrastas nužudytas
ĮŽANGA VISAI DIENAI 10c.
taisytojas avalinių, senyvas
IŠ NORTH SIDE.
BELGIJOS PARLAMENTAS
Kviečia visus,
ijnogus, Fred Bender.
Parsiduoda moderniškai intaisyta spaustuvė. Labai
RATIFIKAVO TAIKOS
Lietuvių Dienos Komitetas.
Moterių Sąjungos 4-ta kuo
Su ilgoka geležine lazda
geroj vietoj, su, prieinamomis išlygomis. Yra Lynotype
SUTARTĮ.
ir kiti presai, kuriuomi galima spauzdinti knygas, laik
pa laikys mėnesinį susirinki
jam suskaldyta galva. Tvirtiraščius. Esu priverstas parduoti iš priežasties ligos Są
narna, kad sent. su savimi tu- B r u s s e l i s
1 0 _ A t _ mą utarninke, rugpį. 12 d.,
lygas klauskite laišku.
rejes apie 50 doherių. Tų P i - ^
^
v i e n b a l s i a i r a t m . 1919 m., Šv. Mykolo Ark. par.
svetainėj, 7:30 vai. vakare.
nigų pas nužudytą neatrasta
DRAUGAS PUBL. CO.
kavo taikos sutartį, padarytą
Visos narės teiksitės susi
Tad policija tvirtina, kad
su Vokietija.
Chieago, 111.
1800 W. 46-th Str.
rinkti, nes visą eilę turim svar
žmogus užmuštas plėšikiškais
BIZNIERIAI GARSINKITĖS bių reikalų aptarti.
K. J.
tikslais.
Kp. Rast.
"DRAUGE"
Detektivai ėmėsi darbo.
f

Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

Nauja nepaprasta Maldaknygė

•

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

Maldaknyge turi net 958 puslapius,
bet atrodo visai. nedidelė dėlto, kad
spausdinta ant labai plonos popieros
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NEPAPRASTOS ATVIRUTES
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BARGENAI.

CONROY'S.

FARMOS!

LIETUVIU DIDŽIAUSIAS METINIS

IŠVAŽIAVIMAS

ANT PARDAVIMO

Biznieriai garsinkites "Drauge".

