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KAINA O CENTAI
PRICB ™ CENTS

SUV. VALSTIJOS SIUNČIA NESUTIKIMAI TARPE TAL
PAGELBĄ KOLČAKUI.
KININKŲ IR AMERL
KONŲ.
Siunčia ginklų ir amunicijos.

Atimta nuo jų ir kiti miestai.
Londonas, rugp. 14. —Anot
ukrainų oficijalio pranešimo,
ukrainų kariuomenė nuo bol
ševiką atėmė tvirtovę Dubno,
Volinijoj.
Be to, nuo ją atimta mies
tas Vinnica, už 125 mylią pietvakaruose nuo Kijevo, ir ge
ležinkeliu centras Luck, pietrvtuose nuo Kovelio.

n

METAI-V0L. IV.

ENTKRED AS SECOND-CLASS MATTER MAROH 81, 1816, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MAROR 8, 1878.

Bela Kun bus teisiamas kaipo
galvažudis

BOLŠEVIKAI NETEKO
TVIRTOVĖS DUBNO.

KBy the order of tbe PreaJdcnt. A. S. Burleson, Postmaster General.

CHICAG0, ILLINOIS, PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO (AUGUST) 15 D., 1919 M.

S. V. Eina Pagelbon
Siberiįos Valdžiai

V/ashington, rugp. 14. —
Suv. Valstiją vyriausybė, anot oficijalio pranešimo, at
simetančiai atgal Kolčako val
džios armijai" Siberijoje pa
siunčia 45,000 šautuvu ir kelis
milijonus juostu amunicijos.
Paskui busią pasiustą dau
giau materijalės pagelbos.
Kiek kokios amunicijos ir
karės medžiagos pasiunčiama,
viešai nepasakoma. Tik sako
ma, jog: didelė kiekybė.
Be kitko siunčiami dar mo
toriniai ambulansai ir medika
mentai.

PIRMOJI LAIDA

Bela Kun bus teisiamas kaipo
galvažudis.
Paryžius, rugp. 14. —Paki
lę smarkus nesusipratimai tar
po talkininką ir amerikonų
taikos konferencijoje.
Šiuo
kartu Ungarijos reikale. Pran
cūzai su anglais be amerikoną
atstovą žinios ir pritarimo su
griovė Budapešte socijalistų
valdžią ir šalies gubernatorių
padėjo ercgercogą Juozapą.
Tą žygį talkininkai atliko
su rumuną pagelba, prasilen
kiant amerikonų, katrie visas
laikas prieštariavo rumuną
veikimui Vngarijoje.
Ir šiandie S. Valstiją atsto
vai reikalauja, kad rumunų
kariuomenė kuoveikiaus pasi
trauktų iš Budapešto. Bet
prancūzai su anglais darbuo
jasi priešingai.
Nežinia kuo gali pasibaigti
tie pakilę nesusipratimai. Bet
vietos spauda sako, kad tal
kininkai diplomatai įveikę Amerikos diplomatus.
Bolševikai bus teisiami.

Iš Budapešto pareina žinią,
jog tenai viešasis skundėjas
(prokuroras) paskelbė, kad vi
ITALAI APLEIDO ŠIAURI
si bolševikai, į imant Bela
NĘ RUSIJĄ.
Kun, katrie ilgas laikas pikRymas, rugp. 14. — Italijos tadariavo, bus patraukti teis
kariuomenė, kuri bendrai su man kaipo galvažudžiai.
talkininką kariuomenėmis vei
Daugelis ją, sakoma, paskė prieš bolševikus šiaurinėj j p n i d o Austriįon. Bet tenai" jie
Rusijoj, apleido Murmansko j b ū s areštuoti ir išduoti Unpakraščius rugpjūčio 9 d.
jgarijos valdžiai, kaipo galvaSu ta kariuomene kartu R u - ; ž l l d ž i a i i r v i e šųją turtą eikvosiją apleido ir italų militarinė tojai.
misija, veikusi Rusijoje.
PRANEŠAMA, BOLŠEVI
KAI PASIRENGĘ
BĖGTI.

RIAUŠININKU MALŠINTI
SIUNČIAMA KARIUO Stockholmas, rugp. 14. —Iš
Oelsingforso pranešama, jog
MENE
Maskvoje pakilęs didelis krizis
maisto j-eikale ir minių nepasi
Keli žmonės pašauta.
tenkinimai bolševiką valdžia.
Peoria, 111., rugp. 14. —Už
Bolševikai iš to, sakoma,
kokią penkių mylią nuo čia y- pramato sukilimus. Todėl Lera miestelis So. Bartonville. j ™nas su savo štabu pasirengęs
P i r m p o r o s mėnesiij t e n a i sus iš Maskvos dumti Lugon.
treikavo darbininkai,
dirbu
sieji K e y s t o n e W i r e & Steel SENATAS MĖGINA PASI

SKUBINTI SU TAIKOS
Co. dirbtuvėse. Darbininkai
SUTARTIMI.
didesnio užmokesčio ir pripaži
nimo unijos.
Washington, rugp. 14. —
Kompanija ne tik neišpildė
tų reikalavimų bet pastarai Senato užsienių reikalų komi
siais laikais parsitraukė strei tetas su paskuba tvarko įvai
rius amendmentus taikos su
klaužių.
Iš to pakilo riaušės. Vakar tarties reikale.
Senatoriai demokratai pa
girdėjosi šaudymai. Keli žmo
nės sužeista. Valstijos valdžia siruošę nuo to komiteto paimriaušes malšinti pasiunčia t e n ' t i sutartį ir, kuoveikiaus apkariuomenę.
J tarus, paduoti balsavimui.

PRANCŪZAS ĮŽEIDĖ S. V. VIOE-GRAFAS GREY BUS
GENEROLĄ.
AMBASADORIUS S.
VALSTIJOSE.
Neleido jam važiuoti tuo pa
čiu traukiniu.
Anglija paskirsianti nuolatinį
Paryžius, rugp. 14. — Viso
ambasadorių.
kie pasakojimai, kad pran
cūzai šiandie jau nieko neda
Londonas, rugp. 15. —Bu
ro iš Suv. Valstiją, nes jau ka vęs Anglijos užsienių reikalą
rė laimėta, pagaliaus išeina ministeris, vicė-grafas Grey,
švieson. Pasirodo, kad tie pa apsiėmė but laikinu Anglijos
sakojimai išdalies yra teisingi. ambasadorių, kol nebus pas
Štai faktas.
kirtas nuolatinis ambasado
Brig. gen. H. H. Bandholtz, rius, kuris paskiau bus parink
talkininką misijos Budapešte tas.
amerikoniškas narys, neįlei
Apie tą parlamentui prane
stas prancūzą vedaman traušė vyriausybės atstovas Bonar
kinin, kuomet šis važiavo iš
Law. Jis taippat
pažymėjo,
Viennos į Budapeštą su tos
komisijos nariais. Neįleido" jo kad nuolatinis ambasadorius
prancūzas, traukinio viršinin Suv. Valstijose busiąs pas
kirtas ateinančią metą prakas.
zioje.
Amerikoniškas gen. tad nuo
Vyriausybės atstovas Law
austrą gavo specijalį traukini
ir šituo pirmiau pasiekė Buda buvo paklaustas, kodėl Grey
neskiriamas nuolatiniu amba^
peštą, kaip anas traukinis.
sadoriu. Law atsakė, jog vy
Austrijoje ir Ungarijoje pran
cuzai karčiai atsineša į ame riausybei butą miela girdėti,
jei Grey apsiimti) visuomet
rikonus, kadangi amerikonai
ambasadoriauti. Bet visi tie,
reikalauja, idant rumunai ap
katrie žino buvusio užsieniu
leistą Ungariją.
sekretoriaus gabumus, visuo
Tuo tarpu rumunus paremia
met sutiks su dabartiniu sto
prancūzai ir už tai pakilę ne
viu,
sutikimai. Šiandie prancūzai
prie kiekvienos progos mėgina
JAPONAI PRATIESIA NAU
tą prikaišioti amerikonams.
JĄ KABELĮ.
TURKŲ VADAI BĖGA AZIJON.
Konstantinopolis, rugp. 15.
— Iš čia "Mažojon Azijon pa
bėgo H ai ii paša, buvęs laivy
no ministeris, ir Kritchelk Talatt, unijos ir progreso vadas.
TALKININKAI BIJOSI
RUMUNIJOS.
Rumunija yra kampinis
akmuo Prancūzijai.
Paryžius, rugp. 14.—Rumu
nijos veikimas Ungarijoje čia
pakėlė svarbų klausimą. Bū
tent: Ar talkininkam^ Rumu
nija labjaus reikalinga, ar Ru
munijai talkininkai.
Talkininkų sausžeminė poli
tika paremta ant Prancūzijos.
Nes Prancūzija, anot preziden
to WiIsono, yra civilizacijos
avanpostas Europoje.
Talkininkams neduoda ra
mybės šmėkla, kad rusai su
vokiečiais gali sudaryti bloką.
Gi jei prie to bloko prisidėtų
dar Ungariją, Austrija ir Bul
garija, tuomet tasai blokas bu
tų labai stiprus ir galingas.
Prancūzijos visa sausžeminė
politika — kuodaugiausia ir
stipriausia paremti Lenkiją,
Rumuniją, Jugoslaviją ir Grai
kiją. Ir tai tik Vokietijos ir iš
dalies Ungarijos ir Bulgarijos
lėšomis.

Tokyo, rugp. 15. — Žymie
ji japonai pramonininkai aną
dieną nusprendė islfcįgti kom
paniją su $25,000,000 kapitalu
su tikslu pravesti naują ka
belį tarpe Suv. Valstiją
ir
Japonijos.
jungtų
prie
rusų-vokiečių
kombinacijos. Tuomet pragaiš
tų prancūzams pirmoji apsiginimo linija.
Taigi talkininkų diplomati
ja šiandie deda visas jėgas,
kad Rumuniją pagauti į savo
rankas ir ant visuomet ją sutalkininkinti, ty. surišti su
talkininkais. Tais tikslais tad
šiandie rumunams ir daromi
visokie patenkinimai.
Amerikonai nenori suprasti
Europos politikos.
Kuomet rumunų armija bu
vo pradėjusi briauties Ungarijon, tas labai pradžiugino
prancūzų diplomatus.
Bet amerikonai atstovai tai
kos konferencijoje, nenorėda
mi suprasti tos "augštosios
politikos" Europoje, pirmieji
užprotestavo prieš rumunų
veikimą Ungarijoje.
Amerikonus išdalies parėmė
kaikurie anglai atstovai taikos
konferencijoje ir rumunų vei
kimas buvo sustabdytas. Tas
buvo
padaryta
priešingai
prancūzų norui.

BOLŠEVIKAI BAUGINA
ŽMONES NAUJUOJU
CARU.

IS CHICAGOS

Greičiausia bus bolševikiškas BUS SUAREŠTUOTI CUKRAUS] PROKURORAS DUODA VĖJO
POLICIJAI.
KROVĖJAI.
prasimanymas.
Londonas, rugp. 15. —Rusų
bolševikų valdžia bevieliu te
legrafu paskleidė žinią, jog
Rusijos monarcliistai Siberijoj
turėję susirinkimą.
Susirinkime nutarta Rusijos
sostą pasiūlyti kunigaikščiui
Romanovsky," kurs paeinąs iš
jaunesnėsės Romanovu dinas
tijos "šakos.
Depešoje pažymima,
kad
kunigaikštis priėmęs pasiūly
mą.
(Matyt, bus tai naujas bol
ševikų prasimanymas, kad su
kelti talkininkuose nepasiti
kėjimą Si beri jos valdžia).
TRUŠKINAMI BOLŠEVI
KAI ŠIAURINĖJ RUSIJOJ
Sunaikinta 6 bolševikų batalijonai.
Londonas, rugp. 15. — Ka
rės ofisas čia paskelbė, kad
rusų ir anglų kariuomenės
rugpjūčio 10 dieną ties upe
Dvina,
šiaurinėj
Rusijoj
(Archangelsko fronte), sunai
kino 6 bolševikų batalijonus.
Daugiau 1,000 bolševikų ka
reivių paimta nelaisvėn. Pa
imta 12 lauko anuotų i* dau
gelis kulkasvaidžių.
Rusų-anglą
frontas
ties
Dvina per 12 mylių pastumėtas pirmyn.
ninkai be jos negali apsieiti,
tad ir naudojasi proga.
Kuomet rumunai užėmė Bu
dapeštą, buvo laukiama, kad
talkininkai pakels
orotestą
prieš tokį pasielgimą.
Bet talkininkai nepakėlė
protesto. Pasirodė, kad rumu
nams Ungarijoje veikti duoda
ma visa valia. Rumunai ligšiol neatsakė net į pasiąstas
jiems talkininkų notas. Bet
talkininkai ir tame neatranda
nieko bloga.
Anglija su Prancūzija eina
išvien.
Ir kuomet šiandie ameriko
nai atstovai taikos konferenci
joje vis prieštariauja rumunų
veikimui Ungarijoje, anglai
su prancūzais veikia išvien
tuo žvilgsniu.
Jie būtinai nori sustiprinti
Rumuniją Ungarijos lėšomis,
ty. jos teritorijomis.
Dėlto
šiandie taikos konferencijoje
kuone visus Rumunijos, Len
kijos, Jugoslavijos ir Graiki
jos reikalavimus karštai pare
mia prancūzai su anglais.

Nors nežymiai, bet visgi yra
Illinois valstijos generalis pro
aišku, kad maistas atpinga, kuo kuroras Brundage vakar vienam
met vyriausybė pradėjo kampa susirinkime smarkiai sudrožė Chieagos policijai už jos nerangumą
niją prieš profiterininkus.
Truputį atpigo cukrus. Nes kaip ir apsdeidimą buvusiu rasinių riau
šiandie cukraus krovėjai (kurie šių metu.
Kaltina jis policiją, kad ta ma
daug cukraus palaiko sandeliuose)
bus suareštuoti. Laukia juos baus žai riaušininkų areštavo. Ypač po
mė piniginė arba kalėjimas už spe licija šalinosi areštuoti baltuosius
riaušininkus.
kuliacijas.
Del to apsileidimo šiandie baltą
Palengva nupuola kainos kiau
šiniams, sviestui ir daržovėms su ją gaujos išnaujo gali sukelti ko
kius negirdėtus-neregėtus daiktus.'
vaisiais.
Vyriausybė be kitko pienuoja
paimti savo rankosna maisto san
delius ir maistą, pigiai išparduoti.
ATRASTA

NUŽUDYTA
RIŠKĖ.

MOTE

Aną naktį Evanstone atrasta gat
vėje nužudyta moteriškė, Mrs. E.
L. \Vatkins, 45 amžiaus našlė. Ji
nai gyveno pas savo žentą.
Yra daugelis liudininką, gir
dėjusiu šauksmą
tuojaus
prieš
pusiaunaktį. Kai-kas yra matęs,
kaip nuo nužudytos bėgęs koks
vyras su kita moteriške. Bet nie
kas negali pasakyti, kaip atrodė
pabėgusiu.

merikonus su Europos politi
ka. Bet amerikonai nepasida žvilgsniu eina su prancūzais.
vė. Ir priešingai jų norui ru
Amerikonai neperkalbami.
munams buvo leista atnaujin
Amerikonai atstovai tečiaus
ti Ungarijoje veikimą ir užim
neperkalbami, nežiūrint pran
ti Ungarijos sostinę Budape
cūzų rūstumo. Nes amerikonai
štą.
mato, kad Ungariją skriau
Rumunija didžiuojasi.
džiama, kad vedama kokia tai
Rumunija šiandie skaitoma sukta politika.
x
kampiniu akmeniu Prancūzi Amerikonai atstovai, kiek
jos politikoje. Rumunija tą ge sužinota, reikalauja net, kad
rai žino ir todęl šiandie di- Rumunija už savo tuos darbus
džiuojasi. J i žino, kad talki- butų išskirta iš tautų sąjungos

SUIMTAS

ŽMOOŽUDIS.

Metropolitan State bankoj, 35ta ir Halsted gat., praeito kovo
mėn. plėšikai mirtinai pašovė kasieriaus pagelbininką Bigelį, lie
tuvį. Šitas nuo žaizdų mirė.
Policija pagaliaus žmogžudį su
gavo New Yorke. Jis yra Quigley
Bus parvežtas Chicagon.
PARDAVINĖS
ŽINĖTI

TIKĖTUS
VA
GATVEKARIUS.

Gatvekarių konduktoriams šian
die yra daug sunkenybių su cen-*
tais, kuomet leista kompanijai už
važinėjimą imti nuo žmonių po 7
Nužudyta moteriškė bjauriai su centus.
Gatvekarių kompanija tad pa
badyta kokiuo tai mažu aštriu įrankiu. Turi apie 40 žai? aį viso gamins tikėtus ir tuos po visą mie
kio didumo. Policija tvirtina, kad stą pardavinės žmonėms. Tuo kenųžudytoji desperatiškai kmrGJn:j4H* norima palengvinti kum1uk1<
si už gyvybę.
riams.
Savo keliu miesto valdyba jau
Evanstono ir Ohicagos policija
perkrečia visą šiaurinę miesto da- padavė teisman prašymą išduoti
'injunetion' prieš kompaniją, ka"d
lį.
ji negalėtų nu*o žmonių rinkti 7
STUDENTO ŽMOGŽUDŽIAI centų.
Jei ''injunetion" bus atsakyta,
DAR NESURASTI.
tuomet miestas imsis kitokių prie
monių.
Policija suareštavo daugelį intariamų piktadariu sąryšyje su
TAUPYTI
TRANSnužudymu studento Wilsono ties PATARIA
FERIUS.
Marquette parku praeito sekma
dienio vakare.
Kai-kurie
angliški laikraščiai
Tos tragedijos liudininkai tar pataria žmonėms, važinėjantiems
pe suareštuotų intariamų jaunų gatvekariais, gautų transferių ne
vyruką negalėjo pažinti ir nei į mesti, bet juos rinkti. .
vieną nurodyti.
Nes, sako, kartais teismas galės
Taip toji žmogžudystė kol-kas priteisti, kad kompanija perimtus
ir neišaiškinta. Bet policija vei 2 centus už važinėjimą gatveka
kia. I r tikisi piktadarius suimti. riais žmonėms sugrąžintų.
Sako, tam tikslui gauti transfeTEISĖJAS
NUBARĖ
PRISIE riai bus geriausias paliudijimas,
kas kam priguli.
KUSIUS
TEISĖJUS.
Vakar teisėjo Hugo Pam bute BUSIĄ PIGESNĖS AVALL
buvo teisiamas William Lardner.
NĖS.
Jis buvo kaltinamas vogime dra
Boston, Mass., rugp. 14. —
bužių Butler Brothers krautuvėje.
Kuoaškiausia prirodyta jo prasi Skūrą pirkliai ir avalinių fa
brikantai prieš grand jury liu
kaltimas.
Bet prisiekusieji teisėjai po pa dydami pragyvenimo pabran
sitarimo atnešė nusprendimą ''pa gimo reikale pažymėjo, jog
per metus laiko avalinės išnau
teisintas. ' '

Teisėjas Pam tuo nusprendi
mu baisiai įsižeidė. Prisiekusiems
teisėjams tad jis t a r ė :
" J ų s galite tuojaus eiti žemyn
ir atsiimti savo užmokestį. Aš ne
P i r m i a u a n g l a i n e k a i p žiū reikalauju, kad jųs čia sėdėtumėte
T i k p o to p r a n c ū z a i p r a d ė 
Prancūzijos sugalvojimai.
ilgiau. J ų s netinkate but teisė
j o *' s u p a ž i n d i n t i " a r č i a u a- r ė d a v o į slavių v i e š p a t i j ų r e i 
Prancūzijos v i s a s - t r o š k i m a s
k a l a v i m u s . B e t š i a n d i e jie t u o jais."

susilaukti stiprios Lenkijos ir
stiprios Rumunijos. Jei tas
įvyktų, tuomet vokiečiams nebutų leidžiama susijungti kuo
met nors su rusais. Taigi Len
kija ir Rumunija
ateityje
Prancūzijai butų pirmoji apsiginimo linija.
Čeko-Slovakija, Jugoslavija
ir Graikija butų antroji apsiginimo linija.
Jei Rumunija pasimestų nuo
[talkininkų, tuomet ji prisi

No. 192

jo atpigsiančios.
Londonas, rugp. 14. — Yorkshire distrikte pasibaigė 200,000 anglekasių streikas. Dar
bininkai nusprendė atnaujinti
darbus.

Prisiekusieji teisėjai tuojaus ap
leido teismo butą.

40,000 ŽYDŲ NORI ATKELIAUTI AMERIKON.

ir prispausta finansine iv
ekonomine šlėga.
Bet, sakoma, kad rumunai
nieko nedaro iš tų grūmojimų.
Jie žino, kad prancūzai su
anglais nesutiks stoti prieš
Rumuniją. Nes ji yra reikalin
ga Prancūzijos reikalams.
Bepig šiandie Rumunijai
šiaušties.

Copenhagen, rugp. 14. — Iš
Varšavog pranešta, kad tenai
40,000 žydų prašę leidimo
iškeliauti Amerikon, j
Spėjama, kad iš eentfalinės
Europos daug žmonių norės
keliauti Amerikon.
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

Penkiadienis, rugp. 15 1919

DRAUGAS
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adresas. Pinigai geriausia siųsti išperkant krasoje ar exprese "Money Order" nuinikacijos su Lietuva, kurios
arba įdedant pinigus \ registruotą keliais
reikalingoji
parama
laišką.
plauktų.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. Reikia Amerikoj Lietuvos
atstovybės. Ji su Amerika su
1800W.46thSt., Chicago,
Telefonas McKinley 6114
tartis galėtų daryti. Galėtų
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiimmiiiiiiiiiii daryti pastangas gauti Ameri
kos valdžibs sankcijos Lietu
vos valstybės notas, bondsus
amerikiečiams parduoti. Ir čia
pramatome tuos milijonus, ku
rie Lietuvos sustiprinimui ga
lėtų eiti.
Aukomis viešuosius lietuvių
tautos reikalus aprūpinti mes
parodėme, kiek galime. Tad
nei savęs, nei už vis mūsų bro
liu užjūry neapgaudinėklme.

"DRAUGAS"

i

"DRAUGAS"

Geriau Apsiskaitliuokime.

Užeina kalbos apie Lietuvą.
Apie patrijotinį pasišventimą
kalbantį noriai žadame Lietu
vai ir savo kraują, ir gyvastį.
Apie tai neabejotina, jeigu tik
tani tikros sąlygos susidarytu.
Tokia pat dvasia kalbame apie
aukas Lietuvai. Kitaip neža
dame, kaip milijonus.
Per penkerius metus Ameri
kos lietuviai vien apie milijo
nines aukas tekalbėjo ir po
šiai dienai tebekalba. Tomis
klibomis mes užjūrio brolius
suklaidinome. Jie tikėjo mušu
kalboms įr milijonais paramos
laukė. Padarėme skriauda. Per
penkerius metus mes vos tik
milijono puse aukų tesudėjome.

i

I

!

Intikinome Lietuvos vyrus
apie savo milijonus ir jie vil
tingai tolygius pienus darė.
Daugelio reikalą aprūpinimą
ant mušu pečių uždėjo. Atsi
šaukimai pagelbos vieni po
kitam skrenda ir Vis pažymi,
kad amerikiečiuose jų vienati
nė viltis. T Ų Lietuvos reikalu
begalės, o pas mus tariamąją
milijoną nesiranda. Visus rei
kia aprūpinti; reikalaujama
desėtkais,
šimtais tūkstan
čių, o amerikiečių
fonduose
tik kelios dešimtys tūkstančiu
besimaišo.
P e r kelius metus rinkliavos

ir aukojimo save pažinome.
Pas mus daug potencijalią pa
jėgų ir ištekliaus, bet praktiš
kuoju daviniu prie dabarties
apystovų milijonų nesudarysi
me, nors juos galėtume duoti.
Turėsime tenkintis desėtkais,
šimtais tukstančią, kaip da
bar dalykai stovi. Tuo tarpu
turime dairytis priemonių, ku
riomis prie mūsų tikrai gali
mos suteikti Lietuvai paramos
prieiti galėtume.
Valstybė negali svetima pa
rama gyventi. Tas jai pačiai
nesveika. ' J i turi iš savęs sa
vus reikalus tenkinti. Lietu
vos valstybė turi iš savęs už
silaikyti, amerikiečiams sulyg
išgalės padedant. Lietuvos val
stybei sunku iš savęs visus rei
kalus tenkinti, nes kraštas,
Žmonės karės nualinti. Kaip
Lietuvos žmonės ištekliaus tu
rės, tuomet ir valstybė jo tu
rės.
Jaučiame, kad Amerikos lie
tuviai negali ir neįstengia Lie
tuvos valstybes reikalų ten

Nežino Tikėjimo.
Šiomis dienomis mirė žino
mas multi-inilijonierius, ^plie
no karalius", Andrius Carnegie. Mirdamas turto paliko
penkis šimtus milijoną dolierių. Apie tiek pat turto jis
buvo išaukojes labdaringiems
ir apšvietos reikalams. Bet ne
apie tai dalykas.
Mirusį reikia laidoti. Kas
laidos, kuomet nežinia kokio
jo tikėjimo butą? J i skaitė
protestonu. Pas protestonus
sektą-sektelių pilna. Ar Carnegie ją nesupaisydavo, ar ma
žai indomavosi, bet jis rėmė ir
prigulėjo kelioms
sektoms,
(iyvenimas jį sustumė su kongregacijiniais ir presbetirejonais protestantais. Jų parapi
joms daugiausia aukojo. Šei
mynos ir namiškių tarpe irgi
toks pat neišskyrimas.
Laidotuvių apeigas atlikti
apreiškė pretenzijų ir viena, ir
kita sektą. Negalėjo pasida
linti, (laiu gale susidarusį painą stovį išrišo tuomi, kad
apeigos butų sudėtinos.
Pažymime tai kaipo kuriozą
iš ne kataliką gyvenimo tar
po.
Šakiai. Prieš karę tai buvo
nežymus miestelis, bet dabar
perkėlus apskritį Šakiai suju
do, sukruto. Dėka pasižymėju
si darbininkams čion sutverta:
Kri. Darbininkų draugija, Pa
vasarininką kuopa, Kooperaty
vas, Pramonės dr., vaikams
prieglauda. Šalę krikščioniškų
draugijų, darbuojasi koopera
tyvas " V y t i s " ir pramonės
bendrovė " V i e n y b ė " susitvė
rusi be skirtumo tautos ir ti
kybos pamatais. Tik nelaimė,
kad išskyrus keleto krikščio
nių, priguli prie jų vieni žy
dai.
« Pipiras.
Kybartai ir Naumiestis. Ky
bartų komiteto pirmininkas
Kazys Kačenauskas, pasirašy
damas slapyvarde "Obuolys'
atsiuntė mums laiške, kuriame
rašo: " T a s nedaro klaidų,
kas nedirba; taip ir man atsi
tiko.' ' Naumiesčio Komiteto
pirmininkas J . Pakalka taippat atrašė laišką, kurio bet-gi
neskelbsime. Girdėjome, kad
šis antrasis atsisakęs nuo uži
mamos vietos.
" L a i s v ė , " Kaune.
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Pirmoji Valstybes Vidaus
Paskola.
Piliečiai! Lietuva kuria lais
vos, demokratingos, nepriklau
somos valstybės
gyvenimą.
Amžiai verguvės ir ilgi sun
kaus karės metai baisiai su
naikino mūsų gimtąja šalį. Vi
si valstybės rūmai, visa jos
organizacija tenka statyti ant
griuvėsių ir degėsių visai nau
jai. Visam tam darbui reikia
daugybės lėšų.
Negana to, kad visa kuria
ma ir tvarkoma naujai iš pat
pamatų.
Tenka dar ginti šalis nuo
priešininkų, kurie veržiasi į ją
iš įvairių pusių, — REIKIA
VESTI KARAS. Gi karui ve
sti dar daugiau reikia išleisti
pinigų, negu valstybės vidaus
gyvenimui kurti ir tvarkyti.
Visiems tiems reikalams val
stybė neužtenka lėšų ir jos su
renkamų mokesnių. Reikia ne
užmiršti, kad karas kitose ša
lyse pasibaigęs, pas mus dar
tebeina, kad pats mokesnių
rinkimas nėra dar kaip rei
kiant sutvarkytas. Dėlto mo
kesnių surenkama daug ma
žiau, negu jų turėtų būti. O
VIS TIK LĖŠŲ VALSTYBEI
KURTI IR J O S LAISVEI
BEI NEPRIKLAUSOMYBEI
GINTI VYRIAUSYBĖ TURI
SURASTI.
Tokios didelės ir tokios tur
tingos valstybės, kaip Prancū
zija, kaip Anglija, kaip Ameri
ka, neužteko karui savo lėšų ir
turėjo skolintis. Tuo labiau
nenuostabu, kad ir Lietuva,
būdama taip sunkiame padė
jime, negali apsieiti nesiskolinusi. Todėl Vyriausybė yra
priversta ieškoti paskolos.
Skolintis pinigų galima ar
ba svešiose šalyse, arba pas
save namie, pas savo piliečius,
kitaip sakant, galima daryti
arba užsienių, arba vidaus pa
skolą. Vidaus paskola yra tuo
geresnė, negu užsienią, kad ša
lyje neantplusta daugiau pini
gų iš svetur ir todėl pinigai
neina pigyn, o pertat gyveni
mas brangyn; kad už pasisko
lintus pinigus mokamieji pro
centai nėra išvežami svetur, o
yra išmokami savo pačios ša
lies piliečiams, ir dėlto šalies
turtas nėra mažinamas, tik dar
didinamas.

mis, po 10,000,000 kiekvieną;
bonų yra didumo: po 100, po
250, 500, 1000 ir 10,000 markių
(auksinų). Bonai yra bevar
džiai, bet didžiuosius bonus,
pradedant nuo 1000 markių,
pirkėjas norėdamas gali įrašydinti savo vardu.
Valstybės Iždo bonus Val
stybės Banką ir visos Valsty
bės Iždinės priima saugoti be
jokio atlyginimo.
Vyriausybė, leisdama pasko
la, garantuoja (apsaugoja) ją
visu valstybės turtu.
Visiems, kas nusipirks Val
stybės Iždo bonų, vyriausybė
po metų arba po pusės metų,
kaip kas bus įsirašęs, išmokės
atgal visus jų dabar įmokėtus
pinigus lig paskutinio skatiko
ir be to dar tuojau, išduodama
bonus, užmokės procentus.

Piliečiai, mūsų jaunieji vy
rai stovi fronte su ginklu ran
koje ir perka tėvynės laisvę
savo krauju ir savo gyvybe.
Mūsų visų, vis tiek, ar kas
kalba lietuviškai, ar lenkiškai,
ar žydiškai, ar gudiškai, yra
šventa pareiga, jei jau ne gin
klu, tai bent savo turtu lemti
valstybės kūrimą ir jos nepri
klausomybės gynimą.
Piliečiai, remkite tėvynės
laisvę! Pirkite Valstybės vi
daus paskolos bonus.
M. Šleževičius, Ministeris
Pirmininkas.
Kar. Merkis, Krašto Ap
saugos Ministeris.
S. Kairys, Tiekimo ir Mai
tinimo Ministeris.
Leonas, Vidaus Reikalų
Ministeris.
Tūbelis. Švietimo Mini
steris.
Jonas Vileišis, Finansų
Ministeris.
J. Paknys, Darbo ir Socijalės Apsaugos Ministeris.
L, Noreika, Teisingumo
Ministeris.
M. Soloveičikas, Ministe
ris be portfelio. Žydų
Reikalams.
Sunkus, Prekybos ir Pra
monės Ministeris.
V. Čarneckis, Susisiekimo
Ministeris.
A. Stulginskis, Žemės Ukio ir Valstybės Turtų
Ministeris.
J. Šernas, Ministeris be
portfelio.
T. Petkevičius, Ministerių
Kabineto reikalų
Vedėjas.
Kaunas, liepos 12 d., 1919 m.
*'Lietuva/'
Kaunas.

Uo Heckel'į. Šis tuom tarpu
labiau rūpinosi darwimsmo
įgyvendinimu į visuomenės
galvas, negu mokslišku ištyri
mu painių gamtinių klausimų.
Kuomet Darwinas prirodi
nėjo, kad gyvulių ir augalų
veislės keičiasi, tuomet Haec
kel'is praplatino tą mintį ir
sakė, buk negyvoji medžiaga
savaimi virsta gyvybe. Visas
gamtamokslio prityrimas prie
šingai rodė. Bet Haeckel 'Is
labiausiai norėjo įtikinti žmo
nes, buk Dievo nėra. Tam tik
slui reikėjo sakyti, kad ir gy
vybė atsirado be Dievo prisi
dėjimo. Todėl Haeckel'is taip
ir tvirtino, nors gamtos faktai
ir teisės rodė priešingai.
Darwinui
nepatiko,
kad
Haeckel'is per drąsiai atsi
traukia nuo gamtinio prityri
mo, betarnaudamas savo my
limoms svajonėms. 1868 m.
Darwinas rašė Haeckel'iui:
4
'Your boldness makes me
sometimes tremble" (Tamistos drąsa kartais padaro, kad
aš drebu).

To žmogaus prigimtis labiau
tiko agitatoriui negu raokslinikuL Kaipo agitatorius jis
pasižymėjo
sustiprindamas
Vokietijos laisvamanių sąjun
gą (Freidenkerbund) ir šauk
damas, kad vokiečiai trukšmingai atsisakytų nuo prigulėjimo
prie kokios nors bažnyčios.
Jis taip-gi dalyvavo ir poli
tiškame trukšme. 1914 m. jis
pasirašė tarp kitų kelių dešim
čių Vokietijos profesorių tvir
tindamas, kad vokiečiai gerai
padarė užimdami Belgiją. 1916
metais jis trukšmingai kaltino
vokiečių kanclerį von Bethmann-Hollweg'ą, už ką tas
bandė susitarti su Anglija.
1918 m. Haeckel'is peįkė visą
vokiečių tautą už "klaidingą,
idealizmą," kuomet ta tauta
parodė įtikint augštoms Ame
rikos prezidento Wilsono min
tims išreikštoms keturiolikoje
žinomų punktų.
Trumpai sakant E. H. Haec
kel 'is buvo fanatiškas krikščio
nijos priešas,
pasekmingas
agitatorius ir mažas moksli
ninkas.
J o nuopelnų moksle nežymu.
Jo veikalais sustiprėjo materi
jalizmas, kuris Vokietijoje pa
gimdė spartakus, Rusijoje bol
ševikus. Kai-kurie jo raštai ta
po įšversti į penkiolika įvairių
kalbų ir penkiolikoje įvairių
tautų prisidėjo prie sąžinės susilpninimo, žiaurumų padrąsi
nimo.
Garsus buvo Haeckel'io var
das, bet aš nenorėčiau tokio
pragarsėjimo, kurio vaisiai
vien blogi.

katalikiikoįo veikimo instruk
torium. Su keliais pagelbininkais jis važinėja po įvairias
vietas Seinų vyskupijoje ir
daro socijalius kuršę.
Seinų Seminarija nebeveikė
nuo 1915 iki 1918 m. Tik po
keturių metų pertraukos ji vėl
atsidarė. Tai-gi vyskupija per
ketverius metus buvo be ku
nigų prieaugliaus, o mirtis ne
siliovė veikus ir jų tarpe.
Dabar reikia daugelio kuni
gų seminarijai vesti, reikia ir
į kariuomenę/ kapelionų, todėl
vietomis kunigų nepritenka ir
parapijoms.
Marijampolės
vienuolynas
vienuolyniškai gyvena ir važi
nėja su rekolekcijomis. Novicijato vedėjas yra tėvas Jo
nas Totoraitis istorijos moks
lų daktaras. Parapiją veda t.
Vincentas Dvaranauskas, teo
logijos magistras, buvęs Sei
nų seminarijos profesorius ir
vice-regensas. Tame vienuoly
ne taip-gi darbuojasi tėvas
Rėklaitis, teologijos dakta
ras, buvęs Mohylevo metropolitinėje seminarijoje 6v. Raš
to profesorius. Buvęs Veiverių
seminarijos prefektas kun. Pi
jus Andziulis yra taip-gi ma
rijonas. Ten pat yra tėvas
Justinas Navickas, teologijos
magistras. Į Marijampolę taip
gi grįžta iš Šveicarijos teolo
gijos daktaras marijonas Ig
notas Česaitis. Drauge su tais
kunigais atgijusiame Mari
jampolės vienuolyne dirba ke
letas brolių.
Petnyčioje 25 Liepos 1919
m. į Lietuvą iš Londono nu
važiavo į Lietuvą, gangreit,
Benediktas Andruška.

Savo pažiucas skleisdamas
Haeckel'is tvirtino, kad negy
voji medžiaga virsta moneromis, t. v. daiktais dar nesančiais celintėmis ir neturinčiais
gyvybės branduolio, ir kad
paskui tos moneros tampa
kaskart augštesniais organiz
mais ir galutinai žmogunri.
Haeckel'io moneros buvo tik
jo paties galvoje. (Jamtoje-gi
monerų nebuvo ir nėra taippat, kaip nėra ir nebuvo aitva
ro arba slibino. I r Lietuvos
pasakų aitvarai ir Haeckel'io
moneros vienaip yra fantazi
PLUOŠTAS ŽINIŲ IŠ LIE
jos išsapnuoti padarai. Kas
TUVOS.
norėjo, kad butų kam nešti pi
SV. KAZIMIERO AKA
nigus be darbo, tas pramanė
Įdomių katalikams.
DEMUA.
aitvarą. Haeckel'is norėjo, kad
MIUMI tėvynėje 1915 siautė
butų perėjimas iš negyvos me
karas, 1916 raupas, 1917 krauJ a u trylikti metai kaip gy
džiagos į gyvybę dėlto pramaligė mažai menkesnė už kole- vuoja, Šv. Kazimiero Vienuoly
nė monerą.
rą, 1918 ir 1919 — šiltinė. J i nas. Per tuos trumpus mete
Visi gamtininkai prieš sura- dar vis nesiliauja, tik pasimai lius vra Baug daug nuveikęs.
siant tiesą naudojasi spėlioji no vietomis pilvinė, vietomis Lietuviai, ypač tėveliai, turi
mais. Tie spėliojimai vadinasi dėmėtoji.
turėti už didelę garbę, kad ja- •
ipotezomis. Skirtumas tarp
Seinų vyskupijoje mirė ši me randasi pradinė mokykla,
Haeckel'io ir rimtųjų moksli tie kunigai lietuviai. J. Stau o svarbiausia, kad yra augštoninkų buvo tas, kad jis savo gaitis Panemunėje 1915 m., ji (High School).
spėliojimus skleisdavo žmo Valaitis Zapyškije, Žaliauskas
Šį metą daug vaikelių už
nėms kaipo faktus, o kiti mok Garliavoje ir A. Radusis Šila baigė pradines mokyklas. Da
slininkai to nedaro. Kas neat vote 1917 metais. V. Kurti bar jiems rupi į kokią įstoti.
skiria spėliojimo nuo fakto, naitis ir S. Leonas Lukliuose Mergaitėms yra geriausi ir
tas prisilaiko klaidingo budo mirė 1918 metais.
naudingiausi ąugštoji mokyk
ieškaut tiesos.
Mokslininkai
Šiaip gyvenimas persivertė la, t. y. Šv. Kazimiero Akade
sako, kad tai yra klaidinga augštyn kojomis. Pinigas be mija. Yra labai gražioj vietoj,
metodą. Kas prisilaiko klai vertes; juomi niekas nepasigi- švariai užlaikoma, tyrame ore.
dingos metodos moksle, tas ria. Už gorčių javų, svarą la Tėveliai, neklausykite kokių
Tad Vyriausybė leidžia pir
klaidą randa vietoje tiesos.
mąją, vidaus paskolą 30,000,000
šinių, už 10 kiaušinių gali ir patarimų nuo žmonių, nes jie
(trisdešimts milijonų) markių
Savo pažvalgoms patvirtinti reikalus atlikti ir darbininkų gali ir užvydėti. S a k o : " k u r
(auksinų) trumpam laikui po
Haeckel vartodavo netik ne gauti.
ten leisi, ar nori kad tavo .
moksliškų bet ir nedorų prie
4% poncentų.
Suvalkijoje dar nebuvo ba duktė išeitų į vienuoles f' * T a s
Valstybės fždas paskolos
monių. Betviįtindamas žmo do, nors pavieniai žmonės, iš kurs taip sako, negerai sako.
gaus paėjimą nuo beždžionės tisais mėnesiais mito vien bul Nei vienos mergaitės neverčia,
bonus leidžia trimis serijo
Haeckel'is bandė tą prirodyti vėmis. Miestuose, Vilniuje ir bet jeigu yra Dievo pašauki
negimusio vaisiaus, arba em- Kaune, vargas.
mas, tai ar ten eisi ar kur ki
jų tarp lietuvių. Tai-gi jo įtek
brijono išvaizda. Su ta pačia
Dvasiškijoje daug atmainų. tur, vis tas pal? Tai-gi, tėve
mė ant lietuvių kultūros yra
kliše, arba kaip Amerikoje sa Seinų oficijalu, t. y. artyliai, sumąstykite gerai ir nie
gana didelė, nors kenksminga.
ko, kotu, jis atspauzdė du pa- miausiu vyskupo padėjėju, yko nelaukdami leiskite savo
Dėlto mums išrodo, kad mus
P
j
Pa
visuomenė turi žinoti, kokis "te>\iAm. ° T ™ f ^ °
" ra kun. Aleksandras Grigai dukreles, neieškokite kitų augras
zmo
aus
I * "
S
embrųonaa, tis. Jis bando p ^mainas dary štų mokyklų, nes jos yra sve
Subatoje, rugpjūčio 9 d., buvo tas žmogus.
po kitu "beždžionės embrijo ti. Marijampolės
dekanatas timos. Tėvynė iš jų nedaug su
1919 m. Vokietijos mieste Je
Erast Heinrich Haeckel bu nas." Skaitytojai stebėjosi tų
na mirė E. H. Haeckel. Mes vo prūsas. Jis gimė Potsdame dviejų embri jonų panašumu. padalintas į tris dekanatus, silauks inteligentijos. Butų, tė
Naumiesčio į du. Didžiosios veliai, didelė sarmata, jeigu
turime jį paminėti nes lietu šalę Berlyno vasario 16 d., Jiems neparėjo į galvą, kad
parapijos taip-gi dalinasi. Iš nuo j o s šalinturaėtės turint to
vių materijalizmas visose sa 1834 metais. Jis baigė medici profesorius pasityčiojo iš skai
Prienų parapijos žadama iš kią gražią, kaip Šv. Kazimiero
vo išvaizdose: civilizuotas so- nos skyrių Berlyno universite tytojų, nuimdamas tik vieną
skirti dvi nauji. Aleksote ir Iš- Akademija ir dar lietuviškų
cijalizmas ir žiaurusis bolše te ir ėmė gydytojauti. Iš jau paveikslą nuo vieno daiktp, o
laužoje, bet kunigai dar ne seserų vedamą. Tik džiaugtis
vizmas, mokslus išėjęs tikėji nų dienų jis turėjo gana dideli išduodamas tą kaipo du skir
paskirti. Didvyžiuose jau su ir didžiuotis galime. Rudenyje
mo neapkentimas, veidmainy- palinkimą
prie
tyrinėjimo tingu dalyku.
sidarė parapija. Žvirgždaičiuo gerb. seserys atidaro akademi
bė,
pasivadinusi "tautiško gamtos. Iš pradžių buvobeužHaeckel'is priklausė prie tos se, vietonNaumįesčioSlabados, joje biznio skyrių, Business
mis" pažiūromis, ir pats tam siimąs augalais, bet ilgainiu
žmonių rųšies, kurie gamtos yra parapija. Klebonu ten y- CoEege. Ifurie tėvelių neišgalė
siausias * bedieviškas fanatiz perėjo prie tyrinėjimo gyvu mokslą nori padaryti įrankiu
ra kun. Pranciškus Eadžiunas. site JeUti dukreles į augžtesnę
mas, beveik per keturiasde- lių. Dar neturėdamas 30 metų, bedievybei platiuti. Tuom tik
Barzduose klebonas kun. An mokykla, tai bent į Business
šimts metų Amerikoje ir Lie jis tapo zoologijos profesorium slu jis parašė knygą "Weltanas Petrauskas. Nuo Ilguvos College leiskite.
1
tuvoje maitinosi Haeckel 'io Jenos universitete.
traetsel," t. y. pasaulio mįs parapijos atsidalino Sutkai.
Eikite visos mergaitės .sutį.
raštais.
lės.
Toje
knygoje
jis
bando
Haeckel'is buvo dar visai
Ten klebonauja kun. Stanislo tarrusįos uwira|yti į Sv. Į£a,
Retas krikščionijos priešas jaunas, kuomet 1859 metais prirodinėti, buk gamtoje nėra vas Riauba;
Paažerėliuose, zimiero Akademija ir kas no
lietuvis pats skaitė vokiškus Darwin'as pragarsėjo sakyda tikslingumo. Taippat jis tvir kitaip vadinamuose krinkuose rės užmesti kokius užmetimus,
Haeekerio veikalus. J o mintys mas, kad gyvij daiktų veislės tindavo, buk žmogus neturys ant Nemuno kranto klebonu atsakykite: kaip tie didvyriai
į lietuvių galvas dažniausiai nėra pastovios, o mainosi. Tą dūšios, *ir buk psichologijos yra kun. Brundzą, Alksnėnuo ėjo ginti savo tėvynės, gyvas
patekdavo per rusiškus ir ang Darwj.no
pažiūrą
pagriebė mokslas tesąs tik fizijologijos se kun- Astrauskas.
tis atidavė už savo taųty, taip
liskus vertimus arba perpąsa- Hfceckel'įs ir ją platino viso- dalis. Visuose tuose pasaky
Kun. Jonas Valaitis, kuris ir mes mergaitė* stojam' į į*.
kojimus. Traukdamas žmonių mis jėgomis bei visais budais, muose nebūdavo rimtų priro karės pradžioje buvo Prienų, Kazimiero Akademįja, neiešprotus ir širdis žemyn Haec kol tik buvo gyvas. Už tą. pa dymų, bet būdavo daug smar-, vikaru, dabar yra Pakuonio kodamos jokių svetimų mp,
keri* rado gana daug pasekė- J sišvontimą "Danvin'a^ brangi* kunio ištarime.
' klebonu. Jis tapo pafekirtat bywu.
Ali - '
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so $4.85.
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DRAUGAS

rankas. Didžiai publiką prijuo veikienė, S. Moskunas, J. Va- išpažintį ir taippat ėjo prie
Užtigariraal gal atsl
tikt n»tiketai — bokite
kino pasakodamas apie seniau ranaškas.
Komuaijes. Tame labjausia
prisirengę.
Lietuvoje gyvuojančias varto
pasižymėjo paaugusieji vaikai
Smulkių $1.35.
tojų bendroves, žydų krautuir mergaitės, o labjausia vy
greit nutildo »kamm<>
Viso $18.35.
1
nuo iumuAimn. nnci,---,..-..,..
, & j v e s į r lietuvių atsinešimą j jas.
grejnd Imu ir miaukimu.
Gražus išvažiavimas ir tėvy čiai ir vytės, beveik visi ėjo
Zlurakite, kad butu
prie
Komunijos,
tuo
padidin
su INKARO ženklu!
MELROSE PARK, ILL.
tis sudainuoja keletą dainelių. Ragino lietuvius prisidėti prie nė atminta.
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
Medelis.
Galima gaut vlaoce
AKIŲ SPECIJALISTA8
dami iškilmės svarbą.
aptiekose ui 35c ir 65c
L. Pr. Bendrovės, perkant jos
Aukų surinko $58.07.
arba ttaiaiuKUnt nuo
Patarimas Dykai
Labdarybės 9 knopa turėjo
Tai gražus, prakilnus to
F. A D . RICHTBR A
COTveria L. G. dr-ją. Duoda šėrų, kiek kas išgali. Nors sa
SIOUX CITY, IOWA.
Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto ik!
326-330 Bro.dw.,, Mew Tark
jaunimo pasielgimas. I r jiems
mėnesinį susirinkimą rugp. 10 pakelt klausimus. Vienas iš kė apie kitas bendroves ne
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
4649
S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
d., italų bažnytinėj salėj. Svar būrio (bolševikas) duoda klau kalbėsiąs, bet apie Prekybos
Rugpjūčio 7 d. pas mus at tai naudinga, o ypač mažu
Telefonas Tardą 4817
styta labdarybės reikalai.* Čia simą; esą, kame dalykas! kiek Bendrovę pasakė publikai ne silankė su prakalbomis iš Ak- čiams, kurie pirmą kartą arti Parsiduoda Ideališkas namas—ge
Telefonas Boulevard 6487
riausia
transportacija,
5
kambarių
randasi našlaičių ir našlių. laiko atgal tas pats vedėjas sveiką juoką, kuris daugumui ron, OUio, kun. A. Janusas. nosi pri Dievo Stalo.
mūrinis bungalow, viduj ąžuolo ir
Pasibaigus Mišioms, vaiku grindys, šiltu vandeniu šildoma, elek
Nors mūsų maža kuopelė, bet P. L. sykiu su visais tvėrė R. nepatiko, nes lietuviams abi Kalbėjo ketvergo vakare, Prašelpia tris moteris našles. Tar Kryžių ir sakė, jog beparty- B-vi yra lygiai naudingos ir kalbošna prisirinko pilna salė. čiai turėjo bendrus pusryčius tros šviesa ir gazas, stucco garadžiur.
cementinės gindys. Atsišaukite pas
Lrr.M.T.Strikol'i$
I. P.
tasi, kaip atsišaukti į vietos vis, o šiandie jau kitą kryžių geros.
Kalbėjo apie Lietuvos praeitį ir po to ramiai išsiskirstė į savininką: 6643 So. Wabash ave.
LIETUVIS
Dalyvavęs.
lietuvius, kad jie prisidėtų tveria. Mat ir tam bolševikui
ir dabartinį padėjimą iš politi namus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OLEVELAND, OHIO.
prie Labdarybės.
keistai atrodė. Ant to L. jam
nio ir ekonominio atžvilgių.
1757 W. 47th St., Chicago, UI.
ČIA JŪSŲ PROGA!!
BINGHAMPTON,
N.
Y.
Ofiso
Telefonas Boulevard 160
P-lė Agota Mažeikaitė susi atsako, kad jis tada nežinojo,
Nurodinėjo priešus, kurie kė
Namų Telefonas Seeley 420
Lenkai dūksta.
Parsiduoda pigiai grocęrnė ir kenrinkime įstojo į Garbės Na ką darė, o dabar tai Chicagos
sinąs ant Lietuvos. Gražiai
džių storas prie pat mokyklos; pui
Rugpjūčio 7 d. buvo koncer ki apielinkė del tokio biznio; biznis
rius, įmokėdama 60 dol., o li daktarai pamokino, kaip dary
nurodinėjo iš ekonominio at
——5$
Kaip jau žinoma, Clevelando žvilgio praeityje, dabartiniam tas. Rengė L. Vyčių 31 kuopa. yra išdirbtas per keletą, metų ir eina
kusius vėliau prižadėjo. Į Gar ti. Ant tokio pasakymo kilo
gerai; priežastis pardavimo patirsite
Dr. I. E. MAKARAS
bės Narius taip-gi žadėjo sto didžiavais išjuokimo trukšmas. lietuviai rugpjūčio 3 d. suren laike ir ateityje. Jeigu mes Gražiai dainavo bažnytinis ant vietos. Atsišaukite pas savininką
Lietuvis
Gydytojas ir Chirurgas
sekančių antrašu:
ti Barbora Naudužienė.
Dar priduria, kad kur tada gė manifestaciją su ukrainie darbuojamės už neprigulmybę cboras, o 4 mažos mergaitės
Ofisas: 1741 W. 47th Street
trimis
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9.
čiais.
Tai
pamatę
mųs
ponai
Aug-ust
Grigas,
Lietuvos, tai turime I r apie
dainelėmis padžiugino.
Susirinkime aukojo: po 1 tvėrė,'jau išnyko nieko neveik
Telefonas: Boulevard 3480.
braciškiai
pradėjo
baisiai
ne
Rezidencija:
4515 So. Wood S t
dol.: M. Janušauskienė, A. Ma damas.
pramonę apsirūpinti. Kad ir Vis tai nuopelnai vargoninin 3518 Wallace St., Chicago. UI.
Telefonas: Yards 723.
rimauti. Sušaukė susirinkimą politiškai busime laisvi, jeigu ko p. Stelmoko.
žeikaitė, B. Budas, J. NorviAnt to jam pradėjo spirgin
Studentas J. Stanislovaitis UIIIIlllHHIllIIlHIlliltHtHlltlIHIlIlIIlIlIlII
das 60c. Su smulkesnėmis vi ti S. Gadeikis, prirodinėdamas ir nutarė, kad lenkų draugijos nepasirūpinsime pramonės pa
arba zvionskas nelaikytų nei imti į savo rankas, busime davė paskaitą apie muziką.
so $4.85.
Liet. Raud. Kryž. rėmėjų vei
"
vieno lietuvio. Girdi, mes juos ekonominiai pavergti ir turė Dikčiai prijuokino, kaip pra
J0SEPH
C.
VV0L0N
Nedėlioję, 3 vai., Igno Vai- kimą, ką yra nuveikęs iki šiol
laikome draugijose ir savo pa sime kitiems tarnauti, arba dėjo nurodinėti, kaip muzikos
Lietuvis Advokatas
DRY G 0 0 D 5
čiulio salėje bus susirinkimas r užsibrėžęs nuveikti ateityje.
29 SO. LA SALLE STREET
rapijose, tai dar turėsime sa nešdintis į platųjį pasaulį sau griebiasi net Leninas su Troctisklu sudaryti Liet. Raudono- \ Nebeliko ką sakyt. Jojo tve
1800
W.
47th
kamp.
Wood
St?.
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
vo neprietelį palaidoti. Ge duonos ieškoti, kaip kad da kiu savai propagandai plėsti.
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
riamos dr-jos nenusisekus pa
jo Kryžiaus rėmėjų skyrių.
l i e s duodame dvigubas etenipa*
Tel. R o c k w e l l 8999
riau,
sako,
bus,
jeigu
mes
juos
Esą,
gal
neveltui
sakoma,
kad
Ketvergnls
ir
Subatomis.
CHICAGO, ILL.
bar
esame.
Šiuos
visus
aiškini
Melroseparkietis. slėpt partyvumą, uždaro bal prašalinsime iš draugijų ir pa
Dideliame pasirinkime
gaunami,
mus visi gerai suprato ir tuo- rusai sulyg Lenino ir Trockio Visokie materijolai, vai karna draDcsus. Taip susirinkimas ir bai
žial, šlebės ir jaktttėa. •
rapijų. Taip-gi nutarė, kad jaus po prakalbos išpirko šėrų muzikos šoka.
gėsi.
KENOSHA, WIS.
?'
lenkas neitų pas lietuvį nieko Lietuvos Amerikos Pramonės Koncerte publikos neperdauNežinau, ar sutvėrė tą dr-ją,
pirkti ir tuomi jie mano su- Bendrovės 220 šėrų ir daugu giausia buvo. Nejaugi mūsų
Plekšnos
ar
ne.
Man
nesvarbu,
kas
ji
L. Raud. Kryžiaus rėmėjų
bankrutyti lietuvius. Toliau mas dar pasižadėjo pirkti. katalikai butų cicilikų mados
skyrius, kuris - yra sutvertas yra, toji draugija. Gali tvertis buvo nutarimas, kad nei vie
ADVOKATAS
Šioj kolonijoj pardavinėti Še pasekę ir po saliunus laiką lei
jų
čia
šimtais,
by
tik
dirbtų
visų Kenoshos lietuvių, pada
,
pelėda.
nas lenkas neduotų lietuviui rus ir atlikti visus bendrovės d ę !
Veda Bilas Visuose Teismuose
tėvynės
naudai.
Tik
noriu
iš
r
rė smarkų žygį Lietuvos gel
stubos randai, o kurie dabar reikalus tapo įgaliotas Jonas
Ofisas
Didmiesty]:
PLUNKSNOS.
bėjime. Pastaromis dienomis kelti viešai klausimus. Ką jau randavoja, tai kad butų Zabulionis, per kurį galės už
69 W. WASHDTGTON STREET
PRANEŠIMAS
CICERO
reiškia
tas
dangstymasis
beifiiiiiiiiuiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiimii!iiiiiiis»
jau pasiųsta Centran $130.00
Kambaris 609
kogreičiausia
prašalinti
iš sirašyti šėrus ir atlikti visus
LIETUVIAMS.
partyviškumu,
kuomet
aiškiai
Tel.
Central 6478
ir jau surinkta nemažai dra
stubos. Nutarimus prižadėjo reikalus.
šiuomi pranešu Gerbiamiems tau
Vanagėlis.
—s
Gyeeuimas, 812 W. SSrd St.
tiečiams kad aš uždėjau KEPYKLA
bužių. Kad greičiau pasiuntus matyt partyvumasf Ką reiškia pildyti. Jeigu kuris nepildys,
BARGENAS
VYRŲ
ir tikiuosi
visus užganėdinti. AK
T e l Yards 4681
drabužių ir kitokių reikmenų toks susibičiuliavimas su bol tai tas liks po bausme.
taipgi pristatau duona į bučernes.
DRABUŽIŲ.
| \mmmm m mm m » » » ^ » « » » » M M » • » » » » ,
WESTVILLE, ILL.
Hfc
Lietuvon, skyrius pašventė šią ševikais? Gal jų net ir į val
Vyrų
ir
Jaunų
Vaikinų
padirbti
Matot,
kas
darosi
pas
polanPetras
P.
Šatkauskas,
ant osderio siutai ir overkotai. bet
visą savaitę eiti per stubas. dybą išrinko, jei sutvėrė tą derius. Tokia jųjų yra lietu
1400 S. 48 Court Cicero, 111. neatsišaukti; vėliausių modelių nuo fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniriiiiiic
Pirmosios Komunijos
dr-ją?
Kol
nebuvo
Tautos
Fon
rįnkti aukų ir drabužių suvar
$20.00 iki $45.00.
viams užuojauta. Primanytų,
Resid. 933 So. Ashland BĮ v. Chicago
iškilmės.
do
skyriaus
čia
buvo
ir-gi
beVyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
gusiems mūsų broliams ir se
Telefosas H a y m a r k e t 3544
pasigavę lietuvį su peiliu nu
siutai ir overkotai $15 iki $23.50.«
!• AKSllKU) VI LABAI PIGIAI.
partyvių
valdomas
vietinis
Vyrų Kelinės po $3.00 ir augsčiau.
sutėms Lietuvoj.
2 augštų mūrinis namas, 2 pagyveni
Rugpjučio 10 u. mus bažny mų
Condelis, Jojo visos aukos nu durtų. Tai labai geras pamo
Vaikų Siutai po $5.00 ir augsčiau.
6 kambarius; randasi labai
Pirk savo overkotą dabar prieš
Rugpjūčio 9 d. pasirodo ap keliavo Petrogradas į bolše kinimas lietuviams, kurie jųjų čioje buvo gražios, atmintinos gerojepo vietoje:
2929 So. Parnell ave.
žiema,
kuomet kainos pakįla.
Rusas gydytojas ir chirurgas
e k ė tiktai $3,400.00. Jmokėt $1,000.
parapijose ir draugijose pri iškilmės—*' Pirmosios
garsinimai: šaukiamas masinis vikų rankas.
Vaikų oP rlikusius
Mes
taippat
turime pilna eilę biSpecijalistas Moteriškų, Vyriškų
kaipo randą. Kreipkitės pas «skuti nešiotų siutų
ir overkotų nuo
guli.
- Vaikų Ir visų chronižįkų ligų
susirinkimas tikslu tverti Rau
Komunijos.''
$8.50 ir augSčiau.
\Viu.
K
a
z
l
a
u
s
k
a
i
.
Lietuvos
Sargas.
Ofisas: 3354 So. Halsted St.. Chicago
Dress, Tuxedo, Frock Siu
donąjį Kryžių. Kas šaukia—
Geras Vargdienis.
Gražiai pramokyti ir pri 3333 So. Halsted St., Chicago, 111. taiFull
ir tt. $10.00 ir augsčiau.
Telefosas Drover 9693
nepažymėta. Žiūriu į tąjj ap
Atdara .kiekvieną vakarą iki •
rengti
vaikučiai
susirinko
apie
VALANDAS:'10—11
ryto 2—3 po
OMAHA, NEBR.
JAS.
L A B A I D I D E L I S AJARGEN.
j vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su
garsinimą ir stebiuos. Nepa
pietų
7—8
vak.
Nedėliomis
10—12 d.
DETROIT, MICH.
pusė aštuntos j parapijinę sa Parsiduoda trijų augštų mūrinis batomis visą dieną iki 10 valandai
prasta naujiena. Manau, eisiu
IMIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiillIlIlIli
S. GORDON,
lę. Aštuntai valandai išmušus namas 6 pagyvenimų po 4 kambarius,
Lietuvos
Raudonojo
Kryžiaus
su dideliu basementu, namas randa
1415 S. Halsted St.,
Chicago, 111
pažiūrėt. Nuėjau į garsinamą
West Side.
graži procesija išėjo iš salės į si ant Union ave. ir 88-čios gatvės.
Įsteigta 1002.
šelpėjų darbai.
a»*""«'
Prekė tik $8,400.00. Atsišaukite grei
ją vietą; šiurpas mane supur
bažnyčią.
tai pas
Dr. D. I. BAGOČIUS
tė.
Rugpjūčio 10 d., š. m., Jau
Lietuvis Gydytojas ir
Pirmiausia parapijos komi
Wm. Kazlauskas,
2^ W W 4 » w w > w * w
- — - , - — - »,•
J L. Raud. Kryžiaus šelpėjų nimo draugija buvo surengus
Svetainė išpuošta polskais
Chirurgas
,3333 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
tetas
nešė
kryžių,
paskui
pir
Ofisas
10900
So. Michigan Ava.
I
ereliais, " Ž a r i j o s ' ' (bolševikų skyriaus valdybą tapo išrink šeimynišką išvažiavimą į Pal
Rezidencija
10731
So. Michigan • • .
ma vaikučių eilių ėjo klebonas,
Roseland, 111.
organas) skraido tik po sve tos moterys ir mergaitės. Tai mei* parką. Oras buvo gražus,
PARSIDUODA PIGIAI
kun. L. Brigmanas. Visam
Telefonas rezidencijos Ir ofiso
Praktikuoja 27 metai
tainę, bet visi šneka lietuviš gi nekurie manė, kad šis sky todėl ir jaunimo susirinko
Pullman 241.
trijų
pagyvenimų
naujas
namas
su
Ofisas 8149 So. Morgan St.
kam dirigavo darbštus, viso gazu, elektra, maudynėmis ir kitais
Vai.:
9
ryto
iki 11 d.: 2 po plotų
rius
bus
neveiklus,
bet
apsi
kai. Tai, manau sau, turbūt
skaitlingas būrelis.
Žaista kiems prakilniems darbams parankumais; namas randasi lietu
Kertė 82-ro S t ,
Csioago"; m .
iki 4; < iki 9 vakarą.
Nod.
SPECIJALISTAS
bolševikai rengia susirinkimą. rikta. Moterys ir merginos sa įvairių žaislų — Aguonėlė,
9
iki
12.
vių apielinkėje Brighton Park, pusė
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
2j«*——*—#—#—»«<^W>Į|
Besižvalgant, prieina vienas vo darbu parodė, kad jos Lie Gražus mūsų jaunimėlis ir tt. pasišventęs klierikas Pr. Ju bloko nuo Archer ave. gatvekarių.
niškų ligų.
Atsišaukite paa
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
raudonkaklis ir man pakišo tuvos labui gal tiek pat nu Pažaidus užkandžiai. Laike už ras.
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
A.
Grigas
&
Co.,
M — —
"Žariją". Užklausiau, kas čia veikti, jeigu nedaugiau, kaip kandi i avimo buvo pasakytos Įžengdami į bažnyčią giedo
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
l valdybą pateko pa kelios pritaikytos prakalbos. jo "Jėzau, ateinu pas T a v e . " 3114 So. Halsted St., Chicago.
šaukia tąjį susirinkimą f O jis
Telefonas Yards 687
Gydytojas, Chirurgas,
atšauna: "Na-gi tautininkai, čios veikliausios motervs ir Kalbėjo p. J. Medinis, p. S. O kaip malonu buvo klausyti
įįįm>m>m*m>m*m • • t » » » » » w » mtB+0H
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ČIA
JŪSŲ
PROGA!
Akušeris.
turbūt.'' Klausiau, kokią tei- Į merginos, ypač pažymėtina Juodvalskis, p. P. Žukaus tų mažutėlių skambančių bal Parsiduoda pigiai dviejų pagyveni
1920 So. Halsted St., Chicago.
ITnlh* U*tt«-»«VM. latviškai ir
sę tu čia turi švaistyties su sa- ( pirmininko, poni Olochnavičie- kas, p. J. Stankus ir p. S. At sų, kurie artinosi prie juos mų geras medinis namas su tuščiu
ruaiBK&i.
lotu
greta
ir
prie
to
yra
2
melžamos
mylinčio Jėzaus. Po to dar pa
vo šlamštais? Dikčiai susikir ne.
Valandos: 10 — 12 ryta: 4 — 9
karvės, 1 priauganti karvė, 20 žąsų,
kočiūnas. Visi savo kalbomis
giedojo vieną pslamę, "Veni 12 ančių, 45 vištos, 2 kiaulės, šieno
\vakare
Tel. Canal 4367
tome. J i s niekino Lietuvą, pre
Nupirkimui vilnonių siūlų patiko, nes ragino jaunimą
prišienauto
užtektinai
ant
visos
žie
•v
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
zidentą A. Smetoną, ir viską, buvo kreiptasi j Amerikos prie veikimo katalikiškoj dir Creator" ir prasidėjo šv. Mi mos; namas randasi Chicagoje ir yra
4712 So. Ashland Ave.
užtektinai tuščios vietos laikyti gyvu
$ } • » • • •• ^ » » • » ^ ^ • • • » • • • • • • » M 8 i
kas mums yra brangu. Nebete Raudonąjį Kryžių. Am. Raud. voj, kad sustiprinus jaunimo šios.
lius ir prisišienauti šieno gyvuliams.
Phoue Drover 7042
II
Telefonas Pullman 60
Mišias laikė atvažiavęs iš Kaina greitam pardavimui tik $3,Cicero Office
kau kantrybės. Surasti tuos Kryžius, Omalios skyrius pa dvasią, dorą. Raginta jauni
500.00. Atsišaukite pas
4847 W. 14-th S t
DR. W. A. MAJOR
rengėjus, ir kad pasiaiškintų, dėjo pigiau nupirkti 38 sv. vil mas, kad prigulėtų prie pra Chicagos svečias, kun. V. Ku
Phone Cicero 39
GYDYTOJAS t R
A. Grigas & Co.,
Rezidencija S336 W. 60-th St.
kaip jie čia leidžia taip nie nonių siūlų, pagirė lietuvius už kilnių katalikiškų draugijų, likauskas, ir pasakė iškilmei
CHIRURGAS
Phone
Prospect
8585
3114 So. Halsted S t , Chicago.
Ofisas 11719 Michigan Ave.
kint Lietuvos vardą;
jų prakilnų darbą ir suteikė butų dorus ir malonus tėvams, pritaikintą pamokslą.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki/
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakarti.
Štai pasirodo ant estrados didesnę pasišventimo dvasią žmonėms, Bažnyčiai ir tautai. Atėjus Komunijos laikui, Parsiduoda labai pigiai vargonai,
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
susirinkimo vedėjas, P. L., ku aukodamos 100 svarų vilnonių Čia Detroito kolonijoj, o ypač vaikučiai gražiai poromis ar pijanai taip-pat galima gauti ir gra8 - » - - » - » — - - - • • • • •
. » . . » • • >
mafony.
Tel. Drover 7042
ris* pasakoja, kad šaukiamas siūlų vietos lietuvių skyriui. ant West Sidės jaunimas buvo tinosi prie altoriaus, dievotai Parduodu ir mainau. Atsišaukite
Dr. C. Z. Vezelis
Chicago, IU.
šis susirinkimas sutverti Lie- Dabar turėdamos užtektinai iškrikęs, nutautęs. Lietuviška priėmė V. Jėzų ir rimtai grįžo 4544 S. Paulina S t r.
U3ETUVIS DENTISTAS
tuvos Gelbėjimo dr-ją ir kad vilnonių siūlų, lietuvės ir lie bažnyčia toli, reikia gatveka- į savo vietas.
x
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
$135 nuperka gražių 2500 pijana,
Prie vaikučių iškilmės prisi gerame tone taip 2 šmotų seklyčios
Nedėliomis pagal sutarimą
kalbėtojas yra užkviestas Dr. tuvaitės susirenka kas ketver riais važiuoti apie pusantros
setą
$40
vertes.
4712
SO. ASELLAPfD AVENUE
go vakarą ir mezga sveterius valandos lietuviškon bažny dėjo ir parapųonai; prisidėjo
Biežis.
0408 Si Clorcmonl Ave.
arti 47-tos Gatvės
P. Jakutis, akomponuojant ir autes Lietuvos Raudonajam čion. Dabar wes*tsidiečiai su tikrai katalikiškai. Jie atsiliko
Arti 6 4-tos ir "VVestern Avės.
p-lei Špokiutei, sudainuoja A- Kryžiui.
kruto veikti, kad greičiaus su
merikonišką. ir Lietuvos him
laukus savo bažnyčios. t
Mokykis Kirpimo ir Designing
Prakalbos.
nus. Užeina Dr. Biežis. Dabar
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
MŪSŲ VISUOMENES
Prisiminta ir apie tėvynės
Mūsų sistemo ir ypatiSkas mokini
Rugpjūčio 10 d. pas mus ap
jau paaiškėjo, kad tautininkai
ŽINIAI.
Lietuvos vargus ir skurdus.
mas parodytus jus Žinovų \ trumpą
tą visą rengia. Dr. Biežis, be silankė svečias, kun. A. Janu Tai-gi šeimininkės, p-lės T.
laiką.
Turime
pranešti,
tad
T.
3109
So.
Morgan
Street
Mes turime didžiausius ir geriau
pasakodamas, kaip jam bū sas, kuris laikė sumą ir pasa Lin£viniutė ir O. Kairiutė pa
CHICAGO, HJ4NOIS
Andruszewicz
Ko.
sius kirpimo designing ir siuvime
Telefonas Yards 3082
nant Prancūzijoj teko žaizdas kė įspūdingą pamoksią, po pa* rinko aukų. Aukojo:
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
Valandos:
—
8
iki
11
iš
ryto;
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės
DIRBTCTĖ
r&išiot, ir ką jis ten matęs, pri maldų bažnytinėj salėj buvo
6
po
pietų
iki
8
vakNedėlio
Elektros
varomos mašinos muaų aru*
Visokiu artistiškų išdirbinių, kaip
Juozas Medinis $3.00.
prakalbos.
Vietinis
klebonas,
mis
nuo
6
iki
I
vai.
vakare.
eina prie menamos draugijos.
vimob skyriuose.
tai karūnų, vėliavų, Šarpų, mar
Po
2
dol.
f
A.
Stankus,
A.
šalkom
parėdų
ir
visokių
ženkle
Jųs esate užkviečiarai aplankyti ir
•••»^»«»»y
Kalbant apie L. CJ. dr-ją, nie kun. J . Olechnavičius persta
a«
lių draugystėms, kuopoms, klįupamatyti mūsų mokyklą bile laiku —
bams, ir tt., perėjo i vadovystę
dieną ir vakarais ir gauti specijališko nebuvo daugiaus girdėt, tė kun. A. Janusą. Kun. A. Ja Butrimas.
Al.
Požello.
Taigi,
dabar
viršraikai
pigią kainą.
jįm,m • • • , • • • • • i » « » >
8
Po 1 dol,: S. Juodvalkis, J.
kaip tik " b e p a r t y v ė " ir '<be- nusas apreiškė tikslą, kuriuo
nėtų dalykų reikale meldžiame v i 
Petrenos daromos pagal Jūsų mit
sų kreipties žemiau paduotu antrą
— bile stailės arba dydžio, ir bi
p a r t y v ė . " Renkama aukos. jis čia pribuvo, būtent: Lietu Stankus, J. Bar]tnikas, J. Sla
Dr. A. K. RUTKAUSKAS • le madų
rašų: o darbą padarysime, taip
knygos.
Telefonas McKlnley 5744
pat, artistiškai ir atsakančiai.
Aukų rinkėjus paskiria P. L. vos Pramonės bendrovės r©i vinskas, V. Podolskis, S. AtkoMASTER DESIGNING SCHOOL
GYDO VISOKIAS LIGAS
Jųjų tarpe įsimaišo ir visiem* kaiais. Aiškioj savo kalboj čiimas, P. Žukauskas, O. Den44,. POŽELLO KO.,
«f. F. Kasnirks, Perdėtiais
2467 South Weatern Boulevard
Persikraustė
iš 118 N. LaSalle St.
gerai žinomas bolševikų^ va prirodė reikalą ir naudą paini- ais
1908 W. Division Str.,
" * * ^ * ^ W * ^ ^ W y ••^'p^*
Kampas W. 3 5-tos gatves
\ 190 N. State gatve, kampas Lake
^'»"'»
P,o 30c: O. KįirkrU, V. Sa- W3
gatvės. 4 lubos.
das. Tuoro tarpu dar p. Jaku- ti Lietuvos pramonę j lietuvių
S
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A. L. R. K. Moksleivių Susivienijimo Aštuntas Seimas ir Vakarai
A. L. R. K. M. Sus-mo Aštuntas Seimas
įvyks Rugpiučio 15, 16, ir 17 dienose
Šv. Jurgio Parap. Svetainėje ant 32ros gat. ir Auburn Ave.
Seimas prasidės su iškilmingomis šv. Mišiomis pėtnyčioj 15 d. rugpj. šv. Jurgio bažnyčioj 9 vai.
išryto kurias atlaikys Kleb. Kun. M. Krušas.

Seimo laike bus surengti iškilmingi nepaprasti vakarai su puikiais programais. Programus išpil
dys gabiausi moksleiviai ir moksleivės.
Pirmas seimo vakaras yra rengiamas subatos vakare, rugpjūčio 16 d., Šv. Jurgio parap. svetainėje.
Tame vakare bus prakalbos, dainos, pijano skambinimai ir bus sulošta veikalas "Consilium Faeultas
Įtis." Po programui šokiai ir žaislai.
Sekmadienio vakare, ftv. Jurgio parap. svet. yra rengiamas labai nepaprastas seimo užbaigimui,
vakaras su puikiausiu ir įspūdingiausiu programų. Sį programą išpildys šv. Kaiimiero Akademijos
auklėtinės. Apart to bus garsiausi musii kalbėtojai, kurie papasakos daug įdomiu dalyku ir daug ko
pamokys atsilankiusius į šį nepaprastą vakarą.
-Pradžia abiejų vakarų 7:30 vai. vakare. Po programui šokiai ir žaislai.
'Visus širdingai kviečia Moksleiviai ir Moksleivės.

E£

3a

— s U ŽMONĖS GALĖS GAUTI PI mokslą, su kūrino jis nežus sa rą, kurs prasidės rugp. 31 d. 9fiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiifiiiiffitiiiiiiiiiifiiifiiiiiitfiiiiiiiiniii±
GIAU MAISTO.
vo keleivystės gyvenime. " Gi
Taip-gi nutarta surengti po
kitaip neretai pagauna žmogų rą vakarėlių, vieną kuopos
Bus galima gauti per parcel bedievybės vėžys savo bango naudai, antrą parapijos .nau
post arba miesto sandely j. se ir ima griaužti žmogaus dai. Abu vakarėliu bus su
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
Nežinia kas bus daroma.
širdį. Bedievybės vėžys slenka programais. Sąjungiečių tarpe
D/3RK
Su rugpjūčio 18 diena žmo žmonių širdysna įvairiais bu randasi nemažai scenos talen
Darbininku atstovai smar
Penktadienis, rugp. 15 d..
kiai kovojo prieš kompanijų nės nuo laiškų išnešiotojų ga dais, nevien tik pas paprastus tų, tai-gi statysime veikalėlius.
a caaam. I I V I M H
DANGUN ĖMIMAS P. MAR.
lės
pareikalauti
sąrašo
mais
pasikėsinimus. Jie sakė, kad
nemokytus žmones, bet ir pas Kuopos režisorė išrinkta p-lė
(Žolinė).
kuomet kompanijos išėjusius to produktų, kokius pardavi moksleivius bedievybės vėžys M. Gurinskaitė, kuri gražiai |
Gerkite jį prie valgio.
Šeštadienis, rugp. 16 d., senus darbininkus priskaitys nės t pigiai vyriausybė. Tas bujoja, suka sau lizdą. Štai darbuojas tarpe sąjungiečių.
|
Gėrėkitės jo gardžiu alaus skoniu
šv. Jokymas.
prie nauju, tuomet pakenks maistas yra armijos maisto teisinga patarlė mūsų žmone
Nebimbalninkė. 1
a
ir
tikru
gaivumu.
Jųs
pamėgsite
darbininkų organizacijos rei perviršis.
lių: " I š didelio rašto išeina į
|
EDEL WEISS. Jis geras.
Iš tų sąrašų bus galima pa kraštą.'' O tai vis nepadėjima?
kalams.
NORTH SIDE.
Ir tas tiesa. Kompanijų pa sirinkti kokių kas nori pro jaunam ar jaunai pamatan do
|
Pamėginkite butelį šiadieną.
Vyčių piknikas.
sielgimas aiškiai liudija, kad duktų ir užsakyti juos per lai ros mokslo.
|
Nusipirk nuo savo pirkliaus
Šiandie, rugpjūčio 15 d., S
jie mėgina sugriauti uniją. škų išnešiotoją arba nuvažia
L.
Vyčių
5-tos
kuopos
nariai
Xes kas tai matė, kad senus vus pastos ofisan, užmokant vai. vakare, Šv. K r v r ^ u s pa turėjo išvažiavimą
(Basket s Schoenhofen
rap. salėje gerb. p i ciesorius
darbininkus pripažinti naujais reikalingus pinigus.
Maistas tuomet bus prista- duos lekciją: "Dievas yra vie Picnic), rugpjūčio 10 d. į Jef- 1 Company
darbininkais.
fersoną, Brumell parką. Tame I CHICAGO
tvtas i namus.
PIRMAIAUSIA TURI MĖ
nas trimis asmenimis.''
išvažiavime dalvvavo ir 4-tos
Ir nežinia, kas bus toliaus.
Chicagos majoras, be to, su
Malonėkite visi susirinkti kuopos vyčiai iš Dievo ApGINTI TAIKINTIES BE
Mels darbininkai tokiuo stoviu
V.
tikt) tą vyriausybės maistą minėton vieton.'
STREIKO.
nepatenkinti.
veizdos parapijos bei du nariu
pardavinėti žmonėms savo ad
iš Cicero, 111.
Darbo tarybos sekretorius ministracijos priežiūroje. Mai
IŠ DIEVO APVEIZDOS
Kompanijos negali prašalinti
Johnstone, kuris prieš teisėją stą nuspręsta sukrauti deparVyčiai susirinkę į paskirtą
PARAPIJOS.
unistų.
Alschuler gina darbininkų rei tamentinėj krautuvėj The Fair
vietą pradėjo sutartinus tin
kalus, sako, jog jam daugiau
Rugpjučio 11 d. Tautos Fon kamus žaislus žaisti. 'Svetim
Antrąją išklausinėjimų die nieko nebelieka, kaip tik užda (vidumiestyj). Kas norės, ga
taučiai susibėgę žiurėjo ir ste
na gyvuliu skerdvklu darbi- ryti savo ofisą, jei jis negali lės tenai nusipirkti patinkamo do 31 skyrius turėjo mėnesini bėjosi. 5 vai. vakare vadovau
susirinkimą. Svarstyta bėga
ninku reikale prieš teisėją nieko gera nuveikti darbinin maisto.
jant pirmininkui, A. MureTBe kitokių maisto produktų, mieji reikalai.
Alschuler pakilo susikirtimai. kų gerovei, jei teisėjas leidžia
Reikia priminti, kad mūsų kai, vytės kopuikiausiai su
Darbininkų atstovai pakėlė kompanijoms skriausti darbi bus pardavinėjami ir miltai.
miltų skyrius gerai gyvuoja. Kas rengė stalus, apkrovė įvairiais
skundą prieš kompanijas, kad ninkus, gi darbininkams drau Vyriausybė už bačką
valgiais. Prasidėjo vakarienė.
ims tik $10.
susirinkimas vis daugiau na
tos praeitą savaitę išėjusiu* džia streikuoti.
Vyriausybės pardavinėjamas rių rašosi. Kuomet lietuvių
Laike vakarienės pirminin
darbininkus priima atgal dar
maistas ne tik daug pigesnis dvasia stipri, \ai ir Tautos kas nuskyrė tris kalbėtojus:
ban kaipo visai naujus. KaiGELEŽINKELIŲ DARBININ kaip krautuvėse, bet ir kuo- Fondas, kaip ara*, nepatls Lie p. Čepulį, p. Bucibhį ir p. Kikurios gi kompanijos not ne
KAI VIS DAR STREI
tuvai pagelbos nešęs, pakol ne šonį. Jie pasakė po gražią pranori priimti sugryžusig atgal
geriausios rųsies.
^llllllll(llllllllllll]llllillSIII!!IHIItllf!!IlllttllI!UIIIIH!IHIIIIIIIIIIIIimitl1IIIIIIIHIIIIir.^
KUOJA.
bus atsiekta galutinis tikslas kalbėlę. Klausytojai plojo ran
darbininkų.
KALTINAMAS JUODAS
—kol nepriklausoma Lietuva komis iš džiaugsmo.
Kompanijų advokatai pažy
POLIOMONAS.
neatsistos tvirtai ant savų ko
Po vakarienei p. Sriubas su
mėjo, kad darbininkai, andai Vyriausybė atsisako su jais
jų.
tarties.
kvietė vyčius ir vytes į eiles.
bariais pamezdami darbus, su
Policijos viršininkas prieš
Fondo reikalus apkalbėjus Prasidėjo žaidimai. Visi žai
laužė padarytą su kompanijom
Liet.
Raudonojo dimai
Kai-kiniuose miestuose g"- ei vi lės tarnvbos komisiją at- svarstyta
Viską ateme, sugadino ir sudegino gyvenimus
buvo su dainomis.
sutartį. Ir kompanijos nuo to
ležinkelių vardų ir dirbtuvir sakomybėn patraukė policmo- Kryžiaus rėmimas. Tartasi, Dainavimą tvarkė p. Laurai
Jūsų giminių
panešė nuostolius.
kaip čia visai kolonijai dar tis. Ir vėl svetimtaučiai susi
darbininkai sugryžo darban, na Guy Johnson, juoduką,
Jūsų pačios, valkai, m o t - r o s , tėvai, broliai, seserys ir kiti arti
Darbininkų atstovai į tai atmi
Jūsų
Širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaik
ban
išsijudint.
Nutarta
genekuomet generalis geležinkeliui Sako, kad jis per rasines
ėjo pažiūrėti lietuviškų žaidi
sakė, kad kompanijos pačios d t o n u S
ščioja nuomi, basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo Jūsų pagelbos.
privertė darbininkus aįleisti i ^
Hines pazadė.,0 rruises didžiausio
pasehmo ralį judėjimą pradėt su rugp. mų bei paklausyti lietuviškų
AR PASIUNTĖT JUS? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE? Kad
,.
. "
,
, \ , ušpildvti m reikalavimus kiek mttu nemalsines savo rases 19 diena. Tos dienos vakare dainų.
pagelbėjus J u m s ir Jūsų giminėms, CENTRALIS BENDRAS LIETU
darbus. Nes jos sutraukė kaVIŲ BANKAS siunčia j visiems gerai žinoma kaipo kovotoją, už Lie
bus masinis susirinkimas ir
v ••
i-1 i paskiau,
zmonių.
tuvos laisvę, advokatą p. F. J. BAGOČIŲ j Lietuvą, Latvija, Ukrainą
Po
žaidimui
giedoriai
susi
nuomenę ir policiją su tikslu l
ir Lenkiją del ištirimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
prakalbos.
rinko
ant
kalnelio
ir
dainavo
Bet
Chieagoje
geležinkelių
lės nuvežti inteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigti J u s nežinote
apdrausti priėmimą neunistų
Tad visi aštuoniolikiečiai ta. Vyčių bei Lietuvos himnus ir
kur Jūsų giminės, tai prisiųskit m u m s senąjį antrašą ir vieną ( 1 )
darbininkai streikuoja.
darbininkų.
dolierj
padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti J u s u gimi
dieną į salę ir pasipuoškim kitas kelias daineles. Aidas
nes. Laikas mus nelaukia, siųskit pinigus, laiškus šiuo a n t r a š u :
Kompanijų advokatai pažy
Buvęs
senatorius Lewis
Liet. R. Kr. ženkleliais. Budė skambėjo toli apielinkėje. Jis
mėjo, kad tas neteisybė. Ka buvo manės tarties su streikikime, kad Kitos kolonijos pažadino prisiartinti prie gieriuomenė ir policija aplink į- ninku atstovais. Bet Hines ne
mums nepadarytų gėdos ir ne dorių žmones buvusius tolo
IŠ TOWN OF LAKE.
staigas, sakė jie, sutraukta ly-| pataria jam to daryti. Hines
nustumtų nuo pirmosios vie kai nuo jų. Aplink giedorius
giai taip, kaip ir kitose riau-: tvirtina, kad tasai jų streikas
tos. Pirmenybė turi mums pri susidarė gana žymus būrelis
Visuomeniški
kursai.
šių vietose. Dar pridūrė, k a d j e s ą s n e legalįs ir todėl, sako,
32-34 Cross Street
klausyti!
S. Jucevičius. klausytojų. Tie už kiekvieną
Boston, Mass.
kompanijos nieko bendra n e t u - j t e g u j i e ž į n o s į. CJirdi, jei jie no
Subruskime šviestis tikėji
dainelę dėkojo, nuoširdžiai
rėjusios su policija arba k a - ! s u s j p r a s įr negryž darban, tuo- mo ir doros dalykuose mūsų
BRIDGEPORTAS.
plodami rankomis.
nuomene.
met visai nieko nelaimės.
visuomeniškuose
kursuose.
Apie 9 vai. vakare visa link
Darbininkų atstovai atsakė,
Augštesni ir gilesni tikėjimo
Iš Moterų Sąjungos 1 mos
smoji draugija pasitenkinus
kad sugryžusieji darban dar SMARKUS BANKOS PA dalykai yra išguldomi prof.
kuopos veikimo.
pikniku grįžo namo pasilsėti.
bininkai butų priimti kaipo
kun. Pr. Bučio. Retas kas iš
SIUNTINYS.
Aspirantas.
senieji, ir kad unistai nebūtų
mūsų yra susipažinęs su to- A. L. R.-K. Moterų Sąjungos
atstatomi. Nes, sakė jie, dar
Aną dieną iš Community. kiais dalykais, nes neturėjome 1-ma kuopa turėjo susirinkimą
bininkai pasirengę ginti savo State bankos pasiuntinys, bu- progos; turėjome pasitenkyt rugpjūčio 3 d., parapijinėje ^IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllHI'
teises streiku.
vęs kareivis Raphael Strikovs- j išmokę sakinį-kitą ant atmin- salėje. Tartasi apie Sąjungos
Seimą ir apie parapijos bazaky, *į vidumiestį nešė $35,000. ties iš katekizmo.
Teisėjo parėdymas.
Tas permaža. Turime Baž rą. Kadangi šįmet vėl Moterų
Ant trepu, jam lipant prie
Teisėjas Alchuler tuos gi- viršutinio geležinkelio, jį už nyčios priešų begalės, su jais Seimas tolimuose rytuose ir
čus pertraukė ir parėdė, kad puolė du plėšiku ir liepė pa reikia mums susidurti diena iš kadangi kuopos iždas apytuš- 1
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje Salyje ant $1,000,000. Tais pini- 1
r
kompanijos turi teisės išėju kelti rankas.
dienos. Jie prisiskaitę iš ko tis( nes visus pinigus išaukojo I gaiš ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyti:
=
1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
=
sius darbininkus priimti kaipo
Pasiuntinys to nepadarė, kios laisvamaniškos knygpa tautos ir visuomenės reika E
Jau įvesdina j Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lietuvos vai- Ę
naujus. Bet kompanijos neturi
lams),
taigi
kuopa
neišgalėjo
laikės,
patys
jau
praganę
tikė
= stijos.
5
bet stojo kovon su piktada
teisės nepriimti unistų.
nuo
savęs
siųsti
delegatės,
bet
E
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui.
s
riais. Buvo jis tečiaus apsvai jimą mėgina mus šviesti, aiš
E
LIETUVOS
ATSTATYMO
BENDROVĖ
jau
įsteigė:
E
Sakė, kad visi unistai darbi gintas. Visgi krepšį su pini kinti tikėjimo dalykų, apie inesė, kad nuo Chicagos kuo
E
1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Keleivių Namą =
ninkai turi but priimti atgal gais užgulęs ant trepu laips kurius nuovokos maža teturi. pų butų siunčiama Centro S ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt.
=
ir nekuomet nepamainomi ne- nio taip ilgai laikė, kol neatė Pagaliaus jie nustojo tikėjimo pirm., o visos kuopos prisidė |
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notarijalius ]=
E
(rejentalius)
dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie 5
tų
prie
padengimo
kelionės
lė
unistais.
ir doros iš priežasties neapsijo pagelba.
=
švietimo tikėjimo ir doros da šų. Iš mūsų kuopos paskirta E turės galę eia ir Europoje.
Ir podraug perspėjo darbi
=
STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo, =
Plėšikams pavyko truputį lykuose. Žmogus, turėdamas $25.00 tam reikalui.
ninkų atstovus, kad darbi
s tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10.CK), bet B
E
ninkai nestreikuotų pirmiau krepšį pradaryti ir išsitraukti valią, gali vienur ir kitur pa
Taip-gi kuopa nutarė prisi 5 neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%.
Įvestinima-saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.. Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu: E
dolierin krypti, jei tik valia jausmais dėti pagal ijšgalės ir prie pa E
nesitaikę gražumu. Nes jei su-j kelis
tuks
dalysis. Žmogui einant į pa rapijos bazaro. Žada, berods,
streikuotų, sakė teisėjas, tuo- [ banknotais,
saulį reikia jo valią ir protą turėti "lunch counter"—ska
met darbininkai" netektų visų
tų teisių, kokias jie išsikovojo PIRKITE KARfiS TAUPY- išauklėti, apšviesti ir pažinti nius užkandžius svečiams atsi
pastaraisiais dvejais metais. ;MO ŽENKLELIUS (W.S.SJ. Kristaus doros ir tikėjimo lankiusiems į parapijos baza- ^riiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiftfiiiiiriiiiiiii^

CHICAGOJE.

ara® cLDcgra^j

Teisėjas Alschuler
draudžia streikuoti
darbininkams.

KARE IR UGNIS

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ

Centralis Bendras Lietuvių
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Biznieriai garsinkites "Drauge".

i

Lietuvos Atstatymo Bendrove
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I

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

§

i

Lithuanian Development Corporation

i 320 Fifth Avenue

::-

New York, N. Y. i

