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S. V. kariuomenė at
šaukiama iš Meksikos

AIRIJOS VARGAI.

S. V. KARIUOMENĖ TRAU
KIA ATGAL Į TEXAS'Ą.

SENATORIAI BALSUOJA
SUGRĄŽINTI SHANTUNGĄ KINIJAI.

PRANCŪZAI NEPATEN
KINTI AMERIKA.

200' 000 anglų kariuomenės Ai.
rijoje.
S. V. senatas padaugins ne
*
sutikimų.
Kankakee, 111., rugp. 24. —
— Šv. Viatoriaus kolegijoj aną
Paryžius, rugp. 26. — Kaidieną įvyko susirinkimas A i - | k u r i e p r a n c i I ų T a i k r a š č i a i plarijos reikalais.
Susirinkime diai pamini apie, tą, kas šian
kalbėjo kun. Bergin, S. V. ar die S. Valstijų senate veikia
mijos buvęs kapelionas, tar ma. Prancūzai išreiškia nepa
navęs Prancūzijoje, ir teisėjas sitenkinimą, kad senatas vei
Robert Crowe.
,
kia prieš taikos sutartį, kuri
Abudu kalbėtoju
nupeikė Europos diplomatams labai
taikos sutartį, kuri yra Euro brangiai atsiėjusi.
pos diplomatu padaras.
Iš prancūzų spaudos tono
Kun. Bergin sakė, kad Ame galima išvesti vienas daiktas:
rika kariavo už pasaulio de- kad jei Amerika mėgina sumokratiją, už tautų laisvę. B e t Į j ^ ^ j ^ p a d a r y t ą taikos su
ar visos tautos gavo lasvę?
tartį, tad tuo patim ji atsisa
Laisvę gavo tik tos, katros pa
ko gelbėti Europai šiame kri
tiko Anglijai ir Prancūzijai.
tiškame momente. Gi jei taip,
Kun. Bergin Angliją palygi tai amerikonai neturėtų maino prie Prūsijos. Kaip Prūsija šyties į Pngarijos, Rumunijos
karės metu engė nelaimingą ir kitu šalin reikalus.
Belgiją, taip visais laikais An
glija engia Airiją.
GERAI PASIPELNYS ŽMO
Anglija Airijoje airių lėšo
GELIS.
mis užlaiko 200,000 savo ka
riuomenės. Tik tam vienam tik Atrado kelis tūkstančius senų
slui nuo airių kas metai išplė
pinigų. ,
šiama 300 milijonų dolierių.
Anglijos valdžia iš Airijos
Mobile, Ala., rugp. 26. —
pirmiau ir dabar deportuoja Miestelio St.Stepliens senas gy
vyrus, moteris ir vaikus, kat
ventojas po savo darže išvers
rie jai nepatinka. Juos laiko
tu vėjo medžiu atrado blešiAnglijos kalėjimuose.
nę, kurioje buvo keli tūkstan
"Airijos reikalai vra reika- čiai auksinių pinigų iš 1755
lai Amerikos,
žmoniškumo, metu.
Dievo. Mūsų jauni vyrai mirė
Praneuzijoje, kad visur užtik
PIGIAI DARBININKAI AP
rinti gyvybę laisvei. Ir kuomet
MOKAMI WASHINGmes atmetame šiandie laisvės
TONE.
principus, pasakysiu, už tai esame išdavikai savo mirusių
Daugelis darbininkų gauna
kareiviu Prancuzijoje. ,,
mažiau $90 per mėnesį.
Taip kalbėjo kun. Bergin,
•

Senatas gali atmesti visą
taikos sutartį
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Carranzisaai priešinasi toles
Tuomi gal bu s atmesta visa
niam veikimui.
taikos sutartis.
Marfa, Tex., rugp. 25. — S.
Valstijų raita rija atšaukiama
Washington, rugp. 25. —
iš Meksikos po nepavykimo Senato užsieniu reikalų komi
suimti plėšikus, katrie k i tuo tetas priėmė amendmentą prie
met buvo pagrobę du ameriko taikos sutarties, kad Shantung
nišku lakūnu ir tik po duoto provincija butų sugrąžinta Ki
išpirkimo juodu paliuosavę.
nijai.
Tos visos kampanijos metu
Tai pirmas komiteto atlik
amerikoniškiems
kareiviams tas t k ras žygis taikos sutar
pavyko nugalabinti 5 meksi- ties reikale.
konus plėšikus. ,Bet žuvusieji
Čia nuomoniaujama, kad ta
neturėję nieko bendra sn-posai komiteto nusprendimas tu
grobimu lakūnu.
rės panaikinti visą taikos su
Kariuomenė atšaukiama ypač
tartį. NTes negali but nei kal
todėl, ka<l jos veikimui prieši
nasi earranzistai. Tie mėgina bos, kad Japonija sutiktų su
darvti visokias klintis tvirtiri- tuo senato sprendimu.
To amendmento negalės pri
darni, jog jie patys apsidirbsią
pažinti' nei talkininkai, kurie
su plėšikais.
su Japonija susirišę slaptomis
I r vėl du lakūnu nesugryžo. sutartimis.
'
Vakar vietos karės stovyk
Ir jei senatas tą komiteto
los nesugryžo dar kitu du aamendmentą patvirtins, tuo
merikonišku lakūnu, leitenan met Suv. Valstijoms nebus ki
tu Boquett ir Rice. Jiedu bu tokio išėjimo, kaip tik su Vo
kos ekspedicijos priešakj Mek- kietija padaryti nauja- ii* ats
aukšto mokslas vyras.
vo nuskridusiu Į amerikoniš- kirią. nuo- talkininkų
taikos
sikoje. Iš ten ligšiol nesugryžo.
sutarti.
AIRIJOS REIKALAVIMAI
Anų ieškoti buvo pasiųsta
Bet tai dar neviskas. Tasai
PANAIKINTI TAIKOS
kiti lakūnai. Bet niekur nesu
pat užsienių reikalų komitetas
KONFERENCIJOJE.
rasta jokių pėdsakių.
Čia nuomoniaujama, ar kar pienuoja iš taikos sutarties
tais ir jiedu nepateks meksi- prašalinti tautų sąjungos rei Taip sako sugryžęs Amerikos
kalą.
konams plėšikams.
airių atstovas.
'••

Nori atiduoti plėšikams pini
gus.
Kaip žinoma, paliuosuojant
nuo meksikonų plėšikų lakūnu
Peterson ir Davis, kapitonas
Matlaek buvo užmokėjęs plė
šikams tik pusę reikalaujamos
sumos iš 15 tūkstančių dolierių. Su kitais pinigais kapito
n a s Matlaek pasprūdo.
Pietinio karės departamento
komendantas, gen. Diekman,
dabar skelbia, kad neišmokėtą
dalj pinigų norima plėšikams
atiduoti, jei jie atsišaukti].
Gen. Diekman sako, jog
Suv. V. vyriausybė perdidelė,
kad negalėtų išpildyti savo
žodžio ir pažadėjimo.
ftitam atsitikime svarbiau
sią rolę lošia tas, kad nepra
sižengti plėšikams. Nes kar
tais jie gali ir vėl pasigauti
amerikonų. Tuomet blogos pa
sekmės butų su pagrobtai
siais.

ANGLAI IEŠKO TURGAVIE
ČIŲ RUSIJOJE.
Copenhagen, rugp. 24. —Anot laikraščio National Tidende, Anglija darbuojasi gauti
koncesiją geležinkeliui tiesiog
per Estoniją, kad pasiekti Ru
sijos turgavietes.
Anglija taippat tariasi pa
gauti savo rankosna Baltijos
jūrėse salas Ragoe ir Oesel.
VOKIETIJA PLENUOJA
KITĄ SĄJUNGĄ.
Geneva, rugp. ,25. — Laik
raščio Journal de Geneve ko
respondentas iš Municho pra
neša, jog Vokietija pasiketinusi įsteigi i kitą tautų sąjungą iš
Rusijos, Austrijos ir Ungarijos ir pagaliaus Italijos, Japo
nijos ir mažesniųjų tautų, ku
rių nepatenkino Paryžiaus
konferencija.

Washington, rugp. 26. * Daugiau kaip 27,000 darbinin
kų, samdomų federalės ir iminici palės valdžių
Columbia
distrikte, apturi mažiau kaip
$90 per mėnesį.
5,000 yra klerkų, 1,000 stenografių ir tipisčių. Daugiau
10,000 darbininkų dirba pinigyno departamente.
Vienai senai moterei, kuri
valdžiai tarnauja 48-ti metai,
mokama per metus $729. Ta
moteris eina 84 metus.
Vienam 73 metų klerkui,
kurs tarnauja 41 metus, pir
miau* buvo mokama $900, gi
šįmet padidinta ligi $1,000
per metus.

New York, rugv. 24. — Iš
Prancūzijos čia sugryžo pas
kutinis Amerikos airių organi
zacijų atstovas J o h n Murpby,
kuris tenai darbavosi Airijos
nepriklausomybės reikalais.
Murpliy tvirtina, kad prezi
dento YVilsono pagarsėjusieji
14 taikos posmų nerado sau
vietos taikos
konferencijoj.
Vietoje tų posmų Anglija su
Prancūzija pagamino savuo
sius taikos posmus ir šituos pa
rėmė prezidentas.
Airijos reikalavimai, sako
Murpliy, buvo induotį premje
rui Clemenceau. Tuo tikslu
Paryžius, rugp. 26. — Vy
Clcmenceau, Lloyd George ir
prezidentas Wilsonas atlaikė riausiajai talkininkų tarybai
slaptą posėdį ir pakirto Airi čia pranešta iš Ungarijos, kad
jos reikalavimus.
tenai ercgercogas Juozapas re
zignavo ir tveriamas naujas
UKRAINAI PAĖMĖ KIJE
ministerių kabinetas.
VĄ.

REZIGNAVO ERCGERCOGAS JUOZAPAS.

VLADIVOSTOKAS BOLŠE
Copenhagen, rugp. 25. — Iš
VIKŲ RANKOSE?

Visa PodoHja ukrainų rankose.

TELEGRAMA Iš WASHINGTONO,
WASHINGTON, rugp. 2 5 . Lietuva laimėjo svarbų daik
tą. Rugpjūčio 29 dieną S. V.
senate bus paklausimas Lie
tuvos reikalais.
Vinikas.

ANGLAI GABENAMI ŠIAU
RINĖN RUSIJON.
Christiania, rugp. 25. — Į
Murmansko pakraščiu kasdien
atplaukia po vieną transportą
su anglų kareiviais ir amunici
ja.
Pranešama, kad Anglija šian
die ten siunčia daug kariuo
menės.

Berezina, Minsko gub., gauta
žinia, kad' Petluros ukrainų
armija paėmė Kijevą.
Taippat pranešama, kad u krainams jau tekusi visa PodoH
ja ir dalis Volinijos.
Pagaliaus pažymima, kad
ukrainų armijos visu frontu pe
rėjusios upę Dniepr.

Londonas, rugp. 26. — Bol
ševikai bevieliu telegrafu pra
neša, kad Vladivostoką apsu
pę
sukilėliai
(bolševikai).
Miestas pilnas pabėgėlių. Į pa
kraščius atplaukę japonų ka
rės laivai.
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6,000 KAREIVIŲ BUS SU
GRAŽINTA IŠ SIBERIJOS.
Tam tikslui jau pasiųstas
transportas.

METAI-VOL. IV.

No. 201

Vos tik laikosi Siberijos
valdžia

Washington, rugp. 24. —
Cliicag;os iš vyrų ir moterų ko
mitetas, kurs prezidentui Wilsonui indavė peticiją, kad amerikoniški kareiviai iš Siberijos butų atšaukti namo, at
siekė savo tikslą.
(jen. adjutantas Harris pra
nešė komitetui, kad iš 6,000
kareivių Siberijoje 2,500 bus PASKUTINĖS BOLŠEVIKŲ 100 mylių vakaruose nuo Om
sugrąžinti namo apie spalių 1
PASTANGOS — SAKO
sko. Jo armijoje yra nedau
d. (Ji kiti sekantį mėnesį.
AMBASADORIUS.
giau > 200,000 vyrų ir išrengiGen. Harris pažymėjo, kad
mas jų gana prastas.
tam
tikslui jau ' pasiųstas
Jei Jie nelaimės, grius Leni
Militariniai žinovfcfkaip čia,
transportinis laivas su 2,500
no valdžia.
taip Paryžiuje sprendžia, jog
naujų kareivių, kurie pamai
bolševikai stato paskutines sa
\
nys dabar Siberijoje esančius.
Washington, rugp. 25. "— vo desperatnies pastangas
Suv. Valstijų
ambasadorius prieš Kolčako armiją. Ir jei
ANGLŲ KAREIVIAI ATSI
Morris iš Tokyo buvo pasiųs šiuo kartu bolševikams nepa
SAKO KARIAUTI RU
tas Omskan ištirti Siberijos vyks, tuomet turės sugriūti
SIJOJE.
valdžios stovį. Dabar ambasa Maskvoje taip vadinamoji so
dorius pranešė valstybės de vietų valdžia.
v
Atsisakiusieji klausyti padėti
partamentui, jog per sekančias
Be kitko čia dar pasakojama,
po sargyba.
trisdešimts dienų Siberijos val jog bolševikai,
veikiantieji
džia, turbūt, susilauks krizio. Į prieš Siberijos valdžią, neturi
Londonas, rugp. 25. —Soutli- Reiškia, praėjus 30 dienu Kolamptone suareštuota 300 ka čako valdžia arba turės gr:uti, užtektinai vyrų ir amunicijos.
reiviu iš \Yar\viek, Berkshire arba pradės stiprėti, jei atlai Nes jiems vienu žygiu reikia
veikti keliuose frontuose.
ir Glouchcster pulkų už nepa- kys bolševikų smūgius.
klausimą keliauti į Prancūziją.
Kiti vėl pažymi, jog bolševi
Ambasadorius Morris savo
Kurstytojai suimta ir nežinia
kai prieš Siberijos valdžią su
raporte pažymi, jog admirolas
kur išgabenta. Visi kiti karei
traukę visas savo spėkas. Tas
Kolčakas perdaug laiko pa
viai laikomi po sargyba.
paaiški iš to, kad kituose fron
šventęs militarinei kampanijai
Kareiviai atsisakė klausyti prk»š bolševikus, kad-tuo t,;rpa tuose bolševikai bepaliovos
su tuo nujautimu, kad kuomet civilė valdžia ir administracija stumiami atgal.
jie bus išvežti Prancuzijon, niekur tinkamai nepraveria.
> Pataria pripažinti.
tuomet iš ten bus tuojaus pa Tas labai nepatenkina gyvenAmbasodorius Morris 'pa
siųsti Rusijon. Gi Rusijon ke tojų.
taria
savo
vyriausybei
liauti jie nenori.
Tečiaus Morris priduria, jog pripažinti Kolčako valdžią, jei
Vvriausvbė tuo atsitikimu Kolčakas yra parinktiniausias
labai susirūpinusi. Nes jei kai v y r a s šiuo laiku Siberijoje. Tik 'pastaroji iš sekamojo krizio

Bet jei atsilaikys, vargas
bolševikams

tą kareiviai .pradeda noriinau- klausimas, ar jis, ar bolševikai ; laimingai išeisianti.

ti, tuomet reikia laukti aršes
Tas pripažinimas padarytų
gaus
ten
viršų.
niu pasekmių, jei laiku nebus
didelę moralę intaką Siberijos
surasti tinkami vaistai.
valdžiojev. Ir kuomet tas įvyk
Kolčakas neturi pagelbos.
Kareivių nerimavimas vieš
Admirolui Kolčakui (SUKUvi tų, tuomet Suv.-Valstijos turė
patijai labai svarbus klausi jos valdžios galvai) didžiau tų but pasirengusios paskolin
mas.
sias vargas, kad jis negauna ti pinigų Siberijos valdžiai ir
materijalės pagelbos nuo talki kuoveikiaus parūpinti ginklų,
BOLŠEVIKAI UŽGINA SA ninkų. Tas pačiuose armijos amunicijos, maisto ir drabužių.
VO NUOSTOLIUS.
Pagaliaus ambasadorius re
vaduose sukelia nepasitenkini
komenduoja Siberijon pasiųsti
Praneša apie savo laimėjimus. mus ir nesutikimus.
Kolčakas su savo armija nu ekspertus su tikslu dalimi gy
Londonas, rugp. 25. — Rusų sprendė atlikti paskutiių pasi ventojams maistą, drabužius ir
bolševikai bevieliu telegrafu priešinimą prieš bolševikus pravesti visur reikalingą ei vile
naujoje karės linijoje, už kokių valdžią.
štai ką praneša:
"Mes nelaisvėn paėmėm 1,000 kareivių su kulkasvai- DAUGELIUI ŽMONIŲ DAVĖ siems daugiausia maisto pri
džiais mūšio metu šiaurrytuostatė gyvulių skerdyklų kom
PAGELBĄ RAUDO
se nuo Lapšinskaja. Sunai
panijos, gi aplinkinės krautu
NASIS KRYŽIUS.
kinta du priešininko pulku.
vės pristatė drabužių. Visas
Viena grupė, susidedanti kuo Amerikoniško
Raudonojo šelpimas
buvo
atliekamas
ne iš vienų oficierų, taippat Kryžiaus skyrius Chicagoje Raudonojo Kryžiaus priežiū
sunaikinta — 400 užmušta ir paskelbė, kad jis rasinių riau roje.
160 nelaisvėn paimta.
šių metu sušelpęs 603 žmones,
nuo gaisro,
"Pranešimas,
kad
ties nukentėjusius
APVOGTA LIETUVIO
gyvulių
Kronštandtu nuskandinta du siaučiusio šalimais
KRAUTUVĖ.
skerdyklų
įstaigų.
mūsų laivu, yra neteisingas.
Tik vienas karės laivas leng
Del gaisro neteko pastogės
Naktį prieš praeitą šešta
vai sugadintas.
139 šeimynos. Personalės nuo dienį " S t a r " krautuvėn, 4605
"Sovietas sunacijonalizavo savybės gaisro metu tos šeimy^ So. Ashl.and ave., įsilaužė va
2 tūkstančiu įvairių industri nos neteko $127,457 vertės. Su gys. Išnešta daug siutų, overjos įstaigų , , .
naikintų naminių rakondų ver kotų, marškinių ir kitokių
tė siekia $77,750; drabužių daiktų. Apie 2,000 nuostolių
VOKIEČIAI PAREMIA RU $43,850; laisvės bondsų $2, padaryta. Vagys įlindo per
SUS PRIEŠBOLŠEVI550; pinigų $3,407.
langą antrajam krautuvės ^auKUS.
Tos viso s 139 šeimynos, tar gšte.
" S t a r " krautuvės savinin
Berlynas, rugp. 24. — Tilžės pe kurių buvo daugelis lietu
vokiečių laikrašeįo korespon viškų, po gaisro neturėjo kur kas yra žinomas lietuvis biz
dentas praneša, jog vokiečiai prisiglausti, nei kaip pradėti nierius p. Izidorius Nausėda.
Rusijon naktimis transportuo naują gyvenimą. Tad visoms
Paryžius, rugp. 26. —
šeimynoms supirkta reikalinja.kariuomenę ir proviziją.
Rumunijos sostinės BucharesTad Vietos laikraščiai pažy giausieji namų rakandai.
Randon. Kryžius per ketu to pranešta, jog tos šalies sos
mi, kad vokiečių militarinė
partija turinti artimus ryšius rias dienas parūpino joms 1,- to įpėdiniu pripažintas princas
atsisakiusio
su priešbolševikižkais
rusų 338 valgius, parūpino nukentė Nikolai vietoje
jusiems drabužius. Nukentėju princo Karolio.
gaivalais.

Antradienis,

DRAUGAS
•nsjfff!?r
MiiiiiimiiiiiiiiiiHHimiiiimiiiiimiiiiiii

"DRAUGAS"
IJTHUANIAN DAILY F R I E N D
Published Daily Execpt Sundays by
DVIAI t;.\S PUBLISHItfG OO., Inc.,
1800 W. 46tn St„ C'iicago, Bllnois.
TERMS OF S l B S C R I P l l O l f
One Year
$5.00
6ix Months
. $3.00
Ttaursday's Edition
$2.00

silpno pamato. U ž k i l a suge
dimo audrai tuojaus ima siū
buoti ir gajutinai griūva dėlto,
kad neturėjo gero dorinio iš
auklėjimo, neturėjo tvirto do
ros pamato, buvo pastatytas
ant abejonės smilčių. Naudin
gą jaunimą išauklėsiiue pra
dėdami leisti vaikus į at
sakančias mokyklas, kuriose
nevien tik protas bet ir širdis
ir žmogiški jausmai auklėja
mi. Tokiomis mokyklomis yra
lietuviškos parapijinės mokyk
los.

Federacijos Kongresas.
ANTROJI SEIMŲ DIENA
WORCESTERYJE.

Oi laikraščio turtas išneša
127,709,67, skola, yra $19,$90.93. ( k y n a s turtą* $7,868.74.
Nutarta subatinį numerį padi
dinti iki 8 puslapių pradedant
nuo rugsėjo mėnesio. Sutarta
samdyti du redaktorių. Vienas
jau yra, o kitą paskirs Centro
valdyba. Tuom tarpu pradeda
ma organizuoti kapitalas, kad
**Darbininkas" taptų dienraš
čiu. J o pakraipa turi liktis
kaip buvo iki šiol krikščioniška
ir demokratiška, vengti asme
ninių polemikų, dėti daugiau
moksliškų straipsnių,
ypač
apie darbininkų reikalus. Or
gano valdybą iš jo turto stovio
apyskaitų turi išduoti tris kar
tus į metus. Nariams neužsi
mokėjusiems per (i mėnesius
reikia
organas
sustabdyti.
Kuopos valdyba tą gali pada
ryti tuojaus kaip tik pamato
reikalą. Prenumerata nuo Nau
jų Metų bus 50 centų daugiau.
Centro valdyba turi teise pri
žiūrėti, kad apgarsinimai tal
pinami organe nebūtų tuščias
apdumimas a^ių.

^^yr^sriM^
Paryžiun prie Lietuvių Dele
gacijos, Spaudos Biuras apima
lietuvių reikalus anglų ir pran
cūzų spaudoje. Visos Spaudos
Biuro veikimo išlaidos žado
but padengiamos Amerikos
Lietuvių lėšomis. Į mėnesį praįnatoma šios išlaidos:

rugp.

26, 1919
f

4. I š Tautos Fondo p. Val
demarui, Delegacijos pirminin
kui, ir-gi išsiųsta dolieriais
$25,000.00. Tie pinigai šiomis
dienomis iš Švedijos banko
perkelta Delegacijos kason Pa
ryžiuje.

Pirmutinis bu?o prieš pietua
Šv. Kaeimiero parapij m sve
tainėje.
Kadangi sąjungos
Utarninke, rugpjūčio 19 •!., pirmininkas kun. Atribotas ser
Worcesteryje buvo trys sei ga, o iždininkas nepribuvo HD
Tad iš Tautos Foido Lietu
mai. Blaivininkų, Darbjmnkų J pranešęs priežasties, tai s<4nią
1. Alga Biuro vedėjui. .$255.00 vos valdžios žinybon yra atėję
Adverttsing rates on applicatiou
atidarė sekretorius Lun. A.
ir Kunigų Sąjungos.
2. Alga 1 padėjėjui
150.00 daug daugiau pinigų nagu iš
At NEWS-STANDS 2c A COPY
Petraitis. Narių susi valiavo
3. Alga 2 padėjėjui
150.00 inforniacijų p. Lortettos (pa
Blaivininkų Susivienijimas.
mažas būrelis. Seimo vedėju
UOETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS
4. Depešoms
3(XI.OO duoda Chicagos " Lietuva,"
Pusiau po 8 rytmetyje šv. tapo išrinktas kun. V. Dargis.
num. 160, liepos mėn., š. m.).
5. Raštinės išlaidoms,
Kazimiero bažnyčia jau buvo
Kun. A. Petraitis išdavė sa
krasos ir tt
150.00
Greta žitų pinigą, atėjusių iš
Eina kasdien' išskyrus nedėldicnius.
beveik pilna ir žmom's dar vis vo raportą. Vietoje iždininko
6. Smulkių išlaidų, kur
Tautos Fondo, Delegacijos ži
PKENL'3>x£RATOS KAINA:
rinkosi.
Išėjo
pamaldos.
Mi
raportą
išdavė
iždo
globėjas.
Metams
$5.00
jerei ir tt
100.90 nyboje dar yra pr. frank. 6,200
Cliicagos lietuviškos parapi
Pusei Metu
$3.00
šias laikė kun. P r . Bučys, dija- Iš to pasirodė, kati Sąjungos
7. Anglų kalbos stilistui ' o0 0U gauti birželio 25 d., 1919 m., iš
jinės mokyklos yra daugumoje
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai
konu buvo kun. Kelmelis, sub- turtas yra dviejų rusiu; apie
8. Prancūzų kalbos siikokios tai Šv. Elzbietos drauk a s skaitosi n u o užsirasymo dienos ne akredituotos t. y. valdžios pri dijakonu studentas Jonas Na 600 doiierių pinigais ir žymus
nuo Naujų Metų. Norint permainyti pažintos. Iš įą vaikai be kvoti
listui
150.00 gijos iš Amerikos lietuvių tar
vickas. Netoli šimto Įmonių skaičius neparduotų kv>gu, iš
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
9. Skubuoti ir netikėti
po, ir gauti per kun. Ambroadresas. Pinigai geriausia siųsti išper- mų priėmami į augštesnes vie priėmė Šv. Komunija Mišių leistų Sąjungos lėnomis, būtent
reikalai surišti su
zaitį iš Binghampton, X. Y.,
kant krasoje a r exprese "Mohey Order" šąsias mokyklas, (Public Higli
laiku.
Daugiausiai
tai
buvo
"Pamaldų
Vadovėlio,"
"
Ž
i

a r b a įdedant pinigus į registruotą
propaganda
1,000.001 birželio 1 d., 1919 m. fr. 13,School). Kąstas reiškia? Reiš piaivybės Susivienijimo dele n y n o " ir '* Pažangos Komple
laišką.
! 831.00. v
kia tai, kad, nežiūrint ant di gatai ir vietiniai lietuviai. tų." Besvarstant iždo ir turto
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
$2,405.00
džiausių reikalavimų, lietuvis Blaivininkai yra sveikos sielos stovį paaiškėjo, kad iki šiol
Šale tų pinigų Delegacijos
18*W.46thSt., Chicago, III. kos mokyklos išlaikė valdžios žmonės, dėlto jie uoliai nau?lo [permažai prisilaikyta forma
Sį .sąmatą pramatoma į pir- kasoje guli apyskaita Dr. J.
Telefonas MeKinley 6114
mą veikimo mėnesį. Veikimui j šliupo, atsivežusio fr. 60,508.80
reikalaujamus, kvotimus ir ta jusi šventais Sakramentais
liškumų. Todėl tapo sudaryta
besiplečiant, be abej6, prašoks ir p. Noraus čekis 2 tūkstančių
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII po pastatytos lygumoje, kasBlaivininkai savo seimu atli komisija, kad užvestų reikalin
ir išlaidos, tad visiems tiems svarų sterlingų; taip-gi p. Lolink angliškų mokslų, su val ko su viena diena, bet jiems guosius formališkumus.
dalykams meldžiame prisiųsti pattos balandžio 6 d., 1919 m.
diškomis mokyklomis. Tai tiek prisiėjo turėti jojt net tris poVakariu i ame posėdyje buvu
kaslink angliško mokslo, mū sulzius tai buvo darbšti •liena. siame ftv. Kazimiero klebonijo
Streikų fondo mokesčiai na pinigą. Kol kas apie 73 tūk Delegacijai įteikta fr. 28,999.00
stančiai Šveicarijos
frankų
sų mokyklų stovio. Čia jau,
Posėdžiai buvo Šv. Kazimie je vėl grįžta prie turto klausi riams palieka kaip buvę 25 cen tam dalykui lieka iš kun. J . Do- iš Kasos Centralinio Komiteto
kaip matote, ne mes liudijame ro mokyklos kambaryje. Kun. mo, ypatingai prie "Vadovė tai. Visos kuopų aukos streiki
šelpti nukentėjusius nuo karės.
bužio
iš
Tautos
Fondo
gautą
j bet pati miesto Cliicagos val Virmauskas atkalbėjo įžauginy lio" ir " Ž i n y n o " neižparduo- ninkams turi eiti per Centrą,
Amerikos Lietuvių Atstovai
pinigų.
džia išdavė 4iudijimą. Gi tokie uuUdą. Seimo vedėju tapo stu tų egzempliorių. Sutarta pa t. y. per streikų i'ondą.
Pa r v žiu j e.
.
J.
įilius—J.
DobuiU.
liudijimai ateiviams nelabai dentas J . Navickas, pagelbi- vesti tą dalyką tam tikrai ko
Darbininkų savaitė bus lap
J, Žiliui'.
•
i
lengvai suteikiami.
ninkė p. M. Stočkienė, rašti misijai, kad ji ištirtų kiek ku krityje arba gruodžio šių metų. Gerbiamieji:
J. Dabužių.
{ Liet. Darbiu. Sąjungos sei
Šalę angliško, mūsų mokyk ninku V. Damašius, jo pagelbi ris kunigų yra paėmę egzem
Malonėkite priimti atydon ir
lose mokinama ir lietuviškai, ninku (). Lnguraitė. Mandatų pliorių ir kad neužsimokėju mą delegatus siųsti gali ne visuomenei pranešti kas seka:
vien kuopos, bet ir apskričiai.
lietuvių kalbos
gramatika, ir rezoliucijų komisija: J . Si sius paragintų atsilyginti.
Lietuvos valdžios reikalams ŠVENTO JUOZAPO D E J O S
Mažu tautų nepriklausomy
Keikia kiek galima greičiau tam tikru laiku ir per tam tik
Be to dar šeši dalykai tapo
Lietuvos Istorija ir auklėjami manavičius, V. Bačys ir J ,
VALDYBOS ANTRASAI:
bė labai rupi Suvienytu Vai-. .
_,.
.
...
siai
susižinoti
su
L.
Krikščio
apsvarstyti.
rus
žmones
yra
gauta
iš
Tau
Sheboygan, Wis.
,,v. . •
..
•a
Lietuvos — Tėvynes meiles Vaitkus. Delegatų susirinko
o
Pirmiausiai pakelta klausi nių Demokratų partija Lietu tos P\mdo suma pinigų, kurių
4
stijii valdžiai ir ypatingai o e - i .
• . ,
, A. .
.. ..
Pirm. A. Grebas, 1117 Kentu
kiekvienam
lietuviui.
Nes Centro pirmininkas kun. Juš- mas apie kun. Bartuškos poli voje ir tenai steigti, kaip tik apyskaitos guli žinyboje ofiei
ikadi Lietuvos
• i - i ne^ ' ga
musniai,
kas būtinai
roikalmXT
eiaiT_.pranešė,
Jlietuvis 1K» lietuviškos kalbos
natui. Nors kaikurie
hukras-į
. . .' .
kaitis sunkiai serga. J i s nega tišką veikimą. Kadangi negali bus galima L. Darbininkų Są jalės Lietuvių /Delegacijos Pa eky, Ave.
priklausybė
jau pripažinta,
ma žmogų teisti už akių, netu jungos kuopos.
Vice-pirm. J. Stauskas, 1414
ryžiuje, būtent:
tečiaus ofieijalės žinios dar nė yra lietuviškas nebylys, gi be lėjo pribūti, bet prieš apsiigMoksleiviai įnešė sumanymą
rint jam apginėjo, tai tas klau
1. Per kun. A. Vilimavičių New York Ave.
ra. Pavergtųjų tautų paliuosa- lietuviškų jausmų yra lietuviš siant jau buvo sustatęs raportą,
Rast. A. Brusaka, 835 High
raštu. Tas raportas tapo per simas tapo atidėtas. Paskui aukoti 100 doiierių krikščio gauta praneuz. fr. 27,(MKUK).
vimas bus svarstomas Senate kas beširdis.
vėl kalbėta apie Sąjungos or nims moksleiviams ateitinin
2. Per kun. A. Alšauską Ave.
pėtnyčioje, rugpjūčio 20 d. Ką Žinant, kad bt> doros nei šiaip skaitytas ir priimtas be per
ganą ir sutarta jį išleidinėti kams. Seimas sutarė čia pat gauta praneuz. f r. 54,200.00.
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supetik sugrįžęs iš AYorcesterio sei-: jau apšvietimas, nei Tėvynės mainų, i š to raporto paaiškėjo,
ant
vietos
padaryti
rinkliavą
sulig
valdybos
nuožiūros,
bet
3. Per kun. J . Dobužį į švei rior Ave. ,
mų mus redaktorius panedė-; meilė pageidaujamų vaisių ne kad Pilnų Blaivininkų via Lnerėčiau kaip vieną kartą į me ir surinko apie 50 doiierių. DeIždininkas T. Grigaliūnas, 1437
carus Lietuvos valdžios reika
ryje išvažiavo į \VashingtonąJ atneša, būtent, be tikėjimo įr Z'S.\. iš iždininko raj>orio paty
tus.
Redaktorium išrinktas | legatai pasižadėjo taip-gi par r
So. 11-th St.
D. C. rūpintis, kad Lietuve* doros žmogus nors šiaip jau rėme, kad ineigų buvo $!,4i>G.- kun. J . Valaitis. Viena kuopa važiavę pasidarbuoti kuopose, lams ir pabėgėliams iš Rusijos
Org. Ras. Ig. ErmaU, 1717
nepriklausomybė taptų- pri ir mokyčiausias tampa sau ir 12, išlaidų $1,054.13, iž'ie i k o buvo įnešusi apsvarstyta Lie kad jos sušelptų moksleivius moksleiviams šelpti atjjo viso
$411.99. Tapo taip-gi nutarta
labo Šveicarijos franku 270.- Erie Ave.
visuomenei nenaudėliu, tatai
pažinta senate.
ateitininkus
Lietuvoje.
tuvių
Dienos
piuigus.
Bet
tie
išsiųsti telegrama Lietuvos
Maršalka M. Daunora.
Visi skaitytojai
rašykitej lietuviškos parapijinės mo prezidentui, A. Smetonai, kad pinigai nėra ir niekada nebuvo
Visos L. Darbininkų Sąjun 454.10.
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis,
Tų pinigų apyskaita rengia
savo apskričių
senatoriams kyklos ir žiuri kad vaiką vi Lietuvoje blaivybė vicšpa'.au Sąjungos valdžioje, dėlto pri gos Centras pereitais metais
J. Rutkauskas.
laiškus, nesigailėkite nei tele-' same išaukiėjus mokinant ti tų. Po to uždaryta posėdis.
pažinta, kad nėra naudos da turėjo $4,699.30; su likusiais iš ma šiomis dienomis atiduoti ži
Mitingai atsibuna kiekvieną mė
Delegacijos
gramų, mandagiai reikalauda kybos ir doros. Žodžiu, mūsų
ryti kokias nors rezoliucijas seiliaus $195.52 susidarė $4,- nybon Lietuvių
Po pietų antrą valanda jis
nesi po pirmai tą nedėlią.
mi, kad mus tėvynės nepri parapijinės mokyklos iš visų
apie tuos pinigus. Sutarta iš 894.82. Visų išlaidų buvo 04,- Paryžiuje.
klausomybė taptų pripažinta. žvilgsnių mokina ir auklėja vėl atsinaujino. "'Kalbė'a apie leisti pilną pataisytą Sąjungos 735.66, todėl ateičiai liko $15Ur
mokesčius ir sutarta, kad kuo
Laiškus ir telegramas reikia joms pavertus vaikučius. Va pos į Centrą atsiųstų po $1.20 konstituciją. Tas darbas pave 16. Streikų fonde ineigų buvo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
stas kunigams V. Dargiui, J . $885.34, išlaidų $327.66, likosi
siųsti senatoriui savo apskri dinasi, tarsi, mūrininkai paė už kiekvieną narį.
Organą
ateičiai $557,68.
čio padedant senatoriaus pa mė nelygų akmenį apskaldo, " T a u t a i R y t ą " sutarta leisti Valaičiui ir A. Petraičiui.
Valdyba: pirmininku liko P.
Kaikurie kunigai savo [mo
Turime fer$ išteklių šių knygų:
varde adrese. Kas nežino kur aplygina, kad pamatan tiktų, ir toliaus; redaktorium išrinka
senatorius gyvena, tas gali lygiai ir Seserys (mokytojos) tas kl. £ Navickas Redakcijos kesčius stačiai atsiunčia į Cen Virakas, vice-pirm. M. Žukau
30c
neminėti nei namo numerio nei vaikutį, tankiai jau netikusio reikalams tapo čia pat sudėta trą, dolto provincijų sekreto skaitė, raštininkas finansų ir i. Api« Katalikų Tikybos Tikrybę
15c.
gatvės; užtenka padėt pavardę budo, stengiasi doru padaryti. ir aukų. Paskui buvo kalia riai ir iždininkai neturi visų protokolų Kneižis, 'iždininkas 2. Patarmės Moterims
6c
ir prie jos žodžius United
Katalikiškos mokyklos ruo- apie magiškąją lempą, t. y. žinių apie iždo ir narių stovį J . Glineckas, iždo globėjai: O. 3. Krikščionybė ir Moteris
20c
States Senator Washington, D. šia gerų, sųžininga, ištikimų. blaivybes platinimą pcršvit* Sąjungoje. Sutarta tokį pri- Jankienė, B. Morkiutė ir J, M. 4. Gyvenimas Sv. Stanislovo
20c
Dievų, artimų ir Tėvyne my- čiamais paveikslais. Tapo iš siuntimą pripažinti ekstraordi- Bakšys, dvasiškas vadovas 5. Girtuoklio Išpažintis
6. Katra neišmanė! Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La
Nesiųskite bevardžių raštų liantį jaunimų. Toksai tai jau rinkta komisija kun. J. Jakai narišku ir leisti tiktai nepa kun. F . Kemėšis. Tautos Tarybai lengva sulošti
5c
bon atstovas K. Česnulis, o į
prastose
aplinkybėse,
bet
ir
ta
nimas
ir
yra
tvirta
nepakru
s
adresuotų senatui. Tuos be
tis, V. Bamasas ir J . Vaitkus,
8c.
tarptautinį Darbininkų Suva 7. Marksas Antrasis •
tinamas
Tautos
pamatas.
kad tuomi rūpintųsi. Dar tapo da Centro raštininkas, gavės
vardžius raštus skaito tik se
8. Ara yra Dievast . :
5c
žiavimą
Washingtone
P
.
&ivicčekį
nuo
nario,
turi
pranešti
jo
nato raštinė, o nei vienas se Norėdami, kad mūsų Tėvynė duotas įgaliojimas kun. Hauru9. (riordano Bruno
5c
kas iš Ne\v Yorko.
provincijos
sekretoriui,
kad
10. Koperninkas ir Galilėjus
5c
natorius nesirūpina jais. Mums Lietuva stovėtų ant tvirto tau saičiui važiuojančiam į Lietu
geimas užsibaigė malda ii 11. Į socijalistų rojų
nebūtų
nesusipratimų.
5c
reikia gauti senatorių balsus, tinio pamato, auklėkime vai vą, kad tenai atstovautų blai
Kuuigų
A.
Staniukyno
ir
A.
pagerbimu
prezidento
Wilso12 Socijalistų norai ir darbai
5c
todėl turime kreiptis asmeniš kučius lietuviškose katalikiš vybės reikalus. P-niai Stočkie
Kaupo
atmintį
sutarta
pagerb
no,
prezidento
Smetonos
ir
ge'
13. Revoliucijonierių tarpe
5c
kai prie tų senatorių, kurie iš kose mokyklose, nes jie tai nei įnešus sumanymą tapo pa
ti duodant $200.00 iš kasos nerolo Žukausko.^
Bliekas. 14. Apie Apšvietą
25c
skirta $50.00 moksleiviam*..
rinkti iš mųs apskričio, gal, mūsų tautos pamatas.
bendram jųdviejų paminklui.
Dangaus Karaliai, padavimai apie Šv. Paną Mariją
75c
Tapo taip-gi priimtas 4n'-tos
mūsų balsais.
Be to kiekvienas kunigas kvie
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
kuopos įnešimas, kad " T a u t o s
čiamas yra dar aukoti iš savęs
VARGONININKAI IŠVA
imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
R y t a s " talpintų koresponden nors $10.00 tam tiksliu. ,
dalykus
'.
50c
ŽIAVO.
cijų, ir fead blaiviniiikai prisi
Daina be galo
'.,
20c
J valdybą kitiems metams
dėtų prįe Apaštalystės Ąlaklos.
Scenas įvairumai
,
|0c
" • <<•
Panedėlyį, rugpj. 26 d. be
tapo išrinkti: pirmininkas kun.
Kuo pamato tvirtumo pri
Seimas 14- J . Navicką paka
Kugpjnčio 21 d., 1919 m. Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeli&U Pasiū
V. Dar gis, vice-pirm. kun. J.
klauso namo pastovumas. Tas veik visi <Tliieagos vargoni lė į garbės narįus.
lomas teatrų mėgėjams. Kaina
20c
"Detroitan,
Urbonas, sekretorius kun. J. Gerbiama Rėdystė:
visiems aišku. Tatai kas tik iš ninkai išvažiavo
Valdyba sekantiems metams Kasakaitis, iždininkas kun. J.
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c
mintingai stato narna, apžiūri, Mieli., kur 26 ir 27 dienomis į
v
35c
tapo išrinkta: dvasiškas vado J . Jakaitis, kasos globėjai: Šiuo-nri prisiuiieiam Jums pra Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto
kad pamatas butų kaip rei vyks Amerikos Vargonininku
vas kun. J . Jakaitis, pirminin kun. J . Valaitis ir kun. 3. Ur nešinu} nuo Amerikos Lietuvių Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
kiant, atsakantis, tvirtas. Ne Seimas. Vakarais bus surengti
čių mylimą rūtelę
.^
15c
kas kun. P . Juškaitis, vice-pir- bonas.
Tarybų Ekzekutyvio Komite
išmanėlis ar jau be apsimąs- koncertai: vienas bažnytinis,
;
35c
mininkė M. Stočkienė, raštininto, No. 9821, ir kopijas dviejų Austant. Eilės J. Mikuckio.
kitas
pasaulinis.
Programuose
tymo žmogus testato namą ant
*
25c
Į^kas V. K. Bačys, iždininkė Lįet Daorbiaiaki* gąjungft.
laiškų tiktai ką gautų is Tarys Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio
dalyvaus
p-nios
Janušauskie
smilčių, be pamato. I r uiejus
Vatmdys. Eilės.
15c
p-nia
V.
Shea,
kasos
globėjai
Jos
posėdžiai
prasi4ėjo
pa*
žiaųp.
audrai, pakilus vėsulai toks nė ir Pocienė, pagarsėjusios Jakas ii Cambridge ir J. Roč*
Atnįiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties
10c
nedėlyj, ruypjucįo 18 d., 2 vai.
Malonėlp.ts
pataipįnti
pr-anesolistės,
muzika*
ir
Bethoveno
namas neatlaikys, grius, nes
Revizorius, penkių veiksmų komedųa
50c
kienė
i$
WoTcefcter.
po
pietų,
tesėti
10
ir
2b
dd.
to
$\mą
taip
vęįlįftį
kįip
galit.
vedSg**, p.
buvo pastatytas ant smilčių, konsernrtpnjot
RobiNpno Gyvenimas ir jo nelaiįnes. Labai gra& kalba vartota sie
paties mėnesio. Apie tuos po.
Ateinančių
metų
eeįmą
sutĮ
Su
pagarba,
Pačiu* ir fcite.
ję
tayfcpj?
'., i
80c
b» pamato.
tarta laikyti drauge pu Teįerą* sė'džius reikės plaeįau pakal
Ekšekutyvis
Kctifttetač. Vytauto Koncertinis Marsas, atminimui garsaus dį<ivyfcio ir kry*
Laimingo pauifcįomo.
Kuonu T-ra j*mj.tei namui,
bėti.
ei j oi seimužio^ų pergalėtojo ties Žalgiriu
55c
Amerikos Lietuvių Ekzetuomi y r a tautai jaunimas.
Delegatų buvo 54. Seimo ve
Seimo užbaigos maldą sukal
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas tortepijanui
45c
kutyviui Komitetui,
Kaip be gero ir tvirto pamato
bėjo kun. J . Jakaitis.
dėju išrinktas A. Masandukas,
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų.
50c
7U8Fiftee!ithSt.,N. VY\,
namas neatlaikys prieš audras
RED. ATSAKYMAI.
sekretorium J. Bakšys. Po pro
Sudiev—mazurka.
40c
Kunigų Sąjungos Seimas.
YVashiugton,
D.
C.
—sugrius, taip ir tautos do
tokolo skaitymo, po raportų
Keturių Metų Amerikos Ii. R.-K. Federacijos veikimas
70c
rinis namas be stropiai išauk
P-m Pr. Steponaičiui, Rock- Kunigu. Sąjungos • seimas kalba buvo apie Sąjungos or- trerbiamte ji:
lėto jaunimo, be ištirtos d<Hr<*# forde, IU. Tamstos minėtes taip-gi prasidėjo'ir pasibaigė gano turtą ir jo stovį. Pasiro
DRAUGO ADMINISTRACIJA,
Lietuvos Nepriklausomybės
jaunimo" yra, tarsi, namas be laiške korespondencijos mes utarninke, rugpjūčio 19 d. To dė, kad ineigų buvo $26,667.C4, reikalams remti Spaudos Biu
1800 VVEST 46-th STREET,
0HI0AOO, ILL.
pamato, ar jau nors ant labai pus save nerandame.
seimo buvo dn posėd^u
išlaidų $26,340.28, Uko $32750*. ro dolįs perkelta iš Šveicarijos
HimilMiUHSHIlUIl^yillHIUIIIUIIIlHUlIilIiUUIlHlItflSIilflIlIflIHIlIlimilllllllllll!!!!!!

"DRAUGAS"

Mes ir Senatoriai.

Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai!

Tautos Pamatas.

AM. LIET, DELEGACIJOS
PRANEŠIMAS

Antradienis,

rugp.

26, 1919

DRAUGAS
'•'
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SCOTTVILLE, MICH.

i
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&ioj apieliiikėj yra didžiau
sia lietuvių ūkininkų kolonija,
kur jau randasi apie 450 lietu
vių ūkininkų. Tik šįmet vasarą
nupirko lietuviai 47 ukes iš an
glų farmerių.
Scottvillė* miestukas yra
grmlps, švarus; guli vidndyj
derlingų, gražių laukų, i kini
sueina iš visu pusių akmeni
niai plentai. Per 25 mylias ap
linkui yra didelė lietuvių ūki
ninkų kolonija. Seottvillė yra
labai geras ūkininkams turgo
miestas del pardavimo visokių
produktų. Yra batikos, baiiiy
rios, krautuvės, teatrai, ūkio h
produktų
rinkos.
konsorvų
dirbtuvės i r t t .
Šios kolonijos lietuviai ūki
ninkai turi net 4 draugijas, iš
kinių yra viena katalikiška, ki
tos ;* tautiško- bei pirmeiviš
kos. Paskiausiai susitverusioji
draugija, vardu lietuvių Uki
ninki) draugija, uri«' kurios
priguli darbščiausieji h" pro
gresyviškieji lietuviai ukiuinkai. Draugija darbuojasi tarpe
lietuvių ūkininkų del pagerini
ino ukininkystės ir apsaugoji
mo ūkininkų laike ligos ir ne
laimės, del palaikymo tarp
ūkininkų ir jų jaunuomenės
lietuvvstrs. Lietuviu Ūkininkų
draugija pasiėmė į savo ran
kas sunkų, bet naudingi darbų,
t. y. rekomenduoja lietuviamgeras ukes. saugoja nuo išnau
dojimo visokių agentų, kurie
giria savo menkos vertės ukes.
Perkant uke per Šia draugijų,
kiekvienas bus apsaugotas nuo
visokių apgavysčių ir perino
kėjimų. L. I". D. už savo j>arai
na vimfj inaia nuošimtį teima,
o i>irkikui daug pinikų sutaupt
ir gera ukę padeda išro.kit.
Lietuvių Ūkininkų draugija
mano įvesti dar naudingesnį
skyrių, būtent, kad su draugi
jos pagelba butų galima šios
kolonijos pagamintus produk
tus ūkininkų kaina pasiųsti sta
čiai į miestus lietuviams, be
agentų, kas atsieitų labai pi
giai ir produktai butų švieži.
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Draugija tankiai daro susi
rinkimus su pasikalbėjimais,
dainomis, deklemaeijomis. Tu
ri darbštų pirmininkų, Aula na
Kiedį, kuris
nenuilstančiai
darbuojasi del draugijos ir vi
suomenės labo.
Rugpjūčio K) d., 1919 m., Jrja buvo surengus didelį pikni
kų, kuris buvo netoli nuo Seotivillės miesto, ant Kound Lake
ežero kranto, kuris buvo pa
puoštas Amerikos ir Lietuvos
vėliavomis. Piknikan prisirin
ko lietuvių ūkininkų apie 1000
žmonių: vieni suvažiavo auto
mobiliais, kiti vežimais, kiti
raiti ant arklių atjojo. Įspū
dinga buvo matyti tokia dau
gybę Amerikos lietuvių ūkinin
kų, susirinkusių vienon vieton.
Viskas buvo kuopiu kiaušini
prirengta. Buvo Urnas h or
kestrą. Benas grnjino lauke, b
orkestrą šokius pavilįj<*ne. 1)
to buvo išpildytas ilga- prog
ramas, susidedantis iŠ dainų,
deklemacijų, prakalbų, lenkty
nių, base-ball ir kitokių žaislių.
Buvo nemažai atsilankiusių X
svečių iš kįtų miestų, kurių
tarpe, buvo p-nia O. Pociene,
JC Sarpalius, B. Rimkus, Dr.
K- DrangeUs. Minėtieji |v*#MH
dalyA^ o pikniko programe. £.
Šimkui akomponuojant pijanu,
buvo sudainuota labai daug
dainų. Programų vedė A. Kiedis. Pirmiausia p-nia Pocienė
sudainavo Amerikos himną, ku
n buvo iššaukta padainuot]
lietuviški] damų. J. Kiedziukas
padekleinavo-eiles, taipgi T.
Urboniutė. Ponia Pocienė i r

Sarpalius padainavo duetą.
J)eklemavo I. Kiedziutė. Dai
navo ūkininkė, t u r i n t i , puikų
baisa, ponia Malikaitienė. Pas
kui ponia Pocienė sudainavo
keletu dainų. Ponas Sarpalius
dar dainavo lietuviškai ir ang
liškai.' P-as S. Šimkus pasakė
prakalbų. Kalbėjo ir Dr. K.
J) range Ii s.
Baigiantiee programui, p-nia
Pocienė sudainavo Lietuvos
himną.. Visa publika atsistoju
si žygiu dainavo. Dainos ir de
klamacijos publikų-žavėjo savo
gražumu.
Programa užbaigdamas p.
A. Kiedis kvietė visus lietu
vius ūkininkus į vienybę. Pub
lika buvo labai užganėdinta, ir
(iėkinga L. lT. D. už tokį pikni
kų.
Turbūt lietuviai ūkininkai
Amerikoje dar nėra turėję to
kio didelio ir Įspūdingo pikni
ko.
Artofaus vaikas.

V. KAZIMIERO AKADEMIJA
2601 W. Marąuette Road,
,*

Dr. A. R. Blumenthal D.D.

Parsiduoda medinis n a m a s a n t dvie
jų p a g y v e n i m ų s u rakandų krautuve.
Vieta patogi, tarpe lietuvių. Apie
kaina pasiteiraukite pas savininką.
Jotui Simą.
—
1817 W. 47 Str.,
Cbicago.
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Mokslo metas prasidės Rugsėjo 2 d., 1919 m,

I

AMERIKOS LIETUVIŲ TA
RYBŲ EKZEKUTYVIS
KOMITETAS.
Pranešimas.
Tarybų Informacijos Biuras,
b" West 48th St., New York
City, vedamas p. Carl P. By*

oi r'o, sn tikslu supažinimo per
angliškų spaudą Amerikos vi
suomenę su Lietuva ir jos rei
kalavimais bei troškimais,—
tapo ot'icijaliai uždarytas rug
pjūčio 16 d., 191D in., pagal su
tikima abiejų Tarybų.
Svarbiausia priežastis užda
rymo šios įstaigos tai stoka pi
nigų šiam tikslui.
Galutinas l a i d a v i m a s hio
ofiso ir surengimas pilno ra
porto apie nuveiktus, darbus
užims apie vie^ų mėnesį. Lai
ke likvidacijos peri jodo gautos
žinios, kablcgramos ir tt., "bua
dar kaip paprastai išsiunlinė
lop amerikoniškai spaudai. Ka
pįrtas apie atliktą darbą bus
paskelbtas mūsų Uukraščiuofcd
Lietuvių Informacijos Biu*
ris, \Vushingtone, prie EĮszebįtyv|o Komiteto, v e d i n a s

FABRIKAS WHITE
SKALBIKLA.

P o v h a s K. Krauleidys.
4349 S. UermJtage Ave.
• Chicago.

J0SEPH C. VV0L0N
Lietuvis Advokatas

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

mm

•*

Dd platesniu žinių kreipkitėi pne M&tinos Viršininkės.
^įiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiaiiiiitiiiitaiiiiifMiiMf?

Rockfordo vaikėzas.

M

N a m a s yra a n t -2 pagyvenimų p o
29 SO. L.A S A L L E S T R E E T
4 k a m b a r i u s ir stovi ant kampo, taip
Gyvenimo Tol. Humboldt 97
kad v i e t o s yra pakaktinai. V i s k a s j Vakarais 2911 W. 22-nd Street
taisyta kogeriausia, yra elektra, g a Tel. Roekwell C999
zas,
parsiduos labai pigiai ir a n t
CHICAGO, ILI^.
lengvų išmokeščių.
N e p r a l e i s k i t e šios progos n e s t a i
labai retai atsitinka.
R a n d o s neša
$80.00 'j menėsj. Kaina $8,000. A t 
—^»»
?sišaukite pas savininką:

^» y :x"&š&<i&&f3&ĘĘ^**m%

I

Smagu yra pranešti.visuome
nei apie atgijimą mus koloni
jos L. Vyčių 83-čios kuopos.
Niekas nei nemanė, kad pas
mus vyčiai dar gyvi. Mųs prie
šų būvu manyta, kad šios kolo*
nijos vyčių netik kūnas bet ir
dvasia palaidota, o ant kapo
užverstas sunkus akmuo. Tečia*u nevisi tikėjo, kad vyčia.
yra palaidoti, mat dvasia jų
nemari.
Pastaruoju laiku Hoekfordu
vyčiai atgijo, it iš grabo prisi
kėlė ir stojo į darbų, kad pasi
vyti toli pirmyn nužengusias
kitų kolonijų kuopas.
Kugpjučio 17 d., š. m., kuopa
surengė išvažiavimų. Viskas
pavyko ir viui gražiai linksmi
nosi, nežiūrint, kad ir lietus
truputį lijo. Nors daugeli žmo
nių lietus sulaikė, tečiau kurie
jo nepabijojo ii atsilankė, tie
buvo pilnai užganėdinti. Buvo
lenktynės, virvės traukimas su
dovanomis. Virvės traukimo
laike buvo iškilę maži nesusi
pratimai. Mat virvės traukiman stojo vaikinai iš vienos
pusės, o vedusieji iš kitos. Ve
dusieji net i skalno buvo prisi
rengę, kad vaikinus nutrauks,
bet išėjo priešiugai. Nesusi
pratimai tečiau prašalinta Ir
viskas išėjo gerai. Valio vy
čiai ! Darbuokitės, kad veikime
pavytumėt kitas kuopas.

*s

5

Apart High School ir Dailės bus šįmet mokinama Business Course

1

Lietuvis Gydytojas i r Chirurgas
Ofisas: 1741 W. 47Ui Street
Valandos: 9:30—12. 3—6 ir 7—9.
Telefonas: Boulevard 3480.
Rezidencija: 4515 So. Wood St.
*
Telefonas: Yards 723.

i

Tinkamiausia Mokykla Lietuvaitėms

•r

Dr. I. E. MAKARAS

PARSIDUODA
W.\SH

•

1

AKI V S P E C H A L I S T A S
Patarimas Dykai
Ofiso valandos- nuo 9 i š ryto iki
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
4649 S. Ashland Ave. k a m p . 47 St.
Telefonas T a r d s 4817
Telefonas Boulevard 6487

5

.

' • " •

R a k a n d a i ant pardavimo; labai g e 
r a m e padėjime. Atsišaukite p a s s a 
vininką: 4556 So. Taulina St., 2-ros
lubos iš priešakio.

A n t pardavimo kendžių krautuve.
Atsišaukite
Chas. Tykae.
4014 W o o d Str.,
" Chicago, 111.

B'

»

r -

j •J $Ą,

pasto

Chicago, 111.

mm

ROCKFORD, ILL.

Reikalingi leibeHai, darbas
vus.
Atsišaukite tuojaus.
Westeru Felt Works
4115 Ogden Ave.
Onicago.

•,

vm*

^AIEŠKOJI*^

Veda Bilas Visuose

Teismuose

Ofisas Didmiestyj:
?Oa YOOH STOMACrfS S i K U

09 W. WASHIN/GTON S T R E E T

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
Dr. J. Bielskio, kūno puivig-os agitatoriai sakė prakalbų, nu- ir naudingas veikimas. Papa
Kam baris 609
sias vaistas tavo skilviui yra EATOTel. Central 6478
buvo informuoti musn spaudą piešdami visą praeitį ir nu sakojo taip-gi i r apie tokius, NTC.
Prašalina visus n e s m a g u m u s
Gyeeufmas, 812 W. S3rd St.
apie tarptautinį j)ro^res;j, ir rodydami delko Lietuva esanti kurie daugiau rūpinaisi savo suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
Tel. Yards 4681
Parduodama
stovį Lietuvos nepriklaus(;my- žuvus. I r liepos 6 d. jie ap- kišene, negu naudingais (lai kia pamėginti vieną.
pa., v i s u s a p t i e k o r i u a
bėfl klausimo ir apie voikima. vaikštinėją kaipo patvirtinimą bais. Ragino katalikus pažinti
HB
abiejų Tarybų ir jų PiMom ».jo Lenkų unijos su Lietuva.
tokius žmones ir nesiduoti su
fllllllllllllllillliliuilllllllllllllllllllllllllll
ir Ekzekutyvio Komitetu- takalba
lillllllltlllllllllllllllltlllllllllllllllllflllllllt
Žmonių dalyvavo labai ma- vadžioti. Baigdamas
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
{K> laikinai susjnuduotas nuo lai, nes lenku viešpatavimas gerb. Dr. Rutkauskas, kaip tik
Telefosas U a y m a r k e t 3644
liepos 1 tl.? 1919 m.
ras
tėvynainis,
pirmas
paauko
įgrirto li^i gyvo kaulo. Ypatin
DRY OOODS
Priežastis sus})endavii.o tai gai žydai nusistatę prieš len jo 20 dolierių Lietuvos Kaud.
1800 W. 47tb kamp. Wood St?
yra, kad Amerikos Lietuvių kus. Lenkų šauksmai per Uis- K v •
Rusas gydytojas ir chirurgas
ryžiui.
H e s d u o d a m e dvigubas
įtampu
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Tar>ba savo posėdyje. iMižeiio kilmes: "Nieeh žyje Polska
Auką tame vakare L. R. K. Ketvergais ir Subatomls.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Dideliame
pasirinkime
gaunami
3—4 d., 1919 m., išrii)l;.» nau.j.j (Tegyvuoja Lenkija) nedarė surinkta 51 dol. Rodus neuaug, Visokie
materijolai, v a i k a m s drat>u
Ofisas: 3354 So. Halsted St. f Chicago
žiai, alebės Ir jakutėa.
valdybą ir naujus uariu.> Į Pil jokio įspūdžio. Visi jautė, kad
bet ir nestebėtina, nes žmonių
Telefosas Drover 8C93
domąjį Komitetą. Dr. J , I'lei i tai antmdama. kitataučių pa
V A L A N D A S : 10—11 ryto 2—3 p o
prakalbosna nedaug '.esusirini pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
skis buvo išrinktas vvinaisiu daras.
llllltllfllilllltlillllllllltllillilisifisflllllllll
ko.
organizatorium Lietuve.- LiuoTokiu komedijų buvo ir k i - |
i
sybės Sargą, stipi.Uuojam, ka l tuos aplinkiniuos miesteliiu»s.
* »• • 1 M H ^ l
Aiikotoju vardai bus pagar
šią vietą turi užimti nuo įtapta
" L i e t u v a , " Kaunas. sinti vėliau.
Dr. D J. EAGOČIUS
1 <lt, 1919 m. Pagal šiuos rinki
i J e t a v i s Gydytojas i r
Visiems aukotojams lame
PLUNKSNOS.
mus D r. J. Bielskis neim-iun i
Chirurgas
IŠ DIEVO APVEIZDOS
vakare
L.
R.
K.
rėimji;
sky
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.
iiillllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllliut
Pildomojo Komiteto narius.
Rezidencija 10781 So. Michigan A*.
PARAP.
riaus valdyba širdingai d 'koja.
T—:
Roseland, III.
Naujas informacijos Biuro
Telefonas rezidencijos Ir ofiso
»<
S.
J*.
vedėjas d a r nėra išrinktas.
Pullraan 342.
Rugpjuėio 19 d. buvo prakal
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų
Abiejų Tarybų Pildomojo Ko bos L. R. Kryžiaus reikalais.
iki 4 ; C iki 9 vakare. N * L
miteto susirinkime rugpjiieto
CICERO
LIETUVIŲ
DOMAI!
9 iki 12.
Lietnvii Advokatas
Kalbėjo gvrb. kun. F. B. Sera
;
ft
- - n -jj
6 ir 7 d., 1919 m., valdvbos rinKas
tiktai
iš
Cicero
norite
> Attomey at Law
finas. Savo kalba nurodė Tlaud.
kimams n e p a i k u s , Dr. J. Biel
W Moaroe, Oor. Clark S t .
Kryžiaus naudą, kokią jisai gauti "Draugą" arba paduoti R105
?»}» » » » mmumm* » » » » » » » » » » » » « » i —a
oom
107,
Tel. Central 820
skis buvo paskirtas tuomlaikiį
jį
apgarsinimą,
ar
kokį
dar
CHICAGO, E L L 0 O I S
suteikia žmonijai i r ragino vi
niu vedėju Informacijos Biu
bą
(jobą)
kreipkitės
prie
p.
Gyv.: S U S So. Halsted Street
sus patapti L. Raud. Kryžiaus
ro. Vienok, jo reikalai su Lie
Gydytojas. Chirurgas,
A.
Valančiaus.
T e l e f o n u T a r d s SSS0
rėmėjais.
Akušeris.
tuvos Laisvės Sargais suriša jį
! ! » • * • • • • • • • • • • • » m>mm •> » • ^ ^ mįį
1920
So.
H
a l s t e d S t , Chicago.
1442
So.
49-th
Ave.
Antras kalbėjo Dr. Rutkaus
aut tiek, kad iki šiol jisai šią
Kalba lietuviškai, latviškai i r
Pas jį galima gauti malda
rusiškai.
jam paskirtą vietą užimti ue- kas. Nurodė kokios pusės Am
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 0
merikos lietuviai turėtu laikx- knygių ir kitokių mygą.
vakare
Tel. Canal 4367
galėjo.
Pasinaudokite.
ties, kur vra tikra tautos meilė
Ateityje, informacijos ir pro
P r a k t i k u o j a 27 metai
pagandos darbas Amerikos
Ofisas S148 So. Morgan St.
Telefonas P u l l m a n 60
spaudoje bus atliekamas iš
K e r t ė 32-ro St.,
Csicago, 111.
YVasbingtono. Tam tikslui abie
DR. W. A. MAJ0R
SPECIJALISTAS
Į
v
Moteriška
•"!'&; • \iro
ją Tarybų Pildomasis Komite
CIURCUGAS
m š k ų ligų.
Ofisas
11719
Michigan A r e .
tas nubalsavo pašvęsi i n.-v!au
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
Adynoa 8:30 iki 9 išryto — 1 i k i
iki 10, nuo 12 iki 2 p o piet, n u o 7
giau kaip $L001U<) ant mėne
2 po pietų — *-80 iki 3:30 v a k a r e
iki 8 valandai vakare.
sio. Taip greit kaip Šis nutari
N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 11 išryto
N e d ė l i o m i s n u o 9 iki 2 po piet
VISATINĖ
AMERIKOS
PAEODA.
• • —
Telefonas Yards 087
mas bus abiejų TaY\ bu užgiri
tas,—darbininkai bus paskirti
Visatinė Amerikos Paroda, kuri įvyks nuo 30 d. Rugp.
ir darbas prasidės.
pĮug.) iki H d. Iviigs. (feept.) Coliseume bus tai didžiausiai
M. >/. VinikuB. pasisekusi parodu. Perviršis savo pasisekimu visas savo pir-.
LIETUVIS
lakūnes.
GYDYTOJAS I R C H I R U R G Ą *
1757 W . 4 7 t h S t., Chicago, DL
Budavonės darbas labai nuosekliai varomas* pirmyn. Spau
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Ofiso Telefonas Boulevard 160
4713 So. A s h l a n d Ave.
da, įieišemaut rr ateivių spauda,, labai prisidėjo tame dar
N a m ų Telefonas Secley 420
P b o n e Drover 7042
be.
,
Cicero Office
LIUTKŲ DARBAI
4847
W. 14-th S t
Tikslas tos parodos yra, kad suartinus a t ė m u s su čia gi
- • • - » K
# - - - • - »
P h o n e Cicero 39
musiais ir kad pastarieji jaustųsi, kad Suvienytos Valstijos / Rezidencija 3336 W . 6 6 - t b St.
0r. A. K. RUTKAUSKAS
Giedraičiai (Vilniaus gub.) yra tikrai juju pasirinktoji Tėvynė ir kad jai visi jos ukėsai y~ P h o n e Prospect 8585
T e l e f o n a s McKinley 5764
W""-"
Liepoj 6 d. Giedraičiuose bu ra lygus ar je hutu, gimę čia ai- jie yra atėję.
GYDO VISOKIAS LIGAS
\< pusės ėia gimusių yra didis, su' išsiilgimu laukimas
vo didžiausia iškilmė: lenkų
3457 S o u t h Western Boulevard
tos
parodos.
Jie
nori
susipažinti
ir
sumegsti
artimesnius
ry
K a m p a s W. 3 5-tos gatvės
kariuomenė prijungė Lietuvą
•K
Tel.
Drover
7042
-X
prie Lenkijos. Jau iš anksto šius su ateiviais.
Parodos siekiu yra teėiau parodyti Amerikoniškuiną,
jie įsakė miestelėnams pasi
LIETUVIS DENTISTAS
daryti ir iškabinti lenkų, tau nekaip zVinerikoįrizuoti, kuriame visi vienodai yra kviečiami
Valandos:
suo 9 ryto i k i 9 vak.
tines veliavat Trūkstant me- dalyvauti.'Daroma del sustiprinimo suvienytu. Valstijų tauti
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
nes dvasiom kad tą. gerai įsidomėtų, jog cia tėra "VĮĘjtfAS 4713 SO. ASEPUAND A V E N U E
$
$

ERNEST WEINER

DR.A.A.R0TH,

Pluksnos
79c

Pluksnos
79c

F. P. BRADCHULIS

DR. LEO AW0TIN

Dr. G. M. GLASER

Ali American Exposition

Dr.M.T.Strikoris

Dr. S. Naikelis

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Pr. C Z. Vezelis

Uždirbk

diįages, velias sunku buvo
gauti, b«t fcįti novt dfJno pla

huno iškorė Imkn vtžliavoles.'
Buvo kreiptasi prie vietinio
klebono kun. Slabsinsko tos
šventėj triukšmą pravesti per
bažnyčb]. Tik jam griežtai at
sisakius visa įškilmė įvyko tur
gaViątėje. Lenki] kareįvįai sto
vėjo oilėče ir bųvp žadėję da
ryti saliutų, bet neįvykus per
baiųyeią, f o u&buvo. Kažkokį

KRAŠTAS, VIMTA

vBtuvA, vutv** »npiqe."

Vieatmę^Amerikos parodą remia Suvįaayto* v Vajstįjoi,

reanįa

mįuojaus Valftiįe, remia Chicago. renųa Visatine A
merikos Lyga, remia \"aizbo? draugija, remia visos tikybos ir
virš 100 U. S. Seiiatoriii.
Josios parengimas atseįs daugiau $1,000,000, bet i r nus
tebins ntsilankiusius. Dalyvaus 40 įvairių taiitii programe.
o.OOO balsų choras dainuos. Gi galutinai kas cia viską, apra
šys kokie ten bus pantammai bei pasilinksminimai.
Tikietai dabar gaunami už pusę kainos, būtent už 25c. pas
Parodos lieadquar'ters, 610 First National Bank Bujlding.

(iiiiiiNHiiuiiiiiiiemiiiiii!

arti 47-tos
g{»»»»»r»»««i»0«

35 iki 50

Gatvės
•^•»»»*g

» » » • » • • » » » » » »^fr?

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILIiOTOIS
Telefonas Y a r d s 5033
Valandos; — 8 iki 11 i š ryto;
6 po pietU iki 8 vak. N e d ė l i o 
m i s n u o ,6 Iki 3 vai. vakare.

į savaitę
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau
jami visuomet, j i e turi t r u m p a s v a 
landas ir lengva darbą.
Mes galime j u s išmokyti šio darbo
i trumpa laika dienomis ar vakarais,
u2 maža kaina.
Specijaljs skyrius
m o k i n i m o ant s i u v a m u Pow#r maai-

MASTER SCHOOL,
190 N. State Str.
Kamp. I«ke <Sat. 4 ln'bos

DRAUCAS
-®

CHICAGOJE.
vietos dariu ninku imi jos nebu
siančios suorganizuotos arba
abelnajam
Antradienis, rugp. 26 d., sucentralizuotos
parodavimui. Taip bus pasi
Šv. Zefirinas, kank.
Trečiadienis, rugp. 27 d., elgiama del nepaprasto darbi
ninkų nerimavimo.
Šv. Juozapas Kalasantas.
Individualus darbininku li
GRUMOJAMA HAMMONDO nijos, kaip ir paprastai, turės
savo apvaikšriojimus. Bet aSTREIKUOJANTIEMS
belnojo darbininku, parodaviDARBININKAMS.
mo nebus i i).

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Norima juos iškraustyti iš
namu.

HOYNE KARIAUJA
• POLICIJĄ.

Antradienis,

^niiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

rugp.

26, 151??

fliiiiiitiiiiuffniiiiitfffifffnirnifMiiffiifiiinfiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiinifiii^
v

^^
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Pataisymo Išpardavimas!

PRANEŠIMAS.

Tukstaniai porų puikių, sulig vėliausios mados, stiprių čeverykų ir žemy če
verykų vyrams, moterims ir vaikams bus pardavinėjama laike Pertaisymo Išparda
vimo labai žemomis kainomis. Visos pastangos buvo dedamos, idanf padarius šį
išpardavmią nusisekusiu. Kainos paženklintos labai žemos. Neuž
mirškite, jog čeverykų kainos žymiai pakils rudenj. Todėl subruskite, gaukite savo dalį bargeny. Vieną dolierį išleisti dabar, reiškia
du dolieriu sučedyti vėliau.

Lietuviii R. K. Amer. Lab.
Sąjungos Centro mėnesinis
susirinkimas bus seredoje, rug
pjūčio 27 d., 7:30 vai. vakare,
Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėje, ])rie 18-tos ir Union
gatvių, Chieagoje.
Kuopų delegatai teiksitės
skaitlingai dalyvauti, nes yra
daug reikalų.
PRIEŠ
Valdyba.

E
MOTERŲ ČEVERYKAI.
=
500 porų čeverykų po $5 ir $6 pora, su
=
šniūreliais arba sagutėmis. Visokių patenĮ?
tų, buskus arba su audimo viršais. Puikiai
2
nešiojasi ir lengvi vaikščiojimui, žemos kai?
uos ant Šio Pataisymo Išpardavi- AM QC
f rao pora tik po
• I •* J

I š BRIGHTON PARK.

MOTERŲ BALTI ČEVERYKAI.
Moterų čeverykų po $3 ir $4 pora. Balti
cravenette moteriški eeverykai, su šniūreliais arba sagutėmis, augštomis arba že
momis kulnimis,' kaip tinka šiam sezonui.
Pertaisymo Išpardavime pardavi- Oi QQ
nėsime tik po
• • •••

Standard Steel Car Compa- Policija kaltinama turėjusi
L. R. K. Labdaringos Sąjun
ny streikininkams grūmoja inu
ryšius su riaušėmis.
gos S-ta kuopa laikys ekstra
išmesti juos iš namu, kuriuose
susirinkimų utarninke, rugpjū
jie šiandie gyvena. Tos komValstijinis prokuroras Hoypani.jos mana.lžeri* Vincent a - ( n e lMmn-lt
d A j o k w B p a B y , čio '2(\ d., 7:90 vai. vakare, baž
na dieną paskelbė, kad kom- l | e ž )1(>|i( . ijy
į^t*. nytinėj svetainėj. Visi nariai
Vrm,lUx
VYRIŠKI JUODI ARBA RAUSVI
Ę
panijos užlaikomi namai tuo- Į dumi prokuroro detektivai už kviečiami atsilankyti į ši susiČEVERYKAI.
1
jaus turi Imt ištuštinti, jei klupo kelias intariamas juo rinkiuių, nes yra daug svarbių
CENTRAL DISTRICT BU
s
darbininkai nesmrrvž darban. dųjų viešąsias vietas (viešrui- reikalų apsvarstymui. Bus ren
SINESS MEN'S
ASS'N
000 porų vyriškų po $7 čeverykai, su šniūre- =
Sako, turi but padaryta vieta mius), atliko kratas ir suareš kami darbininkai piknikan, ku
liais, didelis skaitlius naujausių modeliu ku
DISCOUNT COUPONS PRI
streiklaužiams, kurie neturi tavo apie keliolika žmonių. ris įvyks nedėlioj, rugpjūčio
riuos mes išstatysime ant pardavimo čia irgi
.MAM
UŽ
PILNĄ
VERTĘ.
31 d., bažnytiniam darže, 4400
kur gyventi.
bus juodi ir rausvi Gnglish i r su plačiomis no- E
Kai-kuriose vietose
atrasta
KSO.
h
a
i
m
e
l
d
ave.
DUODA
ŽENKLUS
" I š kitur kompanijos pa daugelis ginklų ir kitokių pa
šėmis. Ant Pertaisymo Išpardavimo
M QC
Labdaringos Sąjungos 8 kp
norą tik
yTiJU
5
traukti darbininkai negali gy- būklu.
kvieeia visos Cbicagos ir apie= .v
sako mana
venti gatvėje
Po to prokuroras paskelbė, linkės lietuvius dalyvauti šia
džeris.
kad buvusiose rasinėse riaušė me piknike, nes visas pelnas
Kompanijos Įstaigas saugo se dalyvavusi ir policija, kati
ja kareiviai. Kareiviai pairo- policija riaušių metu buvus yra skiriamas našlaiėių nauliuoja miestelio gatvėmis. Tik paperkama.
a.
ra karės stovvkla.
To prirodymui prokuro įsaNeimia, ar kompanija pano- j k y m u pirmiausia suareštuota
fniiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii^
PRANEŠIMAS.
rės pravesti savo tuos gramo- p o licmonas Mitriai! iš Deertag
iiiiiiifitiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiaitiiiiiitiiiiiiiisisififiiifii*ii2fiiisiiiiiiiii*iii =
jimus. Bet jei ji taip elgtųsi, j g a t # policijos nuovados. Sulig
L. P. Blaivininkų Cbicagos
kaip sako, padarytų didelę|]į u dijimų, kokius turįs proku- Apskričio susirinkimas Ims
klaidą. Nes toks darbas r e i k š - ' v o r a s
minėtas
policmona« utarninke, rugpjūčio 26 d., š.
tų didžiausia neteisybe.
[riaušių metu buvęs papirkta:.
m., 7:30 vai. vakare Dievo
Kapitalistai labai Įsigalėję. k a d n e a reštuotų juodųjų riauApveizdos parapijos svetainė
Tad nuo jų visko galima su šininkų. Kiti policmonai taipje, prie 18 gatvės.
laukti.
pat pasipelnije.
šis susirinkimas bus svar
Žodžiu tariant, prokuroras
bus del blaivininkų, tat kvie
PASITRIGUBINĘ UŽMO
šiandie išvelka švieson negir čiamos visos kuopos prisiųst
KESČIAI.
dėtus daiktus.
delegatus.
<
Nežinia, kiek tame visame
Valdyba.
Cbicagos gyvulių skerdyklų teisybės, "Bet trukšmo tai lakompanijos nurodo skaitlinė bai daug.
IŠ BRIDGEPORTO.
mis, jog nuo 1912 metų dar
bininkams užmokesčiai kom VOKIEČIAI KARIAUSIĄ
Seredoj, rugpj. L'4 d., L. Vypanijų įstaigose pasitrigubinę.
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
ėių 1(> kuopos Įvyks susirinki
Tomis skaitlinėmis kompa
mas &v. Jurgio parapijos sve
nijos norėtų visuomenę inti- Jiems nesinori apleisti Pa
E
tainėje 7:.'»0 vai. vakare. Kvie
kinti, kad jų darbininkai per
baltijos.
čiame visus narius atsilankyti,
Yra du būdu siusti pagelbą. JŲS galite sutaisyti savo siuntinj arba pirkti bile vieną visokeriopos
daug uždirbu.
nes» yra daug svarbių reikalu.
kombinacijos, kuriuos yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramones Bendrovė ir ji juos pasius sulyg jusu
Bet jos, deja, kaip ir vi- Stockholmas, rugp. 26. — Y
Taipgi sugrįžusi iš seimo denurodymo.
suomet, pamiršta prisiminti, kiečių kariuomenė visai nema
legntė išduos raportą.
jog tuo laikotarpiu ir pragy-; 7 K ) a p ] e i s t i Kuršo, anot praneValdyba.
venimas darbininkams kole-' šimo iš (felsinirforso,
Jeigu jųs norėtumėte sužinoti, kaip nupirk
Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiems su
riopai pabranges. Juk darbi-j Sakmna. jog vokiečiai ten
ti siuntinj daugiausiai reikalingo maisto, ku
pakuoti maistą, ir drabužius į siuntinį ir no
IŠ TOWN OF LAKE.
ninkns šiandie nerimauti v e r - ' s a ; i pagelbon parsitrauksią iš
ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys į bi
rėtumėte, kad Lietuvos Amerikos Pramonės
čia nuolat einas brangyn, tai-.Vokietijos rusu karės nelaisle vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra
Bendrovė pristatytų jūsų giminėms ir drau
gi nepakenčiamas, pragyveni-Į v l ų \r bendrai su tais pradėsią Lietuvių Raudonasis Kryžius.
gams Lietuvoje, išpildykite ir prisiuskite že
monės Bendrovė, išpildykite ir prisiuskite
mas.
miau paduotą kuponą:—
žemiau paduotą kuponą:—
ofensyvų prieš bolševikus.
Praslinkus L. R. Krvžiaus
porai savaičių, patėmyta, kad
GRAFAS MINOTTO ATSI
ANGLEKASYKLŲ DARBI
mušu, ?iv. Kryžiaus parapijos,
SAKO BUT " G R A F A S " .
NINKAI STATO REI
katalikiškoji visuomenė visuo
Lithuanian-American Trading Co.,
KALAVlMUS.
6 West 48th St., New York City
met atjautė prakilnam darbui.
Nori jis čia gauti pilietybės
Išgirdė apie sutvėrimų tos taip
Malonėkite priskįsti man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagelios į Lietuvą. Yra suprasta, kad šis pa
Nori
padidinimo
užmokesčio
teises.
naudingos organizacijos, tuo
klausimas paaiškinimų duodamas dykai ir neuždeda ant manęs jokių pareigų.
60 nuoš.
jau visi vyrai, moterys, mer
Karės metu tarpe kitų vo
gaitės griebėsi už rimto darbo:
Vardas
Wilkes
Barre,
Pa.,
rugp.
2
1
kiečių ir kaizerio šalininkų
<\io per namus, rinkdami au
L
buvo internuotas ir grafas Mi- — Kietųjų anglių kasvklu kas. Tapo surinkta daug viso
Gatvės adresas
notto, milijonieriaus
Svvifto darbininkai užvakar nubalsa kių daiktų; pritraukta prie
vo kasyklų kompanijoms .pa skyrio daug narių, užsimokant
žentas.
Miestas ir Valstija
Šiandie jis su kitais jau pa- duoti tokius reikalavimus: G metinę mokestį, 1 dol. ir daug
valandos Marbo dienoje; pen kitų darbų nuveikta. Taip kad i'
liuosuotas.
Gavus šį kuponą pilnas paaiškinimas bus pasiųstas jums. Kasykite aiškiai ir adresuokite
kios
dienos
darbo
savaitėje;*
Išpradžiu po pal'mosavimo
mūsų kolonija tame darbe i
Lithuanian-American Trading Co.,
padidinimas
užmokesčio
66
grafas norėjo iškeliauti Itali
pralenkė kitas kolonijas. Sykiu E
6 West 48th St., New York City
^
E
jon, kad daugiaus nematyti nuoš.
su žmonėmis daug dirba ir mųs
iiiiiiiiiiiiiifiuiiiMiiiiuiiiiiiiUifiiuiiiiiHiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii
tos nedėkingos jam šalies.
dvasiški j a : klebonas, kun. A. iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii
Bet galų-gale apgalvojo pa BRANGIAI UŽMOKĖS UŽ Skrypko, kun. N. Pakalnis ir kauskas—$24.00, B. Tiškus— liau dar antra tiek galėsime
r^H^SX-F^W^XXX^XX^^
VEŽIMĄ KAREIVIŲ.
kun. D. Mikšys. J ų malonus pa $16.00, D. Nausėdaitė ir Vai- pasidarbuoti ir aukų sudėti H
silikti Amerikoje, atsižadėti
•S
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
tarimai ir veikimas sykiu su eaitė—$13.20, A. Vaįtkaitė—
savo titulo ir gauti pilietybės
ant
Lietuvos
aukuro.
Washington, rugp. 26. — žmonėmis didelę įtekmę visa- $8.65. A. Zdonas—$10.00. Dar
į
teises.
Y
Vardan mūsų brolių ir sesu
\
Aną dieną jis paskelbė, kad Suv. Valstijų vyriausybė suti kame daro.
nevisos knygutąs sugrąžintos
čių, Lietuvoje
skurstančių,
ko
Anglijai
užmokėti
po
$81.nieka s daugiau jo jau nevadin
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
Nemažai pasidarbavo ir dar su aukotųjų ^vardais. Todėl tik
J
ačiu už puikų pasidarbavimą
75
už
kiekvienų
amerikonišką
taip'ir dabar
tų grafu.
buojasi mūsų komisija: J. Bra ro skaitliaus negalima sužinoti.
)
per
tas
porą
savaičių.
Bet
ir
kareivį pervežtų per Atlantikų zauskas, A. Metrikis, J. MarIš draugijų sekančios auko toliau eikime ir dirbkime, nes
anglų
garlaiviais.
DARBO DIENOJE NEBU
tinkus ir P. Liakis.
jo:
tėvynė reikalauja.
Išviso
Anglija
savo
laivais
SIĄ DIDELIŲ PAROŽemiau paduodame tų var
Moterų Sąjungos 21 kuopa—
M.
pervežė 1,027,000 amerikoniš dus, kurie ėjo per namus rink
DAVIMŲ.
ir gvarantuoja
J
kų kareivių. Tas Suv. Valsti dami aukas. Apie drabužius $25.00, Šv. Agotos dr-ja $25.00,
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
Šv. Pranciškos Rimietės dr-ja
RED.
ATSAKYMAI.
joms
atsieis
$83,757,250.
Šįmet Darbo diena bus šven
parašysiu vėliau, o dabar tik —$25.00, Saldž. Širdies Jėzaus
meldžiame kreiptis pas:
)
čiama rugsėjo 1 d., ty. atei
pažymėsiu, kurie rinkėjai,vbei moterų ir mergaičių dr-ja. $10,
R* B. Duąuesne, Pa. Žinutė
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiitpiiiiiir rinkėjos kiek surinko pinigų:
nantį pirmadienį.
y
Šv. Jurgio Kareivio dr-ja $5.00
)
apie
rašymąsi
po
peticijomis
Chicagos Darbo Federacija BIZNIERIAI GARSINKITĖS
Nausėda su Juraška surinko
141 Washington Street, N e w York, N, Y .
Viso labo $693.80.
3
yra labai sena, be to neindomi.
$170.80. A. Butkevičius su A.
ir Chicago Building Trades
"DRAUGE."
Bet tai dar ne viskas. Turi
taryba pronešė, kad tą dieną Illllllllllllllllllllllllllllisilllisiillltllllllllll Laurinskaite—$80.00, K. Ribi- me viltį ir pasitikime, kad to Netalpinsim.

L

I LION SHOE STORE No. 1
Į

3 4 4 5 SOUTH HALSTED STREET

|

Jus galite siųsti dabar maistą ir drabužius
tiesiai savo giminėm ir draugam Lietuvon
Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj ateityj pasiųs lai
vą į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad į laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai.

i

•
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1

I

Henry J. Schnitzer State Bank

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVA

Henry J. Schnitzer State Bank

I

