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PLENUOJAMAS BENDRAS
VEIKIMAS PRIEŠ
BOLŠEVIKUS.
Tuo tikslu estai tariasi su
lietuviais.

Copenhagen, rūgs, 2. — ria
latvių biuras paskelbt1, jog
Berlynas, nigs. 2.—Iš Kara
latvių ir lietuvių kariuomenės
liaučiaus čia pranešta, jog
įsmuse bolševikus is AOVORygoje turėta generalis karės
Aleksandrovsko, už 1."> angliš
tarybos susirinkimas su tikslu
ku imiiii uno Dvinsko.
Įsteigti viena bendrą stipru
Sako, jog tos apylinkes ap- frontą prieš bolševikus.
valvtos nuo bolševiku. LatSusirinkime buvo talkininku
4.

*

«,

v i a m s ii- l i e t u v i a m s t o k o d a u i i

misijų atstovai, rusu ir estu
armijų vyliausias komendan
Latvių ir lietuviu kariuome
tas gen. Yudevicb ir lietuviu
nės varosi pirmyn.
ir lenku armijų vadai.
NAUJI ANGLŲ ŽYGIAI
UKRAINA TURI NAUJĄ
PRIEŠ PETROGRADĄ.
VALDŽIĄ.
Kitas anglų karės laivynas nu
Taip pranešama iš Maskvos.
plaukė Balti j on.

nelaisviu ir anuotu.

Copenhagen, nigs. 2.—Skait
lingas anglu karės laivvnas
praplaukė šalimais Karaliau
čiaus, Rytu Prūsijos. Nuplau
kė į rytus.
Apie tai praneša Berlingske
Tidende korespondentas.
Spėjama, kad tas laivynas
plaukia su tikslu prisidėti prie
ofensyvos,
rengiamos
prieš
Petrogradą.
Laivynas nuplaukė tiesiog
ant Liepojos ir Rygos. Iš ten
plauksiąs Suomijos užlajom
MŪŠIAI KRONŠTADTO
GATVĖSE.
Lakūnai yra matę visą eilę
lavonų.

SENATO KOMITETAS IŠ
KLAUSĖ AIRIJOS REI
KALAVIMŲ.
Amerikos airiai eina prieš
tautų sąjungą.
Washington, rūgs. 2.—Pra
eitą šeštadienį senato užsienių
reikalų komitetas per penkias
vai. klausėsi Amer. airių atsto
vu išvedžiojimų ir argumentų
reikale Airijos nepriklausomy
bės.
Airijos reikalus gynė dauge
lis žymių šios šalies airių pi
liečių, tarp kurių buvo: Ncw
teismo teisėjas Cohalan, buvęs
Illinois valstijos gubernatorius
Yorko valstijos augščiausio
T)unne ir kiti.
Jie sakėsi, kad kalba 20,000,000 airių vardu. Nes tiek
airių yra Suv. Valstijose. Sa
kėsi, jog jie pirmon vieton
stato Suv. Valstijas. Bet be to
jiems rupi ir Airijos likimas.
Kad Airijai taikos konferen
cija nepripažino balso ir ne
priklausomybės, airiu atstovai
veikėjai kaltina S. Valstijų at
stovybę taikos konferencijoje.
Šita atstovybė taip veikė, kaip
Anglijos jai buvo liepiama.
1 ad karčiais žodžiais išsi
reikšta apie taikos sutartį ir
tautos sąjungą. Apeliuota ] se
nato komitetą, kad šis nepa
tvirtintų taikos sutarties 11
ir
tautų sąjungos sumanymo.
Pasakyta, kad buvusioji ka
rė buvo vedama už mažųjų
tautų laisvę. Bet šiandie to^
tautos nesulaikė jokios laisvės.
Laisvė užginama net pačiai
Airijai, kuri žymiai prisidėjo
prie karės laimėjimo.
Airių atstovai savo kalbo
mis padarė didelę intaką į se
nato komitetą. Jų kalbos pa
lietė ne tik vienos Airijos var
gus, bet ir visu kitų mažes
niųjų tautų.
Labai daug pakenkta tautų
sąjungos reikalams.

Londonas, rūgs. 2.—Bolševi
kai bevieliu telegrafu iš Mask
vos praneša, kad Ukraina su
silaukusi naujos valdžios.
Rusu naeijonalistų armijų
vadas gen. Denikin ir ukrainu
vadas gen. Petlura su savo
palydovais turėjusiu susirinki
mą, praneša bolševikai.
Susirinkime nutarta, kad
C k ra i na atsisakanti nuo pelitikinės nepriklausomybės, bet
paliekanti tik taip sau atskiria
šalę Rusijos viešpatija.
Pagaliaus Denikino su Pet
lura susirinkime nutarta su PIRKITE KARĖS TAUPY
šaukti visos Rusijos atstovų MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
steigiamąjį susirinkimą, kuria
me bus nuspręsta apie Rusijos
valdžios forma.

DARBAS IR KAPITALAS,

ir grafas

s v e i k a r e k o m e n d a c i j a clarl>inin

kų prielankiai bus priimta, jog
visi šiandie sįekantieji streikai
bus pertraukti, nauji nebus įvykdinami ir per sekančius 6
mėnesius darbo sąlygos pasi
liks taip, kaip dabar yra.
Armisticijos metu streikas
gali but pakeltas tik del nepakenčiamos kokio* nors opresijos.
Žinovai tvirtina, kad tokia
darbo armisticija šiandie bū
tinai reikalinga. Nes kitai]) ša1? gali paliesti ekonominis krizis ir kitokie nesmagumai.
To pasiūlymo pavykimas pri
gulės nuo to, kaip į tai atsineš
darbininkų organizacijos. Ra
dikaliai gaivalai, iškalno yra.
žinoma, bus tam priešingi. Tai
paprastas daiktas.
Rymas, rūgs. 2.-40,000 ita
lų kareivių, nubaustų kalėji
mu po kelis metus karės metu,
paliuosuota iš kalėjimo, pas
kelbus karaliui Viktorui Enimanueliui amnestiją.

TELEGRAMA IŠ WASHINGTONO.

Copenhagen. nigs. 3. — Suv.
Valstijos paskolino Estonijai
Washington, rugp. 30 (suvė
$50,000,000, su kuriais estai
užmokėsią už pasiųstą jiems iš linta). — Liberalai per CaldAmerikos maistą ir kitas pre vvell viską sugadino.Išklausinė
jimai tesėsi dvi valandi ketukes.
rioms tautoms ir Indijai. Bu
vo penki republikonai senato
riai. Katalikams buvo padary
ta siurprizas, nes kalbėjo tik
vienas p. Lopatto; kiti atstovai
nepašaukta. Katalikai nepalen
New York, rngs. 2.—Čia pa kinti liberalais. Memorandu
skelbta, kad Belgijos kardino mas induotas po išklausinėji
las Mercier, viešėdamas Suv. mų. Kitos kalbos bus padėtos
Valstijose, aplankys tuos mie kongreso rekorduosna. Tary
ba ir centralis komitetas su
stus :
VVashington, Baltimore, Phi tarė Lietuvių Dienos pinigus
ladelpbia, Pittsburgb, Scran- pavesti Raudonajam Kryžiui,
ton, Albany, Boston, Provi- kurs Lietuvą aprūpina medidence, Hartford, Springfield, kaliais daiktais. Katalikų ka
Mass., Detroit, Cincinnati, St. rės taryba pasiunčia Lietuvon
komisiją.
Loui-s ir Chieago.

Iš Lietuvos trauks Rusijon teritoriją, iškur maršalas Focb
ir Lietuvos vyriausybė kelis
prieš bolševikus.
Paryžius, rūgs. 2.—Kuogeriausiai visakuom aprūpinta
40,000 vokiečių armija su
traukta Lietuvoje ir pasiren
gusi maršuoti Rusijon. Sakosi
norinti susisiekti su admiro
lo Kolčako armija ir pastara
jai pagelbėti veikti prieš bolševikizmą.
Tos žinios paeina iš vietos
lietuviškų versmių.
Čionai apie tai tų žinių at
vežė Lietuvos geležinkelių sis
temos vyriausias inžinierius
Steibiko (?). Jis sako, jogei
vokiečiai atviriai kalba, kad
tarpe Vokietijos, Rusijos ir
Japonijos įvyksianti sąjunga.
Ignoruojami Focho įsakymai.
Apipasakodamas laikraščių
atstovams stovį Lietuvoje, in
žinierius Steibiko pažymi, jog
didelės vokiečių pajėgos, ku
rios išnaujo užėmė Lietuvos

MAHONOY CITY PENNA.

Lietuviu Seimas Mahonov
REKOMENDUOJA PER City: pirmininkas M. Šlikas,
TRAUKTI DARBO
vice-pirmininkas Jonas ŽarKOVĄ.
nauskas, sekretoriai Tarnas Šė
mis ir Juozas Karalius. Dele
Armisticijai siūloma 6
gatų pribuvo 435, jie atstovau
mėnesiai.
ja 250,000 Lietuvių gyvenan
čių Pensilvanijos Valstijoje.
New York, rūgs. 2. — New
Lietuvių Komitetas.
Yorko valstijos Darbo Federa
cija vakar paskelbė nuo savęs
pasiūlymą visoms darbininkų PREZIDENTAS ŠAUKS SU
SIRINKIMĄ UŽMOKES
organizacijoms ir unijoms vi
ČIŲ REIKALE.
sose Suvienytose Valstijose —
šešiems mėnesiams ar ilges
niam laikui pertraukti visokius Bus mėginama labjaus suar
tinti darbą su kapitalu.
streikus del užmokesčio ir tru
mpesnių valandų darbo ir duo
Washington, rūgs. 2. — Aną
ti progos prezidentui YVilsonui
pasekmingiau pravesti kampa dieną prezidentas Wilsonas
niją pragyvenimo papiginimo paskelbė atsiliepimą, surištą
su Darbo diena. Atsiliepime
reikale.
Paminėta Darbo Federacija prezidentas tarp kitko pažymi,
sako, jog tos armisticijos me jog jis gana patenkintas da
tu bus padaugintas darbo iš- bartine vyriausybės kampani
našumas, bus padidinta vi sako ja prieš pragyvenimo pabran
produkcija ir šalyje veikiau gimą. Patenkintas ypač tuo,
kad visos valdžios sriovės dir
su^rvž normaliai laikai.
Federacija pasitiki, jog ta ba bendra darbą.

Vokiečiai sutraukia kariuome
Berlynas, rūgs. 3. — Unganę Lietuvon.
rijos grafo Tišos nužudyme

Londonas, rūgs. 2. — Aną
dieną gauta žinių, kad talki
ninkų lakūnai skraidę ant ru
sų bolševikų tvirtovės Kron- intariamas be kitų
štadto ir to miesto gatvėse Micliael Karolvi.
mate baisiausius susirėmimus.
Visur gatvėse buvo matomi
žmonių lavonai.

KARDINOLAS MERGIER
BUS IR CHICAGOJE,

METAI-VOL. IV.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS I N D E R THE ACT OF MARCH 3, 1879.

Lietuviai tariasi su Estais
veikti prieš bolševikus
Lietuvių kariuomenė eina
pirmyn.

By the order of the President, A. S. Borleson, Postmaster General.
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Lietuviai nugalėjo bol
ševikus D vinsko fronte
ATIMTA NUO BOLŠEVIKŲ
NOVO-ALEKSANDROVSK.

P I R M O J I LAIDA

kartus buvo reikalavę jų iš
sikraustyti, apsikasė ir baigia
ruošties maršuoti tiesiog per
Rusiją.
Vokiečiai oficierai ir „karei
viai save vadina "koleakin i a į s " ir sakosi jų tikslas su
sijungti ir bendrai veikti su
Kolčako armija.
Vokiečiai išdalies buvo ap
leidę Lietuvos teritorijas. Bet
su rugpjūčio 1 d., anot inži
nieriaus, išnaujo susikoncen
travo vakarinėj Lietuvoj. Savo
vyriausią stoveinę turi Šiau
liuose. Tenai įsisteigė ir generalį štabą.
Vokiečių okupacijos linija iš
šiaurių į pietus eina: nuo Vil
kaviškio ligi Dubisos intakos;
paskui per Radviliškius ant
Joniškio.

Toliaus

prezidentas

sako,

kad jis artimiausioj ateityj su
šauksiąs darbininku organizacijų ir industrijos atstovų su
sirinkimą su tikslu pagaminti
naują papėdę užmokesčio dar
bininkams.
Anot prezidento, bus duota
pradžia didesniam susiartini
mui darbo su kapitalu, idant
tuo būdu panaikinti nepasi
tenkinimus ir nesutikimus.
Kalbama, kad čionai tasai
suvažiavimas busiąs sušauktas
Ši0 mėnesio pabaigoje, kuomet
prezidentas sugryšiąs iš savo
agitativės kelionės.
VOKIEČIAI IŠMOKĖJO MI
LIJONĄ FRANKŲ.
Paryžius, rūgs. 2. — Vokie
čių vyriausybe andai išmokėjo
Prancūzijai milijoną franku už
nužudymą Berlyne prancūzų
seržanto Mannlieim.
Prancūzija, sako, tuos pini
gus pavesianti tarptautiniam
Raud. Kryžiui.
generolas Bergmann. Bet jų
tikras vadas, anot inž. Steibi
ko, yra žinomas Pabaltijoj vo
kiečių generolas von der Goltz.
Vokiečiai visose užimtose
Lietuvos teritorijose kontro
liuoja geležinkelius. Jų tarpo
yra apie 3,000 rusų. Šitie ap
taisyti vokiečių kareivių uni
formomis.
Jie sakosi, jog esą laisvanoriai ir prigulį prie visos Ru
sijos, valdžios. Tad, esą, mar
šalo Focho įsakymas jų nepaliečiąs.

No. 207

Rusija Yra Neatmezgamas
Mazgas
S. Valstijos pristatys rusams
maisto
RUSIJOS ATEITIS VIS DAR spaudimą ir nepaduos Omsko.
Bet jei imtų viršų bolševi
APSINIAUKUSI.
kai, tuomet tik ateinantį pava
Talkininkai negali apgalvoti sarį talkininkai, rasi, pagal
votų apie tolesni raminimą
jokių priemonių.
Rusijos.
/
Washington, rūgs. 3. —Kaip
Turi 200,000 kariuomenės.
seniau, taip ir šiandie Rusi
Karės departamentas prane
jos klausime nieko nauja ne
atlikta. Tik senai aišku, kad ša, kad Kolčako valdžia Sibe
rusų bolševikai negali laukti rijoje turi apie 200,000 karei
jokio susimylėjimo nuo talki vių. Prieš tą armiją veikia aninkų. Tas reiškia, kad talki pie 300,000 bolševikų.
ninkai paremia rusus nacio
Kolčako armija prieš bolše-*
nalistus. Gi jei taip bolševikų vikus neatsilaiko todėl, nes.
valdžia pati savaimi turės iš neturi tinkamų ginklų, neturi
amunicijos ir kitokios karės
nykti.
galima
Talkininkams
d i d ž i a u s i a s medžiagos. Kareiviai,
sakyt, pusplikiai ir pusbasiai.
vargas, kad jie negali pasiųs
ti savo armijų Rusijon ir te Su tokia armija nieko gera
nai, sutruškinus bolševikus, į- nenuveiksi.
Kolčako valdžia gali but su*
steigti demokratinę pastovią
valdžią, kuriąja galėtų pasi silpninta. Bet ji negali visai
tikėti visas kultūringas pasau pulti. Nes ji gali traukties tolimon Siberijon. Tenai bolše
lis.
Todėl išmėginamos visokios vikai gi negali eiti. Nes jie
susidurtų su naujomis čekųkitos priemonės numalšinti įsi
slovakų ir talkininkų spėko
siūbavusią ten audrą.
mis.
Nauji sumanymai.
Nepramatomas galas.
Anot oficijalių pranešimų,
Niekas negali pasakyti, kaip
talkininkai sumanę naują pagelbą rusams nacijonalistams. ilgai Rusijoj gyvuos bolševiCždaryti visus Rusijos uostus kizmas. Kad jis grius, visi ži
del bolševikų ir per anuos no. Bet kuomet tas įvyks, nie
siųsti maistą ir kitokius pra kas negali pasakyti. Bolševi
gyvenimui reikalingus daik kai dar gana stiprus. Turbūt,
tus tik vieniemg rusams naci pirmiausia jų gyvybė bus pa
kirsta iš vakarų šono, kur
jonalistams.
prieš juos pakyla visos tautos.
Suv. Valstijos apsiima ru
Talkininkai paremia Kolča
sams nacijonalistams pristaty
ti reikiamą maistą. Kiti talki ko valdžią todėl, kad tenai nė
ra kitokios valdžios. Nors Kol
ninkai jiems pristatys ginklų
čako priešininkai sako, kad
ir amunicijos.
jis yra monarchistų įrankis,
Tečiaus taip bus daroma, bet nelabai kas tam tiki.
jei Kolčako armija Siberijoje
Betvarkei Rusijoje kol-kas
atsilaikys
prieš
nolševikų nepramatomas galas.
CARRANZA NIEKO NEDA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHU
RO IŠ SUV. VALSTIJŲ.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Nepripažįsta nei Monroe
doktrinos.
Mexico City, rūgs. 2.—Va
kar čia atidaryta Meksikos
kongresas. Paskaityta Carranzos, kaipo Meksikos preziden
to pranešimas.
Carranza savo pranešime
gyna Meksiką nuo svetimšalių,
ypač SuV. Valstijų piliečių.
Pasako, jog Meksika neturi
įstoti tautų sąjungon, nes są
junga nepripažįsta lygių tei
sių tautoms ir rasėms. Ir pažym
b j°& jis nepripažįsta jokios
Monroe doktrinos, kokią ame
rikonai taip daug gerbia ir
saugoja.
Sako, Meksikos nepaliečiamybė turi but apsaugojama
nuo svetimšalių, suprask, Suv.
Valstijų.

Neatkreipia domos į rei
kalavimus.
Daugelis rusų karės nelais
viu iš Vokietijos siunčiama į
Šiaulius ir tenai intraukiama
karės tarnybon.
Vokiečių
sukoncentruota
Lietuvoje armija turi 350 lakstytuvų, 100 sunkiųjų automo
bilių ir vieną šarvuotą trauki
ni.
Savo keliu Lietuvos vyriau
sybė Kaune vokiečiams pa
siuntė visą eilę notų, reikalau
Penki plėšikai iš American
jančių apleisti Lietuvą. Tą
Vadovauja von den Goltz.
patį darė ir talkininkų virši Railway Express Co. ofiso,
Vokiečiai sakosi ir nuduo ninkai. Bet vokiečiai neatkrei 507 So. "VVestern ave., išnešė
da, jog jiems vadovauja rusų pia domos į tuos reikalavimus. $10,000.

Seredos vakare, rūgs. 3 d.,
Apveizdos Dievo parap. sve
tainėje įvyks svarbus susirin
kimas Leituvos Raudonojo
Kryžiaus rėmėjų ChicagOs Ap
skričio, į kurį nuoširdžiai
kviečiami visi Chicagos ir
apielinkių skyriai, ypač jų val
dybos.
Darbas begalo prakilnus, ku
riam turi užjausti kiekvienas
tikras tėvynainis, taip reika
lingas ir naudingas mūsų nu
vargintai tėvynei, jau yra pra
dėtas. Tečiaus, kad jis butų
kuopasekmingiausias neatbū
tinai reikia sujungti visas mū
sų spėkas ir paskirstyti į įvai
rias sekcijas. Taigi gerbiami
mūsų veikėjai kuoskaitlingiaušiai meldžiami susirinkti.
Apskričio valdyba:
Dr. A. Rutkauskas, pirm.,
Kun. Ig. Albavičius, v.-p.
P. Brazauskas, vice-pirm.,
A. Benaitis, sekr.
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gerbūvį ir valdžios gerovę šia
me kritiškame laike, išmintin
gai betampydami Laisvės Bond
sus bei T a u p y m o Ženklelius
belaikydami ir nuolat bekovodarni su įvairiais išnaudojan
čiais pirkliais; žodžių, jei abeln$ taupumą užmes—pamirš,
tuomet mes esame pergalėta
tauta, o ne pergalėtojais.

Inicijatyva ir Refe
"DRAUGAS" rendumas aiškus
Eina kasdien/* ^skyrus nedėldienius.

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

kaip A, B, C.

P r a š y m ų platintojų patyri^
mas nurodo, k a d d a u g balsuo
tojų a r tai n e s u p r a n t a veiki
mo inicijatyvos ir referendu
mo a r jau turi keistų išsivaizriinima kaslink pasekmių, ku
rias galima atsiekti tuja tvar
"DRAUGAS" PUBLISHING C0. ka.

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
adresas. Pinigai geriausia siųsti isperkant krasoje ar exprese "Money Ordei"
arba įdedant pinigus į registruota
laišką.

1800W.46thSt., Chicago, III.
T e l e f o n a s McKinley 6114
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Laikas Parodys
Pasekmes.
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Xieko čia nėra supainioto bei
sunkaus žmogaus supratimui.

Taip yra aišku kaip A, B ,
C. Viskas kas yra toje tvarko
je, tai ve:
Jei 100,(KX) IUinojaus ukėsų
reikalauja, kad kokia teisė
taptų i n t r a u k t a į statutų kny
gas, jie to reikalauja savo pa
rašais, kreipdamiesi į valstijos
sekretorių.
Valstijos sekretorius paduo
da balsavimui jųjų prašymą.
Tuomet visi valstijos balsuo
tojai sprendžia savo balsavi
mu ar priimti ar atmesti tą
teisę.
š t a i k ą " i n i c i j a t y v a " reiš
kia.
' ' Referendumo " reikšmė:
j £ i 50,000 balsuotojų
yra

Vokiečių kareivių sistematiški
Lietuvos plėšimo žygiai, lupa
viską, kas tik yra kokios ver
tės, iki nuogumui, net nuo vie
nuolių numirėlių karstų bei
Bažnyčių metalus.
Vokietija, po
evakuacijos
priedanga, sistematiškai plėšia
Lietuvą. Vokiečiai viliasi užtę
sti savo prasišalinimą t a i p il
gai, kol jų kareiviai galės pa
imti visus javus, išeidami iš
Lietuvos. Pasisekimas to už
manymo reiškia Lietuvai kitą
badavimo žiemą, ir p a d a r y s
jos tautinį prisikėlimą veik ne
galimu.
Yagvstė v r a vvkinarna k a r t u
su brutališkumo bei šventvagystės darbais.
Tas žinias su smulkmenomis
suteikė Paryžiui Tomas Naru
ševičius, inžinierius. J i s ką tik
sugrįžo iš Lietuvos, kur lankėsi
iš miesto miestan sužinojimui

tikro ekonominio stovio. Dabar
jis atpenč užima savo vietą
Lietuvos delegacijoje Taikos
Konferencijoje.
P a p r a s t a s apsakymas iš jo
paties lupų y r a iškalbingiau
sias, nereikalaująs jokių pa
puošimų.
" S a k a u tiktai tą, ką mačiau.
Prietikiai, ką nuo kitų girdėjau
y r a lygiai baisus ir lygiai tei
singi; aš žinau, bet pasaulis
geriau klauso savo akimis ma
čiusio ir šį naikinimo bei pa
sibaisėjimo darbą lai pasaulis
žino ir įsitėmija.
"Vokiečių armijai pavelyta
pasilikti Lietuvoje po armisticijų. Manyta, kad jie palaikys
tvarka. Tai buvo klaida. J i e
darė betvarkę, gi kur tik galė
dami visokiais budais trukdė
lietuviij susiorganizavimą. Oi
ta klaida nustoja reikšmės su
lyginus su apsirikimu palie
kant juos Lietuvoje per ištisą
vasarą.
" M a n o m a , kad jie apleis
pirm rudens, bet rudenį jau bus
pervėlu. Tuo t a r p u evakuaci
jos vardu jie gabena ką tik k u r
pavogdami iš šalies.
"Vokiečiai palieka nuluptus
miestus, sodžius, namus bei
kaimus. J i e ima iš durių klemerius, iš langų stiklus, rakan
dus, visą patalynę, arklius ir
visus gyvuliusffaukštus ir pei
lius bei įvairius indus, visokias
mašinas, lentas, d r a t u s , vaisius
ir laukų javus.

' ' A t e i n a n t y s pora mėnesių
parodys, a r Amerika laimėjo
karę, a r tapo p e r g a l ė t a / 1 t a i p
išsitarė \YilliamMathev Lewi>,
Direktorius T a u p y m o Skyriuj
Pinigyno Departamente, įkal
bėdamas rugpjūčio 127 d., 1919 neužganėdintų kokia teisdam., i Suvienvtų Valstijų karės V >' ,H ' S P i e s t a teise, jie pasimetu taupymo draugijos na rašo praŠymą,išreikšdami savo
ne užsiganėdini n ią. Tuomi jau
rius.
" K a r ė lėšavo daug tūkstan jie sulaiko teise. J i nustoja
čių neapkainuojanių ameriko veikmės, tarsi, popergalis iki
nu jaunimo gvvvbiu ir bilijo- tam laikui, kol jos priėmimas
nus sunkiai uždirbtų dolierių. arba atmetimas nebus žmonių
Jei
dauguma
T a s t u r t a s veltui praleistas, jei nubalsuotas.
karės pamokos nebus vykina žmonių nori, kad teisdavybės
mos Suvienvtose Valstijose. ! išleistoji teisė butų priimta, jie
Amerikos t u r t a s šelpė savo ga tą savo norą išreiškia balsa
lingą karės masiną ir penėjo vimuose ir jei priėmimas nu
alkstančius Alijantus taupymo balsuotas, tai toki teisė tampa
budais, kuriuos mūsų gan išlai Įstatu. J e i jie tos teisės ne
dus žmonės urnai priėmė Tau- norėtų, tai savo* balsais ją pa
py mas—laimės pergalę ban- naikina.
dančiame susitaupymo laike.
A r gali kas būti aiškiau?
44
Patarimas, kurį inicijatyva
Oi taupymas šiuom laiku
aiškiai nesimato, kuomet, sulyg ir referendumas verčia žmones
prezidento VYilsono žodžių: perstatyti tėisdavvbės susirin4
Mes sutinkame keblesnius, kiniui, suteikia nuomonę ir
painesnius, nesuprantamesnius miesto valdymosi būdui. Duo
da jiegą miestų ir miestelių
i š d a v i n i u s negu tuos, ko
" J i e netik nuo gyvųjų atima
gyventojam s tiesioginiai tvarkius pagamino karė. Svarbiau
pragyvenimo reikmenis, gi d a r
kyties vietiniuose reikaluose.
sias susitvarkymo uždavinys
apvagia net mirusius.
y r a papiginti pragyvenimo bū Kitaip tariant, jei miesto val
" Y r a senas Kapucinų vie
dą. T a s grūmojimas nebus nu džia bei teisdavybė atsisako nuolynas apie penki kilometrai
veiktas uždarbio išpūtimu. Tą vykinti tą, ko žmonės nori, nuo Kauno. Ė j a u persitikrinti
p a t y s ar tai y r a tiesa ką man kiti pa
galima p a d a r y t i pritaikant iš- žmonės gali Įvykinti
dirbystę prie sunaudojimo, o nepaisant valdžios bei tėisda sakojo.
tai tik galima įvykinti sargiai vvbės.
" N u m i r ė l i a i buvę laidojami
J o k s ukėsas, kuris mano tu sunkiuose karstuose su apsčiai
išleidžiant, gi vengiant nerei
rįs užtektinai supratimo nusi- metalo ant viršaus. Blėkos nuo
kalingo išlaidumo.'
" F e d e r a l ė vaizbos komisija sprendimui viešuose klausi karstų nulupinėtos. T a i p jau
j a u pradėjo tūlų bendrovių ty muose, neprivalo svyruoti pa- buvo gan baisu, bet kad galuti
rinėjimus, kurios pardavinėja > i rašyme po inicijatyvos ir re nai papildžius šventvagystę,
pajus taip vadinamus " w i l d ferendumo prašymu, bijoda karstai atidarinėti, numirėliai
c a t , " " o i l stocks. "Tokiais pa-. mas neišsitatvti save
ant
j a i s (šėrais) dauguma duodasi juoko. Vientik juokas bus iš nimų. Čia paduodame, svar
prisigauti save. Tokie parda korporacijų vadų ir apgaulin biausius dalykus, kurių ins
vinėjimai vien tik sekasi tuo gų politikierių, kurie mano, pektoriai reikalauja ir be ku
met, kuomet žmonės paiku iš kad j u o s remiantieji žmonės rių neišduoda leidimo išva
laidumu užsikrečia greito pra neturi užtektinai sumanumo žiuoti. Manantieji važiuoti iš
turtėjimo liga. Toksai greito patys savo reikaluose nusis- anksto turėtų tuo pasirūpinti,
p r a t u r t ė j i m o ieškojimas d£ž- pręsti.
kad nereiktų turėti kokių ne
nai gamina skurdą.
malonumų ir nereiktų sėdėti
" Pinigyno Taupymo skyrius DOMAI TŲ, KURIE REN prieplaukoje po kelias savai
gauna pranešimus, nurodan
GIAS VAŽIUOTI I
tes a r net ir mėnesius, kaip
čius užstatų-paskolos, šėrų pla
LIETUVĄ.
tai dažnai pasitaiko matyti
tintojai ir tūlos pirklybos įstai
atsitikimus su italais ir kitais,
gos turi sau derlingą pjūtį iš
Nors
dar išvažiavimas į kurie tų taisyklių neprisilai
to, kad Laisvės Bondsų savi Lietuvą tebėra beveik negali ko. Štai ko reikalaujama: •
ninkai noriai už mažą kainą mas, tečiau reikia tikėtis, jog
L Darbdavio, prie kurio at
savo bondsus parduoda, by tik anksčiau a r vėliau kliūtys ims eivis dirbo, adresas.
užganėdinus savo lepius geidu prašalintos ir važiavimas bus
2. K a i p ilgai dirbo.
lius, a r jau įsigijus šėrų, ant leidžiamas. Kai-kurių Europos
S. Kiek išviso uždirbo.
kurių p a ž a d a m a neapsakomai tautų kilmės žmonėms ir da
1. Kiek taksų
išmokėjo.
didelis uždarbis, tiesiog negali bar leidžiama iš Amerikos iš- Reikia žinoti už visu s metus
mas nuošimtis.
važiuoti. Bet prieš išvažiuo- p r a d e d a n t nuo 1916 ir baigftnt
" J e i žmonės nesaugos savo siant reikalaujama pasiaiški- ,1919 m. ir parodyti pilna*'kviv

•

Vokiečiai Piešia Lietuvą.

' J
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išversti, papuošalai nuplėšyti,
tuomet lavonai, vietoje sugrą
žinus į karstus, suversti krūvon
viename kambaryje. Tenai aš
mačiau juos.
" N e b u v o kam vokiečių sulai
kyti. Jųjų kareiviai y r a užpa
kalyje mūsų kareivių eilių, ka
me mūsiškiai kaujasi su rusais.
Tiktai keliose vietose, kur y r a
liuosi mūsų kareiviai, tai gali
apsaugoti-musų nuosavybę. Su
sirėmimai
įvyksta
kasdien.
Alijantai neturėtų mus apleisti
priešais k a r t u iš vidaus ir iš
lauko. T v a r k a tuoj įvyks kaip
tik vokiečiai apleis, jei jie ap
leis greitu laiku, bet jei jie pa
siliks kol viską neišvogp, tai
liks vien tik griuvėsiai.
"Beevakuodami jie valdo ge
ležinkelius, paštus, telegrafo
stotis. Tatai jie turi visus pa
togumus mūsų susiorganizavimo sulaikymui.
" S u l y g armistieijų sutarties
()()() lokomotyvų, 10,000 tavorinių ir 2,000 pasažerinių vago
nų, mūsų pirmkarinis išrengtmas, buvo mums Alijantų pa
skirti iš Vokietijos. Bet Vokie
tija neklausė įsakymo, gi d a b a r
nesiranda daugiau kaip 100 lo
komotyvų ir 2000 tavorinių va
gonų Lietuvoje, gi Vokietija
buvo. begabenanti ir tuos kol
galutinai generolas Koch nesu
stabdė. Aš netikiu, kad net tas
Įsakymas yra pildomas.
"Vokiečiai vagia mus ir nuo
lat trukdo mums. Toksai y r a
mūsų nusiskundimas. Mes rei
kalaujame ir turime teisę prie
paliuosavimo."
P-ui Naruševičiui įsakyta
daryti sutartis Lietuvos varde
kaslink Lietuvos kariuomenės
apginklavimo, kuri dauginama
nuo 25,000 iki 50,000 kareivių.
Buvo sutartis p a d a r y t a su Su
vienytų Valstijų Likvidacijos
Kkspedicijos J ė g ų Komisija,
kad parduos už $8,877,270 įvai
rių karinių vežimų, už $923.750
a p d a r o ir avalinės; kontraktai
buvo priruošti,
pervežimas
gautas iš Britanijos. Kuomet
Likvidacijos Komisija prane
šė, kad iš priežasties j a u da
rančiųjų tarybų su Prancūzijos
valdžia kaslink viso A. K. F .
turto nupirkimo, sutartis su
Lietuva atidėta.
Lietuvių delegacija formaliai
prieš tai protestavo, nurody
mais:
" K e i k i a atsiminti, k a d :
" L i e t u v a nuo pat pasaulinės
karės pradžios buvo karės
lauku.
" B ė g y j e keturių metu šalis
baisiausiai nualinta vokiečių
militarės okupacijos.
" L i e t u v a po armistieijų pa
sirašymui tapo Rusijos bolše
vikų auka ir buvo be paliovos
lupama ir apvagiama.
" N e p a i s a n t to viso, Lietuvos
gyventojai,'susispietę į daiktą
ir surinkę jėgas, pasekmingai
atrėmė bolševikus, taip kad da
fas arba n u o , d a r b d a v i o paliu
dijimą.
5. A r ateivis y r a vedęs? A r
jo moteris gyvena sykiu su
juo Suvienytose Valstijose a r
užrubežyje?
G. J e i ateivis buvo be darbo
kokį nors laiką, tuvi nurodyti
priežastį ir prirodyti kaip jis
pragyveno tuo laiku.
7. Kiek pinigų ateivis pa
siuntė į namus laike pastarųjų
ketverių metų. Tai visą atei
vis išeidamas turi inspekto
riams prirodyti, pirm neg
gauna leidimą išvažiuoti. J e i
negali prirodyti, tai arba tu
ri laukti kol kas nors namie
esančių prisius j a m reikalin
gus raštus, a r b a turi be rei
kalo išsikaštuoti.
L. I n t . Biuras.

bar veik visas k r a š t a s y r a paliuosuotas nuo bolševikų.
" S u p r a n t a m a , kad šalis nuo
karės sunkenybių y r a visai iš
sisėmusi ir nepajėgs ilgai bepakelti to spaudimo, negauda
ma iš kitur pagelbos.
" S u l y g i n k i m stovį kitų nau
jųjų valstijų, kurios gavo rei
kalingą pagelbą nuo Likvidaci
jos Komisijos, su nelaimingu
Lietuvos stoviu. Tos šalys ne
pakėlė tokių žiaurių baiseny
bių kaip kad pakėlė Lietuva,
tatai Lietuva turi teisę, jei ne
prie daugiau, tai nors ne prie
mažiau už tąsias t a u t a s užuo
jautos bei pagelbos.''

L. RAUO. KRYŽIAUS RĖ RUGSĖJIS (SEPTEMBER)
MĖJU VEIKIMAS CHIIr vėl mokslo laikas.
Mokykla atidaro progos duris.
CAGOJE.
•

Kiekvienas bernelis bei mer
gelė privalo eiti tomis du
rimis link PROGOS.
J e i j a u užbaigei
aštuntą
mokslo skyrių,

Chicagoje ir apylinkėse y r a
apie 15 L. R. K. rėmėjų skyrių.
Pasekmingesnio darbo dėlei,
visi tie skyriai sudarė apskritį
su bendra valdyba, kuri, drau
ge su delegatais visų įdtų sky EIK AUGŠTESNĖN MOKY
KLON.
rių, tankiai d a r y s posėdžius po
įvairias kolonijas, žadindami
J ei nėši užbaigęs augštožmones prie darbo ir mesdami • šios mokyklos,
vis naujus sumanymus.
grįžk ir užbaigk ją.
Šiandie j a u galima pasi
džiaugti vaisiais tokio veikimo: PAMĄSTYK A P I E ATEITĮ.
Town of' Lake kolonija turi Mokyklos auklėjimas jaunat
ižde apie 1,000 dolierių; viso
vėje veda link;
kių drabužių ir avalinės j a u 12
1. P a s e k m ė s Ateityje.
didelių dėžių g a t a v a i supakuo
2. Didesnės Algos.
ta pasiųsti Centran, o d a r vis
3. Geresnės Sveikatos.

Protestas j a u sujungtas su
pulkininko (ireen, Amerikos
Pabaltijo* komisijos nario ra
portu, kad Lietuvos armija pri
valo būti padidinta ir apgink
luota, privedė sulaikytos su
kaip drabužiais, taip ir p i n i g a i
4. Linksmesnio Gyvenimo.
tarties atnaujinimą.
nesustoja plaukę. Apie kitas
Neužtektinas
išauklėjimas
Vienok atidėliojimas žymiai kolonijas tikrų žinių nesurin
bei perjaunam d a r b a n sto
pakenkė. Gi sulyg lietuvių de kau, bet visur nemenkiau dar
jimas, dažnai veda link:
legacijos nuomonės, įvyko vi buojasi.
sai be pamato — be išsiteisiL Menko darbo, bei ma
Priešakyje visų veikėjų L.
žos algos.
nimo.
Raud. Kryžiaus reikalais stovi
'2. Bedarbės.
Dr. Rutkauskas, nesenai užbai
3. Ligos.
TĖVO KAZIMIERO KAPU gęs mokslus ir .atsižymėjęs ga
•1. Ištvirkimo.
CINO LAIŠKAS.
bumais, p-lė Freitikaitė, kun.
Albavičius ir p. Brazauskis. TATAI, ATPENČ MOKYK
rašytas lenkiškai, Lenkijos mie P r i e jų prisideda daug mote
LON.
ste Lubline, liepos 9 d. kunigui rių, mergelių ir vyrų, pasišven
Na, ir
A. Staniukynui.
tusių darbuoties del vargstan
BUK VISUOMET MOKYK
čiųjų Lietuvoje.
Mylijnasis Kunige.
LOJE!
Gaila, labai gaila, kad cliicaDovanokite, ką aš rašau len
giečiai pervėlai sužinojo apie
Mokslas užsimoka.
kiškai. Mat d a b a r kol kas pas
L. R. K. rėmėjų seimą, nes pa
Mokykla ruošia, ruošia tau,
mus vra cenzūra, o aš nenorestaram jau įvykus ir tai tik iš
ruošia kiekvienam
čiau, kad mano laiškas nueitų į laikraščių sužinojo. Chicagos
Berneliui bei Mergelei,
gurini.
skyrių delegatai butų turėję
ypatingai, svarbų p a t a r i 
J u s negalite nei įsivaizdinti progos susipažinti su Centru
mą.
sau, ką mes pergyvenome per ir, žinoma, pasinaudoti iš jųjų
šiuos 5 karės metus. Du kartu prakilnių sumanymų. Taip-gi KLAUSYKIS! ĮSITĖMYK!
buvau mirties pavojuje. Reikė ir patys, gal butų sugebėję šįATSIMINK!
jo gyventi skiepuose, nes nuo ta inešti šeiniau.
Vaikučius Mylintis.
lat įnirtis stovėjo prieš akis. T a r p kitko seime tartasi, ko
GRAND RAPIDS, MICH.
P e r 7 mėnesius išbuvau karės kiu būdu pasiųsti Lietuvon
LIETUVIAMS!
linijoje. Mūsų vienuolynas bu nurses, bet klausimas paliko
vo pilnas kariuomenės. Nuolat neišrištas ir pavestas valdybai.
J ū s ų kolonijoje nuo Balan
turėjome visokių nesmagumų.
Cbicagiečiams t a s klausimas džio 20 dienos 1919 m. " Drau
Varė mus i Rusiją: kitus ir iš
nėra svetimas, daugel kartų gą' ' atstovauja p . J . MAKGEvarė, bet man pasisekė pasi
apie ji kalbėta, s v a r s t y t a ir ve L1S, 544 Myrtle str.
likti: nepasidaviau žandarų
kas jau s u m a n y t a : pasiųsti
P a s jį galite " D r a u g ą " už
reikalavimams jokiu-budu, kad
Lietuvon nevien tiktai vieną- sirašinėti, n u s i p i r k t i paduoti
ir daug nemalonumų buvo, bet
kitą nursę arba daktarą, bet
į 31 pajieškojimus ir pagarsi
gi, ačiū Dievui, mokėjau perga
pasiųsti gerai organizuotą sky
nimus. Galite gauti ir knygų.
lėti prievartą.
rių, t. y. 3 daktarus, 3 nurses, 6
Šiuomi atšaukiame įgalioji
Išėjo rusai, atėjo vokiečiai. gailestingas seseris ir 1 kuni
mus kokiam nors kitam GranIr vėl kankinimas, vargini gą. Tas y p a t a s aprūpinti vais
ds Rapids, Mieh. " D r a u g o "
mas. Maisto mažai, o jie ir pa tais, daktariškais įrankiais ir
agentui.
skutinį kąsnį duonos atima. visokiais kitokiais reikalingais
Galų gale išvarė vokiečius. daiktais, taip kad jie nuvykę
Nuo visokiu skaus
Prasidėjo raudonas viešpata Lietuvon ir susilieję su L. R.
mu raumenyse
vimas; tiesą, nebuvo ilgas, bet Kryžių, galėtų veikti kaipo
ir lig šiol neturime tikros ra Amerikos L. Raud. Kryžiaus
yra pagelbingi ausis.
mybės. Brangenybė neapsako skyrius.
žiūrėkite, kad bu
Toks skvrius galėtu vesti
tu su INKARO žen
m a ; pinigų vertė nupuolus.
klu!
J u s ten Amerikoje kitaip gy gana didelį ligonbutį, reikalui
Galima gaut visose
aptiekose už 35c ir 66c
ištikus
galėtų
pasidalinti
net
į
arba issisiuzdtnt nuo
venote, apie mus žinojote tik
F. AD. RICHTER & C O ,
tai iš laikraščių. Bet apie viso Vris dalis ir įvairiose Lietuvos
326-330 BroWw«y, New York
vietose
veikti.
T
a
m
tikslui,
ži
kias smulkmenas d a r negreit
noma, reiktų pinigų; taigi vie
patirsite.
name susirinkime, s v a r s t a n t
K a s darosi mūsų brangioje
tėvynėje — nežinau.
Politiš tą klausiiną,žmonės labai prita
kos sąlygos taip mus perskire, rė ir viešai p a s a k ė : " s u d ė j o m Gerbiamiejie Klebonai!
jog nieko negaliu patirti. Tiek šimtus tūkstančių Tauto, s Fon
Spausdiname a t s k i r a i šias
tiktai žinia, kad bus liuosa ir dui—Budėsime ir L. R. K r y - giesmes:
neprigulminga. Rubežiai dar Z1UI.
r
.
1. Pulkim ant kelių.
P r i e tokio visuomenės atsi
n e n u s t a t y t i ; gerai butų, kad
2. šventas Dieve (suplikaci
jau bent sykį sutvarkytų tą šaukimo, man regis, nieko dau jos).
giau nereikia, kaip tik tuojaus
klausimą.
3. Garbė ir šlovė.
pavesti
tą
visą
darbą
Dr,
Rut
Aš d a b a r nuolat gyvenu
4. Duokim garbę, dėkavonę.
Varsavoje prie mūsų bažny kauskui, kuris, galima tikėti,
5. O Salutaris Hostija.
viską
sudarys
ko£>asekmingiau-čios. P i r m kelių dienų atvykau
6. Tantum ergo.
į Liubliną. Lankau venuolynus šiai.
7. Dievas mūsų apginejas.
Ką šiandie galime p a d a r y t i
vieną po k i t a m ; visur trūksta
Išeis jos vienos mažos bratuojaus—neatidėjiems gyventojų, nes išblaškyti. —darykim
šiurytes formoje. Lengvai ga
liodami
rytojui.
T
a
i
p
elgiasi
Tikiu, kad Dievo Apveizda
lės tilpti mažiausioje malda
išmintingi
žmonės:
pagelbės man. Visur matau
A n t galo reikia tikėti, kad knygėje. Giesmes imtos iš
daug reikalų; jiems aprūpinti
maldaknygės ' Ramybė J u m s ' .
reikia daug markių, o jų netu^ mūsų pasišventimas patrauks Žmonėms, t u r i n t įvairias m a l 
ir kitus prie darbo, o ypač lirįu.
beralus-laisvamanius, kurie tu daknyges, sunku s u t a r t i ben
Bukite malonus
parašyti
ri čielą draugiją
daktarų. drai giedoti n e s k a s malda
man apie save, apie Seseris,
Gal ir jie t a d a ką nors pana knygė, tai kitaip sutaisytos
kaip joms sekasi, apie kunigus
šaus nuveiks. Kun. D. Mikšys tos giesmės. T a brošiūrytė su
Marijonus; kokia dvasia vieš
vestų visus prie vienodumo.
patauja pas mūsų viengenčius
Kas norėtų jų g a u t i prašome
galimas
daiktas.
Duok
Dieve,
ir tt.
iš anksto pranešti.
•
kad greitak įvyktų tvarka.
Rašykite mūsų kalboje, nes
K a i n a 2c. K a s
užsisako
Pasveikinimas
visiems,
kas
reikia tikėtis, kad viskas greit
daug nuleidžiamas nuošimtis.
tik
g
y
v
a
s
!
!
bus sutvarkyta. Norėčiau ant
" D R A U G A S " PUBL. 0 0 .
visados apsigyventi savo gim . Pasimelskite už mane.
toje šalyje, bet šiandie tai ne-1
Br. Kazimieras, kapucinas. 1800 W. 46-th Bt. Ohica*o, HJ.

Pain-Eipeller

PRANEŠIMAS.
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Trečiadienis, rugsėjis o, 1919
.

ORAOGAS

I Tai-gi aštuoniolikieeiai visi iš
vien į darbą.
Raportas iš Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švenč. parapi
jos (Brighton P a r k ) .
Veikėjai eina per namus ir
pinu grabo buvo nešama Ame
SIOUX CITY, IOWA.
r e n k a d r a b u ž i u s . J a u t u r i pil
rikos vėliava.
Šiuomi pranešu vielos lietuKlebonas, kun. J. Zimblys ną vežimą p r i r i n k ę . P i n i g ų tu

Lietuviai Amerikoje.

)

Vyrių

v i e t i n ė pasukt-

suomenei žinomas prakalbiniukas p. Al. M. Karkus, Lo> olos
universiteto stiufentas. T a i g i
visi lietuviai ir lietuvaitės
kviečiami atsilankyti i šias
prakalbas, nes daug kų naudin
go išgirsite apie Lietuvos pa
dėjime ir jos reikalus.
Prakalbos įvyks nedėlioj,
rugsėjo 7 d., 7:30 vai. vakare,
parapijos svetainėje; taippat
ir panetlėlvj, rugsėjo 8 d., 7.\)<)
vai. vakare.
Jonas Zabulionis.
DETROIT, MICH.
Šis-tas.
•šiame garsiame mieste už
darbiai yra dideli, bet ir pragy
venimas neapsakomai brangu-.
Paprastas darbininkas uždir
ba nuo 45c, 50c ir 55c i valanda.
Be pilietiškų poperų sunku
darbas gauti, o ypatingai pas
mūsų Fordų. Pribuvusiems pa
vieniams ar ženotieftis negali
ma gauti kur prisiglausti; vi
sur prisikimšę. Viešbučiuose
už pernakvojimą reikia mokėti
nuo $2.50 iki $7.00 Brangumas
neapsakytas; žmonės persekio
jami darbdavių. Teko matyti
viena lietuvį, kurį prašalino iš
darbo, patėmije unijos guziką.
Patariu lietuviams darbinin
kams nevažiuoti į Detroi:.
Mieli.

/

Bažnytiniai reikalai puikiai
rėdomi. Rugpjūčio 27 d. buvo
koncertas, kokio detroitiečiai
dar negirdėjo.

B. Mažiukas.
ROSELAND. ILL.
Praeito utarnink 0 vakare L.
Vyčių S-ta kuopa laikė susi
rinkime bažnytinėj svetainėj.
Narių susirinko skaitlinga^ bu
rys. Daug svarbių reikalų ap
kalbėta, ypač apie vakarą,
kuris įvyks lapk. 9, 1(J1(J. Šia
me vakare bus antru kart
statomas veikalas *'Živilė".
Kezisorė pranešė, kad rolė.jčui i š d a l i n t o s ir d a r šią s a v a i

te pradės repeticijas laikyti.
Toliau sekė raporta.s ii L.
Vyčių Apskričio susirinkimo,
kuris vienbalsiai buvo priim
tas. Del svarbiu priežasčių
raštininkei O. Deivikaitei at
sisakius, į jos vietų išrinkta O.
Janušauskaitė. ] kuopa prisi
rašė nauja narė, o Susniutė.
Baigiant susirinkimą, trum
pą kalbelę pasakė atsilankęs
svetys, moksleivis A. Šlikas.
Kadangi susirinkimas gan vė
lai užsitęsė, tai-gi šį syk žais
lų nežaista.
Visi dalyvaujantieji lošime
" Ž i v i l ė s " neužmirškit atsilan
kyti į repeticijų seredos va
kare, rugsėjo o, 1911), 7:30 vai.
Anutka.
PHILADELPHIA, PA.
A. f A.

-
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Mes Pirmutiniai

Dr. A. R. Blumenthal D. D.
AKIŲ SPECIJAJLISTAS
P a t a r i m a s Dykai
Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
16-U) S. Ashlaud Ave. k a m p . 47 St.
Telefonas Yards
illl
Telefonas Boulevard 6487

j lonijų i r buvo iki v ė l y v a m lai- ž a l i n g i a u s i ų d a i k t ų . S i u n t ė ta
da, k a d a iš visu p u s i ų š a u k ė
kuopa rengia dideles prakal piešdamas velionio gyvenimą. draugijas, prašydami atiku del kui.
Darbas yra pradėtas: su balsai, k a d t a i N E G A L I M A .
Paliko dideliame nuliūdime Liet. Raud. Kryžiaus. Nors di
bas. Kalbės plačiai lietuvių vi
viains, j * ^ " ! -

Pereitoj pėtnyčioj, rugpj. 'l'l
d., Prankt'ord ligonbutyj Pbiladelphia, Pa. pasimirė karei
vis A. Stanevičia. Velionis iš
tarnavo S. V. kariuomenėj 13
mėnesių.Buvo Prancūzijoj, kur
tapo nuodingomis dujomis užnuodintas. Tos nuodingos du
jos ir pakirto jam gyvybę.
Velionis buvo jaunas, nes
ėjo 26 metus.
Kūnas po gedulingų pamal
dų Šv. Jurgio bažnyčioj buvo
iškilmingai palaidotas Šv. Kaziniiero kapinėse Grabą nešė
aitnoyi Suv. V a i s i kareiviai;

gražų

įm- ri . s u v i r s $70.00.

S. D. LACHAWICZ

centran, nes ten reikalaujami.
Nevien drabužius rinkti, bet
ir maistą, v negendantį: mėsą
blekinėse, kondensuotą pieną,
Lietuvių Prekybos Bendro
ir tt.
Šis susirinkimas^nepaliko be vė pirmutinė pralaužė kelią
įspūdžiu. Suvažiavo veikėjai, pirklybai su Lietuva. J i pir
vyrai ir moterys, iš tolimų ko mutinė pasiuntė Lietuvon rei-

pamokslą,

ses;eris ir brolius.
Lai lengva jam būna ši že
melė.
Dr. Montvilas.
LIET. RAUDONOJO KRYŽ.
ŠELPĖJŲ CHICAGOS
APSKRITYS SU
TVERTAS.
Kataliku Vienvbės Centras,
nramatvdamas reikalą artimei

«

sniu
1

t.

rvšių
*

4

Lietuvos

šelpimo

.

1

darbe, sušaukė Tautos Fondo
ir Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus rėmėju skyrių valdybas
ir katalikus veikėjus bei veikė
jas iš Chicagos ir apielinkės į
susirinkimą rugj)j. 22 d.. Dievo
Apveizdos parapijos svetainė
je, Chieago, 111.
Suvažiavo veikėjai beveik iš
visų (Jhicagos kolonijų.
Pirmiausia buvo raportai iš
kolonijų. Veikėjai iš Šv. Kry
žiaus parapijos (To\vn o t'
Lake) pasakojo apie savo vei
ki a i ims ir nuveiktus darbus. Iš
raportų pasirodė, kad to\vnofla k iečiai narių-rėmė jų L. R. K.
Sun apie 401). Drabužių surin
ko septvnias dideles skrvnias.
i

•

*•

Pinigų turi surinkę apie $500.
Del pasekmingesnio darbo at
eityje išrinko veikiančią komi:-iin. Steigs slaugotoiu kursus
mergaitėms, kuriuos ves Dr. A
Rutkauskas ir p-lė Preitikaitė.
Draugijose ieškos norinčiųjų
istoti i tuos kursus ir aukų padengimui lesu.
Atsišaukė į draugijas, pra
šydami prisidėti auka arba
darbu prie L. Raud. Kryžiaus.
Iš vvrų draugijų tiktai viena
teatsiliepė. Ir ta skyrė ptisę li
beralų fondan ir pusę L. Raud.
Kryžiaus rėmėjams. Iš moterų
draugijų—septynios nrisidėio
)risidėj(
pri(
L, R. K. rėmėjų. Tat
re iš kia, šv. Kryžiaus parap.
moiervs keturiolika svkiu augščiau stovi susipratime už vy
rus. Yra ten ganėtinai ir vvrų
susipratusių, bet vis jų mažu
ma. !><'t To\\ n oi' Lake kolonija
auga. auga susipratime ir pra
deda viršyti kitas kolonijas
tautos, bažnyčios ir kituose p ra
kilniuose darbuose. Taip ir rei-

Lankysis

džiumą tos kolonijos lietuvių
darbininkų palietė Grane dirb
tuvės streikas, bet veikimas ei
na pirmyn ir suprantama,
kad nuo kitų kolonijų vargiai
atsiliks.
Raportas iš Šv. Antano pa
rapijos (Cicero, 111).
L. R. K. rėm. skyrius turi
narių vos 28: pinigų surinkta
$29.00. Dar tik du susirinkimu
turėjo. Valdyba atsakanti, na
riai veiklus, tai-gi ateityje ma
noma daug, daug nuveikti. Ro
dos netikėtina, kad ciceriečiai
taip mažai nuveikė del Lietu
vos Raudonojo Krvžiaus. J u
darbą trukdė tai parapijos pik
nikas, tai bazaras, prie kurių
uoliai rengėsi. Bet tiktai dabo
kite juos, o pamatysite, kad ir
šitame darbe bus pirmi.

Raportas iš šv. Mykolo pa
rapijos ( \ o r t h Side).
L. R. K. rėm. skyrius turi
apie 50 narių; pinigų apie
$100.00. Veikimo komisiją ir
rinkėjus turi išrinkę. Drabužiu
rinkimą vos pradėjo. Nupirko
už $20.00 siūlų ir pradėjo meg
zti svederius. Čia northsidiečiai pasirodė su visai nauju su
manymu.mezui m u svederiu.šis
sumanymas gali būti gana
praktiška s ir vertas pasekti ki
toms kolonijoms. Amerikonai
mezgimo ratelių karės metu
gan daug turėjo.

Raportas iš Visų Šventų pa
rapijos (Roseland).
L. R. K. skyrius tuoj pradės
rinkli drabužius. \ o r s ncpersmarkiausiai, bet vis veikia.
Roselandiečiai gal kiek neran
gus yra. A r g i veikėjai neži
notų svarbos šito darbo/ Nors
Roselandas toli nuo vidurinių
Chicagos kolonijų, bet turime
vilties, kad kaip pirmiaus, taip
ir dabar pasižymės, gal net
pralenks ir kitas kolonijas.
Tuomi raportai iš kolonijų ir
užsibaigė. Dabar visi kalba,
kad reikia suorganizuoti ap
skritį. Taip dažnai suvažiuoda
mi, išgirsdami kas kiekvienoje
kolonijoje veikiama,bus galima
sumanymais pasidalinti, gali
ma bus žinoti, kaip pastūmėti
savo'veikimą pirmyn. Taip-gi
centrui esant kitame šalies, kra
lVltl.
Sekė raportas iŠ šv.,Jurgio š\e sunku greit susinešti su
juomi. Taip-gi i r varginga. Čia
parapijos ( Bridgeport).
Praeitų treėiadienį (rugpj. galėtų apskritys patarpinin
20 d.) buvo sušauktas draugijų kauti. Jame butų galima gauti
valdybų susirinkimas. Jame guzikučių, kvitų, reikale ir kal
išrinko 16 v pat u iš įvairiu bėtojų. O ant galo, visi skyriai
draugijų veikti del Liet. Raud. savo spėkas sujungę daugiau
Krvžiaus. Tos vpatos iš savo galėtų nuveikti. Juk vienybėje
tarno išsirinks valdvba. Beveik galybė. Tuomet susirinkimas
visi buvusieji susirinkime pa vienbalsiai nubalsavo apskritį
tapo nariais-rėmėjais L. Haud. įsteigti.
Rinko valdvba. Per aklamaKryžiaus. Darbas jau varomas
pirmyn. Rengiamasi išsijudinti ei ją išrinko Dr. A. K. Rutkau
dideliu veikiman L. Ivaud. Kry ską pirmininku, į pagelbininžiaus reikalais. Po draugijas kus išrinko kun. Ig. Albavičių
varo agitaeijų, kad sutraukus ir Jurgį Brazauską. Raštinin
daugiau pajėgų. Kis per na ku—Antaną Benaitį, 1906 So.
mus, rinkdami aukas, drabu Union a ve., Chicago, 111.
Kitus valdybos narius ir ko
žius. Gal, žiūrėk, bridgeportiečiai duos pavyzdį ir kitoms misijas išrinkti palikta kitam
susirinkimui.
kolonijoms.
Laiką ir vietą sekančio susi
Iš Dievo Apveizdos parapi
jos pranešė, kad L. R. Kry rinkimo sušaukimui valdybai
žiaus rėmėjų skyrius turi apie pavesta.
T a i g i dabar tėmykite laik
80 narių; pinigų apie $200.00.
Darbas dar tiktai pradedamas, raščius.
Sekantieji įgalioti apskričio
draugijos per laiškus dar ne
pakviestos, rinkėjai drabužių L. R. K. rėmėjų organizato
dar nepaskirti. Tiktai vietos riais: S. Jucevičių, A. *Mureidrabužiams sunešti nuskirtos. ka, J. Šliogeris, A. Baltutienė
Tos kolonijos veikėjai pasiža- ir S. Žutautienė.
Pataria rinkti visokius dradėjo sujusti ir pavyti kitas ko
lonijas tarne darbe. Žinau, kad f+uižius, bUe svarus ir nevisai
gali. Reikia tiktai noro. Kas prasti.
Skyriuj valdybos tegul konežino ką Dievo Apveizdos pa
rapija yra nuveikus praeityje! grtičiausiai pasiunčia pinigus
4
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tvertas Lietuvos R. Krvžiaus O mes parodėme, kad GALI
rėmėjų Chicagos Apskritys. MA ir padarėme.
»
laetuvys Graborius
patarnau.'".
Jį sutvėrė susipratę, karšti tclaidotuvėse
ko
pigiausia.
Reikale,
mel
Delegatas iš Lietuvos gerb.
vvnainiai ir tėvynainės: išrinkdžiu atsišaukti, o mano darbu busi
kun. Laukaitis, buv 0 supažin te užganėdinti.
ta veikli valdyba, komisijosN
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
dintas su mūsų Bendrove ir 2314 W. 23 PI. Chicago, ILL
4712 So. Ashland Ave.
Užtai stumkiine šį prakilnų
Tel. Canal 2199.
P h o n e Drover 7042
jos veikimu, deri), delegatas
darbą, pritraukdami kitus paCicero Office
visą mūsų veikimą UŽGYTA
»•-*
4S47
W. 14-th S t
gelbon, o mūsų tėvynė mums
«•
Phone
Cicero 39
ir UŽTIKRINA PASISPJKIBARGENAS VYRŲ
bus už tai dėkinga. Bukime
Rezidencija 3336 W. 66-th St.
MĄ. Jam rodėme mūsų gau
P h o n e Prospect 8586
DRABUŽIŲ.
verti šių žodžių:
tą iš Lietuvos milijoninį užsa
Vyrų ir Jaunų Vaikinų' padirbti
Lietuva, tėvynė mūsų,
Pnt orderio siutai ir overkotai. bet
kymą.
Sakė,
kad
galime
be
r
neatsišaukti: viliausių modelių nuo
nTu
. didvyrių žemė.
„
baimės siųsti šimtų sykių tiek, $20.00 iki $45.00.
Telefonas Pullman 60
Suknadz.
Vyrų ir J a u n ų Vaikinų gatavi
kiek užsakvta. Visko reikia siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
DR. VV. A. MAJ0R
Vyrų
Kelinės
po
$3.00
ir
augščiau.
GYDYTOJAS IR
šimtą sykių daugiau ir už vis
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
CHIRURGAS
KEN0SHA WISC.
ką bus užmokėta. Sakė, kad iš
Pirk savo overkotą dabar prieš
Ofisas 11719 Michigan Ave.
kuomet kainos pakjla.
Pranešimas.
Adynos 8: 30 iki 9 išryto — 1 iki
to bus pelno Bendrovei ir nau žiemą,
Mes taippat turime pilną eile bi
2 po-pietų — 6:30 iki 3:30 vakaro.
Benedikto Opalo Draugijos Na da Lietuvai.
>-\
skutj nešiotų siutų ir overkotu nuo
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
riams Gyvenantiems Kituose
$8.50 ir augščiau.
Todėl dabar mūsų Bendrovė
Full Drešs, Tuxedo, Frock SiuMiestuose.
•tai
ir tt. $10.00 ir augščiau
Gerbiamieji Draugai kurie ne- kiekvienas
gali
pasitikėti
Atdara JT
kiekvieną
iki n
KH»Kvionas gan
pasitiKen.
\:%
C • " vakarą
° . — ...

Dr. S. Naikelis

m m m m

esate užtfi.mnkėjv mėnesinių niokcs("•iu ir pasiliuosavinio, malonėkite
prisiųsti iki sekančio e vertinio su
sirinkimo kuris atsibus rugsėjo 28
d. 1919 m. Mėnesinių mokesčiu pri
puola $:J.OO o pasiliuosavinio $1.00
išviso $4.00. Taip pat malonėkite
prisiųsti ir Velykinės Išpažinties
Paliudijimą. Jeigu kuris neišpildys šios priedermes nuo čvertes
metu Ims suspenduotas nuo .gavi
mo pašelpos ligojo, o nuo pusme
tinio susirinkimo liks išbrauktas iš
draugijos.
PASARGA: Siunčiant mokes
čius ar turint
kitokius svarbus
reikalus malonėkite visuomet kivip
lis prie valdybos nes paduodant ne
nariui, kita syk pasitaiko visokių
nemalonumu, jus esate užtikrinti,
kad užsimokėj'1 o kaip kada nepaduotn. taigi ir iv Ina visokie nesu
sipratimui.
(Menais paduodame valdybos ad
resus kad kiekvienas narys žinotu
kur reikale kreiptis.
{
Pirm. K. Vinekus :>1G Gardeli St.
Pageli).
P. Marėiulaitis.
420
Orangc St.
Rast. V. \";iirina\ ieia, .'liti Garden
Str. Kenoslia \Vise.

-

REIKALAUJA

Mes turime keletą vietų .šiame nau
jame ir moderniškame fabrike del
jaunu mergaičių .suvirs 16 metų. Dar
bas yra lengvas ir užmokestis aukš
tesne neąu kitur mokama. Prityrimas
nereikalingus. Mes uždarome subatonii.s nuo pietų.
CONTINENTAL CAN CO. INC.
.Vili \ \ . 63 SI r.
Chicago, 111.

° _
JAtdara kiekvieną vakarą iki 9
d e l e g a t u i a t s i l a n k i u s j \ vai.* Nedaliomis iki 6 valandai. Sui ,
, ,
...
.
batomis visą dieną iki 10 valandai.
tr> S. Ualsted
St..
Chicago, 111.
Lietuvių
Prekybos
Bendrovę
jūsų
kolonija
paklauskite
apie
s . GOKDON.
įsteigta
1902.

asmeniškai. Jis patvirtys ta,
ka mes sakome.
Šiomis dienomis išplaukia
iš New Yorko laivas su tlaliniu išpildymu milijoninio už
sakymo ir MI drabužiais ir
maisto daiktais, kurie buvo ki
tų prisiųsti. Taip-gi išvežta
viena didelė skrynia su kny
gomis.

Kad pasekmingai varyti pla
čia nirklyba, tai būtinai reika kapitalo. 0 mūsų kapitalas
susideda iš parduodamų šėrų.
Todėl visus kviečiame pirkti
šėrus. Po gerb. kun. Laukai-,
eio užtikrinimų niekas nepri
valo abejoti apie Lietrtviu
Prekybos Bendrovės pasiseki
nia.
Mūsų šėrai po $5. Nei die
nos neatįdėliodamas pirk šėrų
mūsų Bendrovės už kiek tik
išgali. Kreipkis adresu:
LITHUANIAN SALES
CORPORATION,
244 W. Broadway,
South Boston, Mass.

SERGĖKITE SAVO AKIS,

_ - — - , _ — — — —»,»

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Telefonas McKinley 5764
GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 South \Vcstern Boulevard
K a m p a s W. 35-tos gatvės
ac

25 merginos del lengvutis fabri
ko darbo $14 j savaitė pradžiai. CSera pastovj vieta.
American Insolated Wire & Cą/»le C'o.
1)51 \V. 21 St.
Chieago, 111.
Reikalauju dreiverio (šoferio) ku
ris gerai žino Brighton Parko, apielinkę. (!era užmokestis. Atsišaukite.
Krauleidzy Laundry.
1349 S. llermitagc, Ave.
Chicago.

rixTRA.
Ant pardavimo 4 kambarių r a k a n 
dai, parsiduos pigiai nes savininkas
išvažiuoja j kita miestą.
Rakandus
galima- matyti kiekviena diena nuo 8
išryto iki 7 vai. vakare.' Taip-pat pasirandavoja ir tie kambariai, kam
reikalinga atsišaukite
V. P .
10508 Indiana Ave.
2-ros lubos.

s

Lietuvis Advokatas

DR. D. J. BAG0Č1US

Lietuvi-^ Gydytojas I*
Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.
Rezidencija 10731 So. Michigan Av.
Roseland, UI.
Telefonas rezidencijos Ir ofiso
Pullman S4t
Vai.: 8 ryto iki 11 d.; S po pietų
iki 4: 6 iki 9 vakare.
Ned.
9 iki 11.
K—~

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKYKLA

I

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 1741 W. 47th Street
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7 - . . .
Telefonas: Boulevard 3480.
Rezidencija: 4515 So. Wood St.
Telefonas: Yards 723.

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijas, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės.
U~~
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6
!fll!lllimiillllilll!!!III!U!lllllllllllllimilt
iki 10 vai.
So. Ashland Blv. Chicago
3106 So. Halsted St., Chicago. Ilesid.Tel9S3
efesas H a y m a r k e t 3544

DR. A. A. ROTH,

DR. LEO AVV0T1N

T?M^as ev1»^niao «r chirurgas
ūi-^.juu»u»j ^iuLcnškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Telefosas Drover 9693
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.

Akušeris.
1920 So. Halsted St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9
vakare
Tel. Canal 436

Illlllllllllllllllllllllllfllllillllllllllllllllllll
K'
t

'»•«

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 2 7 metai
Ofisas 3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ro St.,
Osicago, IU.
SrECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomis nuo d iki 2 po piet
Telefonas Yards 687

SPECIALIŠKAS BARGENAS.
5 akeriai geros žoinės, ma
Tel. Drover 7042
žiau kaip valanda kelionės iš
Chicagos' Burlington geležin
LIETUVIS DENTISTAS
keliu. Patogi vieta auginti dar Valandc3:
suo 9 ryto iki
vak.
Nedėliomis pagal sutarimą
žovėms ir paukščiams. Kaina
greit perkant, $1,500.00. Rei 4712 SO. ASHIiAND AVENUE
arti 47-tos Gatvės
kia įmokėti $250.00 cash, o pa
u
skui $15.00 į mėnesį. Tai yra
tikras bargenas. Pasiskubinki
te, tai .Jums užsimokės. Rašy
kite telefonokite arba ypatiš3109 So. Morgan Street
kai kreipkitės šiuo adresu:

S>

r

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmlestyj:
69 W. WASHINGTON S T R E E T
Kambaris 609
Tel. Central 5478
Gyeciiimas, 812 W. 33rd St.
Tel. Yards 4681

Dr. C. Z. Vezelis

Dr. M. Stupnicki
CiaCAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
B po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 ikf 3 vai. vakare.

Paul Baubly,
1404 W. 18 St., Chicago, III.
Phone: Ganai 6266

*

WJ9

29 SO. LA SALLE STREKT
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Tel. llockwell 6999
CHICAGO, ILI>.

Egzaminas suteikiamas dykai.
K a m p a s lS-tos gatvės.
8-čios lubos virš Platt'o aptiekos.
Kambaris 14, 3 5, 16, 17 Ir 18
Tėmykite j mano jmrasą.
' Valandos: nuo 9 vai. išryto iki *
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
ryto iki 12 valandai dieną.

DR. S. BIEŽIS,
Telefonas McKinley 4988

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

_ _

J0SEPH C. W0L0N

Akių, Specijalistas
1801 S. Ashland A v. Chicaco

IIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIItl

ANT PARDAVIMO.
4 kambarių
moderniškas namas,
muro apačia, su elektra, lotas 45 pedij. At: išaukite
2120 VV. 57 Str.
Telefonas Prospect 7J.37

_

JOHN SMETANA

•Mi^^HHi^HMN^BHBH^BIMMMHBMBBMSVBSBMMaMBMOTSIB^BHS^^MB^

PARSIDUODA.
Urosernt'' su visai intaisymais (fornišiais).
4537 S. Paulina St.
Chicago.

_

:;^

Smetonos gerai pritaikinę akmlt.;
tais palengvinimu del Ju^ų »klv
Kuomet tu kenti uuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į k r u vą.? kuomet skaitai ar sJuvi ar r a 
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų
patyrimas pr?duos J u m s geriausią
patarnavimą už prieinamą kainą
net taip žemai net it '8.M.

PRANEŠIMAS.

gonius savo pagyvenimo vie
toj 3125 W. 38 Štr. arti Kedzie Ave. Kaip greitai bus
gatava, atidarysiu ofisą ant
pietvakarinio kampo Leavitt ir 22-ros gatves.
Valandos nuo 4 iki 7 va
kare.

LIETUVIS

GYDYTOJA8 I R CHIRURGAS
1757 W. 47th St., Chicago, HL
Ofiso Telefonas Boulevard 160
Namų Telefonas Seeley 420

ig

m

Su sekančiu laivu, kurs ne
trukus išeis, išsiusime tu d ai ktu, kuriu pagal nurodymą
gerh. delegato, labiausia Lie
tuvoje reikia.

HKl KALINGI AOEBTTAI.
, m m m m —*J
K
Kurie galėtų rinkli spaudos darbus
mušu kompanijiai. Mes reikalaujamo
uKenta visuose miestuose S. V. -<Tera
užmokestis, atsišaukite tuojaus.
1.1THI \ \ X I A N PIIINTING CO.
Pagrįžęs iš Francijos Chi(LietuvJŲ Spaudos l$-ve)
6100 Superior Avc. N. E .
cagon laikinai priiminėju li
CleveUuul Oblo.

REIKALINGOS.

Dr.M.T.Strikol'is

Gerb.

•«?••••»»•»»»••*•»»»«>•••
r- a.

»»**K

Uždirbk
$

35 iki$ 50
į savaitę

Kirpejiai ir kliaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi t r u m p a s va~
landas ir lengva darbą.
Mes gulime jus išmokyti šio darbo
j t r u m p a laika dienomis ar vakarais,
už maža kaina.
Specijalis skyrius
mokinimo ant siuvamu Power maši-

MASTER SCH00L,
190 N. State Str.
Eajuip. Lake Gat. 4 luboe

TrU4^i«Dit, m g U j k 3, 131$

DRAUGAS

E

SE

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

CHICAGOS AIRIAI PLE
NUOJA MASS-MITINGĄ.

iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONUI!
IŠ TOWN OF LAKE.

I "RAMYBE
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

JUMS

Kainos:
Audeklo apdarais kaina $2.00
Avies kailio apdar. kaina $2.50
1
Morocco minkšti kaina $3.50

Trečiadienis, rugsėjis 3 d.,
Pranešimas.
*
Šv. Serapija, pana.
Šv. Kazimiero Akademijos
Ketvirtadienis, rugsėjis 4 d.,' Protestuos prieš taikos sutar
rėmėju susirinkimas įvyks ketŠv. Rozalija.
tį.
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis
verge, rugsėjo 4 d., 7:30 vai.
Chicagos airių organizacijos vakare, Šv. Kryžiaus parapiji ••
DAR VIENĄ PIKTADARĮ
Užsakymus siųskite šitų adresu:
nėje
svetainėje.
Tai-gi
visos
rugsėjo 14 d. čia rengia massPAĖMĖ GALAS.
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st
mitingą su tikslu užprotestuo narės malonėkite susirinkti i ši
susirinkimą; daug turime pra
ti
prieš
taikos
sutartį,
taigi
Fažęmekite už kokią kainą norite gauti knygą
Policijai jis buvo žinomas.
nešti
svarbių
dalykų.
Taip-gi
ir prieš tautų sąjungą.
kviečiame visas mergaites ir
Sakoma,
tan
mitlngan
busią
Ana dieną vienoj cigaru
moteris atsilankyti į Akademi
krautuvėj nušautas Chicagos pakviesti kalbėti žymiausieji jos rėmėju susirinkimą.
M u m
Tenai visados rasite komitete. SSE
3E
policijai buvęs plačiai žinomas cliicagieėiai. Kalbėsiąs; ir miesValdyba. Dienos laike informacijas apie
Peter Oentleman. Tai pirmos to majoras Thompson.
L. R, Kryžių galima gauti
rūšies piktadaris — galvažu
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
I š NORTH SIDES.
RENKAMOS AUKOS AIRI
d į ir plėšikas.
krautuvėj, pas p. B. Jakaiti,
JOS REIKALAMS.
Daugel kartu jis buvo su
901 W. 33rd st.
Extra!
areštuotas ir teisiamas. Bet
L. R. K. Rėmėjas.
Cbieagoje per visą šią savai
visuomet išsisukdavo. Nes sa
L.
Kareiviu
Globojimo
<lrte vra " t a gavimo" dienos Aivo pusėje turėdavo politikie
rijos laisvės reikalams. Šimtai jos susirinkimas bus seredoj, SĄJUNGIETĖMS ŽINOTINA
rių gaujas. Paskui vėl pikta
moterų ir merginu gatvėse rugsėjo 3 d., 7:30 vai. vakaro,
darį audavo.
Šv. Mykolo parapijos salėje, Moterų Sąjungos 21-ma kuo
nuo praeivių renka aukas.
Policija neįstengė j 0 suval
Tas paliudija, kaip daug 1644 \Vabansia ave. Malonėki pa rengia šeiminišką vakarėlį,
dyti. Nes nebuvo kam jis ap
te visi atsilankyti ir užsimokėti Davis Squaro parko svetainėj.
ėia airiai turi intekmės.
kaltinti ir bausti.
užsilikusias mokestis. Taippat Vakarėlio tikslas yra pagerbti
Daug jis prasižengė ir savo
VISATINA AMERIKONIŠ ir nauji yra kviečiami prisira delegatę. Tai-gi visos sąjunsėbrams. Daug nesmagumu
šyti. Nepraleiskite progos.
gietės nepamirškite atsilankyti
KA PARODA.
jiems padarydavo.
Valdyba.
į vakarėlį. Bus įvairių pamar
Praeita
šeštadieni
vakare
Pagali aus prilipo liepto ga
gini mų. Taip-gi kviečiame ir
Coliseume
atidarytu,
taip
va
lą.
kitų kuopų sąjungietes atsilan
IŠ BRIDGEPORTO.
dinama,
visatina
amerikoniška
Ne kas garbė Chicagai, kad
kyti. Sykiu galėsime pasiimk- 1
tokie pikti žmonės ėia turi paroda. Parodą atidarė ameri
Nedėlioj, rugpjūčio 24 d. bu sutinti. Vakarėlis įvyks rugsėjo
koniški
indi
jonai.
prieglaudą ir. globojami.
vo prakalbos Šv. Jurgio para 4 d., 7:30 vai. vakare.
Paroda tesi s ligi rugsėjo 14 pijos svetainėj L. K. Kryžiaus
Kviečia
TRAGEDIJA ANT GELEŽIN d. Kiekvienai tautai paskir reikalais. Prakalbas atidarė
Mot. Sąj. 21-ma Kp.
tas laikas ten pasirodyti su klebonas, kun. Krušas, paaiš
KELIO.
<avo kostiumais, su daile ir ki- kindamas vakaro tikslą ir pa
IŠ BRIDGEPORTO.
Žuvo vyras su savo žmona, i tokiais gyvuojančiais papro prašė " K a n k l i ų " choro atgie
čiais ir nuotikiais iš tautinio doti Lietuvos himną. Choras
L. Vyčių 1G kuopos susirin
Ties Hubbard AVood stotimi gyvenimo.
atgiedojęs Lietuvps himną, dar kimas įvyks seredoj, rugsėjo
stovėjo būrys žmonių. TučParoda surengta su tikslu padainavo "Lietuviais mes 3 d., Šv. Jurgio parap. svetai
Draugo' knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po
•
tuojaus turėjo atbėgti trauki suartinti čiasrimius ameriko- esame gimę."
3c kiekviena.
nėj. Visus kuopos narus kvie
nis Chicago & Nortbwestern nus su ateiviais.
Kas imtų mažiausia 10 gau^' už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
Po to buvo perstatytas kal čiame atsilankyti.
geležinkeliu ir paimti žmones
nemažiau 50 ir toliau gauna už pn e v kainos. Kreipkitės adresu:
bėti gerb. kun. Mikšys, kuris
Valdyba.
SOCIJALISTAI SUSISKAL g r a ž i a i n u p i e š ė R a u d K r y ž i a u s
miestan.
Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111.
DĘ Į KELIAS DALIS.
Staiga susirinkusieji pamatė
reikšmę ir svarba. Publikos
IŠ BRIGHTON PARKO.
EE
skersai geležinkelio j stoti ei
buvo
nemažai
ir
ramiai
užsi
Amerikos soeijalistų partija
nant Baltimore & Oliio geležin Ohiragojc turi savo konvenci laikė.
Rugpjūčio 28 d., L. Vyčių 30
kelio kasierių Tanner su jo ją, kur aptaria ateinančiuosius
Antras kalbėtojas buvo Dr. kp. laikė susirinkimą. Apkalbė tmėj-Amerikos parodoj, kuri lyje pripažintas geriausiais Mareli and, 1920 West Monroe
ž m o n a . B e e i n a n t . m o t e r i š k ė i- prezidencijalius rinkimus.
Rutkauskas, šitas papasakojo jus kuopos reikalus, sekė komi- p r a s i d ė j o s n b a t o j e , r n g p . 30 d. v a i k u g e r o v ė s b u d a i s . Gali s t r e e t ; I t a l i a n , M r s . C. F r a n k ir
spraudė savo čeveryką tarpe
sijų
pranešimai'.
Vakaras,
p
a
i
trauksis iki 15 rugsėjo Kol i- lyginai Imti kiniečio vaikas lin Leavitt, Eli Bates House;
Raudonojo
Krvžiaus
istorija.
Konvencijoje iš pirmos die
bėgio ir medinės lentos ir nei nos pakilo nesutikimai. Po Nurodė taip-gi liberalų visus gerbimui sugrįžusiu kareiviu iš zėjume. Tarptautinės
vaikų taip geras, kaip ir keno kito. Indian, Mrs. Powless, Mrs. Aniš vietos.
baisaus trukšmo bolševikiški šmeižimus ant katalikų ir kaip Suv. Vai. kariuomenės įvvks" Imktyiu-S bus parodoje svar- Kiek numanau, kad motinos derson, 4417 Sheridan RoAd;
kinų miesto dalies puošliai Japanese, Mrs. Misaki ShimaTuo tarpu imta šaukti, kad gaivalai atsiskyrė nuo papras jie savo partijon žvejoja kata subatoj, rugsėjo (i d., McKinley blausia
"Mano skyrius yra jau per taupo savo numylėtuosius, pa- dzAi, 747 East Thirty sixth
atpyška traukinis. Jis jau ne tų soeijalistų ir pradėjo kitur likus. Taippat nurodė liberalų parko svet. Bus surengtas gra
toli, sustabdyti jo negalimai mitinguoti.
daktarų partyvišką draugiją. žus programėlis su žaislėmis ir pildytas su atsišaukimais, kas sitikėdamos, kad gerai pasiro street; Litliuanian, Mrs. M. Da
mijonaitis, 3237 Auburn Ave.;
Aukų tame vakare surinkta šokiais. Nutarta visas Cliiea- Uiudija, kad turėsime didžiau- dys.
Vyras puolėsi traukti savo
Paskui tarpe pačių bolševi
"Vaikai tik žemiau dviejų Norwegian, Miss Ursula \Vesžmonos įstrigusią koją. Jis kų vėl pakilo nesutikimai ir ame 70 dol.
gos kuopas užkviesti į šį v a k a - | s i * kuomet yra kada buvusi
Žemiau seka surašąs aukoju rėlį. Kitoms kuopoms bus p a - . v a i k l Į parodą visame pasau- metų tebus linktyniavimui pri sel, 3823 North Kildare Ave.;
matė atūžiantį ant jų trauki jie susiskaldę Į kelias dalis.
siu nemažiau 1 dol.
siųsti veltui įžangos tikietai. § l v i e - K * 6 valandą atsišaukimai imti .Turi būti gimę iš atei Polisli, Miss Harriet Vittum,
nį. (Jalejo vienu momentu pa
Taigi iš Amerikos soeijalis
Aukojo P. Daugėla ir kun. Kuopos artistai-mėgėjai pra- [ a u g a ir laike 15 parodos dienų vių tėvų. Tie, kurie nori sa Northwestern Universitv Setšokti šonan ir išlikti gyvas. tų partijos palieka tik vieni
M. Krušas po $5.00.
dės daryti repeticijas 3-jų aktų siek s nuo 5,000 iki 10,000, nuo vo vaiką užrašyti del linktv- tlement, 1400 Augusta Street;
Bet jis to nepadarė. Paliko grobai.
Po 2 dol.: J. Pabijonas, P. dramos "Sibiro Žvaigždė." , pusės šimto įvairių tautų. Taip niavimo, lai kreipiasi kiekvie Persian, Mrs. E. Y. Baaba,
prie nelaimingos moteriškės.
Buvusios karės
pradžioje
Stulga, J. S. Žakas, K. Micke- Veikalas bus statomas scenoj : spėja vaikų gerovės skyriaus nas prie savo tautos atstovės Mrs. J. S. Colia, 847 Barry Av.
Atužę.< traukinis abudu suma buvo pramatoma, ko susilauks
liunas, J. Andrišiunas, P. Gripo žemiau paduotais adresais: Russian, Sophia Edelstadt, 904
užveižda.
lė.
soeijalistų partija, kuri nusi tenas, P. Sedemka, M. Bujaus- lapkričio 10 d., š. m.
tk
Bohemian, Dr. Marie Sch- Mahvaukee Ave.; Slovak, Miss
Kuopa
nutarė
nusitraukti
"Ši visai bus kitoniška ne
dėvėjusi
taip,
kad
šiandie
nie
Be to, dar vienas žmogus
kaitė, M. Stambriutė, J. Baub- paveikslą.
kaip kada buvusi vaikų paro midt, 3210 West Twenty-se- Mary E. McDowell, U. of C.
kam
netinka.
sužeistas, kuris buvo puolęsis
kus, P. Lazdauskas, B. Lazand Settlement, 4630 Gross Ave.;
Baigiant
susirinkime
p. da Cbieagoje, nes vaikai bus cond street; Belgian
pagelbon nelaimingai pork..
dauskienė, adv. V. Rutkauskas,
Kvietkus įnešė, kad kuopa pa visai sprendžiami sulyg vaikų Frencli, Mrs. S. L. Townsend, Swedish Mrs. Charles S. PeterBUSIĄ
PATRAUKTI
TIE
Po Tannerių paliko trys
P. Baltutis, B. Jakaitis, V.
siųstų telegramą Suv. Vai. se gerovės reikalavimų, kas reiš 1134 Prairie Avenue, Mrs. son, 757 Buena Avenue.
SON.
maži vaikai. Vyriausias 5 me
Stulpinas, P. Makuška, J. Mik
natui reikale pripažinimo Lie kia, kad dovanų vaikas bus
tų. Baisu vaikams pasakyti
šys,
B.
Nausėda,
P.
Juškevi
Iš apskričio prokuroro ofiso
tuvos nepriklausomybės. Vien kiek galima tobulas, kiek to
apie tėvo ir motinos mirimą.
ALIUMINUM COMPANY OF AMERICA
kasdien išeina žinių, kad pro- čius, S. Januškevičius, Z. Svaš- balsiai įnešimas priimtas. Te bulas vaikas būti gali.
fiterininkai ir spekuliantai tuč kevičia.
KURI RANDASI MASSENA NEW YORK
legramą
pasiųsti
įgaliotas
"Gražumas ir gudrumas ir
SAKO, BALTIEJI PER
Po 1 dol.: O. Švarliutė, A. pirm., I. Sakalauskas ir studen
tuojaus busią patraukti teis
pilnumas ir paprastai kitos iš
REIKALAUJA 50 VYRU!
DAUG FAVORIZUOman, kad gyvulių skerdyklų Budris, O. Balčiūnaitė, N. Ku tas Jovaišas.
vaizdos, sulyg kurių bus spren
Prie Carbon plantos ir furnace darbo. Prie furnace darbo moka
JAMI.
kompanijų viršininkai busią lys, K. Volteraitė, J. Stasulioiš pradžios 47 centus į valanda iki 56 centų, 8 valandos darbo. Gera
Malonu ir linksma lankytį L. džiama duodant diplomą pas
proga. Carbon pantoj prie iškrovimo, 10 valandų j diena po 35c. į
nis, S. Mišeika, A. Martinavi Vyčių 36 kp. susirinkimus, ku
paimti nagan.
kutinio išbandymo daleidimui.
valanda išpradžiu ir bonus vėliau. Mes turime 1,500 modernišku na
mu kuriuos randavojame po $9.00 j mėnesi ir augščiau. Taip pat
Organizacija vardu National Kiek tai grūmota pieno kom čius, D. Pušinas, F . Janušaus rie , būna gyvi ir nutarimais Tuomet
visugeriausias vai
parduodame
ant lengvu išmokesčių. Geras pagyvenimas del pavie
Assoeiation for tbe Advance- panijoms d ei kėlimo kainų kas, A. Misevičius, kun. J. turtingi. Kuopa turi veikėjų, kas bu s išrinktas ir gaus kai
niu vyrų. Bažnyčios, mokyklos, teatrai ir kiti pasilinksminai arti.
Svirskas, O. Balsaitė, A. Gri- savo chorą, solisčių ir artistųAtvažiuokite tiesiai via New York Central R. R. arba rašykite
ment of Colored People skel pienu!
po tokio diplomą.
ponui
Bet ir ligšiol tos kompanijos tienė, J. Adomaitis, K. Miškis, mėgėjų.
bia, kad pastarieji tardymai,
"Galutinai bus didžiausias
JAMES SPRINGER,
I. Gumborrigis, M. Platakis, O.
surišti su rasinių riaušių rei plėšia žmones.
Vakaras, kuris bus lapkričio
4 Smithfield Street,
Pittsburgh, Pennsylvania.
išbandymas; visi skirs, kuris y
Ar tik taip nebus su profite- Aleliunienė, A. Kazlauskas, J. 16 d., bus vienas iš indomiaukalais, pasirodo vienpusiški
ra tobuliausias vaikas pasau
rininkais, su gatvekarių kom Budreckis, J. Paškevičius, O. sių. Kas jin atsilankys, neapir neteisingi.
Paškevičienė, P. Pipiras, P .
sivils. Daug gerų įspūdžių iš
Sako, jog grand jury už panija ir, abelnai, su viskuom.
Vaitkaitė, J. Jurkšys, M. Vaš3Žmonėms atsibodo klausyti
sineš.
riaušėse dalyvavimą ligšiol ap
Afi, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
nauskienė,
J.
Paskųs,
A.
PetKoresp. J. A. M,
kaltino 59 juodus ir tik 17 bal tų grūmojimų.
AS labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo.
Dispep
rUlevičius, A. Buknis, A. Kinsija,
nevirinimas
pilvelio,
nuslabnėjimas.
Kraujo,
inkstų.
Nervų
ir
tų žmonių.
deris, M. Gedvilas, P. Grine
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
begyvensiu.
Visur ieškojau suu pagelbos, nestgailėjas visoje Ameri
Tą neteisingumą skelbia žy PARODAVIMAI PRIEŠ PA vičius, A. Kąrpavičienė, A. Ka
ALL-AMERICAN EXkoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
BRANGIMĄ PRAGYVE
mus žmonės, kaip tai ColumBet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
POSITION.
tatauskas, J . Budrevičius, J.
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
NIMO.
bia distrikto vyriausiojo teis
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
Jonaitis, V. Petrauskas, K.
Kraujas
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
mo teisėjas Wendell Phillips
"Didžiausia pasaulyje vai
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
Kai-kuriose miesto wardose Jatkus, J. Matjošaitis, M. Juš
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
Stafford, Charles Edward Rus- surengiami parodavimai prieš kaitė, J . Jonaitis, S. Sasnaus kų paroda suradimui tobu
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą p a 
mačiau tokį skirtumą, kaip t a r p dienos ir nakties.
D a b a r jaučiuos
sel ir kiti.
pabrangimą pragyvenimo. Var kienė, J. Žibrauskas, L. Žukau liausio ant žemės v a i k o " yra
s m a g i a i ir e s u l i n k s m a s ir 1000 sykių d ė k o j u Salutaras myliotų g-©radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipti e* prie S a l u t a r a s :
Jie tvirtina, kad balti pra gus velkantieji
tai trumpas, bet apipiešiantis
darbininkai skas.
SALUTARAS,
sižengėliai favorizuojami, gi kviečiami daryti komedijas ir
kuriuo
Kas turite drabužių paauko išsireiškimo būdas,
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I T U l l O H J . B a l t r e n M , Prof.,
j u o d i be j o k i o s a t o d a i r o s kal pasidžiaugt i, kad maistas at ti, galite kožną vakarą atnešti Mrs. Ira Conch Wood, vaiku
1707 So. Balsted St.,
, Telephone Ganai « 4 U ,
Chicago, DL
tinami.
pingąs.
į Šv. Jurgio parap. svetainę. gerovės skyriaus vedėja visa- * —

Nauja nepaprasta Maldaknyge

Maldaknygė turi net 958 puslapius,
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad
spausdinta ant labai plonos popieros.
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