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Talkininkai Apleidžia
Rusiją
ŠALIS PALIEKAMA B0LŠE
Vakar tuo tikslu prancūzų
kares ministerijoje, premjero
VIKŲ KONTROLĖJE.
Clemenceau ofise, įvyko talki
Patariama bolševikams gerbti ni n k u k on ferenc i j a.
Konferencijoje
dalyvavo:
kaimyniškas viešpatijas.
premjeras Clemenceau, prem
jeras Lloyd (ieorge, Suv. V. at
Paryžius, rūgs, 1 G.—Talki stovas Polk ir Italijos užsienių
ninkų viešpatijos galutinai nu reikalu ministeris Tittoni.
sprendė Rusiją palikti išimti
Paskui dar pakviesta: Ja
nai patiems vieniems rusams
ponijos ambasadorius Prancū
revoliucionieriams. Tegu jie zijoje Matsui, maišalas Foeh,
patys vieni apsirūpina savais Andre Tardieu ir Pliil. Bertreikalais i r tegu darbuojasi bold.
šalies gerovei, kaip jiems pa
Priimta Anglijos pasiūlymas
tinkama ir kaip jiems yra tin talkininkams apleisti Rusiją.
kamiausia.
Konferencija dar tęsis šian
Tik vieną pasargą talkinin die po pietų.
kai bolševikams pastatė. Bū
Apleisti Rusiją—tai Angli
tent, jie visuomet privalo gerb jos politika. Anglija turi savo
ti savo kaimynu teises.
apsiskaitymus.

Estai Sutinka Taikinties su
Bolševikais
KONFERENCIJA PERKE
LIAMA Į REVELĮ.

\ usios Rusijos imperijos parubežiais. į
" T u o atžvilgiu Rusijos • •>vietų valdžia pasiūlo taippat
Lietuviai susivėlinę konfetaikos-1 arvbas ir su Rvuos vairencijon.
džia su tikslu pertraukti karę
Ryga, rūgs. 16.— Estonijos ir imtic s darbo taikos reika
valdžia priėmė bolševiku pa le."
siūlymą padaryti taiką. Apie
Kam tas daroma?
tai pranešė estų premjeras ir
Dabar aiškiai malonia, kad
karės ministeris Strandman
Pabaltijos tautų konferencijai. bolševikai pasiūlė taiką estams
Strandman, be to, pažymėjo, ir latviams. Lietuviams jie to
jog Kstonija neturi reikalo ata nedaro.
Tas reiškia, jog jie tuo būdu
kuoti Rusiją. Tik šiuo-tuo pa
gelbsti rusų nebolševikiškai mėgina suskaldyti Pabaltijos
tautu vienybe ir tas tautas sukariuomenei.
pjudyti su talkininkais.
" M e s norime žinoti bolševi
Bolševikų tikslas padaryti
kų taikos sąlygas. Ve kodėl taiką su Pabaltijos viešpatijo
mes ėmėme susimainyti minti mis. Taip apsidraudžius jiems
mis >u bolševikais/' sakė bus lengviau Įveikti Kolčako
Strandman.
armijas. Jr kuomet tas pavyk
Bolševikų ir estų atstovai tų, tuomet atsisuktų jie prieš
turės konferenciją Pečoroj, ar Pabalti ją ir pastarąją sutruš*
ti Pskovo.
kinta.
Vietos gyventojai labai inte
Bolševikai skelbią turj žinių,
resuojasi tuo bolševikų pasiu- jog talkininkai su vokiečiais
Ivmu taikinties. Latvijos vai- be atviros taikos sutarties pa
dininkai tečiaus nepasitiki bol darę dar ir slaptą sutartį. Su
ševikų gerais norais. Latviai lig tos vokiečiams leidžiama
intaria bolševikus, kad raudo Pabaltijoje turėti ?>00,000 ka
nieji nori padaryti paviršutine riuomenės kažkokiems
tik
taiką, kad jiem s paskiau butų slams.
lengviau ineiti Pabaltijon su
Nežinia, kiek tame yra tie
savo pragaištinga propaganda. sos.
Pabaltijos tautos tą gerai
Lietuviai susivėlinę
pramato. Ir jei joms prisieitų
konferencijom
susitaikinti su bolševikais, tuo
Pabaltijos tautų konferenci
met reiktų visuomet parabe
liais palaikyti stiprią kariuo ja iš čia perkelta Revelin. Čia
konferencijoje nedalyvavo lie
menę.
tuviai atstovai. Jie susivėlino
Ką sako bolševikai.
atvažiuoti. Regis, jie dalyvaus
Apie taikos pasiūlymą Ksto- konferencijoje mieste Revelyj.
nijai bolševikai iš Maskvos be
Pabaltijos tautų konferenci
vieliu telegrafu štai ką prane joje bus diskusuojama apie
ša:
bolševikų pasiūlymus taikin
'*Rusijos sovietų valdžia Re- ties ir apie vokiečių okupaciją
velio valdžiai pasiūlė atviras Latvijoje ir Lietuvoje.
Latvijos valdžia gavo iš
taikos tarybas. Pasiūlymą pri
ėmė Revelio valdžia ir į kelias Berlyno užtikrinimų, jog vo
kiečių kabinetas išnauj 0 įsakęs
dienas prasidės tarybos.
"Sovietų Rusija neturi jokių vokiečiams kuoveikiaus aplei
agresivinių pasiketinimų prieš sti Kurlandiją. Bet vokiečiai
naujai įsteigtas viešpatijas bu- kareiviai neklauso.
V

RUMUNIJA ŽADA TAIKINTIES SU UNGARIJA.

Sugriuvęs rumunų ministerių
kabinetas.
Budapeštas, nigs. 16. — Čia
gauta žinių, kad sugriuvo Ru
munijos ministerių kabinetas.
Premjeras Bratiano rezigna
vo. J o vieta užėmė Joneseu.
Pastarasis yra labai prielan
kus ir draugingas talkinin
kams. J o tikslas veikti išvien
su Anglija ir su Suv. Valsti
jomis" (Jngarijos reikalais.
Kad
Bratiano
kabinetas
griuvo, tą faktą
patvirtina
tas, kad iš čia jau atšauktas
rumunu militarinis komendantas Ilolban. Taippat laukiama,
kad veikiai i r ' p a t i okupaeijinė armija bus atšaukta iš Fu
ga rijos.
Lygiai pranešama, jog pran
cūzų kariuomenė nebusianti
atšaukta iš Segedino. Rumuni
jos armijoje jau sulaikyta
šalies plėšimai.
Rumunai L^ngarijoje savo
plėšimais šaliai padarė milži
niškus nuostolius. Apičiui>omis
apskaitoma,
kad nuostoliai
siekią tris milijardus kronų.
Tik vienai firmai
Mafttired
Weiss padaryta 140,000,000
kronu nuostoliu.

25,000 ŽMONIŲ DALY
VAVO PRIĖMIME KAR
DINOLO MERCIER.
Baltimore, Md., rūgs. 16. —
Vakar čia įvyko milžiniškas
viešas priėmimas belgų kardi
nolo Mercier. Penktojo pulko
ginkluotuvėj (armory) Įvyko
priėmimas. Dalyvavo apie 25,000 žmonių.
Visos Belgijos vardu kardi
nolas dėkojo Amerikos žmo
nėms už jų karštą prijautimą
Belgijai ir teikiamą pašelpą
nukentėjusiai belgų tautai.
NACIJONALĖ INDUSTRIJALĖ KANADOS KON
FERENCIJA.
Ottawa, Ont., Kanada, rūgs.
16,—Cia vakar atidaryta nacijonalė industrijalė konferen
cija.
Atidarant kalbėjo Kanados
premjeras Borden. Jis paragi
no darbininkus ir darbdavius
prie bendrojo darbo, kad išrie
ti pokarines rekonstrukcijos
problemas.

dricko kabinete užsienių rei
Gal ir čia bus nauja valdžia. kalu ministerių. liet Friedrick
jį paliuosavo, kuomet talki
Atmainos rumunų valdy.io.u
ninkai ]>akilo prieš eregercogą
žymiai atsilieps ir Į Ingarijos
.Juozapą.
dabartini valdymą. Premjeras
i
Nuo to laiko Lovaszy užsiė
Friedrick, matyt, turės pasi
mė naujo kabineto sudarymu.
traukti.
Martin Lova>'zy jau paskel Sakosi jam pavykę sudaryti
bė, kad jis tveriąs naują ka koalicijini kabinetą.
Trv s kiti Friedricko kabibinetą. Bus pareikalauta, kad
talkininkai patvirtintu tą ka neto nariai rezignavo. Tai Baloghy, teisdarystės ministeris;
lu net ą.
Pranešama, kad veikiai bu Heinricli, komercijos ministe
siąs paskelbtas pilnas naujo ris: ir (Irun, finansų ministe
ris. Tuojaus rezignavusių vie
kabineto sąstatas.
Lovaszv kitados buvo Frie- tose pašaukta kiti žmonės.

NORIMA SUSTABDYTA VI
SOKIUS STREIKUS.

ITALAI NEPATENKINTI,
KAM PREMJERAS
PEIKIA D'ANNUNZIO.
New York, rūgs. 17. — Nat
ional Association of Manufacturers" prezidentas Mason Talkininkai visą reikalą palie
ka Italijai.
paskelbė pienus taikai šalies
industrijoje. Mason pažymi,
Paryžius, rūgs. 17. — Anot
kad visokie streikai visoj ša
lyj padaro kasdien 10 milijo gautu žinių čia taikos konferencijoje, 26 tūkstančiai italų
nu dolieriu nuostoliu.
Mason pasiūlo sudaryti naci- kariuomenės šiandie yra miesjonalį industrijini bordą. Tan te Fiume.
Anglų ir prancūzų kariuo
bordan 7 narius skirtų organi
zuotas darbas, kitus 7 narius menės apleido miestą pareika
organizuota industrija, gi vie lavus kapitonui d'Annunzio.
Tuo tarpu italų armijos
ną arba du nariu paskirtų
skaitlius nuolat didėja. Iš reSuv. Valstijų prezidentas.
Toki borda turėtu sutverti guliarės kariuomenės dezertuoja
kareiviai
ir
įstoja
pats kongresas.
Mason sako, kad be tokio d'Annunzio armijom
Taikos konferencijoje kal
bordo čia nuolatos gvvuos įbama, jog dabartinis Italijos
vairios suirutės darbo lauke.
4.

KORĖJA APRIMUSI.
Seoul, rūgs. 17. — Rugsėjo
2 d. čia buvo pasikėsinta nu
žudyti naują japonų generali
gubernatorių Korėjai. Nuo tos
dienos aprimo Korėja. Tik čia
baisiai siaučia cholera.

PABALTIJOS VIEŠPATI
JOS PRIIMA TAIKOS
PASIŪLYMĄ?

Washington, rūgs. 17. —Illi
nois valstijos kongresmanas
Mason padavė kongresui re
zoliuciją, kurioje sakoma, jog
Suv. Valstijo s yra taikoje su
visu pasauliu.

Berlynas, rūgs. 17. — Vie
tos laikraštis Lokal Anzeiger
praneša, jog Latvijos, Lietu
vos ir Fstonijos atstovai, tu
rėjusieji konferenciją Rygoje,
misprendę priimti rusų bolše
vikų pasiūlymą taikinties.
Be to, jie aptarę pinigų cir
kuliaciją ir panaikinę tarpe vi
su trijų šalin muitines užtvaras.

MACKENSEN SALO
NIKUOSE.

MEKSIKONAI PAGROBĖ
AMERIKONĄ.

TAIKA SU VISU PASAU
LIU.

EI Paso, Tex., rūgs. 17. —
Washington, rūgs. 16.—Pra
nešta, kad vokiečių fieldmar- Čia gauta žinių, kad Dr. S.
šaias von Mackensen internuo W. Smitli, kuri buvo pagrobę
meksikonai Potosi Mining ka
tas Salonikuose.
syklų ofise, ir už kurį buvo rei
kalavę $6,000, paliuosuotas
Taip tatai d'Annunzio, kaip nuo nieksikonų.
pranešama, ir užėmęs miestą
Tik nepranešta, ar jis yra
Fiume.
pasprudęs, ar už jį išmokėta
reikalaujama suma.
Paskelbęs uniją.

(Janą to, kad Fiume neteko
Italijai. Del to turėjo atsista
tydinti italų premjeras OrlanMieste Fiume siaučia baisi
do su ministeriais. (Ji pačiam
Fiume, kur buvo palaikoma
anarchija.
italų kariuomenė, dažnai pa
Dabar iš (Jeneva, Šveicari
Rymas, rūgs. 16. — Italijos kildavo daug trukšmo.
joj, pranešama, jog tenai gau
atstovai taikos konferencijoje
ta žinių, kad kapitonas d'An
Naujas
italų
mėginimas.
daug pastangų padėjo, kad pa
nunzio paskelbęs jau Fiumesisavinti Dalmatijos miestą ir
Kadangi Italija to miesto ir -Italijos uniją.
uostą Fiume, kurį taikos kon uosto negavo net padarius su
Fiume yra neskaitlingi bū
ferencija norėjo pavesti išimti tartį su Austrija, tad tomis riai anglų ir prancūzų kariuo
nai Jugoslavijai.
dienomis sumanyta varu pa menės. Šita tad, kaip praneša
Del to konfenmeijoje pakel imti tą miestą.
ma, tenai užsibarikadavusi su
ta nesutikimai. Italijos atsto
Tam tikslui atsiekti panau tikslu ginties prieš italus, ku
vai grūmojo išeiti iš taikos
dota žinomas italų patrijotas rių atvyko keliolika tūkstan
konferencijos. Sakoma, pati
poetas Gabriele d'Annunzio. čiu.
Italijos vyriausybė buvo pa
Pastarasis tarnavo italų armi
(Ji pačiam mieste pakilusi
grūmojusi atsimesti nuo talkijoje kaipo lakūnas kapitono baisi anarchija.
nmkų.
rangoje.
Italijos premjeras Nitti skel
Didžiausią nepasitenkinimą
P 0 armisticijos jis buvo pa- bia, kad vyriausybė nubaupačioje italų tautoje paskui pa
kėlė prez. \Vilsono raštas. Pre 1 mosuotas iš tarnybos. Tad tu sianti kapitoną d'Annunzio už
zidentas atvirai pranešė, kad rėjo laiko prisirengti prie nau jo tą žygį, priešingą vyriau
Italija Fiume negali gauti. Te jų sensacijų. Be abejonės, jis sybės norams, ir už jo "išdavi
gu Italija pasitenkina įvairio su vyriausybės žinia suorgani kišką" pasielgimą.
Be kitko premjeras Nitti
mis jai nuskirtomis salomis zavo kariuomene, aną apgink
Dalmatijos pakraščiais. Itali lavo, pasiskelbė tos kariuome pranešė, kad vyriausybė įsa
ja tad pakėlė baisiausią truk- nės vadu ir numaršavo į mie kiusi generolui Ferrari, kurs
stą Fiume su tikslu tą miestą vadovauja kariuomenei armišmą.
Oalų-gale talkininkai paža užimti ir varu prijungti prie sticijo s linijoje, idant šis ne
leistų reguliarei kariuomenei
dėjo italams kai-kuriuos nusi Italijos.
Italijos vyriausybė oficija- prisidėti prie kapitono d'An
leidimus.
Išpradžių buvo sakoma, kad liai paskelbė, kad jo kariuo nunzio armijos.
Talkininkams už tatai pri
už kelerių metų miestas ir uos menę buvo norima pakeliu j su
tas Fiume pereisiąs Italijos sa stabdyti. Bet reguliarė italų sieis pasiskaityti su Italija.
vastim Paskui buvo pranešta, kariuomenė, sakoma, atsisa Nes talkininkai Fiume klausi
kad Fiume busiąs tarptautinis kiusi pastoti kelią italams lais- me labjaus palinkę prie Jugo
slavijos.
vanoriams.
miestas.
\

kabinetas su premjeru Nitti
turės sugriūti. Nes premjeras
persmarkiai užsipuolęs prieš
kapitoną d'Annunzio. Tuo tar
pu italai paremia d'Annunzio
pasielgimą.
Italijos užsienių
reikalų
ministeris Tittoni apleido Pa
ryžių. Iškeliavo Italijon.
Talkininkai nieko nedaro.

|

4,

POETAS PASKELBĖ FIU
ME ITALIJOS UNIJĄ.

Ima svyruoti Italijos kabinetas

Nes streikai daro didelius
nuostolius.

4.
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Talkininkų
konferencijos
vyriausioji taryba nemano kolkas maišyt i es i d'Annunzio
pakilimą. Sako, tai vidujinis
Italijos reikalas.
Bet kaikurie konferencijos
atstovai nepatenkinti tokiuo
dvejojimu. Sako, šitam atsiti
kime talkininkai. Turi veikti,
ir tai tuojaus.
Visgi dar nieko galutino ne
nutarta, (ji Jugoslavija laukia
talkininku žvgio.
Įsakoma gryžti kareiviams.
Iš Rymo gauta žinių, kad į
Fiume nukeliavęs italų gene
rolas Badogli. Šis paskelbęs
ten proklemaciją į italų karei
vius, kad tie tuojaus sugryžtų į savo pulkus, iš kurių dezertavo, pri si jungdami prie
d 'Annunzio armijos.
Pranešama, kad Ryme išmė
tomi lapeliai, kuriais reikalau
jama
rezignuoti premjerui
Nitti su savo kabinetu.
Iš oficijalių Rym 0 versmių
užtikrinama, jog prieš d'
Annunzio busią pavartoti bausminiai karės įstatymai. Kaip
jis, taip jo kareiviai busią
baudžiami už sau vai į veikimą.
NUKRITO CHICAGOS PAS
TOS LAKSTYVUVAS.
Ekspliodavo gazoliną ir sude
gino du namu.

Cleveland, O., rūgs. 17. —
Lakūnas (iardner iš čia Cbicagon oru vežė paštą. Staiga
sugedo lakstytuvo mašinerija:
Lakūnas pamatė, kad kas miPASKIRTAS PROVIZIJO nuta gali eksplioduoti gazoli
ną.
NALIS PREZIDENTAS.
Tad suskubo lakstytuvą pa
San Salvador, rūgs. 17. — kreipti žemyn, kad kuovei
Hondūras respublikoj pasibai kiaus bile kur nusileisti. Iš
gė karė. Laimėjo revoliucio greitumo lakstytuvas atsitren
nieriai. Kol-kas paskirtas pro- kė į vienų namų stogą. Eks
vizijonalis prezidentas, Dr. pliodavo gazoliną ir sudegino
du namu.
Bogran.
P a t s lakūnas suspėjo išokti
ŽUVO 100 JAPONŲ JURI | ir išliko sveikas. Tuojaus jis
>ugryžo stovyklon ir paėmė
NINKU.
j naują lakstytuvą. Nuvežė Chicago n paštą, kokią pavyko
Tokyo, rūgs. 16. — Netoli
išgelbėti.
Kyusbu salos aną dieną audros
nuskandintas japonų
karės
laivyno kubilinis laivas su ži
balu. Su laivu žuvo suvirs
Corpus Christi, Tex., rūgs.
100 japonų jurininkii ir ofi- 16.—Šitą miestą ir aplinkinius
cierų.
miestelius palietė baisus tropikalis uraganas (vėtra), kuris
PRISIBIJOMA INFLUEN siautė kuone per 24 valandas.
Paskui save paliko pasibai
ZOS EPIDEMIJOS.
sėtinus diktus. Žuvo daugiau
Paryžius, rūgs. 16. — Vie 100 žmonių. Nuostoliai nuosa
tos garsieji gydytojai su di vybėse siekia kelis milijonus
džiausia doma tėmijasi į ap dolieriu.
Miesto majoras šaukėsi pasireiškusią Prancūzijoje kokią
tai naują ligą. Spėjama, kad gelbos gubernatoriaus. Sunai
ta liga gali pasikeisti papras kintam mieste ir apylinkėse
ta influenza, kokia perniai paskelbta militarinis valdy
mas.
siautė.

BAISUSURAGANAS.
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šokio, bet p. C. Kiras del neži
ypač pasaulio politikos vedėjų,
nomų priežasčių nepasirodė.
nenore klausyti teisybės ir do
Vėl choras pusratin sustojo,
ros.
I J T H r A N I A N DATLY F R T E N D
vėl sužaibavo vedėjo batutas ir
Dabar karė jau perėjo. Vo
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Garbinga tas lietuvių choras. P-as A. Po kų, ar visi lietuviai taip muziPusei Metų
$3.00 J i s nesistato rūsčiu teisėju, ne- lygiai ir pavojinga.
P r e n u m e r a t a mokas! iškalno. Lai išmetinėja tos tautos kaltybių. tame, kad ant galo renkama cius užėmė vietą ant pagrindų; kališki ? Tūlas amerikonas išsi
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
kuotvirčiausi, kuoindomiausi, ji apspito, tarsi bitinėlį, apie tarė, kad lietuvių muzika esan
nuo Naujų Metų. Norint permainyti J i pati sunkiai kentėdama kal
adresą visada reikia prisiųsti ir senas tybių pasekmes, mato kame ne kuopatraukiančiausi visuome 500 žmonių Chicagos giesmi ti labai žavėjanti. Turbūt taip
nę perstatymai, vadinasi, kuo- ninkų lietuvių. Tai, sakau, ir yra, nes man per kiaurą nak
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- gerai apsiėjusi.
k a n t krasoje a r exprese "Money O r d e r "
sunkiausi. Gi jei kam kas sun nors tiek tai skaitlingumu pa tį lai miegant, tai pabundant,
Suvienytose Valstijose buvo
a r b a įdedant pinigus j registruotą
kesnio pavedama, reiškia pasi sirodys.
laišką.
tarsi, skambėj 0 meilus daine
prie. karę visų katalikiškų vo
tikima bei užsitikima tam asMano abejonės išnyko, gi lių balsai. P-as A. Pocius, ma
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. kišką draugiją susivienijimas
menini, ar tai draugijai b e i ; t v i r l į s į i n p honiški žavėjantys tomai, yra nemažai sielos įtflii
1800 W. 46th St., Chicago, III. vadinamas -Central Verein.
Telefonas McKiniey 6114
Taa susivienijimas karės laiku tautai. Tai-gi čia ir kyla pavo balsai pasiliejo iš lietuvaičių cagos Vyčiu Apskričio chorą
Tėmijantis.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl buvo paliovęs savo veiklumą, jus, kad pasirodžius esą ver bei lietuvių krūtinių. Pasigir įdėjęs.
kad neimtų progos iškilti aš tais to užsitikėjimo, kad neuž- do Amerikos himnas " S t a r
Spangled Baiuier." Visi klau
triems jausmams. Atidėję su vilus.
Neturėjimas laiko buvo man sytojai sustojo, jų veiduose ga
sivienijimo reikalus i šalį, Amo
rikos vokiečiai-kataiikai sąži- į kliūtis dalyvauti tuose progra-j Įima buvo išskaityti kokį tai
ningai rėmė Ameriką karėje | iriose. Bet, viską atmetęs, pa- nepaprastą gyvumo atspindį.
prieš Vokietiją. Gal jų širdžiai » ! * « « nuvykti į parodą lietu- Tai mūsų choras pataikė savo
lat ir nebuvo malonu, bet tai vių programo dienoje. Nekan tvirtu, bet muzikaliai maloniu
buvo jų priedermė. Ir jie tą triai laukiau tos valandos. balsu, tarsi, saulutė savo spin
priedermę išpildė neklausyda Apeinąs programas garsino, duliais, atgaivint klausytojus,
Kusi ja laikydavo "skarbami savo širdies. Šventasis Tė kad lietuviai dalyvaus nuo 3 iki jau beapmirštančius po nuobovame' banke nemaž aukso ir
vas pagiria Amerikos vokiečius 4 vai. po pietų. Nuo įžymių vei-' džio šalna.
sidabro bei brangenybių zobuvau girdėjęs, kad lietu-1 j [ į m n a s užsibaigė; rankų
UŽ tatai, kad jie stojo už Ame kėjų
u>,,»Mlnlll,N.uvJV,.«iuu.vU
iiimnas uzsiiuuge; rai
postui.
riką, o ne už Vokietija. " N o r s vių programas prasidėsiąs tik
Pociaus
; p l o j i m a s 1 ) a s į p jĮ 0 . P # P o c i
Taip 1918 iš Petrogrado
laikydami širdyje savo gimto 4 valandą po pietų. Tatai, kad
odos,
linktelėjimas,
ro<
linksmas
bolševikai išgaben 0 į Kazan
Gal jau neužilgio įvyks Lie sios šalies meilę, jie nesidavė nesuvėlavus, pasistengiau Imti s a k - , v i s i e m s : "lukterėkit, dar miestą (bijodami vokiečią):
Batutas vėl
tuvoje taip geidžiamas ir taip sutrukdinti nuo išpildymo savo Coliseume jau apie pusiau ket- ( , j a m i v i s k a s # »
Aukso pinigai, s ir gabalais
mirgtelėjo ore ir vėl pasigirdo
reikalingas Steigiamasis Sei priedermiu naujajai pasavin virtą valandą po pietų.
Pataikiau lygiai pusiau gre-' mdziniškai, bet maloniai skani 500,000,000 r a k
mas. Jis gal nebus taip skais tai saliai, ir garbingai, ištiesų,
531 skrynutę medalių ir
tus i r naturalis kaip butų J i(i paklausė padaryti, ko buvo kų programo. Sekė pijano so-1 Į^g bakas. ŠittO kartu uždainagraznų iš aukso bei platinos ii'
buvęs, jei butu tapęs išrink- praSyti. J i ^ gausiai pylė savo lo, smuiko solo ir keletas k i t ų | v o : "Km bėga Šešupė." Čia
tt. vertės 408,000,000 rub.
r
tas susvk, kaip tik vokiečiai | l a n g u s , ,ne tarnavo darbu, jie solų, tautiški šokiai ir eilės. V i- * ]>a si^irdo, tarsi, vandens šniokSidabro pinigais 8,000,000
kaivs
vvlkii
neteko valdžios, bet jis vis-gi ]&*& -> v >' b, >
- sa tai darė įspūdį kaip kad ras- ^ t į m a s , tarsi, akmenynuose jo- rub.
tumeisi kokios paprastos n o - Į j 0 raliavimas, bei galingu banlams.
mis mųs.
Procentiniais poperais 113,kyklėlės mokslo meto užbaigi- Į gų į krantus atsimušimas. PubKarei
pasibaigus',
nerimasMųs partijos, ypač mažu
me. Viskas išrodė taip s i l p n a i , U y ^ susidedanti iš įvairiu tan 060,000 rub.
mos partijos savo smulkjus ėiains kylant pačioje Ameriko
Viso labo t i r t o ant 1,089,je, keliu nuli jonų vokiečių šir- iai p varginančiai, jog žmogus Į t l J i klausė, tartum, užžavėta,
partijinius tikslas visuomet
geidei, kad jau kuoveikiausiaiĮ Pasibaigė daina, prasidėjo, it 000,000 rub.
dys
žymiai
reiškia.
Jei
jos
pa
statydavo . augščiau
stam šuluos pagiežos ir apmaudas I prieiti| prie galo. Tikrą aplo-jkoke griaustinis, aplodismen
Kuomet čeko slovakai už
siduos
p
biųjų tėvynės reikalą. Jos
bolševikai
tai gali Amerikos I dismentų kaip ir nebuvo. Aš Į t ni, ir nesibaigė kol nepradėjo griebė Simbirską,
jausmam
nepasidarė kitokios šiais pas
Tai-ri Šv.|pat>
plojau tik iš džiaugsmo,!choras " A n t tėvelio dvaro." užmanė iškraustyti pinigus iš
ri H
i
rūpesčiai padidėti. Tai-gi
Šv.
kutiniais metais
('borui pabaigus, po ilgų plo Kazan'. Jie surengė visą eilę
[us.Uelto galima T . v a s ^
Amerikos
v u k i o _ kad šiaip taip jau beužbaigė.
t{l br>euną
enaa
tikėtis, kad ir tą
jo
Po grekų turėjo sekti lietu jimu, pasirodė ant pagrindos laivelių Žemame Naugarde ir
ciams, kad jie nepasiduotu
apbandys įkinkyti i nesveiką
maudos jausmams, ka<l jie sa vių programas. Nustebau išvy- j p o n į a O. Pocienė ir savo, nejau, paliepė tiems paėmus iš Ka
srovių politiką. Tečiaus tat
triubočius. lakštutės balseliu pripildė tą zan' pinigas vežti augštyn
vo jėgas įtemptą, idant Ameri des uniformose
yra tik mažmožis.
koje atstatymo darbas greičiau .Mat, sakau, lietuviai net savoj taip milžiniška svetainę, kai}) upe Volga, o ten nežinia kur
Tauta turės savo reikalų eitu, ir daugiau naudos padary beną atsivedė. Laukiu kol ateis j volungė, kad pripildo miškus, butų toliau bolševikai vežę.
ir tie reikalai privers nesąži tu.
dainininkai, o čia koks ten žmo- Į Solistei užbaigus, klausytojai Vieni sako į Maskvą; kiti,
ningas partijėles tapti rimtes
Ne pats popežius tą laišką gelis, paėmęs megafoną, lyg nesiliovė ploję kol ji dar trečiu buk buvę manyta tą turtą
nėmis.
parašė, o jo sekretorius kardi trubijo, lyg kalbėjo, visai nie- Byk nesudainavo. Poniai Po paskandinti prie tos vietos,
Nei viena demokratinė ša nolas P. Gasparri. Ne vokie kam nesuprantamais balsais. cienei sustojus dainuoti, ploji kur į upe Volgą įplaukia upė
užtrimitavo
" S t a r mas nesiliovė kol p. J. Kudirka Oka (prie Žemojo Naugarlis negali susitvarkyti be Stei čiams tas laiškas adresuotas, o Toliau
giamojo Seimo. Negali to pa Chicagos arkivyskupui J. A. M. Spangled Banner" ir kitas ko neužėmė jos vietos ant pagrin- do); treti, buk buvę manyta
tą turtą sudėti Kolomnoje, o
daryti nei Lietuva. Labai gai Jurgiui V. Mundelein, kad mųs kias šiek tiek panašias į lietu-' ( |ų
la, kad Steigiamojo Seimo su Ganytojas tuos Šv, Tėvo jaus viškas arijas. Sekė kalba, ku
P-as J. Kudirka turi aiškų ir težinojo tikrai kas manyta žy
kamisoriai, Trockio
šaukimas tapo taip ilgai atidė mus išreikštų vokiečių katalikų rios nei žodžio nebuvo galima malonu tenorą, tik tokioje mil- deliai
suprasti. Buvau bepradedąs žiniškoje svetainėje, kuri ap dvariukai.
tas. Girdėdami, kad tas Sei Susivienijus* Kongrese.
nuliūsti. Maniau, kad lietuviai ima visa bloką, pasirodė kiek
mas įvyks mes džiaugiamės.
Bolševikai paskyrė kamisu
taip
silpna
programa
tik
sa
Kuo greičiau jis įvyks, tuo
silpnokas, kad butų visur gir sorius (5 vyrus) išgabenimu iš
ve pasižemina. Čia man vienas dimas. Į silingavę 'klausytojai Kazan' turto pasirūpinti. Bol
bus geriau. Didžiausia p. Gab
sale sėdinčiu paaiškino, kad tai nesigailėjo aplodismentų
ir ševikiški " k a m i s o r i a i " kiek
rio jiega prieš dabartinę Lie
ne lietuviai, bet latviai dar da jam.
tuvos valdžią buvo ta, kad
susivėlavo, nes vos jie pribu
lyvauja
programe.
Toliau
se
Po tam sekė tautiški šokiai: vo į Kazan', kaip miestą pra
Seimas nesušauktas. Tai-gi
Šįmet Cliicagog miesto moSeimo sušaukimas sutvirtins kvklu valdyba sumanė gera kė orkestras pora veikalėlių, Klumpakojis, Noriu miego, dėjo bombarduoti atsikriaustę
Lietuvos valdžia.
darbe — vakarinius kursus šokiai ir orkestrą, ir tuomi lat Suktinis. Tie ir-gi iššaukė di jau susėdi jon čeko-slovakai.
Tie vių programas užsibaigė. Šo džias ovacijas, kad šokikai bu Bolševikų kamisoriai gavo paŽemė ne dangus ir Lietuva suaugusiems žmonėms.
ne rojus. Nei Steigiamame Sei kursai prasidės panedėlio va kis buvo labai puikus, tikrai ar vo priversti atkartoti Suktinį. gelbon iš " komanderiaus "—
tistiškas, bet jokiu būdu nesoLaukėme akis ištempę solo bolševiku k4 vvriausio vado"—
me ne viskas bus taip kaip kare, 22 rugsėjo. Pamokos bus
reikia. Bet bus taip kaip galt keturis kartus į savaitę po
latvio Vatsetis, būrį raudobūti. Lietuva išsirink? kokiu dvi valandi ka s kartą. Vie Pirklybos pamokos: stenogra-'iriausiai būdavo nenaudingos. niausių raudonsargių, pasiva
nose mokyklose mokslas bus f i ja"; rašymas su mašina, pir Lietuviai daugiau pramokda dinusiu "Karolio
Markso"
keliu eit pirmyn.
nuo 7 iki 0, kitose nuo 7:30 klybos teisdavvbė ir kiti toki vo angliškai iš lietuvių. Tai-gi pulku. Na, pradėta "krausty
iki 9:30, Laika- apsimintyti daigtai. Pagaliaus G amatu Vyčių vakariniai kursai dau- ti".
•ee
ir užsirašinėti. Už tuos pa mokslas: elektriką chemija, i gelyje vietų yra padarę daug
Bolševikiški kamisoriai ir
1
mokinimus nieko nebus ima braižymas, spaudos amatasj naudos. Bet vakariniai Vyčių ' Markso'' raudonsargiai suma. Jie bus visiškai dovanai. kalvystė ir kiti.
kursai negali duoti taip įvai- kriovė ant automobilių "lorUžsirašyti
gali kiekvie Vienais iš tų dalykų galės rių pamokų kaip miestas. Ne r i e s " kelis šimtus skrynučių
Karės pradžioje išrinktasis
Benediktas XV visą laiką rūpi nas sau artymiausioje moky naudotis ir nemokantieji ang vienam atseis pirma pereiti aukso, vertės ant maždaug 6,nosi, kad taika greičiau įvyktų. kloje jau pėtnyčioje, 19 rug liškai, kitais tik mokantieji vakarinius Vyčių kursus, o 000,000 rublių ir popergaliais
Materijalizmas, jėgos viešpa sėjo, tarp 7 ir 9 vai. vakare. ir gerai mokantieji. Vis-gį y-j paskui jau naudotis miesto ("bumaškomis" bei procenti
tavimas, teisybės paniekinimas Skyrium paduodame tų mo ra naudinga pabandyti. Mok-j mokslu.
niais) ąnt 95,000,000 rub., na,
dar taip yra galingi pasaulyje, kyklų sąrašą.
slas ne sunkenybė: pečių ne
Tos mokyklos jau buvo ir ir sveiki dingę. Ir automobi
Mokslas susidės iš šešių sky spaudžia. Nei viena s nesigaili
jog įtikrmantis popežiaus bal
liai, ir " M a r k s o " raudonsar
pernai.
27
tūkstančiai
žmonių
sas mažai tepadaro įtekmės pa rių 1. Anglų kalba užaugu daug jo įgijęs. Ką betingigiai, ir Trockio kamisoriai ir
pasinaudojo
jomis.
siems
svetimšaliams.
2.
Pagelsaulio politikoje. Imperialis
niauti vakarais, geriau yra
pinigai žuvo be žinios. Ar pats
ba užbaigti pradinį mokslą padauginti savo mokslą.
tai nenori klausyti teisybės.
Pabaigusieji paskirtą sau Trocki s žino—tai klausimas.
Bet Šv. Tėvas nesiliovė iš tiems, kurie atsitraukė iš mo
Amerikiečiai paprastai ne- pasirinktą kursą gali gauti
Toliau jau bolševikams pa
naudojęs visas savo jėgas ir vi kyklos nebaigę jos. 3. Augš- nžtektinai supranta, kaip sun diplomus, kurie turi žymią rupo savo kailis ir jie pabėgo
sas pasitaikiusias progas, kad tosios mokvklos kursas. 4. ku yra mums išmokti jų kalbą. reikšmę, nors neturi tos ver iš Kazan' miesto, kurį tuojaus
tik taika prisiartintų. J i s ne Namų ruošos painokos: Siu Todėl anglų kalbos pamokos tės, kaip paprastų mokyklų užgriebė čeko-slovakai. Sulig
nusiminė matydamas žmonių, vimas, virimas ir kiti toki. 5. svetimšaliams iki šiol daž- diplomai.
valdiško (adui. Koleako minis-

Visatine-Amerikos Paroda
ir Lietuviai.
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"DRAUGAS"

f

Trečiadienis, rugsėjis 1? 1011)

DRAUGAS

"DRAUGAS"

:

!

RUSIJOS AUKSAS IR SI
DABRAS, NE VISAS
TEKO BOLŠEVI
KAMS.

Steigiamasis Lietu
vos Seimas.

Vakarines Mo« kyklos.

terių) apskaitliavimo, čekoslovakai rado Kazaniuje tur
to pinigais, auksu ete:
Rusijo s pinigais 523,458,484
rub.
Užrubežio pinigais 38,065,322 rub.
Gabalais (aukso etc.) 90,000,000 rub.
7 skrynutes (aukso) dulkių
486,598 rub.
514 skryn. aukso, platinos
etc 453,811,000 rub.
Sidabro 14,244,328 rub.
Vario ir tt. 273,009 rub.
Poperių 100,000,000 rub.
Viso labo visokio turto 1,220,338,741 rub.
Tą visą turtą bolševikai
nespėjo iš Kazan' išgabenti ir
jis teko čeko-slovakams, ku
rie vėliau atidavė gen. Kolčako valdžiai. Daug sykių bolše
vikai bemaž neatsigriebę tuos
pinigus, kuomet čeko-slova
kams ar Kolčakui nepasisekda
vo. Bet ačiū sauvalei ir drąsai
tūlo bankininko Michailovo
tas turtas esąs Omske, Siberijoj, Kolčako žinyboje.
Ar daug nuo Kolčako valdi
ninkų to turto atliks Rusijaineapsiimame spėti. Žinios tos
paimta iš rusų Kolčakinio sa
vaitraščio " T h e Russian Out
look".
" I š . Dr-gas "

"MOTINĖLĖS" SUSIRINKI
MAS.
Metinis "Motinėlės

??

narių
susirinkimas
įvyko
šįmet
rūgs. 3 d., Atlantic City, N. J.
sušelpimui atsiliepusiųjų, mok
sleivių ir " M . " stovio peržiū
rėjimui.
Nutarta sušelpti senuosius
kandidatus
ir naujemsiems
prižadėta pagelba, jei nariai
užvilktas savo mokestis greitu
laiku prisius.
"Motinėlės" stovis, nežiū
rint į atšalusį jos narių rėmi
mą, gana puikus kaip bėga
mame kapitale, taip ir geleži
niame, kurio suma viršija,
$6,000 ačiū a. a. kun. ftedvydžio palikimui.
Tas
narių
suvažiavimas
kreipia senųjų ex-stipendijantų ir kitokių skolininkų atydą
grąžinti užtrauktas paskolas
kuoveikiausia.
Siūlomasis nors ir neoficijalis moksleivių fondų vieniji
mas liko neparemtas iš atžvil
gio į tai, kad permatoma, jog
bus daug naudingiau, jei įsi
kūrę naujieji fondai veiks sky
rium ir patiems moksleiviams
duodama didesnė proga likti
sušelptais.
Kun. M. A. Pankus,
" M o t . " Sekr.
443 Park Ave.
Bridgeport, Conn.

ŠIANDIEN VAKARE.
Pirm gulsiant privalote su
valgyti 3 saldainius Partola,
jeigu pilvas užnuodytas ir jus
jaučiate galvos skausmą, baltą
liežuvį, užkietėjimą vidurių ir
nustojjimą, apetito.
Saldainės Partola, kaip vi
siems žinoma teisingai ir grei
tai (per naktį) išvalo užnuody
tą pilvą ir kraują. Suvalgy
kite 3 saldainius pirm gulsiant,
o ant rytojaus atsikelsite švie>
žiu atnaujintu žmogumi. Par
tola išvalo organizmą nuo
kenksmingų elementų prašalin
dama galvos skausmą ir sutei
kia gerą sveiką apetitą ir no
rą prie darbo.
Partola žinoma visame pa
saulyje. J i buvo apdovanota
už savo ypatingą pasižymėjimą
auksiniais medaliais ant 6 Pa
saulinių Parodų Londone, Pa
ryžiuje, Ženeve, Neapolyje, Mi
lane ir Barcelione.
Partola privalote turėti vi
suomet po ranka ant gatavo ir
todel-gi ją reikia gauti dabar
tuojaus — be atidėliojimo.
Kiekviename name turi būti
Partola.
Saldainės Partola skanios
valgiui ir geros vyrams, mote
rims ir vaikams.
Jos supakuojamo s į skrynu
tes į kainuoja 1 doleris. No
rintiems gauti ant sykio 6 skry
nutes, mes išsiunčiame jas tik
už 5 dolierius.
Mes turime daugybę laiškų
iš visų šalių ir kolonijų, kuriuo
se naudotojai giria ir ačiuoja
už nepaprastą pasižymėjimą
atnešančią tiek daug žmogiškos naudos.
(laukite ir Jihs, o kuomet
persitikrinsite gerai, papasa
kokite savo kaimynams.
Užsakymą su pinigais adre
suokite taip Apteka Partosa,
160—2nd Avenue, Dept. L. 4.
NCAV York.
(130).
REIKALINGI.
Komodą (cabinet) dirbėjai,
gera užmokestis,
pastovus
darbas. Klauskite Fred Barnickel
Roos Manufacturing Co.
1051 W. 16th Str.
3 blokai į vakarus nuo
Halsted Gatvės.
AMERIKOS LIETUVIŲ

OKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandos po pietų; v a k a r a i s nuo 6
iki 10 vai.

3106 So. Halsted St., Chicago.

Knyga Valgių Gaminimui
Jau išėjo iš spaudos,
kurioj telpa 400 geriausių pandos, kurioje
rinktų ir išmėgint u valgių. Sutaisyta gražiai turi 164
puslapius 9x6 coliai didumo. KAINA $1.25 su prisiimti
nai, gaunama J. Budriko kningynė adresas

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted Str.

Chicago, 111.

Popežiaus rūpesčiai
po karei.

?>IAGDE. "Ak, kaip man nici>i gal
ią!
Išbandžiau visokius mazgojimus,
trinkimus, muilavimus — ir rinkas tas
vuko nepagelbėjo nuo tu bjauriu plcusl.unu... Man gčėa net dar oti !»
SIARK. "\a, ta{ kam tau k(st be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, švelnus ir čytti.
O tai
todt.1, kad as vartoj*
RVFFLES!''
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plaukų ir odos siistiprintoji3.
kuris pi įgelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
but gražesnio u i ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas g a l b ū t
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesiu galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaaiintu
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkute aptiekoje. Kaštuos tik
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite juums 75c pačto markėmis, ar mouev order šiokiu adresu
F. AD. RICHTER 6 CO., 324-320 B*cadway, New York«~»«^<*

DRAUGAS

t r e č i a d i e n i s , rugsėjis 17 1919

Lietuviai Amerikoje.
CICERO, I L L .

d a r b i ninku ir dirbtuvės ant
kampo Island ir Colunibia ave.
'Puodu t roku buvo pilni gink
luotu dirbtuvės sargų. K a i p tik
kapitonas pasišnekėjo su tais
s a r g ą * , jie tuojaus išlipo iš
t roku ir atėjo pas ginkluotus
policijantus.

Tautos Fondo ir 1.. Raudo
nojo Kryžiaus rėmėju skyriaus
svarbus
susirinkimas
įvyks
ketverge, rugsėjo 18 d., 7 vai.
vakare, parapijos svetainėje.
Malonėsite visi nariai atšilau
T a d a vienas policijantas pri
kyti pažymėtu laiku, nes turi
me svarbių
dalyku a p t a r t i . ėjo prie darbininko, kuris daTaip-pat kviečiami ir tie, ku- b*vaVq parodavime apsirengęs
n e dar nepriguli, bet nori pri Suvienvtu Valstijų kareivio
gulėti, į ši susirinkimą, galės uniforma. Policmooias jam lie
pė ta uniforma nusivilkti. Ka
prisirašyti.
tas darbįniukas atsakė man ne
Taipgi nedėlioję, rugsėjo 2\
teko girdėti. Policijantas norė
d., 7 vai. vakare,
parapijos
jo ta kareivi mušti. Kareivis
svet. yra rengiamos labai svar
nusitvėrė poticijanto šautuvą
iuos prakalbos. Kalbės žynius
už vamzdžio. T a d a policijantas
kalbėtojai
iš Chicagos
L.
peršovė kareivį. Kareivis k ri
R a u d . Kryžiaus reikale. Tat vi
fe, bet pakilo ir norėjo bėgti,
si Licerieciai. kas tik įaueiasj • .,
i i i
. '
''
bet -Jis
sravo vadinosi
dar kelis suvius
ir liu
rė.
\Va\vrzvniec
esas lietuviu ir m y h savo bo Dudek. Tai buvo lenkas, išbu
čių, žemę, yra kvieėiami atsi vęs kariuomenėje šešis a r sep
lankyti i šias prakalbas. Bus tynis mėnesius. Prasidėjo bai
nurodoma
kaip mes galėtu sus šaudvmas. Žmonės bėgo.
mėm sušelpti savo vargstan Kai-kuric iškėlę rankas šaukė
čius brolius. Lietuvoje, kurie **X< š a n d y k i t , " bet šaudymas
pasiiižv
verčiaus įnirti gar nesiliovė. T r y s tapo nužudyti
binga mirėia mūšio laukuose ant vietos. Vienas mirtinai su
negu vergauti priešams, kurie žeistas mirė ligonbutyje tą pa
kėsinasi p a v e r g t i mušu tėvy čia dieną, kitas a n t / r y t o j a u s .
nę, Lietuvą. Tikimės, kad mes. Lensrvai ir sunkiai sužeistu yra
Cicerieėiai, nenuleisime ranką, šešiolika. J ų skaičius didesnis,
bet stosime visi kaip viena- i bet kai-kurie gydosi namie
pagelbą mušu broliams ir se slapčia ir nesisako, kad ten bu
sutėms, vargstantiems ten, Lie vę. Kai-kurie net išvažiavo i ki
tuvoje, gelbėdami juos per L*. tus miestus, r i a paduodu sura
Raud. Kryžiaus >kyriu.
šo mirusiu ir sužeistu.
L. R. K. rėmėju skyrio vald.
M i i r Stanislava Skeisz, 177
Cumpany llouse. K, LIaminond,
HAMMOND, IND.
luil. Paliko našlę ir keturis ma
žus vaikelius. Laurynas Dudek
Rugsėjo 15 d., 1919 m.
mirė vežamas j ligoninę. J o na
Nesenai pas mus buvo krūvi mai 65 Company llouse. lako
nu susirėmimų t a r p ginkluotą našlė ir du vaikai Lenkijoje*.
nušautas ant
sargu, kuriuos samdė fabrikai: J u r g i s Roszko
tai, ir darbininku, kurie nevar vietos 131 Co. llouse; paliko
toja ginklu. S t a n d a r d Steel ('ar našlę ir keturis vaikus Lenki
mirė
Company neišpildė darbininku joje. Steponas Krauczyk
reikalavimo, dėlto jie liepos 1^ ant rytojaus, \Y,\ Co. llouse; pa
d. išėjo streikam
Kompanija liko našlę ir penkis mažus vai
rūpinosi gauti streiklaužių ir kus. Vieno pavardės nesuran
gavo ją 1)1, arba šiek tiek da.i da. Visi mirusieji, kurie tapo
gia.u. bet toli nebuvo 200, kaip pazintii vra lenkai.
tat buvo leidžiamos paskalos.
Sužeisti: 1) J o n a s T a t a r a ,
™

Panedėlvj,
rugsėjo 8 d.
streiklaužiai ėjo dailiau, o
streikuojantieji
darbininkai
žiurėjo i juos. Ginkluoti kom
panijos sargai ir polieijantai
perleido streiklaužius per tar
p ę streikuojančių, šitie, neno
redami vartoti m*geru. priemn
niu, panorėjo parodyti streik
laužiams savo skaitliaus dau
gumą, dėlto sutarė padaryti
parodavimą. Tame turėjo daly
vauti visi streikuojantieji d a r
bininkai.
I t a r n i n k e , rugsėjo \) d. ant
kampo .Morton ave. ir (Jolum
bia ave. susirinko daugiau tūk
stančio vvru. J u vii su jo buvo
Amerikos vėliava. Ją nešė vie
n a i darbininkas. Kiti darbiniu
kai ė.jo eilėmis po keturis. Pa
i š d a v i m a s Coltimbia gatve a!
ėjo iki Island st; Iš ien pasisu
ko Į Calumel ave., paskui apsi
suko ir grįžo i Columbia ave
Čia sustojo visi eilėmis po ke
t u r i s kaip buvo >je. Priešais
darbininkus stovėjo ginkluoti
polieijantai ir ginkluoti kompa
nijos sargai.
Polieijantu vada- priėjo prie
darbininku, ir liepė jiems pasi
traukti nuo tako, kuriuomi tu
rėjo eiti streiklaužiai. Šitie nei
na į darbą paskyrimu, bet visi
sykiu. Polieijantai norėjo, kad
: froikininkai suliptą ant Saligatvio, idant streiklaužiams
butu. platus takas maršuoti gatve. Sueikininkai Šiek tiek
pasitraukė ;_yieni sulipo ant ša
ligatvio, kiti nesulipo. Streik
laužiams buvo užtektinai vittos
kur eiti.

4.

•

kimas. Teisybė, nes į tokias Kalbėtojum buvo Al. M. Rač- j Rusiją, kaip bolševikai nu
S. D. LACHAW1CZ
prakalbas tik ir eina bolševikai. kus, Loyoios universiteto medi kankino kun. Mirskį. Laike to
B. R. cinos studentas. Prakalbos pa kio pasakojini 0 nevienas iš
vyko. J o s sustiprino lietuvius, publikos ašaromis skruostus
kurie linko ton pusėn, kurion apvilgė. Bolševikai sėdėjo lig
E. ST. LOUIS, I L L .
vėjas papūtė. K a i p visada į p. nudiegti, retkarčiais pabalda
Al. M. liaėkaus prakalbas at mi. Kai kada tik sukrutėdavo
Nepaprastos prakalbos.
silanko d a u g žmonių, taip ir ir daugiau nieko.
šios e prakalbose per abi dieni
P o prakalbai kalbėtojas pra
Nepaprastos prakalbos y r a
buvo pilna svetainė.
šė klausiniu. P i r m a s klausimas
rengiamos seredoje, rugsėjo 17
Nedėlios vakare, rūgs. 7 d. buvo apie Lietuvos Liuosybės
d., parapijos svetainėje, 914 X.
kalbėtojas kalbėjo dvejose te- Sargus, ką jie reiškia. Šį klaulotli St. P r a d ž i a 7:30 vai. va
mose. Pirmoje temoj kalbėjo simą kalbėtojas visiems sukare. Kalbės studentas p. A. M.
patarnauju
apie Lietuvos laisve, ka" tai prantamai išaiškino. Pasirodė, Lietuvys Graborlus
Raėkus. Kviečiame kaip vieti
y r a tikra laisvė ir kaip ją turi kaM ir šiame vakare tik vienas laidotuvėse ko pigiausia. Reikale m e l 
nius, taip ir iš apielinkės atsi
džiu atsišaukti, o m a n o darbu busi
me suprasti, kaip už laisvę lie klausimas buvo raštu paduo te užganėdinti.
lankyti pasiklausyti prakalbą.
tuviai kovojo praeityje ir kaip tas, b ū t e n t : " P a s a k y k ponas
2314 W. 23 PI. Chicago, 111.
Rengėjai. kovoja d a b a r ; kaip mes turime
1 Jackau, delko vyėiai rašosi į
Tel. Canal 2199.
gerbti tuos, kurie kovoja už Lietuvos S a r g u s ir eis tų pačių
WAUKEGAN, ILL.
mus tėvynės laisvę. Apsakė broliu darbininku bolševiku
I
W
w
U
koks yra skirtumas t a r p tik
m
u
š
t
i
?
"
J
ši
klausimą
kalbėto
J0SEPH C. W0L0N
Rugsėjo 14 d., 1919 m.
rosios laisvės ir bolševiku lais- j a s taip gerai atsakė, kad pub
Lietuvis Advokatas
vės. Čia kalbėtojas prirodė,jog lika iš juoko vos nuo kėdžių ne
29 SO. LA S A L L E S T R E E T
Seniausia pas mus lietuviš bolševikų " l a i s v ė " žmonijai
G y v e n i m o Tel. H u m b o l d t 97
Jftuvirto. Mųs bolševikams vy
Vakarais
2911 W. 22-nd Street
koji draugija, Šv. Baltramie neša vergiją, skurdą ir pražūti
ėiai yra taip baisus, lig velniui
Tel. Rockwell «S9»
j a u s vardu, šiandie šventė sa tautai. Po to papasakojo apie
CH1CAGO. ILL.
kryžius. Ir kaip-gi jiems neims
'^"
* * • ™ •»
vo dvidešimt penkių metu su- Lietuvos praeitį, kaip ji buvo
baisus, kad jie eina už tėvynę
kaktuves. Žmonių prisirinko per ilgus metus spaudžiama ru
ir tautą. Jeigu jie eitų prieš te•:•:
pilnutėlė svetainė, taip kad ne- sų, kaip lietuviai ištvermingai
vvne ir tauta, tada butu jiems
visiems buvo kur atsisėsti. pergyveno visus sunkiuosius
DR. D. J. BAG0ČIUS
pirmi drauguėiui.
Lletavta Gydytojas ir
Jaunieji sėdėjo ant laiptu ve laikus iki dabartinės, paskuti
Chirurgas
Po prakalbu buvo pardavi
dančiu i viskas.
Ofisas 1C900 So. Micblgan Ava.
nės kovos už savo laisvę.
nėjama atspausdinta p. Al. Rezidencija 10781 So. Michigan A v.
Apie pusiau trečia iŠkilminRoseland, Iii.
Toliau papasakojo apie L. Raėkaus p r a k a l b a : "'Darbinin
Tftlefousa rezidencijos Ir ofl«o
,uai atėjo j svetainę Šv. Antano Vyčių organizaeiją ir jos rei ko neprieteliai," kurią visi pir
P u l l m a n 842.
ir š v . Juozapo draugijos su vė k a l u s ; kas y m vyčiai, ką jie ko. Paskui buvo parduodami. Vai.: 9 ryto iki 11 d.: X po piety
Iki i; 6 iki I vakare
Nsd
liavomis. Baltraniiejiniai juos
Lietuvos
Amerikos
Pramonės
9 lkl 12.
reiškia; kad vyėiai pirmi stojo
gražiai pasitiko su Amerikos ir
už Lietuvos laisvę ir y r a pasi B-vės šėrai. Šerų parduota už
Lietuvos vėliava. Lietuviškoji
ryžę kovoti iki paskutinio už 1,700 dol. Dauguma pasižadėjo
buvo teisingai pasiutą. Tą rei
savo obalsi: Dievas ir tėvynė. vėliau nusipirkti, nes tame lai
kia pažymėti, nes kitu koloniją
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Antra kalbos tema buvo apie ko neturėjo p r i e ' s a v ę s pinigų.
šventėse tankiai vėliavą spal
Telefonas McKinley 5764
Lietuvos turtus, č i a kalbėtojas L. A. P. B-vės šėrų pirktis vie
GYDO VISOKIAS LIGAS
vos būva sumaišytos.
apsakė kiek randasi Lietuvos tos lietuviai galės pas įgalioti
3457 S o u t h YVe.stcrn Boulevard
Sveėius pasveikino ne vien žemėj turto, pav. gintaras, ni, J . Zabulionj.
K a m p a s W. 35-tos g a t v ė s
draugijos valdyba, bet ir muzi druska, radijuinas, anglis, ru
Prakalbos visais žvilgsniais
ka. P r o g r a m a s prasidėjo be da, geležis ir daug visokią šak pavyko. Publikos prakalbose
žyniaus pasivėlinimo. Pirmiau nų bei žolių del gyduolių. Yra per abu vakaru buvo daug ir
9
siai parapijos choras pagiedo t a i p g i daug šaltiniu bei kuror visa liko užganėdinta. Daugiau
jo tautinį Amerikos himną, tų, kur vasaros laiku žmonės ir tokių prakalbu.
Gydytojas, Chirurgas,
paskui tie patys giesmininkai iš kitur atvažiuoja gydyties.
Neužilgo tikimės susilaukti
Akušeris.
gražiai padainavo š v . Baltra Kalbėtojas sakė, kad visą Lie gerb. Lietuvos atstovą, kun.
1R20 So. Halstcd St., Chieago.
Kalba' lietuviškai, latviškai ir
miejaus draugijai ilgiausią nie tuvos turtą \ • visą pramonę Laukaitį, su prakalbomis.
rusiškai.
tu. J o s pirmininkas, p. A. Bak reikia paimti 1h luvianis į savo
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 9
Prakalbose Buvęs. vakare
Tel. Caual 4367
šys, perskaitė kitu katalikiškų rankas. Tada Lietuvai ir darbi
Kjų VVaukegano draugiją pa ninkams lietuviams bus ateitis
sveikinimus ir dovanas.
užtikrinta, tada nereiks tranky-

Po to " D r a u g o
atstovas
kun. Bueys pasakė prakalbą
apie Šv. Baltramiejaus draugijos nuopelnus, apie reikalą or
ganizuotis
Amerikos
lietu
viams ir apie reikalą padėti
Lietuvos valdžiai užbaigti iŠliuosavima iš po svetimos iteklenkas, 4JM) Merill ave., K. mės, padedant sudaryti paskollammond, Ind. Sužeistas i už
kpakalj, gydosi Blue Island ligo
Kun. Bučiuj bekalbant į sve
u i nėję. 2) Antanas Romaszko,
tainę inėjo miesto majoras. J i s
lenkas, (Iol Sherman st., sužeis
tapo gražiai priimtas ir paskui
tas i ranką, gydosi Gary ligo
jis pasakė gražią prakalba an
ninėje, r!) Steponas Kvaus, sla
gliškai.
vas, 513 Ames ave., sunkiai su
Paskui mergaičių c h o r a s iš
žeistas į užpakalį, gydosi So.
Altoriaus puošimo draugijos
Chicago ligoninėje. 4) Stanis
sudainavo gražią dainele. P-as
lovas Kadziora, lenkas, sužeis Vladas Špokas pasakė juokin
tas į užpakalj, gydosi Commu- gą monologą " V e d u s i o l a i m ė . "
nity llouse K. llaimnond. 5) Paskui vietinis klebonas kun.
Praneiškiis Neass, lenkas, su J, B. Klioris pasakė prakalbą
žeistas i koją, 25 Co. llouse, apie reikalą ir naudingumą
gydosi Blue Island ligoninėje, draugiją. Kalba buvo rūpestin
b) Vaclovas Ogurek, lenkas, gai a p d i r b t a ir turininga, kaip
502 Kemvood ave., sužeistas į paprastai kun. Kliorio prakal
koją, gydosi Conimunity llouse bos. Po to 47-tos kuopos vytė
7) Steponas Mareiniak, lenkas, p-lė P. Kajoniutė atliko rimtą
121 Co. llouse, sužeistas j ko deklemaeiją " K a r e i v i o mir
ją, gydosi Conimunity House. t i s . " T a d a vėl giesmininkai pa
S) Baltrus Woiciechowski, len dainavo " K u r Bėga Šešupė,'
kas, 562 Kemvood ave., sužeis o i^-l ė O. Kiilevičaitė iš Nekal
tas Į koją, gydosi Conimunity to Prasidėjimo draugijos dekllouse. 9) Bazilius Karnal'el, leniavo " S k r i s k p a u k š t e l i . "
lenkas, 162 Co. House sužeistas Toliau buvo du sceniški vaizį lanką gydosi namieje. 10) doliai. " V o v e r s i o pasikalbėji
•Jonas Pio, 137 Co. House, len mą su K u l o k u " talentingai at
kas, sužeistas i užpakalį, gydo liko pp. V\ Švytorius ir J . Rai
si Communitv House.
la, o Šv. Baltramiejaus draugi
Ammondietis. jos nariai sulošė " D a i n a be ga
l o . " Giesnuiunkams padaina
vus " K a r v e l ė l i " , visa salė už
RUMFORD, ME.
traukė " L i e t u v a , tėvynė mu
Rugsėjo 10 d., vakare, čionai šu i »
tapo suareštuotas pagarsėjęs
Lai gyvuoja Šv. Baltramie
pliovotojas bei velnių kupčius jau d r a u g i j a ! N
Mockus, Maike pliovojimu ant
Bilekas.
Dievo. Paleistas užstačius kau
ciją 2,500 dol., kurią užstatė
S I 0 U X CITY, I 0 W A .
vietos bolševikai: vienas namu,
kitas rakandais.
Rugsėjo 7 ir 8 dienomis, pa

m

Dr. A. R. Blumenthal D. D.
A K I Ų SPECIJAJLISTAS
P a t a r i m a s Dykai
Ofiso v a l a n d o s - nuo 9 iš ryto lkl
9 vc.i. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
164 tf S. A s h l a n d A v e . k a m p . 47 St.
Telefonas Tardą 4ii 17
Telefonas Boulevard 6487

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
4712 So. Ashland A v e .
P h o n e Drover 7042
Cicero Office
4847 W. 14-th S t
P h o n e Cicero 19
Rezidencija 3336 \V. 0 6 - t h St.
P h o n e Prospect 8585
~J

Telefonas P u l l m a n 60

DR. W. A. MAJ0R

m

GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michlgan Ave.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
Ž po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto

Dr.M.T.StrikoFis
LIETUVIS
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I
1757 W. 4 7 t h St., Chicago, DL
Ofiso Telefonas Boulevard 160
N a m ų Telefonas Seelcy 420

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o 
m i s nuo 5 iki 3 vai. vakare.

DR. LEO AVVOTiN

ties po platųjj pasaulį taip kaip
dabar kad t r a n į o m ė s .

Tuo ir pasibaigė prakalbos.
Panodėlio vakare, rugsėjo 8
d., kalbėjo apie Lietuvos prie
šus ir kas y r a tie Lietuvos priešai. Ši prakalba socijalistams ir
bolševikams buvo tikra rykštė,
nes išdėstė visus jų darbus.
Mųs socijalistai tame laike
it spirgučiai ant karštos skaurados šokinėjo.
Visupirma papasakojo apie
Lietuvos p r i e š u s : rusus, vokie
čius ir lenkus, kurie visokius
budus panaudojo prieš Lietu
vos laisve ir net per spaudą
skelbdami visokias melagingas
žinias apie lietuvius, kad tik
pavergus Lietuvą. Paskui pa
pasakojo kaip prie to pragaiš
tingo dar+>o prisidėjo Lietuvos
išgamos, bolševikai, su savo
Kapsuku, nuo kurių rankų
daug nekaltų aukų krito. Nu
rodinėjo bolševiko Kapsuko
žygius, kaip jis išvaikė iš prie
glaudos lietuvių mažučius ir
Teismas įvyks rugsėjo 17 d. sidarbavus vietinei L. Vyčių kaip lietuvius senelius-veikėjus
Angliški laikraščiai pranešė, kuopai ir J . Zabulioųiui, buvo kišo į kalėjimus, kaip užgriebė
Policijos kapitonas nuėjo pas
du trokm kuriuedu stovėjo t a r p kad tai buvo bolševikų susirin- surengta didelės prakalbos. "visą maistą ir pinigus ir išveiė

Praktikuoja 27 metai
Ofisas 3148 So. .Morgan St.
Kerte 32-ro S(..
C s k a g o , III.
SPEOI J A U S T A S
Moteriškų, Vyrišku, taipgi c h r o 
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: N u o » ryto
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
Telefonas Yards 687

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis

Kad tą

viską atsiekus, kalbėtojas nur<
dė, jog turime prisidėti prie
įvairiu bendrovių, pirkdami šėrus. Tik tokiu būdu galėsim pa
gerinti savo būvį ir pakelti
Lietuvą. Ragino publika, prisi
dėti ir pirkti Lietuvos Ameri
kos Pramones B-vės šėrus.
Pabaigęs kalbėti prašė klau
simų, jei ka,s kam buvo neaiš
ku. Klausimų niekas nedavė.
Svet. buvo ir soeijalistų, ku
rie paprastai tik to ir laukda
vo, bet šį sykį nedrįso pasiro
dyti, nes nykštukais, turbūt,
jautėsi prieš p. Bačkų. Vienas
katalikų paklausė apie dabarti
nes bendroves, kurios iš jų yra
geresnės. Kalbėtojas taip užreiškė, kad visos yra geros ir
visos Lietuvai reikalingos, ir
visas reikia remti, nes Lietuvoj
del visų darbo bus užtektinai.

Dr. G. M. GLASER i

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą.
4712 SO.
A S H L A N D AVENL'E
arti 47-tos Gatvės

BARGENAS VYRŲ
DRABUŽIŲ.
1

P a i e š k a u savo vyro Vitoldo Kaš
taną uoko paeinančio iš Kauno redybos, (Jialavano miestelio. Keturi m e 
tai atgalios jis paliko mane su maža
mergaite ir pabėgo j Gilberto*, P e n 
są. Jis daugiausia kalba lenkiškai.
Kas apie jj žinotą malonėkite pra
nešti sekančiu adresą:
Ko/.ali.j:i Kastanauckionė,
260 !•:. Malu Slr.
A m s t e r d a m , N. Y.

P a i e š k a u bučerio darbininko, turi
mokėti kalbėti AiiRliškai Lietuviškai
ir Lenkiškai. Atsišaukite tuojaus.
18115 Wabniisia

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti
ant orderio siutai ir overkotai. bet
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
$20.00 iki $45.00.
Vyrųi) ir Jaunu Vaikinų gatavi
siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
Vyrų K e l i n ė s po $3.00 ir a u s š e i a u .
Vaikų Siutai po $5.00 ir aiigščiau.
Pirk s a v o overkotą dabar prieš
žiemą, k u o m e t kainos pakjla.
Mes taipgat turime pilną eile biskutj nešiotų siutų ir overkotų nuo
$8.50 ir augščiau.
F u l l Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau.
Atdara '. • • • ' •
• "•,
vai. N e d ė l i o m i s iki b vai«,udai. Subatomis visą dieną iki 10 valandai.
S. GORDON,
1415 S. Halstcd St.,
Chicago, III.
į s t e i g t a 1902.

Ave.

Telefonas Humboldt 6499

ANT PARDAVIMO.
7 kambariu, namas, g a l i m a pada
ryti 2 pagyvenimus, yra suras, v a n 
duo, Saliąatvėa ir gazas, viskas už
mokėta. Čionais yra bargenas, vieta
randasi arti Lietuviškos
bažnyčios
ir mokyklos, netoli karią Western ir
GD g a t v ė s K a i n a $2,350.00. Atsišau
kite pas pati savininką
6843 S. Campbell Ave.

Parsiduoda naujas automobilius —
H u p m o b i l e 1916 modelio 5 pasažierią visai pigiai, nauji tires priimu Li
berty bondsus už pilna preke. Atsišaukit kuogreičiausio, nuo 4 iki 8
vakare.
Chieago, 111.

•"•

TKL. McKINLKY 1988

i

iiiiiiiiiiiifiifiBiiiiieiiiiiifEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
Telefosas H a y m a r k e t 3544

DR, A. A. ROTH,
Rusas gydytojas Ir chirurgas
St • įjul .i,...-> .:>iotciiskų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Telefosas Drover 9693
V A L A N D A S : 10—11 ryto 2—3 po
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 d.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose

Teismuose

Ofisas DidmiestyJ:
00 W. VV'ASHINGTON S T R E E T
Kambaris 609
Tel. Central 5478
Smetonos gcr-il pritaikinti akini;}! <
bus p a l e n g v i n i m u del Juaų aklų. (
K u o m e t tu kenti nuo galvos s k a u - /
dėjimo, k u o m e t raidės liejasi j k r u - <
vą, k u o m e t skaitai ar siuvi ar ra- į
šai, tai t u o m e t yra ženklas, kad >
reikia J u m s akinių. Mano 15 m e t ų
patyrimas priduos J u m s geriausią
patarnavimą už prieinamą kainą
net taip žemai net lt
)8.tt.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland Av. Chicaco į
E g z a m i n a s s u t e l k i a m a s dykai.
K a m p a s 18-tos gatvės.
S-čloa lubos virš Platt'o a p t i e k o a
K a m b a r l s 14, 16, 16, 17 ir 18
T ė m y k i t e i m a n o parašą.
Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9
vai. <vakare.~ - Panedėliais, Seredom i s ir Petnyčįomis.

DR. S. B1EZIS

Gyecainias, 813 W. S3rd St,
Tel. Yards 4681

Uždirbk .
$

35 iki $50
į savaitę

liirpojiai ir k l i a u č i a i yra r e i k a l a u 
jami visuomet, jie turi t r u m p a s v a 
landas ir lengva darbą.
Mes galime jus išmokyti šio darbo
{ trumpa laika dienomis ar vakarais,
už maža kaina.
Specijalis skyrius
mokinimo ant siuvamu P o w e r m a š i 
nų.

MASTER SCH00L,

GYDYTOJAS IR (HIKl GAS
VA1JVNDOS 4 Iki 8 Vakaro
3125 \Y. 38TH. ST. CUICAGO. ILL
Arti Kedzie ave.
riTi-'i

•---

SERGĖKITE SAVO AKIS.

A n l pardavimo, pulk] gra/./ rezi
dencija BU 6 kambariais, šiltą v a n 
deniu šildoma, gazas elektra, "laundry" apačioj — basementas augštus,
vanos ir kiti moderniški įtaisymui,
vydus visas balto aržuolo. Atsišau
kite
5038 S. AYinchester A v e .

•—in—r

DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 1741 W. 4 7 t h Street
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9.
Telefonas: Boulevard 3480.
Rezidencija: 4515 So. Wood S t
Telefonas: Yards 723.

iiiimiiimiiuiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

ANT PARDAVIMO.

5437 S. Kobcy Str.

I

-•

BIZNIERIAI GARSINKITES
"DRAUGE.^

J. F. Kasnicka, Perdėtlnls

190 N. State Str.
K a m p . L a k e Gat. 4 lubo*.

\

Trečiadienis, rugsėjis 17 1319

DRAUGAS
—• • • • •

CHICAGOJE.

HS

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONUI)

Redakcijos prierašas. Savo
mintis apie šitą dalyką pasa
kysime redakcijos straipsny
je. Pilnai sutikdami su p. Pa
rapi jonu, tik viename dalyke
skiriamės nuo jo. Mum s išro
do, kad seserims Nazaretietėms lietuvaitėms nėra būti
no reikalo visai skirtis nuo
kitataučių, ne s Šv. NazaretoŠeLmynos Kongregacija nėra
lenkiška, o tik
katalikiška.
Daugelyje kongregacijų ilgiau
ar trumpiau visi broliai, ar
seserys, būva vienos tautos,
bet atsiradus toje kongregaci
joje žymiam skaičiui narių iš
kitos tautos, gali susidaryti at
skira tos kongregacijos šaka,
vadinama provincija.
Tada
tautinius naujosios šakos rei
kalus aprūpina ji pati, žiūrė
dama tik savo tautos reikalų.
Mes, žinoma, nesipriešintume,
jei Šv. Tėvas išrastų, kad se
serims nazaretietėms lietuvai
tėms geriau yra sudaryti at
skirą kongregaciją, negu lik
tis senosios provincija. Bet tai
jau pačių seserų ir bažnytinės
valdžios dalykas.

&—•«»

• > • '

Węt I I • ! • ! »
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Ar Jau Buvai Šv. Jurgio Parapijos
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TOVVN OF LAKE.
BEDARBIS KARPENTERIS
t
NUŽUDĖ SAVO MO
Antano
iš
Padvos
Draugija.
Trečiadienis, rugsėjis 17 d.,
TERĮ.
Šv. Kvartalinė d. (pasn.).
" L i e t u v o s " No. 217 tilpo
Ketvirtadienis, rugsėjis 18 d.,
Antano iš Padvos Draugystės
Ir
pats
tuojaus
pasidarė
galą.
Šv. Juozapas Kup. Zofija.
rezoliucija, kurioje neteisingai
Užvakar po pietų po num. užsipuldinėjama ant vietinių:
NETURTĖLIAI ČIA BAD 4744 So. VVood gat. ivvko bai- Klebono, Seserų ir Komiteto.
Antano iš Padvo s Draugys
MIRIAUJA.
<i tragedija. J a m e s Kolarik,
t
per kelia mėnesius nedirbęs tė privalo žinoti štai ką:
1. Tjkrų seserų-lietuvaiėių
Taip tvirtina Columbia uni karpenteris, nužudė savo mo
terį, pašovė uošvę iv pats tuo mūsų mokykloje randasi ne
versiteto profesorius.
trys, bet penkios.
jaus pasidarė galą.
2. Sužinojau, kad likusių
J o moteris u/laikė maža
Neturtingi Amerikos darbi
krautuvėlę. seserų tarpe yra viena, kurios
ninkai su sav 0 šeimynomis pa smulkiu daiktu
lengva batlmiriauja ir nuolat j Tuo tarpu vyras del streiko tėvas lietuvis, kita, kurios mo
artinasi prie bado mirties,; Uularbiavo ii", sakoma, pas- tina lietuvė — taigi ir tudvie:
Basare
kimšte,
prisik
mše žmonių, o kokių tenais žaislų ir daiktų yra tai ga
į
u
negalima
priskaityti
prie
nors patys to pegali Įsivaizilin- taraisiaii
la raišiais laikai.- ėmės irirli tiktai tas apsakyti kas y m bazare buvęs ir matės.
lenkių, (ii kiti] seserų tarpe
ti.
tauti.
Taigi nepasilik tų tarpe kurie neatsilanke po laikui gailesį, bet šį vakarą, at
randasi amerikoniu, nemokanTai]) aną dieną pasakė Co
Iš girtybės namuose daž ėių lenkiškai kalbėti. Jos vien
eik o tikrai džiaugsiesi.
lumbia universiteto profeso niausia pakyla nesutikimai ir
Kviečia nuoširdžiai
rius \Yilliam V\ Ogburn teisė barniai. Taip laivo ir K oi ari- anglų kalbą te vartoja, anglų
Klebonas ir Komitetas.
kalboje ir lekcijas teduoda.
jui Alsebnler, kuris vis dar ko namuose.
3. Sesuo Viršininkė yra lie
ii
išklausinėja liudininkus gyvu
Pasakojama,
jog Kolarik
patrijotė. Ji visą
liu skerdvklu darbininku rei- jau senai grūmojęs sav () mo- tuvaitė
mokyklos tvarką veda.
kalais.
terei, uošvei ii- savo 12 metų
-4-—E
^
Prirodymui, kad ganėtinai
HS^
Prof. Ogburn pasiūlė savo sūnui. Pagal i aus savo grumovaikai yra lavinami lietuviško L. RAUDONOJO KRYŽIAUS
snstatvtas skaitlines, iš kuriu jimus ir išpildė.
ji4 dvasioje, liudija mokyklos
RĖMĖJŲ DOMAI!
Tragedijos metu sunu s buvo
patiriama, kad
dabartinės
vaikų parengti vakarėliai ar
žmonių gentkartės gaivingu- mokykloje, tad išliko jis gy tai mokyklos metams užsibai
Trečiasis L R. K. rėmėjų
mas taip silpnas, kad reikia vas ir s veikas.
gus ar kitai kokiai nors iškil Chieagos ir apielinkiu skyrių
abejoti bau sekanti trečioji
mei pasitaikius. Deja, Antano
žmonių gentkartė galės pilnai SUMAŽĖJĘS TEISMAMS iš Padvos draugystės nariai, Apskričio susirinkimas įvyks
trečiadienyj, rugsėjo 17 d., 8
DARBAS.
gyvuoti.
matomai, i tuos vakarei iu 8 ne vai. vakare, Šv. Kryžiaus para
Anot Ogburn, kad užtikrin
silanko ir dėlto tokias neiš pijinėje svetainėje, So. \Vood
Skelbiama, kad nuo liepos 1
ti trečiajai žmonių gentkartei
mintingas rezoliucijas lipdo.
ties \V. 4<>-th gatve. (Iš toliaus
d.
municipaliams
Chieagos
stipresni pasilaikymą, Šiandie
4. Kada šv. Kazimiero vie dalyvaujantiems reikia važiuo
būtinai reikalinga šeimynai iš teismams sumažėjęs darbas.
nuolyno dar nebuvo ir nebuvo ti \V. 4-TtIi gat. karais iki So.
Tą patvirtina ir vyriausias
penkių asmenų turėti mažiau
lietuvišku mokyklų, lietuvai- VVood st. i r išlipus eiti šiaurės
Olson.
sia $1,600 metinių Įplaukų. municipalis teisėjas
tės, turėdamos vienuolinį pa
Su $2,000 galima nėriau gy Mažiau yra prasižengimų prieš šaukimą. Įstodavo į svetimtau link vieną kvadratą ir eiti prie
šiaur-rytinio kampo VY. 46th ir
Įvairius miesto parėdymus.
venti.
čiu viennolvnus. Didesnis lie- So. Wood gatvių).
Tai svaigalų
proliibieijos
Jis
sako,
kad
kur
darbinin
t u vaičių skaitlius pritilpo prie
:
Šiame susirinkime bus svar
vaisiai.
kams
padidinami
užmokesčiai,
i
Nazare t iečių vienuolyno. Iš stomi įvairiu komisijų raportai
1 ten tuojau s sumažėja mirtin
karto josios darbavosi tarp bei skyrių veiklumo pranešiEUS
STREIKAS
PLIENO
gumas.
lenkų, bet ilgainiu j o s pirmuV mai.
DIRBTUVIŲ DARBI
tinės organizav 0 pirmąsias lie
(leistina, kad tie skyriai, ku35 PRANCŪZĖS CHICAGO
NINKŲ.
tuviškas mokyklas.
rie iki šiol dar Chieagos Ap
JE.
Ka«l Seserys Nazaretietės skričio susirinkimuose nedaly
Plieno dirbtuvių darbininkų lietuvaitės ir jų trūkstant sve vavo, kad teiktųsi atsiųsti pa
Ana diena Amerikon alke- streiką^ įvyks pradėjus rug timtautės sąžiningai darbavo- siuntinius, arba tųjų skyrių
liavo 122 jaunos prancūzės su sėjo 2£ i),, anot pranešimo tų si, liudija jųjų darbų puikus valdybų nariai malonėtu susivaisiai
mūsų lietuviška rinkiman atsilankvti.
tikslu lankyti šios šalies nm- darbininkų unijų viršaičiu.
Cliicągos apylinkėse
tas mokykla įgavo valdiškas tei
.Juo daugiau veikėjų, tuo
kvklas. Iš tu :r> atkeliavo Clii" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po
eagon. Jų kelios lankys vie streikas palies apie pusantro ses, mokiniai ją užbaigę be daugiau mūsų numylėtai tėvy
3c kiekviena.
tos mokyklas, gi kitos iške šimto tūkstančiu darbininku. vargo įstoja j augštesnes mo nei, Lietuvai, naudos ir padrą
;
Kas imtų mažiausia 10 gan^" už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
Iš NVasbingtono pranešama, kyklas ir moksle pralenkia net sinimo josios šventame, iš pa
liaus i kitus miestus tai s pa
nemažiau f)0 ir toliau gauna už p u ^ kainos. Kreipkitės adresu:
vergimo visų Lietuvos gyven
jog netiesa, kad butų buvę a erikonų vaikus.
čiais tikslais.
]
Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111.
tojų išliuosavimo darbe. Kas
nutarta streiką atidėti tolesYra žinoma, kad pasidau
Lietuvai laisvės nepavydi, tas
NUBAUSTAS MILIJONIE niai.
r
gini s Seserų Nazare t iečių —
EE
&
nešykštės vieno dolierio meti
RIAUS SUNUS.
lietuvaičių skaitliui, bus pro
DU LAIKRAŠTININKU ŽU ga nuo lenkų vienuolyno at nės mokesties ir taps vietinio
Crane (High ir Tech. tiktai) eial Evening Sehool)—218 So.
Tuley (Klein., For. ir Comskyriaus nariu. Atsikalbėsimas
VO I š PREZIDENTO
Už pergreitą važiavimą už
siskirti ir savo uždėti. Tai]) nuo šito švento darbo juos pa- mercial)—Potomac ir N. Clare- —Oakley ave. ur \V. Van Bu- Wabash ave.
Peter A. Mortenson,
ren st.
kaip nesenai seserys lenkės
mout avės.
mokėjo $40.
PARTIJOS.
rins
pasmerks.
Superintendent oi'
atsiskyrė nuo seserų
vokietI
tiarrison (Uigti ir Tocli. tik
Sclmrz ( U i s h , Toch., Klem.
Visi prakilnieji lietuviai at
Sehool s.
ir For.)—Mihvaukee avo ir \V. tai)— 24-th st. ir Marshall blvd.
Aną dieną
milijonieriaus
Portland. Oregon, rūgs. 17. ku.
eikite ir paduokite bendram
t fhrifto
Paaiškinimas. Šitame sąra
nepaleido tuščiomis, Aną dieną ant Columbia vieš
Taip tad užsimoka " g a r s i " apsvarstymui sumanymus, ku Addison st.
South Side.
r skubinosi automobiliu gyvuliu. kelio pervirto automobilius Antano iš Padvos Draugystė
še elem. reiškia pradinės mo
Wcst Side.
rių prisilaikant iš Chieagos ir
Ilolden (Elem. ir For.) — kyklos kursą; for.—anglų kal
r skerdvklu ofisan.
>u keliais laikraštininkais, ku seserinis — vienuolėms už jų apielinkiu valiosime surinkti,
Jackson (Klem. ir For.) — ot-st ir Looinis sts.
I
bos svetimtaučiams. High—
Miestelyj \Vilmette polic- rie draugavo prezidento YYil jų pasiaukavimą
už nežmo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Sholto ir Better Sts.
I monas jį sulaikė už pergreitą šono kelionėje.
Sevvard (Elem. ir For.) — reiškia augštosios mokyklos
Du laikrašti giškai mažą algą.
Komensky (Elem ir For.) —
draugijai pirm Visų Šventų
t važiavimą.
4(>-th st. ir S. Hermitage ave. kursą; tecb. — reiškia amatus;
ninku žuvo, kiti trys sužeista. Bėda su neišmanėliais, kurie, bent $r)(),(KK).(K).
20-th ir Tbroop sts.
eommercial—reiškia ptrkhrbos
apart savo 4 t bėgančių" rei
Jaunas milijonierius jau an
Dr. A. K. Rutkauskas. Cregier (Elem. ir For.) — Phillips (High, Elem. ir mokslą. Pasirinkęs sau tinkaS tru kartu buvo suareštuotas. MARŠALAS FOCH PAIEŠ kalų kišasi į reikalus, kurių
For.)—39-th st. ir Prairie ave.
VVood ir Yeaton sts.
mą šaką, žiūrėk, kurioje mo
KO SŪNAUS LAVONO.
patys nesupranta.
Lavvson (Elem. ir For.) —
Tad taikos teisėjas šiuo karta
Englewood (High, Elem. ir
VAKARINĖS MOKYKLOS.
kykloje ta šaka išguldoma va
Dar Antaninė Draugystė mi
Homan ave. ir lo-th st.
For.)—Ste\vart ave. ir G2-nd st.
8wirfto nepaleido tuščiomis.
1919-1920. M.
karais. J i yra tik tenai kur ša
Paryžius, rūgs. 17. — Pmvu- ni (Jerb. Seserų Kazimieriečių
n Nubaudė jį $40.
Būrus (Klem. ir For.)— 25-tb
Sullivan
(Elem.
ir
For.)
—
kos vardas padėtas kabėse prie
kk
North Side.
B
st. ir Central Park ave.
Sunus važiavo su tėvu. Bet sios karės pradžioje Belgijoje skurdą". Apie tą skurdą nei
83-rd st. ir Houston ave.
mokvklos vardo.
žuvo ir nežinia kur palaidotas neaiškinsiu, nes pačios gerb.
Burley (Elem. ir For.)—Bar
r į tėvą neatkreipta (lomos.
llanunond (Elem. ir For.)—
Tilden (Higb, Tecb., Elem.
maršalo Poclio sunus.
b
Kazimierietės paaiškino savo r y ave. arti Ashland ave.
21-st p i ir Calil'ornia ave.
ir For.)—47-th pi. ir Union av.
IŠ TOWN OF LAKE.
Franklin (Ulėm. ir For.) —
Maišalas kreipėsi į Belgijos Ižreiškime, tilpusiame " D r a u
k
SUGRYŽTA INFLUENZOS
Medill (High, Klem. ir For.)
Bowen (High, Tech., Elem.
(roethe st. arti YVells.
vyriausybe surasti jo sūnaus g o " 218 num.
—14-th ])1. ir Throop st.
EPIDEMIJA.
L. Vyčių 13 kp. laikys savo
Lake Yie\v (High, Elem. ir
lavoną.
(Jerb. klebonas, A. Skrypko,
Austin (High, Tecb., Elem ir ir For.)—89-th st. ir Manistee
susirinkimą šį vakarą, 8 vai.
visas pastangas deda, kad For.)—N. Ashland ave. ir Irvln the " L o o p " (Commer- ave.
Skaitlius susirgimų didėja.
Fenger (Higb, Elem., ir Davis Square parko salėje.^
NEŽINIA KAIP ILGAI BUS mokykla butų kuopuikiausia, ing Park Blvd.
For.)—Fulton st. ir N. Long
Senu (High, Tech., Elem, ir ave.
For.)— 115-tli ir State sts.
Korespondentas.
Per tris dienas, rugsėjo 13, PULK. HOUSE PARYŽIUJE. ir jo pastangų vaisins matome:
Šv. Kryžiaus mokykla pilnutė, For.)—Glen\vood ir Ardmose
14 ir 15, sveikumo departa
Paryžius, rūgs. 16.—Ameri vaikų. Pernai baigė 40 mo avės.
1 mentui pranešta apie 37 nau
Lane (Higb ir Tech. tiktai)
Afi, ADOMAS A. KARAIiAUSKAS, SEKAlf CLAI RAftAU.
r jus susirgimus influenza Cbi- koniška atstovybė taikos kon kinių, beveik visi jie įstojo į
—Division ir Sedgwick sts.
A5 labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
ferencijoje paskelbė, jog pulk. augštesnes mokyklas.
1 cagoje.
sija, nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir
abelnas spėkų nustojtmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
t
Antano iš Padvos Draugystė
North-West Side.
Komisijonierius l)r. Robert- llouse buvimas Paryžiuje nebegyvensiu. Visur ieškojau suu pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
apribuotas.
G
koj ir už rubežių, bet uiekur negavau savo sveikatai p&gelbos.
turi neaiškius tikslus.
Burr (Elem. ir For.)—Ash
son sako, jog su sugryžtanėia
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
Pulk. llouse veikia taikos
j epidemija nesama didelė s bai
Girdėjau kad ir parapijos land ir AVabansia avės.
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
S
Gbetbe (Elem. ir For.) —
mės. Tečiaus apsisaugojimas konferencijoje kaipo persona- bazare atsisakė dalyvauti. Ne
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
lis prezidento AVilsono patarė- veltui ir savo kailį pradeda Kockvvell st. arti Fullerton.
S
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
būtinai reikalingas.
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
a
s
t
mainvti: iš Šv. Antano iš
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
Stowe (Elem. ir For.)—BalKomisijonierius pataria fano ] J
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties.
Dabar jaučiuos
Padvos draugystės liko tik lou st. ir YVabansia ave.
nėms neapsivalgyti. Saugoties
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų geI
n
radėjui ir linkiu viseims savo draugams krelpties prie Salutaras:
Wasbington (Elem. ir For.)
tokių vietų, ku r žmonės per į tliiliililililIllllIlllIilllllllIllIHHllIlIlIlIlll Antano iš Padvos.
SALUTARAS,
>.
Parapijonas, —Morgan st. ir Grand ave.
daug kosti ir ėiaudėja. Nes- Į P I R K I T E KARĖS TAUPY
CHEMICAL mSTITUTlON J. B a l t m i a s , Prof.,
t
Daugelio draugysčių Wells (Elem. ir For.) — N.
1707 So. Ualsted St.,
Telephone Ganai §417,
Chlcago, IU.
pjaudyti ant šaligatvių. Turėti M& ŽENKLELIUS (W.S.S.).
u
narys. Asbland ave. ir Cornelia st:
visuomet užtektinai tyro oro. J | | | | | | I | m | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | I | | | U I | | | | | | | | | | |

KATALIKIŠKOS

ŠVENTĖS.

KERMOŠIUI - BAZARE?
Jeigu dar nebuvai tai tuojaus nueik

Bazaras bus Seredomis, Sub. ir Ned.
-Rugp. 17-20-21-24-27-28Salėje ir kieme 32rd. place ir auburn Ave.
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