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250 žmonių žuvo
Audroje
10,000 žmonių neteko
pastoges ir mantos
MAISTAS GABENAMAS
TRAUKINIAIS IR
LAKSTYTUVAIS.

LATVIAI PASITIKI SAVO
P U S B A S I A I S KAREIVIAIS.

Vaikai kvatoja, kuomet tėvas
kariauja.
Ryga, n i g s . 17.—Mes pasie
kėme latviu karės linija, pasa
koja korespondentas, perėjo
pėsti apie dvi myli iš latviu
batalijono stovyklos. Žygiavo
me tiesiog per laukus. Susto
jome ties latvių apkasais vie
noje augštesnėje vietoje, iš kur
kaip ant delno matėsi bolševi
ku apkasai su jų observacija iš
vieno vėjinio malūno, stovinčio
oi kokio pusmylio.
Buvo po 7:00 vakare. Dienos
šaudymasis buvo jau pertrauk
tas.

vais pasileis per išnaikintus
plotus su tikslu surasti uraga
no aukas, a t k i r s t a s nuo pasau
lio, ir pristatyti joms reikalin
Kai-kurioms vietoms grūmoja go maisto.
Sale Sintono v a k a r iš van
badas.
Latvių kareiviai pusbasi.
dens ištraukta 29 motoru ir
Aplink apkasus ir pačiuose
Corpus Christi, Tex., ru#s. vaiku lavonai ir tuojaus palai1 7 . ~ P r a e i t o sekmadienio a u d - ' d o t a , nes lavonu puvimas l u , M a n o s e suradome g a l tik
ra Meksikos užlajoje ir paskui leido ilgiau laukti.
" P " ' tukstantj latviu kareiviu.
Vietomis daugelis žmonių Kareiviai daug kuo skiriasi
įtaisus uraganą-. k u r s pakraš
nu,)
didžiulių viešpatijų uni
čiais siautė kuone visą parą, išsigelbėjo nuo uragano gaudn.
vos tik d a b a r ima apsireikšti mi prieglauda, didesniuose lai f o r m u o t ų ir pilnai visakuom
Nelengva
su savo baisenybėmis.
vuose, kuriuos audra pritren išrengiu kareiviu.
latvius pažinti, kad jie yra
Per porą dienų nebuvo ąrali- kė pri« pakraščių.
kareiviai.
ma susinešti su aplinkiirai>
Sunaikinti miestai.
Kuone 50 nuošimtis jų yra
miestai s ir miesteliais. Tad ir
Pranešama, jog trys mieste- visai basi. Vaikščioja po šaltą
nebuvo žinomi nuostoliai žmo
liai —Port A rausąs, Aransas žemę kaip niekur nieko. Kai
nėse ir turte
(ii šiandie pasirodo a u d i o s * V S i r , J o ( ' k Port, visiškai si!- kuri dalis turi uniformas. Kiasekmės. Kiek
I naikinti. Nuostoliai siekia mi- ti kareiviai turi tik uniformuopaseKines.
tvieK Ikšiol
ugsioi patirtaI
p
lijonus. Platesniu žinių a p i e ; tas kepures arba mundieras.
žuvo apie 250 žmonių. Tai tik
tai trūksta.
I»('t didžiumos drabužiai—tai
paviršutinis apskaitymas. Sa
Mustang Tsland, kaip piane- tik vieni skarmalai.
koma, žmonių aukų busią fcwt
Šamą, užlietas vandeniu. Daug
Kareivių disciplina gana pa
kas daugiau.
vyzdinga, kuogeriausia.
Materijaliai nuostoliai siefe. "auiu nuplauta. Kiti apgriau
sią daimiau JO milijonu dolie- ta. Šitas miestelis skaitė 0UC
žiema—didžiausias vargas.
rių.
gyventojų.
Latvių armijos vyriausias
Be to, apie 10,001) žmonių neKol-kas niekas negali p a s *
tek ( ) pastoges ir visos mantom k y t į kiek ten žmonių nuken- Stabas yra Rygoje. Stabas begalo susirūpinęs armijos s t o
Tie žmonės šiandie yra di- *('J
Visais pakraščiais pražuvo viu. Artinasi šalėiai, ateina
džiausiant varge. N e t u r i kuo
ir SU įgulomis daugeli s laivų žiema, (ii kareiviams tinkamų
maitinties.
drabužių kaipir nėra. Nėra nei
ir valčių.
Žmonėse nuostoliai.
avalinių. Žiemos metu karei
Pasiųsta armijos traukiniai. viai negalės but basi.
Sulig apskaitymų štai kiek
Tuo tikslu Latvijos vyriau
Gauta žinių, jog į nukentė
turėjo žūti žmonių miestuos* :
jusias apylinkes iš Laredo ir sybė miestuose ir sodžiuose
Corpus Christi 75.
San Antonio pasiųsta armijos nuo žmonių rekvizuoja įvairius
Sinton 77.
1 raukiniai su Raudonojo Kry drabužius, avalines ir kitokius
Portland 60.
daiktus. Kas iš žmonių turi
žiaus pagelba.
Po it Aransas (>.
Atvežamas maistas, vaistai dvi poras avalinių, įsakyta
Rockport .°>.
ir kitokie nukentėjusiems rei vieną porą tuojaus atiduoti
Havana, Cuba 30,
armijos reikalams.
V a k a r čia a t v a ž i a v 0 pirma kalingi daiktai.
Toksai tai stovis tų žmonių,
Raudonasis Kryžius, kaip
sis t r a u k i n i s su gydytojais,
:
VVaslnngtono, katrie sulaiko nuo briovimosi
nnrsėmis, vaistais ir maistu pranešama i.
priešinin
tam tikslui paskyrė dideles pirmyn civilizaci;'
badaujantiems. kus bolševikus.
Šiandie lakūnai su lakstytu- sumas.

Kardinolas Mercier Dėkoja
Amerikai

" P r i i m k i t e , meldžiamieji, ši
tą rezoliuciją,
kaipo
augščiauaia mūsų jausmų ir pagar
bos padėką už jūsų narsią ka
riuomenę, už Heberto Hooverio pašelpinės komisijos veikimą Belgijoje. Nes ta komisija
išgelbėjo nuo mirties daugelį
gyvasčių, daugelį mūsų belgų
šeimvnu".

rikai pagalbos žodį, išreikšti
dėkingumą
ir pagaliaus išMERIKOS VARDAS.
reikšti prašymą, kad Amerika
Prisieis atstatydinti 800 su nueitu pagelbon Belgijai jos
naikintų bažnyčių.
>ocijaliam atstatydinime (re
Baltimore. Md., rūgs. 17. - konstrukcijoje).
Paskaitė laišką.
1
* A meri k a ' ' , sakė kardino*
Lvric teatre v a k a r vakare įK a r d i n o l a s toliaus pranešė,
vyko
milžiniškas
susirinki las, " n e t u r ė j o karėje nei terimas. Kalbėjo Belgijos prima torijalių, nei finansinių, nei jog jis turi laiškų nuo belgių
tas, kardinolas Mercier. Tai politikinių interesų. Belgija motinų, kurios prašė jų var
pirmoji jo buvo šioj šalyj for- buvo apsijuosusi savo tradici- du padėkoti Amerikai.
kuotomalė vieša kalba į Amerikos jine juosta su tikslu
Vieną laišką p a s k a i t ė :
liausiai stovėti nuo įvairių ne
žmones.
" A k , buk m a l o n i n g a s " , rašo
Kardinolas dėkojo ne pa sutikimų Europoje.
viena motina kardinolui, " p a 
vieniams, bet visai Amerikai,
Daug belgų išgelbėta.
sakyk jiems (amerikonams)
už šelpimą belgų tautos ka
" A m e r i k a matė, kad Belgija ten anapus toli gyvenantiems,
rės metu, išmėginimų laikais.
P r a š ė ir tolesniai nepaliauti su pamušta ir sunaikinta del pasakyk mūsų brangiems iš
tautos garbės nesutepimo. A- gelbėtojams, k a i p d a u g mes
šelpimu.
merika tad tuojaus stojo pa- juos mylime, k a i p k a r š t a i mes
Kokiaig tikslais atkeliavo.
gelbon. I r pagelbėjo belgams meldžiamės už j u o s ir kiek yKardinolas čia atkeliavo, n 0 tuščiais žodžiais, bet dar ra mums šventas žodis " a m e 
k a i p jis sakėsi, išreikšti Ame- bais.
rikonas".
BELGAMS GARBINGAS

By t h e order ot t h e Presldent, A. S. Rnrleson,
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SUSIJUNGĖ PABALIUOS
IŠ AIRIJOS,
TAUTOS PRIEŠ BOL Londonas, rūgs. 17.—"Airi
j a nepasiduos savo prispaudė
ŠEVIKUS.
jams. Airija nori gauti ne sa
RYGA, rūgs. 17.-4Pabaltijos
tautų—lietuvių, latvių ir estų
atstovai konferuoja mieste Revelyj. Politikos žvilgsniu jos
viso s susijungė prieš rusų bol
ševikus.
Pečoroj, sale Pskovo, bolše
vikų atstovai induos taikos są
lygas estų atstovams. Tos są
lygos palies ne tik vienus es
tus, bet lietuvius ir latvius. Vi
sos šitos tautos bendrai spręs
apie induotas bolševikų sąly
gas ir jų vertę.
Tad šiandie Pabaltijos tau
tos stovi viena u i visas ir visos
už vieną. Bolševikai negaus
taikos su bile viena katra at
skiria tauta. Jei taika turi
įvykti, įvyks bendrai su viso
mis tautomis.

Sustabdyti Visus Streikus
Naujas Sumanymas

vy valdą, bet nepriklausomybę.
Mes pripažinome prezidento DARBUOJAMASI SUSTAB
YVilsono apsisprendimo princi
DYTI VISUS STREIKUS.
pą ir reikalaujame turėti res
publiką."
Nes streikai grūmoja šaliai
Taip sako airių parlamento
pavojumi.
pirmininkas Griffitlis.
Dublinas, rūgs. 17. — Priomiestyj Black Boek v a k a r su
areštuotas S. V. pilietis William Pedlar i r militariniu au
tomobiliu nuvežtas policijos
nuovados.
Niekas nežino, už ką jis
kaltinamas.

Belfast, rūgs. 17.—Anglija
pasirengusi sutraškinti visokį
airių sukilimą.
Tam tikslui
r i s t e r y j koncentruojama ka
riuomenė.
Pirmiau buvo manoma, jog
Gryžome stovyklon.
kariuomenė
koncentruojama
Pradėjus temti, gryžome at demobilizacijai. Bet pasirodė,
gal batai i jono stovyklon. Te kad gaminamasi prieš Airiją.
nai batai i jono
komendantas
Dublinas, rūgs. 17.—Kuomet
pakvietė mane suvalgyti vaka
riene, susidedančia iš juodos Anglija pasirašė po armisticiduonos su sviestu, kavos ir jOg sutartimi, ji pripažin 0 Wilkopūstų, j kuriuos įmaišyti sono principus ir mažųjų tau
tų apsisprendimą. Bet Anglija
maži šmočinkai mėsos.
Sena, apgriuvus valstiečio nesutiko, kad tie principai tu*
pirkia—tai buvo
batalijonc retų paliesti Britanijos impe
stovykla. Batalijono komen riją.
Taip paaiškina Anglijos sto
danto štabo vienas iš oficierų—tai paprastas valstietis, vį generalis Anglijos sekreto
tos pačios pirkios savininkas. rius Airijoje Tan McPberson.
J pirkią suvesti telefonai iš
RUSIJOJE NĖRA S. V.
karės frontų.' Vienoj kertėj ant
KARIUOMENĖS.
paklodalo raičiojasi ir juokia
si trys to valstiečio vaikai. J i e
suguldyti užmigti. Bet kur ėia Trūksta žinių apie talkininku
jie užmigs pamatę mojusius
pasitraukimą iš Rusijos.
vidun svetimus žmones.
Vienų-vienatinė šviesa pir
Washington, nigs. 17.—Va
kioje—tai stambus žvakės ga k a r iš Paryžiaus parėjo žinių,
las, instatytas butelio kaklam kad talkininkai nusprendę atPasikalbėjimas nuolat per-1 Saukti savo kariuomenes iš
traukiamas. Nes kas minuta j Rusijos ir r u s u s palikti vienus
čirškia telefonas.
Iš karės rupinties savo šalies reikalais.
fronto pranešama, jog " v i s k a s
Apie tą čia dar negauta ofiramu."
cijalių informacijų.
Prie galo stalo, k u r mes val
Tečiaus v a k a r čia štabo vir
gėme, atsisėdo to štabo ofieie- šininkas gen. Mareli pranešė,
ro moteris ir ėmė skaityti ko jog tas nusprendimas nepalies
kią tai knygą žvakės šviesos S. Valstijų kariuomenės Sibeprieblandoje.
Hjoje,
(ii Rusijoje S. V. kariuome
nės nėra.
Kas Belgijai reikalinga.
Gen. Mareli senato užsienių
Pabaigoje kardinolas pažy
reikalų komketui pranešė, jog
mėjo apie Belgijos reikalingu
jis visgi nieko nežinąs apie tal
mus:
kininkų nusprendimą.
" M e s būtinai turime, mes
turėsime pakilti ir vaikščioti.
ITALIJOJE ĮSTEIGTA
Belgijos ambicija bus stipres
CENZŪRA.
nė ir labjaus našesnė, kaip kituomet. Mes pasiremiame ant
Rymas, rūgs. 18. — Italijos
pasaulio pažadėjimų pagelbėti
vyriausybė uždraudė laikraš
Belgijai
jos
atsigaivinime.
T a m tikslui reikalingos nepa čiams skelbti visokia s žinias,
kurios paliečia
atsitikimus,
prastos jėgos.
" D i d e l ė daugybė namų, mo surištus su Fiume. T a m tiks
kyklų, našTalcių
prieglaudų, lui įsteigta cenzūra.
apie 800 bažnyčių
Belgijoje
laukia atstatydinimo. Louvai- GAL PRISIEIS IŠLEISTI
N A U J U S BONUS.
no universitetas
reikalingas
knygyno, laboratorijų, moks
Washington, rūgs. 18. —
lo instrumentų;
reikalingas
fondo užtikrinti
ekonominį Kongreso finansinio komiteto
gyvenimą. Tas universitetas pirmininkas Good pranešė, kad
S,
šaukiasi pakilti iš pelenų, kad šiais fiskaliniais metais
Imt dar labjaus stipresniu ir Valstijos turėsiančios daugiau
trijų milijardų deficito. Sako,
didesniu".
gal vyriausybei prisieisią iš
PIRKITE KARĖS TAUPY leisti naujus bonus ilgam ter
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). minui.

No. 220

New York, rūgs. 17.—Pasiū
lymai, kad Su v. Valstijų prezi
dentas butų įrašyta s į Ameri
kos Darbo Federacijos narius,
ir kad dabar visi besitęsiantieji darbininkų streikai visoj ša
lyj tuojaus butų atšaukti del
dabartinio pavojingo laiko,
kurs " g r ū m o j a mūsų laisvos
demokratinės vyriausybės pa
m a t a m s , " sutraukti atsiliepiman ir pasiųsti Amerikos Dar
bo
Federacijos
prezidentui
Gompersui ir pildomajam ko
mitetui. Tuos pasiūlymus pa
gamino ir pasiuntė League of
A. F. of L. Members for P a r t nersbip and Tndustrial Demoeracy. Tasai faktas čia v a k a r
paskelbtas viešai.

rėti teisę suspenduoti bile ko
kį darbininkų streiką, jei tasai
streikas pasirodytų
kenkiąs
šaliai, a r vyriausybei ir Suv.
Valstijų gyventojams, kadir
miestui, a r valstijai.
Penktajam pasiūlyme sako
ma, kad į Amer. D. Federaci
jos narius turėtų but įrašytas
šalies prezidentas. Išrinktas
šalies prezidentas automatiniai
turėtų pastoti Federacijos na
riu ir juo būti per visą <^vo
prezidentavimo terminą.
Suv. Valstijų prezidentas
butų podraug pildomojo Fede
racijos komiteto narys, bet ne
turėtų balsuoti. Bet jis bendrai
su kitais pildomojo komiteto
nariais turėtų teisę suspenduo
ti kiekvieną streiką pasitai
kius nepaprastiems laikams.
Apie tokių nepaprastų laikų
gyvavimą prezidentas praneš
tu proklemacija.
Galės prašalinti viršaičius.

Paminėtą lygą nesenai suor
ganizavo Pierce ir Epštein,
kuriedu buvo nariu specijalio
komiteto, kurį buvo paskyręs
valstijos Darbo
Federacijos
prezidentas J a m e s Holland išlirti industrijalį stovį. ^Tasai
komitetas Darbo dienoje buvo
paskelbęs savo raportą. J i s re
komendavo per sekančius šešis
mėnesius paliauti su visokiais
streikais.

Šeštasis pasiūlymas paliečia
generalius streikus. Čia sako
ma, kad jei generalis darbi
ninkų streikas turi paliesti
daugiau kaip vieną industriją,
tuomet tokį streiką gali pa
skelbti ne kitkas, kaip tik pats
Amerikos Darbo Federacijos
pildomasis komitetas.
Septintuoju gi pasiūlymu re
komenduojama
pildomajam
komitetui duoti autoritetą pri
Tečiaus tą raportą preziden reikus prašalinti išrinktuosius
tas Holland tuojaus atmetė, gi arba paskirtuosius internacijoPierce ir Epsteiną prašalino ir nalės ar lokalės unijos viršaiv•
to specijalio komiteto.
cius.
Septyni pasiūlymai.
Pavojingas stovis.
' P a s t a r a j a m atsiliepime yra
Po visų tų pasiūlymų lyga
septyni svarbiausieji pasiūly atsiliepime toliaus sako:
mai.
" S u v . Valstijos susidūrė su
Pirmuoju ir antruoju pasiū pavojinguoju stoviu, kuris, jei
lymu rekomenduojama visus industrijalės sąlygos veikiai
Amerikos Darbo PYderacijos nepagerės, k a i p bematai pra
viršaičius, pradėjus visais pil platins vargą tarpe Suv. Val
domojo komiteto nariais ir bai stijų gyventojų ir nuo kares
gus lokalių unijų viršaičiais, nukentėjusių Europos šalių.
rinkti slaptu unijų narių bal Stovis šiandie čia taip intempsavimu. Ligšiol gi pildomojo tas, kad jis grūmoja mūsų lais
komiteto nariai visuomet buvo vos demokratinės valdžios for
renkami delegatų suvažiavi- mos p a m a t a m s . "
muose (konvencijose).
Toliaus sakoma, jog šiandie
Trečiuoju pasiūlymu reko visako produkcija labai reika
menduojama streiko metu ne linga. Padidinta gi produkcija
mokėti jokių algų viršaičiam? yra vienatinė metodą išrišti
tų unijų, kurios streikuoja.
pragyvenimo
pabrangimo
Ketvirtajam pasiūlyme sa- klausimą
koma, j o g Amer. Darbo Fedep a f f f t liaus pažymima, k a d
racijos prezidentas turėtų t a
" | š i a n d i e daugelis streikų pake
liama be jokio reikalo.
Pabaigoje atsiliepime pata
riama, idant Am. Darbo Fede
racijos pildomasis komitetas
tuojau s atšauktų arba suspen
duotų visus šiandie pakeltus
streikus visose .Suv. Valstijose
:
TVIU; ir ateitvje leistu streikuoti tik
ū n r T T s: 1 . f l
17
Paryžius, rūgs. 17. — T a l k i **
•
» » .
u
^AA „ nc ,;,i i išimtinuose
atsitikimuose,
nmkų taryba nusprendė pasių-1
.
.
i.i.
T
r
r
!••
•
•
«„™;ir„
Toksai
stovis
turėtu .,tęsties
si h unotąi \ Jo k iTT
e t yi a• i*••ir pareika-j
.
.
•
,•
u„™
taip
ilgai,
kiek
laiko
reikalm&
T„;
lauti, kad Vokietija kuovei- • ^
. '
, •
,v , ,
i ; „ ^ w « ,'ga prezidentui Wilsonui papikiaus atšauktu savo k a n u o m e - i f t *
\
^l
• VT, , , , • • '
gmti pragvvenimą.
nę iš Pabaltijos.
•
i ^.
^
Talkininkai notoje pažymės,
kad vokiečių valdžia n e t u r i ! Londonas, rūgs. 17.—Belgų
reikalo teisinties, buk gen. von :'karaliu s su karaliene AmeriGarlaivis
karės
laivų22bus
ly
derSakoma,
Goltz neklausąs
įsaky- įkon
iškeliaus
rugsėjo
d. garbusiąs jos
galutinas
dimas.
laivių
George
Wasbington.
m u
talkininkų
pareikalavimas.

VOKIEČIAI TURI PASI
TRAUKTI IŠ PA
BALTIJOS.

Ketvirtadienis, nigs. 18 1910

DRAUGAS
iiiiiiiiiiimmmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

"DRAUGAS"
IJTH1IANIAN DAILY frlUEND
PubUshcd Daily Exccpt Sundaya by
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1800 W. 4«th St., Chicago, nitnois.
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One Year
$5-00
Sis Months
*
fS-00
Thorsday's Edition
92.00
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Metams
$5.00
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$3.00

dviem šimtais vaikų, matyt,
jog tautai ir tiems ponams bu
tų naudingiau pasiieškoti vie
tos ir pelno pas farmerius, ku
rių galvijų nėra kam ganyti.
Šv. Kryžiaus mokyklą su 830
vaikų gali vesti ne bile mokslei
vis, užsimanęs pataisyti savo
finansus. Ją veda ir ves rim
tos, mokslus baigusios ir prity
rusios pedagogės seserys Nazaretietės.
Kokią negarbę draugijai gali

padaryti valdybos antiklerikalai.

Trylikto šimtmečio pradžio
je Paclvos mieste buvo didis pa
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai vargėlių aprūpintojas geni j akas skaitosi nuo užsirušymo dienos ne liškai iškalbus, savęs atsižadė
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą, visada reikia prisiųsti ir senas jęs tiesos skelbėjas. Visas pa
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- saulis iki šiai dienai žino ir
k a n t krasoje a r exprese "Money Order"
garbina įįj už jo didžius nuopel
arba {dedant pinigus į registruotą
nus. Tat buvo šv. Antanas iš
laišką.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. Padvos. J o darbu naudingumu
ir miestas pragarsėjo labiau
1800 W. 46th St., Chicago, III. negu rimtu apie tą patj laiką
Telefonas McKinley 6114
'įsikūrusiu universitetu.
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIItiUISIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII

Vėliau to miesto garbė suma
žėjo. Universitetas, nors liko,
bet apvyto. Užtat Padvoje at
sirado valkatų. Ne vienas buvo
Antanu vardu. Kad To\vn of
Lake susidarė būrelis lietuvių,
norėjusi] aprūpinti savo šeimy
nas nelaimei ištikus, jie atsi
minė Šv. Antaną iš Padvos ir
jo vardu pavadino savo drau
giją. Bet nariai per neapsižiū
rėjimą i valdyba išrinko laisvamanius. Tie rašydami rezoliu
ciją ir skelbdami ją laisvama
nių dienraštyje pradžioje ap
leidžia *'šventojo" žodi ir Šv.
Visi Town oi' Lake'o katali Antano iš Padvos draugija,
kai lietuviai suskato darbuotis virsta "Antano iš Padvos drau
prie Šv. Kryžiaus parapijos gija."
Suprantama, kad laisvamaNotaro. To nepakenčia vietiniai
atsimetėliai. Neturėdami šiaip« ni a i nenori gerbti Šv. Antano
prie ko prikibti, jie užsipuolė iš Padvos. Jis buvo kunigas, o
ant Seserų Nazaretiečių. Ataką jie visus kunigus vadina klieriveda Antano iš Padvos draugi kalais. Bet lietuvių draugija,
ja, arba, geriau sakant, jos pir bodama Amerikoje ir nešioda
mininkas p. Balsis su raštinin ma vardą Žmogaus iš Padvos,
ku Zanseliu. Tie ponai žino, tuomi pačiu pažymi, kad tas
kad Nazaretietės yra mergai italas yra garsus. Antanai iš
tės ir dar-gi vienuolės, puikiai Padvos buvo ne visi vienoki.
sugebančios mokinti jaunuome- Vienas buvo šventasis. Tą p. F.
nę, bet visai nepratusios kautis i Balsis su p.D. Zanseliu atmeta.
su tamsiais mokyklų priešais. Lieka tat kiti Antanai iš Pad
Todėl laisvamaniai drąsiai už vos, kurie miestui kenkė ir jam
negarbę darė, nors pragarsėjo
puola ant Nazaretiečių.
Jie prasimano, buk jos ne tuomi. Nežinia ar minėtosios
sančios užtektinai lietuvės. draugijos nariai bus dėkingi
Tuom tarpu dalykus žinantis p. savo valdybai už tokią globėjo
Parapijomis prirodė, kad Sese permainą.
Rezoliucija trisyk minėjo sa
rys Nazaretietės yra lietuvai
tės, kad jos daug naudos jau vo " d r a m r v s t ė s " vardą. Viena
padarė lietuvių apšvietai, kad syk antiklerikališkai, o dusyk
jos lietuviškoje patrijotiškoje padoriai. Matyt ir pats p. sek
dvasioje auklėja jaunuomenę. retorius prijaučia, kad du treč
Kaip p. Balsis mintija, buk Na daliai jo draugijoje yra žmo
zaretietės nėra lietuvės tik dėl nių, norinčiu gerbti Šventą An
to, kad prie vienos Kongrega- taną iš Padvos. (rėistina, kad
cijos su jomis priklauso daug t i ( ' ( h l trečdaliai atydžiau ap
lenkiu, tarp mes galime lygiai svarstytą savo valdybos veik
teisingai abejoti apie p. Balsio smus.
lietuviškumą, nes jis pasirašo
F. Balsis, o žinia, kad lietuvių
kalboje nėra F.

Laisvamaniy karė su
lietuviškomis mo
kyklomis.

Policija ir Streikas.

Laisvamanių
užsipuolimo
tikslas matytis iŠ j u organo
prierašo: "Atsirastų daugelis
dorų ir gabių lietuvių mokslei
vių, kurie gerai pažįsta lietu
vių kalbą, ir kurie del finansiš
kų aplinkybių sutiktų per
traukti mokslą ir apsiimti vai
kus pamokyti per kuri laiką."
P-as Balsis tam prierašui duo
da puikiu įžangą ir paaiškini
mą: " L a i vyrai mokina, kurie
atliktų už dvi ar tris seseris."
Yra seserų sugebančių vesti
klesę su 75 vaikais. P-no Balsio
1
• v y r a i " žada padaryti trisyk
tiek, t. y. vesti klesę. su 225 vai
kais. Klausimas ar jie yra nors
kada buvę nors kokioje mokyk
loję, jei žada tokius daiktus?
Matomai ne darbą trijų seserų
jie dirbs, l>et algą už tris seseris ims vienas.
" L i e t u v o s " redakcija, gal, ir
turi perpilnai mokslo nebaigu
sių mokinių, kuriems norėtų
pataisyti finansus. Bet iš tų
ponų drąsos vesti klesę su

Neabejotina yra darbininko
teisė streikuoti. Sustreikavo ir
Bostono policijantai. Tat pir
mutinis tos rūšies atsitikimas
Amerikoje. Žmonių nuomonės
nevienokios.
Vieni sako, policija turėjo
teisę streikuoti kiti sako —
neturėjo. Visas dalykas suei
na į klausimą: kas yra policijantas, ar valstijos valdinin
kas, ar asmens samdininkas.
Visoje Europoje, išskyrus An
gliją*
policijantai
skaitosi
viešpatijos valdininkai. Vieš
patijos parlamentai paskiria
policijantų skaičių miestams,
viešpatija nustato jiems algų
daugumą ir išmoka tas algas.
Streikas yra ženklas, kad
samdantysis neteisingai apseina su samdančiu. Pakelti
streiką prieš viešpatiją yra
pasakyti, kad viešpatija netei
singai apseina su savo paval
diniais. Viešpatija, neteisingai
apseinanti su pavaldiniais yra
tiranė, o ne demokratė.

Argi Paryžiuj Lietuviai be proto ir be
sąmones perka Lietuvai Pirkinius?
Chieagos dienraščio "Draugo " No. 190, š. m., Daktaras
Julius J. Bielskis, A. L. Kom.
pirm., besiraudamas su V. K.
Račkausku ir adv. J. S. Lopatto, lyg netyčiomis taip ta
riant pabraukšmais, skaudžiai
užgauna kai-kuriuos Paryžiuj
dabar beveikiančius lietuvius.
Mažmožis dar butų, kad D-ro
J. Bielskio raštas tik tiems
lietuviams kenktų,, bet tuom
pačiu darosi nuostolis ir Lietu
vai. Per tai bandysiu ta. da
lyką išaiškinti.
D-ras J. J. Bielskis tarp kita-ko rašo:
"
Mes girdime, jog
Paryžiuje tūli žmonės pate
kę į Lietuvos šelpimo komi
siją daro beprotiškus*) užsa
kymus ir bereikalingai eik
voja suaukotus pinigus, pavyz.: užsakė aštuonis vago
nus ehirurgiškų instrumen
tų, kaip mums pranešta; ir
daug tokių chemikalų, kurių
penktos dalies visai Lietuvai
užtektų. Todėl, atsižvelgiant
i tokius besąmoningus*) pa
sielgimus; ir žinant gerai,
jog mes neturim užtektinai
pinigų bereikalingiems*) pir
kiniams, ypač žinant truku
mą reikalingų daiktų Lietu
voje

ir kitoms valstybėms (Latvi
jai, Estijai, Ukrainai, Gruzi
jai, Prancijai ir kitoms) kuo
ne visus tuos daiktus, kurių
buvo prisivežę į Praneiją karo
reikalams. Kainos jų pastaty
ta tos pačios, kaip buvo išpradžių, išvežant tuos daiktus iš
Amerikos. Nežinau, kaip ki
tiems, bet Lietuvai dar nulei
do nuo vaistų (chemikalų nnot D-ro J. J. Bielskio) 510%, nuo kitų^gi dalykų 3040%.
Pirkiniai daugiausiai
nauji, nevartoti. Kas buvo pa
gadinta kiek, tat kai-ką atida
vė visai dykai. Pinigų tuom
tarpu Amerikai nereikia mo
kėt, duodasi ilgas kreditas.
l)aleiskime, kad apsiskaičius
pasirodys, jog, anot D-ro J. J.
Bielskio, visa to reikės Lietu
vai tik vienos penktos dalies,
tad likusias 4 dalis galima
bus parduot ir tikrai nebus
pripelnyta. Atsiminkite, kad
Lietuvoj dabar tuščia, viskas
vokiečių buvo rekvizuota. Nė
ra nei chemikalų, nei indų,
nei metalų,

nei

instrumentų,

*) Mano pabraukta. Kartu
progai pakliuvus reikia prisi
dėti prie to paties " D r a u g o "
Redakcijos pagraudinimo, kad
rašytojai nevartotų užgauna
mųjų žodžių.
K. Gr.

nei audimų, nei drabužių. At
siminkime, kad tuose pirkiniu;
vagonuose yra daug audekli
nių dalykų (marškinių, keli
niu, paklodžių, užvalkalų, inpilų, apvalkalu, rankšluosčių
ir kt.), taip-pat-geležies lovų,
viedrų, peilių, randelių, ploščių, kaldrų, muilo, ir abelnai
dalykų, ligonbučiams reikalin
gų. Tie visi daiktai lengvai
parsiduos Lietuvoj ir daug
brangiau negu buvo pirkta.
Net iš tokiu operacijų gali
Lietuvos valdžia neužilgio pa
sigaminti apsčiai gyvų pini
gų. Tai operacija, kurią ko
mersantai, su kuriais teko man
kalbėtis, vadina visai laimin
ga. Na, žinoma, rizika kaip vi
sados ir čia yra: gal laivas
nuskęs, gal koks sumišimas ne
duos to visa išnaudoti. Ale
prieš tai nieko nepapusi. Im
kime dar geležies" lovas. Jų,
rodos, apie keletas tūkstančių,
po 2—3V«> dolierius. Juk geležį
pardavu s toksai pirkinys apsi
mokės su dideliu pelnu. Argi
geležies svaras
(vežimams
kaustyt, akečvirbaliams, vi
nims, ir kt.) dabar Lietuvoj

Amerika nepakenčia, kad kas
ją vadintų tirane i r nede
mokratiškumą matytų jos val
džios. Dėlto tie amerikiečiai,
kurie mintija, kad policijantas
yra valdininkas, negali rą^miai mintyti ir šnekėti apie
Bostono streiką.

Tai-gi Amerikoje ir Anglijo
je miestai yra privatinių žmo
nių privatinėmis, nors didelė
mis draugijomis. Policijantai
yra tų draugijų samdininkai
ir turi teisę dėtis į unijas,
streikuoti ir naudotis kitomis
darbininkų teisėmis.

Toliau jau kalbama apie at
sargumą su išleidimu 130
tūkstančių dolierių, surinktu
"Lietuvių Dienoj."
Taigi, perskaitęs D-ro. J. J.
Bielskio straipsnelį, nuėjau
pas inž. T. Naruševičių (Pa
ris, Rue Bayard 24), kuris
veda tuos dalykus, ir jis man
dokumentais parodė, kad su
tais pirkiniais štai kaip yra.
Tiesa, chirurgijos dalyku,
vaistų yra nupirkta daug. Tie
sa, kad jų visų vienais metais
gal ir nesunaudos Lietuva. Bet
pasirodo,
kad
komercijos
žvilgsniu tos visos partijos nu
pirktos gerai. Amerikiečiai
pardavė kaip Lietuvai, taip

nevertas 1—l1/* markės?*) Iš
kitos pusės, stokuojant žmo
nių, stokuojant pinigų, esant
konkurencijai (Praneija viską
pati kėsinosi nupirkt nuo Amerikos), ar-gi jus manote,
kad galima buvo prie tokių
milžiniškų pirkinių turėti jė
gų atsidėjus pasirinkti kiek
vieną daiktą, kas tinka ir kas
netinka. Čia reikėjo su pro
tu einant skubintis ir skubin
tis, nes kitaip nieko negausi.
Na, tolymesnis laikas, tikiuosi,
pilnai tuos žnmnes, kurie tą
milžinų darbą atliks, išteisins
ir prie bepročių nepriskaitys.
Štai dar kaikurių daiktų kai
nos:
Matrasų užvalkalai 1 dol. 12
centų; •
Geležies lovos, 2.10, 2.80, 3.50
dol.;
Marškiniai 95 centai;
Kaldra 1.75, 2.80;
Pagalvių
užvalkalas
19
centų.
Pirmutinis laivas "Karpathos" su apie 4,000 tonų mūsų
pirkinių rytoj (l.IX) iškeliau
ja, neužilgio pradės krauti ki
tą laivą, toliau dar kitą. Kiek
laivų bus, dar nežinia, nes ne
visi vagonai atėjo. Tai Apveizdos tokia čia atsitiko Lie
tuvai dovana, kurią praleisti
butų didelis " g r i e k a s " . Tie
sa, gali pavadint tokių milži
nišką operaciją beprotiška, nes
pradėta ji labai mažomis pa
jėgomis. Bet darbas eina gerai.
Tai-gi tos pajėgos darbą ap
gali. Tik, meldžiamieji, netruk
dykite to darbo, berašinėdami nebūtus daiktus ir keldami
miniose nepasitikėjimą.' Ir be
tų klinčių tie " t ū l i žmonės"
Paryžiuje turi ant savo gaivu
gana lupesnių ir vos juos pa
kelia. Jeigu vieni kitų darbus
ardysime, tada, suprantama,
galime susilaukt visai negeisti
nų pasekmių.

NAPOLEONAS I IR ŠV.
Prancūzijos ciesorius, Napo
leonas I, pasiekė augščiausio
savo galybės ir garbės laipsnio.
Vieną dieną, apsiaustas savo
generolais, girdėjo kaip jie pri
mindavo
svarbiausias
ir
laimingiausias savo gyvenimo
dienas. Tylėdamas klausėsi cie
sorius jų kalbos, o paskui, stai
ga pertraukdamas jiems kalbą,
paklausė: " A r žinote kokia
yra gražiausia mano gyvenime
diena?" VJ vairus buvo atsaky
mai, nes Napoleono gyvenime
buvo daug dienų, kuriose pra
garsėjo didele garbe. Vieni pri
minė mūšį prie Marengo, ant
rieji prie Austerlitz, kiti kalbė
jo apie pergales Afrikoje, o
dar kiti prie Wagram. Buvo ir
tokių, kurie sakė, kad jo karonacijos diena buvo gražiausia
diena jo gyvenime.
"Niekas neatspėjote," tarė
ciesorius. "Gražiausia mano
gyveninio diena buvo pirmos
mano Komunijos diena." Tokį
atsakymą generolai priėmė su
nusišypsojimu ir netikėjimu.
Tiktai vienas generolas užsi
mąstė giliai ir buvo labai suju
dintas : buvo tai generolas Drouot (Druo). Napoleonas padė
jo jam ranką ant peties ir t a r ė :
"Labai gerai Drouot; labai ge
rai, mano narsus kareivi. Lai
mingu jaučiuosi, kad mane su
pratai."
Ir tas vyras, negirdėtos sa
vo laimės dienomis, pasiekęs
augščiausiojo savo galybės ir
garbės laipsnio, neužmiršo apie
savo pirmos Komunijos dieną
ir dar skaitė ja gražiausia ir
laimingiausia savo amžiuje.
Neužmiršo apie ją nei savo {pa
žeminimo ir nelaimės laike1.
Kuomet ištremtas ant salos šv.
Elenos pajuto, kad paskuti nėji jo gyvenimo valanda ateina,
prisiminė sau apie Dievą, kurį
garbino nuo mažumos, bet kurį
buvo užmiršęs galybės laikais
ir meldė Jį, idant, kaip jį laimi
no pirmos šv. Komunijos die
noje, taip palaimintų mirties
valandoje. Prieš savo mirtį su
rinko apie save visus savo iš
trėmimo
draugus,
pasakė
jiems, kad nori mirti RymoKatalikų Bažnyčios prieglob
styje ir priėmė šv. Sakramen
tus su dievotumu, pilnu tikėji
mu. Paskui skaitė save laimin
gu, kad Dievas iš begalinės sa
vo meilės davė jam išganingą
mokslą priešingumuose ir atsa
kantį laiką, kad galėtų pažiū
rėti i save ir daryti atgaila už
savo prasikaltimus.

Vienoje Sabandijos maudyk
lių vietoje tapo pašauktas
prancūzų vyskupas prie mirš
tančio ligonio. Buvo tai duktė
vieno garbingojo generolo iš
Napoleono I laikų. Mirštančio
ji tokius parodė gilaus tikėji
mo ženklus, kad vyskupas susi
graudino. " K a s tave išmokė ti
kėjimo?" paklausė vyskupas.
" P o Dievui," atsakė ligonė,
" e s u dėkinga už tai ciesoriui
Napoleonui. Gyvenau su savo
šeimyna ant šv. Elenos salos.
Vieną dieną, būdama dešimties
metų, sutikau nelaimingą cie
sorių. Jis tarė man: 'Mano vait-

ke! Tau gresia šiame pasauly
je didelis pavojus; ar sugebėsi
jam pasipriešinti, jei neapsi
šarvosi tikėjimu! Bet kas gali
tave pamokyti tikėjimo daly
kų ? Tavo tėvas neturi nei jokio'
tikėjimo, o tavo motina dar ma
žiaus. Todėl jų priedermę aš
ant savęs imu; ateik rytoj pas
mane, aš tave pamokinsiu.'
Pradėjau vaikščioti po du kar
tu į savaitę su katekizmu pas
ciesorių. Kuomet turėjau try
lika metų, tarė ciesorius: 'Na,
mano vaike, esi, kaip man ro
dos, užtektinai pamokyta; da
bar yra laikas tikrai pagalvoti
apie pirmąją Komuniją. Pasi
rūpinsiu parsikviesti kunigų,
iš Prancūzijos, kad jis prireng
tų tave prie pirmos Komuni
jos, o mane prie mirties. " I r
taip p a d a r ė . "
M.
J A U NUSIBODO.
Blusonių Katriutė pyko ant
savo mamos, kad jai dar nepavelina su vaikinais vaikščioti, o
pagal i aus jau jai norėtųsi ir iš
tekėti. Sėdi prie lango ir mąsto
sau viena, kaip čia mamą įtikrinti, kad jos rūsti valia su
minkštėtų ir jai pavelytų liue
sai su vaikinais pavaikščioti, o
pagaliaus ir ištekėti. Pamąs
čius ir sako:

Savo rašinio pabaigoj noriu
dar priminti, kad Lietuvoj da
"Mamaitė, ar-gi iš teisybės
bar gana didelė šiltiniu ir kitų
aš turėsiu likti sena mergina ir
ligų epidemija, kad kovai su li
paskui visi mane vadins sen
gomis nepritenka reikalingų
merge?"
vaistų, skalbinių, muilo, lovų,
meblių ir visokių intaisų. Tik
" K a i p tai, dukrelė? Ar-gi
per tris mėnesius, pagal laik
manai taip greitai pasenti, vos
raštį "Ganytoją," vienų kuni
tik dar suėjus 17 metų savo am
gų Žemaičių vyskupijoj pasi
žiaus : jug dar reikėtų mergai
mirė 16, daugiu-daugiausia
te vadinties."
užsikrečiamomis ligomis. Dak
"Mamaite. . . Ar-gi tai neil
tarų ir-gi nemažai pražuvo.
gas laikas per 17 metų laukus
Tai-gi tas transportas vais
būti neištekėjusia?". ..
tų, skalbinių ir intaisų, kurie
" J a u neturiu ką t a r t i , " at
gabenasi iš Prancijos Lietu
sakė motina.
von, turi labai svarbią rolę at
J. V. Kovas.
likti kovoje su epidemijomis,
nekalbant jau apie armijos aprėdymą. Tat, dar kartą galima
BIZNIERIAI G A R S I N K I T E S
melste-melsti visų, nekenki
"DRAUGE."
te**) reikalui, paremkite kiek
galėdami jį, nes kitaip viens į
kitą besišaudydami kaip tik ^ i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 * 1111 r 111111111111111^
pataikysime Lietuvai kur apie 1
KĄ TIK IŠĖJO LIETUVIŲ PASAULIN
1
širdį.
Tada gailėsimės, .versime
kits ant kito bėdą, bet bus per|
Nauja, Puiki Knygelė Begalo Žingeidi
1
vėlu.
Kaina Su apdarais 75c. be apd. 45c.
i
D-ras. K. Grinius. |

Tečiaus Anglijoje ir Ameri
Kaikam ta tvarka išrodo
koje policijantai nėra valdipavojingu. Policijos darbas
ninkai.Tose dviejose šalyse mie
yra tokis, kad jį pertraukus
stas skaitosi privatė draugija,
visa viešpatija gali apsirgti
o policijantas yra tos draugi
mirtinai. Paliovus veikti pa Paryžiuj, 31-VIII-1919.
jos samdytas jos tikslam s žmodoriai organizuotai policijos
*) Pasakoja, kad dabar ge
gus.Nuo 12 iki 17 šimtmečio vi
jiegai, gali jos vietą pagriebti ležies svaras Lietuvoje 3 rub
sos vakarų Europos miestai
organizuota vagių jiega. Tada liai (6 markes arba 6 auksi
skaitėsi arba savystovėmis^režūtų visa civilizacija.
nai.)
spubkomis, kaip Venecija, Ge**) Juk nereikia, rodos, pa
neva, Hamburgas, Bremenas,
Iš to matyt, kad policijos
Liubeck'as, arba privatinėmis darbas nėra patarnavimas pri aiškinimų, kad Dr. J. J. Biel
draugijomis.
Tat vadinosi vatinei draugijai, o yra tau skio rašinį kai-kurie taip su
p r a s : "neduokite pinigų tiems
miestų laisvė.
tos neprigulmybei reikalingas
tikslams Paryžiuj esantiems
Aštuonioliktame šimte metų viešpatijos veiksmas. Tai-gi
lietuviams!'' Na, o kas ten be
buvo madoje taip vadinamas galima tikėtis, kad Anglijos
pinigų išeis, ir-gi suprantama:
apšviestas absoliutizmas. Juo- ir Suvienytų Valstijų parla
tie pirkiniai Lietuvon nedaeis.
mi prisidengdami karaliai į mentai neilgai trukę išduos į
O kas tada kaltas? Ir kas per
traukė miestus į viešpatijų Į statymus, pavedančius polici- nauda kaltininko^ieškoti ? Ar-gi
or^amzacijas, o valdžią ant ją į valstijos rankas. Tada po nesuprantate ?
policijos visoje viešpatijoje su licijantai neturės teisės strei
ėmė į savo rankas. Ta^ miestų kuoti, nes bus valdininkais.
RED. ATSAKYMAI.
laisvės susiaurinimas nepa Tą patį padarys su geležinke
Vargdieniui, Cleveland, O.
siekė Anglijos, nes ten jau liais, telegrafais, o gal ir tele
Žinutė apie papildytą miške
buvo stipras parlamentas; ne fonais bei gatvekariais.
žmogžudystę yra pasenus, to
galėjo pasiekti nei Amerikos,
Kol
kas
visos
tos
darbininkų
dėl l netalpinam.
Laukiame
nes aštuonioliktame šimte me
tų Amerika tik įgijo savo ne- rųšys yra privatiniai samdi naujų žinučių iš Tamstos koloprigulmybę.
ninkai ir turi teisę streikuoti.' nijos.
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|
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"MEILES GALYBE"

I

Vertė iš Anglų kalbo s Kun. J. F. Jonaitis Ex-Leitenan- 1
tas ir Kapelionas
=

|
Užsisakymus ir pinigus siųskite sekančiu adresu:
I
I
J. V7ILTRAKIS,
I
| 3832 Fulton St.
Chicago, IU. |
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiniHumi

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
taip ir dabar

|

f

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
meldžiame kreiptis pas:
N

J. Schnitzer State Bank

141 Washington Street,

New York, N, Y.

\

Ketvirtadienis, nigs. 18 1919

DRAUGAS
!»»»»—M

Lietuv

ROCKFORD, ILL.
Iš Rockfordo lietuvių katalikų
judėjimo.

APSISAUGOJIMAS
NUO REUMATIZMO.

PAIEŠKOJIMAI.
1

S. D. LACHAWICZ

Uždirbk
$

"•' '."'TT-V''""?^

35 iki $ 50

Pastarame laike, kada orai
būna drėgni ir lietingi, daugu
DETROIT, MICH.
Tais pačiais 1915 m., pribu- Sulaukus naujo klebono, gerb. ma pradeda jausties gavę reu
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau
bus iš Clevelando p. K. Štaupui kun. V, Slavyno, parapijonai matizme, nes jaučia skaudulius
jami visuomet, jie turi trumpas v a 
landas ir lengva darbą.
ir A. S. Daunorai, buvo suor pradėjo labiau bruzdėti, imda- visame kūne. Pajutęs tai kožWest Side.
Mes galime jus išmokyti šio darbo
ganizuota L. Vyrių kuopa. mies didesnio darbo. Kitai}) ir nas pradeda stengtie s prašaliu
j trumpa laika dienomis ar vakarais,
už maža kaina.
Specijalis skyrius
Rugsėjo 13 d. 8. L R.-K. A. Kuopa iš sykio gražiai gyvavo, būti negali, nes mųs klebonas ti šitą skaudulį.
mokinimo
ant
siuvamu
P o w e r mašlMedicina sako, kad reuma-30 kuopa surengė vakarą 1. A. bet apleidus Akroną pp. Dau patsai dirba, kir!: tiktai pajė
nų.
S. svetainėje aut 24-toa ir Mi norai ir Štaupui, kuopa pakri gia, ir kitus ragina prie darbo. tizirra's žmoguje pradeda rasMASTER SCH00L,
ehigan gatvių. Programą išpil ko, nes stoka buvo gabesnių Todėl ir dirbti visiems smagu. ties deki netyro skystimo, ka
J. F . Kasnit-ka. Perdėtinis
Lietuvys
Graborius
patarnauju,
do \ \ e s t Sidės jaunimo draugi nariu, kurie butų galėję orga Smagu ir dėlto, kad savo vado tras įsigauna į kraują. Supran
190 N. State Str.
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale m e l 
ja po vadovyste p. K. Šlapelio. nizuoti ir palaikyti jaunimą. vą matome pirmutinį prie dar tama, kuomet kraujas būna
K a m p . L a k e Gat. 4 lubos
džiu atsišaukti, o m a n o darbu busi
Buvo sulošta vienoje veikmėje Susidarius vyčių kuopai, tuoj bo. Jis prie pakėlimo mųs pa sugadintas netyru skystimu, l ' a i e š k a u savo vyro Vitoldo K a s - te užganėdinti.
veikalėlis "Kvailą supras, ak išdygo choras ir benas. Katali rapijos prisideda netik darbu, ir atsiranda skaudėjimas vi tanaucko paeinančio iš K a u n o redy- 2314 W. 23 PI. Chicago, 111. » ~ ~
bos, Gialavano miestelio. Keturi m e 
l i pažins." Visi lošėjai savo kai turėjo kuo pasidžiaugti, gi bet ir auka.
same kūne.
lai atgalios jis paliko m a n e su maža
Tel. Canal 2199.
DR. D. J. BAG0ČIUS
Keletas dienų atgal p. A. An Prašalinti šitą pavojingumų mergaite ir pabėgo j Gilberton, P e n roles gerai atliko. Buvo ir dek- laisvamaniai-raudonieji širdo
Lietuvis Gydytojas Ir
na. Jis daugiausia kalba lenkiškai.
lemacijų. Dekleiuavo p-lė Sla- iš pavydo; pradėjo įvairiais tanaitis užmanė surengti šei- galima saldainiais
Chirurgas
K
a
s
apie
jj
žinotu
malonėkite
pra
Partola,
•
**#
Ofisas
10900
So. Miehigan A v a
vinskiutė, moksleivis J. K. Me budais kenkti, bet visos jų pa įniiiinj išvažiavimą. Ačiū tam katrie išveja iš kraujo visus nešti sekančiu adresų:
Rezidencija 10731 So. Miehigan Av.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Rozalija Kastaiiauckienč.
Rcseland, 111.
užmanymui ir pasidarbavimui netyrumus, apsaugoja nuo to
dinis ir ponia B. Butrimienė. stangos ėjo ant vėjo.
Telefonas McKinley 6764
Telefonas rezidencijos ir ofiso
260 E. Main Str.
A m s t e r d a m , N. Y.
Paskui Jaunimo dr-jos choras
Pastarųjų trijų metų bėgyj ponios A. Misevičienės ir kitų lesnio suteršimo, sykiu p rašai iP u l l m a n 342.
G Y D O VISOKIAS LIGAS
Vai.:
9
ryto
iki 11 d.; 3 po pietų
3457 S o n t h W e s t e r n Boulevard
padainavo keletą
dainelių. Akronan atvyko keletas veik- moterių, taip-gi pp. T. Turaus- na visus kūne jaučiamus skau
iki
4;
6
iki
9 vakarą
Nsd.
P a i e š k a u bučerio darbininko, turi
Kampaa W. 3 5-tos gatvės
9 iki I I .
Programą užbaigė Lietuvos lių katalikų. Tuojau tapo su kio bei A. Antanaičio, išvažia dulius ir, kaip sakoma, kaulų mokėti kalbėti Angliškai Lietuviškai
?<•
ir Amerikos himnais.
tverta L. D. S. kuopa, Šv. Sta vimas įvyko nedėlioj, rugsėjo laužymą.
ir Lenkiškai. Atsišaukite tuojaus.
1835 Wabansia Ave.
Po programoj buvo šokiai. nislovo dr-ja, o pastaruoju lai 14 d. po pietų p. V. Misliuno Saldainiai Partola yra didžia
name.
Svečių
suvažiavo
keli
de
Telefonas Htimboltlt 6499
Publikos atsilankė apie 8(K). ku atgijo ir apsilpusi veikime
usias
priešais
visų
nešvarumų,
Dar pirmą sykį Detroite i va vyėių kuopa, taip kad šiandie sėt kai. Pietus buvo pagaminti katrie dasigauna į kraują ir ji
LIETUVIS
karą tiek susirinko žmonių. vėl gražiai gyvuoja ir veikia. iš šiltų užkandžių, taip kad to pagadina, padaro netyrą. To
GYDYTOJAS O I C H I R U R G A S
ANT PARDAVIMO.
GYDYTOJAS f It C H I R U R G A S
4712 So. Ashland Ave.
kius
ne
bile
kokioj
restauraci
Pelno S. L. R.-K. A. 230 kp. li Dabartiniu laiku akronieėiai
1757
W.
47tb
St.,
Chicago,
111.
P b o n e Drover 7042
dėl Partola pasirodo geriau Ant pardavimo, puikj gražj rezi
Ofiso Telefoną* Boulevard 100
netik kad patys veikia,bet gan joj būtum galėjęs gauti, kaip
ko apie 3(X) doL
Cicero Office
sias draugas žmonių, katrie dencija N (i kambariais, šiltų v a n 
N a m ų Telefonas Seeley 420
kurie
išsitarė.
Vakariene
buvo
4847
W. 14-th S t
denili šildoma, gpazas elektra, "launTame vakare neapsieita ir na paramos iš kitų kolonijų ka šalta ir svečiai ją valgė ant kie serga reumatizmu.
P h o n e Cicero SS
dry" apačioj — basetnentas augštas,
vanos ir kiti moderniški įtaisymai,
Rezidencija 3336 W. 6 8 - t h SC
be liūdno atsitikimo: vienos talikų ir jeigu kas pabando mo, ant pievos. Laike pietų ir
vydus visas balto aržuolo. Atsišau
Tuos,
katrie
neserga
reuma
Pftone Prospect 8585
veikimui
koją
pa
kite
merginos pražuvo brangus kal tam
Tel. Drover 7042 {
vakarienės prie stalų patarna tizmu, Partola apsaugoja nuo
5038 S. W i n c h c s t e r Ave.
niomis. Jeigu nėra pavogtas. kišti, tai tas labai apsi
vo p-lė M. Žebrauskaitė.
jo, gi tie, kurie turi reuma
tai radusis prašomas atnešti po rinka. Vyžiai stipriai susi
LIETUVIS DENTISTAS
Vakariene bevalgant, p. A. tizmą, palengvins skausmus Parsiduoda naujas automobilius —
sekančiu adresu: 381 VVestmiu-1organizavę, veikimas ir darbas
Valandcn:
s'jo 9 ryto iki 9 vak.
Telefonas P u l l m a n 60
Hupmobile lJHli modelio 5 p a s a / i c Antanavičiui užsiminus, ar kas ačiū išvalymui organizmo.
N
e
d
ė
l
i
o
m
i
s
pagal
sutarimą
kelia ir žadina kitus lietuvius
ster, Detroit, Mieli.
rių visai pigiai, nauji tires priimu Li
DR. W. A. MAJOR
nepaaukotų parapijos reika
4713 SO. A S H L A N D
AVENTEj
Partola
rekomenduojąs!
ir
GYDYTOJAS I R
berty
bondsus
u
i
pilna
preke.
At.siprie
susipratimo.
Prie
vy
Medelis.
arti 47-tos Gatvės
CHIRURGAS
lams, aukojo sekančios ypatos: parsiduoda didelėse dėžutėse šaukit kuogreičiausio, nuo 4 iki S
ėių priklauso ir keletas veiklių
Ofisas 11719 Miehigan A v e .
K
Kun. Y. Slavynas $20.
po l dol. kožna; vieno s dėžutės vakare.
i
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
moksleivių, k. t. pp, K. Šalis,
CLEVELAND, OHIO.
2 po pietų — C:30 iki 3:30 vakare.
Po
1
dol.:
F.
Krikščiūnas,
B.
Chicago,
lll.
5437
S.
Ilobcy
S(r.
užtenka per tris mėnesius vi
M. Kirvelis. Vyėių kuopos pir
Nedėliorais nuo 10 iki 11 išryto
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
Talkinąs, F. Vaivada, F.^Jau- sai šeimynai
mininku
yra
p-lė
V.
Jonušaitė,
Po numeriu 2133 ant Oregon
L I E T U V I S A K I Ų SPECIALISTAS
kauskas, J. Digris, J. Snečkus,
A \ T PARDAVIMO.
nesenai
atvykusi
iš
Lietuvos,
K
o
m i eiti p a s sve
Dėžutė
Partola
privalo
rasgatvės lietuvis parvažiavęs iš
t i n i l . U K - i u s Ir I I K I K.
Bičiušas,
J.
Burokas,
C.
M e d i n i s n a m a s 5 k a m b a r i u , ha.se- k e t i il:iu:;.;! U. BlfPittsburgho, Pa. parsivežė tris I aiirusi mokvtojos mokslą Pet- Skrabutėnas, M. Žebrauskiutė, ties kožnoje lietuviškoje Šei tnentas 7 pėdų cementinis, grindis /..Uiiinu.i.ju
A k i •
Ir t r i s i n c a i
mynoje. Partola yra geriausius aržuollnės, g a s a s elektra Ir plovimui i* <• ii K u a k i n i>;iius.
kvortas degtinės. Norėdamas rograde. P-as K. štaupas va
h ' i m i «'.si in-1 VUO.1.
Lazdauskas,
A.
Masinauskis,
k u b i l a i , k a i n a $:^,250. A t s i š a u k i t e p a s .tMB,
skauila
i, aldraugas kaip suaugusių, tai]) s a v i n i n k ą :
moterims patikti, sumanė už dovauja muzikos srityje. Taip
Gydytojas, Chirurgas,
v;i a i h a Kalv a š u 
A.
Antanaitis,
F.
Turauskis.
le H s
važiuojant
Akušeris.
gi
pažymėti
reikia
p.
A.
Zaliair vaiku.
landyti joms. Išsigėręs pats
gatvekauiu, krei
0821 S. ( n i n p b c l l - \ \ e .
1920 So. Halsted St., Chicago.
vos akya B I b» Ui
i
F.
Petrošius
75c.
ti keblumai. VpaKalba lietuviškai, latviškai ir
stikliuką, užtundino ir mote duoiij, J. Raiką, J. Draski ii*
t :li'4.i ii o m a a l 
Užsakymai turi būti adreKitos
smulkiomis.
rusiškai.
ki c i p l a ina i \ ' a i rims. Išsigėru- po stikliuką, kitus.
k u s biutUK °>ua m o
10
— 12 ryto; C — f
Miojami taip:
Viso suaukota $'38.2.").
kyklon.
P.ttariL.
R.
K.
LABDARINGOS
SĄ
Te! C a n a l 4 3«7
i
n
a
s
11
y
k
;»
i.
V
a

vakare
.Manoma,
kad
neužilgo
atsituojau visi krito ant žemės Ii u
l a n d o s n u o 11 r y 
Nuo išvažiavimo liko $l!U)S.
GOS
CENTRO
VALDYBA:
APTIEKA
PARTOSA,
t o iK'i 8 v a i . v a l c a r n . N e d a l i o m i s n u o 9 iki 1
negyvi. Kitas vyras, niatyda- darvs vakariniai kursai. Fatarlio Įiiot. Telefoaaa Drevor yr,i;o.
Viso labo $:>8.2:5.
160
Second
Avenue,
mas tai, sugriebė visą degtinę tina akronieėianis pasinaudoti
Jeigu butų kame kokia klai New York, N. Y., Dept. L. 4.
Dva. vad. kun. 1. Albayieius 1553 W. 47th St. ir Ashland Av. « » « - » - I
ir nubėgo į artimą policijos ta proga, nes mokslas yra rei da, malonėsit pranešti šiuo ad
Ties Oppcnhchner krautuve.
717 W. 18th St., Chicago, 111.
(37)
stoti. Pribuvus policija "pasi kalingiausias kiekvienam žmo resu: Petras Turauskis, 1510—
Pinu. A. Nausėda, 1C58 Wabangėrusias*' nugabeno i Lake gui.
IStb ave., Koekl'ord, 111.
sia Ave.. Chicago, 111.
3109 So. Morgan Street
'
—
- - - 1 - - 1 - 1 ~
|
Parapijos reikalai geryn ei
Side ligonbutj, kame už kelių
Nutarta
atsišaukti
i
visas
liePinigai palieka pas mane kol
DR.
I.
E.
MAKARAS
Vicc-pirm. F. Veryga, 4539 So.
CHICAGO, ILLINOIS
valandų visi mirė.
na. Kartais kad ir iškyla kokie bus galima perduoti parapijos tuviškas draugijas, kad visos
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas
Y a r d s 5032
Marshfield Ave, Chicago, 111.
Ofisas: 1741 W. 4 7 t h Street
J
nesmagumai,
bet
kur
jų
nėra.
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
Šitas atsitikimas gal paska
prisidėtų prie to vakaro. Nu
iždininkui.
Nut. rast. Jonas Purtokas, 443'. Valandos: 9 : 3 0 ^ 1 2 . 3—5 ir 7—8.
5 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o Telefonas: Boulevard 3480.
tina mus miestą aštriau prižiū Su laiku gal pavyks ir tuos ne
tarta
mokytis
dainų
bei
rengti
mis
nuo 5 iki S vai. vakare.
So. Fairfield'Ave., Chicago, 111.
Rezidencija:
4515 So. W o o d S t
Širdinga ačiū tariu visiems
rceziaenci
smagumus
prašalinti.
Telefonas:
Yards
723.
rėti uždarytus salimais, nes
kitokias pramogas. Taip-gi nu
Tel*
Fin. rast. Alex Dargis, 726 W.
dalyvavusiems
išvažiavime,
"ii
Balandėlis.
dabar daugelis saliunininkų
tarta
prisidėti
auka
prie
nupir
18th St., Chicago, 111.
taip-gi aukotojams; moterims,
kimo
ir
įteikimo
auksinio.kardo
nuodina žmones. Daugelis pa
lžd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 { ^ • • • i > » » » Į ^ # — w w > — o a * * * — O * J Į
pasidarbavusioms pagaminime
KENOSHA.
WIS.
tys daro degtinę ir pardavinė
valgiu, ir p-lei Žebrauskailei generolui Žukauskui. Susirin W. Mj>»'auette 11d., Chicago, 111.
kimus nutarta laikyti kas antrą
ja po 30c stikliuką.
už
patarnavimą.
Iždo Globėjai:
Šiuomi
pranešu
"
B
i
r
u
t
ė
s
"
utarninką,
kadangi
ketvergais
Praktikuoja 27 metai
Šitas atsitikimas podraug
Lietuvii Advokatas
Beje, reikia nepamiršti, kad
Kun. I. Albavičius, 717W. IStb
dr-jos
nariams,
jog
metinis
su
Ofisas 3149 So. Morgan S t
yra bažnytinio choro repetici
gal dar atvers akis nevienai n
Attorney
at
Law
ponia
A.
Misevičienė
ir
p-lė
Al.
St.,
Chicago,
111.
K
e
r t ė 3 2 - r o St.,
Csicago, HL
105 W Monroe, Cor. Clark St.
mėgstančiam tą smarvę-n au si linkimas bus rugsėjo 21 d., Žebrauskaitė, nors čionai yra jos.
SPECIJALISTAS
Juoz. Kupšis, 4430, So. Maple- R o o m 120 7,
Tel. Central 220
paprastoje
vietoje
ir
laike.
Tai
Moteriškų,
Vyriškų, taipgi c h r o 
Kviečiu Melrose Parko jau wood Ave, Chicago, 111.
dus. Laikas mums, lietuviams,
CHICAGO, ILLINOIS
užaugusios,
bet
bene
bus
tiktai
niškų
ligų.
susiprasti ir nemėtyti pinigų gi visi turi atsilankyti ir naujų vienos iš prakilniausių ir darb nimą atsilankyti i kuopos su
OFISO
V
A
L
A
N
D
O
S : N u o 8 ryto
G j v . : 8112 So. Halsted Street
narių
atsivesti.
Direktoriai:
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, n u o 7
T c l c f o n a j Yard* 2890
ant nuoriu. Keikalų mes turime
ščiausiu moterių ir mergeliu, sirinkimus ir patapti nariais.
iki 8 valandai vakare.
Prof. kun. Pr. Bučys, 2034 W.
A. Kvedaras, prot. rast., Kaip tėvynės, taip ir parapijos
N e d ė l i o m i s nuo 9 iki 2 po piet
dabar labai daug. Sunaudoki
Telefonas Yards 687
Nesenai sugrįžęs iš Suv. Vai. Marąuctte 11d., Chicago, 111.
921 Jenne St..
me tuos centus prakilniems tik
labui jos nesigaili savo pasi
j
kariuomenės p. Pr. Strzyneckis
Kun. Ign. Albavičius, 717 W.
Kenosha, Uis:.
slams—kovai už Lietuvos lais
darbavimo, dar ir kitus paragi
sn j). P, Metrikiu užsidėjo čia 18th St., Chicago, 111.
vę.
Vargdienis.
na. Žinoma, kada jos darbuo
PITTSTON, PA.
Kun. F. Kudirka, 1644 Wabanjasi, tai turi nemažai neprie auksiniu daiktų krautuvę. P-as
Strzyneckis
yra
ir
optometrisia Ave., Chicago, 111.
JOSEPH C. W0L0N
lankumo nukentėti.
AKRON, OHIO.
kas.
Abu
yra
stambus
veikėjai
Tūlas laikas tani atgal mūsų
Lietuvis Advokatas
Alex Dargis, 726 W. 18th St.,
Kelios dienos atgal, viena jaunimo dirvoj. Tikimasi, kad
29 SO. LA SALI.E S T R E E T
kolonijoj buvo sumanyta su
Lietuviai veikia.
moteris užklausė manęs, delko dabar mus kuopa paliks viena Chicago, 111.
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 87
rengti iškilmingas pokylis arba
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Ant.
Nausėda,
1658
Wabansia
aš gerbiu p-lę M. Žebrauskai iš veikliausiu kuopų. Būnant p.
Tel. R o c k w e l l (5998
banketas kareiviams, kada suCHICAGO, ILL.
Keletas metų atgal Akrone
tė:' Sako: " i r mano dukrelės Strzyneekiui kariuomenėj, p. Ave, Chicago, 111.
grįž namon iš Suv. Vai. kariuo
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maplešnibšdėjo kone vieni raudonie
eina prie choro giedoti ir dau Met rikis gyveno Cliieagoj ir
menės.
wood Ave, Chicago, 111.
giau mergelių." Taip, motinė mokinosi ant optometristo.
ji. Kad ir buvo katalikų, nega
Susitvėrusi tam tikslui ko lė, bet ar visos tos mergelės
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn
IiillIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIiUIIIIIIIIIIIIIIIHII
lėjo daug ką nuveikti: truko
Vytis.
misija sutarė tam pokyliui pa prisideda prie kokio nors kito
Ave, Chicago, 111.
Resid. 933 So. A s n l a n d BĮ v. Chicago
vadovų. Šv. Juozapo dr-ja nors
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield
skirti rugsėjo 24 dieną ir dar prakilnaus darbo ? Ar dirba pa
Telefosas H ay mark et 3544
Dabar yra p a t v i r f n t o a Ir varto
pusėtinai gyvavo, bet laisva
j
a
m
o
s
daugrumos
lietuvių,
kurie
graAve, Chicago, 111.
bas buvo varomas, kad koge- čios ir ar kitus paragina?
jija koncertiną ir augštal rekomen
maniai jos vadeles turėjo. Tik
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash- d u o j a m a kaipo geriausia koncertiną
riausia prisirengti. Bet štai su
Motinėlės, paraginkite savo
padaryta Suvienytose Valstijose Aper didelį vargą katalikams
tcnaw Ave, Chicago, 111.
Rusas gydytojas ir chirurgas
merike.
Mes g a l i m e jas parūpinti
žinome, kad rugsėjo 24 d. nega dukreles prie didesnio darbo,
s^rgBnT^TOTrrora.^.* •
pavykdavo kur nors laimėti ir
a u g š t o arba žemo tono.
Specijalistas Moteriškų, Vyrišky
Juoz.
J.
Elias,
4600
So.
Wood
li Įvykti virš minėt a s pokylis, tada mes galėsime daug dau P o valgiui neužmiršk, k a d g e r i a u 
Reikalaukite katalogo, kur] išsiun
Vaikų ir visų chroniškų ligų
laisvamaniai būdavo suvaryti
St.,
Chicago,
111.
č
l
a
m e dykai.
sias
vaistas
t
a
v
o
skilviui
yra
E
A
T
O
kadangi per klaidą buvo paža giau nuveikti.
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
į kampą.
NIC.
Prašalina visus n e s m a g u m u s
Boleslovas Sekleckis, 3427 Audėta ritami svetainė, kuri buvo
Telefosas Drover 9693
Petras Turauskis. suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei burm Ave., Chicago, 111.
6E0R6I
&
VITAK
MUSIC
GO.
1915 m. Šv. Juozapo dr-ja kitų jau pirmiau paimta ant
V
A
L
A
N D A S : 10—11 ryto 2—8 po
k i a p a m ė g i n t i vieną.
Parduodama
1540 W . 47th St.,
Chicago, Dl. pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 d.
Anastazas
Valančius,
1442
So.
buvo surengusį pirmą vakarę. tos dienos. Tai-gi esame pri
paL visus aptiekorius.
MELROSE
PARK,
ILL.
49th Ave, Cicero, 111.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai
Clevelando vyčiai išpildė pro versti perkelti pokylį ant rug
gramą. To nuovykio dėlei keli sėjo 2<> d.
Utarninke, rugsėjo 10 d. ita
REIKALAUJA
laisvamaniai, negalėdami t 0 pa
Kareiviai, kurie gavote tikie- lų bažnytinėj s ve t., L. Vyčių 22
kęsti, apleido dr-ją. Taip atsi
tus, meldžiami rengties ant kuopa laikė mėnesinį susirin
REIKALINGI.
tiko dėlto, kad iulą laiką Šv.
P e r k a n t i e m s s e n u s n a m u s ir statantiems naujus, m e s skoliname
rugsėjo 25 d., nes padaryta kimą. Nors vasaros laiku čia
Komodų (cabinet) dirbėjai,
Juozapo dr-joj daug darbavosi
pinigus ant labai lengrvų išlygų. B e jokių iškaščių.
ADVOKATAS
klaida kitaip negali būti atitai vyčiai buvo paliovę veikti, bet gera užmokestis,
P i l n a s informacijas g a l i m a gauti k a s Pirmadienį nuo 7:30 vai.
pastovus
.1. J. Čižas, kuris netik kad
Veda Bilas Visuose Teismuos*
vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place
syta.
dabar, orui atvėsus, pradeda darbas. Klauskite Fred Barir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą,.
draugijoj velkė, bet kartais dar
Ofisas DidmlestyJ;
Taip-pat meldžiame svečių, ma vėl veiktj. Šiame susirinki nickel •
ir aukų Tautos Kondan surink
69 W. W A S H I N G T O N S T R E E T
kurie pasižadėjo dalyvauti ta me nutarta surengti pagerbimo v
davo, surengęs prakalbas. Nora
Kam baris 609
Roos Manufacturing Oo.
me vakare, pribūti vieną diene vakarėlį
lietuviams
karei
Tel. Central 647S
ir dabar dar laisvamaniai Šv.
1051
W.
16th
Str.
viams tarnavusiems Suvienytų
GjeenJmas, 812 W. SSrd S t
Jurgis Žakas, Pirm.,
P . Baltutis, Rast..
B. Sekleckis, Iždin.,
•Juozapo dr-joj šturmą uja, bet lę vėliau.
3 blokai į vakarus nuo
3827 Union A v e n u e .
3261 So. H a l s t e d St.
3425 Auburn Avenue.
Tel. Yards 4681
Valstijų
kariuomenėj.
Va
Su gilia pagarba.
intekmė jų žuuiai puola ir
Hal?ted Gatvės.
Rengimo Kouusija. karėlis bus su programų.
S 3 E
•*«••
s
greitu laiku neteks jeg1;-

[ savaitę

Dr.M.T.Strikol'is

Dr. S. Naikelis

Dr. C Z. Vezelis I

r

DR. LEO AVVOTIN

T

Dr* M. Stupnicki

4.

F. P. BRADCHUUS |

Dr. a M. GLASER

PEARL QUEEN
KONGERTINOS

ATONIC

DR. A. A. ROTH,

NEPAPRASTA PROGA

Lietuvos Vyčiy Building and
Loan Association
. - » -».i •<pw

V. W. RUTKAUSKAS

Ketvirtadienis, rūgs. 18 1919

DRAUGAS

« »• m » Į » » »

» » • » »

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS,

iŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
i

f
i

Kiekvienas kuris rengia baksą siuntimui į Lietuvą Pažystamams ir
Giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus:

!

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus.

I

IŠ TOWN OP LAKE.

ŽADAMAS P I G U S I R TIN-

I

^Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilifiiiliiiiiiiiiiilliiiiiiliiiiiiliiliilfiliilliiiiiiiiiiiii

KAMAS PATARNAVI-

Praeitą nedėlią vietos lab
Ketvirtadienis, rugsėjis 18 d.,
MAS
dariai turėjo nepaprastą su
gv. Juozapas Kup. Zofija.
Penktadienis, rugsėjis 19 d., Tik reikia, girdi, gatvekarius sirinkimą Sv. Kryžiaus para
1. Parašyk j Lil Įmaniau American Trading C'o., 6 \V. 48-th Str., New York City, ir gaus siuntimni reikalingas bilas ir ženk
Šv. Kvartalinė d. (pasninkas) paimti miesto nuosavybėn. pijinėje salėje.
lelius, kurie tik reikalingi. Prašyk po vieną visu kiekvienam baksui, kurj manai siusti- Dl tai nieko nereikia mokėti.
Tikslas šio susirinkimo buvo
Rugsėjo 9 dieną Cfaicagos
i
DARBININKAMS ĮSAKYTA miesto taryba turėjo speeijalį pasikalbėti apie parapijini ba2. Bakas didumas turi būti 3 pėdos ilguma, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos aukštumo iš lauko micniojant. (Jokių kitokio didumo
susirinkimą. Buvo sušauktas zarą. Kadangi mus parapijoje : baksų negalima siųsti be perkrovimo.) Baksas turi Imli padarytas iš lentų y> nrba ?,/\ r o n o storumo.
PASIRENGTI STREIgatvekarių reikalo. Susirinki toks dalykas pirmą kartą, tat
KAN.
:
3. Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audeklą — klejonka (panašiu i tą, kuris vartojamas stalą užtiesti).
me majoras Thompson padavė mums atrodo tiesiog nepapra
4. Dėk i baksą drabužius, ėeverykus ir visokius maisto dalykus, lik nedėk, mėsos ir kvietinių miltų. Tų dalykų negalima
pienus, kaip sumunieipalizuo- sta. Lab. Sąj. kuopa nors yra
Streiko komitetas veikia
dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės neperžiurėtos mėsos arba taukų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra
t'i gatvekarius. Nurodė to rei neturtinga ir pasiėmus užduotį
Pittsburge.
kalingumą. Taryba pienus pri našlaičius bei vargdienius šelp ! uždrausta išsiųsti i užrubežj.
Cbicagos apskrirto plieno ėmė ir pavedė juos transpnr- ti, teeinu nuo šio darbo neatsi j
f>. Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai nesikratytų n* neslankiotų.
sakė . Negalėdama kuo kitu
dirbtu vi u 150,000 darbiniu- taeijos komitetui.
G. Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar vėla baksą aplinkui, taip kad kuri nors lentelė nepasiliuosuotų.
prisidėti, išrinko darbininkus,
karna jau pranešta, kad jie tu- Taig majoro pienais visuomekurie žadėjo bazaro darbuoties,
7. Alydžiai ir gražiai išpildyk du raiteliu, kuriuos mes prisiunčiamo, ir priklijuok ant bakso patogioje vietoje. Numerius, ku
ri but pasirengę išeiti strei-'nė visai neužsiinteresavo. Nes
būtent: M. M iksai t ė, K. Slukšrie randasi ant tu rašteliu, taip-pat parašyk ant bakso, netoli priklijuotų raštelių.
kan rugsėjo 22 d., 6:00 rytomis sušaukiamo susirinkimo kilnaitė, A. Laurinskaitė, B. Aušjei ligi tos dienos neįvyks ko-j ko l>uv0 laukta. Miesto gyven8. Už ekspresą arba už freilu vežimą pats apmokėk iki NewYorko.
kalnaitė, S. Nutautienė, J.
kių nors svarbių atmainų.
j lojai lauke? kas bus pranešta šiaudvitienė, M. Šiauėiuvienas,
0. Neužmiršk išpildyti visas Iris (baltą, rausvą ir geltoną) siunlimo blanką ir visas tris išsiųsk tuojau sykiu su money orde
Unijų organizatoriai
eia, nauja apie miesto kovą prieš A. Damaską, P. Dorsa ir V.
riu ar Sakiu už siuntimą Į Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lietuvoje j vielą ir p. Jei per apsirikimą prisiųslumei perdaug pinigų,
tvirtina, jog streikas tikrai .kompanijas už atpiginimą va Galnaitė.
kas atliks, bus sugrąžinla. Jei neužteks, mes turėsime siusti bilą. kad primokėtume!. Prašome teisingai apskaitliuoti, kad nereikė
bus milžiniškas ir bus pakel- žinėjimo gatvekariais
Na, jeigu jau ši varginga
tų .mums bereikalo laiko gaišini i. Siusk 14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto bakso,
tas, jei plieno
korporacijos
i
Susirinkime tas klausimas draugijėlė atkreipė i tai ilomą,
direktorių pirmininkas Oary buvo paliestas tik tiek, kiek tai ką gi bekalbėti apie pašei10. .Mes priimsime ir mažus baksukus arba ir* rišulius — bundulus, bet juos turėsime perkrauti i baksus prieš siuntimą per
ligi paminėtos dienos atsisa- jis galėjo turėti sąryši su pa- pines moterų bei vvru draugimarias. Jei nori tokius rišulius siusti, taip-pat paženklink, kaip ir baksus. bet prisinsk po 18 rentų už kiekvieną svarą iškašėiams.
kys asmeniškai imsnuatyti su < i u ( ,tai s majoro pienais. Buvo jas. Jos tai jau i parapijos ple
11. Rašyk ėekj ar money orderj vardu Lithuanian Ameriean Trading Co.
unijų atstovai?
pasakyta,
kad
kompanijos čiu atvažiuos pilnais vežimais,
12. Adresuok laiškus ir siuntinius:
Vyriausias rengiamojo ge- daug pelnijasi
nuo žmonių. kaip Lietuvos ūkininkai rude
nyje j turgų.
Tyla.
neralio streiko komitetas turi Tai "u- viskas.
savo stovykla Pittsburge. Iš
Neužsiinteresavo žmonės pa
—
ten bus vedamas visas strei duotais pienais todėl, kad pa
IŠ TOVVN OF LAKE.
kas.
veržimas nuo kompanijų gat
Yra sumanymas, kad kaip vekariu gali užimti kelis meRugsėjo 7 d. Šv. Kryžiaus
nors d a r tą streiką sulaikyti. t u s jį t ( m v i s u j a i k u k o m p a _ parapijinėje svetainėje Tautos
Tuo tikslu Pittsburge š u v a - L j ^ tJ.l{]] ? m ] ž r a o n e s i r Kondo 39-tas skyrius laikė pa
Rekomenduojam, kad dėti drabužius ir čeverykus į baksus kuriuos norite siųsti. Nešiotos drapanos yra reika
žiave unijų atstovai.
prasta susirinkimą. Susirinkik n m t i s a u m jiy6nus.
lingos Lietuvoj, ir turi didesne verte už naujas Suvienytose Valstijose.
Kad streiką atidėti toles
Tad kad padidinti žmonių man nariu nedaug teatsilankė,
niam laikui, už tą darbuoja
i n< loma v imą, šiandie miesto lu t bėgantieji skyriaus reikalai ftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
ifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
si Amerikos Darbo Federaci
buvo
kotinkamiausia
apkalbėti
administracija skelbia, kokis
jos prezidentas Gompers. Pas
Išduota įvairiu komisijų ra- 11 lemonade
tai butų puikus gatvekariais
14.35 atrinkimas įvyks 3 vai. po pietarasis veikia sulig preziden
portai,
kurie
bus
verti
pažymė
patarnavimas, ji(> gatvekariai
tų, Šv. Jurgio parapijos sveViso.
to Wilson 0 nurodymų. Sako,
...$590.04
jimo.
Katalikų
Vienybės
V-to
pereitų
miesto nuosavybėn.
Moksleivis.
Išėmus išlaidas
$387.85 t a i n e 3 € reikia palaukti
sušaukiamos
skyriaus
raštininkas,
p-as
V.
Bet tasai "jei, dar labjans
AVashingtonan darbo ir kapi
Stancikas, pridavė $77.(N) iš Lieka pelno
žmones atšaldo.
$202.19
IŠ BRIGHTON PARKO.
talo konferencijos.
prakalbų pp. Mastausko ir (VsXe pažadėjimų laukia žmo
Už serijas.
nulio.
nės. Bet greito veikimo prieš
Šiandie, rugsėjo 1S d., 7:30
PLEČIASI PIKTADARYBĖS
Paskui
iš
vielinio
L.
Raudo
5
kp.
už
serijas.;...
kompanijas, kad veikiau at
$.>().< 1 v a | vakare, parapijos mokykMIESTE.
»»
nojo Kryžiaus rėmėju skvrio S » »
piginti varinėjimą. Tegu su'»•"- los kambarvj įvyks L. Vyčiu 3(1
atstovas, p as J. Brazauskis, 2
*» (it\
.
. . . .
. * •
v
kp.
susirinkimas.
Kviečiame
munieipalfeavimo pienų pro
M
Taip tvirtina policijos virsi
•»
»»
pranešė labai linksmią žinutę,
;^.72 visus narius atsilankyti.
cedūra bus vedama savo keliu.
ninkas.
kad jau Cbieagoje yra sutver
(ii atskiria] tegu bus veikiaValdyba.
$70.1)5
tas L. Raudonojo Kryžiaus rė
Cigaras burnoj ir veidas nukreiptas į sali nie
Policijos v i r š i n i n k e (iarri- " l a u ž "fP'Si"''™} važinėjimo. mėjų Apskritys ir kad į šitą
Komitetai:
IŠ TOWN OF LAKE.
A. Valančius,
yra
susispietę
ty, apsiginklavęs skaitlinėmis, Nes kuomet atpigs važinėji Apskriti
kados nepagelbsti telefono kalboj.
mas,
tuomet
žmonės
labjaus
J.
Petraitis.
tvirtina, kad svaigalų probibiRugsėjo 12 d. Šv. Kryžiaus
prakilnių dvasių bei gerų norų
ims
interesuoties
ir
tais
pie
parapijos salėje šv. Veronikos
cija Cbieagoje vietoje suma
a uienys, ypatingai valdyba išB. 3 kuopos iždininko
žinti piktadarybes dar lab nais ir kitokiais sumanymais. ri ikta iš įvairaus luomo t. y.
moterų ir mergaičių draugija
Dauguma telefono šaukimu yra daromi biznio
pranešimas.
laik<1
Gatvekariu
kompanija
su
jans anas praplečia.
Rugpjūčio mėnesyje buvo šisusirinkimą, kuriame da
ku: >gų. gydytojų, mirsiu, savireikale ir kalbos turėtu bizniškai būti at
laužė
su
miestu
padanrta
Jis sako, jog daug buvo de
lyvavo daug narių. Tarp kitko
nink } ir šiaip pasišventusių del tų ineigir
m 8
baisus tėvynės Cbieagos veikėjų.
dama vilties probibieijoje. Bet kontraktą. Pakelta
1.' Julijona Povilaitė
* draugija prisidėjo prie
liktos.
šauksmas.
Pranešta,
kad
mies
prohibieija apvylė žmones.
garbės narė
$100.00 Parapijos bazaro ir netuščioReiškia, dabar mūsų bran
tas
tuėluojaus
paimsiąs
kom
Apie tai policijos viršinin
| , n i s rankomis, bet su dešimke.
gus tėvynainiai suvažiavę į 2. S. Š. V. Jėzaus drauKalbant per telefoną visuomet reikia turėti
kas pranešė aną dieną kalbė panija už keteros.
gija metin. mok
25.00' ***** ^ < > s , . išrinkta barelis
Apskriti energijos vienas, ki
m
o
t
e
r
i
l)(M
Bet, matyt, kompanija žino tam priduos, mintimis pasida 3. Loto tikietu parduota
damas Electric Club susirin
3.00.
^
mergaičių, pasiburna arti prie telefono bet jo nedalipsjo, ką ji buvo dariusi. Nes lins ir viens pradės, kits padės 4. Br. Velickaitė, garbės
kime.
j darbuoti bazaro metu. Reikia
narė (lib. b o n d . ) . . . 50.001 pasakyti, kad mūsų draugija
Prie tos progos jis pažymė- šauksmas prieš ją kaip staiga draug toliau varys.
tant. Kalbant pomaželi ir aiškiai.
1 praeitais laikais buvo beatsijo, jog kovoti prieš piktada- buvo pakilęs, taip staiga apTyla.
\ i s o labo
$178.0 ) i j ( ^ a n t į n l l 0 kitii panašiuose užrybes miestui yra reikalinga rimo.
C. Centro kasos stovio rug manynuiose. Užtat nuo šiandie
turėti didesni s skaitlius poliei- i Ir šiandie mūsų miesto ^rIŠ LABDARYBĖS.
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
gerbiamosios narės stengkimės
sėjo 9 d., 1919 m.
jos. Su dabartiniu skaitliniu i, jbiamoji
administracija
jau
visuomet remti ir palaikyti
anot viršininko, nieko negali pasakoja apie busimus keptu; A. Labdaringos Sąjungos pik
1. Ant mortgage 5%
tautos ir Bažnyčios darbus, už
karvelius.
ma išdaryti.
iAduota
niko apyskaita.
• • • • -$ux)o.oo kj) ir 1)i(iyas lmuns padės visa.
2. Ant mortgage 5 ^ %
Petrienė.
<sa
kame.
GEN. PERSHING NEATVA- PAMINĖTA SUKAKTUVĖS
Išlaidos.
išduota . . . . . . . . . . 3,000.00
ŽIUOS CHICAGON.
PATVIRTINIMO KON
t" '/. daržą ir gėrimus. . . $131.85 3. Liberty Bondsais
STITUCIJOS.
pas iždininką yra. .450.00
u A troką • * • • • • • • • • • • • 5.00 4. Banke
(Jen. Persbing atsisakė at
čekiams yra 4,324.68
gg*
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE
12.00
važiuoti Cbicagon į majoro
Vakar Cbicagos viešose mo v l apgarsinimus
42.00
Viso labo... .$8,774.68
Thompsono pakvietimą.
kyklose paminėta 132 metų M uzikant ams
Apie tą pats generolas tele- 'sukaktuvės nuo patvirtinimo Fu mkpini L»iai ZauleviNei skolų, nei neapmokėtų
ė
i
ui
už
(lai
/
u
\
.
.
.
.
.
.
.
.
10.00
fonu iš VYashingtono pranešė parašais Suv. Valstijų Konspirkinių (bilų) Labdarybė nei
majorui.
jtitucijos.
K omiteto išlaidos
7.00 kokiems pašaliniams asmenims
dalinta smulkių piniMajoras visgi pasiuntė Wa
ar įstaigoms neturi.
'.. 52.00
gų veik ėjams
shingtonan
komitetą. (Jen. IŠTRAUKTA IŠ KIŠENIAUS
Kun. Pr. Bučys,
128.00
Pi uikausk
Persbing pasižadėjo pasima
$198.
Centro iždininkas.
PIAKL QU6BN KONCBRTINA
tyti su komitetu. Bet pasakė,
Vi SO
$387.85
jog negalįs atkeliauti Cbica
Micbael Miką, 5011 Justice
B R I D G E P O R T O MOKSLEI
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Įeigos.
gon.
avė., pranešė policijai, kad 63
VIAI ATGIJA.
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
gatvės gatvekaryj kišeniniai Prie tikietų
Parduodame už žemiausią kainą, kur.kitur taip negausi.
$ 56.55
PASKIRTAS LAIKINAS
vagiliai jam iš k i seni aus iš Prie mažųjų kendžių... 10.30
Seniau gyvavusi BridgeporMašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šiiubiPAVIETO TEISĖJAS.
traukė $198.
Už šinką
9.60 te, Šv. Jurgio parapijoj, S. L.
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Prie naminio alaus
41.50 R.4\. Moksleivių kuopelė buvo
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirLaikinuoju
Cook pavieto
IŠ TOVVN OF LAKE.
' ' monkey babies . . . 15.80 apmirusi, bet dabar atgija. Subysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
teisėju vietoje mirusio teisėjo
Bovvling A l l e y s . . . 18.83 batoj, rugsėjo 13 d. susirinko
muzikališkus
instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
Scully paskirtas globos teismo
mažų kendžių
36.37 būrelis moksleivių ir sutarė
Praeitoje savaitėje dienos
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
>>
>>
teisėjas Henry Horner.
33.40 kuopelę atgaivinti. Ateinantį
laiku vagiliai per langą įlindo
Ice Cream
49.61 nedėldienį bus kitas susirinki
Matyt,
teisėjas
Horner p. Beneviėiaus naman, 4506 So.
rato
42.38 mas. Tai-gi visi moksleiviai ir
veiks pavieto teisme taip ii- VVood st. Pagrobę daug auksi4632 So. ASHLAND A VE.,
CHICAGO, ILL.
fruktu
31.75 mokslevės, kurie dar neprigugai, kol nebus išrinktas kitas. nių daiktų paspruko.
Telefonas: DROVER 7309
"
baro
160.50
lit,
malonėkite
prisirašyti.
Suteisėjas.
D. N.
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LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
6 West 48th Street, New York, N. Y.

Bell

y *

? j

>/.

III!

• • • • • ' • • • •

,

Steponas P. Kazlawski
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