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Dirbtuvėse Užginama Galima Taika
ia Darbas su
Kapitalu

RUSIJOS VALDŽIOS KA
RIUOMENEI TRŪKSTA
IŠRENGIMO.

BULGARIJON SIUNČIAMA
PRANCŪZŲ KARIUO
MENĖ.

BELGIJA SU OLANDIJA
PERTRAUKUSIOS RY
ŠIUS.

Ve kodėl ji negali įveikti
bolševikų.

Prižiūrės išpildymo taikos
sąlygų.

Nesutikimai pakilę už terito
rijas.
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Washington, rūgs. 22.—Jei
rusu priešbolševikų kariuome
nė butų aprūpinta reikalingu
utilitariniu išrengintu, tuomet
veikiai sutruškintu bolševikus,
aną dieną pasakė Rusijos val
džios atstovas Hermonius Pa
ryžiuje, tankintasis su Suv.
Valstijų valstybės departa
mento atstovais.
Hermonius sako, kad bolše
vikai jau nuilsę ir netekę rei
kalingu jėgų. J u moralis stovi s sukritęs. Jie šiandie dar
pasitiki savo skaitlingumu.
Bet jei butų paimtas Petro
gradas, tuomet nupultų jie
dvasioje ir butu po viskam.
(len. Vudenič rengiasi ata
kuoti Petrogradą, sako Her
monius. Tik visas vargas, kad
jam trūksta karės medžiagos.
Anot Hremonius'o, jei an
glai nori apleisti šiaurinę Ru
siją, tai tegu jie pirmiau pa
gelbsti paimti Petrogradą ir
paskui Pasiją apleidžia Balti
jos jūrėmis.
Hermonius nepavykimus Siberijoje suverčia ant stokos
medžiagos i r reikalingo militarinio išrengimo. Sako, jog
tie n«'pavykimai Siberijoje pa
galiau S pasibaigę. Nes kuone
visur prieš bolševikus pradėta
nauja ofensyva. Pastaroji pa
vyks tik paremiant talkinin
kams.

Išvaikomi Darbininkų Susirin
kimai Pennsylvanijoj
SUSTOJO DARBAI PLIENO INDUSTRIJOJE.
Plieno industrijoje prasidėjo arsi kova darbo su kapitalu.
Praeitą šeštadieni dešimtys tūkstančiu darbininku pabaigė
darinis pasiėmė savo įrankius, kad šiandie negebryžti darban.
Vakar dange] vietose irgi tas j>at laivo. Nes kaikuriose
dirbtuvėse daugelis darbininkų nepažysta ne tik jokiu švenčių,
bet ir sekmadienių. Priverstinai turi dirbti. Plieno dirbtu
vėse darbas turi eiti dienomis ir naktimis.
Teeiaus tas darbas galutinai pasibaigė Šiandie, kuomet
anksti ryto visas plieno dirbtuvei apleido visi paskutiniai or
ganizuoti darbininkai.
Įsisiūbuoja milžiniškas streikas, šimtai tukstaneiu dar
bininkų stoja kovon už savo teises. Bet kapitalas nieko iš to
nedaro. Plieno korporacijos vyliausioji galva—Gary, atsisa
ko turėti ką nors bendra su organizuotu darbu. Jis nepripa
žįsta organizuoto darko. Gary atsisako pripažinti darbinin
kams laisve.
Streikas apsiaučia visus plieno apskričius. Daugel vie
tose kompanijos savo dirbtuvės apjuosia vielinėmis dygliuoto
mis tvoromis. Kitos nusamdo dešimtis ir šimtus sargų, duo
da jiems ginklus, prisiekdina ir Įsako ginti kompanijų sa
vastis nuo įvairiu pasikėsinimu,
Kai-kur aplink dirbtuves pastatoma speeijalė ir paprasto
ji polieijfl su tikslu apsaugoti streiklaužius, kokiu visuomet
visur netrūksta.
Bet organizuoti darbininkai gavo pasargų streiko metu
knotoliausia but nuo dirbtuvių, nekelti riaušių, saugoties vi
sokios pro va kacijos, klausyti savo vadu patarimu. Nes krau
jo praliejimas visuomel yra galimas. Visokie mušeikos tuo
tikslu tik progos laukia.
Tik vienybėje yra galvikė. Vienybė darbininkams šiandie
užvislabjaus ir reikalinga.
Plieno dirbtuvių streikuojan
tiems darbininkams pagelbon leidžiama darbininkams turėti
ateina ir kelios dešimtys tuk- susirinkimų ne tik pastogėse,
Staučių jurininku, kurie perl^ej \T tyram ore.
ežerus laivais vežioja PV
geležies
rudą. Ateina jiems pagelbon " ' Į V A I R I O S ŽINIOS IŠ STREIkasvkln darbininkai, katrie
KO LAUKO.
kasa ta ruda. Jurininkai b'alsuoja streiko reikale Kaip ryW ashington.-ČMa apskaitotoj Ims žinomos to b a l s a v i m o L ^ -^ s t r e ikuojantieji p l i e .
P^k,m'sj no dirbtuvių darbininkai kas
dien neteksią vieną milijoną
IŠVAIKYTA DARBININKŲ Idolierių uždarbio. Tuo tarpu
SUSIRINKIMAS.
darbo organizacijos streikinin
kams kas savaitė turės išmo18 darbininku suareštuota.
keti pašelpos apie 2 milijonu
Pittsburgh. Pa., rūgs. 22.—
McKeesport, Pa., vakar susi
rinko keli tūkstančiai plieno
dirbtuvių darbininkų, ant tuš
čių lotų ir darbininkų organi
zatoriai ėmė sakyti prakal
bas.
Užsilaikyta
kuoramiausiai.
Tik staiga atūžė valstijos rai
tos policijos (kazokų) būrys ir
ėmė mušti lazdomis susirinku
sius darbininkus.
Darbininkai
nesipriešino.
Pasekmėje policija dar 18 dar
bininkų suareStavo.
Tasai užpuolimas prieš dar
bininku susirinkimą atliktas
liepiant
paminėto miestelio
majorui. Majoras pirm poros
dienų buvo uždraudęs darbi
ninkams daryti susirinkimus.
O čia ve darbininkai nepaklau-

dol.

ANGLIJOS AMBASADO
RIUS IŠKELIAVO
AMERIKON.
Londonas, rūgs. 22.—J Suv.
Valstijas iškeliavo laikinai nu
skirtas Anglijos ambasado
rius, vice-grafas (irey.
LIETUVOS RUBEŽIAI UŽ
DARYTA VOKIEČIAMS
LAISVANORIAMS.
Berlynas, rūgs. 22.—Vokie
tijos valdžia uždarė savo rubežius ties Lietuva prieš vo
kiečius laisvanorius.
So. Chicago.—Jšėjo streikan
apie 20,000 darbininkų.

New York.—Plieno korpora
Homestead, Pa. — Aplink
cijos galva Gary vakar nebuvo
mieste. Buvo išvažiavęs į pro plieno dirbtuves pratiesiama
vinciją. Atsisako jis diskusuo- dygliuota vielų tvora. Intaisomi prožektoriai.
ti apie streiką.

PERSPĖJAMAS KAPI
Pittsburgh, Pa.—Darbininkų
TALAS.
vadai tvirtina, kad čia sustrei
kavo daugiau 100 tūkstančių Sako, ar jis nori turėti reika
darbininkų.
lus su darbininkais ar
gaujomis.
Clairton, Pa—Policija išvai
New York, rūgs. 22.—Prieš
kė darbininkų susirinkimą ir
iškeliausiant
AVashingtonan
suareštavo 12 žmonių.
advokatas Rubin, generalis ad
Cleveland. 0.—Čia sustreika- vokatas plieno dirbtuvių darvo apie 19,000 darbininkų bininkų unijų, pasakė:
" Organizuotas kapitalas tu
plieno dirbtuvėse.
ri turėti reikalus su organizuo
Gary, Ind.—Keli tūkstančiai tu darbu arba su organizuoto
darbininkų dar vakar pametė mis gaujomis. J i s turi susidur
s V•
Kituose Pennsylvanijos mie darbus. Šiandie didžiuma dar ti su vienu arba kitais. Kito
bininkų nėjo darban.
kio išėjimo n ė r a . "
stuose ir tas pat veikiama. Ne-

Lietuvių su Bolševikais
Vokiečių Kariuomene
Pasilieka Lietuvoje

Londonas, rūgs. 23. — Iš
Paryžius, rūgs. 22.—Pasak
Berlyno ofieijaliai pranešta,
laikraščio Kebo de Paris, Bul
jog Belgijos pasiuntinys at
garijon siunėiama žynius skait
šauktas iš Olandijos. Olandija
lius prancūzu kariuomenės,
taippat atšaukusi savo pasiun NESAMA KALBOS APIE FOCH NEPASIŲS ULTIMA
kuri tenai pi įžiūrės, kad bul
tinį iš Belgijos. Reiškia, tarpe TAIKĄ SU BOLŠEVIKAIS.
TUMO VOKIETIJAI.
garai įsakmiai išpildytu visas
tu šalių pertraukti diplomati
taikos sąlygas.
niai santikiai.
Taip tvirtina lietuvių atstovy Nes vokiečiai nieko nedaro iš
Belgijos vyriausybė sutiko
bė Paryžiuje.
reikalavimu.
su prancūzų pasiūlymu, kad j Suirprizas kardinolui Mercier.
Rliine juostoje belgų ir pran
Baltimore, Md., rūgs. 23. —
Paryžius, rūgs. 22.—Sužino
cūzu kariuomenių vadas butu Kuomet belgu kardinolui Mer- Paryžius, rūgs. 22.—Lietuvių
'atstovybė ėionai paskelbė for ta, jog vyriausias talkininkų
prancūzų generolas.
cier pranešta apie belgų su
armijų vadas buvo patariamas
Taikos konferencijos vyriau olandais nesutikimus, jis pasa intai} užginiiuą, kad Lietuvos
vyriausybe butu buvus sutikus pasiųsti Vokietijai ultimatu
sioji taryba; sakoma, imsią kė:
•vesti taikos tarybas su rusu mą, idant ji atšauktų iš Lietu44
kelias diena s atostogoms. TnAš žinau, nesutikimai gy
vos ir Latvijos savo skaitlingą
duota bulgarams sutartis ir vavo. Be1 nebuvo tikėtasi, kad bolševikais, kaip apie tai buvo
pranešta iš Maskvos bevieliu kariuomene.
paskirta 25 dienos laiko tą su butų pertraukti diplomatiniai
Dabar pranešta, jog marša
telegrafu.
tartį patikrinti.
santikiai".
las Focli nepasiųsiąs ultima
Sekanti taikos sutartis bus
Kardinolo sekretorius, kun.
tumo. Taip esą nuspręsta vy
induota Ungarijai. Bet tarybai Dessain, paaiškino, jog nesuti PETROGRADO BOLŠEVI
riausioje taikos konferencijos
KAI PRAŠO TAIKOS.
prisieis palaukti, kol ten bus kimai gyvavo už Limburg pro
taryboje.
sudaryta pastovesnė valdžia.
vinciją, katra kituomet buvo
Taryba išaiškinusi, kad ligpriklausiusi Belgijai, gi nuo Sakosi priimsię, paduotas tal
šiol Vokietijai tuo reikalu pa
BOLŠEVIKAI PRARADO
kininkų sąlygas.
1831 metų Olandijos valdoma.
siusta net trvs notos. Bet Vo2,000 KAREIVIŲ SI
Sakė j i s baimė ima, kad
kietija į tai neatkreipusi doCopenhagen, rūgs. 22. — Iš
BERIJOJE.
kartais Belgija nesusilauktų
mos. Tad ji kartais gali nieko
naujo užpuolimo, šiuo kartu iš Petrogrado gauta žinių, jog to nedaryti ir iš ultimatumo. Tuo
v
Priešininkui
teko daug grobio. Olandijos, kuomet belgai sto miesto bolševikų soviotxis įgamet, suprantama, turėtų daug
vės už savo teises paminėtos liavo savo komisarus pradėti nukentėti ir pats talkininkų
tuojans taikos tarybas su tal
Omskas, rtifca. 12 (suvėlin provincijos žvilgsniu.
kininkais paduodamomis talki- autoritetas.
ta).—(1 eit. Sacharovo kariuo
Vyriausioji taryba tad nu(}ja ninku sąlygomis.
menė pasekmingai veikia prieš
_• > .
Londonas, rug
sprendžiusi varyti savo darbą.
Pažymima, jog Petrogrado
bolševikus ant Kurgano, už išnaujo apsireiškia influenza
ir toliaus sulig iŠkalno užbrėž
poros šimtų mylių pietvaka- Tuo tarpu ta liga nesmarkau sovietas nusprendęs žut-but tos politikos ir neapsilenkti
ruose nuo Tobolsko.
ja. Teeiaus gydytojai tvirtina,Įtaikinties su talkininkais. Xe nei su viena sąlyga, Vokietijai
Ta kariuomenė savo ofensy- kad ta epidemija ateinančią"mieste siaučia badas ir cliole- paduota. Tuomet, sako, ateis
»s metu nelaisvėn paėmė su žiemą ir vėl ims siausti su vi- ra
laikas, kuomet vokiečiai patvs
virs 2,000 bolševikų kareivių. su savo smarkumu.
Anot depešų, mieste ka*lien s l | s i p r . u , ( , 0 <. ai e]fĮ.iąA •„ t u o .
Be to, bolševikai prarado 19
MM choleros krinta apie
' ] jaUK pataisys daromus prieRgU
anuotų, 40 kulkasvaidžių ii starieji su dideliais nuostoliais žmonių aukų.
niavimus.
daug visokios karės medžia atsimetė į šiaurvakarus.
Reiškia, Lietuvoje ir Latvi
gos.
Antroji Siberijos valdžios AMERIKONIŠKA KARIUO joje leidžiama tų šalių žmones
MENĖ APLEIDŽIA
Prieš kairįjį sparną veikian armijos divizija, kuriai vado
novyti ne tik vieniems len
SIBERIJĄ.
tieji kazokai prasibriovė per vauja gen. Lokvitzky, su bolše
kams, bet dar ir vokiečiams.
bolševiku linija ir užatakavo vikais mušasi aplink TsliimVokiečiai apsikasą.
Vladivostokas, rūgs. 22. —
bolševikus iš užpakalio. Pa- Tiumen geležinkeli.
Iš Rygos pranešama, jo$
m • Transportu Logan iš čia Manilon iškeliavo 1,250 amerikoniš tarpe Rygos ir Mintaujos vo
ku kareiviu. Iš Manilos jie ke- kiečiu kariuomenė dirbdina
apkasus. Latviai pabūgę, kad
liaus Amerikon.
Šitie kareiviai čia pamainy vokiečiai neimtų briautie s išil
gai visos Latvijos.
ti naujais.
Latvių atstovybė čia dar
REIKIA SUTRUŠKINTI TI- Gary atsisakė asmeniškai pa
buojasi gauti kokią nors paRUMUNIJA GAMINASI
simatyti su darbininkų unijų
RANIJĄ AMERIKOJ.
gelbą nu 0 talkininkų.
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
atstovais, nors to pilnai pagei
Siūloma taika ir ukrainams.
Yra 24 atskiri streikai plieno davo prezidentas . Wilsonas.
Ties
Dniestru
koncentruoja
Darbininkai paliovė dirbti ir
industrijoje.
Iš Maskvos pranešta, kad
kariuomenę.
nedirbs, kol teisėjas Gary pa
bolševikų sovietas pasiūlęs tai
klausys
prezidento
AVilsono
pa
Darbo Federacijos nacijonaka ir ukrainams. Vienu užsitarimo
pasimatyti
su
darbininGeneva,
rūgs.
22.—Rumunilio
komiteto
pirmininkas
mojimu tad norėtųsi bolševi
a
kų
atstovais".
!.)
atšaukia
visą
laisvanorių
John Fitzpatriek prieš pat iš
kams apsidirbti* su estais, lat-,
Fitzpatriek toliaus pažvmė-1 kariuomenę, išsklaidintą po viais, lietuviais ir ukrainais.
ėjimą streikan
darbininkų
' * +*
T?
plieno dirbtuvėse paskelbė štai jo, jog streikan išeis visi dar- P i e l n £
Bolševikai, pasiūlydami tai
^^M- išakyta konKariuomenei
ką:
bininkai. Prie organizuotų pri centruoties paupiu Dniestro, ką ukrainams, stato sąlygą,
"Teisėjas Gary sakosi turįs sidės ir neorganizuoti.
idant jiems but leista veikti
Sako,
visi
streikininkai
į
kur
bolševikai
pradėjo
nerimilijardą dolierių, kurie bus
prieš gen. Denikino kazokus
šiandie
stovi
-šalimais
preziniauti
pavartoti panaikinti
unijas,
ukrainų žemėje.
Be
to,
pranešama,
kad
Ru
prisidėjusias prie streiko plie dento Wilsono. Kuomet pre
Lenkai siunčia misiją.
no industrijoje. Reiškia, kad zidentas Wilsonas pasiketino munija iš nelaisvės paliuosuoja
Varsa vos telegramose pažy-j
Gary mėgins darbininkus pa sunaikinti autokratizmą ir ti- apie 50,000 rusų karės nelaiminia, jog lenkai mėgina susi- 1
raniją Europoje darbininkai svių.
daryti paprastais vergais.
4
artinti su latviais. Lenkai siun-'
'Prasidėsiantis rytoj strei neapleido prezidento. Dabar
čia Latvijon specijalę misiją.
kas nėra vienas streikas, bet tie patys darbininkai pagelbės
Lenkai i daugelį šalių pa
24 atskyrus streikai, kuriuos prezidentui sutruškinti auto
skyrė savo pasiuntinius ir ki-<
paskelbė 24 internacijonalės kratiją ir tiraniją Amerikoje.
Fitzpatriek yra nuomonės,
Kadangi nepasisekė gauti tos rųšies atstovus.
darbininkų unijos.
Bet Lietuvon jie nepasiunčia
" S u šiuo streiku yra suriš kad prezidentas Wilsonas ir svetainės kun. Laukaičio pra
tas klausimas, ar teisėjas Gary tolesniai darbuosis su tikslu, kalboms šv. Kryžiaus parapi savo atstovo.
Kam ta^ reikalinga. Lenkai
yra augštesnis ir viršesnis už idant plieno korporacijos vir joje, tai jos atidėtos ant vė
pildomąjį tautos viršininką — šininkai stotų konferencijon su liaus. Seredoje, rugsėjo 24 d. sako, kad Lietuva yra papra
sta Lenkijo s "provincija/ 1
jų nebus.
prezidentą Wilsoną. Teisėjas darbininkų atstovais.
t-

W

m

Darbininkų Pralaimėjimas
Reiškia Vergiją

PRANEŠIMAS.

Antradienis, rugsėjis 23 1910
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One Year
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ji tiesa.
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Kalbėdamas apie dainas au
torius suklysta tvirtindamas,
Etna kasdieiv išskyrus nedėldlenlus. buk nesą lietuviškų
kariškų
PRENU»*£RATOS KAUNA:
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Metams
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kiewicz 'iaus lietuviškumas.
Autorius nepasirašęs, bet
norinčiam daugiau patirti apie Lietuvą jis pataria vienui
vieną raštelį " Gabrys, Sketch
of the Litluianian Xation". Ta
patarmė, o prie jos badymas
lietuvių Urachu ir gana smar
kus imperijalizmas, žymus pir
mojo straipsnio pradžioje, lyg
pakiša abejonę, ar nebus tą

"DRAUGAS"

"DRAUGAS"

Lietuva Amerikos
Enciklopedijoje.

Dideliuose veikaluose, kur yra

Nori, kad sektųsi, turi žinoti
kaip atskirti tiesą nuo netiesos.
Turi atskirti gerą nuo pikto.
Turi pažinti žmonių mintys, jų
būdą, jų elgimosį.
Žmogų ir tautą lengvai gali
ma apibudinti prastame ore,
reiškia, kuomet sumanymai ne
siseka ir viskas stovi prieš juos
—nevyksta.
Nelaimės, kokias pasaulinė
karė užtraukė ant žmonijos,
nuplėšė apgavingą
skraistę
nuo įvairių tironiškų žmonijos
prispaudėjų darbų.
Parodė
juos pasauliui tikroje jų reik
šmėje, tikroje nuogumoje. Dau
gelis milijonų žmonių pažino
tiesą, suprato kaip juos išnau
dojama ir atsigrįžę prieš savo
išnaudotojus.
1914 metuose karaliai bei im
peratoriai manė esą kokiais tai
viršžmogiais, vien tik jie tepa
laiką valdyti pasaulį. Nepai
sant koks ten jų valdymas ne
būtų bei kiek jie teturėtų gabu
mo, gana buvo, kad asmuo pa
eitų iš karališkos giminės, nors
ir silpnaprotis, jei tik pirnigimis, tai jau ir vaidovas.Šiandie
jie džiaugiasi gauną patys sau
gyvavimo teisę, gi nemano būti
viešpačiais kitų.
Nevien tik įgimtieji karaliai
bei imperatoriai pažino netei
straipsnį rašęs kokis nors Gab
sybę 1914 m. bei karčią, atvirą
rio šalininkas.
tiesą, 1919 m. Žmonės, kurie

"Draugija".

surinktos pasaulio mokslų ži
, —
nios ir surašytos sulig abėcė
K a i p pirmutinės
kregždės
lės raidžiu lyg žodyne, prieš grįždamos po žiemai linksmi
karę sunku būdavo ką nors na žmogų, taip pirmutinis

J

rasti apie Lietuvą. Karė n i u s U q ) r a u „. OVijos",
į 0 s ' \ rimčiausio lieprivertė ne vien daugiau elirb- j t l l v į u
laikraščio.
numer
ti, bet ir daugiau garsinus. džiugina mus. Jis reiškia, jog
Ta garsinimosi nauda jau ma karės žiema jau baigiasi.
tyti.
Per
septynerius
metus
Šiais 1919 m. išėjo septynio
" D r a u g i j a " kas mėnesį atneš
liktasis tomas veikalo vadina
davo savo ėmėjams rimtų
mo " T h e Encyclopedia Ameskaitymų. Joje savo rastus tal
rieana". Ant 517 puslapio ja
pindavo rimčiausieji lietuviai
me randame žodį " L i t h u a n i a "
mokslininkai kunigai ir pasau
ir po juo mus tėvynės apra
liečiai. Joje būdavo eilių ir
šymas.
apysakų. Kiekviena
naujai
Autorius sako, kad Lietuva pasirodžiusi knyga buvo apsapimanti Grodniu. Minską, Mo varstoma 4 ' Draugijoje.''
gilevą, Vilnia ir Vitebską.
Tarp skaudžių karės dovanų
Kas žin kodėl neminėta Kau
no ir Suvalkų valdybos. Enci- buvo ir ta, jog " D r a u g i j o s "
klopedija dar tvirtina, kad redaktorius, prelatas Aleksan
turėjo
lietuviai 1918 m. sakę, jog Lie dras Dambrauskas,
tuvai priklauso 13.500 ketvir kraustytis iš Kauno. Taip bu
tainių mailių Prūsijoje su 7 vo Įsakęs to miesto komen
milijonais gyventojų ir 131.- dantas Grigorjevas, kuris me
000 mailių iš po Rusijos su tais vėliaus pasirodė visai ne
tikusiu karininku ir pabėgo iš
11,500,000 gyventojų.
tvirtovės pirma negu ji tapo
Taip paaugštinęs mus tėvy
vokiečių paimta. Bet p. Grigo
nę "didelėmis skaitlinėmis En
rjevas buvo užtektinai galin
ciklopedijos raštininkas susyk
gas, kad išvytų iš Kauno be
smarkiai mus nutrenkia žo
ginklį Lietuvos poetą ir mok
džiais:
" T h e totai pūrely
slininką.
Litluianian population is estiNegana, ką redaktorius tapo
mated at about 2,000,000"
(Grynų lietuvių žmonių yra prašalintas nuo laikraščio, bet
apie du milijonu). Mums ne ir spaustuvės darbininkai ta
į v kariuomenę.patinka netiesa. Dėlto nesi po paimti
džiaugiame, kad Lietuvai pris " D r a u g i j a " turėjo liautis išė
kiriama 114,500 kvadratinių jus.
mailių su 18,500,000 gyvento
Rimtasis lietuvių laikraštis
jų. Del to paties jaučiamės lyg buvo ketinęs atgimti po vo
užgauti, kuomet lietuviškai kiečiais. Balandyje 1916 m. bu
kalbančių skaičius numažintas vo sustatytas numeris. Redak
iki dviejų milijonų. Net ten- torius jį nusiuntė karo val
dentiški Rusijos užrašai išras džiai, prašydamas, kad valia
davo, kad Lietuviškai kalban butų išleisti. 28 gegužio tų pa
čių vienoje Rusijoje yra apie čių metų gauta atsakymas.
3 milijonai, o ketvirtasis susi "Del sunkumo cenzūruoti to
deda iš Prūsų d e t u v o s ir A- kį storą sįausdinį, gailimės ne
galį pilnai išpildyti jūsų no
merikos išeivių.
Į^udendorf f.
Toliau Lietuvos istorija ir ro. ' ' Pasirašė
tautinio atgimimo laikai ap Leista spausdinti tiktai " A t 
rašyti, maždaug, teisingai. Tik eitis", nes ji buvo daug plo
paminint Lenkijos padalini nesnę.
mus vietoje 1795 padėti 1779
metai. Šiaip straipsnis yra
prielankus Lietuvai, bet neiš
kenčia neįgylęs mums su Urach'u ir su priėmimu vokiečių
pasįulytos sutarties. Tuo pačiu
žygiu yra padaryta klaida, buk
Lietuvos neprigulmybė buvusi
apskelbta Sausyje 1918 m., o

TIESA.

Dabar " D r a u g i j a " išeina
reguleriai k a s mėnesį. Mųs in
formacijos biurai kasžin kodėl
neprisiųsdavo jos " D r a u g o "
redakcijai per devynerius mė
nesius. Dabar gavome visą
pluoštą, kuomet atsidarė tie^
sioginis Amerikos krasų susįr
žinojimas sų Lietuva.
/

manė esą visagaliais dėlto, kad

jie įgijo ar paveldėjo daugiau
turto už kitus pajuto, kad žmo
gus turi didesnę vertę už dolierius. Jie pajuto, kad tos vertės
pripažinimas gali būti pareika
lautas ir ištikrųjų įvykintas.
Darbdaviai jau pradeda su
prasti, kad darbininkai turi
būti pripažinti kaipo draugai
tautos išdirbystėje, bet ne
kaipo vergai. Tautos šios ka
rės baisiausiame prispaudime
pajuto, kaip svarbus yra žmo
gus, kad negalima statyti dolierio vertę augščiau už žmogų,
ir kad žmogus gali išreikalauti
savo vertės pripažinimo nuo
turtuolių. Karės metu netik vy
rai buvo priversti įtempti visas
savo jėgas darbe, bet ir mote
rys turėjo vykinti vyrų dar
bus.
Baisi karės audra parbloškė
netiesą ir paaiškėjo turtuo
liams, kad negana turtus turint
pasitenkinti tuomi turėjimu ir
jau nieko neveikti, tinginiauti,
sėdėti be darbo, kuomet kiti tu
ri jiems vergauti ir dar kentė
dami skriaudas didinti jų tur
tą. Didžiai nustebo Anglijos
kunigaikščiai bei lordai, kuo
met jų paklausta, ką jie yra da

Robert E. Wood.
Batavijoje buvo labai pasi
žymėjusį protestantų episkopa
tų šeimyna Wood. Iš tos šei
mynos brolis ip sesuo pasišven
tė misijoms Kynuose.
Jaunas Robert E. YVood, pe
rėjęs mokslus, tapo įšventytas
protestantų episkopalų dvasiš
kiu Šv. Jokūbo protestantų
bažnyčioje 1897 metais.
Metams trukus jis išvažiavo
misijonoriauti į Kynus. Paskui
jį į kiek laiko nuvyko ir jo
Miss Ėlizabeth Wood.
Amerikos karei prasidėjus
su Vokietija Robertas Wood
tapo Suvienytų Valstijų Kape
lionu, per savo gimtįnę Bataviją išvažiavo į Prancūziją ir
ten dirbo prie protestantų or
ganizacijos Y. M. C. A. Jo se
suo tebesiliko Kynuose.
Sugrįžęs iš Prancūzijos Ro
bert 'as E. Wood kaskart la
biau artinosi prie katalikų ir
galutinai tapo kataliku. Jis
dabar žada įstoti į novicijatą
Maryknoll, tapti vienuoliu, sų
laiku ir katalikų kunigų.

vę kraštui už tas anglie kasyk
las, kurios duoda jiems milijo
nus pelno kas metai. Jie paty
rė, kad atsakymas, " t a i yra
mūsų savastis," neužganėdina
žmonijos, nes vienas gali pa
veldėti visą žemę, kuomet kiti
badaus skurdingoje vergijoje.
Šiame krašte tiesa ir-gi di
džiais žingsniais žengia pir
myn. Kas buvo pirmiau tik sa
koma, kad nėra Apveizdos skil
ta, idant tūli žmonės jodytų
sprandais kitų, tas jau šiandie
ištikrųjų vykinama.
Seniau žmogus džiaugėsi
gaunąs dolierį ar jau dolierį ir
pusę už dešimtį valandą dienos
darbo; nūdien už aštuonias
darbo valandas gauna keturis
bei keturis ir pusę paprasčiau
sias darbininkas. Gana tamsus
karės laikai privedė prie su
pratimo, net turtingiausią šią
respubliką, kad žmogus yra
svarbus, ir kad valdžia nėra
tikrai demokratinė, kuomet žy
miausia didžiuma žmonių dar
bininkų vos tik pragyvenimui
užsidirba, gi nežymi mažuma
kraują milijonus iš darbininko
darbo. Toji mažuma žymiai
skriaudžianti darbininkų di
džiumą yra nesuvaldomi ar
greičiau nei netėmijami. Jiems
viskas galima.
Šiandie jau nyksta ta mintis,
kad darbininkas gali būti sam
domas, bei jojo darbas perka
mas už kuomažiausią kainą, at
nešančią, kaip galima, didžiau
si pelną darbdaviui, nepaisant
darbininkų skriaudos. Viršų-gi
ima nuomonė, kad darbinin
kas turi užtektinai gauti už sa
vo darbą, idant pakaktą jam ir
jo šeimynos priderančiam užsi
laikymui, šeimynos doriškam
vystymuisi, atsakančiam vaiku
čių auklėjimui ir senatvės bei
ligos reikalą apdraudimui.

miai klauso karalius, anglų vai. 40 min. rytą ir vakarą. Iš
Lendvaro į Vilnių 8 vai. 30 ry
valdžia ir su jais skaitosi.
Nelabai senai Anglijoje bu tą ir 7 vai. 30 m. vakarą. Į Mo
vo žymiami raidė (V) žmonės, lodečną iš Vilniaus išeina 2 vai.
išbuvę tris dienas be darbo ir 50 m. naktį.
"Aušra."
su jais elgtasi kaip su vergais
—kaipo su gyvulaičiais. Šian
die kreipiama doma į darbinin
kų reikalus ir juos rimtai svar
stoma.
Ceikiniai. Čia buvo lenką
Sviete yra gana visako vi- agitatorių. Kol gražiai kalbėjo
siems, jei tik patmeilystė bei ir visa ko kalnus žadėjo, žmo
godumas leistu visiems turėti nės klausė. Kai pamatė, kad
nieko neduoda, tik i£> žmonių
gana.
Tėmijantis.
ima maistą, tai moterėlės kai
kur su šluotomis pragynė sve
čius.

tis "Ziemia Wilenska" išpučia
taip, kad, tartum, Švenčionėlių
kunigas butų bolševikas. Len
kai pradėjo reikalauti kunigą
prašalint. Dabar kunigai lietu
viai labiau yra persekiojami,
kaip rusų ministro Stolypino
mėtų. Tuo keliu lenkininkai no
ri Lietuvos gyventojus į Polščą
patraukti.
"Aušra."

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

VILNIAUS KRONIKA.

Gudai kruta. liepos 8 d. bu
vo susirinkę gudai darbininkai.
Visi skundėsi del sunkių gyve
nimo sąlygų ir bedarbės. Nu
tarta reikalauti iš okupantų
kokio nors darbo ir kad nebūtą
daroma skirtumų del tikėjimo,
darbo duodant.
— Pravoslavų Šv. Traicės
cerkvėje birželio 29 d. pradėta
sakyti pamokslai baltarusių
kalba. Seniau sakydavo tik ru•v |

•

siskai.
Sveikatos reikalai. Po ka
rui Vilniaus miestas baisiai at
rodo. Namai apleisti, gatvės
nešluojamos. Mieste daug lim
pamų ligų. Dabar miesto val
dyba liepė policijai bausti na
mu savininkus, jeigu švarumo

Eišiškis. Iš Eišiškio parei
na žinių, kad Rodunės, Nočos,
Kalesninkų ir Eišiškio parapi
jose naujoji policija darbyme
čiu varinėja ūkininkus vežioti
žmones ir daiktus kur nori ir
kiek nori.
Kalvarija.
Stebėtina, kad
Kalvarijos apylinkėje lenkai
sugeba organizuotis ir net miš
kus žmonėms dalyti, kad tik dėtas su Lenkija. Tai rodo, kad
Žemaičiuose dar nesuspėjo ge
rai susitvarkyti vyriausybės
atstovai.

Lietuvos valdžia galop išga
vo savo imtinius iš bolševikų
nelaisvės. Tas imtiniais pasimainymas turėjo įvykti liepos
23 d. ant plento, einančio- iš
Dvinsko į Ukmergę. Bolševikai
grąžino: L. Girą, kun. Vailo
kaitį, kun. Dogelį, kun. prof.
Reinį, adv. A. Tumėną, Bortkevičienę, Stašinskį, adv. Chaleckį iš Ukmergės, uk. Radze
vičių nuo Ukmergės, uk. Kuktą,
kun. Ruškį iš Rokiškio, Priešdzierkį iš Rokiškio, kun. Usą,
Rubinauską ir Urbonaitį iš Du
setų. Bolševikams už juos grą
žino 38 bolševikus.

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS.
Seredoj, 24 rugsėjo WestviUe, 111.
Pėtnyčioje, 26 rūgs. Cicero,
111., šv. Antano par. svetainėje.
Subatoje, 27 rugsėjo Waukegan, UI., lietuvių svetainėje,
ant kampo So. Lincoln ave. ir
9-th Str.

Švenčionėliai. Atėję čia Jenkai rado keletą bolševikų. Sa
vuosius bolševikus gyvus pali
ko, lietuvį-gi Jankauską sušau
dė. Prieš sušaudymą buvo pa
kviestas vietinis klebonas kuo.
apie savo namus neužlaikys.
Čaglis išklausyti Jankauskio iš
Darbininkai nerimauja, šv. pažinties. Jankauskas išpažintį
Kazimiero darbininkų
lyga atliko ir prašė pastatyti ant jo
tarp kitu klausinių ėmė svar kapo kryžių. Davęs net pinigų. •O £ » ^^mi^^^^^^^-~\ styti duonos ir uždarbio klausi Kunigas numirusiojo valią iš
mus. Nėra duonos—nėra dar pildė—pastatė kryžių; padėjo
bo. Tečiau susirinkimas nukriant kryžiaus sušaudytojo pa
TOR SAVINGS STAMPS
po kiton pusėn. Imta reikalau
vardę ir keletą žodžių iš Švent183UEDBY.TH&
ti, kad neparduotų žmonės ja
rąSeiei Lenkininkai
prikibo
ŠJNITED STATE&
vų žydams. Rugota prieš spe
GOVERNMENT
dabar prie klebono. J u laikraš
kuliaciją. Naujosios valdžios
ts^jjg^au IMI— J—>»*••«•—
lenkai-darbininkai dar neliečia.
Darbininkai prašė, kad žydų
krautuvės šventadieniais butu
uždaros.
•
Žemiau paduodame laišką niums rašytą Edvardo HeinŽydai važiuoja. Amerikoje
riclfo, kuris yra vienas iš sekretorių prie Lietuvos Prekybos
40 tūkstančių žydą prašo, kad
ir Pramonės Ministerijos.
jų šeimynoms butų leista išva
žiuoti iš Lenkijos Amerikon.
Kaunas rugpjūčio 19 d. 1919 m.

TWS„S.

PREKYBA IR PRAMONĖ LIETUVOJE.

Tokias nuomones skleidžia
ne bile agitatoriai bei riaušių
šalininkai, tik Frank A. Vanderlip, kuris buvo prezidentu
«
didžiausiame Suvienytų Val
Gerbiamajam Ponui John J. Roman.
Ligos. Vilniuje birželio mė
stijų banke, " T h e National Ci nesyje buvo 1315 karštine su
"Kcmiantis mūsų trumpu pasikalbėjimu turiu garbes aprašyti
ty Bank of New York." Jis ra sirgusių.
keliose eilutėse ekonomijos ir komercijos padėjimą. Lietuvoje.
šo apie tai savo knygoje
"Pramonė ir prekyba, kaipo pamatai gyvenimo šalies ant kurių
Naujos šventės. Atėję Vil
" W h a t Happened to E u r o p e , "
niun lenkai nespėja švęsti vi viskas atsiremia, nebegyvuoja.
(kas įvyko Europoje).
Prekystės ir pramonystės Lietuvoje kol kas visai nėra, ir pas mus
sokią savo švenčių.
Unijas
Tas pjits rašė jas sako: " a š šventė. J a u apie jas rašėme. dabar tik visa kas vedama būdu pirkimo ir pardavimo arba teisingiaus
tuoniosdešimts penktas nuo
bus, kad tą viską pavadinsime spekuliacija, kuri dabar visoje Europo
Dabar užsimanė minėti Grunšimtis Didžiosios Britanijos
je vedama. Iš po rankų prapuola mūsų krašto turtas ir medžiaga. Pavaldą. Senai tai buvo, kaip Lie stara.m laike labai išsiplatino konkurencija su kooperatyvais. Ji ve
darbininkų jau yra susiorgani
zavę į unijas. Gi viskas tenai tuvos kunigaikštis Vytautas dama yra žydais palikomų vokiečiais-i'iuansistais, nes noras vokiečių
vvkinama didžiausioje tvarko- sumušė vokiečius. Atėjo tuo palikti čionai durisper kurias jie galės pervežti Rusijon ir pardavi
j e . " Čia aišku, kad tiesa auga, met lenkai pirmą kartą padėti nėti gautus iš tos pačios Amerikos daiktus, iki jie tiek sustiprės, kad
kuomet netiesa nyksta netiku lietuviams mušti vokiečius. vėl galės savo išdarbio, daiktus gabenti j kitas šalis.
"Šis viskas tik todėl galimas, kadangi Lietuvoje dar visai mažai
siame po karei ore. Susitvar Lietuviai tai ir be lenkų dažnai
kiusių Anglijos darbininkų do vokiečius pamušdavo. Lietu privatinio narsumo. Inicidtyvos taipo-gi trūksta. Apart to padėjimas
viams ir Grunvaldas buvo ne momento neleidžia taipo-gi plačiai viską varyti ir tokiu būdu smau
naujiena.Pamušė ir tiek.Lenkai gia neduodant išaugti ir sustiprėt niekam.
tai net šiandie negali užmiršti,
PITTSBURGIEČIAMS
'Kiek aš iš pasikalbėjimo su Tamsta galėjau suprasti, Tamsta ši
kaip
tai
jjodraug
su
lietuviais
tą svarstėt jau. Už tai, kreipiant domę į viršminėtą .manau, kad Ame
ŽINOTINA.
jiems mistiko pamušti vokie rikos Lietuvių Prekybos Bendrovė, kurios Tamsta Įgaliotinis esi, galės
Ateinančio ketvergo vakare čius. Pastatė Krokuvoje pa šitą mazgą atmegsti ir suteikti Lietuvai reikalingą pagelbą, būtent
25 rugsėjo Pittsburgiečiai ren minklą. Dabar kasmet mini tą pradėti su Lietuva ir per Lietuvą prekybą varyti ir tuo pačiu būdu
gia nepaprastą vakarą Carne- dieną iškilmingai. I r Vilniuje duoti Lietuvai darbą, padidinant jos turtą ir atnaujinant jos gyve
gie Institute. Muzikinę dalį lenkai ties cirku ant Lukiškių nimą. Prie įvykinimo šio visko aš visuomet galiu padėti darbuotis.
ves p. Will Earharl. Jis yra pleciaus liepos 15 d. turėjo
Su aukšta pagarba,
muzikos direktorium miesto šventę. Žmonės net nežinojo,
mokyklose ir narys Tarptau- ką lenkai daro.
Ed Heinrich,as.,,
nio Instituto Pittsburghe.
Iš to laiško aiškiai matyti, kad dirva Lietuvoje del Lie
Anglų ir prancūzų misijos
Tą vakarą lietuviai rengia liepos 13 d. buvusios Vilniuje. tuvių Prekybos Bendrovės yra plati.. Bendrovė turi valdžios
išvien su madžiarais. Abeji Kalbama, kad norėję sulaikyti pasitikėjimą, ką parodo įgaliojimas duotas Lietuvių Prekybos
Bendrovei nu 0 Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ministerijos.
pasirodys su savo dainomis ir lenkų su lietuviais karą.
šokiais. Lietuvių choras susi Mažas nesusipratimas. Lai Visi Lietuviai, kurie nori prisidėti prie Lietuvos atstatvmo
prekybos ir pramonės sienų, turi prisidėti prie Lietuvių Pre
dės iš 80 giesmininkų bei gies kinasis Vilniaus Lietuvių Ko
kybos Bendrovės, likdami jos šėrininkais. Jie turėtų žinoti,
mininkių. Diriguos p. J. Jan mitetas susilaukė iš Liublino kad jų pinigai bankose sudėti nestovi, bet dirba del Lietuvos
kus, o p. Jankuvienė diriguos miesto prezidento padėkojimų gero ir del šėrininkų naudos. Mes nuo pat pirmos dienos suor
šokius. J . Ęuteuas dainuos so už pasveikinimus Unijos pami-Į ganizavimo mokėjome 8 nuoš. savo šėrįninkams i r tikimės,
lo.
nėjimo dienoje. Pasirodo Lie- k a ( Į S r e i t u l a i k u N * galima ir didesnius nuošimčius išmokė
Madjsiąrąi iš savo pusės sta tųvįų Komitetas visai lenkų ti. Serai parsiduoda-po penkis dolierius ($5.00) kiekvienas. Jų
galima pirkti vienam žmogui nedaugiau? kaip tūkstantį.
to taip-gi geriausias pajiegas. nesveikino,—nežinia už ką dė
koja.
Pasarga. Sekantis bertainis baigsis Spalio 1 d. Visi tie
Šios rųšies vakarai turi sa
Druska. Ketina atvežti Vil šėrininkai kurie bus pilnai išsimokėję už Šerus iki 25 d. rugp.
vo vertę, kaipo muzika ir pasi
gaus dividendą už tą bertamį.
linksminimas, bet jie turi taip niun 1,200 vagonų druskos.
gi ir politiškos reikšmės, nes Ligšiol dar nieko neatvežta.
Užsisakydami Šerus ar klausdami platesnių informaci
kelia lietuvius į pasaulio tau
Traukiniai. Liepos 12 d. pra jų adresuokite laiškus sekančiai:
tų tarpą. Pittsburgho spauda dėjo traukiniai vaikščioti iš
jau rašo apie tą rengiamąjį Vilniaus į Lęndvaravą. Įš Vi 1
vakarą.
niaus į Lęndvaravą išeina 6 ! 244 W. BROADWAY,

LITHUANIAN SALES CORPORATIONI
SO. BOSTON, MASS.

Antradienis, rugsėjis 23 1919

DRAUGAS

tokias gražias, brangias tauti SUTRAUKA REKONSTRUK
ninko ypatybes, kurių jie netu
CIJOS DARBO.
ri, ar mes patys tuomi nedau
turį sveika ir tyra kraują ir
^a^EEūarrarjse^L*
$
$
Ekzekutyvio.
giname Lietuvos neprietelių ir
reguleriška viduriu veikimą. P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra E A T O tėvynės išsigimėlių skaitlio?
Kaip pranešama iš raporto, Šita lengvai galima atsiekti, NIC.
Prašalina visus nesmagumui)
ROSELAND, ILL.
2. Laisvamanius neteisingai duoto Direktoriui Hines, rugp. jeigu vartosi.
svetainę. Čia jas pasitiko besuvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena.
Parduodama
Kirpejiai ir kriaučiai yra r e i k a l a u 
vadindami tautininkais, ar mes 25, kaslink komunikacijos sto
jami visuomet, jie turi t r u m p a s v a 
Svarbus pranešimas visų Rose- nas. Gražus tai buvo reginys.
paL visus aptiekorius.
landas ir lengva darbą.
Visiems suėjus svetainėn, dar neprisidedame ir prie grio vio, nors dar nesenai buvusis
lando dr-jų valdyboms.
Mes g a l i m e j u s išmokyti šio darbo
programo vedėjas išėjo ant vimo tikėjimo f Juk štai, kad ir gelžkelių darbininku sujudi
į t r u m p a laika dienomis ar vakarais,
S. D. LACHAW1CZ
Šiandie, t. y. utarninke, rug M enos ir perskaitė linkėjimus Susivienijimas Lietuvių Ame mas nurimo beveik visoje ša
už maža kaina.
Specijalis skyrius
m
o
k
i
n
i
m
o
ant
siuvamu
Power maši
Gydytoja
pavaldė
saldiniu.
rikoje, nors yra vedamas lais lyje, tečiau prekių pervežimas,
sėjo 23 tl. Visu Šventų para ir dovanas nuo draugiją.
nų.
Skanus Partola saldainiai
Šv. Baltramiejaus parapijos vamaniškoje dvasėje, nors yra išskyrus kelius atsitikimus,
pijos svetainėje įvyks susirin
MASTER SCH00L,
kimas visu Roselando dr-jų choras sudainavo Amerikos kiaurai persisunkęs laisvama- dar nėra pasiekęs normaiio valo kraują ir pataiso vidu
J. F. Kasnicka, Perdėtlnls
nvste, vienok vra vadinamas
valdyta] L. R. Kryžiaus rei himną ir "Ilgiausiu metu."
stovio, kaip kad buvo šiuo rius, taipgi prašalina visokius
190 N. State Str.
nešvarumus iš žmogaus orga
Po to sekė kalba gerb. kun. ne laisvamanišku kaip priderė laiku metai atgal.
kalais.
K a m p . L a k e Gat. 4 lubos
tą, bet tautišku, nors tas var
nizmo
kaip
vaikams,
tai})
ir
su
I'r.
Būrio.
Visus Koselando dr-ju val
Imigracija.
augusiems.
Paskui kalbėjo miesto majo das jam yra svetimas. Taippat
dybų narius kviečiu būtinai
ir
laisvamaniškos
draugijos
ras, Bidinger. Jis savo trumpo
Partola ir kiti vaistai ParJš Viennos pranešama, jog
atsilankyti.
nuolat
vra
vadinamos
tautiškoDR. D. J. BAG0ČIUS
je kalboje pažymėjo, kad buvęs
yra spėjama, mažiausia 5,000,- tosia Aptiekos buvo apdovano
A. Stankus.
Lietuvis Gydytojas Ir
ir yra prielankus lietuviams, mis,o ne laisvamaniškomis.Štai 000 vokiečiu, austrą ir vengru, ti aukso medaliais ir pagyri
Chirurgą*
kokiam
nesusipratusiam
darbi
Ofisas
10800
So. Michlgan Ave.
l'-as Bidinger vra katalikas.
mo laiškais šešiose visapasauturės
išvažiuoti,
nes
negali
suGRAND RAPIDS. MICH.
Rezidencija
1078i
So. Michigan Av.
l*o t o s e k ė k a l b a k u n . J . B . ninkui pakilo mintyje sumany
Roseland,
111.
Unese parodose.
rasti darbo.
Telefoną*
rezidencijos
Ir ofleo
v
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Lietuvys
Graborius
patarnauju,
mas
prisirašyti
prie
pašelpinės
Kiurio.
K oznoie seimvnoie privalo , ,_ .
P u l l m a n 84*.
,
_,.,
,
Baisus atsitikimas mūsų ko
Pirklybos Stovis.
°
, *
''
«
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
draugijos, kad gauti pagelbą li
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; S po pietų
Programas
buvo
Įvairus.
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a
atsišaukti, o m a n o darbu busi
d
žiu
iki 4: « lkl 9 vakar*.
Ned.
lonijoj.
vo dainą, monologu, dijalogu, goje. Bet prie kokios prisidėti f
9 lkl 1S.
Pranešama, kad Amerikoje t ra lesuoja tiktai 1 d oi. Del te užganėdinti.
Iš U rand Rapids'o išvažiavo dekjemaeiju ir ant galo suvai Tuo klausiniu nereikėjo jam il daryti dažai yra jau vartojami pasekmingesnio praplatinimo 2314 W. 23 PI. Chicago, UI. j { » » » » • • » » » » i « » • » • • »
gai savo galvos kvaršint. Štai
į Detroil automobiliam trys dino "Daina be galo."
Tei. canai 2199.
Brazilijoj. Nors ir iš Anglijos mes parduodame 6 dėžutes už
ėia
pat
mieste
yra
tariamojo
vaikinai ir trys merginos, bet
Beje, p. A. Rimkus iš Šv.
po truputi gaunama, tečiau 5 dol. Užsirašykite šiandie ir
"tautiškojo"
Susivienijimo
kelionėje truko automobilio ra Baltramiejaus dr-jos gavo do
Suvienytos Valstijos daugiau persitikrinkit.
tas. Viena mergina pakliuvo po vaną auksą medali. Jis prigu kuopa. Čia pat yra ir tariamu- sia jų pristato.
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
Dr.
A.
K.
RUTKAUSKAS
APTIEKA
PARTOSA,
4712 So. Ashland A v e .
sutrukusiu ratu ir liko ant vie lėdamas prie Šv. Balt r. dr-jos ju " t a u t i š k u " draugijų. Ko ėia
Telefonas McKinley 5764
P h o n e Drover 7042
160
Second
Avenue,
Vidaus Departamentas.
tos sumalta. Velionės motina per -') metus nereikalavo pa daugiau beieškosi, juk cia tau
GYI>0 VISOKIAS LIGAS
Cicero Office
New York, N. Y., Dept. L. 4.
tiška draugija o tautą ir aš
4847 W. 14-th St.
S457
South
Western
Boulevard
nepriklausė prie parapijos ir šei pos. Reiškia, kad nesirgo.
Sekretorius Lane, rugsėjo
P h o n e Cicero 39
(55)
K u m p a s W. 35-tos gatvės
pats
myliu,
tatai
prie
jos
ir
mergina taippat jau porą metu
Rezidencija
3336 W. 6 6 - t h St.
11,
panikė
Senato
Mokslo
I'rogramas pasibaigė o vai.
reik
prisirašyti.
Tai})
galvo
P
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e
Prospect
6585
kaip neatlikus velykinės išpa po pietą sugiedant tautos him
komitetui, ragindamas biliaus
žinties, o pastaruoju laiku pri ną, l'askui buvo šokiai ir ba dami prisirašo daug katalikų pervedimą, kuris pasiūlo i'cde- ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
prie laisvamaniškų ir pagaliam
gulėjo prie soeijalistu. Užtai lius iki vėlam laikui.
Sheboygan, Wis.
ralę sandarbystę su valstijomis
prie
socijalistiškų
draugijų
ar
—— —
vietinis klebonas nepriėmė ant
kati įsteigus specijales mokyk
Augštolėlis.
Telefonas P u l l m a n «0
kuopą. Jei katalikas darbinin
pašventintų kapinių. Ūko pa
LIETUVIS
Valdybos Adresai:
las, kad šios šalies AmerikaDR. W. A. MAJ0R
GYDYTOJAS I R C H I R U R G Ą *
kas butų žinojęs, kad ta kuopa
laidota nešventintoj žemėj.
GYDYTOJAS I R
nizacija, kuri butu Įvykinta iš Pirm. Jonas Stauekas, 1414
Boston, Mass. Rugsėjo 9 d.,
1
1757 W. 4 7 t h St., Chicago, UI.
ar
draugija
yra
netautiška,
o
CHIRURGAS
Grand Rapids'e darbai labai vakare, sustreikavo ėia įstaty
Ofiso Telefonas Boulevard 160
mokinant jos 8,000,000 nemo Ne\v York.
Ofisas 11719 Michigan A v e .
N a m ų Telefonas Seeley 420
gerai eina ir, kaip girdėti, pra mo sargai, policmonai. Tame laisvamaniška ar pagaliaus so kančių anglu kalbos, yra pa
Adynos 8: 30 iki 9 išryto — 1 iki
Vicc-pirm.
Juozas
Bubnis,
14-o
cijalistišką
ir
jei
butų
žinojęs
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
gyvenimas pigesnis. Miestas laike prasidėjo mieste juodamatinis
reikalas
pergalėti
ne
So.
lOth
St,
N e d č l i o m i s nuo 10 iki 11 išryto
labai švarus. Tat patartina, ku šimėių, chuliganą ir įvairių plė kas ta vra laisvamanvbė ar so- pasitenkinimą, kįlanti šioje ša- Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117
Tel. Drover 7042
rie Ieško darbo, kad drąsiai eia šiku veikimas. Iš viso tą vaka cijalizmas, kitas tikrai butą
Alabama Ave.
važiuotu. Katalikai čia turi pa rą apiplėšta 2(K) krautuvių, 20 prie jos neprisidėjęs.
Prot. sekr. Kazimieras SmaiLaisvamaniškas
Susivieniji
Darbo
Dept.
rapiją ir mokyklą, kurią lanko automobiliu pavogta. NuostuLIETUVIS DENTISTAS
džiiiiias, 1017 Svvifts Ave.
Valandom:
suo 9 ryto iki 9 vak.
mas ir bent kaikurios laisvama
4(M) vaikučių. Mokina Šešeri* lią padaryta ant $200,000.00.
Ižd. Antanas č'ižauekas, 1318
1. Praneša, kad Scrantone,
N e d č l i o m i s pagal sutarimą
Gydytojas, Chirurgas,
niškos ar socijalistiškos drau Pa. ir apielinkėje streikuoja New York Ave.
Dominikonkos, kuriii tarpe yra
4712 SO. A S H L A N D
AVENUE
Akušeris.
1920
So.
Halsted
St., Chicago.
arti
47-tos
Gatvės
gijos turi savo organą, koki 15,000 šilko audėju.
Kasos glob. Kazimieras Lukšis
viena lietuvė.
Kalba lietuviškai, latviškai ir
laisvamanišką ar socijalistišką
rusiškai.
l'arapijonys dabar rengiasi
2. \aturali>:. eijos Komisijo- ir Jonas Joeia.
Valandos:
10
— 3 2 rytą: 6 — 9
Maršalka Pianas Daugirda.
laikrašti. Katalikas prisirašęs nierius išleido i. akyiną, kad
prie bazaro, kuris praniilės SJKIJ vakare
Tel. Canal 4367
Susirinkimai
atsibūva
kas
antrą
: : - - . . - . •W«.» •" mm ^ . ^ '
.v
prie
tokios
laisvamaniškos
CLEVELAND,
OHIO.
lio 12 d. ii" trauksis iki l!) tl. to
gvg. ;>, 1919, aktas, kuris ka nedėldienį mėnesio.
DR. I. E. MAKARAS t
draugijos ar kuopos, ima skai rėjo aprubežiavimus ant prie
paties mėnesio. Basaras bus
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ar ne laikas vadinti kiekvie tyti ir organą. Ilgai ui u, tiesa, šu svetimtaučiu karės laiku,
šv. Petro ir Povylo svetainėj.
Ofisas: 1741 W . 4 7 t h Street
REIKALAUJA
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9.
Draugijas ir pavienius užpra ną tuomi, kuomi jis yra.'
jis pat irsta, kad jo draugija, jo jau nebeveikiąs, kad sulaikyti
T e l e f o n a s : Boulevard 3480.
Rezidencija: 4515 So. W o o d St.
šo prie darbo.
" Drauge' 1 ir kituose laikraš- skaitomas laikraštis yra prie natūralizaciją buvusiu Centra- R e i k a l i n g u mergina prie n a m u
Telefonas: Yards 723.
darbo gera m o k e s t i s tik du šeiminoj. fc— — - - - - - - - - — _ — _ . . _ _ . _.. -i
Klebonas kun. A. Dexnis.( ėiuose daug kartu skaiėiau aiš šingi bažnyčiai, bet prisirašęs linią Valdžių pavaldiniu.
3109 So. Morgan Street
Atsišaukite tuojaus adresu:
CHICAGO, HiLTNOIS
kius įtikinančiu* prirodymus, atsitraukti nėra taip lengva. Be
o. A. Caminetti,. Suvienytų
\V. Message.
Telefonas Yards 5032
PHILADELPHIA, PA.
kad laisvamaniams ir soeijali- to, prigulėdamas prie laisva Valstiją (Jen. emigracijos Ko- 3548 S. Halstcd St.
C h k a g o , 111.
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
6 po piety iki 8 vak. N e d č l i o 
maniškos
draugijos
ir
imdamas
4ams savoji partija labiau ru
misijonierius,
apgailestauda
m i s nuo 5 iki 3 vai. vakare.
Rugsėjo 16 d. L. Yyėią 3 kp. pi už tautos reikalus. Taip sa- socijalistišką ai* laisvamanišką mas "liistoriją, egzistuojančią
Reikalingi Karpenteriai.
" • » » » » » » » » — « » » » » » » • • » » » »»»-gt
laikraštį,
jis
dažnai
supranta
įvyko susirinkimas. Aptarus vo ambiciją ar savosios parti
Lietuvii
Advokatas
emigracijos dalykuose", rūgs.
Lietuvių Pramonės Bendro
bėganėius reikalus ir išklausius jos reikalus augšėiau statyda blogai darąs, nenumano, kad 11 išleido raportą, kuriame
Attorney at Law
vei reikalingi DU (1ERI KAR105 W Monroe, Cor. Clark St.
protokolo, eita prie komisiją mi už tėvynės ir tautos reika tuomi jis remia tikėjimo ardy parodo, kad tiktai 102,513 sve
PENTERIAI
mokanti
visa
R o o m 1207,
Tel. Central 220
raportu. Visupirnta išklausyta lus, jie kartkartėmis kliudė ir tojus; jis dažnai nei žinote ne timtaučiu apleido Suvienytas
•
CHICAGO, ILLINOIS
apie vakarą, kurį rengia kuopa tebekliudo pagaliams ir pačios žino, kad tai yra sunki nuodė Valstijas nuo karės užbaigi darbe prie namu statymo. l)arGyv.: 3 1 1 2 So. Halsted Street
Praktikuoja 27 metai
rugsėjo 27 d., 1919 m., Šy. Ka Lietuvos neprigulmybei atgau mė. Jis dažnai girdėjo aiški mo, ir išviso tiktai 123,522 per has ant visados mokestis geras
Telefonas Yarda 2390
Ofisas 3149 So. Morgan St.
zimiero parapijos naujoje sve ti. Vienok laisvamaniai, veid nant, kad bjauriu dalyku yra dvyliką mėnesių
nuo
76©.
į
vai.
ir
augšėiau.
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»—Kertė 32-ro St.,
Csicago, I1L
baigiantis
vogti
ar
girtuokliauti,
bet
jam
SPECIJALISTAS
tainėje, šv. Vincento Labdary mainiškai save vadina tauti
birželio 30, 1919. Per 5 metus, valand. darbo diena. Atsigau
MoterlSkų, Vyriškų, taipgi c h r o 
nieks
nepaaiškino,
kad
labai
bės draugijos naudai. Paskui ninkais, taippat kaip anie lais
kit
greitai
paduodami
kur
niškų ligų.
baigiantįs birželio 30, 1910,
blogu
dalyku
yra
prigulėti
prie
OFISO
V
A
L
A N D O S : N u o 9 ryto
svarstyta kaslink vakarinės vamaniu pagelbininkai, netei
dirbot? Kaip ilgai! Ir kaip
618,22o
emigrantą
išvažiavo,
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
mokyklos, kad kuopa tokią singai prisiekdami, save vadi laisvamanišku draugiją, skai
iki 8 valandai vakare.
sulyginus su 1,172,071) imi greitai galite atvažiuoti dirb
tyti
socijalistiškus
laisvama
N
e
d
č
l
i o m i s nuo 9 iki 2 po plet
DRY
GOODS
įsteigtu. Nutarta įsteigti ir nu na katalikais.
ti. Rašykit ant šio antrašo:
Telefonas Yards 687
grantą
atvažiavusią
per
tą
pa
tarta taipgi, kad kiekvienas vy
Jsiskaiėius į tuos laikrašėiuo- niškus laikraščius ir remti savo ti laiką pirmiau.
Lithuanian Amer. Trading Co. 1800 W. 47th kamp. Wood St*
tikėjimo
ardytojus.
Tokių
ne
tis 3 kuopos lankytųsi ir mokiu- *se paskelbtuosius prirodymo*,
Me& dUOUJ»ixiu u v i t u w k i ot,mUH>tu»
Constr. Dept.
K e t v e r i a i s Ir Subatomis.
laimingu yra labai daug. .Jie
Valstijos Departamentas.
130 Wooster Ave. Akron, Ohio.
tųsi skaityti bei rašyti lietuviš man kilsta šitokie klausimai.
Dideliame
pasirinkime
gaunami,
vaikščioja kaip akli ir nieks
Visokie materijolai, v a l k a m s drauu
f
1. Jei laisvamaniai yra jau
kai ir angliškai. Pamokoj pra
žiai, šlebės Ir Jakutėa.
. Departamentas gavo patvir
J0SEPH
C.
W0L0N
jiems akių neatidaro.
sidės spalio 1 d. vakarais nuo 7 tiek kartu savo darbais priroLietuvis Advokatas
Toks katalikas pabuvęs kokį tinimą nuo Šveicarijos Legavai. Pamokos bus du vakaru dę, kad jiems laisvamanystė
20
SO.
LA SALLE S T R E E T
cijos, kad yra Šveicarijos Val
Pluksnos
laiką
laisvamaniškoj
dr-joj
ir
Pluksnos
Gyvenimo
Tel. H u m b o l d t 97
labinus
rupi
negu
tauta,
ir
dėl
savaitėje. Mokytojai bus pa
EXTRA.
džios
noras
palengvinti
kiek
Vakarais
2911
W. 22-nd Street
rinkti iš pačios kuopos, nes ran to jie tautininkais nėra, tat ar paskaitęs jos organą, ilgainiu galima tesimąsi toliau turistu
Tel. R o c k w e l l C999
Parsiduoda labai
pigiai
CHICAGO, I L L
dasi tam tinkamą asmenų. Su verta vadinti tokie žmonės tuo atšalsta, nusitolina nuo Bažny keliones Šveicarijoje. Dcpart- spausdinama mašina su Lietu
91
čios ir galop virsta aštriausiu
tarta taipgi kviesti kitu katali mi, kuomi jie n ė r a '
mentas bus pasirengęs nuo viškomis raidėmis ir peilių potikėjimo
ir
Bažnyčios
priešu.
Ar
verta
laisvamanius
vadin
kišku draugijų narius lankyti
PLUNKSNOS.
rūgs. 15 išduoti .pasportus vi pierai pjauti. Kam butų rei
lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllillllllll
Kas
dabar
kaltas,
kad
jis
to
ti tautininkais nors jie tauti
pamokas.
kalinga
atsišaukit
į
važiuojan
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
kiu tapo ? Ar neprisidėjome siems turistams,
Įnešta, kad vasarai baigian- ninkais nėra?
Telefoaas H a y m a r k e t 8544
tiems į Šveicariją.
"Draugo" Administracija,
Ar-gi neprivalo lietuvių vi prie to ir mes laisvamaniškas
ties surengti dar vieną išvažia
BIZNIERIAI GARSINKITES
(P. G.)
Politikos.
vimą. Nutarta išvažiuoti pasi suomenė laisvamanius vadinti draugijas ar laisvamanišką su
1800 W. 46 St.
Chicago, 111.
"DRAUGE."
linksminti į Formom! Tark, ant laisvamaniais, nes laisvamany- sivienijimą ar laisvamaniškus
Rusas gydytojas Ir chirurgas
\Vall
street
Jurnalas
cituoja
bė yra viršijanti ir visąlabiau- laikraščius vadindami tautiš
Specijalistas Moteriškų, Vyrišky
'* Birutės kalnelio."
"Manchester Guardian", ku
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Nupirkimai ir įteikimui auk sia prasikišiusioji jų ypatybė. kais, arba laisvamanius vadin
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^
^
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^
s
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^
ris sako, kad Herbert HooveOfisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Juk ir pats laisvamanių va dami tautininkais. Ar nei kiek
sinio kardo generolui Žukaus
ris yra arčiausias prie diktato
Telefosas Drover 9693
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
das Balutis Xc\v Yorko seime čia nekalti nei tie, kurių prie
kui, kuopa paaukojo $25.00.
VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po
riaus, kurio Europa nėra tu
pietų 7—8 vak. Nedčliomis 10—12 <L
Paskui kalbėta dar apie va Šitaip viešai charakterizavo va dermė buvo išaiškinti, kas yra
" t a u t i n i n k u s " : lasvamanystė ar soeijalizmas rėjus nuo Napoleon 0 laikų. Sa
karus-lošimus. Su tuo ir susi dinamuosius
llllllllllllllllllilIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHil
ko,
kad
Hooveris
buvo
svar
ir
kokiu
blogumu
yra
skaityti
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
"Mes, tautininkai, nebuvome,
rinkimas pasibaigė.
besnė
už
politiką,
ir
visa
Ryti*
taip ir dabar
Dr. P. V. S. H. nesame ir nebusime Augšciau- jų laikraščius, prigulėti prie jų
siojo garbintojais/' Taip. pa draugijų ar kaip kitaip juos nė Europa atsižvelgia į jį,
kaip į* pranašą.
sakė seime p. Balutis. Bet ne- remti.
WAUKEGAN, ILL.
garbinti Augšciausiojo yra žyBet ką čia pradėsi kaltininkų
RED. ATSAKYMAS.
. ADVOKATAS
N'edėlioje, rugsėjo 14 d. buvo mė netautystės, bet laisvama- ieškoti, verčiau kiekvienas ge
, ir gvarantuoja
Veda Bilas Visuose Teismuoso
Ginčai neneša jokios naudos
Kv. Baltramiejaus dr-jos paini-..aiškumo. Vadindami netauti- rai pagalvokime, ar nebūtų lai
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
Ofisas Didmiesty J:
uėjimas 25 m. sukaktuvių. Vi- ninkus tautininkais, ar mes ue- kas pradėti kiekvieną žmogų, visuomenei. Tokiais, ir-gi, vir
meldžiame kreiptis pas:
•f» W. W A S H I N 6 T O M S T R E E T
pofl AVaukegano lietuviškos ka klaidiname bent nesusipratu ar laikraštį, ar draugiją, ar su to RockfordieČių ginčai. Tatai
Kambaris 409
talikiškos draugijos dalyvavo sią mušą visuomenės <įalį ir sivienijimą vadinti tuomi, kuo apie Roekfordo parapijos as
Tel. Central 1478
tame paminėjime. Visos drau tuomi ar ne pas tumėj anie bent mi jis yra ir nebeklaidinti ne* meniškus ginčus daugiau nebeGyeenlmaa. 8 1 3 W . SSrd %L
141 Washington Street, New York, N, Y.
susipratusiųjų
nuisų
brolių.
kaikuriuos
prie
jų?
Patys
tąlpiųsime.
Tą
net
antrą
eyk
gijos " i n c o r p o r e " atėjo iš pa
Tel. Tardą 4481
J. St—kas. jau praaešam*.
rapijines svetaines į draugijų skelbdami laisvamanius turint

ATONIC

PASLAPTIS SVEIKATOS

Uždirbk

35iki 50
į savaitę
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Dr. S. Naikelis

Dr.M.T.Strikol'is

Dr. C. Z. Vezelis

irt

DR. LEO AVVOTiN

SKAITYTOJįl BALSAI.

m

Dr. M. Stupnicki

F. P. BRADCHULIS

Dr. G. M. GLASER I

ERNEST WEINER

79c

DR. A. A. ROTH,

Henry J. Schnitzer State Bank

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Henry J. Schnitzer State Bank

Y, W, RUTKAUSKAS

Antradienis, rugsėjis 23 1919

DRAUGAS

DĮDĮLĮS PAŽARAS -POMARKAS

Northsides draugijos dalyvaus incorpore:
6. Moterų Sąjunga 4-k p.
7. Šv. Cecilijos dram. dr-ja
8. Šv. Kazimiero dr-ja.

S v. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia A v.
Rugsejo-Sept. Ncdeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra:
24, 27, ir 28 dienomis

P R I E nnu ir pasiuntimui slaugotojų
ir daktarų į Lietuvą. Dabar tik
darbas pavestas kiekvienam
Daugiau 100 tūkstančių darbi skyriui atlikti palei išgale.
Kiekvieno Chicagos Apskričio
ninku dirbs.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, mažesnių, taniu laisvei ir tų
skyrio valdybos jau žino, ką ta
i tautu apsisprendimui.
Chieagoje išnaujo prasidėjo me dalyke veikti. Todėl laikraš
Antradienis, rugsėjis 23 d.,: j į s s a Į ^ , \<iU\ j e j
senatns
darbai prie statymo namu. tyje nėra d a r reikalo garsinti.
Šv. Linas, pop. kank. TeklžL
neatkreips (lomos i ma/.uju Daugiau poros mėnesiu kar- Toliau apkalbėta reikalas, kaip Į
Trečiadienis, rugsėjis, 24 d., tautu protestus i r prašymus, penteriai streikavo, šitiems ne surinkti $50,000.00 vien ChieaŠv. P a n a M. nei. užtarytoja. jį s pasirodys nėra amerikoniš- dirbant l>edarbiavo ir kiton goje. Tas palikta veikiančiai
kas. Tuomet sekančiais rinki- unijos, surištos su statymu na komisijai iki kito susirinkimo.
Išnešta reikalavimas, kad vi
17,400 D A R B I N I N K Ų S T R E I - m a i s piliečiai pasistengs kon mu.
si Chieagos Apskričio L R. Kr.
gresą n pasiusti tikrus aineriK U O J A SO. CHICA
Karpenteriams
laimėjus rėmėjų skyriai pasiųstų pini- j
konus atstovus. Tie taigi ir pa
GOJ.
tenkins mažuju tautu troški- streiką mieste atgijo dauge gus ir drabužius i Centrą. ((Vlis visokių darbu. Tam tiks kius a r nioney orderius reikia
mus.
Sulig uni|u viršaičiu olieilui Ims išleista dešimtys mili- rašyti B. Yaškiutės vardu, o
Vietos
ukrainai
tuo
nepasi
jalio pranešimo, v a k a r So.
jonų dolierių.
siųsti sekretoriui, p. J. Tumatenkina.
Ateinanti
sekmadienį
Clueagoj plieno dirbtuvės^ su
Yra bei baimės, kad prie šonini, 4o(i Grand st., Brookstreikavo toks skaitlius d a r b i  jit> turės kitą tuo pačiu tikslu statymo namu darbus gali su lyn, \ . Y.).
susirinkimą.
ninku:
*
trukdyti streikas plieno dirb
Drabužius, kuriuos skyriai
Illinois Steel Co. 12.01)0
vietos lenku laikraščiai prieš tuvėse, jei pastarasis prasitęs jau turi surinkę arba jau yra
AYisconsin Steel Co. 1,800
ukrainu veikimą neramia rim tu kiek ilgiau.
pabaigę rinkimą savo parapi
Iroquois Tron Co. 1,200
tu argumentu. Tik juos plus
jose, tegul siunėia Centram
P> v-Products Coke 1,100
ta, išniekina.
Drabužius
geriausia
siųsti
Lenkai taip elgiasi ir su lie
Interstate Steel Co 700
" freight ' u . " Kiekvienas sky
tuviais.
Grand Crossing Taek Co.
rius turi apmokėti už siuntimą.
000
Chieagos ir apielinkėse ma
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Viso 17,400 darbininkų.
žesni miesteliai, kurie norėtų
L.
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Ilege\\ iscli'e streikuoja 2,surengti prakalbas ir pasidar
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500 darbininku.
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Aštuntojo Pulko ginkluotu
žmonių, tesikreipia i Chieagos
P A R U O Š T A 2,000 Š E R I F O vėj Cliicngns juodukai turėjo
S V A R B U S SUSI
Apskričio L R. K. rėmėjų or
R
I
N
K
I
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.
susirinkimą.
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PAGELBININKŲ.
ganizatorių, S. Jucevičių, 72(i
toju buvo advokatas O* |)<m\ \ \ ISih St., Chieago, [11. J i s a i
šiandie, t. y. rugsėjo 23 d. i pasistengs parūpinti kalbėtoŠerifas k a s momentas pasiren- nell
Apveizdos
parapijos!
Ki> kad jau davė, tai davė Dievo
gęs veikti.
vėjo valstijiniam prokurorui svetainėj. 7:30 vai. v a k a r e iTad-gi visi Chieagos skyriai
vyks
dideliai
svarbus
susirin
Neri 1 a Oiarles \V. Peters llovne, kuris, sako, diskrimi
Į subrinkite baigti rinkti drabuu
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Veikiančiosios
K
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|kil|| (
n g
rninę> 2,000 savo pagelhininku,
Priminta,
jog po
rasiniu
kuriuos gali pastatyti i tris riaušių Cligagoje ponas pro- n: sijos. Kuopų i r ApsknciO i v i s „ s flventu8 ( | ,.,. , ,, ( v i
valandas hite kur apsireiškus j kuroras padavė teisman dau- c h ; r o įgaliotiniai privalo būti-• M l s B a r i n k t u s arabožius pnsinriaušėms Cook p a v i e t e
giaiisia juoduku, nors jie nei- nai nuvažiuoti.
sti i Lietuva.
Apskričio valdyba.
Tečiau s šerifo pagelbininkni kiek nėra kaltesni už baltus
V. Stulpinas,
dar nepašaukti aktivėn tar galvažudžius.
PRANEŠIMAS.
Cfc Apskr. T.. \l. K.
nybon.
rėm. sekretorius.
Be kitko šerifas
pažymi, P O L I C I J A I M A S I UŽ SAL. K. — K. Labdaringo
LIUNININKŲ.
jog prireikus jis galįs pašaukti
Sąjungos Centro mėnesinis su
tarnvbon kadir 10,000 vyru.
L I E T . P I L I E Č I Ų DR-JOS
sirinkimas
Įvyks
seredoje,
VAK. P A .
Sako, t v a r k a būtinai turi but Detektivai apėjo kelias denigs, 24 d., 7:30 vai. vakare,
palaikoma.
šimtis saliunų.
Pittsburgh, Pa.
Dievo Apveizdos
parapijos

CHICAGOJE.

i

•

UKRAINAI P A K E L I A PRO
Chieagos policija ima kovo
T E S T Ą P R I E Š TAIti prieš saliunininkus. Praei
tą sekmadienį detektivai ap
KOS SUTARTĮ.
vaikščiojo apie 50 saliunų viNes dalys Ukrainos pavedamos dumiestyj, iš kiekvieno išsi
nešdami po kelis stiklus viso
lenkams.
kio
skystimo,
paduodamo
(,rti
Praeitą sekmadieni keli t u k - I žmonėms. Taip surankiotus
stanėiai ukrainu ir jų prietelių i
skystimas policija paduos
turėjo parodavima Chicagoje. analizai, kad sužinoti, kokius
Paskui susirinko jie ruimin gėralus parduoda saliunining o s salėn — Ashland a ve. ir kaL
Pirm to jau yra buvę kalbų,
Van Buren gat., ir ten turėjo
saliunuose
p r a k a l b a s . Padaryta protesto kad kaikuriuose
rezoliucija prieš taikos sutar- degtinės mylėtojams parduoda
tį, kuriaja talkininkai len-'mos kokios tai pamazgos su
kams paveda Ukrainos plotus, mediniu alkoholiu, kas yra tik
k a i p tai rytinę Galiciją, Cbo- ri nuodai.
lmą ir kitas dalis. Šiandie tas
dalis lenkai okupuoja ir smau DUONOS K E P T U V Ė N P A
%
gia gyventojus.
M E S T A BOMBA.
Rezoliucija pasiųsta senatan.
P r a š o m a s senatas nepatvirXakti prieš sekmadieni duotinti tos sutarties dalies, kur uos keptuvėn po innn. 1100 So.
einasi a p i e lenkų reikalus.
j69 gat. pamesta bomba. Nuo
T a r p e kalbėtojų buvo ir kri- sprogimo p a d a r y t a keli tuksminalio teismo teisėjas Crowe, t ančiai dolierių nuostolių.
J i s pažymėjo, kad nevertas
Policija
tvirtina, kad
tai
vadinties šios šalies piliečiu darbininkų tarpe nesutikimų
tas žmogus, k a t r a s priešinasi pasekmės.

PRASIDĖJO DARBAI
NAMŲ.

a

Inžanga vakarui 10 c.

SKAITYK!

ATYDA!

Dievo Apveizdos Parapijos

i

Jau eina prie užbaigos.
Neužmirškite d a r atsilankvti šiais v a k a r a i s

Rugsėjo, 2 3 , 2 5 , 2 7 ir 2 8
t. y. S j v a k a r ę Ketvergo, suimtos ir nedėlios ant trukšmingų užbaigtuvių.
Moteris ir Mergaitės Rengėjos.
Visu laukte laukiame.

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

svetainėje, prie 18-tos ir Uni
on avc., Chicagoje.

Valdybos A n t r a š a i :

Pirm.—V. Samson, 1924 Carson
Street.
Vice-pirm.—J. P. Petraitis, 1313
I š BRIDGEPORTO.
Carson Street.
Prot. rast.—J. W. Patekevieh,
L. TJ. Kryžiaus rėmėjų sky
2104 Mcrriman Street.
riaus komisijos susirinkimas įFin. rast.—W. Stacinskns, 2102
v y k s 23 d., rugsėjo, 1919, 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ '
vai. vak., Šv. J u r g i o parapijos! iždininkas—J
Jonelis,
157
svetainėj. Malonėsite visi ko Meultrie Avenue.
misijos nariai būtinai atsilan Direktoriai:
kyti. Yra labai daug svarbiu
J. Janauskas, 75 So. 19th St.
P. Kildušis, 2007 Jane St.
reikalu.
S. Liutinskas, Box 524, Castle
Valdyba.
Shannon, Pa.
A. Normantas, Box 441, Castle
CHICAGOS A P S K R I Č I O L.
Shannon, Pa.
RAUD. K R Y Ž I A U S RĖ
J. Marėinkevicž, 160 So 19th
M Ė J Ų DOMAI.
Street, S. S.
S. Simanavičius, 2228 Sarah
Seredoje, rugsėjo 17 d., 1919 Street, S. S.
m , Šv. Kryžiaus p a r a p . s v e t a i - ! U g o m ų Komitetai:
P . Bardzilaucka8,
Rardzilm^kas 2223 Larkins
nėje buvo Chieagos Apskričio
P.
L. R. Kr. rėmėjų susirinkimas. Alley, S. S.
Susirinkime dalyvavo gana
P. Marmokas, Box 342, Castlo
daug delegatų.
Shannon, Pa.
Susirinkimai atsibuna pirmutinį
Iš svarbiausių nutarimų y r a
sekantieji: gerb. P r . A. K. utarninką kiekvieno mėnesio, 8
Rutkauskas paaiškino apie žy vai. vakare.
gius, p a d a r y t u s su Amerikos
Jonas W. PatckevicJi, Prot, rast.
Raudonuoju Krvžium mokiniL: P. D., Vak. Pa.
Valdyba.

4-
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24 d.
27 d.
28 d.
O kas ne dalyvaus labai pasigailės.

K a s apsilankis, daug ko išlaimės,

Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v.

a

CORN PRODUCTS RIMMIM6 CO'
( • ( M M I K I l . K I V VOOH U % A

•' zžk
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Alyvos Aliejus Kaštuoja Daugiau, Bet
Mazolą Daugelis Laiko už Daug
Geresnę prie Valgių Sutaisymo
AZOLA yra gardus tyras, švelnus kukurizinis aliejus, t i n k a m a s
.viskam.
t

MAZOLA yra tikrai amerikietiškas produktas. J i y r a daroma iš
pačios širdies kukurūzo grudų ir yra refinuojama tol, kol pasidaro
visiškai tyra. Todėl tai ji ir turi tokį malonų skoni ir y r a geresnę
už alyvą prie prievalgių.
J u s galite tą pačią MAZOLĄ vartot keletą kartų kepimui, nes ji
visuomet pasilieka cysta.
MAZOLOS susi vartoja nuo ketvirdalio iki trečdalio mažiau prie
blynų ar pyragaičių kepimo, negu tam reikėtų sviesto, a r taukų, o
M A Z O L O J E iškepti dalykai bus labai g a r d u s ir sveiki kūnui.

CORN PRODUCTS REFINING CO.
17 BATTERY PLACE,
NEW YORK CITY.

Skaitykite ir Platinkite "DRAUGĄ".

