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CENTAI
CENTS

EMTERED AS

Lenkai tikrai užėmę
Lietuvos sostinę

SECOND-CIJASS

MATTER MARCH SI, 1»16, AT CHICAGO, ILLIUOIS UNDER THE ACT

VOKIEČIAMS PRISTATYTA I NEĮVYKDOMI NANSENO
GOLFO LAZDOS.
PLENAI.
Daržas aptveriamas tvora.

OF MARCR 3, 1879.

ŠIANDIE PLENARE TAI
KOS KONFERENCIJOS
SESIJA.

Rusai priešinasi maitinti bol Bus patvirtintas tautų sąjun
ševikus.
gos projektas.

METAI VOL. IV.

No. 100

Buvęs kaizeris visgi
bus teisiamas

Paryžius, bal. 29. — Vokie
čiams atstovams, atkeliavu
Washington, bal. 28.— Šian
Paryžius, bal. 29.— Žinomas
siems į Versali los,
pristatyta keliauninikas Xensen pagami die Paryžiuje įvyksta plenaj viešbučius bagažai. Taippat no pienus duoti maisio rusų rė taikos konfereneijos atsto
ir visa eilė golfo lazdų. Nes bolševikams, jei tie išpildytų vų sesija tautų sąjungos rei
apart taikos konferencijos vo pastatytas jiems sąlygas.
kale.
kiečių atstovai mano dar pa
Tuos pienus jis padavė tal- Valstybės departamentas va
mušti ir golfą Versailles «l»y-1 kinink nms. &itio priėmė. Ir, kar paskelbė peržiūrėtą ir .pnj Ii rikėse.
rodos, tik reikėjo bolševikams taisytą tautų sąjungos konsti
Baigiami taisyti buvusioji duoti maisto, kad numalšinti tuciją.
,
karališki rūmai Versaillese, jų žvėriškus instinktus.
Tautų sąjungoje priguli IY2
BUVUSĮ KAIZERĮ TEIS j BESIIRANT APVIRTO VALkur įvyks taikos konferencija
valstybės, kurios skaitomos oTARPTAUTINIS TRI
TIS HUDSONE.
LIETUVOS SOSTINĖ LENKU RANKOSE.
Bet maitinimui
bolševikų
su vokiečiais atstovais.
I .
.
. riginalės sąjungos narės.
BUNALAS.
Kitas darbininkų būrys ap- pasipriešino ištikimoji talki
Be to 14 kitų valstybių pa
Nuskendo 13 jurininkų.
. VARSA VA, bal. 28. — Pirmoji lenku kariuomenė, kuri
, t v o , i a Sale
inėjo Lietuvos sostinėn Vilniun, buvo raitarija po pulkininko
viešbučių, kuriuose ninkams Rusijos valdžia, kuri kviesta prisidėti prie sąjun Kitas tribunalas teis kitus ofiBelina vadovyste.
j apsistos vokiečių atstovai, di- kovoja prieš bolševikus.
cierus.
New York, bal. 29. — Fpe
gos.
Ta
pasafcė,
kad
jei
bolševi
Sulig sąjungos projekto, Mon i
Mušiai tęsėsi miesto gatvėse, kur bolševikai mėgino ne- doką, daržą. Skersai to daržo
Hudson Į karės laivą Nevada
kams
duoti
maisto,
tai
reikės
paduoti miesto.
vokiečių atstovai kasdien vaik
roe doktrina pripažįstama, i$-' Paryžius. bal. 29. — vakar nuo krašto vrėsi valtimi 14
Lenkijos vyriausias militarinių reikalų viršininkas Pil- ščios konferencijoj! į rūmus. laukti visą eilė metų, kol jie skyrus Meksika.
patirta, jog gaminamoje tai-j jurininkų.
Besi i rant - valtis
bus
išrūkyti
iš
Rusijos.
sudskis ir gen. šeptyckis, kurs yra lenkų vadas Lietuvos fronIšpradžių buvo manoma viSalių ginklavimasis kas de-jkos sutartyje, kuri bus paduo- ] staiga į ką tai smarkiai atsi(Ii
šiandie
bolševikai
visais
te, praeitą šeštadienį iškilmingai inėjo Vilniun.
.Jęą (\m.?Aį} apjuosti dygliuotų
šimts metų susiaurinamas,
j ta patvirtinti vokiečiams at- trenkė ir ]>ervirto.
vielų tvora. Pagaliaus nutarta šonais mušami.. Kiek neįveiks t Sąjungos ofisuose turi Iv- j stovams, tarp kitko busią pa*
Visi jurininkai suburbėjo
ITALIJA ELGSIS PRIEŠ TALKININKŲ NORĄ.
įžymėta ir teisimas buvusio vandenin. Tš jų tik vienas varaptverti paprastąja
medine jų tikrieji rusai, tiek pns- gyty, į,, moterys.
maugs juos badas. Ir šiandie I Svarbiausius sąjungos tiks- ] Vokietijos kaizerio už pakėli- gais-negalais išgelbėta. Kiti
tvora.
Londonas, b a l 28. — Rytoj sušaukiamas Italijos parla
tad jiems dar duoti maisto? las — pasaulyje palaikyti tai; ma baisios ir pragaištingos nuskendo.
mentas, anot Central Xews depeŠos.
Taigi Nanseno pienai mai ką.
į karės Kuropoje.
Upės pakraščiais buvo daug
Premjeras Orlando praneš parlamentui apie stovj tąiko< BUS PABAIGTA TAIKOS
tinti ,bolševikus nepavyko.
Pam tikslui bus įsteigtas! žmonių, kurie matė tą tragediSUTARTIS.
konferencijoje ir paduos projektą kuoveikiaus anekluoti (pri
i
.
Tao tarpu rusų bolševikai KVIEČIA LENINĄ UŽPUL- tarptautinis tribunalas iš XV- ją. Kol suspėta paduoti paskirti prie Italijos) Trentino, Augštesnįji Adiago, Tryeste,
TI RUMUNUS.
Jstriją, Fiume ir Dalmatiją.
minusiųjų pasaulyj juristų.
Ar Suv. Valstijos iiieis sąjun- apsiima jau ir mūšius pergelbą, buvo jau pervėlu.
Jei parlamentas tą sumanymą praves, Ttalija neišvengs
Kitas tarptautinis teismas
traukti, apsiima net pripažinti
Kas aršiausia, kad nelaimAgon?
k a i es.
rusų nacijonales skolas, kurias Ungarijoje stovis tikrai des- teis visus kitus vokiečių ofi- įvyko sutemoje.
peratinis.
cierus vadus už jų nežmonišką
Paryžius, bal. 29.--Laikraš jie panaikino, bi tik gauti
VOKIEČIŲ ATSTOVAI REI
pasielgimą karės metu.
GAL PAKELS KLAUSIMUS
tis Temps rašo, jog per se maisto.
BOLŠEVIKAI
NUŽUDĖ
Londonas,
bal.
28.—Iš
Ker
KALAUJA PILNOS
Kituomet buvęs
vokiečių
PRANCŪZIJA, BELGINes be maisto jie negalės il ne laikraščiui Times praneša
kančias tris — keturias die
GRAFA
ARCOVALLEY
LAISVĖS.
;
nas talkininkai pabaigs taikos gai lmlševikjfc'Jti.
J A I A JAPONIJA. ~
ma, jog Fiii»arijos bolševiku kaizeris buvo pasakęs, joge i
Tas grafas kituomet nušovė sutartį. T ftalijos pasistatymą
vyriausias va<)as Belą Kun pasaulyje nėra tokios galybės,
Jiems taippat nepatinka ank
kol kas neatkreipiama perdaug BUS UŽDRAUSTA GAMINTI kreipęsis į rusų bolševikų gal katra jį galėtų patraukti at šiandie turės tą padaryti; bet
premjerą Eisner}.
štųs departamentai.
domos. Prezidentas YVilsonas
ALUS.
vą Leniną, kad tasai su savo sakomybėn, .lis sakė, jog at
vargiai bus atsiekta tik
Berlynas, bal. 28.— Tš Ba nemano atmainyti savo žodžiu
sakąs
tik
prieš
vieną
Dievą.
kariuomene dabar užpultų Ru
Paryžius, Kai. 28.— J Vei- varijos sostinės Municho gau
slas.
Fiume
reikale.
Prezidentų
pa
Įstatymas
bus
pravestas
pilnai
muniją,
knomet
rumunų
ar
sailles atkeliavusieji pirmieji ta žinia, kad aną dieną ten
IŠKELIAVO VOKIEČIŲ
mija briaujasi Fngarijos gilu
Paryžius, bal. 28.— Šiandie
vokiečių atstovai
(kurijerai) bolševikų minia iš ligoninės iš- remia Anglijos ir Prancūzijos
ATSTOVAI.
premjeru.
VVashington,
bal.
29.—(Jenemom
įvyksta plenarė taikos konfe
taikos konferencijoj! ir, perna vilko grafa Areo-VaNev ir gatLaikraštis
ftcho
de
Paris
ralis
prokuroras
Palmer
pas
Stovis Fngarijoje
tikrai
kvoję porą naktų, jaučiasi vėje žvėriškai nužudė.
Berlynas, bal. 29.—Vakar ir rencijos atstovų sesija tautų
tvirtina,
jogei
taisomas
pro
kelbė,
jog
su
liepos
1
diena
bū
—*~*
perdaug surišti. Jie reikalauTas grafas kituomet buvo jektas Suv. Valstijų tu Pran- tinai bus įvestas karės proTii- desperatinis, sakoma depešoje. šiandie Berlyną apleido pas sąjungos reikale.
Daugel vietose pakyla valstie
ja daugiau sau laisvės, rui- nušovęs premjerą Kisnerį, so
Šiandie sąjungos konstituci
kutiniai
Vokietijos
nuskirti
at
eiizija susivienijimui
arba bieijos įstatymas* nežiūrint čiai prieš bolševikišką valdžią
minge>nių apartamentų.
jos projektas bus patvirtintas.
či jaiistą. Po šovinio baisiai jfs sąjungai.
stovai taikos konferencijom
jokių
protestų,
nei
išreiškiamų
ir šitos visus žygius blokuoja.
Jie tvirtina, kad kuomet buvo apmuštas ir paskui gy
Atstovai išvažiavo trimis Komisija projektą taip apdir
Sakoma,
tą
projektą
prezi
kokių
nors
nepasitenkinimų.
Tuo tarpti rumunų armija speeijaliais traukiniais.
atkeliaus visi atstovai su savo domas ligoninėj.
bo, taij) apčiupinėjo, kad, tur
dentas
YVilsonas
padnosiąs
pa
Šalies
gyventojai
turės
pri
štabais, tuomet neužteks vie
būt, neprisieis jo jau pertaisy
Bolševikai Kisneri skaitė tvirtinti S. Valstijų senatui. sitaikinti prie kongreso pra briaujasi vis toliau Fngarijo<
gilumom
toti viešbučiuose Reservoirs ir savuoju ir todėl grafoj atker
ti.
SKUBINAI
PASIŲSTA
A
N
vesto įstatymo, nes už per
Vatei Bet prisieis dar užimti šijo.
Rasi, bus dar padarytos ko
Rumunai retai kur sutinka
GIES
SERUM'AS.
BOLŠEVIKAMS ODESSOJE žengimą seks bausmės.
ir viešbuti Suisse.
kios nors pasaugos ai- priera
stipresnį pasipriešinimą.
GRŪMOJA PAVOJUS.
Prokuroras pažymėjo, jog
Ypač jiems svarbu nebūti ITALŲ DEMONSTRACIJO
New York, bal. 27.—Pitts- šai. Nes Prancūzijos, J5elgijoš
jo priedermė yra prižiūrėti,
surištiems, bet turėti pilnąją
PAGERINTOS TARNAI
SE DALYVAUJA IR S.
burgo apylinkėse vieną žmogų ir Japonijos atstovai statys
Gali but jiems atkirstas ke idant šalies įstatymai butų
klausimus.
laisve.
TĖMS
SĄLYGOS
V. OFICIERAI.
įgėlė
braškančioji
angis.
Tad
lias.
pildomi.
_
Prarieuzija
yra priešinga
ANGLIJOJE.
j šiandie iš Bronx Zoo greituoju
MUNICHO GYVENTOJAMS Ambasadorius Page iškeliavo
susiaurinimui.
• traukiniu pasiųsta seram prieš ginklavimosi
Berne,
bal.
28.—Rusų
bolšej
VISOJ
BAVARIJOJ
PAS
Berlynan.
GRUMOJAMA SKER
Ligšiol tarnaitės buvo kaipir tą įgėlimą. Gal pavyks išgel- Jinai nori palaikyti savo ar
vikų stovis Odessoje ir apy
KELBTA KARĖS.
miją taip skaitlingą, kokią tu
DYNĖMIS.
vergės.
jbėti žmogų.
Londonas, bal. 28.—Tš Rymo linkėse atsidarė pavojau, ka
rėjo pirm karės. Prancūzija
STOVIS.
Bronx
Zoo
yra
vienatim'
dangi
Ukraina.
kariuomene
pranešama,
kad
tenai
ir
kituo
Bolševikai žada juos sušaudy
Londonas, bal. 2 9 . - Kente, ! S l i y
Valstijose vieta, kur mato pavojų nuo vokiečių, ku
se miestuose vis dar seka gy užimdinėja aplinkinius mies
ti.
rie mėgino ją pragaišinti. To
»
ventojų demonstracijos prieš tus ir svarbesniuosius geležin Prasidėjo smarkus veikimas Bromley distrikte, turtingųjų o a m i n a m a braškančio^angic^ dėl jai šiandie baugu būti ne
an h
Berne, bal. 28.—, Bavarijon 4alkininkus. Ryme, sakoma, kelius.
prieš bolševikus.
n J
aristokratų- namuose seruin as.
prisirengusiai.
tarnaičių
gyvenimas tikrai bur^j
licbe bbolševiką
sostinėje Municbe
o l š e v i k a i L f e ^ ^ t n ^ y o ^ prieš preziden
Matyt, bolševikai ten bus
Belgijos atstovai paklaus
Berlynas, bal. 29. — Visoj vo vergiškas, panašus vidur-1 BELGIJOS MINISTERIAI
posenovei vis dar laikosi. Xe- tą Wilsona da I v va ve ir S. uždarvti ir atkirsti nuo viso
konferencijos, kodėl tautų są
(tams.
Bavarijoj paskelbta karės sto
IŠKELIAVO TAIKOS
niekui- negali iš ten pasprųsti. V a lstiįu armijos oficierai. Bo- pasaulio.
jungos sostine paskirta Švei
Dabar tarnaitės iškovojo sau
vis ir tuojaus prasidėjo mili- tinę laiko apgulus vai- , 0 i , n o j h . t a < ] m t ^ '
KONFERENCIJON.
carijos miestas (Jeneva, bet ne
tarinis veikimas prieš Muni geresnes sąlygas. Ir tai tokias,
džios kariuomenė. Miestas su
VOKIEČIŲ
SUOKALBIS
Suv. Valstijų ambasadorius
katras Belgijos miestas. J u k
cbo bolševikus. Tam veikimui kokios jau senai gyvuoja civi
bolševikais atkirstas nuo viso Italijoje. Tliomas Nelson Page,
Brusselis, bal. 29.— Taikos
SUOMIJOJE.
Šveicarija nedalyvavo karėje.
vadovauja Įeit. generolas von lizuotose šalvse.
pasaulio.
konferenci
jon
skubiai
išvyko
kaip pranešama, iš Rymo iš
Gelsingforsas, bal. 28.—Suo Moebl.
Sulig sutarties, namų p o - ! b ( ^ a ]n inisterių pirmininką^ Tuo tarpu Belgija karės su
Bolševikai -mato neišvengii- keliavęs Paryžiun. Tenai jis
Municbe bolševikai, sakoma, nios turės tarnaites kartą sa l)elcroix, kolionijų ministeris naikinta ir parblokšta.
ną sau pavoju. Tad jie grūmo prezidentui YVilsonui paduo- mijos vyriausybė susekė pri
Japonai pareikalaus tautų
ja ramiesiems miesto gyvento siąs savo atsistatydinimo raš rodymus, jog vokiečiai su bol stipriai laikosi. Xes jų pusėn vaitėje leisti nusimaudyti na Franek ir karės ministeris
. sąjungos konstitucijoje pažy
mų maudyklėje. Kasdien jo Janson.
ševikais suokalbiauja nuversti perėjusi dalis garnizono.
jams.
tą. '
mėti rasių lygybę.
turės dvi valandi atsilsio ir
Suomijos vyriausybe.
Sako, kad jei valdžios ka
Prieš rasių Jygybės pripaži
Iš Viborgo deportuotas vo SUŽEISTAS S. GOMPERS. kas savaitė pusę dienos Iiuo- g. V. KONGRESMONAI AP
riuomenė nepertrauk/ savo ap
P A R K E U A U J A KARĖS
nimą aštriai protestuoja Aus
sos. Toliaus pusę dienos liuokiečiu konsulis Barrelle.
gulimo, tuomet jie surinks vi
LEIDO BELGIJĄ
SEKRETORIUS.
tralijos premjeras Hughes. Jis
New York. bal. 28.—Broad- sos sekmadieniais, vieną dieną
sus "'žymesniuosius miesto gvBrusselis, bal. 29.— Kuopa pirmutinis stos prieš japonų
Tryeste, bal. 28.—Jugoslavi way gatvekaris smarkiai su liuosa kas mėnesi s ir viena m eBrest, bal. 28.—Vakar iš čia
veri toj u >. sustatys juos prie
Suv. Valstijų kongresmonų, reikalavimus.
sienos ir ligi vieno snsaudvs. išplaukė į Ameriką garlaivis jos valdžia mobilizuoja dau trenkė automobilių, kuriuomi tinę švente.
Xežinia tad kaip šiandie pa
kuri lankėsi Belgijoje, aplei
(ialimas daiktas, kad bolše- (icorge \Vashington. Juo par giau kariuomenės, anot pra važiavo Amerikos Darbo Fe
sostinės deracijos prezidentas 3^ Gom- PIRKITE KARĖS TAUPY- do šį miestą. Iškeliavo į vyks išeiti su tautų sąjungns
m vi kai išpildys savo grūmoji keliauja karės sekretorius Ba nešimo iš tos šalies
projektu.
pers. J i s pavojingai sužeistas. MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) prancūzų miestą Lille.
ker.
mus.
Agram.

Vilnių

Italija nori pasisavinti Fiume

Sefa

a Vidory Loan" Kampanija.

Apvirto valtis; nuskendo
13 jurininkų
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Pirkite Paskolos Bondsus!
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kraipoj gludi įsitikinimų ne99 | tolerancija ir jos draugės ne
apykanta su pagiela. bema
IAMUAMIAH DAILY FR1EJID
Seredojc, balandžio 23 d., greso susirinkime, jis sakė,
Karei tęsiantis Prezidentas
rahllaaiii Daily Bacept Bondays by nytų taip tautininkai, nebūtų
užgauliojančių,
įžeid New Yorko lietuviai turėjo pa kuomet surinkę jam gausiai [\Vilsonas skelbė principus, ku- Į
DRAUGAS PCBLISHJNa CO., Inc., tokių
ĮSOS W . 46ta St., C h l o r o , DJinoia.
žiančių ir neteisingų šauksmų: rodų Pergalės Paskolos ir rei plojo, ir pirmasis darbas, kuri riems 'visas* pasaulis pritarė.
SKRMS OF SI'BSCRIFTIOir
" T a s ne lietuvis, kas tokios ir kalauti pripažinimo Lietuvai jis darysiąs, busiųs, kad sena Taip principai patraukė žmo
MS Mantos
. . . . i . . . . . . . . . . $ 3 . 0 0 tokios nuomonės nesilaiko!" Į neprigulmybės
tas išgautų Lietuvai Suvie nių širdis savęp, nes jie skel
(feursday's Edition.
$2.00
Kuomet dar New Yorkiečiai nytų Valstijų pripažinimų už bė tos teisybės principus, ku I
Tautininkai
varosi
už
Sei
At HEWS-STANDS 2c A COPY
Advertising ratcs cm applk ation
mų. Yra lietuvių, kurie apie miegojo, skelbimų klijuotojai neprigulmingų ir laisvų šalį. rie išreiškė žmonių troškimus.
Seimų, jo prasmę ir reikšmę prilipdė po visa. miestų dide Jis atsišaukė į lietuvių patri- Taikos derybų „ laikui atėjus,
LIETU VU' KATALIKŲ DIENRAŠTIS yra kitokio supratimo, negu lius skelbimus, kuriais kvie jotizmų savo šaliai ir užtikri kuomet
vienas
skelbiamųjų
pas tautininkus dabar išsidir čiama visus amerikiečius pa no, kad jie ištikrųjų turėsiu punktų apie atvirų diplomati
sirašyti del Lietuvos neprigul jį savo prieteliu Washingtono jų buvo sulaužytas, abejojan
EJua kasdieną išskyrus nedėldienios. bęs yra. O vienok nuo seimo
PRENUMERATOS KAINA:
tiems apie Prezidentų atsira
šalininkų teko girdėti kal mybės ir visus amerikiečius senate.
Metams
$5.00
lietuvius rašytis. Amerikos
Prieš jį kalbėjo
Karolis do progos tvirtinti, kad Pre
Pusei Metų
$3.00 bant ir spaudoje rašant: " T a s
Pergalės Paskolai.
J
B y o i r a s , kurs nesenai sugrįžo zidentas savų skelbtų princi
Prenumerata mokosi tškalno. Lai ne lietuvis, kas už greitų Sei
Visi
Abi pusi Penktosios gatvės iš Prancūzijos,
papasakojo pų nesilaikys, kad pasaulio
k u skaitosi nuo uasirašymo dienos ne mo sušaukime nestovi!" Di
Telefonai
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
buvo papuošti raudonos, bal pranešimų nuo Profesoriaus pertvarka bus netoki, koki bu
KANDOLPH
adresą visada reikia prisiųsti ir senas desnio netolerancijos apsireiš
1980
tos ir mėlynos spalvos skelbi Valdemaro. Jis sakė, kad Eu vo skelbiama ir kokios žmo-|
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- kimo nereikia.
kant krasoje ar esprese "Money Order"
mais, pranešančiais apie Lietu ropos lietuviai tikias pagel nės. laukė.
Lietuvis nori būti lietuviu.
arba {dedant pinigus į registruotą
vių Dienų. Dešimtų valandų iš i a s iš Amerikos lietuvių šiais
Prezidento su Italijos at
laišką.
Bet jis lygiai tiek pat geidžia
ryto moterys,
prigulinčios taip sunkiais laikais ir kad stovais incidentas parodė, kad
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. turėti įsitikinimams laisvę. Jis prie Motor Corps of America,
pagelba dabar taip reikalinga, ir prie uždarytų Taikos Kon
MOKĖSI TIKTAI $5 IŠKALNO
.1800 W. 46th St., Chicago, III. v ra lietuvis ir tai tokios nuo- išsirengė iš Lietuvių
Tary kaip ir laike karės kad buvo. ferencijos durų Prezidentas
monėi*,
kokios
jis
nori
būti,
o
Telefonas McKiniey 0114
ir nepavargsi beskalbiant su šita FEDERAL VVASHER ku
bų ofiso ir su savo auPirmsėdis
Edwardas L. griežtai laikosi jo skelbtų ir
ne kokios dentistas ar kitas
ria mes pristatysime^ į jūsų namus jeigu esi kostumeris šios
tomobiliais, papuoštais tais Bernays perstatė M. J. Vini- pasaulio pripažintų principų.
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pačiais
raudonos-baltos-mėlyBaimė,
kad
Prezidentas
nusi
įkų, pirmsėdį Ekzekutyvio Ko
džiais tariant, jis yra " p a t s
CONNONWtlaUal EDISON
^
M
nos
spalvos
skelbimais,
važia
miteto, kuris tyčia atvažiavo leis Europos diplomatams, sausau žmogus". Lietuvybė Jo
nuomonių ir įsitikinimų ne- vo ir išsiskirstė po visas svar iš VVasliingtono. Jis kalbėjo mylę ir imperijalistinę tautų
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varžo. Jei kas lietuvi savomis besnes New Yorko vietas, temoje " K ų Lietuva yra Sko politikų atstovaujantiems, ne
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Prezidentas
linga Amerikai". Po to mai- turėjo pamato.
nuomonėmis? s u v a r ž y t i
nori,
tas tik parodo, kad jis yra di Įkant parašus po lietuvių pe šytas choras padainavo Ame parodė turįs netik gražių šir
4*6
McJunkin AdvertisinE Company, CUtctso
dis saumylis, turįs palinki ticija prezidentui Wil*onui ir rikos ir Lietuvos tautiškus dį ir skaidrų protą, bet ir tvir
himnus ir keletu lietuviškų tų valių.
mo anatemomis savas pamėg Taikos Konferencijai.
Taip-pat ir svarbieji, miesto liaudies dainų.
Italai užsispyrė prie sfcvos
tas nuomones kitam varu antlaikraščiai
talpino didelius
Po tam kalbėjo kunigas Jo viešpatijos prijungti Dalmati
mesti.
skelbimus, nurodančius Lietu nas Žilius, Ekzekutvvio Kom. jos dalį ir uostų Piume Ju
Taip mes manome apie tuos
Aslclfotgr l4»cal M e y d i a n t
vos reikalus ir aiškiai atsišau Sekretorius, lietuviškai. Lie goslavai vadina jį Rieka) su/
Vakarykščios telegramos iš žmones, kurie nuo lietuvybės
kiančius į Amerikos žmones tuvis jūreivis, benui pritariant, apygarda, kurios Italijai bu
Paryžiaus pranešė, kad lietu norėtų atsavinti tautiečius, jei
.
padėti jai kovoje už neprigul- padainavo amerikoniškų dai vo pažadėtos jai karėn stojant mų nežiūrint,
Prezidentas, mų. Būdavo, veža sunkų veživių su lenkais susikirtimas ga jie Seimo ar kitame klausime
Londono
slapta
sutartim
ir
mybę.
nų, užbaigiant
su "Ameri
kaip akmuo, tvirtai stovi.
| mų, kad ir iš toliausia, bet
li įvykti. Šventvagiškai len yra kitokio nuomoniavimo.
prie
kurių
ji
tautiniu
ir
ki
Septintų valandų vakare, k a " . Po to susirinkimas užsi
Prezidento užimtoji pozici kaip tik privažiuos prie kie
kams Lietuvon ginkluota spė
tais žvilgsniais maža teisių te
Mailison Square parkas kibž- baigė.
ja ir tvirtas jos laikymasis mo vartų ir sustoja. Ilgiausių
ka Įsiveržus, Lietuvos valdžia
turi.
dėjo lietuviais iš viso New
Liberty Loan Komiteto na
turi reikšmės ir Lietuvai. Iš kelių traukęs prie kluono var
talkininkams perstatė savo po
Yorko ir jo apielinkės ir su riai, kurie čia dalyvavo ir kiti,
Dalmatija
išimtinai jugo Taikos Konferencijos buvo at
zicijų.
apgyventa teritorija. ėję garsai, kad lenkai nera pa tų ne iš vietos. Tik biskutį
Iš " N a u j i e n ų " ir "Lietu sidarė eilės paroduoti Penktų kurie yra tame prityrę ir žmo slavų
timptelėtų—ir vežimas vietoj.
Lenkai Lietuvon briaujasi v o s " at s i žinome vardų žmo jų Gatve. Čia buvo Suvienytų
Miestuose
randasi
mažas
italų
Lietuvos rubežiams dar įienu- gaus, kuris sugalvojo ant Chi Valstijų benai, du lietuvių be- nių pritarimas parodė, kad elementas, daugiausia smul tenkinti Prezidentu del jo po Bėda su juo būdavo.
sistacius. Įsibriovimo ginkluo eagos kunigų šmeižta. Juoini nu, brigada lietuvių Amerikos tas susirinkimas buvo pasek- kus pirkliai. Fiuine miestas, 4į zicijos rytinių Lenkijos rube
Penktajai Laisvės Paskolai
ta jėga lietuviai kitaip išaiš- yra Town of Lake tariamasis kareivių su lietuvių oficieriu, miilgiausias ir šauniausias, ko 60,000 gyventojų, upe perker žių klausime. Gerai žinome, atėjus, ima baimė, kad neatsi
kokios lenkų aspiracijos rytuo
kinti negabi, kaip tik lenku veikėjas p, A. J . Kareiva. Jis šimtas gražių lietuvaičių tau kius tik jie atsimena.
tamas į dvi dali. Vienoj upės se. Tose aspiracijose gludi ir rastų lietuvių, kurie kaip tas
Amerikos lietuvių
dvasia pusėj italai sudaro didžiutr.ų
pastangas Lietuvos teritorijas Itfuluoda ir dienų, kurioj jo tiškuose rūbuose, ir narių dau
Lietuvos žemių plotai. Nujau arklys nepasielgtų: pirko, pir
apsireiškus
tame
"^susirinkime
užjrobti.
Jsibriovimui nesi išgalvotas Lietuvą parduodan gelio pilietiškų ir socijalių
gyventojų, kitoj pusėj mažu čiame, kad Prezidentas Lietu ko bondšus" visus keturius
iššaukė
pasigerėjimų
kaip
Aliaujant, lietuviai bus priver tis nutarimas padaryta — ba draugijų. Paroda, vedant plamų. Apygardos
daugiausia vos kovas su lenkais Paryžiu sykius, o kaip atėjo paskuti
merikos
valdžios
atstovų,
tai])
sti savas teritorijas ginti ir landžio S d.
jugo-slavių apgyventos. Fiume je vedė. Lenkai nepatenkinti, nis sykis ir sustojo.
tunui raitų policijos oficieriu,
ir
narių
Ekzekutyvio
Tarybų
pradėti karę su lenkais.
Kas davė inspiracijos p. Ka su vėliavomis, ant kurių buvo Komiteto, kurie čia dalvvavo. Jugo-slavams tėra vienatinis nes jie kovos nelaimėjo.
Vyrai, nebūkite, kaipo ar
išdirbtas
ir
prieinamas
uostas.
Tokio užreiškimo akyvaiz- reivai melų skelbti, nežinome. reikalaujama remti Lietuvos
Tokie dalykai verčia lietu klys ir mulas, kurie proto neVienas iš jų kalbėdamas iš Jei Jugo-slavija gautų visų
neprigulmybę
ir
lojališkumų
doje, Paryžiaus pranešimas Jį galime užtikrinti, kad jis
sitarė, jog jei toki lietuvių Dalmatijos pajūrį, jį negalėtų vius Prezidentu dar labiau pa tur, anot psalmininko žodžių
tėvvnei
ir
Suvienvtoms
ValstiBako, talkininkai nutarę Lie nieko nežino apie tos dienos
vienybė ir sutikimas butų A- jo savai prekybai naudoti, n o sitikėti ir jį visomis galėmis Pirkite visi Victory bondsusl
joms,
ėjo
Penktųja
Gatve,
o
tuvos-Lenkijos rubežių klausi susirinkimų. Chieagos kunigų
palaikyti. Dabar turime pro
mf-rikos valdžiai visur rodo
mų pavesti Lietuvos atstovui rezoliucija ir susirinkimo nu iš šalių stovintieji jiems plojo mas, lietuvių klausimas tarpe augšti kalnai, per kuriuos ne gos jam savo paramų rodyti—
Pastebėta, kad Bridgeporto
sama gdžkelių ir neturima iš
ir p. Pade re\\ skili i rišti prieš tarimai buvo skaityti nesenai ir sveikino.
laisvųjų tautų nebūtų nei kiek
perkant Victory Loan bond- p. B. Butkus, Town of Lake
tekliaus juos nutiesti, skiria
Kuomet pasiekė "Pergalės atidėliojamas.
talkininkų komisija. Praneši įvykusiame Tarvbu susivaL. B.
sus. Tad lai nelieka lietuvio, p. Kareiva ir keletas kitų,
šalį
nuo
jurų.
Italijai
Fiuine,
mas pažymi, kad teritorijos žiavime New Yorke. Rezoliuci Kelių," jie ėjo prie gražaus al
kuris bondsų neįsigytų. Užsi bemėgindami draugijas prie
užvaldžius,
beveik
visa
Jugo
toriaus,
kuris
buvo
tam
tiks
okupacija nenuspreudžia rube ja lietė seimo šaukimų, už ku
rašant per Lithuanian Division seimo priraginti, daug dirba ir
slavijos prekyba eitų per Ita
Ir
nežinojome,
kad
baltgului
parengtas.
Lietuvaitės
žių ir disputuojamųjų žemių rį p. Kareiva taip varosi. Jei
savos paramos saikų parody kojas pluka. Naudos iš to nie
lijos rankas. To italai gei
džių
turima
savos
kariuome
tautiškuose
rūbuose
susėdo
likimo.
p. Kareiva but teisybės suži
sime.
kam nėra, tien tik vargini
džia, o jugo-slavai nenori. Su
nės.
Teko
London
"
T
i
m
e
s
"
ant
laiptų
priešakyje,
o
susi
noti
norėjęs,
jis
but
gavęs
tos
Taigi prasideda Lietuvos
mas. Ar negeriau tie vyrai
rinkusieji į 10,000 žmonių pri pastebėti pranešimų, kad balt- prantama kodėl.
rezoliucijos
pasiskaityti.
l)arubežįų su Lenkija rišimas.
padarytų, jei tų laikų ir darbų,
Kad savo atsiekti, akyvaizpildė visų piečių priešais plat gudžiai iš bolševikų Sloni
bar-gi
ant
Įsivaizdinimų
melų
Su nekantrumu lietuviai tėkurį pašvenčia tokiam sun
mu atsiėmė. Anglijos "Išeivių doje griežtai užimtos Prezi
formų.
pagamino
ir
turi
tiek
sųžinės,
niys, kaip Lietuvos rubežių
kiam ir bergždžiam dalykui,
•
Kansas naujai išrinktas se D r a u g a s " sako, kad Gardino dento Wilsono pozicijos, ita
kad
jį
viešai
skelbia.
Su
melu
klausimas bus rišamas. Budė
Prisimena vienas tėviškėje sunaudotų aukas Lietuvai ren
natorius Capper buvo persta ir Minsko gub. su bolševikais lai nutarę Taikos Konferenci
toli
nenukeliausi.
Neteisingu
1 I sime. Jei Lietuvai bus daroma
arklys. Arklys, kaip arklys — kant? Daugiau jie tuomi gar
14 •skriauda, netylėsime. Naudosi- mas ir nesųžiningumas p. Ka tytas kaipo pirmiau neskelb kovoja ne lenkai, bet baltgu- jų apleisti. Jie santikius lyg
bės sau pelnytų ir gero Lietu
reiva nustums į tų žmonių rų- tas kalbėtojas. Jis dalyvaus džių pulkai, tik lenkai juos sa- tiek intempė, kad net karės diktas ir gerai traukdavo. Bet
nie visas mūsų galėję priemo
Pužas.
šį, kuriai teisingieji netiki ir Washingtone busiančiame kon vinasi. Ak, tie ponai lenkai! bauginimų vartoja. Baugini- su juo pasitaikydavo keistu- vai padarytų.
nes, kad Lietuvai skriauda ne
nuo kurios žmonės šalinasi.
būtų padaryta.
Dabar toki gadynė, kad ir
kurį jis nužiūri: nuo jo ilgo duoda. Šiluma jaukumo duo pražysta! Prisipildo, prasisnieko neišmanantis turi drą
snapo ir budrios akies neiKsi- da, tyla ramina, girdimu kiek kiedžia oras kvapsniu. Visas
sos visos tautos, ne, viso pa
suks. Vėliau ir lengvoji kregž vienų kaimo judėjimų daro, o kaimas baltuoja, žaliuoja, tarp
Dabar laikas, kuomet, seno kur, juodavusis miškas suža dutė oru jau čiaužo. Malonu tyla ir žinojimas raminančių žaliuinynų trioboms stuksant.
saulio politika užsiimti. Užsi
Vienas Chieagos
lietuvių imti padrįso ir p. Kareiva, a- ve kall«nit, rūstus Kovo žvilg liavo? Ištolo matai beržo balta jas tėmyti. (Jai dėlto Lietuvos sielai harmonijų suteikia. Jau E, galėjo vyskupas Baronas
1
dentistų mėgsta prie progos pie draugijinių veiksnių ir dc- snis blanksta prieš malonių liemenį, bet viršūnėse ir apušų, paukščiai įspūdžio daug da ku, miela.
apie Anykščių Šilelį rašyti,
užreikšti, kad neatskiestų lie snių mokslų ainių neturėda Patrimpo šypsų ir Mildos mei ir uosių, ir juodalksnių ir ki ro, kad jų,maža ir neskubiam,
Kų dabar Lietuvos jauni jo grožybes ir malonumus gy
tuvybės idealų tegalima ieško mas^ priede neparodęs ne sų- lumus. Pavasaris. Saulė neto tokių medžių įvairybės susilie nesusigrudusiam tenykščiame mas veikia? Ar sesės lietuvai vais daryti — jo eilės šileliu
ti ir rasti vien pas tautinin žiningumo, ne mokėjimo, ne ki, kaip kitados. Žiemų ji, ja į vienų tirštų, nebeišskiria- gyvenime pilnų įspūdžių saikų tės darželius, gėlių sodybas kvepia, — bet nė tas eiliavimo
kus. Išvadoje, tikrieji lietuviai noro dalykų stovio žinoti. Ste kaip elektros lempa, kuri mų masę, žalyn kasdien einan- atiduoda.
puošia? O gal tarė "neapsi virtuozas nebūt pataikęs ma
tėra tautininkai. Pas jj lietu bėtina tas, kad " L i e t u v a " pa šviečia, bet nešildo; vasarų jį, v *
kuomet
Lietuvai no kaimo grožės ir kvepėjimo
Kaip malonus tie atsimimnai, moka '',
vybė sutalpinama į tautininkų sigavo p. Kareivos šmeižtų ir k a i p i n k a i t i n t a s p e č i u s — cių.
kuomet lietuvaitės darželių priešas" netik graso, o ir jos išsamiai aprašyti. Jei tas dai
Žemė
drėgnumu
persisunku
partijų. Pas jį partija aug- iš'jo išvadžiojimus daro. " Lie prakaitų varo ir akis baugina,
žemę purena, gėlių sodybas iš-; šventų žemelę trypia? G kų nius šileliu atėjęs abejojo,
si.
Pažvelgk
į
slėnius,
visur
ščiau tautos visumos stovi.
t u v a " abejoja. Abejonė — (ilamonėtuna jų pavasary, kaip vanduo telkšo. Balos į ežerus dažnėja. O toji kaimų rainy- jauuikaičiai-daiiiininkaif
Gal ar jis pateko dangun ar ro
Tautų į vieną nuomonę, į vie tiesos pripažinimo pusė. Ne brangiųjų senelę močiutę. J i
virtę. Kur neik, ten purvas. nanti ir amžina tyla, skardu- jie Lietuvos pakraščiais susto jini, tebut jis atkeliavęs į ma
nos pakraipos idealogijų su jaugi "Lietuvos' redaktoriai taip gera, taip maloni, kaip
Stebėtina. Kaip prisimeni, net mas! Girtii, kaip aname kaimo ję ant sargybos, ant ghddo pa no gimtinę pavasary, nebūt
pražydusi
lelija.
Oras,
kaip
talpinti negalima. Kiekvienoj lyg tiek politikoje susmulkėtas Lietuvos purvas, balos gale mergaitės apie darželj sirėmę rymo ja, apie tėviškės abejojęs. .Traukčiau, oi kvė
tautoj yra žmonių grupės, nuo jo, kad politikos žinių Ir min gaivinantis pasakų eleksyras.
triūsias, kaip aname kieme grožybes dūmoja ir budria a- puočiau gaivinančiu tėvyškės
malonios.
Teisybė
sakoma,
kad
monėmis pasidalinusios. Viena ties formulų ieško ir randa Kas iškęs uidarytam kamba
ūkininkas per žiemų suvežtas kimi tėmija ir laukia ateinan-1 oru, gerėčiaus...
namų
durnai
akių
negraužia.
ry? Ei, laukan, gamtos tyliu
nuomonės ar įsitikinimų pa pas pp. Kareivas f
Kas čia? Tfu f Gerklėj kar
O paukščiai! Maža jų pava malkas kapoja, kaip kitur čio priešo f Jie nesitrauks, ne
džiaugsmo
pokyliu
gėrėtis
J
kraipa politikoje
nesudaro
sary Lietuvoje. Balų gyvento medžius pieluoja, kaip dar ki leis priešo Lietuvon- Jie žino tu, burnoj neskanu. A! I r už
tautybės, nes tautybės žymė
Svajok apie gamtos grožę jos, pempės, mirguliuodamos tam kieme tašo, kaip kalvoj kų gina: savo tėviškę, Lietu simiršau, kad aš Ohicagoj, kad
nėra nuomoniavime, bet pri
nesvajojęs, o vaidentuvėje ant- oru plaukioja, "gyvi-klyvi" plūgus skambiai kala, arklius vos gyvenimo ramybę, jos čia pat Stockyardai. Nelaimė:
gimtyje ir savos gimties pri
syk Lietuvos vaizdus, jaunų šaukdamos ir patogių lizdams kausto, o štai pas kaimynų džiaugsmų ir grožę. Ne. Re- kam aš turėjau svajoti. Trauk
pažinime.
dienų taip brangintinas sce vietų dairydamosios. Anakur bobos susiginčijo, baras. Ži drums priešas Lietuvos palai atgal kambarin. Plikose gat
Savos nuomonės statymas
nas prisiminsi. Kam sielos ne pagiriais ilgakojis gandras iš nai kur ir kieno šuo suloja, minto gyvenimo, kol jie gyvi vėse, pilkame Cliicagos ore ner
augšriau prigimties, tautai
džiugino pak ūdros, žaliuoti didžiai
,
žingsniuoja.'
Kaip lengvai atspėsi ir lojimo prie yra.
grožės. Svajok namie ir bitei
: .
btėdį daro. Dentįsto ir abefrp radėjus ies! Kam akys nenuš- mokslininkas filosofiškai ba žastį. Klausa, akis visų kai- -O kaįp sodaai, obelės, gru- laimingu... svajonėse.
nai tautininkų mintijimo pavito, kuomet per žiemų, ana los gyventojus tyrinėja. Bėda, mo gyvenimų t a v o žiniai pa- ;>šios, vyšnįos, kaštanai, jiėvos
Putes.
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DETROIT, MIOH.

rįko atsilankiusieji:
iki va
liai pasisotino sveikais, ska
niais, namą darbo pagamintais
valgiais. Čia mušą seimininkės
parodė ką gali; pasirodė, kad
ir mūsiškės lietuvės jau gana
patyrusios virėjos ir jeigu ne
daugiau, tai bent lygiai ga
besnėms kitatautėms.

0RKŪGAS
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LIETUVOS ATSTATYMO TADP1NIM0 BUDAS.

JSocijalistai (arba bolševi
kai) nezudie ir nežudys, jokiu
darbininku. Jie myli visus, LIETUVA BUS LAISVA!
taos kurie per daugybe metu Lietuvos Atstatymo Bendrovės pa
siuntiniai pranešė, kad Lietuvos lai
buvo prislėgti si ui iki a našta. svė kaip ir užtikrinta. Lietuvos at
stovybė Paryžiuje puikiai suorgani
Lietuviai dabar darbininkai zuota
ir pasekmingai veikia Lietuvos
patis vaklosi be ponu, ir jie labui.
nepasidos uekani ant ju ponus Lietuvos Atstatymo Bendrovė
usodinti, Bus didi c lis kraujo organizuoja Lietuvos Valsty
pralejimas, jaigu ten pasius
bės Banką. $100,000 Ban
kito krašto karumene. Bet jus
ko pamatams perkelia
darbininkai ir darbininkes nema Lietuvon.
Karuža
tariasi
organizuoti Lietuvos
darvkit tokios neksvsties; neValstybės Banką, ir jau Lietuvos At
si rašykit ir neduokti pinigu statymo Bendrovė yra pasirengus iš
tiems d y k adoniams diploma siųsti $100,000, kaip tik bus galima.
Susižinojimai su Kaunu
tams ponpalaikiams.
Sunkus.
Paimkit purvina šluotraži ir
Kol-kas Lietuvos sostapilė
yra
isvikit iš savo stubos visus Katinas.
Sužinojimai t a r p K a u n o ir
parašu ir aukų rinkėjus. Te Paryžiaus labai apsunkinti. Laikraš
čiai iš Lietuvos J Paryžių neateina;
gul susipranta, pagalios, koki žinios,
pasiekia tik per žmones.
niekšiška darbą jie dirba.
Karuža išvažiavo i Lietuvą;
Vjgi Amerikos lietuviai dar P a d a r ę s sutartis su Lietuvos dele
gacija, Romanas Karuža išvažiavo iš
bininkai; ar jie katalikai ir ki Paryžiaus j Lietuva balandžio 15 d.
tokie, turėtu su kūnu ir su sie Sustos Švedijoje ir Danijoje,- kur taip
gi padarys komercijinių sutarčių ir
la atsiduotitajai Lietuvos dar parengs kelia eksportui (daiktų ga
benimui) i Lietuva. Gegužio 1 d. jis
bininku valdžiai, o visiškai bus
jau Kaune.
neremti ponu tautininku ir Kol-kas jokių įgabenimų j Lietuva
esą negalima daryti, bet Karuža turis
klerikalu, kurie galanda kar viltį,
kad Lietuvos Atstatymo Bendro
vė
praskins
kelia j Lietuvos portus.
dus prieš tąja darbininku val
Lietuvos Atstatomo Bendrovės
džia.
Halių nevidonai ir siurbėles. delegacija suteikus tikrų vil
čių Lietuvos atstovams.
I^ai gyvoja lietuvos darbi
"Tamstos atvežėte vilties ir sustip
ninkai ir j u valdžia.
rinote
mūsų viltis," pasakė atstovą?.
L.S.S. 33 Kp. Komitetąs. , , Bet pataria tuojau turėti didelį kapi

ALEX. MASALSKIS

CEVERYKU PIRKIME
t

Lietuvis
graboriua. Atlie
ka v i • o k i a s
laidotuvės kopigiausiai. Tu
riu savo karabonus Ir auto
mobilius.

—i

„Žingeidumo dėlei nusipirkau su
Neolin padais čeverykus", r a š o W .
P . Macartney iš St. Louis, „ir
šiandien po penkių mėnesių nešio
jimo, jokių midevejimo žymių nesi
randa."
Šis priparodymas duoda mums
tikrą taupmtmo kelią — pirkime su
Neolin padais čeverykus.
Metines
išlaidos prigul nuo to, kokiais pa
dais čeverykus nešioji, o Neolin
padai labai Hgai nenuplyšta.
Be
t o jie yra labai smagus, neper
mirkstanti ir pagaminti taip kad tu
rėtų tikrą pado
vertę —. nešioja
•uBotiai žmonių.
Gaunama visnr prie naujo; čeverykų taipgi ir palralimni puspadžių.
J u o s pagamina
Goodyear Tire &
Rubber Bendrove n Akcon, Ohio,
jie ten pat išdrrbmeja ir kojasparninrus > užkulnius
ĮTvarantuojaarus
daug: ilgesnį išlaikymą negu visoki
kiti užkulniai.
•<

V. W. MITKAUSUS

GRABORIU8

ADVOKATAS
Veda Bilas Vkreoss Teismsoss
Ofisas DldmiestyJ:
U W. W A B K 0 G T O * MEEVBKT
Ksjnharie 199
Tai. Central 1471
Ofisas a n t Bridgeporte
Gyecnimas, S U W. Sąri t t .
Tel. YardS 4881

Balandžio pradžioje įvyko
Moterių Sąjungos 54 kp. su
Taipgi dides
nę dalį grabių
sirinkimas. Tarp kitko išrink
patys dirbame
ta valdyba: F . Aleksienė—
3307 AUBURN AVE.
pirui., B. Druškauskieiiė—viee••
Phone Drover 41 St
=
pirui., 8. Siekiate—rast., M.
'**^*^*m>m>m*-mi m ^ ^*^a^^N^ ^ m m mt m m — tf
Stankieitė—ižd., O. dalaševiDr. A. K. RUTKAUSKAS
cienė, Z. Koeaitė ir G. SauiaTvarka ir pažanga.
Telefonas McKinley 9714
vičienė—ižd. globėjos.
GYDO VISOKIAS LIGAS
Ne vien skanumais svečiai
3457
South Western Boulcv&rd
LIETUVIS
Taippat nutarta Mot:iru Die
buvo pavaišinti, bet ir pavyz
K a m p a s W. 3 5-tos gatvės
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
noje surengti vakarą *u progIT56
W.
47th
St.,
Chicago,
IU
dingu šeimiBinkią tvarkingu
Ofiso Telefonas Boulevard l f t
raniu. Pageidaujama yra, kad
WamQ Tel. Seoloy 42()
mu ir prielankumu. Užtat a=
visos vietinės moterys ir mer
eiu ju organizatyviam darbui,
ft » » » • » • • • ! • •
• • • • W » « » Į » į j
ginos spiestųsi po Moterių Są
Svarbiausias-gi ją nuopelnas
P. J. O'REIUY &
jungos vėliava. Susirinkimai
ir progresas matėsi netoli du
A. N. MASULIS
atsibūva pirma panedėlį kož- rą, prie ketvirtojo stalo, kur
R E AL — ESTATB — L O A M
— INSURANCE
no mėnesio, &v. Jurgio parap. sėdėjo mišrus mažučiu vaiką
REIKALINGI
. Praktikuoja 27 metai
Ar norėte gyventi gražiose v i š 
tose. Mes turim Pigių ir grasiu;
svetainėje, 7:30 vai. vakare.
Ofisas 3148 So. Morgan St.
kriaučių i a n t moteriško kostumersko
ir mergaičių būrelis. Ten tai
namų del pardavimo.
Kertė 32-ro S t , Chicago, DL
darbo ir moka nuo $25 iki $35. At
Matyke mumis Pirmiaus pirkimo.
Velyki] dienoje, po pamaldų mušą moterų seimininkių bu
SPECIJALISTAS
«3 a n d Kedzie Ave. N. W. Oosišaukite:
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
ner Chicago, DX
klebonijoje, vietinis parap. Vy vo tikras paliudijimas ją pa
niškų ligų. .
3145 So. Wells S t ,
Chicago, 111.
įįm^mmmmmmmm,mmmmm^m
-»mmm • N
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto I
čiu choras, sveikino savo nau- žangumo ir tautiškumo, nes
Telefonus Yards 2263 •
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo C
•»•»
ją jį kleboną. Įteikė gražu gur taip tik pratinant
jaunąją
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2. po piet.'
bą gėlių ir padainavo "Ilgiau kartą, dalyvauti kartu su sa
REIKALINGI
Telefonas Yards 687
sią Metą." (ierb. kun. F . Ke vaisiais, ant taip prakilnią su
drūti vyrai dirbti prie **co!d storage."
Gera vieta; atsišaukite tuojaus.
mėšis už suteiktą jam malonu sirinkimą ar pokylią, gulima
Gydytojas, Cliirurgas,
United States Cold Storage Co.,
Akušeris.
mą choro narius labai svetin bus juos išgelbėti nuo ištauM*!) ir Hoyne Ave.,
Chicago, 111.
1920 So. Halsted St... ( hioago.
tėjimo. Jeigu mušą močiutės
i Kalba lietuviškai, latviškai ir
gai pavaišino.
rusiškai.
Balandžio 22 d. iš Prancūzi Lietuvoje po caro despotiška
I
Valandos:
10
— 12 ryta: ( - r - i ,
l'aieškau savo giminaičių Kazimie
J
vakare
Tel. Canal 4347
ro ir Petronėlės Jakšto. Jie paeina iŠ
jos sugrįžo kareivis, J . Dareš- valdžia išlaikė lietuvišką kal
talą ir tai tiek didelį, kiek tik išgali Kauno gub., Telšig pav., Ilakių par..
4J» • • • • . • • ! I » » m i n t m
(Tekstas yra toks, kaip ją ma. "Niekad nebus perdaug pinigų," Jedžetų sodos. J a u ilgas laikas kaip
kevičius. Yra tai doras jauni bą ir verpdamos išmokino mus,
užtikrina jie. "Lietuva bus pilnai lai
norėčiau nors suslraSIrioti.
kaitis, uolus vytis ir geras dai tai kokią-gi nuodėmę moterys buvo—su visomis gramatiško sva, jeigu Amerikos lietuviai galėtu matėmės;
Dr. A. R. Blumenthal D.D, '£<IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIHIIIIIIUIIIUIIUHHI
Meldžiu jų pačių, a r kas apie juos ži
pridėti savo kapitalą ir finansuoti vai note, praneškite sekančiu adresu:
AKIŲ SPECIJALISTAS
nininkas. Iš to nuotikio vieti užsitrauktą čia, laisvoje ša mis klaidomis).
dilą, o taipgi atstatyti Lietuvos eko
P a t a r i m a s Dykai
nominį gyvenimų. Jeigu mums reikvPetronela Vaškienė,
nis jaunimas labai džiaugiasi. lyje, leisdamos ištautėti jau
Mušą miestelio lietuviai su viską skolinti- nuo svetimtaučių, tai 1744 S. Union Ave.,
Chicago, 111.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij
LIETUVIS
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11( 3
Balandžio 21 d. po vad. Se najai k a r t a i ! Tad-gi» lai bū kruto prieš parašą rinkimo ekonominiam gyvenime mes mažiau
R
GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
turėsime
laisvės.
Todėl
visi
spieskitės
4649 S. Ashland Ave. k a m p . 47 St.j
=
4712
So.
Ashland
Ava
serų Nazaretieein, vietinės mo na garbė Cicero Moterą Są dieną ir išsirinko komitetą, prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės ir
Telefonas Yards 4817
ANT PARDAVIMO
J
Phone
Drover
7042
kapitalus, o ne skirstykite,
Telefonas Boulevard 6487
$175.00 nupirks arklį, plėškes ir ve
kyklos vaikeliai surengė vaka jungos I I kuopai,*lai seka ją vadovaujant Petrui Šaučiuliui vienykite
§ Cicero offioc: 4S47 W. 14th St.
kaip ka«l turite paprotį. Lietuvos val
ži
nuj.:
parsidu^s
už
caah
a
r
apmainys
pavyzdį
visos
lietuvės
mote
"
Phone Cicero 5901
džia pati skirstys pinigus, nes ji visk.ji
rėlį. Programas išpildytas ne
ant
automobiliaus.
Klauskite
"VVilliams.
S
Rezidencija
8836 W. SSth St.
ir
J.
Stelmokui.
Komitetas
la
kontroliuos, o finansai reikalingi nuo
blogiausiai. Pelnas skirta pa rys.
Amerikos lietuvių, nežiūrint ko 1429 S. 48th Court,
Cicero, 111.
bai gerai prisirengė ir taip iš visų
kie tie lietuviai butų."
"UlllllllllllllllllllIllllllllllllllllUI
Laike
vakarienės
sekė
kal
Telefonas
Cicero
1611.
rap. naudai.
dalino darbininkus, kad labai
bos ir programėlis.
Kalbėjo
Dr. D. J. BAGOČIUS
Ko mus mokina.
Balandžio 24 d. Vyčią pa
pasekmingai
atliko
darbą.
. x Lietuvis Gydytojas ir
gerb. kun. H. Vaičiūnas apie
.ANT
PARDAVIMO
PIGIAI
g<WM>S<MW»WWWW
• • • • • • • • *m*
Delegatai
iš
l
i
e
t
u
v
o
s
mus:
mokina
rai*, t'horo atsibuvo praktikas
Chirurgas
Iš
viso
buvo
surinkta
2,976
Parsiduoda
lotas
pigiai.
llandasl
svarbą moterią organizaciją.
solidaraus ir pozit\ v\> darbo. Jie to
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.
Tel. Drover 7941
ir susirinkimas. Ruoštasi prie
kį darbą dirba Liotm <p visi b r n d r a i : Cary. ind. ant Madison St.. tarpe t t t h
parašai,
i?
kurią
apie
200
lieRezidencija
10731 So. Michigan Av.
Paskui kalbėjo klierikas, Mar
ar katalikas, ar socijal»> as, ar tauti ir 17th Ave. huto nuiu. D. Atsišaukite:
' Koscland, 111.
40-tiis vai. atlaidą ir nutarta
Ant Zdankus,
ti nkus, ir p. J . Rūbas. Ant ga tuvią. Taigi daugiausia pasi ninkas—dirba naudingą Lietuvai dar
Telefonas rezidencijos ir ofiso
miesto salėje išpildyti progra
bą ir užtai yra remiamas. Tik taip
Misluuvaku, Ind.
Pullman 342.
LIETUTIS DENUSTAS
lo p. Herpetauskaitei skambi darbuota tarpe svetimtaučių. dirbant galima gerų pasekmių susi 823 W. 7th S t ,
Vai.:
9
ryto
iki
11
d.;
2
po
pietų
,
Valandos:
nuo 9 ryto iki 9 vsjt
mą Jietiviams paskirtoje die
Kurie pritaria socijaiistams laukti. Lietuvos Atstatymo Bendrovė
nant pianu, p. B. fclėgaitė pa
iki 4;--6 iki 9 vakare.
Ned.
Nedėliomis pagal s u t a r i m e
Ir yra tokia organizacija, kurioje dir
noje pardavinėjimui "Victory
P.\KSII>IOI)A.
9 iki 12.
atsisakė
pasirašyti
ant
petici
4T12
SO. ASHLAND AVEMUW
dainavo " K o liūdit
sveteba visi lietuviai-katalikai, tautininkai,
Skutykla
(
B
a
r
b
e
r
^
h
o
p
)
lietuvių
Bonds."
arti 47-tos Gatvės.
jos, bet iš anglą beveik niekas socijalistui. Tat klausykime patarimo apgyventoj kolionijoj kurioj randasi
l i a i " ir Skiniau skinymėlį. M
B Į mm .i
tų, kurie stato Lietuvos valstybe, nes apie L'000 lietuvių ir parapija ir ki
• •^^•••'
neatsisakė;
Balandžio 19 d. Šv. Juozapo
jie žino geriausiai ką m u m s patarti. tokių biznių, o skutykla tik viena
Vakarienė užsibaigė su Tau
visi į darbą Lietuvos vaduoti. yra. Priežastis pardavimo kad savi >«vyrą draugijos nariai atliko
Lietuviai, matydami socija- Todėl
Spicskiniėskruvon
visi lietuviai, nes ninkas išvažuoja i kita miestą. Batos himnu.
tik
tuomet
pajiege
parodysime.
išpažinti, o ant rytojaus " i n
listą netikumą, patalpino ją
T
šykite a r b a ypatiškai atsilankykite.
Berželis.
J0SEPH
C.
VV0L0N
S.
Valeulas.
corpore' priėjo prie Sv. Ko
plakatą vietiniame lakraštyje
Lietuvis Advokatas
Reikia pinigų Lietuvos
130 Woostcr Ave.
Lietuvis Advokatas
Attorney
at
Law
munijos.
(Binghamton Press) ir paro
Akron,
Ohio.
29 SO. LA SALLE S T R E E T
atstatymui.
BINGHAMTON, N. Y.
105
W
Monroe,
Cor.
Clark
St.
Gyvenimo Tai. Humboldt 97
Mušą miestas " s a u s a s , " bet
dė svetimtaučiams, kad ir
Lietuvos atstatymo darbui reikia
Room 1207,
Tel. Central 330
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
dolierių. Lietuvos Atstatymo
girtu matosi tiek ir tiek. Kiti
Biughamtone yra tokią pat milijonų
Tel. RockweU 4929
CHICAGO, ILLINOIS
Tcl. I'tillnmii l."»2*
lieudrovė balandžio 15 d. turėjo | Dieną ir Naktį
Parašą rinkimas ir bolševi
CHICAGO, ILL.
kalba, kad tai kalta "aiskri$201,000.00. Tuoj reikės išsiųsti $100,Gyv.: 3112 So. Halsted Street
bolševiką, kaip ir Rusijoje.
Dr. H. S. TOMPKINS
kai
000 Lietuvos Valstybės Bankui į Lie
Telefonas Yards 2390
aLSAS GYDYTOJAS-CHIRURGAS
minė' nuo Kardo n o.
J . S.
tuvą, t a t kitiems darbams lieka ma
i
10821 Michigau Ave., Chicago, 111.
a
.
.
,
,
•
•
•
,
,
žai.
Bet
Lietuvos
Valstybės
Bankui
ir
Vietos lietuviai
patėmija,
Kaip ir seiliaus mušą mie
8 i
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po
gi reikės daugiau pinigų. Tuom laiku
pietų;
6:30—8:30
vakare.
Nedėliokad įvairus Ickai ir Maušos, sto bolševikai-socijalistai prie
duodam tiek kiek ištenkame, nes Lie
Telefonas Pullman 99
mis 0—12 ir sulig sutarimo.
RACIUNO NAUJI
tuvos
Atstovai
prašo
tuojau
surasti
sistematiškai išperka nuo ma šinasi Lietuvos ir visos žmo
DR. W. A. MAJ0R
Kalimvbės importui f Lietuvi}. P a t j s
GYDYTOJAS ER
1
aetuvos
žmonės
neatspėja
to
darbo
žiau susipratusią mušą brolių nijos laisvės išgavimui. J i e
CHIRURGAS
apdirbti. Cia ir-gi reikčs pinigų. Ka tllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIHIIIINIIIII
namus ir kitokias nuosavybes. tokiais pasirodė išdalindami Iš karės lauko, bolševikų dar ruža mano apie porto prirengimą
Ofisas 11712 Michigan Ava.
Adynos 8:20 iki 9 išryto — 1
Klaipėdoje. Ta darbų ir daugelį kitų
Tad susiorganizavo, kad ant plakatus sekančio turmo:
bai ir iliustruotos dainos.
2 po pietų — 6:30 iki 2:20 vakarą.
remsianti ir Lietuvos valdžia. .
Naujenybės ir Įvairumai
Bus rodomi
toiiaus nieko panašaus neatsi
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
D
R
Y
G
0
0
D
5
"Brolci ir Sesuties Lietuvi!
Broliai ir sesers darban!
tiktą. Tą darbą pavedė tvar
Utarninko ir Seredos vakare
Mūsų scenos nauji, gra
Liet
u
vai
tie!
Mes suteikiame J u m s dabar tik 1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
kyti : K. Abišalai ir J. Balčiū
Balandžio 29 d. ir 30 d.
riausių garantijų už tndėtus j Lietu
žus ir IeR**vi pcrcįatrTnal.
Mes duodame * dvigubas s t e m p i t
Ar tu rasysiesi po tuo pra- Klijošiaus salėje, kampas W. vos
Atstatymo Bendrovę pinigus, Jei- Ketvergais
nui.
ir
Subatomls.
gu kada galėjote nepatikėti, tai dabar
Dideliame pasirinkime
gaunami,
Komedijos, Farsos, Gy
4Gth ir Wood gatvią, Town of jau turite aiškius prirodymus, kad pi Visokie
Mename *"Lietuvos" nume sviuu!
rnaterijolai, vaikams drauunigai bus saugiai sudėti.
2 vartotos Slngsr pateh mašinos,
Pamislyk pirma negu pasi Lake.
venimo vaizdaį, Dialogai,
žiai, šiebės ir jakutės.
ryje, tūla " m i s i u k ė " visiems
Dėkitės
visi
prie
Lietuvos
Atstaty
rišusiam
stovyj, viena Finiahar i
4k
lleprigulmybe ,, Utarninko ir Seredos vakare mo Bendrovės! šėrai po $10, bet ne
Monologai ir tt.
laisvamaniams *'apznaimino,'' rašysi. Po
šlna, Jacks Ir k m trankiai tori boti
kaip
penki
Sorai
parduodama
mažiau,
ik
parduoti tuojaus ui prieinamą kaikad p. A. Aleksis išniekinta" galėtu kiekvienas lietuvis paši
Gegužio (May) 6 ir 7 d.
Reikalaukite kataliogo
vienai ypatai.
V
na.
Tuojaus atsišaukite, l i e s t l i p a
Hv. Jurgio draugijos kokius las v t i—kodėl ne!
Lietuvią bažnytinėj salėje, TT. Visi broliai ir sesers prie darbo
rašant
sekančiu
adresu:
Lietuvos atstatyti!
pilna eile visokios čeverykams skaros*
tai atstovus. Kadangi niekad
Bet tame visa beda kad čia 18th St., Chicago, 111. .
Kaip ta darbų atKkti—pasakys Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė. Rašykite
K. KAPLAN & SONS,
panašaus nieko nebuvo, tai nėra "nepriguiinybes" ir lie- Pėtnyčios ir Subatos vakare jai
J. V. KOVAS,
šiuo adresu:
4608 So. Ashland Ave.,
vietiniai lietuviai katalikai ma tuvai laisves prašymas, cia
21
Congress
Ave.,
Gegužio (May) 8 ir 9 d.
PLUNKSNOS. •
Chicago,
no, kad tam korespondentui bus prašymas; ginklu, amuni 8v. Jurgio bažnytinėje salėjo, LITHUANIAN DEVEL0PMENT
Waterbury, Conn.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
CORPORATION,
Telefonas Yards 2404.
galvoje trūksta vieno šulo.
cijos ir svietimos karumeues prie 32-ro pi. ir Auburn ave,,
(Lietuvos Atstatymo Bendrovė),
Vietos lietuviai-katalikai su i s Anglijos ir Amerikos, kad Bridgeporte.
320, Fifth Ave,, Nevv York, N.Y.
silaukę naujo dvasiško vadovo, pasiustu i Lietuva ir ten bedKurie norite surengti vaka
S-—.
ypatoje gerb. kun. F . Kemėšio, nus zmonelius, lietuvius darbi rus, meldžiu kreiptis šiuo ant
Turėk viena iš mūsų 40, 80 a r 160
akrų farmas k u r auga gražus dobilai,
daug nuoširdžiau pradėjo dar ninkus: suvargintus kunigu ir rašu:
bulvės ir kiti dalykai, visiems žino
buotis kaip Dievo garbei, taip ponu, kurie dabar stoja už dar
moj Lake apielinkėje, Vilas County,
A. T. RAČIŪNAS,
Turinu3 už garbę pranešti savo Wisconsine: a n t lengvų išmokesčių.
tėvynės bei parapijos naudai. bi ninku valdžia Vilnuje isleig3109 So. Morgan Street
1632 N.LaSalle S t , Chicago.IU. tautiečiams, jogei mūsų kolonijoj Kaina $15.00 iki $30.00 už akrą. $200
* Mokykla Kirpimo ir
CHICAGO, ILLINOIS
ta, o ponu ir turciu valdžios
cash ant farmos 40 akrų didžio; $300
Naktis.
Telefonas
Yards
5032
Vyriškų Ir Moteriškų Aproas*
randasi kelios ūkės ant pardavimo. cash a n t far mos 80 a k r ų ; likusius
jie ne prisijima. Užtai visokie
a n t savo išlygų.
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
Mušu alsteino ir ypatlakas a n g i a i Su gyvuliais, mašinomis, gerais
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
ponai noii jos baisiai nubau
mas
parodytus jus žinovų }
CICERO, ILL.
Cionais yra Jūsų Proga.
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
budinkais. Žemės yra dirbamos.
laika.
Kodėl atidėlioti tą dalyką a n t to
sti; isterioti ir izudyti kam jie
40_60—80—200 akrų nuo $4,- iiaus, kad galima dabar nusipirkti
Mes turime didžiausius i r
.^u.i-i'UiL'iir.-:^** M *
eina uz bolševikus—tai yra uz
šeimyniška vakarienė.
sius
kirpimo designiug ir eit
vieną
iš
geriausių
farmų
Wisconsine
500 ir aUgšeiau. Pas mus randasi
$>Q valgiui neužmiršk, kad geriauskyrius,
k u r mes suteiksime
ir
būti
savininku
šioje
žemėje.
Bulvės
darbininku valdžia«ia»
vaistas
tavo
skilviui
yra
KATO
30
lietuviškų
šeimynų;
nuo
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ką
patyrimą,
kuomet jųa n
yra
daug
vertesnės
ir
daugiau
pelno
Utarninke, bal. 22 d., 6v.
NU*.
Prašalina visus nesmagumus
Elektros
varomos
mašinos mu#ų sia*
atneša
negu
orenčiai.ant
medžio
K
a

Resid. 933 6o. Asrland Blv. Chicago
Nusįusti visokie bomai žu suvirškinimo, o t a s reiškia, kad rei go& 120 mylių. Pas mus atvažiavęs lifornijoj.
Antano par. svet. vietos Mo
vimob
skyriuose.
kia pamėginti vienu.
P a r d u o d a m a nuo pirmos dienos pastoja ūkinin
Telefonas H a y m a r k e t 2644
dys
ir
gėdis
moteris
ir
j
a
m
»
s
J ų s esate užkviečiaml aptfajpgjt lt
pas
visus
aptiekorius.
terą Sąjungos II kuopa buvo
Huspręsk šiandien.
ku.
pamatyti
mūsų mokyklą hUO lglku —
Ekskursijos yra duodamos kiekvie
35!
surengus šeiuiiniška vakarie lietuvos mergaites kiek tik • j J. ••
dieną
ir
vakarais
ir gauti •tatV»11l«
At
Mes^ duodame ant išmokėjimo ną Utarninką ir Ketvergo vakarą.
x
jems
patiks.
Bet
ginklu,
amu
kai pigią kainą.
PARSIDUODA.
nę. Svečią atsilankė pusėtinai.
silankykite pas G. P. Sanborn, musų
Rusas gydytojas ir chirurgas
Dų geri na>ujį namai. Vienas dviejų ant 10 ar 20 metų ant 4 ^ nuo Chicągos reprezentantą, .908 Peoples
Petrenos daromos pagal Jusu, <8jftf»
įžengus jau į svetainę buvo ma nicijos ir karuiuei*es be pini aufStų plytinis, a n t r a s vieno augšto šimčio.
Specijalietas Moteriškų, Vyriškų
Gas Building ir su juo padarykite su
rą — bile stailės arba dydtio, «r %•>
Vaikų ir visų ihroniškų Ilgų
arba. telefonuokite Wabasn 1507
tyti, kad vakarienė bus skani, gu nekas uedos, reikės tiems medinis. Galima pirkti skyrium, a r b a
le madų knygos.
Norint platesnių žinių kreipki tartį
„ abudu kartų
pigiai, lietuvių apgydel rezervacijos.
Ofisas: 8854 So. Halsted St., Chicago
nes stalai su skanumais buvo patieins mine pasirašysiu?, aų-< votoj vietoj. Atsišaukite pas savi- tės prie pirmininko Lietuvių Ūki
MASTER D K P i C m P O
ĮtlĘĄm
Telefosas
Drover
9693
CHAS. GODLESKI,
S. P. Kasnlcka, IMrdm»4>
papuošti gyvą, gėlių bukietais, kauti paskum ir pinigu, kad uinka
ninkų Draugijos Amerike.
VALANDAS:
10—11
ryto
2—8
po
Persikraustė
iš 118 N. LsSsIif 8U
Kolonijos Direktorius.
kurią kvapas svečiams sukėlė apmokėti tiems razbaininkams hoųia £b«l,
P. A. MAŽEIKA,
j
190
NState
gatve; kgJUBmir Lake
pietų 7—8 yak. Nedėliomis 10—12 d.
SĄNBORN COMPANY,
Box 3,
Eagle River, Wiaconsin !l!!lII!!!!!!!!!lllllllinilllllllllUllllUJUlIJU gatvės. 4 ltrt)oa
Oampbeljčport, Wis.
nemažą epetity. Na, ir neapsi- uz ka jie jusu brolius ir seseCUicaso, ui.

Dr. M.T.Strikoris
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Dr. G. M. GLASER
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DR. LEO AVVOTIN

i Dr. S. Naikelii

Dr.C.ZVezelu

F. P. BRADCHULIS

JUDAMI PAVEIKSLAI

ERNEST WEINER

NAUJI VEIKALAI!!

šiAUčiy A rroAi.

Pluksnos
55c

Pliksnos
55c

BUK SAVO BOSU.

ŪKĖS! ŪKĖS! ŪKĖS!

D r . M . Stupnicki,1

ATONIC

1

DR. A. A. ROTH,

Antradienis, baland. 29, 1919

DRAUGAS

Busite užrašyti

KATALIKIŠKOS ŠVENTAS. CHICAGOJE STREIKUOJA
»,,. , l t . - ,
^
, .
DUONKEPIAI.
Antradienis, Baland. 29, d.,
Šv. Petras Veronietis.
Kepyklų savininkai atsisako
Trečiadienis, baland. 30 d.,
pripažinti reikalavimus.
£v. Katryna Steniete.
.

.

•

•

-

,

.

•

DARBININKAI NAUDOSIS
KOMPANIJOS PLENU.
Taippat bus prileisti prie kontroliavimo įstaigos.
Kappenhcimerid rūbu. gami
nimo Įstaigos savininkai pas
kelbė, jog jie prie tos didelės
įstaigos kontroliavimo prileis
ir savo darbininkus. Taippat
su darbininkais dalinsis ir pel
nu.
„ Tuo pasinaudos apie 3,f>0f:
•darbininku.
Firmos lėšomis darbininkams
bus užlaikomas gydytojas ir
dentistas. Nuo darbo darbi
ninkus galės atstatyti tik ko
mitetas, susidedąs iš darbiniu
ku ir tos firmos atstovu.
40 nuošimčių firmos pelno
bus dalinama darbininkams.
Tas visas projektas praeit.)
šeštadieni induotas darbinin
kams ir tuojaus ima veikti.
Firmos viršininkai paskel
bė, jog naujai Įvedamoji sis
tema negali vadint ies kokia
tai darbininku pašelpinė sis
tema, bet butenvbė.
Pasakojama, kad ir kitos
tos. rūšies firmos imsis tokios
pat, politikos.
Tai geriausias vaistas pr:ėš
pa lukusį bolševikizmą, kuri*
Imas apsireikšti darbininku

...

Sustreikavo duonkepių uni
jos darbininkai. Sakoma, jog
streikas palietė kuone visas
didžiules kepyklas. Mažose Ke
pyklose dirbama posenovei.
Bet, suprantama, jos negalės
pagaminti duonos, kiek tos
reikia visiems miesto gvventojams.
Prie duonkepių streiko pri
sidėjo ir duonos išvežiotojai.
Tad anksti rytmečiais duona
nepristatoma i krautuves. Ki
tur nelengva gauti duonos ir
dienomis.
Darbininkai
pastatė tris
svarbiausius reikalavimus: ne
dirbti naktimis, sutrumpinti
dienos darbo valandas ir gau
ti didesne užmokesti.
Kompanijos gal ir sutiktu
su trumpesnėmis valandomis
ir su didesne užmokestimi. Bet
nenori sutikti panaikinti dar
bą naktimis.
4
I

Be darbo naktimis žmones
nekuomet neturėtu šviežios
duonos ir didžiulės kepyklos
paneštu nuostolius, sako darb
daviai.
Streikininku
viršininkai
tvirtina, jog mieste esama 600
mažųjų kepyklų. Tos dirbda
mos dienomis ir naktimis pa
gamins žmonėms reikalingą
duonos kiekybę.
Streikininkai prie paliestu
streiku kepyklų pastatė pike
tarpe.
tus.
(ii darbdaviai turėjo kon
PAŠAUTAS ŽMOGUS MIRĖ.
ferencija, su policijos viršinin
Pavieto ligoninėj mirė ^ĮjT ku Garrity streiko reikalo.
ehael Burke, 34 metu, 3310 So.
Hovne gat.
MOTERIS BUS PATRAUK
Anj) dieną jis susivaidijo su
TA KRIMINALIN TEI
George Gilmartin, 19.">S West
SMAN.
35 gat. Šitas Burkę mirtinai
pašovė.
Klnier Simpson, kurj jo mo
teris andai

teisme

pašovė,

PAŠOVĖ MERGINĄ; SAKO jaučiąsis sveikesnis. Kasi p<iNETYČIOMIS.
gvsias.
Valstijinio prokuroro ašis
Ifiss Margaret Kramer, 20 tentas Murpby darbuojasi kuometų, j>raeitą sekmadieni nu veik'aus pastatyti kriminaliu
ėjo į savo mylimojo John teisman moterį.
Iwanieki namus, 1048 Harvey
!?«lt
tii.

0

i
ą

i*

Miss Kramer su Twaniekio
seserimi išėjo pasivaikščioti.
Paskui anas laukan išėjo ir
Iwanieki. Turėjo su savimi re
volverį.
Tik staiga pasigirdo suvis.
Pažeista Miss Kramer.
Iwanieki tvirtina, kad jis
tai padaręs netyčiomis.

VALYMO SAVAITĖ CHI
CAGOJE.

Jeigu pirksite

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

Lietuviais
Victory Bondsus

SEPTYNI

"Draugo" Ofise
iki 8 vai. vakaro kasdieną
išskyrus
Nedėldienius.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
Lietuviu R.—Kat. Amer.
Labd. Sąjungos Centro mėne
sinis susirinkimas įvyks seredoje, baland. 30 d., 1919 m.,
7:30 v a i vakare, Apveizdos
Dievo parapijos
svetainėje
prie Union ir 18 tos gatvių,
Chicagoje.
Valdyba.
PRANEŠIMAS.

darbą, būtent įsteigimą lietu
viams moksleiviams internato,
t. y. gyvenimui vietos Chicagoje,
Lietuviai-moksleiviai, trokš
dami pasiekti augštesnį, p a 
tingai svietišką, mokslą, turi
daug ir labai daug nukentėti
besidaužydami po įvairias mo
kyklas.
Besidaužydami
po
įvairias mokyklas, Jose begy
vendami ir nesusieidami, bei
negyvendami savu j u tarpe, jie
pamažu, pamažu, atsitraukia
nuo savo tautos, užmiršta kaP
bą, ištautėja ir dingsta Lie
tuvai. Bet, jeigu lietuviai-mok
sleiviai, kurie daužosi po sve
timus pakraščius, susitartų,
pasiieškotų sau tinkamą namą,
kuris atsakytų jųjų reikalavi
mams, jie pigiau galėtų pra
gyventi, galėtų lankyti Cbieagos geriausias valdžios pripa
žintas mokyklas ir jųjų pri
gimta dvasia nenusilpnėtų. Be
to, jie drauge gyvendami daug
galėtų vienas nuo kito pasimo
kyti ir nemažai pasidarbuotų
savo tautai ir brangiai tėvynei.

K
LIETUVOS
PAS. ŽENK-

SKATIKAI.-

Ii

Iš Dievo Apveizdos Parap.
"Draugo" knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta' kaina tiktai po
L. Darb. Są-^os 25 kp. šian
PQ kiekviena.
Kas imtų mažiausia 10 gautų už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
diena, balandžio 29 d. rengia
nemažfau 50 ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipkitės adresu:
prakalbas parapijos svetainė
Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, m.
je, 18-ta ir Union ave. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga dy
3E
kai. Kalbės p. Julius Kaupas,
buvęs Liet. Informacijos Biu
malda.
a
ro vedėjas AVashingtone ir
Moksleiviai l>ei moksleivės
paskui Xe\v Yorke, o dabar
skirstėsi namon pilni naujų
"ni-ango" Redakcijos narys.
minčių, pilni energijos darbuoKalbės apie darbininkų reika
ties del savo tėvvnės. Amerilus, kurie mums, darbo žmo
kos lietuviai, gali tikėtis, kad
nėms, yra indomus. Todėl tiki
trumpoje ateityje susilauks
mės, kad darbininkai skaitlin
rimtų ir mokytų vadovų bei
gai atsilankys, ne tik musn orChicagos Moksleivių Ap^ri- gerų profesijonalų nevien dva
ganizaeijos nariai, bet taipgi tys, matydamas didelę svarbą siškame bet ir svietiškame
ir svoriai, kuriuos maloniai
tame dalyke, išrinko komisiją, moksle.
>
kviečiame.
Moksleiviai ir moksleives f]
kuri rūpinsis surasti tinkamą
Mušu TURTAS yra suvirs VIENUOLIKOS MILIJONU
L. D. S. 25 kp. Valdyba.
internatui namą ir rūpinsis Tėvynė reikalauja jūsų pagelbos! Lietuviai, vargšai darbi
pagelbėti
tiems,
kurie
trokšta
IŠ BRIDGEPORTO.
ninkai, deda savo paskutinius
pasiekti augštesnį mokslą. Koliridgeporto mažieji vyriai misijon pateko J. P. Poška. centus ir gyvybes, kad tik tė
vynė butų laisva. Lietuvai
rengia vakarą, šiandie, t. y.
P. Jakaitis ir J. Popūtis. ,
reikalinga be vien medžiagiš
balandžio 29 d., ftv. Jurgio
Baigdami susirinkimą iš ka, bet ir protiška pagelba!
parapijos svetainėje. Vakaro
pelnas yra skiriamas parapi nešė rezoliucija, idant Lietuva Dabar svarbiausias laikas pa
jos naudai. ]žanga pigi. Prog butų suvienyta į vieną politiš tarnauti tėvynei, dabar jūsų
D I D Y S I S BANKAS A N T K A M P O
ka
kuna
ir
butu
duota
visiška
darbų
tėvynė
reikalauja!
Ne
ramas bus gražus ir, kaip sa
STOCK
koma,
"naujos
mados.'' neprigulmybė. Susirinkimą už paliaukite darbuoties, o tėvynė
VAKDS
Lietuvis.
Bridgeportieėiai, nepraleiskite darė pirm. Alex Jovaišas, su| bus laisva!
STATE
progos. Pamatysit daug ko
Didžiausias Valstijinis B a n 
naujo.
kas išėmus Didmiestį
Bus taip-gi šokiai ir taulin."s žaislės.
Mažas vytis.

i
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DABAR LAIKAS STATYTI
Jeigu turi tuščią lotą, pagerink jį
pastatydamas namą,
Neabejok jeigu neturi pinigų.

Mes paskolinsime Jums pinigus.
Mes duodame specįales kairias
ant namų statymo paskolų
Atsineškite savo pienus ir propozicijas*

Bank

Peoples

ŠALIN S K A U S M A S !
Bodamas sveiku, darbe rasi sinanuniji,
nepaisant kaip MIK k u* tas darbas'butų.

I š WEST SIDE.
Chicagos Moksleivių Apskri
čio susirinkimas.

A. L. R. K. $f, S-mo Chica
(liieagoje kasmetinė miesto gos Apskritys laikė susirinki
valymo savaitė šįmet paskir mą balandžio 22 d., š. m., Auš
ta nuo gegužės 11 ligi 17 die ros Vartų parapijos svetainė
je. Susirinkimą atidarė su
nos.
Savaitei duota naujas var malda pirm. A. Jovaišas ir
das " Sveikatingumo Paaugs- paaiškino tikslų, del kurio šis
susirinkimas buvo šaukiamas.
tinimo Savaitė."
Pirmiausia apkalbėta senie
Valymo savaitės komiteto
TEISĖJAS DOLAN PAS
pirmininku yra pats sveika- \ ji Apskričio sumanymai. IvaiVEIKSTĄS.
tingumo komisijonierius l)r. kurie tapo atmesti, o kiti pa
tvirtinti. Nemažai kalbėta apie.
Robertson.
savo organizacijos reikalus,!
Munieipalis teisėjas Dolan
andai susirgęs nervų liga. Da VIENAS UŽMUŠTA, 6 SU bet daugiausia kalbėta apie
bar pranešama, jog pasveiks
busimąjį šių metų Seimą ir jo
ŽEISTA.
iąs.
vietą, kurioje jis butų pasekTeisėjas susirgęs nuo perAna dienį AVaukegane gat mingesnis ir naudingesnis n?
sidirbimo moraliam ir vaiku vekaris susidaužė su automo tik Mok. S-mui, bet ir pačiai
teisme.
biliu. Šituo važiavo 7 žmonės. lietuvių tautai bei tėvynei.
Visi susirinkusieji mokslei
Iš jų vienas užmušta, gi kiti
KETURI ŽMONĖS SU
viai pageidauja, kad Mok. Sei
sužeista.
ŽEISTA.
Užmuštas CJeorge T. Smitli, mas šįmet įvyktų Chicagoje.
Apsvarsčius S-mo reikalus,
\Vaukegan Boiler AVorks dirb
Ties Belden ir Racfne avės. tuvės, savininkas.
pradėta svarstyti nauji Chi
gatvekaris smo.y;> į automobi
cagos Apskričio reikalai. Ap
liu. Keturi žmonės smarkiai
skritys nutarė surengti vaka
PAĖMĖ $500.
tufeista.
rą su iškilmingu bei nepapra
Aną. naktį plėšikai įšilau?v e. stu programų apie pabaigą
PO ŽAIDIMO SU DEGTU- saliunan po num. 600 E. 1.07 gegužio mėnesio.
KAIS ATSIDŪRĖ LI
Surengimui vakaro išrinkta
gat. Suskaldė geležinę šėpa ir
GONINĖN.
komisija, kurion inėjo: J. P. j
paėmė $500.
Ant viršaus saliuno gyvena Poška, Alex. Jovaišas ir p-lė
Bežaizdamas su degtukais J pats saliuninkas. Jis, sakosi, A. Freitikaitė. Komisija priža- į
pavojingai apdegė Fulton Da negirdėjęs plėšikų darbo.
dėjo dėti visas pastangas, kad
vis, 6 metų, 1912 So. Dearborn
surengti nepaprastą vakarą.
gat.
Jonas P. Poška inešė atnau
^ ^ ^ ^
PIRKITE KARĖS TAUPYNuvežtas pavieto ligoninėn. MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). jinti praeitų metų pradėtą
\
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CHICAGOJE.
f

*!E

Kiekvieno priederme yru saugot suve nuo lipu. Turint šalti ir nebandant
ji prašalint, gali i^sdvvKtyt i pavojingu lira- Menkianaia uikftterejliuas
gali v*-liaus bnti labai pavojingu, jfigu tuoj uebus prižiūrėtas.

Kampas 47tt)s ir Ashland Ave.

Telefonas
YARDS 7460

Atdara Ketvergo ir Subatos vakarais
nuo 7 iki 9 vai. vakare

P AIN - E X P E I X E R

tai užtikrinanti namine gjrdnole, kuri tori rasti* kiekvieno ua.
raitose. Išgydymui Šalčio krntineje, alcnnsrnn donose tt nuga
roj*, rnmatizma ir nouralgij>, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Expeller ira geriauses.

Biznieriai garsinkites "Drauge".

Neapsigauk pirkdamas pigias vaistas didelėse bonknse.
Reikalauk geriausiu. Knoraet pirksi Pain-Kspeller, persi
tikrink ar v ra IKARĄ. vai»lMisenklls aut bakftiuko. VISU
KITOKIU* NEIMK. 3."> centai ir 65 centai nž bonkute.
Gaunamos visose aptiekose ar tieaiog is laboratorijos.

dfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiu:
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F. A D . RICHTER & CO.,
74—80 W«shlnston St.,
New York.

ANTANO! RADZEVIČIAUS
VARGONŲ

Nusipirk Naują Knygą

"Marijos Mėnuo"
*
, k*

arba
APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI
apie \
MARUOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBC.
Snrinko kun. M. L P—as.

Kaina tiktai 50 centų
Užsakymus su pinigais adresuokite:
SACRED HEART RECTORY,
P. O. Bos 73,
SIVER CREEK, PA.

i

KOMPANIJA

Dirbėjai

ir

s

statytojai

Elektriškų,
TubularPneumatšikų
ir Mechaniškų

VARGONŲ
DEL

Baž «yči yv Teatr y ir Rezidencija f
Talp-fi
taisom,
derinam ir perdirbam vargonus.
Dedam elektros
motorus ir visokį
darbą reikalingą
prie
vargonų.
Dtrbtuvė
aprū
pinta naujausio
mis ir geriausio
mis mašinomis ir
specijalistais dar
bininkais. Pienus
ir
specifikacijas
siunčiame veltui.

Wg$Š£ 177 New York Ave.,

NB
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