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Suvažiuoja į Versailles
daugelis vokiečių
atstovų
Priimta Tautų Sąjungos
sutartis
D A U G E L I S V O K I E Č I Ų A T -; P R A V E S T A T A U T Ų S Ą J U N STOVŲ S U V A Ž I U O J A .
GOS S U T A R T I S .

Anų tarpe yra ir moterių.
Versailles, Prancūzija. i>al.
30. — T a i k o s konferencija m
čia .suvažiuoja didelis skaitliu.vokiečiu atstovu. Pirmadienio
vakare atkeliavo antroji atsto
vu grupė. Toje grupėje buvo
M moterių. K a i p v a k a r turėjo
atvažiuoti paskutinė grupė.
Daugelis vra vokiečiu atstovu,
l v t d a r daugiau vra Įvairiu
technikai i u aniejns patarėju
ii pagalbininkų.
Tik
vienoje gini i? vi mesi
npribavimo vokiečiu konii>.ijoj e be vyru yra 10' mote! iig a!'{oviu.
*

.

•

»

Japonai ir prancūzai nepakė
lė klausimu.
Paryžius, bal. 29.—Vakar Vvvko plenarė taikos konferen
cijos atstovų sesija tautų .są
jungos reikale.
Pažymėtina
tas, kad priimtoje konstituci
joje nepadėta jokių specijalių
pataisymu, kokius žadėjo pa
duoti japonų ir prancūzų at
stovai.
Prancūzai atsisakė paduoti
pataisymą gal todėl, kad jų
rubežius sale Vokietijos pilnai
apdraustas.
J a p o n a i taippat nutylėjo aoii- rasių klausimą.

Vokiečiai turi savo kitrijvSesijos metu prancūzų atsto
rus,
barzdaskučius, spaudos
vas Picbon pas'udė t a u t u sąatstovus, stenografus, telefonu
jungon priimti valstybėlę Mo
ir telegrafą operatorius.
nako.
Ant i a ja vokiečiu
atstovo
Palaikyta sąjungos buveinė
kuopą (partiją) specijalis t ra u
kinis atvežė į mažą geležinke miestas GVneva. Bet padaryta
lio stoti Vaucressen. J s ten jie pastaba, kad buveinė galės
automobiliais paimti į čionai. but * pakeičiama. T a d tame
Versailles majoro įsakymu klausime nepakėlė balso bel
mieste išlipinta valdiški pra gu atstovai.
nešimai gyventojams, k a d jie Daugiausia darbavosi Wilsokuoramiausiai apsieitų čia su
nas.
važiavus vokiečiams, kad ne
Prezidentas AVilsonas dau
darytų jokiu demonstracijų il
giausia pasidarbavo, kad tau
ki lokių nesmagumą.
'Paikos sutartis p a r a š a i s bus tų sąjungos konstitucija be di
patvirtinta istorinėj " V e i d r o  deliu t r u k d y m u butu priimta.
J i s susirinkusiems
atsto
d ž i u " salėj. Publika p i r m lai
ku bus leidžiama
pažiūrėti vams plačiai išaiškino kai-kuriuos konstitucijos
posmus,
tos vietos.
Toje dienoje, kuomet sutar kuriuos komisija pakeitė.
Pągaliaus prezidentas patatis bns p a t v i r t i n a m a ,
visas
Vorsailles bus papuoštas tau- r* paskirti Anglijos atstovą
Sir J a m e s E r i c Drummond
tos vėliavomis.
sąjungos sekretoSu paskutine vokiečių atsto- generaliu
vų kuopa atkeliaus ir vokie- riura. Be to p a t a r ė
paskuti
Uų užsienių reikalų ministe-1 komitetą ir šitam pavesti mBroekdorff- auguravi mą sąjungos.
ris, grafas von
Italija
neturėjo
atstovą
Rantzau.
plenarėj sesijoj. Bet jos var
JAPONIJOS ATSTOVAS das su kitomis šalimis buvo
TARĖSI SU WILSONU. minimas ir bendran sąrašan
intrauktas.

Turbūt paliesta Kiao Chau
klausimas.

Be'

kitko

priimta

devyni

darbo principai,' kurie bns pa-

SUŠAUKTA STEIGIAMAS I
RUSŲ SUSIRINKIMAS.

PENKI TEISĖJAI TEIS
KAIZERĮ.
••

Tas bolševikams gamina
kapus.
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PIUME.

Bus pareikalauta Olandijos iš
duoti buvus| vokiečių val
Norima išvengti susikirtimų
dovą.
su italais.

METAI-VOL. IV.

No.

101

Iš socijalistų "rojaus"
Rusijoje

Gelsingforsas, bal. 30.— Suo
RUSIJOJE SIAUČIA NEAP žmonėms ( d a r b i n i n k a m s , „h*
miu kariuomenė išmušė bolše
Paryžius, "bal. 20.—Aną die
Geneva, bal. 29.—Anglų ka
bolševiku šalininkams) kas
SAKOMAS BADAS.
vikus iš miesto Olonec. T a s ną pleuarei taikos konferen
riuomenės batai i jonas, . kurs
dien išduodama
vienas sva
miestas stovi už 110 myliu cijos atstovų sesijai keturių
su italu kariuomene buvo užŽmonės gaminasi duoną iš ras avižų kiekvienam. Antrošiaurrytuose nuo P e t r o g r a d o . didžiuliu valstvbiu taryba inėmės miestą F i u m e įvArkus aršios rūšies žmonėms duodama
šiaudu.
K a i p tik Olonec pasiliuosa- davė pastabą prie taikos suanot ^pranešimų,
kasdien po puse svaro.
vo nuo bolševikų, tuojaus ten j tarties, kad buvusį vokiečių mistieijai,
Žmonės avižas mala kavinė
Archangelskas, bal. 29.—Supriešbolševikiški
rusai
su kaizerį p a t r a u k t i atsakomy atšaukiamas iš to miesto.
Atšaukimo svarbiausia prie gryžtnntieji iš vokiečiu nelais- se mašinėlėse ir iš to pasiga
šaukė steigiamąjį susirinkimą bėn.
ir pradėjo tarties apie Rusi
Sulig tos pastabos taikos žastis pažymima tai ta, kad |vės rusu kareiviai i savo na- mina duonos.
Per
praėjusias
Kalėda*
jos ateiti.
sutartyje kaizerį turi teisti išvengti susikirtimų su ita mus šiaurinėj Rusijoj atraifila
,
.
stebėtinas atmainas savo tė- kiekvienam Petrogrado gy
Tas susirinkimas — ta; tik penki augščiąusiojo t a r p t a u t i - | lais.
t ^ r , ,
ras peilis bolševikų pakaklė nio tribūnam teisėjai. Buvęs \.. f ,
,
. ™ : : : L ° S V y # j e . Vienaip jie savo na- ventojui bolševikai . davė po
. ,
v .
M italu kariuomene sustiprinama mus paliko kituomet išeidami dvi bulvi.
je. J i s pagamins bolševikams
kaizeris turi but teisiamas ne
.' ,. . • T . •. .
karėn. K i t a i p dabar juos atKai-kur
duonos
galima
kapus.
. v
. . centraiinej Istrijoj.
rauda. Daugelis savo tėviškių gauti nusipirkti. Vienai rieOloneco puolimas pakenkė
uz prasižengimą p n e s kruni,,
.,
.,
u
negali nei pažinti.
,,_ , ., „ „ , „ „ , „ n
kūtei mokama 2o rubliai.
visai bolševiku
kampanijai
' .
i v
.
Praeita savaite buvo pratarptautinių
sutarčių
p i t f i vJ E E. ^ ^- , . ••
Nelengva tiems vargšams j Xė r a tabokos, žmonės
šiaurinėj Rusijoj. P r a m a t o n i a , nali
įstatvmą,
bet uz• eprasi-1
,
,..
n
r p i e4 2()0,0(X)4 kareivių.
v
'/
•
. .
' . . ; nešta, .jog italai i Dalmatijos pasiekti
buvusias tėviškes. , kopūstų lapus ir dilgėlės.
v
kad ju frontas Archangelsko žengimą
čiamvbei.
t>a r p t a u t i n e i dorai ir
•
Nes turi pereiti per bolševikų
apylinkėse
turės
sugriūti",
Teisėjus tribunalan po vie STOVIS ITALIJOJE LABAI
Dvi dieni laukia duonos.
karės linijas. Daugelis iš jų
kaip pavasarį lediniai ritmai.,
ną paskirs: 8uv. Valstijos, D.
NEAIŠKUS.
pakliūva bolševikų rankosna ir
Stovis mieste Vologdoj toks
Britanija, Prancūzija, Italija
susiduria su visokiomis nelai- pat, kaip ir Petrograde. Visur
RUMUNŲ ARMIJA BRIAU
lr Japonija.
Italai atstovai užgina žinias. niėmis. Bet daugeliui pavyksta ,'badas. Žmonės stovi eilėmi<
J A S I TOLIAU.
Šitos valstybės taippat pa
išsipainioti iš bolševiku nagų laukdami duonos. Kai-kurie
reikalaus Olandijos, kad jos
Paryžius, bal. 29.—Pasiliko-i ir .pasprusti talkininku pusėn eilėse išstovi dvi dieni. Nėra
Lementuoja ungarų bolševiku
vvriausvbė
išduotu
buvusi šieji čionai Italijos atstovai i
jokios prekybos, jokio privašiaurinėj Rusijoj.
galva.
kaizeri, kuomet ivvks tribu pataiso laikraščiuose platina-. T i ( 1 k a r ( 4 ; v i a i Belaisviai nu- tinio
užsiėmimo.
Dirbtuvė*
nalo
posėdis.
mas neteisingas žinias.. J i e } ) . l s n k ( ) j a baisenybes, .kas Šian- |tuščios,
Geneva, bal. .10.— Iš Buda
Pastabos turinys.
pirmiausia užgynė žinią, b a k j d i e veikiasi rusų sodžiuose p o : Minėtam kareiviui n ei ai spešto pranešama, jog rumu
nų armija vis dar briaujasi
viui keliaujant iš Vologoos
Padarytos jiastabos turinys premjeras Orlando buvęs skai- ^ ^ v i k ų valdžia.
)gd os
l'ngartjos
gilumon ir palce- maždaug t o k s :
tęs prezidento \Vilsono praneV i e w » iš ju
Kvlampiev. Arcbangels'ką, vienas bolševiliuj pliekia raudonąją- bolše
1. Talkininką valstybės pa šimą d a r prieš jam pasirodant j k u r s a t v v k o Arcliangelskan, j kų viršininkas mėgino jį privikų gvardiją. '
i ^ a į ką ^ w a koja iš s a v o j m t y - i k a j ^ i p ^ s t o t i raudonojon g v a r
t r a u k i a viešą ji u teisman YVil- spaudoje.
l'ngarijos l>olševikų galva heliną M flolremzollerna, bu
Atstovai tvirtina, kad p r e n v i r i m i ) ;
dijon. Bet tasai nesutiko. To*
Belą Kun lementuoja, kad jo vusi vokiečiu imperatorių, ne jeras žinojęs apie gamimuną | p £ t r o r a d e s i a ū č i a b a d a s . . j del buvo jis atgal Vologdou
gvardija neįstengia pasiprie už prasižengimą prieš krimi paskelbti prezidento Uilsonoi
•
sugrąžintas,
šinti rumunams. J i s šaukia nali įstatymą, bet už prasi pranešimą. Bet to pranešimo
Petrogrado mes buvome pa-1 Jš tenai jam paskui besistarnybon profesijonalius ar žengimą tarptautinei dorai ir turinys jam nebuvo žinomas, ahjsti į kazarmes, k u r vienas j Japstant pavyko
perkeliauti
ui ijos ofieierus.
tarptautinių
sutarčių
nepaPataisyta kita klaidinga ži-1 bolševiku viršininkas pradėjo p(>r v i s a e jię sodžių ir pasiek
bolševikišką ti talkininkų linijas.
Belą K u n yra nuolatiniam liečiamybei. - #
nia tai ta, buk premjeras Or mums skaityti
Anot jo pasakojimų, sosusinėsimo su savo mokytoju
Teisimui bus s u d a r y t a s spe lando gegužės 1 dieną sugry- ]u-ogramą. Mes užprotestavome.
Leninu, rusą bolševikų galva. cijalis t a r p t a u t i n i s tribunalas šias ir vėl Paryžiun.
džiuose žmonės smulkiai susu teise kaltinamai ginties.
'•Duokite mums pirmiausiai pjausto šiaudus, juos virina,
Atstovai sako- jog premjero
U N G A R I J O S B O L Š E V I K A I Tribunalan ineis penki teisė telesni Žygiai niekam nežino- ką nors pavalgyti ir tik pas paskui primaišo samanų arba
SUIMA A P Š V I E S T E S jai, po vieną iš šių valstybių: nu f r niekas šiandie negali kui paskaitykite savo progra- medžiu žievių ir iš tos paga
NIUOSIUS.
Suv. Valstijų, P . Britanijos, pasakyti,".kuomet premjeras luą", pasakėme mes.
mintos tešlos kepa duoną.
Prancūzijos, Italijos ir J a p o  sugryž taikos konferencijom
Po to viršininkas pametė- Talkininkų pusėn perėję toNegi juos mano nugalabinti? nijos.
Abelnai imant, niekas negali skaitęs programą pažymėda-1 kie buvusieji karės nelaisviai
tikrai pasakyti, ką Italijos vy mas, jog mes esame toks ele-jbe jokio kalbinimo įstoja kaCopenhagen, bal. 30. — TJn- Vadovausis augščiausiais moriausybė pradės tomis dieno- immtas, kurs netinkamas pro- j riuomenėn. Vieni iš jų stoja
tivais.
garijos sostinėje
Budapešte
kareiviauti del prasimaitini
mis. Šiandje susirenka parla- pagan<lai. l r mus apleido,
Tribunalas savo
sprendi
bolševikai suėmę ir suimdinėdidžiuma su didžiaiimentas. Gal šis tars galutinai
Kiekvienam iš mušu duota mo,
ją šimtus apšviestesnių ir žy muose vadovausis augščiau
sia pagieža prieš bolševikus.
savožodį Fiume ir taikos k o n - l p o 25 rublius neva algos,
mesniu žmonių.
siais tarptautinėje politikoje
ferencijos reikale.
Petrograde siaučia visati-i Nes šitie sunaikino rusų rau
Vienas bolševikas klausia motivais, atsižvelgiant į t a r p 
nąs badas. Pirmosios rūšies i tos tėvvnę.
mas apie tuos suėmimus atsa tautinį doros palaikymo bū
minaliuose darbuose asmenvs
kė :
tinumą. Tribunalo priederme
turi but pastatyti prieš mili-1 MUNICHO S O V I E T U I DA-1 U N G A R I J O S B O L Š E V I K A I
J i e suimami ir turės pas- bus pažymėti bausmę kaltitarinius tribunalas tų šalių,
ŽUDO K U N I G U S .
kui užmokėti savo krauju, j e i j n i n k u i ir bausmė turės but
ROSI R I E S T A I .
kuriose jie prasižengė.
rumunų armija nepaliaus br*o- pravesta
I'rnsižensusieji
T.e vienoj. j V a l d ž i o s k a m l o m e n e | a p s u .
Zurichas, bal. 29.—Arti Sovusiųsi ant Budapešto.
Talkininkai pareikalaus 0 pron, Ungarijoje, a n d a i buvo
Negi bolševikai už runiu- landijos vyriausybės išduoti bet keliose šalyse, turi but sta
tomi prieš niilitarinius tribii"
pakilę valstiečiai prieš bolše
nu darbus baus savuosius žmo- i buvilsį kaizerį su tikslu pasnalus, s u d a r y t u s iš tų šalių tei-1 _
^ ~~
vikus. Bolševikai
valstiečius
nes!
t a t y t i jį t a r p t a u t i n i u teisman.
Paryžius, bal. W- — Gauta
, s. .
..
iiv
n,nualsino.
Tai bent jau tokie grūmoji
2. J e i vokiečių valdžia ne sejŲ.
.r- ,
, ,,.
izimu, įog T>
H a v a n i o s valdžios
Kiekvienam
kaltinamajam j
,. • : .
Valstiečių kurstyme jie inmai negirdėti visam pasaulyj. p a t r a u k s atsakomybėn asme
kariuomenė baigia
apsupti
leidžiama turėti nuosavi apnų, kaltinamų už įvairius kri
sostine Municha, kur šeiminiu- tarė keliolika apylinkės kuni
gu. Vieną kunigą
bolševikai
P E R G A L Ė S P A S K O L A PA minalius prasižengimus karės ginėjai.
kauja bolševikai.
4. Vokiečių valdžia apsiima j
nužudė, gi kitus uždarė kalėjiSIEKĖ MILIJARDĄ.
metu ir prieš k a r ė s įstatymus.
pristatyti talkininkam* visus} Nežinia, k u r dingt bolševi- n m n .
4.

ir

„įoi

,ixj pi-iiloi-Hiiiai

4.

t

a

nenu-

Dar pusketvirto milijardo rei baus, tokie asmenys bus pa dokumentus, įvairios njšies kaitraukti prieš talkininkų įstei informacįjas ir kitokius prikės surinkti.

I T A L A I STOVĮ UŽ W I L žvmėti taikos sutartvie.
V
E
N
E
C
I
J
O
J
ŠAUKIAMA
Paryžius, bal. 30, — V a k a r
remianties
SONĄ
Susirinkimui
paduota rei
g t u s karės tribunalas ir sulig rodymus, kuriais
pirm taikos konferencijos ta kalavimas p a t r a u k t i atsako
Washington, bal. 30.—Anot
butų galima lengviau ir aiš
Į
UŽ K A R C .
įstatymų bus nubausti.
Paryžius, bal. 29. — Čia at
rvbos susirinkimo vyriausias mybėn buvusį vokiečių kaize gantų iš federalių
distrjktą
kiau susekti kaltinamųjų atamba
Venecija, bal. 29.—Čia įvy keliavo 8 u v. Valstijų
Japonijos atstovas,
baronas rį. Bet tas klausimas atidėtas pranešimų, Pergalės Paskolai
Vokietija t u r i pagelbėti.
j Hktits piktus darbus ir sulig to
ko' didelės demonstracijos Fiu sadorius P a g e ' iš Rymo. Ji>
jau sui'inkta be mažo trupučio
Makino turėjo konferenciją Su tolesni ai.
Vokiečių
valdžia
privalo įjuos bausti,
milijardas dolierių.
me reikale. Demonstrantai šau tvirtina, kad, nežiūrint sekam ;
prezidentu Wilsonu. Konferaateiti pagelbon talkininkams
demonstracijų Italijoje, i t a l a i .
vo apie valandą. Matyt, buvo
Melbonrne, bal. 30.
*Tad d a r nei ketvirtoji da ir visus čia apkalbamus pra
— Paryžius, bal. 29. — Si- kė atnaujinti karę.
Lakunas-pcjetas Gabriele d'-j stovi už prezidentą Wilsoną.
tariamasi Kiao Cbau reikale. Australijos vyriausybė pradė- lis.
sižengėlius be mngos skirtu berijos valdžios
kariuomenė
.
P a s k u i t a r y b a kalbėjosi su jo įvairius viešuosius d a r b u s
Daugiausia s u r i n k t a Nevrrmo Išduoti su tikslu p a t r a u k briaujasi Rusijos gilumon. Vie- Annunzio įeikalavo, kad pa- į
na jos dalis jait netoli Sama-1liuosuoti vyrai išnaujo įstotų i PIRKITE K A R Ė S TAUPTbelgų komisija karės atlygini- su tikslu duoti darbo paliuo- Yorko distrikte. Paskui s e k a i t i juos atsakomybėn.
i MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
mo reikalais.
| snotiems kareiviams.
(Tiicasros distriktas.
3, Visi a t r a n d a m i kalįi kri^ ros. Bolševikus apima baimė, armijon ir karės laivynam
' • • • — « P '"!•
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Vidory Loan" Kampanija. Pirkite Paskolos Bondsusl

DRAUGAS
"iii
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TAUTŲ KIVIRCIAI.

o laiškus į Lenkiją siųzdami
tik lenku , tikslams pasitar
nauja, reikėtų štai kas žinoti.
U T H l AM IAM DAILY FR1KJID
kad kadaisia tuos kraštus, ita
Ką italas pasakoja.
Lietuvoj suorganizuota pa
r « 1 i l h * ' i Daily Ezcept Sundays by
lai valdė!
DRAUGAS P I B L I S U I N G CO., Inc., štas. J i s veikia Lietuvoje, ant
Teko susieiti italą-politikie*
"Italų kultūra? Aš iš, tų
*1M0 W. 4fth St., CUcago, Dlinoi*. vietos. Santikių
su plačiojo rių ir su juo išsikalbėti. Kal
TERM8 OF SI USCRBPTIOIf
pasaulio pašto
organizacija bėjome apie italų aspiracijas kraštų paeinu ir jos žymę ne
JUMS YaaJf • • v»«s • » i i • • • • • •
J5.U0
šioju. Pastebėjai mano pavar
Lietuva Adriatiko pakraščiais.
« i x Moatbs
$3.00 kol kas neužinezgęs.
dės galime? J i . baigiasi ant
iRtursday's Edition
$2.00 turi dažnų susinėsimų su Šve
" K o Italija
reikalauja", " n e o " . Žiūrinėjau savų pro
At NKWS-STA1TDS 2c A COJPY
dija. Komunikacija palaiko sakė italas, " j a i teisotai pri
Advcrtising ratcs on application
tėvių metr įkas. Mano protė
ma laivais. Iš Lietuvos jau at klauso. Imkime
Da Imat i ją, vių pavardė turėjo slavišką
K IJŪETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS eina laiškai per Švediją į ki jau nekalbant apie Istriją ir
tus kraštus, kaip Anglija ir Fiume. Savu laiku tos žemės galūnę " n i č . " Italai valdi
ninkai ją pakeitė į itališką
Amerika. Tų laiškų iš Lietu priklausė italų Venecijos res" n e o " . Tai ir visi italų kul
Eina kasdieną išskyrus nedėldlenius.
vos kol-kas atėjo labai mažai. publikai. Tosna šalysna italai
PRENUMERATOS KAINA:
tūros pėdsakai. Jus lietuviai
Metams
$5.00 Švedijos
paštas
pasirūpimi nunešė savąją kultūrą ir kul
gerai apie tas kultūras, ku
•Pusei Metu
$300
tuos iš Lietuvos laiškus į ki tūros žvilgsniu jos yra itališ
• prenumerata mokasi iškalno. Lairios pavardžių kraipyme ap
tas
šalis
pristatyti.
kos.
Iškalbingiausiu
pavyz
_k*« skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
sireiškia, nusimanote.
Tik
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
Kad laiškai Lietuvon eitų, džiu yra architektūra, papuo
jums lenkiškos, rusiškos ir
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
šalai
ir
dailė.
Anais
laikais
kol-kas
negirdėjoYne.
Ekzekuadresas. Pinigai geriausia siusti išpervokiškos pavardės buvo 'tei
tose šalyse
**ttant krasoje a r exprese "Aloney Order" tyvis Komitetas AVasbingtone italų elementas
kiamos, o mums itališkos.
arba įdedant pinigus i registruota
kur-kas buvo skaitlmgesnis ir
teiravosi
apie
laiškų
persiun
laišką.
"Austrai
italus
slavais
timą, Lietuvon, feet- Amerikos rntekmingesnis, negu šiandie
>DRAUGAS" PUBLISHING CO.
u ^ M O G A U S namas yra tai jo pilis"—jis yra ponas
paštas, pirm negu apsiimti kad yra. Dabar ten italai pa siundė? Kaip tik atbulai. Aus
Z * to turto. Jis taip jį nuteplioja kaip jam patinka.
1800 W. 46th SU Chicago, III. laiškus Lietuvon pristatyti, draikyti pajūrio - miesteliuose, trų politika reikalavo tautas
T e l e l o n a s MrKiuley e i 14
pjudyti.
J o s iflanlmm, k a i p o
Jis deda pagražinimus sau tinkamus, porčius ir jardą
teiravosi koki komunikacija bet seniau jie didesnius plo
jam vienam priklauso. Nėra niekam pakelti randą—ii* pasitaiso sulyg savo noro.
taisyklė, favorizavo, jai pa
tarp Švedijos ir Lietuvos pa tus buvo apėmė. Šiandie taip
Kuomet dabai* randos kįla, tūkstančiai žmonių Cbicagoje statys sau namus pir
taikavo. Italai, mūsų kraštuo
.1
laikoma. Jeigu Švedijos su yra užtai, kad austrų politika
mu kartu gal savo gyvenime. Jie STATYS tuo jaus kol materijolas, darbas yra už
se buvo mažumoj. Juos ir
Lietuva susinėsimai yra nor užsiundė italus slavais. Pas
prieinamas kainas.
remdavo, į valdvietes sprauzmaliai, kad galima butų siun tarieji stūmė itališką gaivalą
Pasikalbėk su Savo Vietinių Medžio
davo ir įvairių
privilegijų
Statymo Kainos Gana Žemos.
tinius ir laiškus pristatyti, A- jurosna. Nestebėtina, kad šiais
įstatymo įuaterijolan yra gana žemas dabar, ir
teikdavo. Austrų remiami, jie
Pirkliu.
merikos paštas apsiima laiš laikais Dalmatijoj italų tik
nckurie sako, kad taip pasiliks ant neapribuoto
išsilaikydavo savose pozicijo
laiko. Kuomet jus pradėsite tartis apie statymą
Medis y r a parankiausias vartoti del statymo ir
kus Lietuvon siųsti. Tuomet pajūriais tesi randa. Bet ko
namo,
jus
pamatysite,
kad
kainos
statymo
yra
del pagražinimo namo ir g a u n a m a s už labai pri
se, slavai savo dauguma afšiLietuvon laiškai eitų per Ang italai reikalauja, tas jiems ir
(iauįr žemesnės negu jus manėte.
einamas kainas.
Pasiimk savo architektą ar*
spirdavo
ir
nesutikimai
tęs
Visi
pin
gai
nėra
reikalingi
prie
statymo-;—yra
kontraktoriii
ir
abudu
nueikite pas savo vietini
priklauso. Jie turi prie to tei
liją — Švediją.
t'lr.icai'.oj
statytojų
kurie
jums
pastatys
namą
už
medžio
pirklių.
Jis
yra
ekspertas t a m e dalyke—
davosi. Dviem pešantis, aus
mokant
iškalno
tiktai
4
0%
ar
15%
visos
sumos.
siu,
ką
jugoslavai
nesakytų".
ir
gali
tau
duoti
daug
patarimų.
Jis turi pilną
Pirm negu Amerikos paštas
Statymo Namu Draugijos arba bankos j u m s pa
trams lengviau būdavo abiesiocką ir j u m s visame pagelbės.
Nepraleiskite
siuntinius Lietuvon priims,
skolins
aplamai
apie
60%
a
n
t
vertės
jusy
pro£ios
progos.
T
u
r
ė
k
savo
n
a
m
ą
—
t
u
o
met randos
Jugoslavo pusė.
jus savose rankose turėti. Ir
pertėj*—kitus
galite
mokėti
kaipo
randą.
nepakils
augsčiau.
galima butų laiškus Lietuvon
Teko tuos pačius dalykus koks gi tas italų elementas!
siųsti,
adresuojant
lietuviškai,
Chicagai gali būti gėda.
Bananų ir orendžių pardavi
apšnekėti su jugoslavų vadu.
pažymint:
Litbuania,
via
~Kiti miestai V i c tory Loan
nėtojai
gatvėse,
vieno-kito
Jis
maždaug
taip
pasakojo.
Engi
and
and
Sweden.
"kampanijoj jiems skirtą dalį
stambesnio pirklio neminint.
Jeigu
Amerikos
paštan
to
"
I
t
a
l
a
i
Dalmatijos
ir
kitų
šonai išpirko, kiti baigia iš"Italija nori jugoslavų uos
kių
laiškų
suplauks
nemaža,
mums
priklausančių
žemių
~pirkt i. o Chieaga toli atsilitus ir juros pakraščius už
tas
tik
pagreitins
arba
paš
reikalauja
ne
dėlto,
kad
teisių
; kus. Detroito milijoninis miesgrobti ne dėlto, kad ji tei>ių
to
susinėsimą
su
Lietuva
už
prie
jų
turėtų
ir
del
teisybės
_ tas savo " q u o t a " tą pačią
turi, bet kad galėtų Jugosla
megzti
ar
padaryti
tuo
reika
jas
apginti
norėtų,
bet
dėlto,
r dieną užpirko, kai}) kampanija
vijos pirklybą kontroliuoti ir
lu pranešimą.
kad
jie
yra
imperijalistai.
Tie
prasidėjo. Chieaga gi vos per
Tikimės, jei pašto su Lie sa, kad žemės, kurių šiandie iš to naudos traukti. Mes tam
50,000,000 dol. persirito, kaip
nepasiduosime.
Jei reikės,
tuva susinėsimai dar neprasi i ra lai
reikalauja,
kadaisia
-paskolos vedėjai apskait liuo
dėjo, tai greitu laiku prasidės. jiems priklausė. Bet ir tai ne mes kovosime, nes tiesa mūsų,
ba.
Kiti ir-gi turi ko sakyti.
SVARBUS PRANEŠIMAS
žimo prikinkė slovakus, ku
Užtaigi ir patariame minėtu užginčijama tiesa, kad kaip o ne jų, pusėje".
Atsilikimo negarbė krinta ir būdu pabandyti laiškus Lie
Pasiklausinėk čeko-slovakų,
rie geruoju su vengrais sugy
OHIO IR PEN1H3YLdabar taip ir anuomet jos bu
Vengro pažvalga.
; a n t lietuvių, nes jie Chicago j tuvon siusti.
veno. Aš žinau, kad slovakai rumunų, serbų, jie visai-ką
VANIA VALSTIJŲ
vo slavų rankose, slavų ap A ustro-Vengri jos
imperijai
•žvmu gvventoiu skaičių su.LIETUVIAMS.
gyventos, šiandie tie slavai į šmotus subirėjus, vengrai čeku nepakenčia. Jie bevely-lkitą papasakos. Vengrai apldaro. Ką kitu tautą žmonės
Jie
nuduoda
vienon valstvbėn susi vien vti naują politikos krypsnį tve tų su vengrais palikti. Jie ne gaudinėja.
Gegužio 4 d. Youngstown'e,
•nedarytų,
lietuviai
turėtą
nori. K odei gi * Dalmatijos ir ria. P>et kur tau nusikratyti buvo persekiojami, po veng- skriaudžiamais esą, simpatiOhio lankysis su prakalbomis
garbingai pasirodyti. Pirktis
* * Liet u v a ' ' 100 numeryjekitų plotų slavai neturėtų but senų išdirbtų pažvalgų! Nau rais begyvenant. Jie turėjo įjos ingyti norėdami. Jie svegerb. kun. J . Jonaitis, kape
_bondsų privalo draugijos, ku
už bal. 28 dieną duoda pamok leidžiami
prisivienyti
prie josios Vengrijos vienas vadų savas mokyklas, savo kalbą, timas teritorijas tiksliai kolionas Suv. Vai. kariuomenės.
priu kasose pinigu randasi,
slą už partyviškumus Pergalės Jugoslavijos? J u k ne dėlto. turi daug ko pasakyti apie Čekai juos pasigavo ir neduo- lionizavo, didikais dvarpo
'privalo pirktis ir šiaip žmonės,
niais apsodino, per bažny Jisai pasišventęs visiems pa
Paskolos Kampanijoj. Ji tą
da
ne
išsižioti.
•
santikius su kaimynais.
.ar jie čia Amerikoj mano gyčias, viešas Įstaigas denacijo- tarnauti, kur tiktai bus su
partyviškumą pasmerkia ir
"Vengrai nusikratė vokie
"Abejoju,
ar
Rumunija nalizavo. • Suprantama, kad rengtos jam prakalbos.
Vėla. " L i e t u v o s " spaustu
Iventi, ar taikai ivvkus Lietutai teisingai. Tik ji negeras
vė gamina visus plakatus, čių Intakos. Apie susi vieni j . - daug šalininkų butų gavus vengrams nemalonu prarasti
_von grįžti ketina.
Patarčia Clevelando, Akropriežastis parinko, tūlus atsi
su kampanija lietuviuose su mą su Austrija nėr ne kalbos. •, Transilvanijoj, jei jos armija savo intakos, taigi jie išva no, Daytono, Ohio o taip-gi ir
• Tie. kurie žada čia liktis, tikimus iškraipydama,
kas
bus menkais šios šalies pilie- jai nepritiktų ir kas savotu rištus. "Lietuvai'" nepavydi Labai gaila ir nepatogu, kud^j nebūtų tų žemių užėmusi. Nu- džiojimų daro, aimanuoja. J ų Pennsylvania valstijų lietu
j'
me, kati jos biznis spaudos su vengrais politikoje laiko-j galėto priešo pergalėtojai ne- klausyti pavojinga ir neverta. viams
surengti
prakalbas.
".čiais, jeigu savo šalies nepa- partyviškumu atsiduoda.
darbą atlieka. Tik toks "Lie masi tokios pat taktikos, kaip ! klauso. Nesiklausė nieks ne Kalbų ir nuomonių pas ki Gerb. Kun. J . Jonaitis yra ne
"rems ir savo piliečio pareigos
Šv. Jurgio salės susirinkime
.neišpildys. Pilietybės geroji- nebuvo užreikšta, kaip "Lietu tuvos' favorizavimas duoda su vokiečiais — skirk nuo jų j Vengrijos, kurios nelaimei te- tus pasiklausius paaiški, kad senai sugrįžęs iš Prancūzijos
pusė parodoma ne daugkal- v a " sako, kad ten tik katalikai progos ir paskatina kitus žemes, kokiais tik surandama j ko but priskaitytai prie prie- visur tautų kova už savas tei karės laukų. J o prakalbos yra
Čekai, jugosla šų. Už turtingiausią Vengri ses ta pati yra. Neprošalį su begalo indomios.
byste, b*»t darbais, norėjimu tegali paskolai rašytis. Tarp " p a r t y v i š k u m ą " kišti ten, kur pretekstais.
vai, nuauna i — visi Vengri jos provinciją, jos vadinamą žinoti kitų argumentus ir
Rengdami prakalbas ir no
'.visuotinam labui pasitarnauti. kitko ten buvo prasitarta, ir jam ne vieta.
Jeigu lietuvių
kampanijos jos teritorijas grobia. Čekai, aruodą, Banatą, ginčijasi Ru santikius. Jie prigeibėja nu rėdami gauti kun. J . Jonaitį
"Pasitarnauti
dabar •''proga, tai ne vietoje, kad susirinki
organizatoriai daugiau tak'to l>cabejonės, turi teisės savo munija su Jugoslavija, lyg šviesti ir lietuvių kovas už sa už kalbėtoją, kreipkitės sekan
perkant paskolos ženklus. Kas
mas yra katalikų kreditui,
rodytą, lengvai apsieita butų valstybę sudaryti. Jiems pri Vengrijos nebūtu. Vengrija
čiu adresu:
iš lietuvią nori prastą vardą
nors faktiniai taip ir butų. be " p a r t y v i š k u m u " . Viens klauso Bohemija ir Moravija, taip apkapojauįa, kad jai pa vo teises. Informacijai ir pa
turėti? O negarbe lietuviai ti
J . Sabel,
Tokiuose dalykuose, kaip S. nuo kito gali lengvai užsikrės buvusios po austrų valdžia. liekama tik vengrų tirštuma. davėme bešalį ginčų ir argu
krai pelnys, jeigu savo parei\ \
» . 3 W. Federal St.,
mentą apibudinimą, kaip juos
V. valdžios paskolos darbuo ti, o netaktas netaktą iššaukti. Čekai prie savos politikos ve J a ! neteisvbė daroma".
-•gų šioj paskolos kampanijoj
Youngstown, Ohio.
girdėti teko.
se partyviškumo neprivalo bū
neatliks.
ti. Bet jo esama ir jis mato
patrijotų, kaip lenkų. Žiūrėk, per ją veršiuko skuros uodegą, viens kitą lojoti.
Užburtas ratas.
Tie, kurie Lietuvon grįžti mas pas lietuvių
skyriaus
Halies nublaivinimas
pas net mūsų leidvaitės visos moki o duris užrakinęs išėjo dirbti.
ketina, turėtu atsiminti, kad kampanijos vedėjus.
"Nustokit ant šventoriaus
girkšnojaučius pagamino obal- namos yra, kad už nieko kito Sugrįžta, o prie durų stovi ne koliotis! Negražu," tarė viens
paskolos bondsas Lietuvoj til
Nesinorėtų visų mažmožių
Diplomatas ir Panelė.
si " n o beer, no -svork/^ Ar netekėtų, kaip tik už lenko."
pažįstamas ir į uodegą tėinija. žmogus.
dės tokios pat vertės, kaip ir minėti, bet kad " L i e t u v a "
čia. Bondsai geresni už pini pradėjo, lai bus leista ir mums
Lietuvis:—*'Ir gerai darote.
" E , skarų pirkti n o r i ? "
" T a i niekis, ponuli," aiški
Mūsų jaunai diplomatijai verta beminėti, kad jie atsidu
gą. Jie tiek pat verti, ką ir šį-tą. pastebėti.
Juo pasaulyje mažiau nelai klausia farmerys.
nosi ubagas, " š i a n d i e lietuviš
bebręstaut, verta prisiminti ria užburtan r a t a u l
"pinigas ir priede gerą nuo
Nėr alaus,
uiingų vyrų, tuo geriau. >>
"Ne."
ka nedėlia, tai mes lietuviškai
Apie tūlų vedėjų taktiką su nors ir nudėvėtą apskleinbinią,
šimti neša, ko negalima sa
Nėr darbo.
"Parduoti turi?"
meldžiamės, o lenkiškai koliosirinkimuose,
pajuokiančias kaip diplomatas nuo panelės
»
kyti apie pinigą.
Kuri laimingesnė?
jamės. y f
"Ne."
sypsas ir kalbos toną, kuomet skiriasi.
Nėr darbo,
Pasitaikė Amerikoj keiste
" T a i kas tu esi ir ko čia
Kas dar nėra paskolai užsi dalykai eina su ne jų min
Nėr
pinigą.
Kuomet
mergaitė
sako
nybė, kad viena lietuvaitė už nori f"
Autis.
rašęs, neatidėliojant užsirašyti ties asmenimis, neapsimoka
Nėr.
pinigų,
"ne,"
ji greičiausia mena
ui gėrio ištekėjo.
. " E s u filozofas, bet niekaip
Per visą mielą dienelę Jonas
privalo.
kalbėti. Aišku tik tas, kad " g a l b u t . " Gi jei diplomatas
Nėr alaus.
" K l a u s y k , " jos -vienas gi negaliu išgalvoti, kaip tas ver gėrė ir valgė, vėl gėrė ir vėl
" L i e t u v a " visoj kampanijoj užreiškia " g a l but," žinok,
minaitis išmetinėjo, " t u tokia šis per tokią mažą skyliukę vi valgė. Kada pas vaisingą kai
Siūlo virvę.
favorizuojama.
kad
jis
mintyje
turi
"
n
e
.
"
To
SU
myną puota užsibaigė, traukė
.Vokiečiams Lietuvon įsiverš grą^i, o už juodžio ištekėjai." dun inlysti galėjo.
Lietuvių skyriaus atsiliepi liau. \
" O kas čia stebėtino?" at
Jonas į namus taip tiesiai,
žus, vokiečių karininkų būrys
mai,
pranešimai pirmiausia
Jei
diplomatas
tikrina patėmijo kaimietį sėjant. Vie šovė juodžio pačiulė. " A n a ,
Lenkiškai valia.
Jtaip jo nepaklusnios kojos pa
patenka "Lietuvon". Pavyz" t a i p , " veikiausia susidursi nas iš būrio pastebėjo kaimie mano sesuo su lenku apsive
Vilniaus gubernijoj buvo tū tarnauti galėjo. Viskas ėjosi
Daugelis žmonių teiraujasi džiui, " D r a u g a s " gauna prav
loj parapijoj parėdymas, kad gerai, kol Jonas ant tilto neuž
dė!"
ar galima ir kaip galima Lie nešimus " L i e t u v o s " korek su " g a l4 b u t , " gi jo " g a l b u t " čiui:
vieną nedėldienį pamaldos bu ėjo. Susisuko galva, pasidarė
tuvon laiškus siųsti. Daugelis tūroje (tas nieko blogo) ir tai reiškia *ne." Bet jei jis griež
" P a t s gali ? sėti, bet mes
vo lietuvių kalboj, o kitą—len negera ir jis vog spėjo prie tuI r filozofas suklupo.
Hrmonių, vieton teirautis lietu- tą pačią dieną, kuomet jis jau tai atkerta " n e f " buk tikras, piaushue."
T
Vienas AVisconsino farmerys kų. Elgetos irgi to laikyda rėk/ių pribėgti. Persisvėrė.
-vių įstaigose, landžioja po į- " L i e t u v o j " pasirodo. Su pra kad jis nėra diplomatas. .
*' aip, gal but piausite,"
L vairias bankas ir ofisus, me nešimu " D r a u g a s " turi pa
Vėla. Kuomet mergaitė tvir buvo atsakas. " A š sėju kana- turėjo siuirų pardavimui. No vos: vieną nedėlią lietuviškas Kriaukšėjo. žiur, antis upėje
rgindami laiškus Lietuvon iš vėluoti. O koks laikraštis nori tina " n e , " spekuliuok aut " g a l pe»."rėdamas parodyti, kad jis jų giesmes giedodavo, o kitą— teplaukianti. Nustebo J o n a s :
siųsti. Ten jie dažnai užtinka vėluotis rr naudoti medžiagą, b u t . " Jos " g a l b u t " neabejo
turi, manė veršiuko skūrą lau lenkiškas.
"Atsimenu dešrų valgęs, at
lenkų, kurie laiškus Lietuvon kuri kitų jau buvo vartota? tinai yra " t a i . " Gi jei panaitė
ke iškabinti, beį apsiskaitliavo, Lietuvių skirtam nedėldienyj simenu kumpį šveitęs, bet kad
Mielaširdybė.
"pasiunčia", adresuodami ne Tokin
kėblan
padėjiman sutinka ant " t a i p , " gali nusi
Puikuolis lenkas, savo patri- kad kas nors gali ją nusika susipyko ubagai t a i p savęs ir aš bučiau gyvą autį prarijęs,
Lietuvon, bet Lenkijon.
" D r a u g ą " buvo pastatę lie raminti, kad ji ne mergaitė.
jotizmu besididžiuodamas, sa binti ir nusinešti. Pagalvojęs, danu koliotis, " peiakrevais," brolyti, n e p a m a u u ! "
Tiems, kurie nekantrauja. tuvių skyriaus vedėjai.
ko: " N ė r a pasaulyje didesąių išgręžė skylę duryse, iškišo "pasJrad&tvormV 1 ''s-nuėny*''
Rankiojo Ji*.
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Lietuviai
CICERO, ILL.
Prof. kun. Bučys kalbės.
Liet Tyčių 14ta kuopa ren
gia prakalbas šiandie, balan
džio 30 d., Šv. Antano parap.
svetainėje. Kalbės visiems ži
nomas gperb. prof. kun. Fr.
Bučys. Įlanga dykai.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Rep.
SO. CHICAGO, ILL.
Atsišaukimas į lietuvius.
Nepersenai man teko būti
So. Cliicagoje. Buvo nedėldienis, todėl turėjau progą sy
kiu su So. Chieagos lietuviais
būti bažnyčioje Jaike pamal
dų. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Vėliau atėjusieji jau ne
galėjo gauti sėdynių. Stebė
jausi iš tokio So. Chieagos lie
tuvi ų maldingumo.
Po pamaldi), išėjęs iš bažny
čios atlikau savo užduoti, del
kurios buvau nuvykęs, t. y.
Labdaringos Sąjungos reika
lais. Iš to, kiek patyriau, pasi
rodė, kad So. Chieagos lietu
viai yra labai geros širdies, ir
duosmjs, bet tik nėra vieno,
kuris pradėtų dar IMI ir jį va
rytų. Paraginau, pakalbėjau ir
pasižadėjo stoti j darbą. Vie
nok kol-kas nesigirdi, kad tie
pažadėjimai butų pildomi.
Tat-gi vardan La b. Sąjun
gos, dar kartą atsiliepiu į So.
Chieagos lietuvius, prašyda
mas sukrusti ir pradėti dar
buotis mūsų našlaičių labui.
Garbė bus tani, kuris pirmas
stos į tą taip prakilnų ir gar
bingą darbą. Broliai ir sese
rys, dirbkime, dėkime plytą
prie plytos, t. yV centą prie
c e n t o ir s t a t y k i m e

našlaičiams

prieglaudos namą.
Aš, žemiau pasirašęs, kaip
organizatorius Lab. Sąjungos
pranešu, kad Lab. Sąj. reika
lais pasiryžus esu patarnauti,
nepaisydamas nei laiko nei
iškašėių,
bile
pasidarbuoti
našlaiėių labui.
Reikalaudami
kalbėtojo
Lab. Sąjungos reikalais, pra
šau rašyti žemiau paduotu ad
resu:
St. Jucevičius,
Lab. Sąj agitatorius
1733 S. String St.,
Chicago, UI.
PITTSBURGH, PA.
Šiomis dienomis Pittsburgban atvažiuoja p. St. Šimkus
ir čia surengs eilę koncertų.
Pirmas koncertas atsibus su
imtoj, geg. 10 d. L. M. D. sve
tainėje, 140 U I T St.,.antras—
geg. 11 d., t. y. nedėlioj Braddock, Pa., trečias — MeKees
Iiock, Pa. ir ketvirtas N. S.
Pittsburghe. Su p. Šimkų taip
gi atvažiuoja ir M. Bukauską,
sopranas. Be to dar koncer
tuose
dalyvaus "* Birutės'
choras, p-ai Jankai ir Sa'oonai.
Korespondentas.
CICERO, ILL.
Vietinė Moterių Sąjungos
kuopa buvo parengus šeiminiška vakarėlį balandžio 22 d.
Šeimininkės: ponios S. Lau
rinaitienė, K. L a z a u s k i e n ė ir
M. Posankienė pagamino ska
nių užkandžiu.
Pasisotinus,
gerb. kleb. kun. Vaičiūnas, pa
sakė gražia prakalbėlę, suteik
damas pagarbos žodį Sajungietėnis ir linkėdamas, kad ne
liktų nei vienos katalikės mo
teries Ciceroje, kuri nepriguletu. prie šios kuopos.

"DRAUGO" PRIETELIAMS
REIKIA ŽINOTI

H5
PELNO-PASIDALINIMO
PLIANAS KUPPENHEIMER Kad vietoje atsisakiusio p. J. PAIN1EMAI - MALIORIAI
Mozerio, dabar
' Dr augo''
DARBININKAMS.
agentu yra p. A. VALANČIUS,
c

P-lė B. Slegaitė padainavo
dvi daini: " K o liūdit sveteliai'* ir- "Sknvniau, skvnrau
skynimėlį." P-lė B. Slegaitė
yra narė viršminėtos kuopos.
Sąjungietės didžiuojasi turė
damos toki tautos žiedelį.
Paskui dar kalbėjo klierikas
A. Martinkus, p-nia E. Siriunienė, p. J. Rulms ir p-nia S.
Laurinaitienė. Po programų
linksmai pažaista.
:ši kuopa veikli.
Ta pati.
ROSELAND, ILL.
Darbai šiuo laiku Roselande
apsistojo, ypač Pullman dirb
tuvėje. Bedarbių skaitlius ne
mažas. Vienas paskui kitą
traukia nuo vienos dirbtuvės
prie antros, o darbo kaip ne
galima gauti, taip negalima ir
nežinia kas bus toliaus. Gir
dėti, kad daugumas lietuvių
pasirengė grįžti i savo tėvynę,
bet nelaimė, kad dar negalima
uautM iš Lietuvos tikru žinių.
Su dideliu nekantrumu laukia
taikos pabaigos ir atidarant
kelio į Europą.
Čionykštis jaunimas nemie
ga: veikia kiek lik jų spėkos
leidžia rengdami įvairius va
karus ir naudingus pasilink
sminimus. Visi dirba del tė
vynės labo, išskiriant mažą bū
relį nesusipratusių laisvamai:hj, kuriems Lietuva nerupi.
Daugelį taip-gi nuo veikimo
sulaiko ir skanusis nulis, kuris
ir protingą žmogų padaro nei
šį, nei tą. Kai kurie net pa
skutinius savo centus pralei
džia smuklėse.
(ivventi čia vra sveika ir
•

*

X

Sekantis laiškas tapo pasių
stas visiems B. Kuppenheimer
& Co. darbininkams pėtnyčioj,
Balandžio 25 d. Vra tai geriau
sias plianas pasidalinimo -pel
no žinomas Amerikos industri
jojBulatulžio 2i> d., 1919 m.
D A R B I N I N K A M S B. K t P P E N -

H EIME R AND CO.
Mes labai apgailestaujame dabarti
ni padėjimą.
Mes nenorime bereikalingai laika
eikvoti paaiškinimams. Mes esame tik
ri, kad jus visi žinote ir protingiau
sia* dalykas tai užbaigti ir pradėti
išvieno dirbti'.
Mes geriausiu rezultatu-galime su
silaukti ta r būnant atvirais.
Mes busime pirmutiniais duoti jums
pavyzdi.
Mums abiem yra reikalinga užtik
rinti ir apsirūpinti apie .savo ateitį ir
apie jusų ateitį taip, kad dabartinis
padėjimas neatsikartotų.
Užtat mes nutarėme pakeisti visa
dalyką ir, vartoti kita metodą apsiėji
mo su darbininkais.
Kita kompanija turės sekančius įsta
tymus:
.
I'IHMA: Išrinktus Komitetus iš
darbininkų, kurie visuomet tarsis su
mumis išrišant svarbiuosius klausi
mus.
ANTRA; Apsauga vietų (įstatymai
tvilkantieji atleidimą nuo, darbo).
TREČIA: Kasi ink pakėlimo darbi
ninkų pasitaikius progai, j augštesnes
vietas.
KETVIRTA: Pasidalinimas pelno
tarpe darbininkų kurie išbūna pa
skirta laika šioje firmoje, tai dadėčkas prie algų.
PENKTA: Pagelba ligoj.
šKšTA: Lite Insurance.
SEPTINTA: Pensijos seniems dar
bininkams kurie jau išdirbo savo pa
skirtą laika.
šituos visus dalykus ir klausimus
ištiš darbininkų išrinktieji Komitetai
kurtu su firmos reprezentantais.
Halandžio 29 d. visi darbininką;
balsavo už komitetus kurie bus isrinkti iš visų šapų:
Mašinų operatoriai,
l'ressing operatoriai.
Ranka dirbantieji darbininkai.
Trys reprezentantai bus išrinkti
iš Kirpėju ir Trimerių.
.Vi furmonus ar superintendentas
negalės būti renkamas j Šituos repre
zentantus.
Iiiis tam tiksos dėžės j kurias bus
įmetami balsai.
Ptle darbininkas gali būti komitetu,
šitie darbininkų išrinktieji Komi
tetai užims savo vietas, tuomet tar
sis su Kompanijos reprezentantais vi
suose dalykuose net ir uždarbio daly
kuose.
Su tikra pagarba,
Ii. Ivl P P I M I I I M I K .v CO.
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L J et u vii
graboriua. Atlie
ka • i s o k i a s
laidotuvės kopigiausiai. Tu
riu saro karabonus ir auto
mobilius.

atlieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chieagos miesto.

JUDAMI PAVEIKSLAI
Iš karės lauko, bolševikų dar
bai ir iliustruotos dainos.
Bus rodomi
Seredos vakare Balandžio 30 d.
JOlijošiau.s salėje, kampas "VV.
46tli ir Wood gatvių, Town of
Lake.
Utarninko ir Seredos vakare
Gegužio (May) 6 ir 7 d.
Lietuvių bažnytinė.] salėjty 17.
18th S t , Chicago, 111.
Pėtnyčios ir Subatos vakare
Gegužio (May) 8 ir 9 d.
Hv. Jurgio bažnytinėje salėje,
prie 32-ro pi. ir Auburn ave.,
Bridgeporte.
Kurie norite surengti vaka
rus, meldžiu kreiptis šiuo ant
rašu:
A. T. RAČIŪNAS,
1632 N.LaSalle St., Chicago.Ill.
V

I

Diena ir Naktį

ADVOKATAS
Ved* Bilas Visuose Teismuose
Ofisas DMmieetyj:
«» W. WASHENGTON STRESiT
Kambaris «M
Tai. Oentral 1478
Of sas ant Bridgeporto
Gyeenfmas, 813 ^ . SSrd St,
Tel. Tardą 4811

Taipgi dides
ne dalį grabių
patys dirbame.

Tel. Pu!lmuii452

Dr. H. S. TOMPKINS
(ILSAS GYDYTOJ AS-tHIK\ RG \ S
10821 Michigan Ave., • Chicago, UI.
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po
pieta; 6:30—8:30 vakare. Nedėlio
mis 9—12 ir sulig sutarimo.

»'

Dr.M.T.Strikol'is

Telefonas McKinley 8788
GYDO VISOKIAS LIGAS
8457 South Western Boulevanl
Kampas W. 3 5-tos gatvės

LIETUVIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1758 W. 4701 St., Chicago, TU.
Ofiso Telefonas Boulevard 18*
Wwnu TPI. 8«y*lev 45M»

Turėk viena iš mūsų 40, 80 ar 160
akrų farmas kur auga gražus dobilai,
bulvės Ir kitr" dalykai, visiems žino
moj Lake apielinkėje, Vilas County,
Wisconsine; ant lengvų išmokesčių.
Kaina $15.00 iki $30.00 už akrą. $200
cash ant farmos 40 akrų didžio; $300
cash ant farmos 80 akrų; likusius
ant savo išlygų.
čionais yra Jusų Proga.
Kodėl atidėlioti tą dalyką ant to
liaus, kad galima dabar nusipirkti
viena iš geriausių farmų vVisconsine
ir būti savininku šioje žemėje. Bulves
yra daug vertesnės ir daugiau pelno
atneša negu orenčiai ant medžio Ka
lifornijoj.

—»

Dr, M. Stupnicki

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai
Ofisas 8148 So. Morgan St.
Kertė 82-ro St., Chicago, IIL
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto?
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 8
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet.
Telefonas Yards 887

..

kriaušiai ant moteriško kostumersko
darbo ir moka nuo $25 iki $35. At
sišaukite:

Kolonijos Direktorius.
SANBOIiN COMPANT,
Uox, 3,

CHICAGO, IULIN018
Telefonas Yards 5083
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

I

^

^
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DR, LEO AW0T1N
Gydytojas, CIuimrgas,
Akušeris.
1920 So. Halsted St., Chieago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9
vakare
Tel. Canal 4367]
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Dr. A. R. Blumenthal D.D.i r"iHiiiiiiMiiiiumi lumiiiiiiiuuiiiiiii

Eagle River, Wisconsln

SI45 So. Wells S t ,
Chieago, 111.
Telefonas Yards 2263

AMERIKOS LIE, MOKYKLA

REIKALINGI
drūti vyrui dirbti prie "eold storugo."
Mokinama: angliškos Ir lietuviš
Gera vieta; atsišaukite tuojaus.
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewriting, pirkl'nited States Cold Storage Co.,
m f c ir Hoync Ave.,
Chicago, I i i lybo3, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politikinės ekonomijos pilietystės, dailiarašystės.
Paicškau savo rri minaičių Kazimie
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki
ro ir Petronėlės Jai..to. Jie paeina iš 6 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30
Kauno gub., TelSių i».-'. Uakių par.,
S106 So. Halsted St..
Chicago, III
Jedžctų sodos. Jau ilga.; laikas kaip
matėmės: norėčiau nors susirašinėti.
Meldžiu jų pači y, ar kas apie juos ži
•
note, praneškite sekančiu adresu:

VYRIŠKŲ DRAPANŲ
BARGENAS
Naujamadiniai, daryti ant už
sakymo siutai ir o verk o tai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25.
Naujai daryti gatavi nuo $15
lkl $35 siutai Ir overkotai, nuo
$7.50 iki $1$.
Pilnas pasirinkimas kailinių
p a m u š t ų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotai vertės nuo $26 iki
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.61. V»liaoa ir kuporai.
ATDARA KASDIENA
lledėliomls Ir vakarais.

AKIŲ SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofjso valandos: nuo 9 iš ryto ikij
LIETUVIS
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki llJ
GYDYTOJAIS IR CHIRURGAI
4648 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.\
.:
4712 So, Ashland Ave.
Telefonas Tards 4317
Fhoue Drover T04»
Telefonas Boulevard 6487
- Cicero offioc: 4847 W. 144h St,
Phone Cicero 5961
R^zldeucija 8S3* W. Mth 9L
tOKMie Frospeet 868*

I Dr. S. Naikelis
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Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir
Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Av«.
Rezidencija 10731 So. Michigan Av.
Roseland, 111.
Telefonas rezidencijos ir ofiso
Pullman 342.
,
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų
iki 4; 6 iki 9 vakare.
Ned.
9 lkl 12.

-•P

Tel. Drover 7941

Dr. C. Z Vezeli*
ii i

MKTUVIfi D G H m f i D
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9
Nedėliomis pagal sutarimą
4713 SO. ASHLAND
arti 47-tos Gatvė*.

įįm* • • • • • • • •
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Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago
Telefonas Haymarket 2544

DR.A.A.RDTH,

JOSEPH C. VV0L0N
Lietuvis Advokatas
29 SO. IuA S A L L E

Rusas gydytojas ir chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų ihroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Tel efesas Drover 9693
VALANDAS: 10—11 ryto 2—2 po
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.

S. GORDON,

BTHGEf

' Gyvenimo Tel. Humboldt 97

Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Tel. Rockwell 6999
CHICAGO. ILL.

:•:• —
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Telefonas Pullman 60

DR. W. A. MAJ0R

1415 S. Ualsted S t , Chicago, Ui.
—U

SERGĖKITE SAVO AKIS.

PATRŪKIMAS UŽMUŠA
7,000 PER METUS.
Septyni tūkstančiai kiekviena meta
yra paguldomi su certifikatais pažy
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
tat kad neprisižiurėjo save kaip rei
kia.
Ką tu darai šiandieną.
Ar ir
tu neatkreipi domos j tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal goriausia nešioji
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš gripvančią sieną.
Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti
ir tavo muskulos silpnėja.
Bet yra kitas dalykas, kur} tapo
nesenai išrastas, kuris tave P A U U O SUOS ir kuri tu gali turėti savo na
muose.
Tai yra PLAPOA metoaa,
kuri tau pagelbės tuojaus.
PLAPOA PADUŠKAITE
kuomet
pridėta prie kūno niekuomet nenus
links nuo tos vietos.
Išmokite kaip vartoti gamtos įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo.
Prisiųskite savo vardą į Plapoa Co.,
Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas.

SKAITYKITE
"DRAUGĄ : '

3109 So. Morgan Street

J

Nuspręsk Šiandien, N
Ekskursijos yra duodamos kiekvie
na Utarninka ir Ketvergo vakarą. At
silankykite pas G. F. Sanborn, mūsų
Chieagos reprezentantą, 908 Peoples
Gas Building ir su juo padarykite su
tartį arba telefonuokite Wabash 1507
del rezervacijos.

CHAS. GODLESKI,

Petroncla Vaškionė,

Pnoae Drover 41 SS

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

BUK SAVO BOSU,

REIKALINGI

*
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Y. W. ROTKAUSKAS

GRABORJUS

3307 AUBURN AVE
RAČIŪNO NAUJI

S
K ~

ALEX. MASALSKIS

J. S. Rainačionis,
1442 SO. 49th AVE., CICERO,
ILL. Kas tik iš Cicero lietuviu 2611 W. 44th St., Chicago, 111.
npri gauti "Draugą" tesikrei
Telefonas MtKJnley 276.
pia pas jį.
m
"DRAUGO" ADMI-

1744 S. Union Ave.,
Chicago, 111.
malonu, ypatingai vasaros lai
ku. Medžiais apsodintos gat
vės, žydėjimas gėlių prime
ANT PARDAVIMO PIGIAI
parsiduoda lotus pigiai.
Randasi
na gimtinės šalelės gamtą.
«!ary, Ind. ant Madison St., tarpe lGtli
Žmogus taip, rods, ir atsigai
ir 17th Ave. 1-oto num. 9. Atsišaukite:
Ant Zdankus,
vini iš po šaltos žiemos ir šiau
S23 W. 7th St.,
Alishavvaka, Ind.
rės vėjų.
PAUfcIDl'ODA.
Hoselandiečiai, stokime pa
Skutykla
(Barber Shop) lietuviu
tys į petį ir dirbkime del tė mirė balandžio 28 d., 12:45 apgyventoj kolionijoj
kurioj randasi
apie 2000 lietuviu ir parapija ir ki
vynės Lietuvos, jos laisvės ir vai. po pietų.
tokių bissniu, o skutykla tik viena
Velionis paėjo iš Kauno gu yra.
neprigulmybės.
Priežastis pardavimo kad savi
ninkas
išvažuota i kita miestą. Ra
bernijos,
Aleksandravo
pavie
Teisybės Mylėtojas.
šykite arba ypati.škai atsilankykite.
to, Rokiškio parapijos ir mies 8. Valentas.
130 Woostcr Ave.
telio. Amerike išgyveno 6 me
KANKAKEE, ILL.
Akron. Glito.
\
tus. Vedęs 4 metus ir 9 mėne
sius. Detroite apie 5 metus ir
Aukos Tautos Fondui.
PARSIDUODA.
balandžio 20 d. atvyko į Chi- l>ų gerj naujį namai. Vienas dviejų
augštų plytinis, antras vieno augšto
Per Tautos Fondo 101 sky cag-ą. kur ketino apsigyventi. medinis. Galima pirkti skyrium, arba
Laidotuvės atsibus gegužio abudu kartų pigiai, lietuvių apgy
rių Lietuvos laisvės reikavento] vietoj. Atsišaukite pas savi
lains aukojo: Kazimieras Šir 1 d., 1919 m., 8:30 vai. išryto ninką
vaitis 5 dol., ir Vladas Šapra iš Šv. Jurgio bažnyčios į Šv.
I ..ui- Ube!,
2659 W. 48 Str.
nauskas 2 dol. Tautos Fondo Kazimiero kapines.
Chieago. 111.
Velionio kūnas randasi po
101 skyrio raštinė, priėmus
pinigus, taria jiemdviem ačiū. num. 3314 So. Morgan St.
EXTRA—NAUJIENA!
Visi giminės ir pažįstami
Kas daugiau iš Kankakee'Nuo pirmos dienos Liepos visokie
yra kviečiami dalyvauti laido stiprus* gėrimai užsibaigs.
iečių!
Taigi, jeigu norite dasižinoti kaip
Aukotojams Lietuvos lais tuvėse.
galima gardžiausius gėrimus padary
Lieka dideliame nuliūdime ti savo namuose, tai atsiųsk mums
vės reikalams tėvynė per am
$2.00, o mes prisiusime jums formumoteris Monika Šimkunienė lu:
visus reikalingus- Ir pamokinamus
žius bus dėkinga. .
(po tėvais Karvelaitė), ir 2 dalykus. O jeigu nori gauti agento
darbų ir uždirbti nuo $100.00 ir dauPr. Žebrauskas,
metų sunūs Mateušas.
giaus į savaite, tai prisiusk mums
T. F. 101 skyr. sekr.
$5.00, o mes prisiusime jums visus
reikalingus dalykus ir informacijas.
468 N. Adams St.,
Lietuvi, nepraleisk šios progos, "nedaleisk svetimtaučiams užbėgti jums
Kankakee, 111.
už akių; tas bus atlikta ir agentai
ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS uždirbs
tūkstančius dolierių. Tai-gi
buk
pirmas,
nes tik pradžia.
VALDYBOS ANTRAŠAI:
GRAND RAPIDS, MICH
Rep.—Song:ail and Co.,
Sheboygan, Wis.
LIETUVIAMS!
1801 Wabansia Ave.,
Chicago, 111.
Pirm. A. Grobas, 1117 KentuJusų kolonijoje nuo Balan
cky, Ave.
džio 20 dienos 1919 m. "DrŠJ*Vicc-pirm. J. Stauskas, 1414 M « « . . » » » » » » » » » i » » » a » » » » » » » '
» a " atstovauja p. J. MARGENew York Ave.
,,
LIS, 544 Myrtle str.
Rast. A. Brusaka, 824 High
u
,
Pas jį galite D m u g 9 * už- Ave.
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supe«
sirasiuėti, nusipirkti paduoti
į jj paj ieškojimus ir pagarsi rior Ave. ,
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437
nimus. Galite gauti ir knygų.
So. 11-th St.
šiuomi atšaukiame įgalioji
Org. Ras. Ig. Ermala, 1717
mus kokiam nors kitam Gran- Erie Ave.
ds llapids, Mich. " D r a u g o " Marialka M. Daunora.
agentui.
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis,
J. Rutkauskas.
PIRKITE KARĖS TAUP7Mitingai atsibuna kiekvieną mėn*sų po pirmai tą n«d*lią.
S t " • <• • •» -
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GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michigan Aw.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto

oiMJCiyAlYDAI.
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jusų aklų.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
patyrimas priduos Jums geriausią
patarnavimą už prieinamą kainą
net taip žemai net iki $1.66.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland Av. Chicaco
Egzaminas suteikiamas dykat
Kampas 18-tos gatvės.
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos.
Kambarls 14. 15, 16, 17 ir 18
Tėmykite j mano parašą.
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
ryto iki 12 valandai dieną.

•a
AS, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI KASAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. N«rv£ ir
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet ka4a pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėtu gerai dirbt,
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių režimas
išnyko po užmušimui visų Ilgų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį' Sąlutaras, Bttteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
smagiai ir esu linksmas ir leOO sykių dėkoju Sąlutaras mylistų geradėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Sąlutaras?
SĄLUTARAS,
CHEMICAL IKSTITUTION J. Baltrenas, Prof.,
1707 So. Halsted St.,
Telepheue Caval 6417,
Cnlcs«o, m .

2 vartotos Slnger pateli mašinos,
rlausiam stovyj, viena Fmlsher
šina, Jacks ir kiti įrankiai tori
parduoti tuojaus ui prieinamą kai
na. Tuojaus atsišaukite. Mes turime
pilną eilę visokios čeverykmms akaroe,

K. KAPLAN & SONS,
4608 So. Ashland Ave.,
Chicago, Illinois.
Telefonas Yards

Mokykis Kirpimo ir Designlng
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai?
Mūsų sistemo Ir ypatlškas mokiaimas parodytus jus Žinovų į trumpą
laika.
Mes turime didžiausius Ir gariansius k i r p t o designing ir siuvimo
skyrius, kur mes suteiksime praktli*
ką patyrimą, kuomet Jus mokysitės
Elektros varomos mašinos mušu aiuvimob skyriuose.
Jus esate užkvlečiaml aplankyti tf
pamatyti mūsų mokykla bile laiku -tę
dieną ir vakarais ir gauti specijaliskai pigią kainą,
' Petrenos daromos pagal J u s t mis*
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCKOOL
J. F. Kssntofcs, Feid^IlĮlil
Persikraustė iŠ 118 N. Laflalle S t
j 199 N. State gatvę; kampas Laja
gatvės. 4 lubos.
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CHICAGOJE.

M CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

TrečiadGfliis, baX 30, 191$
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IŠ GRYNU DARŽOVIŲ
MARGARINE
AUGSCIAUS10S RUS1ES
•

M

OTERIS mėgsta Nut-ola Margarine keptų biijvių — arba kepant pi, ir sviestas — ant duonos užtepti, antužtat, kad jas taip užganėdina kaip
ragus duonai ir taip prie virimo. Vartojimas Nut-ola užtikrina dideli taupu
mą sviesto bilos.
Ką tik naujai išrasta Armour'o fermula, kuri buvo vartojama prie išdirbinio
Nut-ola Margarine užtikrina, ja galima laikyti ilgai ir visuomet bus gera; var
tojant Nut-ola sutaupai pinigus, kuriuos praleistum ant sviesto o gauti tą, patį
užganėdinimą.

•

•

•

.

i

NUT-OLA TURI
Aliejaus iš baltos mfsos of
C'ocomits
Pennut aliejaus-ueros rūšies.
Gero rielMtus pieno.
Geriausius njšies druekos.

DAUGIAU NIEKO

tuvninkai priduos su pakeliu pilnas informaci
jas kaip reikia vartoti.
Užsisakykite vieną svarą Nut-ola šiandien.
Persitikrinsite apie jo ekonomiškumą savo na
muose. Jūsų krautuvninkas turi. Reikalauki
te "Armour's Nut-ola'\

ARMOURAVDCOMPANY
CHICAGO

-

.
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ite ir Platinkite "Draugą".
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karą. Vaidinta "Juodoji Sueonytė." Vakaras visais žvilg
sniais pavyko. Svetainė žmo
nių buvo kimšte prisikimšus.
Vaidinimas visiems patiko.
Vaidinimo
metu
publikoje
viešpatavo tyla ir visi atidžiai
tėmijo kas dedasi scenoje,
V. -

"•

7

H

n

Lietuvių R.—Kat. Amer.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS i KAS ČIA JUOS "SUBYTINS".
Labd. Sąjungos Centro mėne
Trečiadienis, baland. 30 d.,
sinis susirinkimas įvyks sereTai reiškia ištikimybę šaliai. doje, baland. 30 d., 1919 m,
Šv. Katryna Sienietė.
Ketvirtadienis, gegužio 1 d.
7:30 vai. vakare, Apveiados
Filypas ir Jokūbas, up.
Chicagoje su PeTgalės Pas Dievo parapijos- svetainėje
IŠ NORTH SIDT3S.
kola sunkiai einasi. Miestas*o- prie Union ir 18-tos gatvių.
Chicagoje.
Valdyba.
PASKELBTA CHICAGOS li užpakalyj pasilikęs.
Pranešimas.
Nors lietuviai turėtų pasis
L. Vyčių 5ta kuopa laikys
MAJORO KABINETAS.
kubinti pirkti vyriausybės no
IŠ BRIGHTON PARKO.
svarbų susirinkimą Šv. Myko
lo par. svet., seredoj, balandžio
Nauja miesto taryba, nauji su tas arba paskolos bondsus.
galima pirk ties " D r a u g o " oPrakalbos, prakalbos!
30 d. Reiks rinkti darbininkus
manymai.
fise.
Svarbu
čia
pirkti
todeL
V
Šiandie, t. v. bal. 30 d. L; del koncerto ir galutinai viską
kad lietuviai yra pažymimi
aptarti. Prie to dar rasis ir
•
Balandžio 2S dieną
nauja
lietuviais, bot ne kitokiais. Ir D. S. kuopa rengia svarbias daugiau reikalų. Po susirih?cimiesto taryba turėjo pirmu
už tatai lietuviai paskui aptu prakalbas Nek. Prasi d. Sv. P. rao—žnisime. Todėl kviečiu vi
tinį susirinkimą. Išnaujo iš
ri garbę.
Al. parapijinėje
svetainėje, sus narius atsilaikyti į susirin
rinktas miesto majoras Thom
Penktoji miesto \varda bond- prie 44 ir Fairfield Ave. Kal kimą. Prašau laiku susirinkti,
pson pasakė kalbą. Pranešė
SŲ pirkime šiandie stovi pir bės p. Julius Kaupas, "Drau kad neduotume laikui veltui
tarybai savo administraeijon
moje vietoje. Tai wardai ski g o " redakcijos narys.. Kalbės prabėgti. Pradžia 7:30 vai. va
paskirtus narius. Taryba ad
riamų bondsų jau išparduota apie darbininku reikalus, ku kare.
Pr. J. Paliulis, sekr.
ministraciją patvirtino.
fili n uos. (
rie mums, darbo žmonėms,
—Majoro administracijoj! inPaskiausią vietą užima 18 yra svarbus. Tat-gi brigbton
IŠ DIEVO APVEIZDOS
eina sekantieji žmonės:
\varda. Toje Avardoje parduo parkiečiai, nepraleiskit pro
PARAPIJOS.
Lokaliu pagerinimu tarvhos ta bondsų tik 4 nuoš.
gos.
Skaitlingai susirinkite
ftęum
pirmininkas Miehael J. Fa
Jsitėmykite!
Penktosios paklausyti svarbiu prakalbu.
h. D. S. 25 kuopa laike m<
bert y, tas pat.
\vardos gyventojų didžiuma yPrakalbos prasidės 7:30 vai. nešini susirinkimą ned., 6 baSveikumo
komisijonierius ra svetimšaliai. Ir dar kai vakare.
landžio, Dievo Apveizdos pa
])r. John Dili Robertson, tas koks šovinistas drįsta intarti
Valdyba.
rapijos mokyklos kambaryj.
pat.
svetimšalius, kad jie nesą pilSusirinkiman atsilankė skaitI š BRIDGEPORTO.
nai
ištikimi
saliai.
Viešųjų
darbu
komisijonie1 ingai narių.
i-*
Tai begėdiškas intarimas.
rius Cbarles R. Francis, tas
Pranešimas nariams Sus. L.
Tarp kitko pageidauta, kad
Nes
faktai
kitką
parodo.
Pa
pat.
R. K. Am. 15-tos kp.
butų surengtas maršrutas per
Miesto kontrolierius George rodo, kad svetimšaliai vra išSiuomi pranešu, jog mūsų Darbininkų Savaitę, t a i p g i
F . Hardinį?, naujas; jo padė tikimesni už pačius amerH'^
vakaras Įvyksta gegužio 4 d., visi pažadėjo darbuotis rin
jėjas Eugene IT. Pike, senas. nus.
Buvo išduota
.,
Miesto advokatas
Samuel
o nariai, matyt, visai pamiršo kime parašų.
A. Ettelson, tas pat.
MIRĖ VAIKAS IR JO GEL apie sugrąžinimą serijų. Taigi metinė atskaita iš L D. 8. 23
Namu komisijonierius Clmrpasiskubinkit, gerbiamieji, su k}), krautuvės, kuri tapo įsteig
BĖTOJAS.
les Bostrom, tas pat.
grąžinti kiek galima anksčiau. ta vasario 26 dieną, 1918 m.
Atskaitą išdavė komitetas, su
Viešosiom tarnybos komisi
Wrightwo<Ml ir Kacine ave. Nelaukit nedėldienio, nes tada
jonierius AVilliam II. TCeid, bu apylinkėj bežaizdami vaikai jau bus pervėlu. Sugrąžinti sidedantis iš A. Bislio, J. Simvęs durnų inspektorius; jo pa- pašinam lojo kokiuo tai senu galite komisijai ar net ir val ko, ir A. Stulginsko. Paaiškė
jo, kad krautuvė randasi gera
• gelbininkas Jobn P. Garner, revolveriu. Ir vienas vaikas dybai.
me stovy.]. A pi vartos per motus
3o wardos aldermanas.
i]
mirtinai \ >eršovė kitą.
B. Jakaitis — pirm.
padaro daugiau 5,000.00; pelno
Praeiviai nunešė pašauta,
Miesto kolektorius Charles
918 W. 32-nd Str.
lieka 152.00. Kadangi ispravaiką artimiausion vaistinėm
J. Forsberg, tas pat.
A. Budreckas, — rast.
džių daug ko truko, tai pamažu
3206 Lime Str.
Policijos viršininkas Jobn Senyvas vaistininkas, gelbė
krautuvė vis gerinta. Dabar
damas vaiką, giliai susijaudi
—
J . flarrity, tas pat.
jos turtas šiokia 1,200.00.
IŠ TOWN OF LAKE.
Biznio agentas Jobn T?ea, no ir krito.
Krautuvėje laikoma t a i p g i
Mirė
vaikas
ir
vaistininkas.
tas pat.
katalikiški laikraščiai ir kny
Lekcijos veltui del visų.
Vaikas
vadinosi
Herborf
Svarumo ir matavimo ins
gos. Dabar dar tapo patrauk
Malonu
yra
pranešti,
kad
L.
von
Bnelow,
f
>
metų.
Vaisti
pektorius Morris Eller, tas
ta naujų maldaknygių: " P u l 
Vyčių
13
kp.
pastangomis
bus
ninkas
Mara
Griebto,
G5
m.
pat.
kim ant kelių." Kas norite4 įsurengta eilė pamoki}-lekcijų, sigyti, ateikite L. D. S. 25 kp.
Gariniu įstaigų ir boileriu
Spėjama, jog gaisrą bus pa lekcijas duos gerb. profeso
vyriausias inspektorius Geor
krautuvėn, 1817 So. Union
kėlę
plėšikai,
plaišindami
ge
rius
kun.
Pr.
Buėys
iš
apolo
ge E. Xye, tas pat.
ave. Oi* pigiau jos parsiduo
ležinę spinta.
getikos, socijologijos, gamtos da, negu kur kitur.
Visokie sumanymai ir nutari
Nes vienas Pinkertono de r.iokslo, ekonomijos ir tt.
Kuopos narys.
»
mai.
tektivas nugirdo trenksmą, ant
Gerbiamieji lietuviai ir lietu
II
, •
Miesto taryba nusprendė penktojo augšto ir po tuojafts vaitės, branginkime šią netikė
I š BRIDGEPORTO.
tą progą. C'ia mes rasime ku
paskirti komitetą ištirti Muni- pakilo gaisras.
pinai protui maisto.
eipal Voters' League veikimą.
Seredoj, balandžio 23 d., š.
Vėliau spaudoje bus praneš
Nutarta tuo jaus imties dar APIPLĖŠTA TRYS STOTYS
m., L. Vyčių 16 kuopa laikė su
tas pamokų-lekeijų programas
bo požeminiu geležinkeliu rei
Trys viršutinio Metropolitan
sirinkimą. Susirinkime nutar
kalais. Ir darbuoties už mies geležinkelio stotys apiplėšta. ir kokiais vakarais jos bus
ta surengti šeiminišką vaka
tinę gatvekarių kontrolę.
duodamos.
Stotys tos yra: (iarfield Park,
rėlį, kuris įvyks šiandie, balau Liepta finansų komitetui pa Nortb Homan ave. ir Lamini
Tėmykite
townoflakieciai
džio 30 d. Vakarėlio tikslas,
tyrinėti, kas peržengia mies ave.
pranešimą, kada prasidės lek
pagerbti sugrįžusius iš kariuo
to parėdymą " t a g d a y " reicijos.
Tarpe plėšikų buvo ir viena
menės narius, naujai prisira
Vytis.
mergina.
šiusius narius, bei apleidžian.
Įsakvta miesto administra
čius narius, tai yra persikėTOWN OF LAKE.
cijos departamentams gegužės
<<
GRAŽUS" JUOKAS.
liančius kitau miestan. Taigi,
mėnesiu prisilaikyti tokių iš
kam patinka šeiminiški vaka
Parašų rinkimo darbas už
Vakar ryte Josepli Collins
laidų, kokios buvo praeitą
rėliai, malonėkite atsilankyti
mėgino pajuokuoti. J i s priė sibaigė. Prisieina apie parašų
sausį.
į Sv. Jurgio parapijos svetairinkimą
paaiškinti.
jęs
prie
poros
vyrų
atkišo
du
Paskui miesto tarvba pasne.
Viešame susirinkime, 10 die
rankos pirštu ir sušuko: Ran
ktrstė įvairias komisijas ir
Vytis.
ną balandžio, pasižadėjo apie
kas augštyn? komitetus.
Tiedu ' nepažindamu juokų 50 gerų tėvynainių prigelbėTaryba stovi u i svaigalus.
jau kad davė, tai davė "juok ti. Daugelis kitų ateidavo pra
šant jam suteikti
blankų
Ant galo taryba pagamino dariui.
Collins be žado paimtas li parašams rinkti. Daug rašės
rezoliuciją svaigalų reikale ir
IŠ BRIGHTON PARKO.
svetimtaučiai.
Pasekmės
mu
nutarė pasiųsti vyriausybei ir goninėn.
šu kolionijoj tokios: Blankų
Lietuvos Vyčių 36 kuopos svar
kongresui.
parašams rinkti išduota apie bus susirinkimas -įvyks ketverge,
PAGROBĖ TIK $100.
Pasin miant
paskutiniais
2,000, sugrąžinta su parašais 1 d. gegužio, parapijinėje svetai
piliečių balsavimais taryba
Trys apsiginklavę plėšikai 1,214. Parašų gi surinkta 13,- nėje, 7:30 vai. vakare. Yra daug
rezoliucijoje pažymi, kad 3(K),000 piliečių balsavo už svai užpuolė Heissler & Junge Com- 212. Peticijos pasiųsta Lith- svarbių reikalų, todėl kviečiame
galų palaikymą ir todėl karės pany, 301 West 39 gat., šešis uanian National Council, 703 visus narius skaitlingai susirinkti.
Valdyba.
probibieija liepos J d. netu darbininkus tos kompanijos Fiftheentb, st., N. W.,. Washofise. Atėmė nuo jų $100 ir nu ington, D. C.
rėtų but įvesta šalyj.
Parašų renkimo sekretorius,
I š DIEVO APVEIZ0OS
Be to pažymėta, kad panai važiavo automobiliu.
A. J. Kareiva.
PARAPIJOS.
Jiems apleidžius ofise, tuokinus svaigalus miestas ne
tenka milijomi dolierių pelno. jaus iš bankos parvežta keli
IŠ TOWN OF LAKI.
Ketverge, geg. 1 d., Dievo Aptūkstančiai dolierių apmokėti
veizdos parapijos svetainėje, prie
darbininkus.*
DIDELIS GAISRAS.
Vadinasi, plėšikai peranks- Moterių Sąjungos kuopos va- Union ir 18th St. |vyks I* Vyčių
E. Dietzen Co. penkių augs- t i buvo užpuolę ofisą.
4 kp. mėnesinis susirinkimas. Ši
• karas pavyko.
tų buste, 15<i AVest Monroe
Balandžio 27 d., School sve- tas susirinkimas bus svarbus, todėl
Pemiai iš tos kompanijos
gat., bnvo pakilęs didelis gai o/iso plėšikai buvo paėinęi tainėje, vietos Moterių Sąjun- visi nariai malonėkite atsilankyti*
sras.
i
Valdybų.
I $2,000.
•
J gos kuopa buvo surengus va—

>
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NELAUKITE
KOL
PRADĖSITE

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Priotvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai
jums pagelbėti afit nekurio laiko bet rezultatai nekuo*

.

,

met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu reikia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu
ne tai pri et varas yra rezultatu.
Prigelbėkite gamtai vartojant

STANOLAX
del Prietvaro

JT

PRANEŠIMAI

SIRGTI

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax
yra nespaivuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris
yra labai švarus. Jis savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo meebaniškas lubr i kautas kuris
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus
išvaro.
v
Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito.
STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite
mums o mes tuojaus jam dastatysime.
Parduodamas

16 uncą

buteliuos*

STANDARD O I L
m '-<

COMPANY

(INDIANA)

910 SO. MICHIGAN A V E .

CHICAGO

^r

