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Fiume miestas su uostu
bus
somas
Lenkai pasiima ant savęs

Rusijos skolų
PABAIGTA NESUTIKIMAI j Tas reiškia, kad vokiečiai
ADRIATIK0S REIKALE. pradeda jau geruoju atsinešti
j Ameriką. Nes po karės tikisi
Fiume bus nepriklausomas
jie su Amerika turėti didelius
reikalus prekybos ir finansiniu
miestas.
žvilgsniais.
Paryžius, geg. 30. — VokieKam lenkai paremiami.
čių atstovu suformuluoti kontr-pasiulymai j talkininkų tai
Vokiečių laikraščiai pasako,
kos sąlygas vakar buvo in- kodėl talkininkai taip uoliai
duoti talkininkams.
šiandie paremia lenkus.
Nesutikimai už Fiume mies
Sako, tas daroma todėl, kad
tą ir uostą jau pasibaigė. Su lenkai pasiėmę ant savęs apie
lig padaryto sutarimo Fiume 4 milijardus dolierių Rusijos
paliks nepriklausomas.
skolų, kokias Rusija skolinga
Vietoje to Italijai bus pas Prancūzijai.
kirta kelios Dalmatijos salos.
Todėl
šiandie
prancūzai
Bet Italija negalės gauti salą smarkiausia ir paremia visoki
Žara ir Kcbenieo.
lenkų veikimą.
Už Fiume kiek tai karšėia*
Vokiečiu laikraščiai labjauvosi Italija. Tr štai kaip pasi sia užsipuola prieš talkininkus,
baigė.
Prezidento Wilsono kam tie reikalauja tokio milži
reikalavimai pripažinta.
niško atlyginimo.
Pagaliaus susiramina, kad
VOKIEČIAI APIE TALKI
tas atlyginimas proporcijonaNINKUS IR SUTARTĮ.
liai turės paliesti visas terito
Pasako, kodėl lenkai talkinin rijas, kokių Vokietija neteks
sulig taikos sutarties.
kų paremiami.

i

AB SECOND-CLASS MATTEIB MAROH 8 1 , l t 10,

PAGAMINTA SUTARTIS
AUSTRIJAI.
Vakar įvyko plenarė konfe
rencijos sesija.
Paryžius, geg. 30. — Vakar
talkininku atstovai
turėjo
plenarę sesiją. Buvo paskai-.
tyla, aptarta ir patvirtinta
taikos sutartis Austrijai.- ~
Šiandie po pietų ta sutartis
bus induota austrams atsto
vams.
Nuo Austrijos bu s reikalau
jama 5 milijardai kronų at
lyginimo. Tasai atlyginimas
priguli nuo senosios Austri
jos. Kadangi Austrija šiandie
suskaldyta į dalis, tad nuo
Austrijos atsimetusios dalys ir
provincijos turės ant savęs
pasiimti ir dalis atlyginimo.
Taigi tą atlyginimą prisieis
užmokėti ne tik dabartinei vo
kiečių Austrijai, bet dar Ungarijai, Čeko-Slovakijai, Ru
munijai, Lenkijai ir Italijai.
Atlyginimo
atmokėjimas
tarp tų šalių busiąs padalin
tas proporcijonaliai.
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BELGŲ KARALIUS ATKE
LIAUSIĄS AMERI
KON.
Paryžius, geg. 30. — Atei
nantį rudenį, kaip pranešama,
Ameriką aplankysiąs belgų
karalius" Albertas. Jis daly
vausiąs tautų sąjungos atsto
vų suvažiavime Washingtone.
650,000 KAREIVIŲ NORI
FARMŲ.
VVashington, geg, 30. —Sek
retorius Lane kongreso komi
tetui aiškino apie reikalingu
mą farmų buvusiems karei
viams ir jurininkams.
Jis pažymėjo, kad ligšiol
650,000 kareivių ir jurininkų
pareikalavę įsigyti farmas. Vi
si jie apsiima apsigyventi ukėse ir ūkininkauti.
Kongresas apie farmas ka
reiviams turės veikiai pagal
voti.
ATSTOVAS AIRIJOS RES
PUBLIKAI.

Washington, geg. 30. —Kon
greso atstovas Mason iš Illi
LENINAS PAŽEMINA SAVO nois padavė reikalavimą pas
kirti metams $14,000 kaipo al
SĖBRUS UNGARIJOJE.
gos pasiuntiniui ir konstiliams
Jis sako. revoliucijos centras į naują Airijos respubliką.
esąs Maskvoje.

IŠ MEKSIKOS,

Londonas, geg. 30. — Bevie
lių telegrafu iš Rusi jog pra
nešama, kad bolševikų galva NERAMYBĖS DIDĖJA ME
KSIKOJE.
Leninas
e^
nepatenkintas
Ungarijos bolševikų pasielgi
Sukilėliai dinamituoja trauki
mu.
nius.
Leninas buvęs labai įžeistas,
Naujas atstovas Vatikane.
Washington, geg. 30. — Iš
kuomet Budapešto bolševikai
Berlynas, geg. 30.—Vokiečiu,
Vokietijos valdžia atšaukia su Belą Kun priešakyje ėmę ;Mexico City pareina žinių, kad
spauda daug rašo apie taikos
sutarti ir apie vokiečių atsto savo atstovą iš Vatikano ir skelbti, kad socijalistų bolševi Meksikoje sukilimai atsinau
vų kontr-pasiulymus talkinin ano vietoje prie Apaštališkojo kų revoliucijos centras esąs jina visu smarkumu.
Sosto skiria kitą—protestantą ne kur kitur, kaip tik Ungari Naujam sukilimui kaikuriose
kams.
I provincijose vadovauja Felix
Pažymi, jog €»uv. Valstijos Bergeną.
jos sostinėje Budapešte.
labai nepatenkintos kitų šalių
Tš Bavarijos Šveicarijon iš
Toks skelbimas baisiai ne Diaz. Šito vyrai andai padėjo
dinamito po važiuojančiu miatstovais, katrie atsisako mo keliavo popiežiaus pasiuntinys patiko Leninui.
difikuoti vokiečiams taigos są pralotas Pacelli. Sakoma, jis
Tad jis paskelbė, l^ad Belą litariniu traukiniu. Žuvo gen.
lygas.
daugiau negryšiąs Bavarijon. Kun "bliufuojąs," niekus kal Krnesto Damy su keturiais obąs. Sakė, jog Budapeštas ne ficierais ir 40 kareivių.
Patys bolševikai apie pavojų. galįs but bolševikų revoliuci (Jenerolo Damy lavonas par
Anot pačių bolševikų bevie jos pasaulyje centras. Tas vežtas į Mexico City ir palai
liu telegrafu pranešimo, prieš centras esąs Maskvoje. Ir kitų dotas su militarinėmis iškiljuos sukilo komendantas Gri- šalių bolševikai turį sekti mvbėmis.
Pietuose pradeda smarkauti
gorjev su visa kareivių divi Maskvos bolševikų nurody
KOLČAKO ARMIJA ŠTUR zija.
galvažudis
Villa.
mais. Ungarijos bolševikai tad žinomas
MUOJA ORENBURGĄ.
Bolševikų vyriausias milita- negalį turėti jokios pirmeny Carranzos valdžia prieš jį bū
tinai turi pasiųsti daugiau
rinis
komisaras Ukrainoje bės bolševikizme.
kariuomenės, jėi nenorima su
Tai svarbi socijalistų bolše Antonov štai ką paskelbė.
"Divizijos komendantas Gri- DIENOS ŠVIESOS REIKA silaukti aršesnių pasekmių.
vikų tvirtovė.
Bet to negalima padaryti,
LAS.
gorjev pakilo prieš sovieto
nes pačioj sostinėj apsireiškia
Londonas, geg. 30. — Kol- parėdymus. J i s su savo divi
VVashington, geg; 30. — Die neramybės. Sostinė n sutraukta
čako valdžios (Siberijos) ka zija nusprendė briauties ant
nos šviesos klausimas atsidū daugiau kariuomenės, visur
riuomenė, kaip pranešama ? Jekaterinoslavo, Poltavos ir
ręs kongresan. Farmeriai ne pastatyta visa eilė kulkasvaiOmsko, šturmuoja bolševikų Odessos, kad mus užpulti iš
patenkinti dienos šviesos įsta džių.
užpakalio.
tvirtovę Orenburgą pietryti
Ocn. Obregon atsisako va
"Mes turime pažymėti, kad tymu. .Reikalaujama, kad tanėj Rusijoj.
sai įstatvmas butu atšauktas. dovauti kariuomenei, veikian
Tš Maskvos apturima žinių, (Jregorjev už tą yra išdavi
Bet New Yorko generalis čiai prieš Vilią. Tuo tarpu
kad bolševikams be kitko grū kas. Todėl kas jo klausys ir prokuroras stovi priešais. Jis Villa visur gaminasi vis nau
moja pavojus nuo vidujini n kas sir juo bendraus, tasai išklausinėjamas pažymėjo, kad jas pozicijas, užimdinėdamas
priešininkų. Prieš juos vis tuojaus bus sušaudytas".
Jei taip, tai nekas rusų- jo valstijoje visokie legaliai naujas vietas. J o gaujos visur
smarkiau ima veikti valstie
kontraktai butų paliesti, kuo įveikia neskaitlingus valdžios
bolševikams.
Nebereikalo
Le
čiai ir darbininkai.
ninas su Trockiu išanksto ieš met įstatymas butų atšauktas. garnizonus, atima ginklus ir
Valstiečiai ima veikti prieš kosi prieglaudos kur kokioj
amuniciją ir pasileidžia toliaus
Boston, MasS., geg. 30. —Už veikti tokius pat darbus.
bolševikus iš užpakalio, taip svetimoj šalyj.
kad artimoj ateityj jie atsi
vakar čia žydai parodavo ir
Dabartinis Meksikos prezi
durs tokian stovin, iš kurio
Paryžius, geg. 30. — Pran demonstravo prieš lenkus, ku dentas Carranza per galvajiems nebus galima jau išsi cūzų lakūnas Casale atliko re-, rie žudo žydus Lenkijoje ir žudystes ir per žmonių kraują
sukti.
kordą augįstumoje, pakildamas Lietuvoje.
dasigavo prie valdžios. Kaip
Mass-mitinge dalyvavo apie jis kitus žudė, taip ir jam ža
Prieš bolševiku* sukilimai 131,000 pėdų.
plečiasi šiaurinėj Rusijoj ir | Gasale yra pasižymėjęs bu- 20,000 žmonių. Padaryta pro dama tuo pačiu saiku atly
testas prieš skerdynes žydų. ginti.
vusioje karėje.
Ukrainoj.

Iš BOLŠEVIKIŠKOS
RUSIJOS.

B y t h e order of t h e President, A. 8. Borte son, F o s t m a s t e r General.
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Amerikos skautai-tai šalies
garbė

Šiandieną ir rytoj "Drau
gas" išeina tiktai 4 puslapių iš priežasties šventės
"Decoration Day".
"Draugo" Adm.

KARĖS METU JIE DAUG
PASITARNAVO.
Norima parinkti skautams
daugiau narių.
flew York, geg: 24.—At
einantį mėnesį Amerika pa
gerbs savo skautus, kurių or
ganizacija karės metu daug
pasitarnavo šiai šaliai.
Skautai karės metu su didžiausiuoju pasitikėjimu dir
bo karės laivyno departamen
te.
Skautai pardavė , laisvės
bondsų už 300 milijonų dolie
rių ir karės ženklelių vertės
50 milijonų dol.
Skautai surado 29 milijonus
pėdų juodojo riešučio medžio,
kuomet medžio žinovai niekur
to negalėjo surasti.
\
Be to, skautai atliko dauge
lį kitokių svarbių darbų ir
uždavinių šalies reikalais ka
rės metu.
Už tai skautų organizacija
užsitarnavo visuotinojo nuo
tautos pagerbimo. Skautams
skiriama visoj šalyj taip vadi
nama skautų savaitė. Per {•}
savaitę skautų organizacijai
norima surinkti
mažiausia
milijonas narių.
Bet svarbiausias toje savai
tėje tikslas plačiajai visuome
nei išaiškinti skautų naudin
gumą ir pagerbti juos už at
liktus jų darbus.
Išpradžių neatkreipta domos į
skautus.
Kuomet Su v. Valstijos įs
tojo karėn, skautai vaikai šioj
šalyj savo skaitliumi buvo
stipresni už šalies armiją ir
karės laivyną ėmus krūvon.
Prie regulerių skautų buvo
priskaitomi ir skautų "atsar
gos korpusai", ty. visi tie,
katrie buvo išėję paskirtuo
sius metus amžįaus.
Washingtone į skautų skaitlingumą nebuvo atkreipta doma. Išpradžių net nepagalvo
ta, kad tie skautai gali but
labai naudingi šaliai karės
metu.
Ir kuomet jie buvo prisimin
ta, pasigirdo daug įvairių pa
sipriešinimų
skautų
veiki
mui. Buvo sakoma, jog skau
tams negalima pavesti atlikti
jokio rimtesnio ir svarbesnio
darbo.

Reiškia, skautais visai ne
pasitikėta. Kuone visuose val
džios departamentuose tmvp
tvirtinama, kad skautai mažai
yra naudingi.
Tatai išpradžių skautams
buvo pavesta tik platinti ka
rės literatūrą, pagelbėti vesti
tvarką didesniuose karės rei
kalais susirinkimuose.
Bet štai paskui atėjo lais
vės paskolos kampanija. Ton
kampanijon pakviesta daly
vauti ir skautai. Ir štai pagaliatts skautai parodė savo dar
bus ir ištvermę.
Po pirmosios laisvės pasko
los kampanijos valdžios efepartamėntuose atsimainė nuo
monė apie skautus.
Nes skautai, ištvermingai
dirbdami, pasirodė, ištikimais
ir stipriais tautos labui dar
bininkais. Nors jie jauni, bet
skaitlingumu suaugę.
Po to imta kitaip žiūrėti į
tuos jaunuolius, imta jais pa
sitikėti ir imta pilnai naudoties jų darbais.
Daug pasidarbavo paskolos
kampanijose.
Per
pirmutines
keturias
laisvės paskolos
kampnijas
skautai surinko 2 milijonu
subskripcijų paskolai, gi pini
gais apie 300 milijonų dolie
rių.
Pinigyno departamentas pri
pažįsta, jog skautai prieidavo
prie tokių vietų paskolos kam
panijos metu, prie kurių šiaip
žmogus negalėdavo nei prisi
artinti.
Pagaliaus ko kur negalėda
vo atlikti organizuoti karės
metui darbininkai, ta s buvo
pavedama skautams. Visoks
šiaip darbininkams neprieina
mas darbas buvo pavedamas
skautams.
Ir skautai visuomet išeidavo
su pergale. Tuo keliu jie įsi
gijo vyriausybės ir nacijos
pasitikėjimą.
Skautai surado reikalingo medzio.
Karės metu Amerikoje buv<
gaminama daugelis visokį
ginklų. Pritruko šautuyj
apsodų, kurios dirbdinanios iš
stipraus, kieto medžio. Tam
tikslui tinkamiausias medis—
tai juodojo riešučio medis.
Vyriausybės medžių eksper-

HAWKER APIE AMERIKO ti, jei kelionės metu vandeny
ne kas " 2 0 y a r d ų " buvo nus
*TUS LAKŪNUS.
tatyti laivai.
Sako, bepig jiems buvo pasiek
Pripažino/ jis to skridimo
ti Europą.
svarbą, bet nepripažino ameri
Londonas, geg. 30. — Išgel konams lakūnams pastangų.
bėto lakūno Hawkerio pager Jų skridimo metu didžiausias
bimui Daily Mail surengė po pastangas turėję padėti laivai,
kylį. Susirinkime Hawker kal kurie juos saugojo nuo gali
bėdamas pažymėjo, jog nerei mų nelaimių. ^
kią perdaug atkreipti svarbos - Londono laikraščiai ameri
į amerikonų lakūnų atkelia- konų lakūnų nuskridimą Por
vimą iš Amerikos Europon. tugalijon paminėjo visai trum
Sakė, bepig jiems buvo skris pai, tik kaipo paprastą įvyku

tai iškratė šilus, miškus ir
visus kampus ieškodami to
medžio. Buvo žinoma, kad ša
lyje to medžio yra daug. Bet
nežinota kur jis auga.
Vienam valdininkų
susi
rinkime Wasliingtone IHIVO pa
aimanuota apie sunkenybę su«
rasti tą reikalingą medį.
Kažkas pusiau juokais ^pri
siminė, kad tą darbą atlikti
reiktų pavesti skautams.
Prasitarimas priimtas rim
tai. Už kiek laiko prezidentas
paskelbė atsiliepimą į skautus
surasti reikalingo medžio, nu
rodant kur jis auga ir kiek
jo yra.
Atsiliepimas davė kuoge•
nausius vaisius. Praems porai savaičių skautai visoj ša
lyj surado 29 milijonus pėdų
juodojo riešučio medžio.
Ir tas darbas valdžiai nei
kiek nelėšavo. Skautai tą dar
bą atliko veltui.
Nes ka^gi geriau gali pa
žinti savąsias apylinkes ir vi
sus miškus, kaip ne vaikai
skautai.
Be ško skautai karės metu
surinko apie 100 geležinkelio
vagonų įvairių vaisių kaule
lių, kurie buvo reikalingi prie
išdirbimo maskų
nuodingų
dujų apsisaugoti.
Skautai daugelį karės dar
žų išdirbo. Tuose daržuose
užaugino daugelį daržovių.
McAdoo geriausia pažino
skautus.
Gal niekas neturėjo tiek pro
gos pažinti skautų naudingu
mą, kaip kad buvusis pinigy
no sekretorius McAdoo.
Tad jis ir nuskirtas pirmi
ninku piliečių komiteto, kuris
rengia skautų savaitę.
Skautų savaitės reikale visa
šalis padalinta į dvyliką distriktų arba apskričių, kaip ir
buvusioms vyriausybės pasko
loms.
Kiekvienam apskričiui nus
kirta tos savaitės metu surinkj^nuskirtą skautų skaitlių.
Šiandie skautų visoj šalyj
priskaitoma 472,000. Norima
tad tą skaitlių padidinti ligi
pusantro milijono.
Skautai šalies labui dar
buojasi veltui. Jų tarpe šian
die yra tik 250 žmonių, vy
riausybės apmokamųjų.
sį faktą. Bet užtaigi plačiųjų
skilčių nesigailėta Hawkerio
pagerbimui.
Ilawker ir Ofieve karaliaus
apdovanoti ordenais.

New York, geg. 30. — Nat
ional Women Suffrage Association pirmininkė Mrs. Chapman čia gavusi kablegramą,
kad Švedijos parlamentas p r i :
pažinęs moterims lygias tei
ses su vyrais politikoje.

Ar aplankei šv. Kazimiero Seserų vienuolijos Bazara? Eik, pamatysi indomybių!
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Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
adresas. Pinigai geriausia siųsti išperkant krasoje ar exprese "Money Order"
arba įdedant pinigus į registruota
lftiska.
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Vainikų Di

13. Lietuvių R.-K. Blaivinin
kų 27-ta kuopa.
14. Šv. Onos moterų ir mer
gaičių paselpinė draugija.
15. V. Jėzaus Vardo vyrų
draugija.
16. Altorinė draugija.
17. Gyvojo Ražančiaus Bro
lija.
18. Amžinojo Ražančiaus
Brolija.
19.Tretininkų Šv. Pranciš
kaus Brolija.
Kitose Chicagos kolonijose
yra taip pat didelis nuošimtis
organizacijų nepripažįstančių
liberalų Seimo.
J o dvasių galima suprasti iš
to fakto, kad Mildos svetainės
draugijai pripažįsta teisę tu
rėti 20 atstovų, nors joje tėra
tik 1000 narių, ir tai abejoti
na. Tuomtarpu Šv. Jurgio pa
rapijoje yra apie 5000 narių, o
ji, jei norėtų dalyvauti, tegau
tų tik tris atstovus. Tai pavyzd i s / k a i p liberalai daro lygybę
sau ir katalikams. Tečiaus yra
žioplelių gožinančrų į tinklą.

Šiandien tūkstančiai žinonių susirenka j kapines atlan
kyti savo mylimuosius nabašTauty Sąjunga.
ninkus. Tas gražusis paprotys
Amerikoje prasidėjo tuo po Diduma augštos ir žymios
Naminės Karės. Gyvieji gerbė protestantų dvasiškijos nedė
kareivius, mirusius toje karė lioję, 25 gegužio sakė patrijoje už juodų žmonių laisve; ger tiškus pamokslus. Tarp tų ke
bdami nešė vainikus dėti ant letas buvo apie tautų sąjungą.
kareivių kapų. Veikiai įsigy Beveik visi augštieji protestoveno paprotys puošti ne vien nų dvasiškiai stoja užtatai,
kareivių, bet ir visų savo gi kad butų tautų sųjunga.
minių kapus. Dabar, 30 gegužio
Ir mes norėtume, kad ji įjau sustoja darbai Amerikoje, vyktų, bet mes geidžiame, kad
nes žmonės gerbia numirėlius. joje visos tautos dalyvautų
Nesenai pasibaigė kita daug lygiomis teisėmis, kad didėsės
V didesnė karė, todėl šįmet ka ir galingosios negalėtų gvapų papuošimo šventė turi būti rantuoti sau išnaudojimų silp
dar reikšmingesnė negu buvu nesnių ir mažesnių.
sios seniau.
Išnaudotojai paprastai iš
Iš lietuvių tarpo karėje da
randa kokių nors kaltę tikra
lyvavo apie 25 tūkstančiai vy
ar pramanytų. Tai-gi tautų
rų. Apie du tūkstančiai mirė
sąjunga neįvyks kol pasaulis
nuo šūvių, durtuvų arba ligų.
nepatikus dalinęs tautas į kal
Tų brangių jaunikaičių lavo
tas ir nekaltas. Kuomet rusai
nai ilsisi tolymojo svetimoje
perseikiodavo žydus, jie-vis
j žemėje, bet mes gerbiame juos
išrasdavo žydų kaltę. Rusams
susirinkdami į šv. Kazimiero
ta politika neišėjo ant nau
kapines.
dos.
Galima tikėtis gražaus oro.
Nėra žmogaus be nuodė
Vargonininkų choras papuoš
mės. Tautos susideda iš mili
iškilmes savo gražiomis gies
jonų žmonių, dėlto tautų nuo
mėmis.
dėmes lengva yra skaityti
Pasimelsime
už mirusius,
milijonais. Bet ne visi žmo
atsiminsime atsiskyrusius, pa nės tautoje yra padarę visas
sirūpinsime jų paliktais naš nuodėmes, o vieni vienas, kiti
laičiais ir kitais vargstančiais kitas. Kas tautų baudžiu už
iš mūsų tarpo.
vienų nuodėmę, tas baudžia
Kol kas neturime vietos vi daug nekaltų asmenų, nepada
siems susitelkti iš šito didžio riusių jos. Atsakomybę už
jo miesto. Tegul nors vienijan nuodėmes turi būti asmeninė,
t i visus kapai taps visų mųs o ne tautinė.
meilingo susitelkimo vieta.
Barbarų
laikais
žmonės
bausdavo žmones
miestais,
Liberalų Seimas. luomais ir kitais dideliais
skaitliais. J e i dabar rengia
Andai "Lietuvoje" buvo pa moji tautų sąjunga neatsisa
garsinta surašąs draugijų, ža kys nuo dėjimo bausmių ant
dėjusių dalyvauti liberalų sei~ tautų, tai ji grįž į barbarų lai
me Chieagoje. Sąraše y r a 30kus.
vardų.
Toli ne visi protestantų dva
Štai tik vieno Bridgeporto
draugijų surašąs, kurios Seimo siškiai pasakė šitas mintis, bet
jos vis-gi išeina iš Kristaus
nedalyvaus:
1. Susivienijimo Lietuvių R mokslo. ,
Katalikų Amerikoje 15-toji
*
kuopa.
2. Lietuvos Vyčių dr-ja 16toji kuopa.
3. Visų Šventų paselpinė vy
rų draugija.
4. Šv. Aloizo jaunikaičių
Nekartą J ų s savo balsais
draugija.
5. Lietuvių Darbininkų Są spręsite, kokia turės būti Lie
jungos 29-tasis skyrius.
tuva ateityje. Kad gerai nu
6. Moterų R. K. Sąjungos spręstumėte, kviečiame ingyti
5-toji kuopa.
knygą
7. Nekalto Prasidėjimo Šv.
ii
PI
Panos Marijos merginų drau
gija.
8. Tautos Foiido 32-ras sky parašė Kum Prof. Pr. Bučys.
Kaina 25c.
rius.
9. Šv. Jurgio parapijos atKreipkitės šiuo adresu:
stovija.
DRAUGAS PUB. OO.,
10. Kanklių draugija.
1800 West 46th Street,
11. V. Jėzaus Širdies brolija.
12. Katalikų Vienybės 4-tas
Chicago, 111.
skyrius.
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LIETUVOS
PILIEČIAI IR PILIETĖS!

Atsargiai su p. Gabrio
pranešimais.
Šiandien spauzdiname p .
Gabrio "Atvirą laišką" Ame
rikos visuomenei. Tą darome
vien pildydami savo pilietišką
priedermę, nes pats p. Gabrys
neturi rimto vardo tarp lietu
vių veikėjų. Nenori jo katali
kai, neprisiima jo nei liberalai,
nei viena kita tautinė partija
tarp lietuvių.

Pavojingas asmuo.
P-no Gabrio politika lf 16 m.
buvo tokia, kad Centralis Lie
tuvių Komitetas Petrograde
telegrafavo į Paryžių, jog at
šaukia visus p . Gabriui duo
tus įgaliojimus ir nesutaria su
jo apsiėjimu.
Oficijaliai lietuvių valdžios
atstovai įteikė Prancūzų val
džiai dokumentą, prirodantį,
kad p . Gabrys karės metu
slapčia pasitarnavo
vokie
čiams, patiekdamas jiems rei
kalingų žinių. Nors t a s mųs
valdžios apsiėjimas buvo prie
šingas įsigyvenusiems tarptau
tinių santijkių įpročiams, te
čiaus jis neparodo, kad p. Gab
rys priklausytų prie asmenų,
statančių tėvynės naudą augščiau už asmeninius žvilgsnius.
P-nas Gabrys su A. Viskan
tu bevarydami asmeninius gin
čus tarp savęs abudu lygiai
nežiūrėjo tėvynės naudos, ir
žymiai apnešė durnais lietuvių
vardą Šveicarų akyse.
Buvo žinių, kad p . Gabrys
inėjo į sutartį su bolševiku
Kapsuku, užėmusiu Vilnių ru
sams ant naudos įr jiems ant
garbės'.
Laikraščiai paskelbė ir nie
kas neužgynė, kad Gabrys, pa
tyręs jog Lietuvoje susidarė
Lietuvon valdžia, norėjo tą val
džią nuversti, idant pats vei
klaus užimtų jos vietą.
Tie ir panašus atsitikimai
parodo, kad ponas Gabrys drį
sta griebtis nepagirtinų prie
monių su tikslu prašalinti sa
vo priešus ir išaugštinti save.
Taigi butų labai neprotinga
tiesiog įtikėti visiems p. Gab
rio tvirtinimams.

Prezidento rinkimas.
P-nas Gabry s drįsta sakyti
mums, k a d išrinkimas prezi
dento Lietuvos respublikai nė
ra rimtas daiktas. Šlykštu ir
ginčytis su tokiu pasakymu.
Tauta apsiskelbusi nepriguiminga, išsirinkusi respublikos
formą, žengia nuoseklų žings
nį tolyn: išsirenka preziden
tą, o vienas žmogus drįsta sa
kyti, kad tai nerimta. Yra
priežasties klausti, ar tas žmo
gus yra lietuvis? Tas žmogus
yra p-nas Gabrys.

Paskola.
v

Jis meta Tarybai ir valdžiai
didelį apkaltinimą, kad už
traukdama paskolą Vokietijo
je mųs ministerija atsižadėjo
Prūsų Lietuvos. Bet jis nepa
sako, kad jisai yra matęs pas
kolos sutartį, jis nepaduoda
ištraukos iš tos sutarties. Iš
kitų atsitikimų mes matėme,
kaip p. Gabrys moka iškreipti
kitų žmonių žodžius, kaip jis
drąsiai teškia tautiečiams ne
pamatuotus baisiausius apkal
tinimus, todėl mes netikėsime
p. Gabriui, kol negausime pri
rodymų jo tvirtinimams.
Asmenų kaltės.
Atskirų asmenų kaltės p .
Gabrys suverčia ant Lietuvių
ministerijos, kad vienas "val
dininkas išdumia
su visu
iždu," kad valdžios pirkti gy
vuliai patenka į vieno as
mens tvartą. Intrygantai vi
suomet naudojosi atskirų as
menų niekšystėmis, k a d . nu
verstų įsi stovėjusią valdžią ir
tik tada nurimsta, kada pa
tys tą valdžią gauna į savo
rankas. Bet jų pavaldiniai ta
da" negali nurimti*'P-no Gab
rio rųšies žmonės ir gavę val
džią naudojasi j a asmeninįems
tikslams, o ne visuomenės la
bui.

geg. 30,
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VISI DEKIMES Į

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES B-VE
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė yra VISUOMENIŠKA ĮSTAIGA, suor
ganizuota demokratiškais pamatais. Visi jos šėrininkai turi lygų balsą sulyg nu
pirktų šėrų skaitliaus.
Į šią Bendrovę ineina ŽYMIAUSI AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKĖJAI žmo
nės su prityrimu ir net ekspertai kaikuriuose industrijos šakose.
Bendrovės tikslu yra SUMOBILIZUOTI AMEEIKOS LIETUVIŲ KAPITALĄ,
SIŲSTI IŠ AMERIKOS LIETUVON REIKALINGĄ

LIETUVOS

ATSTATYMUI

MEDEGĄ, MAŠINERIJĄ, ĮRANKIUS, MAISTĄ ir tt.
Lietuvai reikia milžiniško kapitalo, kad atstačius išgriautus namus, įrengus ukes, nutiesus geležinkelius, aprūpinus miestus ir miestelius elektra ir tt.
MES, Amerikiečiai tam GALIME PAGELBĖTI, DĖDAMI KAPITALĄ KRŪ
VON ir gabendami Lietuvon reikmenis. Kas bus iš Lietuvos išvežama, išstatysime
ant marketų kitose šalyse. Mūsų sudėtai kapitalas' Lietuvon pargabens reikalin
giausius daiktus, atgin s Lietuvą nuo svetimtaučių siūlomų "malonių," suteikiant
jai kapitalą, gi mums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pelnas.
Šios Bendrovės šėrai yra po $10.00... Galima pirkti, kiek norime. Parduodama
ir po vieną šėrą. Užmokesniui priimami ir Liberty Bondsai už pilną vertę. Norin
tiems parduodama ir ant išmokesnio po 10 % į mėnesį.
Dabartinė valdyba: J. S. Vasiliauskas, prez.; J. E. Karosas ir kun. J. Petraitis,
vice-prez.; P. Molis (Mulevičius), sekr.; kun. J. J. Kaulakis, iždin.
Užsirašykime, kiek kurio kišenė išneša, dabar ir siųskime čekius, money orde
rius ir laiškus šiuo adresu:

Lithuanian American Trading Company
112 N, Greene Street,

BALTIMORE, MD.

SIIIIIIIIIIIIII.III1II1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I

mūsų tautos kritiškiausioj jos mėginių, partijingumą, kyšių
gyvybės valandoj,
sauvaliai ėmimą i r tt. Nereik stebėtis
pasisavinusi tautos suvereny- jei laiks nuo laiko viens-kits
Atviras laiškas į Lietuvių vi
bę, be jokios atodairos riša vi valdininkas- išdumia su visu
suomenę Amerikoje. sos tautos likimą.
iždu (kaip antai atsitiko Gar
Šita grupė sudaro tikrą ka- dine) arba visa banda gyvu
Kaunas, balandžio 25, 1919
miriUa, 1-nrios priešakyj stovi lių, mųs valdžios užpirktų ka
Amicus Plato sed įnagis Smetona, baronas
Šilingas reiviams, vietoj į kazarmę, pa
amica veritas.
(tas pats, ką 1917 m. Petro tenka į žydelio tvartą.
grado Seime protestavo prieš
Maža to, partyvumas, pro
Tautiečiai :-—
Lai bus leista man pasida Lietuvos nepriklausomybę) ir tekcionizmas i r intrigos gai-.
linti su plačiąja lietuvių visuo kun. Staugaitis. Perna; vasarą šina valstybės statymo darbą.
mene Amerikoj mano pirmais ji sauvaliai nutarė Lietuvą pa Nieks nenori dirbti pozityvį
daryti monarchija ir net padarbą, kožnas norį patekti į
įspūdžiais, sugrįžus tėvynėn.
kvietė j a i karalių—vokiškąjį ministerius, kas suvisu y r a
Lydėdamas Prancūzų įnilikunigaikštį Urach'ą.
Dabar nesunku, jokių kvalifikacijų
tarę misiją, kurią, sulig mano
vėl, vos pusei metų praslinkus, nereikia,
Karjeristų intrygos.
užtenka
sudaryti
prašymo, pasirįžo
pasiųsti
P-nas Gabrys, be abejonės, Lietuvon Prancūzų valdžia, tautos nepasiklausius, t a pati partiją, kad i r iš kelių narių
rašinėja ir asmeninių laiškų parvykau tėvynėn kovo 19 d. Taryba paskelbė Lietuvą res (Santara, Pažanga, i r k.) i r
publika ir net* paskyrė jai pre pasiskelbti lyderiu.
kaikuriems veikėjams žadėda
Dideliausias
džiaugsmas zidentą asmenyje savo pirmi
1
mas
jiems
augštų
vietų,
jei
Valstybės Taryba.
pripildė mano širdį regint Lie ninko Smetonos. Ar tai rimta! Jaunimas apreiškė daug pa-*
jie padės sudrumsti Ameri
tuvą laisva, neprigulmingą po Šis paskutinis, lygiai kaip ir sišventimo i r patrijotizmo,
Pirmiausiai jis sako, kad
kiečių pažiūras, nuversti Sme tiek amžių užmiršimo, prie
stodamas kareivijon, bet ir čia
Lietuvos Valstybės Taryba su
pirmutinis
Tarybos
žestas,
su
toną ir Lietuvos prezidentu spaudos, matant mūsų trispal
tos pačios ydos gaišina visą
sidariusi Vilniuje yra Ludenkėlė
didžiausį
pasipiktinimą
vę žaliai-raudonai-geltoną vė visoj Lietuvoj, o užsienyj Lie darbą. Mūsų kareivija yra jau
dorfo ir Isenburgo paskirta padaryti p. Gabrį.
užkrėsta pačiam savo branduoTat butų baisi nelaimė. Lie liavą plevėsuojant a n t musiį
1917 m. Tat yra melas. J i ta
tuvą
išstatė
ant
juoko.
Kaip
lyj partyviškumu ir protekcipo išrinkta daugiau negu 200 tuva išmoko gerbti savo lietu valdžios rūmų, girdint ore
reikalauti, kad pripažintų mųs jonizmu: tankiai gabus, seni,
atstovų, kuriuos buvo išrinkę vystę, bet tautos neprigulmy- skardų minių šauksmą: "valio
nepriklausomybę, tokią valdžią prityrę profesijonalai karinin
Lietuvos žmonės. Metams pra bei to dar negana. Turime iš Lietuva!''
turint
kai (oficieriai) paduoti ko
slinkus buvo kiti rinkimai. Tų mokti atskirti rimtus tautos
Bet apsidairius aplinkui, paišrinktieji atstovai susivažia- veikėjus, kaip Smetoną nuo simačius, pasikalbėjus su se Šituos pamatinius dalykus mandai jaunučių, neprityrusių
vo į Kauną, t a t vadinosi Val karjeristų, kaip p. Gabrys. Ne- naisiais kovos draugais, su ku tegali išrišti tik Steigiamasai tik ką iškeptų oficierių, praša
stybės Konferencija. Ta kon nusigąskime j 0 bauginimų, o riais teko 1904-1906 metais Seimas, tautos išrinktas visuo linami nuo tarnybos vien dėl
to, kad jie nepatinka tam a r
ferencija parėmė Tarybą ir remkime Lietuvos valdžią.
šaudyti, vaikyti rusų žanda tinu balsavimu. Bet Lietuvos
papildė jų. Tat y r a aiškus
kamarilla
nesirengia suvisu kitam ministeriui, arba nenori
Rašto reikšmė.
rus iš prispaustos Lietuvos,
ženklas, kad Lietuvių Valsty
šaukti Steig. Seimo, kuris pa tapti įrankiu vienos a r kitos
labiau įsigilinus į Lietuvos gy
P-nas
Gabrys,
norėdamas
bės Taryba, esanti Kaune, yra
darytų galą jos viešpatavimui, partijos.
venimą
.
sielvartas
ir
nusimini
tikra lietuvių žmonių atstovė. tapti Lietuvos prezidentu mei
visus gi tuos, kurie sušaukimo
Nepasitenkinimas
rimtųjų,
mas pripildė mai.o širdį. Aš
linosi
i
r
tarnavo
vokiečiams,
Gabrys ją vadina Kamarilla,
to seimo reikalauja, skaito sveikųjų gaivalų y r a didelis,
skaitau mano pilietišką prie
bet
tikslo
nepasiekė.
Tada
jis
bet tat yra netiesa.
maistininkais. Argi ne rusų oppozicija kyla vis didesnė.
pabandė sudaryti Liozannoje dermę pasidalinti su Jumis, biurokratų pėdomis eina mū
Buvo bandyta leist oppoziciKimba prie asmenų.
Amerikiečiai,
savo
Augščiausiąją Tarybą, nu broliai
siškė valdžia? J i prives mūsų jos laikraštį, bet mūsiškė val
J i s kimba prie asmenų: pre versti Lietuvos valdžią ir jausmais, savo mintimis, nes tautą prie pražūties, prie nau
džia, kaip i r rusų neleidžia
zidento Smetonos, barono Ši pats atsisėsti jos vietoje. Iš jus esate gyva mūsų tautos jo lenkų a r vokiečių jungo, a r
savęs kritikuoti; kas'drįsta jai
lingo, kunigo Staugaičio. Vi to nieko neišėjo. Trečias jo dalis. Slėpti nuo plačiosios vi sugrąžins į senąjį rusų jungą.
teisybę pasakyti, tas vienybės
sus tris tuos asmenis aš pažygis buvo sudaryti sutartį su suomenės, šiuomi demokratiz
'' ( Kamarilla" ir apie ją su ardytojas, tas bolševikas ir
žįstu jų privatiniame gyveni Kapsuku, išpradžių pasida mo amžių, valdžios, nors ir
kaipo toksai kišamas į kalėji
me ir žinau jų viešus darbus linti Lietuvą su bolševikais, mūsiškės, ydas butų didžiau sispietusio j i gaivalai, ieško iš
naudoti savo laikiną "valdiš mą.
tėvynei ant naudos. Tik pa o paskui vienam ją apimti. sias prasikaltimas.
Kaip viduj, taip i r iš lauko.
Mūsų dabartinė valdžia iš k ą " poziciją savo asmeniniems
skutinio pažiūros sutinka su Bet Kapsukas Vilniaus nete
manosioms^ 6 tarp p . Smeto ko pirma negu p , Gabrio no dygo iš valstybės Tarybos. reikalams.. Ypač, kuomet p p . Užsieniuose lietuvių reikalai
neginami.
nos nuomonių ir mano įsitiki rai išsipildė. P . Gabrys vis-gi Kas-gi yra ištikrųjų ta Tary Smetona, Yčas, Valdemaras, neatstovaujami,
nimų yra daug žymių skirtu nepailso. J i s dabar leidžia į ba? Tai yra grupė (maždaug Saulis ir Kun. Purickis už Valdemarui dar viešpataujant
mų. Dar daugiau tų skirtumų Amerikos visuomenę baugi 20) asmenų, vokiečių Luden- traukė Berlyne a n t Lietuvos (dabar jis. su Yču iš ministeyra tarp manęs rr barono Ši nantį laišką, j i s rašo žmonėms, dorf'o ir Isenbourg'o paskir 100 milijonų paskolą, atsisaky rių prašalinti), jis pasiskyrė
lingo. Bet aš juos visus: ir pre kad atstatytų dabartinę Lietu tų 1917 m. Ši grupė prisikvie dami Lietuvos teisių ant Prū save su Yču Taikos Konferenzidentą Smetoną, i r baronų Ši vos valdžių, išrinktų kitą. tė vėliau keletą sau tinkamų sų Lietuvos (pigiai apkainavo cijon į Paryžių. Nelaimė tame,
lingą, ir kunigą Staugaitį ger Gabrys tikisi tapti preziden draugų. Socijalistai, atsisakę Prūsų Lietuvą-!!), tai diduma kad abudu, susikompromitavę
dalyvauti V. Taryboj, prami šiltų vietų ieškotojų Rusijoj, su vokiečiais Berlyne, netik ką
biu, kaipo žmpnes neabejoti tu.
netapo prileisti prie Konfe
nai statančius Lietuvos naudą
Protingi lietuviai
nepasi- nė ją nebe tūlo teisingumo jai suirus, šiltų vietų netekę,
nesą j i susidarė parbėgo namon jų ieškoti ir rencijos, bet Paryžiaus spau
augščiau už savo reikalus. Aš dmos tiems kytrumams. J i e "Lopyta"
negalėčiau to pasakyti apie p . apseis be tokių kandidatų į priešingais demokratijai prin prasinešė su savim visas ru da (Le Pays 14. U., i r kiti)
cipais. Taigi šita grupė nety siškas ydas: nerangumą, dau
Gabrį, su fcuriuo esmi taipgi, prezidentus.
nors rečiau, suaduifs.
Kun. P . Bučys. čiomis atsidūrusi priešakyj giau tuščių ginčų, negu darbo
(Pabaiga .ant S pusi.)
LIETUVA PAVOJUJE!
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Penkiadienis,

£eg. SO, 1919
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KATALIKU VIENYBĖ VĖL
PRIEŠ SEIMĄ.
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ROSELAND. ILL.

KEVVANEE, ILL.

40 valandų atlaidai.
40 valandų atlaidai Visų
šventų parapijos bažnyčioje
bus 1, 2 ir 3 dienomis birže
lio, t. y. ateinančią nedėlią,
panedėlyj ir utarninke. Tiems,
kurie d a r neatliko velykinės
išpažinties, bus gera proga ją
atlikti.
Kviečiu širdingai visus f pa
maldas.
Kun. P. Lapelis.

Ilgakojas garnys atsilankė
pas ponus K. ir P. Astrauskius ir dovanojo jiems gražų
sūnelį, kuriam prie krikšto da
vė vardai Vincas. Krikštotėvais buvo p. M. Piliponiš su
A. Vinskaite.
Krikštynose dalyvavo gra
žus būrelis svečių. Visi link
sminosi, šnekučiavosi ir dalino
si nuomonėmis. Tik štai pa
kyla vienas iš svečių, ir dar-gi
buvęs Dėdės Šamo kariuome
nėj, ir prakalba į svečius. Sa
ko: " M e s čia linksmindamies
daug kalbame apie nuvargintų
tėvynę Lietuvą, bet mūsų kal
bos nepadės jai išbristi iš tų
vargų. • Turim pasirodyti su
aukomis, o tada tų vargų naš
tų palengvinsim." Išgirdą sve
čiai tokių kalbų, nieko nelauk
dami, sušuko: "paaukot ant
tėvynės a u k u r o ! " I r pasipylė
aukos. Aukojo sekantieji:
Po 1 dol.: P . ir K. Astraus
kai, kūmas Piliponiš ir kurna
A. Vinskiutė, B. Kucuikas, A.
Kapašinskis, J . Kraujalis, M.
Mikėnas, St. Piliponiš, J . J .
Piliponiš. Kitos smulkiais.

LAWRENCE, MASS.
Katalikai juda, bruzda.
Nors čia lietuviams katali
kams—veikimo takas y r a ga
na nepatogus, tečiaus jie, be
paliovos, uoliai ir energingai
triūsia. Laisvanianybė, bolše
vizmas ir nežaliežninkystė yra
tai kalnai katalikų veikimo ke
lio. Bet katalikai veikia ir vei
kia.
Trys mėnesiai jau kaip ka
talikų parapijos svetainėje yra
laikomos anglų kalboje pamo
kos. J a s veda dvi angli miesto
mokyklų mokytoji. Pamokose
mokinama skaityti, rašyti, kal
bėti angliškai ir aritmetikos.
Prie šių šakų dabar pridėta ir
virimo lekcijos. Vėliaus bus
įvesta mokinimai ir siūti.
Gegužio 4 d. įvyko Vyčių N.
A.
Apskričio
susivažiavi
mas. Sesijos buvo nuo 2 iki G
vai. po pietų. Tarpe kitko nu
t a r t a turėti didžiausią Vyčių
N. A. Apskr. išvažiavimų. Vie
ta bus tas pats La\vrencc'as.
Vakare buvo vakarienė su pamarginimu.Programas buvo ne
paprastai indonuis, ypač, kad
prie delegatu svečiais buvo
vakarienėje LaNvreuce'o lietu
viai kareiviai. Kareiviai džiau
giasi vyžiais, o vyčiai karei
viais.
Nesenai čia ;vyko gerb. ka
peli jono kun. Jonaičio prakal
bos. Prakalbos įvyko miesto
svetainėje. Žmonių buvo pil
na svetainė. Visi gėrėjosi to
mis prakalbomis.
Gegužio 20 d. atsibuvo toje
pačioje miesto svetainėje pra
kalbos. Prakalbas, sulig ap
garsinimo, turėjo vesti Dr. Mikolaitis. Kalbėtojai buvo gar
sinami Dr. Jakimavičius ir J .
J . Ramanauskas, tečiau pasi
rodė tik vienas Eamanauskas.
J i s vienas iš lietuvių tekalbė
jo. Angliškai kalbėjo miesto
mokyklų viršininkas ir kitas
anglas. Prakalbos savo atsiekė.
Gegužio 21 d. buvo susirin
kimas, prakalbos ir sutvėri
mas Raudonojo Kryžiaus šel
pėjų skyriaus.
Kalbėjo p.
Kneižis. Valdybon išrinkti: O.
Sidaraitė, Januškytė ir Nor
kūnas. Susirinkimas pasirįžo
veikti žmonių gerovei.
Gegužio 25 d. įvyko L. R.-K.
S. A. X. A. A. susivažiavimas.
Po pietų buvo sesijos; vakare-gi įDrakalbos. Susivažiavi mas žaaa darbuoties Raudono
jo Kryžiaus naudai.
Vyčių ir parapijos choro
veikimas yra įtemptas. Vyčių
N. A. A. gegužinei—liepos 4
d. Vyčiai tankiai laiko susirin
kimus ir juose dirba pienus,
dienos programų. Žada kviesti
svečius ir tt. Vietinė Vyčių
kuopa nutarė pati programe
nedalyvauti. Nutarė leisti ki
toms kuopoms programą išpil
dyti; jt, kaipo vietinė, dirbs
ir visiems tarnaus. Vietinis
parapijos choras irgi dalyvaus
išvažiavimo programe. Dėlto
smarkiai ir ruošiasi.
Pasigerėjęs.

Viso labo suaukota $13.25.
Pinigai liko perduoti T. F .
45-to skyriaus iždininkui.
Visiems aukotojams tariu
nuoširdžiai ačiū, o Astrauskių
sūnelis lai sveikas auga.
Likinietis.
CICERO, ILL.
Nepaprastos iškilmės.
Nedėlioję, gegužio 11 d. 6v.
Antano bažnyčioje iškilmingai
pašventinta nauji vargonai.
Vakare, parapijos svetainėje,
šv. Grigaliaus choras davė
koncertų.
Vargonų pašventinimo
iškilmė.
Naujų vargonų pašventinimo
ceremonijose dalyvavo keletas
Ohicagos kunigų ir lietuvių
vargonininkų choras. Vargonai
buvo papuošti gyvomis gėlė
mis—žaliumynais ir kūdikiš
kai apjuosti lietuviškais trispal
viais kaspinais, už kurių pri
laikė, kaipo kūmai, žymesnieji
parapijonai ir bizneriai. Jau
nuolius vargonus pirmų kartų
pravirkdė p. A. Pocius, Beethoveno konservatorijos vedė
jas.
Koncertas.
Koncerto programas susidė
jo iš įvairių klasiškų, liaudiš
kų ir komiškų muzikališkų vei
kalų, kuriuos puikiai išpildė
milžiniškas šv. Grigaliaus cho
ras ir Chicagos lietuviai var
gonininkai.
Svarbiausiųjų-gi
iškilmių dalį išpildė masinė
publika, kuri sudarė dar nie
kad čia nematytų skaitlių, kaip
vargonų iškilmėse, taip ir kon
certo dalyvume. Dar svarbiau,
kad tų dienų" suaukojo, rodos,
didesnę pusę naujų vargonų
lėšų. ' ' K a s duoda, t a s ir t u r i " ,
sako priežodis. Tad visa garbė
tenka ciceriečiams. Garbės vai
nikai priguli dvasiškam vado
vui, kun. H. J . Vaičiūnui, ir
varg., p. K. Mikalauskui. Svei
katos ir ištvermės jiems linkė
sime, kad ir vėl ko panašaus
sulauktume. Beje, jau netoli ir
6v. Antanas.
Rep.
Montello, Mass. Prie vieti
nio Tautos Fondo skyriaus
susitvėrė Lietuvių Raudonojo
Kryžiaus Šelpėjų kuopa, prie
kurios prisirašė 9 nariai ir už
simokėjo kiekvienas po $1.00.

Pradžioje agitacijos už Amerikos Lietuvių Seimų, Kata
likų Vienybė, kurion yra su
traukta organizuota katalikų
pajėga, matė, kad tokio be
reikalingo žygio šhio laiku ne
reikia daryti, kad tai butų ne
taktiška ir daugiaus skriaustume savo tautų negu jai gero
padarytumėm. Taigi centro
susirinkimas, laikytas vasario
11 d. išnešė rezoliucijų, prie
šingų šiais laikais seimui.
" D r a u g a s , " atspauzdindamas
(vas. 18) to susirinkimo pro
tokolų, disciplinos dėlei (bu
vo nusistatęs eiti nei prieš, nei
už seimų) netalpino savo skil
tyse. Dabar, atmainęs savo
taktikų tame klausime, tikiu,
kad įdės, ir štai tų rezoliucijų
paduodu:

• » » • • • ^ — » y

tektivų prie lietuvių " pasiun
tinybės " Berne. Aš manau,
dabar pasiliaus jiedu rasinėje
melagingus raportus, klaidi
nančius visuomenę, kaip antai
vienas įš paskutiniųjų tvirti
no, buk " Lietuvos valdžia su
dariusi pati iždų 100 milijonų
markių v e r t ė s / ' mat nedrįso
pranešti teisybės, kad tai vo
kiečių suteikti pinigai su są
lyga atsisakyti Prūsų Lietu
vos.
Aš tikiuosi, kad A. L. Tary
ba nebedrįs daugiau eikvoti
jždo panašių diplomatų užlai
kymui.

LIETUVA PAVOJUJE!
( Pabaiga nuo 2 pusi.)
apskelbė juos kaipo "indesireable , , ir reikalauja jų iš
Paryžiaus išvarymo.
Mūsų tėvynė, tautiečiai, yra
didžiausiam pavojuje. Jeigu
taip dalykai pasiliks, kaip ji o
dabar yra, tai mes nepriklau
somos
Lietuvos
neregėsim.
Vien greitai sušauktas Steigiamasai Seimasm tegali atitaisyti
padarytas paklaidas. J i s turės
pabausti visus tuos, kurie jas
padarė, jis tegalės išstatyti
Lietuvą į tikras vėžes.
J. Gabrys.

ALEX. MASALSKIS
Lietuvis
graboriua
Atite
ka v i s o k i a s
laidotuvės k o pigiausiai. T u 
riu s a v o k a r a b o n n s ir a u t o 
mobilius.

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS VALDŽIOS

The Wiersema State Bank

1) Kadangi L. R. Katalikų
Vienybė pradžioje agitacijos
už visuotinų Amerikos1 Lietu
vių Seimų nematė tam reika
lo ir vasario 11 d., 1919 m.,
Dievo Apveizdos 'parap. sve
tainėje išnešė rezoliucijų, prie
šingų Seimui tuomi laiku;
3) Kadangi Kat. Vienybė
orijentuojas nutarimais Ame
rikos Lietuvių Tarybos, savo
augsčiausio autoriteto, 'kuri
nemato reikalo šiuo laiku
seimų šaukti;
3) Kadangi, Chicagoje šau
kiamas seimas birželio 9, 10
ir 11 d., yra liberalų, sriovinis, be pritarimo Amerikos

Municipal a n d Corp.
B

n

\Undivided Profits
452

9

„
°
^
' ?21!
Overdrafts
14.54
Beturės
4,189.08
War Savings a n d
Revenue Stamps . . . .
1,087.24
C a s h & D u s from B a n k s 327,853.53
_
1
Totai R e s o u r c e s . . . $ 2 , 0 5 0 , 2 3 0 . 5 4

...

17,975.54

Deposits
"
Dividendą Unpaid . . .
Ueserved for T a x e s . . .

1,819,538.67
*«
47.50
2,668.83

Į

Totai Liabilities

OFFICERS
N i c h o l a s W . VViersema, Cashier
F r e d e r i c k J. VViersema, Ass't Cashier

DIRE0T0RS AND ADVISORY BOARD
A s a "VViersema
Catrine D e H a a n
N i c h o l a s W. "VViersema
> Frederick J. VViersema
Chas. E . R e a d i n g

A STATE SAVINGS BANK

-T

Telefonas McKinley 6 7 ( 4
GYDO T U O K I A S LIGAS
S457 S o u t h TVestern Bonlevard
K a m p a s W. 3 5-tos g a t v ė s

DR. M. F. BOZINCH
perkėlė savo ofisą, iš 845 Milvvaukee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
700 N O R T H A S H L A N D A V E N U E
K a m p a s Huron Gatvės

te—.

ant aptiekos P o l o n i a P h a r m a c y .
P r i ė m i m o valandos vakarais nuo 6
iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k ę t 5282

• • • . * » » » » • • • » > •

3109 So. Morgan Street
CB2CAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto;
5 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o 
mis nuo 6 , iki 8 vai. vakare.

Dr. B. M c G U I R E
SPECIALISTAS
G y d y m e s k a u d a m u Akiu. Ausų.
N o s i e s ir Gerklės.
Akiniai pritaikomi taip žemai
kaip $4.00
kaip$4.00_.
Ofiso v a l a n d o s : 1 iki 5 po pietų: '
iki 9 v a k a r e kasdien. N e d ė l i o m i s :
1 iki 4:30 po pietų.
5000 SOUTH A S L A N D A V E N U E
K a m p a s 50 tos g a t v e s Chlcaero. IH
Telefonas Prospect 7995

•i • ' • • • !

Dr. M. Stupnicki

— S S
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Dr. G. M. GLASER

DR, LEO AW0TIN
Gydytojas, Chirurgas,
Akušeris.
1920 So. Hahsted St., Chicago.
K a l b a lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 1?. ryta; « — 9
vakare
Tel. Canal 4367

Praktikuoja 27 metai
Ofisas 8148 S o . Morgan St.
K e r t ė 32-ro St., Chicago, IO.
giifimiiiiiiiiiiiimicmiimiifiiimiiiiiiiiPft
SPECIJALISTAS
Moterifikų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO V A L A N D O S :
N u o 9 ryto
LIETUVIS
iki 10, n u o 12 iki 2 p o plet, n u o f
S GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
iki 8 valandai vakare.
4712 So. Ashland A r e .
N e d ė l i o m i s n u o 9 iki i. p o plet. *
P h o n e Drover 904S
Telefonas Yards 687
f
į Cicero office: 4847 W. 14th St.
P h o n e Cicero 5991
Rezidencija 3S86 W . 66(Ji St.
iPhone Proepect 8586

i Dr. S. Naikelis J

?M!illlllllll!IIIIIIN!»nillllilUlttlUillHilS
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Tai. Orover 7941

Dr. A. R. Blumenthal D.D.I
AKIŲ SPEOJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11Į
4649 S. A s h l a n d A v e . k a m p . 47 St.<
Telefonas Yards 4317
Telefonas Boulevard €487

Dr. D. J. BAGOČIUS

«

Dr. C. Z Vezelis
LIETUVIS I'EPCTISTAB
Valandos: n u o 9 ryto iki 9 vak.
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
4719 SO. A S H L A N D A V E V U B
arti 47-toe Gatv4m.

JOSEPH C. W0L0N
Lietuvis Advokatas

29 SO. LA S A L L E S T R E E T
Lietuvis Gydytojas ir
K
a
m b a r i s 324
Tel. Central 6 390
Chirurgas
Vakarais
2911
W.
22-nd Street
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.
Tęl.
Rockvrell
6999
Rezidencija 10731 So. Michigan Av.
CHICAGO,
ILL.
Roseland, 111.
T e l e f o n a s rezidencijos Ir ofiso
P u l l m a n 342.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų
{{««»»•» »»•»»»•»» »»»•»»»•»••}{
iki 4; 6 iki 9 vakare.
Ned.
Telefonas P u l l m a n 49
9 iki 12.
- » » - • —
DR. W. A. MAJ0R
•»*»
GYDYTOJAS D 2
'
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michigan A v e .
Adynos 8:20 iki 9 išryto — 1 iki
2 po pietų — 6:80 iki 3:80 v a k a r e .
N e d ė l i o m i s n u o 10 iki 11 išryto |
GYDYTOJAS ir CHTRURGAS
...... ...,.
praneša, k a s j i s atidaro s a v o ofisą,
po n u m e r i u
4722 SOUT:: A « ! 1 . . « . Y 9 A V 1 I M I .
Chicago, 111.
Valandos: 9 išryto iki 8 v a k a r e ;
N e d ė l i o m i s 10 Išryto iki 1 po pietų.

DR. G. F.YATES

Dr,M.T.StrikoFis
LIETUVIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
1758 W . 47th Rt., Chicago, R1.
1757 W. 4 7 t h St., Chicago, UI.
Ofiso Telefonas Boulevard 1C0

PEARL QUEEN
KONCERTINOS
11114
^ * ^ ^ **T^ & I

Mokykis Kirpimo ir Deeigning
Vyriškų ir Moteriškų Aprodalų
Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus j u s žinovų į t r u m p ą
laika.
M e s turime didžiausius ir g e r i a u 
sius kirpimo designing Ir siuvimo
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e praktiš
ka patyrimą, k u o m e t j u s mokysitės
Elektros v a r o m o s m a š i n o s m ū s ų s i n vimob skyriuose.
J ų s esate užkvlečiaml aplankyti ir
pamatyti mūsų m o k y k l a bile laika —
diena ir vakarais ir gauti s p s c i j a l i i kai pigią kainą.
Petrenoa daromos pagal Jūsų miarą — bile stailės arba dydžio. Ir bi
le madų knygos,
M A S T E R DKSIGJTDYG 8CHOOL
J. F . Kasnicka, Perdėtinia
Persikraustė iš 118 N. LaSalle S t
į 190 N. State g a t v ę ; k a m p a s Laką
gatves. 4 lubos.

...$2,050,230.54

$706,872.19
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- Dr. A. K. RUTKAUSKAS

.

NET GAIN

Chas. H. B r a n d t
H e r m a n L. B a r n e s T h e o p h i l u s Schmid
George Dalenberg

S~

—IS

JANUARY 2, 1918—DEPOSITS....$1,112,666.48
MAKOH
4, 1919—DEPOSITS.... 1,819,538.67

A s a W i e r s e m a , President
George Dalenberg, V i c e - P r e s i d e n t

Tedą Bilas T i s u o s e T e i s m a o s s
Ofisas D l d m i e s t y j :
• • W . WASHUrGTON S T R E S T
Kambarin 499
Tel. Centrai 6474
Ofisas ant Bridgeporto
Gyeeutmas, 8 1 3 W. S M B t
Tel. Tards 4 I S 1

3307 AUBURN AVE.

i VAN SIPMA BROS. |

I

ADVOKATAS

Taipgi dides
ne dali grablų
patys dirbame.

P h o n e D r o v e r 41 l t

<• • ^ » w » • • • ^ ^ J B

|V. W. RUTKAUSKAS

GRABORIUS

GELIŲ |
KAPINES

Į KIMBARK STATE BANK j

I

• N

LIETUVIS

P. S. Mano laiškas apie A.
T. L. delegatų: kun. Dobužio
ir Pakšto *' diplomatiškų' 9 vei
kimų sukėlė daug bergždžių
ginčų.Dabar jiedu rezignavo iš
Nereikia veitis su savim.
diplomatų; kožnas pasirinko
sau tikrų amatų: Pakštas pri Galima gauti kasdieną ties
stojo prie amerikoniškų pirk
lių, ir nuvažiavo su jais į pat vartais įeinant į kapines.
, Rezoliucija.
Lietuvų "business'ų" daryti,
Katalikų Vienybės Centro o kun. Dobužis pasidavė už de
: SHiimiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiie
susirinkimas, laikytas vasario
11 d., 1919 m., Dievo Apveiz- Lietuvių Tarybos ir Tarybų
dos parap. svetainėje, Chica- Pildomojo Komiteto, todėl:
|
LAIKRODININKAI
f
go, 111., plačiai apsvarstęs vi
Užreiškė, kad jokia draugi S . A U K S I N I N K A I ir O P T I K A I
P i l n a m e p a s i r i n k i m e laikrodė
suotino Seimo šaukimo klau ja, priklausanti prie Katalikų
liai, laikrodžiai ir a u k s i 
simų sutarė, kad: 1) nematy Vienybės, nedalyvaus šiame
niai daiktai
damas tokių svarbių naujų seime ir pataria kitoms drau I 11110 MICHIGAN AVE. I
reikalų, kuriems verta butų gijoms taippat nedalyvauti.
ROSELAND, ILL.
išleisti keliasdešimtys tūks
Visokie p a t a i s y m a i p a s m o s
M. Mažeika, pirm.
spccijaliŠkumas.
tančių dolierių seimo beorga' Pr. Zdankus, rast.
TimiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimimi?
nizuojant; 2) nematydamas
Nereikia daug aiškinti. Li
tam tikro visuomenės upo ir
3) nujausdamas didelį reikale beralai skelbia, kad katalikų REIKALAUJAMA MAINIERIŲ IR KROVĖJŲ.
inicijatyvos ir stiprios akcijos visuomenė remia jų seimų.
Geri n a m a i su geru v a n d e n i u ir
Jie kitaip ir negali skelbti. elektros šviesomis; pigi randa, dide
iš pusės Amerikos Lietuvių
li daržai, gera g a n y k l a dykai, galima
Tarybos ir Pildomojo Komite Žinoma, jie nepaišys organi laikyti karves, kiaules ir vištas. Ge
to Lietuvos laisvės reikalais zuotų katalikių protestų ir to- ras k a m b a r y s ir valgis n e v e d u s i e m s
žmonėms.
ir ypač organizavime karinin liaus, be jokios gėdos, skelbs Mūsų m a i n o s dirba kasdiena. Mes
kų burių visur po koloni tų patį, buk katalikų visuo*- turime abi "drift" ir "shaft" mainas,
nrenė (ypač Chicagoje) remia su 3 % pėdų iki o pėdų anglių.
jas;
Mes
nemokame
transportacijos.
jų seimų ir gana. Bet lietuvių Mes turime visko, priviliojimui gerų
Susirinkimas pasisako prieš
v y r ų — g e r o s darbo ir g y v e n i m o sąly
visuomenė
mato
kame
daly
gos,
ir m e s n e n o r i m e tokios klesos
šaukimų dabartinių
laiku
žmonių,
kurie pori mokėti transportavisuotino Politiško Seimo I r kas. Draugijos, teisybę apkai- cijų.
Del platesnių informacijų atsišau
išreiškia pageidavimų, kad nuojančios ir principų prisi
kite
arba rašykite:
Amerikos Lietuvių Tarybų pa laikančios, be abejonės, at
New River Company,
imtų į savo rankas vedimų vi šauks savo įgaliojimus. Tai
MACDONALD, W. VA.
butų
žingsnis
pirmyn.
Te
sų svarbiųjų šio momento rei
ANT PARDAVIMO
kalų, kaip antai: organizavimų gul seimuoja sau liberalai, bet
4 lotai pigiai po 25x125 pėdas, 2 blo
karininkų, pristatymų Lietu lai Lietuvai ir jos reikalams kai
o 111-tos g a t v ė j kary linijos ir
Tegul tik nekalba Roekn u Island
stoties, Morgan Parke.
vai maisto ir-drabužių, gami nekenkia.
Atsišaukite:
nimų rezoliucijų,
protestų, visuomenės balsu, visų Ameri
J o s e p h Becker,
reikalingų veikimų į alijantų kos lietuvių balsu, be visų lie 11158 Sawyer
Ave.,
Chicago, 111.
tuvių sutikimo.
valdžias ir-1, t.
mūrinis n a m a s a n t tri
Katalikų Vienybės Centro jų Parsiduoda
M. Mažeika, pirm.
augučių, k a i n a labai pigi, del
platesnių žinių kreipkitės p a s savi
Pr. Zdankus, rast.
raštininkas,
ninką.
Pr. Zdankus.
941 \V. 34 Str. Chicago, UI.
Prie Katalikų Vienybės pri
klauso keletas desėtkų tikrai
katalikiškų draugijų, kuriu- ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllUtž
nariai yra pilnai tautiškai su
sipratę. Kitokie neprileistų
draugijoms įstoti į Katalikų
Vienybę. Taigi ši, nuolat au
108th & MICHIGAN A V E .
S
ganti ir stiprėjanti organiza I
cija, kuri orijentuojas nuta
rimais savo augsčiausio auto
=
riteto, Amerikos Lietuvių Ta s
Čionai galima pirkti Pergalės Laisvės Paskolas, parybos, kuri ignoruoja ir ne
pritaria liberalų šaukiamam s tarnavimas kogeriausias.
seimui Chicagoje birželio 9, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
10 ir 11 d., vėl, gegužio 13 d.,
išnešė kitų rezoliucijų, kurią
žemiau paduodu.
11106-08 MICHIGAN AVENUE
L. R. Katalikų Vienybės
Centro susirinkimas, laikytas Keport at the elose of business on March 4,1919, as made to
gegužio 13 d., 1919 m., Dievo
the Auditor of Public Accounts of the State of IllinoisApveizdos parap. svetainėje
RESOURCES
LIABILITIES
Loans
a
n
d
D
i
s
c
o
u
n
t
s
.
.
.
$839,517.93
vienbalsiai išnešė sekančių re
U. S. B o n d s and
Capital Stock Paid in $ 200,000.00
zoliucijų :
Certificates
^424,607.56
Surplus F u n d
10,000.00

K-

D a b a r yra patvirtintos ir varto liiiiHiiiiiiiuiiiJffiimiiiiiuimiimimtiiii
j a m o s d a u g u m o s lietuvių, kuria gra- Resid. 9S8 So. Asrland Blv. Chicago
Telefonas H a y m a r k ę t 2644
jija koncertina ir augštai r e k o m e n 
duojama kaipo geriausia koncertina
padaryta Suvienytose Valstijose Amerike.
Mes g a l i m e jas parūpinti
Rusas gydytojas ir chirurgas
a u g š t o arba ž e m o tono.
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
R e i k a l a u k i t e katalogo, kurį išsiun
Vaikų ir visų ihroniškų ligų
č i a m e dykai.
Ofisas: S S 54 So. Halsted S t , Chicago
Talefoaas Drover 9694
VALANDAS:
1 0 — 1 1 ryto 1—I po
Chicago, UI.
1640 W . 4 7 t h S t ,
••
mmmmm platu 7—1 v a k . , N e d ė l i o m i s 1 9 — 1 2 d.
llllllilIlIlIlIlilIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilHO

DRi !• Ai ROTH,

6E0R6I & VITAK MUSIC60.

Penktadienis,

DRAUGAS

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

I CHICAGOS LIETUVIUS

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ,
CHICAGOS JAUNUMAS
JUDA.

drauge žaisti, mokinties. Šv.
Kryžiaus parapijinės mokyk
los sumanymas ištikro yra
labai naudingas. Patartina ir
visoms parapijinėms mokyk
loms sekti šį Town of Lake'iečių sumanymą. Ateityje šios
Aliumnų draugijos bus stip
rus sulai ir mūsų kultūrinia
me gyvenime.
Ateityje ruošiuos daugiau
parašyti apie Aliumnų drau
gijos organizavimą prie Šv.
Kryžiaus mokyklos.
Korespondentas.

skyrius. Katalikai veikėjai,
nelaukite ilgiaus ir tverkite
skyrių savo kolonijoje. Parei
kalavus, konstitucijas gausite
iš centro raštininko.
Katalikų Vienybės Centro
raštininkas,
Pr. Zdankus.
1529 So. 50-th Ave.
Cicero, 111.

geg.

1919

/

> " • !

Penktadienis, gegužės 30 d.
Prisiartino brangi šventė —
Ferdinandas Gabinas.
Kapinių Lankymo Diena (DeCliicagos jaunimas
juda.
Šeštadioris, gegužės 31 d., coration Day). Šimtai, tūks Kur neik, kur neklausyk, * vi
Šv. Petronėlė Anielė (Angelą). tančiai lietuvių^važiuoja į pa sur tik ir kalba apie L. Vyčių
irk
Į — o — < * — — # — # Į
maldas Šv. Kazimiero kapine- Cliicagos Apskričio pikniką,
t
4svV
NAUJAS MOKYKLŲ SUPE sna; atlankyti kapus ir pasi kuris įvyks 8 d. birželio. Nat
I
melsti už mirusius giminės ir ional G rovė (Tautiškas dar
RINTENDENTAS
•*V
pažįstamus.
CHICAGOJE.
žas), kur piknikas bus, šįmet
•
•
•
PIANO MOKYTOJA
Labdaringoji Sąjunga kasmet visai kitaip atrodo, negu pra
Išnaujo teismai turės daug toje dienoje Šv. Kazimiero eitais metais. Viskas padidin
4515 So. Wood S t.
KATALIKŲ VIENYBĖ
darbo.
kapinėse renka aukas našlai ta, pagerinta. Šokiam s paviljo
Duoda lekcijas skambinimo pia
AUGA.
nu
pagal sutartį.
čių ir senelių prieglaudai. To nas ištaisytas; vienas žingsnis
«
Naujas skyrius.
Majoro Thompsono paskirti dėl vardu nelaimingų našlai —saldinio bei gaivinančio gė
mokyklų tarybon nauji nariai čių ir senelių, kurie vargsta rimo stotis; du žingsniu —
L. R. Katalikų Vienybė au
Užėmė savo ofisus ir ėmė pil svetimtaučių prieglaudose, at restauracija. Priešais rengia
a*. ~- ~*
ga. Bridgeporte, Šv. Jurgio
dyti priedermes.
siliepiu į lietuvių visuomene mas piečius žaislėms. Čia' ir
'ttj
t(
Jie
turi
Rau
par., susitvėrė naujas skyrius.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
Užvakar nauja taryba paėmė paremti savo aukomis tą lab programas bus išpildytas. Dai
Valdybon pateko: Pr. Vaicedoną Eilę" ant
CHIRURGAS,
nuo senosios tarybos visus daringą darbą.
nuos Apskričio ir kuopų cho
kauskas-pirmininkas, S. Aus8259 So. Ralstcii St.,
viršaus. Jų rei
Tikiu, kad lietuvių visuo rai. Bus*ko paklausyti! Komi
reikalus ir tuojaus pasirinko
Chicago,
111.
tynas-raštininkas. Kitų valdy
kalaukite užtat
menė užjaus tą sunkų ir pra sija sušilus dirba, kad tik vis
naujus viršininkus.
Gydo visokias ligas moterų
bos narių dar neteko patirti.
kad juos galima il
kilnų
darl>ą
ir
parems
savo
ką
kuopuikiausiai
surengus.
ir vaikų.
Peter A. Mortenson išrink
Yra žinoma, kad visa valdy
giausia nešioti, o tuoRestauracijon renkamos ga
Priėmimo Valandos nuo 9 ryto
tas mokyklų superintendentu aukomis.
ba veikli. Valdybai vairų lai
iki 12; 3 iki 9.
Nedėliomis:
A. Nausėda.
mi galima sutaupyti
biausios vytės-šeimininkės, pa
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6
su $1L\(M)0 algos per metus.
kant,
draugijoms
irenties,
ga
v. iki 8 v. «
L. S. Centro pirm. tarnautojos ir patarnautojai.
pinigus.
Sekretoriumi išrinktas A. II.
lima
tikėties,
kad
BridgepprJų bus daugiau 50. Mat tiki
Miller.
masi sulaukti svečių netik iš to skyrius, visus pralenks. Šis
NORĖJO
PASIDARYTI
Biznio manadžeriu Ch. J.
Goodrich "Hi-Press" čebatai yra padaryti
visos Cbicagos, bet ir iš Chi- skyrius iš eilė s skaitysis IVGALĄ.
Forsher^.
cago Heiglits, Gary ir Indiana tas.
geresniu būdu—jie nepratruks nei nusilups,
Advokatu — YVilliam A.
Vietoje to atsidūrė policijos Harbor, Ind. ir iš kitur. ChiKą dabar pasakys kitos ko
užtad, kad jie yra SULIETI IŠ VIENO ŠMO
Bither.
v
cagiečiams
patartina
tikietus
nuovadon.
lonijos? Bridgeportas, turėda
Visi iš, ink t i keturiems me
TO. Jų padus nekuomet nereikia taisyti, ne
išanksto nusipirkti, kad ne
mas ir Susivienijimą pašonė
tams.
šiojasi kaip geležis.
reiktų
pusvalandžio
stovėti
Aii£ust Blum, prūsas, nus
je, sutvėrė skyrių. Mat, Bridge
Susirinkime buvo ir sena
eilėje ir iš toliau atvykusiems portas daug nukentėjo nuo
sis mokyklų superintendentą^ prendė pasidaryti #alą. Tas
svečiams trukdyti inėjimą.
visokių suiručių. J i s pamatė,
Charles E. Cbadsey, kurį ( se klausimas yra svarbus, tad >.r
Dešimts tūkstančių mainierių šioj šalyj juos
Rengimo
Komisijos
narys.
Blum
užimančiai
apie
jį
pal
kad, norint apsaugoti savo at
noji taryba buvo parsikvietunešioja ir būtinai reikalauja Goodrich "HiSmetonos gerai pritaikinti akiniai
eitį, rerkia stipriai susivieny bus palengvinimu del Jūsų aklu
si iš Detroito ir paskyrusi jam vojo.
Press." Jie nekainuoja daugiau negu kiti
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
Nuėjo, jis Madison gatve ir ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJI ti katalikiškoje-tautiškoj or dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
metinės ai uos $18,000.
kuomet skaitai ar siuvi ar ra
čebatai. 40,000 k r a u t u v n i n k ų j u o s p a r d u o d a .
Vieny vą,
Cliadsey protestavo prieš atsistojo ant tilto, po kuriuo NES MOKYKLOS ALIUM- ganizacijoj—Katalikų
gai, tai tuomet yra ženklas, kad
NŲ DR-JA.
Jums akinių. Mano 15 metų
bėje. Bridgeportas tai ir pa reikia
rinkimą naujo superintenden kunkuliuoja upės Chicago van
patyrimas priduos Jums geriausią
!.
darė. Reikėtų gerb. klebo patarnavimą už prieinamą kainą
to. Pasakė, kad superinten duo.
Šv. Kryžiaus
parapijinė nams ir veikėjams kitų kolo net taip žemai net iki $S.tt.
TI.IE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY
dento vietą jis turįs užėmęs.
Blumui kažkodėl pasidarė
JOHN SMETANA
mokykla auga ir bujoja, ir ne
The City of Goodrich—AKTON, OHIO
Bet jo nepaklausyta.
baisu. Jis šoksiąs upėn, gi jei ša gražius vaisius. Mokini ų nijų subrusti ir sutverti Ka
Akiu; Specijalistas
talikių Vienybės skyrius savo
Senoji taryba nesipriešino nenuskosiąs, tai kas gali iš to
skaičius siekia jau arti aš kolonijose. Tuo mes apsaugosi 1801 S. Ashland Av. Chicaco
n'aujajai, kuomet pastaroji už
Egzaminas suteikiamas dykai.
išeiti. Tik daugiau vargo.
tuonių
šimtų.
Sekančiuose
Kampas 18-tos gatvės.
me
savo
tautą
ir
Bažnyčią.
ėmė savo vietas. Atmaina į8-Cios
lubos virš P l a t f o aptlekos.
Kad veikiau pabaigti savo metuose mokinių skaieius ža Reikalaukite konstitucijos iš
vyko )>e jokio trukšmo.
Kam bari» 14. 15. 16, 17 ir 18
da žymiai padidėti ir daug centro raštininko.
Tėmykite j mano parašą.
"mizerną'
gyvenimą,
Blum
Bet senoji taryba ir senasis
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S
naujų
naudingų
permainų
ža
vai. vakare. Nedėlioj nuo S vai
superintendentas
nusprendė pasitraukė nuo tilto. Xuėjo arPer
klaida
buvo
pranešta,
da
įvykti
mokyklos
surėdyme.
rvfn iki 1? vtOnndai <li*na
nepasiduoti. Pasakė, kad visą timon vaistinėn ir nusipirko Mūsų nenuilstantis mokyklos kad palaiminimas nuo Cbica
kokių tai nuodų. Ir su tais
reikalą pavesią teismui
kapelionas
ir prižiūrėtojas gos arkivyskupo jau gautas. K"** * »»»»'
nuėjo vėl ant tilto.
Išnaujo prasidės bylos ir
kun. Norbertas Pakalnis ;r Tai buvd gautas patvirtinimas
Tenai
jis
jau
mėgino
prary
viešųjų pinigų eikvojimas. (Ji
kiti mokyklos nariai deda vi organizacijos. Palaiminimą biti
nuodus
ir
šokti
upėn,
tik
kas iš tokios tvarkos pačioje
Lietuvis Advokatas
sas savo pastangas, kad tik le kurią dieną gausime.
staiga
atsiminė,
kad
kišeniuj
>
mokyklų vedimo sistemoje, jei
Attorney at Law
viską kuogeriausiai sutaisius.
Gal niekad taip mums, ka
turįs
200
dol.
105 W Monroe, Oor. Clark St.
superintendentai
mainomi,
Šiais laikais daug kalbama talikams, neparodė reikalas Room 1207,
Tel. Central 820
Tad pinigus išsiėmė iš kikaip kam tinkama.
CHICAGO. 11JJNOI8
« nt Town of Lake apie šv. arčiaus susirišti, sueiti į stip
šeniaiis ir ėmė juos bučiuoti,
Gjs.:
8111 So. Halsted Street
Ivyžiaus parapijinės mokyk rią vienybę, būtent Katalikų
turbūt,
su
atsisveikinimo
min
Telefoną* Yards 2300
PERGALĖS PASKOLOS
los Aliumnų Draugijėlę. To Vienybę, kaip dabar. Šita or
%•»» • » » » « » • ' » » » » « • • » '
SURINKTA $312,191,642. timi.
kia draugija jau gyvuoja mūsų ganizacija mes galime pasiti
Tuo metu ant tilto pasisuko mokykloje, bet dabar mano kėti, ja gali pasitikėti mūsų
Tiek surinkta 7-tam federa- poliemonas Scliulz ir pamatė ma išnaujo ją sutvarkyti ant tėvynė, Lietuva ir katalikų
Afe, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
liam distrikte.
tą visą komediją. Prisiartinęs tvirtesnių pamatų ir mūsų Bažnyčia. Liberalai-laisvamaA5 labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija nevirinimas pilvelio, nuslabuėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir
jis prie Blumo paklausė:
veikėjai sukaitę
darbuojasi niai, vadindamiesi tautinin
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
Tai vienų moterių darbas.
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigaih'jas visoie Ameri
" K a s per idėja bučiuoti ir ant šio projekto. Man teko kais, nepasitiki Lietuvos val
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Tiek Dėdei Šamui septintajam dėstyti čia p i n i g u s ? *
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
girdėti, kad Aliumnų Drau džia ir jie savo veikia. Lietu
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
federaliam distrikte surinko
"Kinu žudyties, tad su pi giją žydama padalyti į ketu- va jais nepasitikės. Dabar jie
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
vienų moterių paskolos orga nigais atsisveikinu", atsakė
Kraujas išsivalė. Nervai,ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
rius skyrius. Į pirmą skyrių ardo veikiamą tėvynei darbą.
matizmas pranvko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
nizacija.
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavau kas sa
Blum. " M a n rodosi, kad nuo priklausys tie mokiniai, kurie Šmeižia ir juodina mūsų gerb.
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
Tik vienam Cook pavieto iš dai palengva veiks, gi priger
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
neapykantą.
baigia mokyklą, tai yra aš veikėjus, sėja
smagiai
ir
esu
linksmas
ir
1000
sykių
dėkoju
Salutarai
mylistų getos sumos motervs surinko ti užims laiko. Tad pirm visaradėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras:
tunto skyriaus mokiniai; į Pasiėmė sau širdin už obalsį:
arti 69 milijonus dolierių.
ko noriu upėn įmesti savo pi anirą skyrių žadama priimti Kad ir Lietuva pražus, bile
SALI TARAS,
UHEMICAL INSTITETION J. Baltrenas, Prof.,
Reiškia, moterys buvusioje nigus".
tuos, kurie baigė mūsų mo laisvamanybė laimės,
1707 So. Halsted St.,
Telephone Canal 0417,
Chicago, IU.
paskoloje žymiai pasidarbavo.
"Žudytiesf!" atsiliepė po kyklą ir neina į jokią kitą į Jie tai daro per rengimą sa
Vyriausybė už tatai moterims liemonas. " T u r b ū t esi durnius, mokyklą; trečią skyrių suda vo seimą. Jie paniekina kata
duoda kreditą.
jei nori taip d a r y t i " , pasakė rys high schooPių mokiniai, likų visuomenę, sakydami, kad
ESP?
poliemonas ir pašaukė polici baigiusieji Šv. Kryžiaus pa ji remia jų seimą. Desėtkai
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE
BOMBOS PLYŠIMAS IŠjos vežimą.
rapijinę mokyklą ir į ketvirtą draugijų, priklausančių prie
TRUŠKINO NAMŲ
Policijos nuovadoje pasiro skyrių galės prigulėti tik tie, Katalikų Vienybės per Cen
LANGUS.
dė, kad Blum nėra kvailas. Jis kurie eina universitetus. To tro susirinkimus (vas. 11 d.
nėra registravęsis kaipo sve kios draugijos tikslas aiškus. ir geg. 13 d., 1919 m. Dievo
Po num. 49o7 \Yabash ave. timšalis priešininkas. Jis ki- J i stengsis sutraukti į krūvą Apveizdos svetainėje, Chicago
ties namais plyšo pamesta tuomet snklastaves "ąuestion- visus, kurie gavo pradinį iš 111.) išnešė rezoliucijas protes
bomba. Visuose apartamenti- naire'ą".
auklėjimą šioje mokykloje, tuojančias prieš 'šį liberalų
Vienybės
niuose namuose
ištruškinta
Blum pavestas teisdarystės idant tokiuo būdu palaikyti seimą. Katalikų
langų stiklai.
P6ARL QUEEN KONCERTINA
tarp savęs dvasinius ir drau skyriai, kaip I-mas ir II-ras,
departamentui.
irgi
išnešė
rezoliucijas
prieš
Tuose namuose gyvena nigiškus ryšius ir tuo pačiu lai
genai.
GOLFO LAUKAS BUS IŠ ku gelbėti tai brangiai mo šį seimą. Lai liberalai dabar
Musę krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
kyklai, kuri suteikė taip svar pamato ir nedrįsta sakyti,
DALINTAS Į LOTUS
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
EŽERE ATRASTA NEŽINO
bų pamatinį išauklėjimą. Vi skelbti, kad katalikų visuome
NA^MS.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso^ darbams yra naujau
MOS MOTERIŠKĖS
sos didesnės
svetimtaučių nę remia jų seimą.
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubiLAVONAS.
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Taigi katalikai, matote bū
Windsor Park golfo laukas, mokyklos Amerikoje turi akoncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirgyvavęs per 20 praeitų metų liumnių draugijas, kurios be tiną reikalą rišties į Katalikų
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Iš ežero ties Grace gatve parduotas. Turėjo 80 akrų veik visuomet
pasekmingai Vienybę. J u o stipresni busi
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
policija ištraukė nepažįstamos plotą. Visa ta žemė bus pada gyvuoja. Buvimas
me,
tuo
rėčiaus
teišdrįs
kokie
drauge
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
moteriškės lavoną.
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
stipriai liberalai-laisvamaniai, ar tam
linta į lotus, gi šitie parduo vienoje mokykloje
Apsitaisiusi juodais drabu- dami žmonėms.
jungia žmones į vieną krūvą. panašus gaivalai, skleisti gan
žiais. Burna apdraskyta.
Ant golfo lauko trumpu lai- Kaip malonu susitikti draugą, dus apie mus. Iš trijų neabe
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL,
Lavonas randasi lavoninėj ku išdygs namai, naujas gy su kurio teko kadaisia*ant vie jotinų katalikiškų .draugijų
Telefonas: DROVER 7309
po num. 4041 Broadway.
jvenimas.
no mokyklos suolo sėdėti, gali susidaryti, arba susitverti

P-li E. G, MAKAR

Reikalaukite
Goodrich Cebatu

DR. J. KŪLIS

SERGĖKITE SAVO AKIS,

GOODRICH

"HI-PRESS
RUBBER FOOTWi:AM.

F. P. BRADCHULIS

••••••••••••••iHHNBiiaHMaiaia)

Biznieriai garsinkites "Drauge".

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0

Steponas P.

Kazlawski

