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Daugel miestuose vidu
nakčiu pamesta bombos
Philadelphijoj apgriauta viena
klebonija
APGRIAUTA GENERALIO Vienas bombininkas sudrasky
tas.
PROKURORO NAMAI
WASHINGTONE.
Vienas vyras, kurs padėjo
bombą ties Palmerio namais,
Pasikėsinta prieš miestu ma nuo bombos sprogimo sudras
jorus, teisėjus ir fabri
kytas l skutus. Policija spė
ja, kad bomba turėjo sprogti
kantus.
jo rankose. Regis, nesuspėjo
Washington, bįrž. 3. — Pra jis jos padėti skiriamon vie
eitą naktį visoj šalyj norėta iš- ton.
naujo pravesti platus bombiAplinkiniai ties prokuroro
ninku suokalbis. Vienu ir tuo rezidencija namai smarkiai su
pačiu laiku daugel miestuose purtyta plyšimo metu.
pamesta bombos. Sprogdamos
Žuvusio bombininko sudras
bombos nepalietė tų, kam bu kytuose drabužiuose atrasta
vo skiriamos. Tik apgriauta radikališku raštu.
namai, pergazdinta žmonės.
Federaliai agentai tuojaus
Apie
vidunaktį
pamesta pakilo darban su visu atsidė
bombos palei namus:
jimu visuose didesniuose mies
A. Mitchell Palmer, S. V. tuose, intariamieji raudonieji
generalio prokuroro, YVash- areštuojami.
ingtone. Bombininkas žuvo.
Palmer su šeimyna nepalies
CHICAGOJE IEŠKOMA
tas. Kaip žinoma, Palmei: yra
ANARCHISTŲ.
atsisakęs paliuosuoti iš kalė
jimo sooijaiistų vadą Debsą.
Šiandie visas Chicago kaip
Be to, Palmer ėmėsi aštrios su šluota šluojamas. Bendrai
kovo? prieš nerimaujančius ša prieš radikalius gaivalus vei
lyje radikalus.
kia kaip federaliai agentai,
Teisėjo Ch. C. Xott, Jr., taip vietos policija.
New Yorko mieste. Bomba
Suimta ir imta išklausinėti
apgriovė teisėjo namus. Už bolševiku lvderis Alexander
mušta vienas žmogus, turbūt, Stotzlitskv. Tai rusas. J i s čia
pats bombininkas. Keli žmo atkeliavęs po antrosios revo
nės sužeista.
liucijos Rusijoje. Jis radikalu
Miesto Clevelando majoro rateliuose yra žinomas ne tik
Davis. Namai apgriauta, bet čia, bet ir Ne\v Yorke.
niekas nesužeista. Davis kovoKaip Stotzlitskv, taip kiti
jo prieš riaušininkus gegužės radikalai čia ir kitur agitavo
1 dienoje.
už Dėbso paliuosavimą. Jie
Municipalio teisėjo JTayden tvirtina, kad jei Dėbso negali
Bostone. Rezidencija apgriau ma paTiuosuoti gražumu, rei
kia, girdi,' tą padaryti spė
ta. Niekas nesužeista.
S. V. distriktinio teisėjo komis.
Tbompson Pittsburgbe, Pa.
RIAUŠĖS WINNIPEGE.
Teisėjo ir pašaliniai namai ap
griauta. Niekas nesužeista.
Streikininkai susiremia su
Šilko
fabrikanto
Max
policija.
Gold'o Paterson, N. J. Rezi
dencija apgriauta.
Winnipeg, Canada, birž. 3.
Valstijos Mass. leui-laturos
Per dvi su viršum savai t i čia
atstovo Po\vers, Ne\vtonville,
seka
generalis
darbininku
Mass. Namai apgriauta.
streikas. Ir visas laikas strei
Fabrikanto Louis Jajiekv,
kas ėjo ramiai.
Pbiladel plii joje. Namai apTik vakar pakilo riaušės,
griauta.
kuomet streikininkai ėmė paBe to, pamesta dvi bombos roduoti gatvėmis, paskui mė
ties Dievo Motinos bažnyčios gino ineiti Prekybos Tarybos
klebonija Philadelphijoj, Pa bustam
daryta nuostoliu. Bet niekas
Jiems ten kelią pastojo po
nesužeista.
licija su detektivais. Įvyko su
Bombos padėta vienu laiku. sirėmimas.

VARGIAI KAS BUS AIRI
JOS LAISVĖS REI
KALAIS.

opero&imo m o t u

ji b u v o

jam namu augate.

antra-

GRACIJOS KOMISIJONIERIŲ.

l NDER THE

NETEISINGOS ŽINIOS
APIE AMERIKONIŠ
KUS KAREIVIUS.

Bus paklabinta taikos kon
Washington, birz. 4. — An
dai sulig vokiškų laikraščių
ferencija.
paskelbtos žinios, kad netoli
Paryžius, birž. 4. — Ameri Coblenz nuo ekspliozijos turė
kos airiu atstovai čionai ilgas jo žūti apie 80 amerikoniškų
laikas darbavosi Airijo s lais kareivių, yra neteisingos.
Taip pranešė čia generolas
vės ir nepriklausomybės rei
kalais. Tu atstovų yra trys. Pershing savo raporte karės
Visi intekmingi. Jie čia susie departamentui.
jo su daugeliu taikos konfe
rencijos atstovų, išėmus Ang ALDERMANUI ATSAKYTA
PILIETYBĖ.
lijos atstovus. Žadėjo su jais
pasikalbėti ir Anglijos prem
Michigan City, Mich., birž.
jeras Lloyd George. Bet kad
tie atstovai pirmiau aplankė 4. Šitam mieste aldermanas
Airiją, tad premjeras atmainė Gustave Rieck nėra šalie s pi
savo žodį.
lietis. Jis norėjo gauti piliety
bės raštus, bet jam atsakyta.
Reikalaus paskirti komisiją.
Miesto taryba
pagaliaus
Tečiau visos jų pastangos nusprendė jį prašalinti iš ta
Airijos laisvės reikalais bai rybos. Bet tarybos nusprendi
giasi be pasekmių. Anglija mo nepatvirtino majoras.
nenori nei klausyti apie Airijos
nepriklausomybę. Prieš Ang
Airija turi gauti laisvę.
liją nepakelia balso kitų vieš
patijų atstovai taįkos kon
Amerikos airių
atstovai
ferencijoje.
tvirtina, kad Airija turi gau
Amerikos airių atstovai po ti laisvę. Kadangi jos žmonės
visų nepasisekimų pareikalavo savo laisvės reikale negali
taikos konferencijon priimti ir veikti, tą daro Amerikos airių
išklausyti kelis Airijo s atsto atstovai, katrie reprezentuoja
vus.
Bet Anglija atsisakė milijonus airių. Šituos atsto
duoti tiems atstovams pas- vus įgaliojo darbuoties tie
milijonai, kurių atstovai sa
portus.
Po šito nepavykimo du A- vam laike buvo suvažiavę Phi
merikos airių atstovu, sakoma, ladelphijoj. •*
Šiandie Airija yra pasiskel
iškeliauja namo. Palieka čia
tik vienas. Šis pasiryžęs ir to- bus neva respublika. Bet tik
ant rašto. Nes kaip ir buvus
liaus veikti.
J i s nusprendė kreipties tai Anglija tą šalį valdo. Iš pačių
kos konferencijon paskirti ko airių veikimo nieko nedaro.
misiją ištirti Airijos stovį ir
Nieka s nežino, kokius Ang
airių prispaudimą.
lija turi apsiskaitymus Airijos
Jei tas veikimas nepavyks, laisvės klausime. Gal ji tik
tuomet jis pareikalaus, kad išmėgina airių tautos stipru
pati Anglijos vyriausybė nu mą ir išlaikomybę. Gal Ang
skirtų komisiją, kurioje turė lija paskui pati duos Airijai
laisvę.
tų ineiti ir amerikonai.
BOLŠEVIKŲ PALIUOSUO
TAS UŽ $250,000.
Apsukriai pabėgo, nes butų
buvęs išnaujo suimtas.
New York, birž. 3. — Čio
nai garlaiviu Stockholm iš
bolševikiškos Rusijos sugryžo
Eitingon-Schild Co. direkto
rius, Motty Eitingon, kurs kituomet gyveno Maskvoje pa
minėtos firmos reikalais.
Pasprųsti jam iš bolševikiš
kos Rusijos atsiejo $250,000.
Tiek jis užmokėjo bolševikams
už paliuosavimą jo iš kalėji
mo.
Ir jei Eitingon paskui ne
būtų buvęs apsukriai pasprudęs iš Rusijos, išnaujo butų
buvęs suareštuotas ir nuo jo
butų buvę pareikalauta dar
milijono dolierių.

Su žymiais vyrais buvo kalė
Visos bombos padėta ir jos
jime.
NORI PRAŠALINTI IMMI

sprogo nuskirtu tuo paėiu lai
ku visur, tarpe 11:00 ir 12:00
naktį.
Tas reiškia, jog čia yra or
ganizuotas suokalbis. Ir jis
turi bu t platus. Nes pasikė
sinimai
atlikta
įvairiuose
miestuose.
Generalio prokuroro Palmerio šeimyna nepaliesta, nes
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PIRMOJI LAIDA

Eitingon, anot jo paties pa
sakojimo, buvo suareštuotas
Washington, birž. 3. — Pa perniai ir uždarytas kalėjikelta balsas už prašalinimą man Butirki, Maskvoje.
Kilis saloje immigracijos ko- Tuo metu tame kalėjime bol
misijonieriaus Howe, kurs an ševikai buvo laikę buvusį vi
dai dalyvavo
bolševikiškam dujinių reikalų ministerį Chvostovą, teisdarystės ministerį
susirinkime.
Ščeglpvitovą ir vidujinių rei
PIRKITE KARĖS TAUPY kalų ministerio pagelbininką
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.), Bileckį,

Bolševikai myli papirkimus.
Pasirodė, jog bolševikai ko
misarai labai myli papirki
mus. Kalėjimo viršininkai bol
ševikai Eitingonui pranešė,
jog jis už pinigus galįs but
paliuosuotas iš kalėjimo.
Lšpradžių nuo jo pareika
lauta pusės milijono rublių
(taip tariant $250,000). Bet
paskui bolševikai nusileido li
gi 100,000 rublių.
Tečiau
Eitingon
bijojo
jiems duoti pinigų. Nes jie ga
lėjo jį paliuosuoti prieš bolše
vikų valdžios norą. Tad butų
galėję išeiti dar blogiau.
Galų-gale Eitingon apsiėmė
tarties su pačios bolševikų val
džios atstovais. Pati valdžia
apsiėmė jį paliuosuoti. Bet išpradžių už tai pareikalavo
milijono rublių išsipirkimui.
Ant galo po ilgų tarybų su
tiko imti pusę milijono rub
lių. Tiek Eitingon išmokėjo
bolševikų valdžiai ir buvo pa
liuosuotas.
Pasiliuosavęs
nesiskubino
apleisti Maskvą. Bet jam bu
vo pranešta, kad bolševikai
permažai jį apkainavę ir todėl
tarėsi išnaujo suareštuoti, kad
išgauti daugiau pinigų.
Po šito Eitingon jau nieko
nelankęs. Bet kol apleidęs Ru
siją, dar daug išleidęs pinigų.
Visur buvę reikalingi papir
kimai.

ACT

METAI-V0L. IV.

O F M A R C H 3 , 1879.

AUSTRIJA NETENKA DI
DELIŲ ŽEMĖS PLOTŲ

No. 131

Pranešama, kad suomiai
paėmę Petrogradą

Paryžius, birž. 3. — Vakar
St. Germain'e talkininkai Aus
trijos atstovams padavė tai
kos sutartį. Bet ne visą. Nepaduota austrams militarinių,
atitaisymo, finansinių ir kaikurių dalių rubežių sąlygų.
Pastarosios sąlygos dar ne
paruoštos. Talkininkai jas pa
ruoš ir pristatys austrams
taip greitai, kaip tik bus gali
ma tas padaryti. Tuo tarpu
austrų atstovai turi progos
studijuoti paduotas jiems su NEPATVIRTINTA ŽINIA
NORVEGIJA ATSISAKO
tarties dalis.
REFTI TALKININ
APIE PETROGRADO
Austrams induota sutartis
KUS.
PUOLIMĄ.
panaši į induota vokiečiams
sutartį. Kaikuriose vietose iš
Sako, jį paėmę suomiai pade Pirmuti^ yra atsisakius Švei
reikšta žodis žodin, išėmus
carija.
dant estams.
vardus ir vietų pavadinimus.

George Washington pagamin
tas išplaukti

Austrija netenka Didelių teri
Parytas, birž. 4. — Norve
Copenhagen, birž. 4. — Estų
torijų.
ir suomių kariuomenės paėmė gijos Vjgfiausybė atsisakė blo
Šita taikos sutartimi Aus Petrogradą, anot nepatvirtin kuoti jg'kietijos rubežius, jei
trija paliekama viešpatija su G tos telegramos iš Vardoe, pas v o k i e č ^ j atsisakytų patvirtin
National ti tai! ™ sutartį, kaip to bu
milijonais ligi 7 milijonų gy kelbtos laikraštyj
vo klJL .4 talkininkai.
ventojų ir su 5 ligi G tūks Tidende.
Tali* inkai buvo klausę antančiu ketvirtainiu mvliu teLAIVAS GEORGE WASH- dai ir Šveicarijos uždaryti sar i tori jos.
vo rubežius nuo Vokietijos,
INGTON PARUOŠIA
Austrija sulig sutarties turi
jei pastaroji atsisakytų pat
pripažinti pilnai nepriklauso
MAS.
virtinti taikos sutartį.
mis viešpatijomis atskilusias
0
Bet
Šveicarija
pranešė.
jo"
Gal
veikiai
juo
iškeliaus
pre
nuo jos imperijos — Ungariji negalinti tą daryti kaipo
zidentas Wilsonas.
ją, Čeko-Slovakiją ir serbų
neutralė šalis.
-kroatų-slovėnų viešpatiją. Tai
Brest, birž. 4. — Garlaivis
visa atėmus Austrijai mažai
George Washington, kurimomi TVARKOS PRAVEDIMUI
kas pasilieka.
• •»:*'
BAVARIJOS SOCIJAToliaus Austrija
netenka prezidentas AVilsonas tris kar
LISTAI NORI VIE
sau specijalių teisių Europoje, tus atliko kelionę per AtlanNYBĖS.
demobilizuoja visas savo saus- tiką, jau paruošiamos kelio
žemio, vadens ir oro spėkas. nėn.
Muniche yra apie 20,000 be
Garlaivio kapitonui įsakyta,
Austrijos-Ungarijos kituomet
darbių.
žinoma imperija šiandie nebe kad po birželio 5 d. garlaivis
Munichas, Bavarija,
birž.
gyvuoja. Monarchija taippat. kas valanda butų pagamintas
3. — Aną dieną čia buvo suapleisti vietos uostą.
Vakar iišs čia
New Yorkan sirinkę visų politikinių partiFILIPINŲ SALOS REIKA
eia
išplaukė garlaivis Mount Ver-'A 1 atstovai. Nebuvo tik vienų
LAUJA NEPRIKLAU
non su G,000 amerikoniškos l | ) 0 , * e v i k ^ Susirinkimą sušauSOMYBĖS.
kariuomenės
k® socijalistinė valdžia. SociFilipinų senato pirmininkas
Išplaukė taippat ir laivu' jalistai taip nuvaldė šalį, kad
atnaujina reikalavimą.
Sibonay i r Orizaba. Kiekvie- \ betvarkei nesimato pabaigos.
Tad jie ir nusprendė sau tal
Washington, birž. 4. — Fi nam yra po 4,000 kareivių.
kon pasikviesti ir kitų parti
lipinų salų gyventojų ir val
jų žmones.
džios atstovai čia prieš kon
VOKIEČIAI MUŠASI SU
Susirinkime tartasi, kad kuogreso komitetą atnaujino rei
LENKAIS.
vei kiaus visoms partijoms su
kalavimą, kad toms saloms
butų pripažinta nepriklauso Paryžius, birž. 4. — 1,200 vo sivienyti ir bendrai veikti ša
mybė.
kiečių kareivių
iš rytinės lies gerovei.
Krikščionių demokratų par
Salų atstovams pirminin Prūsijos inėjo Suvalkų gukauja
senato
pirmininkas bernijon ties Grajevo ir už tijos atstovai pažymėjo, jog
Manuel Queson. Jis sakė, kad puolė lenkų kariuomenę.1 Bet sočijalištai turi gerus norus.
salos n0I "i gauti ne tik nepri lenkai tuojaus vokiečius įvei Jie pirmojon vieton stato ša
lies gerovę. Bet tuos savo no
klausomybę, bet ir savistoviai kė.
Tokių žinių iš Varšavos yra rus jie turėtų paremt darbais."
prigulėti prie tautų sąjungos.
Sakė, jei socijalistai nori
Čia daugelis nuomoniauja, gavę vietos lenkai.
Dar pažymima, kad vokie vienybės su krikščionių demokad saloms duoti nepriklauso
kratu
P a r t i J a ' k u r i Bavarijoje
mybę yra pavojinga. Nes tuo čiai panešę didelius n u o s t o - '
yra skaitlingiausia, tad ir šamet bile kaimynas
galėtų liūs.
lies valdžion turi but priimti
prie salų prisikabinti ir už
proporci jonai iai tos partijos
ZIMMERMANN KONFE
grobti.
atstovai.
RUOJA SU KAIZE
Toksai nuomoniavimas yra
Socijalistai raukėsi nugirdę
RIU.
be jokio pamato. Juk bile kai
teisybės teškimą jiems į akis.
mynas galėtų tą padaryti ir
Amerongen, Olandija, birž. Sutiko apie tą pagalvoti.
dabar. •
3. — Per dvi dieni čia su bu
Bedarbė vargina bavarus.
J u k nereiškia, kad nepri vusiu kaizeriu konferavo bu
klausomos salos pertrauktųBavarus . šiandie labjausia
vęs Vokietijos kanclieris Zimryšius su Suv. Valstijomis,
vargina bedarbė, paskui kurį
mermann.
kuomet įgytų nepriklausomy
seka skurdas. Bolševikai pra
bę. Nelaimės metu Suv. Val
DEZERTUOJA BOLŠEVIKŲ platino kaip čionai, taip kitur
stijos visuomet galėtų gelbėti
anarchiją, kurią nelengva pa
KAREIVIAI.
saloms.
naikinti.
"V

V •

Archangelskas, birž. 3. —
NETIKRŲ PINIGŲ
Šiame fronte rusų bolševikų
RUSIJOJE.
kareivių eilės retėja. Nes kas
* Paryžius, birž. 4. — Bolše dien tų kareivių žymUs skait
vikiškoj Rusijoj platinami ne lius atbėga talkininkų pusėn
tikri S. Valstijų ir Prancū ir šitiems pasiduoda.
zijos banknotai. Bolševikams
neužtenka nuosavų "bumaž- PIRKITE KARĖS TAUPY

Tik vienam Muniche yra apie 20,000 bedarbių. Vargas
su dirbtuvėmis ir su lauko
darbais.
Bavarijos armija
veikiai
bus paleista. Vietoje anos jau
organizuojama nauja kariuo
menė iš laisvanorių. Tai bus

ku".

Šalies a p s a u g o s

PILNA

MO 2 ENK LĖLIUS (W.S.S.).

kariuomenė.

Trečiadienis, birželis 4, 1919
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laisvamanių terlynės, su jais
pasiliks. Naujai partijai išdyg
ti nėra paniato, nesiranda jai
nei vadų.

Villa ir Meksiko.

Suvienytų Valstijų spauda
kitaip nešneka apie Vilią,
kaip tik tiek, kad jis yra
ži
L I E T I V I r K A T A L I K Ų D I E N R A Š T I S žmogžudys. Žmogžudžiai,
noma, neturi ir negali valdyti
viešpatijų. Teeiaus iš tų pa
E i n a kasdieną Išskyros mtlėltltenius.
rėdymų, kuriuos Villa pas
P K E M UEKATOS KAINA:
Metams
S">.im
kelbė, apgarsinęs naują Mek
Jftisei Metų
$3.00
respubliką,
nežymu
P r e n u m e r a t a mokasi iškulno. Lai sikos
k a s skaitosi nuo užsirušymo dienos ne žmogžudžio kraugeringas tam
n u o N a u j u Metu. Norint permainyti
adresą v i s a d a reikia prisiųsti ir senas sumas, o matosi politiškas pro
adresas. Pinigai geriausia siusti išper- tas.
kant krasoje ar exprese "Money Order"
Generolas Angeles, tapęs
arba įdedant pinigus i registruotą
prezidentu Vilios sudarytoje
laišką.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. respublikoje, neišrodo žmo
gum iš galvažudžių rųšies. Jis
1800 W. 46th St., Chieago,
buvo Prancūzijos
ekspertu
T e l e f o n a s McKiuley 6 1 1 1
ginklams priimti iš Amerikos
dirbtuvių. (Jai ne visai be pa
matų šnekama, kad ir Caranzos generolas Obregon neve
šias savo kareivių prieš Vilią.

"DRAUGAS"

Ar išdygs nauja
partija?

I

dėsis l
Suprantama,
tautininkailaisvamaniai mėgins juos pa
sigauti ir savąjin laisvamany
bės
vežimėliu pasikinkyti.
Slinku įtikėti, kad neaiškus
katalikai duosis taip save už
nosies vedžiotis. Tautininkų
1
lyderiai šiuos žodžiu* rašanėiam nesykį išreiškė baimės,
kad jie neįstengs " su valdyt į"
-tų elementų, kurie už seimą
.agitavo. Jie prisibijojo, kad
;tieji "demagogiški v a d u k a i "
gali pradėti šokti ne sulyg jų
jnuzikos ir stirna užvaldyti.
."Užtad jie kalbino kataliku
veikėjus prie seimo prisidėti,
"kad tuos " v a d u k u s " but ga
lioną " suvaldyti."
Gali būti, kad tarp laisva
manių ir katalikaujanėių va
dukų seime skylimo neapsireikš. Bet pavojus kaip buvo,
taip bus.
Ne visi seimininkai sutilps
į laisvamanių partiją. Partija,
nauja partija, lengvai išdygtų,
tik bėda, kad joj nėra galvos,
išmanančių žmonių. Kad tau
tiškieji laisvamaniai galėtų
nuo katalikybės dar

visiškai

neatitolusius žmones pas save
palaikyti, jiems reikės ir tak
tą ir obalsius keisti. Jie turės
ir į savas įstaigas Įsileisti.
Ka>gi dėsis su sandarokų ir

laisvamanių įstaigoms, jeigu
jos pas save priims tuos ne
aiškius žmones l Jos nutols
nuo laisvamanybės. Kurgi dė
sis tuomet Šliupas su savo ai
triais draugais? Jis turės nau
ją partiją daryti, arba ats
kiestoj įsiviešpatauti. Ar šiaip
ar taip " s p l y t a s " graso.
Tie visi išvadžiojimai vie
nok daug pamato neturi. Sei
mas pas laisvamanius, Tauti
nėje Taryboje padarys per
mainas. Gyvenimui sava vaga
einant, katalikai grįž prie sa
vojo kūno, gi kuriems patiks

New Yorko ir apygardos
lietuviai susirinko į Carnegie
Hali, nedėlioję, gegužio 25 d.
Susirinkimą parengė Lietuvių
Tarybų Informacijos Biuras,
vedamas p. C. Byoir'o, kuris
tūlą laiką veikia, platindamas
informacijas tarp svetimtau
čių. Einant Penktąją gatvę,
prie skerskelių malėsi išlipyti
dideli plakatai, raginantieji
visuomenę atsilankyti į susi
rinkimą. Dalyvauti susirinki
me buvo užkviesti Ukrainie
čiai, Latviai ir Estai. Susi
rinkimą vedė buvusis Internal
Revenue Kolektorius, p. M.
Eisner, kuris aiškino, kad at
silankymas Lietuvių ir jųjų
draugų, kurie remia virš 60
milijonų Europos gyventojų,
dedančių visas pastangas prieš
bolševikus ir kitus priešus,
reiškia
tautų
pripažinimą
Suv. Valstijų ir Alijantų ka
rės siekių. Kada p. Eisner
perskaitė rezoliucijas, prašant
liuosybės ir pripažinimo Lie
tuvos ir kitų tautų, daug entuzijazmo parodyta salėje. Re
zoliucija seka:

tautoms, kur

Lietuviy išgarsi*
nimas.

kol ji bus užėmusi paveržtas
teritorijas;
c). Kad butij nuskirtos Amerikos ir tarptautinės ko
misijos sutaikinti visus rubežių klausimus tarp Lenkijos
ir jai kaimynių tautų ir nus
pręsti blėdies didį, padarytą
Lenkijos neteisėtu įsiveržimu
į kaimynų teritorijas;
d). Kad Lietuva, Ukraina,
Latvija ir Estonija, būdamos
tikrai demokratinės šalys ir
draugiškai tarp savęs sutin
kančios, taigi esančios daug
geresnėj pozicijoj, negu aris
tokratinė Lenkija, atstovėti
Rusijos bolševikus, tani tikrai
butų aprūpintos morale ir ma
terijalę alijantų ir su jais ei
nančių tautų pagelba.

youll have a markei Jor it
Pastatyk Namą ant savo Tuščio Loto

Rezoliucija žydų klausime.

Daug plojimo susilaukė ir
0 turėsi turgavietę del jo
sekamoji rezoliucija,
kurioj
Suvirs 20,000 šeimynų ieško vietos gyventi Chicagoje-*susirinkimas pripažino:
jeiguTu turėtum namą kurį galėtum pastatyti ant savo tuščio loto, jau būtum galė
Kad mes griežtai atsisakome
jęs parduoti su uždarbiu.
simpatizuoti ar gelbėti žydų
skerdynėms ir plėšimams, kad
metų. Dabar statyk kol reikalavimas yra
Labai lengva su pinigais. Ohieagofl Sta
didelis.
tytojai reikalauja liktai 10% ar 15%—Staty
me s netikime, jog tokios žiau
mo ir Paskolos Bendrovės arba Bankus pasko
Tavo Vietinis Medžio Pirklis—yra eksrybės turį paramos Lietuvos
lins tau abehiai (>0% anl vertės tavo nuosa
pertas—pasikalbėk su juo. Jis yra užsiintere
ir Ukrainos gyventojuose, bet,
vybės, tai,yra namo ar loto.
savęs tau parduoti medžio. Jo stoekas yra pil
atpenč, Lietuvos ir Ukrainos
nas ir tau pristatys tuojaus ir patarnaus tau
Neabejok apie kainas—jos yra jau dabar
kuogeriausiai.
respublikų stipria intencija ynustatytos ir jos tokios bus dar per keliolika
ra suteikti žydams lygias tei
The Retail Lumber Yards of Chieago and Cook County
ses ir apsaugą, kaip ir visiems
kitiems piliečiams ir su pagar
ba prašome Su vien vtu Valstijų valdžios imtis visų reika
lingųjų priemonių, kad sus
tabdžius tu baisenvbiu atsikartojimą, kur jos nepasitai
kytu.
Šios rezoliucijos buvo iš
siųstos Prezidentui AVilsonui
Paryžiun ir po jomis pasira
šė — Lithuanian National gvai gali perskaityti per pus ^Į!IIIIIIIMIIIII»IIHIUIHHIII!lllllllllllHIIIIIIIIJIIIIUillHIIIIIIIIHIIIHIIIIIUIilllltltllUII}|
Council, Lettish League of A- antros valandos laiko.
Tiesiau sakant tat yra broinerika, American Estbonian
League, Ukrainian National šiura labai didelio formato S
llį£x8 J /ž colių atspausta aiš-'S
Council.
Šiuomi pranešame savo įgaliotiniems, kad kiekvie- §
kiomis raidėmis ant storos E
L. B.
»„„ » ~ ™
įgaliotinis stotų į darbą pardavinėjime šėrų. Taip, I
ąį

fc.
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a). Kad Lietuvos, Ukrainos,
Latvijos ir Estonijos respubli
kos uždėtos pilnai sutinkant
su Prezidento AVilsono ir tal
kininkų paskelbtais principais
ir yra iš pat savęs kilusi Lie
tuvos, Ukrainos, Latvijos ir
Estonijo s žmonių
valios iš
raiška, sąryšyje su žemėmis,
kurių tautinė čielybė istorijoj
nustatyta be jokios abejonės
ir kurios išimtina kontrolė,
Expose sommaire du devenuosavybė ir valdymas yra loppement de la conscience na
šventa lietuvių, ukrainiečių, tionale Lithuanienne dans le
latvių ir estų teisė;
passe et le presant. Tat reiš
b). Kad pagelbėjus Lietu kia: Trumpas išdėjimas, kaip
vai, Ukrainai, Latvijai ir Es- lietuviai jautė savo tautybę se
tonijai atstatyti jų šalis ir at novėje ir dabar.
laikyti nuo svetimųjų įsiver
Nepasakyta nei kur, nei ka
žimo ir nuo bolševizmo, ir kad
da ta knyga tapo atspausta,
jos galėtų užimti savo vietas
bet pradžioje paminėta, kad ją
tarp pasekmingų nepriklauso
surašė tam tyčia paskirtas ko
mų Europos valstybių, mes
mitetas Vilniuje, 1916 m. daly
šiuomi prašome
Suvienytų
vaujant atstovams visų lietu
Valstijų valdžios, taip pat tal
viškų partijų. J i tik dabar at
kininkų, pripažinti Lietuvos,
keliavo j Ameriką, nes pirma
Ukrainos, Latvijos ir Estoni
nebuvo susižinojimo su Lietu
jos respublikų visišką nepri
klausomybę ir suteikti joms va. Knygos tikslas yra paro
moralę ir materijalę paramą. dyti, kad Lietuva yra tauta,
suprantanti savo tautybę ir
Rezoliucija prieš lenkus.
branginanti ja.

Pirm keleto dienų lietuviai,
einantieji pro didelį viešbutį,
llotel Pennsylvania Xew Yorke ties didžiąja Pennsylvanijos stotimi nustebo, išvydę
viešbučio priešakyje milžiniš
ką Lietuvos žemlapį aštuonių
pėdų augščio ir septynių pė
dų pločio.
Tą žemlapį ranka padarė
artistas Mrazek, o toje žymio
je vietoje patalpino p. E. L.
Bernavs.
Pirm penkių metų nei drą
siausias svajotojas nebūtų ga
lėjęs sapnuoti, kad niųs tauta
ir tėvynė sugebės užimti tiek
vietos didžiojo miesto domoje
Iki šiai karei amerikiečiai
nei nežinojo, kad Lietuva yra.
Dabar nei vienas šiek tiek ap
šviestas žmogus Suvienytose
Valstijose negalės prisipažinti
nežinąs Lietuvos, nes ir laik
raščiai jau nuolat apie ją rašo
ir kiekvienas praeivis didžiau
Kuomet skaityta rezoliucija
siojo Amerikos miesto vidi\ije ' turi pastebėti mųs tautos prieš Lenkiją ir lenkų pas
tangas užgrobti svetimas že
žemlapį.
Mums reikėjo padaryti, kad mes, sekė ilgas rankų ploji
Amerika mus pažintu. Tas dar mas.
Susirinkimas pripažino:
bas jau baigiamas. Paskui pa
a). Kad įsiveržimas lenkų
žinimą eina meilė. Dar turėsi
me užsipelnyti Amerikos ge- a r m i j o s L i e t u v o n i r U k r a i n o n ,
ruosius jausmus. Paskui mei Bytinėn Galicijon ir kitosna
lę eina bendras darbas. Tas Ukrainos dalysna, yra brutapasidarys savaimi, kaip tik li s prasižengimas prieš Pre
pažinimas ir meilė sustiprės. zidento Wilsono ir alijantų
Mylėkime ir gerbkime Ame valdžių pareikštus principus,
riką. Tas yra geriausias bū ir kad jį (įsiveržimą) pažan
das užsipelnyti jos meilę mums. gioji pasaulio opinija pas
merkia, kaipo nepamatuotą
kišimąsi į tautų apsisprendi
mo teises;
b). Kad talkininkai ir su
jais einančios tautos privers
tų Lenkiją ištraukti savo ar
VlABi SAVINOS
tSSUEX>«rtTHB.
mijas iš savo ramių kaimynų
tTNlTED> STATES
teritorijų ir kad Lenkijai ne
GOVERNMENT
būtų duodama jokjt pagelba,
"!• —
tmmmm———m
\
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New Yorko susirinkimas
ir rezoliucijos.

Vilios stiprybę sudarė Caranzos klaidos. Tas žmogus
pirmiausiai rūpinosi panaikin
ti katalikystę katalikų šalyje,
būtent Meksikoje. Mes nežino
me kokios yra Vilios pažiūros
į tikėjimą, bet mes spėjame,
"Mes, amerikiečiai, draugai
kad jis, kovodamas su Caranza, neatkartoja jo klaidos. Lietuvos, Ukrainos, Latvi
Dėlto didelė meksikiečių da jos ir Estonijoy laisvės, ir Apiliečiai, Lietuvių,
lis nepripažįsta Caranzos, o merikos
Ikrainų, Latvių ir Estonų
pasiduoda Viliai.
kilmės, pasiryžę
atnaujinti
Meksika gal senai butų nu
draugiškumo ryšius del viešo
rimusi, jei ne Caranzos fana
jo labo ir reprezentuojantieji
tizmas, norintys
panaikinti
opiniją, i r siekius virš trijų
katalikystę Meksikoje, jei jis
milijonų amerikiečių ir v n š
neimtų išvaikęs vyskupų iš tos
60 milijonų Europos gyven
šalies, jei nebūtu griovęs Baž
tojų, susirinkime
Carnegie
nyčios
įstaigų.
Tikėjimui
Hali, Xew York City, vien
priešingas fanatizmas
labai
balsiai pripažinome:

K a i kas spekuliuoja, a r tik
su Cbieagos
seimu neisdygS
nauja pas Amerikos lietuvius
partija. J i e tokius dalykus do; mon ima.
Aišku, kad ebieagiškį seimą
šaukia
tautininkai-laisvama• niai. Seimo sukurin jiems pa
sisekė Įtraukti žmones, ku
rie laisvamanybės neužgiria ir
save katalikais skaito. Pasfs- kenkia visoms
•tatę prieš katalikiškos visuo- tik įsigyvena.
•menės valią, jie negalės grėi•tai su j a vėl susilieti. K u r jie

•

NAUJOS KNYGOS.

Ant veikalo pasiliko žymė
nuo to, kad jį sustatė įvairių
partijų žmonės. Bažnyčios ir

lietuvybės santikiai aiškiausiai
tą rodo. Vietomis Bažnyčios
darbas Lietuvoje neteisingai
peikiamas, vielomis gi dideliai

išgiriamas. Tas prieštaravi
mas taip ir liko neišlygintas.
Daiktais matyt gilaus istoriko
išmintis, daiktais vėl kyšo
stambios istoriškos klaidos. Į
veikalą, matyt, buvo įtraukia
mi išsitarimai sulyg partijų
reikalavimo.
Bet tos silpnybės tai tik
mažmožiai. Visa knyga para
šyta gerai, gražiai ir teisingai.
J i yra užtektinai ilga, kad
svetimtaučiui duotų supratimą
apie mus tautybės šaknis, tik
slus, pergalėtąsias kliūtis ir
laimėtus vaisius. J i yra gana
trumpa, kad svetimtautis len-
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Lietuvių Statymo Bendroves
Pranešimas įgaliotiniems.
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. P
s
galima
pradėti
darbą.
atsidarys kelias į Lietuvą ir reikės pradėti teirautis, žinoma, tenais reikės pinigų.
Toliaus padaryta sutartis su Lietuvių-Amerikos
Šiais laikais net netikėliai j
diskusuoja, ar }rra pragaras j E Pramonės Bendrove, kad dirbti visiem išvieno. Taigi 1
' 't E visi į darbą bendrai.
rašinėja straipsnius, prižada
Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės žemiau pa|
dovanas tiems, kas priparo- S duotu adresu. Šėrų kanos $25. Mažiaus kaip du nepar- E
dys pragaro buvimą. Štai da E duodame. Inkorporuota Oliio Valstijoj su kapitalu i
bar tapo atspauzelinta knygu | $100,000.00.
|
tė: " A r yra p r a g a r a s ? " J i
Pinigus galima siųsti čekiu ar registruotame laiške.
parašyta yra kun. Pr. Scbouppe; išversta kun. Pet. Marti
E
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,
šiaus. Labai aiškiai ir nuosek
(Lietuvių Statymo Bendrovė),
liai argumentais, paimtais iš
Cleveland, Ohio =
Šv. Rašto, paties Išganytojaus | 6307 Superior Ave., N. E.,
' E
žodžiais ir iš žmonių gyveni E
ĘiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiHimtuiiiiiitniliiiiiifiiiiiiii
mo nuotikiais priparodo, kad
yra pragaras. Kas nenori į jį šiuos klausimus ištirti, nusi
ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
papulti, tegul dabar įgavęs tą pirk knygutę "Apie Katalikų
Sheboygan, Wis.
knygutę, atydžiai perskaito ją Tikybos Tikrenybę," kuri ne
Valdybos Adresai:
ir tankiai apmąstinėja apie tą, senai išėjo'parašyta Tėvo Jė
Pirm. Jonas Stauckas, 1414
o, be abejo, taip gyvens, kad zuito Cozel ir į lietuvių kalbą New York.
tenai nepapulti.
išversta. Kas atydžiai tą kny
Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426
gą perskaitys, tas persitikrins, So. lOth St,
Kaina 25c.
jog V. Dievas vieną tiktai ti Fin. sekr. Jonas Kuuigonis, 1117
"Apie katalikų tikybos
kėjimą apreiškė ir tas yra Ry Alabama Ave.
tikrybę".
Prot. sekr. K a z i m i e r a s
SmaiKiekvienas žmogus, prisivei mo-Katalikų, o kiti yra žmonių džiunas, 1017 Suifts Ave.
zėjęs žmonių gyvenimui ir pa pramanyti.
Ižd. Antanas Cižauckas, 1318
Kaina
30c.
Ne\v York Ave.
matęs tikėjimo žvilgsniu dide
kad %

p a b a i g a i goguž(,s m0nesįo b u t ų

lįma

^ . ^ £

1

lį skirtumą tarp įvairių tautų
ir giminių gal sau užduoti
klausimą, iš kur taip daug ti
kėjimų ir įvairių apeigų atsi
rado tarp žmonių. Nes yra
stabmeldžių, žydų, protestonų,
liuteronų, kalvinų ir tt.; yra
Rymo-Katalikų, tautiškų, nezaliežninkų ir kitokių. Iš kur
jie atsirado? Ar visus juos
Dievas apreiškė, ar žmonės
prasimanė? Tai svarbus klau
simai, apie kuriuos mokyti.ir
nemokyti rašo, skaito, kaman
tinėja, galvas suka. Norint

GRAND RAPIDS, MICH.
LIETUVIAMS 1
Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. " D r a u 
g ą " atstovauja p. J. MARGEr
LIS, 544 Myrtle str.
Pas jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti, nusipirkti paduoti
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų.
Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam- Grands Rapids, Miela. *l D r a u g o ' '
agentui.

Kasos glob. Kazimieras Lukšis
ir Jonas Joeis.
Maršalka Pranas Daugirda.
Susirinkimai atsibūva kas antrą
nodėldienį mėnesio.

'' Ž R A U G ^ P R l i i i UAMS
REIKIA ŽINOTI
Kad vietoje atsisakiusio p. J.
Mozerio, dabar
"Draugo"
agentu yra p. A. VALANČIUS,
1442 SO. 49th AVE., CICERO,
ILL. Kas tik is Cicero lįefuyįiĮ
nori gauti "Draugą'' tesikrei
pia pas jį.
<eDRAUGO" ADMI-

Trečiadienis, birželis 4, 1919

DRAUGAS

3

Svečiai
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New York, N. Y. Čia neto •Ą»m»
limoj ateityj bus surengta di
P I R K I T E SAVO #
Laike 40 valandų atlaidų,
džiausia paroda iš lietuvių gy
DRABUŽIUS
kurie atsibuvo gegužio 18, 19
venimo Lietuvoj. Kviečiami K u r kostunicriai gauna gera rūšį.
ir 20 d., Šv. Onos parapijoj,
ADVOKATAS
LIETUVIS GRABORIUS
yra visi lietuviai prisidėti prie
Labai
gražus
geros
rųšiCs
siutai
Spring Valley, 111. atlankė ir
Veda Bilas Visuose Teismuose
nuo $17.50 iki $35.00.
nė ir M. Tumeliutė, M. Vinc- šv. Bedo kolegiją bei lietuvius tos parodos, siųsdami savo vi
PHILADELPHIA, PA.
Atlieka visokias
laidotuves
Ofisas Didmiestyj:
Senesniems
žmonėms
siutai
sokius
išdirbinius,
kuriuos
tu
kevičiutė—jaunos scenos žvaig moksleivius šie gerb. kunigai:
kuopigiausiai. Turiu savo k a r a 69 W. AVASHINGTON S T R E E T
nuo $15 iki $45.
bonus ir automobilius.
Gegužio 25 d. įvyko susirin Mulės. Pastarosios, berods, H. J . Vaičiūnas, B. Urba i r ri atsivežę iš Lietuvos, kaip
Kam baris 609
Vaikams siutai nuo $7.50 iki $17.50 |
Taipgi
didesnę
dalį
grabų
p
a

Tel. Central 5478
kimas Kolegijos Rėmėjų drau pirmą kartą scenoje pasirodė, Balinskas. Savo atsilankymu tai: mezginius, siuvinius, stal
Vyrų Kelinės nuo $3 iki $8.50
tįs dirbame.
Gyecninias, 812 W. 33rd St.
gijos, bitą draugija eia susi bet savo užduotis gerai atliko. sustiprino mūsų dvasią i r patieses, juostas, žiurkštus, sijo
Mes turime gerą eilę bizniškų,
Tel. Yards 4681
3307 AUBURN AVE.
tvėrė du mėnesiu atgal. Bulę
Nevvarkiečiai, matyt, neapsi- drąsino moksle. Džiaugiamės, nus, lininius audeklus ir visus biskutj apnešiotų .siutų, šlebių ir
full dress siutų.
turėjusi geresres pasekmes, ieidžia
P h o n e Drover 4139
chieagiškiems " š u  kad yra žmonių, kurie prijau- akyvesnius rankų išdarbius.
A t d a r a vakarais iki O vai.
jeigu nebūtų užėj'j kiti svar l a m s " seimo šaukime. I š tikrų čia moksleiviams ir jų idė Daiktus reikia siųsti šiuo ad
S. GORDON,
resu: G W. 48th S t , New Ycifc
bus reikalai, kaip t a i : Penkto- šaltinių teko sužinoti, kad joms.
f
City.
1415
South
Halsted
Street
ji Pergalės Laisves Paskola, \~e\varke taipgi y r a manymas
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Moksleiviai labai dėkingi
i
Telefonas McKinley 5764
Harrison-Kearney, N. Y. Vie ::«
rengimas parodos, organizavi saukti seimą. Manymas vysto
svečiams kunigams už atlanGYDO VISOKIAS LIGAS
tinis bažnyčios choras, ačiū
mas L. Raud. Kryžiaus rėmė- mi ne juokais. Jau sužinojau ir
LIETUVIS
3457 South \Vestcrn Boulcvard
kymą ir užuojautą. Ciceronis.
nesusipratusioms merginoms,
perkėlė savo ofisą iš 845 Milwaujų kuopos ir k. Užtat tas vei iaiką—seimas bus New York e
Kampas \V. 35-tos gatvės
kee ave., k u r išbuvo p e r 24 metus.
i
o gal linkstančioms prie lais
SIOUX CITY, IOWA.
kimas liko atidėtas ant toliaus. birželio 23 d.
Dabar ofiso adresas y r a šitoks:
vamanių,
nutarė
dalyvauti
700 N O R T H ASHLAND A V E N U E
Ar jis bus vien katalikų, ar
Todėl atėjus progai, gerb.
K a m p a s H u r o n Gatvės
Pasidarbavus vietos vargo koncerte, kurį rengia laisva
Girdėjau' tik
klebonas kun. J . J . Kaulakis Visų—nežinia.
atlieku atsakančiai ir grražiai ir po vi
ant aptiekos Polonia Pharmacy.
sušaukė susirinkimą, ir paragi vieną išsitariant: " T i k negąr- nininkui J . Prakaičiui gegužio manių T. M. D. 62 kuopa.
sas dalis Chicagos miesto.
Priėmimo valandos vakarais nuo 6
iki
9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 5282
Gėda tokioms merginoms
no rašyties kuodaugiausia į sinkite maldos, nes 'tautiečiai' 23 d. buvo surengtas koncer
J. S. Ramačionis,
Kolegijos Rėmėjų draugija, išgirdę apie t a i nevažiuos." tas su išleidimu vargonėlių.
2611 W. 44th St., Chicago, UI.
3109 So. Morgan Street
aiškiai išdėdamas kaip didžiai XV ra ko stobėties iš ne\varkie- Vargonėlius aukojo del para
PRANEŠIMAS.
Telefonas McKinley 276.
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas YartV* 5032
pijos
p
.
A.
Mockevičius.
Prie
Atsakanti šeimyna kuri neturi .vai
reikalinga yra mums lietuviš čių šaukiamo seimo. Jeigu
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
kų,
g;ili gauti ir auginti u i savo 2
ka kolegija, kiek mūsų tautos Obicagoj keli suėję sumanė išleidimo daug pasidarbavo p. metų ir 4 mėnesių mergaitę, našlaite,
5 po pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 5 iki 3 vai. vakare.
neturinčią, nei motinos nei tėvo. At
Praktikuoja 27 m«tai
žiedelių žūsta
svetimtaučių šaukti seimą, tai kodėl ne\v- J. Prakaitis.
I
laišką.
Ofisas S14S So. Morgan St.
Visų pirma A. Bužetienė pa- sišaukite per
bangose, lankydami svetimtau ukiečiai negali tą patį pada
Mike Gurskis,
Kertė s a - r o St., Chicago, 111.
deklemavo
"
I
l
g
u
čia
gyventi."
4
p
1
Lister
Avc,
Chicago,
III
SPECIJALISTAS
ryti.
čių kolegijas. Klebonas sakė,
Mokinama: angliškos ir lietuviš
Moteriškų, "Vyriškų, taipgi cb.roPaskui prasidėjo koncertas,
Škic.
Kkos kalbų, aritmetikos, knygvedysniskų ligų.
kad mes lengvai galime įsigy
tėe,
stenografijos,
typewriting,
pirkOFISO VALANDOS: N u o 9 ryto
kurį išpildė vietinis choras, po
REIKALINGOS.
ti lietuvišką kolegiją. Reikia
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo t
vadovyste p. J . P rakai č i o. Pa Moteris prie plovimo buteliu, ge abelnos istorijos, geografijos, politiPERU, ILL.
iki 8 valandai vakare.
tik didesnio pasišventimo ir
Gydytojas. Cliirui'gas,
ra švari ir šviesi vieta dirbti. N u n - kinės ekonomijos pilietysiės, dailia
Nedėhomis
n u o 9 iki 2 p o piet.
sibaigus
koncertui
J
.
Prakai
Akušeris.
rašystės.
latįnis
darbas,
gera
užmokestis
At
kožnam vienam paaukoti po
Telefonas
Yarda
687
1920
So.
Halsted
St.. Chicago.
Mokinimo
valandos:
n
u
o
8
ryto
iki
tis pasakė gražią prakalbą sišaukite
Šv. Bedo kolegija.
Kalba
lietuviškai,
latviškai ir
vieną dolierį, o pamatysim
5
po
piotų:
v
a
k
a
r
e
nuo
7:30
iki
8:30
» « • » • • • • » • • «n 1 1 m m įį
AtHooil & Steel«\
A*
i
rusiškai.
3106
So.
Halsted
St..
Chicago,
IU
apie
Lietuvos
praeiti
ir
dabar
1428 W. 37 Str. Chicago.
kaip suplauks graži kruvutė
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9
A. L. R.-K. M Sus-mo 3-eia tinį padėjimą, ir apie bolševi
vakare
Tel. Canal 4367
pinigų.
kuopa, kiek j a i aplinkybės lei kų darbus. Prakalba visiems Paieakau savo brolio Telesforo Arasiiuo iš Giedvidų. Kaa apie j j žinote,
Kaip kas kalba, kad čia nie džia, veikia, sekdama savo
patiko. Ant galo buvo šokiai meldžiu pranešti šokančiu adresu:
ko nereikia. Girdi, kaip Lietu >bajsį: Dievas i r tėvynė. Ne
Viktor Rasimas,
ir lietuviškos žaislės, kurios 33 N. Tuppcr
St..
Buffalo, N. V.
va paliks laisva ir atsidarys dėlto, kad įgyti garbės vainitesėsi iki vėlumai. Koneerta>
kelias, tai visi važiuos Lietu ką, bet dėlto, kad esame lietu
parapijai pelno davė suvirs Cd
Pai<škau savo Svogerto Petro .lako
Dr. A. R. Blumentha! D.D.
GYDYTOJAS I R C U J I t l R G A S
von. Visi neišvažiuos. Dauge viais. C būdami lietuviais
paeinančio
iš
l
i
a
u
n
o
gttb.,
Kasesnių
'
dol. Uz ši pasidarbavimą visi
AKI I SPKCId AUSTAS
41i'2 So. Ash'aiHl Avc.
uav., sitalo . m r a p . , ŽastoaMo -ocl/iaus.
lis išvažiuos, bet daugelis pa trokštame prisidėti, sulig savo
P
a
t
a
r
i
m
a
s
Dykai
MMMK Drover 7042
dėkingi p. J . Prakaičiui.
l»u metai knip ii mačiau. Turki labai
Cicero Office
siliks čionai gyventi. Tat tiems išgalės, prie tų, kurie y r a at
Ofiso
valandos:
n
u
o
9
iš
ryto
iki
svarbiu, naujieną jain pranešti. K a s
4847 \V. 14-th St.
Buvęs.
'.)
vai.
vakare.»Nedėliomis
9
iki
11
pirmu - mnn apie ij praneš gaus $5.00
ir reikalinga bus lietuviška sidavę Lietuvai su visa savo
Phone Cicero 39
10 PJ S. Asblnnd Ave. kanip. 17 St.
«lo\auą. Atuišaukite:
Kczidem-ij;i
33o6 W. 6«-th St.
Telefonas Yarda 4 317
kolegija.
AMANAS PATUKAS,
^iela ir spėkomis. Trokšdami
Plione
Prospect
S5.S3
Telefonas iioulevard C4S7
ttl! W. :i'2iul s t . .
Chicago, IU.
SiMoionrm
gerai
pcmuktntl
a
k
i
n
i
u
Sekantieji nauji nariai pri labiau pažinti savo protėvių
bus palengvHliuu dei Jūsų aklų.
Kuomet
tu kenti nuo galvos skau
sirašė prie Kolegijos Rėmėjų žemę ir kalbą, tam tikslui tu
Paleškau burdo Ciceroj, Pi idgepordėjimo,
kuomet
raidės Liejasi i k r ū 
Neapolis (Italija). Balan te a r Northside i^p'olinkėj prio mažos. vų, kuomet skaitai
draugijos ir įmokėjo:
a r siuvi a r r a 
rime lietuviškas klesas, kurio
blaivios šeimynos. . • • 1 if-r valgymo tik- . sai, t a i tuomet y r a ženklas, k a d
K
Dr. D. J. BAGOČIUS
Iv. Valaieiutė $2.00.
se v ra aiškinama Lietuvos is- džio 20 d., tai yra Velykų die- tai vakarienę reikia taisyti. Jeigu • reikia J u m s akinių. Mano 15 metų
Tel.
Drover
7042
I
kas turite atsišaukite '
Lietuvis Gydytojas Ir
patyrimas priduos J u m s geriausią
Po 1 dol.: J . Timinskienė, E. torija, rašyba i r iškalbingu hoje čia pribuvo kun. Tanias
J. S.,
patarnavimą už prieinamą kainą
Chirurgas
Žilinskas, kuris iš Ntnv Yorko 1123 So. Clinton St., Chicago, IU net taip žemai n e t iki $S.9f.
Ofisas 10900 So. Miehlgan Av«.
Norbutienė, A. Kateivienė, T. mas.
L I E T I VIS DKXTĮSTAS
Rezidencija 10731 So. Michigan Av.
iškeliavo
balandžio
5
d.
laivu
Valandos:
suo 0 ryto iki 9 v a k
JOHN
BMETANA
Roseland, 111.
Taipgi laikome kiekvieną
Kičienė, J . Kateiva, O. JasuNctltMiomi.s
i>agal suturimą
Telefonas rezidencijos i r ofiso
Parsiduoda so akrų geros žemės su
Akių Specijalistas
kaitė, E. Katylaitė. A. Prane- sekmadienį literatiškus susi "Presidente iVilson." Kelio (nuliukais
4712
SO.
ASULAXD
AVENUE
P u l l m a n 842.
i r apsėtais laukais ir visais
nės
laike
daug
žmonių
apsir
1801
S.
Ashland
Av.
Chicaco
Vai.:
9
ryto
iki
11
d.;
2
po
pietų
vėliausiais Įtaisymais. Turi būti šį mė
arti 47-to,s Gatvės
kunienė, M. Valašiniutė, J . rinkimus, kuriuose taippat yra
iki 4 : 6 iki 9 vakare. N e d .
Egzaminas suteikiamas dykai.
nesi parduota. Norintp latcsnių ži
go:
influenza,
pneumonia.
Ke
9 iki 12.
Miliauskas, J . Brazis, M. Kaz duodama proga moksleiviams
K a m p a s 18-tos gatvės.
nių, kreipkitės šiuo adresu:
• • • • • » » » M W W — » — MI "*Bt
Sž»*» » » •
'
letas italijonų pasimirė. Kun.
8-čios
lubos
virš
P
l
a
t
f
o
aptiekos.
Peter Brazauskas,
lauskas, P . Sakalauskas, S. lavinties iškalboje. Kaip lietu
Custer. Mich.
Kambaria 14, 15, 10, 17 i r 18
T. Žilinskas aprūpino juos šv.
viškos klesos, taip ir literatiš
Klapalauskas.
Tėmykite } mano parašą.
Sakramentais-ir buvo prie pa Parsiduoda namas, lotai ir barber Valandos: n u o 3 vai. Išryto iki 8
Išviso kuopoj buvo $34.00. ki susirinkimai yra vedami A.
J0SEPH C. W0L0N
shop geroj lietuviu apgyvmloj vii t< j . vai. vakaro. Nedėlioj n u o 8 vai.
laidojimo į jūrių dugną.
rvto iki l t valandai diena.
LIETUVIS
Lietuvis Advokatas
Dabar liko pasiusti Centro iž Linkaus, buvusio " Mokslei
Kas norėtų apsigyventi puikioj vietoj
29
SO.
LA SALLE S T R E E T
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
New Britain, Conn. Gegužio lai atsišaukia pas
vio'* redaktoriaus.
dininkui, gerb. kun. Misiui.
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
John J. Grigula,
1757 W. 47th St., Chicago, IU.
Vakarais
2011 W. 22-nd Street
Chicago, 111. PIRKITE KARĖS TAUPY
Labai buvo malonu, kada 18 d. parapijos svetainėje at 10701 So. State St.,.
Vystanti šakelė.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
Tel. Rockwen G999
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
svetimtaučiai, lietuvių papra sibuvo Tautos Fondo 5-tojo
CHICAGO, ILL.
ANT
PARDAVIMO.
skyriaus
susirinkimas.
Įsteigta
šyti, rašėsi po Lietuvos Lais
NEWARK, N. J.
Krautuvė gera vieta lietuviui. At
vės išgavimo peticija. Visi, Raudonojo Kryžiaus šelpėjų sišaukite
4537 S. Paulina St.
Gegužio 25 d. L. P. Blaivi kaip profesoriai, taip i r mok komitetas, kurio pirmininku iš
Telefonas Pullman C0
sleiviai,
pasirašydami,
išreiškė
rinktas
S.
13alita,
rast.
13.
Ma
ninku o-eia kuopa buvo suren
DR. W. A. MAJ0R
GYDYTOJAS I I I
norą,
kad
Lietuva
butų
laisva
tulevičiūtė
ir
ižd.
S.
Gurskis.
LENGVA IŠMOKTI
gus vakarienę. Vakarienė buCHIRLTIGAS
vo puiki ir programas buvo iš ir neprigulminga. Dėlto su Nutarė parengti prakalbas,
Ofisas 1171tt Miiliigaii Ave.
Adynos S:30 iki 9 išryto — 1 iki
pildytas gana platus ir įvai rinkta nemažai parašų. Reikia pakviesti gerb. kun. Jonaitį ir
2 po pietų — G:30 iki 3:30 vakare.
rus. Gaila tik, kad svečiu ne- džiaugties, kad kitataučiai pri- kitus žymesnius kalbėtojus.
Nedėliomis n u o 10 iki 11 išryto
Burdos Arbata išvalymui pa
•*• " • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • » < £
jaučia
mūsų
reikalams
ir
mūsų
perdaugiausia buvo.
Kame
Bridgeport, Conn. Kareivių prastai veikia ant organizmo JEKJU LEKCIJA NEPATIKS, GRĄŽINSIME J U S PINIGUS
troškimams.
Kaip-gi
patiems
priežastis—nežinia, bet, rodos,
sutikimui vietinis Tautos Fon virškinimo ir valo kraujų. Tai
Nėra geresnio budo už šj kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir ralietuviams
nesidarbuoti
už
Lie
Byti.
Jis y r a lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą a n 
visa priežastis bus ta, kad
do skyrius parengė linksmų yra pasekmingas švelnus ir glų kalbą namie. Kiekviena lekcija šo kurso kalba apie atskirus dalykus
ne\varkieeiai labai mažai už tuvos neprigulmybę!
taip s u p r a n t a m a i ir pertikrinančiu būdu, k a d mokinys netik gali, bet turi
vakarienę gegužio 10 d. Buvo malonus valymo būdas? Grei viską
atminti. Jos perstatė dalykus taip aiškiai ir praktiškai, k a d interesnnjaučia blaivininkams ir blai
Šie mokslo metai baigsis išpildytas ir programas. Va tai prašalina visus užkietėji gumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio mintį s u . t o 
kia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Ištari
vybei. Gal daugeliui newarkie- birželio 14 d. Moksleiviai va
m a s angliškų žoužių ir vertimas lietuvtškon kalbpn taipgi y r a praktiškas.
mo
atsitikimus,
apsunkinimus
karų vedė gerb. klebonas, kun.
Šis kursas susideda iš 30 gražiai atspauzdintų a n t geros popieros lekcijų.
čių bus ir skaudus tas ištari žiuos atostogosna. J ų atosto
M. A. Pankauskas. Kalbėjo kepenų, dispensijų, rūgštis vi P i r m a lekcija susideda iš 8 didelių puslapių—visos kitos iš 4 didelių puslapių.
mas ir lyg pažeminimo žodis, gos bus nekokios, nes daugelis
Štai ką mūsų mokinys sako apie mūsų kursą, išmokęs angliškai:
J. J Romanas iš So. Boston, duriuose, triukšmą ir galvos
Mok>kis Kirpimo i r Designing
"Gerbiamieji:—Meldžiu
priimti
nuo
manės
širdingiausią
jums
padėką
už
kad blaivybei neprijaučia, bet tuo laiku turės uždarbio ieš
Vyriškų i r Moteriškų Aprėdalų
Mass. Skanių vakarienę paga sukimąsi ir pletmus nuo veido. jūsų atsakantį mokinimą ir populeriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokini
vienok taip yra.
mu
esu
užganėdintas
visais
žvilgsniais.
Taipgi,
ačiū
ir
už
konsultaciją
(
p
a

koti.
Mūsų sistemo ir ypatlšKas moklmBurdos Arbata y r a labai t a r i m u s ) . Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pagarba, J O mino p. M. Baltrušaitienė ir
mas parodytus j u s žinovų į trumpą
Pamenu, kad kiek sykių blai
brangintinu vaistu, gydymui S E P H KIJAUSKAS, Norristo\vn, Pa., July 11, 1917.
laika.
p-lė O. Koleckaitė.
Moksleivių vakaras.
Turime šimtus panašių laiškų n u o savo mokinių. Jeigu jie mokėję po
Mes turime didžiausius i r geriau
vininkų kuopa rengė kokį va
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti—busi užganėdintas ir tamista, mokėda
Žmonių buvo gražus būrys peršalimo, kosulio, karščio ar m
sius
kirpimo designing ir siuvimo
a
s
dabar
tik
$2.00
už
tą
patį
kursą.
Bet
užsirašyk
tuojaus—dabar.
Vė
Nors jau suvėlinta žinutė,
ba vidurių kataro.
karėlį, tai vis pasekmių netu
liaus gali.but pervėlu. Atmink, mes turime tik 250 šių kursų po $2.00 kiek skyrius, k u r mes suteiksime praktiš
ir visi gražiai žaidė.
P o to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi b u k pirmas. ką patyrimų, kuomet j ų s mokysitės
rėjo, nežiūrint, kad vakaro bet ką padarysi. A. L. R.-K.
Kaina 25c už vienų pakelį. vieną.
Siųsk $2.00 šiandien. Jdėk markių už 15c del i.škaščių prisiuntimo kurso. Elektros varomos mašinos mūsų siuLewiston, Me. Tautos Fondo Galima gauti visose aptiekose T a m s t a nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas m u m s atgal už
programai buv 0 gražus ir M. Sus-mo 3-čia kuopa buvo
trijij ( 3 ) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, š i s kursas y r a vimob skyriuose.
surengus
vakarą
Spring
Val
29
skyrius
turėjo
sušaukęs
su
Jųs esate užkviečiami aplankyti ir
vertas $30.00. Mūsų kaina tik $10.00, bet j a m i s t a dabar turi progą gauti
gražiai atliekami. Gi publikos
ar) ta tiesiai per krasų iš
pamatyti
mūsų mokyklą bile laiku —jj
už
$2.15
su
markėmis.
Naudokis
šia
proga.
Prisiųsk
pinigus
šiandien.
ley'je, 111. gegužio 11 d. Kal sirinkimą, kad sudarius Lietu
visados mažai būdavo.
Užtikriname, kad nesigailėsi. Pinigus siųsk "Money Orderiu" šiuo adresu:
dieną ir vakarais ir gauti specijališBURDA DRUG CO.,
kai pigią kainą.
Daugumas newarkiečių te- bėjo A. Linkus i r S. Rakaus vos Raudonojo Kryžiaus Šelpė 1363 North Ashland Avenue,
BEN WAITCHES,
f
Petrenos daromos pagal Jūsų miečiau su nekantrumu laukia kas. Abu kalbėtoju nupiešė jų kuopa. Daug žmonių tam
rą
— bile stailės a r b a dydžio, ir bi
Chicago, 111. le madų
Chicago, 111.
4456 So. Hermitage Ave.,
-:~
-:moksleivių
gyvenimą
Ameri
pritarė
ir
kuopa
liko
sutver
knygos.
1-mos liepos. Anot j ų : " J e i
MASTER DESIGNING SCHOOL
nuo pirmos liepos saliunai už koj. Kalbėjo taipgi ir apie ta. Prisirašė apie 20 narių.
J. F . Kasnicka, Perdėtinis
•a
sidarys, tai bus gerai, o jei Lietuvos praeitį ir dabartinį Tapo išrinkta valdyba iš 6
Persikraustė
iš 118 N. LaSalle St.
Aš, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI KASAU.
atgijimą.
žmonių.
Visi
žadėjo
uoliai
į 190 N. State gatvę, k a m p a s Lake
ne, tai įtempsim visas savo jė
Aš labai sirgau p e r 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep-^
gatvės. 4 lubos.
darbuoties
ir
rinkti
aukas,
ir
sija,
nevirinimas
pilvelio,
nuslabnėjimas.
Kraujo,
inkstų.
Nervų
i
r
Po
kalbų
prasidėjo
lošimas.
gas, kad praskinti platesnį
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, i r buvau nustojęs vilties, k a d
drabužius.
.
„
begyvensiu.
Visur ieškojau s a u pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
Sulošta
"
K
u
r
č
i
a
s
žentas."
ElUllllIlIIIIIIIlIlIllIlIltlIlf IIIIIIII1III1IU1JII1
blaivybei kelią
newarkiečių
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
t a r p e . " Lai pildosi jų gražus Lošimas gerai išėjo. Gaila tik, Brooklyn, N. Y. Geg. 15 d. ant
Bet k a d a pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
Telefosas H a y m a r k e t 3544
jo, Nervatona, Inkstų i r Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
kad
nedaug
žmonių
atsilankė.
kampo
Grand
st.
ir
Union
ave.
norai.
minėtos gyduolės pradėjo m a n o pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
Ateityje
tikimės
Spring
Valpas Kubilius atsitiko baisi tra
&ios vakarienės programo iš
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau k a s sa
Rusas gydytojas i r chirurgas
pildyme dalyvavo šios ypatos: liečiai daugiaus prijaus mok gedija. Kubilius buvo įsigėręs
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, i r po 3 mėn. savo paveikslą p a 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškį
mačiau tokį skirtumą kaip t a r p dienos i r nakties.
Dabar jaučiuos
J . Banis—pijanistas, J . Bru sleiviams. Moksleivių vakarai ir susipykęs su savo moterim;
smagiai i r esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų geVaikų i r visų chroniškų ligų
radėjui i r linkiu visetais savo draugams kreipties prie Salutaras:
žas—dainininkas-baritonas, J . būna indomus; kiekvienas at pagavęs kirvį, rėžė į galvų.
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
silankęs
nesigaili.
SALUTARAS,
Pamatęs, kad pati griuvo kru
Gvaizdaitis—lošėjas-daininkas,
Telefosas Drover 9693
CHEMICAL LNSTITUTION J . Baltrenas, Prof.,
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 p o
Vakaro pelnas skirtas "Mok- vina, pats šoko per langų nuo
Lošėjos: p-lės A. Kukiutė, A.
170? So. Halsted St.,
Telephone Canal 8417,
Chicago, LU.
pietų 7.—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
antrų lubų su kruvinu kirviu. K " • • • » • • • mm
Budrevičiutė, pnia 0 . Daukšie- sleivio" fondui.

V. W. RUTKAUSKAS

A. MASALSKIS

Lietuviai Amerikoje.
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DR. M. F. BOZINCH

PA1NTER1AI - MAUORIAI

Dr. M. Stupnicki

Dr. G. M. GLASER

AMERIKOS LIE. MOKYKLA

DR. LEO AVVOTIN

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Dr. S. Naikelis

Trumpos Žineles.

Dr. C. Z Važelis

m

Dr.M.T.Strikol'is

Mokinkis Angliškai Namie

GERKITE IR
GYVENKITE! 30

Lekcijų BUVO $io Dabar $2

DR. A. A. ROTH,

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Trečiadienis, birželis 4, 1919

DRAUGAS

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS , UžCHLOROFORMUOTA IR
SURIŠTA JAUNA TARTrečiadienis, birželis 4 d.,
NAITĖ.
Pranciškus Karakė.
Ketvirtadienis, birželis 5 d.,
Iš geležinės šėpos paimta pi
Bonifacas, Vokietijos apašt.
nigai ir blizgalai.

IŠ GHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ,
ATSIŠAUKIMAS.
Artinasi Šv. Antano diena.
Kaip kasmet, taip ir šįmet
Chicagos vyskupijoj
visose
bažnyčiose bus renkamos au
kos našlaičiii ir senelių prie
glaudai.
Šiuomi atsiliepiu į gerb. ku
nigus -klebonus, prašydamas
paaiškinti žmonėms apie skur
dą našlaičių svetimose prie
glaudose ir parinkti bažnyčio
je aukų.
Lab. Sąj. kuopų valdybos
turi nueiti pas savo klebonus
paprašyti ir pasitarti, kaip gegeriau butų padaryti rinkliavą
Lab. Sąj. naudai.
Be to, kaip jau buvo pra
nešta vakarykščiame "Drau-

NEPAPAVYKO PLĖŠIMAS
Aną dieną South Cbicagoje
PIKTADARIAMS.
po iuim. 9023 llouston ave.,
Nutvėrė, bet turėjo pamesti kur gyvena Charle s H. Todd,
buvo toks atsitikimas:
$25,000.
Tuojaus
po pusiaudienio
Vakar keturiems Chicagos koks vyras paskambino skam
plėšikams nepavyko pasipel baliuką prie virtuvės durių.
nyti. Turbut, dar iš jų du bus
Virtuvėje buvo viena 19 me
sužeistu ir suimtu.
tų tarnaitė, AJildred Hosen
Jie rytmetyj užpuolė Royal feld. Jinai prosino. Kaip tik
T a i l o r s C o . , 731 Soutli VVells jinai atidarė duris, tuojaus
gat.,
pasiuntinį-detektiva, kažkoks vyras su revolveriu
kuomet tas iš bankos parvežė rankoj ją nutvėrė, su chloro
krepšį
su $2."),(MK). Pinigai formą apsvaigino, surišo ran
buvo skiriami apmokėti dar kas, išlaužė geležinės šėpos du- g e " , kad yra gautas leidimas
Publikos buvo artipilnė sve
bininkus.
rukes, paėmė visokių brangak nuo miesto majoro surengti
tainė. Kas nebuvo, tegul da
Ofiso prieangyje plėšikai menų vertės poros tūkstančių viešą rinkliavą Cliicago s mies
bar gailisi. Bridgeportiečiai
atėmė nuo pasiuntinio krepšį dolierių ir dar $75 pinigais ir to gatvėse. Laiko nedaug, nė
dikčiai apsigavo. Užuot karštį
su pinigais. Tasai tuo tarpu įsejo.
ra nei dviejų savaičių. Kuo kęsti kur nors Jackson parke
išsitraukė revolverį ir ėmė
Tarnaitė atsigaiveliojo tik pos, subruzkite! Pasistengkite ar kur kitur, butų atėję Šv. J in
šaudyti į bėgančius plėšikus. už poros valandų ir pakėlė gauti kuodaugiausiai rinkėjų.
gio parapijos svetainėn, įvaTuo metu gatvėje pasisuko trukšmą.
Padirbėkime, kad darbas at lės atvėsę, pasigerėję gražiu
keli detektivai, šitie taippat
Tas įvyko antrajam namų neštų vaisių.
programų, o ypač išgirdę p-nią
ėmė vyties plėšikus.
A. Nausėda,
augšte. Apačioj gyvenantieji
Jaušauskienę
dainuojant.
Tuo tarpu iš detektivų biu žmonės nieko apie tai nežino
Lab. Sąj. Centro pirm. Šiandie jau po piet šaukštai.
ro atpyškėjo būrys kitų de joGarbė N. Pr. Š. P. M. mer
IŠ TOWN OF LAKE.
tektivų.
Visą atsitikimą, kaip augšgaičių draugijai už surengi
Plėšikai neturėjo progos pa čiau pasakyta, policijai nupa
Visų lietuvių domai.
mą tokio programo.
Ss.
siekti laukiančio jų automohi- sakojo pati tarnaitė. Nes kito
Šiuomi esu įgaliotas praneš
liaus. Tad
pametė kreipsi liudininko nėra.
IŠ BRIDGEPORTO.
su
pinigais
ir
subėgo Policija ėmė nagan pačią tar ti, kad steigiamieji kursai at
Baltimore & Oliio geležinkelio naitę. Jinai i nt ariama, kad sidarys panedėlio vakare, bir
Seredoj, gegužio 28 d., š. m.,
yardan. Yardą policija tuo- buvu suokalbyje su sau žino želio 9 d. Šv. Kryžiaus para
s
pijos svetainėje. Taigi visi, ku Sv. Jurgio parapijos svetainė
jaus apsupo.
mu " p l ė š i k u . "
rie užsirašėt lankyti kursus, je įvyko L. Vyčių IG-tos kuo
Vargiai pabėgs iš ten pikta
Jos šeimininkė tvirtina, kad
teiksitės minėtu laiku susi pos susirinkimas. Susirinkime
dariai.
tarnaitė namuose tarnavusi
rinkti. Tuos, kurie mano lan buvo kalbama apie pikniką,
dar tik vieną mėnesį. Ir kiek
NAUJAS VEIKIMAS PRIEŠ
kyti kursus, taipgi kviečiame kuris įvyks birželio 8 d., š. m.
pastebėta, jinai buvus labai
AUTOMOBILISTUS.
susirinkiman atsilankyti. Kaip Pasirodė, jog tikietai yra par
užinteresuota
brangakmenibuvo minėta pirmiau, kur davinėjami. Susirinkiman at
mis, laikomais šėpoje.
silankė p-lė. Bereckaitė, vytė
Praeitą sekmadienį nelaimė
sų pamokas duos gerb. prof.
4 kuopos. Taipgi prisirašė nau
se su * automobiliais vienas
kun.
Pr.
Cučys.
SUSIRAMINA VISUOME
jas narys, buvęs nariu L. Vy
žmogus užmuštas ir 3 vaikai
V.
NĖS VEIKĖJAI.
čių 51 kuopos. 13-tos kuopos
sužeista. IŠ šitų vienas mirti
delegatai atsilankę užkvietė į
nai.
VYČIŲ
CHORŲ
DOMAI.
Sako, tai neperaršiausia.
jų rengiamą vakarėlį, kuris
Kadangi tokios
nelaimės
įvyks birželio 4 d. Sutarė vi
gatvėse atsikartoja
beveik
Lietuvos
Vyčių
Chieagos
Ap
Birželio terminui WaukeVytukas.
kasdien, tad koroneris Iloff- gano teisman paduota G2 bylos skričio rengiamas piknikas vi si nuvažiuoti.
man su policijos viršininku iš- persiskyrimams. Persiskyrimų sai čia p a t : beliko tik kelios
naujo nusprendė bendraiveikti porose daugiausia reikalauja dienos. Lietuvos Vyčių Cbicaprieš neatsargius automobi- moterys.
?os Apskričio choras ir kuopų
CICERO, ILL.
listus.
Tai nepaprastas apsireiški ( ' o r a i buvo užkviesti ir pasiJiedu tvirtina, jog tos visos
Pusmetinis susirinkimas Lithuž; dėjo dalyvauti pikniko progmą-.
nelaimės įvyksta nuo peranian Improvement Clubo įvyks
Tečiaus visuomenės veikėjai rai -c.
greito važiavimo. Tad prieš
B» ndra
chorų
repeticija šiandie, t.y. birž. 4 d. Neffo sve
susiramina. Sako, tas yra nie
greitai važinėjančius turi but
įvyks birželio 6 d., t. y. pėtny- tainėje, prie 49 Ave. ir 15 gat
kis.
pakelta kova.
Girdi, aną dieną per 7 va čios vakare, Mark "YVTiite vės, Cicero, 111. Pradžia 8 vai. va
Pergreitai važiuojantieji au
landas išduota 50 licencijų ap- Square parko svetainėj, prie kare. Visi namų ir lotų savininkai
tomobilistai būtinai turi but
sivedimams.
TTalstod ir 20-tos gatvių. Pra- kviečiami susirinkti. Turime labai
patraukiami teisman. Suvadi
daug svarbių reikalų aptarti..
tižia lygiai 7:30 vai. vakare.
nėjusieji žmones turi but kuoJ. Stankevicz, rast.
Visus Chicagos Vyčių cho
AUTOMOBILIAI TURI SUS
aštriausiai baudžiami.
rus nuoširdžiai kviečiu šuvaTOTI PRIEŠ GATVE
Panašių kampanijų
prieš
IŠ BRIDGEPORTO.
žiuoti.
KARIU BĖGIUS.
automobilistus buvo daug Cbi
Seredoj, geg. 4 d. 7-ta vai. va
Apart praktikos, reikės pa
cagoje. Jos nedavė pageidau
Cbicagoje su automobilių sitarti ir apie kitus bėgančius kare įvyks 16-tos sietuvos Vyčių
jami] pasekmių.
kuopos susirinkimas. Prašome na
važinėjimu gali įvykti tikroji reikalus.
rių nesivėluoti, nes atlaikę susi
SUSIDAUŽĖ DU GATVE perversme. Pakelta sumany
J. Vilimas.
mas, kad visi automobiliai
KARIU.
Apskričio įgaliotas. rinkimą važiuosime į L. Vyčių 13
prieš kiekvienus gatvekariu
kuopos rengiamą vakarą. Tat na
Ties 69 gatve ir TVestern bėgius, per kuriuos turi per
IŠ BRIDGEPORTO.
riai, susirinkite laiku.
Vytukas.
ave. vakar išryto susidaužė važiuoti, turi būtinai sustoti.
Praeitą, nedėlig, Šv. Jurgio
du gatvekariu. 7 žmonės pa
NORTH SIDE.
Sumanytojai tvirtina, kad parapijos svetainėje buvo su
vojingiau ir keli lengviau su
tas sumažintų visokias nelai rengtas gražus vakaras Ne-j L. Vyčių 5-ta kuopa laikys sa
žeista.
mes gatvėse.
kalto Prasidėjimo Šv. Panos vo mėnesinį susirinkimą birželio
Sužeistieji paimta į ligoni
Tas klausimas bus paduotas Marijos mergaičių draugijos, 4, 1919, Pulaski Park Svetainėje
nes.
aptarti miesto tarybai. Su tuo paminėjimui sukaktuvių 10 (Prie Noble & Blackha\vk streets)
MAUDIMOSI VIETOS BUS sumanymu sutinka policijos metų gyvavimo. P-lė Mikniu- 8 vai. vakare.
viršininkas.
ATIDARYTOS.
Yra labai svarbių dalykių ap
tė.buvo programo vedėja. J i
Pr. J. Paliulis, rast.
išskaitė ir dr-jos veikimo ra- tarti.
Ežere viešosios maudimosi MIRĖ SENAS LAIŠKŲ IŠ
vietos, kaip pasakojama, bu
NEŠIOTOJAS.
sią atidarytos šio birželio 21
Pranešama, jog Chicagoje
dieną, arba dar ir anksčiau.
mirė seniausias laiškų išne
ČEKŲ SLOVAKŲ KAREI
šiotojas, Josepb Field.
VIAI CHICAGOJE.
Miręs ėjo 80 metus. Laiš
.Cbicagoje porai dienų apsi kus nešiojo per 50 metų. Jis
(Motina kun. Jono Klorio)
stojo sirguliuojančių 100 čekii- buvo civilės karės veteranas.
slovakų kareivių, kurie iš SiMirė šv. Elzbietos ligonbutyj, Chicagoj, vakar, 2 d.
SUGAUTA VIENAS PAUKŠ
berijos keliauja į savo tėvynę
birželio, 15 min. po 7:00 vakare, eidama 52 metu am
TIS.
žiaus.
Europoje.
Paėjo iš Kauno gub., Panevėžio pavieto, Naujamies
Tie kareiviai karės pradžio
Penki plėšikai vakar už
čio parapijos.
je tarnavo Austrijos kariuo puolė saliuną po num. 1300
Apie laidotuves bus pranešta vėliaus.
menėje. Bet karės metu buvo Larrabee gat. Viena, plėšiką
perėję rusų pusėn.
policija pagavo.
•r

4

portą. Kalbėjo kun. M. Kru
šas, klebonas, kun. H. Vaičiū
nas iš Cicero, 111. ir p. S. J . Pet
kus. Abu klebonu kalbėjo apie
viršminėtą dr-ją, pastarasis apie Šv. Aloizo Jaunikaičių
dr-ją, gyvuojančią prie Šv.
Jurgio parapijos. Solo daina
vo p. J. Ramanauskas, duetus
dainavo p-lės IT. Jovaišaitė
su H. Volteraite ir p-lė M. Gurinskaitė su p-nu J. Rama
nausku. Ant galo solo Bridgeporto žvaigždutė, p-nia Janu
šauskienė. Senai buvau matęs
tą dainininkę scenoje. Ir kiti
taip-gi. Todėl ir nedyvai, kad
suplaukė paklausyti jos ne
tik mylintieji dainą bridgeportiečiai, bet ir iš kitų kolonijų.
Neturiu drąsos ką nors apie
ją sakyti, kad nepasakyčia
permažai. Tik tiek pasakysiu,
kad nei dolierinės nei kitos
negailėčia įžangai, žinodamas
kur ji dainuos.

^/frmours

STAR

''Kumpis koris yra" -- su pančiakiniu apdaro

K

IEKVIENAS kumpis kuris yra tinkamas del Armour Star turi būti
aukščiausios rųšies. Mes atmetame tuos kumpius kurie yra mažesnės
vertės ir tiktai išrenkame tuos kurie yra geriausi del Armour Star.
Po šito viso peržiūrėjimo visiems žinomi kumpiai yra išrūkyti ant tam tik
ros ugnies—su Pančiakiniu Apdaru.
paskutinio trupinėlio. Pirkite visą
Pančiakinis apdaras kuris yra ant
Star Kumpį, nes tai ekonomiškumas.
kumpių aptrauktas užlaiko sultis
Star Lašiniai yra tos pačios rūšies
kuris paskanina kumpius ir pro
duktus geriausiais—Kumpiai toki
su dideliu atsargumu parinkti tik
koki jie turi būti.
tai geriausi kaip ir Star Kumpiai ir
Užtat Armour Star Kumpis, gerai
tokios pačios didelės vertės, pirkite
kepasi, verdasi. Jį gali gražiai ir ly
šiandien.
giai supjaustyti. Apdaras apsaugo
Paklausk savo mėsininko apie Ar
ja ją kol jis atsiranda ant jūsų sta
mour Star Kumpį ir Lašinius.
lo, jis yra sultingas ir gardus iki

ARMOUR

\

AW»COMPANY

CHICAGO
,

Skaitykite ir Platinkite "Draugą"

PRANEŠIMAI

Barbora Kloriene

NELAUKITE
KOL
PRADĖSITE

SIRGTI

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuomet nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu
ne tai prietvaras yra rezultatu.
».

Prigelbėkite gamtai vartojanj;

STANOLAX
•**

\

del Prietvaro

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris
yra labai švarus. Jis savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mecbaniškas lubrikantas kuris
gTeitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus
išvaro.
*

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 uncų

STANDARD O I L

buteliuose

COMPANY

(INDIANA)

910 SO. MICHIGAN AVE.

CHICAGO
-t—

I

