•KIEMITY OF uums
. •

DRAUGAS

«

ueiuiir
Xmm • » • — • • • » %mimmmm m * • • mm*

• «

*y

FIRST EDITION

I.ITHl \ \ M . \ X D . \ n . Y FRIEND
Ptibli*h<Hl Daily Exc*cpt Suntlays by
One Year
$5.00
S i \ Months
$3.00
Thui>«la,>s Kilition
$2.00
I>U.\l (JAS TIBLISHING CO., Inc.,
1800 \V. 46th St., ( i m a g o , Illinois.
l'hone McKinlcy 6114. Establ. 1908

LITHUANIAN DAILY FRIEND

Pnbllshed and dlstributed nnder permlt (Ho, 468), anthorlzed by the Act of October 6, I 9 l 7 t on fUe at the Fost Office of Ghlcago, IUlnols.

E N T E R E D AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, i^^INOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1870.

S. V. Senatas stato
Airijos klausimą

IŠSKLEISTA RHINE RES
PUBLIKOS VĖLIAVA.
Prezidentas Dorten užėmė
ofisą.

Berlynas, birž. 7. — Dr.
Dorten, kurs birželio 1 dieną
paskirtas
naujos
vokiečių
Rhine respublikos prezidentu,
anot gautų žinių, su savo kabi
netu užėmė ofisą laikinoj res
publikos
sostinėj,
mieste
SENATAS PADARĖ REZO YViesbaden.
LIUCIJĄ AIRIJOS
Inėjęs valstybės butan pre
REIKALAIS.
zidentas paskelbė naują tvar

Naujos suirutes Vokietijoje
VOKIETIJOJE IŠNAUJO
PLEČIASI STREIKAS.

Valdžia galvatrūkčiais gink
ką, naujus parėdymus.
luojasi.
Reikalauja išklausyti Airijos
Pagal i aus
ant valstijinio
atstovu.
busto jis liepė išskleisti nau
Londonas, birž. 7. — Iš Vo
jos respublikos baltą-žalią vė
kieti jos pareina žinių, jog
Washington, birž. 7. — Va
tenai išnaujo pakelia galvas kar senatas 60 balsų prieš liavą.
bolševikai ir kursto darbinin- vieną priėmė senatoriaus Bo'Poliaus pranešama, kad ap
kus streikuoti.
ralio: pagamintą
rezoliuciją, link bustą susirinkusi galinga
Vietomis streikai jau ple kad Su v. Valstijų atstovai tai žmonių minia ir įsiveržusi vi
čiasi. Kitur rengiamasi strei kos konferencijoje
pasidar dun. Žmonės apmušė, kelis
kuoti.
buotu tame, idant taikos kon- respublikos ministerius. Bet
prezidentas
suspėjęs
Šiuo kartu bolševikus ir ferencija priimtų ir išklausy pats
kitu frakcijų socijalistus paža tų Airijos atstovų, kurių prie- pasprųsti.
dino sukiliman nugalabinimas šakvj stovi Ivhvard de Valekeliu bolševiku vadu Bavari- ra, provizijonaiis Airijos res BUVO PAKILUSIOS RIAU
ŠĖS DUBLINE.
joje, kur bolševikai buvo pri- publikos prezidentas.
Prieš rezoliuciją balsavo tik
dirbe
visokiu
nežmonišku
senatorius \Villiams, demo Sužeista viena mergelė ir 3 podarbų.
licmonai.
Kaip bolševikai žudo žmones, kratas, iš Mississippi valsti
ir tai dar nekalčiausius, tuo jos.
Dublinas, birž. 7. — Birže
met niekis. Bet kuomet val
Spaudžiamas prezidentas.
lio 5 dieną vakare ties Mandžia pasmerkia miriop vienaIš Paryžiaus
tuo tarpu sion namais susirinko žmonių
kitą bolševiką, tuomet socijalistai sukelia baisiausią trukš- pranešama, jog Amerikos airių fminfi. Sakėsi norį paminėti
atstovai, katrie nesenai buvo dieną James Connolly, airių
ma.
prezidentui. republ ikonų armijos vyriau
Berlyno valdžia informuoja aplankę Airiją,
ma apie keliamus streikus ir \Vilsonui indavė reikalavimą, siojo vado, kurs buvo nugala
kad taikos konferencija būti bintas 191(1 metais po revo
naujas suirutes. Tad ualvanai aptartų Airijos klausimą. liucijos Airijoje.
trukčiais ginkluojasi.
Imasi
Amerikos airių atstovų ta
priemonių prieš naują bolše
Miesto valdžia vra uždrauviku sukilimą ir piktadariavi- sai reikalavimas ilgokas, su džiusi visokius susirinkimus
sidedąs iš kokių G tūkstančių gatvėse. Tad policija pradėjo
ina.
žodžių.
skirstyti minią. Pakilo riau
NUGALABINTU DU MUNI
Tai esąs kaipir raportas šės. Pasigirdo šaudymai. Vie
CHO RAUDONUOJU.
prezidentui apie Airijos stovi, na mergelė ir trys policmonai
ka airiu atstovai ten atradę, sužeista.
Berlynas, birž. 7. — Augs kuomet apsilankę.
burgo laikraštis Abendzeitung
Amerikos airių atstovai tvir
praneša, kad Muniehe sulig tina, kad jei prezidentas neat
karės teismo nusprendimo nu kreips domos Į tą reikalą, tuo
galabinta du bolševiku: Levi met atstovai tą visą klausimą
ne, bolševiku vadas ir laikraš- nukreipsią į Italijos atstovus
eio "Raudonoji Vėliava'' re taikos konferencijoje. Bet jei
daktorius, ir kitas bolševikas ir su italais nepavyktų, tuo SAKO, KONGRESAS YRA
Nissen.
met airiai kreipsis į Anglijos
SAUSAS, JIS NEPRI
dominijų atstovus.
TARS ALUI.
Amerikos airių atstovai prie
Washington, birž. 7.
reikalavimo prezidentui indaAnti-Saloon League of Ame
vę dar ir pranešimą apie ang
rica čia turi savo nacijonalę
lų valdžios nežmoniškus pa
konvenciją. Konvencija
su
sielgimus.
New York, birž. 7. — Žydu
šaukta tokioj vietoj ir tokiuo
Sakoma,
tasai
svarbus
Ai
laiku, kad padaryti daugiau
zijonistų organizacija Ameri
rijos
klausime
dokumentas
intakos,
kad
nepanaikinti
koje gavo žinių apie naujus
veikiai
busiąs
paskelbtas
viesvaigalų prohibicijo s karės me
lenkų pogromus, atliktus prieš
sai.
tu.
žydus Lenkijoje.
*.
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4.

4.

4.

4.
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SAUSUMO ĮSTATYMAS
PASILIKS, SAKO SE
NATORIAI.

4.

NAUJI POGROMAI PRIEŠ
ŽYDUS LENKIJOJE.

Šiuo kartu lenkai skerdynes
žydų atlikę Poricke, Vėlini joj,
gegužės 22 d., gi gegužės 29 d.
— Čenstakave. Vienur nužu
dyta 18 žydų, daugiausia mo
terių ir mergaičių, gi kitur
9.
Taippat pranešta, kad žy
dai atstovai lenkų seime, Varšavoj, paskelbę atvirą laišką
lenkų premjerui Paderewskiui.
Laiške išdėje piktadarybes,
atliekamas prieš žydus gen.
Hallerio kareivių.
Lenkų valdžia uždraudė len
kų laikraščiams skelbti tą
atvira laišką.

Dėkui senatui.
Amerikos airiai yra labai
dėkingi senatui už pakėlimą
Airijos klausimo.
Nes tas klausimas turi są
ryšį su tautų laisve, kurios
reikale nesenai buvo liejamas
žmonių kraujas.
KOLČAKAS SUTINKA SU
TALKININKŲ PASIŪ
LYMAIS.

Paryžius, birž. 7. — Pran
cūzijos užsienių reikalų ofisas
gavo pranešimą nuo admirolo
valdžios
Bet Krakove laikraštis No- Kolčako, Siberijos
\vy Dziennik ėmė ir paskelbė. galvos, jog jis sutinkąs su tal
Ui tai visa laikraščio laida kininkų sąlygomis, kurios pa
lyti jo valdžios pripažinimą.
buvo konfiskuota.
t

4.

Aną dieną konvencijoje kal
bėjo senatorius Jonės iš Washingtono valstijos. Jis pažy
mėjo, kad svaigalų prohibici
ją jau įrašyta šalies konstitu
cijom Tad nebus reikalo šiam
kongresui dabar užsiimti svai
galų reikalais, kad atšaukti
karės metu pravestą įstatymą.
Anot
senatoriaus
Jonės,
kongresas yra " s a u s a s "
ir
kaipo toksai nekuomet nesu
tiks leisti išdirbinėti kadir
lengvąjį vyną arba alų po lie
pos 1 dienos.
Tam tikslui butų reikalinga
prie to įstatymo modifikacija.
Prisieitų pakelti diskusijos.
Bet kad tas yra tuščias daik
tas, tad kongresas jokiuo bū
du neapsims gaišinti brangaus

LIETUVIAI PAŽANGIUOJA
DVINSKO ŠONAN,

----B
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IŠ PROHIBICIJONISTŲ
VEIKIMO.
Organizuojama tarptautinė
prohibicijonistų sąjunga.
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Nedori Vokiečių darbai

BERNE, Šveicarija, birž. 8.
—Vietos Lietuvių Spaudos
Washington, birž. 8. — Čia
biuras gavo žinių, jog lietuvių
pabaigė savo suvažiavimą or
kariuomenė nuo Vilniaus pa
ganizacija Anti-Saloon League
sekmingai varosi ant Dvinsko.
of America. Suvažiavimo pa
Pakeliu j paėmė Kscia (?).
baigoje nutarta suorganizuoti
tarptautinę
sąjungą kovoti
KONGRESAS DARBUOJASI
prieš
svaigalus
vardu
•
•
SUMAŽINTI ŠALIES
"YVorld's League
Against
IŠLAIDAS.
Aleoholism".
Šitai organizuojamai sąjun
Tik vienos armijos reikalais
gai nuskirti keturi prezidentai, BUVĘS KAIZERIS NEIŠbusią sutaupyta milijo
VOKIEČIAI GELBĖJO IR
nai.
skiriami: Anglijai, Šveicari
VENGS TEISMO.
GELBSTI RUSŲ BOL
jai, Belgijai ir Suv. Valsti
Washington, birž. 8. — ReŠEVIKAMS.
joms.
Taikos
sutartyje
nepadaryta
publikonų atstovų
lyderiai
Sąjungos generalis sekreto
atmainų.
kongrese ėmė darbuoties su
Tai prirodo Lietuvių atsto
rius nuolatinį savo ofisą turės
tikslu sumažinti šalies išlai
vybė Paryžiuje.
čionai, Washingtone.
Paryžius, birž. 8. — Talki
das visokiais reikalais. TuoManoma,
jog
naujoje
pa
mi, sakoma, bus palengvinta
ninkai baigia gaminti atsaky
NEW YORK, birž. 8. — Asaulio
sausųjų
sąjungoje
bus
šalies gyventojams.
mą į vokiečių atstovų kontr- merikos Lietuvių Tarybai pra
reprezentuojamos
šios
šalys:
pasiulymus.
Pirmiausia norima žymiai
nešta, kad lietuvių atstovybė
Kanada,
Meksika,
Japoni
apkarpyti išlaidas armijos rei
Sakoma, jog kai kurie posmai j Paryžiuje taikos konferencijai
ja,
Škotija,
Airija,
Anglija,
kalais. Praeitas kongresas ar
utartyje busią atmainyti, pa- indavė prirodymus apie vokiePrancūzija,
Belgija,
Danija,
mijos užlaikymo reikalams
keisti kitaip.
čių išdavikiškus darbus Lie
Šveicarija,
Australija,
Naujo
autorizavo $1,100,000,000. Da
Bet posmas apie buvusio tuvoje.bar norima nuo tos sumos nu ji Zelandija, Švedija, Čeko kaizerio teisimą nebusiąs at
Lietuvos teritoriją rusų bol
slovakija, Italija ir pagaliaus
kirpti kokius 400 milijonų.
mainytas. Kaizeris bus teisia- ševikams vokiečiai
pavedė
Suv.
Valstijos.
Norima susiaurinti išlaidas
mas už atliktus nežmoniškus' praeitą gruodžio mėnesį, ty.
Ta
sąjunga
suvažiavimus,
karės laivynui ir geležinke
darbus karės metu.
praėjus mėnesiui po paskelbi
sakoma,
turėsianti
kas
trys
liams skiriamas.
mo armisticijos vakarų fronte.
Be to armijos skaitlių su metai. Pirmutinis suvažiavi FARMŲ KLAUSIMAS STIP
Vokiečiai Lietuvoje yra at
siaurinti 1 i gi 400,000 k a rei vi ų mas busiąs ateinantį spalių
RIAI PAREMIAMAS.
likę daugelį visokių baisių pik
vietoje karės departamento mėn. \Vashingtone.
t a d a r y * ^ Jie areštavo ir šau~
Suvažiavimas padare rezo
reikalaujamų 509,000 kareivių.
Daugelis kareivių reikalauja dė žmones, rekvizavo jų tur
paremiančią
Kongresas neaplenks
nei liuciją, karštai
farmų.
tus, pardavinėjo bolševikams
orlaivystės. Šitai buvo reika viso pasaulio prohibiciją.
visokią kontrabandą, įimant
Savo keliu kongrese dar
laujama $83,000,000. Kongre
Washington, birž. 8. —Prieš ginklus ir amuniciją.
buojamasi už atšaukimą įsta
sas skirs tik 15 milijonų.
kongreso viešųjų žemių komiTies Zizmariais
vokiečiai
Be to, republikonai atstovai tymo, kurs po liepos 1 dienos tetą aną dieną liudijo Oklaho-«mėgino bolševikams parduoti
darbuojasi, kad visi kareiviai draudžia gaminti ir pardavi mos gubernatorius Robertson visą lietuvių batalįjoną u i
iš karės laukų Europoje kuovei nėti svaigalus visoj šalyj.
ir Idalios gubernatorius Da-' 9,000 markių.
Antai šito distrikto (Diskiaus butų atšaukiami namo.
Alytuje jie bolševikams ati
Ir tas žymiai sumažins išlai trict of Columbia) darbinin vi s.
Abudu karštai parėmė sek davė daugiau 40 savo kulkakų unijoms birželio 14 dieną
das.
sumanymą svaidžių.
Lane
čia leista turėti milžiniškas retoriaus
•
v
duoti kareiviams ir jurininPIRKITE KARĖS TAUPY parodavimas, atkreiptas prie
S
VILLA PAĖMĘS CHIHUAk am s farmų.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). prohibiciją.
HUA.
Sakė, kad tas labai praktiš
kas daiktas buvusiems karei
laiko tokiems tuštiems daik laisvas Kanados pilietis. > •
viams. Tas pagelbės išvystyti Miestas paimtas po poros va
tams, kaip yra lengvas vynas
Tas labai patiko prohibici- žemdirbystę.
landų smarkios kovos.
arba alus.
jonistams.
Gubernatorius Davis gavės
Taip nupasakojo konvenci
daug laiškų nuo kareivių, ku
EI Paso, Eex., birž. 7. — Čia
Kiti kitaip mano.
jos atstovams senatorius Jo
rie paremia sumanymą, ir nori gautas meksikoniškas laikraš
Atstovas Fitzgerald iš Massnės.
gauti farmu.
tis La Patria praneša, kad
Kongreso žemesniojo buto achusetts valstijos tuo tarpu
Villa ir Angeles su savo ka
atstovas Fess iš Obio valsti šiomis dienomis teisdarystės
BULGARAI EINA PRIEŠ riuomene paėmusiu ir užval
jos pasakė konvencijomstams, komiteto pareikalavo* kad šis
džiusiu miestą Chihuahua.
SERBIJĄ.
jog atstovų butas jokiuo bū atšauktų karės meto prohibici
Tas įvykę praeitą sekmadie
du negalėtų parinkti komiteto jos įstatymą ir tą atšaukimą
Sakoma, bulgarai slaptai mo nį po poros valandų smarkaus
ar kitokio kongreso kūno, už rekomenduotų kongresui tą
susirėmimo.
bilizuojami.
kurs paskui turėtų prielankiai patį padaryti.
Po paėmimo miesto Vilios
patarti kongresui panaikinti Fitzgerald sakė, kad tas įsta
Copenhagen, birž. 7. — Iš įsakymu ten nugalabinta 8
arba nors susiaurinti karės tymas pravestas karės metu ir
Balkanų pareina žinių, jog žmonės.
metu prohibiciją.
tik karės metui. Jei jis nebus
bulgarai slaptai mobilizuojami
Gen. Francisco Gonzales at
atšauktas,
tuomet
gyventojai
Kiti kalbėtojai tos pačios
ir sumobilizuota kariuomenė keliavo į Juarezą iš Mexico
bus apvilti. Nes šiandie jau
nuomonės.
siunčiama į Serbijos parube- City pagelbon
pulkininkui
nėra karės.
žius.
, )
Escobar, kurs vadovauja JuSenatorius
Sheppard
iš
Darbininkai reikalauja paleng
J a u ir pirmiau kelis kartus arezo garnizonui.
Texaso, kuris taippat kalbėjo
vinimo.
buvo žinių, kad bulgarai mobi
Gen. Gonzales keliavo per
susirinkime, pažymėjo, jog įIndiana, Minnesota, Colora- lizuojami. Tik nebuvo pasako Texaso valstiją leidžiant S. V.
statymas bus įvykintas ir tas
įstatymas turės panaikinti vi do ir kitų valstijų darbininkų ma tos mobilizacijos prie karės departamentui.
sokios rųšies gėralus, katruo organizacijų atstovai reika žastis.
Gi dabar tvirtinama, kad STREIKAS PARYŽIUJE VO
lauja modifikuoti svaigalų iš
se tik randasi alkoholis.
ir
pardavinėjimo tas veikiama prieš Serbiją.
KIEČIŲ PAREMIA
Vienas Kanados blaivinin dirbinio
MAS?
kas kalbėdamas ragino visus metodą.
Jie priešinasi degtinei. Bet, REKRUTAVIMUI KAREI
darbuoties svaigalų prohibici
VIŲ BUS IŠLEISTA
Paryžius, birž. 8. — Pačiam
jos reikale ne tik Amerikoje, sako, lengvas vynas ir lengvas
Paryžiuje i> jo apskrityje
alus darbo žmonėms yra reika
bet visame pasaulyje.
$185,000.
šiandie streikuoja
dešimtys
Pastarasis
" n u v a ž i a v o " lingas.
Washington, birž. 8. — Ka tūkstančių darbininkų.
Kaikurie kongreso atstovai
taip toli, kad net neprielankiai
Kai-kurie spėja, kad ar
atsiliepė apie mūsų preziden pažymi, kad šio birželio 12 rės sekretorius patvirtino su
departamentas manymą, sulig kurio šitą mė kartais to streiko neparemia
tą, kurs patarė kongresui pa dieną karės
rekrutavimui pinigiškai vokiečiai.
naikinti karės meto prohibici paskelbsiąs, jog demobilizaci nesį kareivių
Bet kad darbininkus kursto
ja pabaigta. Su tuo neturės bus išleista $185,000.
ją
Šitie pinigai bus pavartoti bolševikizmo agentai — tai
Jis pasakė: " A š nesu prezi jokios galės ir svaigalų prohi
tas tiesa.
paskelbimams laikraščiuose.
dento Wilsono pavaldinis, bet bicijos įstatymas.

Buvęs kaizeris tikrai bus
teisiamas

*
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skirti tėvynei naudingo darbo
nuo partyvio riksmo. Tai ir
viskas. Tie žiopliai, kol pri
klausė prie mųs, vis buvo pa
lenkę ausį prie mųs priešų.
Netekti šitokių asmenų yra
neskaudus nuostolis.
Svarbiausia A. L. Tarybos
posėdžio dalis buvo raportai iš
Europos apie Paryžiaus politi
ką. Tuodu raportai užėmė visą
laiką prieš pietus. Čia per ilga
butų paduoti jųdviejų turinį.
P-ai Mastauskas ir Česnulis
už keliolikos dienų bus Chica
go je ir atkartos tuodu raportu
dideliame visi} lietuvių katali
ku susirinkime.

AMERIKOS LIETUVIAI!

Trukdoma Lietuvos badau Gyvename didžiausių perversmių laikais. Po mūsų aki
jančiųjų šelpimo darbas. mis
keičiasi senoji pasaulio

JL.

Su Lietuviškais Parašais

PAVEIKSLAI

Po tokiu pat antgalviu p. tai pakalbėsim gale šio straips tvarka, kįla nuo senovės pa
vergtosios tautos, griūva seno
V. K. Račkauskas, Am. Liet. nio.
Centralio Komiteto sekreto
6) Prie galo p. Račkaus ji tyronija, o iš griuvėsių ke
liasi tautos, kurios per tiek
rius, rašydamas į Amerikos kas užreiškia:
Pirmosios Komunijos Atmintis
amžių buvo skaitomos už miru . .
lietuvių laikraštiją
(žiūrėk
«.
"Vadinasi, sulaikyta Lietu
sias.
Tokių
kįlančiųjų
tautų
'"Tėvynė'• No. 20 ir "Lietu vos šelpimo d a r b a s ! "
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Priėmė Pirmąją Komuniją
19
m.
tarpe
yra
mūsų
tėvynė
Lietu
v a " No. 114), padaro labai
Bažnyčioje
Mieste
Visai klaidingas ir neteisin va.
svarbius įtarimus ir apkaltini
Klebonas Kun
gas užreiškimas. Šelpimas ir
Eina kasdiena išskyrus nedėldienius.
Lietuva kįla, ji pradeda eiti
mus Ekzekutyvio Komiteto ir
Spalvuoti paveikslai 14x9 colių. Kaina 15c.
PRENl.MER.VTOS KAUTA:
šelpimo darbas nėra nei sus
| svietą kaipo laisva, savistovi
M. J. Viniko. Kadangi tie
Metams
$5.00
Gražus nespalvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c
tabdytas
nei
sulaikytas.
Ame
Pusei Metų
Sii.OO
valstija. Bet tai nelengvas dar
įtarimai yra begalo rustųs jei
Taipat galima gauti ir Dirmavonės Atminties Paveikslų.
rikos Raudonasis Kražius nu
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
bas, ypatingai tuomet, kuomet
gu teisingi, o dar rūstesni jei
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
tarė šelpti Lietuvą,, pradėjo
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
gu neteisingi, nes tąsyk jie pa šelpti, dabar šelpia ir ateityje priešai iš visų-pusių apsupę ir "DRAUGO" KNYGYNAS, 1800 W. 46th St., Chicago, III.
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
i
rodys kuomi mūsų niekurie šelps ją — išimtinai savais kiekvienas stengiasi pavergti.
adresas. Pinigai geriausia siusti išperRaportuose buvo daigtu žy
kant krasoje ar e.vprese "Monoy Order"
veikėjai užsiima laike šio, vi pinigais. Tas pats yra ir su A- Iš vienos pusės rusai, iš kitos
arba įdedant pinigus j registruota mėtinu, būtent ištikimybė da
sų svarbiausio Lietuvos gy merican Relief
laišką.
Administra- lenkai, o iš trečios vokiečiai
bartiniai Lietuvos valdžiai ir
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. rūpestis, kad kiek galima grei venime momento. Tad pilnas tion. Jie nutarė šelpti ir šel nenori nei vieno žemės šmote
lio apleisti.
1800 W. 46th St., Chicago, III. čiausiai butų patenkinti visi paaiškinimas, kas ir kaip iš- pia.
tiesų yra atsitikę yra svarbu,
Lietuvos lietuviai deda visas
/
Telefonas MeKinley 6114
demokratybės geismai Lietu kad butų pilnai žinoma mūsų
7) Tame pat straipsnyje p. pastangas, kad tik numesti
vos sutvarkyme.
Račkauskas paduoda nuo Am. pančius, mes-gi, nors toliau
visuomenei.
1) Straipsnyje p. Račkaus Raudonojo Kryžiaus laišką, gyvendami, tečiau turime jų
gauta 6 d. gegužio, kuriame toms pastangoms padėti, nes
kas rašo:
sako, kad pp. Vinikas ir Dr. mums turi taippat rūpėti tė
"—Ekiekutyvis abiejų Ta
Kas ištroškusiam žmogui rybų Komitetas kablegrama Bielskis lankėsi Raudoname vynės gerovė ir laimė, turi rū
:
paduoda lašą vandens, tas su kreipėsi į Lietuvos atstovus Kryžiuje reikale šių pinigų. pėti, kad sviete įvyktų demo
Ima Veikti
kelia meilę jo širdyje, nudžiu Paryžiuje, patardamas, kad Peržvalgoje, tame pat "Tėvy kratiškoji tvarka, už kuria mes
amerikiečiai sykiu su alijangina gerus matančius, palink jie, drauge su Amerikos atsto nės" numeryje rašoma:
Sausio 21 d., 1919 m. Generališkas Pačtos vir
smina ir pagerbia visų Tėvą vais, pasimatytų su pulkinin
" P o t a m kaip jisai (Dr. tais kovojame.
šininkas nustatė naujus mokesčius už telefo
danguje.
no vartojimą atskirose valstijose, o taippat
Tuo visu remdamies, New
ku Olds ir drauge išrištų Bielskis) su p. Visiku sustab
ir telefonuojant iš vienos valstijos į kitas.
Chicapjs našlaičiams reikia klausimą Lietuvių Dienos pi dė šelpimą badaujančios Lie Yorko apielinkės lietuviai šau
Atskirų valstijų mokesčiai nebuvo fmami,
tuvos".
namo. Kaikurios draugijos, ne- nigų."
kia visuotiną seimą, kuris at
dėlto, kad Vyriausias Teismas Cook Pavieto
šiodamos šventųjų vardus, be
sibus
Nėw
Yorko
mieste,
bir
Yra
tai
baisus
apkaltini
Tokio kablegramo Ekzekuuždraudė tai darvti.
dievių spaustuvėse pasigami
želio
22
ir
23
d.
Į
seimą
kvie
mas,
o
ypač,
kati
p.
RačkausSercdoje, birželio 4 d., 1919 na lapų, sukeliančių girtybės tyvis Komitetas niekad ne
Nesenai padarytas nutarimas Vyriausiojo Su
čiame visas New Yorko, New
m., AYashington, D. C , viešbu pagundas ne vien girtuok siuntė nei į Paryžių, nei į jo kas pilnai žino, kad tas apvienytų Valstijų Teismo duoda galybę Gene
Jersey ir Connecticuto lietu
kaltinimas
yra
visai
neteisinkią
kitą
vietą.
tyje The AVashington buvo liams, bet ir papratusiems ne
ral iškam Pačtos Viršininkui nustatyti telefo2) Toliau straipsnyje skam gas ir kas dar aršiau — gal viškas draugijas, parapijas,
A. L. Tarybos posėdis. J klausyti viliojimų. Iš prigunfono kainas ir atskirų valstijų mokesčiai se
laikraštininkus ir visus lietu
but sufabrikuotas.
ba:
jj susirinko beveik visi Tary dytų jos pelno daug pinigo,
niau paskelbti Gene rali ško Pačtos Viršininko,
vius.
Bet kas-gi ištiesu atsitiko?
bus d a b a r priimti Illinois valstijoje.
" B e t Ekzekutyvis Komite
bos nariai. Neperdidžiausiame bet našlaičiai joms nerupi.
Seime turi dalyvauti kuoKodėl
p.
Račkauskas
ir
nieku
tas savo keliu skelbė, jog jis
kambarvie A beveik sunku buKaip bus imami mokesčiai už telefono patarna
Kaip linksma, kad tokių
daugiausia lietuvių ir turi bū
paimąs tuos pinigus į savo rie jo sandarbininkai pradėjo
v o kvėpuoti, nors landai buvo
vimą ir už "longdistance"—apie tai paaiš
draugijų vra nedaug. Kitos
ti svarstvta sekanti dalvkai:
varyti
sistematišką
agitaciją,
rankas, nors tokiam žingsniui
atdari. Posėdžio protokolas
kinta 8 ir 9 puslapyje naujai spauzdinamoj
beveik visos ir vadinasi kata
1. Reikalavimas neprigulir
šmeižimą
Ekzekutyvio
Ko
neturėjo
autorizavimo
nuo
su raportais pp. Mhstausko ir
"Telephone Directory."
likiškai ir apsieina krikščionis
mingos Lietuvos pripažinimo.
miteto
ir
jo
narių?
Tuo-gi
pat
Centralio Komiteto.''
Česnulio bus apgarsintas vie
kai. Prie šitų reikia priskaity2. Reikalavimas, kad Prūsų
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
šai ir mes tikimės jį perspauzAnt tiek, ant kiek Ekzeku kartu šaukdamas, kad kiti Lieti Sv. Cecilijos draugiją North
Lietuva
butų
priskirta
prie
tu
vos
priešai
atakuoja
ir
tyvio Komiteto nariai žino,
dinti, kaip tik taps atsiųstas.
Sidėje. Ta gerbtinų asmenų
tokio skelbimo, kad Ekzeku- griauna mūsų sunkiai sutver Didžiosios Lietuvos, inimant
Kol kas norime pasidalinti tik
protinga ir dori vienybė birže
tas įstaigas — mūsų val- Klaipėdos miestą ir Nemuno
«3
įspūdžiais.
tyvis
Komitetas
paimąs
tuos
,
lio 2 d. paskyrė ir įdavė Lab
intaką.
Pirmas ir svarbiausias įspū
pinigus be Centralio Komiteto d z l ^ &1UT- T e v y ™ N o - 2 2
daringosios Sąjungos iždinin
3. Protestas prieš Nemuno
autorizavimo, niekad nebuvo ^
^ 1 9 1 9 > P° antgalviais
dis buvo tas, kad lietuvių ka
pajėgos
sustiprės ir mūsų
kui šešiasdešimts dolierių.
padarymą tarptautišku.
"Didelis
Mitingas",
Peržvalga
talikų sutartis su tautiečiais li
padaryta.
balsas bus galingesnis. Vokie
Katra kita draugija su ja
4. Protestuoti prieš lenkus,
ir
kitur).
Nejaugi
p.
Račkaus
beralais mažėja, ir kad to ma
čiai kenčia badą ir šaukia pa
3) Toliau rašoma: "Nesenai
susilygins? Apie pralenkimą
bolševikus, Kolčaką ir kitus
kas
suradęs,
kad
jo
ši
nauja
MAŽOJI
LIETUVA.
žėjimo priežastim yra sukty
gelbos, — negauna. Lenkai
paskelbti kablegramai iš Euro
nėra kalbos!
kėsinančius pavergti Lietuvą.
auka
negali,
pagal
mūsų
įsta
bių pilna liberalų taktika. Jų
paprašė — ir štai Dancige sto
pos (pavzd. inž. T. Naruševi
tymus,
jam
nieko
atsakyti,
5.
Kariuomenės,
Raudonojo
Klaipėdos lietuvių susirinki vi 12 garlaivių su maistu
partijoje ima viršų srovė visai
čiaus ir J. S. Lopatto) parodo,
mat Ekz. Kom. nariams yra Kryžiaus organizavimas.
PALENGVINA ĮGYTI
mas.
nebranginanti padorumo, nei
jiems. Lenkas visko pasiekia,
jog Am. Raud. Kryž. ir H.
neleistina
leisties
į
sriovinę
Be
to
turi
būti
apsvarstyta
NAMUS.
etikos, nei savo garbės. A. L.
kad sandoroj gyvena. Jeigu
Hoover jau siunčia Lietuvon
agitaciją, tai drąsiai ir "vyriš daug kitų dalykų, kurių visų
Š. m. vasario 28 d. lietuviu susijungsime tai ir mes visko
Tarybai prisiėjo apsvarstyti
maistą, drabužius ir medika
kai"
griebiasi
gelbėti
Lietu
čia nesuskaitliuosi.
draugijos " S a n d a r o s " svetai pasieksime.''
ne vieną tos rųšies faktų. Dis Naujas Projektas padėti Dar mentus, panaudodami tam dar
vą
—
šmeiždamas
Ekzekutyvį
Taigi,
Amerikos
lietuviai,
bininkams Įsigyti Namus.
nėje lietuviai padarė susirin
kusijų metu kaikurie net išsi
bui likusius nuo Lietuvių Die
P. Baltre kalbėjęs apie drau
Komitete ir įtardamas jo na visi rengiatės į seimą.
kimą. Susirinko pilna svetai
tarė, buk liberalų partija, jei
1
nos pinigus." Tokių kablegijos
siekimus.
Jie
esą
dvejopi
rius
visokiais
peiktinais
dar
Draugijos
tesiunčia
po
vie
Kai-kurie lokaliai komite gramų nei nuo p. Noraus nei
nė (salė) žmonių. Pirminin
toliau eis tais pačiais keliais,
bais,
ir
tuomi
paralyžiuodamas
ną atstovą nuo dvidešimt pen kas p. Skėrys, pradėdamas tautos ir ukio.Pamatiniais Pru
tai taps organizuota šmeižikų tai, kurie buvo sudaryti, kad nuo p. Lopatto niekad nega
jų darbą, ir tuomi ardydamas kių narių, parapijos po šešius, susirinkimą, pasakęs: "Ger sų 1858 m. įstatymais ir nevo
sumažinti plėšimą nuomų už vom.
gauja.
^—.
Am. Lietuvių atstovybės veiki laikraščiai po tris nuo kiek biamieji svečiai! mes susiėjo kiškosios tautos turėjusios ly
namus,
pradėjo
veikti
naują
J i jau iki šiol šmeižė mus
4) Toliau yra cituojama: mą Washingtone, įtraukiant
vienos redakcijos.
darbą,
kad
palengvinti
nuo
me pačių lietuvių statytoje gia-; su vokiečiais kalbos tei
delegatus į Europą, šmeižė
" I š Am. Liet. Tarybos pro juos į polemiką, o atitraukiant
Tad-gi visi, kas tik turi nors svetainėje pasikalbėti
savo ses — kaip mokyklose, taip
katalikų dvasiški ją apskritai ir mas, padedant Įvairiems veikė
tokolo (iš 4 d. balandžio) nuo reikalingo darbo. Labai
kibirkštėlę meilės
Tėvynės reikalais. Tauta savo gerovę ir valdžios įstaigose. Tačiau,
jams,
kurie
stengias
padau
kaikuriuos žvmesniuosius kuEkz. Komiteto delegacija " k i l t a s " tikslas ir priemo
Lietuvos, važiuokite viršminė- tik tuomet atsieks, kai jos ilgainiui ir ypačiai p 0 Prancū
ginti
namų
skaičių.
nigus: Kemėši, Albavičių ypa
4 d. balandžio jau lankėsi nės, o ypač, kad p. Račkaus
tan seiman. Visi iš viršminėtų žmonės susijungs. Tuo tikslu zų 1870 m. karo jų (kitų
Pranešimas,
kurį
gavo
na
tingai. Liberalai daugiausiai
Raudoname Kryžiuje ir pra kui jau nenaujos.
kolonijų draugijų delegatai ir pulkelis mūsų lietuvių šito- tautų) kalbos buvusios ir iš
mų
registracijos
ir
informa
intarinėja p. Mastauską, taigi
šė, kad Liet. Dienos pinigai
mokyklų ir iš valdžios įstaigų
Seiman, Seiman!
cijos
skyrius
prie
Suv.
Vals
je
salėje
šio
mėnesio
12
d.
Priežastys,
iššaukiančios
da
jį Taryba išsirinko pirmininku
butų perduoti Ekz. Komite
išmestos ir mokytojams net
tijų
Apgyvendinimo
Korpo
įsteigėme
šitą
mūsų
draugiją.
Reikia
atsiminti,
kad
apie
bartinius
užsipuolimus,
prasi
šitiems metams.
tui".
buvo premijos mokamos už
racijos suteikia pieną, raginant
dėjo nuo Ekz. Kom. nutari birželio 20 d. atvažiuoja iš Lie Laikai yra labai neramus, at
Kaikurie kalbėtojai tvirtino, darbininkus statyti savo nuoNieko panašo suminėtame
vokiečių
dvasios
vaikams
mo, kad kreipties prie Ameri tuvos jos piliečių delegacija, eitis tamsi. Dėlto visos tautos
kad dabar laikas pakreipti vi savius namus. Toks pienas bu protokole nėra. Šis protokolas
jungdamosi skiepijimą. Tatai dar ir šian
kos valdžios ir jos įstaigų su susidedanti iš pulkininko Gal dabar stengiasi
sas jėgas į partijine kovą, nes vo pradėtas pildyti buvusio tilpo mūsų spaudoj ir p. Rač
dien esą daroma.
vydžio, karininko
Natkevi sustiprėti, kad išliktų gyvos
prašymu pagelbos Lietuvai.
liberalai stiprina savo pozici pirmininko Rent Profiteeriug kauskas jo turinį beabejo ži
ir galėtų laisvai gyventi. Toks
Ponas Kairys ragino dau
Su tuo tikslu buvo nueita į čiaus ir p. K. Pakšto. Jie kaip
jas, kenkia mums ir Lietuvai, Komiteto, New Londone, Conn. no.
ir mūsų draugijos tikslas. 500 giau vaikų į mokytojus leisti.
Am. Raudonąjį
Kryžių, ba kartas bus ir mūsų seime, pra
kol mes dirbame vien bendrus
5) Toliau sakoma:
J tą pieną ineina inkorporoneš mums, ko nuo mūsų tėvy metų vokiečiai ant mus po Naujoje gadynėje vaikai ne
tėvjįiiės darbus. Iš tų kalbų
" T a d jam (Centraliam Ko landžio 4 d. Išdėstėm Lietu
navo. Buvome jiems visame turi būti vokietinami. Ponas
ta bendrovė su $25,000 kapi
nė Lietuva reikalauja.
vos
vargingą
padėjimą
ir
pra
iškilo obalsis stoti Į partijine
mitetui) nesunku bus per
ištikimi ir visu kuo lygiai da Dr. Gaigalaitis jam pritarė,
talo. Tokie darbininkai, kurie
Apie
seimo
vietą
bus
pra
šėm
suteikti
pagelbą.
Am.
kovą už krikščionių demokratų
gyventi ir pasikėsinimas at
linomės. Per šį karą Vokieti pridėdamas, kad ligšiol moky
gali išmokėti 10 nuošimčių
nešta
vėliau.
Raudonasis
Kryžius
sutiko
idealus. Nors tas obalsis nepa
imti iš jo, jam to' nežinant,
ja sugriuvo ir galutinai irsta. klose vokietinama ir mokyto
namų ir loto vertės, gaus
i
tuojaus
duoti
pagelbą
ir
tuoSeimo
rengimo
komisija:
teko nei Į vieną oficijalį da
Lietuvių Dienos pinigus' \
Jau rodosi lyg jai visai nebū jams ^negalima pasirodyti lie
50% paskolos iš bankos ant
aus
ači
rybos nutarimą arba šiaip
Kiek toliau sako: " E k z . Ko-! J > ** P a dieną, pasiuntė
K. J. Krušinskas, pirm. tų ateities, lyg Dievas nuo tuviais esant. Visi kalbėtojai
pirmojo mortgage, o likusius
mitetas iki šiol dar nematė kablegramu įsakymą pulkinin
raštą, teėiaus nebuvo nei žy
V. Vaškas, rast.
jos atstojo už tai, kad taip di ragino jungtis, kad savo tei
40% gaus iš bendrovės, kuri
kui
Olds,
Paryžiuje,
o
mums
maus pasipriešinimo jam.
reikalingu oficijaliai pra
džiavosi. Visas pasaulis jos sių iškovojus.
paims kaipo užtikrinimą ant
patarė
tuoj
pasiųsti
sekantį
nešti, jog jis užsiima pirki
Vieni jį pripažino, kiti ne rąjį mortgage. Ne\v Londono
pe įn Paris. H a v e s o m e A m e - neapkenčia. į š i r d ę ant jos ir
"Lietuva" K
kablegrama
mus^
aunas
atstovui^
norėjo ginčytis, kad negaisi- darbininkai sutiko paskolinti
mu maisto".
jos buvę draugai,
išskyrus
n
e
a
n
Lithuanian
see
Oldg/
and
nus laiko reikalingo tiesiogi
Šitos nešvarios insinuacijos prof. Valdemarui.
tell him that 800,000 Lithua- gal Austrijos vokiečius. Kas
bendrovei iki 75% antrojo
"DRAUGO" PRIETELIAMS
niam darbui.
prieš Ekz. Kom. yra visai ne
April
4,
1919.
nians in America have contri- bus tat su mumis, lietuviais?
mortgage, kuris
duodamas
REIKIA ŽINOTI
Mes čionai pažymime, kad kaipo užtikrinimas. Taip ben pamatuotos ir gal but padary Valdemar
buted their share to Ameri Ar išsigelbėsime nuo šito
Hotel Palais D'orsay
su tuo obalsiu visai nesutinka drovės fondas indėtas į nuo tos su kokiu nors tikslu. Apie
can Red Cross but no relief grimstančio laivo? Me s esame Kad vietoje atsisakiusio į. J.
Paris
me.
Tegu liberalai sau veda savybę išneša nedaugiau kaip
"Draugo"
work whatever has been done iš žiliausios senovės mūsų tė Mozerio, dabar
savo partijine politiką, tegu 10 nuošimčių nuosavybės ver simtį per mėnesį. Taip ben
American
National
Red in Lithuania. Support of A- vų žemėje. Dėlto norime ran agentu yra p. A. VALANČIUS,
jie kenkia tuo partyvišku ir tės ir bendrovės kapitalo už drovė turi užtektinai kapitalo, Cross recomends that you merican National Red Cross kas pakelti, kad susistiprėtu- 1442 SO. 49th AVE., CICERO,
Lietuvai ir mums. Nei tėvvnė tenka padėti išstatyti namų už kad varyti toliau savo darbą. take up the ąuestion of Red is efficially assured if Olds me ir balsą paduoti, kad gautu ĮLL. Kas tik iš Cicero lietuvių
nei mes taip urnai nemirsime. $250,000 vertės. Tuo pačiu lai
me pagelbos. Kad tai pavyktų nori gauti " D r a u g ą " tesikrei
Išmokėjus antrąjį mortgage Cross relief mission to Lith- decides favorably.
Neteksime kelių šimtų žioplių, ku tie, kurie stato namus iš bendrovė inteikia savininkui uania with Colonel Olds, Red
turime jungtis kaimuose ir pia pas jį.
x
Vinikas,
Žilius,
Bielskis.
nemokančių ar nenorinčių at moka savo skolą po vieną nuo- visus raštus.
mieštuose, tik tuo būdu mūsų
Cross Commissioner to Euro<cDRAUGO" ADMI(Daugiau bus).
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Pažinkime vilką, avies kaily j .
Philadelphijos
lietuviškieji
bolševikai, turbūt nujausdami
besiartinant bolševikizmui ga
lą, ar kjj, neriasi iš kailio beagituodaini prisidėti prie jų.
Jie, nelyginant pikta dvasia
tūlame aprašyme, norėdama
suklaidinti žmones ir įvesti į
pikta, pasivertė ir kunigu, ir
ponu ir prastu darbininku, teeiau doru žmonių negalėj) su^undinti ir įvesti į pikta. Taip
daro ir Philadelphijos boi.*.»vLkai. Tūlas laikas atgal jie var
tojo negražiausias priemones
šmeižimui vyčiu, ir katalikiš
kos visuomenės. Kada tuo bū
du jiems nepavyko nieko at
siekti, ėmėsi kitokių priemonm.
Gegužio 23 d. ant gatvių iv
po Įvairius kampus pasirodė
plekatai—atsišaukimas Į vy
čius, kuriuose rašoma: "Drau
gai Vyriai. Jus esate darbi
ninkai. Užtat jus ir mes tarpo
savęs esame draugai, darbo ir
vargo draugai. Pamislikit, gir
di, ir atsakykit kožnas sau: Ar
vyčių kuopa yra darbininkiš
ka f" ir tt. Matote jie, bolše
vikai, draugiškumu prisiden
gė, vilkai avies kailiu Įsivilkę
nori suklaidinti
katalikišką
jaunuomenę. Bet toli gražu iki
to. Vyčiai yra ganėtinai susi
p r a t ę : jie jau ne vaikai, pa
žįsta draugus bolševikus ir /ino koki jie " r o j ų " rengia.

Nei viena katalikiška drau
gija, neturėtų pamiršti Katali
kų Vienybės. Juk šitoje kolo
nijoje turime II-rą skyrių.
Bukime visi veikėjais ir padir
bėkime taip, kad nei jokia ka
talikiškoji draugija nepaliktų
neįstojus į šį skyrių.
Yra būtinas reikalas visiems
tvirtai susiorganizuoti.
*

Nors visos katalikiškos drau
gijos yra priešingos liberalųlnisvamanių seimui, tečiaus
dėlei formališkumo, parodymo
upo, neabejotino užreiškimo,
jos per savo susirinkimus iš
neša rezoliucijas prieš šį sei
mą su pasižadėjimu remti tik
tai tokį seimą, kurį šauks abi
Tarybi per Ekzekutyvį Komi
tetą.
*

Dabar, kuomet oras šiltas,
užeikite Darbininkų Užeigon,

1447 So. 50th Ave., o ten at
vėsite, nes ji visuomenei pa
tarnauja.

Sekmadienio, birželio 1 d.,
ryte, 12-tos gatvės karais va
žiuojant vienas lenkas pajuto
savo kišeniuje svetimą ranką.
Vagilius, savo ranką spėjęs iš
traukti, pradėjo bėgti. Savi
ninkas kišeniaus ji vijos ir
pagavo. Vagilių suareštavo.
Žmones, pasisaugokite su pini
gais. Praeitą vasarą daugeliui
žmonių neteko pajusti vagi
lio rankos jų kišeniuje, ne
teko jo vyties ir užtai neteko
Vyčiai, katalikiška jaunuo trerokai pinigų. Šių vasarą bu
menė! Susiglauskime arčiau. kimo atsargesni.
*
Susispieskime į vieną būrį ir
eikime ruo keliu, kuriuo sie
Šalę klebonijos, ant kiemo,
kiama obalsis: Dievas ir tėvy būrys
jaunikaičių
įsitaisė
nė ir kuriuo ėjo mūsų tėvai, "tennis c o u r t " ir dabar daž
isauklėdami mus dorais. Bol nai žaidžia. Tas pagirtina. Ga
ševiku 'Mojus"—tai remias. lėta ir kitokių padorų žaislų
palaidas gyvenimas; bolševikai įsitaisyti.
doroje yra nupuolę iki žemiau
Z—s.
sio laipsnio. Lietuviški bolše
vikai nėra kas kitas, kaip tik
pats tainsiausifls elementas,
kuris eidamas Trockio pėdo
mis, nori, kad ir kiti eitų.
Eoston, MaSs. Gegužio 30 d.
Vystanti Šakelė. čia atsibuvo 300 vaikų lietuvių
maršavimas. Prasidėjo nuo Šv.
CICERO, ILL.
Petro bažnyčios. Ėjo gražiai
sutvarkvtomis eilėmis, nešini
Briželio 15 d. Šv. Antano pirmoje vietoje kryžių, paskui
dr-ja turės savo pikniką Berg vėliavėles ir altorėlius. Pobažm a n e darže. Verta ją parem nytinėje svetainėje buvo už
ti, nes ji pradeda vis labiaus kandžiai.
atjausti tautos ir bažnyčios
Nedėlioję, gegužio 25 d. Lie
reikalus. Pastaraisiais laikais
tuvos Dukterų draugija po
parodė savo susipratimą. Ne
globa Švenč. Marijos turėjo
duoda įsiviešpatauti negeisti
vakarą su prakalbomis, daino
niems gaivalams. Iš to gilime
mis. Kalbėjo ponia Čižiuvienė,
pasidžiaugti.
Pr. Gudas, Dr. Jakimavičius,

Trumpos Žineles.

*

o kun. Urbonavičius, atlaikęs

Kiekvienas atsimena praeito
meto pasisekimą
parapijos
piknike. Taip ir šįmet bus. Gal
dar fcabiaus pasiseks, nes jog
dabar nekariaujama, bemaž
visas jaunimas sugrįžęs. Taigi
džiaugkimės. Su džiaugsmu
galima ir uoliaus pasidarbuo
ti del parapijos pikniko. Jis
itsibus liepos 27 d., National
darže. Tai ar kas pasiliks tą
dieną namieje! Juk tai bus
kaip ir parapijos šventė?

išryto šv. Mišias ant jįj inten
cijos, pasakė pritaikintą pa
mokslą.
Šv. Jono Evan. BĮ. dr-ja pa
aukojo Tautos Fondui $75.00.

Delko susilpnėjo katalikiš
kos spaudos platinimo dar
bas? Juk kelios draugijos bu
vo pasižadėjusios kalnus nu
versti tame darbe? Tokiame
darbe negali būti poilsio, nes
jis kenksmingas. Subruskime!

Elizabeth. N. Y. Čia per 17
mėn. gyveno kun. Daniunas.
Dabar neseniai atsisveikino ir
išvažiavo, kaip spėjama, Chicagon.
WosceSter, Mass. Taip vadi
namoje miesto formoje yra
apie 40 vyrų. J ų tarpe yra ir
gerų tėvynainių. Kuomet bu
vo renkami parašai po petici
ja, tai čia surinko apie 1000
parašų. Ypatingai Juozas Galevičius pasidarbavo. Surinko
apie 700 parašų.

Detroit, Mich. Čia buvo strei
kų. Vienos dirbtuvės darbinin
L. Vyčių 14-ta kuopa turės kai, laikydamies vienybės ir
savo gegužinę birželio 15 d., sutarties, laimėjo, o su kito
socijalistams
Riverside, 111. Jaunimas galės mis, pradėjus
skebauti, nežinia kaip bus.
su gamtuže pasidžiaugti.

Bell

Veda Bilas Visuose Teismuose
Atlieka visokios
laidotuves
kuopigiausiai. Turiu savo k a r a bonus ir automobilius.

System
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ADVOKATAS

LIETUVIS GRABORIUS

-

PHILADELPHIA, PA.

V. W. RUTKAUSKAS

A. MASALSKIS

•
•

69 W. YVASHTNGTON S T R E E T
Kambaris G09
Tel. Central 5478

Taipgi didesnę dalį grabų pajs dirbame.

Gyeenimas, 4U2 W. 33rd St.
Tel. Yards 4681

3307 AUBURN AVE.

.

•

Ofisas Didmiestyj:

£«

Phone Drover 4139
:•:«

• •.•

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Naujos Telefono JFk a i n o s

i

ineinančios į galę birželio 16 1919

LIETUVIS
perkėlė savo ofisą iš' 845 Milwaukee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Dabar ofiso adresas yra šitoks

• » » » » » » » » • » » » » » » » » » » » • » » »
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:•:«

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 5 iki 3 vai. vakare.

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja Ž7 matai
Ofisas 8148 So. Morgan Sf,

Bizniams Kainos:

Kf>rtA 32-ro St.,-

Chicago, IK.

!I S P E C I J A L I S T A S

Moterišku, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
« OFTPO VALANDOS: Nuo 9 ryte
• iki !0, nuo 12 iki 2 po plot, nuo f
iki 8 valandai vakare.
Nedėliotais nuo 9 iki 2 po piet
Telefonas Yards 687

Išmieruota Viena Linija
į mėnesi, inimant
20 šaukimų per
100 šaukimų per
100 šaukiam per

DR. M. F. BOZINCH j
700 NORTIĮ ASHLAND AVENUE
į t a m p a s Huron Gatves
ant aptiekos Polonia Pharmacy.<
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 \
iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 5282

Po priežiūra Postmaster General, kurio
autoritetas nustato visas kainas ir pertik
rintas per Suvienytų Valstijų Viršiausiąjį
Teismą, sekančios kainos yra nustatytos
del miesto Chicago:

$4-.0()
Kita
Kita
Kita

Telefonas McKinley 5764
GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 South \Vestern Boulcvard
K a m p a s \V. 35-tos gatvės

80 šaukimu.
mėnesį
mėnesi
mėnesį

5c vienas
4c vienas
3c vienas

i

OR. LEO AVVOTIN į
Gydytojas, Chirurgas,
Akušeris.
1920 So. Halsted St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
f
Valandos: 10 — 12 rytą'; 6 — 9
!v akare
Tel. Canal 43C7

U

:•:-

Visi šaukimai perviršijant 300 per mėnesį 2%c vienas.
Dadėtina linija kartu su Numieruota $2.00 per mėnesį.

Dr. S. Naikelis

CoinBox Viena Linija
Gvarantuota 20c i diena, inimant kelinius šaukimus
Pervirš šaukimai
4c vienas

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
4712 So. Ashland Ave.
Phone Drover 7042
Cicero Office
4847 W. 14-th St.
Phone Cicero 39
RczJdenc ija 3336 W. C6-th St.
Phone Prospcet S o 85

Dr. A. R. Blumentha! D.D.
AKI Ų SPECIJALISTAS
P a t a r i m a s Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ik!
!) vai. vakare. Nedaliomis 9 iki 11
4010 S. Ashland Ave. k a m p . 47 St.
Telefonas Yards 4 317
Telefonas Boulcvard G4i>7

Coin-Box Dviejų Žmonių Linija
(1 va r ntuota 12%e per dieną, inimant 2y2 šaukimus
Pervirš šaukimai
4c vienas

Rezidencijoms Kainom:

Tel. Iprover

Išmieruota Viena Linija
$3.75 per mėnesį, inimant 75 išeinančius šaukimus.
Kita 50 šaukimų per mėnesį
'
4c vienas
Kita 50 šaukimų per mėnesį
3c vienas
Visi kiti šaukimai perviršijanti 175 per mėnesį 21/l>c vienas.
Išmieruota Dviejų Žmonių Linija
$2.75 per mėjiesį inimant 55 šaukimus.
Visi kiti šaukimai perviršijant 55 per mėnesį

«

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.
| Rezidencija 10731 So. Michigan Av.
Roseland, 111.
Telefonas rezidencijos ir ofiso
Pullman S42.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų I
iki 4; « iki 9 vakare.
Ned.
9 iki 12.
\
—

»

•

•

—

—

—

Privatiškų Skyrių Patarnavimas: . >

••B!

J0SEPH C. VV0L0N
Lietuvis Advokatas

LIETUVIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
1757 W. 47th St., Chicago, m .
Ofiso Telefonas Boulcvard 100

$10.00 į mėnesį už vietą.
Multiple stacija ir t runk
jacks perviršijant vieną Iiniją, už stripą 10 jacks ku
rie vartojasi 15c i mėnesį.

"'alinės stacijos ant tos pačios vietos 50c per mėnesį už vietą.
Prailgintos stacijos ant tos paoios vietos 50c per mėnesį už vietą.

Šitas naujas nustatymas kainu inima visokius šaukimus. Prenumera
toriai yra pranešami iš laiko apie
naujas kainas kad žinotu kokis pa
tarnavimas bus ir kaip bus skaitliuojama už ji.
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
Official 100

•*« ™ —

m m m m m m

m —
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Telefonas i'ullman 60

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Viena šaka su šaukimais. Mieruojant Vienos Linijos Kainą.
. Dadėtini šaukimai be pranešimo po $2.00 per mėnesį už viena.
Pervirš šaukimai, tokią pačia Numeruota Viena Linija Kainą.
S\vitchboardas, inimant operatorkos pilną setą,
$1.50 per mėnesį, per vietą
Nuo $2.00 iki $9.00 per mė
nesį už vietą, atsižvelgiant
ant kiek jacks yra vartoja
ma.

29 SO. LA SALLE S T R E E T
Gyvenimo Tel) Humboldt 97
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Tel. Rockwell 6 999
CHICAGO, ILL.

Dr.M.TJStrikol'is

Biznio ir Rezidencijų

Commercial Department

i - ~ + , ^m*m

4c vienas

Gvarantuota 6!/įc per dieną inimant 1-3 10 šaukimu.. 5c vienas
Pervirš šaukimai
4c vienas

Cord, Multiple typo

LIETUVIS D E M T S T A S
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimą
4712 SO. ASHLAND AYLNtflB
arti 47-to.s Gatvės

Į

?»2 » » • » « • • i »

Coin-Box Dviejų Žmonių Linija
Gvarantuota 10c per dieną inimant 2 šaukimus per dieną.
Pervirš šaukimai
4c vienas
Coin-Box Keturių Žmonių Linija

Be drūtų
Conl, Non-Multiple typo

Dr. C. Z VezeKs

Dr. D. J. BAGOČIUS

t

*-*
042

DR. W. A. MAJ0R

GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michigan Ave,
Adynos S:30 iki 9 išryto — 1 ikii
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto ,
ž?"*»— »»»»— — » » » » • » «
S
v.

Smetonos gerui pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų aklų.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į kruvą, kuomet skaitai a r siuvi a r r a 
gai, tai tuomet yra ženklas, kad
r e i k i a J u m s a k i n i ų . M a n o 15 m e t ų

patyrimas priduos J u m s geriausią
patarnavimą už prieinamą kainą
net taip žemai net iki J3.6f.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland Av. Chicaco
Egzaminas suteikiamas dykai.
K a m p a s 18-tos gatvės.
S-eios lubos virš Platt'o aptiekos.
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
Tėmykite į mano paras**.
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
ryto iki 12 valandai diena
GERA PROGA.
K a m yra pirkti lotas, tai pasinau
dokite šita proga, nes savininką pa
tiko nelaimė ir yra priverstas parduo
ti gražų kampinį lotą arti čy. Kazi
miero vienuolyno už puse jo vertes
ir pirkdami pasinaudosite šiomis pro
gomis: 1. Gausite puikų kampini; lo
to. 2. Sutaupysite komišiną, kurį at
siima agentai. 3. įdėtus pinigus pa
dvigubinsite į trumpą laiką. 4. Gau
site tikriausius dccd'us savasties.
Atsišaukite k a m reikalinga pas
GEO. ČIŽINAUSKAS,
915 W. 19th Plaec,
Chicago. 111.
Parsiduoda gera farma 26 akrų ant
kurios gerai užauga, arti mokyklos ir
tabako ūkių, užveizdėtojas nesveikas,
užtat turi parduoti. Atsišaukite:
Alex Barnes,
\VoodJand Ave.,
Box •€,
Bloomfield, Conn.

**

Mokykis Kirpimo ir Designing
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų j t r u m p ą
laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo
skyrius, k u r mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės
Elektros varomos mašinos mūsų siuvimob skyriuose.
Jųs esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —
dieną ir vakarais ir gauti specijališkai pigią kainą.
Petrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile stailės a r b a dydžio, ir bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F . Kasnicka. Perdėtinis
Persikraustė iš 118 N. LaSalle S t
j 190 N. State gatvę, k a m p a s Lake
gatvės. 4 lubos.

Miiiiifiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiii
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
Telefosas H a y m a r k e t 3544

DR. A. A. ROTH,
Rusas gydytojas ir chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų c h r o n i š k ų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Telefosas Drover 9693
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po
pietų 7—8 vak. Nedaliomis 10--12 d.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIllllIHUlilIUlUIII

Pirmadienis, birželis 9, 1919

DRAUGAS

CHICAGOJE.

IŠ GHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.

r

važiuosi
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IŠ TOWN OF LAKE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. UŽSIMOKĖJO UŽ NEREI
KALINGĄ UŽPUOLIMĄ
Kursai šiandie prasideda.
Pirmadienis, birželis 9 d.,
Primas. Felicionas.
Vainikų
dienoje
praėjus
Mūsų kolonijos lietuviams
Antradienis, birželis, 10 d., gatvėmis parodavimui David
reikia tik džiaugties ir naudošv. Margarita.
Sullivąn, 1711 West Monroe ties proga, nes šiandie jau
gat., pamanė,
kad
Jolin prasideda taip brangus ir nau
Swynk, 28 So. Halsted gat., ne dingi kursai. Kursus lankan
GUDRIAI SUIMTA DU
fionais Amerike nei vienas iš mušu negalime Svaizdinišreiškęs gana reikalingo prie tieji galės gerokai apsišviesti
PLĖŠIKU.
U kaip dalykai stovi Europoj, ypač biznio dalykai. Ko
lankumo šalies vėliavai.
ir pažinti daug dalykų, kurie
mitetas ant Tautiniu dalykų sako, kad Britanijos valdžia
turės prašalinti mažiausia apie penkis ar šešis milijonus
Tad tuojaus jis užpuolė šiandie dideliai reikalingi ži
Su jiedviem paimta ir dvi
\yru, iš savo šalies, nes neturi užtektinai maisto jiems.
nojimui.
Mes
neturėjome
pro
Holiandijai
yra paskiriamas maistą*. Italijos armija dar
Swynką
ir
ėmė
daužyti.
moteri.
n o p a l v i s t a ir j o s d a r n e ^ a l i t i i a p a l e i s t i .
IJol£ijoj 8 0 0 , 0 0 0
Praeit;) penktadienį teisme gos išeiti augštesnes mokyk
vyru pasitiki ant valdžios. Prancūzijoj dalykai taippat
stovi. Lietuva sunaikinta. Kumunijos ūkininkai neturi
Defektini
seržantu
Mc- teėiau Sullivąn už ta savo ''di las, kuriose būtume galėję įgy
gyvuliu ir sėklų užtektinai, kad butų galima ką pasisėti.
Sliane ir McSwiggen, apsitai- di p a t r i o t i š k u m ą " turėjo už ti daugiau apšvietos ir arčiau
Amerika priėmė tave kuomet tu atvykai
susiu kaipo džentelmanu, ieš simokėti $15 pabaudos ir teis susipažinę su įvairiais tikėji—ji nori, kad dabar čionais pasUiktum
miniais, ekonominiais ir poli
kančiu pažinties su moterimis, mo lėšas.
Amerika turi užtektinai vietos tavo idealams ir pri
aną diena inėjo į apartamenCommeree & Savings ban- tiniais klausimais. Tat gerbia
ima nuoširdžiai tavo idėjas; tavo vaikai ėionais turi
tinius kambarius po nuni. 545 kos prezidentas, kuris užpuo mieji townoflakiečiai, subrusateitį subudavojant Ameriką. Visos viltįs ir užmo
Belden ave.
limą matė, teisme paaiškino, kime, sukruskimo šiandie prie
kesčiai yra Naujam Pasaulyj.
Tenai jiedu išbuvo apie po kad
Sullivano
užpuolimas mokslo—šviesos. Kursuose pa
Atsimink tas ilgas dienas ir naktis nepasitikėjimo
rą
valandų,
besišnekučiuo prieš žmogų nebuvo nieku pa mokas duos gerb. prof. kun.
ir neramybes ant laivo? Kaip tu ilgėjai namų kuriuos
Pr. Bučys, " D r a u g o " redak
dami] su dviem " p a n a i t ė m " . matuotas.
palikai.
torius.
Kuomet ant galo .jiedu sugryPaskui tą dieną kuomet laivas ėionais atplaukė—ir
žo savo biuran, su savimi par
DUOS DARBININKAMS
Šiandie, t. y. panedėlio va
pirmą syk kuomet tavo akys užmatė didžiąją stovylą,
sivedė ne tik tiedvi moteri, bet
kuri stovi prieplaukoj Naujojo Pasaulio—Stovyla
kare, 7:30 vai., Šv. Kryžiaus
BALSĄ.
dar ir du vyru.
Laisvės?
parapijos svetainėje prasidės
Detektivų biuro viršininkas
Tau jauteisi, kad ji pirmutinė pasveikino su savo
Indiana Standard Oil Co. pirmoji lekcija. Antroji iš ei
dideliu žibintuvu rankoje—tas žibintuvas yra tai už
Mooney tvirtina, jog suimta du paskelbė, jog kompanija nus lės bus pėtnyčioje, birželio 13
tikrinto jas širdingo pasveikinimo, yra tai prižadas ir
svarbiu plėšiku.
prendė su savo darbininkais d. ir taip tęsis du kariu savaivadas kiekvienam atvažiavusiam.
Tiedu yra:
dalyties ne tik pelno dalimi,
Tu atvažiavai ėionais. Tu gavai darbą.
James Farrell, 43 metu, bet dar darbininkams duoti Visi atsilankiusieji gaus preTrumpu laiu praturtėjai ir palikai linksmas. Tu ma
žinomas rytinėse
valstijose balsą kompanijos
reikalais, lekeijų programą iš kurio kiek
tei, kad šis Laisvės kraštas užlaikė savo prižadą.
kaipo " B i g J i m " . Jis sakosi kurie yra surišti su darbinin vienas pamatys, kokie dalykai
Tu turėjai proga būti lygus kitam. Mokslas tau
esąs James S. Roberts.
kų uždarbiais ir pragyvenimo bus karts nuo karto klausyto
ėionais buvo dykai ir tu siuntei savo vaikuėius i mosąlygomis.
kyklas, o pats vakarais išmokai Angliškos kalbo s ir
jams aiškinami.
Inmaišytas dideliuose plėši
kokio amato.
Vadinasi, kompanija apsi
muose.
Tu pradėjai mąstyti apie pirkimą namo ir apsigy
ima veikti bendrai su darbi
Jis, kiek žinoma, yra įmai ninkais.
venimą Amerike.
IŠ TOWN OF LAKE.
šytas plėšikiškuose darbuose
Paskui karė prasidėjo!
Ir pirma dalyką tu išgirdai, kad Amerika šaukia
mieste New Yorke gegužės 27, GAISRININKAMS ATOSTO
Nedėlioję, birželio 1 d., Šv.
tavęs, kad padėtum jai išlošti I>aro del Laisvės viso
1918. Tuomet keli plėšikai te
Kryžiaus parapijos svetainėje,
GOS.
pasaulio netik Amerikos!
nai buvo užpuolę Helville
Šv. Agotos moterių ir mergaiTu buvai tikras vyras ir atsakei į tą šauksmą kaipo
Shoe Company pasiuntinį ir
Miesto tarybos
mokvklu,- čių draugija laikė susirinkimą.
vyras turi.
nuo ano atimta $18,463.
gaisrų ir civilės tarnybos rei Apsvarsčius draugijos reika
Tu padėjai statyti laivus.
Paskui jis buvo suareštuo
kalų komitetas vakar tarybai lus, ant pabaigos, kuone visos
Tu piįsidėjai prie išdirbinio amunicijos.
tas Cbieagoje ir intariamas
Tu pirkai Laisvės Paskolas.
rekomendavo parėdymą,
ad narės sukylo, reikalaudamos
apiplėšime AVilliam Conroy saTu prisidėjai prie šios savo priimtos šalies kiek
nuo
laisvamanių
kiekvienam miesto gaisrinin atsimesti
liuno 361) E. 35 gat. Buvo ati
galėjai
kui per metus duoti 15 dienų rengiamo seimo, kurios pir
duotas teisman ir paliuosuotas
O dabar šita tavo priimtoji šalis nori tavęs kaipo ameriko
miau, per nesusipratimą, buvo
apmokamų atostogų.
no, tikro pilnoj to žodžio prasmėj—nori, kad pasinaudotum
po $10,000 paranka. Paskui
pristojusios.
Seimo
šalininkės,
Tam tikslui vra reikalinga
tuo darbu prie kurio tu pats prisidėjai. Amerika yra perga
pražuvęs.
lėtoja su Alijantais tikisi būti daug pasekmingesnė daugiau
apie 80,000 dol. lėšų, kad vie kurių buvo tik kelios, ėmė lėk
Kitas
suareštuotas
yra
negu pirmiau.
toje paleistų atostogosna vy ti, šaukti, kad tik mūsų drau
Halsas statymo—kuris buvo nutilęs per karę, jau padidėjo
Krank G. Kilis; 36 metų, ži
gija pristotų prie chieagiečių
ru
nusamdvti
kitus.
—nauji namai, pagyvenimui, biznio namai. Tas reiškia tau
nomas kaipo Thomas Sullivąn
liberalų seimo.
Pirmininkė,
darbą—darbą—darbą daugiau namų pigesnės raudos ir daualias Malier. Jis reikalauja
giau
fabriku kuriuose galėsi #auti darbą.
p-nia I i e r ž m s k i c r i ė , k u r i y r a
CHICAGOS
TAKSŲ
KLAU
mas mieste Everett, Mass.,
Trūkimas maisto Senam jam Pasaulyj yra tiesiai pergąsdi
karšta to seimo pritarėja, ne
SIMAS.
namas.
kur su kitais apiplėšęs Geneleido
nei
kalbėti,
nepaisydama,
Amerika turi maitinti visą pasaulį. Tas reiškia naujo dar
ral Electric Co. manadžerj.
bo ypačiai norintiems ant ūkiu gyventi.
Iš Springfieldo pareina ži !ad narės reikalavo. Ji grei
Krank R. Brown. šitą buvo
Tavo tėvynė reikalauja, kad tu pasitiktum Amerike, kad
:
ti
ėmė
šaukti
prie
maldos
ir
nių,
jog
šiandie
legislaturoje
prisidėtam
prie jos atbudavojimo ir persiuntimo jai maiste.
užpuolę ten net 6 plėšikai, pa
Su Amerikos materijolu, ji tiktai tikisi tapti atgailos, kaip
ėmę $13,000 ir dav pašovę. bus balsuojama už taksų pa uždaryti susirinkimą. Narės
ji pirmiau buvo.
tečiau šaukė, kad nereikia pri
didinimą Cbieagoje.
Brown pasveikęs.
J)a;bdaviai visur gerai supranta, kai]) darbininkas šiandie sto
sidėti prie laisvamanių seimo
vi—visur
jiems teisės yra pripažintos ii- atlyginamas už darbą.
Moteri yra: Nellie Elroy, 30
ir
tiek.
Ant
galo
pasakė,
kad
Tas reiškia geresni darbai, geresnis gyvenimas ir didesnės
meti}. Šita sakosi esanti Far- bartenderio patyrė, kur Kilis
algos.
jeigu delegatės eis seiman, lai
rell'o pati. Ir I fazei AVelch, 2S gyvena.
Ėmė nepaprastai daug*'drąsos" kaip amerikonai sako—jums
eina, bet iš kasos seimo išlai
apleisti jūsų namus ir pradėti naują gyvenimą svetimoj šalyj.
metu, 3135 Indiana ave.
Nuėjo j apartamentus.
dų nemokėsime. Kas nori te
Dabar kuomet tu esi ėionais jau pradėjęs—pradėjęs eiti
Manoma, jie bus prisidėję prie
prie pasisekimo—kodėl nelikti ėionais?
Detektivų jam nieko nedarė gul seimauja iš savo kišenės.
Amerika nori piliečių su drąsa.
apiplėšimo bankų.
N. P.
saliune. Tik išėjo laukan ir
Pasisakyk sau šiandie—
nuėjo
į
apartamentinius
kam
"Aš gyvenu gerame krašte. Šalis kuri mušėsi ne del užgrobi
Mooney tvirtina, kad šitas
mą žemių, bet už laisvę pasaulio.—Aš liksiu ėionais, busiu
IŠ BRIDGEPORTO.
areštavimas gal dabar išaiš barius, sulig bartenderio nu
amerikonas,
apsirėdysiu amerikoniškai, kalbėsiu amerikoniš
kins kaikurių bankų apiplėši rodymo.
kai ii- busiu tikras amerikonas!"
Antradienyj,
gegužio
20
d.,
Tenai tarpduryj jiedu suti
Neapleisk savo darbo ir važiuok j Europą be apsisvarstymo
mus.
Ligšiol plėšikai nebuvo
INTER-RACIAL C0UNCIL
Šv.
Jurgio
parapijoj
buvo
su
ir tikro žinojimo, kaip dalykai-stovi, kadangi čionais esi rei
surandami šitų bankų apiplė ko dvi moteri. Po kelių lipš
kalingesnis.
nių argumentų ir mandagaus šauktas parapijos rėmėjų su
120 Broadvay
šime:
Pasielgk gerai ir teisingai. Neišvažiuok neapsimąstęs.
sirinkimas.
Susirinkime
buvo
Pirmiau sužinok visus faktus.
Sivmmit State Bank, iš kur apsiejimo detektivų buvo įleis
New York City
gražiai
tartasi
apie
parapijos
Prieš
išvažiuojant
pasikalbėk
su
savo
darbdaviu
arba
laik
tu
vidun.
paimta apie $20,000.
raštininku. Jie tau su mielu noru patars ir atsakys į visus
Praėjus porai valandų na reikalus. Tik ant galo vienas
Dressel Commercial & Sa
klausimus.
ponas
pradėjo
kišti
dentistų
mo parėjo Ellis. Detektivų
vi ngs Bank — $10,000.
rengiamą seimą. Bet gerb. kle
tuojaus
jį
parbloškė,
pastatė
Dolton National Bank —
jį sale moterių ir įsakė nei ne bonas, kun. M. Krušas, kaip
$56,000.
visados, taip ir šį karką davė
pasikrutinti.
Toliau užsiminta apie Šv.
Visoms rinkėjoms, už uolų
laikrodėlį. Šis laikrodėlis bus M. Krušas, laikė iškilmingas
Interstate National
Bank,
gražų
pastebėjimą.
Pasakė,
Laukė pareinant namo dar
išleistas ant serijų. Vardu naš mišias, kun Zaikauskas ir sve Antano dieną ir rinkliavą. pasidarbavimą, išreikšta ačiū.
Hegeuisch'e — 2,000.
kad
mes
šiandie
susirinkome
kito paukšėio. Bet nesulaukta.
asistavo.
Kun. Gerb. klebonas dargi pasiža
Susirinkimą uždarė pirmi
laičių, Labdarių 5-ta kuopa ta timtautis
Pirm kelių dienų New York o
ne
seimo
dalykus
svarstyti,
Tuomet vienas detektivas su
ria aukotojai širdingą, ačiū. Krušas pasakė tam pritaikin dėjo ir lėšas padengti, kokios ninkas, A. Cibulskis. Maldą
policija pranešė Chieagos de revolveriu rankoje
tik
parapijos
reikalus.
Vėliau
saugojo
atkalbėjo kun. klebonas.
Auka buvo suteikta per gerb. tą pamokslų. Ant galo daug pasidarys.
tektivų biurui, kad tuos pauktas
pats
ponaitis
buvo
pakvie
Ellis ir abidvi moteri, gi ki
jaunų širdžių susivienijo su V. Komisija Kapinių Dienos iš
kun. J. Svirską.
A. Cibulskis.
šėius ar tik nebus galima su
stas
išreikšti
savo
mintis
ir
tas detektivas išėjo pašaukti
V. davė raportą sekančiai: P-ai
Geistina butų, kad ir daugi aus Dievu.
rasti aplink saliunus Nortli
buvo
užklaustas,
a
r
žino
kokiu
IŠ NORTH SIDES EXTRA.
policijos vežimą.
tokių geraširdžių
atsirastų.
Side'je.
Mažeika su Česnulevičių auto
IŠ
WEST
SIDES.
tikslu
tas
seimas
yra
rengia
Pastarasis, eidamas trepais
Per kelias dienas augščiau žemyn, susidūrė su pareinan mas, Ponaitis pasisakė negalįs Tokiomis tik aukomis mes paLab. Sąjungos 6 kuopa extra
Birželio 1 d. vietinė Labd. mobiliais nuvežė veltui. Aukų
tiesime
pamatą
našlaičių
na
paminėtu detektivų darbavosi. čiu kitu plėšiku, Farrell, katro išaiškinti. Čia ir pasirodė, kaip
Sąjungos kuopa laikė pusme kapinėse surinkta 78 dol. 64 c. susirinkimą šaukia šiandie,
mui.
Rinkikės: p-lė D. Runkelaitė t. y. 9 d. birželio šv. Mykolo
Ir pagaliaus patyrė, kad tuo laukta.
tinį susirinkimą. Visųpirma
mūsų laisvamaniai pasikinkę
Dar
kartų
tariame
ačiū.
du suimtuoju paukščiu gyve
sekė raportai. Delegatas į surinko 17 dol. 19c, O Tamu- parapijos svetainėn reikale
Tuojaus jį areštavo ir pa keletą tokų žmonių, su jais
na arti Belder ave. ir Clark šaukė vežimą. Visi keturi pri aria ir akėja.
Sekmadienyj, birželio 1 d., š. Labd. Sąj. Centro pranešė, g a itė—12 dol. 6c, M. Stogiu- Tag day.
gat.
Visos moterys ir mergaitės,
m., Šv. Jurgio mokyklos mo kad West Sides Lab. Sąj. kuo tė—11 dol. 25c, A. Geležaitė—
statyta detektivų biuran.
Labdariai.
Praeita penktadienį detek
kinių, vaikučių ir mergaičių pa yra paskirta surinkti aukų 13 dol. 36c, J. Pucinaitė—6 taip pat ir vyrai, šv. Mykolo
Taip tai veikia detektivai.
tivų buvo saliune ant paminė Darbas surištas su didžiausiais
Bridgeporte, Šv. Jurgio pa buvo pirmoji Šv. Komunija. 3,000 dol. Kaip surinkti minė dol. 91c, C. Kiskimiutė—6 dol. parapijos užjaučiantieji naš
to kampo. Netikėtai saliunan pavojais, bet gausus.
rapijoje gyvuojančiai Labdarių Prie tos iškilmės buvo priren tąją aukų sumą daug .gražių 15c, H. Juzaitė—5 dol. 94c ir laičius yra kviečiame atsilan
inėjo ir ieškomas. Kilis. Detek
Kad tik suimtieji nebūtų 5-tai kuopai p-nia P. Jurgai- gta didelis būrys mergaičių ir ir naudingi? patarimų suteikė A. Marozaitė—5 dol. 48c Vi kyti šin susirinkiman.
tivų jį pažino. Ir tuojaus nuo paliuosuoti po paranka.
Valdyba.
itienė paaukojo $50.00 vertės bernaičių. Gerb. klebonas, kun. gerb. klebonas, kun. Kudirka. so 78 dol. 64c
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