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Du iš jų laikosi ir darbuojasi
Šventasis Tėvas belgų reika
Paryžiuje.
lais atliko, ką tik galėjo.

Paryžius, birž. 11.—Ameri
kos airių atstovu, Dunne ir
\Yalsli, nusprendė dar kol-kas
neapleisti Paryžiaus ir toliau
pasidarbuoti Airijos reikalais.
Jiedu mano dar šį-tą nuveikti
taikos konferencijoje, kuomet
iš Belgijos sugryž prezidentas
Wilsonas.
Jiedu pasidarbuos, kad Airi
jai butų pripažinta nepriklau
ITALIJA LAIKOSI SAVO. somybė ir kaipo laisva tauta
Orlando priešinasi sugestijoms butų priimta tautų sąjungom
ir kompromisams.
Imasi kitokios taktikos.

Italija išnaujo statosi Fiume
reikale
Pati viena negali statyties
prieš talkininkus.

Paryžius, birž. 11.—Seniau
buvo pranešta, kad uosto Fiu
me reikalas jau pabaigtas, kad
Italija galutinai sutikusi, idant
Fiume miestas ir uosta s butu
suturptautinti.
Bet dabar paniški, kad taip
nebuvo ir nėra. Fiume reika
las ne tik nepabaigtas, bet ita
lai atstovai išnaujo ima staty
tieji prieš talkininkus.
Tomis dienomis
Italijos
premjeras lankėsi Byme. Te
nai jis turėjo konferencijas su
karaliumi, ministeriais ir ša
lies partijų vadais.
Sugryžes iš Rymo čia vakar
talkininku tarvbos susirinkime
pranešė, jog Italija neatmaino
mai stovėsianti už sutartį, kituomet padarytą su Anglija ir
Prancūzija. Sulig tos sutarties
Italijai pilnai pavedamas uos
tas Fiume.

Paryžius, biri. 11.—Pirmasis
žingsnis diplomatines sąjungos
Austrijos su Vokietija apsi
reiškė vakar. Iš Versailleso
pranešta, jog austrai atstovai
taikos konferencijoje savo ša
lies reikalus pilnai paveda
Berlyno valdžios globai.
Sakoma, jog Austrijos at
stovybės galva, Dr. Kari Renner, kreipėsi į vokiečių valdžią
apsaugoti Austriją nuo per
sunkiu talkininku šalveni, kokios užkrautos ant tos naujos
respublikos.
Dr. Jfenner savo atsiliepime
į vokieeiu valdžią, pažymėjo,
jog kaip Vokietijos, taip Aus
trijos reikalai yra vienodi ir
vienodas stovis dabartiniam
momente.
Kadangi Vokietija daugel
kartu yra stipresnė už Austri Prez. Wilsonas šalinasi nuo
ją, tad pastaroji ir pasiveda
diskusijų.
vokiečių valdžios globon.
Prezidentas AVilsonas, sako
Vokietija, gindama savo rei
ma, atsisakęs tolesniai vesti
kalus, sako Dr. Renner, tegu
diskusijas Fiume reikale.
gina ir Austrijos pozicijas.
Viena, jis jau išreiškęs savo
Clemenceau trukdo darbą. nuomonę, kam turi prigulėti
tasai uostas. Antra, Amerika
Talkininkų viešpatijų atsto
neturi nieko bendra su ta su
vai (keturių viešpatijų prem
tartimi. Tegul Anglija su
jerai) kasdien turi susirinki
Prancūzija diskusnoja ir tariamus ir aptaria klausimus,
sj su italais.
palytinčias atsakymą vokie
Pasakojama, kad tasai italu
čiams i jų kontr-pasiulymus.
pasistatymas turi savo prieža
I r kasdiena visokie klausi
stį. Sakoma, kad tame klausi
mai rišami ir galutinai neišri
me svarbią rolę lošia vok
šami. Prancūzų premjeras už
intaką.
sikirto neduoti jokių palengvi
Šiandie visas vokiečiu tik
nimų vokiečiams taikos sąly
slas—kaip nors supjudyti tal
gose.
kininkus ir suardyti jų vieny
Kad tuo tarpu kitų viešpati bę. Kuomet tas įvyktų, supran
jų atstovai stovi už kai-ku- tama, iš to daugiausia laimėtų
-iuos palengvinimus.
patys vokiečiai.
Tokiuo būdu daugelis klau
Bet kas čia dabar gali pri
simų neišrišta. Ir tai visa ati
rodyti, kad taip yra.
dedama iš vienos dienos kiton.
Nerimavimai Italijoje.
Ir taip kasdien.
Pareina žinių, kad del uosto
Premjeras Clemenceau tad
trukdo darbą,
neleizdamas Fiume Italijoje pakilę nerima
sparčiau pastūmėti pirmyn tai vimai. Kaip spauda, taip žmo
kos reikalus. Gi tu reikalu yra nės reikalauja vyriausybės,
kad pirm karės padaryta Lon
dar gana daug.
done sutartis turi bnt pildytiPerkratys belgų reikalus.
I na.
Belgija reikalauja praplėsti
Del to daugel vietose pake
savo rubežius Olandijos ir Vo liami streikai ir demonstraci
kietijos lėšomis. Tečiau talki jos.
Protestuojama prieš vy
ninkai negali nieko padaryti riausybės nusileidimą taikos
tuo žvilgsniu, nes belgai turi iŠ konferencijoje.
senovės sutartį su Olandija.
Ve kodėl Italijos premjeras
Bet kadangi belgai prisispy statosi prieš talkininkus.
rę reikalauja gauti plotus že
mės nuo Olandijos, tad talki
Iš Viennoš pranešama, kad
ninkai nusprendė paskirti ko Austrijo s valdžia jau pasiren
misiją ir šiai pavesti senobi gusi oficijaliai atsakyti į tal
niu sutarčių peržiūrėjimą.
kininkų taikos sąlygas.
Komisijon turės ineiti Belgi
Pasakojama, jog tasai atsa
jos ir Olandijos atstovai.
kymas bus paprastas sąlygoms
Austrai pasirengę atsakyti. pasipriešinimas.

KARDINOLAS PAGERBIA
ŠVENTOJO TĖVO VEI
KIMĄ.

Brusselis, birž. 12. — Belgų
kardinolas Mercier paskelbė
savo ganytojinį raštą į tikin
čiuosius.
Tam rašte pagerbia
jis
Šventojo Tėvo nuveiktus dar
bus belgu tautos reikalais karės metu.
Kardinolas
pažynii,
jog
Šventasis Tėvas yra veikęs

tiek belgu naudai, kiek tik tas

RIAUŠĖS WINNIPEGE;
DAUGELIS SUŽEISTA.

METAI-V0L. IV.

Winnipeg, Canada, birž. 12.
—Užvakar čia oficijaliai iš
tarnybos prašalinta policmonai, kurie buvo prisidėję prie
generalio darbininkų streiko.
Streikininkai tuo metu buvo
akėl
P
? ™uSes. Daugelis žmomų sužeista.
Minia žmonių užpuolė karės
veteranus, kurie buvo priima
mi paliuosuotų poliemonų vie
toje ir prisiekdinami. Sužeista
keli veteranai ir daug strei
kininkų.
Seržantas Coppins už didvy^
rybę karėje buvo gavęs Vikto
rijos kryžių. Keli žmonės jį
nusitraukė nuo arklio ir ap
mušė.
Iš 200 sustreikavusių polie
monų tik 20 priimta atgal tar
nybon.
Miesto majoras Gray kol-kas
atsisako šaukti pagelbon militarinę valdžią su kariuomene.
Jis paskelbė proklemaciją,
kad gyventojai ramiai užsilai
kytų.
Darbininkų vadai patys pri
pažįsta, kad žymi dalis strei
kininkų gryžta darban.

IŠ MEKSIKOS.

SUGRYŽO BRAZILIJOS KA
RĖS LAIVYNAS.
Rio Janeiro, birž. 12. — Čia
iš Europos vandenų sugryžo
Brazilijos karės laivynas, kurs
karės metu,veikė ten bendrai
su talkininkais.

No. 138

Airijos klausimas pateksiąs
Taikos Konferencijon

Tik 20 poliemonų priimta
atgal.

buvo galima.
Ypač
svarbus
Belgijai
Šventojo Tėvo protestas prieš
deportavimą belgų, kuomet
Kuomet airių atstovam ne vokiečių militarinė
valdžia
pavyko savo pusėn palenkti a- juos vežė Vokietijon ir ten
merikoniškų atstovų taikos pristatydavo prie darbų.
konferencijoje, jiedu šiandie
nusprendė kreipties į kitų ša BUS GALIMA VEŽIOTIES
lių premjerus.
SVAIGALUS.
Prancūzijos premjeras Cle
Washington, birž. 11.—Augmenceau nėra airių reikalams
ščiausio šalies teismo teisėjaspalankus del Anglijos premje
pirmininkas AVliite paaiškino,
ro Lloyd George.
kad žmonės, važinėdami gele
Bet airiams palankiauja Ita žinkeliais savo krepšiuose ir'
lijos premjeras Orlando. Sako bagažuose galės vežioties svai
ma, pastarasis talkininkų tary galų. Nes policijos agentams
boje visuomet stovės už airių bus uždrausta daryti kratas
tautos apsisprendimą,
kaip
keliauninkų bagažuose.
Clemenceau ir George stovi
už jugo-slavius Fiume reikale.
SUGRĄŽINS INTERNUOTUS VOKIETIJA NEGALI VAL
Taippat atstovu mano kreip
PRIEŠININKUS.
DYTI KOLIONIJŲ.
t a s ir į japonų atstovus.
Washington, birž. 11.—Su v.
Paryžius, birž. 12.—Patirta,
zVtstovu tvirtina, kad jei Valstijose yra internuota keli
Anglijos premjeras stovi už tūkstančiai vokiečių jurininkų kad talkininkai nesutikę pa
visų tautų ir rasių apsispren ir oficierių. Vyriausybė nu vesti vokiečiams globoti buvu
dimą, net buvusioms vokiečių sprendė juos paliuosuoti ir pa sias Vokietijos kolionijas, kaip
to buvo reikalavę vokiečiai at
kolionijoms suteikiama ta tei- siųsti Vokietijon.
stovai.
sė, tai kodėl tas pat premjeras
yra priešingas airių tautos lai- j Archangelskas, birž. 10 O- Anot talkininkų paaiškini
svei ?
ficijaliai paskelbta, kad ame mo, tas kolionijas gali valdyti
Reiškia, jog ne lygiu saiku rikonų kareivių nuostoliai ši tik tautų sąjungoj priguHnsaikuojama. Vieniems duoda tam fronte yra: 20 oficierų irjčios viešpatijos. Gi Vokietija
I nėra tos sąjungos narė.
ma visko perdaug, gi kitiems 536 kareiviai.
nieko.
męs su villistais revoliucijonieriais, arba perėjęs pastarųjų
SENATAš KOVOJA PRIEŠ
pusėn.
TAUTŲ SĄJUNGĄ.
DIDĖJA SKAITLIUMI
Vilios šalininkai čionai at
virai pasakoja, jog gen. Ange
VILLOS KARIUOMENĖ.
Tą reikalą norima atskirti nuo
les tuojaus užpulsiąs miestą
taikos sutarties.
Europa nurimsta; Meksika po Juarezą ir jį užimsiąs be di
desnio pasipriešinimo.
senovei trukšminga.
Washington, birž. 11.—Sena

tas veikiai apsidirbęs su tai
kos sutarties teksto paskelbi
mu prieš prezidento norą, da
bar pradėjo veikti prieš pačią
tautų sąjungą, kuri yra ank
štai surišta su taikos sutarti
mi.
Senatorius Knox iš Pennsylvanijos valstijos indavė sena
tui rezoliuciją, kad iš taikos
sutarties butų išmesta tautų
sąjungos reikalas.
Kitais žodžiais tariant, sena
torius Knox nori, kad sutver
ta tautų sąjunga neturėtų nie
ko bendra su taikos sutartimi.
Senatorius tvirtina, kad ta
sąjunga yra visai pašalinis
daiktais.
Ir jei tag nebus padaryta,
sako Knox savo rezoliucijoje,
senatas negalįs patvirtinti su
tarties.
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AIRIAI ATSTOVAI NEPA
METĘ VILTIES.
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Austrija reikalauja
Vokietijos globos
AUSTRIJA IEŠKO BERLY
NO GLOBOS.

P I R M O J I LAIDA

Kongresas sumažino išlaidas
geležinkelių reikalais
TAIKOS KONFERENCIJA
SVARSTYSIANTI AI-,
RIJOS KLAUSIMĄ.

KONGRESAS PASKYRĖ
$750,000,000 GELE
ŽINKELIAMS.

Dublinas, birž. 12. — Iš Pa Demokratai atstovai tuo ne
patenkinti.
ryžiaus vietos vienam laikraš
čiui depešuota, jog
Airijos
Washington, birž. 12. —
klausimas, turbūt, busiąs pa
keltas ir aptartas Taikos Kon Kongresas 305 balsais prieš 4
paskyrė $750,000,000 geležin
ferencijoje.
kelių reikalams. Tie pinigai
Amerikos delegatas taikos
reikalingi geležinkelių admi
konferencijoje, E. M. House,
nistracijai.
kaipo patirta, tomis dienomis
Demokratai atstovai tuo la
aplankysiąs Angliją ir tenai
paraginsiąs Anglijos vyriausy bai nepatenkinti. Jie varėsi
bę pabaigti reikalus su Airija. už tai, kad butų paskirta kurkas didesnė suma, ty. vienas
Taippat sakoma, jog, turbūt,
milijardas ir 200 milijonų dol.,
atstovas House aplankysiąs ir
kaip to buvo reikalavęs genepačią Airiją, kad vietoje patir
ralis geležinkelių direktorius.
ti airių stovį.
Didesnės sumos paskyrimui
KOREONAI NEPASIDUODA priešinosi pats geležinkelių
reikalų komiteto pirmininkas,
JAPONAMS.
atstovas Good. Jis pažymėjo,
San Francisco, Cal., birž. 12. jog didesnės sumos reikalin
Corean National Ass'n gavo gumas yra daug abejotinas.
žinių, jog Korejo s gyventojai
Kuomet vyriausybė paėmė
nusprendę kiekvienam žings savo rankosna valdyti geležin
nyj priešinties japonams ir pa kelius, tam tikslui išleista jau
rai ižuot i japonų
valdininkų 500 milijonų dol. Gi su dabar
veikimą.
paskirta suma bus viso $!,
Koreonai, sakoma, neklauso 250,000,000.
japonų
parėdymų,
nemoka
mokesčių, ignoruoja japonų AMERIKONAI APLEIDŽIA
ŠIAURIN? RUSIJĄ.
teismus.
Už ta

tūkstančiai

žmonių

Archangelskas, birž. 12. —IŠ
turi kentėti. Bet koreonai čia ateinantį sekmadienį iške
nusprendę verčiau mirti, kaip liauja paskutinė amerikonų ka
pasiduoti japonams.
reivių dalis. Keliauja namo.
C

i

Čia šiauriniam fronte ne30,000 KAREIVIŲ IŠVAŽIA
apribuotam laikui palieka tik
VO NAMO.
vienas amerikoniškų inžinierių
būrys.
Brest, Prancūzija, birž. 11.
— Birželio 9 dieną šį uostą
LIETUS PAKENKĖ MIS
apleido 9 transportiniai laivai
SOURI KVIEČIAMS.
su 30,000 amerikonų kareivių.

Didėja banditizmas.
EI Paso, Tex., birž. 11.—Aną
dieną iš Villa Ahumada, Mek
sikoje, atkeliavo kurijeras į
miestą Juarez, taippat Meksi
koj.
Kurijeras pranešė žinių,
jog gen. Felipe Angeles, Carranzos priešininkas, su savimi
turi skaitlingą ir stiprią ka
riuomenę.
Tuojaus po kurijero atvyki
mo visi Juareze gyventojai amerikonai ir
turtingesnieji
meksikonai savo brangintinus
daiktus ėmė kraustyti į čia,
šin upės šonan.

Iš Meksikos sostinės oficija
liai skelbiama, jog pietinėj
Meksikos dalyj banditizmas vi
su smarkumu plečiasi. Ypač
Tehuantepec geležinkelio apy
linkėse.
Traukinių važinėjimas tarpe
Tierra Blanca ir Vera Cruz su
spenduotas, kuomet ten buvo
užmuštas Carranzos generolas
Damy su keliomis dešimtimis
savo kareivių.
Taippat perkirstas geležin
keliu susinėsimas tarpe Tampico ir Monterey.

Artinasi mušis.

Rubežiams nėra pavojaus.

Juareze pasklydęs gandas,
Suv. Valstijų gen. Cabell,
jog seka mušis ties Tierra pietinio departamento ir Mek
Blanca, Meksikos centralinio sikos parubežiais komendan
geležinkelio stotimi, už 15 my tas,
karės
departamentui
lių nuo Suv. Valstijų rube- Wasbingtonė raportavo, jog
žįaus.
Suv. Valstijij rubežiams neIš Juarezo prieš villistus bu- grumoja pavojus. Todėl ir ka
vo pasiųsta skautų būrys iš 80 j riuomenė s skaitliaus padidinivyrų su leitenantu. Tasai bu- m a s šiandie nereikalingas.
rys buvo pasukęs ant Tierra
Gen. Cabell tvirtina, kad da
Blanca.
bartinės čia kariuomenės yra
Ir iš ten nesugryžo.
užtektinai atremti meksikonus
Juareze tad nuomoniaujama, revoliucijonierius, jei tie kekad arba tas būrys ten susirė- sintusi briauties ant rubežiaus.

Jefferson City, Mo., birž. 12.
ARKIVYSKUPAS BONZANO
—Federalė ir valstijos žemdir
IŠKELIAUJA RYMAN.
bystės komisijos paskelbė, jog
paskutinių dienų lietus padarė
Washington > birž. 12. - V a - d i d e l i n s n u o s t o H u s k v i e č i a m s
k a r New Yorkan iškel.avo A - Į M i M o n r i v a l s t i j o j e .
paštai iškas delegatas Arkivys
Apskaitoma, kad nuostoliai
kupas Bonzano.
Iš New Yorko Arkivysku sieksią $1,407,700.
Kitokių javų puikus užderėpas keliaus Ryman, kur, kaip
sakėsi, išbusiąs 4 mėnesius. jimas pramatomas.
PROHIBICIJOS KOMISIJO
NIERIUS GAVO KA
LĖJIMĄ.

TELEGRAFU OPERATORIŲ
STREIKAS SUV. VAL
STIJOSE.

Vanconver, B. C , birž. 12.—
W. J. Findlay, buvęs čia prohibicijos komisijonierius, teis- V a k a r p r a s i d ė j 0
streikas
mo nubaustas porai metų ka- j t e l e g r a f ų operatorių
visose
lėjiman už pavogimą nuo v y - ; S u v V a l s t i j o g e . Anot streiko
nausybės daugelio svaigalų, j v a d u > v a k a r chieagoje nedir•
jbo iau 900 vyrų unistų. StreiMIRĖ VOKIEČIŲ ADMIRO- k f l s k a s d i e n e i s i ą g d i d y n v i g o j
LAS VON HOLTZENg a l y ^ t v i r t i n a telegrafistų uDOKJJJf.
nijos viršininkai.
Berlynas, birž. 12. — Čia, Kol-kas nestreikuoja telemirė admirolas von Holtzen- fonų operatoriai,
dorff, kurs karės metu buvo
vokiečių karės laivyno minis- PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
teriu.
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DRAUGAS

tik šūktelti,
kad lietuviai
netvertų juokių panašių Drau
gijų, kol ponai d a k t a r a i at
• UTHUASTIAN DAILY I K I K M )
nuo tarnavimo grynai
Publislied Daily E x i v p t Bunda y s by liks
Gegužės 5 d. 1919 m.
DRAUGAS P C B L I S l I i N G CO., Inc.,. partyviams tikslams. Tie po
J o Ekscelencijai Antanui
1800 W. 46th St., < uicapo, Illinois.
nai
sako
"lai
visuomenė
nepri
I N I M s OF SlliSCRlPTION
Smetonai, Lietuvos
One Ycar
$5.00 ima už geras jokios užmanytos
Prezidentui.
Si.\ Months
$3.00
bei
sutvertos
organizacijos,
T h u r s d a y s Edition
$2.00
Tai buvo garbingos dienos
kurios pienas ir principai nė
A t N E W S - S T . \ N D S 2 c A COJPY
nepriklausomybės
Advertishig r a t e s ou appuVation
ra remiami pilnai ir aiškiai Lietuvos
Raud. Kryžiaus pienais ir praeityj, bet tik d a b a r jį ap
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
vainikuota
respublikos val
principais".
džia. Amerikos lietuviai vi
Tokis
tat
yra
Raud.
KryE i n a kasdiena išskyrus .nedėldiouius.
suomet geidė vien gryniausio
FfU£X l'MIfJRATOS K A I N A :
žaus Komisijaaus Pranešimas demokratingumo, ir todėl jie
Metams
$5.00
mato, kad y r a didžiai laimingi pasvei
P u s e i Metu
$3.00 (sic!) Skaitytojai
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai ponai d a k t a r a i labai darbuo
kinti Ekscelenciją ir j a m , vy
k a s skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
jasi.
J
i
e
neturi
laiko
nei
laiš
riausiam jų vadui ir jų vil
n u o Naujti Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas ką parašyti be bjaurių klai ties ir idealų vykintojui, pa
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- dų. J i e t a i p suvargę, k a d nei
linkėti kloties. Tamstos as
k a n t krasoje a r exprese "Money Order"
neišteko švarios mens privalumai sako visiems,
.arba įdedant pinigus j registruota pranešimui
laišką.
poperos, o p a r a š ė jį ant su k a d dabartinės mūsų krašto
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. teršto sklypo.
sunkenybės bus įveiktos ir.
1800 W. 46th St., Chicago, III. Beeidami didžiuosius moks k a d laiminga ateitis bus pa
Telefonas MeKinley 6114
>
lietuviai
lus ponai d a k t a r a i neišmoko tikrinta. Amerikos
nei paprastų m a n d a g u m o tai prižada Tamstai savo pagelsyklių, nes suterštą popergalį bos ir atsidavimo per savo
pasiuntė skelbti viešai. J e i jų Tautos Tarybą ir Vykdomąjį
ofisai y r a toki švarus kaip jų Vainiko komitetą.
pranešimas, tai vargas jų li
Žilius, Bielskis.
goniams.
J o Ekscelencijai A n t a n u i Sme
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išskaitliavimų. Šiuo sykiu au
kų p r i s k a i č i u o j a m a į 600, ku
rių trečdalis Neprigulmybės
Tautos Tarybos ir Vykdomojo Fondui. >
Rezoliucijų nesiranda, taigi
Vainiko Komiteto atstovus p .
Amerikos Lietuvių Centra- Taikos Delegacija mane pa
Žilių p . Bielskį ir p . Viskontą. i seimui skiriama laiko joms pa lis Komitetas, išklausęs K-to informavo, k a d ji Lietuvos
Garbingas, bet sunkias die- i laukti ir einama papypkiuoti. Pirmininko Adv. J . S. Lo šelpimo
klausimą
svarstys
Neturint ką veikti, traukia patto raportų, nusprendė pa su manim reguliariame savo
nas gyvena Lietuvą. J ą mindo
Už
kelių
dienų
ir kamuoja grobonys, atėję ma paveikslai ir duodama pa- skelbti jį ištisai Amerikos posėdyje.
iš tos rytų šalies, k u r i pasis tėmijimas, kad v a r p a s Bebūto Lietuvių visuomenės žiniai.
po to, Lietuvių
Delegacijos
kelbė nešanti laisvės visoms dovanai skambinamas, bet tik
posėdyje klausimas
pasiun
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kaimynai, kurie dedasi visam delegatų), ką varpas reiškia.
apsvarstytas, ypatingai
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veikti
ir
man,
pasauliui mūsų prieteliai esą.
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New
York,
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pastabas
apie
J i e urnai iš pasalų , užgrobė
tiesiog iš k a r ė s išdraskytų
Gerbiamieji:
—
seimą.
Lietuvos sostinę Vilnių ir iš
Lietuvos apyrubių. Visi jie
Amerikos
Lietuvių
CentSeimo
dvasia
šeimyniška.
ten siekia paveržti iš mūsų vi
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Komiteto
ir
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Šnekamasi,
juokaujama.
Gin
są kraštą. J a u n a Lietuvos val
Lietuvon reikia siųsti pini
rybų
Ekzekutyvio
Komiteto
džia ir j a u n a lietuvių kariuo čytis, šnekėti delegatai grie
gus, bet maisto, drabužių ir
įgaliotas
ištirti
Lietuvos
šel
menė kiek tik įstengia spiria biasi, kuomet eina maršalka
medikamentų, — k a i p
tik
pimo
darbą
ir
surasti
budus
si priešininkams. P a d ė k i t e įsi rinkiniai, v a r p o skambinimai.
tai greit galima. Delegaci
panaudojimui
Lietuvių
Die
Apie
mažmožius
visi
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gyvenę laisvės šalyj,
kurios
j a man davė
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šelpimui
Lietu
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svar
vadas, prezidentas Wilsonas,
kad kuoveikiausiai
pasitar
vos
žmonių,
įteikiu
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u
m
s
se
biems
dalykams—rezoliuci
nurodė pasauliui naujus tautų
čiau su Amerikos Raudonuo
kantį
raportą
apie
mano
dar
joms
ir
nutarimams—norin
bendravimo dėsnius ir sten
ju Kryžium Paryžiuje ir pa
bą
šitame
klausime,
atliktą
giasi juos įvykinti, jus esate čiųjų svarstyti nesiranda. Be
raginčiau jį siųsti Lietuvon
Europoje:
mūsų viltis sunkia Lietuvos apkalbėjimo priimama, ką ko
maisto, drabužių ir medika
Atvykęs
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a
r
y
ž
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u
n
17
d.
atsikėlimo valanda. Amerikos misija pagamina. Gamina re
mentų už t u o s pinigus, kurie
kovo,
1919
m.,
tuojaus
ta
zoliucijas
tautininkai.
Taigi
lietuviai! N u v a r g u s i Lietuva
buvo Amerikos
Raudonojo
riausi
su
keliais
Lietuvos
at
.seime
pilnai
atsispindi
tauti
šaukiasi jūsų pagelboš*. P a d ė 
Kryžiaus
globoje ir kurie
Tai-gi lietuviai ir lietuvės tonai, Lietuvos Prezidentui.
stovais
Paryžiuje,
b
ū
t
e
n
t
:
ninkų
politinė
išmintis.
kite jai ginklu ir visomis savo
buvo pačių Lietuvių surink
tegu nelaukia kol mus dakta
Sveikinimai ir kloties linkė pajėgomis apginti tėvynę nuo
su
užsienių
ministeriu
Prof.
Vienuolikta valanda. P-as A.
ti 1 d. lapkričio, 1916 m.
rai apsivalys, o tegu dirba jimai iš Amerikos lietuvių ka
A.
Valdemaru,
su
buvusiu
užpuolėjų ir jai demokratingai J a n k u s perstato memorijalą—
Tuo klausimu Delegacija pri
pradėtąjį
Raudonojo
K r y  reivių. Septyniosdešimtys pen
tuom
laiku
finansų
ministesusitvarkyti. Širdingiausia pa " a p p e a l , " kuris busiąs inteikėmė t a m . t i k r ą rezoliuciją.
žiaus darbą, nežiūrėdami sei- ki tūkstančiai susitelkusių lie
rium
Martynu
Yču
ir
su
ki
d ė k a Amerikos lietuviams už tas Prezidentui VVilsonui ir
inuojančių daktarų.
Sulig duotų m a n Lietuvos
tuvių yra pasirįžę ginti savo linkėjimus Lietuvai, per mane S. V. politikams. Skaito sek tais Taikos Delegacijos at
Raudonojo Kryžiaus pienus šalį nuo padalinimo ir nuo išreikštus, pasveikinimas Tau retorius p . J . E\valdas. Memo- stovais, kaslink geriausių bū Taikos Delegacijos Paryžiuje
laisvės pavergimo. tos T a r y b a i Vykdomajam Vai rijale protestuojama prieš Ne dų suteikimui
Lietuvai pa- instrukcijų, aš tuojaus pasi
ir principus mes patyrėme pir lietuvių
J šį nunierį dedame prane
Lietuvių t a r i a u su Pulkininku Olds,
ma, negu ponai d a k t a r a i , ne T a i p pat laisvės gvardija. Pa niko Komitetui, narsiems lie muno sutarptautinimą ir prieš šelpos ir kaslink
šimą
apie
nelaiminguosius
mokantieji rašyti pranešimo. sveikinimų ir kuoširdingiau- tuviams kareiviams ir laisvės talkininkus del jų užėmimo Dienos pinigų, buvusių tuo Amerikos Raudonojo K r y ž i a u s
.Lietuvių Dienos pinigus, su
Paryžiuje,
Amerikos
Raudonojo Komisijonierium
Kiek vėliaus gavome kultū sių visų Chicagos miesto lie gvardijai, per mane pasveiki Klaipėdos.
Visu smarkumu met
r i n k t u s Amerikoje 1916 me
Lietuvos
ringą p. Graičuno laišką, pa tuvių linkėjimų.
( T ą s a ant 3 pusi)
nusiems Lietuvą. Išsiilgusi jū protestuojama prieš alijantus Kryžiaus globoje.
tais. Pranešimas, tiesa, ilgo
doriai parašytą ir be klaidų. Viskontas, Vykdomojo Vaini sų Lietuva laukia ateinant i del jų leidimo lenkų armijai
kas, ne visai nei aiškus, bet
Aukų pribuvo į 300 dol.
P-as J . Lopatto aiškinasi
J a m e pranešama, kad d a k t a r ų ko Komiteto Pirmininkas; Ži pagelbą iš užjūrio.
užimti lietuvių teritorijas.
aiški yra viena vieta, k u r pa
Perskaičius
pasveikinimus, del
tilpusio
"Naujienose"
Komisija, kuri rūpinasi Lietu lius, Bielskis, Dobuiis.
Pasirašė Antanas Smetona,
P-as J . Elias, kalbėdamas
sakyta, k a d už tuos pinigus
J tą Amerikiečių telegramą
vių Raudonojo Kryžiaus reika
Lietuvos Prezidentas. ož memorijalą, " u ž p i o v ė " vi pirmininkas klausia, a r nežino pranešimo apie jo kalbą.
jau p r i s t a t y t a y r a maisto į
lais susideda iš ponų Sarpa- Lietuvos Prezidentas šiaip at
Vieno delegato įnešama su
Pastaba: Pono Viniko pa siems, ką ne jo nuomonės pa kas, kur randasi rezoliucijų
Lietuvą. To mes ir tenorėjome.
komisija.
liaus, p. Žilvyčio, J . Kulio, C. sakė.
vardė, beeidama per telegra kraipoj Lietuvai veikia. J o
d a r y t i užuojautos rezoliuciją
Pranešimą sugadina jo už
Vezelio ir Montvido.
Kol ieškoma komisija, per žydams. Vieni už, kiti prieš
Gegužės 6 d., 1919 m. mas, t u r b ū t pavirto į Vainiko. nuomone, kad seime atstovau
baiga. I r minėdamas žmonių
Red. jama 80% katalikų. J i s apsi šerengą varomi laikraščių re kėlimą žydų klausimo seime.
Amerikos
lietuviams per
vardus ir neminėdamas jų p.
porteriai, buk jie neteisingas Didžiuma balsų inešknas at
pratęs su žodžiu " k l e r i k a l a s "
L o p a t t o nusiskundžia jų apsė- PRANEŠIMAS A P I E p. RAC
žinias apie seimą paduodanti. metamas.
K A U S PRAKALBAS.
ir jį gausiai vartojo.
jimu ir žodžiais, padauginda
Reporteriai užsiregistruoja.
m a s ir be to skaitlingus t a r p
Memorijalas atsistojimu pri
Pasveikinimai. Iškįla ginčų
P r i i m a m a rezoliucija, reika
Lawrence'o, Rocliester'io ir
lietuvių nesutikimus.
imamas, nors be galutinos
laujanti Lietuvai ekonominės del v a r p o skambinimo. Vieni
misija
y
r
a
j
a
u
išsiuntusi
110
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N.
A.
kolonijų
veikėjai
Antroji
diena,
birželio
10
d.
redakcijos.
J a m nepatinka, kad pp.
skambinti, kiti priešintis, kad
paramos.
telegramų,
daugiausia
S.
V.
kviečia
p.
Al.
M.
Račkų
su
Vinikas ir Bielskis
rūpinosi
Skaitomi pasveikinimai. Au
Antroji rezoliucija Taikos v a r p a s butų p a g a r b o j laiko
prakalbomis.
J
i
s
p
r
a
d
ė
s
lau
senatoriams,
iš
kurių
laukia
Sesija
trečioji.
tų pimgų perdavimu į Lietuvą
kų šiuo sykiu 65 dol. Viso
Konferencijai statė vienuolika mas, o ne bile k a d a ir kas už
ky
ties
po
šias
apielinkes
pa
atsakyme.
1919 metais. J e i g u p . Lopatto
Aukų pribuvo į 380 dol.
simano. V a r p a s skambinamas
Posėdis nedaug kuo pavėla
reikalavimų.
baigoje
birželio.
Katalikiškos
per trejus metus neišrado
Vėla nėr kas veikti. P-as J .
Skaito pasveikinančios tele
ir seimui p r i d u o d a m a 45 dol.
vo a t s i d a r y t i nuo skelbtojo
Rezoliuciją
kritikuoja
p.
V.
priemonių juos persiųsti, tai organizacijos ir veikėjai, no- laiko—9:15 vai.
gramos
tekstą
Prezidentui Bagdžiunas aiškina apie var
Skaitomas lenkiškai kalban
K. Račkauskas, nurodydamas,
suprantama, kad Ekzekutyvis I rintieji surengti anti-bolševiNesimato gero delegatų treč Wiisonui. Tekstas be svarsty pą. J i s keliausiąs per koloni kad reikalavimais keliose vie čio lietuvio iš Gardino laiškas.
Tarybų Komitetas, pasirerada- j kiškas a r kitose temose p r a jas ir bus renkamos aukos.
Iš lenkiško v e r s d a m a s lietuvių
dalio, gi galerija tik 11 asme mų priimamas.
tose
pasisavinama
teisė
Lie
mas New Yorko Seimo nus- kalbas, galėtų pasinaudoti iš
Antroji pasveikinanti tele Aukotojų vardai bus amžinai tuvos valdžios, kuri išimtiną kalbon skaito p . Račkauskas.
nų tesusilaukė.
grendimu, ėmė p a t s rūpintis šios progos ir skubiai susiraSkaitomi įvairus pasveiki g r a m a Prezidentui A. Smeto į knygas užrašyti, gi aukoju balsą tuose reikaluose turi. Lenkiškai kalbantis, lietuvis
t a i s pinigais.- Mes, iš šalies syti su p . Račkum šiuo adrenimai. P o jų—pasveikinimai nai. Tekstas priimamas atsi sieji 5 dol. a r daugiau gaus Daugelis delegatų pažymi re išmetinėjo lenkams. Laiškas
stovintieji, esam dėkingi p p . s u : 1530 So. oOth Ave., Cice
garbės ženklelį.
padedamas a n t stalo.
su aukomis. Aukų įvairiems stojimu.
zoliucijos
netobulumus,
kiti
ro,
111.
Vinikui ir Bielskiui, kad paju
Dešimt minutų iki dvyliktai.
Trečioji telegrama Lietuvos
Rezoliucijų komisija skaito
tikslams ir fondams susiųsta
pasisako jos nesuprantą.
dino Lietuvių Dienos gulintį
atstovybei Paryžiuje. Priima Sesija uždaroma iki pirmai
į 400 dol.
Po diskusijų ir pastabų re protesto ir reikalavimų rezo
kapitalą. Kituose atsitikimuo
valandai po pietų.
Apie 10 vai. pasigendama ma rankų pakėlimu.
zoliucija grąžinama komisijai liuciją, j a u šiek-tiek p a t a i s y t a .
se būdavo, kad tokis pajudiRezoliucija priimama.
rezoliucijų komisijos ir vedė
Antroji sesija.
Skaitomas j a u išsiųstų tele
pataisyti.
"nimas paskatindavo ne.Vipesj a s klausia seimo " a r nežino gramų tekstas senatoriams.
P r a s i d e d a 1:15 vai. pasveiAdv. Brenza p r i d u o d a 100
Komisija skaito rezoliuciją
"tingus globėjus labiau veikti
Bridgeport, Conn. Čia nese kas apie ją, k u r ji r a n d a s i ir
Užginamas.
kinimų skaitymu. Juoko d a r ė ! del Lietuvos nepriklausomy- dol. iš Pioneer I n s u r a n c e Co.
ir greičiau įduoti globojamas niai kalbėjo p-as K. Česnulis,
ką v e i k i a . "
Rezoliucijoms nesant pri " š v e n t a k u p r i ų p a r t i j o s " laiš- bės pripažinimo. Paaiškinus ir sveikinimus. Sesija užsida
sumas tiems, kuriems
jos sugrįžęs iš P a r y ž i a u s . Daug
Susigaudoma p . V. J a n k u s . ruoštoms, vėla grįžtama p r i e kas, nors juokai r i m t a m sei lietuvių kalboje vienu balsu ro 4:25 vai. vakare.
skirtos. Mes esame linkę min naujų žinių pranešė, nemaž
tyti, kad pp. Viniko ir Bielskio karčių žodžių teko laisvama P r a n e š a , kad rezoliucijoms ko-' pasveikir.'mų seimui ir aukų mui butų perriebųs ir netiktų. priimama.
J. Kaupas.
žygiai- galėjo tą patį p a t a r n a  niams už šmeižtus ir norą pa
vimą atlikti Lietuvių Dienos kenkti lietuvių politikai. Sudė
Žmogus, kuris panaudoja savo teisingumas y r a d a u g plačiau senai užmirštą teisę, k a d tur
pinigams.
gabumus, kad p a d a r y t i pigiau s u p r a n t a m a s dabar, negu kuo tas y r a tai pasitikėjimas, kadjo aukų a r t i šimto dolierių.
1 r
P-nas Lopatto nusiskundžia
už savo kompetitorių ir k a d met jie buvo p a r a š y t i prieš su p e l n a s ^ ė r a pamatinis p r a m o 
~
Vertė M.—a.
Jersey
City,
N.
J
.
T.
Fondo
ant žmonių reikalavusių, kad
potam išgauti iš žmonių tokias virsimi dvidešimts septyniems nės pateisinimas ir k a d sviete
145
skyrius
surengė
p
r
a
k
a
l
b
a
s
jis greičiau tuos pinigus pa
p a t kainas už savo išdirbinį, j m e t a m s . Mūsų ekonomiškos ir randas tokių dalykų, k a i p
gegužio
26
d.
Kalbėjo
p-nas
K.
(
P
a
b
a
i
g
a
)
.
skriausti
ir
išnaudoti
kitus,
siųstų tėvynei. I r mes pri
k a i p ir negabiausia pramoni- p 0 iį t įškos sistemos permainos žmoniškas uždarbis, žmoniškas
Česnulis
apie
Lietuvą
ir
da
kaip
k
a
d
yra
daroma,
kuomet
Monopolių panaikinimas ir
klausome prie tų žmonių. J i s
jos žmogus, vietoje būti nau turės tik dalinę ir silpną pasi nuošimtis, ir žmoniškos kai
bartinį
jos
stovį
ir
ateitį.
Steįgaunamą
monopolių
galybė.
prižiūrėjimas.
reikalauja, kad mes gailėdingu, y r a draugijai ir indu sekimą, jei jos nebus sutvir nos. Svarbiausiai ir pirmiau
bėties
reikia,
kad
vietinis
kle
K
a
d
viešųjų
išdarbių
monopo
tumės savo žodžių. O mes ne
strijai pragaištingu.
Kad prašalinti tretįjį viršui
tintos krikščioniškomis
pa- siai jis turi auklėti ir sutvir
bonas,
kun..
Krasnickis,
buvo
lių
savininkai
butų
įstatymais
sigailime jų.
blogumą, perdideli
Mūsų didelė karės skola su žvalgomis į darbą ir sveikatą. tinti savo mintyje teisę, kurią
priešingas toms prakalboms ir minėtąjį
apribuoti ir gautų tik jiems
daugelis jo klasės pradėjo pir
atkalbinėjo žmones, kad neitų pelną mažos saujalės privilegi prideramą uždarbį už jų ak- teikia ypatingą' priežastį, kad Nei nedideles reformos, pata
miausiai suprasti laike šios ka
į j a s . Kalbėtojui p a r a g i n u s juotų kapitalistų, svarbiausie tualį kapitalą y r a senai pripa ineigos ir pelno perviršius tu riamos šiame veikalėyje, nei
rės: būtent, k a d darbininkas
dėti aukas, sudėjo apie 150 ji vaistai y r a neleisti monopo žintas principas teismuose, le- ri ir toliau būti labai taksuoja- kiti pagerinimo ar rekonstruk
liams kontroliuoti prekių, įve
mi. Tuo keliu bus pasiektu du cijos programai, nebus pilnai y r a žmogus, bet ne koks išdirdolierių.
gislaturoje ir viešoje opinijo
sti pilną valdžios priežiūrą tų
svarbiu d a l y k u : bėdnieji bus veiklus be dvasinės reformos, bystės įrankis, ir k a d darbi
Vieni žmonės ima veikti
Cleveland, Ohio. Gegužio 25 viešųjų monopolių, kurie pasi je. Tai y r a principas, kuris paliuosuojami nuo jiems kenk kaip darbo taip ir kapitalo. ninko teisė prie žmoniško pra
dirbdami, kiti-gi sakydami, d. vyčiai surengė vakarėlį, ku
lieka privatinėse rankose ir taip-pat turėtų būti pritaikin smingos taksų sunkenybės, o Darbininkas
turi
suprasti, gyvenimo y r a pirmasai iš in
kad nereikia dirbti. Daugelyje ris gerai nusisekė.
tas
prie
lenktiniuojančių
veiki
Sulošė dideli taksai nuo ineigų, permaža klasė specijaliai privile kad samdytojas ir draugija iš dustrijos doriškas reikalavi
vietų katalikiškos organizaci " M a m o s n e d a s u p t a s . " V. J a mų,
taip
k
a
d
butų
suteikiama
gijuotų kapitalistų bus priver jo reikalauja nuoširdaus die mas. Darbdavys t u r i teisę tu
viršiaus uždarbių ir paveldėji
jos jau sudarė draugijų
ir nušaitė iš Akron, O. kalbėjo
daugiau,
negu
p
a
p
r
a
s
t
a
s
mo
sti sugrąžinti draugijai dalį nos darbo, kaipo užmokesnio rėti žmonišką pragyvenimą iš
mų. Tikrų priemonių, kuriomis
kuopf, palengvinančių Raudo apie Rusijos bolševikų " r o 
butų galima atgal įvesti tikrą kesnis tiems, kurie pasižymi jiems prigulinčių uždarbių.
už jam mokamą gerą algą, ir savo pramonės, bet j i s n e t u r i
najam Kryžiui įsikurti Lie
išnašumu.
j ų , " kurį ji gerai buvo p a t i r u s ją kompeticiją ir ją užlaikyti savo nepaprastu
kad sąlygos negali būti pama- teisės gauti nuošimčių už savo
tuvoje.
Labai
reikia
naujos
dvasios.
gyvendama P e t r o g r a d e po jų t a r p pramonių, kurios n a t ū r a  Tečiau gera viešoji politika,
tinai pataisytos tol, kol jis iš indėtą kapitalą, pakol jo dar
Ponai d a k t a r a i
tuomtarpu valdžia. Beklausant jos, šiur liai viena su kita turėtų lenk- kaip ir teisingumas reikalauja,
" D r a u g i j a , " sakė Leonas šaknų neišraus pageidavimo bininkai negaus nors p r a g y 
rūpinasi supjudinti
lietuvius puliai v a r s t ė kūną. P-lė I . tiniuoti, čia negalima paduoti, k a d tie n e p a p r a s t i pramonėje X I I I , " n e g a l i pasveikti kitaip, kuodaugiausiai
uždirbti
už venti algos. T a i y r a žmoniška
su lietuviais,
rengdami ne Skripkauskaitė pasakė eiles bet y r a aiškus principas, kad žmonės gautų dalį savo našu- kaip tik sugrįžtant į krikščio kuomažiausiai darbo. • Kapita ir krikščioniška, ir <eina prieš
lemtą seimą.
"Gegužio d i e n e l ė s . " Dainavo negalima
pavesti
žmonėms mo vaisių, k a i p ir sunaudoto- nišką gyvenimą ir prie krik- listas turi taip-pat įsigyti nau- tikrai komercijinę ir pagonistaip
didelės
progos,
k a d jai gaudami pigesnes kainas.jščioniškų į s t a i g ų . " Tų žodžių j a s pažvalgas. J i s t u r i išmokti] ką industrijos etiką.
Seimu užsiėmę jie tegalėjo vyčių choras.
.^•Et!'. . ^

^.-SS^

Telegramai iš Amerikos.

"DRAUGAS"

Ket^

Lietuvių Dienos pinigai jau sušelpė
Lietuvą.

«!»»,,»
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Iš Tautininku Seimo.

Trumpos Žineles.

Socijale Rekonstrukcija.

Daktarai ir Raudo
nasis Kryžius.
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Lietuviai Amerikoje.

DRAUGAS
LIBTUVIŲ DIENOS PINIGAI JAU SUŠELPĖ
LIETUVĄ.

IR PINIGAI

•v
I

•«

V. W. RUTKAUSKAS

A. MASALSKIS

ADVOKATAS

LIETUVIS GRABORIUS

(Tąsa nuo 2 pusi).

-»——————•—»—^^m^m^m^mm

NEWARK, N. J.

rankas už Vašką. Sukelia visi,
išskyras ^tautiškąjį
štabą"
(Y. Vaškas į seimą nebūtų va
Tautininkai nusmuko.
žiavęs ir susirinkusi publika
Mūsų "tautininkai jau nema- Chicagos seimui nepritarė, ži

Veda Bilas Visuose Teismuose

Atlieka visokias laidotuves
kuopigiausiai. Turiu savo k a r a bonus ir automobilius.

Ofisas Didmiestyj:

69 W. WASHINGTOM S T R E E T
kaslink siuntimo Lietuvon paKambaris 609
šelpos. Jisai painformavo ma
Taipgi didesnę dalį grabų paTel. Central 5478
ne, kad Amerikos Raudonojo
"\is dirbame.
Uyccnimas, 812 W. 33rd St.
Kryžiaus Komisija nuvyko iš
v Tel. Yards 4681
3307 AUBURN AVE.
žai bandymų yra darę, kad nodama, kad tautininkai nesu- Varšavos Lietuvon ištyrimui
»•
pagauti Newarko lietuvių vi tiks jei nebus jų plauko atsto Lietuvos padėjimo ir po už
Phone Drover 4139
Daugelis mano, kad laimė priguli nuo pinigu, įr jeigu daugiau jie •3
suomenės pritarime kokiems vas).
baigimui tyrinėjimų sugrįžš
—:•:
sueėdys
pinigų,
tai
bus
laiminusiu.
Bet
gyvenimas
jau
seniai
darodė,
nebūt jų tautiškiems sumany
Nubalsuota V. Vaškas seimo Varsavon; kad Majoras Taymams, bet savo siekio dar nė atstovu. Negerai—sako pirmi lor, Amerikos Raudonojo Kry kad toks manymas yra klaidingas.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Žinoma, kiekvienas turi sutaupyti truputį del visako, bet laimę,
Telefonas McKinley 5764
ra atsiekę. Paskutinis jų ban ninkas. Tuo jaus pašoksta an žiaus narys Paryžiuje, ant ry
GYDO VISOKIAS LIGAS
dymas, privedė juos prie galu tras tautiškas ir pradeda rėk tojaus iškeliauja Varšavon ir tikrąją, laime- duoda žmonėms tiktai gera, normaiiška sveikata.
3457 South W e s t c m Boulevard
O gera sveikata priguli nuo gero virškinimo. Nereikia to darodytino nusnuikimo. Manau, kad ti, kad už V. Vašką visi balsa tučtuojaus per telegrafą iš
LIETUVIS
K a m p a s W. 35-tos gatvės
šis nusmukimas pagaliaus ati vę, o balsuoti gali tik tie, ku Varšavos Paryžiun raportuos nėti, nes tai visai aišku, kad daljs maisto pereina j žmogaus kraują i perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwaų
apie Lietuvos padėjimą, — ir duoda mums jiegos, stiprybės ir sveikatas. Kada viduriai nešvarus, kee ave., k u r išbuvo per 24 metus.
darys ' tautininkams '•' akis ir rie seimui pritaria. Publika
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
toliaus dar painformavo ma virškinimas sugedęs, tada ir kraujas nešvarus o iš to ir atsiranda li
700 N O R T H ASHI/AND AVENUE
jie pamatys, kad Newarko lie juokdamosi sako: "Visi prita
ne, kad jis negalės nieko gų. Nuo nešvaraus kraujo atsiranda galvos skaudėjimas, nėra apetito,
K a m p a s Huron Gatves
i
tuvių liaudis jau ne " b e i b ė s , " riam."
veikti pirma, negu gaus ži žmogus jaučiasi visai nesveikas. Tokiuose atsitikimuose reikia einant ant aptiekos Polonia P h a r m a c y .
kurią caekoniig galima butų
valandos vakarais nuo 6
Pirmininkas krapšto galvą, nių nuo Komisijos, pasiųs gulti paimti o saldainius Partola, kurie apvalo kraują ir vidurius. •Priėmimo
iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 5282
užbovyti arba ne, tešlė, iš ku nebežinodamas ką daryti.
\
tos Lietuvon, prižadėdamas Kiekvienuose namuose reikia turėti saldainiu Partola.
3109 So. Morgan Street
rio.;; viską galima lipdyti.
— Aš inešu, kad už atsto betgi tuojaus man pranešti,
CHICAGO, ILLINOIS
Dėžutė Partola kašluoja 1 dolierj.
Telefonas Yards 5032
Buvo šitaip. Tautininkai, vus balsuotų tik tie, kurie dė kaip tik bus gautos žinios
Dėlei publikos patogumo mes suneiame C dėžutės už 5 dolierius.
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
Užsakykimus ir pinigus adresuokite:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
kaip jau minėjau, visas savo jo aukas (mat pirma be jokit nuo minėtos Komisijos. Pul
Dr.
G.
M.
GLASER
mis
nuo 5 iki 3 vai. vakare. I
spėkas ir energiją Įtempė va paaiškinimo rinko aukas, ku kininkas Bicknell, kurs glo
I
APTEKA PARTOSA
Praktikuoja
27
metai
rymui agitacijos už savo sėbrų lių surinko $31.41).
bojo Suvienytose Valstijose
New York, N. Y.
Dept. L. 4.
Ofisas 3149 So. Morgan St.
Visas "tautiškas štabas'' tą Lietuvių Dienos pinigus ir
chioagk'ėių Šaukiamą seimą.
Kertė
32-ro St.,
Csieago, 111.
(161)
SPECIJALISTAS
Išbandė visose draugijose patvirtina.
su kuriuom buvo padarytas
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro
/
kliubuose ir tt. ir negavę iš
pirm,
Kaip dabar sužinoti, kurie originalia kontraktas
nišku ligų.
pristatyti Lietuvon per Amerikos Rau
OFISO
VALANDOS:
Nuo 9 ryto
organizuotos Uaudies seimui aukojo, o kurie ne!—klausia negu
Raudonasis
Kryžius donąjj Kryžių, yra supirkti už tuos pi
Gydytojas, Chirurgas,
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
Akušeris.
nigus, kuriuos Lietuviai, Amerikos
pritarnho, sumanė birželio 4 vienas iš publikos.
iki 8 valandai vakare.
leido vartoti jo vardą laike piliečiai,
1920 So. Halsted SU, Chieago.
surinko Amerikoje, pastan
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
Turime
už
garbe
pranešti
d. sušaukti viešą susirinkimą,
Kalba
lietuviškai, latviškai ir
gomis
ir
rupesniu
Amerikos
Lietuvių
rinkimo
Lietuvių
Dienos
pi
Iššaukti jų vardus ir tie tik
Telefonas Yards 687
rusiškai.
Centralio Komiteto.
savo tautiečiams, jogei mūsų
parsikviesti keletą gerų "spi- italės balsuoti.
nigų, tuom laiku buvo Bel
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9
(Pasirašyta) —
kolonijoj randasi kelios ūkės
vakare
Tel. Canal 43671
kerių,- kurie viską dailiai nug u t i l l k a m e _ a t s i l i e p ė balsai gijoje, bet buvo laukiamas
Lt. Col. E r n e s t P . Bicknell,
pieštų, nudailintų, išrinktų at iš publikos, bet kad tas jūsų Paryžiuje už kelių dienų. Deputatas Komisijonierius j Europą, ant pardavimo. Sugyvuliais,
mašinomis, gerais budinkais.
Amerikos Raudonasis Kryžius.
stovus į seimą, surinktų iš su , atstovas
daugiaus
niekeno Kaip tiktai Pulk. Bicknell
Europoj*. Žemės yra dirbamos.
sirinkusios publikos pinigų | vardu nekalbėtų, kaip tik tu sugrįžo, jis tuojaus pasikvie
(Pabaiga bus).
4O-G0—S0— 200 akrų nuo
kelionės lėšų padengimui ir žmonių, kuriuos turės ant po- tė mane pas save pasitari
$4,500 ir augščiau. Pas mus
mui kaslink Lietuvos šelpi
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
butų užbaigtas kriukis.
peros surašytus.
Sf:2!!IIIUIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllll!llllllll!
Dr.
A.
R.
Blumenthal
D.D.
4712 So. Ashland Ave,
randasi 30 lietuviškų šemynų;
mo darbo. Pulkininkas Bick
Kaip sumanė, taip ir pada
P h o n e Drover 7042
BAŽNYTINIAI
VARPAI
AKIU
SPECIJALISTAS
B rudas.. Liutkauskas nusi
nuo
Chicagos
120
mylių.
Pas
nell
painformavo
mane,
at
Cicero Office
P a t a r i m a s Dykai
VARPAI
vanrai
rė, tik gaila, kad visas jų dar spjovė pasienėj stovėdamas.
4847
W. 14-th St.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
mus
atvažiavęs
nuo
pinuos
ATMINČIAI
VARPAI
sižvelgiant
į
tai,
jog,
kad
Phone
Cicero 39
bas, visas triūsas nuėjo, taip
McSluume Bell Foundnr Oo.
I vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
Mat aukotojų surašė rasta
dienos pastoja ūkininku.
Rezidencija 3336 W. 66-1 h St.
Lietuvių Dienos pinigai, lai
Baltimore. Md.. V. 8. A.
4«19 S. Ashlaiul Ave. k a m p . 47 St.
sakant, ant šuns uodegos.
labai mažai vardų, kurių ne kyti Raud. Kryžiuje, per taip tiimiiiiimsiiiiiiiiiiiiiim.'sM'iiitmmiiiii
Phone Prospcct 8585
'
Telefonas Yards 4317
Arės duodame ant išmokėji
Birželio 4 d. sušaukė viešą buvo daugiau tuzino ir tas
Telefonas Boulevard 6487
susirinkimą ir parsikvietė net aukas sudėjo tas pats " t a u  ilgą laiką nebuvo sunaudoti, Parsiduoda pigiai medinis namas mo ant 10 ar 20 metų ant 4*/2
jis ir pulk. Olds nusprendę y- ir lotas, lietuviu apgyventoj vietoj. nuošimčio.
tris kalbėtojus, t. y. J. O. Sir tiškas štabas."
Namas neša ra;. ' va $24 j mėnesi.
Norint platesnių žinių kreip
ra
tuojaus
siųsti
pagelbą
iš
Lotas sale namo VV.N'S $S00. Kaina
vydą, Liutkauską ir K. Šliupą.
Tel. Drover 7042
Užeina ant pagrindų Sirvy savo sandėlių K o p e n h a g o j e į už namų ir lotą til tai $3,100.00 kitės prie pirmininko Lietu
Pirmiausią kalbą pradėjo
pas savininką:
Dr. D. J. BAGOČIUS
das ir bando pradėti vesti su Lietuvą už 130,000 dolierių, t. Atsišaukite
vių Ūkininkų Draugijos AP.
Vaikutis
Lietuvis Gydytojas Ir
Sirvydas. J o kalba buvo rimta
Chirurgą*
LIETI VIS DFAT1STAS
sirinkimą tvarkiai, pripažinda y. už tokią sumą, kokia, kaipo
4241 iso. Campbell Ave.
merike.
kaip ir visados. J . O. Sirvydas
Ofisas
1©S>00
So.
Michigan
A
r
t
.
.Valandos:
suo 0 ryto iki 9 vak.
Chieago, 111.
mas, kad reikia pirma nubal balansas, buvo dar Raudonojo
Rezidencija
10731
So.
Michigan
A
T
.
P. A. MAŽEIKA,
Nedėliomis pagal sutarimą
savo kalbose koliojimais kitų
Roseland, IU.
suoti, ar siusime atstovą, ar Kryžiaus globoje. Man pa
4712 SO. ASHLAND AVENUE
Campbellsport, Wis.
Telefonas rezidencijos Ir ofiso
neužsiima.
l'ieškau
duonkepi*,
pirma
r
a
u
k
o
ne, nes to susirinkusi publika aiškinta taipgi, kad Ameri prie pečiaus. Darbas a n t visados. At
arti 47-tos Gatvės
P u l l m a n 842.
Po jo arha, taip sakant, jam tcikalauja.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų
sišaukite tuojaus:
kos
Raudonojo
Kryžiaus
iž
iki 4: 6 iki 9 vakare.
Ned.
107t>4 Pcrry Ave.
Chicago, 111.
susirgus pusiau kalbos, jj pa
9
iki
12.
V. Vaškas praneša, kad jis das yra išsemtas, tad jie ne
vadavo K. Šliupas. (Sirvydas
atsisako seiman važiuoti ir gali šiuo laiku duoti daaig paTuriu parduoti savo beveik nauja
savo kalbą dabaigė paskui).
J0SEPH C. W0L0N
tuo pačiu laiku sako, kad šis gelbos savais pinigais, bet vis- l'aihe Touring karą, kainuojanti
"
Lietuvis
Siuvėjas
Kalbėdamas Šliupas, lošia ma
Lietuvis Advokatas
$-.000.00, parduosią u i $'J73. casn
susirinkimas nutars siųsti at vien žadėjo duoti, kaip mūsų arba
29 SO. LA SALLE S T R E E T
ant
išmokešeio
arba
apmainant
žo gaiduko-latuko rolę. Kuni
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
ant mažo automobiliaus su domokonaujų vyriškų drabužių. Taip
stovą į New Yorko seimą. Ši
LIETUVIS
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
gai ir klierikalai, tues žodžius tą inešęs klausia: " K u r i e pri pinigai bus išsibaigę. Šiuo lai jimų. Atsišaukite
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS
gi valo ir prosuvoja jvairius
Tel. Rockvvell 6999
1513 W. 4 0 Str. Chieago.
1757 W. 47th SL, Chicago, IU.
išmokęs atmintinei, todėl rėk tariat New Yorko seimui, pa ku nebuvo jokio dar budo pa
CHICAGO, ILL.
drabužius.
Nauja
vieta.
Telefonas Yards 7125
Ofiso Telefonas Boulevard 160
siuntimui
Lietuvon
maisto
ar
damas klerikalai arba kunigai kelkit r a n k a s ? " Vėl visa pub
4620 Marshfield Ave.
visados užsimerkia ir šoksta lika pakėlė rankas. Tokiu bū ba kitokios pagelbos; prie to
SHEBOYGAN, WIS.
Chieago, IU.
augštyn, taip, kad net kojos du Chicagos seimas lieka nu Lietuvoje nei už pinigus nega
Telefonas Pullman 60
f
Parsiduoda pigiai grąžoje
gerokai pasikelia nuo grindų. blokštas į šalį. Gi tautininkai, lima nusipirkti reikalingų da
DR. W. A. MAJ0R
F.
P.
BRADCHULIS
lykų,
o
ir
kelio
persiuntimui
GYDYTOJAS IR
vietoji namas 5 kambariai su
Atrodo lyg mažas gaidukas, uuleidę. noses, pradėjo dūlinti
CHIRURGAS
Lietuvis Advokatas
Lietuvon pinigų nebuvo, — beismentu, įmokėt $200, o li
vesdamas kovą su dideliu, šo iš svetainės.
Ofisas 11719 Mickigan Ave.
REIKALINGAS.
Attorney at Law
tad, pagal duotas man instruk kusios ant visai lengvu išligu
, Adynos 8:20 iki 9 išryto — 1 iki
ka augštyn.
Geras,
doras
lietuvis
pardavčjas
105
W
Mouroc,
Oor.
Clark
St.
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare
Taip ir pasibaigė tas seimo cijas Lietuvos Taikos Delega
Tel. Central 220
turi but parduota j N15 dienu. mūsų naujoj subdivizijoj kuria mes Room 1207,
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
Liutkausko kalba buvo pa
mitingas. Kasžin kam tauti cijos Paryžiuje, aš sudariau su
CilICAGO, ILLUTOIS
atidarėme Šiandiena. Arti Šv. Kazi
prasta. Religija, Dievas, kuni
ninkai sunaudos aukas, kurios Amerikos Raudonuoju Kry United Land & Investment Co. miero Vienuolyno, prie Western Ave.
Gyv.: SI 12 So. Halsted Ktiw(
karų linijos ir tiktai 2 blokai nuo
gai, šėtonai, Kristus tai visa.
117 N. Dearborn St., Chicago. Marquette Parko. Visą nuosavybe
Teičiau.«. laiu^. 4#9*
t
buvo surinktos tame vakare.
žium sekančią sutartį:
ką Liutkauskas pasakė. Tas
aprubežiuota, kas tiktai gali užsimo •
,
.
i
Nevyksta mūsų
tautinin
žmogus šiaip jau lietuviams
kėti
$10
}
menėsj
gali
turėti
vieną
"Balandžio 8, 1919.
kams. Nevyksta...
D I D E L Ė NAUJIENA!
1S Sitų lotų. AtsiSaukite laiškų a r
MEMORANDUM.
naudos atnešti negali. Pu. ka
Parsiduoda $10,000 vertės n a m a s ypatiškai iki 1 vai. po pietų.
Škic. P-as J. S. J_,oi>atto, Amerikos Lie ir 10 lotų tiktai už $5000.00 ant
talikus jis visa mato purvina,
tuvių Centralio Komiteto Suvienyto lengvų išmokėjimų. Toji nuosavybė
JOHN M. LYNCH,
se Valstijose Pirmininkas, lankt-si randasi gražiausioj apielinkčj fliorTRUMPOS ŽINELĖS.
juoda ir kvaila su suktybėmis.
gan
P
a
r
k
a
n
t
112
gatvės
—
naujoj
ofise Amerikos Raudonojo Kryžiaus
Room 856 First National
kolonijoj. N a m a s budavotas
Pasibaigus " s p y č i a m s " V.
Komisijonieriaus Europoje pasitari lietuvių
Burdos Arbata išvalymui pa
6 metai atgalios su naujausius intaiMokykis Kirpimo ir Designing
Bank
Bldg.
Chieago.
IU.
mui kaslink siuntimo per Raudonąjį symais — furnaee heat. 10 lotų že
Vandergrift, Pa. Čia lietu Kryžių pagelbos Lietuvon. Konfe mės apsodyta fruktais ir gėlėmis.
Ambrozevieius, kaipo to vaka
prastai veikia ant organizmo
Vyriški; ir Moteriškų Aprėdalų
rencijoje
kalbėtasi
apie
pinigus,
ku
Tai
y
r
a
gražiausios
sodas
visame
ro vedėjas, išėjęs pasakė, kad viai buvo apsnūdę, rJet, susi
virškinimo ir valo kraują. Tai Mūsų sistemo ir ypatiSKas moklmrie buvo surinkti mnėtojo Komiteto Morgan P a r k e . Atsišaukite tuojaus
Dr. O. VAITUSH
mas parodytus jus žinovų į trumpą,
dabar rinksime atstovą į sei tvėrus Vyčių kuopai, pradėjo pastangomis Suvienytose Valstijose mūsų ofisan sekančiu adresu:
yra pasekmingas švelnus ir laiką..
Lietuvis akių
1916 m. Pinigai, surinkti tuo laiku
S. F . TANIS,
specialistas.
atgyti. Dabar, gegužio 24 d. per
mą.
malonus valymo būdas? Grei Mes turime didžiausius ir geriau
Chieago, 111 Kodei eiti pas
minėtąjį Komitetą., buvo pavesti 11138 Michigan Ave.,
kirpimo designing ir siuvimo
Telephone P u l l m a n 345
svetimtaučius
tai prašalina visus užkietėji sius
— Keno varau tas atstovas buvo surengę teatrą. Atvaidi Amerikos Raudonam Kryžiui, per
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ir mokėti dau
siuntimui tąm tikriems Lietuvoje Ko
mo atsitikimus, apsunkinimus ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės
kalbės seime!—pasigirdo bal no: "Čigonės atsilankymas," mitetams, panaudojimui šelpimo rei REIKALAUJAMA PARDAVĖJAS. giau, čia yra
Lietuvis Dak
Elektros varomos mašinos mūsų siukalais.
Dėlei
įvairių
priežasčių
Rau
"Girtuoklė su blaivininku" ir donasis Kryžius negalėjo išsiųsti di Reikalaujame merginos j k r a u  taras,
kepenų, dispensiją, rūgštis vi vimob
kuris
sas.
skyriuose.
tuvę. Turi turėti prityrimą parda Egzaminuoja
Jųs
esate
užkviečiami aplankyti ir
desnės
tų
pinigų
dalies
ir
dabar
Rau
"Daina
be
galo."
Nors
vai
duriuose, triukšmą ir galvos
vimo ir suprasti lietuvių ir lenku ir gerai priren
— Šio susirinkimo vardu—
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —
donojo Kryžiaus globoje Washingto- kalbą. Gera alga ir pastovi vieta. At ka akinus. Jei
dintojai pirmą kartą scenoje ne randasi dar neišleistų pinigų apie sišaukite tuojaus.
sukimąsi ir pletmus nuo veido. dieną ir vakarais ir gauti specijališatsako pirmininkas.
gu esi nervuoI. NAUSĖDA.
$130,000.00.
tas,
skauda
Burdos Arbata yra labai kai pigią kainą.
— Jeigu jis kalbės šio susi pasirodė, bet viskas gerai nu Pasekmėje konferencijos, buvusios
4605 S. Ashland Ave.
galva, ir turi
Petrenos daromos pagal Jūsų mievargo su aki
sisekė.
brangintinu
vaistu,
gydymui
šiandien
t
a
r
p
p.
Lopatto
ir
Deputato
rą
— bile stailės a r b a dydžio, ir bi
rinkimo vardu, tai pirma rei
mis ateik pas mane. P a t a r i m a s dykai
Komisijonieriaus į Europą p. Bick
Parsiduoda Dayton Motorcycle 16 visiems. Valandos nuo 10 ryto lyg 8 peršalimo, kosulio, karščio ar le madų knygos.
kia perbalsuoti, ar mes ten at
VVaukegan, 111. Gegužio 25 d. nell, prieita prie sekančio sutarimo: metų 2 cylindrų už $85. Atsišaukite vakare.
MASTER D E S l G M N ( i SCHOOL
ba vidurių kataro.
Raudonasis Kryžius pa tuojaus.
stovą siusime—pastebėjo an buvo iškilmingos pamaldos. Tą siųsAmerikos
1553
W.
47
ir
Ashland
Ave.
pašelpą Lietuvon, su Raudonojo
J. F . Kasnicka, Perdėtinis
F . SDUPETTS
Kaina
25c
už
vieną
pakelį.
Phone
Drover
9660
4601
So.
Hermitage
Ave.
Kryžiaus
sargyba,
vertės
tos
sumos,
Persikraustė
iš 118 N. LaSalle St.
tras.
dieną 105 vaikučių, gražiai iš kokia y r a nesunaudota, kaip viršui
j
190
N.
State
gatvę, k a m p a s Lake
Galima gauti visose aptiekose
Negalima dabar balsuoti, mokytų Seserų Kazimieriecių, nurodyta, ir /panaudos pasiųstuosius
gatvės. 4 lubos.
* ^
arba tiesiai per krasą iš
daigtus bendrai su Lietuvos valdžios
jau mūsų,yra nutarta, kad at priėjo pirmą kartą prie šv. nurodytais
n
žmonėmis.
IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIilIHIlIlIMIIIIIIIIUIIIIII
stovą siųsti—teisinosi pirmi Komunijos.
BURDA DRUG 0 0 . ,
Gerb. klebonas Ta sutartis yra padaryta su išlyga,
kad pašelpai skiriamus daigtus bus
Uesid. 933 So. Ashland Blv. Chieago
1363 North Ashland Avenue,
ninkas.
kun. B. Kloris pasakė gražų galima atvangiai Lietuvon pristatyti
Telefosas H a y m a r k e t 3544
P e r k a n t i e m s senus n a m u s ir statantiems naujus, mes skoliname
ir
kad
budai
pristatymo
ir
išdalinimo
pinigus
a
n
t
labai
lengvų
išlygų.
Be
jokių
iškaščių.
Chieago, UI.
— Kas taip nutarė?
b
pamokslą.
pašelpos Lietuvoje bus galimi.
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai.
— Mes—karštai atsako pir
Pastebėtina yra, kad, atsiekimui
vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place
Čia visi darbininkai susirašė
tikslo,,
p
a
š
a
l
i
!
i
daigtai
bus
išduoti
iš
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba.
mininkas, ragindamas tuo jaus j uniją. Nors American Steel Raudonojo Kryžiaus sandėlių Ko
Rusas gydytojas ir- chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
perstatyti kandidatus į seimo Wire Co. atleido pusę darbi penhagoje, arba iš ten, iš k u r gali
Vaikų ir visų chroniškų ligų
FOP
VOUB
STOMAI?
*****
ma greitai ton vieton pristatyti. Po
atstovus.
ninkų, vienok kitur, darbai ge nas Lopatto rekomenduoja, kad siunPo vaisiui neužmiršk, kad geriau Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chieago
tinin
butų
pridėta
medikamentų,
jei
sias vaistas tavo skilviui yra EATOTelefosas Drover 96 93
Kasžin kas perstato V. Vaš rai eina. Nuo birželio 1 d. ža tas yra galima.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
Jurgis Žakas, Pirm.,
P . Baltutis, Rast..
B. Sekleckis, Iždin..
VALANDAS:
10—11 ryto 2—3 po
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
da mokėti po $4.00 už 8 va Toliaus, s u t a r t a dar, kad Lietuvos
ką ir V. Ambrozoviėių.
3337 Union Avenue.
3261 So. Halsted St.
3425 Auburn Avenue.
klu pamėginti viena.
P a r d u o d a m a pietų 7—S vai*. Nedėliomis 10—12 d.
valdžia bus pilnai painformuota apie
Pirmininkas liepia pakelti landas darbo.
pas
visus
aptiekorius.
tai, kad pašelpai skiriami daigtai,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii
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Dr. S. Naikelis

Dr. C. Z. Vezelis

Jonas Jurkaitis

Dr.M.T.Strikol'is
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GERKITE IR
GYVENKITE!

NEPAPRASTA

PROGA

DR. A. A. ROTH,

Lietuvos Vyčiy Building and
Loan Association

Ketvirtadienis, birželis 12 1919

DRAUGAS

•

3K

CHICAGOJE.

IŠ GHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.

IŠ TOWN QF LAKE.
L. R. Kryžiaus šelpėjų kp.
susirinkimas.

sutarė nuvažiuoti į L. Vyčių
13-tos kuopos rengiamą vaka
rėlį.
Viktukas.

Ko-operacija

PRANEŠIMAI

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. LEGISLATURA PRIPAŽINO
IEKVIENAS
telefoną
IŠ NORTH SIDES.
Praeitą
pėtnyčios
vakarą,
šv.
MOTERIŲ AMENDKetvirtadienis, birž. 12 d.,
Kryžiaus parapijos svetainėje,
IŠ BRIGHTON PARKO.
MENTĄ.
šaukimas reikalauja trijų
Šiandie, t. y. birželio 12 d.,
Šv. Jonas Fakundietis.
L. R. Kryžiaus šelpėjų kuopa
žmonių patarnavimo, šaukėjas,
7:30 vai. vakare šv. Mykolo
Penktadienis, birželis 12 d.,
laikė
susirinkimą.
Visųpirma
Lietuvos Vyčių 3G kuopos savai
Illinois valstijos legislatura parapijos svetainėn yra šau
operatorka ir šaukiamas žmo
1
Šv. Antanas Padvietis.
pripažino moterių lygiateisės kiamas extra susirinkimas vi kun. N. Pakalnis^ plačiai paaiš tinis susirinkimas įvyks šiandie,
gus.
amendmenitą, kurį nesenai pra sos North Sides moterių mer kino tikslą. Iš jo žodžių paaiš birž. 12 d. parapijinėje svetainėje.
Norint gauti geresne
telefono
kėjo,
kad
nei
viena
tauta
ne
patarnavimą
būtinai
reikia
ko
Pradžia 8 vai. vakare. Reikės pa
ŽMONĖS NEKLAUSO PA vedė kongresas.
ginų, podraug ir vyrų. Susirin
operacijos tarpe trijų.
RAGINIMŲ.
Tą patį padarė jau ir Wis- kimą šaukia Lab. Sąj. 6 kuopa gali apsieti be Raudonojo sitarti apie seimininj išvažiavimą
šaukiantėsės žmogus turi
Kryžiaus.
Taippat
lietuviai
Būti tikras koki n u m e r j jis
ir
kitus
reikalus.
Kviečiame
visus
consino ir Miehigano legisla- reikale Tag day, kad susior
šaukia pažiūrint p i r m i a u į
• «s
<.*-:
telefono knygą.
Dėlto paskui turės apgailes turos.
ganizuoti ir, birželio 16 d., pa Lietuvoje įsisteigė jį, o mes a- narius susirinkti.
Kalbėti aiškiai arti prie
merikiečiai lietuviai čia busi
Valdyba.
tauti.
telefono,
bet nesiekia luposileisti
darban
aukų
rinkime
Valstijų legislaturos viso
mis jo.
me
tik
šelpėjais
R.
Kryžiaus
šaukiamas
žmogus
turi
kius sumanymus
galvatrūk našlaičių prieglaudos reika
Lietuvoje.
Buvo
ir
daugiau
tuojau
s
atsakyti.
Abeju
turi
L. VYČIŲ 24 KP. SUSIRIN
8SS9
Kuro administratorius Dr. čiais pripažįsta.
lams.
f?*
stengies ilgų kalbu p e r te
kalbų.
lefono, nes tuomet tas įerzi
KIMAS.
GarfieUl ir daugelis kitu voiNorthsidietės ir northsidieJos lenktyniavo su svaiga
n a kitus žmones k u r i e n e 
gali gauti tos pačios Tinijos.
Po to eita prie dalyko. įneš
kėjų senai ragina žmones, kad lų proliihicijos amendmentu. Čiai! Lab. Sąj. 6 kuopa, vardu
Mes meldžiame Jūsų ko-operaciKetverge, birž. 12 d. L. Vyčių
jie dabar pirktu anglis, kad
našlaičių,
atsi ta šie pageidavimai: organi
jos kad gavus geresni patarnavi
Dabar tas pat daroma su mo nelaimingų
mą.
zuoti kuoclaugiausiai narių, ku 24 kp. susirinkimas paprastoje sve
dabar pasigamintų kuro atei
terių lygiateisės amendmentu. šaukia į jus ir kviečia pasi
nančiai žiemai. Nes jei dabar
švęsti toje dienoje aukų rinki rie galėtu imokėti viena dolieri tainėje. Pradžia 7:30 vai. vakare.
CHICAGO TELEPHONE
Jr
Kviečiame
visus
narius
atsimetinės
duoklės;
rinkti
drabu
to nepadarys, ateinantį rudeni,
COMPANY
mui.
JO MERGINA MYLINTI
lankyti tan susirinkiman, nes tu
o gal dar ir anksčiau, pritruks
Ikišiol northsidiečiai nebuvo žius, avalines; sinti kareiviams
GREITAI VAŽIUOTI.
rime daug svarbių dalykų.
anglių ir šitos bus neįperka
atsilikę, d a r g i net pirmiau drabužius ir viską priduoti
Centrui, kuris stengsis pasių
mos.
Valdyba.
Walter Turgeon, 20 metų, stovėjo prakilniuose darbuose,
Kodėl taip įvyks, jau kelis teismo nubaustas už pergreitą tat pasirodykim ir šiame dar sti Lietuvon. Taip-gi' inešta
pageidavimas organizuoti nurkartus eia buvo aiškinta.
be.
automobiliu važiavimą.
ses. Nutarta surengti prakal
Bet žmonės neklauso para
Valdyba.
Turgeon teisme teisinosi,
bas kaip tik atvažiuos į Chicaginimų. Tad paskui turės gai kad jo
mergina,
Matilda
Parsiduoda farmos Illinois valstijoj
gą Amerikos lietuvių atstovai
lėti es.
I
š
DIEVO
APVEIZDOS
kaip
visiem žinoma žemo y r a derlin
Cleys, mylinti greitą važiavi
]>p. Mastauskas ir Česnulis. giausia viršminrtoj valstijoj kuri susi.
PAR.
Dabar laikas pirkti anglis mą, todėl jis ir važiavęs sulig
deda Ii juodžemio, žvyro ir molio.
Surengimui prakalbų išrinktas Auga
viskas ką tik sėsi, nerasi geres
ateinančiai žiemai. Duokite jos noro.
nės
vietos
del gyvulių auginimo. Vie
komitetas iš trijų asmenų.
progos anglių pirkliams ištuš
ta
randasi
prie pat miestų, kuriuose
Lab.
Sąj.
kuopa
šiandie,
t.
Toks naivus pasiteisinimas
randasi
bankos,
ligon bu
Tą vakarą atsilankė gana čiai, mokyklos ir bažnyčios,
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal
tinti savo vardus. Pirkliai neintikino teisėjo.
y. birž. 12 d. šaukia extra su
jvairios krautuvės.
boje
prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą " T H E
tuomet iš anglių kompanijų
sirinkimą visos Dievo Apvaiz skaitlingas būrelis žmonių ir T r a u k i n i a i e i n a k a s 10 m i m i t u . K a s
HISTORY
O F T H E L.ITHUANIAN NATION AND ITS P R E S E N T
šj mėnesj pirks tai gaus farma su ja
NATIONALi
ASPIRATIONS".
Kelis tūkstančius tos knygos egz.
pareikalaus daugiau anglių. (Ji ATRASTA NEGYVAS DAR dos parapijos moterių, mergai beveik visi prisirašė prie L. vais ir fruktais.
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų aukštesniems u r ė d n i n k a m s ir dip
anglekasyklose bus paspartin
čių, t a i p g i ir vyrų reikale R. Kryžiaus šelpėjų kuopos, 50 akrų prie miesto, puikus budinlomatams, taipgi užrubežių diplomatams.
Reiktų, kad ir plačioji
BININKAS.
kai,
rugiai,
kviečiai,
'
kornai,
dobilai,
visuomenė
padėtų
knygą
išplatinti
t
a
r
p
įtekmingų
veikėjų čia ir užtas darbas.
rinkliavos našlaičių prieglau įmokėdami po dolieri, kaipo avižos ir sodnas. $100.00 už akrą.
rubežyje.
Knyga kainuoja $1.25, audeklo a p d a r u o s e ; $3.00 skuros
metinę duokle.
apdaruose.
50 akrų su budinkais, javais ir sod
Pirkite anglių dabar.
Namuose po num. 909 West dos namui. Susirinkimas įvyks
nu. $75.00 už akrq..
Prakalbą, knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir a m b a s a 
Vertėtų visiems spiesties į
parapijos
Madison gat. vieno kambario Dievo Apveizdos
dorius Eagan. Prezidentas Wilson, k u r i a m išvažiuojant į Prancūziją
150 akrų su budinkais, javais ir sod
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo a t r a š ė Draugi
L. R. Kryžiaus šelpėjų kuopą, nu; visa dirbama. $60.00 už akrą.
ORGANIZUOJASI BANKŲ lovoj atrastas negyvas darbi svetainėje, 7:30 vai. vakare.
jos
SL.cretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS K O N F E R E N C I J O J E
65 akrų, budinkai Ir javai, mokyk
nes
tuo
būdu
galėsime
teikti
KLERKAI.
knyga
busianti tikrai naudinga.
Aštuoniolikiečiai,
sukruskininkas Tbomas Ryan.
la ant farmos. $80.00 už akrą.
"DRAUGAS", 1800 ĮVEST 46-th S T R E E T .
CHICAGO, ILL.
Gydytojas Cb. Pfeiffer sa me, nes kitaip kitos kolonijos didelę paramą mūsų viengen 168 akrų, puikus budinkai, sodnns
Chieagoje pradėjo organi- ko, kad jis ana dieną buvo pa mus pralenks. Jeigu nenorime čiams tėvynėje, kurie kovoja ir javai, arti miesto. P r e k ė $8,400.00.
20 akrų visas sodnas obuolių, gruzuoties bankų klerkai. Tas da kviestas pas tą darbininką, palikti užpakalyj — visi į su su priešais.
sios, vyšnios ir tt. visi medžiai neša
Puikus budinkai, visos maši
Kada sekantis susirinkimas vaisių.
roma su tikslu pagerinti savo (lydytojas jį atradęs girtą ir sirinkimą!
nerijos ir gyvuliai. Visa farma kai
nuoja tiktai $4,000.00.
įvyks, praneš valdyba.
finansinį padėjimą.
Valdyba.
smarkiai apdaužytą.
arti miesto, dobilai ir ja
• Korespondentas. vai.20 Pakrų,
Klerkų organizavimasis su
r e k ė tiktai $1,100.00.
Policija pradėjo tardymus.
IŠ TOWN OF LAKE.
92 akrų visa dirbama, puikus bu
tinka dideles klintis. Xc s jiems
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ.
dinkai, javai, gražus sodnas ir gyvu
IŠ KATALIKŲ VIENYBĖS liai. Taip-gi farinų įrankiai. Visa a p 
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia:
reikia tą daryti slapta.
DU VAIKĖZU SUSIPEŠĖ
tverta, ši farma yra paėiame mieste.
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmin
CENTRO.
Lab. Sąjungos 1-ma kuopa
UŽ MERGIŠČIĄ.
P r e k ė $3,400.00.
gai, nes pinigai už šėrus plaukia tukstanėiais dolieriu kasdien.
šaukia nepaprastą susirinkimą
SUAREŠTUOTA 10 LEDO
240 akrų; 200 akrų farmos, 40 ak
Katalikų
Vienybės
Centras
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000 iš ko
rų sodnas; 2 mylios nuo miesto ant
PARDAVINĖTOJŲ.
Vienas iš jų jau kapuose. šiandie, t. y. 12 d. birželio, 7:30 savo susirinkime gegužio 27 d. gero kelio; 12 dvariškų budinkų, gy
Bendrovė tikisi turėti gera pelną trumpam laike. Per tai ku
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
vuliai ir mašinos. $85.00 už akrą.
rie dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti,
išnešė pageidavimą, kad visos
40 akrų ant upės kranto, tvoros ir
Policija suareštavo 10 ledo
Joscpli Pont i, 15 metų, ir rapijos svetainėn, reikale Tag kolonijos paskelbtų spaudoje, budinkai,
pakol kontraktu išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus
arti miesto. $1,000.00.
pardavinėtoji), kurie mėgina Jacok Dienbart, 17 metų, an Day. Visos moterys ir mergai
5 akrai a n t upės kranto, geri bu
neužilgo.
. * P U]
kiok
jose
draugijų
nedalyvavo
dinkai,
puikus sodnas, gražijs javai,
tės
taip-pat
ir
vyrai,
užjauapgauti
ledo
suvartotoj us dai susipešė už mergiščią Vio3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartis su įvairiomis
liberalų-laisvamaniu
seime. mašinos ir gyvuliai, arti miesto, ant
čiantieji
našlaičius,
yra
šir
klastuodami ledo svarumą.
gero kelio; daržai, vištos ir antjs.
let Hesch.
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių,
Chieagoje.
Prekė $1,100.00.
dingai kviečiami atsilankyti šimašinų ir įrankių į Lietuvą.
Ponti su kumščia smogė i
56 akrų visa farma, budinkai, 23
APKALTINTA GELEŽIN krutinę Dienliartui. Šitas su t a n susirinkiman.
4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir
akrai sodno; 2 mylios nuo miesto.
$65.00
už
akrą.
KELIO KOMPANIJA.
vilnų išdirbystės Lietuvoj. Toj linkinei darbuojasi keli Ben
Linksma žinute turime pasi
Valdyba.
dribo ir daugiau nekėlė.
50 akrų prie miesto, puikus budin
drovės speeijalistai, ir užmanymas jau yra kunijamas.
dalinti.
Nepaspėjom
pasi kai, javai ir sodnas. $60.00 už akrą.
Ponti paliuosuotas. Susekta,
5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų
40 akrų prie miesto visa farma,
Koronerio teisėjai apkaltino
IŠ NORTH SIDE.
džiaugti su Bridgeportu, kaip
kad širdies liga esanti Dien
dvariški budinkai, sodnas, dobilai,
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuose.
geležinkelio kompanijų už su
štai atėjo žinia, kad Kataliku avižos, k o m a i ir kiti javai. P r e k ė
bart mirimo priežastis.
6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietu
važinėjimą andai Benvyne še
Lietinių Raudonojo Kry Vienybės skyrius susitvėrė ant $3,500.00.
90 akrų visa dirbama, puikios rųva per kurį Amerikos ir Lietuvos lietuviai galės atlikinėti
šių žmonių, važiavusių auto
žiaus šelpėjų kuopos ir Tautos Town of Lake (Šv. Kryžiaus šies budinkai, sodnas, javai, šaltinis,
įvairias transakcijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, že
padargai ir gyvuliai. P r e k ė
mobiliu.
Fondo 43 skyrio dideliai svar parap.) gegužio 23 d.7 Valdy- prūdas,
$80.00 už akrą.
mės, taipgi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir par
LAKŪNAS MĖGINS PRA
Teisėjai
nusprendė, kad
bus susirinkimas Įvyks pėtny- bon inėjo: dvas. vadovas—kun. Wisconsin—80 aitri}, puikus budin
davimo, įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, etc.
LENKTI GREITĄJĮ
kai,
sodnas,
javai,
mašinos
ir
gyvu
miesto taryba padarytų tar
eioje, birželio 13 d., 7:30 vai. A. Skrypko, pirm.—Al. Pana liai, ši farma yra ant pardavimo ar
7) Jungiama trys Bendrovės: Letuvių Statymo (CleveTRAUKINĮ.
dymus ir pravestų parėdymą,
vak.
vas, vice-pirm.—M. Petroševi- ba mainymo. P r e k ė $6,000.00.
land, C ) , Lietuvių Prekybos (Boston, Mass.) į vieną milži
Miohifran.—80 akrų, puikus namai,
idant ant visų geležinkelio
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę.
Visus narius, iki vienam, eienė, prot. rast.—V. Stanei- gyvuliai,
Tarpe Cliicagos ir Clevelanmašinos ir sodnas.
Prekė
kryžkelių Benvyne butų pas
Šios Bendrovės Serai parsiduoda po $10. seru galima pirkti kiek
do laiškų dalis vežiojama oru. kviečiu atsilankyti, Taip-gi ir kas, fiiL rast.—V. Galnaitė, $6,000.00.
norima. U* šėrus geriausia mokėti pinigais, bet taipgi yra priimami
tatyti sargai ir užleidimai.
Kurie reikalaujate namų a r b a lotų
ir Liberty Bond'sai už pilną vertę; rubliai dabartiniu kursu ir nau
Kasdien vienas lakstytuvas tuos, kurie dar nepriguli prie ižd.—M. Šedienė, iždo globėjos —tai kreipkitės prie mus, nes mes
ji Lietuvos auksiniai.
namų ir lotų visose dalyse
pirm pietų iš vienur ir iš kitur tų prakilnių įstaigų, t. y. gel —A. Baltutienė ir N. Sokaitė. turime
Užsirašykime kfj daugiausia, galima dabar ir shjskime čekiais,
miesto Chicagos.
PIENAS BUSIĄS BRAN
money orderiais ir laiškais šiuo adrerų:
Matant
tokių
valdyba,
nėra
jo
bėjimo
savo
brolių
ir
sesučių
išsiunčiamas su laiškais.
LITIIL'ANIAN AMERICAN TRADING CO.,
GESNIS.
FIRST NTL. REALTY &
Lietuvoje. Gelbėkim savo tė kios abejonės, kad šis skyrius
112
N.
Grconc
St.,
:-:
:-:
Baltimorc, Md.
Chieagoje pakelta sumany
CONST. CO.,
vynę ir šelpkim badaujančius augs ir veikime atsižymės.
Kuomet nesenai po streiko mas, kad laiškai butų vežio Lietuvoje; ištieskim pagelbos
Šitam skyriui suteikiamas 840 W. 33rd St., Chicago, 111.
jami
ir
po
pietų,
ty.
du
kartu
pieno kompanijos
padidino
rankų, nušluostykim jų ašaras; numeris V-tas.
dienoje.
kainas už pieną, žmonių " g e rūpinkimės paduoti alkaniems
*
Prie
to
progos
sumanyta
radėjai" pakėlė baisų trukšs
kąsnelį duonos ir apvalkalo,
Katalikų Vienybė auga. Už
podraug pamėginti pralenkti
nlDŽIAUSU ĮIETUV1SH KRAUTUVE CHICAGOJE
mą.
apautuvo. O ypač reikia rūpin
Sakė, jog jie tuč-tuojaus greitąjį traukini, kasdien iš ti es ligoniais, kurie liko su tai, kuri kolonija nesiskubins
imsią kovoti prieš kompani Chicagos išeinantį į Clevelan- žeisti būdami kareiviais. Mes sutverti skyrio, ta kolonija at
dą.
siliks užpakalyje veikime. Kur
jas.
gerai žinom, kad mūsų broliai
žmonės tvirtai susiorganizavę,
Oro
pastos
viršininkas
Praėjo savaitė — kita ir
Lietuvoje
kovoja
už
Lietuvos
draugijos stipriai susirišę, ten
viskas aprimo. Kompanijos Sproul tvirtina, kad tasai mė-
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GERA KNYGA

KĄ VEIKIA

ima

savo

ginimas

kairias.

l>ile

clieng. l>usiq-s

at- lnisvę su p n e « m s . T e n

Hiktas.
saros pabaigoje pieno kvortai
Traukinis išeina pusiaudie
prisieisią mokėti jau 15 arba niu. Lakūnas tad keliomis va
16c. Nes farmeriai brangiau landomis vėliau išskrisiąs ir
imsią nuo kompanijų.
traukinį aplenksiąs, sako vir
Kuomet ateis tas laikas šininkas.
miesto " g a s p a d o r i a i " ir vėl
pakels trukšmą. Bet tas bus MIESTE APSIREIŠKĖ NE
neilgam.
TIKROS PENKDOLIEUž tai daugiausia kalta pati
RINĖS.
visuomenė, patys žmonės dar
Chieagoje ėmė platinties ne
bininkai. Nes jie tyli prieš vi
sokį išnaudojimą.
tikros penkdolierinės. Aišku,
Sunkiausios naštos ant jų kad kokie apgavikai dirba
užkraunamos. Ir jie tyli. Vel tuos banknotus.
ka tas sunkenybes.
Federaliai detektivai veikia.
Dabar

pranešama,

kad

va-

s\iX©isti v e i k i m a s

kareiviai neturi kas juos ap
žiūrėtų, stoka gydytojų ir vai
stu.
Taigi broliai ir sesutės! Pasigailėkim jų, nei valandėlės
neatidėkim, bet šiandie stokim
į darbų ir gelbėkim, nes rytoj
gal but pervėlu.
Dėkoju visiems, kurie jau
prisirašė prie L. K. K. šelpėjų
kuopos. Manau, kad prisirašys
ir tie, kurie darnėra prisirašę.
O mūsų darbas afneš didelę
naudų mūsų brangiai tėvynei
Lietuvai.
Pranas Kišonis, kareivis.

yra

siriarkesnis

lx

pasekmingesnis. Taigi kas r.orės ątsilikt užpakalyje? Tikiu,
kad nei vienas. Užtai tverkim
Katalikų Vienybės skyrius.
Pr. Zdankus,
Centro rast.
IŠ BRIDGEPORTO.
Seredoj, birželio 4 d., š. m.,
L. Vyčių 16-ta kuopa laikė su
sirinkimą. Tarp kitko prisi
minta buvo Labd. Sąj. Centro
rengiamą rinkliavą (Tag day),
kuri įvyks birželio 16 cL Nu
tarta prie to prisidėti ir ant
kiek galima paremti. Ant galo

PIAKL OUBBN KONCBRT1NA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIALO
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklj gaus kataliogą veltui.

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DROVER 7309

