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KAINA O CENTAI
PRICE ** CENTS

Rusija
Kolčakas žada Lietuvai
"autonomiją"

VISA TAIKOS SUTARTIS
BUS PERRAŠYTA.
Tai bus įvykinta padarius
svarbias atmainas.

Paryžius, birž. 14. — Taikos
sutartis su Vokietija bus išti
sai išnaujo perrašyta ir perspauzdinta. Naujoje sutartyje
bus indėta su plačiais paaiški
nimais talkininkų atsakymai j
vokiečių kontr-pasiulymus.
Xors principai pasiliks tie
patys, tėčiam vokiečiams at
stovams bus induota nauja tai
kos sutartis. Seniau induota
sutartis neteks jokios svarbos.
KOLČAKAS PAŽADA LIE RUSIJA BUS SUSKALDYTA
Taippat talkininkų nutarta,
TUVAI AUTONOMIJĄ.
WASHINGTONE MANOMA.
kad kuomet naujoji taikos su
tartis bus induota vokiečiams,
Sutinka jis su visomis talki šalį pasidalins Anglija, Pran
tuojaus visa s jos tekstas bus
ninkų paduotomis sąlygomis.
cūzija ir Japonija.
paskelbtas viešai.

Išnaujo perspauzdinama
taikos sutartis

Paryžius, birž. 14. — TalkiWashington, birž. 14.—Stuninkai prielankiai atsiliepė- į dijuojantieji Rusijos stovį ir
Kolčako (Siberijos) valdžią j s u Rusijos reikalais apsipažiOmske, kuomet tas admirolas: n o senatoriai tvirtina, jog paspasižadėjo išpildyti visas tal-^kui pripažinimą Kolčako val
kininkų pirmiau paduotas są- džios seksiąs tos šalie s suskallvgas.
dymas i dalis.
Talkininkai pasižadėjo Kol
Senatoriai tvirtina, jog ad
čako valdžią paremti prieš mirolo Kolėako valdžia yra pabolševikus. Ta s raiškia, kad t ą į l i n k n s i i a b j m i s p r į e m o n a r e l i i valdžią talkininkai de t acto •
autokratiniu
statoma ant
pripažino.
pamatu, ant kurių per kelis
Kuomet talkininkai nuolan- Sįntmeėius buvo palaikomas
kini Kolčakui atsakė, tuojaus fen e a r u sostas.
paskelbta jo talkininkams rasSenatoriai įsitikino, jog Kol
tas, kuriuomi jis pasižadėjo v f t k o v a l d ž i a t u n % s g r i n t i > n e s
pildyti sąlygas.
j r p r ip n ž,iniinas jo valdžios atKolėakas savo rašte intikina n k t
s u t U ( ) p a ( v m įsitikinitalkininkus, kad jei jis gan
imi.
siąs paramą, tad kovosiąs
Jie pažymi, kad ateityje ne
prieš bolševikus ir pirmiausiai galima tikėties sulaukti toje
sugriausiąs šitų valdžią Mask šalyje reikalingo susitvarky
voje.
mo.
Po to jis visoj Rusijoj praBetvarkei padarys galą tal
vesias atstovu rinkimus kukininkai, pasiųzdami ten stip
riamąiin naeijonalin rusu taurias savo armijas.
to s susirinkimam Viskas Imsią
Tai atliks Anglija, Prancū
atlikta pasiremiant demokra
zija ir Japonija. Suskaldys }
tiniais principais.
dalis buvusią carų imperiją.
Kas Kolčakui rupi?
Vakarines dalis pasiims AngliKolčakas rašte talkininkams J-% pietines—Prancūzija, gi
pažymi, kad kuomet jis stojęs I Siberija teks japonams,
naujai įkurtos rusų valdžios
Valstybės
departamente
priešakyje, tad pirmiausia jam Į tvirtinama, jog pripažinimas
rūpėję atgaivinti Rusiją de-• Kolčako valdžios nereiškia,
mokratiškai senuose jos rube- kad Suv. Valstijos turėtų duo
t i tai valdžiai militarine pažiuose.
T a s daiktas jam ir šiandie gelbą.
esąs svarbiausias. Ir j i s nepa
Amerika Kolčako valdžią
liausiąs veikti už Rusijos at parerds tik moraliai ir užteks
gaivinimą, už suvienijimą at tos amerikoniškos kariuome
nės, kokia šiandie yra Siberigal atskilusių nuo jos dalių.
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Ką jis žada lietuviams?
Admirolas toliaus talkinin
kus intikina, kad jo valdžia
pripažįsta Lenkijos ir Suomi
jos nepriklausomybę, kaip to
buvo reikalavę talkininkai.
Gi Lietuvai, Estonijai, Lat
vijai, Kankazui ir Transkaspijai jis pažada autonomiją. Gir
di, atskirioms toms tautų gru
pėms bus duota autonomija.
Pasaulinė karė buvo veda
ma su obalsiu duoti laisvę ir
nepriklausomybę mažoms ir
didesnėms tautoms, o čia ve
rusų admirolas iš savo malo
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Kam tas padaryta?

^,.».

Taikos konferencijos keturių
viešpatijų atstovai nusprendė
išnaujo perspauzdinti taikos
sutartį ne tik todėl, kad jos
originalas neparankus, bet dar
ir todėl, kad tasai originalas
kaikur viešai buvo paskelbtas.
Pirmiau buvo tariamasi, kad
talkininkų atsakymą vokie
čiams pridėti kaipo priedą prie
sutarties. Gal butu buvę taip
ir padaryta.
Bet kad sutarties teksto ne
buvo galima užlaikyti slapty
bėje ligi vokiečių pasirašymo,
tad nutarta padaryti svarbias
atmainas.
Vakar keturių viešpatijų at
stovai patikrino sutarties tu
rinį, padarė pataisymus ir pri
dėjo svarbius priedus.
Svarbios atmainos taiko s su
tartyje padaryta reikale Saar

BROMAI ŽYDU
KRAKOVE.
Vienna, birž. 14.—Didelės
riaušės prieš žydus įvyko Krakove (Lenkijoj). Žydų krautu
vių ir namų plėšimo ir naiki
nimo metu pavojingai sužeista
keli šimtai civilių ir 20 karei
vių, kol militarine valdžia pra
vedė tvarką.
klonio, Alzas-Lorraine ir tau
tų sąjungos*.
Perspauzdiriimas
sutarties
užims kiek laiko. Tad ir vėl
atidedamas sutarties indavima s vokiečiams.
Gal vokiečiai patvirtins.
Sutartyje atitaisymo sąly
gose Anglijos atstovai mėgino
paaštrinti sąlygas. Atstovai
padavė pasiūlymą
paskirti
nuolatinę komisiją, kuri kon
troliuotų ekonominį Vokietijos
vystymosi nuskirtu atlyginimo
laikotarpiu. ]
Tas klausimas, sakoma, bu
siąs perdiskusuotas. Ir tas dar
labjaus suvėlins atsakymą vo
kiečiams.
Kadangi talkininkai sutiko,
kad Silezijoje butų pravestas
plebiscitas ir atsižvelgiant Į
kitas modifikacijas sutartyje,
čia abelnai vra manoma, kad
vokiečiai sutartį patvirtinsią.
Nes vokiečiu valdžia pagaliaus
įsitikina, kad nėra vokiečiams
kitokio išėjimo.
Vokiečiai gal ir todėl dar su
tartį patvirtins, kad pažadama
juo s įsileisti tautų sąjungon ir
tai dar gal ateinantį rudeni
kuomet Washingtone įvyks

rius miestus ieško suokalbi
ninkų.
'.
Suokalbio tikslas buvo lie
pos 4 dieną pradėti visur mė
tyti bombas, žudyti valdinin
kus, sukelti visur suirutes ir
tuo būdu įvykinti visur be
BUVO RENGIAMAS BOLŠE
tvarkę, kad butų galima leng
VIKIŠKAS KARNAVA
viau bolševikams atsistoti ant
LAS LIEPOS 4 D.
kojų.

RAUDONŲJŲ SUOKALBI--CHICAG0,

Kovai pareikalauta 50,000
dolierių.

Washington, birž. 13. — Generalis prokuroras Palmer pa
reikalavo kongreso tuojaus pa
skirti pusę milijono dolierių,
kurie reikalingi kovai prieš
bolševikiškų gaivalų siautimą
šioj šalyj.
nės pažada buvusioms carų
General i s prokuroras prie
prispaustoms tautoms tik ''au to savo reikalavimo kongresui
tonomiją."
i ndavė raportą apie tų gaiva
lų siautimą ir suokalbiavimus
Kviečia bolševikus savo pusėn.
šioj šalyj.
Kuomet Kolčakas gavo ži
Susekta milžiniškas suokalbis.
nių iš Paryžiaus, kad talkininkai jam nuolankiau ja, jis pa
Prokuroras sako, jog Suv.
skelbė atsiliepimą į bolševikų Valstijose susekta milžiniškas
kareivius. Pakviečia juos per suokalbis prieš vyriausybę. To
eiti jo pusėn ir prisidėti prie suokalbio svarbiausioji sto
pravedimo tvarkos Rusijoje ir vykla yra Chicago.
prie atgaivinimo nuteriotos
Keli šimtai slaptų policmošalies.
nų šiandie pasklydę po įvai

Šiandie, birželio 16, Chicagos

Bombos ir demonstracijos.
Raudonieji
suokalbininkai
be bombų mėtymo įvairiuose
miestuose dar pienavo sureng
ti demonstracijas ir riaušes.
Tai visa turėjo įvykti 32
miestuose.
Suokalbio gyvavimą teisdarystės departamentas patyrė
pirm poros mėnesių, kuomet
buvo susekta teroristų grupės.
Vienas detektivas buvo įsto
jęs vienon teroristų grupėn,
kad patirti piktuosius raudo
nųjų darbus.
Tuomet susektas komitetas
iš penkių narių Cliicagoje ir
visa ruošiama raudonoji pro
grama liepos ketvirtajai die
nai.
Kad padaryti galą bolševi
kiškam siautimui—reikalingi
tuojaus pinigai.

ANGLŲ LAIVAI APŠAUDO
KRONŠTADTA.

No. 141

Patvirtinami bolševikų
žvėriškumai Odessoje

PASAKOJA APIE BOLŠEVI miestan. Mieste jau senai buvo
STOCKHOLMAS, birž. 14.—
veikę bolševikiški agentai, ku
KŲ PIKTADARYBES
Pranešama, kad anglų karės
ODESSOJE.
rie surašė parinktiniausiiis sau
laivai apšaudo rusų bolševikų
žmones, pažymėdami, kas jie
tvirtovę Kronštadtą. Bolševi
Nemokėjusieji pinigų buvo yra tokie, kaip jie yra turtin
kai silpnai atsako anglams.
gižudomi.
Sakoma, jog aplink Kron
Už kelių dienų ant visų tur
štadtą bolševikai nutiesę visas
New York, birž. 15. — Apie tingesnių gyventojų užkrauta
eiles povandeninių minų.
stovį Odessoje siaučiant tam 11 milijonų dolierių kontribu
Gauta žinių, kad bolševikai
mieste rusų bolševikams indo- cijos.
pasirengę apleisti tą tvirtovę.
miai pasakoja August Danner Nepaklusnieji buvo skandina
iš Cliicagos, kurs tenai atsto
mi.
OMSKO VALDŽIA PRANE
vavo International Harvester
ŠA APIE LAIMĖJIMUS.
Tie visi, katrie atsisakė mo
kompaniją.
Jo pasakpjimą patvirtina S. kėti bolševikams paskirtą mo
OMSKAS, birž. 14.—Omsko
V. karės laivyno leitenantas kestį, buvo paimami į sto
valdžia (Kolčako) oficijaliai
George E. Cram. Abudu par vintį uoste garlaivį, išvežami
skelbia, jog jos kariuomenė va
keliavo čia iš Gibraltaro laivu netoloką galą jurėsna ir tenai
karuose nuo Uralo paėmusi
gyvi su pririštais už kaklų ak
Englewood.
nuo bolševikų miestą Glazov
menimis sumetami į jūres.
ir maršuojanti ant Viatkos.
Bolševikai pareikalavo pinigų.
Po to garlaivis gryždavo
Smarkus mūšiai su bolševi
Danner Odesson buvo iško-lprie krašto, kad paimti naukais seka Ufos apylinkėse.
liavęs 1912 metais. Kovo mė jas bolševikų pristatytas žmo
nesį, 1918 m., bolševikų ka nių aukas.
ITALIJOS PREMJERAS IŠ
riuomenė užpuolė miestą. Pir
Ištraukta 500 lavonų.
KELIAVO RYMAN.
miausia miestas buvo bombar
Pagaliaus vokiečių kariuo
duojamas anuotomis.
Su juo iškeliavo ir gen. Diaz.
Už poros dieną Dannerio na menė i nėjo miestan ir pertrau
mai, kaip ir daugelis kitų, li kė bolševikams tą žudymą
Bolševikai
buvo
Paryžius, birž. 14.—Italijos ko suskylėti lyg šveicarinis žmonių.
išvyti iš miesto.
premjeras Orlando iškeliavo suris.
*
Ryman. Su parlameni o lyde
Bolševikų pėstininkai iniijo
Vokiečiai mieste Įvedė tvar
riais, sakoma, jis riš svarbius
ką, apšvarino gatves ir iš jū
klausimus, turinčius sąryšį su
rių ištraukė apie 500 lavonu
taikos konferencija.
žmonių, kuriuos bolševikai bu
Su premjeru iškeliavo ir vy
vo nužudę.
REIKALAUJA
FILIPINAMS
riausias Italijos armijų vadas
. Kiek palaukus vokiečiai bu
NEPRIKLAUSOMY
vo priversti apleisti Odessą,
gen Diaz.
BĖS.
nes ten atkeliavo prancūzų
kariuomenė.
pirmasis sąjungos atstovų su
Washington, birž. 15. —
Išėjus vokiečiams išnaujo
važiavimas. Ligi to laiko vo Atstovas Mason iš Illinois val
miestan sugryžo gaujos bolše
kiečiai tikisi susitvarkyti su stijos kongresui padavė bilių vikų. Ir jie pradėjo savo pro
nepriklausomybę pagandą varyti net tarpe
lig pastatytų jiems tam tikslui pripažinti
Filipinų saloms.
prancūzų valdininkų.
sąlygų.
Prancūzai nuo
bolševikų
PATARIA DEPORTUOTI pramoko imti nuo žmonių pa
Raudoniesiems bus ankšta.
BOLŠEVIKUS.
pirkimus. Prancūzai net nevi
Kovai prieš raudonuosius
zuodavo pasportų be didelių
Washington,
birž.
15.
—
Se
gaivalus jau seniau buvo pa
papirkimų.
natorius
King
iš
Utah
savo
skirta pusantro milijono dolie
Balandžio 3 d., š. m., pran
laiške
į
gene
ralį
prokurorą
rių. Bet dabar reikalinga dau
cūzai pavedė Odessą bolševi
Palmerį
ir
į
darbo
sekretorių
giau.
kams.
Kongresas taippat veikia. Wilsoną pataria rusų bolševi
Išnaujo prasidėjo teroras.
Martensą
Gaminamos įvairios priemo kų "pasiuntinį"
Sugryžus bolševikams, mies
nės, kad apdrausti šalį nuo te New Yorke deportuoti su jo
visais palydovais.
te išnaujo prasidėjo baisus te
roristų.
Andai Martenso ofise polici roras. Kas galėjo suspėti, tas
Senatorius King indavė seja darė kratą.
bėgo iš miesto ir slėpėsi pran
natui prieš-bolševikišką bilių.
cūzų karės laivuose.
Panašus bilius induotas ir že
REZIGNAVO KINIJOS KA
Daugelį žmonių bolševikai
mesniam kongreso butui.
BINETAS.
suyarė į paliktus uoste pran
Sulig biliaus, visi bombinincūzų garlaivius, šituos nuplukkai, katrie žudo žmones ir nai
Pekinas, birž. 15. — Visa dino jurėsna ir taip paliko b
kina nuosavybes, turi but Kinija pakyla prieš japonus.
jokios įgulos ir be maisto.
baudžiami mirtimi.
Del to rezignavo Kinijos miPaskui tuos nelaiminguo
Už mažesnius prasižengimus nisterių kabinetas.
sius išgelbėjo anglų garlaiviaL
Pasakojama, jog galįs dar ir nuvežė į Konstantinopolį."
skiriama kalėjimo bausmė ar
atsistatydinti ir p a t s Kinijos
ba pinigiška pabauda.
Apie tas bolševikų piktada
respublikos prezidentas Hsu
rybes savam laike tik trumpai
Dar vienam biliuje prieš ne
Shili Chang.
buvo paminėta laikraščiuose.
geistinuosius ateivius pasiūlo
ma tuojaus deportuoti visus
MARŠALAS FOCH SIUNČIA
tuos, katrie yra atsisakę ka
KORĖJAI PASKIRTA NAU
ULTIMATUMĄ.
reiviauti pasiremdami tuo, jog
JAS JAPONAS VALDOVAS.
jie nemaną but šios šalies piCoblenz, birž. 15. — Vyriau
1• v • •
San Francisco, Cal., birž. 14.
sias talkininkų armijų vadas,
lieciai.
Bet svarbiausias prieš ne maršalas Foch, pasiuntė vo —Gauta žinių, kad Japonijos
geistinus gaivalus bilius, tai kiečiams ultimatumą, kam jie vyriausybė Korėjai valdyti pa
ateivystės suspendavimas per trukdą lenkų kariuomenei ke skyrė naują generalį guberna
liauti Lenkijon per Vokietiją. torių. Juo yra gen. Kawamura.
sekančius kelis metus. %

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.

renkamos aukos lietuvių našlaičiams

2

Pirmadienis, birželis 16, 1919

DRAUGAS

aukojo ar vėliau varpui au
kos, jokio balso neturi, liavei
auką — ir atsižegnok. Ją su
Turimo gerą ištekliu; šių knygų:
l
LJTHUANIAN D.ULY FRIEND
doros
rinktoji
komisija,
ku
Varpa
ir
jo
komisija.
s
• Publi&hed Daily Except Sundays by
30c.
Į DRAUGAS PCBLISH1NG CO., Inc.,
rios niekas nekontroliuoja — 1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę
Seimą pagimdė tautininkai,
- 1800 \V. 46th St., Chlcago, Illinois.
2. Patarmės Moterims
•
•*^c*
atsiprašau,
kontroliuoja
tauti
TEKMS OF SlliSCRIPTION
o seimas — varpą, nemažai
3. Krikščionybė ir Moteris
*>c«
• One Year . . .
$5.00
ninkų partizanai.
pinigo
suėmusį.
Negi
uždyką
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo
20c.
; Six Mouths
$3.00
Tnursday's Edition
$2.00
jis nuliedintas — taigi reikėjo
Varpas vargu apsimokės.
5. Girtuoklio Išpažintis
20c.
At NETFS-STANDS 2c A COPY
6. Katra neišmanė! Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La
jam progumų sugalvoti. Leng
Advertising rates on applicathm
Varpą manoma vežioti po kobai lengva sulošti
«• • • °o»
viausias jų — rinkti aukas su
lonijas.vUž dyką niekas neve" iJETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS
varpo pagelba.
7. Marksas Antrasis
8c.
žioja, o tokiai sunkenybei ve
&•
Tautininkai matė, kad čia žioti reikia trokų, daugelio 8. Ara yra Dievas 1
5c.
yra proga aukų surinkti, tai-gi žmonių ir prietaisų kilnoti. 9. Giordano Bruno
Eina kasdieną išskyras nedėldienius.
10. Koperninkas ir Galilėjus
5c^
PRENUMERATOS R U N A :
panaudojo visą savo politika Tas dikčiai pinigo suims, kar
• Metams
$5.00
11. Į socijalistų rojų
5c»
• Pusei Metų
$3.00
vimo miklumą, kad tos aukos tais gal daugiau, negu surink
12 Socijalistų norai ir darbai
5c.
»
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
jų fondams tektų. Pervarė re tos aukos.
13. Revoliucijonierių tarpe
5c.
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
zoliucija*
kad
seimo
ir
varpo
i nuo Naujų Metų. Norint permainyti
25c.
Taigi i | varpo daugiausia 14. Apie Apšvietą
surinktos aukos butų atiduotos
•" adresą vn«ada reikia prisiųsti ir senas
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją
75c
adresas. Pinigai geriausia siųsti išpersusivienijusiems fondams ir pasinaudos ekspressmonai ir
— kant krasoje ar e.vprese "Money Order"
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
to susivienijimo į 60 dienų pa gelžkelių kompanijos, o kas
arba įdedant pinigus J registruotą
imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
• laišką.
reikalavo. Gi jeigu fondai ne liks — keliaus į tautininkų
dalykus
50e
susivienytų, tai atiduoti tiems fondus. Klausimas dar, ar
•^DRAUGAS" PUBLISHINGCO.
Daina be galo
20c
fondams, kurie už susivieniji daug liksi
: 1800 W. 46th St., Chicago,
Scenos įvairumai
40c
Telefonas McKinley 6114
mo principą stovi. Čia gal rei
Išvados.
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
ktų nurodyti, kaip fondai
Nežinia, kiek naudos seimas
lomas teatrų mėgėjams. Kaina
20c
tvarkosi.
Lietuvai padarė. Bet jis pa
Imkime Tautos Fondą, ku darė naudą tautininkams. Jie Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c
Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto
35c
riuo tautininkai labiausia rū už jį agituodami suvaidino,
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
pinasi, daugiau, negu savais suskaldė išeiviją, jau ir be to
čių mylimą rūtelę
*
15c
fondais. T. F . yra visuomeniš pasiskirsčiusią. Jie daug biau35c
ka čarteriuota organizacija. rybių visuomenėn paleido, prie Auštant. Eilės J. Mikuckio
25c
Ją valdo to 8 organizacijos sei šinguosius parsidavime kal Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio
Vamzdys. Eilės
,
15c
mai, į kuriuos atstovus siun tindami ir visokius šmeižtus
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio
čia aukotojai, skyriai. T. F . sugalvodami.
je knygoje
'
80c
turi
konstituciją.
Neabejoja
Jauntijų Domai.
Seime, nebūnant kam ant jų Amžiaus galas Ponsko, Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties
10c
me, kad visuomenė, T. F . su
50c
užmetimų ir šmeižtų atsaki Revizorius, penkių veiksmų komedija
daranti,
kodidžiausios
lietuvių
Apie šimtas jauni] lietuviu:
nėti, jie tikslą ir partyvę agi Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry
vienybės
nori,
tik
ne
tokiais
bernaičių ir mergaičių šįmet
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu
55c
taciją varė, ją pridengdami
budais
sudarytos,
kaip
tauti
Chicagoje baigia pradines mųs
reikalavimais Tėvynės Garbei. Lietuvos ;naršas fortepijanui
45c
ninkai geidžia, bet kaip pati rezoliucijomis,
mokyklas. Jie jau ne kudyLietuvai nepriklausomybės.
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų
•.
50c
visuomenė nori.
kiai. Turėdami maždaug šešio
4Q C
Nežinau, kaip tautininkai Sudiev—mazurka
Kas kita su tautininkų fom
• * likę metų, jau užtektinai išma
Kariuomenė.
70c
dais. J ų fondus valdo ne vi po seimo jaučiasi. Tur but pa Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas
no kokių yra luomų gyveni
Lietuvai kuriantis, atgijo
Kaip ir reikėjo tikėtis, ka suomenė, bet partijos vadai. tenkinti. Bet vienas delegatų
DRAUGO ADMINISTRACIJA,
me, kuomi tie skiriasi, ir ka biznio dvasia ir pas lietuvius.
pasakė,
kad
jis
jokiame
sei
riuomenės
klausime
seimas
Neprigulmybės Fondą sudaro
reikia darytis, kad sau apsi Su Lietuvos valstybės įsikūri
CHICAGO, ILL.
•*
me nematęs tiek: gudriai su 1800 W E S T 46-th STREET,
nieko
nepadarė.
Seimą
šau
jų
partijinės
organizacijos
sei
rinkus protinga, gražų, tin mu atsidaro nauji pramonės
kiantieji dikčiąi rėkavo, kad mas, Sandara. Ant sudėtų au galvotos partijinės politikos ir
kant j saviems palinkimams.
ir pirklybos laukai. Pirklyba,
taip begėdiškai seimą partiji- troško išvysti šimtai Lietuvos
Tiem s visiems ir kaikuriems koki buvo lietuvių rankose, seimas reikalingas kariuome kų jurisdikciją turi ne patys
niams tikslams naudojant.
laisvės pirmųjų kovotojų, bet
r
; jaunesniems jų draugams iš nežymi, taigi dabar geriausia nės klausimą išrišti. Visa, ką aukotojai (jie be balso), bet
To nebūt buvę, jei seime bu jų kaulus žemelė savo prie• šešto ar septinto skyriaus pir- proga Lietuvos pramonę iv^ j i s padarė, tai išrinko tris ne Sandaros rinktas komitetas,
globston priglaudė ir jie ne
\ miausiai stoja klausimas, ar pirklyba į lietuvių rankas pa patyrusius asmtnis karininkų t. y., Neprigulmybės Fondo tų dalyvavę kitos partijos. Tau
LIETUVIS GRABORIUS
beturėjo laimėg sulaukti savo
reikalais
rūpintis,
kuo
jie
ir
valdyba.
Tas
pat
ir
su
Centininkus
but
suvaldę.
Ir
kuo
; būti apšviestu žmogum, ar tik imti.
seniau rūpinosi, -. nepaskirda- traliniu Komitetu — patsai met ateis laikas tikrai reika darbo vaisių.
Atlieka visokias
laidotuves
* mokslo pradžios paragavusiu
Lietuva karės nuniokyta, mas jiems ne pinigų, nesura dvylikos (gal daugiau, gal lingo ir visatinio seimo, nėr
Nūdien žemaičių ūpas visur
kuopiglausiai.
Turiu
savo
kara! rankpelniu.
turinti vesti kova už savo tei dęs būdą nė kaip visą judėji mažiau) narių komitetas visas abejonės, kad jis bus kitokis. milžino žvilgsniu kyla. Vieton
bonus Ir automobilius.
iMokykla daugeliui nusibosta, ses, neturi nei laiko, nei ka
Taipgri didesnę dalį grabų pa
mų finansuoti.
auka s ir fondą valdo, sau nau Jis tuomet reikš tautos valią, o Sedos kuri, bolševikams už
—- nes ji reikalauja ištvermingo pitalo, nei žmonių, kad galė
tįs dirbame.
jus narius prisirenka. Aukoto- ne vienos partijos užsispyri plūdus, liko neramiame ruošSeimas
kariuomenės
klaudarbo. J i nepasitenkina kart- tų biznį deramai sutvarkyti.
te, viso šio krašto politikos bei
3307 AUBURN AVE.
j kartiniais
lyžtelėjimais
iš Tų Lietuvos trukumų užpil simo, nė viena pėda nepastu- jai balso neturi. Tuos fondus mus.
kultūros gyvenimas pasirinko
valdo tautininkai ir jiems
Phone Drover 4139
J. Š—as.
\ mokslo lėkštės. Jauno žmogaus dyti rengiasi Amerikos lietu mėjo, parodydamas tuo, kad
centrą Skuode, čia gyvenimas
seimo rengėjai visuomenę su- fondus vienyti nereikia visuo
prigimtis yra nepastovi, nuo- viai.
kasdien virte verda. Skuodui
vylė ir vis$ reikalą susilpni menės klaustis: kur užsimanė,
\ latumo ir sistematiškumo ne
Lietuvos atgimime teko svar W
Čia įsisteigė jau keturios no.
ten pinigus padėjo, kuomet
mėgsta. Bet mokyklą pabaibi rolė sulošti. Žymiausių, ro
bendrovės, kurios bizniu už
Tautos Fondo valdybai reikia
m gusieji jau lengvai gali žinoRaudonasis Kryžius.
klausyti seimų, pačios visuo
Skuodas. Sedo s apskr. Va lę lošia nenuilstųs Lietuvos
— ti, kad be nuolatumo ir be sis ; siima. Seniausia, pastaruoju
Kaip kariuomenės klausime, menės, ką ji mano daryti. Ta sario 16 d., sekmadienį, įvyko karžygis, Sedos apskrities ko
laiku maža veiklumo paro
LIETUVIS
tematiškumo nėra apšvietos.
•*
perkėlė
savo
iš 845 Milwaudanti, yra Lietuvos Atstatymo taip ir Raudonojo' Kryžiaus me skirtumas ir Tautos Fon nepaprastas mūsų
kampelio mendantas. Išmankštinti ir kee ave., kur ofisą
išbuvo per 24 metus.
Tai-gi kurie jaunuoliai ap Bendrovė. Vėliau atsirado dar reikalais — nieko aiškaus ne dui dėtis su bile kuo nėra taip
gyvenime atsitikimas. Tą die apginkluoti kareiviai dabar Dabar ofiso adresas yra šitoks:
švietę brangina daugiau už trys: Lietuvos Amerikos Pra padaryta. Nenorėdami užsiim lengva, kaip tautininkų fon
ną buvo viešoji vietinių Lietu laikinai eina apskrities vals 700 NORTH ASHLAND AVENUE
Kampas Huron Gatvės
savo prigimties išdykumus, tie monės Bendrovė, Lietuvių Sta ti Lietuvos Raudonajam Kry dams.
pareigas,
vos kareivių paroda ir priesai čiuose miliciantų
ant aptiekos Polonia Pharmacy.
išreikš savo tėvams norų mo tymo Bendrovė ir Lietuvių žiui paramos organizuoti, tau
Tą tautininkai gerai žino. ka. Karininko vedamas gink laukdami kuomet juos Lietu 'Priėmimo valandos vakarais nuo 6
kintis toliau. Pabaigusieji pra Prekybos Bendrovė. Pramonės tininkai pervarė ir viską su Jie' pasiskubins pareikšti, kad luotų kareivių būrelis su or vos Apsaugos Ministerija kur Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282
*'dinę mokyklų dar per jauni Bendrovė veikia iš Baltimo- vertė ant daktarų draugijos, jie susivienijimo nori, gi kestrą atvyko į katalikų baž kitur prie švento Tėvynės gy
yra, kad galėtų sau pasiskirti rės ir New Yorko, Statymo geriau sakant, t6s draugijos Tautos Fondui reikia laukti nyčią, kur prieš altorių iškil nimo darbo pašauks.
mokslo šakų: tikėjimo mokslą, Bendrovė — Clevelando apie- komisijos iš penkių narių.
Dam. Treigys.
savojo seimo, kuri s tik apie mingai sudėjo prižadus ginti
medicinų, teises, iškalbų, che- linkėje, o Prekybos Bendrovė
Ką toji komisija veiks, koki tokius dalykus spręsti tegali. savo brangios Motinos-LietuĮ miją ar kų kitų. Kaip pasimo- — Naujojoj Anglijoj. Pasta jos pienai, neteko sužinoti, nes
V I D A U S REIKALŲ
Iki Tautos Fondo seimo laikas vos teises ir nepriklausomybę
Praktikuoja 27 metai
• ky s kokius keturis ar šešis me- rosios trys veiklios ir žada patys komisijonieriai ligšiol
MINISTERIJA,
ateis, "praeiti gali ir praeis iki paskutinojo kraujo lašo.
Ofisas 3149 So. Morgan St.
• tus kolegijoje arba augštesnė- susivienyti, ko joms ir reikia nežino, ką jie darys. Visa, kas
v Kertė 32-ro St.,
Csieago, 111
daugiau, negu 60 dienų. Taigi Nematyto lig šiol įvyksnio pa
Įsakymai.
SPECUALISTAS
je mokykloje, tai tąsyk ši palinkėti. Konkurencija geras jiems aišku, tai pinigų reika
fondai nesusivienijo ir tauti žiūrėti buvo surinkę minios įMoteriškų, Vyriškų, taipgi chro
tuos klausimus protingai sau dalykas, bet ir susivienijus
niškų ligų.
vairių
tautų
žmonių.
Šiojo
at
No.
51.
d-ras
Rokas
Šliupas,
las. Tadgi kas nori jų darbą \ ninkai sulyg rezoliucijos auka s
OFISO
VALANDOS:
Nuo 9 ryto
,., išris. Dabar dar peranksti y- bus dar konkurencijai pro
sitikimo reginys buvo tiesiog, būdamas išrinktas Lietuvos iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
remti, turi mažiausia 2 dol. į savus fondus susišluoja.
ra rinktis mokslo šakų.
iki 8 valandai vakare.
žavėjęs. Šimtmečius būdami Raudonojo Kryžiaus dr-jos
gos.
metams užsimokėti ir savų
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
Antra, kas spręs, kokie fon
pavergti, ir už svetimus die vyriausios valdybos pirminin
Telefonas Yards 687
Tik čia pareina tėvai. Tie
Bizniui pradėti reikia vieno darbų paramai jie seime aukų dai susivienijimo nori, o ku
SS
kartais nori gyvenimų atgy svarbiausiojo dalyko — ka surinko į 700 dol. Tai ir vis rie ne? Toji pati komisija, ku vus verčiami kovoti, mes, lie- ku ir dėlei to negalėdamas eiti tt»-----tuvai — galingų senuolių ai Kauno miesto ir apskrities
venti ne vien už save, bet ir pitalo. Tad ir reikia palinkėti, kas.
ri varpą ir jo aukas globoja.
' už savo vaikus, paskirdami kad bendrovės, visuomenei re
Čia gal reikėtų pastabą pa- ^ Seime vėla tautininkai tokią niai, ir šiandien susilaukėme Lietuvos vyriausybės atstovo
į i e m r t K u o k a s t u r i l > u t i . T a t miant,
sutrauktų reikalingo daryti
politiką pravedė, kad dviem taip svarbios valandos, kad pareigų nuo kovo 1 d.., š. iri.,
yra klaida. Mokslo p a s k y r i  kapitalo. Biznio žmonių turi
Tautininkai todėl viską ant savo partizanams suteikė tei turime laimės matyti, kaip nuo tųjų pareigu pildymo šiuo
me tėvai turi palikti vaikams me, bizniui yra naujas laukas. daktarų draugijos
jaunuolių paleidžiamas.
suvertė, sę nominuoti narius į komisiją narsiųjų lietuvių
laisvę.
D-rui R. Šliupui už vaisingą
Tereikia kapitalo. Kaip jį lie kad ją valdo tautininkai. Jie iš 15. Tieji komisiją taip su būriai, Tėvynės meilės čion
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
pasidarbavimą,
tvarkant
mie
AKIŲ SPECIJAIilSTAS
Amerikos lietuviai turi iš ko tuviai bendrovėse sukoncen visą darbą ves ir jam diri darė, kurios seimas dargi ne sukviesti, rankoje ginklą lai
Patarimas Dykai
truos, lietuviai patys pataikys guos. Apie sudarymą visuo balsavo, kad ją valdo tauti kydami, sudeda Dievui priža ste ir apskrityje valdymą ir
leisti vaikus į mokslus.
Ofiso
valandos:
nuo 9 iš ryto iki
save aprūpinti be svetimųjų meniškos organizacijos, kaip ninkai, o juodam darbui at dą nebeširdę Rusiją, tik jau apsaugą, reiškiama padėka.
9 vai. vakare. Nedėliomjs 9 iki 11
Bet tėvai sako: "Tegu ma išnaudojimų.
Nr. 52. Patvirtinti pilietį 4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
kad Tautos Fondas, kur au likti priskyrė kelius nesusi savo mylimą Lietuvą ginti. IšTelefonas Yards 4317
no vaikas nebus daug laimin
kotojai T. F. seimuose spren pratusius katalikus, kurie au tikrųjų, šio įspūdžio pagautas, Joną Gudauskį Skaudvilės ap
Telefonas Boulevard 6487
gesnis už mane. Aš savo tė
džia, seime ne kalbos nebuvo. kas išsijuosę rinks, o vėliau rodos, sapną sapnuoji — pats skrities Viršininko padėjėju
vams pradėjau pelnyti algų • D R A U G O " PRIETELIAMS Kas pasitiki tautininkais, au jas į savus fondus nubalsuos savyje nebesutelpi, ir žvalgais skaitant nuo vasario 18 d., š.
REIKIA ŽINOTI
nuo aštuntų metų, tegu mano
ką duoda, o jau patys tauti atiduoti tie patys tautininkai. bene išvysi čia Didžiojo Vy m.
•- - . .
• , «
vaikai ma parneša uždarbį Kad vietoje atsisakiusio p. J. ninkų vadai sįrendžia, ką su
Tie, kurie tokį tautininkų tauto šešėlį taip šių kareivių politiką pavedė, kad dviem
Dr. D. J. BAGOČIUS
nors penkioliktus metus pa- Mozerio, dabar ' 'Draugo* * aukomjs daryti, kaip jas su politinį triksą pramatė, prie pulko, juos kovon su Lietuvos
Vidaus reikalų ministeris.
Lietuvis Gydytojas ir
CliirurgM
baigę". Tečiaus tas protavi agentu yra p. A. VALANČIUS, vartoti. Visuomenės į savo šinosi tokiam parėdymui, bet užpuolikais bevedantį. Kiek
Ofisas 10900 So. Michlgan Avi.
mas yra neteisingas. J u g mano 1442 SO. 49th AVE., CICERO, darbu s prisileisti nedrįsta ir tautininkai, suprantama, ant tat umu laiku daug atsimai Paieškau g-ero ir darbštaus vargo- Rezidencija 1.0731 So. Micbigan Ar.
ninko mylinčio su jaunimų darbuo
Hoseland, 111.
' vaikai nekalti užtatai, ką pa ILL. Kas tik iš Cicero lietuvių bijosi, nes gerai žino, kad vi savo pastatė.
n y t a ! Šios Raustančios Lietu tis. Meldžiu greitu laiku atsišaukti
Telefonas rezidencijos lt ofiso
^ <,
.senasai varg. J. Prakaitas išėjo J
PullnKtn 842.
darė mano tėvai. Tėvai mane nori gauti "Draugą*• tesikrei suomenė yra kitokių nuomo
Antra. Su varpu ir jo au vos nepriklausomybės aušros, nes
biani fotografas- del išlygų meldžiu
Val.i 9 ryto iki 11 d.; t p o pietų
leido jaunų į žmones uždar pia pas jį.
nių, negu tautininkai ir jų va- komis tas pat, ką ir su visais kuria mes, šiandieiT turime lai- kreiptis per laišką
iki 4: € iki • vakar*. Ned.
Kun.
M.
"J.
Kolvelcas
9 iki 11.
biauti dėlto, kad patys uždar
" D R A U G O " ADMI-ldai.
tautininkų fondais. Kas seime mės džiaugtis, labai laukė ir 423 So. l.inn Av.
Sioux City, lo\va.
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bio neturėjo. Tai-gi už savo
jaunystės vargus negaliu kal
tinti savo tėvų. Dar labiau ne
dora butų nevien kaltinti, bet
ir bausti užtatai savo vaikus,
Seimas rezoliucijų apsčiai
kurie mano vargų metais dai prigamino. Rezoliucijų komi
nebuvo nei gimę.
sija sustatė, o atstovai tai
Mano tėvai iš vargo nelei rankų pakėlimu, tai atsistoji
do manęs į mokslus, bet aš mu jąs priėmė.
šiandien užpelnau su viena
Rezoliucijos buvo kreipia
diena daugiau negu anuomet mos visur, daugiausia į Pre
mano tėvas užpelnydavo per zidentą Wilsoną ir diploma
ištisų mėnesį. Aš neturiu kuo tams. Seimas, geriau tariant,
mi nuteisinti savo sąžinę, jei jo vadai užsiėmė diplomatija,
vaikų algos labiau trokštu ne* kurią šiandie veda tautos
gu jii apšvietos ir laimės, kuo vardan Lietuvos valdžia. Ne
met mano reikalai užtektinai man spręsti, ar tos rezoliucijos
yra aprūpinti.
buvo atsakančios, ar jos nėjo
— Bet man vis pritrūksta prieš diplomatines taisykles,
ar seimo vadų diplomatija nepinigų, sako kaikurie tėvai.
— O kaip tankiai tamista siskirė ir konfliktavosi su Lie
parsineši alučio, kiek sykių at tuvos valdžios daromais žing
sniais. Apie tai spręs tie, į ką
silankai į saliunų.
Nemačiau nei vieno lietuvio seimo rezoliucijos buvo adre
Amerikoje, kurį butų įvaręs suotos ir Lietuvos atstovai.
į vargų vaikų leidimas mok
Klausant rezoliucijų, darėsi
slam
įspūdis, kad jos nėra diploma
Priešingai mačiau senų tė tiškos, bet žymiai grobuoniš
vų, kuriuos vaikai senatvėje kos. Atrodė, kad seimo vadai
nenorėjo aprūpinti dėlto, kad ne tiek skaitėsi, o gal nežinojo
taisyklių,
su
tamsunais likę, tamsiai ir ap- diplomatinių
seiti paprato. Nors apšvietu- mandagumo priimtais tarptau
nai kartais į laukus išeina, tiniuose sentikiuose dėsniais,
bet jie dar nei viena^ taip ne- kiek su žmonių upu. Taigi ne
ištvirko, kad butų atsilakę už sigailėjo rezoliucijas "papipilaikyti tėvus senatvėje. Tai-gi ruoti." Rezoliucijos buvo tai
vaikų leidimas mokslan yra komos ne diplomatams, bet
podraug savo senatvės aprūpi kad seimui intikus. Tas dema
gogiška ir to akyvaizdoje pas
nimas. >
diplomatus rezoliucijos susisilpnins.

Tautininkų Seimas.

Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai

Bendroves.

A. MASALSKIS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

•*

DR. M. F. BOZINCH

Dr. G. M. GLASER

•.

Pirmadienis, birželis 16, 1919
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lietuviai Amerikoje.
LAVVRENCE, MASS.

i reikšmę. Šitas šmotelis buvo
jindonros ir visiems labai patiBirželio 9 d. vietinė Vyčių ko,
kuopa turėjo susirinkime pri-į Negerai tiktai, kad prograruošiniui Vyčių
A. Aps. i m a prasidėjo valanda ar dviem
milžiniško išvažiavimo. Pirmi valandom vėliau sulyg garsi
ninkė, p-lė L. Čebatoriutė, pri namo laiko. Publikai, kuri at
minė, kad liepos 4 d. nebtoli ir silanko pamatyti programų.
ragino visus veikti gerovei to-i tas nepatinka, kad turi ilgai
jo išvažiavimo.
I laukti.
Iš komisijų raportų paaiš
Netik vyčiams, bet ir kitoms
kėjo, kad išvažiavimui vieta draugijoms patartina mesti tų
yra parinkta ir prirengta; kad Įprotį. Kada įsigyvens papro
svečių daugybės užkviesta h tys programus pradėti sulyg
daug jau pasižadėjusių; kad pagarsinto laiko, tada nereikės
išvažiavimas gerai garsinamas laukti daugiau publikos, nes
ir labai visu pr i jaučiamas.
kiekvienas, norintis pamatyti
Toliau, išrinkta gaspadinės, Į Į ^ ^ ^
^
l a į k u at_
italus valgių

nešėjos,

įkiotų

PROHIBICIJONISTŲ LAIK
RASTIS, VADINAMAS PA
TRIOT PHALANX PARO
DO PASIELGIMĄ KAIKURIŲ KATALIKŲ KU
NIGŲ IR SVAIGALŲ
GAIVALO.

™" ™ " "

vyrais, kad prohibicijos įsta
tymas bus įvykdintas. Nuo už
dėjimo šios respublikos nebuvo
svarbesnio atsitikimo dvasiš
kai, draugiškai ir ekonomiškai
šios šalies naudai negu šis
svaigalų uždraudimas.
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Kazimieras Ivanauskas gavo laiškų nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno
gub., Čekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskundžiama ant
didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETURIM KĄ PAVALGYTI,
neturim nei už ką nusipirkti. Rugių pūras 100 rublių. Duonos negaunam. J E I 
GU GALI, TAI GELBĖK MANE savo prisiegą ir dukreles ir P R I S I Ų S K PAGELBĄ, kad galėtume išsimaityti nors iki rugiapjūtei. Toliau rašo, kad SKUR T
DAS V I S O J E L I E T U V O J E . Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BA
DAUJA I R PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelto, tai mirtis
neišvengiama.
. »'^9Įi
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ADVOKATAS
Veda Bilaa Viluose Teismuos*

•

Ofisas Didmiestyj:
• t W. WASHI?rGTOJC STREET
Kam baris 609
Tel. Central 5478
Gyeenimas, 812 W. 38rd SL
Tel. Yards 4681

•
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Jūsų moterys, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytu TAMSTAI tokį pat laišką,
jei tik jie galėtų. J I E BADAUJA, J I E M S BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ
PAGELBĄ J A U GALI S U T E I K T I .

Dr. M. Stupnicki

Jau Gali siųsti maisto j Lietuvą.

Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. Nedėllomis nuo 5 iki 3 vai. vakare.

3109 So. Morgan Street
CHICAGO, riiLiirois

Til

Lietuvių Prekvbos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius, kad tų atsiekti. Ji ren
giasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tą
maistų norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo darbo dalį atliks. Reikia
kacTkiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų.
Mes pirksime maistų, sudėsime į skrynias, pasamdysime lai va-, pasiųsime savo žmo-nėms su tomis skryniomis į Lietuvą ir tie mūsų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai
į rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi BendroVei už tų skrynių mais
to, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viskų atsako
me. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai $25.00 atgal.
Dėlto didesnės atsargos, mes iš savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantijų, kad mes
padarysime ta kų mes prižadame.
,-4įrf£iMiKi;j
Nesivėluokte, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotų blan
kų kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso:

244 W. BROADYVAY,
Kekviena skrynia bus vienoda. Joje bus
sudėti sekanti daiktai:—
G svarai jautienos mėsos,
5 svarai smalėiaus (lard),
12 svarų geriausios rūšies kilbasu,
12 svarų eondensed pieno,
12 svarų ryžių,
3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis niekinėms atidaryti.
Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85
svarus. Visas maistas yra geriausios rūšies ir
supakuotas sanitarėse hermetiškai uždarytose
blekinėse, kad apsaugojus nuo gedimo.

«

Telefonas McKinley 6764
GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 South Westcrn Boulcvard
Kampas W. 35-tos gatvės
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DR. LEO AW0TIN
Gydytojas, Chirurgas,
Akušeris.
1920 So. Halsted 8t., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 9
vakare
Tel. Canal 4367

Dr. S. Naikelis

Lithuanian Sales Corporation,

B

«

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Ar perskaitei virš paminėtą laišką?

8įianwg#

pardavinėtojai, vietos užžiurėTen Buvęs.
tojai ir kiti darbininkai.
Ant galo išrišta klausimas!
SPRINGFIELD, OHIO.
apie orkestrų. Nutarta turėti !
Apskričio orkestrą ir kad tų j U i r ž w l i o x d c . į o n a i b n v o p a _
orkestrą sudarytų šios apielni- m i g l a 8 vakaras. Programa iš
kęs vyčių muzikantai. \ įsos \ i m D a y t o u o v e į k ė j a i bei arvyčių spėkos išvažiavime ^
tistai-mėgėjai, būtent kun. Cisuvaitotos.
Imlskis, kuris pasakė gražia
Presos Komisija.. p r a k a l b | l ) p g e g t o k a s > 0 r i n c e .
' vičia, p-lės Žilinskaitė, ReiluROSELAND, ILL.
kė, Stulgaičiutė ir p. Andriušionė. Apart tų, kurie.progra
Birželio 10 d. Lietuvos Vy mą išpildė, buvo dar ir dau
riu 8 kuopa buvo surengus ii»- giau lietuviu iš Daytouo.
domų vakarėli Pahner Parko
Springi'ieldo lietuviai tauti
svetainėje. Nors oras buvo šii niai dar nėra taip susipratę,
tas, tečiau publikos prisirinko ij kaip kitų kolonijų. Kuomet
pilna svetainė. Apie 9 vai. pra kun. Cibulskis savo prakalboje
sidėjo programas.
užklausė, ar esate prisidėję su
Visųpirnia p. Piktužis solo aukomis prie sušelpimo Lietu
smuiką, akomponuojant pija- vos, tai daugelis pasijuto užnu p-lei Burdeniutei, išpildė j gautais ir trukšniaudami bei
mažu šmotelį. Paskui buvo j piktžodžiaudami ėjo per duris
atlikta Pantomina, kurią <«*!! i i- laukan. Laike giedojimo Lie
ko vienos mergaitės. P-lei A. tuves himno daugelis šaipėsi
Bobeliutei dainuojant " K t i r j i r " ^ į i m a " krimto. Toks dar
banguoja Nemunėlis" kitos j lietuvių tamsumas tame miesmergaitės, baltai pasirėdžiu- j telyj.
šios, vaidino kožnos minties
Domininkas.

V. W. RUTKAUSKAS

:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland A ve.
Phone Drover 7042
Cicero Office
4847 W. 14-th Bt.
Phone Cicero 89
Rezidencija 3336 W. «8-th St.
Phone Prospect 8 585

SO BOSTON, MASS.

tr-

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prisiunčia Tamstams dvide
šimts penkis dolerius kaipo pilnų užmokestį už
vienų skrynia maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistų, jo supakavinių, pristatymų, apdraudų ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistų mano nurodytai ypatai, kad visi pinigai bus man grųžinami.
Maistų meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
Kėdybos

<t
Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelia
LIETUVIS DETfTISTAS
Valaftdos: suo 9 ryto iki 9 vak.
Nedtjiomis pagral sutarimą
4712 SO. AMILAM* AVEJTUE
arti 47-tof* Gatves

^\.psK.i i c i o •

Parapijos*
Kaimo
Vardas
%...
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man
siųsti šiuo adresu:
Vardas Pavardė
Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą, die
Adresas
ną/Ant to laivo užsakymai bus priimami iki
Miestas
Birželio 25-to s dienos. Kurie vėliau prisius, tu
Valstija
rės laukti sekančio laivo.
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JOSEPH C. VV0L0N
Lietuvis. Advokatas

2^ SO. LA SALLE STREET
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Tel. Rockwell 6999
CHICAGO, ILL.

•

"Rekomenduojame, kad ta
Katalikų kunigai pripažįsta praktika kaikurių mūsų vy
sausąjį įstatymą.
skupų prisakyti klerikalus ren
Telefonas Pullman 60
giamiems prie įšventimo pil
DR. VY. A. MAJ0R
South Bend, Ind. Balandžio nosios blaivybės prižadus paGYDYTOJAS IR
ark
i
vyskupas
Keane.
žius,
(Benediktas
X
I
I
I
buvo
CHIRURGAS
į
vest
a.
28 d., 1919 m. buvo laikomi j a a ryt i, taptų abelna; ir kad
RAČIUNO
NAUJI
Ofisas 11719 Michigan A ve.
" M e s patariame panaikinti patsai pilnas blaivininkas) ir
"Stengties sutvarkyti smuk
metiniai posėdžiai Katalikų j politiškos partijos nominuotų
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
nuo
Benedikto
XIV,
kuris
ap
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
visas
svaigalų
vaizbos
rasti,Proliibieijonistų Kunigų Są- v j r n pilnuosius blaivininkus į
les tai kaipo, kad kas stengNedėlioniis nuo 10 iki 11 išryto
&
- - - ,
jungos. Tie posėdžiai buvo viršininkų kandidatus, kurie iH'S, o jįj vietose p a s t a t y t i p i o - gailestavo, kad senovės disci
tusi
sutvarkyti
velnių,
kad
jis
|
muštruotos
Dainelės
"Exlaikomi kunigų, kuriems tapo \ fforaj priveizdėty, kad prohibi- hibieijos viršininkų, kuris tu plina (tvarka) tapo paliuosuo- pradėtų gerai elgties.—tai ne-i >> yls: !Tr/j: TZTZŽ 1~1 C.:
tra
padaryta skriauda per svaiga- (.; j o s įstatymai butų sųžinin- rės teisę šauktis prie policijos ta, kuri prisakė pilnųjų blaivy
atsiekiamas uždavinys,' vy sibus Ketvergo vakare Birž. 12
lu pirklius, kaipo atkeršijimas j g a j pildomi.
departamento, jei butų reika bę visose pasialkinimo (pa
d. Frank James Salėje Melro
44
už jų pasistengimus sunaikinti
Mes pritariame ir reko las. Panašiu būdu paskirti tau- sninko) dienose. Prohibicija skupas McGovern Cheyennes.
svaigalų įtekmę. Tų kunigų du menduojame Kongresui, kad tos prohibicijos įstaigos per yra tobulame sutikime su sa
'Prohibicijos šalininkai tai se Park, .111.
&eredos vakare birž. 18 d.
pirmutiniu tai buvo kunigas J nutartu uždrausti išdirbinių dėti nį, kuris turės teisę atsi vęs užsigynimu arba su prisi- yra pasiuntiniai taikos ir paKubackis ir kunigas C. P. Ba svaigalu, kad ir su mažiausiu šaukti į vidaus dalykų tvarką, marinimo dvasia, kurios pri- trijotizmo, ir yra kovotojai šv. Jurgio draugystės Salėje,
ronas. Kunigui Baronui, kuris alkoholio nuošimčiu, tuo būdu sargybas ir slaptus patarna liepia laikyties katalikų disci kruvinų kovų žmonijos,' vy Grand Rapids. Mich.
Mokykis Kirpimo ir Designing
Subatos
Ir
nedėlios
vakarais
Vyrukų ir Moteriškų Aprėdalų
plina (tvarka), su dvasios to skupas Lenihan, vietos, vadi
yra klebonu mieste Haymond,
I išvengtų visų ginčų, bereika vimo viršininkus reikalingai
Mūsų
sistemo ir ypatiSkas mokini
birž. 21—22 d. Sv. Jurgio baž
Ind., svaigalų vaizbininkai su
bulybe senovės vienuolijų as namos Great Falls.
pagelbai,
kad
butų
pildomas
mas
parodytus
jus žinovų į trumpą
lingų priveizdėjime, kad dės
nytine
Salėje,
Detroit,
Mich.
degino kluonų, uždegė ir sude
laika.
ketizmu.
Sekantieji kunigai apsiėmė
niai butų pildomi, prašalinant prohibicijos dėsnis.
Seredos ir ketverge vaka Mes turime didžiausius ir geriau
gino bažnyčią, klebonijų taip' ' Mes nuoširdžiai sakome veikti, kaipo nariai Centralio
"Mes
pasmerkiame/'
visus
reikalų
daugybės
tyrinėtojų
ar
sius kirpimo designing ir siuvimo
rais birž. 25—26 d. Lietuvių skyrius,
pat buvo uždegę ir padarė
kur mes suteiksime praktiš
ačiū mūsų vadams, mūsų hie- Komiteto: Kun. Jurgis Zurnėra
daroma
su
didesniu
alko
pasistengimus,
kurie
darytų
ka
patyrimą,
kuomet jųs mokysitės
bažnytinėje Salėje, Rochester,
daug blėdies. Kunigų Kubaecher,
pirmininkas;
kun.
F
.
M.
raihijoje,
kurie
nuolat
ragina
Elektros varomos mašinos mūsų s?ukį ieškojo progos nužudyti, holio nuošimčiu, negu įstatymo agitacija prieš prohibicijos
N. Y.
vimob
skyriuose.
Spėriem, Nadeau, Mich., sekJųs esate užkviečiami aplankyti ir
kad jis savo visus parapijonus leidžiama. Mes priešinamės, dėsnį, kaipo priešingus katali mus prie veikimo žodžiu ir pa
Petnyčios
vakare
birželio
pavertė probibicijonistais, ku-; k a c * i r vienam alkoholio nuo kų klusnumo dvasiai, kuri vi vyzdžiu. 'Katalikai atsistos su retorius-iždininkas; kun. Mer- 27 d. Lietuvių Baž. Salėje 425 pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —-j
dieną ir vakarais ir gauti specijališčius,
Mahony,
Mfendota/Mich.;
savo
draugais
piliečiais
už
riu skaičius yra apie 500 geĮ. 5imč-iuif nuo kurio yra galima suomet
kai
pigią kainą.
pasiduoda
teisėtai
Lafayette Str., Utica, N. Y. #
Petrenos daromos pagal Jūsų mit
prohibicijų,' sako vyskupas kun. P. Saurusaitis, Watermynų South Bend, Ind. Kuo- pasigerti.
tvarkai.
A. T. Račiūnas.
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
bury, Conn.; kun. C. P. Baro
le madų knygos.
niet smuklės jo parapijoje pra- \ " K a d išvengus bereikalingų . ."Prohibicijonistai gali lau Cenevin, Pittsburgh, Pa.
MASTER DESIGNING SCHOOL
'Draugija turi tiek jau tie- nas, Indianapolis ir kun. J.
GRAND RAPIDS, MIOH.
nyko, jis sušelpė savo žmones j nesmagumų kaslink gavimo kti arba tikėtis padrųsinimo
J. F. Kasnicka. Ferdėtinis
LIETUVIAMS!
uždėti keturias kooperatyvas-j vyno sakramentams, pataria- nuo popežiaus Benedikto XV. sos daryti pilnosios blaivybės Kubackis, South Bend, Ind.
Persikraustė iš 118 N. LaSalle St.
j 190 N. State gatvę, kampas Lak*
kas krautuves įvairiose para- nie padaryti vienodų dėsnį vi- Nuo dviejų jo pastarųjų pirm- apžadus, kiek ir kiekvienas as- j Pildomasai Komitetas: kun.
Jūsų kolonijoje riuo Balan gatvės.
4 lubos.
niuo," Sarroll, Helenos vy- P- J. Murphy, Dalhart, Tex.; džio 20 dienos 1919 m. "Drau
pijos dalyse, o visos keturios j sose valstijose,
takunų, Leono X I I I , kuris pa
kun. P. Rice, Minocąua, Wis. ; g ų " atstovauja p. J. MARGE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiin
yra labai pasekmingos.
i u M e 8 p a s į t įkime, kad atsa- tvirtino Baltimorės Trečiąja. skupas.
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
Tai negeistinas dalykas, į un - & ff; Sperlein ir kun.^M. LIS, 544 Myrtle Btr.
Cituodami Airijos Blaivybės j kautieji autoritetai arba val- Pilnųjų Sųtarybų, kuri ragina
Telefosaa Haymarket 3544
T. VVhite, Sunnyvale, Cal.
kad
mes
turėtume
kuomet
Apaštalo Tėvo Mato žodžius: |džios priveizdėtojai saugiai visus katalikus, kad atsižadė
Pas jį galite " D r a u g ą " už
kaipo
leetoriai-skaitytojai.
"Džiaugiuosi sužinojęs, kad j dabos visuomet, kad prohibici- tų svaigalų" vaizbos, o pasi grįžti Tįrie smuklių,' arkivy
sirašinėti, nusipirkti paduoti
Išreikšta pagarba mirusiems į jį pajieškojimus ir pagarsi
valstijoje vadinamoje Maine j jos dėsnis butų ištikimai pildo- skirtų sau garbingesnę pirkly- skupas Dowling.
Rusas gydytojas ir chirurgas
Moteriškų, Vyrlfikų
' ' K a d aš galėčiau prisakyti blaivybės vadams: arkivysku nimus. Galite gauti ir knygų. Specijalistas
Prohibicijos įstatymas tapo mat, kad bravorninkai ir jų bų; nuo Pijaus X, kUris ragi
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Šiuomi atšaukiame įgalioji Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
n u t a r t a s . " Tie tai buvo pa pasekėjai turėtų tik vienintelį no katalikus, kad stotų į prie žemei, kad atsivertų ir prary pui Irelandui, Spaldingui ir
Telefosas Drover 9698
skutiniai jo žodžiai.
būdų atsikratymui prohibicijos, šakį kovos prieš alkoholizmų. tų visas pasaulio smukles es- Jonui J . Keaneiui, ir vysku mus kokiam nors kitam Grands Rapids, Mich. " D r a u g o " VALANDA8: 10—11 ryto 2—S P«
"Mes taippat džiaugiamės tai atsišaukimų į konstitucijų, Nuo Benedikto X I I I , kurio mi įsitikinęs, kad padaryčiau pui McGolrickui.
pietų 7—8 vak. Nedėiiomis 10—12 4.
P. S. agentui.
sykiu su Amerikos didžiais per kurių prohibicija tapo I vardu yra dabartinis pope- žmonijai didžiausių palaimą,'
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiinNiiiifiiiifiitniiiiiinift
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DR. A. A. ROTH,

' I.

?

Pirmadienis, birželis 16, 1919

DRAUGAS

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

CHICAGOJE.

immm
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PASIDALINO PO 40 CENTŲ.

ŠV. JURGIO MOKYKLA
BRIDGEPORTE CHI
CAGOJE.

Tokia tyra tikėjimo ir do
ros sėkla bus sėjama į lanky
tojas du kartu savaitėje: panedėliais ir pėtnyčiomįs. Tat
metas butų visiems skaitlin
gai kursus lankyti.

Pirmadienis, birželis 16 d.,
Penki automobiliniai plėši
šv. Lutgardas.
kai užpuolė praeinantį EdIŠ BRIGTON PARK.
Antradienis, birželis, 17 d., ward Donovan, 246 North
Seredoje, birželio 11 d., š.
Šv. Adolfas,
Washtena\v ave. Paėmė $2.00. m., pirmą valandą po pietų Šv.
L. R. K. Labdaringosios Są
Taigi kiekvienam plėšikui Jurgio parapijos
mokykloje junga 8-ta kuopa turėjo savo
prie pasidalinimo teko po 40c. buvo vienas iš džiaugsmin
mėnesinį susirinkimą bažnyti
giausių susirinkimų. Aštuonis nėj svetainėj birželio 9 d.,
DU ŽMOGŲ PLĖŠIKAI IŠ skyrius pabaigę ir egzaminus
1919 m. Pirmininkas, J . Rup~ M E T Ė IŠ AUTOMO
laimingai išdavę susėjo tos šis,
atidarė susirinkimą su
BILIŲ.
gražios mokyklos auklėtiniai malda.
CHICAGOS GATVĖSE TAM
17 mergaičių ir 13 bernaičių.
Delegatai iš Centro prane-,
TIKSLUI RENKAMOS
Aną .vakarą keli plėšikai Pribuvo taip-gi klesos vedėja,
šė, kad Centras gavo paveliji
susistabdė automobiliu prava sesuo Teofanija, nazaretietė,
AUKOS.
mą iš miesto rinkti aukas po
žiuojanti Robert A. Lackey, ir mokyklos viršininkė sesuo
visą Chicagos miestą del lie
Žmonės parems šitą labdarin Payson Manufaeturing Com- Raimunda tos pačios kongre
našlaičių
gacijos. Iškilmėse pirmininka tuvių vargstančių
pany vice-prezidentą.
gą darbą.
birželio 16 d.
Išmetė jį iš automobiliaus, vo šviesus, darbštus ir uolus
Šv. Jurgio klebonas, kun. M.
Svarstyta, kokiu būdu gali
Šiandie Chicagoje yra vie patys susėdo ir nuvažiavo.
L. Krušas.
ma butų suorganizuoti kuoKiti keli plėšikai tą pat
šasis aukų rinkimas lietuvių
Kaipo pabaigimo ženklą jau daugiausiai rinkėjų. Po ap
padarė ir II. A. Cohen, 5340
našlaičių naudai.
Pilnos prakilnių
labdary So. Miehigan ave. Nuo pasta niems dalino spalvas, t. y. svarstymo liko nutarta eiti po
bės jausmų mūsų moterys ir rojo piktadariai be automobi vėliavas x\mcrikos ir Lietu namus ir rinkti mergaites ir
merginos šiandie miesto gat liaus paėmė dar ir 20 dolie- vos. Nes kurie baigė mokyklą, moteris. Visi nariai sutiko pa
tie jau nebe vaikai, o pilie sidarbuoti.
vėse renka aukas nuo žmonių: riu.
čiai
verti
savo
tėvynės
B. Nenartonis išdavė rapor
Tos aukos skiriamos lietu
spalvų. Kas yra pašventęs tą nuo surinktų aukų ant Šv.
PAVOGĖ 200 GALIONŲ
vių našlaičiams, užlaikomiems
mokslui aštuonis gražiausius Kazimiero kapinių gegužio 30
šiandie svetimų tautų žmonių
DEGTINĖS.
savo jaunystės metus, kas y- d. Aukų surinkta tą dieną $78.
prieglaudose.
Kuopa taria ačiū rinkėjoms,
Prakilnios širdies tas žmo
Artinasi sausieji laikai. Tad ra ilgą mokyklą baigęs, tas
gus,
katras užjaučia našlai svaigalu mylėtojai iškalno ap atsimena, ką jaučia jaunuolio kurios tą dieną pasidarbavo.
širdis, išeidama iš kūdikystės
čiams, katras savo dalį ištek sirūpina tuo skystimu.
J. P.
metų
ir
stodama
į
subrendusių
liaus skiria tų vargdienių už
Ana nakti nežinomi vagilaikymui ir doram išauklėji liai įsikraustė AYilliamo Mur- žmonių eiles. Tai-gi nestebė
SV. ANTANO DRAUGIJOS
mui.
pily saliunan po num. 6859 So. tina, kad ir Šv. Jurgio mokyk
VALDYBOS ADRESAI.
loje pereitoje seredoje vieni
Našlaičių padėjimo tik tas State gat.
Waukegan, m.
juokėsi iš džiaugsmo, kiti ver
negali suprasti, katras neįsi
Iš saliuno išnešė 200 galio
gilina mintin, koks tai nelai nų degtinės vertės pustrečio kė iš linksmybės ir meilės.
Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317
Iš tų trisdešimties jaunuo
mingas daiktas mažam vaike tūkstančio dolieriu.
lių, perėjusių visą Amerikos So. Vietoria St.
liui likties be motinos, be a
Vioe-Pirm. — Antanas Taučius,
pradinio
mokslo
kursą
su
ka
biejų tėvelių, kad vargti sve
VOGEL IŠTEISINTAS.
talikystės ir lietuvystės prie 1125 Lincoln St., N. Chicago, UI.
timoje pastogėje be surami
Nutarimų Ras¥/Xj0naa Bakšys,
dais, 2',] dar gavo gražiojo
nančių žodžių.
Praeitą penktadienį krimi
1331 Prescott St.,
Lietuvių našlaičių skaitlius naliam teisme išteisintas žino rašto diplomus, o 20 certifikaFinansų Rašt.--Jeronimas SeChicagoje padidėjo po perniai mas (ieorge Vogei, kurs ki- tus; tat. reiškia kad daugelis
čia siautusios influenzos epi tuomet vienam saliune nušovė gavo ir diplomą ir certifika- mulynas, 759 Sheridan Road.
tą. Kaip beveik visose Ameri
Kasierius—Antanas Bakšys, 1339
demijos. Yra atsitikimų, kad detektivą Uošna.
kos mokyklose, taip ir Šv. So. Vietoria St.,
mirtis paveržė nuo vaikų aTeisme paaiškėjo, kad nu
gražraščio
Kasos Globėjai*—
,
budu tėveliu. Tokiais nelai šautas detektivas su Vogei i u Jurgio įstaigoje
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vie
mingais vaikais turi rupinties sėbravusi, abudu ilgas laikas mokinama sulig Palmer'o metoria St.
pati lietuvių visuomenė.
i^oro saliune ir pagal "taus susi todos.
2. Kaz. Makuska, 1411 So. Vie
Ne be kiei>ono intekmės pa
Lietuvių našlaičių likimu vaidijo už papirkimus.
toria St.
sidarė
tatai,
kad
*M)
jaunuo
Chicagoje rūpinasi Lietuvių
Prisiekusieji teisėjai tarėsi
3. Pranas Kasdelevičius, 1017
lių išbuvo mokykloje iki pa 8th St.
Labdarių draugija, kurios kuo penkias valandas.
čiu paskutinių metą. Bet' pa
pos gyvuoja .kiekvienoj lietu
Maršalkos:—
garba
tenka
ir
tos
jaunuome
vių parapijoj.
PARVAŽIAVO PRALOTAC
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres
nės
tėvams,
kad
vaiką
apšvie
Tos draugijos pasidarbavi
cott St,
KELLEY.
tę i r geresnę jų ateitį statė
mu šiandie tad ir parengta
2. Mykolas Galinis, 736 Cumi.ugščiau
negu
naudą
iš
perChicagoje viešais aukų rinkiIš Rymo namo (Chieagon)
ming8 Ave.,
aukstybo
vaikų
uždarbio.
parvažiavo pralotas Francis
Knygius—Pranas Kapturauskas,
Gražus ir prakilnus darbas C. Kelley Katalikystės Pra
Mes tikimės, kad didelė da
1321 So. Vietoria St,
rinkti aukas ir aukoti našlai platinimo draugijos pirminiu lis tų bernaičių ir mergaičių
Vėliavos nešėjas — Stanislovas
čiams. Lietuviai neprivalo pa kas.
nepasitenkins žeinesneja mo
Urbonas, 911—8th S t
sirūpėti tam tikslui gausių au
kykla,
o
stos
į
augštesnę
mo
Pralotas Cliieago* Arkivys
Organo tlžžiu retojas — Antaną?
kų. Su surinktais viešai pini kupui parvežė pefsonalį Šven kyklą. J u g šviesių žmoni Ų da
gais lietuvių našlaičiai bus tojo Tėvo Benedikto XV raštą. bar ypatingai reikia, jug da J. Sutkus, 1317 So. Vietoria S t
Šv. Antano Draugija susirinki
gražiai užlaikomi, krikščioniš Tuo raštu Šventasis Tėvas iš bar lengviau leisti vaikus į
kai išauklėjami. Jie išaugs mū aukština Jo Augštosios Malo mokslus negu kada nors ki mus laiko po 8-tai dienai pirmą
sų tautos mylėtojais ir gerbs nybės Arkivyskupo nuvei ki tais laikais. J u g žmogus tuo sekmadenį, kiekvieną mėnesį, 1-mą
Lietuvą Tėvynę, kuri buvo mus Kataliku Bažnvėios labui. laimingesnis jaučiasi kuo dau- valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wauauklei usi jų mirusius tėvelius.
giau mokslo išėjęs. Tos lai kcegan, UI.
Podraug jie bus geri šios š a - 1 N E U Ž S I M 0 K Ė S MOKESČIU mės tik nepavydės tėvai savo
lies piliečiai. Nes tik tas gali
vaikams.
GAUS KALĖJIMĄ.
REIKALINGOS.
but geras pilietis, katras ger
J i e ne šiaudiniai katalikai, 25 merginos del fabriko darbo
bia savo tautą ir jos praeitį.
todėl ir augštesniiis mokslus $14 i savaite mokinančioms $17 iki
Švedijos pavaldinis Victor
Visos tautos uoliai rūpinasi
eis katalikiškose
įstaigose. $20 į savaite dirbančioms nuo StuWasting aną dieną nuėjo fekio (piece w o r k ) . Atsišaukite:
saviškiais nelaimingais naš
Mergaitėms
yra
katalikiška
ir
deralin bustan ir pareikalavo
Insolated Wire & Cable Co.
laičiais. Tad ir mes tą pati
lietuviška Šv. Kazimiero A- Amer.
954 W. 21 S t r.
Tel. Canal 1854
pasporto.
darykime.
kademija. Bernaičiai lietuviš
Pasakė, jog jis, būdamas ADuokime aukų rinkėjoms.
kos augštesnės mokyklos dar Parsiduoda pigiai medinis n a m a s
merikoje, uždirbęs gerus pini
Duokime kadir po mažiau. Bet
neturi, bet ir jie pasiliks išti ir lotas, lietuvių apgyvenfcoj vietoj.
gus. Tad dabar norįs iškeliau
duokime visi. Tegu neliks nei
kimi savo įsitikinimams ir N a m a s .neša randos $24 J mėnesj.
ti Švedijon, iš kur jau nema
šalę n a m o vertės $800. Kaina
vieno tokio, katras šiandie
tėvynei, stodami į katalikiškas Lotas
už
namą
ir lotą tiktai
$3,100.00
nąs gryžti.
nors kiek nepaaukotų mūsų
šios šalies kolegijas.
Rep. Atsišaukite pas savininką:
J i s buvo paklaustas, ar už
našlaičių naudai.
P. Vaikutis
simokėjęs mokestis nuo įplau
4241 So. Campbell Ave.
IŠ TOWN OF LAKE.
kų,
jei
uždirbęs
gerus
pinigus.
Chicago, III.
POLICMONAS PAKLOJO
Atsakė, kad ne. Ir pažymė Trečioji kursų pamoka šiandie
VIENĄ PLĖŠIKĄ.
Turiu parduoti savo beveik nauja
jo, kad jis neturįs reikalo mo
Paibe Touring
karą,
kainuojanti
Policmonas Emil Krumbine kėti. Nes nemanąs atgal gryž
Šiandie, birželio 16 d., 7:3t) $2,000.00, parduosią u i $975. cash
aną naktį pamatė, kaip trys ti.
vai. vakare Šv. Kryžiaus pa a r b a a n t išmokeščio a r b a apmainant
nigeriai plėšikai tie s 29 gat. ir
Tuoj jis buvo suimtas ir pa rapijos svetainėje iš eilės įvyk a n t mažo automobiliaus su damokeMiehigan ave. užpuolė Dr. Al statytas prieš federalį komi- sta trečioji kursų lekcija, ku jimu. Atsišaukite
1543 W. 46 Str. Chicago.
sijonierių
Mason. Ir šitam rią duos gerb. prof. kun. Pr.
bertą Thorpe.
Telefonas Yards 7125
AVasting
atsakė,
kad
nemokė
Nieko nelaukdamas
išsi
Bučys. J a u praėjo dvi lekciji,
traukė revolverį ir paleido ke siąs mokesčių.
kuriose gana skaitlingai žmo
Tad jis padėtas po areštu ir nių susirinkdavo. Malonu tai
lis šūvius į piktadarius. Vieną
ant vietos paklojo. Kitu du be paskirta jam 1,000 dol. kauci jausti, kaip susirinkusieji lai
LIETUVIS
ja.
nieko pasprūdo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ke pamokų su doma mokytojo
175? W. 47th St., Chicago, 111.
Nušautas plėšikas vadinosi
Mokesčių jam r n k i a užsimo žodžius gaudo, skina ir deda
Ofiso Telefonas Boulevard 1«0
keti apie 50 dol.
Samuel Brady.
širdin.

ŠIANDIE "TAG DAY"
LIETUVIU NAŠLAIČIAMS.

Dr.M.T.Strikol'is

i'
•

i

<

rynai Turkiškas tabakas ir padaro HelGmar
cigaretus tokiais skaniais. Nėra nei
m

m

«

—

m

m

^ .

a*..**

jokio substituto~"nei puse teip gero."
Sulygink 100% grynai Turkiška su "pakų" cigaretų
—nereikės nei jokių argumentų-Helmar pats kalba už
save.
Kaip tūkstančiai kitų tų su mielų norų užmokėsi ir
daugiau už Helmar "Nepaprasta Rūšį"
Išdirbėjai AugšČiausios Rūšies Turkiškų%r
Egyptiškų Cigaretų visam pasaulyj.

