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Vokiečiams leista turėti
200,000 kariuomenes
VOKIETIJA TURĖS 200,000
Tas p a d a r y t a atsižvelgus į
lenkus ir čeko-slovakus. Nes
ARMIJOS.
ir šitiems leista turėti skaitlin
Bus įsileista tautų sąjungon. gos armijos.
Toliaus talkininkai pažadėjo
Paryžius, birž. 16. — K a i p
tautu są
šiandie talkininkai gal induos Vokietiją priimti
vokiečiams atstovams savo at jungon, kaip tik Vokietija iš
pastatytas
sakymą arba naujai pertaisytą pildys kaikurias
taikos sutartį. Sakoma, vokie jai specijales sąlygas.
čiams busią
duota
penkios
Pagaliaus a ugšt utinėj Sile
dienos apgalvoti atsakymą i zijoj leido pravesti plebiscite.
sutarti
patvirtinti arba at Piriniau ta teritorija be jokio
mesti.
klausimo buvo skiriama len
V a k a r paaiškėjo, jog talki kams.
ninkai .vokiečiams padarę nu
Tie ir kiti nusileidimai vosileidinnj.
Pirmiausia jiems kieėiams yra labai
svarbus.
leista padidinti armiją nuo TTad, kaip abelnai manoma, jie
100,0(X) ligi 200,000.
patvirtins taikos sutarti.
VOKIEČIAI REIKALAUJA • N U B A U S T A 8 ANARCHIS
MONARCHIJOS.
TAI ŠVEICARIJOJE.
Tuo tikslu pramatomas suki
limas.
Copenhagen, birž. 16, — Ahą dieną Graudenze, Poznaniuje, vokieėiai buvo sukėlę
dideles
demonstracijas mo
narchijos sugrąžinimo reikale.
Laisvanorių kareivių gvar
dija su savo oficierais mimaršavo priešais kaizerio AVilhelmo I stovylą ir ant jos padė
jo vainiką.
P a s k u i p a s a k y t a kalbos už
grąžinimą monarchijos. Ka
reiviai gryžo į savo kazarmes
nešini
imperijos vėliava
ir
buvusio kaizerio portretu.
Dalis darbininku neprisidė
jo prie tos demonstracijos, Pa
siuntė, b e . t o , protestą
karės
ministeriui Noske, kad laisvanorių gvardija dalyvavo toj
monarchijos šalininkų demon
stracijoj.
Poznaniuje p r a m a t o m a s vo
kiečių sukilimais dviem tiks
lais: nepasiduoti lenkams ir
sugrąžinti šaliai monarchiją.
108

DARBININKAI NUŽU
DYTA UNGARIJOJE.

Budapešto, birž. 16. — Va
karinėj Ungarijoj
buvo mė
ginta sustabdvti geležinkeliėčių streikas. 108 darbininkai
nužudyta. Streikas seka savo
keliu.
KAIZERIS IR S U N Ū S K E
LIAUSIĄ BERLYNAN.
Londonas, birž. 16. — I š vo
kiečių versmių Amsterdame
g a u t a žinia, jog buvęs vokie
čių kaizeris ir buvęs sosto ipėdinis keliausią
Berlynan,
k a i p veik įvyksianti taika.
A P V I R T U S VALČIAI, N U S
KENDO 18 ŽMONIŲ.
Tuscaloosa, Ala., birž. 16.—
tJpėje VVarrior išėjo pasiva
žinėti didele valtimi 53 žmo
nės. Besiirant valtis apsivožė
ir 18 žmonių nuskendo.

16 iš jų paliuosuota.
Zurich, birž. 16. — Pasibai
gė 24 anarchistų byla. 16 anarebistu paliuosuota, gi 8 nu
bausta kalėjimu.
Kaltininkai lengvą bausmę
gavo. T r y s indusai, kuriu nėra Šveicarijoje, nubausti kalė
jimu u ž nestojimą teisman.
Mafino ir Brigo gavo po 18
mėnesių kalėjimo. Giordano
vienerius metus; Weil 18 mė
nesiu ir Monnani — 20 menesiu.
BOLŠEVIKŲ VALDŽIA PA
SKELBTA BESARA
BIJOJ.
Stockholmas, birž. 16. — Iš
P e t r o g r a d o pranešama,
jog
Besarabijoj paskelbta sovietu
valdžia.
Negalima p e r d a u g tikėti tam
pranešimui. Nes tai pačių bol
ševikų pranešimas.
LENKŲ KARIUOMENĖ SU
LAIKYTA VOKIETI
JOJE.
Coblenz, birž. 17. — Aštuo
ni traukiniai su lenkų karei
viais, gabenamais iš Prancūzi
jos Lenkijon, Vokietijoje su
laikyti.
Andai maršalas Foch buvo
Įsakęs vokiečiams nesulaikyti
lenkų kariuomenės.
Sulaikytiems kareiviams Vo
kietijoje ima t r u k t i maisto.
RUMUNAI ATMUŠĖ RUSŲ
BOLŠEVIKŲ ATAKAS.
Berne, Šveicarija, birž. 17.—
Rumunu kariuomenė atmušė
visas rusų. bolševikų
pradė
tas a t a k a s ties upe Dniestru,
Besarabijoj.
Bolševikai didžiai nukentėjo.
Perėjusieji upę bolševikų ka
reivių būriai buvo dalimis iš
kloti, sužeisti ir nelaisvėn pa
imti. Apie 200 jų užmušta.
Keli šimtai p a i m t a nelaisvėn.
P o šitų nepasisekimų Troc
kis tikrai pasirengs bėgti.
Bet kur?

1,200 ITALŲ APLEIDO
TĄ ATLIKO D U LAKŪNU— iiiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiimimimiimiiiii
KĄ REIŠKIA PERSKRIDI
AMERIKĄ.
ALCOCK IR B R 0 W N .
MAS ATLANTIKO
VANDENYNO.
Kiekvienas išsivežė nuo $3,00C
1,900 mylių kelionę atliko į
ligi $5,000.
16 valandų.
Lakūnu Alcock ir Bro\vn be
Londonas, birž. 16. — Be
sustojimo skersai Atlantiką
perskrido du lakūnu — kapi
tonas J a c k Alcock, anglas, ir
leitenantas A r t h u r
Whitten
ji*own, amerikonas.
J
i Tam tikslui panaudota Dombinis Viekers-Vimy
aeropla
nas.
Iš St. J o h n s , Newfoundlando, lakūnu ton nepapraston ke
lionėn pasileido tuojaus pirm
pietų šeštadienį.
Airijos pakraščius laimin
gai pasiekė v a k a r anksti ryto.
1,900 mylių kelionę be jokio
sustojimo atliko per 16 va
landų ir 12 minutų.
Aeroplanas nusileido Airi
joje ant smiltyno
Clifden,
Gahvay.^
Abelnai imant, skrista grei
tumu kuone dvi myli minutoje.
Pirm
nusileidimo Airijos
pakraščiuose lakūnu
kelias
minutas apsuko aplink bevie
lio .telegrafo stotį, iežkodamu
patogesnės vietos nusileisti.
Bet nesurasta. T a d nusileista
ant p a p r a s t o smiltyno. Lakstytuvo apatinės dalys įsiarė j
smiltis.
K a i p bematai susibėgo ap
linkiniai gyventojai. Bevielio
telegrafo stoties
valdininkai
atvyko.
Abudu lakūnu a t r a d o laiki
nai apkurtusiu. Tuojaus jiedu
nuvežta bevielio telegrafo ofi
sam Tenai pavalgydinta.
Svarbiausias

nuotikis istori
joje.
Lakūnu Alcock ir Brown pa
sekė žinomo lakūno H a w k e r
keliu — iš Nevrfoundlando tie
siog Airijon. K a i p žinoma,
l l a w k e r ' i u i kelionė nepavy
ko. Šitiedu atsiekė savo tiks
lą. Nes turėjo stipresnį lakstytuvą.
Viekers-Vimy
yra
karės
lakstytuvas. K a r ė s metu jis
buvo pagamintas bombarduoti
Berlyną. Šito vokiečių miesto
bombarduoti neprisiejo. Tad
su juo atlikta epokinė kelionė.
Be sustojimo perskridimas
Atlantiko vandenyno — tai
svarbiausias nuotikis pasaulio
istorijoje. Ypač skridimo grei
tumas tiesiog negirdėtas.

sustojimo perskrido Atlantiko
vandenyną.
Ką reiškia
tas perskridi
mas ?
Skrido be sustojimo 16 va
landų ir praskrido suvirs 1,900 mylių. Tfceiškia, per mi
nutę skrido kuone dvi myli.
T a r p e New Yorko ir Chicagos yra 974 mylios tolumas.
Greičiausias traukinis tą tolu
mą
prabėga į 18 valandų.
Reiškia, per minutą nepadaro
pilnos mylios.
Greičiausias
garlaivis
iŠ
New Yorko į Liverpoolį nu
plaukia per keturias dienas ir
13 valandų. Tą rekordą kituomet p a d a r ė garlaivis Mauretania. Tolumas y r a 3,540 myliu.
Reiškia, garlaivis per minu
tą nuplaukia daugiau pusmylio.
Kituomet Kolumbui iš Ispa
nijos atkeliauti Amerikon už
ėmė daugiau p o r o s mėnesių.
Už kelių metų bus galima iš
Amerikos lakstytuvu išvakaro
iškeliauti i r atot rytojaus pus
ryčiauti Europoje.

VVILSONAS IŠKELIAUJA
. BELGIJON.
Paryžius, birž. 17. — Prezi
dentas
Wilsonas
iškeliauja
aplankyti Belgiją. Sugryž at
einantį penktadienį.
P o to, sakoma, prezidentas
keliaus uostan Brest ir važiuos
namo.
PLEČIAMAS LAIŠKŲ
ŽIOJIMAS ORU.

VE

New York, birž. 17. — Bir
želio 20 dieną prasidės laiškų
vežiojimas oru tarpe Newarko, N. J., ir Chicagos.
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

New York, birž. 16. — Gar
laiviu Duca d ' Aosta iš čia
Italijon iškeliavo 1,200 italų
ateivių.
Kiekvienas iš jų išsivežė po
$3,000 ligi $5,(k)0 sutaupytų
pinigų.
Laikraščių reporteriai kaikurių paklausė
iškeliavimo
priežasties.
Vieni iš jų pasakė, jog šioj
šalyj pragyvenimas brangus.
Kiti atsakė t r u m p a i : No beer,
no \vork — nėra alaus., nereik
darbo.
ČEKAI SLOVAKAI SULAI
KĖ UNGARŲ BOLŠE
VIKUS.
Praga, birž. 17. — Ungarijos bolševikai sustiprino savo
kariuomenę pataikė silpnesnin čeku-slovaku fronto šonan
ir pasekmingai ėmė briauties
Čekijon.
Talkininkai pasrr imnįo bolševikams. Bet tie nepaklausė.
Cekai-slovakai tad sustiprino
prieš bolševikus
kariuomenę
ir jų briovimąsi sulaikė.
Suprantama, d a b a r bolševi
kai gaus kailin.
LIETUVIŲ PREKYBOS
KORPORACIJOS PRA
NEŠIMAS.
(Telegrama " D r a u g u i " ) .
So. Boston, Mass., birž. 14.
— (muta kablegrama nuo p.
J o n o KarosO\iš Copenhageno.
Karosas su Lietuvos preky
bos ministeriu Šimkum pran
cūzų karės laivu iš Copenha
geno iškeliavo Liepojon bir
želio 13 d.
Ateitis p r a m a t o m a gana grazi.
,
Gudas, Roman.

J i s pažymėjo, jog jei su
SVAIGALŲ PROHIBICIJA
liepos 1 d. ims gyvuoti prohiSUKELS NERAMYBES,
bicija, tad šalyje galės pakilti
SAKO GOMPERS.
negeistinos neramybės.
Darbininkų vadovai sakė,
Milžiniškas darbininkų parojog jie pavartosią visas gali
davimas sostinėje.
mas priemones, kad sulaikyti
Washington, birž. 16. — darbininkus nuo negeistino vei
Praeitą šeštadienį čia įvyko kimo. Bet jie nežiną kokios
milžiniškas organizuoto darbo gali but pasekmės iš tos stai
parodavimas. Tai buvo pro gios ' ' sausumos''.
Kelionė buvo pavojinga.
Priešais rytinius kapitoliutestas prieš norėjimą visoj ša
Nereikia nei sakyti, k a d la
di
lyj pravesti visatinos karinės mo laipsnius susirinko
kūnų kelionė buvo pavojinga.
džiausios darbininkų minios.
svaigalų prohibicijos.
J i e d u pasakoja, jog vos ap
Niekas negali tikrai pasa Ten per tris valandas sekė
leidus Newfoundlandą sugedo
kyti, kokį įspūdį p a d a r ė į mass-mitingas. Buvo prakal
bevielio telegrafo^ a p a r a t a s .
kongresą
organizuotas
dar bos. A t k a r t o t a protestai prieš
Tad visu kelionės «metu nega-j
bas. Bet kongresas po to pro prohibiciją. Pareikalauta, kad
Įėjo susinešti
su išlaukiniu
testo turės rimtai skaityties su liepos 1 d. nebūtų panai
pasauliu.
su svaigalų prohibicijos klau kintas lengvas alus ir vynas.
Didesnė dalis kelionės at
Darbininkų
demonstracijon
simu, k a i p šiandie prisieina
likta miglose. Daugel k a r t ų
skaityties su pačiais darbinin- daugelis tūkstančių žmonių bu
su lakstytuvu
persiversta.
vo atkeliavę specijaliais trau
Kais.
Skrista per šalto oro juostą,
Amerikos Darbo Federaci kiniais. Tarpe protestuojančių
kur lakstytuvas apšalo. K a r 
jos prezidentas Gompers, k u r s darbininkų buvo ir moterių.
tais iškilta labai augštai, kar
Spėjama, kad svaigalų pro
tai demonstracijai vadovavo,
tais visai ant vandens.
tvirtina, jog už prohibicijos hibicijos klausime ims veikti
Bet tikslas atsiekta.
pravedimo pasekmes jis nei jei ne kongresas, tai p a t s pre
J i e d u gaus $50,000 dovanų
zidentas.
mąs jokios atsakomybės.
už tą drąsumą.

Du amerikonu kareiviu žuvo,
7 sužeista
AMERIKONIŠKA RAITARIJA UŽPUOLĖ VILLOS
KARIUOMENĘ.
EI Paso, Tex., birž. 17. — Užpraeitą naktį Juarezo apylin
kėse amerikoniška kariuomenė turėjo pirmą smarkų susi
rėmimą su Vilios kariuomene, kuri mėgino paimti tą miestą.
Amerikos raitarija daugelį villistų paėmė nelaisvėn.
Kiek sužinota, susirėmimo metu iš amerikonų žuvo 2 ka
lt a re i vi u ir 7 sužeista.
Villa pralošė mūšį. Nes amerikonai jo kareivius jų po
zicijose kaip su šluota nušlavė su kulkasvaidžiais ir šrapne
liais.
Susirėmimas prasidėjo v a k a r anksti ryto.
Raitarija vejasi bėgančius villistus.
Po šito vargiai Villa kėsinsis paimti Juarezą.
Amerikoniškos kariuomenės vadas Juareze tvirtina, kad
tas nėra joks amerikonų " į s i b r i o v i m a s " Meksikon. Bet tik
draugiškas Meksikos valdžiai pagelbėjimas įveikti trukšmadarius.
3£00 AMERIKONIŠKŲ KAREIVIŲ JUAREZE.

B0LŠEV

I K Ų RIAUŠĖS

ŠVEICARIJOJE.

6 amerikonai tenai buvo pa
2 užmušta ir 17 sužeista.
,
šauta.
, ^
*J2 V'!*r*.
EI Paso, Tex., birž. 16.—Dė
dė Šamas turi naują karę.'Šiuo
k a r t u inėjo Meksikon ir užėmė
miestą Juarez, kad apginti nuo
Vilios kariuomenės. Tas reiš
kia, kad A^illa d a b a r atsisuks
prieš Suv. Valstijas.
Vilios kariuomenės
dalis
j a u buvo inėjus J u a r e z a n .
Bet carranzistai aną išmušė.
Mūšių metu pašauta 6 ame
rikonai.
Tas davė progą amerikoniš
kai kariuomenei užimti J u 
arezą. I pusvalandį iš EI Paso
tiltu 3,600 amerikonišku kareivių numaršavo
Juarezan
ir užėmė miestą.
Vadinasi, Viliai neteks tas
miestas. Bet Suv. Valstijos
susilauks naujų nesmagumų su
Meksika.
Amerikoniškai
kariuome
nei J u a r e z e vadovauja gen.
Ervvin.
RENGIAMA KOVA
TABOKĄ.

Paryžius, birž. 17. — Smar
kias riaušes Šveicarijos mies
te Zuriche pakėlė bolševikai
su anarchistais praeito penk
tadienio vakare, kuomet ten
teismas kelis anarchistus nu
baudė kalėjimu.
Anot gautų žinių, bolševikai
su sėbrais anarchistais pradė
jo šaudyti gatvėse 9:00 vaka
re.
N
Iš Gene vos pranešta, kad
riaušių metu du žmogų nu
šauta ir 17 sužeista. Vienas
policijantas mirtinai sužeistas.
«

Riaušėse dalyvavo vokiečiai.
Tarpe kitų riaušėse dalyva
vo vokiečiai anarchistai
ir
bolševikai.
Pirm
riaušių Darbininkų
Unija, kurioje didžiuma y r a
bolševikų, turėjo susirinkimą.

Padarė
protestus
prieš
'skriaudimą "
anarchistų ir
bolševikų. Protestavo už Rosa
PRIEŠ Luxemburg nužudymą Berly
ne.

Pittsburgh, Pa., birž. 17. Apsidirbę su svaigalais prohibicijonistai, dabar gaminasi
kovon prieš taboką.
Daugelis vietos įvairių sek
tų pryčerių organizuoja 'Prieštabokinę draugiją'.
Draugija
nori apsirūpinti čarteriu.
Draugijos tikslas bus su
pažindinti publiką su tabokos
vartojimo kenksmingumu.
Tai bus p a d a r y t a
pradžia
tabokos auginimo, pardavinė
jimo ir vartojimo prohibicijai.
KAIZERIS ESĄS NESVEI
KO PROTO.

4

Po unijos susirinkimo tad ir
pakilo riaušės.
Apiplėšta teismo salė.
įnirtusi anarchistų ir bol
ševikų minia numaršavo prieš
prefektūros namus ir akmeni
mis ištruškino
visus langų
stiklus.
Paskui ta minia išlaužė tei
smo salės duris. Salę apiplė
šė. Archivus vienam karidoriuj sudegino.
Visu riaušių metu girdėjosi
šaudymai.
Zuriche yra didelė svetim
šalių anarchistų ir bolševikų
kolionija.
Rasi, po šito atsitikimo
Šveicarija p a g a l i a u s pagalvos
išginti iš savo šalies tuos rau
donuosius gaivalus.

Berlynas, birž. 17. — Vokie
čių naci jonai io susirinkimo
atstovas, soči jai istas Mueller,
paskelbė, jog kaizeris esąs ne
pilno proto. I r todėl kaipo
tokiam neturi but leistina gryž PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S.).
ti Vokietijon.

Antradienis, birželis 17, 1919

DRAUGAS

prezidento vietą. Kas mums
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Būdamas sveiku, darbe rosi smagruiną,
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nių ūpas visai nupuolęs. Visi Kiekvieno priederme yra sangot save nuo Ilga. Turint Salti ir nebandant
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc., do dvi rųšys teisių. Vienos tei sivadintų Kuriamuoju Seimu riai išrinkto prezidento?
ji prašalint, sali išsivystyt i pavojingą liga. Menkiauais niksterejimaa
1800 W. 46th St., Cliicago, Illinois.
atsidėję laukia ateinant mūsų gali
vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.
sės
vadinasi
paprastomis,
nes
ir
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TERMS OP SLBSCRIPTION
Girininkai kartais papjauja
kariuomenės, nes bolševikai
One Year
$5.00 jos yra išduodamos papras tucijos Lietuvai.
medį,
bet
nepaverčia
jo,
palik
Stx Montns
$3.00
P. Leonas rėmėsi dviem da dami stovėti ant kelmo. Kas į jau perdaug įvargino. Jiems tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno natiems reikalams paprastu bū
Thursday*s Edition
$2.00
aauose. Isgvdymui šalčio krutinėję, skausmu šonosc ir nuga
du. Šitas teises parlamentas lykais. Pirmiausiai jis sakė, tokį medį įlipa, tas griūva su užėjus viskas žymiai pabran roje,
At NEWS-STANDS 2c A COPY
ruinatizma ir neuralgiją, trumpai sakant visokias skaus
mus
raumenyse
ar sąnariuose Pain-Expeller ira gerinuses.
AdvcrtLsing rates on application
gali permainyti arba visai at kad tik tas gali vadintis Ku juo ir tankiausiai užsimuša. go, kai kurių daiktų, kaip, Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose.
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Bxpeller, persi
riamuoju Seimu, kuriame yra Taip pat bus visiems, kurie pav., druskos ir už pinigus ne tikrink
šaukti
be
ypatingų
priemonių.
ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. VISU
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 centai už bonkutę.
galima
gauti.
Visi
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da
\ Kitos-gi teisės, valdančios
įtikės p. Gabriui, kad jisai, griežtai nusistatę prieš bolše Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.
nepriguimingų tautų arba vieš lių. Kadangi kaikurios Lietu nuvertęs Smetoną, pats tapęs
F. A D . RICHTER & CO.,
vikus, labiausia ūkininkai, nes
Eina kasdiena išskyrus nedcldienius. patijų, yra beveik nejudina vių žemės tebebuvo po prie
74—80 Washfngton St,
prezidentu, padarys juos aug- jiems net piliečių balsas atim
PRENUMERATOS KAINA:
Pfew York.
Parlamentas neturi tei šais, ir negalėjo prisiųsti savo štais valdininkais.
Metams
$5.00 mos.
Pusei Metu
$3.00
tas. Prie bolševikų prisidėjo
sės jų nei mainyti, nei naikin atstovų, tai butų neteisėta šitą
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
Nors p. Leono protavimai daugiausiai žydeliai ir šiaip
kas skaitosi nuo užsirašymd dienos ne ti, nei dauginti. Tos antrosios seimą apšaukti Kuriamuoju.
f7i,tiu/e?ftrn t'grrrrrma
buvo partyviški, bet jie inėjo į jau visoki tinginiai bei valka
nuo Naujų Meti;. Norint permainyti teisės vadinasi tautos konsti
Antra, p. Leonas kalbėjo,,
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Seimas
turi
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metų
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neturi šaknų teisės moksle. peikėti ir šalintis jų. Mat jų
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ.
kokia yra šalies valdžia, kam pakliuvo bolševikams, todėl
Kuriamojo Seimo vertė nepri manyta, kad užėję bolševikai
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. pavesta teisių piMymo prie
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia:
Seimas negalėjo
susirinkti
klauso nuo vietos, kur jis su duos darbo, duonos, vienu žo
1800 W. 46thSt„ Chicago, III. dermė, kas ir kaip prižiūri
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmin
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saugota asmeninė piliečių lai p. Leono protavimas buvo tei
Bendrovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai ku
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Seime
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rie dabar y r a pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubinę n u s i p i r k t i ,
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bet
badu
nori
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ri dalyvauti visos dalys* iš ku
pakol kontrakte išpildymas prasidės, gaus gorus dividendus
Kaip paprastąsias teisos iš- miršti, kad tai buvo vienatinė rių tauta susideda. 1918 m. ru stoti į raudonąją armiją. Duo
neužilgo.
leidinėja parlamentas, taip priežastis, delko 1918 m. iš denyje rinkimų laiku dar visos ną visokiais budais gabena į
3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartis su įvairiomis
žmonės,
susitelkę
konstitucijų sudaro Kuriama rinktieji
Rygą,
Mintaują
ir
kitur.
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių,
lietuviškai kalbančios . dalys
Kaunan, nepasivadino Kuria
sis Seimas.
Iš karinio atžvilgio bolševi
mašinų ir Įrankių į Lietuvą.
buvo liuosos, išskyrus Mažąją
Vokiečiams paliovus kariau muoju Seimu. Jie paklausė p. Lietuvą arba Prusus. Šiandien kai Šiaulių apylinkėje nėra
4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir
Leono
protavimų
ypatingai
vilnų išdirbystės Lietuvoj. Toj linkinei darbuojasi keli Ben
ti Lietuva pasidarė liuosesnė.
jau dideli lietuviškai kalban stiprus. Pačiuose Šiauliuose jų
drovės specijalistai, ir užmanymas jau yra kunijamas.
Laikinoj: Lietuvos vyriausybė dėlto, kad tas vyras tuomtar tieji plotai y r a svetimų užimti. kariuomenės yra 300—400 žm.,
5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų
apgarsino visatinius rinkimus. pu tapo teisių ministru, p. Anuos 165 atstovus, susivažia- tame skaičiuje pusė rusų. Vi
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuose.
Žmonės mintijo, kad tai yra Sleževičiaus kabinete. Tas su vusius Kaunan galima buvo soje Šiaulių apylinkėje veikia
6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietu
sirinkimas pasivadino Valsty
pavadinti Kuriamuoju Lietu arti 3,000 bolševikų. Apsigink
Newarke, N. J . tarp lietuviu rinkimai į Kuriamąjį Seimą. bės Konferencija.
va per kurį Amerikos ir Lietuvos lietuviai galės atlikinėti
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land, O.), Lietuvių Prekybos (Boston, Mase.) į vieną milži
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du
Valstybės
Konferencija,
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę.
t ė dienraštį, kad teistų klebo Lietuvos, toli ne visi tegalėjo buvusi Kaune pradžioje 1919 lima Kapčiamiesčiui ar Drus Visi mielu noru grįžta namon
Šios Bendrovės šorai parsiduoda po $10. Šerų galima pirkti kiek
ną ir jo parapijiečius. Bet ir išrinkti atstovus, nes vienos metų buvo tikra išreiškėja kininkams duoti autonomiją į Rusiją, tik tikrieji bolševikai
norima. Už šorus geriausia mokėti pinigais, bet taipgi yra priimami
ir Liberty Bond'sai už pilna vertę; rubliai dabartiniu kursu ir nau
.dienraštis turi teisę pasakyti baltgudiškai kalbančios žemės Lietuvių Tautos norų, pažiūrų dėlto, kad juos šiandien laiko įsimaišę į jų tarpą, neleidžia
ji Lietuvos auksiniai.
lenkai. Ne-gi galima daryti au iškrikti.
savo mintį tiems, kuriuos ger buvo užimtos lenkų, kitos bu
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bia bei myli.
LITHl ANIAN AMERICAN TRADING CO.,
Po keleto posėdžių, ta Kon ji šiandien po bolševikais.
rinkta 165 žmonės. Iš tu 93
giasi su žmonėmis blogai, su
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:-:
:-:
Baltimore, Md.
Nesutikimų priežastys yra
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Pirmų pirmiausiai reikia plėšikus.
pijiečiai yra Lietuvoje gimę ir yra tos pačios dvasios, kaip čių ji vėl susirinko ir ėmė vei
užaugę. Nors vieni kitų žodžius prancūzų radikalai. Kova su kti. J a i veikiant tapo išrinktas konstatuoti, kad tas reikalavi
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bių.
iK'\varkiečiai kenkia sau, ne
Best of Ali. Didžio nuo 38
nos, nei Lietuvos ministrų. prof. Masaryko, Čekų-Slovakų mi be jpkios kaltybės, vien
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Jei tie reikalavimai kiltų iš ryta dar tik pradžia ir kaipo
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kainos po 15G. 21 ir 23c.
mesniuosius Kauno valdžios
Lietuvos
neprigulmybės.
Len
ytąją
krikščionims
demokra
bono nuosavybė, arba kati ei- ji statyta, o newarkiečiai nieko
Nepaprastai gražus moterims Union siutai nuo 69c. iki
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Valsty
ant savo pono, tai pats sau supranta, kada kytrųs ir nedo
kova tarp p. Smetonos ir p. listė '-demokratė-liaudininkė F .
galų pasidarydavo, idant po ri agitatoriai apdumia protus bės Konferencija. P-as Šleže Gabrio. P. Gabrys rinkimus Bortkevieienė. Areštuoti kaipo
1112—1114 MuVaukee Ave. 1701 — 1703 West 47-gatve.
nas turėtų vienu vergu ma tiems, kuriems pagieža aptem vičius yra ministrų pirmininku galėtų laimėti tiktai tuomet, užstovai. Kituose miestuose re5,000 šėrininkų
2,000 mokinių
žiau. Panašiai daro newar- dė širdį ir mintį. Jei Ne\varko ir dabar. Tat lengva yra su jei turėtų daug pinigų agita voliucijiniai darbininkų ir var
kiečiai. Tik minėto vergo a p lietuviai mokėtų šalčiau žiū kelti krikščionių demokratų cijai. Jei tų pinigų ir atsira gingųjų valstiečių valdžios or
Prekybos Kursai visai Amerikai
dabartine
sėjimas buvo žymiai protin rėti į dalykus jie pamatytų nepasitenkinimą
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Ofisas 8149 So. Morgan St.
maudami labai keršija. Seniau
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Seilėtas kunigas labiau mėgsta warko veikėjai padarė, kad daugelio buvusiu savo drauge.
gybė. Akis už akį, dantis už dienomis uždaryta kalėjiman ' Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
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paliuosuoTečiaus ne Gabrys atsimetė
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dantį."
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Verste priversti, kad dirbtų naujančių tėvynei. Už tą pil atmetė Gabrį. Šiaip nebūtų žemė nuo priešų ir Vilnius
tarp lietuvių. Tuorhtarpu ne- dymą vien kunigiškų prieder skelbęs jo slaptaus laiško vie nuo lenkų. Nors Vilniuje daug kui turės pripažinti ir Lenkija. Rainys ir Bieliauskas. Turį
Gal mes klystame mesdami dar būti areštuoti kun. Jezuwarkiečiai pabėga iš bažnyčios mių, o neprisidėjimą prie tau šame bolševikų
laikraštyje yra nelietuviškai kalbančių,
Dr. D. i. BAGOčIUS
ir tuomi parodo, kad jiems tos rūpesčių newarkiečiai la " K o m u n i s t e . " Mums, krik tečiaus jis yra taip stambus, nuožiūrą ant lenkų už kėlimą kevičius, Šleževičienė ir kt.
Lietuvis Gydytojas Ir
kunigo nereikia. Jie duoda biausiai pyksta ant vsavo kle ščionims demokratams, nėra kad turi turėti išpildomą teisę asmeninių intrigų tarp mųs. I Bolševikai esą prie ko tai ren.Ofisas 10»00_8o. Michisaji Ava.
klebonui gražią progų pereiti bono. Newarko vargai parodo, naudos sueiti į artimus santi- išsirinkti sau atstovą į Lietu Bet jei lenkai nedalyvauja rei giasi. Visi dar esamieji pro J Rezidencija 107ąi So. Mičhigan\av. j
:
Hoseland; IU.
•
į parapijų su angliška kalba, kas pasidaro, kada kunigas kius su žmogum, kuris tankiai vos Kuriamąjį Seimą.
kalavime Kuriamojo . Seimo
duktai gabenami Riisijon. '
Telefoną* peaidenc^os ir ofiso
kurią jis lengviau vartoja ir ima pildyti mųs " t a u t i n i n k ų " prigaudinėja susidedančius su
Šitokį mųs atsakymą pripa- Lietuvai dabar, tai nei. viena
i* .
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Kovo 6d. • V * H * r* 1 0 ^ * H C j t p o pietų*
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myli.
Bekeršydami mylimą programą "nesikišti j juomi. Gabrys dabar veda ka- žins teisingu Suvienytos Val- talkininkė jo nereikalauja', .tai
. iki 4; € iki 9 vakare.
Ned. '
J
9
Iki.
1
1
•
•
jam
neprotingu
būdu politiką."
. " L i e t u v a , " Katinas.
Įrę su p. Smetona už Lietuvos stijos, Anglija ir Italija: Pas- yra tiktai p. Gabrio bliofas.

"DRAUGAS" Lietuvių kuriamasis Seimas

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

ŠALIN SKAUSMAS!
P A I N - EXPELLER

"DRAUGAS"

KĄ VEIKIA

Neprotinga Kova.

c

Apatiniai del Moterių

Korporacija Palatine

Dr. G. M. GLASER

f

c

i

\

Antradienis, "birželis 17, 1919
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DRAUGAS
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LIETUVA

NEWARK, N. J .

riaus buti] eiti visiems išpažin
ties savo parapijoj, nežiūrint
Ar gerai darome?
visų nutarimų, i r užsimokėti
metines mokestis. Busim para
Kaip j a u yra žinoma, kad pijos nariais i r patiems bus
nevvarkiieeiai lietuviai katalikai geriau.
Škic.
šįmet

y r a ,taip

sakant,

1

i

ALKANA

n e t u r i m n e i u ž kg. n u s i p i r k t i .

Rugiu pūras

100 rublių.

Duonos negaunam.

' ADVOKATAS
Veda Hilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiestyj:
69 W. WASHTNGTON S T R E E T
Kam bar i s 609
Tel. Central 6478
Gyeenimas, 812 W. 33rd S t
Tel. T a r d s 4681

H

•
•

LAIŠKAS I š LIETUVOS.
Kazimieras Ivanauskas gavo laiške nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno
gub., Čekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskundžiama ant
didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETUBIM KĄ PAVALGYTI,

liuo-

V. W. RUTKAUSKAS I

I•
•

JEI-

m

Z/2

GU GALI, TAI GELBĖK MANE savo prisiega ir dukreles ir P R I S I Ų S K PAsi nuo visokių bažnytinių prie INDIANA HARBOR, IND.
m
GELBA, kad galėtume išsimaityti nors iki rugiapjūtei. Toliau rašo, kad SKUR
dermių pildymo. Katalikiškos
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
DAS V I S O J E L I E T U V O J E . Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BA
draugijos i r parapijos susirin
Praėjus tamsiam debesiui irTelefonas McKinley 5764
DAUJA IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai mirtis
kimuose vis didžiuma balsų mūsų kolonijoj sužibėjo skais
GYDO VISOKIAS LIGAS
H
nubalsuoja, kad šjmet neiti ve ti saulutė.
neišvengiama.
3457 South Westorn Bonlevard
H
K a m p a s W. 35-tos gatvės
lykinės išpažinties, neduoti del
Sulaukus dvasiškojo vado
bažnyčios nei vieno cento.
vo, mūsų kolonija pradėjo bus
Ar visos Newarko katalikiš ti it pavasaris iš po ilgo žie
kos draugijos yra padarę to mos miego, apsireiškė aiškus
Jusu moterys, vaikai, brolis, sesuo a r seni tėveliai parašytu TAMSTAI tokį pat laišku,
kius nutarimus, kad neiti vely veikimas ir lietuviai katalikai
jei tik jie galėtų. J I E BADAUJA, J I E M S B Ū T I N A I PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ
kinės išpažinties, neteko suži stojo i darbą. Smagu, kad
PAGELBĄ J A U GALI S U T E I K T I .
noti, bet kad visos draugijos ind. llarbor, Ind. lietuvių ko
3109 So. Morgan Street
ir kuopos* kurios savo įstatuo lonija pradėjo veikti bažny
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas
Yards 5632
se reikalaudavo nuo nario at čios ir tautos labui ir inėjo į
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
likimo velykinės išpažinties, tą skaitliu veikliųjų kolonijų.
5 po pietų iki 8 vak. Nedėliemis nuo 5 iki 3 vai. vakare.
Til
reikalavimą panaikino, tai tie
Čia gyvuoja kelios lietuviš
\
sa. Katalikai, žinoma, tą pa kos katalikiškos draugijos ir
Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius, kad tą atsiekti. J i ren
giasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVAPJT MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tų.
naikinimą skiria tik šiems me gražiai sugyvena. Ypatingai
maistų norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo darbo dalį atliks. Reikia
tams, bet draugijose, kuriose ;aunimo organizacijos — Liekad kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų.
priklauso ir mūsų "tautiečių, ' • iuvos Vyčių — kuopa gražiai
' Mos pirksime maistą, sudėsime į skrynias, pasamdysime lai vų-, pasiųsime savo žmo
pradedama agitacijos už visiš darbuojasi. Matant toki gražu
Gydytojas, Chirurgas,
n ė m s su tomis skryniomis į Lietuvą ir tie mūsų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai
Akušeris.
ką
panaikinimą
velykinių j ir sutartiną jaunimo veikimą
1920
So.
Halsted
St., ChieagO.
į rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tų skrynių mais
Kalba lietuviškai, latviškai i r
ilk gerėties turėtu vietos liepriedermių pildymo.
to, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viskų atsako
rusiškai.
Valandos:
10
— 12 ryta; 6 — 9
Tiesa, dar nei viena New- tuviai. Bet to neužtenka dar.
me. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes gražiname Tamstai $25.00 atgal.
vakare
Tel. Canal 4367
arko katalikiška draugija nėra Indiana llarbor jaunime, kurs
Dėlto didesnės atsargos, mes iš savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes
padarius tokio nutarimo, kad dar nepriklausai prie vyčių!
padarysime ta ka mes prižadame.
Nesivėluokte, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotų blan
draustų savo nariui eiti išpa Jeigu nori darbuoties sykiu
kų kartu su $25.00 registruotame laiške a r su Money orderiu ant sekančio adreso:
žinties, bet Visų girdžiasi pa : u vyčiais ant tautiškai-katageidavimai, kad jų nariai iš 1 i kiškos dirvos ir eiti tiesiu ke
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
pažintį atliktų kur kitur, tik liu i šviesią ateitį, patapk vy
4712 So. Ashland Ave.
čiu
kuopos
nariu.
Būti
nariu
Plioue Drover 7042
ne savo parapijoj. Tie visų no
Cicero Office
244 W. BROADWAY,
SO BOSTON, MASS.
rai i r pageidavimai yra daro prakilnios jaunimo organiza
4847 W. l 4 - t h St.
cijos
yra
svarbu,
naudinga
ir
Phone Cicero 39
H
mi dėlto, kad einant išpažin
Reiideneija
3336 W. 66-th St.
ties, reikia nusipirkti kortele, malonu. Jus, kurie pasirinko
G
E
R
B
I
A
M
I
E
J
I
:
—
Phone
Prospcct
8585
Kekviena skrynia bus vienoda. Joje bus
te
tamsu
ir
kreiva
kelia
ir
žin
• i u i
o čia per kelius sykius atkarSu šiuo laišku prisiunčiu Tamstains dvide
sudėti sekanti daiktai:—
M
totinai nutaria, kad pinigų del gsniuojate tuo keliu be jokio
šimts penkis dolerius kaipo pilnų užmokestį už
(J
svarai
jautienos
mėsos,
bažnyčios neduoti. Tas nedavi tikslo, sustokite, apsisvarstyki
:
vieną skrynių maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
5 svarai smalčiaus (lard),
te
ir
sugrįžkite
atgal.
Prisira
mas pinigų, tai vartojami ko
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistų, jo supaTel. Drover 7042
12
svarų
geriausios
rūšies
kiibasų,
šykite
prie
jaunimo
organiza
vos budai prieš savo kleboną.
kavima, pristatymų, apdrauda ir tt. ir jeigu ne
cijos ir eikite tuo keliu, ku
12 svarų eondensed pieno,*
galėsite pristatyti maistų mano nurodytai ypaLIETUVIS DENTISTAS
Niekas negalėtų pagirti to riuo eidami nepaklysite ir pa12 svarų ryžių,
tai, kad visi pinigai bus man grųžinami.
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
kio karvedžio, kuris, panorė sitksit šviesia ateiti.
Nedėliomis pagal sutarimą,
0 svarai geriausios kavos,
Maistų meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
jęs užimti priešo pozicijas,
4712 SO. ASHLAND AVENLE
Vytis.
3
svarai
cukraus,
Rėdybos
duotų įsakymus eiti pirmyn
arti 47-tos Gatvės
m
1 svaras muilo ir
Apskričio
neatsižvelgdamas, kad gal di
CLEVELAND. OHIO.
1 drūtas įrankis niekinėms atidaryti.
Parapijos
desnė dalis jo armijos sutirps
priešo ugnyje, o kiek palaukus
Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85
Kaimo
'
%....
Lietuvos Vyčių 25-ta kp.
1
tas pačias pozicijas butų galė
Vardas
svarus.
Visas
maistas
yra
geriausios
rūšies
ir
J0SEPH C. VV0L0N
rengia antra dideli išvažiavijęs užimti be didelių nuostolių,
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man
Lietuvis Advokatas
supakuotas sanitarėse hermetiškai uždarytose
mv birželio 22 d., 1919 m.,
29
SO.
L A SALLE S T R E E T
nors ir keliomis dienomis vė
siųsti šiuo adresu:
Gyvenimo
Tel. Humboldt 97
Kars darže. Kviečiame kiek
blokinėse, kad apsaugojus nuo gedimo.
liaus. Tas pats tinka ir newVakarais 2911 W. 22-nd Street
Vardas Pavardė
vieną atsilankyti ir pasilink
Pirmas
laivas
išplauks
apie
Liepos
5-tą
aieTel. Rockwell 6999
arkietiams. Nutarimai padary
Adresas
CHICAGO, ILL.
sminti ant tyru oro, pažaisti
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki
ti, pageidavimai išnešti. Leng
Miestas
,
įvairių žaislių. Programas su M
m
Birželio 25-to s dienos. Kurie vėliau prisius, tu
vas daiktas, bet jei kas pra
V t i l o I I J et
• • • • • • • • ' • • • • • • • • • • > • • « « • • • • « • •
taisytas platus ir įvairus, ku
rės laukti sekančio laivo.
dėtų skaitliuoti visus tuOs
Telefonas Pullman 60
ris susidės iš šokių, dainų.
lIEIHIlllllBIlIlHIIlBBilIIII
nuostolius, kiek blėdies jie pa
DR. W. A. MAJ0R
Bus lenktynės vyrų, merginų,
GYDYTOJAS I R
daro Newarko katalikų visuo
REIKALINGOS.
vaiku, mergaičių. Tame išva- šimtus dolieriu vertės bondsu.
CHIRURGAS
2 5 merginos
del fabriko
darbo
menei i r abelnai katalikybei,
Ofisas 11719 Michigan Ave,
žiavime bus daug lietuvių ka Tas ilgai nelaukęs išdūmė kaž
$14 j savaite mokinančioms $17 iki
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 ikii
tai sunku butų ir aprašyti.
$20 j s a v a i t e d i r b a n č i o m s n u o S t u reivių, pargrįžusių iš karės kur su visais bondsais. Daba*
ii:LM&UlJkai£n23If&S2*
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
kio (piece Work). Atsišaukite:
Tik
paklausinėkime
apie lauko. Dalyvaujantiems lenkty
P o valgiui neužmiršk, kad geriau
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
Anier. InsolatetT Wire & Cable Co.
bolševikai nosis nuleidę " verk ir Pasimokyk!
934 W. 21 Str.
Tol. Canal 1854 sias vaistas tavo skilviui yra EATO- •'.
tai newarkiečių, gi išgirdus nėse sulig pasižymėjimo bus
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
šlena. * Visi dabar iš tokių
o t?>q rei*k'a. ir** r^«Seniau lengvai atlikda 'Paieškau gero ir darbštaus vargo- suvirškinimo,
visa baisu pasidarys. Dauge (klodamos dovanos.
kia
pamėginti
in.j+'
A _.. U _ ^a~—.*juokiasi ir pirštais bado. Teninko mylinčio su jaunimų darbuo pas visus aptiekorius.
vai savo darbus, o dabar tis.
liui nuo visokių bedieviškų
Meldžiu greitu laiku atsišaukti
čiau dar kaip kurie net užta
Be
to
išvažiavime
žada
būti
nes
senasai
varg\ J . Prakaitis išėjo į
skundiesi, k a d darbas
šlamštų skaitymo tik ir reikė
bizni
fotografas
del išlygų meldžiu
ria tokį " g e r a d ė j a . " Tai ko
eina tau labai sunkiai, kreiptis p e r laišką
jo paliuosavimo, o bažnyčia svečių iš Bedfordo, Akrono,
kie bolševikų darbai. Susipra
Ktm. M. J . Kolvckas
nes jautiesi nusilpnėjęs. 423 So. Linn
jam neberūpės. Daugeliui rei Youngstovvno ir Detroito.
Av.
Siou.\ City, lo\va.
tusiems lietuviams turėtų būti
Klausi
kokia
čia
galėtų
kėjo tik patarimo neduoti baž
Rengimo Komitetas. pavyzdžiu šis atsitikimas, kad
Paieškau Motiejaus Paplausko, Su
būti priežastis? Atsaky valkų gub., Suvalkų pav., Punsko
nyčiai pinigų i r neiti išpažin
LIETUVIS GRABORIUS
Pasarga. Važiuodami imkite nesusidėti sfi bile kokiais, dar
Mokykis Kirpimo i r Dcsigning
parap., Žagariskių kaimo. Penki me
mas
į
tai
labai
lengvas.
ties, o jis niekada neduos ir through E . 55 karų iki Fleet
tai
atgal
gyveno
Chicagoje.
Jeikas
Vyriškų, i r Moteriškų Aprėdalų
gi su "lygybės draugais.'*
Tavo nervai nusilpnėję. žinote atsišaukite ant šio adreso:
Atlieka visokias
laidotuves
Mūsų sistemo ir ypatiSkas mokintneis. Daugelis jaunuolių kata a ve. arba VVasliington Park.
Mr. Antanas Bencevičius,
Žmogus pametęs tikėjimų ir
kuopigiausiai. Turiu savo k a r a mas parodytus j u s žinovų j t r u m p a
Ar galima gauti kokia 532 Crosby
likų to tvirtai laikosi ir sako, Te u tuojau ir daržas.
St., Grand Rapids, Mich,
laiką.
dorų negali būti teisingas.
bonus i r automobilius.
pagelba? Taip, galima,
kad šįmet neis išpažinties.
Mes turime didžiausius i r geriau
pigiai medinis n a m a s
Taipgi didesnę dalį grabų pa
Sargas.
bet tiktai sustiprinant ir Parsiduoda
sius kirpimo designing i r siuvimo
lotas, lietuvių apgyventoj vietoj.
tįs dirbame. -*skyrius, kur mes suteiksime praktiš
Kas bus šįmet su organiza
GIRARDVILLE, PA.
Namas neša randos $24 j mėnesį.
nervus.
ką patyrimą, kuomet j ų s mokysitės
Lotas šalę namo vertės $800. Kaina
cijų kuopomis? Organizacijos
3307 AUBURN AVE.
Elektros varomos mašinos mūsų siuAMSTERDAM, N. Y.
už namą
i r ' lotą, tiktai
$3,100.00
vimob
skyriuose.
Atsišaukite
p
a
s
savininką:
Bolševikų darbai.
turi dvasiškus vadovus, kurie
P h o n e Drover 4139
J ų s esate užkviečiami aplankyti i r
P. Vaikutis
reikalaus nuo kuopos narių
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —
4241 So. Campbell Ave.
Laikas bėga i r mainosi.
Chicago,
111.
dieną
i r vakarais ir gauti specijališpaliudijimų apie atlikimą vely
Kasžin iš kur atsibaladojo
kai pigią kainą.
Delko ir kokiu būdu?
kinės išpažinties. Newarkiečių laisvės ir brolybės mylėtojas
Turių parduoti savo beveik nauja
Petrenos daromos pagal Jūsų raieGegužio 30 d. čia susitvėrė
Paibe
Touring
karą,
kainuojanti
rą
— bile stailės a r b a dydžio, i r bi
Kuomet
nervai
ir
rauorganizacijų kuopos tokių pa ir skleidėjas, kuris užsidėjo
$2,000.00, parduosią už $975. cash
le madų knygos.
skyrius L. L. Sargų ir prisi
menįs įtraukia i save gai- a r b a a n t išmokeščio a r b a apmainant
liudijimų dvasiškiems vado valgomųjų daiktų krautuvę.
MASTER DESIGNING SCHOOL
rašė apie 15 ypatų. Tuojaus
v h i a i l č i a s d a l i s Partoglory,
i ant mažo automobiliaus su damokeLIETUVIS
vams pristatyti negalės.
J. F . Rasnicka. Pcrdčtinis
Pasirodė visiems geras, ypač tapo išrinkta liglaikinė valdy
jimų. Atsišaukite
perteėlė
savo
ofisą
iš
845
MilwauPersikraustė
iš 118 N. LaSalle S t
1543 W. 46 Str. Chicago.
tuomet visas žmogaus or
Kas suras, a r jų nariai at savo draugams bolševikams, ba iš pirminiiiho, M. Kerbelio,
kee ave., kur. išbuvo per 24 metus.
į 190 N. State gatvę, k a m p a s Laka
Telefonas Yards 7125
ganizmas sustiprėja. Tam j
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
gatvės. 4 lubos.
liko velykinę? Jei ir atliko tai bet visgi biznis kėblai ėjo. Gu ir raštininko P. Lalo.
yra tūkstančiai pavyzdžių,
700 NORTH ASHLAND ATENUK
vienas Newarke, kitas Brook- druolis nenusiminė ir pradėjo
K a m p a s Huron Gatves
o ir Jųs galite prigulėti
imimiiiimiimmiimiiMiiiimmiimiiiii]
Nutarta susirinkimus laiky
kitokiu
būdu
lietuvius
išnau
lyne, trečias Petersone ir tt.
a n t aptiekos Polonia Pharmacy.
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
prie jų. Bonka Partoglory
ti kas savaitę, taip-gi varyti
Priėmimo
valandos
vakarais
nuo
6
Telefosas H a y m a r k e t 3544
Suirimas ne\varkiečių šįmet doti. Jis nesusipratusiems lie agitacijų tarpe vietos lietuvių,
už l»dolierį, 6 bonkos už 5
Iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 5282
dolierius.
neišvengtinas. O antras daly tuviams pasakojo, kad bond- kad kuodaugiausiai suradus
.;..--..-..,
.,.„..;.;
kas, parapijonai vartoja ko sai, kuriuos pirko laike karės, Lietuvos laisvės ginėjų. Daug
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
APTEKA PARTOSA
j
Rusas gydytojas i r chirurgas
AKIŲ SPECIJALISTAS
vos budus su savo klebonu, bus negeri (kų ir dabar neku160 Second Ave.
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
randasi jaunikaičių, kurie su
P a t a r i m a s Dykai
Dr.M.T.Strikol'is
rie
soeijalistai
pasakoja),
bet
Vaikų ir visų chroniškų ligų
bet jei mes neisim išpažinties,
kūnu ir siela atsidavę savo tė { New York, N. Y. ' Dep L. 4. Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
LIETUVIS
Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago
neužsimokėsim parapijai, nu jis, kaipo lietuvis, pasitarnaus
(G. 122) 9. vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
vynei i r visai neabejoju, kad
GYDYTOJAS
I
R
OITIRCRGA8
Telefosas Drover 9693
4649 S. Ashland Ave. k a m p . 47 St.
stosime būti parapijonais i r lietuviams ir duos už kiekvie1757
W.
47th
St..
Chicago,
UI.
Telefonas Yards 4317
VALANDAS: 10—11 ryto 2-<-3 p o
tie Lietuvos sunųs prisirašys BIZNIERIAI GARSINKITĖS
Ofiso
Telefonas
Bbulevard
160
kaip tada begalėsime kovoti! na bondsa po 52 dol. Negudrus
Telefonas Boulevard 6487
pietų 1—8 vak. Nedėliomis 18—18 d.
"
D
R
A
U
G
E
"
(Pabaiga ant 4 pusi.
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiii
Man rodos, kad daug ge-' paklausė i r sunešė už kelis
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Ar perskaitei virš paminėtą laišką?
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Dr. M. Stupnicki

Jau Gali siųsti maisto j Lietuvą.

DR. LEO AW0TIN
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Dr. S. Naikelis
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Lithuanian Sales Corporation,
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Dr. C. Z Vezelis
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ATONIC

Pažvelgk Čia

A. MASALSKIS
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Silpnus Dervos Stiprinime Im
dami gėrimą Partoglory

•*•

DR. M. F. BOZINCH

DR. A. A. ROTH,

.

.

A n t r a d i e n i s , birželis 17, 1919.

DRAUGAS

CHICAGOJE.

Iš CHICAGOS LIETUVIU LIETUVIAI AMERIKOJE.
KOLONIJŲ.
( P a b a i g a nuo 3 pusi.).

a
APSIVER

KATALIKIŠKOS

ŠVENTĖS.]AUTOMOBILIUS
TĖ.
Antradienis, birželis, 17 d.,
š v . Adolfas,
Vienas užmušta ir t r y s su
Trečiadienis, birželis 18 d.,
žeista.
Morkus.

Su v a k a r diena Šv. J u r g i o
bažnyčioje prasidėjo misijos.
Laiko jąs kun. P . Saurusaitis
iš W a t e r b u r y , Conn. Misijos
užsitęs d a r kelias dienas. Esti
vakarais, pusiau aštuntą va
landą p r a d e d a n t .
Chicagos lietuviams, ypaė
šv. J u r g i o parapijonams, gera
proga pasinaudoti iš gabaus
pamokslininko.

T a r p e Libertyville ir ReaCHICAGOS DARBO F E D E ding važiuojant apsivertė au
R A C I J A VOS APSIGY
tomobilius, kuriuomi važiavo
du vyru ir dvi moteriški.
NĖ BOLŠEVIKŲ.
Viena moteriškė
užmušta.
Bolševikai norėjo, k a d Fede Visi kiti sužeista.
Nelaiminguosius užtiko be
racija prisidėtų prie jų
gulinčius pro šalį pravažiuo
pikniko.
jantieji kiti žmonės. Tuojaus
paimta ir nuvežta į Šv. Elzbie P E N K T O J I L A B D A R Y B Ė S
P r a e i t a sekmadienį Cbicagos
tos litronine.
K U O P A 30 GEGUŽIO
Darbo
Federacijos atstovai
1919.
turėjo susi rinkinis}. Susirinki28 M E T U S IŠBUVO K A L Ė
m a n atojo daugelis raudonųjų.
Šv. Kazimiero Kapiuose su
JIME, PALIUOSUOTAS.
J i e bėrė sumanymus
paskui
rinko aukų labdarybei:
sumanymus. Visi buvo bolše
vikiški. Visus atmetė susirin Pirm 28 metu CJeorge Mears,
0.(55
tuo metu t u r ė d a m a s 32 metu K. (laruckaitė
kusieji atstovai.
A. (lecaitė
3.78
Pagaliaus jie sumanė, kad amžiaus, teismo buvo a t r a s t a s
B. Kalinskaitė
1.82
Federacija oficijaliai prisidė kaltas žmogžudystėje ir nu
K. Volteraitė
1.75
tų prie jų rengiamo " i n t e r a a - baustas kalėjimu ligi gyvos
V. Volteraitė
1.46
cijonalio"
pikniko
vasaros galvos.
1.12
28 m et u s kalėjo. Už gerą S. Urbiate
pabaigoje.
3.23
Daugelį susirinkusių paga pasivedimą jam bausmė atmai
, 13.07
nyta. Tomis dienomis jis pa- Ur. Preitikienė
vo p a g u n d a .
o oo
K. Vasiliauskaitė . . . .
Bet Federacijos pirminin liuosuotas kaipo (><! metų se
3.57
kas pakilo kovon prieš bolše nelis. Visas pražilęs, bet stip O. Freitikaitė
1.01
Iv. Barėaitė
rus sveikatoje.
vikus. S a k ė :
1.49
44
Apgailestauja jis prasižen K. Petkiutė
Draugai, jei jau norima
2.11
sutikti su bolševikų pakvieti gimus, savo jaunystėje atlik M. Miliutė
6.79
mu, reiškia mušu
federacija tus. Bet tos jaunystės jau ne- Beinoraitė
B. Tarvydienė
10.96
eina kvailyn. Matyt, tas pa besugrąžinsi.
J o buvusieji draugai širdin
eina nuo k a i t r o s " .
$56.14
Paskui kad rėžė, tai rėžė gai jį sutiko ir davė prie
glauda.
pamokslą bolševikams.
I š BRIDGEPORTO.
Ta patį pirmininkas pasa
kė ir už norėjimą
padaryti SIDABRINIS KUNIGYSTĖS
Seredoj, birželio 12 d., š. m.,
JUBILIEJUS.
^bolševikiškų rezoliucijų Rusi
L. V. 16ta kuopa laikė susi
jos reikale.
Praeita sekmadieni sidabri- rinkimą. P r i s i r a š ė du nauju
Bolševikai savo tikslo neat
nį kunigystės jubiliejų pami n a r i u : Valparaiso mokinė, p-lė
siekė susirinkime.
nėjo Šv. Rafaelio
parapijos Iv. Nbrkaįtė ir p. P . Sedimka.
M. Abudu turi d a u g energijos.
Ž A I B A S T R E N K Ė J A L D E R klebonas, kun. Juozas
J u o d u pažįsta L. Vyčių dvasią
Schutte, 60 ir .Justine gat.
MANO N A M U S .
Ryte buvo iškilmingos pa ir gerbia ją. P o susirinkimo,
kaip visados, visi užėjo L. D.
Aną dieną pakilus griaus maldos, gi vakare parapijos
S. krautuvėn ant šaltos košės.
mams žaibas trenkė į alder- svetainėje pokylis.
Pamaldose dalyvavo jubiliaViktukas.
mano l l o g a n namus, 3043
Tliropp gat. Namie tuo metu to tikras brolis, kun. Benja
I š BRIDGEPORTO.
buvo aldermano moteris su minas J . Schutte iš Napersville.
maža mergaite.
Kun. Juozas Schutte kuirUtarninke, birželio 10 d., š.
Sunaikinta du kauru.
gu įšvęsta s mieste Milwaukec, m., klebonas kun. K r u š a s , kun.
Svirskas ir svetimtautis kuniBEPROTĖ ATRASTA RES YYis., 1894 metais.
1901 metais jis ėia suorga i is Schumacker amžinu ryšiu
TORANE.
nizavo Šv. Rafaelio parapiją, surišo p-lę E. Jakševičaitę su
kurioje ir šiandie klebonauja. ponu Činru. Nežinau daug
Iš bepročių Įstaigos E l g i n V
apie p. Čiūrą, bet p-lė J a k š e 
aną dieną pabėgo Mrs. Rosie
P O L I C I J A I E Š K O P L Ė Š I K Ų vičaitę, nors augus čia Ameri
Gillette. Pabėgusi parsisamdė
ŽMOGŽUDŽIŲ.
koj, bet savo d a r b a i s parodė,
tarnauti
vienam
restorane
jog ji jaučiasi tikra Lietuvos
Waukegane.
(Jary, Ind,, policija
k a i p duktė. Buvo ir y r a n a r ė L. Vy
Detektivai naują tarnaitę
savo mieste, taip aplinkiniuo čiu 16-tos kuopos. D a u g dar
pažino ir suėmė. T r y s vyrai
se miesteliuose ieško plėšiku bavosi pašelpimų draugijų la
ją vos įveikė. Restorano savi
žmogžudžiu, katrie praeitą šeš bui. Žodžiu sakant, dirbo, vi
ninkas nežinojo, kas jinai per
tadienį ten nužudė vienos są širdį dėjo del tėvynės ir
viena.
hankos kasierių.
bažnyčios. Gražų pavyzdį vi
Policija paskelbė $2,000 do
AUTOMOBILIAUS RATAS vanų už sugavimą plėšikų- sur visad parodė ir paliko ki
toms panelėms. L. Vyčių 16-ta
NUSMUKO IR SMOGĖ
žmogžudžiu.
kuopa, taipgi kitos draugijos
KRAUTUVĖS LANGAN.
š v . J u r g i o parapijoje, linki
PAVOGTA 13 AUTOMOBI
naujai porutei laimingiausios
Aną vakarą centralėn polici
LIŲ.
ateities.
Viktukas.
jos nuovadon pranešta, kad
. \ •

Barnett Brothers jubilierinėn
krautuvėn, Micliigan ave. ir
Adams gat., įsilaužę vagiliai.
K a i p bematai nurodyton vie
ton a t v y k o būrys detektivų.
Paaiškėjo teėiaus, kad krau
tuvės langą išdaužė nusmukęs
r a t a s nuo važuojancio automobi liaus.
Tuo automobiliu važiavo Croninger, 4204 Drexel boulv.
SU Š A K Ė M I S MUŠĖ
ARKLĮ.
Už tą p a t r a u k t a s teisman.
Charles Hollz,
Evanstone,
suareštuotas
ir p a t r a u k t a ^
teisman už tą, kad jis savo ar
klį musė su šakėmis, norėda
.
m a s tuo būdu priversti arklį
ėsti paduotą j a m pašarą.

Praeitą sekmadienį Chicagoje pavogta 13 automobiliu.
K a i p vienai dienai, tai jau
perdaug.
APIPLĖŠĖ "AISKRIMO"
OFISĄ.
T r y s plėšikai užpuolė Lawrence Ice Cream Company ofi
są, 937 W e s t 21 gat. Paėmė
apie 3 tūkstančius dolierių ir
nuvažiavo.
MIRĖ P A Š A U T A S
NINKAS.

GAISRI

Miesto gaisrininkas Joseph
J a n o v s k y mirė Šv. Antano li
goninėje. J į birželio 8 d. pa
šovė P r a n k Belicki po karštu
argumentų.
Belicki suimtas.

MM

prie Lietuvos Laisvės
skyrio.

ŠV. J U R G I O PARAP.
MISIJOS.

' I * I U
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PRANEŠIMAI

Sargų

Kandasi ir tokių, kurie d a r
vis svyruoja tai i vieną, tai į
kitą pusę. Šiaip jie, rodos, y r a
dideli patrijotai, gi kuomet
pasirodo reikalas p a r o d y t i tą
patrijotizmą, tai tie patrijotai,
it žvirbliai į žagarus, pasisle
pia.
Y r a d a r ir tokių, kurie tą
darbą pašiepia ir net ignoruo
ja. G i r d i : " a š negaliu važiuot
bolševikų mušt, nes jie, girdi,
y r a darbininkų prieteliai, o del
lenkų ir-gi neapsimoka va
žiuot, nes, girdi, mano kontrė
čia. Aš į Lietuvos kontrę jau
nebeinislinu v a ž i u o t . " J ką pa
našus toksai pasakymas, lai
skaitytojai sprendžia.
Griaudu darosi kalbant su
tokiu žmogum. Ne dėlto, kad
jis y r a tamsus, bet dėlto, kad
močiutė Lietuva j j užaugino.
J i jį augino ir maitino, kaipo
savo tikrą sūnų, ir tikėjosi,
kad jis jos neapleis; bus iš
tikimas sunūs.

\\

O jis šiandie spjauna ant
jos. J i s atsisako savo močiutės
Lietuvos gyvybę apgint nuo
žiauraus priešo.
Mes turėjome apleist savo
gimtinį kraštą, t a i p mums my
limą, brangų dėlto, kad mes
nebegalėjome pakęst caro des
potizmo. Caro letena mums bu
vo p e r d a u g sunki. Bėgome į
laisvės šalį, kur niekas mus
nevaržo ir nepersekioja, bet
mūsų jausmai pasiliko toli, to
li, už melsvų jurų, gimtinia
me krašte.
Mes čia toje laisvoje šalyje
dirbome ir tebedirbame sun
kiausius darbus ir ilgiausias
valandas.
Šiandie virto jau kitaip. Ca
rų galybė žuvo ir jie su savo
sostais nugrimzdo į užmirši
mo bedugnę.
Mūsų tėvynė Lietuva keliasi
iš grabo, kuriame retežiais su
rakinta ilgus metus gulėjo. J i
rankas iškėlus šaukiasi mušu
pagelbosi
Sunku atspėt, kas bus už
metų, o d a r sunkiau pasakyt,
kas bus už dešimts metų.
Laikas bėga i r mainosi.
Lietuva, mūsų tėvynė, gali
būti laiminga ir neabejoju,
kad bus, jei tik mes to norė
sim ir ginsim ją nuo priešų.
Didžiausias Lietuvos Laisvės
apginimui įrankis, tai Lietu
vos Laisvės Sargai. Be to vis
kas gali būti p e r niek.
B r a n g u s brolau, jei d a r jau
tiesi esąs lietuviu ir myli savo
tėvynę, nori matyti laisva—
kuogreičiausiai stok į L. L.
S a r g u s . Mes nevažiuosime vy
ti bolševikų iš Rusijos ir Len
kijos, o tik ginti nuo priešų
savo tėvynę, Lietuvą.
Broliai, laikas svarbus.
M, Kerbelis.

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ D U PO
IŠ TOWN OP LAKE.
LICMONU IR MER
GAITE.
Lietuvos Vyčiu 13-tos kuopos
teatrališkas skyrius laikys susirin
St. Louis, Mo., birž. 14. —
kimą utarninke, birželio 17 d., 7:30
T r y s apsiginklavę plėšikai už
vai. vakare, Šv. Kryžiaus parapi
puolė Meremee T r u s t Compa
jos svetainėje.
n y banką. Paėmė pinigų ir
Gerbiamieji artistai ir artistės,
katrie turite roles, esate kviečiami leidosi bėgti. Tečiau gatvėje
susirinkti del pasitarimo ir pradė susidūrė su policija.
P o ilgų apsišaudymų
su
jimo mokinties. Kviečiame kuog a u t a visi trys. Bet pavojin
skaitlingiausiai atsilankyti.
Valdyba. gai p a š a u t a du poliemonu ir
viena mergaitė, t u e metu pa
IŠ TOWN OF LAKE.
sisukusi gatvėje.
Šiandie, birželio 17 d., 8 vai. va
Plėšikai šaudymosi
metu
kare, Šv. Kryžiaus parapijos sve pametė krepšį su 20,000 dol. i r
tainėje Katalikų Vienybės 5-tas laisvės bondsų, ką buvo pa
skyrius turės savo susirinkimą. Vi ėmę iš bankos.
si iš draugijų įgalioti atstovai
P I R K I T E ~ K A R Ė S TAUPYteiksitės laiku susirinkti.
Valdyba. MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

M _ M
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Kiekvienas išdirbejas cigaretų pripažįsta grynai Tur
kišką tabaką Lengviausiu ir Geriausiu del cigaretų.
Kodėl, kitokios rūšies tabakas yra vartojamas?
Kad papiginus kaštą.
Užtat "pakelis" cigaretų skaitosi tiktai Daugu
me—bet "skiriasi" Gerume.
Helmar yra 100% grynai Turkiškas— ir Rūšis
Nesulyginama.
i

-

s

Išdirbėjai Augščiausips Rūšies Turkiškiį ir
Egyptiškų Cigaretų visam pasaulyj.

