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NERIMAUJA PRANCŪZI
JOS JURININKAI.
Nešini raudona vėliava nori
paliuosuoti kalinius.

•

B e r i l a s , b i r i 19. — Tageblatt
praneša, kad
grafas
von Brockdorff-Bantzaii, vo
kiečiu taikos atstovu pirmi
ninkas, rezignuosiąs iš užima
mos vietos, jei vokiečiu mirr>terių kabinetas
neatmesiąs
taikos sutarties.
Tą patį padarysią ir kiti
taikos atstovai.
Weimaran atkeliauja prem
jerai Bavarijos, Wuertcmbergo, Badeno ir Saksonijos.
Visi atstovai reikalauja atme
timo.
\Veimaran atkeliavo grafas
Brockdorff-RarrTzAi: "ir kiti tai
kos atstovai.
Sulig Frąnkfort
Zeitung,
tuojaiis turėta susirinkimas su
kabinetu. "Taikos atstovai pa
reikalavę atmesti sutartį.
To paties pareikalavę ir vi
si vokiečiu atstovybės eksper
tai.
PAREIKALAUTA APSAU
GOTI AMERIKONUS
MEKSIKOJE.
Kongresas perkratys gyvuo
jančius santikius su
Meksika.

c

Washington, birž. 19. —
Snv. Valstijų vyriausybė pa
reikalavo Meksikos prezidento
Carranzos apsaugoti ameriko
nų gyvastį ir mantą toj Mek
sikos dalyj, kur
trankosi
Villa su Angeles.
Kongresas, sakoma, imsis
tuojaus perkratinėti gyvuo
jančius santikius ir visą poli
tika. Suv. Valstiją su Meksi
ka pradėjus 1910 metais,
kuomet ten pakilo suirutės ir
tas ligšiol nepasibaigia.
Pastaraisiais keliais metais
Meksikoje nužudyta suvirs 300
šios šalies piliečių. Tuo tarpu
vyriausybė į tą šalį nuolankiai
atsineša ir dar turi draugiškus
ryšius su Carranza, kuFS labjausiai yra kaltas už anarchi
jos siautimą toj šalyj.
Kuomet anais metais ameri
koniška armija mėgino suim
ti Vilią, to paties Carranzos
kareiviai statė visokias kliūtis
amerikonams. Daugel kartų
ana su ginklais buvo pakilusi
prieš amerikonus. Vadinasi,
Carranza gynė Vilią.
— Paryžius, birž. 19. - P r e 
zidentui Wilsonui iškeliavus
Berlynan, Anglijos premjerai
aplanko Verduną.
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ŽIOGAI NAIKINA SALĄ.
Turės žūti 75,000 ožkų.

METAI-V0L. IV.

No. 145

Paruošti kares ir oro
laivynai prieš Vokietiją

Sako, butų klaidinga spręsti
San Diego, Cal v birž. 20. —
pirm laiko.
Už 175 mylių nuo čia salą
Guadaloupe apnyko žiogai.
Brest, birž. 19. — Du šimtu
Weimar, birž. 19. — Vokie
Saloje yra apie 75,000 lau
prancūzų jurininkų*, nešini rau čių valdžios . ministerių pir
dona vėliava, aną dieną mėgi mininkas Scheidemann, kal kinių ožkų. Tos turės žūti. Nes
Jei vokiečiai atsisakys pat
no ineiti karės laivyno kalėji- bėdamas į taikos komisiją iš žiogai b a i g i a n a i k i n t i visokią ANGLIJOS LAIVYNAS IŠ
virtinti taikos sutarti, tuomet
NAUJO PASTATYTAS
man čia, kad paliuosuoti ka nacijonalio susirinkimo, pažy žolę ir medelius. Didesni me
orlaivis R-34 bus prikrautas
džiai paliekami be žievės.
linius jurininkus.
ANT KARĖS PA
mėjo, jog k6l-kas negalima
sprogstančios medžiagos ic.bus
Ta sala priguli Meksikai.
Tie kaliniai yra jurininkai padaryti jokių galutinų išva
PĖDĖS.
pasiųstas ant Vokietijos, kur
Ten žiogai pirmu kartu da
nuo karės laivo Justice, kurs dų iš talkininkų pastarojo vo
į Pabaltiją, kad tenai intrkmAtšaukta styrinio orlaivio
andai čia atplaukė iš Rusijos kiečiams atstovams atsakymo. bar atsirado į 50 metų.
ti vokiečius, jog jie pralošė
skridimas Amerikon.
miesto Sevastopolio, Juodose
Sakė, jog valdžia tame rei
karę ir todėl turi pasiduoti
AIRIAI ATSTOVAI TO
jūrėse.
kale
dar
nieko
nenusprendus.
Londonas,
birž.
20.
—
Sty
Kabinetas debatuoja be pasek
pergalėtojų sąlygoms.
LIAUS KALTINA
Ir
butų
klaidinga
ką
tokio
sa
Jie
kalėjiman
uždaryti
už
rinio
orlaivio
R-34
skridimas
mių.
ANGLIJĄ.
kyti
pirm
laiko.
sukilimus.
per Atlantiką į Ameriką ati Rytiniai Londono laikraščiai
Po to susirinkimo vakar
pasirodo su dideliais antgaldėtas
neapribuotam
laikui.
Jurininkams
teeiau
nepavy
vieni kabineto nariai turėjo su
Paryžius, birž. 20. — Ameri
viais apie talkininkų ruošimą
BUS
PRAŠALINTAS
PRE
Šiandie
visų
mintys
susirėguko
ineiti
kalėjiman.
I
r
nebuvo
sirinkimą. Debatavo taikos su
kos airių atstovai prezidentui
FEKTAS
IR
POLICI
sios į vokiečių veikimą. Su si atnaujinti karę. Padedami,
jokių susirėmimų.
tarties klausime.
Wilsonui indavė visą eilę dauJOS
VIRŠININKAI.
indomybe laukiama, ar vokie žinoma, sensacijiniai neofieiPaskui ofieijaliai pranešta,
Bet mieste stovis intemptas
giaus prirodymų apie Angli
jaliai pranešimai.
čiai
patvirtins
taikos
sutartį;
kad susirinkime nieko galuti del to atsitikimo ir jurininkų
Paryžius, birž. 19. — Praei jos 'žiaurumus Airijoje.
Didžiulis Anglijos karės lai
ar ne.
no nenutarta.
nerimavimo.
Be to, atstovai prezidentui
to pirmadienio vakare Versail
Artinasi krizis. Todėl ir or vynas išnaujo sutvarkytas ir
I
Turbūt, kabinetas laukia
lese, kuomet keli vokiečių at pranešė, kad dalis tų prirody
laivio skridimas atšauktas. pastatytas ant karės papėdės.
SULAIKYTA
LENKAMS
nuomonių kitų Vokietijos pro
stovai buvo lydimi geležinkelio mų pasiųsta kongresui WashGal tasai milžinas bus reika Jis kas valanda yra gatavas pa
SKIRIAMAS
MAISTAS.
vincijų premjerų.
ingtone.
stotin
keliauti Vokietijon,
lingas pavartoti karei prieš sileisti plaukti ant Vokietijos
Vakar tik pabaigta pilnas
prancūzų minia vokiečius at
pakraščių, kad tenai nešti tik
vokiečius.
Danzigas,
birž.
!&
—
Vietos
vertimas talkininkų atsaky
stovus ne tik apšvilpė, bet dar PRIPAŽĮSTA AIRIŲ SPĖ
rą pragaištį
nepaklusniems
uoste
stovi
keli
laivai,
pri
mo. Tuojaus vertimas buvo atKŲ AUGIMĄ.
apmėtė;akmenimis ir plytomis.
vokiečiams.
krauti
maistu,
skiriamu
len
PASKELBIAMA,
KAD
BOM
spauzdintas ir padalintas val
Keli atstovai pažeista.
Vienas milžiniškas styrini s
kams.
džios nariams.
BININKAI BUSIĄ
Londonas, birž. 20. — Vie
Prancūzijos premjeras pa
orlaivis • R-33 jau išskrido i
Kabinetas nuo Prancūzijos Vokiečiai neduoda geležinke siuntė vokiečių atstovų pirmi nas vietos laikraštis viešai
SUSEKTI.
Vokietijos pakraščius. Sako
premjero Clemenceau vakar lių vagonų, nes lenkai nepildo ninkui grafui Rantzau atsi pripažįsta, kad airių tautos
ma, jis apskrisiąs kaikurJas
gavo atsiprašymą už pakeltą sutarties. Lenkai pirmiau vo prašymą. Pažymėjo, kad de spėkos nuolat didėja ir intek- Bombininkų lizdas yra New
Vokietijos dalis ir pagaliaus
prancūzų demonstraciją prieš kiečių vagonais nusivežė savo partamento prefektas už tą mė airių vis labjaus plečiasi.
!
Yorke.
sugryšias prie okupacijinės
vokiečių atstovus Versaillese. šalin maisto ir nesugrąžina bus prašalintas. Bus prašalinti
Su tuo Anglijai prikris.,
f armijos*. - 'rvirai 1 a ūksiąs toli tuščių vagonų.
rimtai
skaityties.
ir
keli
policijos
perdėtiriiai.
Washingtfn, birž. 20. —Teis- mesnių įsakymų. Orlaivis ap
Norėta pagrobti Eberta.
darystės departamento tyri ginkluotas kulkasvaidžiais.
Penkiasdešimtį spartakų va
Washington; birž. 19. —
SUSIRGĘS ISPANIJOS KA
PANAIKINAMA PASTOS nėjimų
biuro
viršinink'as
dų, kurie buvo paleisti iš ka
Laikraštis Daily Sketch praVakar senatas 55 balsais prieš
CENZŪRA.
RALIUS.
l s i m o AVeimare, vakar anksti
Flynn paskelbė, jog federaliai j n e š a ? k a d orlaivis R-34 "aną
11 atmetė senatoriaus PHelan
ryte ten užpuolė pili, kurioje
reikalavimą, kad butų atšauk
Washington, birž. 20. —Ofi agentai ieško suokalbininkų, į d i e n a j a u skrajojęs ant BerMadridas, birž. 19.* — Is
gyvena valdžios nariai.
ta karės meto svaigalų prohi- eijaliai paskelbta, kad rytoj kurie pastaraisiais laikais vi-1 iy n o #
J ų užpuolimas tečiaus at panijos karaliui Alfonsui gy bicija.
šioj šalyj panaikinama kari sur plaišino bombas.
Iš Copenhageno pranešama,
dytojai uždraudę apleisti savo
muštas su kulkasvaidžiais.
Sako,
jog
agentai
jau
suse
jog į Vokietijos pakraščius at
Dabar dar laukiama, ką į nė pastos cenzūra.
kę
pėdsakius
ir
atsistoję
ant
Visgi spartakai (bolševikai) kambarius del kokios tai Ii tai pasakys žemesnysis kon
Anglija taippat rytoj paplaukę; daugelis anglų karės
tikrojo
kelio.
jau buvo nuginklavę išlaukinę gos.
.naikina karinę pastos cenzūrą.
laivų su tikslu blokuoti pa
greso butas.
Sako, veikiai bus patirta, iš kraščius.
pilies sargybą.
kokio šaltinio paėjo bombos ir
Bet viduj stovinti kariuome GAL ATSIMES NUO VOKIE armijos korpusan kareivių reDemonstracijos prieš taiką.
patys bombininkai bus pagau RADIKALAI NIEKO NELAI
nė pakilo ir spartakus išblaš
krutavimas žymiai padidėjo.
TIJOS VAKARŲ IR
Kaip čia, taip ir visoj ryti ti tinklan.
«
kė.
Ne s už kareiviavimų eina smar
RYTŲ PRŪSIJA.
MI SUVAŽIAVIME.
nėj
ir
vakarinėj
Prūsijoj
vo
Pažymima,
jog
bombininkų
Tvirtinama, jog tie sparta
ki kampanija.
Gen.
von
Buelow
nori
but
ka
kiečiai jau senai kuone kas visas lizdas yra New Yorke.
kai buvo mėginę pagrobti val
Šitam rytų fronte vokiečiai
Amerikos Darbo Federacija
dien rengia
demonstracijas
ralius.
džios narius, kurių tarpe yra
didžiai neapkenčia lenkų. Ir
gina savo poziciją.
KONGRESAS PANAIKINA
ir pats Vokietijos prezidentas Danzig, birž. 19. — Vakarinės todėl prieš' juos įvairiais bu prieš taikos sąlygas.
Protestuojama prieš tai, kad
NAUDOJIMĄSI DIE
Ebert.
P r ū s i j o s v o k i e č i a i didžiumai ir dais gaminasi.
Atlantic City, N. J., birž: 20.
NOS
ŠVIESA.
Danzigas
padaromas
laisvu
Toj pilyj be kitų valdžios didelių žemės plotų savininkai
Daugel vietose gaminamos
— Cia seka Amerikos Darbo
miestu,
kad
lenkams
duoda
narhį laikinai gyvena premje pradeda grūmoti, kad jie atsi- fortifikacijos. Miškuose pa
Tos atmainos labai nepatiko Federacijos konvencija. Tarpe
mas
išėjimas
į
jūres
per
Dan
ras Scheidemann ir karės mesią nuo Vokietijos.
taisomos lauko batarejos. Ka
atstovų yra žymi dalis bolševi
farmeriams.
zigą, kad lenkams pavedama
sekretorius Noske.
reiviai
Pomeranijos
rubežius
Jie sako, kad jei Berlyno
kiškų gaivalų.
Danzige dalis administracijos.
Washington, birž. 20. —
Dalis sukilusių spartakų iš- valdžia patvirtins taikos su kaip akį saugoja.
Bolševikiški atstovai per
Demonstracijose
dalyvauja Kongresas pagaliaus panaiki
naujo suimta ir uždaryta ka tartį, jei vokiečiams neteksią
Pakraščių artilerija jau se
kelias praėjusias dienas dėjo
lėj i man.
kontroliuoti Danzigą, tuomet-1 nai paruošta. K a s valanda ga tūkstančiai vokiečių. 'Iškal no parėdymą, sulig «kurio bu pastangas, kad Federacija su-,
bingi kalbėtojai nupasakoja vo galima žmonėms naudoties
Nori neutralio tribunalo.
jie įsteigsią nuosavą atskiria 1 li pradėti veikimą.
tiktų ir paremtų organizavi
apie
garbingą
Prūsijos
praei
dienos
šviesa.
Vakar premjeras Scheide valdžią.
Jei tik talkininkai nenumal
mą darbininkų sovietų, kad
tį,
apie
Hindenburgo
nuveik
Viena
valanda
pirmiau
nus
mann, kalbėdamas į nacijonaJ a u tuo tikslu gaminami net šins lenkų godumo ir leis
pritartų darbininkų streikui
tus
didžiuosius
darbus
išva
tatyti
laikrodžiai
pavasario
ir
lio susirinkimo taikos komi pienai. Naujon
viešpatijon, jiems užimti Vokietijos teri
Mooney reikale, kad pagerbiu
siją pažymėjo, jog valdžia nie nepriklausomon nuo Vokieti torijas, sako vokiečiai, tuo rant iš. Prūsijos rusų armiją vasaros motu šioj šalyj atei rusų bolševikų valdžią ir 11.
ir tt.
tyje neturės vietos.
ko galutino dar nenusprendu jos, norima inimti Pomerani met bus neišvengtina karė.
Tečiaus kiti Federacijos at
Ir tos visos demonstracijos
Šiandie viena valanda pir
si taikos sutarties patvirtini ją, rytinę ir vakarinę Prūsi
Vokiečių kareiviai atvirai
laikrovl/iai stovai gina savo organizacijos
mo reikale.
ją, Danzigas paliksiąs svar pasakoja, kad vokiečiai prieš baigiamos visuomet vokiškuo miau nustatyti
poziciją, apsaugoja ją nuo su
Sakė, jog yra sunku kas biausias miestas.
lenkus pavartosią nuodingųjų ju himnu, kad Vokietija augš- veiks tik ligi ateinančio spa teršimo.
lio paskutinio sekmadienio.
nors apgalvoti, nes talkinin
Tą sumanymą viešai pa dujų bombas, orines torpedas čiaus už visus esanti.
Tad visokie bolševiku su
Dienos šviesa labai nepa
kai savo atsakyme, galima sa remia gen. von Buelow, 17-tojo ir kitokia amunicija.
Laukiamas susikirtimas.
tiko farmeriams. Tad prieš tą manymai eina niekais.
kyt, nepadarė jokių atmainų armijos korpuso komendan
Dirbama amunicija.
Atstovai tvirtina, jog boJšc
Kas žino lenkų atkaklumą, jie ir protestavo. Kongresas
ir nedavė vokiečiams paleng tas. Spėjama, jog gen. von
vikų visokie sumanymai —
Kuone visoj Vokietijoj amu tas numano, jog už Danzigą paklausė to protesto.
vinimų.
Bųelow nori pasiskelbti Po
tai tikros epidemijos. Jei nors
dirbama ir pašalines teritorijas vokie
Premjeras sakė, jog vokie meranijos karalium. Jei taip, nicijos dirbtuvėse
čiai atstovai taikos konferen tai Vokietijos dalis susilauktų dienomis ir naktimis. Danzi- čiams prisieis susikirsti su NUBAUSTA TRYS RADIKA^ viena iš jų priliptų prie orga
nizacijos, kaip bematai, orga
LAI.
gan iš tų dirbtuvių prisiun lenkais.
cijoje talkininkams buvo pa monarchijos.
nizaciją pasmauktų.
Suprantama vokiečiai iš to
siūlę įsteigti neutralį tribuGen. von Buelową stipriai čiamos bombos su nuodingo
San Francisco, Cal., birž. 20.
nalą ir anam pavesti patikrinti paremia majoras grafas Sch- mis dujomis, orinės torpedos nieko nelaimės. Nes lenkus pa
$500 UŽ PYPKI.
remia talkininkai. Bet turės — Sulig "espionage" įstaty
ir patvirtinti taikos sąlygas. werin, kurs vadovauja 30,000 ir kitokią amunicija.
Čia įsteigta militarinė mo įvykti didelis ir visai nerei mo čionai teismo nubausta
Bet talkininkai nesutiko su kariuomenei, atkreiptai prieš
Paryžius, birž. 20. — Vie
(socijalistai
tuo pasiūlymu.
lenkus. Grafas von Schwerin, kykla, kurioje kareiviai moki kalingas kraujo praliejimas. trys radikalai
nas amerikonas čia už $600 j Prisieis nukentėti ir rytinės bolševikai).
Pagaliaus Scheidemann pa sakoma, pasirengęs ginti tas nami, kaip naudoti bombas ir
J ų tarpe yra viena moteriš sigijo pypkį, -iš kurio ruko
Prasijos lietuviams. Bet kur
žymėjo, jog prieš vokiečius teritorijas ligi paskutinio savo torpedas.
Iš kitų Vokietijos kraštų du pešasi, dažniausia pasi ka Theodora Pollok. Šita nu maršalas Foch liepos 18 d.,
stovi labai svarbus momentas, kareivio.
1918 m., kuomet talkininkai
ton mokyklon pasimokinti at naudoja trečias. Gal prūsų bausta $100 pabaudos.
kurs turės, pakreipti ar ton ar
Vokiečiai rekrutuojami.
keliauja daugelis vokiečių ofi- lietuviai išnaudos tą progą
Basil Saffores ir Albert Fox pradėjo pavykusią ofensyv§
kiton pusėn vokiečių tautos
Lietuvos gerovei ir garbei.
gavo po du mėnesiu kalėjimo. prieš vokiečius.
likimą.
Pastaraisiais laikais 17-tam cierių.

Spartakai norėjo pagrobti
Vokietijos prezidentą
Vokiečiams norisi neutralio
tribunalo.

VOKIETIJA DAR NENUSPRENDUS — SAKO
SCHEIDEMANN.

PIRMOJI LAIDA

By the order of tbe President, A. 8. Barteson, Postmaster GenemL
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ojepriešinamąsi
taikos sutarčiai
MINISTERIAI DEBATUOJA, BET BE PASEKMIŲ.
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Penktadienis.

Penktadienis, birželis 20, 1919
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pripažinti, kaipo visos Rusijos valdžią. Kaip pernai lenkai
mums žadėjo visas autonomi
Turime gerą išteklių šių knygų:
U T H l . V M A N DAELY F K E E N D
Skuodas,
Sedos
apskr.
Pa
Gabrys ir bolševikai.
Publlshed Daily Except Sundays by jos gėrybes, taip šįmet tą gies
lavimus patenkino. Tai-gi 6%
, . . , . 30c
DRAUGAS PUBULSHllfG CO., Inc., melę gieda admirolas Kolča
staruoju laiku, bolševikams 1. Apie KatąJikų Tikybos Tikrybę
džiausiąs
p.
Gabrio
užmetimas
1800 \V. 46th S t , Chicago, Illinois.
Šitame numeryje paduoda
^f,
15c
kas. Dar neapsidirbę su vienu
daromas p Smetonai, yra ne Lietuvą užplūdus, i r vokie 2. Patarmės Moterims
TERMS OF SlliSCRIPTION
5c
čiams parupo jų " f a t e r l a n d o " 3. Krikščionybė ir Moteris
One Year
$5.00 mųs
neprigulmybės
priešu me du dokumentu rašytu to teisingas.
paties žmogauj, p. J . Gabrio.
20c
Six Months
$3.00 jau turime kitą.
likimas, del to jų gana dideli 4» Gyvenimas' Šv. Stanislovo
Toliau
p
.
G.'
užmetinėjo
Tbursday's EdiUou
$2.00
5. Girtuoklio Išpažintis
t
20c
Vienas dokumentas y r a p .
būriai
ėmė
traukti
mūsų
krašŠiandien laikas yra pakelti v
A t WEWS-STAIfl>S 2 c A C O P Y
Gabrio Kapsukui, kuris su pa- Smetonai sutartį su vokiečiais. tan, kad neprileidus, kaip jie 6. Katra neišmanė? Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La
Adverti&ing ratcs on applicatton
prieš Kolčaką tiek protestų,
bai lengva sulošti
6c
i — i — — ^ ^ — — — — — • ^ — — —
gelba rusų ir kinų norėjo jvy- Bet ta sutartis tapo padaryta, patys sako, rusų bolševikų* arti
kiek jų pakėlėme prieš lenkus.
; 8c
LIETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS
kinti bolševikizmą Lietuvoje. kada Lietuva buvo vokiečių savo valstybės sienų. Šioji at 7. Marksas Antrasis
Kolčako pagelbininkas i r at
8. Ara yra Dievas t
5c
užimta, kada su niekuomi ki
Tas
Gabrio
laiškas
yra
at
vykusioje
vokiečių
kariuome
9. Giordano Bruno
6c
stovas Paryžiuje yra p. Sazotu mųs tėvynė negalėjo tartis.
sargiai
rašytas:
nepasisako
Eina kasdieną išskyrus uedėldieiiius. nov'as, buvusio ministro P. A.
5c
Tik dviem atvejais ta sutartis nės didžiuma elgiasi visai žmo 10. KoperninkaS ir Galilėjus
1» I i L M S l t l L V iOS KAINA:
priiaivis bolševikams, bet nu
5c
Mctanis
$5.00 Stolipino švogeris. Stolipinas
butų galėjusi tapti negera: a) niškai, kiekvienu reikalu kreip- 11. Į socijalistų rojų
5c
Pusei Metu
$3.00 su p. Sazonovu buvo drauge siduoda grynu demokratu, ku jei j i butų buvusi Lietuvai damosi į vietos valsčių komi 12 Socijalistų norai ir darbai
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
13. Revoliucijonierių tarpe
5c
riam vien terūpi visatinis, ly
nuostolinga ir b) jei be jos tetus. Bet, žinia, ir geroje dir
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos ne ministrais i r drauge slopino
25c
voje nėra kviečių be kūkalių. 14. Apie Apšvietą
nuo Naujų Metu. Norint permainyti laisvės judėjimą Busijoje per gus, tiesus i r tt. balsavimas. galima buvę apsieiti.
adresą visada reikia prisiųsti ir senas dešimtį metų 1906-1916.
Toliau laiške išreikštas yra p.
Taip ir čion, vokiečių kariuo Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją
75c
adresas. Pinigai geriausia siųsti išperBe sutarties negalima buvo menės tarpe randasi ne tikTeisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
kant krasoje ar exprese "Money Order"
Su Kolčako pretensijomis Gabrio noras sueiti į santigyventi!
arba įdedant pinigus j registruotą
bolševizmo šalininkų, bet ir imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
kius su bolševikais p e r p .
mums
bus
sunkiau
kovoti
ne
laišką.
dalykus
į
50c
Bet Tarybos padarytoji su tiesiog, vagių, plėšikų. Nesykį
gu su lenkais, nes mažiau ra Beržyne. P. Gabrys žino, kad
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
"
20c
sime draugų ir užtarėjų. Ko diplomatijose yra įvairių šau tartis buvo tokia, kad be jos viena koki susidariusi vokie Daina be galo
1800 W. 46th St., Chicago, UL voje su lenkais mums padėjo ti kių. Iš to įvairumo p Gab negalima buvo apsieiti. Lie čių kuopa, pradėjusi nuo kraš Scenos įvairumai
40c
T c l e r o u a s M c K i n l e y 6114
žydai. Kovoje su p. Sazonovu rys pasirenka tokią rųšį, ku tuvai reikėjo druskos, gėle- to, medžioja po ūkininkų trio- Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
lomas teatrų mėgėjams. Kaina
20c
galima tikėtis paramos iš Ang rioje neliktų raštinių doku žies i r pinigų. Be pinigų ne- bas, ieškodami pinigų, drabulijos. Tik reikia labai akylai mentų. Žodžiu kalbėdamas su galima buvo aprūpinti tautos žių bei ko kito. I r kas nuo- Birulės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c
35c
žiūrėti ir protingai naudotis. p. Beržyne p Gabrys galėtų reikalų, be geležies negalima stabu—voikečiams turtinges Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto
šnekėti vienaip, o paskui už buvo dirbti žemės i r gauti niųjų gyventojų nesužinant, Kūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
čių mj'limą rūtelę
15c
siginti. Kapsukas, matomai, maisto iš jos, be druskos ne jiems davovauti pasipiršo vie
/
35c
renka apie save tiktai drąsius galima valgyti. Druska yra tiniai žemaičiai bei žydeliai, Auštant. Eilės J. Mikuckio
25c
bolševikus, dėlto jis p. Gabrio mažmožis, kuomet jos yra, bet visų žinomieji bolševizmo skel- Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio
Vamzdys. Eilės
A
15c
nepriėmė i r dar jo laišką ap ji tampa bado ir ligų priežas
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labui graži kalba vartota šio
.
" Naujienos'* rašo: " k a i p garsino.
tim, kada jos nėra. Nenorėda
Taip, štai vasario 21 d. Mo
je knygoje ,
'
80c
Tai tiek apie pirmąjį doku ma bado ir ligų Taryba pada
katalikai tiki, kad Biblijos ži
sėdžio apylinkėje lietuvių mi Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo audžia Viešpaties
10c
nojimas tik sugadintų juos, mentą.
rė sutartį su vokiečiais. J i ne licija suėmė keletą tokių vo Revizorius, penkių veiksmų komedija
50c
taip tūli mūsų draugai, turbūt,
galėjo būti gyva ir nedaryti kiečiams vadovavusių agentų, Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kryGabrys ir Smetona.
1
mano, jog soeijalizmo studija
tos sutarties.
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu
;
55c
jų
vienas—Ickus
Judelovič,
J
a
u
rašėme,
kad
p.
Leono
vimas, žinojimas tik sugadina
1
45c
Sutartis naudinga Lietuvai, žydelis iš Notėnų, norėjęs kas- Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui
ky
t
rūmas
bedroždamas
Kuria
tikrąjį
soei
jalistą."
b
Pernai, t. y. 1918 m., vasa
žin kokiu būdu pasprukti iš Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų
50c
ne Vokietijai
mąjį Lietuvos seimą taip jį
"
Naujienos
"
gerai
žino,
kas
ra lenkai nenorėdavo nei klau
miliciantų nago ir buvo vieto Sudiev—mazurka
40c
suplonino, kad beliko tik Val
Padarius
tą
sutartį
Lietuva
darosi
tarp
lietuvių
socijalistų,
syti apie Lietuvos neprigulje nušautas.
Keturių Metų-Amerikos L. R. K. Federacijos veikimas
70c
stybės
Konferencija.
Tą
pargavo,
kaip
Gabrys
sako,
šimtą
mybę, nes norėjo ji} visą pa todėl negalime abejoti, jog žy
Sėdos apskrityje bastosi patijinę suktybę p. Gabrys su milijonų dolierių. Už tuos piDRAUGO ADMINISTRACIJA,
glemžti. Šįmet žodžiais ta ne- mi dalis Chieagos lietuvių so
iiigus
pirko
geležinių
į
raukiu,,
ž
y
m
ė
j
ę
s
įvairiais
juodais
naudojo
dabar
prieš
dabartinę
1800 V7EST 46-th STREET,
CHICAGO, ILL.
prigulmybę jie jau pripažįsta, cijalistų mokslo nepripažįsta,
darbais
keliolikos vokieem bu
"*""«^™w»w»»
bet pagriebė Vilnių ir kitas nes žinojimas tik sugadina tik Lietuvos ministeriją i r prieš druskos i r gyduolių. Visų pirelis;
esama
beveik
trijų
ži
patį respublikos prezidentą.
nigų neprapirko ir išmintin
•
I I I I I
kai kurias dalis. P. Kapsukas rą socijalistą.
=
nių,
kad
jie
esą
iš
savo
ka
Dr. F. F. WISNIEWSKI.
Apie katalikus "Naujienos" Taryba neskirta, o išrinktą, gai padarė, nes dabar yra kuo
su savo politika jiems davė
riuomenės eilių pabėgę, jų ke
SPECIALISTAS MOTERIŠKŲ LIGŲ IR CH1RURGI JOS
mi aprūpinti tautos reikalus.
labai mažai težino ir ką rašo.
gražios progos.
Ofisas: 1541 — 43 \V. Ddvision
Gyvenimo vieta 1909 Arontagc
lis vokiečių kariuomenė jau
P-no
Gabrio
laiške
yra
daug
st.,
virsiu
Chopino
Teatro.
ave., arti Lincoln sL,
tai
išeina
netiesa.
Netiesa
tat
Tarybos
sutartis
nepavedė
Be tylaus talkininkų prita
Valandos nuo 10 iki 12 »yto
Valandos: išryto iki 10 vai.
netiesos. Valstybės Taryba vokiečiams nei vieno daikto, suėmė, likusieji slapstosi ir
yra,
buk
katalikai
tiki,
kad
nuo
2 iki 4 po pietų nuo 7 iki
vakare nuo 5 iki 7 vai.
rimo lenkai nebūtų užėmę
plėšikauja. Skuodo apyl. pasi
1917 iu- netapo paskirta tik
D v a k a r e . T e l . M o n r o c 2i*-12
Vilniaus. Talkininkai
butu Biblijos žinojimas tik sugadin išrinkta. P . Smetona netapopri|culėju§io Lietuvai, o ne baisėtinu budu vokiečiai iš
<*m*>
=
=
=
sančio
vokiečių
rankose.
Pir-i
tų
juos.
Turbūt
tik
tie
"kata
uždraudė, lenkams ištiesti ran
tvirkėliai
užpuolė
13
metų
ar=e
paskirtas tik išrinktas. Tiesa mame rašte p. Gabrys kaltino
ką prie Lietuvos sostinės, jei likai' taip tiki, kurie "Nau
tat visa įvyko vokiečiams val Tarybą, buk atsisakiusi nuo mergaitę. Toks atsitikimas bu kę, slapčia prie rusų bolševi šių su čia pasilikusiais savo
ii joje nebūtų buvę bolševiku. j i e n a s " skaito. Chicagoje daug
dant Lietuvą. Bet vokiečių ga Prūsų Lietuvos. Antrame raš vo ir Mosėdžio apyl. Laukže- kų armijos išsidangino, \^ minties draugais.
Talkininkams buvo svarbu iš yra lietuviškų katalikiškų mo
mės par. vokiečiai—o gal tik abejo, tuo tikslu, kad bolše
kyklų. Jose visi vaikai išmok lybei išnykus Lietuvoje %buvo te to apkaltinimo jau nei pats
veržti
iš
bolševikų
tą
didelį
Dam.
Treigys.
N
vokiečių kareivių rūbais apsi
nauji liuosi rinkimai ir tieGabrys neatkartoja.
vikus savo kraštan atsikvietų
miestą, į kurį susibėga daug sta visą Šv. Kašto turinį. Nes
vilko žmogžudžiai užmušė ūki
a
Tarybą perrinko, jos skaičių
L i e t u v a , " Kaunas.
Darydama sutartį su vokie
geležinkelių. Tai-gi p. Kapsu taip vadinamoji Šventa Isto
ir
jiems
vadovavus,
kaipo
vie
ninką
Urboną
ir
pasigriebė
jo
padidino, demokratijos reika čiais Taryba gavo iš jos' ofiHSK
' * . . ' V.'TU
kas, tarnaudamas bolševikams, rija Seno i r Naujo Įstatymo
tos žinovai. Lietuvos Laikina ar;
pinigus.
••^^•i
•^v* *^
cijalį dokumentuotą Lietuvos
patarnavo lenkams. Busiančios yra, sistematizuotas Biblijos
jai Vyriausybei su tokios rųKaip matosi, šis bolševikų
lietuvių gentkartės dainuos turinys. Kaip visi mokslai že žimu ir pelną sau varo ir savo neprigulmybės pripžinimą. Vo
šies "piliečiais" reikėtų imtis
kiečiai buvo viena kariaujanti karas mušu Lietuvai labai
apie Kapsuką, kaip dainuoja mose mokyklose yra duodami partiją gaivina.
griežčiausios kovos, pasigauapie Gelgaudą, savo šalies sistematizuotoje formoje, taip
brangiai kainuos.
Jeigu apšvietą ir studijavi šalis.
"
pat ir Biblijos mokslas. Bet mas nekenktų socijalizmui, tai
pardavėją.
Talkininkai buvo kita ka Bolševikams Sėdos apskritin nant tam tikrų karo priemo
10JL SAVINOS m * P S
"Naujienų" .mokslininkai to "Naujienos" neplatintų " S a p  riaujanti šalis. Gyvendama po įsigrūdus, keletas dešimčių pa nių, nes, kaip jau patirta, bol
Lenkai šiandien tyčiojasi iš
13SUED BYiTHB
dar negirdėjo.
<
ševikų
armijon
pabėgusieji
i
r
čių
uoliųjų
bolševizmo
skolbėnininkus" i r kitus tos pačios vokiečiais Taryba išgavo iš jų
tmiTEI>)STAXB$
mūsų i r iš mųs pastangų su
Tik universitete žmogus ty "moksliškos" vertės raštus.
jų, lietuvių, kantrybės pritru- dabar tebeturi tiesioginių ry
(Tąsa ant 3 pusi.).
GOVBRMMIMT
daryti lietuvių
kariuomenę
m
rinėja mokslą iš jo šaltinių.
Amerikoje.
"Zapozno,
bracia•—
b
szki litevvskie, zapozno", rašo Todėl kiekvienam teologijos
Kardinolo Rezidencija,
ministratyvį Komitetą, kuris, rinkiman aptarti su jumis
jie. (Pervėlu, lietuviški bro- studentui priverstinai reikia
408 North Charles Street
tokiu budu, veiks kartu su veikimo rubežius, aš noriu su
liukščiai, pervėlu).
" W i l n a nuolatai studijuoti Šv. Raštą,
mumis Katalikiškų Reikalų teikti jums keletą savo min
Baltiniore, Md.
nie będziecie oglądali tak, jak kurį "Naujienos" labiau mėg
Generaliame Komitete.
Visi Suvienytų Valstijų ka- nyčiai Amerikoje ir, turėkime
čių ir sumanymų, kuriuos
sta
vadinti
Biblija.
Jeigu
ka
Gegužio
5
d.,
1.119.
nie zobaczyeie nigdy \vlasneMes visi pripažįstame, Bran man suteikė Hierarchijos na
tulikų vyskupai susirinks į vilti, kad visur".
talikai
tikėtų,
kad
Šv.
Basto
J o Ekselencija P. J . Mul gus Vyskupai, svarbą įvyk- riai.^ Aš nesu pasiruošęs iš
h go u c h a " (t. y. Vilniaus ne
Tapo nuskirtas komitetas,
VVashingtoną, Katalikų Uni
matysite taip, kaip niekuomet žinojimas gadina katalikus, tai versitetan, 24 dieną rugsėjo. kuris paruoštų reikalingą me doon, D. D.
dinto
užmanymo,
kuriame reikšti savo nuomonės apie
neregėsite savo ausies). " P r z o teologijos studentus neverstų Taip paskelbė laišku į Ameri džiagą ateinančiam susirinkiT m i •• T o i
i Įimims suteikė savo patarimą šituos sumanymus, bet įgijęs
J.
Schrembs,
Iv m .
^
. ,.
graliscie grę i siedzeie cieho, mokintis Šventraščio, nes ne kos Hierarchiją Kardinolas j mui 24 dieną rugsėjo, kuris _ J o Ekselenciia
v
•
Ipvn . vrintincran
, HV
sv. Tėvo
ypatingas nacninti.
pasiunti iš tokių prakilnių šaltinių, aš
boc Washington v i e po czerau norėt Ų-gi jų gadinti.
nys, Arkivyskupas Cerretti. pasiunčiu pastaruosius jums,
Gibbons, Baltimorės Arkivys tikimąši, tęsfs keletą dienų. D. D.
4
lokiec..." (t. y. prakišote be- ** Nesuskaitomą daugybę sy kupas. Šitas visos Hierarchi Komitete randasi šie asmenys:
J o Ekselencija V. T. Rus- Tasai patarimas, mano nuo kad apsvarstytumele, formuo
lošdami ir tupėkite tylėdami, kių rašėme lietuviškai, kad vi jos susirinkimas bus pirmuti J o Eminencija
mone, yra viršprigimtas pa dami savo pienus.
Kardinolas C. M., D. D.
nes AVashingtonas žino po siems katalikams valia yra niu nuo Trečiojo Pilnojo Su Gibbons, pirmininkas; J o EkPaprastas Komiteto veiki
J o Ekscelencija V. T. Rus šaukimas surinkti mūsų visas
kiek mastas...). Matyt lenko skaityti Šv. Raštas* bet "Nau važiavimo Baltimorėje, 1884 selencija P. J. Muldoon, D. D.,
spėkas
ir
geriausias
mintis,
mas, kaip aš suprantu, tėra
sel, D. D.
norėta pasigirti, kad Amerika jienos'* užsimerkusios burbsi metuose, ir viršminėtas susi Rockfordo,
kad jąs suorganizuoti ir su prisiruošimas prie Hierarchi
111. vyskupas
savotiškai.
Nėra
aklesnio
už
labai brangina daug mastų
KaWikiškij Reikalų Gene vartoti tikėjimo uždegimui Arinkimas nuo šito karto bus pagelbininkas; Jo Ekselencija
jos susirinkimo ir įvykdymas
lenkiško melo, bet tat mums nenorintį matyti, nei kurtesnio laikomas kiekvienais metais. J. Schrembs, D. D., Toledo, ral i s Komitetas.
merikos žmonių širdyse. Šiame jo s nutarimų bei pageidavimų.
Ekselencijos ir Brangus laike pastarasis turi būti prinerupi. Šituos žodžius atkarto už nenorintį girdėti, nei tam Idėja užsimezgė paskutiniame Ohio
vyskupas;
Jo
E kJūsų

Tokiu budu pastarasis busiąs
jome norėdami parodyti, kad sesnio už nenorintį žinoti tie daugelio prelatų susirinkime selencija J . S. Glass, C. M. Vyskupai:
skaitytas Dievo Apveizdai; ši reikalingą įstaiga prašalinisos.
lenkai veidmainingai mums
Iš priežasties Administraty- to Komiteto suorganizavimas, mui keblumų aplamuose Baž
apvaikščioti Kardinolo Gib- D. D. Salt Lake City, Utah
žada meilę ir sutartį, kuo
Tamsuolis yra ne vien tas, bons'o jubilėjų, "kuriame kar vyskupas; J o Ekselencija V. vio Komiteto Tautinės Kata- aš tikiu, pradeda naują ėrą nyčios reikalifose.
met ją žada.
v
kuris savo partijos pažiūrų ne tu dalyvavo ir šv. Tėvo Bene T. Russel, D. D., Charlston, S. iikų Karinės Tarybos susirin-1 mūsų Bažnyčioje. Artimai su
Pienuojant šitą veikimą ga
Kadangi jų vadai i r politi pažįsta, kaip didieji "Naujie dikto XV ypatingas pasiunti C. vyskupas. Komitetas jau kimo, kuris privalo įvykti megsta Hierarchijos organiza lima padaryti keletą " K a t a 
kai tą sutartį siūlo i r nepri- n ų " šalininkai. Bet tamsuolis nys, Arkivyskupas Cerretti. turėjo vieną susirinkimą, ku šią savaitę New Yorke, aš cija, veikdama kartu suderi- likų Reikalų" skyrių. Aš pa
gulmybę žada, tai matyt, jog yra taip-gi tas, kas rašydamas Naująjį sumanymą
prielan rio programas randasi pirmi meldžiu pastarosios narių su ųime, žada, su Dievo pagelba, duodu sekančius, kurie tėra
taip apseina ne iš noro, o išapie katalikų pažiūras, nesi kiai užgyrė Kardinolas Gib- ninko laiške, Kardinolo Gib sirinkti ir-gi atskirai kaip ' Ka didžiausį išsiplėtimą ir išsi sutvarkyti daugiau praktišku,
prievartos. Amerikos lietuviai rūpina patirti kokios jos yra. bons, Arkivyskupas Cerretti bons'o, fvuri.^ negalėjo daly talikiškų Reikalų Generalis vystymą tikėjimo intekmės. negu logišku budu: 1. Apaš
gana smarkiai parodė pasau
Tiesa sako tie, kurie tvirti ir Apaštališkas Delegatas Ar vauti asmeniškai. Šitas svar Komitetas'. Asai negaliu da Jokia Bažnyčia istorijoje, grei tališkas Sostas. 2. Naminės
liui, jog po lenkais būti ne na, kad studijavimas kenkia kivyskupas Bonząno; vėliau bus djokrmentas, beabejo, at lyvauti, bet aš meldžiu vys čiausia, neturėjo panašios pro Misijos. 3. Svetimos misijos.
nori ir nebus. Pasaulio politi socijalizmui. Jeį "Naujienų" pastarasis tapo užgirtag ir šv. kreips į save j.'?čią atydę, kupo Muldoon pavaduoti ma gos išreikšti savo prakilnu 4. Socijalis ir labdaringas
kai, matomai, įtikėjo tam i r redaktorius butų išstudijavęs Tėvo laiške 10 dieną kovo. nes pastarasis aiškiai parodo, ne, užimant pirmininko vietą. mą,, kaip mes padarėme šiame veikimas. 5. Katalikų Univer
lenkams prisiėję mainyti savo katalikystę, tai negalėtų niekų "Šv. Tėvo laiškas," sako kad Katankišivoji Hierarchija Aš
meldžiau
Arkivyskupo momente. Ant jųs, ypatingai. sitetas. 6. Katalikų apšvietą
programą.
rašyti apie ją. Katalikystės Kardinolas G»bbpns, " y r i pil supranta žymias progas, lau-|Hanna pažymėti savo vįeton ant jūsų jaunesnių protų ir aplamai. 7. Katalikų Literatupasilieka ra. 8. Kątalikų^Spauda, 9.-Le- ,
Bet vargas yra iš kitos pu šmeižimas yra vienatinė jiega nas užuojautos; pastarasis už kiančias Katalikų Bažnyčios vyskupą iš tolimų Vakarų. tvirtesnių rankų,
sės Mųs savinasi p. Kolčakas, laikanti lietuvišką socijalizmą tikrins mus, kad Dievas lai šitoje naujoje ,^oįje. Me g ; su Jisai .nurodė vyskupą iila^s.iš priedermė apžrurėtį dirvą ir rgisjątura. 10. Katalikų'Biuras. •
Si beri jos valdžios pirminin Amerikoje. Tiek " K a r d a s , " mins mūsų užmanymus, ir teikiamo Kardinolo programą Salt Lake City, ' kurį aš suplenhoti prakilnų darbą.
11. Finansai. " " «
^
kad
nauja
ėra
prasideda
BažNegalėdamas * pribūti susidžiaugsmingai paskiriau į Adkas, kurį talkininkai linksta tiek "Naujienos" tuomi šmeivisame pilnume.
(Daugiau btts).
/
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Gabrys Lietuvos Politikoje. ŽINIOS Iš LETOS. Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai
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Lietuvos neprij
•pažinimą. Gyvei
ninkais mes
talkininkų Lieti
mybės pripažinf
ma po vokiečh
vokiečių išgavoj
markių, kuriuos
vynės reikalam.4
po talkininkais
jų tik 1 milijom
25 kartus mažu
mes padėtume
kelti maištą pril
turėtume prisipj
tekome nei sąžii
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Taryba vengė
Bet kam Tar?
p. Leonui sudi
ninti Kuriamąjį
mą taip, *kad i
laikina Valstym
ja, apsvarstanti
gančius reikalu*]
Kas bloga, t;
s negalime Tary
vadinti nuopeln
suprantame, ka
reikalais nei
negali išbūti n<
das.

Lietuviai socijalistai
ir šviesa.

Lietuva, Lenkai ir

Taryba nusilj
partijos ir soči,
vimams. Tiedvi
mačiusios, kad
beveik 2 trečda
demokratų, nen(
ni krikščionys
daryti] Lietuvol
rikscioniskoji
vos parlamento |
norėjo partijinė
laiku, o matė,
^antara ir soči;
kels, jei išri]
masis Seimas
ninti f Valstybe

i

J*

Kaltinti Tar :
si leidimą dvieml
linkusiom parti (
vien ką kaltinti
Lietuvos už nei
jinės kovos tai:
pirmutinis užda|
rūpinti Lietuv<
bę.
Jei'dabar kr ii
kratai duotųsi
Gabrio šauksnu
h} labai grąžau J
seniai' padaryt*
naudos.
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AMER. KATALIKU HIERARCHIJOS VEIKIMAI.
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Kas susidės!
Krikščionys
kaipo tokie su
susidės, nes n<
politikos dėsnii]
noje partijoje
Ne vienas asm
pinigo ir valdi
ščionių
kopeč
prie p. Gabrio.
Daugelis nsm<
tijų yra tos pi
minties kaip j |
Gabrys, netikėk
ščioniją apsimel
nuo radikalių p
darys ir kiti j |
n ės. Galima tik
mobilizuos kar
prieš dabartinę
Karjeristų y;
vių. Meni caro
navo kaipo šni
po Lietuvos mi
jome, nors nemj
Pi

•-

1

Buvusius cai|
šus dabar turi
draugaudamas
rys gal kada n<i
sins, kad vienas
paskirtų minist|
vo caro šnipu,
šalininkai t u o |
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Penktadienis, birželis 20, 1919
GABRYS LIETUVOS
POLITIKOJE.
(Tąsa nuo 2 pusi.).

DRAUGAS

"J, GABRIO LAIŠKAS V.
KAPSUKUI."

vos karalius ir jįjį niekeno neį
galiotą kvietė priimti Lietuvos
karūną. Kuomet, kaip esu gir
dėjęs, pats J. Gabrys dalyva
vo aptarime konvencijos Lietu
vos su Vokietija. Aš manau,
kad K. Pakštas, sugrįžęs Ame
rikon, ir tiesiai iš Lietuvos, tad
daug dalykų indomesnių papa
sakos.
J. D.

" L i e t u v a " (Kaune) N. 43 —
kovo 1 d. 1919 m.
Lietuvos neprigulmybės pri
pažinimą. Gyvendami po talki- Bolševikų laikraštis "Komu
• ninkais mes neišgavome iš n i s t a s " N. 23 paskelbia J.
talkininkų Lietuvos neprigul Gabrio laišką, rašyta lapkri
mybės pripažinimo. Gyvenda čio 5 d. 1918 m. V. Kapsukui,
ma po vokiečiais Taryba iš dabartiniam rusų bolševikų
vokiečių išgavo 100 milijonų atsiųstam
valdžios
galvai
GABRYS EINA PRIEŠ
markių, kuriuos sunaudojo tė Vilniuje^ Štai tasai indomus do
SMETONĄ.
vynės reikalams. Gyvendami kumentas:
po talkininkais mes gavome iš
Gerbiamasai Tamsta J Nau
Atviras Laiškas.
jų tik 1 milijoną dolierių, t. y.
dodamasis proga, kurią man
25 kartus mažiau. Jei dabar suteikia V. Beržyne, Jūsų Jo Malonei
Antanui Smetonai,
mes padėtume p. Gabriui pa pasiuntinis
Berne,
siunčiu
Lietuvos Valstybės
kelti maištą prieš Tarybą, tai Tamstai keletą žinių.
Tarybos pirmininkui.
turėtume prisipažinti, kad ne
Pirm mėnesio turėjom čio
tekome nei sąžinės nei gėdos. nai konferenciją su Lietuvos Tamista,
Atsimeni tuos sunkius me
Tarvbos
*
*
šulais":
Smetona,
Taryba vengė partijų kovos.
tus, kuomet mūsų Tauta, vie
Yču ir keletą kitų "buržujų", nam jungui nukritus, pateko
Bet kam Taryba leido p-nui buvo taipgi keli (3) Amerikos
p. Leonui sudrožti ir suplo delegatai. Iš tos konferencijos kitan dar sunkesniam Lietu
ninti Kuriamąjį Lietuvos sei paaiškėjo, kad Lietuvos liki va prispausta vaitojo, o balso
jos nieks negirdėjo, nes ji bu
mą taip, 'kad iš jo išeitų tik mo mes jokiu būdu negalime
vo atskirta nuo viso pasaulio
laikina Valstvbės Konferenei- palikti dabartinės
Tarybos
plieno ir ugnies siena. Neyiens
rankose.
Prie
ko
jie
privės
ja, apsvarstanti paprastus bė
lengvatikis manė, kad mūsų
mūsų
šalį!
Jokiu
būdu
negali
gančius reikalus!
tauta žus karės ugnies viesu
ma daleisti, kad 20 vyrų ar,
Kas bloga, tai bloga. Mes
lo j , o jos likučiai paskęs sve
geriau sakant, keli demagogai
* negalime Tarybos klaidų pa
«
a la Yčas, spręstų visos šalies timtaučių juroj.
vadinti nuopelnais. Bet mes
Šioj sunkioj mūsų tėvynei
likimą kviesdami karalių ir
suprantame, kad dabartiniais
tolimuos
laisvos
t. t. Aš turėjau smarkų kon valandoj,
reikalais nei vienas žmogus
fliktą su jais per konf. dėlei to, Šveicarijos kalnuos susispietė
negali išbūti neipuolęs j klai kad protestavau prieš uzurpa- aplink mane būrelis Lietuvos
das.
ciją žmonių teisių, aš reika sūnų. Mes pakelėm balsą pri
Taryba nusileido Santaros lavau sušaukimo seimo visuot., spaustos, nuvargintos tėvynės
partijos ir socijalistų reikala lyg. tiesiu ir t.t. balsavimu, apginimui, mes paskelbėm pa
vimams. Tiedvi partijos, pa kuris vienas tegalės nuspręsti sauliui jos vargus.
Mano rupesniu Tamsta ir
mačiusios, kad Lietuva išrinko Lietuvos likimą. Žinoma, mū
beveik 2 trečdaliu krikščioniu sų nauji " a u t o k r a t a i " nieko keli kiti Lietuviai vargais, ne
demokratų, nenorėjo, kad vie nenorėjo girdėti. Bet aš ti galais tapo atkviesti Lausani krikščiom's demokratai su- kiuosi galas jų artinasi: vo nės ITT, Tautų kongresan
darvtu Lietuvos konstitucija. kiečių kariuomenė, po kurių (1916 m.), kur pirmą kartą
Krikščioniškoji pirmojo Lietu globa jie yra, turės greit ap tapo paskelbtas pasauliui ovos parlamento dauguma ne leisti Lietuvą, tai tuomet mes balsis nepriklausomos Lietu
vos. Man kalbinant pasisekė
norėjo partijinės kovos šiuomi sugrįžę padarysim tvarką.
jus sukviesti (sakau sukvies
laiku, o matė, kad p. Leono
Miela man butų labai ineiti ti ne išrinkti) Vilniuje rugsėjo
s a n t a r a ir socijalistai tą kova
su T a m ? t a l nuolatinį kontak konferencija
(1917 m.), kur
•kels, jei išrinktasis Steigia
tą per p. Berzynį.
tapo išrinkta ir vokiečių oku
masis Seimas nesiduos suplo
Priimki, Tamsta, draugiš pacijos valdžios patvirtinta
ninti i Valstvbės Konfefenciką mano pasveikinimą.
Taryba, kurios pirmininku ta
J. Gabrys. pai paskirtas Tamista.
Kaltinti Tarybą už šitą nu
Atsimeni Tamista kokiomis
Indomu atrodo p. J. Gab
sileidimą dviem į peštynes pa
linkusiom partijom yra tai vis rys su tuo laišku, kuomet žmo sąlygomis Taryba tapo pripa
Berno
konferencijoj
vien ką kaltinti du trečdaliu gus prisimeni tas "augštesnes žinta
(1917 m.) " b r a n d u o l i u " bu
Lietuvos už nenorėjimą parti sferas", kurios dėlei jis mus
simos Lietuvos valdžios; ne
jinės kovos tais laikais, kada (t.y. A. L. T. delegatus)
viena tų sąlygų Tarybos neta
pirmutinis uždavinys buvo ap smerkė savo " r a p o r t e " , į ame
po išpildyta. Tamista, kaipo
rūpinti Lietuvos neprigulmy- rikiečius; kuomet žinai, kad
jis vedė konšachtą kaip tik su Tarybos pirmininkas, ir pati
be.
vokiečiais po slapyvarde von Taryba nesugebėjot tinkamai
Jei dabar krikščionys demo
Kaufer ir vokiečiams labai išpildyti ant jūsų uždėtą už
kratai duotųsi i šs i naudot i p.
rūpėjo, kad jis butų geruoju su duotį; jus prasikaltote prieš
Gabrio šauksmams, tai netek
Taryba, kuri buvo pasmerkta tautą; jus sulaužėte demokra
tų labai gražaus nuopelno, ne
(Ludendorffo tam tikru slap tizmo principus, jus patys, ne
seniai padaryto tėvynei ant
tu įsakymu) išvaikyti, kuomet būdami tautos išrinkti, drįso
naudos.
žinai, kad p. J . Gabrys turėjo te pasisavinti tautos suveresavo kitą kandidatą į Lietu- nybę; jus tautos nepasiklausę
Kas susidės su Gabriu.
drįsote rišti, spręsti visos tau
Krikščionys
demokratai
tos likimą, sauvaliai ją skelb
kaipo tokie su p. Gabriu ne griaudami Tarybą ir Prezi dami monarchija ir Lietuvos
susidės, nes neatsisakys savo dento garbę su visa Lietuvos karaliaus sostą sauvaliai siū
politikos dėsnių. Bet kiekvie tvarka. Bet mes žinome, kad p. lydami vokiškam kunigaikščiui
noje partijoje yra karjeristų. Smetona niekuomet nebūtų da Urach'ui (11 liepos, 1918 m.)
Xe vienas asmuo, kuris prie ręs šnipo-ministru, jei butų tu Jus buvote sutikę padaryti su
pinigo ir valdžios lipo krik rėjęs nors mažiausią įtarimą. Vokietija, senojo rėžimo, kon
ščionių
kopėčiomis,
teiksis Prezidentas ministrus renka be vencijas, sutartis (kariška,
prie p. Gabrio.
stebuklingos Dievo pagelbos, muito, kelių ir pinigų), kurios
Daugelis asmenų iš kitų par nestebėtina, kad gali ir apsi butų visiškai sunaikinę Lie
tijų yra tos pačios rūšies ir rikti. Jei butų žinojęs, pirma tuvos nepriklausomybę.
minties kaip jisai. Kaip p. laiko prezidentas tokiam butų
Jus kiek vėliau, karei pasi
Gabrys, netikėdamas į krik antausį davęs, o ne ministro baigus ir sąlygom prieš tai
ščioniją apsimeta jos apginėju portfelį.
persimainius, nesušaukėt Stei
nuo radikalių partijų, taip pa
Dar kitokių purvų gali iš- giamojo Seimo, idant jo randarys ir kiti jo plauko žmo kniebti iš muši} gyvenimo su- kosna sudėti Lietuvos likimą,
nės. Galima tikėtis, kad susi- gabųs intrigantai. Bet mes nes bijojot stoti rusčion tikrų
akyvaizmobilizuos karjeristų krūvos žiūrėkime ko tėvynei reikia. tautos išrinktinių
Ištvirkusioji Rusijos mokykla don. J u s nesugebėjot apginti
prieš dabartinę valdžią.
Karjeristų y r a tarp lietu prinešė purvo į mųs inteligen Lietuvos ribas nuo jos priešų
vių. Vieni caro laikais jam tar tiją tiek daug, kad dar dauge rusų — bolševikų ir lenkų ir,
atsiradus,
navo kaipo šnipai, paskui ta liui metų jo išteksime, kol vi pirmam pavojui
po Lietuvos ministrais. Girdė są išvežšime iš savo namų. Jei Tamista su visa savo šeimyna
ne tas mokyklų nesąžiningu ir* artimiausiais draugais ir
jome, nors nematėme.
mas, neturėtume tiek santai patarėjais^ p.p. Yču ir Valde
Purvai.
kos ir tvarkos ardytojų, kiek maru, išbėgot užsienin ir tik
pavojui praėjus, Lietuvos jau
Buvusius caro šnipų sąra jų yra dabar.
Didžiausia tautos nelaimė nimui atstačius savo krutinę
šus dabar turi bolševikai. Bedrangaudamas su jais p. Gab yra ta, kad nedorų asmenų prieš priešą, Tamista triumfaLietuvon
ir
rys gal kada nors dar apgar yra perdaug. Pirma įgykime liai pagrįžai
sins, kad vienas iš p. Smetonos ueprigulmybę tautai, o paskui sauvaliai pasiskelbei Lietuvos
paskirtų ministrų kitados bu sutvarkykime mokyklas, kad respublikos prezidentu.
Kokią teisę Tamista ir Ta
vo caro šnipu. P. Gabrys ir jo tautos šviesuoliai išeitų po^
ryba turite uzurpuoti sau Seigalininkai
tuomi
naudosis, draugiai ir dori.
—
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I "RAMYBE JUMS" I
Kainos:
Audeklo apdarais kaina $2.00
Avies kailio apdar. kaina $2.50
Morocco minkšti kaina $3.50

Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

Nauja nepaprasta Maldaknyge
• Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis

Maldaknygė turi net 958 puslapius,
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad
spausdinta ant labai plonos popieros.

Užsakymus siųskite šitų adresu:
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st
Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą

3&

•P

y

THE ATLANTIC C0AL C0MPANY Incorporated
turi 297 stockholderius savo kasykloj New Geneva Fayette Co., Pa. D augumą iš šitų 297 yra jūsų tautiečiai, o gal ir draugai ar giminės,
Šitie žmonės iš kurių dauguma yra mainieriai su daug metų savo prity rimo, gerai peržiurėjo šitą propoziciją ir rado, kad jų indėti pinigai
yra saugus ir nesigaili pirkę šėrus.
" "•'-»#•** xtyį&$iįf0(Ę&0l
Jeigu mūsų anglių kasykla buvo gera jiems, be abejonės, kad ji gali būti gera ir Jums taippat. Jeigu turi pinigų, tai nelauk ilgai,
bet tuojaus indėk į šią kompaniją, o atneš tau pelną.
Mes turime Jums'gerą propoziciją kuri jums patiks be abejonės. Mes turime geras anglis. Jos yra visiems žinomos Pittsburgho
gįsla anglių nuo septynių iki dešimts pėdų augščio. Anglis yra labai švarios ir nėra abejonės, kad iš jų bus pelnas. Mūsų kasykla yra ant
Monangahella geležinkelio kuri sujungia Pennsylvania su Ne\v York Central linijomis.
Mes rekomenduojame kiekvienam kuris dar nėra vienas iš mušu 297 šėrininkų, kad paliktų vienu ir prisirašytų prie mūsų korpo
racijos. Mūsų šėrai jau beveik visi yra išparduoti taigi turėsite veikti greitai, nes kitaip bus per vėlai.
•

ičonais yra vardai mūsų 297 šėrininkų:
Miko Lcngycl
Louis F e k e t e
J o h n Mt'stcr
Steven K i s s
FJizabcth <>>/>
P e t e r Nagry
John Harapko
Charles H a r a p k o
Tlolui l>oho8
I .orine/. K u p c c z
Charles W. Soyka
Charles Meszak
Stefe Vineze
l*eter Chesko
Mike Muilina
Joe

lliiil* r

Morton F n l o p
Mary Turjnnieza
S t e v e Matyos
J a e o b Novnk
Andy Y e n y k e
N i e k Cindrieh
F.mery Lašalo
S t e v e Soos
W. H. 1 ledy
C. C. Goss
H. R. Normali
Fretl K a m i n s k y
T. O. Arnistroiifc
Dorothy Fultoii
K. D. Fultoii
l>oiial<l Fulloii
J o h n VYaIlaee 1'iiKon
liiiey F u l t o n
John Rihar
Charles S i m o n
Aiul.v Kiliai'
Steve R i h a r
Toni Vanik
Steve Kzenian
S a m Spisak
J o e Tvaniezky
Joc Pozega
Silvester Ix*tky
lAHliS

Olil.l/U

Prank Hachevar
Ton y Draga r
J o h n Revo
Louis Cvelbar

George P e t t y
Andy Kotrooo
J o h n Szahadish
P a u l i n e SzabadJsh
Mike Krivenko
Steve H a l e h i n
Martin H a n e h a k
Jos. P . P a a l
Emcr.v K l u g
A l e i Dely
F r a n k Zahradnik
Steve K o m e r
Luką Krondic
T o m a Soie
J o h n Steoklacic
Charles Glemba
John Princo
G«*orge Studor
J o c Turkai y
Prank Taufer
Frank Baro
Anton Stutoff
Frank Steklacic
Anton Korcek
Joc Tcnturich
J o h n Poliu
J o e Tx>fesany
Atillo Saiiterelll
Alberto P a c e
Dudiey F l e e . Mach. Co.
\V. E . D u d l e y
E. T N o r t o n
Joe Yerman
Miohael K o z m ą
Auna K o z m ą
S a m Gayrios
George K o z m ą
P a u l Bisko
J o h n Hogdan
Anton Raehany
Andy Drobnio
J o h n Modie
John Novak
Jos. Okioky
Louis IV lak
Mat Silioh
Jotui Hrubik
Matej R u d i n
Ivaną Deblvc

J o h n Vargą
Josoph KaUsh
Frank Pelan
Lukach Wasyl
Melly Ordoch
Andro B a l a s
Mary B a l a s
Mteliael Budipsky
Anton Zbasnik
Antonio N i c h i n
J a m e s Caruso
John llorhat
F r a n k Majcek
George Glemba
Frank Svoto
Tony Zeler
Frank Zolimich
Mat P r o s t a v e e
Pcto Buckovich
Tony Tursteli
Mary Svoto
Fclix Hudarl
Mike P e t a k
J o h n Sovjak
Poto Rusonko
Mike C d e r m a n
Terezia l ' d e r m a n
l.oi'inez P o l a r c
Marton Beloin
liorencz Krajncz
Ivaną P e t r o v i c h
Gaspar P e t r o v i c h
Anton Tursich
Mat Strazisar
F r a n k Yordan
J o h n Lindic
F r a n k Liuk
Anton W e l i k a n y e
J o h a n u Kol n-h
Martin R e p a n
A d a m Kvasnica
John Danihcl
Andy M. B e l ą
Martin M. B o b k a
Martin Zofko
Daniel Onoszko
George YVatunya
Anton Wozell
F r a n e i s e a Bizjak
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J o h n Bizjak
Joe Konehan
Steve Szokolovieh
J o h n Bahinccz
Mat Buda y
Steve R a d u l
Andy Gurjel
J o h n Szinkovich
Miklos Varju
Mike K u p c c z
M. Mitrisin
Adam Pajska
J o h n Androsec
Grego Szoitan
Alex Szabo
CJeorge Gellen
Miko E v a n o v i o h
Anton W e s n y a k
N i k o l a Bodokovieh
.loseph Knsztra
George Kubovcik
Stove Gurjel
Mary Gurjel
Steve M a i t o s
Paul Žemiška
A n n a Zamiska
Tom Zamiska
Anton S a m s a
Mat i ja N e m e c
Frank Dime
P a v e l Danihel
Mary D a n i h e l
J o h n Sztanislaw
J o e Serjak
Mclieio Ogonio
Stefano Tedeseo
George Vidakovioh
Vineenzo J a c o p c t t o
Frank Jacopctto
Milo E v a n o v i o h
Martin B e l a k '
Mike B u z a s
J o h n Bojarka
Miko Biszkup
P e t e r Grubelnik
Anton Katioh
Joe Kinkala
Rudolf Miglieh
Frank Klitchck

Anton Klitchck
Joe Ferch
Peter Miglfch
Mate Lupau
Leo H a m u l j a k
Joe Hupka
J o e Mavlak
S a m Pasnik
Luką P e r k o v i c h
Zenko R e d e l j a
Josoph Chihlin
Mat H a r t m a n
Tony R u p r e t
Anton Y u r a c h
J o h n Kopnik
Lad. P a p p
Steve Bocsi
Gergcly Szabo
Augusta P e t r e l a
Matej B o g o v i c b
Pietro Natalisi
l'i'han Kussell
Mike Kussell
F e l i x Baribeau
Josoph H a n o s a k
Louis M. Martin
Maz W. Steiner
Eliją H o v a n e t
George Vukovioh
1
' Anton Gurach
Louis Hribar
P c t e Grubelnylk
George Kocsnyik
Frank Duimovich
Martin Valio
Martin Valcnt
Mat P a j n i c h
Ignacz Stlplosek
Joe Popivchak
Mike P o p i v e h a k
Vladislaw R u d z i e n s k y
Mike H a r a s c h a k
Frank Berta mini
Nikola Yramus
A. P o d o l a n
J. Snicer
J. Stanislav
Chas. H. K o m l o s y
E . W. Hoffman

Adresuokite visus laiškus sekančiai

The Atlantic Coal Gompany Inc.,

2 0 3 Union Bank BIdg,
Cor. Wood & Fourth Ave., Pittsburgh, Pa.

*'**fl(Įį Springer Advertising Agency, H o u s e BIdg., Pittsburgh, Pa.

giamojo Seimo-teises? Negana
to, kokią teisę Tamista turėjai
užtraukti ant Lietuvos šimto
milijonų paskolą pas vokiečius
ir tai sąlygom priešingom ir
pragaištingom Lietuvos gyvy
bei ir jos ateičiai.
Tamista ir Taryba nesuge
bėjote apginti Vilnių ir Gar
diną nuo lenkų. Ar supranta
te jus, kad tuomi pastatėte <di:
deliausiame pavojuje Lietuvos
nepriklausomybę? Vietoj stip
rinti ir skubiai organizuoti
mūsų kariuomenę, jus ją už
krėtėt savo partyvumais, o
gabiausius karininkus organi
zatorius dėlei partyvumų prašalinot. Ar nematote, kad
jus tuomi vedate mūsų tėvynę
prie pražūties?
Ar žinai Tamista, delko
Lietuvos nepriklausomybės ne
pripažįsta Ententės valstijos ir
delko Jūsų atstovų: Valdema
ro ir Yčo neįsileidžia į Taikos
konferenciją?
Dėlto, kad Tamista, visa
Taryba ir patys jūsų paskir
tieji atstovai, nebūdami tau
tos išrinktiniais, o vokiečių
paskirti, »susikompromitavo te
su* jais įvairiomis derybomis,
pragaištingomis Lietuvai. Kol

Lietuva
neturės tikros val
džios, kilusios iš Steigiamojo
Seimo ir atsakomingos prieš
ją, mes negalime tikėtie.s Lie
tuvos nepriklausomybės pri
pažinimo ir į Taikos konferen
ciją patekimo. Reikia skubėti,
laiko maža telieka. Mūsų li
kimas bus išrištas be mūsų.
Tamista ii Taryba, uzurpuo
dami ir pasityčiodami iš tau
tos teisių, netekote joje visiš
kai pasitikėjimo; jus privalo
te pasitraukti, tuojaus sušauk
ti Steigiamąjį Seimą ir jo
rankosna sudėti Lietuvos liki
mą.
Taigi, dėlei
augščiausiojo
mūsų tautos troškimo atsiekimo šiame didei kritiškame
momente aš esmi įgaliotas
kreipties įTamistą šiuomi raštu
vardan Aukščiausios Lietuvių
Tarybos ir Tautos sąjungos,
nesenai susitvėrusios Lietuvoj,
reikalaudamas kuogreičiausiai
Steigiamojo Seimo sušaukimo
visuotiniu, lygiu tiesiu ir slap
tu "balsavimu. Jeigu rinkimai
į Steig. Seimą nebus paskelbti
pirm pabaigos gegužio men.,
tai šiedvi organizaciji neatsa
kys prieš tautą už pasekmes.
J. Gabrys.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
9 Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabrikoi ir siap visokie
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini drangai

PAIN-EXPELLER
Jau auvirš penkiosdešimtys metu
kaip eita pluki gyduole yra vartuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatizmo,
skausmu krutinėję, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, atremt die
gimą, šalčio ir kosulio.

Neapalgauk pirkdama, pigina vaistus didelėse bonkoee. Reik***)* « « * • • ? " ; , S ^ ^ L F Į f t S
Pata^Kpeller, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant bakaiuko. SSeental ir «5 centai ui,
bonkute. Gaunamos visos* aptiekoae, ar tiesiog ls labortorljoe.
^
m
9

P. AD. RICHTBR A CO., 74—80 W«thlngton St, New Vorfc, N. Y. >
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Lietuviai Bridgeportiečiai ir kiti visi, kurie atsilankysite
ant Bridgeporto neužmirškite užeiti į

LIETUVIŲ DARBIN1KŲ SĄJUNGOS
KRAUTUVĘ
901 West 33rd St,
Tenai galėsite dienraštį " D r a u g ą " pasiskaityti, paduoti į
jį pagarsinimų, paieškojimų. Galėsite įduoti " Ę r a u g o " spau
stuvei įvairių darbų, kaip: plakatų, tikietų ir kitokius dalykus
padirbti ir knygų nusipirkti.
Tenai galėsite įvairius krasos reikalus atlikti.
Jei busite sušilę, ar ištroškę galėsite atsivėdinti vės'iais,
skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše.
Patarnavimas mandagus.

"1
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
APIE

KŪDIKĖLI JĖZŲ
(Tąsa-.
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jų mirtį, o kiek išmiršta nuo
tos ligos paprastų darbo žmo
nelių.. ta 5 niekas neskelbia—tai
Praslinkus Į*. R. Kryžiaus jau paprastas dalykas. Lietu
savaitei, patėmyta, kad mū vos valdžia susirūpinusi tos li
sų katalikiškoji visuomenė, gos apsireiškimu, griebėsi ga
visuomet
atjaučia
geriems na aštrių sanitarių priemonių
darbams. Užgirdę apie sutvė ją sustabdyti ir sumažinti, ir
rimą tos taip naudingos mūsų žinoma, kad už tai Lietuvos
lietuvių tarpe organizacijos, valdžią tik pagirt tėra galima.
kurios pageidaujama
buvo O ką mes turėtume daryli
jau nuo senai, rimtesni ir ap- kuomi mes galime prieš tąją
šviestesni lietuvių kolionijų Lietuvos žmonių nelaimę ko
vyrai ir motrys su mergaitė voti!
mis tuojaus griebėsi darbo, |
Galime kovoti ir mes. Gali
darbo, kurio dėlei kiekvienas
turėtų
pasišvęsti, bei dėti me ir privalome. Svarbių-svar[biausias dalykas, tai valgis.
savo auką.
Negelbės jokie valdžios saniK ai kuriose kolionijose bu tariai parėdymai, jeigu Lietu
vo dirbta ne ant juoko. Su
vos žmoneliai neturės ko val
rinkta daug visokių daiktų.
gyti. Išbadėjusius žmones bil<
Pritraukta prie organizacijos
kokia epidemija pjauja, kaip
daug žmonių užsimokant me
tine dolierio mokesnį ir daug dalgis žolę.

LIET. RAUD. KRYŽIUS.

Tiesa. Žemiau jų tesėsi melsvos jūrės, kurios toli, toli,
rodėsi jungiasi su dangum. Ant jų paviršiaus plačiai spin
dėjo ir mirgėjo aukso siūleliai nuo nykstančių, nusileidžianėios saulės spindulių, tai vėl rodėsi dygsta ir auga iš jų auk
so kalnai. O. tai bangos, į kurias atsimuša pažaro šviesa.
Kiek visame tame gražumo! -.
" J a u aš sena, daug pagyvenau," atsakė močiutė; " j a u
daug prisižiūrėjau į tas sinbuojanėias, niekada neniiMraniinanėias bangas. Mačiau, kaip siūbavo mažus luotelius, link
sniai aplinkui žaizdamos, bet mačiau ir kaip jos rijo didžiu
lius laivus, drauge su žmonėmis. Graži ramių jūrių muzika,
bet baisus ir žiaurus jos įtūžusios kriokimas. Ai, vaikeli, aš
myliu tuos žodžius—ir nebus ten daugiau jūrių—-jie yra man
tikrai maloni muzika.
" A r g i jūrės taip žiaurios y r a ? " tarė vaikas. ' 4 Na tik ir
aš mačiau audrų taippat, bet niekada nemačiau laivų sudu
žimo. Nes jei laivai prie jūrių tinkamai pritaikinti, o žmo
nės yra vikrus, tai bangos ne ką gali padaryti, tiktai bent
kitų reikalų
pasupti, kaip supa lopšelyje, arba sūpuoklėse.'
kuriojs

nuveikta.

kolionijo»

mezga

Kai-

Visngcriausiar.

prieš ligas

pnii-

a t s i s p y r i m o jvjiukls ir v a i d i n s
"Vaikeli—atsakė senutė—kaip mažu dar tu žinai, tvir
čiausias, didžiausias laivas nevisuomet pajiegia atsistengti eekas ir sweatherius Lietuvos yra tai geras, Sotus, stiprinan

prieš nuožmias bangas. Aš mačiau daug sudužimų. Vieną
regėjau ant Šv. (Jvenelfo Uolos, kuris keturias valandas gy
nėsi ir žuvo. Tai yra liūdnas pasako j imas.''
44
Ne, močiutė; aš jau augu; greit busiu vyras; o aš dar
nieko nežinau, išskyrus tai ko vienuoliai mane išmokino.
Papasakok man apie laivų sudužimą."
44
Naktis, kurioje gimei, buvo tamsi ir šalta," tarė močiu
44
tė, buvo tai prieš pačias Kūčias. Visa, dieną snigo, šiaurys
vėjas baisiai putė. Ant šios uolos su didžiu vargu galima
buvo išstovėt kokią nuimtą arba dvi. Dėlei to baisaus vėjo
visą savaitę niekas nedrįso sėsti j laivus. Apie vidurnaktį
žmogus, kuris ėjo išklausyti naktinių Mišių, pamatė laivo
šviesas, o po to greitai įžiūrėjo ir tamsų laivą. Drąsiausi ir
vikriausi, tarp kurių buvo ir tavo tėvas, leidosi i jūres gel
bėti žmonių, bet nei vieno nepajiegė išgelbėti. Iš ryto rado
daugybę lavonų ir įvairių daiktų, išmestą vandens ant kranto.
Tavo motina buvo marinama. Išgirdus apie sudužimą laivo,
prašė Tėvo Benedikto, kad tave pakrikštytų K ris topo ru, pa
sitikėdama, kad kada nors padarysi tokį darbą, kuris duos
tau tikrą teisę jį nešioti."
" K ą - g i reiškia tas žodis, močiutė f"
44
Kristaus nešiotojas. Šv. Kristoporas tarnavo Dievui,
kilnodamas žmones per upę, nors jis buvo daug stipresnis, ne
gu kokis kitas žmogus. Vieną kartą j i s turėjo, laimę nešti
švenč. Kūdikėlį Jėzų pei upę tamsioje, audringoje naktyje,
kada išrodė tiesiog negalimas daiktas pereiti upę. Kas yra
Kristoporas tas privalo visuomet savo širdyje Viešpatį Jėįų
nešiotis."
" A š trokščiau pamatyti Kūdikėlį Jėzų," tarė vaikas. "Ką
manai, kad aš susirasčiau gilią upę ir nuėjęs stovėčiau tenai,
Jis gal ateitų ir paprašytų manęs."
44
Ne, vaikeli," atsakė močiutė. " š v . Kristoporas troško
tarnauti galingiausiam Viešpačiui. Kiek laiko j i s tarnavo pa
sauliui ir velniui; paskui išgirdęs, kad Jėzus yra viešpačių
Viešpats ir karalių Karalius, troško jam tarnauti. Tada jis
užklausė vieno seno vienuolio (tyruolio), kaip j i s galėtų rasti
Jėzų, kad jam tarnautų. Dievo tarnas atsakė jam, kad mes
tarnaujame Jėzui, tarnaudami pavargėliams ir silpniems."
4
*Aš padėsiu silpniems," tarė Kristoforas, " A š iššluosiu kasdien seno Jansono grinčią, jei man pavelysite, pirmiau
padaręs viską, kas tiktai reikia, jums. Aš padarysiu daugiau,
parėjęs į v'yrus. Aš išeisiu,/susirasiu vargšų ir ligonių ir pa
dėsiu jiems."
"Dievas nori, kad padėtume tiems, kurie arti mųs yra;
Jis nedaugelį pašaukia apleist savo kampelį ir eiti ieškoti
naujų sunkybių. Bet aš nvabejoju, kad Dievas suras būdą
parodyti tau, kokiu keliu turėtum e i t i . "

kareiviams, kitos siuva marš
kinius ir visos abelnai taiso
savo dalelę Lietuvoj esantiems nuvargusiems broliams.
Kitose vietose lietuvės mote
rys vaikščioja po lieHuvių biz
nierius ir renka valgomuosi'is
daiktus blešinėse.
Tuomtarpu L. Baud. Kry
žiaus sekcija prie Tautos
Fondo organizuojąs ' tvirtyn.
•Saugesniam reikalų vedimui
centro iždininkė, p-lė Vaškevičiutė, sudėjo 5,000 dol.
kauciją ir, jeigu butų reika
las, tai galės tą kauciją pa
kelti, vienok L. Ii. K. centras
nemano laikyt surinktus pini
gus, bet tuojaus juos panau
doti Lietuvos reikalams. Taip
gi pakviesti iždo globėjai:
gerb. kun. Kemėšis ir p. J.
Grajauskas.
Sumanyta tuojaus nupirkti
medikamentų Lietuvos kariš
kiems daktarams už o'.OOO dol.,
kuriuos kun. Žilius važiuoda
mas Paryžiun žada pasiimti ir
perduoti Lietuvos
v.vužmi.
Apart to yra proponuojama
siųsti 10 lietuvaičių nursių,
kuriomis algos užtikrinimas ir
kelionė atsieis apie 3,000 dol.
Lietuvaitės
bus siunčiamos
vien prigelbėti
daktarams
slauguti ligonius, kuriu šiuo
laiku Lietuvoje labai daug yra.

tis valgis.
PAVALGYDINKIME LIE
TUVOS ŽMONES, O J I E
BUS NUO LIGŲ P E R P U S
J A U APSAUGOTI! Reikia
Lietuvai siųst vaistų, drabu
žių, bet visulabiausiai ir kogreičiausiai jai įeikalingas yra
maistas. Jeigu mes priimsime
žmogų nuogą ir alkaną, ir
prieš jį padėsime marškinius
ir duonos gabalą, tai jisai
griebs šmotą duonos į rankas
ir valgys, o jau užvalgęs vilk
sis marškiniais. Taip ir su lie
tuviais vra. Jiems viskas vra
reikalinga, bet reikalingiausias
yra maistas.
Amorikos lietuviai senai gal
vojome, svarstėme, kaip Lietu
vą sušelpti. Nevienas jau po
keletą ir net po keliolika do
lierių, dešimtimis, o kitas ir
šimtinę Llątuvai sušelpti per
vieną ar kitą, fondą paklojo ir,
žinoma, labai gerai pasielgė
taip darydamas.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
bet-gi visus kitus pralenkė sa
vo darbu, dėlto kad jinai sura
do budus, kurių pagelba GA
LIMA YRA TUOJAUS SIŲ
S T I MAISTĄ I L I E T U V A
SAV1ŠKIEMS. Lietuvių Pre
kybos Bendrovė sudaro tam
tikrus pakus-siuntinius apie 85
svarus, kuriuos pasiunčia į
Taipgi ryšiai tarpe Lietu Lietuvą tam, kam tik nori.
vos ir L. Kaikl. Kryžiaus yVienas žmogus gali siųsti
ra jau beveik užmegzti ir da
vienam Lietuvoje giminaičiui,
bar
reikėtų
susitvėrusiam^
asmeniui vieną suntinį ar pa
skyriams sukrusti, neatidėlio
ką, kaipo dovaną. Ant pardajant siųsti surinktus drabu
vimo-gi Amerikos valdžia sių
žius
ir
pinigus
centran.
Šituos
U.
sti neleidžia. Lietuvos Preky
kaip
galėdami
skubinsbne
pa
Praėjo kelios savaitės. Kristoporas skaitė Šv. Jono žo
bos Bendrovė sudaro siunti
siųsti
Lietuvon.
džius savo močiutei taip tankiai, kad juos jau atmintinai ži
nius ir gauna iš Suvienytų
Visi
lietuviai
pradėkime
nojo. Dabar jau juodu pradėjo skaityti Šv. Mato evangeliją.
Valstijų valdžios leidimą ir
Iš jos Kristoporas įsidėmėjo ypač šiuos žodžius: " K ą tiktai darbą. Veikite, kas kaip iš
nuvežusi į Lietuvą tą paką su
padarysite vienam iš tų mažiausiu mano brolių, man busite galite, kas auka, kas darbu
85 svarais maisto induoda
padarę.''
.
dėkitės
prie
palengvinimo
Dažnai, gulėdama* ant uolinio kranto, jis mąstė apie šv. naštos mųs brolių Lietuvoje. adresatui, o už tą paką ir sa
vo patarnavimą ima nuo siun
Kristoporą ir Dieviškąjį Kūdikėlį, ar dar dažniau mąstė apiej
L. R. K. Sekretorius, v
tėjo tiktai po $25.00.
dangų, kur jau daugiau jūrių nebus. Jį tėvas auklėjo taip,
456
Grand
S
t
,
kad jis mylėtų jūres, laikytų jąs savo geradėju ir prieteliu, ku
Užtikrinimui to, kad tokie
Brooklyn, N. Y.
ris du<xla pragyvenimą jo tėvui ir viso kaimo žvejams.
pakai bus tikrai pristatyti ad
Labai smarkiai jis dabar ilgėjosi atlikti darbą, panašų jo
Prekybos
globėjui, šv. Kristoporui. Ką jis padėjo savo močiutei ir gel PAPENĖKIME ALKANUS. resatui, Lietuvių
Bendrovė tani tyčia kaipo
bėjo susenusį Jansoną, kuris jau beveik visiškai nustojo matęs,
Lietuvos laikraščiai ir visi garantiją, padėjo į atskirą
tai jis tą laikė menku, nevertu Jėzaus darbu.
Kada atėjo Kalėdų vigilija (Kūčios) jis beveik ištisą die- iš Lietuvos pastaraisiais lai fondą banke penkis tūkstančius
ną praleido vienuolyno koplyėioje besimelsdamas. Jo troški kais atėję laiškai skelbia vie dolierių ($5,000). Jeigu koksai
mas, ką nors didžio gero atlikti, taip buvo didelis, kad net jo ną ir tą patį: Lietuvoje visa- pakas iš kokios netikėtos
krūtinė smarkiai pradėjo siūbuoti ir jis vos galėjo laikytis.
ko stokuoja; trūksta valgio, priežasties pražūtų, tuomet iš
Po pietų savo grintelę jis labai, labai gražiai apšvarino, o drapanų, avalinių, vaistų.
tų pinigų bus siuntėjui užmo
po to nuėjo pas Jansoną skaityti, nes tas buvo vienui vienas,
Praneša Lietuvos laikraš kėta $25.0p, kaipo atlyginimas.
neregys ir didžiai nuobodžiavo.
4
'Kaip baisiai vėjai kaukia"—tarė senukas, kada tamsu čiai, kad įvairiuose Lietuvos Dėlto visi lietuviai, kurie tu
mas pradijo apglėbti ir žemę ir jūres. 4< Ar girdi, kaip vai miestuose tai vienas tai kitas rime bent keletą nuliekamų
lietuvis-veikėjas dolierių
toja, dejuoja aplink grinčią? Tai man primena naktį, kurioje įžymesnis
kišenėje,
siųskime
tu gimei."
mirė nuo baisios ligos—nuo tuojaus $25,00 Lietuvių Pre
" I r ima snigti, t a i p p a t , " tarė Kristoporas, iškišdamas dėmėtosios šiltinės, kuri yra kybos Bendrovei. Tegul jinai,
galvą pro duris.
karių ir badmečių palydovu. sutaiso ir pasiunčia mūsų gi
44
Bus audringa, žiauri naktis," tarė Jansonas, linguoda Toji liga išsivysto iš nesva minėms nors po 85 svarus ge
mas savo žilą galvą. 44 Tesaugoja Dievas visus, kurie yra šią raus užsilaikymo ir iš ilgo nero maisto. Tai bus geriausia
nakt ant jūrių!"
davalgymo ar užsibadėjimo
dovana, kokią mes jiems gali
4
'Pasakyk man, tėvuk Jansone, ar matei tą sudužimą, kuJ a u toji liga Lietuvoje siau me šiandieną padaryti.
j r į s atsitiko naktyje, kurioje aš gimiau."
čia ir žmonės miršta ir Lietu
. F. y.
vAŠ nebuvau namieje tą naktį. Aš buvau išvažiavęs prie
voje ir kahuynišivj^e valstijo
^Kngėlfiordą ir grįžau namon švęsti Kalėdas. J a u savaitė buse. Žinoma, laikraščiai paskel- PIRKITE KARĖS TAUPY(Daugiau bus).
bia tik apie įžymesnių veikė- MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
— i —
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Matai tą Helmar dėžutę?
Ji yra žinoma visur kur cigare tai rūkomi.
Pastebėk kokie vyrai ruko Helmar.
Paklausyk kokios jų opinijos apie Helmar.
Atsimink-Helmar yra 100 % grynai Turkiški-Lengviausias ir geriausias tabakas del cigaretų.
Atsimink-jeigu tau nepatiks Helmar tai gausite pini
gus atgalios.
Taipgi atsiminkite — jog "pakelis" cigaretų kainuoja
mažiau negu Helmar.
- Išdirbėjai- Augščiausios Rūšies Turkiškų ir
Egypiiškų Cigattetų visam pasaulyj.
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DIDELIS PIKNIKAS
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kuopos, turi plačių pažintį su
jaunimu. J i priklauso ir prie
Liet. Darbininkų Sąjungos 49ADVOKATAS
t o s kuopos.
. •
rengiamas
Veda Bilas Visuose Teismuose
CLEVELAND, OHIO.
manėlis." Po to sekė lošimas
Laimingo sugyvenimo.
Ofisas Didmicstyj:
komedijėlės "Šliubas su vir09 W. WASHINGTON S T R E E T
*
Pirmoji vaikučių Komunija. žu." Šita atlošė B. Vilsunaitė,
Atsibus
Kambaris $09
Nekalto Prasidėjimo Pane
M.
Vasiliauskaitė
ir
V.
Joman
. TQL Central 5478
Birželio 15 d. Sv. Jurgio \n\u
lės
Svenč.
dr-ja
laikė
savo
ne
Oyccitimaą, #13 W. 33r4 Su
A n t marių krantelio"
rapijos vaikučiai su didžiausia tas.
Tel. Yards 4681
duetų padainavo M. Gregalai- paprasta susirinkimą pirma
iz.kih.ne buvo p r i r e n g t i p r i e
tė ir Ed. Slivinskas. " D a b a r dienyje, birželio 9 d. Šita drGeo. M. Chernausko darže
:-:
Lybns Ui.
pirmos Šv. Komunijos. Iškil
ja
susideda
iš
Amerikoje
au
suprantu," komedijėlę sulo
mėje dalyvavo Liet. Taut. ir L.
Pradžia 9 vai. iš ryto
ĮŽANGA 3OC YFATAI
šė P. Gregalaitė ir O. Juodsnu- gusių lietuvaičių, ir laiko savo
Sunų benai, D. K. Vytauto
kaitė. " K l u m p a k o j a s " pašoko susirinkimus angliškai. Bet jų
Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti ir gražiai laika praleisti ant šio graDr. A. K. RUTKAUSKAS
gvardija ir Šv. Kazimiero ka
dvasia
tikrai
lietuviška,
patriTelefonas McKinley B764
M. Gregalaitė, B. Vilsun'aitė,
žiaus pikriiko.
KOMITETAS
reivių gvardija, i š parapijom
GYDO
VISOKIAS LIGAS
M. Vasiliauskaitė ir A. Mila- jotiška. J o s ir aukomis prisi
3457 South Westcrn Boulevard
mokyklos vaikučiai, kareiviu šauskaitė. " A š pasėjau vieną deda prie tėvynės reikalų.
K a m p a s W. 35-tos gatvės
41
a—
lydimi, beuams griežiant būvu pupa/' padainavo vyčių cho
Šiame susirinkime joms pra
BARGENAS VYRŲ
i
nulydėti bažnyčion. Einant per ras. *'Nusisekė,'' komedijėlę nešus, kad birželio 16 d. ChiDRABUŽIŲ.
mmrjcn?Liz&f*m*
LIETU Vi 9
bažnyčią didesnės mergaitės, sulošė P. Jvanauskas, P. Gre cagoje bus " T a g d a y " Lab
Vyrų ir J a u n y Vaikinų padirbti
GYDYTOJAS
I R CHIRUHOA9
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
pritariant v a g o n a m s , gražiai galaitė, K. Rinkus, O. Petkai- daringos Sąjungos naudai iv ant orderio siutai Ir overkotai. bet i
1757 W. 47th St., Chicago, Hl.
sias vaistas tavo. skilviui yra ĘĄTO' neatsisauktl; vėliausių modelių nuo
giedojo.
NIC.
Prašalina
visus
nesmagumus
$2(M>0
iki
$45.00.
Ofiso
Telefonas Boulevard 160
tė ir St. Tvanauskas. Progra paprašius jų prie to darbo pri
suvirškinimo, o t a s reiškia, kad rei
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
Parduodama
Bažnyčioje
iškilmė
buvo mą užbaigiant padeklemavo sidėti, tuoj šešios narės apsi siutai ir overkotai $15 iki $28.50. kia pamėginti vieną.
pas
visus
aptiekoriua.
Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. I
Įspūdinga. Gerb. klebonas, kun. ->iles M. Kelpšaitė.
31OB So. Morgan Street
ėmė tą dieną rinkti aukas. Tuo
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
CHICAGO, ILLINOIS
Pirk sava overkatą dabar prieš
Yilkutaitis, gražiai išmoky
įos
parodė
savo
ir
savo
<IrTelefonas Yards 5032
Ant galo choras, vedamas FsiiiiiiiiiiiiiiiiUiEiiiiaiiiiEiiiiiiiiHiiHiKiiei
žiemą, kuomet kainos pakjla.
tiems vaikučiams, suteikė pir Grigalaitės, užtraukė Lietuva, jos prakilnume.,
Valandos:
— 8 iki 11 iŠ ryto;
Jflcs taippat turime pilna eilę bl- ,
5
po
pietų
iki 8 vak. Nedėlio
skut} nešiotų siutų ir overkotų nuo
mi} Šv. Komunija. Choras su tėvynė mūsų.
Pr. $8.50
mis
nuo
5
iki 3 vai." vakare.
ir augšėiau.
vargonams gražiai giedojo gie
Full Drcss, Tuxcdo, Frock Siu- \
DRY OOODS
n
«
Nors dar jaunutė L. Vyčių
tai i r . t t . $10.00 ir augščiau.
sme*. " A v e M a r i a " giedojo 28-ta kuopa, bet energingai
NEWARK, N. J.
Atdara kiekvieną vakarą iki 0
1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
vai.
Nedėliomis
iki
6
valandai.
Susoprano p-nia S. (Ireičienė, ai darbuojasi. Bravo jaunime!
AKIŲ S P E C I J A I J I S T A S
Mes duodame dvigubas stempat
batomis visą (Urną iki 10 valandai.
M>^»^^,.,,,
s
P a t a r i m a s Dykai
Ketvergais ir feubatomis.
to p-lė K. Vilkutaičiutė.
Šis-tas.
H.
CORUON.
Darhuokitės kiek išgtflite. Tas
Dideliame pasirinkime
gaunami,
Ofieo »valandos: nuo 9 1S ryto iki
I 115 S. llal.-ttnl St..
Chicago, III.
Po visų iškilmių, benų lydi darbos naudingas mums ir tė
Visokie
materijolai,
vaikams
drat>u
9 vai. vakare. Nedėliomis S iki 11
{steigta 1902.
žiai, Hebės iv Jakutės.
Gydytojas, Chirurgas,
40
)!> S. Ashland Ave. k a m p . 47 St.
Birželio 14 d. Šv. Rožan
mi, buvo nulydėti atgal j sve vynei.
Akušeris.
Telefonas Yards 4317
čiaus
dr-ja
tnrėjo
balių.
Ba
1»30
So.
HaiHtod
st.. Chicago.
tainę.
Telefonas Boulevard 6487
Oglesbiečiai dėkojo SJpring
Kalba lietuviškai, latviškai ir
Didžiausia padėka seserims Valley's vyčiams už išpildymą lius buvo gražus, tik gaila, kad
Ptuksnos
i
rusiškai.
Valandos:
10
— 12 rytą; 6 — 9
taip
garbinga
Šv.
Rožančiaus
mr**^*m^
ir gerb. kun. Vilkutaičiui už gražaus, programo.
vakare
Tel. Canal 4367
Kl*
« •> • * • m.m m •<>• < Į ^ » i » ^ , ^ i» • mįį
dr-ja muzikantus pasisaindc-*••
taip gražų vaikučių išlavinimą.
Vyčių Koresp.
ne lietuvius.
Dr. D. J. BAGOČIUS
Birželio 22 d. GooUrieh
LIETUVIS GRABORIUS
Lietuvis Gydytojas Iv
Atleisti dr-jai reikia, bet
llouse atsibus vaikų vakaras.
PLUNKSNOS.
TELLURIDE, COLO.
Chirurgą*
Ofisas
10900
So. Michlgan Ave.
klaida jau padaryta. Geistina
Bus išdalinti diplomai.
Atlieka visokias
laidotuves
llllllUllilMIlIUIIIIIIIItlIlIlHllllllllllllllli.'
—
Hesjdenclja
10731
So. Mlohigan A v
kuopigiauslal. Turiu savo karaM—s.
Roseland, IlL
Birželio 1 d. susirgęs plau- butų, kad ateityje vthigtų to
GYDYTOJAS I R CHXBLIIGAS
bonus Ir automobilius.
Telefonas rezidencijos Ir otimo
kių
klaidų.
J
u
g
ir
lietuvių
411114712 So. Ashland Ave.
**ių uždegimu persiskyrė su
PuDman 842.
Taipgi
didesnę
dalj
grabų
paP h o u c Drover 7043
TAMAQUA, PA.
Tai.: 9 ryto iki 11 d.; S po pietų
šiuo pasauliu Andrius Stanke zikantų Newarke yra. Girdėti,
Cicero Office
\»s dirbame.
Iki 4; 6 iki 9 vakare.
Ned
kad
lietuviai
muzikantai
tuoini
4S47
W. 14-th St.
vičius, 23 metų amžiaus. Pa
9 iki 11.
Phone Cicero 39
3307 AUBURN AVE.
Birželio 1 d. $v. 'Petro ii >\jo iš Kauno gub., Ežerėlių nepatenkinti. Teko girdėti, kati
Jeigu manai plrkU ukę, tai
Rezidencija 3386 W. 66-lh St.
^^p-p*"
apsimislyk a r tavo Jnešti pinigai
Phone Drover 4134
Povylo lietuvių parapijos bu (Novo Aleksandrovsko) apsk J l i k o nepatenkintos ir Šv. RoPhone Prospect 8585
tau išeis a n t naudos. Tiktai lie
B * ^ ^ * * * * ^ » - * « » » ^ w < » • • » ^ m m <P»K
=>
tuvių tarpe tu turėsi gera, pul
vo sušauktas
susirinkimas. Tiltiškų vai., Salaku parapijos, žančiaus dr-jos narės. Klaida
ku ir linksmą gyvenimą. Kaip
Tarpe kitų svarstymų ir nuta Murmuliškių kaimo. Amerikoj įvyko dėlto, kad dr-ja muzikan
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi
nea jie neturi bosų, jų
rimų kun. P. Gudaitis davt" išgyveno apie penkis metus. tų gavimų pavedė p. A. Ra
RAČIŪNO NAUJI
«
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
LIETUVIS
Tel. Drover 7042
da nori tada dirba. Michigano
inešimą pakviesti Tamaquon Dirbo aukso kasyklose Colo- dzevičiui, kuris vietoj lietu
perkėlė savo ofisą iš 845 Milwaulietuviai ūkininkai labai gražiai
kce ave., k u r išbuvo per 24 metus.
Šv. Vincento parapijos chorą rado valstijoj. Palaidotas tapo vius, pusąmdj) svetimtaučius.
apsigyvenę, jau turi apie kelis
Dr. C. Z. Vezelis
Dabar ofiso adresas y r a Šitoks:
šimtus
savo
tarpo,
turi
parapija,
Gal
nesvarbu
W
t
u
T?
rašvti.
LIETLVIS DANTISTAS
iš (iirardvillės, kad čia su v-u bažnytinėmis
apeigomis
IUustruotos Dainelės "Ex
kelias draugystes ir visokius pa
700 JrOIVTH ASHLAND AVENUfc
Valandos:
suo 9 ryto iki 9 vak.
jei pirmų sykį tokia klaidu bu
rengtų vakarą-koneertą. įne Telluride miestelyj.
silinksmini
mus.
Čionais
gyve
K
a
m
p
a
s
Huron
Gatvės
Nedėliomis
pacp] sutarimą
tra" visi Nauji Paveikslai at
nantieji anglai Mulo m u m s savo
tų
įvykus,
bet
ji
jau
kelinta
sy
4712 SO. ASULAND. ĄVKMVK
šimas tapo užgirtas.
a n t aptiekos Polonia Pharmacy.
farmas a n t pardavimo, taigi- tie
A. a. Andrius paliko dide kį atsikartoja. (Čia kalbu ne sibus Ketvergo vakare Birž. 12
Priėmimo
valandos
vakarais
nuo
6
arti 47-tos Gatvės
kurie norite pirkti farmas mūsų
Po to tapo
nusamdyta liame nuliūdime brolį, Petrą,
iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 528?
d. Frank James Salėje MelroSv.
Antano
Draugija
turi
nuskyrius specialiai narius kurie j u m s
svetainė prie Brood ir Stati ir Lietuvoje tėvus, tris brolius vien apie Šv. Rožančiaus dr- se Park, UI.
kuogeriausia patarnaus.
įų,
bet
abelnai
apie
visas
dr\
gatvių ir birželio 8 d. įvyk<' ir seserį. Buvo nevedęs.
UBUVil!.
Tie kurie pirksite farmas per
•»^w«»»»»»<»»»*-*
Subatos
ir
nedėlios
vakarais
įas).
Tokios
klaidos
buvo
da
•
<
»
^
p
^
&
>
0
^
m
m
Į
P
W
H W W I • * » • įį
Šv. Antano Draugiją busite už
vakaras, kurio programą išpil
Lai lengva būna jam ši sve romos jau nuo senai. Lietu birž. 21—22 d. šv. Jurgio baž
ganėdinti, nes gausite gerą l*
J0SEPH C. W0L0N
dė viršui minėtas užkviestas tima žemelė.
teisingą patarnavimą be jokios
viai muzikantai visados būda nytine Salėje, Detroit, Mich. m
Lietuvis Advokatas
skriaudos. Custer yra tiktai 11
choras. Vadovaujant varg., St..
( C
Draugo" Skaitytojas. vo didei tuo nepatenkinti h
20
SO.
LA SALLE S T R E E T
mylių nuo Į^udington, o 3 my
Seredos ir ketvergo vaka
Praktikuoja 27 metai
Daunorai, tapo .sulošta du vei
Gyvenimo
Tel. Humboldt 97
lios nuo Scottville. Norint dau
Ofisas
3140
So.
Morgan
S
t
.
rais birž. 25—26 d. Lietuvių
turėdavo
tiesų.
\
'
Vakarais
2911
W. 22-nd Street
giau informacijų, kreipkitės se
ku: " N a s i u t ė " ir "Daina
Kertė
32-ro
St.,
Csicago,
IlL
Tel. Rockvvell 6999
kančiu adresu:
CICERO, ILL.
S1?ECIJALISTAS
Vienų kartą Neuarko lietu bažnytinėje Salėje, Rochester,
CHICAGO, ILL.
be galo. • • Taip-gi choras paMoteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
-ii
KAZ
DAUNORA,
N.
Y.
viai muzikantai padavė raštu
niškų ligų.
dainavo kelete gražių daine
Žinutės žinelės.
*«""^"
šv. Antano Draugijos
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
skundų
Ne\varko
katalikiškų
ii
Petnyčios
vakare
birželio
lių. Programa?: užbaigtas tau
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
Štai kiek kurios rinkėjos su
Administratorius,
Telefonas Pullman 60
iki 8 valandai vakare.
tiniu himnu, Lietuva, tėvynė rinko aukų per "Decoration tautiškų d r-jų bei kuopų atsto 27 d. Lietuvių Baž. Salėje 425
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet
DR. W. A. MAJ0R
vų susirinkimui. Dr-jų atsto Lafayette Str., Utica, N. Y.
Box 7, Custer, Mich.
Telefonas Yards G 87
mūsų.
Day" Šv. Kazimiero kapinėse:
GYDYTOJAS U i
A. T. Račiūnas.
vai, išklausę tų muzikantų
CHIRURGAS
Programas gražiai atliktas, K. Giedrikienė
$33.01
Ofisas
11719
Michitfąn Ave.
skundų,
pilnai,
užgyrė
ir
vien
mmmmim
3cr
todėl ir vakaras visais žvilg I. Railienė
26.73
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 ikti
balsiai sutarė vengti, kiek ga
= «^——
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare, j
sniais pavyko.
18.75
P. (Vsnakaitė . . .
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
lima, kad panašus dalykai lie
Vakaro pelnas, apmokėjus K. Kavaliauskienė
14.79
tuvių tarpe daugiau nebesikar
visas išlaidas, paskirtas Šv. P. Tercikienė . . . .
13.59
Šis praktiškas ir gražus paauksuotas laikrodėlis kuris turi 21 "jewels". ir nėra nei pc: :
' į n '
• .< totų.
Petro ir Povylo parapijos nau E. Grieaitė . . . . . . .
9.50
rankus kiekvit-natn. Mes prisiusime j u m s be jokio cento. J u s ištirsite. kad jis yra gražus ir gerus »ueKvieNebeleiskime tai klaidai karnam turėti. Iškirpkite šita kuponą ir prisiŲ>kitc mums. • Kodel-gl J u s t u r i t e mokėti daugiau už laikrodėlį ir
dai.
9.50
B, Velička i tė
gauti mažesnę vertės dalyką. N e k u r i e krautuvninkai nori $18.00 ir $20.00 už laikrodėlį, kuris negali susily
toties toliau^.
ginti su šituo. Nelaukite ilgai, Uet iškirpkite šitą kuponą dabar, nes tęsis tiktai 30 dienų.
Daugiau tokių vakarų Ta- M. Katėnienė
8.45
M u z i k a n t e ačiū Dievui, new8.00
maąua'oj.
J. P. Zelonis. O. Nausiedaitė
arkiečiai turi įvales. Prie saviš
M. Valančienė
6.03
kių muzikos smagiau ir šokti,
S. Valančiūtė
4.47
SPRING VALLEY, ILL.
negu prie svetimtaučių, kaip
Mokykis Kirpimo ir Dcsigniug
M. Jocaitė
3.85
paskutinį kartų teko patirti.
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai u
L. Vyčių 28-ta kuopa birže 0. Vaičiūnaitė
3.85
Mūsų
sistemo ir ypatlSKas mokm%Mūsų muzikantai išties turi pil
mas parodytus jus žinovų į t r u m p ą
lio 8 d. turėjo išvažiavimą į P. Varobauckaitė
3.41
nų tiesų pykti užtai. Kiek jau
laiką.
Bailly Falls. Prie to, vakare tą K. Bukauskaitė
1. 3.03 Jie mums visokiuose apvaikMes Aurime didžiausius ir geriau
pačių
dienų
pastangomis Kun. H. J . Vaičiūnas . . 3.00
sius
kirpimo designing ir
siąyimo
ščiojimuose ir pasirodymuose
skyriui,
kur
mes
suteiksime
praktiš
Spring Vai liečiu buvo sureng AI. Valančiūtė
2.34 yra grajine veltui. Tat kodėl
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės
tas programas Og!°sby, Ui
ElektJps varomos mašinos mūsų siuT. Junčiutė .
2.19
nesamdyti savųjų, bet svetim
vimol| skyriuose.
Programas buvo ilgas ir ga T. Povilaitė
2.20
J ų ^ e s a t e užkviečiami aplankyti ir
taučius I
p
a
m a l a mūsų mokyklą bile laiku —
na įvairus. St. Tvanauskas, Pavilionienė
2.04
dieną
ir vakarais ir gauti specijališKada ant greitosios prirei
prieš pradedant programų, pa T. Junčiutė '.
1.93
kai pigią kainą.
,
kia muzikantų ir veltui, tai
Petrenos daromos pagal Jūsų miesakė trumpą įžanginę prakal- X
8.65
rą — bile stailės a r b a dydžio, ir bi
mes surandame lietuvius. Kuo
bėlę. Toliaus vyčių choras su
le madų knygos.
met
reikia
samdyti,
tai
neran
giedojo vyčių himnų.
V I S O ° . . . . . . . . . . . . . . . . . }pxC?l/. l o
MASTEK D E S I G M S G M U(K)L
dame.
J . F . Kasnicka, Perdėtinls
Mos neaiškinsime detališkai šitą laikrodėlį užtat, kąd jis turi perdaug gerų pusių ir t a s užimtų perdaug laiko
Pirmutinė iš eilės deklemaUž tokį pasišventimą mote
ir
vietos,
taipgi
mes
tik
nekuriuos
dalykus
pažymėsime,
šis
laikrodėlis
turi
labai
gražius
viršelius.
21
'*jewel"
Persikraustė iš 118 N. LaSalle St.
Artinasi liepos' 4 d. Ne\veina punktuališkai. Mes jį gvarantuojame ant 20 metų. Šis laikrodėlis yra žinomas po vij»as Suvienytas Val
vo M. Kelpšaitė " Svečių pa rys ii» mergaitės ras sau at
į 190 N. State gatvę, k a m p a s Lak©
stijas, Kanadą
ir Europą. Beveik kiekvienas tau pasakys ir p a t a r s jį nusipirkti. Paklausk bile ko kiek kainuoja 21
gatvės. 4 lubos.
sveikinimas." Po deklemaei- lyginimų jautime atlikusios arkas šįmet rengiasi prie iškil
"Jewels M laikrodėlis kuris yra gvarantuojamas/int 20 metų. Jie tau pa
ite nuo mūsų jį nusipirkti tiktai už
apvaikščioj įnio.
sakys, kad mažiausia
$2 5.00.
J u s galite
jos buvo sulošta komedija šventų tėvynei ir bažnyčiai nu i įgiausio
KUPONAS GERĄS TIKTAI
$13.95 kartu.su 1(J kitų reikalingų dalykų. 1. Naują skustuvą. 2. Skustu
illIlIiilIlIlIlIHIlIUUAMMIflIUUUIlIlMMUIII
AKT 30 M E N I %i
Rengiasi
ir
lietuviai.
Tinka
vui
diržą.
3.
P
l
a
u
k
a
m
s
kirpti
mašinėlė.
4.
Fountain
plunksną.
5.
Lenciū
Girtuoklė gu blaivininku," darbų, nešiodamos amžina naš
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
gėlis ir r a k t a m s rinkutė. 6. Kaklaryšiui špilka. 7. Pypkė. 8. Kombinacija Uniou Eavclty Co., llcpt. 2pJ,
skutimui setas. 9. P l a u k a m s šepetys, 10. Metalinė cigaretams dėžutė. 11.
Telefosaa H a y m a r k e t 3544
kurių lošė I. Lazinskaitė ir laičių padėka. Rinkėjoms ir mam prisirengimui, maršaviHU6 Miluaukee A v e , Chicago. IU.
Mašnelė
pinigams,
kurie
nežinodami
negali
atidaryti.
12.
Tabakui
maš4
nelė. 18. Laikrodžiui lenciūgėlis. 1 4. Cigarette holder. 15. Kombinacija Gerbiamieji:—Malonėkite prisiijsti Vie
St. Tvanauskas. 'Kaip-gi gra aukotojams, vardu našlaičių, mui, prasilavinimui ir vėl reiatidaryti, paišeliui pagaląsti peilis. 16. Žiedas. 17. Kombinacija ną 21 "Jewel" paauksuotą laikrodėlį ku
kės prašyti lietuvius muzikan • rk^nutei
žus žolynų darželis" padaina ąčiu.
a k t a m s rinkelė, bu'teliui atidaryti, cigaretams nupjauti, screw driver. rį jus pardavinėjate už Žemą kainą su
kitų reikalingų dalykų kuriuos duo18.
Skurinis maišelis pinigams ir kitiems reikalingiems poperoms laikyti. 19
tus, kad jie laike repeticijų
Rusas gydytojas ir chirurgas
laie
dykai su šiuo kuponu. Kaip gausiu
vo choras. Po to sulošta kome
19. Laitvės svtovyla. Šie visi dalykai yra labai reikalingi. Kiekvienas ku dalykus
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
tuomet užmokėsiu f 13.95. Jei
pagrajintų veltui. Jei mums
ris užsisakys tą laikrodėlį gaus tuos dalykus. Nesiųskite nei vieno cento man nepatiks
dijėlę " K a t r a neišmanė." Jų
aš
turiu
teisę
sugrąžinti
Vaikų ir vigų chroniškų ligų
tiktai įdėkite su užsakymu šitą kuponą, kaip gausite šituos visus dalykus atgal, o pinigai bus man sugrąžinti.
lietuviai
muzikantai
tiek
daug
Sekmadienyje,
birželio
8
d.,
tuomet
užmokėsite
$13.95.
Jeigu
busite
neužganėdinti,
tai
gulite,
sugrą
atlošė I. Lazinskaitė, O. JuodOfisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
žinti atgalios, o mes priimsime. Taigi tik nepamirškit prisiųsti kuponą.
gera
daro
veltui,
tai
mes
jiems
Vardas
TelefoMts Drover 9693
snukaitė, M. Kelpšaitė ir V. Šv. Antano bažnyčioje apsi
VALANDAS: 10—11 ryto 2—J po
Ivanauskaitė. Pertraukoje su- vedė p. Stasys Batavičia su ir geru atsimokėfcinL
Union Novelty CoM Dept. 22,1016 Milwaukee Ave., Chicago, IH. Adresas
«»»»
pietų 7—S vak. Nedėliomis 1 0 - 1 2 d.
Škic
dainuota " K u r banguoja Ne- p-le V. Šarauskaite. Abu priIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHU
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Y. W. RUTKAUSKAS

LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS DRAUGYSTES "VIENYBF'

Nedelioj 22 d. Birželio 1919m.
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Dr. M. Stupnkki

ERNEST WEINER

DR. LEO AW0TIN

PMsnos

A. MASALSKIS
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Dr. S. Naikeiis

FARMOS! FARMOS!

DR, M. F. BOZINCH

JUDAMI PAVEIKSLAI

Dr. G. M. GLASER

i

Nesiųskite Nei Vieno Cento!

Mūsų Didelis Pasiulijimas su Šiuo Laikrodėliu

DR, A. I . ROTH,

Penktadienis, birželis 20, 1919

DRAUGAS
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
Penktadienis, birželis 20 d.,
Silverijus. Novatas.
Šeštadienis, birželis 21 d., Šv.
Aloizas. Demetrija.
TIK JUOKAI TAISOMI.
Policija dar nesuėmė intariamo žmogžudžio.
Policija ieško ir. nesuranda
įtariamo žmogžudžio Dumi
r
(Sunny), kurs ana naktį sali li
ne turojęs nužudyti poliemoną Burke.
Bet Durni'ą surado laikraš
čių reporteriai. Šitie praneša,
kad tasai intariamas žmogžudis nesveikatuojfjs.
Sakosi,
kuomet pasveiksiąs, tai pats
pasukiosiąs policijai.
Dunn užgina, kad jis turė
jęs nužudyti policmoną. Sako,
tą atlikęs kitas. Paskiau jis
pasakysiąs kas.

i
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LAIŠKAI ORU TARPE
NEW YORKO IR CHICAGOS.

L. D. S. CHICAGOS APSKRI
ČIO VEIKIANČIOS KOMI
SIJOS SUSIRINKIMAS.

Šiandie prasideda oru laiškų
vežiojimas tarpe New Yorko
ir Chicagos. kelionė vienon
pusėn užtruksianti apie 8 va
landas.
Iš New Yorko išskrido la
kūnas 5 vai. ryto. Cliicagoje
įn su laiškais (pasta) laukia
mas 1 vai: po pietų.
Iš Chicagos kitas lakūnas
6 vai. ryto išskrido j New
Yorką, Tenai Imsiąs apie o
vai. po pietų.

Subatoj, birželio 21 d., Šv.
Jurgio parapijos svet., 7:30
vai. vak. įvyks svarbus L. D.
S. Ch. Apskr. Veik Kom. susi
rinkimas. Visų kuopų įgalioti
nius kviečiame suvažiuoti. Ku
rios kuopos neišrinko dar įga
liotinių, tų kuopų kviečiame
valdybas. Svarbu, kad visos
kuopos dalyvautų svarstymuo
se.
Apskričio Vaidyba.

DEAR DUSIAS PAKARTAS.
Viršiausias valstijos teism
smasj
ir vėl, bet jau galutinai, nus
prendė, kad teismo pasmerktas
miriop žmogžudis Earl Dear
turįs but pakartas šio birželio
27 dieną, ty. ateinanti, penkta
dieni.
Mirties bausmės dovanoji
mas dabar priguli tik nuo gu
bernatoriaus.
BUVO GIRTAS.

B

IŠ TEISMO PABĖGO KAL
TINAMASIS.

TURI TRIS PAČIAS.
Ilarry Hartsell patrauktas
teisman už bigamiją. Jis kalti
namas, jog turįs tris pačias.
Teisman jį patraukė chicagine pati.
Kitas pačias Harlsell turįs
Ohio ir Micltigan valstijose.
GELBĖJO ŽMOGŲ, PAVOG
TA LAIKRODĖLIS.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno
gub., Čekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskundžiama ant
didelio vargo Lietuvoje. T a r p kifko rašo, kad N E T U E I M KĄ PAVALGYTI,
neturim nei už ką nusipirkti. Kūgių pūras 100 rublių. Duonos negaunam. J E I 
GU GALI, T A I GELBĖK MANE savo prisiegą ir dukreles ir P R I S I Ų S K P A GELBĄ, kad galėtume išsimaityti nors iki rugiapjūtei. Toliau rašo, kad SKUR
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 pagclba, tai mirtis
neišvengiama.
... »***. ;
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ALKANA
ui
pr

Ar perskaitei virš paminėtą laišką?

pr

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 B Ū T I N A I PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ
PAGELBĄ J A U GALI S U T E I K T I .

o

Lankykime kursus.
Mūsų parapijoje jau prasi
dėjo visuomeniški kursai. Jie
atsibuna vakarais kožno panedėlio ir pėtnyčios, Šv. Kry
žiaus parapijos
svetainėje.
Klausytojų visuomet susiren
ka pilnutė svetainė. Lekcijas
duoda kun. Pr. Bučys iš apo
logetikos ir kitų mokslo šakų.
Mūsų kolonijos ir apieiinkės
lietuviams yra proga, kuria
dtrėtų kiekvienas naudoties.
Kožnas gali suprasti tai, kad
mokslas yra didžiausias žmo
gaus turtas. Iš silpno žmogaus
mokslas padaro proto ir dva
sios galiūną. Mokslas sužadi
na žmogaus širdyje Dievo ir
tėvynės meilę,
paliuosuoja
tautas iš vergijos, naikina
skurdą, o platina gerovę. Už
tat mokytas žmogus naudin
gesnių yra pats sau, visuome
nei ir tautai.

Jau Gali siųsti maisto j Lietuvą.

B

Valio Alumnai!
Tankiau
rengkite tokius išvažiavimus.
Narė.
TOWN O F . LAKE ALUMNŲ
SUSIRINKIMAS.

Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius, kad tą atsiekti. J i ren
giasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tą
maistą porima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo darbo dalį atliks. Reikia
kad kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų.
%
- Mes pirksime maistą, sudėsime į skrynias, pasamdysime lai vą-, pasiųsime savo žmo-nėms su tomis skryniomis į Lietuvę ir tie mūsų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai
į rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi bendrovei už tą, skrynią mais
to, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau t a m s t a i nieko nereikės mokėti. Mes už viską atsako
me. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai $25.00 atgal.
Deltp, didesnės atsargos, mes iš savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes
padarysime tą ką mes prižadame.
Nesivėluokte, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotą blan
ką kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso:

Lithuanian Sales Corporation,
244 W. BROADWAY,

5

Tokį mokslą galime įgyti
minėtuose kursuose.
Šiandie, birželio 20 d., 8 vai.
vakare, parapijos svetainėje
iš eilės įvyks sulyg programo
ketvirta lekcija. Gerb. profe
sorius aiškins "Gyvybė atėjo
ant žemės iš svetur."
Tat teiksitės šį vakarą at
silankyti.
V.

Buvęs kareivis Ben Stern
aną dieną pamatė ežere skęs
tantį žmogų. J i s nusimetė vir
šutinius drabužius Nir išgelbėjo
nelaimingąjį.
Atsitikimo vietoje buvo suirinkusi žmonių minia.
Buvęs kareivis Stern po to
;<
išsimai
išsimaudymo' paėmė palik
IS TOWN OF LAKE.
tus ant kranto savo viršuti
nius drabužius ir nerado laik
Birželio 15 d. visi Alumnai
rodėlio. Koks besąžinis žmo
iš keturių laipsnių buvo suta
gus pavogė.
rę turėti išvažiavimą. Bet at
ŽINOTINA LEDO PIRKĖ ėjus laikui važiuoti susirinko
tik trečio laipsnio alumnai. Iš
JAMS.
važiavime visą laiką žaista,
Svarstyklių
prižiūrėtojas linksmintasi. Paskui susėsta
Cliicagoje, Morris Eller, pra užkandžiauti.
Užkandžiavimo laike gražią
neša, kad jei kas perka nuo
pirklių ledą ir patiria, kad prakalbėlę pasakė klierikas J .
ledo svarumas sukamas, tad Skripka.
Baigdamas §avo kalbą linkė
tegu tuojaus praneša apie tai
jo alumnams gyventi vienybė
telefonu Main 447.
Nurodyton vieton bus pa je, darbuoties ir kad tarp visų
siųstas policmonas ir suareš žydėtu meilė.
Po užkandžių pažaidus dar
tuos apgaudinėtoją ledo pirkkiek ir, saulei slenkant vaka
lįrop, visi grįžo į namus su
linksmais veideliais.
JAU SURINKTA APIE
Gerb. klierikas, begrįžtant
$170,000.
namo, daug dalykėlių pripasa
Labdarių Draugijų Sąjungos kojo iš gamtos.
valdyba praneša, kad labdary
Visi trečio laipsnio alumnai
bės tikslams fondan jau susi esame dėkingi klierikui, J.
rinkta apie $170,000.
Skripkai, kurs yra prielankus
Kampanija surinkti $750,00(» vi šiems, o ypač jaunimui. Lai
Dievas jam užmoka šimterio
fondą dar tik įsiūbuojama.
Katalikų labdarybę paremia pai už jojo nenuilstantį darbavimąsi.
ir kitų tikėjimų žmonės.

Carl A. Lindąuist Evanstone
užėjo vienon " a i s k r i m o " ir
" k e n d ž i ų " krautuvėm Tenai
susibarė su krautuvės savinin
ku. Pastarasis Lindcptistą iš
metė lauk.
Lindquist tuo nepasitenkino.
Krautuvės savininką apskun
dė. Nes be svarbaus reikalo
negalima žmogaus išme.-ti iš
viešosios vietos. Krantuv"' gi
yra viešoji vieta.
Abudu stojo prieš taikos
teisėją Boycr. Krautuvės sa
vininkas teisinosi, kad Lind
ąuist buvęs girtas.
Teisėjas tad paklausė Lind
quisto, kiek jis buvo išgėręs
eidamas krautuvėm
" T i k vieną snapsą ir šešis
butelius alaus", atsakė Lind CICEROJE LENKAI NERI
ąuist.
MAUJA PRIEŠ ŽYDUS.
Teisėjas panaikino bylą.
Vadinasi, Lindąuist
buvo
Policijos viršininkas Cicero,
girtas.
111., įsakė panaikinti visur
iškabintus ir prilipintus lenku
DAUGIAU PIMGŲ GATVIŲ kalboje paskelbimus, kuriais
VALYMUI.
lenkai kurstomi prieš žydus.
Policija ieško lenko, tų pas
Finansinis miesto tarybos kelbimu autoriaus.
komitetas paskyrė $350,(M)0
daugiau gatvių ir gatvelių va PIRKITE KARĖS TAUPY
lymui.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

LIETUVA
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IŠ TOWN OF LAKE.

Nepriauglių teisman
ana
dieną policija atvedė vaiką
Frank Marcisiak. J i s buvo
kaltinamas' vogime automobi
lių.
Kuomet vaikas buvo pa
Aaišku, kad čia tik vieni šauktas prieš teisėją, policija
juokai taisomi,
Reporteriui Į apsižiūrėjo, kad jo jau nėra
suranda intariama žmocržudi, teismo salėje.
Gi policija negali jo surasti.
Tuojaus pultasi prie durių.
Bet vaikas tuo metu jau ne
MIRĖ DR. HAISELDEN.
žinia kur buvo atsikliuves.
Salos Kubos mieste Havano
je staiga mirė Chicagos gydy
tojas, Dr. Haiselden. Jis ten
buvo išvažiavęs atostogosna.
I)r. Haisendel pagarsėjo vi
sam pasaulyj, kuomet jis nu
marino Bollingerių
kūdiki,
kurs buvo gimęs su nepilnu ir
netobulu kūno sudėjimu.
Padaryta operacija kudikiui
gyvastį butų Išgelbėjusi. Bet
kūdikis butų išaugęs luišas ir
nepilno proto.
Tad Dr. Haiselden atsisakė
atlikti operaciją ir kūdikį nu
marino, tvirtindamas, kad to
kie paliegėliai neturi gyventi
ir būti sunkenvbė draugijai.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 51
•
KOLONIJŲ.
•

i

SO BOSTON, MASS.

J£ekviena skrynia bus vienoda. Joje #bus
sudėti sekanti daiktai:—
6 svarai jautienos mėsos,
5 svarai smalčiaus (lard),
12 svarų geriausios rūšies kilbasų,
11} svarų condensed pieno,
12 svarų ryžių,
3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blekinėms atidaryti.
Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85
svarus. Visas maistas yra geriausios rūšies ir
supakuotas sanitarėse hermetiškai uždarytose
blekinėse, kad apsaugojus nuo gedimo.
Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5 tą Hie
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki
Birželio 25-to s dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo.

f

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstams dvide
šimts penkis dolerius kaipo pilną užmokestį už
vieną skrynią maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistą, jo supakavimą, pristatymą, apdraudą ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistą mano nurodytai ypatai, kad visi pinigai bus man grąžinami.
Maistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
Rėdybos
.ApsKricio
•••.
Parapijos
Kaimo
Vardas
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man
siųsti šiuo adresu: T
Vardas Pavardė
Adresas
Miestas
Valstija

G

10.
miausiai buvo nutarta organi
zuoti teatrališką sekciją su
choru. Teatrališkos sekcijos
vedėju tapo išrinkta gerb. mo
kyklos perdėtinė sesuo Nazarietė Tharsilla. Orkestrą taip
gi žadama turėti, kurios moky
toju nutarta pakviesti mūsų
žinomą muziką p. A. Pocių.
Dėlei choro vedimo nutarta
kreipties prie savo nenuilstan
čio vargonininko p. Daukšos.
it

•

Karštas veikimas žadama
pradėti mokslo metus užbai
gus.
Rep.

PRANEŠIMAS.
IŠ TOWN OF LAKE.
Nedėlioj, birželio 22 d., 2-rą vai.
po pietų dr-ja Šv. Jono Krikštyto
jo laikys savo prieš pusmetinį su
sirinkimą Šv. Kryžiaus par. svet.
Visi nariai malonėkite susirinkti,
nes turim daug svarbių reikalų.
Kurie gavote atvirutes su pažymė
jimu, kad susirinkimas atsibus bir
želio 15, pranešame, kad tas įvyko
per klaidą. Susirinkimas pripuola
22 birželio.
Valdyba.

Praeitam antradienyje Town
of Lake parapijinės mokyklos
visų skyrių alumnai laikė savo
susirinkimą. Susirinkimas bu
vo gan skaitlingas ir gyvas.
Rodos išviso susirinkime da BIZNIERIAI GARSINKITSS
lyvavo apie 50 žmonių. Pir"DRĄtJGE' "

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS
VALDYBOS ADRESAI.
Waukegan, m .

REIKALINGOS 5 PARDAVĖJOS.
Turi kalbėti lietuviškai ar lenkis-,
kai. Gera progra.gcra u ž m o k e s t i s . N e 
reikia vakarais dirbti.
Lustig's Dept. Store,
3410-12 So. H a l s t e d St., Chicago, 111.

- Reikalingi 2 ar 3 kambariai, m e b lioti arba ne. B u t ų geistina a n t T o w n
of Lake. B e vaikų, abu dirba. Atsi
šaukite laišku ar per telefoną Drover
7042. Laiškais: A. P. K., 4712 So.
Ashland Ave., Chicago, 111.

PARSIDUODA BUČERNĖ
ir grosernė ant greitųjų gero
je vietoje, tirštai lietuvių ap
gyventoje kolonijoje. Atsišau

P a i e š k a u gero ir darbštaus vargoninko mylinčio su j a u n i m ų darbuo
tis.
Meldžiu greitu laiku atsišaukti
ų e s senasai varg. J. Prakaitis išėjo J
bizni fotografas del išlygų meldžiu
kreiptis per laišką

kite tuojau. Gausite už labai

Kun.
M. J. K oi vokas
428 So. Liun Av.
Sioux City, lo\va.

4555 S. Paulina St., Chicago.Ill.

PaicSkau Motiejaus P a p l a u s k o , Su
valkų gub., Suvalkų pav., P u n s k o
parap., Žagariškių k a i m o . Penki me
tai atgal g y v e n o Chicagoje. Jei k a s
žinote atsišaukite a n t šio adreso:
Mr.''Antanas Benevičius,
532 Crosby St., Grand Rapids, Mich.

A n t p a r d a v i m o krautuvė; gera vie
ta lietuviui; pigiai. Atsišaukite: 4537
So. P a u l i n a S t , Chicago, UI.
v
EXTRA!
I
EXTRA!
P u i k u s N a m a s Parsiduoda Ciceroje.
J e i g u T a m s t a nori pirkti . n a m ą Cii š tų katras yra tinkamiausis ir pacero,. 111., tai m a n o n a m a s yra v i e n a s
rankiausis del inteligentiškos šeimy
nos. Ma|io n a m a s yra tarp žaliuojan
čių medžių ir palei 'namą randasi
tuščias lotas, a n t kurio yra žydinčios
gėlės. Apart to, yra g a n a patogi vie
ta del l a i k y m o naminių paukščių.
Mano n a m a s parsiduoda ant g a n a
prieinamų sąlygų. Del platesnių in
formacijų meldžiu kreiptis s e k a m u
adresu:
1413 So. 48th S t ,

Cicero, III.

prieinamą kainą. Adresas:
ANTANAS KASPARAS

Pirm.—Antanas j . Sutkus, 1317
So. Victoria St.
Vicc-Pirm. — Antanas Taueius,
1125 Lincoln St., N. Chicago, 111.
Nutarimų Rašt.-^Tonas Bakšys,
1331 Prescott St.,
Finansų Rast.—Jeronimas Semulynas, 759 Sheridan Road.
Kasierius—Antanas Bakšys, 1339
So. Victoria St.,
Kasos Globėjai :—
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic
toria St.
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vic
toria St.

3. Pranas Kasdelevičius, 1017
Į 8th St.
Maršalkos:—
Ant pardavimo 5 kambarių n a m a s
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres
ir 1 H akrų ž e m ė s arti didelių fabri
cott
St,
kų' Harvey. K a i n a tiktai $2,750.00.
Nusipirkite, o galėsite laikyti karvę,
2. Mykolas Galinis, 736 Cumturėti daržą ir dirbti fabrike. Atsi
šaukite ir rašykite*:
•
mings Ave.,
F e l i x Yakaitis,
Knygius—Pranas Kapturauskas,
158th ir W o o d gatvių,
Harvey, 111.
1321 So. Victoria St.,
Vėliavos nešėjas — Stanislovas
<»+» •
Urbonas, 911—8th Št.
Organo Užžiurėtojas — Antanas
J. Sutkus, 1317 So. Victoria S t
Lietuvis Advokatei
Attorney at Law
'Šv. Antano Draugija susirinki
105 W Monroe, Oor. CUurfc Bt
mus laiko po 8-tai dienai pirmą,
Room
J07,
Tel. Central MO
sekmadenį, kiekvieną mėnesį, 1-mą
CHICAGO, IT JJTIĘOIS
valandą po pietų, Lietuvių svetai
G y r . : S U S So. Halsted Street
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., WauT e l e f o n u Vardą SMO
keegan, IU.
&«~-

F. P. BRADCHULIS

