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Vokiečiai balsuosią Sugriautas Vokietijos kabinetas
taikos reikale
Grafas von Bernstorff
Rezignavo Italijos ministerių
keliausiąs į Versaillesą
— — — — — — ^ — ^ — — — w m

""

kabinetas

VOKIETIJA PAREIK ALAU
SIANTI ILGESNIO
LAIKO.

/

REZIGNAVO ORLANDO SU
VISAIS MINISTERIAIS.

Rezignavimas surištas su tai
Pramatomos svarbios atmainos
kos reikalais.
Vokietijoje.
Rymas, birž. 20. — Rezigna
Berlynas, JVuž. 20. — Sulig vo visas Italijos ministerių
privatinių žinių iš Weimaro, kabinetas su premjeru Orlan
vokiečių nacijonalis susirin do*.
kimas galutiną taikos sutar
Rezignavimo raštas induotas
ties reikalo nuosprendį pas karaliui. Pastarasis dar nieko
kelbs rytoj.
galutino nenusprendė.
Abelnai spėjama, jog susi
Surišta su taikos reikalu.
rinkimas paskelbs plebiscitą.
Leis patiems žmonėms nubal
Parvažiavęs
iš Paryžiaus
suoti, ar taikos sutarti, kaip premjeras Orlando pareikala
ji yra, priimti, ar atmesti.
vo parlamento turėti slaptą
Po šito vokiečių valdžia at posėdį. J i s žadėjo parlamentui
einantį pirmadienį
pareika išaiškinti visą stovį taikos
laus talkininkų prailgint^vjai- konferencijoje.
ką patvirtinti sutartį.
Bet parlamentas slaptam po
sėdžiui 259 balsais prieš j»
Kas stovi prieš &u«atį.
pasipriešino.
iŠ \Veimaro pranešama, jog
Iš to pakilo nepasitenkini
armisticijos komisijos pirmi
mai ir premjeras pranešė, jog
ninkas Erzberger, karės sek
jis atsistatydinąs.
retorius Noske, ekonomijos
Generalis streikas.
ministeris AVissell, maisto mi
nisterių Schmidt ir darbo mi
Pirm kelių savaičių Ryme
nisteris Bauer stovi už patvir buvo pakilęs politikinis kritinimą taikos sutarties.
zis, del kurio trys ministeriai
Bet 90 nūoŠ. soeijalistų di- iš Orlando kabineto turėjo pa
džiumieėių, 75 centristų, 30 sitraukti. Sugryžęs premjeras
-nuoš. demokratų ir visa nepri- laikinai buvo išlyginęs viso
gulmingoji partija stovi prieš kius nesusipratimus.
patvirtinimą.
Praeitą antradienį čia praNen Berhner Tag-cMatt ko- AĄ. j o ^ „ . . ^ d a r b i n m k ų
respondentas iš Weimar tvir streikas* del maisto stovio.
tina, jog ministerių kabinetas Maisto stovis nuo armisticijos
rezignuosiąs, gi grafo von
pradžios čia buvo nepaten
Brockdorff-Rantzau vietą už kinantis.
imsiąs grafas Bernstorff, bu
Kai-kuriuose miestuose "su
vęs ambasadorius Suv. Valsti
keliamos pavojingos vyriausy
jose.
bei riaušės.
Atstovai stovi prieš.
— Paryžius, birž. 19. —Pre
Visi vokiečių atstovai Versaille, kaip vienas stovi prieš zidentui AVilsbnui iškeliavus
patvirtinimą taikos, praneša Berlynan, Anglijos premjeras
korespondentas iš Viennos. aplanko Verduną.
Tos pačios nuomonės, žinoma
laikosi ir grafas Rantzau.
Jei grafui Rantzau nepa
vyki povkalV>*Hi, intikinti ir
savo pusėn patraukti visą ka
binetą
prieš taikos sutartį,
tuomet visi atstovai pasitrauk
sią šalin. Be to, grafas Rant
zau rezignuosiąs iš užsienių
ministerio vielos.

RINKIMUOSE BAVARIJO
JE LAIMĖJO KATALIKAI,

SugTyžo daug atstovų.
Iš Versailleso Berlynan sugrvžo daugelis žymių atstovų.
Vieni iš jų iškeliavo į Weimar, gi kiti laikinai pasiliko
čia. Jie visi konferuoja su ša
lies ekspertais ir visokios
rųšies patarėjais.
Ypąe daug tariamasi eko
nomijos reikalais.
Verčiau pasitrauksią.

1,300,000 SVETIMŠALIŲ APLEISIĄ AMERIKĄ.

NEW YORKE TARNYBON
PAŠAUKTA MILICIJA.

Su savimi išgabensią
. $4,000,000,000.

Ruošiamasi prieš raudonuo
sius gaivalus.

J

IMPERFECT IN ORIGINAL

Sužeista šimtai streikininku.

Waterbury, Conn.. birž. 21.—
Užvakar vakare priemiestyj
Washington, birž. 20. —
New York, birž. 20. — Čio Brooklyn dideles riaušes pa
Vienas milijonas trys šimtai
kėlė streikininkai, streikuo
tūkstančių svetimšalių Suvie nai staiga per vieną naktį jantieji penkiose didelėse vie
nytose Valstijose tariasi ap. sumobilizuotą 10,000 milicijos tos įstaigose.
leisti šią šalį įvykus taikai. Su ir padalinta ji po visas miesto
Kuomet pasigirdo pirmieji
savimi jie iš čia pasiims ma dalis. Taigi, miestas teoreti
šūviai, visą miestą perėmė
žiausiai 4 milijardus ameriko niai yra karės stovyje.
Milicija ruošiama
prieš kokia tai baimė. Buvo mano
niškų dolierių.
ma, kad sukilo raudonieji gai
Šitie taktai pažymėta ra raudonuosius gaivalus, kurie valai.
liepos 4 d. rengia čia pakelti
porte Etlielbert Stewarto iš
Tuojaus pagaminta gais
suirutes.
Chieagos, darbo departamento
rams gesinti aparatai, sumo
investigaeijų
direktoriaus.
bilizuota naminė gvardija.
Stewartui buvo pavesta ištir go, East Chicago, Indiana
Policija ir naminė gvardija
ti, kaip labai pasididins sve Harbor, South Bend, Gary ir pasileido į priemiestį Brook
timšalių išėjimas įvykus tai kitur. Toliaug Detroite, Pitts- lyn. Tenai susidūrė su tūks
kai Europoje. J ' - tad, kaip burge, Pennsylvanijos angle- tančiais riaušininkų,
kurie
kasyklose
ir
kitur.
s.'i osi, nuodugniai tą klausi
mėgino atakuoti streiko jmmą ištyrė ir tuo tikslu paga
liestas dirbtuves.
K a s - 0 susekta?
mino platoką savo departa
Pakilus streikui, kompani
Sulig Stewarto raportą tose
mentui raportą.
visose vietose susekta, jog jos buvo aprūpintos kulkasJo
paduodamas
raporte Europon žada k e l i a u t i :
vaidžiais nuosavybę apsaugo
skaitlius svetimšalių, katrie
Lenkų 15 ^įnfe.; austrų-un- ti.
žada išeiti, esą s vidutiniškas. garų 38 nuoš.įrusų 35; kroatų. Tad prieš riaušininkus buvo
Gi milijardai apskaitomi im 21; lietuvių ftJrumunų 64; ita paleisti darban kulkasvaidžiai.
ant abelnai ant kiekvieno sve lų ir graikų H ; serbų 36; slo Be to, gaisrininkai į minias
timšalio po $3,000.
pasuko savo šmirškynes su
vakų 34 nuošimčiai.
Daugel miestuose tyrinėta.
Toks apsireiškimas šalies vandeniu.
Už kelių valandų riaušės
Darbo departamentas prime- vyriausybei nesmagus daik
pasekmėje
ša,^j:>g visi pramonės centrai, tas. Bet nieką*.Begali sulaiky apmalšinta. Bet
štai kas pasirodė: 5 policmokur gyvena daugiausia sve ti to skaitlingo i&ėjimo.
timšalių darbininkų, nuodug
Pragyvenimas čia brangus, nai pavojingai sužeista ir aniai ištyrinėta.
darbo neperdaugiausia. Žmo pie 200 pažeistų sunkiau ir
Svetimšalių gryžimo Euro nės tikisi, kad Europoje turė- lengviau riaušininkų paimta į
pon klausime tyrinėjimai ir sią geriau susitvarkius ša- ligonines.
•v i i
•
•••
R *
AT*^A
ytiL * •
Namifcė gvardija nepalei
išklausinėjimai atlikta: Chi-*lims po šios karės. Tenai po
eagoje, plieno dirbtuvių aps- karės - nebus sunku įsigyti ir džiama. Nes riaušės gali atsi.kartoti
krityj, kaip tai: South Chica- žemės. Bus daug dirbtuvių,
=

SUOMIJA PALIUOSUOTA
NUO RAUDONŲJŲ TE
RORO.
Pasakoja, kaip t a šalis paliuosuota nuo bolševikizmo.
Chicagą aplankė Jacob de
Julin, Suomijos prekybos mi
sijos Suv. Valstijose pirmi
ninkas. Ta •misija lanko šią
šalį su tikslu atnaujinti pre
kybos ryšius. De Julin tarp
kitko nupasakojo, kaip Suomi
ja buvo paliuosuota nuo pik
to bolševikizmo.
Tai svarbu s daiktas nugir
sti tuos pasakojimus nuo pa
ties liudininko, kaip bolševi
kai per kelig mėnesius Suomi
joj buvo įsivyravę ir skerdę
žmones.
" Suomių raudonieji buvo
remiami ir direktuojami Lenino-Trockio valdžios Maskvo
je,' ' pasakojo de Julin. " K u o 
met sugriauta caro sostas,
suomiai tuojaus pasijuto, jog
jau yra laisvi* - nuo visokios
rusifikacijos, k u r i juos ilgus
metus smaugė. Bet veikiai jie
apsižiūrėjo ir savo tarpe atra
do bolševikus agitatorius. Ši
tie, prisimezdami darbo žmo
nių prieteliais, pradėjo grū
moti Suomijai aršiau kokios
rusifikacijos, buvusios čia ca
rų laikais.

Taikos sutartį patvirtinti yra užvįslabjaus priešingi pre
zidentas Ebert ir premjeras
BERNE, Šveicarija, birž. 20
Scheidemann.
— Visuose didesniuose Bava
Anot Lokal Anzeiger kores
rijos Įneštuose įvyko municipondento, kaip vienas, taip ki
paliai valdininkų rinkimai.
Visur laimėjo katalikų cen tas nusprendžiusiu verčiau pa
8,000 uždaryta į
tro partija. Nacijonalistai de sitraukti iš užimamų vietų
" K i e k palaukus
mokratai paliko užpakalyj. kaip sutikti su. patvirtinimu
įgavo spėkų
ir
Didžiausią rinkimuose smūgį taikos sutarties.
Tad ir nežinia, kas galuti- apvaldė
didelę
panešė socijalistai.
Susiprato Bavarijos žmonės. J nai bus nuspręsta Vokietijoje. tinės Suomijos. Po
_

DARBININKAI MALŠINAMI
KULKASVAIDŽIAIS.
v

kalėjimus.
raudonieji
pagaliaus
dalį
pie
trijų mėne

SSE

sių kruviniausios kovos balto
ji gvardija paėmė apie 70,000
raudonųjų kareivių. Iš jų ke
li buvo nubausta mirtimi, gi
8,000 nubausta kalėjimu ilgiau
kaip po 8 metus kiekvienas.
Visi kiti buvo paliuosuoti iš
gavus nuo jų pasižadėjimą
pasitaisyti.
V Visi paliuosuoti yra darbo
žmonės. Jie stojo prie darbų ir
ėmė vesti naudingą sau ir vi
suomenei gyvenimą.
"Pirmiau, būdami bolševikų
eilėse, jie žvėriškai žudydavo
savo brolius darbininkus. Bet
šiandie jie karčiai pikti prieš
bolševikus agitatorius, kurie
juos išvedė iš kelio ir del ku
rių turėjo daug nukentėti.
Pilnai manoma, kad šitie kituomet suviiti žmonės jau ne-

"Darbo žmonės apdrausti
nuo tos epidemijos. Jie buvo
jau kartą jos paliesti, todėl
dabar saugojasi kaipo didžiau
sio pikto.
"Bolševikizmo siautimo me
tu darbininkai patyrė vargo
ir bado. Daugelis iš jų pralie
jo kraują ir paguldė galvas.
Praleido baisiausią terorą, ko
kio pasaulis nėra matęs.
"Šiandie šalyje pravesta rei
kiamoji tvaflta, atgaivinta in
dustrija, darbininkai turi dar
bo ir visas stovis Suomijoje
daug geresnis, kaip kad kitose
šalyse.
" T a s reiškia, kad Suomiją
laukia graži ateitis.
Dėkinga Suv. Valstijoms.
" U ž tą stovį ir visokius pa-

k u o m e t n e s ė b r a u a su bolševi v y k i m u s S u o m i j a š i a n d i e užvislabjausia yra dėkinga Suv.
kais.

Valstijoms. Nes šita šalis Suo
Šalis pagydyta nuo bolševikiz
miją pavalgydino, kuomet ji
mo ligos.
alko. Šita šalis pripažino jai
"Šiandie Suomija užima la nepriklausomybę ir davė pro
bai svarbią poziciją pasaulyj. gos suomių tautai pakilti.
Ta šalis susijungia su bolševi
' ' Suomijos gyventojai nekiška Kusi ja, iš kurios šiandie kuomet nepamirš to Suv. Val
platinasi užkrečiamoji bolše stijų geradaringumo. Ir su
didžiausiu džiaugsmu atnau
vikizmo liga.
"Suomija, tos ligos pa jins su šia šalimi prekybos ry
guldyta ir ėdama per tris mė šius.
"Suomija stovi ant sargy
nesius, pagaliaus pašoko ir pa
sigydė. Pasigydė ant visuo bos tarpe rusų bolševikizmo
ir Skandinavijos. Neleidžia ji
met.
" K i t a s šalis ta liga apnyks nai bolševikizmui plesties. Tą
ta, kitoms šalims ji grūmo sargybą pildo lfuosnoriai šalies
ja. Bet Suomija tos ligos jau piliečiai, katrie kituomet daug
nebijo, nors artimai rusų bol turėjo nukentėti nuo raudo
ševikai gyvuoja. Ta liga ne- nųjų teroro.
"Suomių 3,500,000 tauta su
kuomet daugiau neprikibs prie
didžia viltimi žiuri į ateitį*'
Suomijos.

SAKOMA, NOSKE SUTVER
Apie valdžios griuvimą tuo
jaus . pranešta taikos konfe
SIĄS NAUJĄ KABI
rencijos atstovams. Šitie neiš
NETĄ.
reiškė nusistebėjimo, nes Sekei
Grafas Bernstorff užimsiąs demanno valdžia turėjo griū
ti, jei atkakliai priešinosi pat
grafo Rantzau vietą.
virtinti taikos sutartį.
Vietos, diplomatinėse sferose
Paryžius, birž. 21. — Vakar
čionai gauta žinių, jog Scbei- išreiškiama nuomonė, jog nau
dcmanno valdžia Vokietijoje joji vokiečių valdžia patvirtysianti taikos sutartį.
sugriuvo.
Nes premjeras Scbeidemann
. Apie atmainas vokiečių val
buvo atkakliausias taikos su
džioje, be to, gauta žinių
tarties priešininkas. Jis jokiuo
Coblenze iš Weimaro ir iš
būdu nenorėjo sutikti, kad tal
Berlvno.
kininkų modifikuota sutartis
butų priimta.
NAUJAS VOKIEČIŲ KABI
Be to, pranešta, kad naują
NETAS PATVIRTIN
ministerių kabinetą
sutverti
SIĄS SUTARTĮ.
pasiryžęs karės sekretoflUS
(šalies apginimo ministeris)
Kabineto premjeru pramato (lustą v Noske. Tai tas pat
Noske, kurs sutraškino vo
mas Erzberger.
kiečių bolševikų sukilimus.
Sakoma, jog naujan kabine
Paryžius, birž. 21. — Čia
gauta žinių, kad kuomet da tan- ineisią ir keli Sebeidemanbartinis vokiečių ministerių no kabineto ministeriai, kurie
kabinetas atsisakysiąs patvir nėra priešingi priimti taikos
tinti taikos sutartį, tuoinet sutartį.
naują kabinetą tuojaus sut £>clieidemanno kabinetas griu
versiąs Matliias Erzberger ir vo, kuomet premjeras su ke
turiais kitais ministeriais ne
patvirtinsiąs sutartį.
Matliias Erzberger yra ka norėjo nei klausyti apie pat
talikų centro partijos reichsta virtinimą sutarties.
ge vadas ir armisticijos komi
sijos pirmininkas.
ATKELIAVO BRAZILIJOS
Taippat sakoma, jog Erz
PREZIDENTAS.
berger priimsiąs grafo Brock
dorff-Rantzau rezignavimą ir
New York, bįrž. 21. —Tran
pats atkeliausiąs į Versaillesą. sportu Imperator iš Europos
Dabartiniai vokiečiu taikos j čį a atkeliavo Brazilijos resatstovai, sakoma, bijąsi padė publikos
prezidentas-elektas'
ti savo pavardes po dokumen Dr. Epitacion Pessoa.
tu, sulig kurio Vokietija skauDr. Pessoa buvo Brazilijos
džiai baudžiama už karės me- atstovu taikos konferencijoje
tu atliktas piktadarybes. Tai-! Paryžiuje, kuomet išrinktas
gi ir dabartinis kabinetas ne- šalies prezidentu.
nori imti ant savęs atsakomy
Taigi jis taikos konferencibės.
jon iškeliavo kaipo paprastas
Iš pusoficijalių
prancūzų pilietis, gi parkeliauja kaipo
versmių sužinoma, kad kuomet prezidentas.
talkininkai pasieksią Berlyną,
jei sutartis nebus patvirtinta, PREZ. V7ILS0NAS SUGRY
tenai jie pirmiausia suareš
ŽO PARYŽIUN.
tuosią visus vokiečių karės
lordus.
Paryžius, birž. 21. — Po ap
lankymo Belgijos prezidentas
FOCH GAMINA NAUJĄ
Wilsonas vakar sugryžo čio
FRONTĄ PRIEŠ VO
nai.
KIETIJĄ.
ATNAUJINTA KOMUNI
Paryžius, birž. 21. — Vy
KACIJA KABELIAIS
riausias talkininkų armijų va
SU VOKIETIJA.
das, maršalas Focb, pratęsia
Wasbington, birž. 20. —Ka
savo karės frontą prieš Vo
kietiją. Naujas frontas prasi beliais komunikacija šios ša
dėsiąs upe Rhine ir baigsiąsis lies su Vokietija išdalies at
naujinta.
upe Dunojum.
Apie tą pranešė karės pre
Taigi maršalas galės valdy
ti čekų-slovakų ir rumunų ar kybos taryba.
mijas. *
SUAREŠTUOTA 6,000 STUDENTŲ.
ANGLAI NUSKANDINO
RUSŲ SKRAIDUOLĮ.
Amoy, birž. 20. — Iš FuclioLondonas, birž. 21. --* Anot
rusų bevieliu telegrafu pra
nešimo anglų nardančioji lai
vė nuskandino rusų skraiduolį
Oleg.

wo pranešama, kad tenai kinų
ir japonų militarinės valdžios
suareštavo 6,000 studentų. •
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.).

Šeštadienis, birželis 21, 1919
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pasi

rašys?
Šiandien visas pasaulis ne
rimsta laukdamas žinios, ar
vokiečiai p a s i r a š y s po taikos
sutartim, ar ne. Apie tų opųjį
klausinis}, mes dar neišreiškėme savo minties. Kiti dienraš
čiai kas valanda parneša kito
kį pasakymą. Mes nenorime
mainyti savo pažiūru, taip tan
kiai. J.
Pasirašymas ir nepasirašymas priklauso nuo pačių vo
kiečiu- Visuomet yra sunfyp
įkalbtai už svetima tautą. Ypač
'mes nenorime to apsiimti deljto, kad su vokiečiais smarkiai
[kariavome.
Aiškiai žinome, kad paty«
[vokiečiai abejoja ir svyruoja.
Jie, be abejonės, nori savo
naudos. Negalėdami jos gauti,
jie rūpinasi iŠ dviejų nelaimiu
Ipasirfrikti mažesnę.
Žinoma ir didelė nelaimė bus
[vokiečiams, kada talkininku
[kariuomenė ims eiti gilyn Į
ĮVokielijų, naikindama jos tur
tą ir žįnones. Tas Įvyks, jei voIkiočiaS nepasirašys.

J i e tų ži-

no. Tįi-gi jie nepasirašys tik
tuomi-atveju, kada matys, jog
pasirašymas yra didesnė nelai
mė uz priešą kariuomenės ėji
mą gilyn, už visišką netekimą
Įneprigulmybes
Vokiečiai iuri jiems paduo
tąsias pasirašyti taikos sąly
gas. Jei jie abejoja, tai matyt,
[kad tos sąlygos mažu kuomi
skiriasi nuo nelaimiu, kilančių
iŠ karės, neturinčios vilties,
|kad pasisektu.
Bet gal tai nėra tikras abeIjojimas, o tik apsimetimas
[abejojimu su tikslu išderėti iš
talkininku daugiau nusileidi
mų. Jei^u turėtume sutarties
žodžius, tai galėtume spręsti ir
apie vokiečių svyravimo vertę,
Įbet mes tos sutarties neturi|me. Neprotingai padarytume,
[jei iš savo vyriausybės reika
lautume palengvinti vokie
čiams, nes tada savo valdžios
Idtrybose su priešu, palengvin
t u m e priešui, gali būti, tik ap
simetančiam nelaimingu.
Lygiai neprotingai padą ry[tume, jei savo valdžiai išreikjštume nepasitenkinimą, už pajlerigv^nimus vokiečiams. BaiLus yra daiktas žudyti žmogų,
Inors jis mųs priešas. Dar baįjsesnis daiktas yra žudyti taujtą, kurią pergalėjom. Statyti
Itaikos sąlygas sunkesnes tau
k a i už karę, kurios ji nesitiki

PROTOKOLAS.

Tarybų Ekonominės Komi
sijos posėdis buvo gegužio 26
d., 1919 m., Pennsylvania Ko
telyje, New Yorke.
Posėdyje dalyvauja: Kun. J.
Žilius, p. M. J . Vinikas, p. P .
Vilmontas, p. V. Jankus, Dr.
J . Bielskis, p. P. Molis, Dr. J .
Valukas ir p. Bučinskas. Posė
džio vedėju išrinkta M. J.
Vinikas, raštininku J . Biels
kis.
Atidarydamas posėdį pir
mininkas pažymėjo, jog sueita
tikslu sudaryti tam tikrą ko
misiją, kurios užduotimi butų
Dr. Šliupas apie komercijalėše transakcijose
tarpininkauti tarp Lietuvos
Vilniy.
valstijos ir Suvienytų Valsti
Lenkai siūlo Lietuvai ple jų. Šiame reikale kalba kun.
biscitą. Tai lietuviams inžei- Žilius, Vinikas, Bielskis, Jan
dimas. Lenkijai niekas ple kus.
Iš kalbų paaiškėjo, jog jau
biscito nesiūlė. J i , kaip Lie
tuva, turi likti nepriklauso daug yra padaryta tokiai ko
misijai sudaryti. Teirautasi
ma.
Lenkai pasiūlė plebiscitą tiks Department of State, Depart
liai. Turėdami progos, jie per ment of Commerce, Treasury
ilgus laikus Vilnių aplenkino, Department, Federal Beserve
o dabar sava kariuomene oku Board. Visur rasta prielanku
pavę tikisi pervaryti Vilniuje mo ir pažadėjimas expertų
plebiscitą savon naudon. Lie patarnavimo.
tuviai prieš tokią lenkų suk
Ekzekutyvio Komiteto ru
tybę protestuos ir protestuoja. pesniu likos atidaryta keliai
Štai ką apie tai sako dr. į Lietuvą. Nurodinėta valdžiai,
Šliupas, pranešime Amerikos kad lietuviai yra pasirengę
Lietuvių Tarybos užlaikomam su pagelba Lietuvai, tik rei
informacijų biurui New Yor- kia jiems pavelijimo susinešti.
ke:
Tas
nurodinėta
Amerikos
" Vilnius nuo neatmenamą Raudonamjame Kryžiuje, Ame
laikų buvo Lietuvos sostine. rican Relief Administration ir
Nebūtų suteikta didesnės ne kitose valdiškose
įstaigose,
teisybės tautai, kuri per 120 kurios šelpimo darbu užsiima.
metų kentėjo carų persekioji Pasekmės tokių konferencijų
mus, kuri skaudžiai nukentėjo buvo tokios, kad Raudonojo
laike šios karės del vokiečių Kryžiaus direktoriai trumpu
okupacijos ir kuriai bolševikų laiku turėjo savo posėdį ir nu
įsibriovimas naujas žaizdas tarė duoti Lietuvai pašelpą.
padarė. Lenkai neturi teisės Po konferencijos Ekzekutyvio
prie Lietuvos teritorijų nei Komiteto atstovų su American
rasės, nei kalbos, nei istorijos Relief Administration vedėju,
žvilgsniu. Lietuviai lenkų įsi ši organizacija paskyrė Lie
veržimą skaito nepamatuotu. tuvai milijoną dolierių. Tas
Lietuva nelei s lenkų dvarinin viskas tik delfo, kad valdžios
kams kolionizuoti Lietuvos že atstovai pamatė, jog lietuviai
mių lenkų kaimiečiais. Lenkų neužsiganėdina
vien gerais
įsiveržihio pasekmė yra ta, nqrais, bet taipgi deda pas
kad tautiniai, lygiai kaip soci- tangas, kad kogreičiausia sa
jaliai skirtumai tarp abiejų vo badaujančius
vientaučius
tautų likosi aštriai pabriežti. sušelpti. Kai-kurie lietuviai,
Kad išvengus karės tarp Lie del jiems žinomi} priežasčių,
tuvos ir Lenkijos, alijantai tu pradėjo užsipuldinėti ant Ekri įsakyti lenkų armijai tuo- zekutvvio Komiteto ir tuomi
jaus apleisti Lietuvos žemes. jo darbą trukdyti. EkzekutyLietuva be Vilniaus yra lavo vis Komitetas turi pamato ti
nu, nes Vilnius yra ekonomi
niu ir gelžkelhj šalies centru."
D r. Šliupas dabar yra Pary
žiuje.

kėti, kad tie asmenys kreipė
si ir prie valdžios, stengda
miesi Ekzekutyvį Komitetą
denuncijuotf. Tokio pasmerktino pasielgimo pasekmės yra
tokios, kad valdžios rateliuose
ketinama persvarstyti leidimas
Lietuvai pagelbą siųsti ir vėl
kelius uždaryti, dėlto, kad
jais nesinaudojama ir net in
trigos iš pačių lietuvių tarpo
pasirodė. Čia gali pagelbėti
Ekonominė Komisija. Nesikiš
dama į politikos reikalus, ne
duos progos blogos valios
žmonių intrigoms įsimaišyti.
Ekonominė Komisija galės pa
laikyti išdirbtąjį kelį susinešimams ir milžiniškai Lietuvai
pagelbėti, akumuliuojant su
mas pinigų nuo pavienių ypa
tų ir juos parsiunčiant Lietu
von, pasinaudojant suteiktais
leidimais.
Ekonominės Komisijos už
duotimi bus atstovauti Lietu
vos tomercijalius reikalus Su
vienytose Valstijose. Turės užžiurėti ką kiekviena iš esan
čių ir busimų lietuviškų ben
drovių gali padaryti ir kuomi
gali prisidėti prie Lietuvos
atstatymo, Gavus užsakymą
nuo Lietuvos valdžios, kiek
vienai iš tų bendrovių bus pa
vesta tūlas prekybos darban
atlikti, kuriuo ypatingai to
ki bendrovė užsiima.
Ekonominės Komisijos už
duotimi nėra ir nebus kištis
į privatį bendrovės ar pa
vienių biznį; nėra ir nebus tik
slu eiti į kompeticiją su bile
kuria bendrove ar bendrovė
mis, bet tos Komisijos užduo
timi yra ir bus toms visoms
bendrovėms, vertoms pasitikė
jimo, visakame pagelbėti. Pavyz. Atėjus Lietuvos valdžios
užsakymui ant kelių milijonų
dolierių, jokia viena mūsų ben-,
drovių to išpildyti neįstengtų
—neturi užtektinai kapitalo;
paskolog vargiai galėtų gauti,
nes tokią paprastą bendrovę
sudaro ne visuomenės atsto
vai, bet tik pavieni žmonės.
Kuomet toki Ekonominė Ko
misija, Tarybų sudaryta iš vi
suomenės atstovų, ir kuri, ti
kimės, bus Lietuvos valdžios
įgaliota, lengvai galės ir gauti
pasitikėjimo ir galės pagelbėti

AMER. KATALIKO HIERARCHIJOS VEIKIAI.

Naujas Juokų
iikraštis.
Birželio 5 d. iš Akron^o, Ohio
išlėkė " V a n a g a s . " J i s yra nabašninko " Ž v i r b l i o " sunūs,
nors pats sakosi neturįs tėvo.
Nebūtų iš ko juoktis, jei jis
tiesų sakytų.
To laikraščio juokai yra
sveiki bei padorus. J i s užrėžia
visiems: bolševikams, nezaležninkams, tautininkams.
Kartais jo juokai yra labai
sumaningi, pvzd. p. 6, kur ap
gailestaujami Clevelandiečiai,
kad atidavę barzdaskutį nezaležninkams kunigauti, dabar
patys liks barzdoti lyg ožiai.
Panašių juokų yra daugiau.
Juokų laikraščiui labai svar
bu yra turėti savo karikatūrų
piešėjų. " V a n a g a s " turi gabų
p. Vilkutaitį.
Mums nepatinka, kad "Va
n a g a s " ant 6 ir 7 puslapio Įsi
kišo į Newarko parapijos da
lykus. Tuomi įsikišimu nieko
nepataisys, o daug sugadys.
" V a n a g a s " išeina kas dvi
savaiti ir metams jo kaina yra
2 dol. Laikraščio adresas " V a 
n a g a s " Publishing Co., 951
Nathan St., Akron, Ohio.

nai tapo pripažinta daug pla
čiau ir daug aiškiau, kaip Vie
L APAŠTALIŠKAS SOS nintele Bažnyčia, žinanti savo
TAS. Arkivyskupas' Cerretti reikalus, kad jinai turi pasiun
laike mano jubilėjaus išaiš tinybę į žmonijų, pastarosios
kino mums neatidėliotinus A- keblame stovyje, kurios klau
paštališkojo Sosto reikalus. so ir kurių myli savi žmonės.
Europos šalys, iš priežasties Kitų Bažnyčių supuvimas at
karės nukentėję, labai mažai kreips daugelio akis į mus.
tegalės pagelbėti Šv. Tėvui. Prakilnus mūsų armijos ir
Vienok, šiandie daugiau negu mūsų laivyno kapelionų pasi
kituomet reikalaujama pagel- elgimas milijonams
parodė
bos iš Apaštališko Sosto įvai tikrąjį katalikų dvasinį būdą.
rioms išnaikintoms bei nuvar Kiekvienas vyskupas savo digintoms šalims ir neturtingų ocezijoje galės surinkti vai
misijų užlaikymui. " R o m a " , sius, kurie buvo pasėti karės
tarė J o Ekselencija, " d a b a r laiku. Bet, ar mes negalime
žiuri į Amerika, kad jinai padaryti platesnius pienus ? Ar
taptų vadu visų katalikiškų gi negalima Amerikos visuo
reikalų ir kad suteiktų pavyz menės pasiekti, kad jinai su
dį kitoms tautoms". Suvieny teiktų didesnius vaisius? Ar
tų Valstijų katalikai šiandie gi 1 spauda negalėtų išplatinti
randasi tokiame stovyje, kad katalikų tiesas, jeigu darbas
gali pilnai suteikti pavyzdį butų energingai varomas po
visai Bažnyčiai savo nepapras Hierarchijos priežiūra? Kaitu prisirišimu prie Krikščioni kurie pataria veiklesnį būdų
jos Tėvo". Mes turime viltį skelbimo žodžiu, einant į pa
padidinti pinigų sumų j budai, čius žmones, nes ištisi milikaip jų padidinti, nurodyti ! jonai žmonių neatsilanko į
NII.
mūsų bažnyčias. Daug vietų
2. NAMINĖS MISIJOS. Ka mnsų šalyje teturi maža kata
rės pabaiga randa Bažnyčių likų ir neturi jokio supratimo
šitoje šalyje daug stipresnę apie katalikų tikėjimų. Kaip
negu kuomet nors pirmiau. Ji mes galime jiems padėti? Į
(Tąsa.)

mūsų bendrovėms gauti kre
dito užsakymams išpildyti.
Bus mėginama
sudaryti,
kad šioji komisija liktų at
stovybė Lietuvos
valstijos
banko Suvienytose Valstijose.
Kai-kurie valdininkai
išsi
reiškė, kad lengvai tokią at
stovybę galima sudaryti, o
ypač gaunant S. V. valdžios
ex pertų patarnavimą.
Po apkalbėjimo vienbalsiai
nutarta Ekonominę Komisiją
galutinai suorganizuoti ir užsibriežtą darbą tuojaus pra
dėti.
Aptarus Komisijos vardą,
apsistota ant "Lietuvos Ko
mercijos Ir Finansų Komisi
ja."
Nutarta paskirti komitetą
iš trijų narių sudarymui įsta
tymų ir taisyklių viršmiuėtai
Komisijai. Komitetan išrink
ta: p. M. J . Vinikas, kun. J .
Žilius ir V. Jankus.
Lietuvos Komercijos ir Fi
nansų Komisija susideda iš
dešimts narių-penki nuo Ame
rikos Lietuvių Tarybos: kun.
J. Žilius, p. J . G. Milius, p. J.
Vasiliauskas, Dr. J. Bielskis
ir p. P. Molis; nuo Lietuvių
Tautinės Tarybos: p. M. J. Vi
nikas, Dr. J. Valukas, p. P.
Vilmontas, p. V. Jankus ir p,
Bučinskas.
Valdybon išrinkta sekančiai:
pirmininku M. J. Vinikas, vice
pirmininku p. J . G. Milius, iž
dininku kun. J . Žilius, iždinin
ko padėjėju p. P. Vilmontas,
finansų raštininku Dr. J . Biel
skis.
Lietuvoj Komercijos ir Fi
nansų Komisijos išdirbti įsta
tymai bus paduota abiejų Ta
rybų užtvirtinimui.
Posėdžiai nutarta laikyti
kartu su Tarybų Administratyve Komisija.
M. J. Vinikas. pirm.,
J. J. Bielskis, rast.
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Knygų Mylėtoja ir Skaitytoju Domai
Turime ger$ išteklių šių knygri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apie Katalikų Tikybos Tikrybe
30c
Patarmes Moterims
15c
Krikščionybė ir Moteris . . . . . . , . . . * < . . » . . . . * . . *
5c
Gyvenimas Šv. Stanislovo
20c
Girtuoklio Išpažintis
•
20c
Katra neišmanė! Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La
bai lengva sulošti
^c
7. Marksas Antrasis
°c*
8. Ara yra Dievas T
^c
9. Giordano Bruno
5c
10. Koperninkas ir Galilėjus
5c
11. Į socijalistų rojų
5c
12 Socijalistų norai ir darbai
5c
13. Revoliucijonierių tarpe
5c
t
14. Apie Apšvietą
25c
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją
75c
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
imti patentus, kaip tapti Alnerikos piliečiu ir kitus naudingus
dalykus
50c
Daina be galo
20c
Scenos įvairumai .
40c
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
lomas teatru mėgėjams. Kaina
20c
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės... 25c
Rudens Aidai. Eilės Adomo'Jakšto
$5c
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
čių mylimą rūtelę
15c
Auštant. Eilės J. Mikuckio
35c
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio
25c
Vamzdys. Eilės
15c
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartotą šio
je knygoje
80c
Amžiaus galas Punsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties.
10c
Revizorius, penkių veiksmų komedija
50c
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu
55c
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršai fortepijanui
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų.
Sudiev—mazurka
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas.

45c'
50c
40c
70c

DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WEST 46-th STREET,
CHICAGO, ILL.

Reikia taip-gi pažymėti, kad
gerbiamas kun. J . Petraitis
vasaros laiku žada apvažiuoti
visas Amerikos lietuvių kolionijas su L. Raud. Kryžiaus
reikalais. J o tokiam pasišven
timui turėtų kiekvienas lietu
vis atjausti ir, apsilankius jam,
neatsisakyti _nuo prisidėjimo
PRANEŠIMAS.
gelbėti musii suvargusius bro
Gcrb. Kun. J . Petraitis bu lius Lietuvoje.
vo Bostone ir lankėsi kariško
J o antrašas yra toks: Re v.
je komisijoje reikale medika
mentų Lietuvos kariškiems gy J. Petraitis, 147 Montgomedytojams. Sutarta tuo* tuo ry St., Paterson, N. J.
jaus pirkti ir prie progos
juos siųsti Lietuvon. Pažymė
ŽINIOS ŽINELĖS.
tina, kad tas reikmenis perka
New Haven, Conn. Čionyk
ir siunčia Lietuvon Liet.
Raud. Kryžius, nelabai senai ščiai, tautininkai sušaukė vi
susiorganizavęs tarpe Ameri suomeniškų susirinkimų birže
lio 1 d. Kalbėtojum buvo Purkos lietuvių.

vis iš Brooklyno. Kiek tame
susirinkime buvo tautininkų
dejavimų ir aimanavimų^ kad
katalikai jų neklauso, ir jiems
savo fondo nenori pavesti, o
dar ir į j susirinkimų neateina.
Kad tautiečiai mūsų miesto
žlunga, tai ir iš to matyties, kad
tokiame svarbame reikale kaslink siuntimo delegatų į Chicagos seimų susirinko tiktai
51 žmogus. Išrinktam delega
tui kelionės lėšų padengimui
sumetė šį vakarų dvylikę dol.,
o antrų penkiolika, tai nabagui
nei tikietui neužteko atgal su
grįžti.
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

miej e šitoj pažangioje šalyje RINGAS V E I K I M A S . Kata
taip užėmė mūsų mintis ir mū likų Karinė Taryųa ir Tauti
sų uolumų, kad- mes vos te nė Katalikų Labdarybių Kon
atliko brangiausį
įstengiame paskutiniais lai ferencija
kais atkreipti savo dozuos į pradinį darbų šioje dirvoje.
svetimas misijas. Mūsų tau Mes esame daug skolingi Adtos naujoji pozicija, kaip pa ministratyviam Komitetui už
saulinės pajiegos, be abejo, pa jo laikinį vadovavimų proble
didins mūsų reikalus. Visur mose šitame atnaujinimo lai
pasaulyje Amerika turės bega ke. Trys dalykai, mano nuo
linę intekmę. Iki šių laikų, mes mone, yra reikalingi. Pirmas,
galime pasakyti, toji intekmė j aprubežiuota, aiški ir galinga
»ocijalių
principų
buvo visai nekatalikiška. Pa | katalikų
sauliui aplamai, net katalikiš prezentacija. Antras ; daugiau
kam pasauliui, kiekvienas ame supratimo katalikų socijalio
rikietis yra sinonimiškas su ir labdaringo veikimo būduo
protestantu. Prakilni Katali se. Trečias bendras žingsnis
kų Bažnyčios pajiega šioje ša įskiepinti mūsų socijalius prin
lyje yra beveik nežinoma sve cipus ir mūsų budus į veiki
timose šalyse. Priežastis yra mų. Visuomenė niekuomet ne
tame, kad Bažnyčia užrubežy- jautė didesnio reikalingumo
je mažai patyrė apie muši- vadovavime. Jinai ieško švie
spėkas ir mūsų turttfs. Dabai sos Katalikų Bažnyčioje. La
mes negalime abejoA, kad pa bai dažnai, mes turime pripa
šaukimai šioje dirvoje, vyrų i r žinti, mūsų principai, Evange
moterių, rasis aisčiai; ir tai lijos principai, gulėjo paslėpti
mūsų viltis ir malda, kad Die mūsų teologijose, net taip gi
vas pavartotų amerikiečių uo liai, kad neseniai pasirodęs
lumų, energijų i r organizavi veikalėlis apie Socijalę Rekon
mo gabumų, suteikiant didį strukcijų daugeliui nudafe vi
žingsnį pirmyn svetimoms mi siškai naujienų. Bažnyčia turi
sijoms. Kokiu biidu gali pa prieš save didelį darbą socijagelbėti Hierarchija; auklėda lės apšvietos ir socijalio ger
ma misijonieriškų dvasių ir būvio. Čia ir vėl Hierarchija,
rinkdama
aukas/ reikalingas turi paimti vadovaviin^ savo •
rankosna.
3. SVETIMOS MISIJOS. viršminėtam darbui?
4. S O C I J A L I S m LABDA
Mūsų begaliniai reikalai na
(Daugiau bus).

plačių nigerių tautų, kuri
sparčiai auga skaičiumi, apšvietoje ir intekme mes nepa
darėme nei mažialisio įspudžitf: Ar mūsų metodai blogi,
ar mums uolumo stoka? Kų-gi
galime padaryti su tomi s sie
lomis? Mes turime įvairias or
ganizacijas — Naminė Misijų
Dirva, Katalikų Bažnyčios iš
plėtimas, Misijų Sąjunga, Ni
geriu ir Indijonų Komitetas
ir keletą kitų, kurios maždaug
randasi po Hierarchijos globa.
Ar-gi negalima su jais užmegsti artimesnių santikių? Ar
nebūtų geru daiktu apsvarsty
ti visų Naminių Misijų prob
lemų, kuri, žinoma, yra mūsų
pirmutinė veikimo dirva? Ar
nebūtų galima laikyti bent vie
nų konferencijų svarbiausiems
reikalams? Šitas yra gana svar
bus reikalas, beabejo, ir rei
kalauja plataus patyrimo ir
gilaus apsvarstymo, bet aš
esu užtikrintas, kad mūsų
Vyskupai, misijonieriai ir visa
dvasiški ja aplamai daug rū
pinasi šiais reikalais, iš kurių
visa Bažnyčia turi susilaukti
naudos. Aš turiu viltį, kad
pradžia bus padaryta dar
prieš ateinantį Hierarchijos
susirinkimų.

Šeštadienis, birželis 21, 1919
*»

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Sėdos ir Kretingos apskr.
Žemaičių gyvenimas pastaruo
ju metu baigia beveik visai senosua vėžėsua grįžti. Visuose
valsčiuose susidarė valdybos:
iš viršaičio i» 3 - 5 pildomojo
komiteto noriu. Kadrinei Lie4.

DRAUGAS
l e s ' \ Buvo reikalauta lietuvių
kalbos mokyklose.
Vyžai. Vasario 22 dieną
(šiapus Nemuno, netoli Til
žės) ąusirinko arti 100 žm.
Ponas Baltrus pasakęs, kad
grapas Kaiserling'as išsitaręs
Lietuva esanti javų aruodas
visai Vokietijai, 6 rašytojas
Sokeuzever'is ją pavadinęs
1
' Palaiminta žeme' \ Baltrui
kalbant p. Kubilius su sėbrais
kėlęs triukšmą ir įkusinti jie
net kumštimi grasino ir tuos
lietuvių sunūs, lūvrie del jos
nebijo nė gyvasties padėti,
pavadino papirktais agentais!
Kubilius — tai Šilokarciamos
kraštui buvę s " V a t e r l a n d " —
partijos narys ir iždininkas
kurs vėliau už ponų "Deuts
che Volkspartei , ,
agitavo.
Mačiulaitis pasakė: seniau ki
taip buvo, dabar kiti laikai,
kiti žmonės, viskas atsimainė
ir mainosi. Todėl eikime visi
drąsiai pirmyn, nieko neboda
mi, nes teisybė su mums".
Reikalauta
lietuvių kalbos
mokyklose. I\ Kubilius pasiū
lė rezoliuciją pasilikti prie
Prūsijos ir reikalauti lietuvių
kalbos
mokyklose.
Visose
trijose vietose įsikūrė parapi
jų tarybos.

tavos Vyriausybės skirtieji
apskričiu Taikos Teisėjai savo
pareigu dar nepradėjo eiti, tai
kiekvienas valsčius laikinai tu
ri išsirinkęs valsčiaus teismą,
paprastai iš 3 nariu: "ūkinin
ko, mažažemio ir bežemio, ku
rie kol kas nagrinėja ne vien
paprastas, bet ir kriminales
įį bylas. ,
Visuose miesteliuose ir baž
nytkaimiuose stovi ginkluoti 4
—6 milieiantai, už tai ir plė
šimai bei vagiliavimai visai
sumažėjo. Kaikuriose vietose,
kaip tai: Plateliuose (Sedos
apskr.) plėšikai tiek buvo pra
siplėtė, kad net reikėjo traukti
didesne lietuviu miliciantu ir
vokiečiu kareiviu pajėgą, du
plėšiku suėmė ir sušaudė, vieAl nas jų—Karbauskas rusų lai
kais toli žinomas plėšiku va
das, daug sykių teistas ir ka
lėjime sėdėjęs ir visad laimin
" L i e t u v a " Kaune.
gai iš rusų pabėgęs; kiti Pla
telių apyl. plėšikai, pamatę
pavoju, išsidangino už Ven AMERIKOS PAŠELPOS AD
MINISTRACIJA.
tos, pas rusų bolševikus.
Vis tik atsižvelgiant i tai,
kad visur stovi tiksliai sutvar
kyta lietuvių milicija, žydeliai
šmugleriai randa visokiu keliu
valgomiems daiktams svetur
išgabenti. Iš tos priežasties
pastaruoju metu čionai mnistas buvo labai pabraukęs, pav.
Skuodo, duonos svarui mokėjo
80—90 kapeikų, bulvių centne
riui 20 rub. ir daugiau. Už
draudus visai rusų pinigus
vartoti maistas mažumą atpi
go: mat, rusų bolševikai nuo
savo agentų šmuglerių, kurio
kaip patirta, maisto jiems pri
statydavo, nebeturi kuo ne
pirkti.
D. Treig.
MAŽOJI LIETUVA.

Herbertas Hoover, vyriausis
vedėjas, 115 Broadway,
N. Y.

Richard sako, kad šioje ša
lyje daugelyje vietų ats"rrado
nuomonė, jog ateiviams siun
čiant pinigus, savo draugams
Europos šalyse, būtinai esą
reikalinga čia pirkti maisto.
Jis aiškiausiai sako, kad toji
jmomonė yra klaidinga ir kad
Amerikos Pašelpos Adminis
tracija tiktai priima pinigus
per Amerikos bankas ir išmo
ka anos šalies pinigais kaip
tik jie ten nueina. Svetimtau
čiai padeda Amerikos dolierius čia j bankas, paveda. Amerikos Pašelpos Administra
cijai, kuri prižiūri, kad pinigai
butų išmokėti pinigais tiems
žmoniems, kuriems jie yra
siunčiami. Nėra jokio spirimo
pirkti maistą
nei siuntėjui,
nei tam, kuriam siunčiama.
Amerikos Pašelpos Adminis
tracija siunčia maistą dideliais
siuntiniais ir mažų siuntinių
siųsti neapsiima.
Atimdami dalį
Amerikos
maisto sandėlio ir tą dalį pavesdami naudai paliuosuotųjų
tautų, kad pagelbėti jų reika
lams pakol ateis pas juos
pjūties laikas, mes dar neatliksime savo darbo, jei nepa
sistengsime užvesti pirklybos.
Pirklyba pamatinai
priguli
nuo piniginių santikių tarp ša
lių, kurios tikisi turėti viena
su kita pramonės santikius.
Pradėjus nuo 22 d. balandžio
toji naujoji tvarka suteikė Amerikoje esantiems ateiviams
progos pasiųsti pinigų, kaipo
dovaną, arba išmokėjimą fir
moms, pavieniams žmonėms,
įstaigoms ir giminėms, kurie
randas namie. Gegužio mėnesi
tas darbas buvo praplatintas
taip, kad draftais buvo gali
ma pirkti vietinėje bankoje ir
keleiviai gali apleisti Ameri
ką, žinodami, kad jų dolieriai
turi tikrai paskirtą vertę tais
pinigais, kurie vartojami na
mie

Kad prašalinti nesusiprati
mus, del pobūdžio biržos sis
temos, kuri nesenai tapo įsteig
ta tarp Suv. Valstijų ir Vidu
rinės Europos paliuosuotų tau
tų, tarpininkaujant Amerikos
Pašelpos Administracijos, Edgar Ivicliard są-direktorius tos
administracijos vakar išsiun
tinėjo pranešimą, kuriame nu
rodomos pamatinės priežastys,
Yra aiškiai matoma, kad
kodėl administracija praplėtė pradžioje paliaubų buvo nega
savo pašelpinį darbą, taip kad lima nustatyti tokius banki
immti ir pinigų siuntinėjimą. nius santikius be valdžios įsi-

BLOGAS VIRŠKINIMAS

kišimo ir tai buvo galima tik miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifiiifiiiiiiiiiiiiifiiiiiir
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padaryti Amerikos Pašelpos
Administracijai paėmus pašel
pos darbą. Bet tas tai tik pir
TOV*rpilrpfii R p H a v n t i - T l p k s a v o P i n i c r i i s . .Šamas "laipsnis prie nuolatinių
komercijos sutarčių ir AmeriJcoje esančiųjų
svetimtaučių
yra prašoma tokią apsikeitimo
sistemą dabar remti, nes ji yra tikra pradžia finansinių
santikių tarpe šios šalies ir
tarp i ši mosuotųjų tautų. Nors
dabar tai daroma tik apyvar
toje su maistu, tečiau ateityje
tas išsiplėtos į transakcijas,
apimančias kitus dalykus ir
vedančias prie tikrųjų pirklybos sąryšių. Įstatymais yra
užginta siųsti pinigus kitais
kokiais nors keliais ir nei vie
nas svetimtautis negali pasi
teisinti siųsdamas pinigus sa
vo giminėms kitais kokiais
nors keliais, nes parama, ko
kią jis suteikia Amerikos Pa
šelpos Administracijai tame
PARKHOLME SUBDIVIZIJA yra geriausia vieta apsigyventi ir įsistatyti savo
darbe, yra netiesioginė parama
namus greitu laiku ir su visai mažu kapitalu, čia visi padarė ir padaro pinigus, nes
jo paties valdžiai taip, kaip ir
vieta lanai paranki, ir prapertės nesvietiškai auga. Nuo liepos July 20th, 1919 į nei
Suvienytoms Valstijoms jų pana į faktą po $100. ant praparčių kainos pakyla augšeiau.
sistengime žengti paskutinį
PRADĖKITE ŠIANDIE RYTOJ GALI BŪTI VĖLU.
žingsnį savo įsikišimo į Euro
ŠITA subdivizija da neseniai atsidarė, o jau žmonių prisigrūdę, ir visi džiaugia
pos reikalus.
si oru tyru. Čia gyventi ir sveika ir labai # pelninga. Čia apsigyvenę jųs dvigubai lai
ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
mėsite: jūsų sveikata pasigerins ir jųs praturtėsite.
Sheboygan, Wis.
Šioj vietoj apsigyventi labai lengva: jųs galite pradėti mokėdami KAD IR
$10.00 į mėnesį. Bejokio vargo Jums eia nereikia jokių advokatų, mūsų kontraktai
Valdybos Adresai:
yra padaromi ant vietos ir gvarantuojami visoj Amerikoj žinomos Chicagos Title &
Pirm. Jonas Stauckas, 1414
T rust Co.
New York.
Viee-pirm. Juozas Bubnis, 142(į
Apielinkyje yra visokių dirbtuvių, kaip kad AVestern Co., ir kitos. Per šitas pra
So. 101 h St.
pertės eina Douglas Park elevatorius, ir yra trys stotys; 48th Ave. (Cicero Ave.)
Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 11
ir 52nd Ave. (Laramie Ave.) eina per prapertės. Čia gali apsigyventi tiktai atsakan
Alabama A ve.
ti žmonės, namai budavojama, kaip matot ant paveikslo tiktai tokie, kurie puošia apProt. sokr. Kazimieras Smfliieliukęir savininkui neša pelną. Dėlto šios prapertės labai auga.
džinnas, 1017 Swifts Ave.
Norint matyti šitas prapertės, meldžiame pasimatyti su manim. Automobilius jus
Ižd. Antanas Čižauckas, 1318
nuveš ir viską parodysiu ir paaiškinsiu ant vietos, nes reikia pamatyti šitas prapertės
Ncw York Ave.
ir tik tada galima suprasti jų vertę. Tele fonuokite arba rašykite.
Kasos glob. Kazimieras Lukšis
ir Jonas Jočis.
Maršalka Pranas Daugirda.
S a l e s Manaeror
847 Tirst National Bank Building
Telefonas Randolph 7400
Susirinkimai atsibūva kas antrą
Kas dieną ant praperčių nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare 51st Ave. and West
nedėldienį mėnesio.
19th St. Parkholme Cicero
Labai paranku patiems atvažiuoti arba teleplionuokite Cicero 225. Automobiliu*GRAND RAPIDS, MICH.
mi Tamstas atvež.
LIETUVIAMS!
Telefonas Cicero 225.
Jūsų kolonijoje »nuo Balan S 19th St. ir 15th Ave.
džio 20 dienos 1919 m. " D r a u  •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiifi
g i " atstovauja p. J . MARGE
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
LIS, 544 Myrtle str.
Pas jį calite M Draugą'' už
sirašinėti, nusipirkti, paduoti
į 31 pajieškojimus ir pagarsi
Tegul Kvorka padabina JŪSŲ
nimus. Galite gauti ir knygų.
namą. Pas mus galima gauti
Šiuomi atšaukiame įgalioji
visokių naminių rakandų k. t :
mus kokiam nors kitam GranRakandų, Pečių, Divonų, Siu
ds Rapids, Mich. " D r a u g o "
vamų Mašinų, Pianų, Graf onoagentui. .
lų. Viskas pas mos gaunama.

Į Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Paskui |

ADAM

" Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus?

ir nečystas kraujas
Priekulėje (per 20 varstų
yra
priežastimi
nuo Klaipėdos ir 12 v. — nuo
daugelio ligų, ku
sienos) trečiadienį vasario 1!)
rios kyla dėlei blo
dieną susirinko arti 5(M) lietu
go vidurių virškivių. P. Kaitrus kalbėjo apie
mmo.
RAČIŪNO NAUJI
bendrąjį stovį. Vokietijos su
Prityrę žmonės
griūvi i na irjtraiutinas išdavas.
žino, kad beveik
«1is nušvietė ir Lietuvos atei
kiekvienos
ligos
Iliustruotos Dainelės "Exgalima išsisaugoti,
ties klausimus, nupasakojus
jeigu savo laiku tra" visi Nauji Paveikslai at
daug galimybių, kurias ga
panaudosite reika sibus Ketvergo vakare Birž. 12
linti tik taikos
konferencija
lingas priemonės. d. Frank James Salėje Melro
nuspręsti. J o žodžiai buvę sa
Toji priemonė šia se Park, 111.
vo tautos, tėvynės ir kalbos
Subatos ir nedėlios vakarais
me atsitikime yra
meilės pilni, už tatai p. Kubi Partola saldainės. Prieš einant gulti vartokite 3 saldainius, o birž. 21—22 d. šv. Jurgio baž
lius jį trukdęs ir
įtaręs persitikrinsite, kad Partola gelbsti tikrai ir urnai. Vienas pa nytine Salėje, Detroit, Mich.
už Didžiąją Lietuvą agituo kelis Partola kainuoja tiktai 1 dolieris, o 6 pakeliai, kad pa
Seredos ir ketvergo vaka
jant. Tačiau p. Baltrus turė tarnavus publikai parsiduoda už 5 dolierius.
rais birž. 25—26 d. Lietuvių
jęs pritarimo, o p. Kubilių
VELTUI
bažnytinėje Salėje, Rochester,
Partola gavo auksinius me
Graži ir naudingu dovana kiekvie
susirinkusieji apšaukę. Ponas dalius šešiose pasaulio parodo
N. Y.
nam prisiuntusiam orderį ir pinigus
Brožaitis kalbėjo apie Di se už savo geras ypatybes. kartu su Siuomi apgarsinimu.
Petnyčios vakare birželio
džiąją Lietuvą, del kurios pro Kiekviename name privalo ra
APTEKA PARTOSA,
27 d. Lietuvių Baž. Salėje 425
fesorius Karaliaučiuje Dr-as stis Partola.
160 Second Ave.,
Lafayette Str., Utica, N. Y.
V. Rimker pasakęs, kad vokie
(196) New York, N. Y. Dept. L. 4.
A. T. Račiūnas.
čiai nustoję visų kolonijų, o
gavę tik Lietuvą, iš jos turė
tų naudos daugiau, negu iš
visų kolonijų. Ponas Skėrys
ragino vienytis į parapijų ta
rybas ir ponas Strekys — apie
lietuviu kalbos reikalą mokyk
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant $1,000,000. Taic,pini
gais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyti:
lose. Dalyvavę vokiečiai elgėsi
1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBA, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
ramiai ir išmini ingai.
Jau jvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lietuvos valKintai /prie Kuršės įlan- S stijos.
E
kos). Vasario 20 d. susirinko S
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui.
=
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
arti 120 žm. P. Baltrus kalbo
%
1)
avalų
(shoe)
fabriką,
2)
chemišką
dirbtuvę,
3)
įvairias
krautuves;
steigia: 1) Keletoų Namą :
je paminėjo, kad vokiečiai
S ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrove ir tt.
patys norį nuo Vokietijos at
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatAs surašo ir paliudija visokius notarijalius
siskirti: vakaruose žymi jų
(rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir i kitus popierius, kurie
turės galę čia ir Europoje.
dalis norėtų prie Prancūzijos
STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo,
dėtis, o " D . Tageszeitung'
tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10.00, bet
nuo vasario 15 d. rašąs, kad I g neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%.
rytų provincijos turinčios at- =
Įvestinimo saugumas tikriausis„pelnas neapribuotas.. Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:
siskirti nuo Berlyno ir prie
f • _!
•
r%
1
a f**
••

JUDAMI PAVEIKSLAI

Lietuvos Atstatymo Bendrove

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

Wijos
dotis. ir taiv tik tie i 3 2 Lithuaman
Development Corporation
=
i e
Fifth
t
^ u i S
°
Avenue
]
:-:
New York, N. Y. i
reke:

MARKŪNAS
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Kuomet jura prireikės ko prie
namo kreipkitės prie
MŪSŲ VISUOMENĖS ŽINIAI
Turime pranešti, kad T. Andruszewicz Ko.

Paul Kvorka
1551-1553 Chicago Ave.

DIRBTUVĖ
Visokių artistiškų išdirbinių, kaip
tai karūnų, vėliavų, šarpų, maršal
kom parodų ir visokių ženklelių drau
gystėms, kuopoms, kliubams, ir tt.,
perėjo j vadovystę Al. Požello. Taigi,
dabar viršminėtų
dalykų
reikale
meldžiame visų kreipties žemiau pa
duotu a n t r a š u ; o darbą padarysime,
taip pat, artistiškai ir atsakančiai.

AL. POŽELLO KO.,
1908 W. Division Str.,.
Chicago, 111.

w

Arti Ashland AY«., Cnlcago
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Lietuviai Bridgeportiečiai ir kiti visi, kurie atsilankysite
ant Bridgeporto neužmirškite užeiti i

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS
KRAUTUVĘ
901 West 33rd St.
'

v
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Tenai galėsite dienraštį " D r a u g ų ' ' pasiskaityti, paduoti į
Į VAN SIPMA BROS, I jį pagarsinimų,
paieškojimų. Galėsite įduoti " D r a u g o " spau
E

LAIKRODININKAI

|

stuvei įvairių darbų, kaip: plakatų, tikietų ir kitokius dalykus
Pilname pasirinkime laikrodė- S padirbti ir knygų nusipirkti.
liai, laikrodžiai ir auksi
Tenai galėsite įvairius krasos reikalus atlikti.
niai daiktai
Jei busite sušilę, ar ištroškę galėsite atsivėdinti vėsiais,
g 11110 MICHIGAN AVE. 1
skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše.
ROSELAND, ILJL.
Visokie pataisymai pas mus
Patarnavimas mandagus.
speci jai iškurnąs.
II
ttiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiimimiiiiiiiiiiiiff
AUKSININKAI ir OPTIKAI

AA, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKANČIAI RA&AU.
Aš labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjes pilvelis būro. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. Nervų Ir
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailijas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėU, gerai dirbt.
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuoa
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų f a 
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras:
SALUTARAS,
CHEMICAIi INSTTTUTION J. Baltrenas, Prof.,
1707 So. Halsted SC,
Telephone Ganai •417,
Onicago, OL

———

GERIAUSIAS PATARIMAS
KALBĖTOJAMS.
•ras
Tankiai pasitaiko/ kad kal
bėtojai ant susirinkimų turi
kalbėti tokioj atmosferoj kuri
yra toli nuo švarios. Yra labai
(Tąsa-.
patartina išsiplauti burną su
O baisenybė! Mano uola drebėjo, rodėsi tuojaus grius, sutru- grįžus namo. Vanduo turintis
pėdama į gabalėlius. Baisiausios bangos, kaip kalnai, rėžė savyje Triner's Antiputrin yra
ir rėžė į uolą ir aplinkui. Ne viena jų persivertė per pačia geriausias dalykas su kuriuo
uolą ir su neapsakomu mirsimu krito žemyn, eia visiškai arti galima labai gražiai išsiplauti
manęs, rodos, taikydamosi nušluoti mane su savim. Bet burną ir gerklę. J i s taippat ge
Dievas saugojo. O aplinkui uolą tokis vandens sumišimas, ras del išpliovimo žaizdų.
kad jame galingiausias laivas nepajėgtų gyvas išlikti. Aš iš Kiekvienas vaistininkas jų tu
savo lindynės mačiau šviesas ant jūrių, bet aš negalėjau duo
ri. Jeigu užeisi į vaistinyčią
ti jiems perspėjimo. Ištikrųjų, aš žinojau, kad tasai laivas
taippat neužmiršk pasiimti bu
turi sudužti, nes vėjas jį jau mėtė, kaip skiedrą, matyt, jūr
eiviai jau buvo išsėmę visas savo jėgas. Apie rytą audra telį Triners American Elixir of
nušvilpė savais keliais; ir užstojo nepaprasta tyla. Aš spru- Bitter Wine namo. Jis bus
dau iš savo lindynės ir laimingai pasiekiau namus. Liūdną jums reikalingas užėjus ko
reginį išvydau: medžiai ir laivo skeveldros gulėjo išmesti ant kiems nors vidurių nesmagu
kranto. Visa laivo įgula ir keliauninkai jau anksčiau buvo mams. Ypačiai dabar vasaros
vandenio išmesti ant kranto. I r dabar tamsiose įiaktyse de laiku atsiminkite, kad jūsų
gamos šviesos ant Šv. Gvenelfo uolos, kad butų perspėjami viduriai turi būti liuosil Išva
prieš pavojų. O ant Kalėdų šviesos tenai uždegamos to šven lymas vidurių yra tai geriau
tojo garbei, nes jis tenai sudužo ir su Dievo pagelba išliko sias apsiginimas prieš visokias
gyvas."
^
r A.
.
ligas, Triner's American Eli*
" A š norėčiau eiti padėti gelbėti tuos nelaimingus žmones, xir of Bitter Wine išvalo vi
sus vidurius ir padeda jums
kurie sudužta ant jūrių/ • tarė Kristoporas.
%
maistą sugrumuliuoti. Parduo
"Palauk, kolei busi vyras,'' atsakė Jansonas. "Neturi
damas visose vaistinvčiose.—
dar tiek jėgų, kad galėtum tokį darbą atlikti; geriaus dabar
gražiai padėk savo močiutei ir buk geras, neapleisk ir manęs. Joseph Triner Company. 1333
Tokis darbas Dievo akyse lygiai yra garbingas, kaip eiti ant —1343 So. Asbland Ave., C!iicago, 111.
(Apg.)
jūrių ir tenai gelbėti."

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
KŪDIKĖLĮ JĖZŲ

i

" O , ne Jansonai," priešinosi vaikas. " M a n yra labai GALIMA GAUT NUSIPIRKT
malonu būti su močiute ir su tavim. Tu niekada manęs ne
Gavome naujai išleistų Lie
bari, ir papasakoji daug, daug gražių istorijų."
tuvos žemlapių (mapų). Kiek
" G a l but, kad ktfrią nors dieną papulsi ant jūrių ir iš- vienas gali ant jo susirasti sa
gelbėsi kaili nors gyvastį. Dievas žino. Prie šitų uolinių vo gimtinę vietą, ^amatyti
naujas Lietuvos ribas.
krantų netrūksta laivų sudužimų ir sudužusių gelbėjimo.'•
Žemlapio didumas: 27 coliai
" K i e k turėjai metų, kada pirmą kartą leidaisi į jūres f"
pločio ir 37 coliai ilgio.
užklausė Kristoporas.
KAINA—$1.00.
"Tuomet aš buvau keturiolikos metų; bet aš buvau daug Turime taippat knygelių " I n stipresnis už tave. Aš nebuvau dar žinojęs, ka s tai yra liga. dependenoe for the Lithuanian
Buvau septyniolikos metų, taip pirmą kartą mačiau laivo
Nation" (angliškai).
sudužimą. Jis buvo iš Škotijos. Jurininkai sukilo prieš savo
KAINA 50c.
kapitoną ir laivą pakreipė iš tikrojo jo kelio. Vėjai privarė
Užsisakymą siųskite
jį prie šių mųs uolų ir sudaužė. Tavo tėvas vos gyvasties ne
DRAUGAS PUB. 0 0 . ,
nustojo begelbėdamas žmones nuo sudužusio laivo. Jis išgel
1800 W. 46th St., Chicago, 111.
bėjo keturiolika žmonių. Tarp jų ir patį kapitoną."
a

O tu, J a n s o n a i ! "

" A š išgelbėjau tiktai viafių, dvylikos metų vaiką, vienatinį
kapitono sūnų. Ai, kaip jis prišlijo prie manęs! Aš artinausi
jau prie kranto; bet čia mano jėgos visiškai jau išsisėmė, bet
tavo tėvas primetė man virvę, kuri krisdama palietė mano
veidą. Aš ją pasistvėriau ir buvau ištrauktas ant kranto.
Tiesą sakant, tai tavo tėvas ir tą vaiką ir mane išgelbėjo."
"Sš... klausyk" tarė Kristoporas. "Girdėti varpo balsas.
Eikime į bažnyčią. Geriaus anksčiaus išeiti, nes šiandien ne
lengva kelionė giliu sniegu*"

Vėjas švilpė iš visų pusių. Varpai skambėjo čia jau jų
ausyse, o eiti dar buvo kelios mylios. Ir dar vis snigo, nors
sniego jau ir be to buvo augščiaukelių.

I'aieškau gero ir darbštaus vargoninko mylinčio su jaunimų darbuo
tis. Meldžiu greitu laiku atsišaukti
nes senasai varg. J. Trakaitls išėjo J
bizni fotografas del išlygų meldžiu
kreiptis per laišką
Kini. H. J. Kolvikas
423 So. Linu Av.
Sioux City, Iowa.

Ant pardavimo krautuvė; gera vie
ta lietuviui; pigiai. Atsišaukite: 4537
So. Paulina St., Chicago. 111.

i

Juodu negalėjo kalbėtis, nes buvo apsivynioję iki pat
akių; be to juodu vos ir kvapą galėjo atgauti del neapsakomo
vėjo ir patroškimo, einant giliu sniegu.

Nauja nepaprasta Maldaknyge
Išleista Kun. J o n o J a k a i č i o l ė š o m i s

Kainos:
Audeklo apdarais kaina $2.00 Į
; Avies kailio apdar. kaina $2.50
Morocco minkšti kaina $3.50
t
Užsakymus siųskite šitų adresu:
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st

f) Maldaknyge turi net 958 puslapius,
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad
spausdinta ant labai plonos popieros.'
1

: , i1
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Paipmekite
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^

už kokią

kainą norite gduti
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Girdėti vienuolių chore

•

Ant pardavimo 5 kambarių namas
ir 1 Vz akrų žemės arti didelių fabri
kų Harvey. Kaina tiktai $2,758.00.
Nusipirkite, o galėsite laikyti karvę,
turėti daržą ir dirbti fabrike. Atsi
šaukite ir r a š y k i t e
Felix Yakaitis,
158th ir Wood gatvių,
Harvey, III.

Bet pažvelgęs jūrių link vienas senas, prityrę s žvejas,
pastebėjo švyrtuojančias šviesas; jo aštri klausa nugirdo tarp
vėjo švilpimų ir kaukimų žmonių balso garsus, šaukiančius
pagelbos. Žvejai, kiek tiktai galėdami, greitai, .leidosi į jūrių 80 akrų žemės Michigan, iy2 my
krantą, pasirįžę gelbėti nelaimingus, kad ir aukojant savo gy-. lios iki miestukui, arti didelių
vastį.
fabriku miestu, 40 akru dirba
Ir Kristoporas, sukalbėjęs nors labai greitai, bet karštai mos, 40 akrų ganiklos, aptverta
maldą, taippat skubėjo prie jūrių kranto. Jis pasirįžo arba tvoromis, didelis sodnas, arti eže
mirti, arba išgelbėti nors vienam šią naktį gyvastį. Bendra ro, Preke $190Q. Mainom ant mie
me sumišime ir uolume niekas jo nei nepastebėjo. Jis pats sto propertes.
užmiršo pasidėti raudonus giesmininko rūbus ir kamžą.
United Land & Investment Co.
Laivas atsimušė į Hv. Gvenelfo Uolą ir, vietoje slinkti prie 117 N. Dearborn, St. Ghiea#o.
kranto, jis buvo vėjo stumiamas atgal į jūres. Kristoporo tė
vas jau buvo toli jūrėse su savo luotu; kiti sekė paskui jį.
SHEBOYGAN, WIS.
Vaikas rado tiktai mažą luotą, kuris prigulėjo jo tėvui. Šia
Parsiduoda pigiai grąžoje
me luotelyje jam buvo valia vasaros metu pačiam vienam pa
vietoji namais 5 kambariai su
važiuoti tolyn į jūres, bet tiktai kada vėjelis buvo mažutis ir
beismentu, įmokėt $200, o li
J ū r ė s ramios.
kusios ant visai lengvų išligų
: "Dabar, Šv. Kristoporai, padėk m a n , " suriko vaikas, įsi turi but parduota į 15 dienu.
sėdęs į luotelį ir pasispyręs tolyn nuo kranto.
United Land & Investment Co.
117 N. Dearborn St., Chicago.
(Daugiau bus).
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EXTRA!

knygą

Su Lietuviškais Parašais

LOTAI TIKTAI $200.00
PARSIDUODA lotai 30x12(5 pėdų, netoli Crane Co.
ant lengvo išmokėjimo, $20 dabar įmokėti, o paskui 5 do
lerius ant mėnesio ir čielus metus be jokių nuošimėiij.
Pirmosios Komunijos Atmintis
Lotai labai gražioj vietoj, kur jau daug lietuvių gyve
na, todėl ir tamsta pasiskubink įsigyti lota, kol dar yra i
taip pigus, kur galėsi sau karvę laikyti ir paukščių; vi
Priėmė Pirmąją Komuniją
19
m.
sokių daržovių užsiauginti. Taipgi mes statome namus,
Bažnyčioje
,.
Mieste
kokį tik savininkas pareikalaus ant lengvo išmokėjimo,
Klebonas Kun
gal ima sii 35 mi imtomis į didmiestį nuvažiuoti, ofisas
Spalvuoti paveikslai 14x9 colių. Kaina 15c.
atdaras visu dieną nedėldieniais ir kasdien nuo 9 vai.
Gražus nespalvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c
s
ryto iki 6:30 vai. vakare.
Taipat galima gauti ir Dirmavonės Atminties Paveikslų.

i
i
i
i
i
i

WM. D. MURDOCK & CO.
4980 Archer Ave. Kampas Crawford (40th) Ave.

Bi
lankė

I
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"DRAUGO" KNYGYUAS, 1800 W. 46th St., Chicago, III.

E

J. MOZERIS, Aas't Manager

Kas šit^i apgarsinimą, atsineš eu savim gaus $10.00 pi
giau.

GERA KNYGA
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Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido «sa*o lėšomis anglų kal
boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THE
IIISTORY OF THE L I T H U A N H N NATION AND ITS PRESENT
NATIONAL ABPIRATIONS".
Kelis tūkstančius tos knygos e g *
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdnlnkams ir dip
lomatams, taipgi uirubežiu diplomatams.
Keiktų, kad Ir plačioji
vi3uomenė padėtų kitygąC išplatinti tarp įtekmingų veikėjų čia ir užrubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros
apdaruose.
Prakalba knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas VYilson, kuriam išvažiuojant J Prancūzija,
buvo induota keli egzemplioriai tos k n y g o j nuo laivo atrafis Draugi
jos «..{rotoriui, prlpažlmiumas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE
knyga busianti tikrai naudinga.
"DRALGAS", 1$00 ĮVEST 46-th STREET,
CHICAGO, ILL.

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu:

Pražudyta. Gyvenimas
arba

Girtuoklio Išpažintis
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend
rovės laida. Turi 59 puslapius.
Kaina tik
20c.
"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Daudelį jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis.
"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų.
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti,
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti
savo klaidingą gyvenimą.
Šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo.
Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta.
Adresuokite:
" D R A U G A S " PUBLISHING 0 0 . ,
1800 WEST 46-th STREET,
CHICAGO, ILL.
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GALIMA GAUTI PIRKTI
Labai graži, ir nesunki sulošti

"DESENZANO MERGELE"
Kas myli gražius, krikščioniškus veikalus statyti
ant scenos, tebando imti "Desenzano Mergelę.'' Kas ma
tys tą veikalą suloštą, norės ir antrą kartą matyti. Nau
dokitės, nes gali greitai pritrukti.
Užsisakydami kreipkitės šiuo adresu:
. Į

P-li E. 6, MAKAR

AMERIKOS LE. MOKYKLA SERGĖKITE SAVO AKIS.
Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewriting, pirklyboa, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
abelnos Istorijos, geografijos, politikinės ekonomijos piiietystės, dailiarašystės.
Mokinimo* valandos: nuo 8 ryto Ik*
6 po pietų: vakare nuo 7:80 Iki 9:80
S106 So. Halsted St..
Chicago, UI.

UR. I . MUNiELIS
DENTISTAS
3261 S. Halsted St.,
Pbsat BouIeTard 4280

wūESfiHSSSlffiD
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EJrTO :
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena.
Parduodama
pas visus apUekorius.
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Trijų veiksmų drama
K A I N A 20c.

" D R A U G A S " PUB. CO.
1800 WEST 46th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS

PIANO MOKYTOJA

Kristoporas nuėjo į zakristiją, n e s jis prigulėjo prie giedorių. Apie vidurnaktį susidarė procesija iš vienuolių, bal
tai apsirėdžiusių ir vaikų raudonuose rūbuose, kurie visi ei
dami giedojo "Venite Adorėmus."

t

Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

F. P. BRADCHULIS

Nusikratę sniegus nuo kojų ir drabužių, inėjo bažnyčion,
kuri buvo pusėtinai prišilus nuo daugybės šviesų.

)

f

RAMYBE JUMS
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Puikus Namas Parsiduoda Clccroje.
Jeigu Tamsta nori pirkti narna Ciiš tų katras yra tinkamiausia ir pacero, 111., tai mano namas yra vienas
Lietuvis Advokatas
rankiausis del inteligentiškos šeimynoa Mano namas yra tarp žaliuojan
Attorney at Law
čių medžių ir palei namą randasi
————————^^—
105 W Monroe, Cor. Clark St,
tuščias lotas, ant kurio yra žydinčios
Rooin 1S07,
Tel. Central ISO
gėlės. Apart to, yra gana patogi vie
4515 So. Wood S t.
CHICAGO, n LINOIM
ta del laikymo naminių paukščių.
Duoda lekcijas skambinimo pia
Mano namas parsiduoda ant gana
GJT.: S U S So. Halsted Street
nu pagal sutartį.
prieinamų sąlygų. Del platesnių in
Telefonai Tardą SSM
formacijų meldžiu kreiptis sekamu
n<
—
JI
|I»W » • » » • » . • •«»»!» • » » — » !
adresu:
1413 So. 48th St.,
Cicero, III.

Kaip neapsakomai linksmas jautėsi Kristoporas, kada, ga
lutinai, pasijuto taip arti bažnyčios, kad galėjo įžiūrėti lan
guose šventųjų paveikslu s ir spalvuotus šešėlius ant sniego.

Po pamaldų visi žmonės susirinko į erdvų vienuolyno val
gomąjį'kambarį pasistiprinti po pasninko, skaniais valgiais,
vienuolių jiems parengtais.

REIKALINGOS 5 PARDAVĖJOS.
Turi kalbėti lietuviškai ar lenkiš
kai. Gera proga,fC**ra užmokestis. Ke
re ik ia vakaru i s dirbti.
Lustlg's Dept. Store,
3410-12 So. Halsted S t , Chicago, Iii.

Paieškau Motiejaus Paplausko, Su
valkų gub., Suvalkų pav., Punsko
parap., žagariškių kaimo. Penki me
tai atgal gyveno Chicagoje. Jei kas
žinote atsišaukite ant šio adreso:
Mr. Antanas Bcnevičius,
532 Crosby St., Grand Rapids, Mich.

Jis aprėdė senuką į jo geriausią skrandą ir skurinę ke
purę, o paskui pasėmęs liktame į vieną ranką, o antra pastvė
ręs senelį už rankos, pakniupščiomis traukė į bažnyčią.

Štai jau bažnyčios prieangyje.
giedojimas ir vargonų balsai.

Šeštadienis, birželis 21, 1910

DRAUGAS

Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų aklų.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra lenkias, kad
reikia Jums akinių. Mano 16 metų
patyrimas priduos Jums
geriausia
patarnavimą ui prle f narna kalną
net taip šernai net lt *!.•••

JOHN SMLTANA
Akių Specialistas
1801 S. Ashland Av. Chicaco
kgaąminas suteikiamas dyaal.
Kampas 18-tos gatvės.
|-čioa lubos virš Platt'o aptiekoa
Kambarls U, 16, lf, 17 Ir 18
Tėmykite j mano parašą.
Valandos: nuo 9 vai. išryto Iki a
vai. vakare. NedeiioJ nuo 8 vai.
to tiri i ? ratsndei diena.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

KĄ VEIKIA
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ.
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia:
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmin
gai, nes pinigai už serus plaukia tūkstančiais dolierių kasdien.
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000 iš ko
Bendrovė tikisi turėti gere pelną trumpam laikė. Per tai ku
rie dabar yra pirkę šėms ir tie kurie pasiskubins nusipirkti,
pakol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus
[' neužilgo.
3) Išgaunamos kainos ir daroma sutarUs su įvairiomis
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių pTekių,
jnasinų ir įrankių į Lietuvą.
4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabriku, linų ir
vilnų išdirbystės Lietuvoj. Toj linkinei darbuojasi keli Ben
drovės specijalistąi, ir užmanymas jau yra kunijamas.
5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuose.
6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietu
va per kurį Amerikos ir Lietuvos lietuviai galės atlikinėti
įvairias transakcijas: atieskojimo giminių, dalies, turto, že
mės, taipgi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir par
davimo, įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, etc.
7) Jungiama trys Bendrovės: Letuvių Statymo (Cleveland, O.), Lietuvių Prekybos (Boston, Mass.) į viena milži
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę.
Sios Bendrovės šorai parsiduoda po $10. gėry galima pirkti kiek
norima. Už Serus geriausia mokėti pinigais, bet taipgi yra priimami
Ir Liberty Bond/sai už pilna verte; rubiiai dabartiniu kursu ir nau
ji Lietuvos auksiniai.
Užsirašykime kq, daugiausia, galima dabar ir siųskime čekiais,
money orderiais ir laiškais Šiuo adresu:
LITHUANIAN AMERICAN TRAIHNG CO.,
HZ N. Grcoac St.,
:-:
BaRtoore, UA,
:.:
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Geo. M. Chernauskio darže Lyons 111.
| Įžanga 35c ypatai.
Pradžia 9 vai. i i ryto

— RENGIAMAS

Lietuviškos Tautiškos Draugystes "Vienybe" |

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti ir gražiai laiką pralcis| ti ant šio gražaus pikniko.
KOMITETAS.

5:

ŠE

^

Sekmadienyje, birželio 15 d.,

Lietuviai Amerikoje.

11^

"Vy-žių

14—ta

kuopa

tvivojo

savo gegužinę River sieloj o.
Jaunimas pažaidė, pasilink
smino, padainavo. Užkandžiai
šeimininkių buvo skaniai pa
gaminti. Ten pat būrys kuo-J
pos narių mergaičių apsiėmė
rinkti aukas ant rytojaus Chicagoje del Labdaringos Są
jungos.

Be abejonės, išvažiavimas ir
pargrįžimas paliko neužmirš
Birželio 12 d. pas mus apsi tantis.
lankė kim. J . (Milinavičius,
Mūsų brangios mokytojos,
Šv. Antano parap. klebonas, iš vienuolės Nazarietės, viską da
Omaha, Nebr. del klausymo rė kas buvo galima mūsų pa
Velykinės išpažinties. Kuomet silinksminimui, bet jos sutin
*
visi mūsų kolonijos lietuviai ka su mumis, jog tas didelis
Yra šioje kolonijoje lietuviš
išpažintį atliko, buvo padary pasisekimas
mūsų
pikniko
kų (katalikiškų ir tautiškų)
ta kolekta del statymo mokyk paėjo ir nuo gerb. kun. A. Taorganizacijų Sąryšis. Pasta
los lietuvių vaikams, Omaha, moliuno.
ruoju laiku mažai veiklumo te
Nebr., Šv. Antano par. P-as V.
Be jo ta diena nebūtų buvus parodė, užtai nekurie galėjo
J . Vitkevičių*, ilason City i ai p įspūdinga ir . linksma.
pamiršti, kad jis dar gyvuo
veikėjas ir vienatinis lietuviš Tai buvo jis, kuris ragino mus
ja. J o susirinkimai atsibuna
kas groserninkas, pagelbėjo prie
žaislių,
suteikdamas paskutinį utarninką kiekvieno
rinkime kolektos.
mums dovanas. J i s surengė mėnesio. Draugijų delegatai
Aukojo sekantieji:
mums ir programėli, kuriame buvo aptingę jo susirinkimus
Antanas Urbikas $2.00.
pats visų laiką dalyvavo*.
lankyti. Tegul draugijos iš sa
Po 1 doL: J . Bjngis, M. TaPo kiekvienos deklemacijos vo delegatų rciknJauja rapor
moševieius, K. Seeius, O. Rin- jis pritaikė pamokų del visų
to iš Sąryšio veikimo ir tuogienė, A Butkus, Iv. Astraus mokinių, o, prie to dar pridėjo mei p a s i r o d y s , k u r i e delegatai
kienė, M. Gečienė ir F. Vai vienų juokinga pasakėle " V y - a t Heka draugijų ant jų užde
rius; Mag. Urbonienė 60c.
rąs iš miesto aukaus/ apie ^ j a i a d f e n * * Katrie ncatPo 50c: J. Martiniais (vyr.), kurį žydas manė buk atėję* l i e k a p^edermių, jų vieton
J . Martiniais (jaun.), D. Mik iŠ dangaus. Toliau sekė lenk kitus išrinkti. Ttumict Sarvšis
lovas, J . Spurgomis, A. Almi tynės ir mums išlaimėjus su galės ką nors nuveikti. Drau
nas, A. 2iogieilė, P. Maitin- teikė dovanas.
gijoms apie jo veikimą irjri
kus
Ant galo, išreikšdamas savo reikia žinoti.
Po 25c: M. Siaubiem* ir A. padėką mums už paklausimą
i
Gečas.
jo pamokinimų, kalbėjo tar
Liet. Darbininkų Sąjungos
Viso labo $14.00.
tum norėdamas įdiegti mūsų
Širdingai, vardu mano para širdyse meilę ir prisirišimą 4i)-ta kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą pirmadienyje, birže
pijos vaikelių, tariu ačiū.
prie mūsų tėvynės, Lietuvos.
Kun. J. Olechnavičius.
Mes trokštame išreikšti pa lio 9 d., Šv. Antano parap.
dėką gerb. kun. A. Tamoliu- svetainėje. Į kuopą įstojo Ta
GARY, IND.
nui iš gilumo mūsų širdžių už das Vilimas ir Z. Gulbinienė.
labai, labai nenuilstantį darba- Nors daug svarstymų buvo,
Birželio 10 d. vietinis choras vimąsi ir vadovavimą mums bet daugiausiai vidujiniai rei
ir vyčiai surengė nepaprastą toj taip linksmioj dienoj, ku kalai. Verta yra kiekvienam
vakarienę pagerbimui naujo rią mes turėjome. Trokštame, įstoti į šios prakilnios organi
klebono, kun. P. Daniuno, ku kad kun. A. T. butų su mumis zacijos kuopą.
Pr.
ris mūsų kolonijos atvyko
vėl busimuoju laiku, važiuo
prieš dvi savaiti iš Elizabeth,
PRANEŠIMAS.
jant mums i "YVest View parN. J . Vakarienei prasidėjus
Liet. Vyčių Pittsburgho Appirm., A. Šlapelis, paaiškino k * "
Valio Šv. Kazimiero mokyk skr. susivažiavimas įvyks bir
tikslą ir perstatė gerb. kun.
želio 22 d., 1:)19 m., Šv. Ka
P. Daniu na, kuris išreiškė pa la.
A. Stočkunaitė,
zimiero svetainėje, S- S. Pittsdėką už surengimą vakarienės
Aštuntojo Skyriaus j b.irgh, 7 vai. vakare
ir žadėjo darbuoties sykiu su
mokinė.
\ isi atstovai turi būtinai at
vyčiais del bažnyčios ir tėvy- j
silankyti, nes bus svarbus su
nės labo.
CICERO, ILL.
sivažiavimas.
Raštininkė.
Kalbėjo dar Ant. ir Kaz.
MASON CITY, IOWA.

Pažėrai,
nės,

pagrįžę

kurie

indoniių

iš

kariuome

papasakojo

žinių

apie

daug

karę

iš

Prancūzijos. P o vakarienės
choras padainavo keletą dai
nelių, kurios puikiai iiuskam 7
bėjo. P'> programų i buvo ža iš
les. Visi prisižeidę skirstėsi į
namus, išreikšdami naujam
klebonui ilgiausių metų ir ne
nuilstančiai darbuoties šioj
kolonijoj.
Krūmelis.

a•

Libe ralų-la i s varnam ų seimą
žmonės čia jau visai užmiršo.
Sekmadienyje, birželio 15 d.,
Šv. Antano dr-ja turėjo savo
pikniką Bergman's darže, kur
žmonės gražiai pasilinksmino
ir draugijai nemažai pelno li
ko.
•

" D r a u g o " ir kitų katalikiš
kų laikraščių agentu šioje ko
lonijoje yra A. Valančius, 144i
PITTSBURGH, PA.
So. 49th Ave., arba 1447 So.
50tli Ave. Visi remkime kata
Šiandie, birželio 10 d., 1919 likišką spaudą ir padėkime sa
m. beskaitant " D r a u g ą " pate- vo agentui ją platinti.
niijau straipsnelį, užvardintą
•
«
" Š v . Kazimiero Lietuvių Pa
Neužmirškime, kad Šv. An
rapijos Mokykla." Su nepa
prastu žingeidumu perskaičiau tano parapijos piknikas atsi
visas žinutes, kurios buvo pa bus liepos 27 d., National dar
talpintos apie mūsų mokyklą že, Riverside, 111. Tą dieną
ir mūsų mokyklos pikniką, ku bus parapijos šventė.
ris atsibuvo "VVest Vie\v par
Ciceriečiai per Labdaringos
k e , " birželio 29 d.
Tiesa, tai buvo paminėtina Sąjungos " T a g D a y " Chicadiena; oras tą dieną buvo ne goje, birželio 16 *i. surinko
paprastai malonus, kuriuo vi $54)0.11. Ką chieagiečiai pasa*
si gėrėjomės. O, kaip buvo kvsite?
smagu!

Trumpos Žineles.
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BAROENAS VYRŲ

V. W. RUTKAUSKAS

i

DRABUŽIŲ.
Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti

i

I

ADVOKATAS

ant orderio siutai ir overkotai. bet

neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
$20.00 iki $45.00.
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
Vyrų K e l i n ė s po $3.00 Ir augSulau.
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
Pirk savo overkotą dabar prieš
žiemą,
k u o m e t kainos pakjla.
1
Mes taippat turime pilna eilę blskut} nešiotų siutų ir overkotų nuo
$8.50 ir augšclau.
P u l l Dress, Tuxedo, F r o c k Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau.
Atdara kiekvieną v a k a r ą iki 9
vai. N o d ė l l o m i s iki 6 valandai. Subatomis visą dieną iki 10 valandai.
S. G O R D O N ,
1415 S. H a l s i e d St..
Chicago, IU.
į s t e i g t a 1902.

V e d a Bilas Visuose T e i s m u o s e

i

Draugystes Vyru ir Moterų

Aušros Vartų Šv. M. P.
Ned. Birželio-June 22,1919
NATIONAL G R O V E ,
Pradžia 9 vai. išryto.

R I V E R S I D E , 1LL.
Įžanga 25c Ypatai.

Kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus pikniko,
o užtikriname kad nesigailėsite.

RENGĖJAI

Lietuvos dabartinį padėjimą FARMŲ IR NAMŲ IEŠKO
ir jos. ateitį. Publika p. MasTOJAMS PRANEŠIMAS.
tauską pasveikino atsistojimu
ir ilgu triukšmingu rankų
Duodame visiems žinoti, jog
plojimu. Prakalbos nusisek-;'dabar mes turime gerų farmų
kuogeriaus'ai. Aukų tėvynės pietinėj dalyj lllinojaus valsti
Kikalams surinko $300.00.
jos kaip mažų taip ir didelių.
Minė'ds;s 30-tas skyrius jau
Šis mėnuo yra geriausias
turi surinkęs arti $4,000.
laikas farmas pirkti, nes gau
Kas gali susilyginti su \Vor- nate su visaip javais ir trūk
eesterio lietuviais?
tais ir tokiu būdu galite pama

Ofisas D i d m i e s t y j :
69 W. W A S H I N G T O N S T R E E T
K a m baris 609
Tel. Central 6478
Gyceiiimas. 812 W. SSrd St.
Tel. Yards 4681
B { " " " -

T e l e f o n a s McKinley 6764
GYDO VISOKIAS LIGAS
8457 South tVestern Ikmlevard
K a m p a s W. 35-tos g a t v ė s

.

DR. LEO AW0T!N

Brooklyn, N. Y. New Yorko, tyti kaip viskas auga.
. . . . . . .
#».
Ne\v Jersey ir Connecticuto
Ateikite j mūsų ofisą, o mes g u osi nervuovalstijų lietuviai uoliai rengia
l
Jums
viską
paaiškinsime.
^ v a > su{J^JJJS
aki
si prie seimo. Dr. ugi jos renka Taipgi mes turime namų po vargo
m i s ateik pas m a n e . P a t a r i m a s dykai
delegatus, giesmininkai tobuli V i s a s d a l i s m i e s t o C l l i c a g O S , i visiems. V a l a n d o s nuo 10 ryto lyg 8
na savo balsus,]kad savo dai kuriuos su mažu kapitalu gali • vakare.
1553 W. 47 ir Ashland Ave.
nomis užžavėti seimininkus, pastoti savininkais gero namo.
P h o n o Drover 96 00
kiti rengia rezoliucijas ir tt.
Ten, kaip girdėtis, visi tauti First Nat'l Realty Const. Co.,
ninkai ir katalikai išvien dar 840 W. 33rd St., Chicago, m.
LIETUVIS
buojasi, kad savo tautai ir tė
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
vynei nesti pagelba.
1757 W. 47Ui St., Chicago, III.
a—
Ofiso
Telefonas Boulevard 160
Visuose seimo reikaluose
klausiant informacijų reikia
kreipties pas seimo rengimo
komisijos raštininką: V. Vaš
LIETUVIS GRABORIUS
MMfa
kas, 458 Grand S t , Brooklyn,'
Atlieka
visokias
laidotuves
N. Y.

Gydytojas. Chirurgas,
Akušeris.
1020 So. Halsted St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai Ir
rusiškai.
V a l a n d o s : 10 — 12 ryta: 6 — 9
vakare
Tel. Canal 4>6T

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS 1I{ C H I R t UGAS
4718 So. Ar4i;ait<l
M
P h o n e Drover 7042
Cicero Offic«
4847 W. 14-th St,
P h o n e Cicero 39
Rezidencija SBM W. ««-tin St.
P h o n e Prospect 8585

Dr.M.T.Strikoib

A. MASALSKIS

seis jiems k a d a atsistoti

prie«

kuopigiausiai. Turiu savo k a r a bonus Ir automobilius.

Dr. A. R. Blumenthal D.D.
A K I Ų SPECIJALISTAS '
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki
9 vai. vakare. N e d e l i o m i s 9 iki 11
4040 S. Ashlaiul Ave. k a m p . 47 St.
Telefonas Yards 4317
Telefonas Boulevard 6487

-j..

^^^^^^^^^^^^

PEARL Q U E E N
KONGERTINOS

Lietuvos teismą.
Buvo aukų rinkimas. Kun.
14 W
Providence, R. I. č'ia lietuviu
yra daug. Kadangi lietuviai; J. Lietuvninkas paaukojo $100.
p, n
neturi savo tautos kunigo, tai! Ant. Strazdauskas ir T. Ber
nezaležninkų
*' kunigužiai'' į notas po $5.00. ĮCiti po ma
&*
karts nuo karto atvažiuoja ir I žiaus. Išviso surinkta $142.66.
bando patraukti žmones prie Į Parapijos choras, varg. S.
savęs ir [steigti neprigulmingą Čižausko vedamas, sudainavo D a b a r yra patvirtinto* ir *aftojdmota d a u g u m o s lietuvių, kurie graparapiją. Kadangi vienas toks kelias gražias daineles.
jija koncertiną Ir augštai rekomen
nezaležninkas čia daug lietuvių
Detroit, Mich. Birželio 7 d. duojama kaipo geriausia koncertiną
suvedžiojo, todėl antram nepa vagiliai apiplėšė Musteiką. Iš padaryta Suvienytos* Valstijose Avyko. Valio Providence kata ryto, apie 7 vai., kuomet vyras merike. Mes g a l i m e Jas parūpinti
a u g š t o arba ž e m o tono.
likai! Neduokitėt tokiems vil išėjo darban, o burdingieriai
R e i k a l a u k i t e katalogo, kur} išslun
kams avies kailyje save suve miegojo, inėjo nežinomi žmo Čiame d y k a i
džioti.
nės, parodė neva detektyvo
Chicago, DX
VVorcester, Mass. Birželio 8 ženklą ir pasakė, kad kratisią 1540 W . 47th St.,
II
II
iitm • '
d. vietos Tautos Fondo 30 namus, nes pranešta, kad čia a
C
gyvena
bolševikai.
Bekratydaskyrius, susilaukęs svečių p. K.
ČYsnulį ir p. B. Mastauską, liii paėmė $800 ir 400 rusiškų
iiiiiiiiiiiiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiifffiiiifiitiiiiiin
surengė prakalbas. Vakaro •ve rublių. Moterį paliko suri liesi d. 933 So. Ashland Blv. Chicago
Telefosas H a y m a r k e t 8514
dėju buyo VtO skyriaus pirmi šę, o patys išėjo buk tai pa
ninkas, kun. J . Čaplikas. Ati- šaukti patrolvagoną. Po poros
'ariug prakalb;% vietinis cho valandų buvo duota žinia poR u s a s g y d y t o j a s ir chirurgas
ras, vadovaujant p. A. Vismi iiemonams, kurie, atvvl|ę, r paSpecijalistas Moterišku, Vyriškų
nui; padainavo Lietuvos him liuosavo moterį, bet! plėšikų
V a i k ų ir visų chroniškų ligų
nesurado.
Stebėties
reikia,
kad
ną ir kitas dainas. Kalbėjo
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
pirmiausiai K. Čtesnulis, pas lietuviai tiek pinigų laiko na
Telefosas Drover 9693
kui B. Mastauskas. Abu dele muose, užtat tokios nelaimės ir V A L A N D A S : 1 0 — 1 1 ryto 2—3 po
pietų 7—8 vak. N e d e l i o m i s 10—12 d.
gatu plačiai papasakojo apie atsitinka.

6E0R6I & VITAK MUSICCO.

DR.A.A.R0TH,

~ -~

m i i- *• • -ii- u t i s

ei. d r o v e r

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
i
Nedaliomis pagal sutarimą
4
7
1
2
SO. A S H L A N D
AVENUEf
arti 4 7 - t o s Gatves
" K
.^.•s'.ja
*j»»»w»»»»»»»»»»A»^»»»»»»»M

JOSEPH C. VVOLON
Lietuvis Advokatas
h

29 SO. L A S A L L E S T R E E T
Gyvenimo
Tel. H
Hu
um
mb
b oo ll d
d tt 97
97
Gyvenimo Tel.
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Tsl, Pw-kwrM C999
(_"llj.\^i.Ci>^, IJLL. ,
i

•

•

i

i n

Idetnvls Gydytojas ir
Telefonas P u l l m a n 60
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.
Rezidencija 107SI So. Michigan A.v.
Roseland, IU.
Telefonas rezidencijos ir ofise
Pull man S 42.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.: 2 po pietų
iki 4; • iki 9 vakar*.
Ned.
\
9 i k i 12.
•

-^- -

i* mme » « * ^

......

-
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Dr. D. J. BAGOČIUS

Į g — — *•*

»i

SS

Lietuvis akių
specialistas.
Kodėl eiti p a s
svetimtaučius
Ir mokėti d a u 
giau, Čia yra
Lietuvis D a k 
taras,
kuris
Egzaminuoja
ir gerai prlren
k a akinus. Jei-

P h o n e Drover 4181

» • T • »

CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o m i s n u o 5 lkl 3 vai. vakare.

Dr. O. VAITUSH

3307 AUBURN AVE.

- —- -

3109 So. Morgan Street

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Taipgi didesnę dali grabu patjs dirbame.

• - * —— -

Dr. M. Stupnicki

n

!

Baltimore, Md. Birželio 6 d.
aplankė šį miestą p. K. Česnulis ir pasakė prakalbą. Pla
čiai apsakė kas dabar reikia
daryti, kad savo tėvynei pa
gelbėjus neprigulmybę įgyti.
Plačiai kalbėjo apie L. L: Sar
gų* organizavimą.
Nemažai
kritikavo liberalus, kurie šmei
žė adv. Mas,tauską ir kitus ka
talikų veikėjus. Sakė, gal pri-

i

^

i

•v

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS
Ofisas 1171D Michigan Ave.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
N e d e l i o m i s n u o 10 iki 11 išryto

.. .. flfr

••>•!»•>.

I

DR, M, F. BOZINCH
LIETUVIS
perkėlė savo ofisą iš 845 Milwaukee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
700 l f O R T H A S H L A N D AVENTJE
K a m p a s H u r o n Gatvės
i

ant aptiekos P o l o n i a P h a r m a c y .
P r i ė m i m o v a l a n d o s v a k a r a i s nuo 6
i k i 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 5282
...

„

.

j Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 m e t a i
Ofisas 3140 So. Morgan St.
K e r t ė 32-ro St.,
Csicago, 111.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyrišku, taipgi c h r o 
niškų ligų.
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, n u o 7
iki 8 valandai vakare.
N e d e l i o m i s nuo 9 iki 2 po piet
Telefonas Yards 687

Mokykis K i r p i m o ir Designlng
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų sistemo ir ypatlSkas m o k i n i 
mas parodytus j u s žinovų į t r u m p a
į laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing
ir
siuvimo
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e praktiš
ką patyrimą, k u o m e t j u s m o k y s i t ė s
Elektros varomos m a š i n o s m ū s ų s r s v i m o b .skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti mūsų m o k y k l ą bile l a i k a —dieną ir vakarais ir gauti specijaliftkai pigią kaina.
P e t r e n o s daromos pagal Jūsų m l e rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le m a d ų knygos.
MASTER D E S I G N I N G SCHOOL
S. F . K a s n i c k a , Perdėtinis
Persikraustė iš 118 N. LaSaU* S t
j 190 N. State gatvę, k a m p a s L a k e
gatvės. 4 lubos.

SeStadienis, birželis 21, 1919

DRAUGAS

•I
•

»

Ar esi kada nors pagalvojęs in kurią Banką padėti savo pinigus
a^a^a^a^a*^^^^^^^^^^^^^^^^"^"^*^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

:

Jeigu ne esate užsiganėdinę iš banko kuriame dar laikote iki šiol savo šutau pintus pinigus, arba jeigu
neturite užsitikėjimo prie to banko

i

Geriausia padarysite jeigu pernešite juos į visiems žinomą ir didelį

Peoples Stock Yardš State B a n k ą
Ashland Avenue, kerte 4 7 t o s gatves

,

Atsineškit su savim jūsų bankinę knygelę, o mes jūsų pinigus kartu su procentu iškolektuosime, nieko neimdami už mūsų
darbą, ir duosime jums knygelę mūsų taupinamosios kasos.
YRA TAI DIDŽIAUSIAS VALSTIJIMS BANKAS CHICAGOJE IŠSKIRIANT VIDURMIESČIO BANKAS.
Mokama 3% nuo pinigų sutaupintų. Už jūsų pinigus sudėtus mūsų taupinamoje kasoje prieš 15 d. Liepos, gausite nuošimtį
nuo 1 d. Liepos. Mūsų Kapitalas ir perviršis $800.000.oo. Mūsų turtas perviršija $12.000.000.oo.
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Pirmadienis, birželis 23 d.,
prokuroras Chicagoje praneša, cesija eis apie bažnyčią iš lau- vo Apveizdos parapijos sve
Agripina.
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policijos, tad jis verčiau pasi programų išpildys mūsų jauni
dainuoti. Tuo tarpu darbščios
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trauksiąs iš viršininko vietos. artistai. Pradžia 7:30 vai. va
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ir p-nia Lauraitienė, pagamino
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iš svečių, rodos roselandietis,
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iš
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žmonių.
kių užduotį atlieka tie, kurie
vimų suareštavo du jurinin
Labd. Sųjungos rinkliavos lavinasi muzikoje ir dainoje, j
Kompanija padavė apeliaci ko uniformoje žmogų.
jų Sangamon pavieto augštesPolicijos nuovadoje pasiro- dienoje mūsų kolonija buvo Baigdamas savo prakamėlę ra
nin teisman. Apeliacijoje pra |dė, jog vienas jurininkas yra pastačius 63 aukų rinkikes. Vi- gino jaunimų rašyties į L. Vy
šoina paskirti kompanijai 7 i šoferi*, gi kitas rear-admiro-: sos jos surinko 569 dol. 77c. čių luhicagos Apskričio chorų.
centus, jei to nenorinti padą las
Šis išvažiavimas buvo įspū
Bassettį
komendantas , Daugiausia aukų surinko p-lė
ryti State Public Utilities ko Great Lakęs Navai Training,Ona Laurinaitė, nes 43 dol. 19 dingas. Pagirtina, kad jauni
misija.
mas, rengia tokius draugiškus
Station.
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CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ,

išvažiavimus. Geistina, kad Šv.
Mykolo parapijos giedoriai
tankiau juos rengtų.
Ten Buvęs.
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
Birželio 14 d. L. Vyčių 4-ta
kuopa buvo surengusi šeiminiškų
vakarėlį
pagerbimui
kuopos narių, sugrįžusių iš Dė
dės Šamo kariuomenės, gar
bingai kovojusių Prancūzijoj.
Jaunimo prisirinko svetai
nėn dikčiai, kuris šoko ir žai
dė. Gale svetainės buvo pa
puošti stalai su valgiais, sal
dumynais ir kitokiais daiktais,
kurie buvo paskendę gyvose
gėlėse. Stalus prirengė ir pa
puošė
gabios
šeimininkės:
p-lės M. Benaitė, V. Štaškunaitė, O. Krukoniutė ir kitos,
kurių pavardžių negalėjau su
žinoti.
Pažaidus ir pasilinksminu*
prasidėjo programas. Visi ka
reiviai, sustoję į eilę, pradėjo
maršuoti, po ko suėjo ir susė
do už stalų. Tuo tarpu sudai
nuota " S t a r Spangled Banner," pijami pritariant p-lei
A. Petkiutei.
Laike vakarienės buvo išpil

dytas sekantis programas. Vi- ir mūsų tėvynei, Lietuvai.
sųpirma p-lė B. Abromaitė pa
Ketvirtas kalbėjo lietuvis
aiškino to vakaro tikslų, su leitenantas Julius Baron'as.
teikdama visiems kareiviams Pirmiausiai atsistojęs pasvei
po gyva rožę. Po to p. A. Au kino visus, paskui atsisukęs
gustinas solo padainavo " P a  atidavė pagarbų Lietuvos vė
mylėjau v a k a r " ir " K o liū liavai. Po pasveikinimo padė
dit sveteliai/' Duetų padaina kojo šeimininkrnės ir kitiems
vo p-lės B. Butneraitė ir V. rengėjams to vakaro. Paskui
Volteraitė, a komponavo pija savo kalboje pagyrė Amerikos
mi kita p-lė ButneTaitė. Po ši valdžių ir Amerikos kariuome
to ant pijano paskambino p-lė nę. Aiškino, kiek Lietuvos sū
A. Petkiutė. Solo padainavo nų Amerikos kariuomenėj tar
p-lė D. Sulckaitė. Ant galo navo ir su kokiu pasišventi
kvartetas, susidedantis iš p-lių mu jie kariavo, užtikrindamas,
V. Volteraitės ir D. Šulckaitės kad tie visi grįš į Lietuva, ka
i r pp« A. Augustino ir J. K u  da bus galima.
Pasisakė,
dirkos gražiai padainavo. Pi kad jis pats nusiųs jiems va
jami akomponr.vo p-lė Petkiu du. Neapsakomus jausmus vi
tė.
suose sukėlė pasakydamas,
Po dainų sekė kalbos. Pir kad nuvykęs į Lietuvų su Amiausiai klebonas, kun. Ig. Al- merikos lietuviais, kaipo ame
bavičius, savo kalba sveikino rikoniška kariuemene, netik
visus sugrįžusius kareivius. Jo Vilnių atims iš lenkų, bet ir
kalba buvo Įspūdinga ir nevie Varšavai bus striukai. Baig
damas kalba klausė, a r daug
nų sugriaudino.
,
Antras kai nėjo kareivis, A. mergaičių važiuos su lietuviš
Benaitis. Jis išdėstė su kokiu ka kariuomene j Lietuvą, kai
tikslu buvo atsisveikinęs ir po Raudonojo Kryžiaus sese
Visos mergaitės rankas
kokiu tikslu buvo iškeliavęs į rys.
Prancuzijų. Kalba ir-gi buvo pakėlė. Programų užbaigė tau
įspūdinga. Trečias prakalbėjo tišku liimnu.
M. Zujus, nurodydamas karei
Vakarėlis buvo labai ispu
vių brangumų ir kokių nnucVi dingas. Daugiau tokių vaka
atnešė netiktai Suv. Vai., bet rėliu.
Laurutis.
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PARENGTAS

PIKNIKAS

Liet. Vyčiu 4tos. kp. ir Susiv. L. R. K. 101 mos koupos.
Atsibus

Nedėlioj 2 2 d. Birželio 1919m.
Bergman's Groye,

:-:

Riverside UL

Pradžia 9 vai. iš ryto
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti nes yra proga praleisti linksmai laikų.Bus
puiki muzika ir visokių gražių žaislų ir galėsite pakvėpuoti tyru oru. K O M I T E T A S .
•:•:

0IO2ĮAUSIĄ ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE

I P«ARL OUBEN KONCeRTINA

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

Steponas P. Kazlavvski
4632 So. ASHLAND A VE.,
CHICAGO, ILL,
Telefonas: DROVER 7309
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